
 



ஆஇ இரேக்க மெய்யியல் 

1965





ஆதி 
கிரேக்க 

மமெய்யியல் 

யோன் பேணற்று 
சே கடி றறற. எனப 

முனனைதாட் சரேக்க மொழிப் பேராசிரியா 

சென். அந்துரூசு பல்கலைக கமகம 

தமிழாக்கம் 

செ. வே. காசிநாதன் 

அரசகருமமொழித் திணைக்கள வெளியீட்டுப் பிரிவினரால் 

இலங்கை அரசாஙக அச்சகத்துற் பதப்பிக்கப்பட்டது. 

2—B 10269--1,525 (6/02)



முதலாம் பதிப்பு 1965 

  

EARLY GREEK PHILOSOPHY 

by 
JOHN BURNET 

M.A., LL.D., P.B.A. 

Emeritus Professor of Greek, University 

of St. Andrews 

Translated and Published by The Government of Ceylon 

by arrangement with 

Apam & CHaritms Biack, Lonpon       

இலண்டன், ஆதாம் சாள்சு பிளாக்கு நிறுவனததாரின் இசைவு 

பெற்று இலங்கை அரசாங்கத்தாரால் தமிழில் வெளியிடப்பட்டது. 

எல்லா உரிமையும் இலங்கை அரசாங்கத்தார்க்கே.



தமிழ்ப்பதுப்புக்கு முகவுரை 
இலங்கைப் பல்கலைக்கழகத்துில் மெய்யியல் பயிலும் மாணாக்க 

ரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுமுகமாக, இத் தணைக்களம் மொழி 

பெயர்த்து வெளியிடும் மெய்யியல் நூல்களுள் “ஆதி இரேக்க 

மெய்யியல் ” என்னும் இந்நால் மூதலாவதாகும். இது, ஆங் 

இல நூலின் நான்காம் பதிப்பின் மொழிபெயர்ப்பு. 

இஇிகாசங்களிலிருந்து ஆரம்பித்து அணுவாதிகள்வரை க&ரேக்க 

மெய்யியல் வாலாற்றை எடுத்துக் கூறும் இந் நூல, பல்கலைக் 

சழகக் கலைத்துறை முதலாண்டு வகுபபில், கிரேக்க மெய்மியல் 

பயில்வோருக்கு விதிககப்பட்ட பாடத்திட்டததின் முற்பாதியில் 

இடம்பெறும் விடயங்களனைத்தையும் விரிவாக ஆராய்வதாய் 

அமைந்துள்ளது. தேலிசு முதல லியூப்போசுவரை மெய்யிய 

லில் ஈடுபட்ட பிரதான சிந்தனையாளர்கள் யாவரைப் பற்றியும், 

இப்போன், இடையோகினிசு போன்றோர் பற்றியும் வராலாற்று 

ரீதியாக ஆராயப்பட்டிருப்பதோடு, இச்சிந்தனையாளர்களருடைய 

கொள்கைகளை அறிவதற்கு ஆகாரங்களாகப் பயன்பட்ட நூற் 

பகுஇகளும் இந் நாவிற் ழரப்பட்டுள்ளனவாதலால், ஆதி இரேக்க 

மெய்யியல் பறறி விரிவாக அறிந்து கொள்ள விமையவோர்க்கும் 

இந்நூல் பயனபடும். 

ஆங்லை நூலில், இரேக்க மொழியிலிருந்து பெயர்க்கப்பட்ட 

பகுதிகளில், மொழிபெயர்ப்பாளர் குறிப்புக்களாக ஆங்காங்கே 

காணப்பட்ட சில இிரேக்க மொழிக்குறிப்புக்களும், இரேக்க 

பதங்களும், தவிர்க்கப்பட்டு்ள்ளன $ அவை தமிழ் நூல் பயில் 

வோருக்குப் பயன்படா. 

நாலின் இறுதியில் ஆங்லை அறிவுள்ள மாணுக்கருக்கும் விரி 

வுரையாளர்க்கும் பயன்படக்கூடிய அரும்பத அகரவரிசை 

சேர்க்கப்பட்டி ருக்கனறது. 

இப்புத்தகத்தை மொழிபெயாத்து வெளியிடும் உரிமையை 

அளித்த இலண்டன், ஆதாம் சான்சு பிளாக்கு நிறுவனத் 

காருக்கு இத்தணைக்களம் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளது. 

அரசகரும மொழித் இணைக்களம், நந்ததேவ விசயசேகர, 

(வெளியீட்டுப் பிரிவு) ஆணையாளர். 

கொழும்பு 7.



நான்காம் பஇுப்பைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு 

இப்பதிப்பு உண்மையில் மூன்றாம் பதுப்பின் புதிய அசசீடே 
யெனினும், கில இருத்தங்களைச் செய்தற்கு இவ்வாயபபைப் பயன் 

படுத்திக் கொண்டுளனோம். சில அச்சுப்பிழைகளும் தவறுகளும் 

நீக்கப்பட்டிள்ளன. ஆசிரியர் தனது பிரதியிற் குறித்துவைததி 
ருந்த ஒரு பிழையும் இங்கு தவீக்கப்பட்டுளளது. மேலதிகமாக 

ஒரிரு குறிப்புக்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. 

சென். அந்துருசு, W. L. லொறிமர். 

tomré, 1930.



மூன்றாம் பதுப்பிற்கு முகவுரை 

இந்நாலில் மலிந்துள்ள குறைபாடுகளை, அதன் ஆசிரியன் 
என்ற முறையில் நான் நன்கு உணர்ந்துள்ளேன். எனினும் 

இந்தால் சேர்மனிய மொழியிலும், பிரெஞ்சு மொழியிலும்” 
மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும், தற்போது இதன் 

மூன்றாவது பதிப்பை வெளியிடுதல் அவசியமாகவிட்டது என் 
பதையும் நோக்கும்போது, இது ஏதோ ஒரு வகையிழ் பயன் 
பட்டிருக்கவேண்டும் எனும் எண்ணம் எற்படுகிறது. பல்கலைக் 

கழக ஆசிரியர்களது ஓய்வுநேரம் பெருமளவிற்குக் குறைக்கப் 
படுவதற்கு எதுவாயிருந்த யுத்த கால நெருக்கடிகளுக்கடை 

யேயே இம்மூன்றாவது பதிப்புத் தயாரிக்கப்பட்டது. எனது 

விருப்பத்திற்குமதிகமாக இப்பதிப்பின் வெளியீடு காலந்தாழ்த் 

குப்பட்டதற்கும் இந்தெருக்கடியே காரணமென்க. 

ஆதி அயோனிய சித்தனையாளரே, நம்மால் இன்று விஞ்ஞா 
னம் என அழைக்கப்படும் புதிய துறையைத் தொடக்கிவைத் 

தார்களெனவும் அன்றிருந்து இன்றுவரை ஐரோப்பாவில் 
அறிவு வளர்ச்சி அவர்கள் வகுத்த வழியிலேயே சென்று 
கொண்டிருக்கிறது எனவும் நான ஈண்டு காட்ட முயன்றுள் 
ளேன். ஆதலினாற்றான், நான் வேறோடிடத்திற் குறிப்பிட்டது 

போல், விஞ்ஞானம் என்பதற்கு “ கீரேக்கர் காட்டிய வழியிற் 
இந்தித்தல் * என்பது போதிய விளக்கமாக வமைகறது. அன்றி 
யும், இதே காரணத்தினாற்றான், இரேக்கர்களின் செல்வாக்குக் 
குட்படாத மக்களிடையே விஞ்ஞானம் ஒருபோதும் வளர்ச்சி 
யடையவில்லை. 

இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளுக்குமூன்னர், * ஆது கரேக்க மெய் 
யியலின்*? முதற் பதிப்பு வெளியிடப்பட்ட காலத்தே, கிரேக்க 
மெய்யியல், பொதுவாக இங்ிலாந்தில எகேலிய கணணேட்ட 
நிலையிலிருந்தே ஆராயப்பட்டதாதலால், எனது _நூவிற் காணப் 
பட்ட மூடிபுகளிற் பல, முரணுரைகளாகக் கருதப்பட்டன. ஆனால் 

இம்முடிபுகளிற் சில இன்று பெரும்பாலானவர்களால் எற்றுக் 
கொள்ளப்படுின்றன. எனினும் என்னுடைய முடிபுகளுள் 

இரண்டு இன்றும் பலருடைய எதிர்ப்பையே பெறுகின்றன. 
முதலாவதாக, பார்மனைடிசுவைச் “ சடவாதத்தின் தந்த” 

1Die Anfange der griechischen Philosophie, aus dem LHEnglischen 

ubersetat von Hlse Schenkl (Berlin, Teubner, 1913). 

2 DE Aurore de la Philosophie grecque, edition francaise, par Aug. Rey- 

mond (Paris, Payot, 1919).



vil 

என நான் அழைக்கத் துணிந்தேன் ; ஆனால் இன்னமும் 
சிலர் அவரை தர் கருத்துவாஇு எனக் கொளகினறனர் (கருத்து 

வாதம் எனும் இக்கால வழக்கு, கீரேக்க மெய்யியலைப் பற்றி 

எழுதுவோராற் கையாளப்படுவது தவறான விளககஙகள் ஒற் 
படுவதற்கு எதுவாறைது). “ புலன்களினால் உணர்த்தப்படும், 

சடப்பொருளாலான இவ்வுலகமே உண்மையானது எனும் 

கொள்கையே ௪டவாதத்திற்கு மையமாயமைவது * என்பதே 

இவர்கள் எனது கருத்தை மறுப்பதுறகுக் காட்டும் நியாய 

மாகும் 1. புலன்களினால் உணர்த்தப்படும் உலன உணமை 

யைப் பார்மனைடிசு ஏற்க மாறுத்தாரெனபது தெளிவு எனவும் 

இவர்கள் சுட்டிககாட்டுன்றனா. அவர் அவ்வாறு மாறுத்தா 

ரென்பதில் எவ்வகை ஐயத்திறகுமிடமிலலையென ஒப்புககொள 

றேன். அன்றியும் இவர்களா குறிப்பிடும் பொருளில் நான் 

பார்மனைடிசுவை ஒர் சடவாதியென அழைப்பேனேயாகல், அது 

விழல் நியாயமாகும் என்பதிலும ஐயமில்லை. ஆனால் எனது 

விளக்கத்தின்படி, சடவாதிமின * சடப்பொரு “ஊானது புலன் 

களால் உணரப்படக்கூஉய பொருளேயல்ல ; “ஆவி” யென் 

பதைப்போல, அதுவும், கருக்களவாக மட்டும் உணரக்கூடிய 

வொன்றே. புனைகளுக்குட்படாத இச்சத்துப்பொருளை விளங்கக் 

கொள்வதற்குச் செய்யபபட்ட முதலாவது தெளிவான முயநதி 

மின பலனே பார்மனைட சுவின் “ உள்பொருள். ”” இதுவே எனது 

நூலில் நான் நிறுவ முயன்றிருக்கும் முக்கிய கருக்தென 

லாம். அத்துடன் அரித்தோதில், இயோபிறசுத்தோசு ஆகியோரது 

கூற்றுககளோடும் நன்கு பொருந்தும் வகையில் ஈலிசவாதததுி 

லிருந்து பெறபபட்டதே அணுவாதம் என நான் நிறுவமுயன் 

அள்ளமையே (பக். 344 600.) எனது வாதத்தின் மிக முக்கிய 
மான பகுதியெனலாம். அணுவாதம் ச௪டவாதத்தினுட் சேர்வதே 

என்பது யாவராலும் எற்றுககொள்ளப்படுவதொனறே. ஆனால் 

இவ்வாதம் தவறானால், நான் இவ்விடயத்தை ஆரசாய்த்துள்ள 

முறைமுழுவதுமே தவறென ஒப்புக்கொள்ள வேணடும். 

இன்னும் எற் ுக்கொள்ளப்படாக, என்னுடைய மற்ற முரணு 

ரையெனப்படுவது, மெய்ப்பொருளானது உருவேயொழிய சடப் 

பொருளலல வென்னும் கொள்கை-- அதாவது பிளேட்டோ 
வினது கொள்கை-- தெளிவுபெற அமைக்கப்பட்டது பினோட்டோ 
வின் கழகத்தின் காலத்திலேயேயெனினும் பைகாகாசவாதஇக 
ளின் காலத்திலேயே அஃது தோன்றிவிட்டதெனவும் சோகூரதர் 
எலவே அதனை அறிந்திருந்தார் எனவும், நான் இிறுவ 
மூயன்றமையே. பிளேட்டோவின் சம்வாதங்களுக்கு விரிவான 

1W. T. Stace, A Critical History of Greek Philosophy (London, 1920), 
pp. 46 Seq.



Ix 

வோர் புனர்விளச்கம் தருவதன் மூலமே இதனை யாவரும் 

ஏற்கும் வகையில் நிறுவமுடியும் எனபது எனக்குத் தெளிவாக 

யுளளதாதலால், நான் இப்போது பிளேட்டோவின் சம்வாதங் 

களைத் தெளிவுபடுத்தும் வேலையில் ஈடபட்டுள்ளேன். பத்தொன் 

பதாம் நூற்றாண்டில், இச்சம்வாதங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட விளக் 

கம், ஆதாரமற்றனவும், தம்புதற்கரியனவுமான எடுகோள்கள் 

பலவற்றைக் கொண்டிருந்தது. இங்கு நான் இவ்வெடுகோள் 

களைப்பற்றி மேலும் கூறுதல் சாத்தியமில்லை. ஆனால் விரைவில் 

இதனை விரிவாக ஆராய்வதற்கு வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற் 

படம என நம்புகிறேன். 

Gur. Gu. 

சென். அந்துரூசு, 

யூலை, 1920.
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முன்னுரை 

ஆது &ரேக்க மெய்யியல் 

7. உலகு பற்றிப் பாரம்பரியமாக வழங்கி வந்த கொள்கை ஆதி உரேக்க 

களும், வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுததற்கு உதவிய வழமையான மெயயியலின் 

விதிகளும், வழக்கொழிந்து போனதின பினனரே, இயற்கை அண்டவியற் 

பற்றியும் ஒழுக்கம் பற்றியும் ஆராயும் மெயமியற் சிந்தனை "4 

முறைகளினால் மட்டுமே திருப்தி செய்யககூடிய தேவைகளைக 

இரோக்க மக்கள் உணாத் தொடங்கனர் எனலாம். ஆனால 

இததேவைகளை அவர்கள் ஒரே முறையில் உணர்ந்து கொண்ட 

னர் எனக் கூறுவதும் பொருந்தாது. இயற்கை பற்றிய பழமைக் 

கருத்துக்கள் முற்றாக வழக்கொழிந்து போகும்வரை, மனிதனது 

ஒழுக்கம் பற்றிய பணடைய விதிகளின் பொருத்தம் பற்றியும் 

யாருக்கும் அதிக சந்தேகம் ஏறபடவில்லை ; இக்காரணத்தினால், 

அக்காலத்து முதன் முதலில் மெய்யியலில் ஈடுபட்டோர் யாவ 

ரும் தம்மைச் சுற்றியுளள உலகுபற்றி ஆராய்வதிலேயே பெரி 

தும் ஈடுபட்டனர். காலப்போக்லை எற்பட்ட புதிய தேவை 

ஒனறைப் பூர்த்தி செய்வதற்கென அளவையியல உருவாக்கப் 

பட்டது. அண்டவியல்பற்றிய ஆராய்ச்சிகளைத் தொடர்ந்து பொது 

மக்களது நம்பிக்கைகளுக்கும் விஞ்ஞானிகளது முடிபுகளுக்கு 

மிடையே இருந்த பெரிய வேற்றுமைகள் வெளிக்கொணரப் 

பட்டபோது, அதுவே விரைவில் தீர்க்கபபடவேண்டியவோர் பெரிய 

பிரச்சனையாயிறறு. அன்றியும் இதன் காரணமாக மெய்யிய 

லாளர்கள் பலரும், சாதாரண மக்களது நம்பிக்கைகளுக்கெதி 

ராகத் தமது முரணுரைகளை நிறுவுவதற்கு வேண்டிய முறை 

களைக் கற்கவேண்டியிருந்தது. இதற்குச சற்றுப் பிந்தியகாலத் 

இல், அளவையியல் பற்றி ஏற்பட்ட ஆர்வம் காரணமாக, அறி 

வின் தோற்றம், வாய்ப்பு என்பனபற்றிய வினாககள் எழுந்தன; 

ஏறக்குறைய இதற்குச் சமமான காலத்தில் பாரம்பரியமான 

ஒழுக்கமுறை சீர்குலைந்து போகவே, ஒழுக்கவியல் தோன்றியது. 

அளவையமியலும், ஒழுக்கவியலும் தோன்றிய காலத்திற்கு முந் 

Bu காலம் இவ்வகையில் ஒர் தனித்தன்மையுடையதாகையால் 

நாம் அதனைப் பற்றித் தனியாக ஆராய்தல் பொருந்தும்." 

3, தெமோகிரித்தோசு, இங்கு குறிப்பிடபபட்ட காலப் பகுதிச்குப் பிந்திய 

-வரே எனபது கவனிக்கப்படலாம. சோக தருக்குச சமகாலததவரும் அவரி 

லும் இளைஞருமான இவரை சோககூரதருக்கு முநஇியோரோடு சேர்தது ஆரா 

யும் பொதுவான வழக்கம், வரலாறறு வளர்ச்சியையே தெளிவற்றதாக்கு 

1



உலகம் பறறிய 

பாரம்பரிய 

கருத்து 
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11. விஞ்ஞானமும், மெய்யியலும் தோன்றியது, உலகம் 
தோன்றியதறகு நெடூககாலத்தின் பின்னரே என்பதை நாம் 
நினைவில் வைததிருததல் வேணடும். ஈசியன் கடலையொட்டிய 
பகுதிகள் புதிய கற காலத்திலிருந்தே உயர்ந்தவோர் 

நாகரிகத்திற்டடமாக விளங்கன. எூப்திய, பாபிலோனியநாகரி 
கஙகளிலும் பமமையான இந்நாகரிகம் பல முக்கிய விடயங 

களில் அவற்றிலும் சிறப்புடையதாக விருந்தது. இவர்களது 

வளர்ச்சி சிறிது காலத்திறகுத் தடைபபடுவதறகுக் காரணமா 

மிருந்தவர்களான, நாகரிகம் குறைந்த வடவர்களிடமிருந்தும், 

இம்மக்கள் புதியனவும், மூக்கயமுடையனவுமான சில பண்பு 

களைப பெற்றனராயினும், இசேகக நாகரிகம் எனபது பெரு 

மளவிற்கு ஈசிய நாகரிகத்தின் மறுமலர்ச்சியும் தொடர்ச்சியுமே 

என்பது நாடோறும் தெளிவாக்கொண்டு வருிறதெனலாம். 

மத்திததரைக் கடற் பகுதிகளின் ஆதிவாசிகளின் தொகை 

அங்கு வந்து நுழைந்தவர்களினது தொகைமிலும் மிக அதிக 

மாயிருந்திருக்க வேண்டுமெனபதும் சில தலைமுறைகளுக்குள் 

ளாகவே அவ்வாறு வந்து குடியேறியவர்கள் யாவரும் இவர்க 

ளோடு இரண்டறக் கலந்திருக்கவேண்டுமெனபதும் நன்கு புலப் 

படுறைது. இவ்வாறு நடைபெறுவதைத் தடுக்க முனைந்த பாட்டா 

போன்ற ஒரிரு நகரங்களைத்தவிர ஏனைய விடங்களிலும், இவ் 
வாறே புதிதாக வந்தோர் ஆதுிவாசிகளோடு சேர்தது கொண் 

டனர் எனலாம். எவ்வாறாயினும் கரேக்க கலைகள், &ரேக்க 
விஞ்ஞானம் என்பவற்றிற்கு, இப்பகுதியின் ஆதிவாசிகளான 

பழைய சமூகத்தினருக்கே நாம் கடமைப்படடிருக்கிறோம்', 

  

கனறது. புரொதாகரசுவுககுப பிந்தியவரான தெமோகரிததோச, அறிவியல், 

ஒழுக்கம் என்பன பறறித் தமது முன்னோரை எதாநோகூயனவறறிலும் 

பெரிய பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க வேண்டியிருநதது (89௦ 131001870, ““204௨- 

goras et Democrite,” Arch. ii. p. 368). 

1 See Sir Arthur Evans “The Minoan and Mycenean Element in 

Hellenic Life” (J. H. S. xxxii. 277 சரர.), இந். நாலிறபினவரு மாறு கூறப் 

பட்டுள்ளது (ப. 278): புதிய மலாச்சியின்போது நமமுனனே எதிாபபடூபவர்கள் 

மஞ்சட்டோலையுடைய ஆக$யர்களும வெளுதத தோலை புடைய பிறருமான 

வடவர்களலல. நாம் இங்கு காணபவர் கருமயிருடைய, கபில Bos Boonen 

வோர் சாதியினரே யெனக.. . .முநதிய கால மினோவ, மைசீனிய சவரோலியங் 

களிலிருக்கும் உருவங்களிலிருந்தே இவர்கள எமக்கு முதலில அறிமுகமா 

Goument”. ஆனால வரலாற்றுக்கால கரேக்காகள் * மினோவர் ” களே எனபது 

உண்மையானால், சேர். ஆரதர் இவான் “மினோவர்”” களைச் ஈரேககர் என 

அழைக்கத் தயங்குவது எதற்காக £ ஆக்கயர்களும், டொரியர்களும் ரேககர் 

என அமைக்கப்படுவதற்கு எவ்வகை விசேட உரிமையையும் பெற்றவர்களலல ; 

எனெனில் கியூமேயுக்கு இப்பெயரை முதலிற் கொணர்ந்த பொயோத தயா நாட்டு 

கிரேசுகள், இவர்களிலும் பழமையான ஈர் சாதியினர். £ எலனிய நாகரிகத் இற்கு
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அக்ரகாசு நகரத்து எம்பிடோக்கிளிசுவைத் தலிம நாம் இந் 

நூலில் ஆராயப்போகும் கனை மெய்யியலாளர்கள் யாவரும் 

அயோனியர்களே யென்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். எம்பி 

டோகூளிசு அயோனியால்ல வென்பதும் தோற்ற த் தளவிலேயே 

யொழிய உண்மையிலல்ல  வெனலாம். அகூரகாசு நகரம், 

எலா எனும் றோடிய குடியிருப்புப் பகுதியிவிருந்தே தோற்று 

விக்கப்பட்டது. றோடிச, பொரிய பகுதியென்பதே அங்கீகரிக்கப் 

பட்ட கருத்தாமினும், தெடுஙகாலமாக rau நாகரிகத்திற்கு 

அதுவோர் கேந்திர நிலையமாக விளஙகயது. ஆகவே சீலாவிற் 

சென்று சூடியேறியவர்கள், புதிய டொரிய மேன்மக்கள் கூட்டத் 

தைச் சோநதவர்கள் எனக் கருதுவதிலும் பார்க்க, பழைய 

குடிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் எனக் கருதுவதே அதிக பொருத்த 

மூடையதெனலாம். பைதாகரசு, தமது கமகத்தை ஆகூய 

நகரமான குசோட்டனில் நிறுவினரெனினும், அவர் சாமோசு 

வைச் சேர்ந்த அயோனியரே. 

ஆகவே உலகைப்பற்றி நன்கு ஆராய முனைந்து அக்கால 

இரேக்கர்கள், முன்பு யாருமே முயற்சிக்காத ஒரு பணியைத் 

தொடங்கும் ,நிலையிலிருக்கவில்லை என நாம் உணர்தல் வேண் 

டும். எமக்குக் டைத்துளள ஈயை கலைச்சின்னங்கள, 24 

காலத்தில உலகத்தின இயற்கை பற்றிய இருப்திகரமானவோர் 

கொள்கை ஏலவே இருந்திருகவேணடுமென்பதையே நிரூபிக் 

இன்றன. ஆயினும் அக்காலப் பதிவுகளிற் கையாளப்பட்டிருக் 

கும் எழுத்து முறைகளை நாம் நன்கு விளங்கக்கொள்ளும் 

வரை, அவர்களிடையே நிலவிய இவ்வுலகக் கொள்கைபற்திய 

பூரண விவரஙகளையும் அறிந்துகொள்ள வாய்ப்பேற்படாது என 

  

முந்திய” எனனும் கொத்றொடருககுப் பொருளெதுவும் இருபபதாக எனக்குத 

தோனற வில்லை. பிறகாலத்தில நாடு முூழுவதிற்குமே தமது பெயரை 

ஈநத Gu சாதியினருக்கு மூனபே, ஈரசியாகன அ௩ுஇிருநதனர் எனப் 

பொருள கொண்டால், அஃது உணமையேயாயினும், அது கவனிததற்குரிய 

வொன்றலல. அவ்வாறலலாமல, புதிய கற்காலத்இன இறுதிககுப் பின்னா, ஒரு 

காலத்தில சசியப் பகுதிகளில குடிசன அமைப்பில் உண்மையில ஓர் மாறறமேற 

படட தென்பது இசசொறறொடரின பொருளாயின, சோ ஆரதா இவான௫*வே 

கூறுவது போல அது தவறான கொள்கையே. அலலது £சியப் பிரதேசங்களுக்கு 

வடவாகவினாலேயே கிரேக்க மொழி கொணரப்பட்டது எனக் கொள்வதானால் 

(இதுவே உண்மையான பொருள் போலத தோனறுகிறது) அதை நம்பு 

வதற்குப் போதிய ஆதாரம் எதுவுமிலலை. இதற்கொபபாக வேறெங்கும் நாம் 

காணவும் இலலை. நமக்குத தெரிந்தளவில் கசேககம் அதனது சொல வளத் 

தைப் பொறுததவரையில் ஒரு கலபபு மொழியே. ஆனால அதன அடிப் 

படை அமைப்பு, இநதோ-ஐரோப்பிய மொழியின் எந்தக கிளையின் அமைபபி 

னும், இந்தோ-இரானிய மொழிகளின் அமைபயபையே அதிகம் ஒத்துளது. 

உதாரணமாக “விருத்தி 1 எனனும் இலக்கண மூறை சங்கதம், கிரேக்கம்,



4 ஆதி கீரேக்க மெய்யியல் 

லாம். எசியாதிரியாடாவைச் சேர்ந்த கல்லறையிற் சிததிரிக்கப் 

பட்டிருக்கும் ௪டஙகு, இறந்தவர்களது நிலைபற்றித் இட்டவட்ட 
மான கருத்தொனறிருந்தது என்பகைக் காட்டுனெறது என் 

பதில் ஐயமில்லை. எ௫பதியர்களையும் பாபிலோனியரையும் போல: 

இறையியல் ஆராய்ச்சியை விருத்தி செய்வதிலும் ஈசய மக்கள் 

வல்லவராயிருந்தனர் என்பது இதிலிருந்து புலப்படுினெறது. 

பிற்காலத்தில இவர்கள் நடாத்திய இறையியல் ஆராய்ச்சியின் 
சின்னங்களையும் காணும் வாய்ப்பு எமக்கு ஏற்படும். அனறியும் 

சைரசோசநதாட்டுப பெரிக்கைடிசு எழுதியவற்றிலிருந்து இடைக் 

துன்ள பகுதிகளை, இத்தகைய இறையியந சிந்தனைப் பகசூஇக 

ளெனக் கருதினாலொழிய வேறெவவகையிலும் அவற்றை 

விளக்க முடியாதெனபதையும் இங்கேயே கூறிவிடலாம். எப் 

திய, பாபிலோனிய, ஈகசிய தாகரிகஙககள் என்பன இன்றை 

யொன்று வளபபடுத்தியுளளன என்பதைப்பற்றி ஐயமெதுவும் 

இல்லையெனினும், இவவிறையியற் சிந்தனை மூறையை ஈசியர் 
கள் எகிப்தியர்களிடமிருந்தே பெற்றுககொண்டனர் எனக் கொள் 

வதற்குக் காரணமெதுவுமிலவை. எூப்தியரிடமிருந்து எவ்வாறு 

கிறீட்டர்கள் பல பணபுகளைப் பெற்றுக்கொண்டனரோ அதே 

போல இறீட்டர்களிடமிருந்து பலபண்புகளை எ௫ப்தியரும் பெறறுக் 
கொண்டனர். எனினும், அம் மாததிப் படுக்கை நாகரிகங்களில் 
லாதிருந்தவோர் உயிர்த்துடிப்பு இக்சடல்சார் நாகரிகதுஇற் 
காணப்பட்டதெனலாம். 

மேலும், வலிமையுடையனவாயிருத்த பழைய அரசுகளைச் Pir 
குலைக்கதன மூலமும் இறுதியில் பாபிலோனிய, எூப்திய 
சிந்தனைமுறைகள் நசித்து போவதறகுக் காரணமாயிருந் 
தவை போன்ற மூட நம்பிக்கைகளின் வளர்ச்சியைக் தடை 
செய்தகுன் மூலமும், வடவர்கள் படையெடுப்பு கிரேக்க மேை தத் 

திறனின் விருததிககுப் பெருமளவில் உதவியது என்பது வெளிப் 
படை. ரசிய எசசங்கள் சிலவற்றைப் பார்வையிடும்போது, மூட 

  

பழைய பாரசீகம எனும மொழிகளில மட்டுமே காணபபடுவதொன்றாகும். 

சி. மூ. பத்தாம் நூற்றாண்டிற்கும, இருபதாம தூறறாணடிறகும் இடைபபட்ட 
காலத்தே வழ௩கிய இரேசக மொழி, அககாலததே வழஙகயை பாரசீக மொழியி 
விருநதது அதிக வேறுபாடுடையதாக விருந்திருக்க முடியாது. இலதஇீனிலிருநது 
பிறந்த மொழிகள பிற்காலததில sau மொழிகளாக (இழககு மொழிக 
ளாக) மாதியதன் மூலம் நிருபிககபபட்டிறுப்பது போல, மென்ரம மொழிகள் 
(மேற்கு மொழிகள), சதகம் மொழிகள் எனும் பாகுபாடு பொருதகமான 
வொண்றலல வெனலாம். பழைய இந்திய மொழி, பழைய பாரசிக மொழி 
எணன்பனவறறில * நாறு” எனபதற்கு வரும் “7 எனும் எழுததிறகுப் 
பதிலாக “A” எனும் எழுதது உபயோடக்கப்படுவதைப் போல, இரகக 
மொழிமிலும இருபபதால் அதுவும் ஒரு ௪தம மொழியே என அழைப்பது 
அதிக பொருத்தமுடையதாயிருக்கும் எனலாம்.



முன்னுரை 5 

நம்பிக்கையினால் அவர்களது சிந்தனை வளர்ச்சியே: குன்றிப் 

போகலாம் எனனும் அபாயம் உண்மையிலேயே இருந்தது 

என்பது நமக்குத் தெரிய வருறது. எனினும் அப்போலோ 

வழிபாடு வடகூலிருநதே, ஆக்யெர்களினால் இபபகுஇகளிற் 

புரு.த்தப்படடிருகன வேண்டுமெனத் தோனறுகிறது." நமக்குத் 
தெரிந்துளளவறறை வைத்துக் கொண்டு தோக்குகையில், ஒலிம் 

பிய சமயம் என அழைக்கப்பட்ட்ள்ள மரபுகளும், வடக்க 

லிருந்தே பெறபபடடள்ளன வெனத் தோனறுகறது. ஆயினும் 

இவவொலிம்பிய சமய மாபுகள பெற்ற கலா உருவம், மத்தித் 

தரைக் கடல மககளினது பண்பாட்டின முத்திரை பதிக்கபபட்ட 

தாக காணப்படிறதெனலாம். அவ்வாறு தமது மனதிற் 

கேறற கலாவடிவததிலிருந்ததனாலேயே ஒலிம்பிய மரபுகளின் 

பால் அவாகள் ஈாக்கபபட்டனர். ஈசிய சமயம் தொடர்ந்திருத் 

தால் அவர்களது சிந்தனை வளர்சசி அதனால் தடைப்படும் 

நிலை எற்பட்டிருக்கலாம். ஆனால் ஒலிம்பிய சமயம் அவ்வாறு 

அவர்களைக் கட்டுப்படுத்தியிருக்க முடியாது. ஆக்யெர்களினது 

வருகையே இரேக்கர்களிடையே ஒரு புரோகித வகுப்பினர் ஏற 

படாததற்குக் காரணமாயிருந்திருத்தல வேண்டும். சுதந்திர 

மானவோர் விஞ்ஞானம் இரேக்கர்களிடையே தோன்றி வளர் 

வதற்கு இதுவும் ஓர் காரணமாயிருந்திருத்தல் வேண்டும். 

717. ஒமரது நூல்களில் இப்பண்புகள் யாவும் நன்கு புலப்பட 1. இமர் 

இன்றன. அவர் சந்தேகத இறூடமின்றிப பழைய ஈசிய சாதியினரே 

யென்பதும், பழைய மொழியிலேயே எழுதினாரெனபதும் உண் 

மையெனினும்,” ஆக்கிய அரசர்களது சபைகளுக்காகவே அவர் 

பாடினார். மேலும் அவராழ் புகழ்ந்து பாடப்படுவோர் பெரும் 

பாலாக ஆக்கய கடவுளரும் தலைவர்களுமே.” அவரது காவி 

1 gee Farnell, கேச of the Greek States, Vol. iv. pp. 98 Sqq. 

2, 
se 

ஓமரது நூல பினனா சரேககததோடு சேர்ததுக் கொள்ளப்பட்ட 

வோர் பழைய மினோவகாவியமே ” எனும் Got gran இவானசுவின் கருத்தி 

ஓம், இது நம்பததகுநதத வொன்றெனக. காவியத்தின மொழி ஆர்க்கேடிய 

சைபபிரிய மொழிகளையே அதிகம் ஒததிருககறைது. ஆரககேடியர்கள வடக 

லிருநது வநதவர்கள் எனபது கொஞ்சமேனும் பொருத்தமுடையதாகக் 

காணபபடவிலலை. மேலும் கைப்பற்றப்பட்ட தாட்பே புலவர்கள் தம்மை 

வெற்றி கொண்ட அரசாகளது சிறப்பைப் புகழ்நது பாடியதறகு வேறு பல 

உதாரணங்களும் உள்ளன. 

8. பேராசிரியர் இரிச்சவே ( நுகாிநு Ago of Greece, i. p. 674) பழைய 

சாதியினரிடையே வழங்கிய சரசககிளிசு,  எரிகுதோனியகூ, எரிசிகோன் 

எனும் பெயாகள் இரேகக மொழியிற பொருளுடையனவா யிருக்கினறனவென 

வும ஆகூயர்களது பெயாகளான அக்லீசு, ஒட, அயகோசு, லெயாகதீசு, 

பீலீயச எனபனவறறிறகுக இரேக்க மொழியிற் பொருளில்லையெனவும் எட்டிக் 

காடடியுளளாா. அகமெழமுனோன், மெனெலேய௪ என்பன கரேகக பெயர்கள
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யத்தில் உலரு பற்றிய பாரம்பரிய கருத்துக்கள் அதிகம் காணப் 

படாமைக்குக் காரணம் இதுவே. காவியததில் வரும் கடவுளர் 

கள் யாவரும் மானிடத் தன்மையுடையோராகவே வருணிக்கப் 

படூன்றனர். அதிக வளர்ச்சியடையாத பழமைக் கருததுக்கள் 

எவையும் அங்கு இடம்பெறவிலலை. பழைய நம்பிக்கைகள், 

வழக்கஙகள் சிலவறறின் சின்னஙகள் இருப்பினும் அவை 

மிகமிகக் ஞுறைவே. ஆட்கொலைக்குரிய தூய்மையாக்கச்சடங்கு 

பற்றி ஓமர் ஒருமுறையாயினும் குறிப்பிடவில்லை எனபதைப் 

பலர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். பழைய சாதியினர் செய்தது 

போல மாண்ட வீரர்கள் புதைக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக ஓமரது 

காவியத தலைவர்கள் தகனம் செய்யப்படுன்றனர். ஆவிகள் 

பற்றியும் அதிகம் கூறப்படவில்லை. இவியாட்டூவில் குறிப்பிடப் 

படும் நரபலிச் சம்பவத்தை யொட்டி ஒமரது நூல்கள் முழு 

வதிலும் உளள ஒரேயொரு நரபலி இதுவே. பத்தி ரோக்ளி௯ 

என்பானின் ஆவி பறறிக் குறிபபிடபபடுனேறது என்பது 

உண்மையே. அன்றியும் ஒடிசிமின்! பதினோராவது பாகத்தில் 

நெக்கயா பற்றிக் குறிப்பிடப்படன்றது. ஆனால் இத்தகைய 

கருத்துக்கள் மிக மிக அபூர்வமாகவே காணப்படுினெறன. 

ஆகவே, ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திலாவது, ஐமர், எந்த 

அரசனுக்காகப் பாடினாரோ அந்த அரசனைச் சாந்த சமுதாயத் 

,திலாவது, உலகம் பற்றிய பாரம்பரிய கருத்து எனைய இடங்க 

ஞக்கும் மூனனராகவே கைவிடப்பட்டு விட்டதெனலாம்.” இடை 

யிடையே இக்கருத்துக்கள் காணப்படனெறன வென்பதற்காக 

நாம் எமது ருடிபை மாற்றவேண்டியதஇல்லை. 

LV. ஆனால் எசியொட்டு எழுதியவற்றைப் பார்க்கும்போது நாம் 

வேறோர் உலகுக்கே வந்துவிட்டாற போன்ற உணர்வு எமக்கு 

ஏற்படுகிறது. கடவுளர் பற்றி அவர் கூறும் கதைகள் பகுத்தறி 

வுக்கு ஒவ்வாதனவையாய் இருப்பதுமட்டுமன்றி மனத்தில் வெறு 
  
எனபது உண்மையே. பழைய சாதியினரைச் சேர்ந்தவோ இளவரசியைப் 

பெலோபபுசு மணம் செய்ததன்மூலமாக அததிரியண தனது அரசுரிமையைப் 

பெற்ற காரணத்தினாலேயே இவ்வாறு எற்பட்டது. நாடு முழுவதிலுமே புதிய 

குடிகள் பமைய குடிகளோடு சேர்ந்து கொண்டனர் என்பதற்கு இதுவுமோர் 

எடுத்.துக்காட்டென்க. 

1, ஒடிசியின் 34 வது பாகததில் சில ஓபிசக்கருத்துக்கள காணப்படுன்றன 
வாதலால அது பிற்காலத்த தெனக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இனறு நமக் 

குத் தெரிநதவைகளை மனதிற் கொணடு நோக்குகையில, அத்தகைய கருது 

கோள் அவசியமற்றதாடின்றது. இப்பகுதிமிற காணப்படும் ஒபிசக்கருததுகக 

ளெனப்படுபவை அதிக வளர்ச்சியற்றவை. ரசிய மக்கள் இவற்றை முன்பே 

கொண்டிருந்திருத்தல் வேண்டும். ஓபிசம் உண்மையில பழைய கொள்கை 

களின் மறுபிறபபே யெனக. 

2. Qena: upg) Rhode, Psyche? i. pp. 37 sqq. ( = Ps!-pp.84 Sqq.).
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ப்பை ஏற்படுத்துவனவாயுமுள்ளன. ஆனால் எசியொடடு இவற்றை 

யெல்லாம மிகவும் முக்கியமானவையாகம் கருதுபவாபோலவே 

கூறுனெறா. தேவதைகளை அவா பினவருமாறு கூறவைக் 

இஞார் : “பொயயான பலவற்றை உண்மைபோல நாம் கூறவல 

லோம் $; ஆனால் நாம் விரும்பும்போது உண்மையைக் கூறவும் 

எமககுத் தெரியும. 3 ஓமரது காவியஙகளுக்கும் தனது காலத் 

இறகு மிடையே யிருநத வேற்றுமையை அவர் உணாந்திருந 

தாரா என இதிலிருந்து தெளிவாகிறது. ஒமரது காவியஙகளிற் 
காணபபடும் களிபபுணாவை இங்கு காம. கடவுளாகளைப் 

பறறிய உண்மையைக் கூறுவது முகவயமொன இஙகு கருதப் 

படுறைது. ஓமாது காலத்திறகுப பிநதிய, வளஙகுனறிய காலம் 

தனனுடையது எனபதையும் எசியொடடு உணர்ந்திருநதார். 

உலகததின காலஙகளைப் பறறிக கூறுகையில் வெண்கலக் 

காலததிறகும், இரும்புக் காலததிறகுமிடையே புதிய கால 
மொனறைப் புகுததுசமுாா. ஒமரால பாடபபட்ட வீரர்களது 

காலமே அது. முந்தியதான வெண்கலக் காலத்திலும், எசி 

யொடடு வாழ்ந்த காலமான இரும்புக் காலததிலும் அது மிகச் 

சிறந்ததெனக.53 ஒமா பாடிய வகுப்பினருக்கல்லாது தான் 

வேமோர் வகுபபினருக்காகப் பாடினா எனபதகையும எசியொட்டு 

நனகு உணாநஇிருந்தா£ா. ஓமராற பாடப்பட்ட ஆக்கிய அரசர் 

கள், எியொடடின காலததில், பொதுமக்களோடு தொடர்பில் 
லாதவர்களாகவும, “ செம்மையற்ற ௪டடஙகளை ” இயறறுபவர் 

களாகவும் விளஙனேர். ஆகவே பழைய சாதியினராகிய மந்தை 

மேய்ப்பேோர, கமஞசெய்வோர் எனபோரை நோக்கியே ௭௫ 

யொட்டு பாடினார். “* ஆக்கிய மத்திய கால த்தன வளமும் 

ஆடம்பர வாஜ்வும் எனறும் பொதுமக்களது நிலைக்கு அப்பாற் 

பட்டனவாகவே இருந்தன. உலகம் பறறிய பணடைய கருத்து 

அவர்களிடையேயிருந்து அற்றுபபோகவில்லை ; ஆகவே அவர் 

களைப் பற்றி முதன முதலில் எழுத முனைந்த கவிஞன், தனது 
கவிதைகளில், அவர்களிடையே நிலவிய கருத்துக்களை oboe 

கொண்டது இயலபானவொன்றே. அதனாலேயே எசியொட்டின் 

பாடலகளில், ஓமரால வெறு த்தொதுககபபட்ட பழைய அதாகரி 

கக் கருத்துககளைக் காணககூடியதாய் இருக்கறது. 

1. Hes. Theog. 27 (முதற்கவிதையின சொறகள 38 வது 919.8 205 இல் 

இருந்து பெறபபட்டிருக்றைன). ஒமருககும் ஊாககததை அளித்த தேவதை 

களே இவாகள. இதிலிருந்து எசியொடடு அறுசீரடிகளையே எழுஇனரெனவும், 

காவிய நடையைப் பயனபடுத தினசெனவும் அனுமானிககலாம். 

5, இஃது எ௫ியொடடுககு நலல வரலாற்றுணாவு இருந்த தெனபதைக் 

காடடுனெறது. ** இரேகக மததிய காலம ” எனபபடுவது வரலாற்றின் நேரிய 

போககுககு முணான வொனறு என்பதை முதலிற சுட்டியவா எசியொட்டே 

யொழிய நமது தறகால வரலாந்றாசிரிய/களலலவென்றறிக.
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எனினும், மக்களிடை முூனபிருந்தே நிலவிவந்து மூட 

நமபிக்கைகளையே எசியொட்டுவின் தேவபாரம்பரியத்திற் (தியோ 

கனி) காண முடிகிறதெனக், கொள்வது தவறாகும். ஒமாது 

காவியத்திற் காணப்படும முன்பிருந்த சூழ்நிலை மாற்ற மடை 

ந்து விட்டதெனபதையும், எப்படியாயினும் எசியொடடு இப் 

புதிய சூழ்நிலையின் செலவாககுக்குட்படுதல் வேண்டும் என்பதை 

யும் மறுகக முடியாது. ஆகவே அவர் தன்னையறியாமலே 

குனது நூலின மூலம ஓர் முனனோடியாடூவிட்டார் எனலாம். 

பினனா வளர்ச்சியடைந்த அயோனிய விஞ்ஞானம், வரலாறு 

என்பனவற்றின வித்து எடியொட்டுவின பாடலகளிற காணப் 

படுஏன்றது. அனறியும் எந்தக் கருத்துக்கள் அழிநதுபோவதை 

அவர் தடுக்க விரும்பினாரோ, அக்கருத்துக்கள் விரைவில் 

மறைந்து போவதற்கு வேறெவரையும் விட அவரே பெரிதும் 

காரணமாயிருந்தாரெனலாம். கடவுளர்கள் பறறிய கதைகள் 

யாவறறையும் ஒருமுறைப் படுத்துவதற்கானவோர முயறகியே 

of யொட்டுவின “ தேவபாரம்பரியம் ” எனனும் நால. ஆனால் 

சறறேனும் ஒழுககல்லாகவையான புராண வரலாறுகளை ஒழுங்கு 

படுத்த முயற்சிப்பது அவறறின் சிதைவுக்கு அடிகோலும் என் 

பதக் கூறவேண்டியதில்லை. மேலும் எசியொட்டு தனது காவி 

யப் பொருளை எடுத்துக கூறும் விதம் பழைய சாதியினரது 

மனோபாவகத்தைப் பிரதிபலிப்பதாயினும், அவர் பாடும் கடவுளர் 

கள் பெரும்பாலும் ஆக்கியர்களது கடவுளர்களே. இது அவாது 

நால் முழுவதும் ஓா முரண்பாட்டை எற்படுத்துிறது credo? 

சியர்களது கடவுளர்க்கு ஒரு வாலாறறை அறிந்து அக்கடவுளர் 

களது பதவிகளையும் கலைகளையும் ப௫ர்ந்து கொடுத்தவர்கள் ஓப 

ரூம், எசியொட்டுமே என எசரொடோதசு கூறுகின்றார். அவர் 

கூறுவது முறறிலும் சரியானதே. பழைய கடவுளர்க்குப் பதிலாக 

ஒலிம்பிய கடவுளர்கள் மக்கள் மனதில் இடம் பெறறன 

ரெனறால், அதற்கு ஓாளவுக்கு எசியொட்டுவும் பொறுப்பாளியே. 

இவர்களது பாடல்களில் மனிதர்களைப் போல வருணிக்கப்பட்ட 

கடவுளர்களைக் தாம் வழிபட்ட பழைய தெய்வங்களே யெனச் 

சாதாரண மனிதர்களினால் இலகுவில் ஏற்றுக்கொள்ள முடிய 

விலலை. இக்கடவுளர்கள், மக்களுக்குப் பழககமான இயல்புகளை 

அற்றவர்களாகவே இப்பாடல்களில் வருணிக்கப்பட்டிருந்தனர். 

இப்புதிய கடவுளர்கள் மக்களது தேவைகளைக் இருப்தி செய்ய 

ஏறறவர்களல்ல. நாம் பினனர் ஆராயவிருக்கும் சமய மறு 
மலாச்சிக்கான காரணம் இதுவே. 

*.  எசியொட்டு தமது காலச் சூழ்நிலைகளின் செல்வாக்குக் 
வுபைததிமியல குட்பட்டிருந்தார் என்பதற்குப் பிற அதாரஙகளும் உள. “ தேவ 

1. Herod. ii. 53.
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பாரம்பரியம் ” எனும் அவாது நூல் அண்டவுற்பத்தியியல் பற் 

றியும் கூறுவதாய உள்ளது. ஆனால் அண்டவுற்பத் இயியலைப் 

பொறுத்தவரையில், அவர் தமது கொள்கையைக் கூறவில்லை 

யெனவும் ஏலவே நிலவிய பாரம்பரிய கருத்துக்களையே விருத்தி 

செய்தனரெனவும் தோன்றுகிறதெனலாம். எனினும் அவர் 

அண்டவுற்பத்தியோடு மிகுந்த தொடர்புடையவையான கயோச, 

ஈரோசு எனும் கருததுககளைக குறிப்பிட்டபோதிலும், அப்பெயர் 

கள் 'கரப்படுசன்றனவே யொழிய, அவை அவரது கருத்தோடு 

எவ்விதத்திலும் 9 'தாடர்புடையனவாக்கப்படவிலலை. இவ்விரு 

கருத்துக்களும் பழைய இந்தனை மூறை யொன்றைச் சோந்தன 

போற றோன்றுகின்றன. உலகத்தின ஆரம்பநிலையைக் கறபனை 

செய்ய முயல்வதே கயோசு எனும் கருத்து. அதன்படி உலக 

ஆரம்பம் உருவமறறவோர் கலவையலல ; எப்பொருளும் தோன் 

றுவதுற்கு முன்பிருந்த “ஓ?” எனற வெளியே அஃது. இது 
வளர்ச்சிெயற்ற காலததைச் சேர்ந்த ஒரு கருத்தன்று என நாம் 

திடமாக உணாலாம். எந்தப் பொருளுமே தோன்றுவதற்கு 

முன்பிருந்த நிலையைக் கற்பனை செய்யும் எணணம் ஆதி மனி 

னுக்கு ஏற்படுவ இலலை ; தொடக்கத்தில் ஏதோ ஒரு பொருள் 

இருந்ததென அவன் எண்ணிக்கொள்ளுகிறான், ஈரோசு எனும் 

மறறைய கருத்து, உலக ஆரம்ப முழுவதிற்கும் காணமான 

சிருட்டி த்துடிப்பை விளக்குதற்கென எறபட்டிருக்க வேண்டும். 

இவையிரண்டும் உணமைய௰ில் ஆராய்ச்சியின மூலம் மிறந்த 

கற்பனைகளே யென்பது தெளிவு. ஆனால் எசியொட்டினது 

பாடல்களில் இவை தெளிவின்றியே உள்ளன. 

B. மூ. ஆறாம் நூற்றாண்டின், அண்டவுற்பத்தியியல் பற்றிய 
இந்தனைகளில் அதிக விருத்தி ஏறபட்டது என்பதற்கான ஆதாரங் 

கள் எமக்குக் கிடைத்துள்ளன. எபிமினேடி௬, பெரிகைடிசு* ஆகி 

யோரது கொள்கைகளைப் பறறியும் நாம் அறிவோம். எசியொட் 

டக்கு. நூன்னரும் இத்தகைய ஆராய்சசிகள் இருந்தனவெ 

னில், ஒபிச அண்டவுற்பத்தியியலும் அந்நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 

தெனக் கொள்ள நாம் தயங்கவேண்டிய தில்லை." கயோசு எனும் 

வெளிக்கும் முத்திய ஒர் நிலையை எடுத்துககொண்டு, குரொனொசு 

விற்கு அலலது சியசுவிற்கு அங்கு முதலிடம் அளிப்பது இவர் 

கள் யாவாது கொள்கைகளிலும் காணப்பட்டவோர் பொதுவான 

பண்பென்க. சிறந்ததெதுவோ அதுவே முதலில் இருந்ததெ 

னக்கருதிய, மெய்மியற் கருத்துக்களையும் கொண்ட, இறையியல் 

1. பெரிகைடிசு பற்றிய குறிப்புசககளுக்கு, Diels, Vorsokratiker, 71 B, 

21g gies Gomperz, Creek Thinkers, Vol. i. pp. 85 Sq. 

2, தமா௫யோ௫ுலினால வருணிககப்பட்ட தேவபாரமபரிய வியறகாவியம்- 

(Rhapsodic Thegany) பற்றி லொடெக்கு Darcy. G5S FGSgH0 இதுவே.
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வாதிகளுக்கும் பூரண இறையியல் வாதிகளுக்குமிடையே உள்ள 

வேற்றுமைகள் பற்றி விவரிக்கையில் : அரித்தோதில் இதையே 

கருஇயிருக்கவேண்டும்1. இப்போக்கு, விஞ்ஞான ரீதியான 

வளர்ச்சிக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டதென்பதும், ஆரம்ப நிலையிற் 

றெய்வங்கள் இருந்தனரெனக் கூறுவதாயின், முடிவில்லாது 

அவர்கள் பின்னோக்கிச் சென்றிருக்கலாமென்பதும் வெளிப் 

படை ; ஆகவே இவ்வண்டவுறபத்தியியலாளர்கள் பறறி, அவர் 

களது கற்பனைகள் பிற சிந்தனையாளர்களது ஆராய்ச்சிகளை எவ் 

வாறு பாதித்தன எனுமசாவிற்குக் கவனிப்பதேயல்லால், விரி 

வாக இந் நாலில் ஆராயவேண்டியதில்லை. 

சீரேக்க அண்ட 171. அயோனியர்களது இலக்கியங்களைப் பார்க்குமளவில், உல 

வியலின கப் பொருட்கள் நிலையற்றவை என்பதை அவர்கள் மிகவும் 
பொதுவான ் 3 ‘ x . 
மண்டு மனதிற் கொண்டிருந்தனர் எனபது தெளிவாகிறது. திட்ட 

வட்டமான சமய தநம்பிக்கைகளோ கருத்துக்களோ இல் 

லாது, அமிதமாக நாகரிகமடைந்துள்ள எந்தச் சமுதாயத்தி 

லும் இயல்பாகவே உண்டாகக் கூடியவோர் துன்பியல் உணர்வு, 

இவர்களது சிந்தனையின் அடிப்படையிற் புகுந்திருந்ததென 

லாம். கொலொபொனைச் சேர்ந்த மிமினமோசு என்பார் 

வரப்போகும் வயோஇப காலத்தில் துன்பததைப் பற்றிச் சஞ் 

சலப்படுவதைக் காண்ூறோம். இதற்குச் சறறுப் பிந்திய காலத் 

தில், காட்டுமரங்களின் இலைகளைப் போல, பரம்பரை பரம்பரை 

யாக மனிதர்கள் மடிசன்றனரே என சிமோனைடிச பிரலாபிப் 

பது, ஏற்கெனவே ஒமர் வெளியிட்ட உணர்ச்சி யொனறை 

மீட்டுவது போல எமக்குத் தோன்றுகிறது”. பருவகாலங்களின் 

மாற்றங்கள், பொருட்கள் நிலையாமை பற்றிய இத்துன்பியல் 

உணர்வு நன்கு வெளிப்படுத்தப்படுதற்கு உகந்த உதாரணங்க 

ளாயின. இயற்கைச் சத்திகவினது இவ்வளர்சிதைவட்டவியல்பு, 

வடக்கேயுள்ள பகுதிகளிலும் ஈசிய பகுதிகளில் வெளிப்படையா 

யிருந்தது. அன்றியும் இப்பகுதிகளில், பருவமாற்றங்கள், வெப் 

பம், குளிர், ஈரலிப்பு, வறட்டு என்னும் முரண்பாடுகளுகடையே 

நடைபெறும் பூசல்களைப் போலத் தோனநறின. ஆகவே இத் 

தகையவோர் கண்ணோட்ட நிலையிலிருந்தே ஆதி அயோனிய 

அண்டவியலாளர் உலகை நோக்கினர். பிறப்பையும் மரணத் 

1, Arist. Mot, 4, 4. 1091 b, 8. 
2, See Butcher, ‘The melancholy of tho Greeks,” in Some Aspects 

of the Greek Genius, pp. 130 sqq.
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தையும், விழிப்பையும் துயிலையும் ஒப்பன போலத் தோன்றிய 

கோடை மாரி, பகல் இரவு என்பனவே இம்மக்கள் கண்ட 

SoBe முக்கிய பண்புகளாயிருந்தன.* 

ஞூளிர் ஈரலிப்பு என்பவற்றை அவற்றின் முரண்பாட்டு இணை 

களான சூடும் வறட்சியும் ஊடுருவ முூயல்வதனாலும், சூட்டை 

யும், வறட்சியையும் பின்னர் குளிரும் ஈரலிப்பும் ஊாடுருவப் 

பார்ப்பகனாலும் பருவகால மாற்றங்கள் எற்படுன்றன என்பது 

வெளிப்படை. மனித சமுதாய வழக்கிலிருந்த சொற்களினா 

லேயே இம்மாற்றங்கள் யாவும் வருணிக்கப்பட்டன $ ஆத தாட் 

களில், இயற்கை நிகழ்ச்சிகளின் ஒழுக்கலும், மனிதவாழ்க்கை 

யிற் காணப்பட்ட ஒழுஙகையே மக்கள் அதிகம் உணர்த்திருந்தன 

சாதலால் இது இயல்பானதேயென்க. சட்டங்களினாலும், வழக் 

கங்களினாலும் அமைந்தவோர், நல்லுறவு இிலவிய, சமூகத்தில் 

மனிதன் வாழ்த்தான். ஆனால் அவனைச் சூழவிருந்த உலகம் 

எவ்வகை நியதியுமின்றி, ஒழுங்கெதுவுமின்றி இருந்ததாகவே 

அவனுக்கு முதலிற் றோன்றியது. இதனாற்றான் மூரண்பாடு 
கள் ஒன்றையொன்று ஊடுருவியபோது அது அநியாயம் என 

வும், அவ்வாறு ஊடுருவாது சமானமாகவிருந்தபோது அது 

நியாயம் எனவும் கூறப்பட்டது. பின்னர் வழங்கிய கொசு 

மொசு ”” (அண்டம்) எனும் சொல்லும் இக்கருத்தின் அடிப்படை 

யிலேயே எழுந்தது என்க. முதலில் அச்சொல் படைகளின் 

கட்டுப்பாட்டையும் அதன் பின்னர் நாட்டின் ஒழுங்கான அரசி 

யலமைப்பு முறையையும் சட்ட வழங்கியது. 

ஆயினும் இஃது போதியதாய் இருக்கவில்லை. முரண்பாடு 

களிடையே நடைபெறும் ஒர் இடையறாத பூசலே உலக நிகழ்ச் 

சித் தொடர் எனும் கருத்து முந்திய அண்டலவியலாளருக்குத் 

இருப்இியனிக்கவில்லை. யாதேனும் பொதுவான ஓர் அடிப்ப 

டையிலிருந்தே இம்முரண்பாடுகள் தோன்றுகின்றனவெனவும், 

அதனுள்ளேயே அவை இறுதியிற் சென்று மறைின்றனவென 

வும் அவர்கள் கருஇனர். முரண்பாடுகளுக்கும் முந்தியதான 

வொன்றை, மாற்றங்கள் யாவற்றினுக்குமூடாக நிலைத்து திற் 

1. University of Ohicago Chronicle, Vol. xvi. No. 4. “The Back- 

ground of Greek Science:” பேசாசிரியா யே. எல. மையர்சு எணபவரால் 

எழூதபபட்ட மேறபடி கட்டுரையில இககருதது நன்கு விளககபபட்டி ருக்கிறது. 

ஈ சமயததிலிறாநது தததுவமவரை ” எனும் தனது நூலின் முதல் அத்தி 

யாயததில் தரு. கோணபோட்டு கூதியிருப்பதைப் போல, :* முரண்பாடுகள் ” 

பற்றிய இக்கொளகை சமயக் கருத துக்களிலிருத்து பெறபபட்டதென நாம் 

எண்ணவேணடியதஇலலை. இததகைய காரணம எதுவுமினறியே, இமமுரண் 

பாடுகள் இரேகக நாடடவாரது கவணத்தைக கவர்சனேறன. ஆனால நடை 

மூறையில் கமககாராகளது மாந்திரீசங்களி லும் இககருத்துக்கள் பயன்பட்டன 

எனபது உணமையே.



புசிசு (நித்த 
சத்தி) 

19 ஆதி. கரேக்க மெய்யிமல் 

குந் தன்மையுடையதும், ஒருருவிலிருந்து மறைந்துபோயினும் 

வேறோர் உருவில் மீண்டும் தோனறுவதும் ஆனவோர் பொருளை 

அறிய அவர்கள் விழைந்தனர். இத்தகையவுணர்ச்சியோடேயே 

அவர்கள் தமது ஆராய்ச்சிகளை ஆரம்பித்தனர் என்பதற்கு 

*₹மூப்பற்றது”, “ இறப்பற்றது ” என இவ்வடிபபடைப் பொருள் 

பற்றிக் கூறியிருப்பதே போதிய சான்றாகும். சிலராற கூறப்படு 

வதுபோல, ஆதல், வளர்ச்சி என்பனவற்றில் மட்டுமே இவர்கள் 

ஆர்வமுடையவர்களா யிருநதிருந்தால், அழிவுடையதும் நிலை 

யற்றதுமான இவ்வுலகல் நித்தியமான தெனக்கூடிய ஒரேபொ 

ரள்பற்றி இத்தகைய கவிதா உணாச்சி நிறைந்த அடைமொ 

Pater உபயோரடித்திருக்க மாட்டார்கள். அயோனிய “ ஒருமை 

வாதத் “தின் உண்மையான பொருள் இதுவே யென்க. 

11. இயூரிப்பிடிசு பிறந்த காலத்திற்குச் சமகாலத் திலேயே 

'அயோனிய விஞ்ஞானம் அதென்சு நகரில முகன்முகலில், 

அனகசகோரசுவினாற புகுத்தப்பட்டது. இவ்விஞ்ஞான அறிவின 
சாயல்களை இயூரிப்பிடிசுவின் எழுத்துக்களிற் காணக்கூடியதாய் 

இருக்கிறது என்பதையும் நாம் ஈண்டுக் குறிப்பிடலாம். மூலப் 

பொருளைப் பற்றி அனக்கிமாந்தர் குறிப்பிடுகையில் உபயோடுத்த 

“ மூப்பும் இறப்புமறற ”” எனும் அடையையே, விஞ்ஞான ஆராய் 

வுக்கென அர்ப்பணிக்கப்பட்ட வாழ்வின் இறப்புப பற்றிகருறிப்பிடு 

கையில இயூரிப்பிடிசுவும் உபயோகப்படுத்துனேறார் எனபது 
குறிப்பிடத்தக்கதொன்றாுகும். 

ஐந்தாம் நூற்றாண்டில், “ புச௯ ” எனும் பெயர் உலகத்இன் 

மூலப் பொருளான நித்தியமான பதார்த்தத்தையே கருதியது 

என்பதற்குப் போதிய அத் தாடசகளுள. நாம் விள௩௫க் கொள்ளு 

மளவில், இஃது உலக வாலாற்றினோடும் நன்கு பொருந்து 

வதே. பொருட்கள் ஆக்கப்படுவதற்கு ஆதி காரணமாக வேண் 

டிய * பண்டம் ” என்பதே இச்சொல்லுக்கு முதலிற் பொரு 

ளாயிருந்ததுபோலத் தோன்றுகிறது. ஆனால், “ அமைப்பு ”£ 

பொதுவியல்பு, உள்ளடக்கம் ஆலய பொருட்களையும் இச்சொல் 

இலகுவிற் பெறலாயிற்று எனலாம். “அழிவும் மூப்புமறற” ஒன் 

றைத் தேடிய இவ்வாதி அண்டவியலாளர்கள், யாவற்றினதும் 

நித்தசத்தியெனும் ஒனறு எனவே தமது கருத்திற்குப் பெயரிட்டி, 

ரப்பர் எனக் கருதலாம். ஒவ்வொன்றும் தனக்கெனவோர் புசு 

(தித்தசத்கு) உடையதான நான்கு மூலப்பண்டங்கள் இருந்தன 
வென எம்பிடோககளிசு கருதினார். எண்ணிறந்த மூலப்பொருட் 
கள் இருந்தனவெனக் கருதிய அணுவாதிகளும், SUG அணுக் 
கள் பற்றிக் கூறுகையில் இப்பதங்களை உயோடத்தனர் ஏன்க. 

3. 195 அம் பிரிவீன கீழ்ப் பார்க்க.



முன்னுரை ‘13 

௪.மது ஆதாரங்களிற் பெரிதும் உபயோகபபடூத்தப்பட்டிருக்கும் 

ஆர்க்கே (முதற்காரணி) எனும் சொல், இபபொருளில, அசித் 

தோதிலிய சிந்தனை மரபைச் சார்ந்ததே. இயோபிறகுத்தோச 

வும் அவருக்குப் பிந்திய எழுத்தாளர்கள் சிலரும் இச்சொல் 

லைக் கையாண்டதுல் ஆச்சரியமெதுவுமில்லை  ஏஎனெனில, தமது 

கொள்கைகளில் மெய்மியலாளர்கள் எத்தனை முதற்காரணிக 

ளூள வெனக் கூறினர் எனபதற்கேற்பவே அவர்களை வகைப் 

படுத்திய அரித்தோதிலின் பெளதிகம் எனும் நூலையே இவ் 

வெழுத்தாளர் யாவரும பினபற்றினராதலினென்க. ஆனால் 

பிளேடடோ ஒரு முறையாயினும் இப்பதத்தை இப்பொருளில் 

உபயோகடிக்கவில்லை. ஆதி மெய்மியலாளரது எழுத்துக்களின் 

பகுதிகள் எனக் கருதபபடுவனவறறிலும் இப்பதம் ஒரு முறை 

டமீயனும் காணப்படவில்லை. அவர்கள் இசசொல்லை உபயோகத் 

திருந்தார்களேயானால், இப்பகுதிகள் எவற்றிலும் இச்சொல்கா 

ணபபடாதிருப்பது ஆச்சரியத் இற்குரியது எனலாம. 

இஃது இவ்வாறாமின் அயோனியர்கள் விஞ்ஞானத்தை “நித 

தசததி பற்றிய விசாரணை ” என அழைத்தற்கான காரணம் 

'நன்கு புலனாகிறது. மூலபபொருள் பற்றிய சிந்தனை வளாசசியே, 

ஒருவரை யொருவர் தொடர்ந்து வந்த வெவ்வேறு மாபுகளைச் 

சோந்த மெய்யியலாளர்களுக்குப் பொதுவாயிருதததெனபதை 
யும், வானவியல் போன்ற விடயங்களில் அவர்கள தமக்குத் 

தமக்குத் தோனறிய தனி வழிகளிற் சென்றனர் என்பதையும் 

நாம் காண்போம். நிலையறற உலகநிகழ்ச்சிகளின அடிப்படை 

மில் இருநக நிலையான பொருள் எதுவென்பதைக் கண்டுபிடிப் 

பதே இம்மெய்மியலாளர்கள் யாவரினதும் முக்கியதோக்காக 

விருந்தது." 

3, பொதுவாக அக்காலத்தில் சற்றுககொள்ளபபடடவையும் பாரம்பரிய 

மானவையுமான “ நானகு மூலகஙளை ” பறறிய கொளகையிலிருந்தே, ஆதி 

அணடலியலாளர் தமது சிநதனையை ஆசமபிததிருககவேண்டும் எனும் ஓலை 

பேட்டுவின கருத்து எறகத் தகுநததுபோற காணபபடூவது “ மூலகம ” எனும் 

சொல்லின பொருள போதியளவு தெளிவுடையதாமிலலா திருப்ப தனாலேயே. 

இ, காற்று, நீர, நிலம் எனும பெரிய தொகுதிகளையே நாம் கருதினோ 

மாமின, மிக நூந்தியவேரா காலதக இலேயே, இவற்றை அறிததிருநதனர். ஆனால 

அணடவியஸலில “ மூலகம் * எனுமபோது, வேறெப பொருளாலும் ஆகாது, 

தனக்கேயுரிததான இயலபையுடையவொனறே கருதப்படுகிறது. பொதுவாக 

வழ௩கய மூலகங்கள் பறறிய கருத்தோடு 'தஇருபதியடையாது அவற்றிற்குமடிப் 

படையான வொன்றைக காணவே, ஆதி அணடவியலாளர் முனைததனா என்பது 

குறிபபிடத தககது. மூலபபொருள ஒன்றலலவெனக் கூறவிரும்பிய எமபிடோக 

Sole, மூனபே வழங்கிய நாண்கு மூலகஙகளையுமே தேர்நதது தற்செயலாக 

நேர்ந்தவொனறே. இதன காரணமாகவே மூலகம் எனும் சொல மேற 

குறிப்பிடபபட்ட காறறு, இ ஆதிய தொகுதிகளையும குறிப்பிடலாயிற்று.
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அசைவின் 

மையும் 
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நா. * நித்திய இயக்கம் £” என ஒன்றிருந்ததென ஆதி 
அண்டவியலாளர் நம்பினார்களென்று அரித்தோதில் மூல 

மாகவும் அவரைப் பின்பற்றியவர்கள் மூலமாகவும் நாம் அறி 

கிறோம். ஆனால் “ நித்திய இயக்கம் ” என இவர்கள் கூறி 

ஞர்களேயெனினும், முன்னையோரால் நம்பப்பட்ட கொள்கை 

இத்தகையவொன்றே யெனபது பற்றி நாம் நிச்சயமாக 

நம்புதல் இயலாது. இயக்கத்தின் நித்திய இயல்புபற்றி அயோனி 

யர்கள் தமது நூல்களுள் எதனிலாயினும் எழுதினர் என்பதை 

நம்புவது எளிதன்று. அந்நாட்களில் அசைவின்மைக்கே விளக் 

கம் காணடல் அவசியம எனக் கருதப்பட்டது. இயக்கம் மறுக் 

கப்படும் வரைக்கும், இயக்கத்தின் ஆரம்பம் பற்றி ஆராய 

வேண்டுமென யாருக்கும் தோன்றியிராது என தாம் கொள்ள 

லாம். பார்மனைடிசு சாதித்தது இதையே என நாம் காண் 
போம்; அதற்கேற்பவே, அவருக்குப் பின் வந்தோர், 

இயக்கம் உளது என்பதை அறறுக்கொண்டு, அது ஏற்படுவதற் 

கான காரணங்களை விளக்க முற்பட்டனர். ஆகவே, ஆதி 

அண்டவியலாளர்கள், இயக்கத்திற்கு ஒர் ஆரம்பம் இருந்த 

தெனக் கொள்ளும் அவசியம் இருந்ததாக எண்ணவில்லை 

எனவே அரித்தோதில் கருதினார் என நாம் கொள்வோம். 

ஆத அண்டவியல் வாதிகள் நித்திய இயக்கம் இருந்ததென 

தம்பினார்களென்பது, அரித்தோதிலின் ஊகமேயெனினும் அது 

பெருமளவிற்குச் சரியானதே. ஆமினும், அவர்களது காலத் 

இல் உருவாக்கவேபடாதிருந்த கொளகை யொன்றினை அவர் 

கள் மறுத்தனர் என, நாம் எண்ணுதற்கு அரித்தோதிலி 

னது கூற்று இடமளிக்கின்ற தாகையால், அதனை எற்றுக்கொள் 

லாகாது.* 

இவற்றிலும் முக்கியமாக நாம் கவனிக்கவேண்டி௰ விடயம், 

இவ்வியக்கத்தின் இயல்பு எனனவென்பதாகும். உலகம் ஆரம் 

மாவதற்கும் இவ்வியக்கமே காரணமாயிருந்ததா தலால், உலக 

், இவவகையான சிந்தனை முறையே இிரவியவுயிர்வாதம் எனப பொது 
வாக அழைக்கபபறேிறது. ஆனால் அவ்வாறு அழைத்தல பொருநதாதெனக. 

உலகம் பற்றியும் மூலபபதராத்தம் பறறியும, அவை உயிருளளனவென எமக் 

கு.த தோன்றும் வகையில, ஆதி அணடவியலாளர் எழுதியுளளனா எனபது 

உணமையே. ஆனால் அவ்வாறு கொளவதற்காம் ச௪டப பொருளுக்குத் தனனைத் 

தானே இயகூக் கொள்ளும சததி உளளது எனக் கூறுவதறகும மிகுநத 

வேற்றுமை உளளது. சடப் பொருள பற்றிய எண்ணக்கருவே அககாலத்தில் 
இருக்கவில்லை. உயிரவாழவன உடபட யாவறறையும் பொறியியல முறைபபடி, 

அதாவது பொருள்களின் இயக்கததின மூலம், விளகூவிட முடியும் என்பதே 
அவர்களது எணணமாகவிருநதது. ஆனால் இதுவும் அககாலததவாகளால் 

ஒரு திட்டவட்டமான கொள்கையாக உருவாசகப்படவிலலை + அவவாறு அவர்கள் 
கருதினா என தாம் அறியககூடியதாயிருக்கறது. அவ்வளவே.
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ஆரம்பத்திற்கு முனனரே இயக்கமிருந் 'இருக்கவேண்டுமெனபது 

வெளிப்படை. ஆகவே, நித்திய இயககததை வானமண்டலத 

இன் நாளாந்த சுழற்சியெனவோ அல்லது பிற உலக (இயக்கங்க 

ளெனவோ, நாம் கருதலாகாது. பிளேட்டோவின் இமாயச* 

வில் தரப்பட்டுள்ள பைதாகாசகொள்கை, மூல இயக்கம் நிய 

தியறறதும் ஒழுங்கல்லாததுமாய் இருந்ததென்பதே. அணுவா 

இகள், தமது அணுக்களின் இயக்கம்பறறிக் கூறுவதும் எறக்கு 

றைய இதற்கொப்பதே. ஆகவே ஆதி அண்டவியலா ளாது மூலப் 

பதார்த்தத்தின் இயக்கக்கொள்கை பறறி எத்தகைய திட்டவட்ட 

மான கருத்தையும் நாம் எற்றுக்கொள்ளாது விடுதல நன்மை 

பயக்கும்”. 

IX. இதுவரை நாம் கவனித்த எவற்றிலும் இறையியல் அயோஸிய 

ஆராய்ச்சி பற்றிய குறிப்பு எதையும் காணோம். ஈசிய சமயக் வழ களரி 

கொள்கைகள் முற்றாய் அற்றுப்போய்விட்டனவெனவும், ஒலிம் அயலிபு 

பிய பல்லிறைவாதத்தில் அயோனிய சிந்தனை ஒருபோதும் 

பூரணமாக ஈடுபடவில்லை யெனவும் நாம கண்டோம். ' ஆகவே, 

அயோனிய விஞ்ஞானத்தின் ஆரம்பம், புராணக் கதைகளிற் 

காணப்படுிறது எனக் கொள்வது முற்றிலும் தவறாகும். 

வடவர்களது ஆட்சிக்குட்படாத &ரேக்க பகுதிகள் சிலவற்றில், 

பழைய கருத்துக்களும் வழக்கங்களும் ஓரளவுக்கு இன்னருமம் 

நிலவினவெனலாம் 7 ஒபிசக் கொள்கைகளின் மூலமும் 

எனைய வழக்கங்களின் மூலமுமாக இவை யெவ்வாறு மீணடும் 

புத்துயிர் பெறறன என்பதையும் நாம் விரைவிற் காண்போம்... 

ஆனால் அயோனியாவைப் பொறுத்தவரையில் அங்கு பழைய 

கொள்கைசன் எதுவும் இருந்ததாகக் கூற முடியாது. இற் 

றைந்றுக்களின் ஆதிக்கம் காரணமாகச் செல்ல முடியாதிருந்த 

3... * நிததிய இயக்கம் ” எனபது வானமணடலஙகளின் நாளாந்த சுழற 

சியே என முதலில இீர்மானித்தவர் அரிததோதிலே. 

2 Plato, Tim. 30 

3. அனகசிமினிச*ு போன்ற ஆதி சிந்தனையாளரொருவர் அண்டத்தின் 

மூலவியககத திறகும், எல்லையற்ற காறறினது ஆதி இயசகததிறகும இடையே 

யுளள வேறுபாடடை உணர்ந்திருபபார் எனக கொள்வது பொருததமற்றதாகை 

யால “ நிததிய இயககம ” எனபது ஒரு ௯ழிப்பியக்கமே எனவே பேராசிரியர் 

டபிளயூ. ௪. எயடெல கருதினார். ஆனால உலகம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில 

தோனறியதே எனக கருதிய எவரும், குறிபபாக அவா எணணிறந்த உலகம் 

களுள எனக கருதியவராயுமிருநதிருநதால, இவ்வேறுபாட்டையும் உணாத் 

இருபபா எனவே எனக்குத் தோன்றுகிறது. ஆதி அணடவியறகொள்கை 

களினபடி, அணடததின் மூலவியககம் சுழிப்பியக்கமே எனப் பேராசிரியா 

எயடெல் கூறுவதை நான எறறுககொளளுறேன. ஆனால் அவர்கள் 

,நிததிய இயககததில் நம்பிக்கை வைததிருத்தனர் என ஒருபோதும் கூற 

முடியாதெனக,
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சின்ன ஆசியாவினுள், ஆக்கியர்களின் வருகையின் பின்னரே 
கிரேக்கர்களினாற் செலலமுடித்தது. அதன் பினனரே சின்ன: 

ஆசியாவின் கரையோரஙகளில் அவர்களது குடியேற்றப்பகுஇ 

கள் தோன்றின". ஆகவே இப்பகுதிகளில் எகககைய பாரம் 

பரிய பண்பாடும் இருக்கவில்லை. ஈசிய இவுகளில் நிலைமை வேரு 

யிருத்ததெனினும், அயோனியா உண்மையில் தனககென எவ். 

வித வாலாறும் இல்லாத தாடாகவேயிருந்ததென லாம். ஆது. 
அயோனிய மெய்யியல் முற்றிலும் லெளாகே வியல்புடையதாயி. 
ருந்ததற்குக் காரணம் இதுவே யெனலாம். 

எமக்குக் கிடைத்துள்ள ஆதாரங்களில் கடவுள் எனும் சொல் 
உபயோிக்கப்பட்டிருக்கும் விதம், எமது மனதில் தவறான” 
முடிவுகள் எழுவதற்குக் காரணமாகக் கூடாது. உலகு அலலது 
உலகுகள் பற்றியும் மூலப் பதார்த்தம் பற்றியும் அயோனியர் 
கள் இச்சொலலை உபயோடுத்தனர் என்பது உண்மையே. ஆனால் 
*“இறபைபறற”” “மூப்பற்ற”” எனும் இறையியல் அடைகள் எவ்வாறு 
பிரயோகிக்கப்பட்ட னவென முன்னர் குறிப்பிட்டோமோ அவ் 
வாறே இபபகமும் உபயோக்கப்பட்டதேயொமழிய இதற்கு 
மேவேறெப்பொருளுமில்லை யெண்க. “கடவுள்” எனும் சொல் அ DOT 
சமயப்பொருளில் உபயோடக்கப்படும்போது  ₹* வழிபடப்படுவது ”” 
எனனும் பொருளையே முதனணமையாக உணர்த்து நிற்கும் ; 
ஆனால ஒமரது நால்களில் இ௪ சொல் பிற பொருள்களையும் 
உணர்த்தும் வகையில் உபயோகிக்கப்படுறெ௮. எசியொட்டின் 
தேவபாரம்பரியமே இம்மாற்றத்துக்குத் தகுந்த ASSIA 
யெனலாம். அதிற குறிப்பிடப்படிம் தேவர்களிற் பலர் எவராலும் 
வழிபடப்பட்டோர் அல்லர் என்பதும், அவர்களிற் சிலர் இயற்கைத் 
தோற்றஙகளையும், உணர்சகிகளையும் மனிதராகக் கற்பிப்பதன் 
மூலம் பெறப்பட்டவர்களே” யெனபதும் தெளிவு. நாம் இந் 
நால்களில் ஆராயும் காலப்பகுதி முழுவதிலுமே கடவுள எனும் 
சொல் இவ்வாறு சமயததொடர்பு அதிகம் இன்றி உபயோ 
கிக்கப்படுவதை நாம் தனகு காணலாம். “இதை நாம் நன்கு 
கவனித்தல் வேண்டும். அவ்வாறு கவனிப்போர் எவரும், 
புமாணத்திலிருந்து விஞ்ஞானம் தோனதியது எனும் Bay 
க்கு ஆரோாகபாட்டார்?. 

1. See Hogarth, Ionia and the East, pp. 68 ரர. 

2. ஐகியொனோசு, செ.தி௪, ஊசானோசு என்போசை எவருமே வழிபட வில்லை. 
போபோசு, டெயமோசு எனபோசையும் சமயச்சாபுடைய கடவுளாக ளெனக். 
கூறமுடியாது. 

3. இரு. கோண்போட்டுவின “ சமயததிலிருதது தத்துவம் வரை ”” எனும் 
ஷாவில உள்ள அடிபபடைத் தவறு இதுவேயென எனக்குத தோனறுகறது. 
பழைய ரநமுறைகள் அயோனியாவில முறறாக மறைந்து போய விட்டிருந்தன
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பழைய சமயங்கள் வானமண்டலத்தையும் வானசோதிகளை 

யும் தெய்வீகமானவையெனவும், பூமியிலுள்ள யாவற்றிலிருநீ 

தும் வேறுபட்ட தன்மையுடையன வெனவும் கருதின. ஆனால் 

அயோனிய அசிநதனையாளர்கள் மக்களது இந்நம்பிக்கைகளை 

அறிந்திருந்தனராயினும், இவ்வேறுபாட்டை ஒருபோதும் மன 
திற் கொள்ளவில்லை. நாம் சற்று முன்பு கூறிய யாவும், 

இதிலிருந்தே எமக்குப் புலஸனான்றன. பிற்காலத்தில் அரித் 

தோதிலும், பழைய சமயங்கள் கூறிய இவ்வேறுபாட்டை எறறுக் 
கொண்டாரெனினு.ம் கிரேக்க விஞ்ஞானம் இவ்வேறுபாட்டுக்கு 

ஒருபோதும் இடமளிக்கவில்வை”. 

2. இரேக்க சிந்தனைக்கும் மைத் தேச ஞானத்திற்கும் எத்த 

கைய தொடர்பிருந்தது என்பதையும், முனனையது எவ்வாறு 

பினனையதன் செல்வாக்குக்குட்பட்டது என்பதையும் ஆராய்தல் 

வேண்டும். &ரேக்கர்கள் பாபிலோனியரிடமிருந்தும் எடப்தியரிட 
மிருந்துமே தமது மெய்யியல் முறைகளைப் பெற்றுக்கொண்டனர் 

எனும் கருத்துப் பொதுவாக இப்போதும் ஏற்றுக்கொளளப்படு 

இனற வொன்றாதலால், நாம் அக்கூற்றின் பொருள் என்ன வென் 

பதைத் தெளிவாக விள௩௫க கொள்ள முயற்சித்தல் வேண்டும். 
ஈசிய நாகரிகத்தின் தொனமை பற்றி தாம் நன்கு அறிந் 

துள்ள இந்நிலையில், இவ்விடயம் முழுவதையுமே ஒரு புதிய கண் 

ணோேட்டத்தோடு எம்மாற் பார்க்க மூடிறெது என்பதையும் நாம் 

மனத்திற் கொள்ள வேண்டும். இழக்கேயிருந்து பெறப்பட்ட 

கருத்துக்கள் எனக் கருதப்பட்டவற்றுட் பல உண்மையில் ஈசி 
யர்களினாலேயே உருவாக்கப்பட்டவையா' யிருக்கலாம். அன்றி 

யும் ஈசியர்களது கொள்கைகளில் எவையாயினும் கழைததேசங் 

களிலிருந்து பெறப்பட்டவையாயின் எரொடோதசு அதைப் பற் 

றிக் குறிப்பிடாது விட்டிருக்க மாட்டார்; ஊனெனில் கிரேக்க 

மதமும் நாகரிகமும் எட௫ப்திலிருந்து பெறப்பட்டவையென்னும் 
அவரது கொள்கைக்கும் இக்கருத்து வலுவூட்டியிருக்கும்5. வேறு 
  

என்பதை அவா உணரவிலலை. மேற்குப் பருதிகன் பற்றிக் கூறுமபோது 

அவரது கருதது அதிக பொருத்தமுடையதாய்த் தோனறுகற து, எனினும் 

அங்கும், அயோனிய விஞ்ஞானததிற்கும் பழைய பாரம்பரியத் இற்குமிடையே 

உள்ள வேறுபாட்டை நனகு உணர அவர் தவறிவிட்டார் எனவே கூற வேணடும். 

், இதை எவ்வாறு வலியுறுததினும் மிகையாகாது. See Prof. A. EB. 
Taylor, Aristotle, p. 58. 

2 iueiGensena wAugh apesanib, wo பிறப்புக் கொள்கையும் 
எ௫ப்தியரிடமிருந.து பெறபபட்டனவென மட்டுமே அவராற கூற முடிறெது 

(ii. 49, 123). இவலிரணடு விடயஙகளிலுமே அவர் கூற்றுத் தவறானது என 
நாம் காணபோம. ஆனால் இவை பற்றி அவரது கூற்று உணமையாயிருந்தா 

லும் இரேோகக மெயயியலுககும இவறறிற்கும் எவ்வித தொடர்புமில்லை. 

3—B 10269 (6/63) 

மெய்யியல் 
en SE seis 

களிலேயே 

ஆரம்பித்தது 
எனும் கருத்து
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காரணங்களுக்காக எடப்தியர் மீது அதிக மதிபபு வைததுருந 

குவ்ரான பிளேட்டோவும் அவர்களை மெய்யியலில் ௮.இக பற்றில் 

லாத, பெரிதும் விவகார ஈடுபாடுள்ள பமக்களெனவே கருதினார். 

அரித்தோதிலும் எடப்தில் கணிதவியல் ஆரம்பித்தது பறறியே 
குறிப்பிடுனெறார்். (இதுபற்றிப் பின்னர் கூறுவோம்.) எ௫ப்திய 
மெயயியல் என -தன்றிருந்திருக்குமாயின், அதைப் பற்றிக் 
கூறுவது அவரது வாகுத்திற்கு முதவியிருக்குமாதலால் அவர் 

அதைப்பற்றி அவசியம் 'குறிப்பிட்டிருப்பார். மிகவும் பிந்திய 
வோர் காலப்பகுஇயில் ௪௫ப்திய மதகுருமாரும் அலெக்சாத்இரிய 

யூதர்களும், இரேக்க மெய்யியல தமது நாடுகளில் ஆரம்பித்த 

தென்க கூற விழைந்தபோதுதான் கிரேக்க மெய்யியல் oth 

யாவிவிருந்து பெறப்பட்டதெனவும் எ௫பதியரிடமிருந்து பெறப் 
பட்டதெனவும் திட்டவட்டமான கூற்றுக்கள் எழுந்தன. அனறுி 

யும் எ௫ப்திய மெய்யியல் என அழைக்கப்படுவது, பழையபுரா 

ணக் கதைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒட்டுவபைகளின் தொகு 

இயே. பழைய எறபாட்டுக்குப் பிலோவினால் தரப்பட்ட விளக் 

கத்தை இன்றும் நாம் மதிப்பிடக்கூடியதாக இருக்றைது. எகிப் 

திய புமாணக்ககைகளுக்குப் பொருள் கண்டவர்கள், தம்விருப் 

பத்துக் கேற்றவாறெல்லாம் பொருள் காண்பதில், பிலோவை 

யும் மிஞ்சியவர்கள் எனக் கொள்ளலாம் ; வனெனில் பொருள் 

காண்பதற்கென அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட வரலாறுகள் அது 

துணைச் சிறப்புடையனவல்ல. உதாரணமாக ஒ௫ரிச௯, ஐச பற் 

விய புமாணக்ககைக்கு, முதலில் பிந்திய இரேக்க மெய்யியற் 
கொள்கைகளுக்தேற்ப விளக்கம் தந்தனர் ; பின்னர் இரேக்க 

மெய்யியல் அகுனிவிருந்தே ஆரம்பித்துது எனவும் அவர்கள் 

கூறினர். 

இவ்வாறு பொருள்காணும் நமூறை நவபைதாகாசவாதியான 

நாமினியோசுவோடு நூடிவடைந்தஅு. இவருக்குப் பின்னர் கிறித் 

துவ வாதிகள் இம்நமுறையைக் கையாண்டனர். “ அதீனிய 
மொழி நடைமிற் பேசும் மோசேசுவேயெணக் கூறாது வேறெவ் 

வாறு பிளேட்டோவை அழைப்பது *”” எனக் கேட்டவர் நாமினி 

GuraGat, நூமினியோசுவினது கடா பிமோட்டோவுக்கு மாத் 

தஇிரமல்லாது வேறு பலருக்கும் பொருந்துமென, கிஸிமென்று 
வும் இயூசிபியோசுவும் கூறினா. மறுமலர்ச்சியின் போது, 

1. Arist. Met. A, I. 981b 23. 

8. தாமினியோச, பகுஇ 15 (௩.2. 624). 

5. எமைத்தேச ஞானம் பற்றிய மிகையான கருத்துக்கள் பல என்சைக 
ளோப்பிடீ (30001௦0௦01) குலமாகப் பிரபலமடைந்தன. இவை பல 
விடங்களுக்குப் பரவியதற்கும் எளிதில் மாறையாததற்கும இதுவே காரண 

மென்க. மறைந்துபோன ஒர் சாதியினரிடமிருந்து மிகவும் விருத்தி யடைந்த
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எனையவற்றோடு இக்குழப்பமுமம் , மீண்டும்... புதுப்பிக்கப்பட் 

டது. அன்றியும் பிறெப்பறாற்றியோ இவாஞ்செலிகாவிவிருந்து 
(Praeparatio Evangelica) Qumtnitt. He கருத்துக்களின் அடிப் 

படையிலேயே, எலவே எற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்துக்கள் 
பலவற்றிற்கு நீணடகாலமாகப் பொருள் கொள்ளப்படலா 
யிற்று. தேலிசுவினாலும் பைதாகரசினாலும் போதிக்கப்பட்ட 
பண்டைய மொசுகக, ஷொசாய்கக மெய்யியல் பற்றிக் கட்வேத்து 

குறிப்பிடுனெஸஞுார௩. சுயமாகச் சர்திக்கும் திறன் இரேக்கர் 
களுக்கு இல்லையெனப் பொருள்படும், இக்கூற்றுக்கள் எவ் 
வாறு ஆரம்பித்தன என்பதை உணர்தல் அவசியமாகும். பண் 
டைய மனிதர்களினது நம்பிக்கைகள் பற்றிச் சமீபகாலத்தில் 
நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக இக்கூற்றுக்கள் பிறக்கு 
வில்லை : எனெனில், பீனீசிய மெய்யியலோ அல்லது எூப்திய 

மெய்யியலோ இருந்ததற்கான ஆதாரம் எதுவும் இவ்வாராய்சகி 

கனின் மூலமாகப் புஇதாகக் கண்டு பிடிகீகப்படவில்லை. ஒட்டு 
வமைகளை உருவாக்குவதில் அலெக்சாந்திரியர்களுக்கிறுந்த ஆர் 
வத்தையே இவர்களது ஆராய்ச்சிகள் வெளிப்படுத்தியுன்ளன. , 

ஆனால் இன்று, இளிமென்றுவினது: அல்லது இயூசிபியோசு 
வினது கூற்றுக்கள், இரேக்க மெய்யியல் ழை த்தேசங்களில் ஆரம் 
பித்த தென்பதற்குப் போதிய ஆதாரங்கள் என யாரும் கூறுவ 
இல்லை ; கலைகளைப் பொறுத்தவரையில் என்ன நடந்ததேர 

அவ்வாறே மெய்யியல் விடயத்திலும் : நடைபெற்றதெனக் 
கூறுவதே இப்போது பொதுவாகக் கையாளப்படும் வாதம், 

இோக்கர்கள் தமது கலைகளைக் இழக்கிலிருந்தே பெற்றுக் கொண் 
டனர் என்பதற்கான ஆகாரங்கள் பல எமக்குச் சமீபத்தில் 

இடைத்துள்ளனவெனவும், மெய்யியவினது வரலாறும் இத்த 
கையதே யென விரைவில் திரூபிக்கப்படுமெனவும் கூறப்படு 
கிறது. மேலெழுந்தவாரியாக தோக்குகையில் வாய்ப்புடையது 
போலக் காணப்படும் இவ்வாதத்திலிருந்து எவ்வித முடிபுக்கும் 
வாருடியாது. கலைகளா, மெய்யியற் கருத்துக்கள் என்பன 
ஒரு சமூகத்தஇனரிடமிருந்து இன்னோர் சமூகத்தினருக்குட் பரவும் 
வகைகளினிடையேயுள்ள வேறுபாட்டை மறந்துவிடலாகாது. இரு 
  

விஞ்ஞானக் கருத்துக்களாக இழைத் தேசத்தினர் பெற்றிருத்தல் வேண்டு 
மெனப் பெய்லி கருதினா. ஆனால மறைந்த இச்சாதியினர் பிளேட்டோவின் 

அத்லாந்திசுவில் வாழ்ந்த மக்களேயென அவா கருஇனர் 1 (Lettres sur 

lorigine des sciences). 

3-.. திடோன்தாட்டு மோகோசுவை மெய்மியல் வசலாற்றினுட் புகுததியவர் 

பொசெயடோனியோசுவே என இராபோவின் மூலமாக (ஊம். ற. 757. இறக ர 
அறிகிறோம். அணுவாதத்தை உருவாக்கியவர் மோகோசவேயென பொசெய் 

டோனியோசு கூறினார்.
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சமூகத்தினருக்குப்' ' பொதுவான மொழியெதுவுமில்லாதிருப்பி 

னும், ஒரு சாராரினது லெளகூிக பண்பாடும், அவர் தம் 

கலைகளும் மற்றவர்களிடையே பரவுவது சாத்தியமாயிருக்கலாம். 
ஆனால் மெய்யியற் கருத்துக்கள் கருத்தியல்பானவோர் மொழி 
நடையில், நூல்களின் மூலமாகவோ அன்றேல் போதனைகளின் 

மூலமாகவோ கற்றோரால் மட்டுமே வெளியிடப்படக்கூடியவை. 
தாம் இங்கு கவனிக்கும் காலப்பகுஇயில், எகிப்திய மொழியை 
வாசிக்கவோ, அல்லது எ௫ப்இய மதாசாரியன் ஒருவனது போத 
னைகளைக் கேட்டுணாவோ வல்ல கீரேக்கர்கள் இருந்ததாக நாம் 
அறியவில்லை. மேலும் இதற்கு மிகவும் பிந்தியகாலத்திற்றான் 
கஇிரேக்கமொழியில் பேசவும் எழுதவும் வல்ல இ&மைத்தேசப் 

போதனையாளா் பற்றி நாம் கேள்விப்படுகியறோம். எ௫ிப்துக்கூ 
டாகப் பிரயாணம் செய்கு இரேக்க யாத்துரீகர்கள் சில எப் 

'தியசொற்களைத் அறிந்திருக்கலாம் ; இதனிலிருந்து போலும், 
'எலிப்திய மதாசாரியார்கள் தமது கருத்துக்களைக் ரேக்கர் 

களுகருப் புலப்படுத்தக்கூடியதாயிருந்தது எனக் கொள்ளப் 
பட்டது. ஆனால் அவர்கள் மொழிபெயர்ப்பாளர்களின் உகுவி 
யைப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். மேலும் அதிக கல்வியறி 

வில்லாத மொழிபெயா்ப்பாளரின் மூலமாக மெய்யியற் கருத் 
துக்கள் பாப்பப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கற்பனை செய்யமுடியாது 

ருக்றைது]. 
ஆனால், பிறருக்குப். போதிக்கக் கூடியவோர் மெய்யியல் 

இம்மக்களிடையே வளர்ச்சியுற்றிருந்ததா என்பதை முடிவு 
செய்வகன் மூன் மெய்யியற் கருத்துக்களை வெளியிடும் வழி 
வகைகள் இருந்தனவா : என ஆராய்வது வீண் எனலாம். 
தாம் அறிந்தவரையில், இமோக்கர்களை விட, மெய்யியல் என 

அமழமைக்கக்கூடிய ஒன்றை உடையவர்களாயிருத்த பண்டைய 

மக்கள் இந்தியர்கள் மாத்துரமே. ஆனால் கிரேக்க மெய்யியல் 

இந்தியாவிலிருத்து பெறப்பட்டதென இன்று யாருமே கூற 
மாட்டார்கள். உண்மையில். நமக்குக் இடைத்துள்ள ஆகாரங்கள் 

யாவற்றையும் நோக்குகையில், கிரேக்க மெய்மியலின் செல் 
வாக்குக்குட்பட்டே இந்திய சித்தனை வளர்ச்சியுற்றிருக்கிறதென் 

1. Herod. ii. 143; Plato, Tim. 22 b 3. 

2. தனது இரேக்க , நாயகனோடு, sug மக்களின் கொளகைனள் பற்றி 

உரையாடுபவளான சுதேச மணப்பெண்பற்றிக கொமபாசு குறிப்பிடுகறாசெனி 

னும் (செக் Thinkers, vol i. p. 95.) coreg ௮௮ நம்பிககை யூட்டவிலலை. 

தனது அந்தபபு[ப பணிப்பெண்களுககு, நூதனமான பெண்தேவதைகளைப் 
பற்றியும் அவறறிற்குச் ' செயய வேணடிய் சடங்குகள் பற்றியும் அவள கற்பித் 

(இருக்கலாம். ஆனால இறையியல் பற்றியோ மெயயியல் விஞ்ஞானம் என்ப 

'னபத்றியோ தனது கணவனோடு உசையாடியிருப்பாள் என எண்ண இயலா 

தெனக.
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னும் முடிபுக்கு வாவேண்டியதாயிருக்கறது. சங்கத இலக்யயத் 

தின் காலமானம் இலகுவில் திர்ணயிக்கப்படக்கூடிய வொன் 

றல்ல ; ஆயினும் எமக்குத் தெரிந்தவரையில், கிரேக்க கொள் 

கைகளைப் பெரிதும் ஒத்தனவான இந்திய மெய்மியல முறைகள் 

இரேக்க கொள்கைகளுக்குப் பிழ்திய மாலத்தவையே. பெளத்த, 

உபநிடத அனுபூதி தெறிகள் இந்திய சிந்தனை முறைகளே 
எனபதில் ஐயமிலலை ; இவை, அதண் சுருங்கிய பொருளில், 

மெய்மியலைத தமது செல்வாக்குக் குட்படுத்தினாலும், இவற் 

றிற்கும் இந்திய மெய்யியலுக்குமிடையேயுள்ள தொடர்பு, கிரேக்க 
விஞ்ஞானச் சிந்தனைக்கும், எசியொட்டு, ஓபிசம் எனபனவற் 

மிற்குமிடையேயுள்ள தொடர்பை ஓத்ததே. 

XI. ஆனால் மைத்தேச செல்வாக்குகளின் தொடர்பு எதுவு 

மின்றியே, கரேக்க மெய்யியல் தோன்றியது எனக் கூற இய 
லாது. தமது கணிதவியல் எூப்திய கணிதவியலிவிருந்தே 
தோன்றிய தெனக் இரேக்கர்களே கருதினர். பபிலோனிய வானி 

யலையும் இவர்கள் ஜாளவுக்கு அறிந்துருக்கவேண்டும் எனலாம். 

இவ்விரு தாடுகளுக்கும் இரேக்கர்களுக்குமிடையே தொடர்பு 

மிகுந்திருந்தபோதே இரேக்கர்களது மெய்யியல் வளர்ச்சி 
யடைய ஆரம்பித்ததும், எ௫ப்திலிருந்து கேத்திர கணிதத்தைக் 

கொணார்தந்தவர் எவரோ, அவரே கரேக்கர்களாது முதற் றத்துவ 

ஞானி எனக கூறப்படுவதும் எதேச்சையாக நடத்தவை என 

ஒதுக்கி விட்டுவிட மூடியாது. ஆகவே எூப்திய கணிதவியலின் 

உண்மையான தன்மையை ஆராய்தல் முக்கியமானதூகிறது. 

இவ்விடயத்திலும், கிரேக்கர்கள் தாமாகவே தமது கருத்துக்களை 

விருத்தி செய்தனரென நாம் காண்போம். 

பிரித்தானிய அரும்பொருட்சாலையில் பாதுகாத்து வைக் 

கப்பட்டிருக்கும் இறைன் புல்லேட்டை நோக்குகையில், நைல் 

நதியின் கரைகளில் வளர்ச்சியடைந்த எண்கணிதம், கேத் 
இரசணிதம் ஆதியன எத்தகையன என்பதை நம்மால் தரள 

வுக்கு உணாமூடிகிறது. ஆமேசு என்பவரால் ஆக்கப்பட்டதான 

இப்புல்லேட்டில் எண்கணித, கேத்தாரகணித கணிப்புகளுக்கான 

விதிகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு காணப்படும் கணக்கு 

கள், தானியங்களினதும், பழங்களினதும் அளவைகள், குறிப் 

பிட்ட தொகையான மனிதரிடையே சில அளவுகளைப் ப௫ர்தல், 

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு, எத்தனை உரொட்டிகளுக்குச் சமமானது, 

சாத்தனை சாடி. பீருக்குச் சமமானது, ஒரு வேலையைச் செய்த 

ஆட்களுக்கு எவ்வளவு கூலி வழங்கப்படல் வேண்டும் என்பன 

பற்றியவை. எூப்திய கணிதம் பற்றிப் பிளேட்டோ தனது 
சட்டங்கள் எனும் நூலில் கூறுவனவற்றோடு இப்புல்லேட்டு 

விவரங்கள் நன்கு பொருந்துவனவாயுள்ளன. எடப்திய ௪ழர் 
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கள், நெடுங்கணக்குப் பமிலும்போதே, அப்பிள்களையும் மலர் 

வளையங்களையும் ஆட்களிடைமே ப௫ர்வது பற்றிய கணக்குகளை 

யும், சூத்துச்சண்டை வீரரையும், மல்யுத்த வீரரையும் இணை 

யாக்கும் கணக்குகளையும் பயினறனர் எனப பிளேட்டோ தமது 

நூலிற் கூறியுள்ளார். இரேககர்கள் * லொடட்டிகே ” என 

அழைத்த கலையின தோற்றம் இறுவேயென்பதில் ஐயமில்லை. 

இக்கலை மிகவும் விருத்தியடைந்திருந்த நாடான எஃப்திலிருந்தே, 

இதை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டனர் எனக் கொள்ளலாம். 

ஆனால் இரேக்கர்களினால் “ அறிதமீட்டிகே “ என அழைக் 

கப்பட்ட, எண்கள் பற்றிய விஞ்ஞான ரீதியான ஆராய்ச்சிக்கலை 

பற்றிய குறிபபுககள் எதுவும் எமக்குக் இடைக்கவில்லை. 

இறைனண் புல்லேட்டிற் காணப்படும் கேத்திரகணிதமும் இத் 

தகையகே. எூப்தில் கேத்திரகணிதம் வளர்ச்சியடைந்ததற்குக் 

காரணம் அந்நாட்டு மதாசாரியர்களுக்கு ஓய்வுநேரம் மீகையாய் 

இருந்தமையே எனும் அரித்தோதிலின விளக்கத்திலும், அடிக் 

கடி. யேற்பட்ட வெள்ளப் பெருககுகளின் பின்னார் மீண்டும் 

மீண்டும் தமது நிலததை அளக்க வேண்டிய அவசிய மிருந்த 

மையே என எரொடோதசு தரும் விளக்கம் அதிக பொருத்த 

மானது,  நீன்சதுர வடிவமான பரப்புகளை அளவிடவதற் 

செனத் தரப்பட்டிருக்கும் விதிகளே செம்மையுடையனவாகக் 

காணப்படுன்றன. ஆனால் அவர்சளாது தோட்டங்கள் பெரும் 

பாலும் நீள்சதுசவடிவமுடையனவே யாதலால், நடைமுறைத் 

தேவைகளுக்கு இவ்விதிகள் போதியனவாயிருதந்தன. செற் 

கோண முக்கோணங்கள், சமபக்க முக்கோணங்களாக இருக்க 

காம் எனவும் அவர்கள் கருதிக் கொண்டனர். கூம்பகத்தி 

னது செகுத்து (8௦0௩) என அழைக்கப்படுவதை அளக்கும் 

மூறைபற்றிம விதி இவற்றிலும் விருத்தியடைந்தவோ கணித 

வ்யலைச சார்ந்ததெனலாம். இது பினவருமாறு கூறப்படலாம் 5 

அடியின் மாலைவட்டத்தினதும், பக்கவிளிம்புகளினதும் நீள 

அளவுகளைக் கொணரு அவற்றினிடையே இருக்கக் கூடிய விஜி 

குத்தைக் குறிக்கும் எண்ணைக காண்டல் வேண்டும். அடியின் 

மூலைவிட்டத்தின அரைப்பங்கைப் பக்கவிளிம்பினால் வகுப்பதன் 

மூலம் பெறப்படும் செயனமுறை அனுபவத்தின் மூலமே இவ் 
விதி ஈண்டு பிடிக்கப்டட்டிருக்கலாமென்பது வெளிப்படை. இத் 

தகைய ஒரு விதியோடு ஆரம்ப திரிகோண அகணிதத்தைத் 
தொடர்புபடுத்திக் கூறுவது காலவழுவாகத் தோன்றுமொனி 

1 Herod. ii. 109; Arist. Met. A. I. 981 b 23.
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னும், எ௫ப்தியர்கள் தமது கணிதவியலை இதற்குமேல் விருத்தி 

செய்திருந்தனர் எனக் கருத இடமில்லை, கடலிற் செல்லும் 

கப்பல்கள் போன்ற அணுக முடியாப் பொருள்களின் தூரத் 

தைக் கணக்டுதற்கு உதவும் வகையில், இக்கணிதநுறையை 

அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருநதே, பல பொது விதிகளைப் பெறு 

குற்குப் பயன்படுத்தினா. உண்மையிற் பைதாகரசுவினால் உர 

வாக்கப்பட்டதான கேத்தி கணிதவியல், இப்பொதுமை யாக் 

கங்களிலிருந்தே தோன்நியிருக்கவேண்டுமெனக் கொள்ளலாம். 

தெமோடூரித்தோசுவினது எனக் கூறப்படும் குறிப்பொன்றி 

விருந்து, இரேக்கர்கள் எவ்வாறு இத்துறையில் கமது ஆசான் 

களாய எடூப்தியரையும் மிஞ்சியிருந்தனர் எனக் காணலாம். 

அக்குறிப்புப் பினவருமாறு (பகுதி 299) : * கற்றோர் பலரது 

வார்த்தைகளை நான் கேட்டி ர௬ுகன்றேன். கோடுகளிலிருந்து 

உருவங்களை அமைப்பதிலும் அவற்றைச் செய்து காட்டுந் இற 

னிலும் அவர்களில் ஒருவராவது என்னிலும் இறமையுடை 

யராய்க் காணப்படவில்லை. ஆப் .டொனாட்டுகள் என அழைக் 

கப்படும் எ௫ப்திய வல்லுநர்களும் எனனைப்போன்ற திறமை 

யுடையோராய்க் காணப்படவிலலை?”. ஆனால் ஆபபெடொனாட் 

டிச எனும் சொல் எூப்திய சொல்லன்று ; அதுவொரு கரேக்க 

சொலலே. அதன் பொருள் “ கயிறு-கடடுபவன ” என்பதாகும். 

இந்திய கேத்திரகணித நூல்களில் மிகவும் பமமையானதான 

நாலும் “கயிறு பற்றிய விதிகள் ” எனப் பொருள் படக் 
கூடியவாறு “சுல்வ சூத்திரஙகள் '” எனப் பெயரிடப்பட்டிருப் 

பதற்கும் இதற்குமுள்ள ஒற்றுமை கவனிக்கத்தக்கதாறாம். 8, 

4, 5 எனும் விததப்படி பக்கங்களையும் செங்கோணமொனறை 

யூம் உடைய முக்கோணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை 

இது எடுத்துக்காட்டுன்றஅு. மிகப் பழைய காலத்திலிருந்தே 

இவ்வுருவம் ௪னர்களிடையேயும் இந்துக்களிடையேயும் உப 

யோகத்திலிருந்தது என நாம் அறிவோம். இவர்கள் பபிலோனி 

3... இதுபற்றிய விரிவான விளக்கததிற்கு மேண Short History of Greek 

Mathematics, pp. 127 Sqq.; s2iggi.cr Milhaud, Science grecque, 

ற. 99. 

8. நற, 188, இபபகுதி போலியானதென டியலசு இபபோது கருதுறார் 
என்பதும் இஙகு குறிப்பிடததககது. (௫.3 31. ந. 124) ஈரேக்க விஞ்ஞானம் 

உயாவானது என வாதாடும் அதே நேரத்தில், அஃது வேறோர் நாட்டிலி 

ருந்து பெறப்பட்டது என விளக்க முயலும அலெகசாநதிரிய போலியொனறி 

லிருநதே இபபகுதி பெறபுபட்டதென அவர் கருதுகிறார். 

5, * தப்பெடொனாட்டி௯௪ ”” எனும் சொலலின உண்மையான பொருளை 

மூதலிற காட்டியவர் கான்றர் என்பாரே. பூம்பாத்திகளை இடம் தோட்டக 

காரனையே எபெதிய “ ஆப்பெடொனாட்டு "களின தற்காலப பிரஇதிதியென 

லாம்.
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லிருந்தே இதை அறித்திருக்கவேண்டூம் என்பதில் ஐயமில்லை. 

தேலிசுவும் இவற்றின் உபயோகத்தைப் பற்றி எூப்திலிருந்தே 

அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் காண்போம்", 

ஆனால் தாம் நடைமுறையிற் பயன்படுத்திய இவ்வடிவங்களையும் 

விதிகளையும் பற்றிய கொள்கைகளை விளக்க இவர்களில் எவரும் 

முயன்றிருப்பார்கள் எனக் கருத இடமில்லை; ஆனால் அத்த 

கையவோர் விளக்கத்தைத் தரும் திறன் தெமோகரித் தோச. 

வுக்கு இருந்தது என்பதில் ஐயமில்லை. மேலும் இறைன் புல் 

லேட்டிற் காணப்படும் கணிதவியலைத் தேலிசு அறிந்திருந்தார் 

என்று கொள்ள எவ்வித நியாயமுமில்லையென நாம் காண் 

போம். கணிதவியல், உண்மையில அவரது காலத்தின் பின்னரே, 

இரேக்னிடையே வளர்ச்யெடைந்தது எனவே நாம் முடிவு 

செய்தல் வேண்டும். இதுபற்றிக் கூறுகையில் கணிதவியற் பதங் 

கள் யாவுமே உரேக்க மொழியடியாகப் பிறந்தன என்பதையும் 

கவனித்துக்கொள்ளல் நலம். 

17. அயோனிய விஞ்ஞானத்துக்குத் தோற்றுவாயாகுமெ 

னக் குறிப்பிடப்படும் இன்னொன்று பபிலோனிய வானியல் 

என்க. மிகப் பழைய காலங்களிலிருந்தே பபிலோனியர்கள் 

வானத்தை ஆராய்ந்து வந்தனர் என்பதில் ஐயமில்லை. நிலை 

யான உடுக்களை, குறிப்பாக இராசி மண்டலத்தைச் சேர்ந்த 

வற்றை, தொகுதிகளாக வகுத்தனர்”. பயன்படுவதேயா 

யினும், உண்மையில் இக்கொள்கை புராணக் கதைகளைச் சார்ந் 

கதே. இரகங்களையும் இவர்கள் இனங்கண்டு பெயரிட்டதோடு 

அவற்றின் இயக்கத்தோற்றங்களையும் அவதானித்திருந்தனர். 

ரகங்களின் நிலைகளையும் அவற்றின் வக்கிரங்களையும் அவர்கள் 

நன்கு அறிந்திருந்தனர் ; சங்கராந்தி, சமராத்திரம் என்பன 

வற்றையும் அறிந்திருந்தனர். எதிர்கால நிகழ்ச்சிகளை அறியும் 

பொருட்டுக் சரகணங்கள் ஏற்படவிருக்கும் காலத்தை அறிவதற் 

1. See Milhaud, Science grecque, p. 103. 

2. 30° 96 Qarato. பன்னிரண்டு அடையாளங்களாக இராசி மண்டலத் 

தைப் பிரிபபதிலிருநது இது வேறுபடடது. 8. மு. ஆறாம அூற்றாண்டிறகு 
மூன்னா பன்னிரு இராசிகளாகப் பிரிக்கும் முறையிருந்ததற்கான அடையாளம் 

எதையுங காணோம். உடுததொகுதிகளிற் சிலவற்றின பெயாகளே பபிலோனி 

யாவிலிருந்து பெறப்பட்டளளன. எனைய யாவும் இரேககர்களது புராணங் 

களிலிருநது, அதவும் அவறறுள் மிகப் பழையனவற்றிலிருந்து, பெறப்பட்ட 

பெயாகளே. * மினோவ ”” காலஙகளிலேயே இவ்வு0த்தொகுதிகளுக்குப் பெய 

ரிடபபட்டிருக்க வேண்டுமென்பது இதிலிருநது தெளிவாகிறது. அநதுரொமீடி 

யாவும் அவளது உறவினரும் பெற்றிருக்கும் அளவுக்குமீறிய இடம், BILE 

வுக்கும் பிவித் தியாவுக்குமிடையே தெருககிய தொடாபிருந்தவோர் காலததைச் 

சுட்டுகிறது. வானியற புமாணக் கொளகைகளினால் மறைக்கப்பட்டவோர் கருத்து 

இங்கு வெளிப்படறைது.
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காக, ரரகணங்கள் எஏற்படுங் காலங்களை அவர்கள் நன்கு அவ 

தானித்திருந்தனர். ஆனால் இக்கண்டுபிடிப்புகளின் கொன் 
மையையோ அல்லது செம்மையையோ நாம் மிகைப்படுத்தக் 

கூடாது. மிகவும் பிந்திய காலத்திலேயே பபிலோனியரால் 
இருப்தகரமானவோர் ஆண்டுமானத்தை அமைகக முடிந்தது ; 
அதுவரைக்கும், அவசியம் நேர்த்தபோதெல்லாம் ப 'தஇன்மூன்றாம் 

மாதம் ஒன்றையும் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலமே இவர்களால், 
சநியாக வருடத்தைக் கணகட முடிந்தது. இந்நிலையில் நம்பத் 

தகுந்தவோர் காலமானம் எற்படுவது சிறிதும் சாத்தியமாயிருக் 
கவிலலை. ஆகவே தபுனசாரினது, என அழைக்கபபடும் காலம் 

(747 ௪. மு.) வரைக்கும் வானியற் றேவைகளுக்கு வேண்டிய 
விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள இயலாகிருந்தது. 1907 ஆம் 

ஆண்டுவரையில் எமக்குக் இடைத்துள்ள வானியல் நால்களில் 

மிகவும் பழமையானது &.மு. 528 ஆம் ஆண்டை, அதாவது 

கம்பீசசவின் ஆட்சிக் காலத்தைச் சேர்ந்ததே. இது குரோட்ட 

னில், பைதாகாசு தனது கழகத்தை நிறுவிய காலத்திற்கும் 
பிந்தியதாகம். மேலும், மகா அலெக்சாந்தரது காலத்திற்குப் 

பின்னர், பபிலோன் ஓர் எலனீசிய நகரமானதன் பினனரே 
அங்கு வானியலாராய்ச்சியின் பொறகாலம் தோன்றியது எனக் 

கூறுவர். ஆனால் செம்மையாக வானத்தை அவதானிககுந் 

இறனையும், பிற்காலத்தில் அலெக்சாந்திரிய வானியலாளருக்குப் 
பெரிதும் உபயோகமான விவரங்களையும் இவர்களாற் பெறமுடிந் 

'தஇருந்தபோதிலும், இககாலகத்திற்றானும் பபிலோனிய வானி 
யல் அவதான நிலைக்கு அப்பால் வளர்ச்சியடைந்ததென்பதற்கு 

'எவ்வகை ஆதாரமுமில்லை. 

பபிலோனியருக்குக் சரகணங்களை முன்னரே கணக்கட்டநிய உத 

விய வட்டக் கணிப்புக்களைத் தேலிசுவும் அறிந்திருந்தா ரெனக் 

கொள்ள இடமுண்டென நாம் காண்போம் (பிரிவு 8) ; ஆனால் 
இரேக்க விஞ்ஞானத்தின் முன்னோடிகள், பபிலோனிய வானி 

யல் அவதானஙகளைப் பற்றி விவாமாக அறிந்திருந்தனர் எனக் 

கொள்வது தவறாகும். பிளேட்டோவின அந்தியகாலத்திற்கு 
முந்திய எழுத்துக்களில், இரகங்கள் எவையும் பபிலோனிய 

பெயர்களினாற் குறிப்பிடப்படவில்லை. அன்றியும் ஆதி௫ரேக்க 
அண்டவியலாளர்கள் இரகங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் எவ்வித 

ஆர்வருமம் காட்டவில்லை. நிலையான உடுக்கள் பற்றியும், அவர் 

கள் யாது கருதினர் என நம்மால் அறிய முடியாதிருக்கறது. 

பபிலோனிய அவதானிப்புக்களின் உதவியின்றியே கரேக்க விஞ் 
ஞானிகள் தாம் சுயமாக ஆரம்பித்தனர் என்பதற்கு இதுவே 

போதிய ஆதாரமென்க. மேலும் இவ்வவதானிப்புக்கள் பற்றிய 

பதிவுகள் அலெக்சாத்திரிய காலம் வரைக்கும் கீரேக்கர்களுக்கு
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எட்டவில்லையெனவும் தெரியவருகறதுர். ஆனால் இப்பபிலோ 

னிய பதிவுகளை அயோனியர்கள் அறிந்திருந்தாரெனினும், அவர் 

களது சுயசிந்தனைத் இறனை மறுக்கலாகாது. பபிலோனியர் 

வானதநிகழ்ச்சிகளை அவதானித்தது, தமது சோ திடவியலில் உதவு 

தற்காகவே யனறி, விஞ்ஞானத்தில் அவர்களுக்கு ஆர்வமிருநீ 

துதாலல்ல,. தாம் அவதானித்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒழுங்கான 

விளக்கங்கள் காணவும் அவாகள் முயற்சிக்கவில்லை. நமக்குக் 

இடைத்த சில விளக்கங்களும சிறிதும் இருத்தமற்றன வாசவே 

காணப்படுன்றன. ஆனால் இரேக்கர்களோ, இரண்டு அல்லது 

ஹூன்று தலைமுறைகளுக்குள்ளாகவே மிகவும் முக்கியமான 

மூன்று விடயங்களைக் கண்டுபிடித்தனர். முதலாவதாக, பூமி, 

கோளவடிவான தெனவும் வேறெதனாலும் தா௱கப்படவில்லை 

யெனவும் அவர்கள் கண்டுபிடித்தனர். இரண்டாவதாக, சூரிய, 

சந்திர சரகணங்கள் பற்றிய உணமையை அவர்கள் கண்டு 

பிடித்தனர். மூன்றாவதாக, பூமி, எமது மண்டலத்தின் 

மத்தியிலில்லை யெனவும், அதுவும் எனைய இரகங்களைப்போல 

வேறோர் மையத்தைச் சுற்றிச் சுழல்ன்றதெனவும் அவர்கள் 

கண்டனர். அதிக காலஞ் செல்லு முன், சில இரேக்க 

நெதனையாளர் பூமியும் பிற கிரகங்களும் சுழலும் வட்டத்தின் 

மையம, சூரியனே எனும் இறுதி முடிவுககும், வந்தனர் 

எனக் கூறலாம். இக்கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி அவற்றிற்குரிய 

இடத்தில் நாம் ஆராய்வோம் ; கிரேக்க வானியலுக்கும் அதற்கு 

முந்திய கால சிந்தனை முறைகளுக்கு மிடையேயிருந்த வேற்று 

மையைச் சுட்டிக் காட்டுவதற்காகவே, இவை ஈணடுூக் குறிப்பிடப் 

பட்டன. மேலும் இரேக்கர்கள் சோதிடத்தை இக்காலத்தில் 

ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இ.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலேயே 

சோதிடம் அவர்களிடையே புகுத்தப்பட்டதுர். ் 

சுருங்கக் கூறின், கீரேக்கர்கள் தமது மெய்யியலையோ அல்லது 

விஞ்ஞானத்தையோ இழக்கேயிருந்து பெறவிலலையெனலாம். 

பொதுப்படுத்தப்பட்டபோது, கேத்திகணிதம் தோன்றுவதற்குக் 

L இப்பதிவுகள பற்றி நாம் முதன முதலிற் காண்பது பிளேட்டோவின் 

eIG5rAsAGeGu, (BHpinomis, 987 a) அரிததோதிலும இவை பற்றிக் 

குறிப்பிடுின்றார். 

2. நான் அறிந்த ஆதாரங்கள் யாவும், பூமி கோளவடிவினதென எ௫ப்திய 

ரும் பபிலோனியரும் அறிததிருநதனா எனும பேகாது கருத்தைத் (Berger, 

_Erdkunde, pp. 17L Sag.) suQpor Deg Wa@osrpenr. 

3. தரேக்கர்களிடையே சோதிடக்கலையிருநததற்கான ஆதாரங்களுள் மிகப் 

பழையது பிளேடடோவின் இமாயசவிலுள்ள குறிப்புககளே (40௦9). கிரேக்கர் 

களிடையே சோதிடம் பரவுவதற்குப பொறுப்பானவர்கள் சுதோய்க்கர்களே. 

அவரிடையேயும் பொசெயடோனியோ௫ வைக் குறிப்பிட்டுக் கூறலாம்.
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காரணமா சில அளவியல் விதிகளை எடப்தியர்களிடமிருந்து 

இவர்கள் பெற்றுக் கொண்டது உண்மையே. வானமண்டல 

இநிகழ்ச்செள் யாவும் சகடவோட்டமாக மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படு 

இன்றன எனும் உண்மையை இவர்கள் பபிலோனியரிடமிருந்தே 
கற்றனர். இதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டது விஞ்ஞானத்தின் 
வளர்ச்சிக்குப் பெருமளவில் அடிகோலியது ; எனெனில் பபி 

லோனியர் கற்பனை செய்துகூடப் பார்த்திராத பல விடயங்களை, 
கிரேக்கர்களுககு இவ்வுண்மை உணர்த்தியது. 

1. நாம் இஙகு ஆராயப்புகும் மெய்யியலின் விஞ்ஞானச் ஆதி சரேக்க 

சார்பை நன்கு வலியுறுத்தல் அவசியம். மழைத் தேச மக் அணடவிய 
கள் இரேக்கர்களிலும், அதிகமான அறிவைச் சேகரித்து வைது “பன விஞ்ஞா 
இிருந்தனரென நாம் கண்டோம். ஆயினும் அவர்கள் இந்தநேர் one ene 
வுகளை எவ்வகை விஞ்ஞான ஆய்வுக்கும் பயன்படுத் தவில்லை 

யெனவும், இத்நேர்வுகள் அவர்களை உலகம் பறறிய தமது பண் 
டைய கொள்கைகளைக கைவிடத் தூண்டவில்லையெனவும் கண் 

டோம். ஆனால் இரேக்கர்களோ, பபிலோனியர்களினாற் கண்டு 

பிடிக்கப்பட்ட இந்தேர்வுகளைத் தாம் கையாண்டு பயனடைபலாம் 

என்பதை உடனடியாகக் கண்டுகொண்டனர். தமக்குக் இடைக் 
கும் வாய்ப்புக்களைப் பயன்படுத்துவதில் கரேக்கர்கள் ஒரூபோ 

தும் தயககயவர்களல்ல. எரொடோதசுவால் வருணிக்கப்படும் 

சொலன்-இறீசசு சந்திப்பு வரலாற்று ரீதியான உண்மையல்ல 
வெனினும், இரேக்கர்களுக்கிருந்த ஆர்வத்தை நன்கு எடுத்துக் 

காட்டுனேறது. சொலனிடம் இநீசசு, தான் அவனது யாத்திரை 

கள பற்றியும் ஆம்ந்த ஞானம் பறறியும் கேள்விப்பட்டுள்ள 
தாகவும், அறிவின் மீது கொண்ட ஆர்வத்தினால் அவர் பல 

நாடுகளுக்கும் ஆங்காஙகு காணவேண்டியனவற்றைக் காண் 

டற் பொருட்டுச் சென்றது பற்றியும் அறிந்துள்ளதாகவும் கூறு 
இறான். “ அவதானித்தல் *” “ மெய்யியல் ஆராய்ச்சி ” என்பன 

வறறைக் குறிக்கும் கிரேக்க சொற்கள் இவர்களது உரையாடல் 

களிற் பெரிதும் காணப்பட்டன. ஆனால் இச்சொற்கள், அவற் 

மிற்கு இன்று வழங்கும் பொருளிலிருந்து சற்று மாறுபட்ட 

பொருளிலேயே அக்காலத்து வழங்கன எனபது உண்மையே. 

இச்சொற்கள் யாவற்றிற்கும் அடிப்படையாகவுள்ள கருத்தைத் 
தமிழிற் கூறுவதானால், “ புதுமை நாட்டம் ” எனும் சொல்லை 

உபயோூக்கலாம். இவ்விழைவு--பிரமீதுகளையும், வெள்ளப் 

பெருக்குகளையும் இவையன்ன பிறவற்றையும் காணவேண்டு 
மென்னும் ஆர்வம்--அயோனியர்களை, மிலேச்சர்களிடமிருந்து 

தமக்குக் இடைத்தவிடயங்களை உபயோகப்படுத்தக் தூண்டியது 

எனலாம். அயோனிய : மெய்யியலாளர்கள், ஐந்து அல்லது 

ஆறு கேத்திரகணிதவெடுப்புக்களையும் வானமண்டல நிகழ்ச்சி
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கள் சகடவோட்டமாக மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறுகின்றன 

வென்பதையும் அறிந்த மாத்திரத்தே, உள்பொருளில் எங் 

செல்லாம் இவ்விதிகள் செயற்படுகின்றன என அவதானிக்க 

வும், உலகு பற்றியவொரு மெய்யியன் முறையை அமைக்க 

வும் முற்படும் அசாதாரண துணிச்சலையுடையோராய் இருந்தனர். 

இம்முறையில் அவர்கள் பெற்ற கொள்கைகளிழ் காணப்படும், 

திறுபிள்ளைத்தனமான கற்பனைகளும் விஞ்ஞான ரீதியான கருத் 

துக்களும் சேர்ந்த குழப்பம் இன்று எமக்குச் கிரிப்பையே 

உண்டாக்குவதாயிருக்கலாம். தமது காலத்தில வாழ்ந்த துணி 

வுடைய இந்தனையாளர்களுக்கு “ மானிதனது தகுதிக்கேற்ற சிந் 

தனைகளில் ஈடுபடுங்கள் ”” என அறிவுரை வழங்கிய அக்கால 

ஞானியர் லொது கொள்கை சரியே எனவும் எமக்குத் தோன்ற 

லாம். ஆனால், இன்றும் இவைபோன்ற துணிச்சலான இர்க்க 

தரிசனஙகளே விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சிக்கு இடமேறபடுத்து 

இன்றன என்பதை நாம் மனதிற கொள்ளல் நன்மைபயக்கும். 

அன்றியும் இவவாதி மெய்மியலாளரில் ஒவ்வொருவரும், ஒவ் 

வொரு இசையில் உலகம் பற்றிய அறிவு விரிவடைவகற்கு வழி 

வகுத்தது மட்டுமன்றி, உலக அறிவிற்கும் தம் பங்கை ஈந்தனர் 

என்பதையும் மறுக்க முடியாது. 

இரேக்க விஞ்ஞானம் முறையான ஆய்வுகள் பரிசோதனைகள் 

என்பனவற்றின் வழியே அமைக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக, பெரு 

மளவிற்கு அதிட்டவசமான ஊாகங்களின் வழியாகவே அமைக் 

கப்பட்டது எனக் கொள்வதற்கு இடமில்லையெனலாம். எமக்குக் 

இடைத்துள்ள வரலாறு அவர்கள் எய்திய மூடிவுகளைப்பற்றியே 

கூறுன்றகாதலினாலேயே எமக்கு, அவை யாவும் ஊாகங்கள் 

எனும் எண்ணம் ஏற்படுன்றது. இவ்வாகு மெய்யியலாளர்கள் 

எவ்வாறு தமது முடிபுகளையும் பெற்றனர் என்பது பற்றிய 
விளக்கங்களைக் காண்டல் மிகவும் அரிதென்க. அன்றியும் ஒன் 
றன்பின் ஒன்றாகத் தரப்படும் இவ்வபிப்பிராயங்களை நோக்கு 

கையில் இவை யாவும் கொண்டது விடாக் கொள்கைகள் 
என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. ஆனால் இம்மரபின் பொது 

வான பண்புக்கு மாறாக, Go இடங்களில் விளக்கங்கள் உள் 
ன ? பிற்காலக் சரேச்கர்கள் இவ்விடயத்தில் கவனம் செலுத் 

இப் பேணியிருந்தால் இன்னும் பல விளக்கங்களோடு கூடிய 
கொள்கைகள் எமக்குக் இடைத்திருக்கலாம் எனக் கருஅவதில் 
நியாயமுண்டு. கடலுமயிரியற்றுறையில், இக்கால ஆராய்ச்சிகளா 

னும் நிருபிக்கப்பட்டுள்ள பல குறிப்பிடத்தக்க உண்மைகளை 

அணக்கிமாந்தர் கண்டுபிடித்தார் (பிரிவு 22). செனோபனிசகவும், 

மோல்ற்றா பேரோசு, சிராசியூசு போன்ற தன்றுக்கொன்று 

அணித்தாக விராத இடங்களிற் காணப்பட்ட உயிர்ச்சுவடுகளையும்
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கலஸாய சுவருகளையும் குறிப்பிட்டுத் தமது கொள்கையை நிறுவ, 

முூயனறனர் (பிரிவு 59). ஆதி மெய்யியல் , வாதிகளாற் பொது 

வாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதான, பூமி ஆரம்பத்தில் ஈரலிப் 

புடையதாமிருந்ததென்னும் கொள்கை, வெறும் புராணக் 
கருத்தல்ல வென்பதற்கும் உண்மையில் உயிரியல், தொல்லுயி, 

Aue ஆூய துறைகளிற் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளின் பயனா 

கவே இக்கொள்கையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் என்ப 

கற்கும் இவை போதிய ஆதாரங்கள் எனலாம். இத்தகைய 

விடயங்களை அவதானித்தவர்களான இரேக்கர்கள், இன்று நமக் 

குக் இடைக்காகொழிந்து போன, வேறு பலவற்றையும் அவ 

தானிககும் ஆற்றலும் ஆர்வமும் இல்லாதிருந்திருப்பர் எனக் 
கொள்வது மடமையாகும். இரேக்கர்கள் அறிவின் பொருட்டு, 

அவகுூானிப்பில் ஈடுபட்டவர்களல்ல எனக் கருதுவது கேலிக்டை 

மான தவறாகும். மனித உடலை மிகவும் செம்மையாகச் 

சித்திரித திருக்கும் இக்காலச் சிற்பங்களே இவர்கள் நன்கு 

அவதானிப்பிற் பயிற்றப்பட்டவர்கள் என்பதற்குப் போதிய ஆதா 

ரங்களெனலாம். இப்போஇருத்திசுவின் நாற்றொகுதியும் விஞ் 
ஞான ரீதியான அவதானிப்பிற்கு உதாரனாங்களாகக் கொள், 

ளக்கூடிய பகுதிகள் பலவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஆகவே, 

இரேக்கர்கள் நன்கு. அவதானிக்கும் ,ஆற்றலுடையோராயும், 

உலகைப்பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்வதில் நாட்டமுடையோ 

ராயும் இருந்தனர் என அறியலாம். அத்தகையோர் தாம் 

பெற்றிருந்த அவதானிக்கும் திறனைத் தமது ஆர்வத்தைத் 
இருப்தி செய்ய உபயோடத் இருக்கமாட்டார் எனக். கொள்வது 

சற்றும் பொருத்தமற்றதொன்றன்றோ ? அவதானித்தற்கு 
வேண்டிய, எம்மிடம் உள்ளவை போன்ற மிகவும் அணுக்கமான 

கருவிகள் அவர்களிடம் இருக்கவில்லை என்பது உண்மையே ; 

ஆனால் மிகவும் எளிமையான உபகாணங்களின் உதவியுடனேயே 

பலவிடயங்களைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதை மறுக்க 

முடியாது. பருவகாலங்களை அறிதற்குப் பாட்டர்களுக்கு உதவும் 

என்னும் தோக்கற்றுடன்தான் அனக்சிமாந்தர் நிலைக்குத்தைக் 

கண்டு பிடித்தார் எனக் கொள்ளலாகாது. 

கிரேக்கர்கள் பரிசோதனைகளைக் கையாளவிலலை மென்பதும் 

உண்மையல்ல. மெய்யியலின் வளர்ச்சிமில் மருத்துவ மரடூ 

களின் செல்வாக்குப்படிந்க காலத்திலிருந்தே பரிசோகனை, 

முறை. ஆரம்பித்ததெனலாம். எம்பிடோக்களிசு களெப்சைட்றா 

வின் உதவியோடு நடாத்திய பரிசோதனையே, வரலாற்றிற் 

பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள, ஒரேயொரு திருத்தமான பரிசோதனை 

யாகும். இப்பரிசோதனை பற்றி அவர் தந்துள்ள வர்ணனையைப் 

பார்க்கும்போது (பகுதி 100), ஆவே, ' சோறிசெல்லி ஆ௫£யோர்.
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பிற்காலத்தில் "கண்டுபிடித்தனவற்றையும், இப்பரிசோதனை 

மூலம் அறியக்கூடிய ' நிலையில் எம்பிடோக்கிளிகிருந்தார் எனக் 

காணக்கூடியதாயிருக்றெது: அறிவு தேடவதில் மிகவும் ஆர்வ 

முடையோராயிருந்த இம்மக்கள், பரிசோதனை முறையை ஒரே 

ஒரு விடயத்தில் மாத்திரம் கையாண்டு ஏனைய விடயங்களில் 

குமது அறிவை விருத்தி செய்வதற்கு அதனைப் பயன்ப்டுத்தா 

இருந்திருப்பர் என நம்பமுடியாது. 

விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சிப் போக்கில், மிகக் குறுயெ காலத் 

இற்குள்ளாகவே, புவிமையக் கருதுகோள் கைவிடப்பட்டுவிட்ட. 

தெனினும், இதுவே விஞ்ஞானத்தின் ஆரம்ப நிலையில் ஏற்றுக் 

கொள்ளப்பட்ட கருதுகோளாயிருந்த தென்பதே எமக்குள்ள 

பெரிய இடைஞ்சலாகும்: உல௫ன் மையம் பூமியே எனக் 

கருதப்படுகிறவளவில், வளிமண்டலவியலுக்கும் வானியலுக் 

கும் எவ்வகை வேறுபாடும் இல்லையெனக் கொள்ளப்படுவது 

தவிர்க்க முடியாததொன்றாகும். இத்தகைய ஒரு கருத்தை 
ஏற்றுக்கொள்வது ' எமக்கு மிகவும் கரமமாகவேயிருக்கும். 

** உலகு * எனும் சொல்லை நாம் உபயோூககும்போது அது 

பூமியை மட்டுமே குறிக்கறது எனவோ அல்லது முக்கியமாகப் 

பூமியையே குறிக்கிறது எனவோ கொள்ளலாகாது என்பதை 

யும் வானசோதிகள் யாவற்றையுமே - பூமி உட்பட - அது 

குறிககறதென்பதையும் நாம் தினைவிறகொள்ளல் வேண்டும். 

ஆகவே ஆளறாம் சதூற்றாண்டில் விஞ்ஞானம் முக்யமாக 

* மேலே “யுள்ள பகுஇகளைப் பற்றியதாகவேயமிருந்தத--மேகங் 

aor, வானவில்கள், மின்னல் என்பனவும் வானசோதிகளோடு 

சேர்த்து அக்கால விஞ்ஞானிகளால் ஆராயபபட்டன. இதனாற் 

ரான், எரியூட்டப்பட்ட மேகங்களே வானசோதிகள் எனும், 

இன்று எமக்கு மிகவும் ஆச்சரியத்தை யூட்டுவகான, விளக்கம் 

தரப்பட்டது. ஆனால் இக்கருத்தும், சந்திரன் சூரியண், உடுக் 

கள் ஆயன ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட இயற்கையுடையன 

எனும் கருத்திலும் மேம்பட்டதென்க. மிகவும் வெளிப்படையா 

கத் தோன்றிய கருதுகோள் எதுவோ அதுவே விஞ்ஞானத்தின் 

ஆரம்ப கருதுகோளாக எற்றுக்கொள்ளப்பட்டமை தவிர்க்க முடி 

யாத வொன்றாகும். எக்கருதுகோளையும் நடைமுறையிற் பயன் 

படுத்துவதன் மூலமே அதன் குறைபாடுகளை வெளிக்கொணர 

முடியுமாதலால், இவ்வாறு ஆரம்பிப்பதே பொருத்தமானது 

மாகும். புவிமையக் கருதுகோளை முதன் முதலில் நன்கு பயன் 

படுத்த முயன்றவர்கள் இரேக்கர்களேயானபடியாற்றான் அவர் 

களினால் அதற்கு அப்பாலும் விஞ்ஞானத்தை விருத்திசெய்ய 

* 3. எனினும், கலிலியோவும் வால்வெளளிகளை வளிமணடல நிகழ்ச்செ 

4ளெைனவே.கருதினார்.



முன்னுரை அர் 

முடிந்தது. கிரேக்க விஞ்ஞானத்தின் முன்னோடிகள், விஞ்ஞான 

முறையான கருதுகோள்களின் இயல்பு பற்றி அறிந்திருக்க 
வில்லையென்பதும், தாம் கருதியவை முற்றிலும் உண்மை 

யெனவே அவர்கள் நம்பினர் என்பதும் சரியே. ஆனால் செம் 

மையான உள்ளுணர்வொன்றினால் அவர்கள் சரியான நெறி 
மிற் செலுத்தப்பட்டனர் எனலாம். ஆரசம்பத்திலிருந்தே “* உலக 

தோற்றத்தைக் கழித்கொதுக்காது விளக்க வேண்டும் ” எனும் 

உணர்வே அவர்களிடையே செயற்பட்டது என்பதையும் நாம் 

உணரலாம். இறுதியில் உலகு முழுவதையும் பற்றி ஆராயக் 

கூடியவளவிற்கு வளர்ச்சியடைந்த விஞ்ஞானமுறையை முதன் 

முதலில் உருவாக்யைதற்காக தாம் இச்சிந்தனையாளர்களுக்கே 

கடமைப்பட்டிருக்கறோம். எடுத்த மாத்திரத்தேயே, இவ்விஞ் 

ஞான முறையைத் தாம் பூரணப்படுத்தி விடலாமென அவர்கள் 

நம்பினர். இன்றும் தாம் சிலவேளைகளில் இத்தகைய தவறு 

களுக்குள்ளாகிறோம் ; குறைந்த பொருத்தமுடைய கருதுகோ 

ளொன்றிலவிருந்து, அதிக பொருத்தமுடைய கருதுகோகளொன் 

றைத் தழுவும் நிலைக்கு மூன்னேறுவகே விஞ்ஞான வளர்ச்சி 

எனபதை நாம் மறந்துவிருறோம். இம்முறையை முதன முத 

லிற் கையாண்டவர்கள் &ரேக்கர்களே. அவர்களே விஞ்ஞானத் 

தைத் கோற்றுவித்தவர்கள் எனக் கருதுவதற்கு இதுவே போதிய 

நியாயமெனலாம். 

XIV. கிரேக்க மெய்மியலின் வரலாற்றை மூதன் முதலில் 

ஒழுங்கான முறையில் விவரித்தவனான தஇயோபிறசுத்தோசு, 

ஆதி அண்டவியலாளரிற் சிலர் ஆசிரியர்களாகவும் ஏனையோர் 

அவர்களது சீடர்களாகவும் இருந்தனரெனவும், இவர்கள யாவ 

ரும் நிரந்தரமான குழுக்களில் அங்கத்துவம் வ௫த்தனரென் 

வும் கூறுகிறார். இக்கூற்று ஒரு காலவழுவெனக் கருதப்படுிறது. 

மேலும், மெய்யியற் “ கழகங்கள் “* என எதுவும் இருக்கவில் 

லையெனவும் சிலர் கூறியுள்ளனர். “ஆனால் இத்தகையவொரு 

விடயம் பற்றித் தியோபிறசுத்தோசு கூறுவனவற்றை, தாம் 

எளிதாக ஒதுக்கிவிட முடியாது. இவ்விடயம் மிகவும் முக்யை 

மான வொன்றாகையால், நாம் எமது கதையை ஆரம்பிப்ப 

தற்கு முதல் இதனைத் தெளிவுபடுத்துதல் அவசியமாகறது. 
வாழ்க்கையின் எந்தத் துறையிலும் ஆரம்பத்தில், மக்கள் 

கூட்டாயிருந்த சங்கத்துக்கே மதிப்பிருந்தது ; தனி மனிதன் 

ஒரு பொருட்டாக மதிக்கப்படவில்லை. கீழமைத்தேச மக்களது 

வளர்ச்சி ஒருபோதும் இந்நிலைக்கு அப்பாற் செல்லவில்லை ; 
அவர்களது விஞ்ஞானம் எனப்படுவதும் ஒரு சாதியினாதோ 

அல்லது குழுவினரதோ பரம்பரைச் சொத்தாக இருந்து வத் 

மெய்யியற் 

கழகங்கள்
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'இருக்றெதே யொழிய, அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட தனிப்பட்ட மனி 

குர் எவரது பெயரும் குறிப்பிடப்படவில்லை. கரேக்கர்களிடையே 

யும் இத்தகைய்வொரு பழக்கமே ஒரு காலத்தில் நிலவியது 

என்பது லெ .உதாசணஙகளை தோக்குகையில் எமக்குப் புல 

ளூகறது. உதாரணமாக மருத்துவம் ஆரம்பத்தில் அசுளெப்பி 

யாட்டகளின் “ இரகசிய மாக இருந்தது. ஆனால், இரேக்கர் 

களுக்கும் ஏனைய : மக்களுக்குமிடையே யிருந்த வேறுபாடு, 

இரேக்கர்களிடையே,  இக்கலைகள் ஆரம்ப காலத்திலேயே 

மிகவும் ஆற்றல் படைத்த மனிதர் சிலாது செல்வாக்குக்குட்பட் 

டப் புத்துயிர் பெற்றது மட்டுமன்றிப் புதிய வழிகளில் வளர்ச்சி 

யடையவும் வழியேற்பட்டது என்பதே. இதனால், இக்கலைகளின் 

கூட்டு இயல்பு, அதிகரித்த தெனலாமேயொழிய, குன்றியது 

எனக் கூற முடியாது. தொழிற் குழுவுக்குப் பதிலாக, “கழகங் 

கள் ”” என நாம் அழைப்பவை தோன்றின ; தொழில் பயில் 

வோரின் இடத்தில் டர்கள் தோனறினர். இதுவோர் பெரிய 

மாற்றம் எனலாம். அதிகாரத்தையுடைய தலைவர்களைக் கொண் 

டதும் கட்டுப்பாடுகளையுடையதுமான தொழிற் குழுக்கள் அதிக 

மாற்றத்தை . விரும்பாதனவும், பழமைச் சார்புடையனவாயும் 

இருத்தல் தவிர்க்க முடியாததாகும். ஆனால், தாம் மதிக்கும் 
ஓர் ஆசிரியனைச், சார்ந்தொழுகும் சீடர் கூட்டம் வாலாறறிந்த 

மிகவும் வலிமையுடைய முன்னேற்றச் சத்திகளுள் ஒன்றென்சு. 

பிற்காலத்து அஇனிய கழகங்கள் சட்டபூர்வமாக அருகீகரிக் 

" கப்பட்ட கூட்டுச்சங்கங்களாயிருந்தன என்பதல் ஐயமில்லை. இவற் 

றுள் மிகப் பழையதான கமகம் எறக்குறையத் தொளாயிரம் 

ஆண்டுகளாக நிலைத்திருந்ததெனவும் நாம் அறிகிறோம். இம் 

மரபு, ௪. மூ. நான்காம் நூற்றாண்டிற்றான் ஆரம்பித்ததா 

அன்றேல் அதற்கு முன்பிருந்தே தொடர்ந்து வந்ததா என்பது 

பற்றியே நாம் முடிவு செய்தல் வேண்டும். ஆதி மெய்யியற் 

கொள்கைகளுட் பிரதானமானவை, இக்கழகங்களின் வழியா 

கவே வந்தன என்பதற்கு ஆதாரமாகப் பிளேட்டோவின் கூற் 

றொன்றுளது. எபிசோசுவிலிருந்த, எரக்களைட்டசுவின் சீடர்கள் 

தனது காலத்தில் மிகவும் வலிமையுடையவோர் குழுவினரா 

யிருந்தனர் என அவர், சோக்கிரதரைக் கூற வைக்கிறார். 

சோபிட்டு, தேற்சமன்* என்பனவற்றில் வரும் அந்நியனும், 

ஈலியாவில் தனது கழகம் இன்னமும் இருந்து வருறைது 
எனக் கூறுவதைக் கேட்டோம். அனக்சகோரசுவின் சீடர்களைப் 

பற்றியும் நாம் கேள்விப்பருகறோம் ; பைதாகர௪. வாதிகளும் 
ஒரு குழுவினரேயெண்பதை யாரும் சந்தேகிக்க மாட்டார். உண் 

மையில், மைலீசியர்களைத் தவிர, ஏனையோர் யாவரும் கழகங் 

1. Statesman.
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களைச் சேர்ந்திருந்தனர் என்பதற்குப் பலமான புறச்சான்றுகள் 

பல உள எனலாம். மைலீசியர்களிலும், பிற்காலத்து மெய்யி 

யலாளர் சிலர் பற்றி, அவர்கள் 'அனக்சமினிசுவின் சிந்தனை 

முறையைத் தழுவியவர்கள் என இதியோபிறசுத்தோசு கூறுகி 

றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது். அனறியும், முதலாம் அத்தி 

யாயத்தில், மைலீசியாகளிடையே கழகம் ஒன்றிருந்தது எனப 

குற்குப் பலமான அகச்சான்றுகள் உள எனவும் நாம் காண் 

போம். இவற்றையெல்லாம் மனதிற கொண்டே, கிரேக்க விஞ் 

ஞானத்தைத் தோற்றுவித்த: சிந்தனையாளர்களை நாம் ஆராய் 

வோம். 

3. அத்இயாயம் 7. பிரிவு 122 ஒப்பிடுக.



பிளேட்டோ 

அதித்தோதில் 
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௮. மெய்யியலாளர் 

1. ஒமுக்கவியல், அறிவியல் என்பனபற்றிய ஆராய்ச்சிகள் ஆரம் 
பிப்பதற்கு முந்திய மெய்யியல் வரலாறு பற்றிப் பிளேட்டோ 
குறிப்பிடும் இடஙகள் மிகச்சிலவே ; ஆனால் அது பற்றி அவர் 
கூறியுளளவை யாவும் மிகவும் பயனுள்ளவையாகக் காணப்படு 

இன்றன. அவரிடம் இயல்பாகவே அமைந்திருந்த கலைத்திற 

னும், பிறரது மனத்தை உணர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றலும், 
ஆதிமெய்மியல் வாதிகளின் கருத்துக்கள் பறறி ஆதாவோடு 
விவரிக்க அவருக்கு உதவின. இவ்வாறு விவரிக்கையில் தனக்கு 
முன் வந்த மெய்யியலாளர் பற்றிச் சிலவேளைகளில் விளையாட் 
டாகவும சலேடையாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளா ரெனினும், ஒரு 
போதும் அவர்களது சொற்களுக்கு, அவர்கள் கருதாத பொரு 
ளைக் கற்பிக்க, அவர் முயலவில்லை எனலாம், உண்மையில், 
பண்டைய எழுத்தாளரிடையே மிகவும் அரிதாகவே காணப்பட்ட 
வொரு வரலாநறறுணர்வை அவர் உடையவராயிருந்தார். 

ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் அதென்சில் நிலவிய 
விஞ்ஞானக் கொள்கைகள் பற்றிய அவரது வருணனையான 
பீடோவின் பகுதி (96 ௨௨800.) எமக்கு மிகவும் உபயோக 

மானது. 

9. பொதுவாக, ஆதி மெய்யியலாளர் பற்றிய அரித்தோ 
இலினது கூற்றுக்கள, பிளேட்டோவின் கூற்றுக்களினளவுக்கு 
வரலாற்று ரீதியானவையல்லவெனலாம். ஏறக்குறைய எல்லா 
விடயங்களிலும், அரித்தோதில் தனது கொள்கையின் சார்பில் 
நினறே பிற கருத்துக்களை ஆராய்கன்றார் எனலாம்; அவர் ஏற் 
அக்கொண்ட கொள்கை, வானமண்டலத்தின தோற்றரவான 
நாளாந்த சுழற்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டமைந்ததாத 

லால், அதனிலும் Fmbs, விஞ்ஞான ரீதியான கொள்கை 

களை ஏற்றுக்கொள்வது அவரால் இயலாததாயிருந்தது. முந்திய 
மெய்யியலாளர்கள் மூயன்றவை யாவற்றையும் தனது மெய்யி 
யன் முறை சாதித்து விட்டதென அவர் நம்பினாராதலால், 
அவர்களது கொள்கைகள் யாவும், தனது மெய்யியன் முறையை 

இலட்சியமாகக் கொண்ட “ மழலை ” முயற்சிகள் எனவே அவர் 
கருதினார் (18ல். &,10, 995 ௨ 15), மேலும் அரித்தோதில் சில 
மெய்யியன் முறைகளை எனையவற்றிலும் அதிக ஆதரவோடு 
நோக்னார் என்பது கவனிக்கப்படல் வேண்டும். உதாரணமாக, 

34
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ஈலியவாதிகள் பற்றி அரித்தோதில் கூறியிருப்பன நியாய 

மற்றவையே என்பதில் ஐயமிலலை. பொதுவாக, கணிதவியற் 

சார்புடைய விடயங்களில், அரித்தோதில் ௯. ுவனவற்றை நம்ப 

முடியாது. 

" அறித்தோதில் தனது விவரங்களிற் பெரும்பாலானவற்றைப் 

பிளேட்டோவின் மூலமே பெற்றார் என்பதைப் பலர் மறந்து 

விடுவதுண்டு ; பல விடங்களில், பிளேட்டோவின நகைச்சுவை 

யான குறிப்புக்களுக்குப், பொருததமான பொருள் கொள் 

ளாத தவறுக்கு அரிததோதில் ஆளானார் என்பதையும்நாம் 

அவதானித்தல் வேண்டும். 

3. சுதோய்க்கர்கள், குறிப்பாகக் இறிசிப்பியோச, ஆ,திமெய்யி தோயக்கர் 

யலில் அதிக கவனம் செலுத்தினர். ஆனால், அதுபற்றி அவர்கள் 

கூறும் முறையில், அரித்தோதிலின் கூற்றுக்களில் நாம்கண்ட 

தவறு, இன்னும் மிகையாக எற்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். 

தமது கொள்கையின் சார்பில் நின்று, தமக்கு முந்திய மெய் 

மியலாளர்களை லிமர்சிப்பதுடன் அவர்கள இருபதப்படவில்லை; 

பழைய கவிஞர்களும் சிந்தனையாளரும் போதித்த கொள்கை 

களுக்கும் தமது கருத்துக்களுக்கும் எவ்வகை வேற்றுமையும் 

இல்லையென அவர்கள் எண்ணினர் எனத் தோன்றுறைது. முந் 

Bu மெயமியலாளாது கொள்கைகளுக்கு இங்வாறுபெ.ருள் 

கொள்ளும் முறை ஆதுமெய்யியல் வாலாற்றில், குறிபபாக எரக் 

இஜாட்டசு பற்றிய விவரங்களில், பல தவறுகள் ஏற்படுவதற்குக் 

காரணமாயிருந்இருக்றேது. 

4, ஐயவாதிகளைப் பொறுத்தவரையிலும், இதுவரை கூறியன ஐயவாதிகள் 

யாவும் பெருமளவிற்குப் பொருத்தமானவை யெனவே கூற 

வேண்டும். செகுதசு எம்பிரிக்கசு போன்றோர் ஆதி மெய்யிய 

லில் உள்ள முரண்பாடுகளை வெளிக்கொணர்வதற்காகவே அதில் 

ஆர்வம் காட்டினர். ஆனால் பெரும்பாலும் அவர் கூறுவன 

அதிக பமனுள்ளனவாய்க் காணப்படுின்றன; எனெனில், தனது 

கொள்கைக்கு ஆதாரம் பெறும் பொருட்டு, அறிவு, புலனு 

ணர்வு பற்றிய பழைய கருத்துக்கள் பலவற்றை அவர் மேற் 

கோள்களாகத் தருகின்றார். 

5, இத்தலைப்பின்8ழ் நாம் முக்கியமாகக் கவனிக்கவேண்டியது ; 

தஇியோபிழசுத்தோசுவின் செல்வாக்குக்குட்படாத, அரித்தோதி ப னாதி. 

வின பாடியகாரர்களையே. இவர்களிடையே காணப்பட்: முக்ய a 

வியல்பு, பழைய மெய்யியற் கொள்கைகளுக்குப் பொருள் 

கற்பிப்பதில் இவர்கள் காட்டிய தாராள மனப்பான்-மயேயாகும். 

இதன்படி, மனித அறிவினால் முற்றாக விளங்கிக்கொள்ளக் 

கூடியதே உலகு எனும் கொள்கையை ஆதி மெய்யியலாளர்



தியோபிறசுத 

மீதாசுவின 

* அபிப்பிரா 
யங்கள் ” 

36 BH &ரேக்க மெய்யிமல் 

யாவரும் ஏகோபித்து ஏற்றுக்கொண்டனர் என இவர்கள் 

கருதினர். எனினும் ஆதி மெய்மியலாளரது மெய்யியற் பகுதி 

களைப் பேணி எமக்குக் கிடைக்குமாறு தந்ததற்கு, யாவரிற்கும் 

மேலாக இம்பிளி௰யசுவுக்கே நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம் என 

லாம். இ. பி, 529 ஆம் ஆண்டுவரையிலாயினும், கழக நூல் 

நிலையத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அவருக்கிருந்த 

தென்க. 

ஆ. தொகுப்பாசிரியர்கள் 

6. பேராசிரியர் எர்மான் டியல்சுவினது டொக்சோூராபி 

இரைக்க (10ஊ௦ஜாலமம் ரெக௦ம்) எனும் நூல், பிந்திய ஆதா 

ரங்கள் பற்றிப பல புதிய உண்மைகளை வெளிப்படுத் தியுள்ளது ; 

பேராசிரியர் டியல்சுவின் ஆராய்ச்கெளை நாம் மனத்திற் கொள் 

ளாது விடின், இவ்வாதார நூல்களிலுள்ள கூற்றுக்களைச் சரி 

வர மதிப்பிட முடியாது. டொக்சோிராபி இிரைக்கியைப் படிக்க 

முயலும் வாசகருக்கு உதவக்கூடிய சருக்கம் ஒன்றை இங்கு 

தருதல் சாத்தியமாகும். 

7. தொகுப்பாசிரியர்கள் (39௦௯௦) எனும்போது, 

இயோபிறசுத்தோசுவின் பெரு நூலிலிருந்து நோடியாகவோ 

அல்லது பிற ஆசிரியர் மூலமாகவோ பெற்ற விவரங்களைக் 

கொண்டு, இரக்க மெய்யியலாளரது அபிப்பிராயங்களைத் 

தொகுத்துத் தந்தவர்களையே குறிப்பிடு£றோம். இவர்களுக்கு 

ஆதாரமாகும், மேற்குறிப்பிடப்பட்ட இியோபிறசுகதோசுவின் 

நாலில் கணிசமான அளவுடையதான ஒரு அத்தியாயம் பேணப் 

பட்டிருக்றைது. அரித்தோதிலது நூலொன்றின் முதற்பாகத் 

இற்கு, சிம்பிளிசியச எழுதிய பாடிய மொன்றிலும், தியோ 

பிறசுத்தோசுவின் நூலின் முக்கிய பகுதிகள் பல காணப்படு 

இன்றன என்று பிராண்டிசுவைப் பின்பற்றி ஊசினர் கூறினார். 

சிம்பிளிசியசுவும், அபுரொடிசியாசுவைச் சேர்ந்த அலெக்சாத் 

தரிடமிருந்தே (௪. கு., 8. பி. 900) இப்பகு.இகளைப் பெற்றுள் 

ளார் போலத் தோன்றுகிறது. ஆகவே யோபிறசுத்தோசு 

வின் நூலின் முதற் பாகத்தின் கணிசமான பகுதியும், இறு 

இப் பாகச்இல் ஏறக்குறைய முழுவதும் எமக்குக் கடைத் 

திருக்கன்றனவெனலாம். 

எமக்குக் உடைத்துள்ள பகுதிகளைக் கொண்டு நோக்குகை 

யில், தேலிசு முதல் பிளேட்டோ வரை வாழ்ந்த மெய்யிய 
லாளாது கவனத்தைக் கவர்ந்த முக்யெவிடயங்களைத் தனது 
நாலில் வெவ்வேறு பாகங்களாக வகைப்படுத்தி: ஆராய்வதே 

இயோபிறசுத்தோசு பின்பற்றிய முறை என்பது தெளிவாக 
றது. மெய்யியலாளர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திற்கேற்ற
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வாறு வரிசைப்படுததப்படவில்லை; ஒத்தகொள்கையுடையவர்களா 

யிருந்த மெய்மியலாளர்கள், ஒருங்கே ஆராயப்பட்டனர், ஆனால் 
ஒத்ககொள்கையுடையவர் போலத் தோன்றினும் இரு மெய் 

யியலாளரிடையே வேற்றுமை எத.வும் உண்டெனின், அவ்வேறு 

பாடுகளும் கவனத்தோடு குறிப்பிடப்பட்டன. ஆனால் முதலா 

வது பாகம் இம்நூறைக்குச் சிறிது புறனடையானது 6 னலாம் ; 

எனெனில் அதில் காலவரிசைப்படியே மெய்மியல் மரபுகள் 

வருணிக்கப்பட்டுள்ளன. அனறியும், காலவரிசைப்படி. அமைந்த 

வரலாற்றுக் குறிப்புக்களும் ஆங்காங்கே தரப்பட்டன. 

8. காலப்போக்கில், இரேக்கர்களது மேதைக்தஇரன் மஙகவா தொகுப்பா 

ரம்பித்ததைத் தொடர்ந்து, எழுந்த பெருந்தொகையான ருக்க சிரியசகன் 

நூலாசிரியர்க்கும், கைநூலாசிரியர்க்கும் தியோபிறசுத்தோசு 
வினது இந்.நால் மிகவும் பயனுடையதாயிருந்தது. இவர்களிற் 

சிலர் இபயாபிறசுத்தோசுவையே பின்பற்றி, ஒவ்வொரு பிரச் 

சினையையம் தனியான தலைப்பாகக் கொண்டு வரிசைபபடுத்தி 

னா. ஏனையோர் அவரது நூலைப் பிரித்து அதிலே தரப்பட்ட கருத் 
துக்களை, அவற்றைக் தழவிய மெய்மியலாளாது பெயர்களின் 

கீழ் வரிசைப்படுத்தியிருந் தனர். இபயற்படுத்தும் தொகுட்புமுறை 
யிலருந்து, வரனமூறைத் தொகுபபு முறையைத் தழுவிய இப் 

பின்னவர்களை வரன்மூறைத் தொகுப்பாசிரியர்கள் உன நான் 

அழைப்பேன. 

IL இயற்படுத்த தொகுப்பாசிரியர் 

9. புளுட்டாக்னெது எனக் கூறப்படும் நூல்களில் ஒன்றான பிளாக்கட்டா 

பிளாகட்டா பிலோசபோறம் (11 74௧ மற11௦:லற்0ாயாம ) யோன் வும் தொபா 
தொபாயோசு (9, பி, 470 அளவில்) எழுதிய எக்ிலொஜ யோசுவும் 

9AE (E logae Physicae ) எனும் இரு நூல்களுமே இன்று 
இ;பற்படுத்த தொகுப்பாசிரியரது ஆால்சளாக எமக்குச் இடைத் 

துளளவை. இவநறுட் பின்னது, ஆதியில், அதே ஆசிரியாரால் 

எழுதப்பட்ட புளோரிலேியம் (Florilegium) என்பதோடு 

சேர்ந்து ஒரு நாலாகவே கொள்ளப்பட்டது. புளுட்டாக்கேது 

எனக் தவருகக் கருதப்பட்ட போலி நாலான பிளாகிட்டாவைப் 

பெருமளவிற்கு ஒத்திருந்த சுருக்க நாலொன்றின் பிரதியொன் 

அம் இந்நூலிற் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. ஆஞுல் எக்கிலொ€, 

பிளாக்கிட்டாவின் முதநூல் எனவோ அல்லது பிளாக்கட்டா, 

எக்்லொூயின் மூத நாலெனவோ சிறிதும் பொருந்தாதென் 
பது, நஸ்சூ நிரூபிக்கப்படக்கூடியதே. இவற்றுஸல் எக்கலொ£யே 
மற்றையதிலும் முழுமையுடையதாய்க் காணப்படுவது ஆயி 

னும் பிளாக்கிட்டாவே இவற்றுட் காலத்தால் முந்தியதாயிருத் 
தல் வேண்டும். எனெனில் 9. பி. 177 அம் ஆண்டில்



ஈத்தியோசு 

வெதுசுதா 

பிளாக்டெடா 

388 ஆதி &ீரேக்க மெய்யியல் 

(Dox. p.4) &றித்துவரை ஆதரித்தற்கு, அதெனாகரசு பயன் 

படுத்தியது இந் நூலையே. அன்றியும் கலன் எழுதிய தெனப் 
படும் மெய்யியல் வரலாற்றிள தும், இயூசிபியோசக, சிரில் ஆ 

யோரது நூல்களிலுள்ள ஞூறிப்புக்களனதகம் ஆதாரம் இதுவே. 

இவ்வெழுத்தாளர்கள் கூறுவனவற்றின் உதவியோடு எக்க 

லொயிற் பல திருத்தங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன (19௯.3. 
5. spp.). 

பிளாக்உட்டாவைப் பயன்படுத்தக்கொண்ட வேறொரு எழுத் 

காளர் அக்கிலீசு (அக்ிலிசு தாத்தியசவல்ல) ஆவர். இவரது 

காலம் 6 துவெனத் திட்டவட்டமாக எமக்குத் தெரியாதெனி 

ளம், இவர் இ. பி. மூன்றாம் நாறறாண்டைச் சேர்ந்தவரென் 

அனுமானிக்க இ_முண்டு (1௦௩. ற. 18). . 

10. ஆயின், பிளாக்கட்டானு எக்&லொூ€ ஆூய இரண்டிற்கும் 

பொதுவான ஆதார நால யாது ? இயோடோறெறறு (8. பி. 

445 ஆம் ஆண்டளவில் )இதனை வாசிக்கும் வாய்ட்பபை பெற்றி 

குந்தார் வன டிய காட்டியுள்ளார் ;) எனெனில் சிலவேளை 

களில, இ விந நூல்களிலும் காணப்படும் கருத்துக்கள் சில 
வற்றை, அவற்றிலும் விரிவான உருவத்தில் தியோடோறெற்று 
தந்திருக்கறார். அதுமட்டுமல்லாது, ஈத்தியோசுவே ஆதார நூலை 

எழுதியவர் எனவும் அவர் அறியத்தந்துள்ளார். இதறகேற் 
பவே டியல்௬, பிளாக்கட்டாவின் பகுதிகளையும், அவற்றிற்குச் 

சார்பான எக்ிலொூமின் பகுஇகளையும் அருகருகே நிரல்களாக 

வமைத்து அச்சிட்ட தமது நாூலிறகு ஈத்தியை பிளாக்கட்டா 

@eioors ( Aetii Placita) பெயரிட்டனர். புளுட்டாக்ன் நாலிலி 

ருந்து பி-தியகால எழுத்தாளர் கையாண்ட மேற்கோள்களும், 

ஈத் தியோகவிடமிருந்து தியோடோறெற்றினால் பெறப்பட்ட 

பகுதிகளும் டியல்சுவன் நாலில் ஒவ்வொரு பக்கத்தின் அடியி 

லும் தரப்பட்டிருக்குன்றன, 

11. ஆனால் ஈத்தியோசுவும் தியோபிறசுத்தோசுவின் நூலை 

நோடியாகப் பயன்படுத தவில்லை. இயோபிறசுத்தோசுவின் நூலி 

லிருந்து பெறப்பட்ட வேறொரு சுருக்க நூலையே அவர் பயன் 

படுத்தினார். வெதுஈதா பிளாக்கட்டா என அவரால் அழைக் 

கப்பட்ட இத் நாலின் சாயைகள் செரோவின் நூலிலும், வாரோ 

வைப் பின்பற்றுபவரான சென்சோரினசுவன் நூலிலும் காணப் 

படலாம். வெதுசுதா பிளாக்கட்டா பொசெய்டோனியசின் குழு 

வினரால் யாக்கப்பட்டது. ஓமரைப் பின்பற்றிய ஒட்டு வமையா 
ளர்களது நூல்களிலும் வெதுகதா பிளாக்கட்டாவின் சாயைகள் 

காணப்படூின்றன.
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எபிகூரிய அூல்களிலிருந்தும், வேறு சில ஆதுாாரங்களிலி 

ருந்தும் பெற்று, ஈத்தியோசு தமது .நூவிற் சேர்ந்திருக்கும் 
பயனற்ற விவரங்கள் .சிலவற்றைக் கழித்துவிட்டுப் பார்ப்போ 

மானால், வெதுசுதா பிளாக்கீட்டாவின் பொருளடக்கத்தை ஒள 

வுக்குத் திட்டவட்டமாக ஊாஇத்துக்கொள்ளாலாம் (90௩. நற. 

181 sqq.). இதனைக் கொண்டு, தியோபிறகத்தோசுவினது முத 

நூலின் ஒழுங்கையும் ஊடூத்துக்கொள்ளுதல் சாத்தியமே. 

19. ஆதி சரேக்க மெய்யியல்பற்றிச் தஇசரோ எமக்குத் தரும் சசசோ 

லிவாங்களைபை பொறுத்தவரையில், அவரைத் தொகுப்பாசிரியர் 

களுள் ஒருவராகக் கணிக்கலாமேயொழிய, மெய்மியலாளரெனக் 

கருத முடியாது; இயோபிறசத்தோசவின் நூலிலிருந்து வேறு” 

யார் மூலமாகவும் பெறப்பட்ட பகுதிகளேயன்றி வேறு எதுவும் 

இவரிடமிருந்து எமக்குக் இடைச்கவில்லை. இங்கு நாம் இவரது 

“ oyndixovar ” (Acadii.) 118, தேவரியற்கை (De natura 

deorum, i.) 25-41 ஆய இரு பகுதிகளையும் கவனிக்கலாம். 

(௮) “ லூக்கல௬ ” எனும் தொகுப்பு.” ஆர்க்கே யெனும் 

முதற்காரணி பற்றிப் பல்வேறு மெய்யியலாளர்களும் கொண்டி 

ருந்த கருத்துக்களின், அஇக செம்மையற்றதும், பரரணமந்றது 

மான வொரு சுருக்கமே லூக்கலசுவிற் காணப்படுகிறது. தியோ 

பிறசுத்தோசு உபயோடித்த அதே சொற்களை அறிந்து கொள் 

வதற்கு இது சிறிது உதவுன்றதென்பதைத் தவிர்த்து இப் 
UGH ௮இக பயனுடையதல்ல. காணியாடிசவுக்குப் பின்னர் 

கழகத்தின் தலைவராயிருந்த இளெய்தோமாக்கோசுவின் மூலமா 

கவே எமக்கு இத்தொகுப்புக் கிடைத்துள் ளது (க. மு. 129). 

(2) தேவரியற்கை யெனும் தொகுப்பு.--மிகவும் முக்கியம் 

வாய்நத இபபகுதியைப் பெரிதும் ஒத்ததான எபிகூரிய நூாலொன் 

றின பகுதிகளைக் கொண்ட சுருள் ஒன்று ஏக்கியூவேனியத்திற் 

கண்டு பிடிக்கப்பட்டதை த் தொடர்ந்து, இதனைப் பற்றிய அரிய 

விவரங்கள் பல தெரியவந்துள்ளன. “ தேவரியற்கை ” எனும் 

பகுதிக்கும் இவ்வெபிகூரிய ூலிற்குமிடையே காணப்படும் 

ஒற்றுமை காரணமாக இந்தூலே “ தேவரியற்கை “யின் மூல 

நூல் எனக் கருதுவாரும் உளர். Epp. ad Att. xiii 39.2 @ov 

உள்ள குறிப்பை ஆதாரமாகக் கொண்டு, மேலே குறித்த 

எபிகூரிய நூல் பைதுரோசுவினால் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என 

முதலிற் கொள்ளப்பட்டது. இதரோ,  பிலோடெமோசுவைப் 

பார்த்துத் தமது நூலை எழுதவில்லையெனவும், உண்மையில் 

இவர்கள் இருவருமே வேறோர் நூலைப் பார்த்துத் (இது பைது



இப்பொலைட்டச 

aging sa 
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ரோசுவின் நாலேயென்பதில் ஐயமில்லை) தமது ரநூல்களை 

எழுதியிருக்கவேண்டுமெனவும், அவர்களாற் பயன்படுத்தப்பட்ட 

அந்நூலும் ,தியோபிறசுத்தோசுவுக்குச் சுதோய்க்கர்களால் யாக் 

கப்பட்ட சுருக்கவுரையொன்றிலிருந்து பெறப்பட்டிருக்கவேண்டு 

மெனவும் டியல்சு காட்டியுள்ளார். சிசுரோவின நூற்பகுதி 

களும் அவற்றுச் சாபான பிலோடெமோசுவின் பகுதிகளும் 

டியல்சுவின் பதிப்பில் அருகருகே தரப்பட்டுள்ளன (190௩. pp. 

531 sqq.). 

1]. வரன்முறைத் தொகுப்பாசிரியர்கள் 

13. இப்பொலைட்டசு orp Bw ywOpawoming (Refutation of 

all நக) எனும் நூலின் முதலாவது பாகமே வான் 

மூறைத்தொகுப்பு நூல்கள் யாவற்றிலும் மிகவும் முக்கியமான 

தாகும். இந்நூல் நீண்டகாலமாக ஒறிகென் எழுதிய பிலோ 

Qen@QunG@in@y (Philosophoumena) cro வழங்கி வந்தது ; 

ஆனால் 1854 ஆம் ஆண்டில் ஒட்சுபோட்டில் முதன்முதலாகப் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட, இந். நாலின் எனைய பாகங்கள் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டதும், முதலாவது பாகம் ஒறிகெனால் எழுதப்பட்டது என் 

பது தவறான கொள்கையெனக் தெரியவந்தது. தியோபிறசுத் 

தோசுவுககு எழுதப்பட்ட நல்ல சுருக்கவுரை யொன்றிலிருந்து 

இது எடுக்கப்பட்டி ருக்கவேண்டும். இதன் பொருளடக்கம் ஏலவே 

வெவ்வேறு மெய்மியலாளர்களின் கொள்கைகளாக ஒழுங்கு 

படுத்தப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்நூலிலும், 
தேலிச, பைதாகரச௬ு, எம்பிடோக்ளிசு ஆ௫யோரைப் பற்றிக் 

கூறும் பகுதிகள், ஐயத்துற்டிடமான கூற்றுக்களையும், பொய் 
யும் கற்பனையுமான கதைகளையும் கொண்ட வெறுமனே வரன் 

முறை ரீதியாகத் தொகுக்கப்பட்ட தரங்குறைந்த நாலொன் 

றிலிருந்து பெறப்பட்டிருக்க வேணடும். ் 

14. பிறெப்பறாற்றியோ எவாஞ்செலிக்கா எனும் நூலில் 

அதன் ஆ௫ரியரான இயூசிபியோசுவினால் அனுவாதிக்கப்பட் 

டுள்ள, புளுட்டாக்குவினால் எழுதப்பட்டதெனத் தவறாகக் கருதப் 

பட்ட சுதுறோமத்தா எனும் நூலின் பகுதிகள், பிலேோசொ 
பொமேனாவின் மிகச் சிறந்த பகுதிகள் எந்த மூதநூலிலி 
ருந்து எடுக்கப்பட்டனவோ, அந் நூலிலிருந்தே எடுக்கப்பட்டிருக்க 

வேண்டுமெனக் கொள்ளலாம். நாம் காணக்கூடிய வரையில் 

ச௬துறோமத்தச, பிலோசொபொமேனாவிவிருந்து இரு விடயங் 

களில் மட்டுமே வேறுபடுவதாய்க் காணப்படுறெது. முதலாவ 

தாக, சுதுறோமத்தசவின் பகுதிகள், பெரும்பாலும் நூலின் 

முற்பகுதிகளிலிருந்தே பெறப்பட்டிருக்ன்றனவாதலால், மூலப்
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பதார்த்தம் வானசோதிகள், பூமி என்பனவற்றைப் பற்றிக்கூறு 

வனவாயே அமைந்துள்ளன. இரண்டாவதாக இங்கு அனு 

வாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதிகளும் மூல நூலின் மொழித 

டையை அதிகமாற்றமேதுமின்றிப் பெயர்த்துத் தரப்பட்டனவல்ல 

வெனலாம். 

15, இடையோசினிச௬ லயாத்தியச அல்லது லயாததிய- இடை “இடையோ 

யேபசினிசு என்பவரது பெயரில் வழங்கும் குறிப்புத்திரட்டு (ம. ணி யாத் 

17, இறர்வோசக, நற. 1 590.) இருவேறு தொகுப்பு நூல்களி 

லிருந்து பெறப்பட்ட கணிசமான பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. 

இவ்விரு தொகுப்பு நூல்களில் ஒன்று, இப்பொலைட்டசுவின 

நூலில் மூதல் நான்கு அத்தியாயஙகளைப் போன்று, வெறு 

மனே சுவையான சம்பவங்களையும், பழமொழிகள் போன்றன 

வற்றையும் வான்முறையாகத் தொகுத்ததாகக் காணப்படுன் 

DS; மற்றையது, இதனிலும் சிறந்ததாகவும், இப்பொலைட் 

டசவின் ஏனை அத்தியாயங்களின் ஆகார நூலைப் போன்றதாக 

வும் காணப்படூறெது. இவற்றுள் முன்னையதிலிருந்து எடுககப் 

பட்ட பகுஇகளைச் “ சுருக்கநூல ” எனவும், மற்றையதைச் “ சிறப் 
புநூல் ”” எனவும், அமைப்பதன் மூலம் இக்கலப்பை மறைப் 

பதற்கு முயற்சி செய்யப்பட்டிருக்றறது எனலாம். 

16. இயூசிபியோசு (2. 1. கர். ஊ.) தியோடோறெற்று திருச்சபைச் 

(செ. வீட் மம. 14, 9--11) இரனீயசு (0. கர. 1, 14) ஆனோ குரவர் 

பியச (கலிய, மம், 14.9), gagBeir (Civ. Dis, viii. 2) ஆ சொகுப்பு 
யோரது நூல்களிலும் சுருக்கமான சிறு தொகுப்புக் குறிப்புக் அகன் 

கள் காணப்படூன்றன. நாம் அடுத்த பிரிவில் ஆராய விருக் 

கும் “ வரன்முறை நூல் ” கனின் ஆ௫ிரியர்களிடமிருந்தே மேற் 

குறித்த யாவரும் தமது விவரங்களைப் பெரும்பாலும் பெற்றுக் 

கொண்டனர் எனலாம். 

இ. வாழ்க்கை வரலாற்றாசிரியர் 

17. முதன்முதலில் ௫. ரா. 200 ஆம் ஆண்டளவில் “ மெய்யிய வரன்முறை 

லாளர் வரன்முறை ”” யெனும் நாலை எழுதியவர் சோதியன் ae 
என்பாரே. (101௦2. 14. 12%. 1, 4 ௧) அவாது நூலின் வைப் 

புமுறை 147 ஆம் பக்கத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கறது. எரக் 

Bonga லெம்போசு என்பவர் இந்நூலைச் அருகி எழுஇனார். 
அன்ரித்தேனி௬, சொூயரறுத்திச, அலெக்சாந்தர் என்போர் 
வரன்முறை நூல்கள் யாத்த ஏனை ஆசிரியர்களாவர். இந் 

நூல்கள் யாவும் அதிக விவரங்களைத் தராதனவாயும், போலி 
யான நிகழ்ச்சிகளையும், குறிப்புரைகளையும் கொண்டனவாயு 

மிருந்தன.
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18. அரித்தோதிலிய மரபினரான சிமைர்னா தாட்டு ஏமிப்போசு 

வென்பார், பல வாலாற்று நூல்களை யாத்துள்ளார். இவரது 
நூற் பகுதிகள், பல ஆ௫ிரியர்களது நூல்களில் மேற்கோள்களா 

சக் கையாளப்பட்டிருக்ன்றன. இவரது வரலாற்றுக் குறிப்புக் 

கள் முற்றாக நம்பத் தகுந்தவை எனக கொள்ள முடியா 

தெனினும், ஆஙகாங்கு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் எனைய ஆதார 

ரநூல்களைப் பற்றிய விவரங்கள் மிகவும் பயனுள்ளவை யென 

லாம். 

19. அரித்தோதிலிய மரபைச் சேர்ந்தோருள் இன்னொருவரான 
சத்தைரோசு என்பார் இ. மு. 160 ஆண்டளவில் “பெயர் 

பெற்றோர் வாழ்க்கை வாலாறு £ எனும் நாலை எழுதினார். 

இவர் அரித்தாக்கோசுவின் சீடராவர். எமிப்போசுவைப் பற்றிக் 

கூறியவை யாவும் இவருக்கும் பொருந்துமென்க. எரக்களைடி௬ 

லெம்போசு இவரது நூலையும் சுருக்கி எழுஇஞார். 

20. aurg Bue இடையோசினிசு என்பவாது பெயரில் 

வழங்கும் நாலில வராலாற்று விவரங்களைத் தரூம் பகுதிகள் 

யாவும், முன்பே தெரிநதிருந்த விவாங்களின், அதிக ஒழுங்கறற 
தொகுப்பே. இப்பகுதிகள் முழுவதும் யாராலும் கிர௫க்கப் 

பட்டு ஒமுஙகுபடுத்தப்பட்டது என்பதற்கான அறிகுறி எதுவுமே 

காணப்படவில்லை : ஒழுங்கெதுவு மின்றித் தாறுமாறாகச் சேக 
ரிக்கப்பட்ட நூற்பகுதிகளின் தொகுதியாகவே இது காட்சிதரு 

இன்றது. ஆயினும் மிகவும் பயனுள்ளவையான பகுதிகள பல 

இதில் அடங்கியுள்ளன. 

ஈ. கால ஆராய்ச்சியாளர் 

21. கைரீனைச் சேர்ந்த எரத்சுதேனசு (௪, மு, 275-104) 
பண்டைய காலமானத்தை முதலில் உருவாக்கியவராவர். ஆனால் 

இவருக்குப் பின்னர் ச. மு. 140 ஆம் ஆண்டளவில் அப்பொலோ 

டாசு அளவை மூறையில எழுதிய காலமானம் இவாது நூலி 

ம் அதிக பிரபலமடைந்தது. ஆதி மெயயியலாளர் பலரினது 

காலம் பறறி அப்பொலோடரசுவின் நூலிலிருந்தே நாம் அறிந்து 
கொள்உரறோம். , 

இக்காலமான நூல்களிற் பின்பற்றப்பட்டுள்ள முறை பின் 

வருமாறு : ஒரு மெய்யியலாளரது வாழ்வில் நடைபெற்ற 
குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்ச்சியொன்றின் காலம் தெரியவந்தால், 

அதுவே அவர் “ சிறப்பொடு விளங்க '” காலமாகக் கொள்ளப் 

படூன்றது ; அன்றியும் அப்போது அவருக்கு 40 வயதாதி 

மிருக்கலாம் எனவும் கொள்ளப்படுறெது. ஆனால் இத்தகைய 

சம்பவம் எதுவும் தெரியவராது போனால், முக்கிய வாலாற்று
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நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்று, குறித்த மெய்யியலாளர் * சிறப்பொடு 

விளங்கிய ”? ஆண்டில் நடைபெற்றதாகக் கருதப்படுறெது. 8. மு. 

5686-5 இல் நிகழ்ந்த, தேலிசுவால் மூன்கூட்டியே அறிவிக் 

கப்பட்ட இரகணம், இ. மு. 546-5 இல் சாடயிசு நகரம் கைப் 

பற்றப்பட்டமை, இ, மு. 5982-1 இல் பொலிூருத்தி௪ பட்டத்திற்கு 

வந்தமை, 8. மு, கக்க-4 இல் தெளரியை நகர் நிறுவப்பட்டமை, 

ஆதியன இவ்வாறு கருதப்படும் வரலாற்று நிகழ்ச்சிகளில் 

முக்கயெமானவை. இவ்வாறு தொடர்புபடுத்தப்பட்ட ஆண்டுகள் 

இல வேளைகளில் சற்றேனும் பொருத்தமற்ற அளவிற்கு முக்கிய 

முடையனவாகக் கருதப்பட்டன. பலமூறைகளில், பிற ஆதா 

ரங்களைக் கொண்டு அப்பொலோடாசுவின் காலமானம் தவறான 

தென எம்மால் திரூபிக்க முடிறைது.. வேறு தக்க ஆதாரங்கள் 

இடையாதபோது, தற்காலிகமாக எற்றுக்கொள்வதற்கே அவர் 

தரும் காலமானம் உபயோகப்படும் எனலாம்.



மிலட்டசுவும் 

லிடியாவும் 

அத்தியாயம் 1 

மைலீசிய மரபு : 

1. விஞ்ஞான ரீதியான அண்டவியற் இந்தனை மாபு முத 
லிற் றோனறியது மிலட்டசுவிலேயே யென்க. ஈசிய, அயோனிய 

நாகரிகங்களுக்கிடையேயுள்ள தொடர்பு, குறிப்பிடத்தக்க முறை 
மிற் காணப்படுவதும் மிலட்டசுவிலேயே என்பதும் கவனிக்கத் 
தக்கது. தமது எல்லைகளை மேலும், மேற்கே விரிப்பதில் 

நாட்டங் கொண்டோராயிருந்த விடியர்களோடு மைலீசியர்கள் 

பலமுறை பொருத நேரிட்டது; ஆனால் இ, மு, எழாம் 
நூற்றாண்டின் இறுதஇயில், கடங்கோலன் திறாபோலகசுவுக்கும், 

அலியாத்திசு மன்னனுக்கும் இடையே எற்பட்ட உடன்படிக்கை 
யொன்றின் பயனாக மிலட்டசுவை எதிர்காலத்தில் இத்தகைய 

எல்லைப் போராட்டங்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒப்பந்தம் ஒன்று 

ஆக்கப்பட்டது. அரை நூற்றாண்டிற்குப் பின்னரும், தனது 

தந்தையின் சாம்ராச்சியக் கொள்கையைப் பினபற்றிய இறிசசு, 

எபிசோசுவின் மீது போர் தொடுத்து அதனைக் கைப்பற்றிய 
போதும், இவ்வுடன்படிக்கையின் பாதுகாப்பினால், Werle 
லிடியர்களது ஆட்சிக்குட்படாது இருக்க முடிந்தது. அன்றியும் 
லிடியர்களுக்கும், மைலீசியர்களுக்கும் இவ்வாறு ஏற்பட்டதொ 
டர்பு, மிலட்டசுவில் விஞ்ஞானம் வளாச்சியடைவதறகு உதவி 

யது எனலாம். பிற்காலத்தில் எலனிசம் என அழைக்கப்பட்ட 
மரபு, மேமனடையின் பரம்பரையில் வழங்க வந்த மாபே 
யெனத் தோன்றுறைது ; எரொடோதசவும், அக்காலத்துச் 
“ சோபிட்டுகள் ” யாவரும் சாடியசவின் சபைக்குத் இரண்டு 
சென்றனர் எனக் கூறியுள்ளார். இறீசசுவைக் சரேக்க ஞானத் 
தின் “புரவலன் £ எனக் காட்டும் ஐஇகம் பூரணமாகத் 

தோன்றியது, ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலேயே. இவ்வைதிகத்தின 
விவரங்கள் வரலாற்று ரீதியானவையல்ல போலக் காணபபடி, 
னும், சிறிதேனும் உண்மையான ஆதாரமின்றி, இது தோனறி 
யிருக்க முடியாது. தீரியாவுக்கு எதிராகக் குறோசசு நடத்திய 

1. முன்னுரை ஆம் பிரிவைப் பார். புதிய நகரமான நெலியசுவின அரண் 

கள் அமைககப்படுவதறகு முன்னரே, இறீறறுவிலுளள மிலட்டசுவிலிருநது 
வந்த மக்களால் பழைய மிலட்ட௬ு குடியேறறப்படடது என எபோர௬ கூறினர் 

( Strabo, xiv. p. 634 ). ஈசிய நாகரிகம், ஆதி அயோனிய நாகரிகத் 
தோடு கலந்து மிலட்டசுவிற பரவியதென, சமீபததிய புதைபொருள ஆராயச்சி 
களின் மூலம் தெரியவருகிறது. புதைபொருள் ஆராய்ச்சியினபோது, அயோ 

னிய உறைவிடங்களின் எசசங்கள, “மைனீய” கால எசசங்களோடு கலந்து 

இடககச் காணப்பட்டன. 

44
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துரதிட்ட வசமான போருக்குத் தேலிசுவும் அவரோடு சென்றி 

ரூந்தாரென “ ஈரேக்கர்களிடையே வழங்வேரும் கதை ” கு றிப் 

பிடத்தக்கதாகும். இவர், ஆலிசுவின் போக்கை மாற்றினாரென 

பதை எரொடோத்சு நம்ப மறுக்கின்றார் எனின் அதற்குக் 

காரணம், ஏற்கெனவே பாலங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன என் 

பதை அவர் அறிந்திருந்ததே. அயோனியர்கள் சிறந்த கட்டிட 

வியல் வல்லுநராயிருந்தனர் என்பதும், இழைத்தேச அரசர்கள் 

அயோனிய கட்டிடவியல் வல்லுநரைத் தம்மிடம் வேவைக்கமர்தீ 

இக் கொண்டனரென்பதும் தெளி. 

லிடியாலினுடைய தொடர்பு, மைலீசியர்கள், பபிலோனியா, 

எலப்து ஆரிய நாடுகளுடனும் தொடர்பு கொள்வதற்கு வழி 

வருத்தது என்பதையும் குறிப்பிடுதல் வேண்டும். பபிலோனிய 

நாகரிகம், விடியாவில் வளர்ச்சிபெற்றிருந்தது என்பதோடு மட்டு 

மல்லாது, இறீசசவும், எடப்திய, பபிலோனிய மன்னர்களோடு 

நட்புறவு பூண்டவராயிருந்தாரென்பதும், இவ்வாறு தொடர் 

பேற்படுவதற்குச் 'சாதகமாயிருந்தது. எ௫ப்திய அமாசினவும், 

குறோசசுவைப் போலவே எலனிச அபிமானவகளை யுடையவரா 

யிருந்தார். மேலும், நெளூறைத்திசுவில், மைலீசியர்கள் தமக் 

கெனவோர் கோவிலை அமைததிருந்தனர். 

1. தேலி௬ 

2. மைலீசிய கழகத்தைத் தாபித்தவரும், அதனால் முதல் தோற்றம் 

விஞ்ஞானியெனப்படுபவரும் தேலிசுவே5. ஆனால் உண்மையில் 

1. Herod, i. 75. அயோனிய விஞ்ஞானத்தைச் சரிவர மதிபபிடூதற்கு ௮க் 

காலத்திற் கட்டிடக் கலையில், அவாகள அடைந்திருந்த வளர்ச்சியை அறிதல், 

அவசியம். சாமோசுநாடடு மந்திரோக்களிசகு, டாரியசு மனனனுககாக, பொசு 

போரசுவுக்கு மேலே பாலம அமைததுக் கொருத்தரா ( Herod. iv. 88 ). 

எலசுபோதது பாலத்தை அமைப்பதில எடப்தியர், பீனிசியர் ஆகியோரது 

மூயறசி தோல்வியடைநததன பின்னா, தெனெடோச நாட்டு ஆாப்பலோசகு, 

சேக்சச மனனருக்காக அதனைச் சரிவர அமைத்துக் கொடுத்தரா. (Dies, 

Abh, der. Berl. Akad., 1904. ற.8) எரொடோத்சுவினால் வருணிக்கப்பட் 

@oror (iii. 60) சாமோசவுக்கு மேலேயுள்ள மலைக்கூடாகச் செல்லும் சுரங்க 

வழி, சேர்மானிய புதைபொருளாராய்சசியாளராற் கணடுபிடிச்கப்பட்டுளது. இவ் 

வழி ஒரு இலோமீட்டரளவு நீளமுடையதாயினும், இதன மட்டஙகள் பெரு 

மளவுககு௪ ரெம்மையான அளவுடையனவாகக், காணப்படினேறன. எனைய 

விடஙகளைப் போல, இவ்விடயத்திலும அயோனியர்கள் மினோவ மரபுகளைத் 

தொடர்ந்து தழுவின ரெனச. 

2. தேலிசுவுககு முன்னரும் பல சிநதனையாளா வாழ்ந்தனா என தியோ 

பிறசுததோசு கூறினரென சிம்பிளிசியசு எடுத்துககாட்டுகவ்றனர். இதை நாம் 

சவனிக்க வேண்டியஇலலை ; எனெனில, அப்பொலோனியசு றொடியசுவினது 

நூலுக்கு எழுதப்பட்ட பககவுரையிலிருந்து புறெமீதியசுவே முதலாவது மெய் 

யியலாளா என அவர் கூறினாரென அறிஎரோோம்.
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நாம் இவரைப் பற்றி, அறிந்த விவரங்கள் யாவும் எரொடோத௯ 
மூலமாகப் பெறப்பட்ட விவரங்களே யென்பதையும், எசொடோ 

தசுவின காலத்தில் ஞானியர் எழுவர் பற்றிய கதை ஏற்கெனவே 

வழக்ிலிருந்ததென்பதையும் நாம் நினைவில் வைத்திருத்தல் 

வேண்டும். தேலிசவினது முனனோர்கள் பீனிசியாவைச் சேர்ந் 

தவர்கள் என எசொடோகதசு கூறியுள்ளபோதிலும், கத்மோச, 

அகெஸனோர் ஆகிய இடங்களைச் சேர்ந்தவோர் உயர்குடும்பததைத் 

தேலிசு சேர்ந்தவராயிருந்தமையாலேயே, எரொடோதசு இவ் 

வாறு கூறினார் என எனைய எழுத்தாளர்கள் விளக்கியுள்ளனர்!;. 

பீனிசியயிடையே நிலவிய கப்பலோட்டும் முறைகளைத் தேலிசு 

அயோனியரிடையே புகுத்தினார் என வழங்கிய நம்பிக்கையே 

எரொடோதச, தேவலிசுவின முனஜோர் பற்றிய இக்கருத் தினைக் 

குறிப்பிட்டதற்குக் காரணமாயிருந்திருக்கலாம். ஆயினும், எக் 

சாமியிசு எனும் தேலிசுலின் தந்தையின் பெயர், இவர் ஓர் 

செமித்தியர் எனும் கொள்கையோடு சற்றேனும் பொருந்துவ 

காமில்லை. எக்சாமியிசு என்பது காரிய பெயர். காரியர்கள் என் 

போர் இக்காலத்தே பெரும்பாலும் அயோனிய குடிகளோடு 

கலந்து விட்டனர் எனவே கூறவேண்டும். இக்கால நினைவுச் 

சின்னங்களில், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெயர் களிடையே. 

கிரேக்க பெயர்களும் காரிய பெயர்களும் மாறி மாறி வருதலைக் 

காண்கிறோம் ; மேலும் பிறவிடங்களில் தேலிசு ஒரு இறீட்டன் 

என அஹழைக்கப்பட்டிருப்பதையும் நாம் காண capi Bg. 

ஆகவே, தேலிசுவின் உடவில் காரியவிரத்தமூமிருந்த தெனக் 

கூறலாமெனினும், அவர் ஒரு மைலீசியரே என்பதைச் சந்தே' 

இக்க நியாயமில்லை. 

8. லிடியர்களுக்கும், மீடிகளுக்கும் இடையே நடந்த போர் 

முடிவதற்குக் காரணமாயிருந்த சூரிய இரகணம் ஏற்படுவது 

பற்றித் தேலிசு முன்பே அறிவித்தாரென்பதே இவரைப் பற்றி 

எரொடோத்சு தரும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க செய்தியெனலாம். 

உண்மையில் இரகணங்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன 

வென்பது பற்றி இவர் சற்றேனும் அறிந்திருக்கவில்லை. அனக்கி 
மாந்தரும், அவருக்குப் பின்வந்தோருமே இதுபற்றி அறிந் 

இருக்கவில்லை. கிரகணங்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணம் பற்றிய 

3. நனம். ம். 190 (௩. P.9d.); Diog. i 22 (௩. ந. 9), ஆதி 
அயோனிய குடிகளிடையே கத்மோசகு, பையற்றியா ஆகிய இடங்களிலிருந்து 

வந்தோரும் இருந்தனர் என எரொடோதச கூறுவது பறறி எவ்வகை ஐயமு 

மில்லை. ( i. 146) of Strabo, xiv. pp. 633, 636; Pausan. vii. 2, 7. 

ஆனாலும் இவர்கள் செமித்தியர் அல்ல. ் 

5: அனகிமாந்தர் எரக்$ளைட்டசு என்போர் நம்பிய கொள்கைகள் பற்றி 
19 ஆம் பிரிவிற் பார்க்கவும்.
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மேலும் ,புவிமைய இடமாறு தோற்றக் கணிப்பும் கவனிக்கப் 

படல் வேண்டுமென்ச. ஆகவே பபிலோனியர்களது காலவட்டத் 

தின் உதவி கொண்டு அறியக் கூடியது, எங்காவது ஒரு இடத் 
தில் சூரிய கிரகணம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற் காணப்படும் 

என்பதே. அந்நேரத்தில் சூரிய இரகணம் ஒஏற்படிிறதா என 

யாரும் பார்க்கலாமெனினும், அவ்வாறு அவதானிப்போர் 
பெரும்பாலும் எமாற்றமே அடைவர் எனலாம். எனெனில் 

எந்த இடத்தில சரகணம் காணப்படும் என்பதனை அவர்கள் 

சரியாக அறியார். நமக்குக் இடைத்துள்ள கல்டிய வானியலான 

ரது கூற்றுக்களை நம்புவதாயின், ௫.0. எட்டாம் நூற்றாணடில் 
பபிலோனியாது நிலை இவ்வாறே யிருந்ததெனலாம். தமது 

கணிப்பின்படி, குறிப்பிட்ட நாட்களில் இரகணம் எற்படுன்ற 

தாவென அவர்கள் அவதானித்தனர் ; சரகணம் ஏற்படவில்லை 

பெனின், அதுவோர் நல்ல சகுனமென முடிவு செய்து கொண்ட 

னர். தேலிச பற்றி நாம் அறிந்தவற்றை விளக்குவதற்கு வேறெ 

துவும் வேண்டியதில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் சரகணம் ஏற் 
படுமென அவர் கூறினார் ; அதுட்டவசமாக, சின்ன ஆசியாவில் 
அதுவும் குறிப்பிடத்தக்கவோர் வேளையில் ஈரகணம் காணப் 
பட்டது. 

4. ஆகவே, சரகணத்தை முன்கூட்டியே அறிவித்தமையைக் 
கொண்டு, தேலிசுவின் விஞ்ஞான அறிவு பற்றி எவ்வகை 
முடிவுக்கும் நாம் வர முடியாது ; ஆனால் அக்கரகணம் எப் 

போது நடைபெற்றதென்பதை தாம் நிர்ணயிக்க முடியுமானால், 

அதிலிருந்து, தேலிசு வாழ்ந்த காலத்தை மஇப்பிடுவதும் ஜள 
வுக்குச் சாத்தியமாகும். ௪, மு. 586 ஆம் ஆண்டூ மே மாதம் 
(0.8.) 28 ஆம் திகதி ஒர் சூரிய சரகணம் ஏற்பட்டதெனவும், 
அது சின்ன ஆசியாவில் காணப்பட்டிருக்கலாமெனவும் வானிய 

லாளர் கணக்டட்டுள்ளனர். தேலிசுவினால் அறிவிக்கப்பட்ட இர 
கணம் ஒலிம்பிய ஆண்டு 21177, 4 இல் (585-4 @.ap.) 
வற்பட்டததென பிளினி கூறுகிறார். ஆனால் இவ்வாண்டுகள் 
முற்றாகப் பொருந்தவில்லை யென்பதைக் காண்க. ஏனெனில். 
586 ஆம் ஆண்டு மே மாதம், கி.மு. 5686-5 ஆம் ஆண்டைச் 
சேர்ந்தது வாதலினால் crete. ஆமினும் இவ்வாண்டுகள் 

1. cf. Schiaparelli, Scientia, 1908. p. 247. அவரது மூடிபு பின் 
வருமாறு : “ சூரியரகணங்கள் எவ்வாறு எமது கண்ணுக்குப் புலபபடுனெறன 
என்பது பற்றிய லிதிகள மிகவும் சக்கலானவையாதலால, வெறும் அவதானிப் 
புக்களினால் அவறறைக் சண்டுபிடிகக முடியாது. ” பபிலோனியாகள் இவ்விதி 
களைக் கணிக்கும் நிலைக்கு மூனனேறியிருககவில்லை. அவற்றைக கணிக்கும் 
சாதனை, இரேக்கர்களது கணிதவியல் மேதையால் திகழ்வதற்கெனக் காதத 
ருக்கவேண்டியிருந்த.து.
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மிகவும் இட்டியவாகக காணப்படுணன்றமையால், தாம் இதுவே 

தேலிச௬வினால் அறிவிக்கப்பட்ட இரகணம் எனக் கொள்ளலாம். 

தேலிசு சிறப்போடு விளங்கிய ஆண்டும் இதுவென அப்பொ 
லோடாசு கூறுவது இதனை யுறுஇப்படுத்தகன்ற தெனலாம். 

டிமீத்திரியோசு பலீரியசுவின்படி, தேலிசுவுக்கு, அதென்சவில் 
டமாசியக௪ நீதுபதியாயிருந்த காலத்தில் “ ஞானியெனும் பெயர் 

வழங்கப்பட்டது ” எனும் இடையோசினிசவிணன் கூற்றும் உண் 

மையில் ஞானியர் எழுவாது கதையையே குறிக்கிறது. இடை 

யோசினிசு பின்னர் கூறுவனவும் இதனையே உணர்த்துகின் 

றன. அன்றியும் இவாது கூற்று டெல்பி முக்காலி பற்றிய 

கதையின அடிப்படையில் எழுந்தது எனபது பற்றியும் எவ் 
வகை ஜஐயத்துநறாம் இடமில்லை ; எனெனில் பைஇய விளையாடடுக் 

கரக்குப் புத்துமிரளிக்கப்பட்ட காலம், டமாகசியசு தநீதுபதியா 

யிருந்த காலமே. 

5. எூப்திய கேத்தாகணிக அறிவைக் இரேக்கர்களிடையே எதில் 

புகுத்தியவர் தேவிசுவே யெனக் கூறப்படுறது். நைல் நதியில் Gale 

வற்படும் வெள்ளப் பெருக்குகள் பற்றி விளக்கும் கொள்கை 
ஒன்றை இவர் யாத்தனராகலால், எடப்திற்கு இவர் சென்றி 

ருந்தார் என நிறுவ ஆதாசமூண்டு. ஏனைய நதஇகளைப் போலல 

லாது, நைல் நதி கோடைகாலத்தில் பெருகி, மழைக்கா 

லத்தே வற்றுவதற்கு, எரொடோதசு மான்று விளக்கங்கள் 

தந்தனர்”. ஆனால் தமது வழமைபோல, இவ்விளக்கங்களிண் 

கருத்தாக்கள் யாவரென் அவர் குறிப்பிடுன்றாரில்லை. நைல் 

நதியிற் பெருக்கேறபடுவதற்குக் காரணம் எசதிய காற்றுக்க 

னின் உந்தலே யெனும் முதலாவது விளக்கம், தேவிசவினாற் 

றாப்பட்டதே யெனவே பிஸளாக்கீட்டாவிற கூறப்பட்டிருக்றைது?. 

ஏனைய எழுத்தாளர் பலரும் இவ்வாறே கூறியுள்ளனர். அரித் 

தோதிலது என அழைக்கப்படுவதும், இரேக்க உரையாிரியர் 

களால் அறியப்பட்டிருந்ததும், நைல்நதியின் பெருக்குகள் பற் 
இியதுமான ஓர் விளக்கத்திலிருநத்து எமக்கு இச்செய்தி இடைக் 

கிறது. பதின்றான்றாம் நாற்றாண்டைச் சேர்ந்ததும், இலத்தீன் 

மொழியிலுள்ளதுமான  சுருக்கமொன்றிலிருந்தகே இவ்விளக் 

கம் எமக்குக் இடைத்துள்ளது். இதில், எரொடோதச௫வாற் 

குறிப்பிடப்படும் விளக்கங்களில் முதலாவது தேலிசுவினதென 

1. Proclus, in Euel. I. p. 65, Friedlein (from Eudemos). 

2. Herod. ii. 20. 

8. Aet. iv. I. I. (Dox. p. 384). 

* Dox. pp. 226-229. அரிதகோலினது onhueHelas தரும் 
வொசுவின பதிபபில, இவ்விலதஇன் அருக்கம் காணப்படுகிறது. 

4—R 10269 (6/63)
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வும், இரண்டாவது மசாலியா நாட்டு இயூதிமினிசுவினதெனவும் 

மூன்றாவது அனக்சகோரசுவினதெனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அரித் 
தோதில், அல்லது இந். நாலை எழுதியவர் எவரோ அவர், இப் 
பெயர்களை எவ்வாறு பெற்றனர் £ எமது மனதில இயல்பாகத் 

தோன்றுவது எக்காதையோசுவின் பெயரே. எக்காதையோசம், 

இயூதிமினிசுவின்* பெயரைக் குறிப்பிட்டிருககறாரென்பதைக் 
காணும்போது, எமது ஊகம் உறுதஇப்படுத்தப்படறது. ஆகவே 

தேலி* உண்மையில எூப்திற்குச் சென்றிருக்க வேண்டுமென 
தாம் முடிவாகத் தீர்மானிக்கலாம் ; நைல் நதி பற்றி விவரிக்கை 

மில் எக்காதையோ௭, தன நாட்டவரான தேலிசுவின் கருத்தை 
யும், குறித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும். 

தேலிசவும் 6. எூப்திலிருந்து தேலிசுவினாற் கொணரப்பட்ட கணிதவிய 
கேத்திர லின் விரிவையும் இயல்பையும் கவனிக்கும்போது, இவை பற் 
கணிதவியலும் நிய வரலாற்றைப பல எழுத்தாளர்கள் தவறாக விளங்கயுள்ள 

னர் என்பதை மனதிற கொள்ளல் வேண்டும்£. புரோக்ளெசு, 

இயூக்கிளிட்டினது முதற் புத்தகத்துக்குத் தான் எழுதிய பாடியத் 
தில், இயூடெமோசுவினது ஆதாரத்தைக் கொண்டு, தேலிசு 

விற்குத் தெரிந்திருந்த எடுப்புக்களெனச் சிலவற்றைக் குறிப்பிடு 
கறார். இரு முக்கோணங்கள், பக்கமொன்றும், அடுத்துள 
கோணங்கள் இரண்டும் சமமானவையாயிருந்தால், தாமூஞ் 
சமமானவையாயிருகன்றன வென்பது இவ்வெடுப்புக்களில் 
ஒன்று*. தேலிசு உண்மையில் இதனை யறிந்திருக்க வேண்டும் 
எனலாம். எனெனில் இதை அவர் அறியாதிருந்திருந்தால், 
கடலிலுள்ள கப்பல்களின் தூரத்தை அவர் கணித்துக் கூறினார் 
எனக்கூறப்படுவது உண்மையாக விருக்க மூடியாது. எமது கூற் 

அககள் யாவும் எவ்வாறு எழுந்தன என்பது இங்கு புலனா 
றத. சில அளவுகளைச் செம்மையாகத் தேலிசு கணித்தனர் 
எனவழஙகயே கதைகளைக் கேட்ட மாத்திரத்தே இச்சாதனைகளின் 
உட்கிடையான கேத்திரகணித வெடுப்புக்களையும் தேலிசு அறிந் 
திருக்க வேண்டும் என இயூடெமோசு ஊத்து விட்டார். 
ஆனால் இது முற்றிலும் தவறானவோர் கருத்தென்க. 
“ செகுற்று “வை அறிதற் சென ஆமேசு வகுத்த விதியைக் 
கையாள்வதன் மூலம் கடலிலுள்ள கப்பல்களின் தாரத்தையும், 

3. எக்காதையோசு, பகுதி 278 (௪, பூ, 0 1.1, 19). 

2. See Cantor, Vorlesungen wher Geschichte der Mathematik, 
Vol. i. pp. 12 sgq. 

8: Proclus, in Hucl, pp- 65, 7; 157, 10; 250, 20; 299,1 ; 
352, 14. (Friedlein). BGunOnssCare crosain gt QuliMwedicir முதலாவது 
அரலாஜ்றை எழுதினாரோ அதுபோல இயூடெமோசு வானியல், கணிதம் என்பன 
“வற்றின் வரலாறறை முதலில எழுதிஞர்.
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இவர் கணித்ததாகக் கூறப்படும் கூம்பகங்களின் உயரத்தையும் 
இலகுவாகக் கண்டிருக்கலாம்". உண்மையில், தேலிசுவின் கணி 
தவறிவு பற்றிய கதைகள் உணர்த்துவது யாதெனில், அமேசு 

வினது செயன்முறை விதியினை, எூப்தியர்களை முன்பு ஒரு 
போதும் எதிர்தோக்கியிசாத நடைமுறைப் பிரச்சனைகள் சில 

வற்றைத் இர்த்தற்குக் தேலிசு கையாண்டார் என்பதே. இவ் 
வகையில் செயன்முறையொன்றினைப் பிற புதிய விடயங்களி 
ஓம் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பொதுமுறையாக்கியவர் இவரே. 
வேண்டிய புகழை அவருக்கு அளிப்பதற்கு இதுவொன்றே 
போதிய சாகனையென்க. 

7. விடிய அரசின் வீழ்ச்சிக்குச் சற்று முன்பாக, எரொ 
டோதசுவின் நூலில் தேலிசு மீண்டும் குறிப்பிடப்படுகன்றார். 
அயோனிய இரேக்கர்களை ஒன்றுபடுமாறும், தியோசுவைத் தலை 
நகராகக் கொண்ட கூட்டாட்சியொன்றை அமைக்குமாறும் இவர் 

ஊாக்இனார் என அங்கு கூறப்படுிறது?, ஆதி மெய்யியற் கழகங்கள் 
எவ்வகையிலும், அரசியலோடு தொடர்பற்றனவாயிருக்கவில்லை 
என நாம் பலமுறை காண நேரிடும்; இவை அரசியலிற் தலை 
யிட்டன என்பதற்குப் பல உதாரணங்களைக் காண்போம். இவை, 

குறிப்பாக அயோனிய புரட்சியில் எக்காகதையோசு பங்கெடுத்துக் 

கொண்டமை போன்ற நிகழ்ச்சிகள், தேலிசுவின் மரணத்திற் 
குப் பின்னர் நடைபெற்ற பரபரப்பான நிகழ்ச்சிகளில் மிலட்டசு 

நகர விஞ்ஞானிகள் தீவிர பங்கெடுத்துக் கொண்டனர் என்பதற் 
குச் சான்றுகளாகின்றன. மைலீசஎய மரபின் தாபகரான தேவி 

சுவுக்கு, “ ஞானியர் எழு £வரிடையே நிச்சயமான இடமொன் 
றைத் தேடித் தந்தவை இவ்வாசியல் நடவடிக்கைகளே ; 
இவ்வெழுவரிடையே தேலிசுவின் பெயர் சேர்க்கப்பட்டதைத் 
தொடர்ந்தே பிற்காலத்தில் இவரது பெயரைச் சார்ந்து பல 
கதைகள் வழங்கவாரம்பித்தன£. 

8. எமக்குத் தெரிந்தவரையில், தேலிசு எதையும் எழுதி 
வைக்கவில்லை. மேலும் அரித்தோதிலுக்கு முந்திய எழுத் 
காளர்களில் எவருக்கும் இவர் ஒரு “ விஞ்ஞானி ” யெனவோ 
மெய்யியலாளரெனவோ தெதரிந்திருந்ததாகவும் தோன்றவில்லை; 

பழைய வரலாறுகளிவிருந்து, இவர் ஒரு தொழில் நுட்ப 
வல்லுநராகவும், புதிதுகாணியாகவும் இருந்தாரெனவே அறிய 

1. See Gow, Short History of Greek 18217 ளர்க, 6 84. 

2. Herod. i. 170 (R. P. 9 d). 

3. 860 நாட்களைக் கொண்ட ஆண்டையும் 80 நாட்கள் கொண்ட மாதங் 

களையும் அவர் புகுத்த முயற்சித்தாரெனின், அவர் இவறறை எூப்தியரிட 

மிருந்தே கறறுக கொணடிருகக வேண்டும். 

அரசியலவாதி 
தேவிசு 

இவ்வரலாறு 
போதியளவு 

தும்பிக்கை 

யானதல்ல 

வென்பது ,



தேலிசுவின 
அண்டவியல் 
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முடிறைது. ஆனால் வர்த்தகத்துறையிலும் எனைய துறைகளி 

ஸம் மைலீசியர்கருந்த தேவைகளைத் இருப்தி செய்யும் 

பொருட்டு அவர் தனது கவனத்தை நாம் இன்று வானியல் 

என அழைக்கும் ஆராய்ச்சியோடு தொடாபுபட்ட பிரச்சினைகளின் 

பாலும் செலுத்தியிருக்க வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை. சிறு 

கரடியுடுக்தகொகுதியின் உதவியோடு கப்பலகளைச் செலுத்தும் 

முறையினையும் இவரே ஆரம்பித்தாரென இடையோகினி௪ 

கூறியுள்ளார். ஆண்டுமானத்திலும் ஏதோவொரு மாற்றமேற் 

படுத்த அவர் முயன்றனரெனத் தெரியவருகறதெனினும், 

அது பற்றிய போதிய விவரங்கள் எமக்குக் இடைக்கவில்லை. 

மிலட்டசுவிற் பிற்காலத்தில் உபயோகத்திலிருந்ததெனக் கண் 

டெடுக்கப்பட்ட ஆண்டுமானம் போன்ற வொன்றைக் தேலிசு 

அமைத்திருக்க வேண்டுமென்பதில் ஐயமில்லை. ஆயினும் தேலி 

சுவினுடைய முடிபுகள் எனத் தான குறிப்பிடும் கருத்துக் 

கள் எவ்வாறு பெறப்பட்ட னவெனவோ, அல்லது எத்தகைய 

வாதங்களினால அவை நிறுவப்பட்ட னவெனவோ அரித்தோதில் 

தானும் அறிந்திருக்கவிலலை. தான இவற்றை அறிந்திருந்த 
தாக அரித்தோதில் ஒருபோதும் உணார்த்தவுமில்லை. ஆகவே 

தான் அவர் தந்துள்ள ஒரு சில தகவலகளைச் சந்தேடப்பது 

அவசியமற்ற தாறைது. எனவே அரித்தோதில் தரும் குறிப்புக் 

களின் உதவியோடு, தேலிசுவின் அண்டவியற் கொள்கையினை 

மீடடும் அமைதது நோக்கலாம். ஆனால் அவரது அண்டலியற் 

கொள்கை அதிக விருத்தியடைந்தது போலத தோன்றாவிடி 

னும், நாம் அதனையிட்டுக் குறைகூற முடியாதென்க. 

9. அரித்தோதிலினது குறிப்புக்களை மூன்றாகச் சுருக்இத் கரு 

வோம். 

(1) பூமி நீரில் மிதக்கிறது. 

(2) பொருட்கள் யாவற்றினதும் ஆஇகாரணம் நீரே. 

(8) பொருட்கள் யாவற்றிலும் கடவுளர் நிறைந்துள்ளனர். 

காந்தககல் உயிருள்ளது ; எனேனில் அது இரும்பை 

நகர்த்தும் சத்தியடையதாயிருககறது. 

இக்குறிப்புக்களுள் முதலாவதற்கு, இரண்டாவது குறிப்பை 

யொட்டியே பொருள் கொள்தல வேண்டும். இவ்விரண்டாவது 

அரித்கோதிலிய மொழி நடையிலுள்ளதெனினும், மாறுந் 

தன்மையுடைய உலகப் பொருள்கள் யாவற்றினதும் உட்பொரு 

ளான பண்டம் நீரேயென்பதே தேலிசு கூற வந்த கருத் 

தென்பதில் ஐயமில்லை. இதுவே அக்காலத்தில் ஆராயப்பட்ட 

முக்கிய பிரச்சனையாயிருந்ததென நாம் கண்டோம்.





இறையியல் 
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டல்களையும் கண்டவர்களுக்கு இக்கருத்து மிகவும் இயலபான 
ாகவேயிருந்திருக்கும். இறுதியாகப பூமி மீண்டும் நீராக மாறு 

கிறது என எண்ணினர். நிலத்திற்குக் கீழிருந்து வரும் நீரூற் 
அுகள், பனி, பனிப்புகார் என்பனவற்றைக் கண்டு இவ்வாறு 
அவர்கள் எண்ணியிருக்க வேண்டும். எனெனில் நிலத்துக்குக் 
கீமிருந்து வரும் நீரூற்றுக்களுக்கும் மழைக்கும் எவ்வித 

தொடர்பும் இருப்பதாக அக்காலத்தில் எண்ணப்படவில்லை. 
“ நிலத்துக்குக் கீழேயுள்ள நீர்கள் ” மழை, கடல் போன்ற 
பிற நீர்களுக்குப் புறம்பான வொரு நீர் வகையென அவர்கள் 
கருதினர். 

11. தேலிச, “உலக ஆனமா ” எனும் ஒன்றுளது என 
நம்பினார் என்பது, மேலே தந்துள்ள மூன்றாவது குறிப்பி 

லிருந்து பெறப்படுகறதென அரித்தோதில் எண்ணினார். ஆனால 
தனது கருத்து வெறும் ஊாகமே யொழிய அவ்வாறு தேலிசு 
கருதினாரெனத் தான் கொள்வதற்கு வேறு ஆதாரங்கள் எதுவும் 
இல்லையென்பதை எடுத்துக் கூற அரித்தோதில் மறக்கவில்லை. 
ஆனால் ஈத்தியோசுவோ தேலிசு “உலக ஆன்மா ”” பற்றிய 
கொள்கையை நம்பினாரென உறுதியாகக் கூறுகனார். தனக்கு 
ஆதாரமான நூலிலிருந்து பெற்றுக் கொண்ட சுதோய்கக 

மொழிநடையில் இக்கொள்கையை எடுத்துக் கூறும் ஈத்தி 
யோசு, உலக ஆன்மாவே கடவுள் எனக் கூறுகிறார். செரோ 
வும் தான் பின்பற்றிய எபிகூரிய நூலில் இது போன்ற 
வொரு கூற்றைக் கணடனர். ஆனால் அவர் ஈத்தியோசுவுக்கு 
அப்பால் ஒருபடி, சென்று, நீரிலிருந்து பொருட்கள் யாவற்றை 
யும் ஆக்கிய தெய்வசித்தம் ஒன்றிருந்தது coors Coole 
கருதினாரெனக் கூறுகிறார். சுதோய்க்கர்களது, அனைத்து 
மிறையெனும் வாதத்தை ஒதுக்கவிட்டு, உலக-ஆன்மாவை, 
சிசரோ, பிளேட்டோவினது போன்றவோர் இரண்டாந்தர உலக 
கருத்தாவாகக் கொண்டனர் என்க. இவை யாவும் அரித் 
தகோதிலினது மேலெழுந்தவாரியான கூற்றிலிருந்தே பெறப் 
பட்டவையாதலால், அக்கூற்றைப்போலவே இவையும் அத்தனை 

3. இங்கு தரப்பட்டுள்ள இக்கருத்து ஓமரைபபோன்று உருவகக் கதைகள் 

யாப்பதுறகுப் பெயர் பெற்றவனான எரக்ளைடட௪வின் கொளகையையே பெரி 

தும ஒக்னெறன (R. 1, 12லு. ஆனால இதுவும் சுதோய்க்கர்களினது 

ஊகமாயிருககலாம். 

2. Arist. De an. A, 5. 411 a 7 (R. P. 18). 

5: 010௦, மிச ஈம். பி. 1. 25௩. ற, 18 ந), சசரோவினது ஆதாரம் 
பறறி 0௦. றற. 125, 128 இந் காண்க, பிலோடெமோசுவிற் பெறப்பட்ட 

எர்க்குலேனியசுவின் புல்லேடு இவ்விடயம்பற்றி முற்றாய்க் கூறவில்லை. ஆனால் 

சிசரோவின் தவறை அவர் முன்கூட்டியே அறிந்திருக்க முடியாது.
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ஆதாரபூர்வமானவையலல வெனவே கொள்ளல் வேண்டும். 
ஆகவே, தேலிசு ஒரு நிரீச்சரவாதியா அல்லவா எனும் பழைய 

விவாதத்தில் நாமும் சேரவேண்டியதில்லை. அவரது வழிவத் 

தோரின் கூற்றுக்களை கொணடு மதுப்பிடுகையில, நீரைக்கடவு 

ளென அவர் அழைத்திருக்கலாம் போலத் தோன்றினாலும், 

அதிலிருந்து அவரது சமயக்கொள்கை பற்றித் திட்டவட்டமாக 

எதனையும் பெறமுூடியாதென்க!. 

மேலும் “பொருட்கள யாவற்றிலும் கடவுளர் நிறைந்து 

ont” எனும் கூற்றுக்கு நாம் வலிந்து பொருள கொள்ள 

லாகாது. இத்தகையவொரு குறிப்புரையே இவரது கொள்கை 

பற்றிய தகுந்த ஆதாரமெனக் கொளவதும் சரியல்ல. மைலீசிய 

மரபின் தாபகர் என்னும் முறையிலல்லாது, ஞானியர் எழு 
வருள் ஒருவர் எனும் மூறையில் மட்டுமே இம்மூன்றாவது 

குறிப்புத் தேலிசவைச் சேர்ந்த தகாயிருக்கலாம். மேலும், பொது 

வாக இத்தகைய குறிப்புரைகள் யாருடையவை என்பது ஆரம் 
பத்தில் தெரிவதில்லை ; காலத்துக்குக் காலம் வெவ்வேறு 

சிந்தனையாளர்களின பெயரால் இவை வழங்குவதுண்டு. ஆனால் 

காந்தக்கல்லும் அம்பரும் ஆன்மாவுடையன எனத தேவி௯ 
கூறினாளான்பது உண்மையென எண்ண இடமுண்டு. இது, 
“* பொருட்கள் யாவற்றிலும் கடவுளர் நிறைந்துளர் ” என் 

பதைப் போனறவொரு மூதுரையல்ல. “பூமி நீரில் மிதக்கிறது” 

என்பதைப் போன்றவொரு கூற்றாகவே இதனையும் கருதல் 

வேணடும். தேலிசு பற்றி, எக்காதையோசவிடமிருந்து நாம் 

எதிர்பார்க்கக்கூடியன இத்தகைய கூற்றுக்களே. ஆனாலும் இக் 

கூற்றிலிருந்து, உலகு பறறிக தேலிசு என்ன கொள்கையுடைய 

ராய் இருந்தார் என அனுமானிக்க முயல்வது தவளுகும் 5 

ஏனேனில் காந்தக் கல்லும், அம்பரும் உமிருடையன வெனக் 
கூறும்போது, அதனிலிருந்து பெறககூடிய உட்டை, எனைய 

வற்றிற்கு உயிரில்லை யென்பதே. 

1£ அனக்கிமாந்தர் 
12. பிரக்சியாடிசுவின மைந்தனான அனக்சிமாந்தரும் மிலட் 

டசுவைச் சேர்ந்தவரே. இவர் தேலிசுவினது “ சிந்தனைமுறை 

யைத் தழுவியவர் ” எனச் இயோபிறசுத்தோசு கூறியுள்ளார். 
இதற்கு எவ்வாறு பொருள் கொள்வதென மூனபு கண்டோம் 
(flay XIV). 

தலிம்பிய ஆண்டு 17117, 2 இல் (547-606 ஓ. மூ.) அனக் 

சிமாந்கர் அறுபத்திநான்கு வயதானவராயிருந்தார். என 

3-  முனனுுரை பிரிவு 128 இல் காணக. 

வாழ்க்கை
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இக்கருவி, பபிலோனிலிருந்து கொணாப்பட்டது என எரொ 

டோதசு கூறியுளளார். சங்கராந்தி நேரங்களையும் சமராத்தி 

ரங்களையும் நிர்ணயித்தற்குத் தேலிசவும்! இக்கருவியைப்ப யன் 

படுத்தியிருக்கவேண்டும். முதன் முதலில் ஒரு தேசப்படத்தை 

அமைத்தவரும் அனகசிமாந்தரே. பின்னர் எககாதையோச 

வினால், அதிக விவாஙகள் சேர்த்து அமைக்கப்பட்டது இப்படமே 

என எராதொசுதெனீசு கூறினா. கருங்கடலின் மீதுசென்ற 

மைலீசியக கடலோடிகளுக்காகவே இப்படம் அமைக்கப் பட்ட 

தென்பதில் ஐயமில்லை. அனக்சிமாநதரே, அப்போலோனியா 
விற்” சூடியேறச் செனறோர் சிலரைத் தலைமைதாகக அழைத் 

அச் சென்றனர். பின்னர் அக்குடியேற்றப் பகுதியில் அவரோடு 

வாழ்ந்த வனைய குடிமக்கள் அவருக்காகச் சிலையொன்று 

நிறுவினார்*. 

18. அனக்கிமாந்தரது கொள்கை பற்றி நாம் அறிந்துகொள் அனககிமாந 

பவை யாவும் இறுதியாகப் பெறப்படுவது தியோபிறசுத்கோச தரது மூலப் 
விடமிருந்தே. அவர் அனக்கிமாந்தாது நூலை அறிந்திருத் பகாததக 

தார், குறைந்தது ஒரு இடததிலாவன அவர் அனக்சிமாந்குரது கொள்கை 

சொற்களை மேற்கோளாகக் காட்டி அவரது மொழிநடையை அதக டரா 
ட x ள் ன ் 2 றள்தம்தான் 

விமாசித் இிருககிறார் என்பதில் ஐயமில்லை. அவர் அனககிமாத் கூறின் 

தர் பறறித் தனது முதற் புத்தகத்தில கூறியன வற்றிலி எவை 
ருந்து எமக்குக் இடைத்தவை கீழே தரப்படுின்றன. 

பிராக்சியாடிசுவின் மகனும், தேலிசுவோடு கேண்மை பூண் 

டவனும், மிலடடசுவைச் சேர்ந்தவனுமான அனகசிமாத்தர்5, 

பொருட்களின் மூலகரும் ஆதிகாரணடுமானது எல்லையற்றதே 

எனக் கூறினான். முதற் காரணத்திற்கு இப்பெயரை முதலி 

&. பினினியோ, நிலைக்குதகைக் கணடூபிடிக்கவா அனக்சிமினிசுவே எனக 

கூறுகிறார் (N. H. ii. 187). 

2. Aelian, V. H. iii, 17. இங்கு குறிப்பிடப்படுவது பொன்சசுபகுதி 
மிலுளள அப்பொலோனியாவாகவேயிறாததல வேணடுமெனக கொளளலாம. 

8. இககாலத்தைர் சோந்த சிலை ஒனறினது €ழ்பபகுஇி மிலடடசுவிற் கணடு 

Ygésuucecrerg (Wiegand, Milet, ii. 88) ANJAZS IMANAPO ae 

அதிற் பொறிக்கபுபட்டிருககறது. ஆனால, அனக்கிமாந்தருக்கு இககெளரவம் 
அளிககப்பட்டது “ எலலையறறது'' பறறிய அவரது கொளகைகளுக்காவலல 

வென தாம் உறுதியாக தமபலாம். தேலிக, எசகாதையோச என்போரைப் 

போல் இவரும் ஒர் அரசறிஞராகவும புதிது காணியாகவும் விளகஇஞார். 

&.. இங்கும, மூலநூலிலுள்ள சொறகள அவவாறே பேணபபட்டுள்ள ஏனைய 
இடங்களிலும், நான அவற்றைத் தனியாகவே தந்திருககறேன். மேற்கோளா 

கத் தரபபட்டுளள எழுத்தாளர்கள் பற்றி “ ஆதாரஙகள பற்றிய குறிபபு,” 9 ஆம் 

பிரிவிற் பார்க்க. 

5- இம்பிஸிசியண பெளதிகம எனும் நூலுக்கு எழுதிய பாடியததில் வழி 
வந்தவரும் சீடருமான எனக் குறிப்பிடுறோ.
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லளித்தவன் இவனே. எல்லையற்றதெனும் இது, நீரோ அல்லது 
மூலகங்கள் எனப்படும் ஏனையவறறில் எதுவுமோ அல்ல. அவற் 

நிலிருந்து முூறறிலும் வேறுபட்டதும், எல்லையற்றது மான 

இப்பொருளிவிருந்தே வானமும், அதனில் உள்ள பல்வேறு உல 

கங்களும் தோன்றுகனறன-113௨, 0ற. ம. 2 (0௦௯. ந. 476) 

R. P. 16). 

அது “ நித்தியமானது, மூப்பற்றது ” எனவும் எல்லா உல 

கங்களையும் சூழ்ந்திருக்கற ”” தெனவும் அவர் கூறினார் Hipp. 

Ref. i. 6(R. P. 17 a). 

பொருட்கள் யாவும் எதனிடமிருந்து தோன்றுன்றனவோ 

அதனுள்ளேயே மீண்டும் செல்கின்றன. “இதுவே பொருத 

கதுமானது ; எனெனில், இவை யாவும தத்தம் காலத்தில, 

தமது நியாயமற்ற நடததைககாக ஒன்றுக்கொன்று ஈடுசெய்தல் 

வேண்டும் ” எனக் கவிதையை யொத்த நடையில் அவர்கூறு 

Bceqr Phys. op. fr. 2 (R. 2. 16). இதைவிட நித்தியமான 

இயக்கமொனறும் இருந்தது. உலகங்களின் தோற்றத்துக்குக் 

லாரணமரயிருந்தது அதுவே- பறற. ௩ல் 1. 6 (R. P. 17 a). 

சடப்பொருளில் எறபட்ட மாற்றம் எதனையும் பொருட்களினது 

தோறறத்துக்குக் காரணமாக அவா காட்டவிலலை ; ஆனால், 

வரம்பறற பொருளாயிருந்த அடிப்படையிலிருந்த எதிர்ப்புக் 
கள பிரிந்து போமின என அவா & Sle yr—Simpl. Phys. p. 

150, 20 ௫. P. 18). 

14. ஆகவே நித்திடமானதும் அழிவற்றதுமான ஒருபதார்த் 
Sh உளதெனவும், பொருடகள் யாவும் அதனிலிருந்தே 

தோன்றுன்றனவெனவும், அதனுள்ளேயே சென்று மறை 
கின்றன வெனவும் அனக்மாந்தர் கருதினாரெனலாம் ; 

உலகருகளின தேய்மானங்கள் யாவற்றிற்கும் ஈடு கொடுக்கக 

கூடிய வரம்பற்றவொரு கஞ்சியமாக இம் மூலப் பதார்த்தம் 

உளதென அவர் கருதினார். தேலிசுவினது கொள்கையென 

நாம் கொண்டதன் இயலபான விருத்தி இவ்வாறுதான் 
இருக்க முடியும், குறைந்த பட்சம், அனக்சிமாந்தா இகனைக் 
தெளிவாக எடுத்துக கூறினார் எனபது பறறியாவது எவ்வகை 

ஐயரும் எழமுடியாது. உண்மையில், அனக்சிமாந்தர் எவ் 

வாறு சிந்திப்பதன் மூலம், இத்தகைய கருத்தை அடைந்தனர் 

என்பதை நாம் உணர்தல் இன்னமும் சாத்தியமானதே. மந் 
றப் பொருள்கள் யாவும் யாதேனும் ஒரு பொருளின் உருவங் 
களேயெனில், அப்பொருள் நீராகவே இருத்தல் வேண்டும் 

எனத் தேலிச௯ு கருதினார்; ஆனால் மூலப்பதார்த்தம் எவ்
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வாறு உலகப் பொருட்களில் ஒன்றாக இருக்க முடியும் என் 
னும் கேள்வி அனக்சிமாந்தாது மனத்தில் எழுந்திருக்க வேண் 

டும். எல்லையற்றது பற்றி ஆராய்கையில், பின்வருமாறு எழுதி 

யுள்ள அரிதகதோதில், அனக்கிமாந்தாது வாதத்தைப் பாது 
காத்துத் தந்துள்ளார் போலத் தோன்றுகிறது. 

மேலும், எல்லையற்றகான, கலப்பற்ற தனிப்பொருளொன்று, 
மலகங்களிலொனறாகவோ அல்லது அவை யாவற்றிறகும் 
புறமபானதாகவோ (அப்படியானால் அவை யாவற்றிற்கும் 

தோறறுவாயாக) இருகக முடியாது. சிலர் இதனை (அதாவது 
மூலகங்களுக்குப் புறம்பான பொருளை) நீர் அல்லது காற் 
றெனக் கூறாது எல்லையற்றதெனக் கூறுவர் ; வணெனில் 
எலலையறறது, இவற்றுள் ஒன்றாமின், ஏனையவை அழித்து 
போகும். இவை யாவும் ஒன்றையொன்று எதுர்ப்பன--- காற்று 
கூளிரானது, நீர் ஈரலிபபுடையது, த வெப்பநமுடையகத--- ஆகவே 
இவற்றுள் ஓன்று. எல்லையற்றதாயிருந்திருந்தால், ஏனையவை 

இதுவரையில் அழிந்து போயிருக்கும். ஆகவேதான், எல்லையற் 
றது, மூலகஙகளுககுப் புறம்பான வொன்றெனவும், மூலகங் 
கள் அதகனிலிருந்தே கோன்றுகனறன வெனவும் அவர்கள் 
கூறினர். 

இரகு அனக்சிமாந்தருக்கும், தேலிசு அனக்கிமினிச*ு என் 
போருக்குமிடையேயுள்ள வேறுபாடே ஆராயப்பட்டுள்ளென்் 
பது வெளிப்படை. இப்பகுதியின மொழிநடை அரித்தோது 
வினதேயென்பதும் “மூலகம் ”” எனும் சொற் பிரயோகம் 
ஒரு காலவமுவென்பதும் உண்மையே யெனினும், இ௯்து 
அனக்கிமாந்தாது சிந்தனையைப் பெருமளவிறகுச் சரியாக வரு 
ணிப்பதாக அமைந்துள்ளது என்பதைச் சந்தேலக்க நியாய 
மில்லை. உகைத்துன் தோற்றத்துற்குக் காரணமான, முரண் 
பாடுகளின பூசலோடேயே, அனக்கசிமாந்தர் ஆரம்பத்திருக்கறுர் 
போலத் தோன்றுகிறது ; சூடானது குளிருக்கு எதிரான 
தாகவும், ஈரலிப்பு வறட்சிக்கெதுரானதாகவும் இருக்கின்றன. 

இவை பூசவிடுகையில், ஒன்றைவிட ஒனறு அதிக வலிமை 
யுடையதாதல், “அநீதி ” யாதலால், த௫ுந்த காலத்தே, மற 
றையதறகு இழைக்கப்பட்ட அநீதிக்கு அது ஈடு செய்தல் 
வேண்டுமென்க. அடிப்படையான சத்துப் பொருள் நீரே 
யெனக் தேலி௯ கூறியது உண்மையாயிருந்தால், பிற பொருள் 
கன் இருப்பது எவ்வாறு எனக காண்பது மிகக் கடினமே. 

முாரணபாட்டில் ஒரு பக்கத்தைச் சேர்ந்த குளிரும் ஈரலவிப்புபே 
வாம்பின்றி வலிமை பெற்றிருக்கும் ;) சூடும், வறட்சியும் 

1. பக்கம் 15, குறிப்பு



இக்கொள்கை 
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எப்போதிருந்தோ உலூலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆகவே 
பூசலிடம் முரண்பாடுகளல்லாக, அவற்றைவிட அடிப்படையான 

வோர் பொருளிலேயே, இவற்றின் தோற்றுவாயையும், இறுதி 
மில் இவை செல்லுமிடத்தையும் நாம் காண்டல் வேண்டும். 

இம்மூலப்பொருளை அனக்சிமாந்தர் “புசிசு ” (நித்தசத்தி) என 
ood sin எனவே நாம் தியோபிறசுகதோ௫வின கூற்றுக்குப் 

பொருள் கொள்ளல் வேண்டும் ; “ ஆர்க்கே ” (மூதற்காரணி) 

யெனும் பதம் அனக்கிமாநதாராலேயே முதலிற கையாளப் 

பட்டது எனு ம கூறறு, மயககம் காரணமாக எஏற்பட்டதென 

லாம். அரிததோதில் தேலிச௬ு பறறிக் கூறுகையில * ஆர்க்கே ” 

எனும் பததகதை ஆதிகாரணம் எனும் பொருளிலேயே உப 

யோடுத்தாா என அறிவோம். இஙகு அது வேறு பொருளில 

வந்தது எனக கொள்ள இபரில்லை. 

15. அனகசிமாததரது கொள்கையைத தனது “தேராச் 
சடப் பொருள் '” பறறிய கருத்தின முனனோடியெனக் கருதிய 
தும், சிலவேளைகளில் அனக்சிமாத்தாது கொள்கைகளைப் பிற 

காலத்து “ மூலக “க கொள்கையைச் சராந்த சொறகளில் 

விவரித்தும், அரித்தோதில இயலபாக இழைத்த தவறுகளே 
தனது கொளன்கையினபடி மூலகஙகளிற்கு முதல, உடலுள் 
பொருள் எதுவும் இருகக முடியாதென்பதை உணாந்திருந் 

தாரெனினும், அனகசிமாந்தரது வரம்பற்றது ஓர் உடலுள் 

பொளுளே யெனபதை அவா அறிநதிருததாா. ஆகவே, 

மூலகஙகளுககுப் “புறமபான ” அவறறினினறு “ தனித்த 

aq” er வரம்பறற பொருள் என மூலபபதார்ததததை 

அவர் வருணிக்க வேண்டியிருநதது. அரித்தோதில் இச்சொற 

றொடர்களை உபயோகிககும்போது குறிபபிடுவது அனககசி 

மாநகரையே யென்பதை, எனக்குத் தெரிந்தவரையில ஒரு 
வரும் சந்தேகிக்கவில்லை. 

மூலகஙகளுக்கு “ இடைப்பட்ட ** அல்லது இருமூலகஙகளுக்கு 

இடையேயுள்ள பொருளென மூலப்பதார்ததத்தைப் பற்றிக் 
கூறியுளள யாரோ ஒருவரைப் பற்றி அரித்தோதில் வேறு 

பல இடங்களிற குறிப்பிடடுளளார்், இரேக்க பாடியகாராகளி 
௮ம் கட்டததட்ட எல்லோரும், இக்கருத்து அனக்சிமாந்தரது 

எனவே கூறியுள்ளனர். ஆனால தற்கால எழுத்தாளர்கள் 

*-... இக்கும் காற்றுககு மிடைபபட்டவொரு பொருள பற்றி நான்கு மூறைகளும, 
தீருக்கும காற்றுககும இடைப்பட்டவோர் பொருள பறறி ஐநது முறைகளும் 

அரித்தோதில குறிபபிடடிருக்கிறார். நீருக்கும் இக்கும் இடைபபட்டபொருள் 

பற்றியும் ஒருமுறை குறிபபிட்டுள்ளாா. இவ்வாறு அவா வேறுபடூவதிலிருநது, 

அவரது குறிப்புககள் வரலாற்று ரீதியானவை யலல என்பது தெளிவு.



மைலவீ௫ய மரபு 61 

அதுனை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. அனக்கிமாந்தர் இது போன்ற 
எதுவும் கூறவில்லையெனபதைக் காட்டுவது மிகவும் இலகுவே 
யெனினும், அ்து உண்மையான கண்டனமாகாதெனக. 

வாலாற்று ரீதியாக அமையவேண்டிய பண்புகளைக் கொஞ்ச 
மும் கவனியாது, அரித்தோதில், யாவற்றையும் தனதுமொழி 
நடையிலேயே கூறினா என்பது கவனிககபபடல் வேண்டும். 

அனறியும், வரமபற்றதை * மூலகங்களுக்குப் புறம்பான £: 
என வருணிபபதிலும் பார்கக “ மூலகஙகளுக்கு இடைப்பட்ட 

பொருள் ”* எனக் கூறுவது கூடிய காலவழு என்பது எற்றுக் 
கொள்ளக் கூடியதலல. “ மூலகஙகள் ” எனும் பிரயோகம் 
ஏற்பட்டதன் பின, உண்மையில் பின்னதே பொருத்தமான 
வருணனை யெனலாம். மேலும், இப்பகுதிகள அனக்கிமாந்து 
ரைக் குறிப்பிடவனவல்ல என நாம் கொள்வோமாயிண், அனக 
சிமாத்தாது கொள்கைகள சிலவற்றை ஒற்றுக் கொண்டது மட்டு 

மல்லாது, அவருக்கே உரியன போன்ற பல பதஙகளையும் உபயோ 
இத்த ஒரு மெய்மியலாளர் பறறி அரித்தோதில் அதிக கவனம் 
செலுகஇனாராயினும், அம்மெயயியலாளாது பெயரை அரறித் 

தோதில் அறிதஇருக்கவில்லை யெனவும் நாம் முடிவு செய்தல் 
வேண்டும். அன்றியும் அரித்தோதுில சில இடஙகளில் ஐூலகங 

கஞுககு “இடைப்பட்ட ” பொருளையும் அவறறுக்குப “புறம் 

பான ”” பொருளையம ஒனறெனவே கருதுகிறா என்பதையும் 

குறிப்பிடவேணமடும். . 

அனக்கசிமாந்தாது வாம்பற்நதை git “கலவை” யென 
அரித்தோதில் குறிபபிடும் பகுதியொனறும் உளது. ஆனால் 

இப்பகுதிககு வேறு விதமாகப் பொருள கொளாவதும் சாததுி 
யமே3. ஆயினும் அனகசிமாநதாது கொள்கைகளுக்கு தாம் 

விளக்கம் காண்பது இதனால் எவ்வகையிலும் தடைப்படவேண் 
டியதில்லை. பார்மனைடிசுவுககளு முன்னர் எவராலும் சிந்திக 
கப்பட முடியாதனவையாயும், எல்பிடோகூவிச௫வுக்கு மனன் 
யாராலும் இநதிக்கப்படாதனவாயுமிருந்த “ மூலகங்கள் ”* பற்றி 
அனகசிமாந்தர் எதுவும் கூறியிருக்க முடியாதென்பது உறுது. 
இவ்விடயம் பற்றி நீண்ட விவாதங்கள் எழுததுளளன வென 
பதாலும், கிரேக்க மெய்யியலின் வரலாற்றை அறிந்து கொள் 
வதகுற்கு அரித்தோதிலின் கூற்றுக்கள் எவ்வளவுககுப பயன் 
படிகின்றன எனபதனை இலிருந்து கணிககலாம் என்பத 

னானுமே, இதனை ஈண்டு குறிப்பிட்டோம். அரித்தோதிலினது 
கொள்கையை மனதிற கொண்டு நோக்கினால், அவரது கூறறுக் 

கள் எற்கத்தக்கவையாயிருக்கலாம் ; ஆனால் அவ்வாறல்லாது 

1. Met. a, 2. 1060ந18 (௩. உ, 16௮.
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உலகங்கள் 
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கனக்கு முந்திய சிந்தனையாளரொருவரினது கருத்தொன்றை 

அரிததோதில் காலவழுவான பதங்கள் மூலம் குூறிப்பிடுகை 

யில் நாம் அவாது கூற்றுக்களை வரலாற்று ரீதியானவையெனக் 
கொள்ள வேண்டியதில்லை. 

16. அரித்தோதில் கூறியிருப்பதுபோல, “ ஆதல் முடிவினறி 

நடைபெறவேண்டுூ மெனபதற்காகவே *” அனகசிமாந்தர் மூலப் 

பதார்த்தத்தை வரம்பறற பொருளாக்கனார் என்பதில் ஐய 

மில்லை. இச்சொற்கள் அனக்கிமாந்தருடையவைதானா அல்லவா 

என்பது தெளிவாயில்லை. ஆனால் பாடியகாரர்கள் பலரும் 
இவ்வாறு கூறியது அவரே யெனக் கூறுகின்றனர். அனக்கி 

மாந்தரது நூலை நேரில் அறிந்தவரான தியோபிறசுத்தோசு, 
அனக்சிமாந்தர் இவ்வாறு இந்தித்தாரெனக் கூறுகிறாரென் 

பதைக் கொண்டு நாம் திருப்தியடையலாம். அனறியும் உலகு 

பற்றி அனக்கிமாந்தா கொண்டிருநத கொள்கை அத்தகைய 

தாதலால் மூலப்பதார்த்தம் வாம்பறறது எனற கருத்து இயல் 

பாகவே அவருக்குத் தோன்றியிருக்கும். “ முரண்பாடுகள் ”* 
ஒன்றோடொன்று பூசலிடன்றன வெனவும், அவ்விரோதம் 

காரணமாக அவை தன்றனுள் ஒன்று “அநீதியாக” வரம்பு 

கடநது செலகன்றன வெனவும் கண்டோம். கோடையிற் சூடும், 

மாரியிற் குளிரும் “ அநீதி £” இமைக்னெறனவாதலால், இறுதி 
யில் வரம்பற்றதைத் தவிர்ந்த எனைய யாவும் அழிந்து போக 

நேரிடும். ஆகவே, புதிது புதிதாக முரண்பாடுகளாகப் பிரியக 

கூடிய வரம்பற்ற களஞ்சியம் ஒன்று இருப்பதனாலேயே, இவ் 

விறுதி அழிவு தவிர்க்கப்படலாம். எனவே, நாமறிந்த முரண் 

பாடுகளில் எதுவுமல்லாத, முடிவில்லாதவோர் பொருட்டொகுதி 

நாம் வாழும் உலூன் நானாபக்கங்களிலும் பரந்திருப்பதாக 

நாம் கருத வேண்டும். இத்தொகுதியிலிருந்தே எமதுஉலரு ஒரு 

காலத்தில் தோன்றியது ; இப்பொருட டொகுதுமினுள்ளேயே 
அது ஒரு காலத்தில் முடிவடையும். 

17. “ வாம்பற்றதனுள்ளே எண்ணிறந்த உலகங்கள் இருந 

தன ” வென அனசக்சிமாந்தர் நம்பியதாக நாம் அறிகிறோம்”, 

இதுபற்றி, அழியக் கூடியனவாயமினும், ஒரே நோத்தில் எண் 

ணிறந்த உலகங்கள், வரம்பற்றதில் உள்ளன வெனும் விளக் 

கத்தை அல்லது ஒர் உலகம் அழிந்து போகும்வரை புதிய 

உலகம் ஒன்று ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லையாதலால், வரம் 

பற்றதில் ஒருபோதும் ஓர் உலகத்திற்குமேல் இருப்பதில்லை 

யெனும் செல்லரது விளக்கத்தைத் தேர்தல் வேண்டும். இது 

3: cf, [Plut.] Strom. fr- 2(R. P. 210).
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இலியுகப்போசு, தெமோரிைத்தோகூ- இவர்களுக்குப் பின்னார் 
எபிகூரசு-- போன்றோர், இவ்வுலகஙகள் தோன்றுதலும் அழிகு 

லும் முடிவில்லாது தடைபெறுகிறதெனவும், எப்போதும் சில 
தோன்றிக்கொண்டிருக்கினண்ற வெனவும் சில அழிந்து கொண்டி 
ரூக்கினறன வெனவும் கருதினர், 

இப்பகுதுியும், அலெக்சாதந்தருக்கூடாக, தியோபிறகுத்தோசு விட 
மிருந்தேே வருறது எனடனகு நாம் உறுதியாக நம்பலாம். 

அடுத்ததாக, சசோவினது மிக முக்கியமான கூறொன்றுக்கு 
நாம் வருவோம். சரோ இதனை, எள்கூலேனியத்துற் காணப் 

பட்டதும், பிலோடெமொசுவினால் எழுதப்பட்டதுமான மதம் பற் 

Ou எபிகூரிய நூலிலிருந்து பெற்றிருக்கவேண்டும். அல்லது 

அத்தநூலுக்கு தேர் ஆகாரமாக உதவிய நாலிலிருந்து இக்கூற்றுச் 
சசரோவினாற் பெறப்பட்டிருக்கலாம். வென்டியகவை ஆங்கு 

அவர் பின்வருமாறு பேசவைக்கிறார் : “ நீண்ட இடைவெளி 

களுக்கொருமுறை கடவுளர்கள் தோன்றி மறைந்தனர் என 
வும், எண்ணிறந்த உலகங்கள் என்பவை இவையே பயெனவும் 
அனக்கிமாந்தர் கருஇனுர் 3 அனக்சிமாந்தாது கொள்கையின் 

படி. “ எண்ணிறந்த வானங்கள ”£” என்பவையும் கடவுளர்களே 

என எத்தியோச கூறுவதையும் சிசமோவினது இக்கூறறோடு 

சோந்கே நோக்குகல வேண்டும் எனபது கெளிவு. இக்கூற்றிற் 

அாணப்படும் “ நீண்ட இடைவெளிகள் ” என்பதறகுக் கால 

இடைவெளிகள் எனப் பொருள் கொள்ளாது இட இடைவெளி 

கன் எனப் பொருள் கொள்வதே இயல்பானது எனபதையும் 
காண்க : இது சரியானமதன வற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், எமது 

ஆகுாரங்கள் பூரணமாகப் பொருத்துகினறன எனக கூறலாம். 

மேலும், வரம்பற்றது “* எல்லா உலகங்களையும் சூழ்ந்திருக் 

றது ” எனும் கூற்றுக்கு, அஃது ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வரும் 
எல்லா உலகங்களையும் சூழ்ந்திருக்றைது எனப் பொருள் கொள்ளு 

தல் பொருத்தமானதன்று ; எனெனில் அவ்வாறு கொள்ளும் 
போது, குறிப்பிட்ட எந்தக் காலப்பிரிவிலும் “£சூம்வதற்கு 

ஓர் உலகமே இருக்க மூடியும். அன்றியும், “* வானத்திற்கு 
வெளியே உள்ளவை எல்லையற்றனவாயின், பொருள் எல்லை 

யந்றதாயிருத்தல் வேண்டும், எண்ணிறத்த உலகங்கள் இருத் 

தல் வேண்டும் ” என அரித்தோதில் ஓரிடத்திற் தரும் வாதம், 
மைலீடியர்கனினது வாதுதுதையே கஞூறிப்பிடுவகாயிருத்குல் 
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். தஇயொடொறெற்றுவும் இப்பெயர்களைக தந்திருப்பது இதனை நிரூபிக்றது. 

2- Cicero, Ds nat.d.i. 25 (௩. P. 21).
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வேண்டும் ; எனெனில் ஆத அண்டவியலாளர்களுள், வானங் 

களுக்கு வெளியே வரம்பற்ற பொருளொன்றுளது எனக் கூறி 

யவர்கள் மைலீூியர்கள் மட்டுமே. இறுதியாக, பைதாகரச வாதி 

கள் யாவருளளும் காலத்தால் முந்தியவரான பீற்றன் என 

பார், நூறறி எண்பததிமுனறு உலகங்களுளவெனவும் அவை 

முக்கோண வடிவாக நிரைப்படுத்தப்பட்ட்ள்ளனவெனவும் கூறி 

னார். என்பதையும் நாம் அறிவோம். அணுவா திகளுககு 

முன்பும், உலகங்கள் பலவுள வெனக் கூறியவாகள இருந் 

கனா எனபதையாவது இது நிரூபிக்கன்றதென்பதை ஒப்புக் 

கொள்ளவேண்டும். 

18. “வானங்கள் யாவற்றையும் அவறறினுளளே உன்ன நித்திய 

உலகங்கள் யாவற்றையும் ** தோற்றுவித்தது * நித்திய இயக் இயககமும் 

சமே ” எனத தொகுப்பாசிரியர்கள் கூறுன்றனா. ஆனால் சுழியும் 

இத்தகைய பதங்களை உபயோடத்தது அரித்தோதிலே யென 

வும் (பிரிவு VILL), வரம்பறறதன் மூல இயக்கத்தை, பூமி 

யினது நாளாந்த இயக்கம் போன்றவெதுவுமென நாம கருதக் 

கூடாதெனவும் கண்டோம். அன்றியும், அவ்வாறு கொள்வது, 

எண்ணிறந்த உலகக கொள்கையோடு முரண்படும். எனெனில் 

எண்ணிறந்த இவவுலகஙகளில் ஒவ்வொன்றும் தனிப்பட்ட ஓர் 

மத்தியினையும் நாளாந்த இயக்கததையும உடையதாயிருககு 

மென எணண இடமுண்டு. இவ்வியக்கம் எத்தகையதெனக் 

குறிக்கும் இடடவட்டமான கூறறு எதுவும் காணப்படவில்லை ; 

ஆனால “ பிரிந்துபோதல் ” எனப பொருளபடும் கிரேகக சொற் 

Once) பார்க்கும்போது, அரிதடடில் ஆட்டிததெரிவது 

போனறவோா இயக்கமே கருதப்படுிறது போலத் தோனறு 

றது. பிளேட்டோவினது இமாயசுவில், பைதாகரசவாதிகள் 

இத்தகையவோர் கொள்கையையே கொண்டிருந்தனர் எனக் 

கூறபபடுகறது.? பைதாகரசவா திகள், அண்டவியல சம்பந்த 

மான விடயஙகளில் அனக்சிமாந்தரையே பெரிதும் பினபறறி 

னர் (பிரிவு 54). அபுதேரா மாமினரும், தமது அணுக்களின 

இயக்கத்தை விவரிக்கையில் இவ்வாறே வருணித்தனர் எனக 

காண்போம் (பிரிவு 179). இவர்களும் தமது கொள்கையை 

3. 55 ஆம் பிரிவிற காணக. ஈம. Diels, Elementum, pp. 62 509. 

8. நழட, ி்ு..58 ௨. இங்கு மூல வடிவங்கள் (“ மூரணபாடூக ” ஸூக்குப 

பதிலாக இங்கு இவறறைக் காணூரறோம்) துமாவபபடும்போது தானியங்கள 

தூற்றும் கருவிகளினால அசைக்கப்படுமபோது நடைபெறுவது போடு வெவ் 

வேறு திசைகளில் எடுத்துச் செலலப்பட்டுப் பிரினேறன 3; இவவாறு தஇணமையும 

நிறையும் கொண்டவை ஒரு இசையிலும், ஐதானவையும நிறை யில்லாதன 

வுமானவை வேறோர் இசையிலும் கொணடு செல்லபபடனறன. அவ்வாறு 

செனறவை தாமடைநத இடஙகளில் தஙகயும் விடுன்றன.
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விவரிக்கையில், மைஷீகியர்களையே பின்பற்றினர். ஆனால் இது 

பற்றிய நேரடியான ஆதாரம் எதுவும் கடைக்கவில்லையாத. 
லால் தாம் வெறும் ஊகத்தோடு திருப்தியடைய வேண்டியது 

தான். 

ஆனால் உலகல் “ பிரிநதுபோன தன் பின்னர் ஏறபடும் 

இயக்கத்தைப் பற்றி அறிய முறபடும்போது எமது ஆதாரங்கள் 

இருப்திகாமானவையாகவுன்ளன வெனலாம். நீரில் அல்லது 

சகாற்றில எற்படும் சுழியை ஓர் உவமையாகக் கொண்டு அதனைப் 
பெருமளவிற் கையாண்டமை ஆதி அண்டவியலின் முக்கிய 
பண்புகளில் ஒன்றாக விருந்தது என்பதுபறறி ஐயத்திற்கிட 
மில்லை. இவ்வுவமை அணக்கிமாந்தர், அனக்கிமினிசு என் 

போரின் கொள்கைகளைச் சோந்தது என நாம் கொள்வதையும் 
இியாயமாக மறுக்க முடியாதெனலாம்். மூலப்பதார்த்தம் நீர் 
எனும் கொள்க&கையோடு ஆரம்பித்து, அஃது காற்று எனும் 

கொள்கையை இறுதியாக அடைந்த சிந்தனையாளர்களது மனத் 

இல் ௬ழி பற்றிய இவ்வுவமை தோன்றியது முற்றிலும் இயல் 
பானதே. நிலமும் நீரும் மத்தியிலும், இ ௬ற்று வட்டத்திலும், 
காற்று இவற்றிற்கிடையேயும் இருந்தனவென்னு.ம் கொள்கை 
க்ஞூற் இவ்வுவமை சறந்தவோர் விளக்கமாக வமையும். நிறை 

கூடிய பொருட்கள் ச௬ழியின மத்தியை அடைய முற்படுனெறன 2 
நிறை குறைந்தன சுழியின் சற்று வட்டப் பகுதிககுதகு 

தள்ளப்படனறன. ஆனால இதுவரைக்கும், கோளததின 
ச௬மற்சி மென எதுவும் குறிபபிடப்படவிலலை ; பூமியின மேற் 

பரப்பை நோகச் சாய்ந்துன்ளதெனக் கருதப்படக்கூடிய வொரு 
களத்தில் அல்லது தளங்களில் நடைபெறும் வட்டித்த இயக்க 

மொன்றையே நாம கற்பனை செய்கல் வேண்டும். மேலே 
குரப்பட்டுன்ள ஊகம், சுமியின் தோற்றத்தை இயக்கரீதியான 
மூறையிற் தி௫ப்திகாமாக விளக்குகிறது என்பதும், அகுணை 

தாம் எறறுககொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒர் நியாயமாக 

லாம். சுழியினது தோற்றம் பற்றி அணுவாதிகள தந்த விளக் 
கமும் இதுவே யென தாம் காண்போம் (பிரிவு 180). 

1 அணடவியககததைப் பொறுததவரையில், பேசாசிரியா டபிளியூ. a 

எயடெல் தரும் விளககததை நான் நனதியோடு எற்றுககொளகிறேன. ஆனால 

இதுவும நிததிய இயககமும் ஒனறேயெனசு கூறமுடியாது. இயுடொக்சோச 

அரிததோதில எனபோசது “* கோளஙக “ளைப் பைதாகசசவாதததுட் புகுததக 

கூடாதென்பதைக காட்டுவதற்கு, என்னால ஆனவறறை தான எற்சென்வே 

செய்துள்ளேன். அணக்கிமாந்தாது உலகததின் இயக்கம், ஒரே தனத்தில் 

னறபடும வட்டிதத இயககம் கானல, இக்கருகுதுக்கு மேலும் வலுஷூட்டு 
மெனக.
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19. உல் வெவ்வேறு பகுதிகள் எவ்வாறு வரம்பற்ற வானசோதி 
இலிருந்து தோன்றின எனபது பற்றியும், தொகுப்பாசிரியர்கள் 5னினது 

எமக்குச் சல குறிப்புக்கள் தந்துள்ளனர். பின்வரும் கூற்று தோற்றம் 

இயோபிறசுத்தோசுவிடமிருந்து பெறப்பட்டதாகும். 

நித்திய பொருளிலிருந்து சூட்டையும் குளிரையும் தோறறு 

விக்கக் கூடிய பொருளொன்று, இவ்வுலகின் ஆரம்பததிற் 

பிரிந்து போனதென அவர் கூறுகிறார். இப்பொருளிலிருந்து, 
ஒர் தககோளம் எழுந்து, மாத்திற் பட்டை பொருநதியிருப் 
பதைப் போல, பூமியைச் சூழ்நதிருந்த காற்றோடு நெருக்க 

மாகப் பொருந்திக கொண்டது. இத்தீக்கோளம் பிய்த்தெடுக்கப் 

பட்டுச் சில வளையஙகளுள் அடைக்கப்பட்டபோது சூரியன, சந் 

இரன், உடுக்கள் என்பன தோன்றின... Ps.—Plut. Strom. 

fr. 2 (R. P. 19). 

வரம்பறறதிலிருந்து, உலகை ஆககும் பொருட்டு ஒரு பகுதி 

பிரித்தெடுக்கப்பட்டபோது, அது குளிரா, சூடு எனும் இரு முரண் 

பாடுகளாக மாற்றமடைந்தது. சூடு குளிரைச் சூழ்ந்திருக்கும் 

இப்பிழம்பாகத் தோன்றுறைது ; குளிர் காற்றினாற சூழப்பட்ட 

நிலமாகத் தோனறுகிறது. குளிரானது எவ்வாறு, நிலம், 

காறறு, தீர் எனபனவாக மாறுகிறது என்பது இங்கு விளக் 

கப்படவில்லையாயினும், அறரித்தோ இலினது வளிமண்டலவியல் 

எனும் நூலில் (78ீஸர௦1௦ஜுூ) உள்ள வொரு பகுதி இவ் 

விடயத்தைச் சற்றே விளக்குவதாக வமைந்துள்ளது ; கடல் 

பற்றி “ இறையியலவாதிகள் '” தரும் கருத்துககளை ஆராய்ந்த 

கன பினனர் அரித்தோதில பின்வருமாறு கூறுகிறார் : ஆனால் 

மனிதர்களது ஞானததை அதிகமாகப் டெற்றவர்கள்; கடலின 

தோற்றம் பற்றி விளககமொன்று தருனறனர். முதவில் 

நிலப்பகுதி முழுவதுமே ஈரலிப்புடையதாய் இருந்ததென அவா 

கள் கூறுனெறனர் ; பினனா சூரியனால் அது வறடடப்பட்ட 

போது ஆவியான பகுதியே காற்றுக்களை ஏற்படுத்தியது ; சூரி 

யன, சந்தான என்பனவற்றின கதிகளில் எஏறபடும் தஇருபபங் 

களுக்குக் காரணமாூயது. எஞ்சியிருநத நீர்ப்பகுதியே கட 

லென்க. ஆகவேதான், சூரியன் இணன்னமாம் அதனை வறட்டுகற 

தாதலால், கடல் அளவிற் குறைந்து கொணடு வருகிறதெனவும் 

இறுதியில் அது முற்றாக வறண்டு போய் விடுமெனவும் 

அவாகள் நம்புனெறனர்- 14, 1, 1. 9555. 

நிலமும் முதலில் ஈரலிப்புடையதாகவே இருந்தது, பின்னர் 
நிலத்திற்கு மேலேயிருந்த உலகப பகுதி சூரியனாற சூடாக்கப் 
பட்டபோது வளி உண்டாகி, வானம் முழுவதுமே அதிகரித்து, 

அவ்வளி, காற்றுக்களை உண்டாக்கியது. சூரியனதும் சந் இரனதும்
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கஇயில் இருப்பம ஏற்படுவதற்குக் காரணமாகிறது எனறெல 

லாம் கூறு வோரும இத்தகைய பொருளறற முடிவையே 

அடைதல் வேண்டும்.-1. 2. 355 21 (R. P. 204). 

இப்பகுதிக்கு எழுதிய பாடியத்தில், இதுவே அனக்சிமாந்தர் 

இடையோசினிசு எனபோரது கருத்தெனவும், தியோபிறகத 
தோசுவே தனக்குச் சான்று எனவும் அலெக்சாந்தர் கூறுகிருர். 

கடல்பற்றிய அனக்சிமாந்தரது கொள்கை பற்றித் தொகுப்பா௫ரி 

யர்களிடமிருந்து நாம் அறிந்தவையும் இதனை உறுதிப்படுத்து 

இன்றன (பிரிவு 20). ஆகவே, சுழியினால் முதலில குளிரும் 

சூடும் பிரிக்கப்பட்டதன் பினனர், இமயின சூடு, உல௰ன் குளிர்ந்த 

உட்பகுதியைக் காறறாக அலைது ஆவியாக மாறநுகிறைது-.-அக்கா 

லத்தில் இவை யிரண்டுக்குமிடையே வேற்றுமை காணப்பட 

வில்லை--இப்பனியே பின்னர் விரிவடைந்து, தீ, வளையங்களாகப 

பிரிவதற்குக் காரணமாகிறது என நாம் முடிவு செய்யலாம். 

இவ்வளையங்கள பற்றிப் பின்னா ஆராய்வோம் ; முதலிற் பூமி 

பறறிக் கூறப்படுவனவற்றை நாம் கவனிததல் வேண்டும். 

20. ஈரலிப்பும் குளிரும் கொண்... பதார்த்தத்திலிருந்து 

ஆரம்பத்தில் பூரியும கடலும் பிரிந்தமை பினவருமாறு வரு 

ணிககப்படுறைது : மூல ஈரவிபபில எஞசியிருபபதே கடலென்ச௪. 

அதணிற பெரும பகுதியைத் தீ வறடடி. விட்டது. வெப்பமூட்டு 

வதன மூலம் எஞ்சியதையும் அது உப்பாககிவிடடது.-- ஆல், ரீம், 

16, I (R. P. 20 a). 

அது உருவத்தில் உருளை போன்ற தெனவும் அதனது ஆழம், 

அதன அகலத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியெனவும் அவர் கூறு 

தரா. 11ம், ௦௬. ம.2(0%, 1, 13. 

பூமி, தனது நிலையிற் தன்னை நிறுத்திவைக்க வேறு 

எதனது உதவியையும் வேண்டாமல், அந்தரத்திற் தனியே 

ஊசலாடூகறைது. அது தனது நிலை மாறாது தொடாநது 

ஒரு நிலையிலேயே யிருபபதற்குக் காரணம், யாவற்றினினறும் 

அது சமதாரத்தில் இருப்பதே. உளளே வெறுமையானதும் 
வட்டமானதுமான பூமி, உருவத்தில் ஒர் கற்நாணை ஒத்திருக் 

றது. நாம் அதன் இரு பரப்புககவில், ஒனறில் வாழ்கிறோம் ; 

மற்றது எமது பரப்புக்குக் கீழே எதிர்த்திசையில் உள்ளது.-- 

Hipp. Ref. i. 6 (R. P. 20). 

“ மூலகங்கள் ”” பற்றிய கொள்கைப்படி பார்ப்பதானால், அனக் 
சிமாந்தர் சூடும், வறட்சியும் எனத் இயை ஒரு பக்கத்திலும், 

குளிரும் ஈரலிப்பும் என ஏனையவற்றை மறுபக்கத்திலும் வைத் 

தார் எனக் கூறவேண்டும். வரம்பற்றது, இக்கும் நீருக்கும்
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இடைப்பட்டவோர் பொருள் என அநித்தோதில் கூறியதற்கு 

இதுவே விளக்கமென்க. அனறியும், குளிரான மூலகம் எவ் 

வாறு இயினால், காற்றாக அல்லது ஆவியாக மாற்றப்படுறை 

தென்பதையும் நாம் சஎண்டோம் ; வரம்பற்றதைத் இக்கும் காற் 

க்கும் இடைப்பட்ட பொருளெனவோ அல்லது காற்றுக்கும் 

நீருககும் இடைப்பட்ட பொருளெனவோ அழைக்க அரிகததோதி 

லால் எவ்வாறு முடிந்த தெனபதை அது வினக்குகிறகுர். 

உலூஎன் குளிரும் ஈரலிப்பும் கொண்ட உட்பஞகுூ.இ உணமை௰யிள் 

நீரல்ல. அது எப்போதும் * ஈரலிப்பு “ அலைது * ஈாரஸிப்பான 

நிலை * பயெனவே அழைக்கப்படுறைது. எனெனில் அது இன் 

மேற்றான் சூட்டினால் நிலம், நீர், ஆவி என்பனவாகப் பிரிக்கட 

படவேண்டியதாக இருகறைது. சூடு நீரைச் சிறிது ௪ுறிதாக வறட 

19 UIGRLO, அனக்கிமாந்தர். * அரீதி ” யெனக் குறிப்பிட்டதற்கு 

நல்லவோா உதாரணமாகிறது. 

பூமி நீரில மிதககறதெனத் தேலிச கூறியிருந்தார். ஆனால் 

அது தனியே அத்தாதகதில் நிறகிறதெனவும், அதனைத் தாங்கு 
வதற்கு எதுவும் வேண்டி௰இல்லை யெனவும் அனகசிமாந்தர் 

உணர்ந்தார். இதற்கு அவர் உபயோகித்தவாதம் அரித்தோதி 

anh பேணப்பட்டிருகறைது. சதியின் சுற்றுவட்டத திலிருந்து 

பூமி எததிசையிலும் சமமான ஸுூரத்திலேயே இருக்கிறகாதக 

லால், அது 8b நோகிியோ அல்லது மேல் நோக்லயோ 

அண்றேல பக்கவாட்டிலோ செல்ல வேண்டியதில்லை. எணணி 

றந்த உலகஞுகள் உள்ளன வென்னும் கொள்கையோடு, அணா 

டத்தில் மேற்பகுதியெனவும் &ீழ்ப்பகுதியெனவும் முடிவாக உள் 

னன வெனக் கூறுவது, முரண்படுமாதலால், இவ்வாதம் மிக 

வும் செம்மையானதே. பூமி மத்தியில் இருப்பதற்குக் கார 

ணம், சுழியே ; எனெனில், அளவிற் பெரிய பொருட் OLAS 

இகன் சுழியின் மத்தியை தோக்கிச் செலல ழுற்படு கின்றன. 

வட்டமான சுமற்சி இயக்கத்தில், பூமியும் சேர்த்து கொண் 

டதென அனக்கசிமாந்தா கருதினார் என்று கொள்வதற்கு 

Bao waarmee உள. ஆயினும், இங்கு பூமி, ஓர் கோள 

மெனக் கொள்ளப்படடவில்லையாதலால், அதனது இயக்கத்தை 

அச்சியற் சழமற்சியெனக் கொள்ள முடியானு. உலகம் மூழு 

வதும், சுழன்றுகொண்டிருக்கும் வளையங்களின தொகுதியே 

யென அனக்சிமாந்தர். தரும் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டோ 

மானால், அவரது கொள்கையின்படி. பூமியின் வடிவம் எனன 

வென்பதையும் விளங்கக் கொள்ளலாம். ச௬ுழியின மத்தியிலே 
யுன்னவோர் இண்மவளையமே பூமியென்ச. 

3. குறிப்பு பக்கம் 60,
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91, சுழியின் சுற்றுவட்டத்தை நோக்கித் தள்ளப்பட்ட இ, 
அதன் வெப்பத்தினால விரிவடைந்த ஆவியின் அமுக்கம் காரண 
மாக வளையங்களாகப் பிரிந்தது என நாம் கண்டோம். இவ்வளை 
யங்களிலிருந்து வானசோதிகள் தோன்றிய விதம் பற்றி 
இப்பொலைட்டசு, ஈத்தியோசு என்போர் கூறுவனவற்றை இங்கு 
குருகறேன். 

உலகத்தீயினின்று பிரிக்கப்பட்டு, காற்றினாற் சூழப்பட்டிருக் 
கும் தச்சிலலுகளே வானசோதிகள. இச்சில்லுகளில், வான 
சோதிகள் வெளியே தெரியக்கூடியவாறு, சில சுவாசத்தொளை 
கள், குழாய்போன்ற வழிகளாக அமைதந்திருக்கனறன. இதனா 
லேயே சுவாசத்தொளைகள் அடைபடூம்போது சரகணங்கள ஏற் 
படுின்றன. இவவழிகள் மூடுவதும் திறப்பதுமாய் இருப்பதனா 

லேயே, சந்திரன் ல வேளைகளிற் தேய்வதும் சில வேளைகளில் 
வளர்வதுமாகக் காட்சியளிக்றைது. சூரியனது சில் அளவில் 

பூமியினதைப் போல 97 மடங்காகவும், சந்திரனது சில் 18 மடங் 
காகவும், இருக்ன்றன*. சூரியனே இவை யாவற்றிலும் 
அதிக உயரத்தில் இருக்கறது. உடுக்கவின் சில்கள், ஏனைய 
யாவற்றிற்கும் ழே உள்ளன... பி1றற. Ref. i. 6. (R. P. 20). 

இ நிறைந்த, அழுத்தமடைந்த காற்று வளையங்களே வான 
சோதிகள். குறிப்பிட்டவோர் இடத்தில் தொளைகளின் ஊடாக இவ் 
வளையங்கள் தீயைக் கக்குன்றன.--&௦, 14. 15, 7 (%. 5.19 ஐ. 

பூமியைப் போல 28 மடங்கு பெரிய அளவான வோர் சில்லே 
சூரியன். தேர்ச்சக்கரத்தின் வெளிவளையம் போறையாயிருத் 
தாற் போலிருக்கும் இச்சில் தீ நிறைந்ததாய் இருக்கிறது. 
சில்லில் ஒரிடத்திலுள்ள வழியினூடாக, துருத்தியின் மூக்குக் 
கூடாகத் தோன்றுவது போலத் தீ தோன்றுறைது.-- நல். 14, 
20, I (B. P. 19 a). 

சூரியன், பூமிக்குச் சமமான அளவினதே; ஆனால் எந்தச் 
சில்லினால் அது கொண்டு செல்லப்படுகிறதோ, எந்தச் சில்லிலி 

ருந்து அது மூச்ச விடுன்றதோ, அந்தச் சில் பூமியைப் போல 
27 மடங்கு பெரியதாய் இருக்றைது...-க௦், 14, 21, I. 

இயின் சுவாசத்தொளையின் வாயில் அடைபடும்போது சூரிய 
இரகணம் உண்டாகிறது. li, 24, 2. 

shaver wideout: Cure: 19 wig பெரியதான வோர் 
சில்லென்க. சூரியனைப்போல இதுவும், த நிறைந்து, தேர்ச்சில் 

1 டயல்ச௬ு எணணுவதுபோல் (0௦௭. ற. 560), இப்பகுதியிற் ல வரிகள் 

விட்டுப் போயிருக்க வேண்டுமெனவே நானும கொள்கிறேன். ஆயினும், சூரியன 

பற்றிய 27 எனும் எணணுடன் பொருந்தும் வகையில் சந்திரனது வட்டத்தை 
19 எனாது 16 ஆச மாற்றியுள்ளேன்.
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லொன்றின் வெறுமையான வளையம் போலவும், சரிவாயுன் 

தாயும், துருத்திமினாது மூக்கைப்போல ஒரு சுவாசத்தொளை 

யையுடையதாகவும் காணப்படுகிறது (சில் இரும்புவதனாலேயே 

சந் இரரெைகணங்கள் வற்படுகின்றன).-- Aet. ii, 25, I. 

சில்லின் தொளைவாய். அடைக்கப்பட்டபோது ௪ந் இர௫ரகணம் 

எற்பட்டது.--கஸ், 14, 29, I. 

(இடி, மின்னல் முதலிய) யாவும் காற்றின் அதிர்ச்சியினால் 

எற்பட்டன. அடர்ததுயுடைய மேகமொன்றினுள்ளே அடைபட்டி 

ருக்கும் காறறு, அங்கிருந்து வெடித்துக்கொண்டு வேகத்துடன் 

வெளிவரும்போது, மேகம் இழிகையில் எஏறபடும் ஓசையே இடி 

யெனக. இழிந்த அவ்வெளி, மேகத்தின் கருமைக்கு அருகே 

காணபபடும்போது மின்னல் ஒளி போலத் தோன் IBM B}.— 

Aet. iii. 3, I. 

வளியின், மிசவும் நுண்ணியனவும், ஈரலிப்புடையனவுமான 

பகுஇகள், சூரியனால் உருக்கப்படுமபோதும், துமாவப்படும்போ 

தும் உண்டாகும் வளியோட்டமே erpomesrs.—Aet. iii. 7, I. 

வானசோதிகளினது சில்லுகளினது அளாவுகளைக் HM EES 

குரப்பட்டிருக்கும் எண்கள் வேறுபடுவதைக காணலாம். 18, 27 

எனும் எணகன் உட்சுற்று வடடததினையும் 19, 28 எனும் 

எண்கள் வெளிச சுற்றுவட்டத்தனையும் குறிககன்றன வென்வே 

தோனறுகிறதெனலாம். உடுக்களினதும் சிலலுகள் பூமியைப் 

போல ஒன்பது மடங்கு பெரியணவாய் இருந்தனவென தாம் 

ஊூப்பதும் பொருத்தமேயென்லாம் ; எனெனில், 9, 18, 27 

ஆய எண்கள் ஆதி அண்டவியற கொள்கைகளிற் பெரிதும் 

பயனபடுத்தப்படுவதை நாம் காணமுடிகிறது. இச்சில்லுகள், 

பூரண வட்டஙகளாக ஒருபோதும் எமக்குத் தகோன்றுவ தில்லை ; 

எனெனில் இவை தோன்றுவதற்குக் காரணமானா ஆவி அல் 

லது பனி, இயை முறற்றாகச் சூழ்ந்திருக்கும் ஓர் வளையமாக 

அதற்கு வெளியே அமைந்திருக்கிறது. இவ்வளையத்தின் புறச் 

சுற்றுவட்டத்தில் மட்டும் அமைந்திருக்கும் ஓர துவாரத்தினா 

டாக மட்டுமே இ வெளியே வாழமுடி௫றது. இதுவே உண்மையில் 

நாம் காணும் வானசோதி. பால்வீதி மண்டலத்தைக் கண்ட 

தன் பின்னரே, வானசோதிகள் இவ்வாறு சில்லுகளாகவுள்ளன 

என்னும் கருத்து இவர்களுக்குத் தோன்றியிருக்கலாம். வளி 

யாலான இச்சில்லுகள், தம்முள்ளே யிருக்கும் தீயின் உதவி 

ene தாழும் பிரகாசமடைவதற்குப் பதிலாக, அத்தியையும் 

மாறைக்குந் தன்மையுடையனவாதல் எவ்வாறு னின், இரேக்கர் 

களால் “வளி ”” யென அக்காலத்து அழைக்கப்பட்ட பொருளி 

னது பண்பு அஷ்தேயென்க. உதாரணமாக ஓமாது காவியங்களி
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இயக்கமே, உடுக்களின் இயக்கத்தின் வேகததிற்குச் சமமானது]. 

இபபிரச்னை பற்றி மூதன் முதலிற சிந்தித்தவர் அனக்சிமாந் 

தரே என்பதை நாம் நினைவிற் கொண்டோமாயின், இதனை அவர் 

நன்கு அவதானிக்கவில்லை என்பது எமக்கு வியப்பை ஏற்ப 

டூத்தாது. சுமியின் மத்தி அதன் சற்றுவட்டத்திலும் குறைந்த 
வேகத்திலேயே இயஙகுறது என்பது உடனடியாகத் தெளிவா 
வதிலலை. பூமியினது நாளாந்த இயக்கத்திற்கு எதிரான இசை 
யிற் செல்லும் புறம்பானவோர் இயக்கம் வான சோதிகளுடை 
யது எனும் கொள்கை தோன்றியதற்கான காரணமும், 

இதிலிருந்து புலனாறேது. இக்கொள்கை பைதாகரசுவினது 
எனக் கொள்வதற்கா நியாயங்களுள வென நாம காண்போம 

(பிரிவு 54). 

92. உலனது இயல்பு பறறிய, அனக்சிமாந்தாது கற்பனை 
கள், உண்மையில் மிகவும் துணிச்சலானவையே என்பது நாம் 
இதுவரை கண்டவற்றிலிருந்து புலனாகும். ஆனால், உயிருள்ளன 
வறறின் தோற்றம் பற்றி அவர் தந்துள்ள விளக்கம் நாம் 
இதுவரை பார்த்த அவரது கருத்துக்கள் யாவற்றையும் மிஞ்சி 

விடுறது எனலாம். தியோபிறசுத்தோசு இக்கொள்கை பற்றி 
விவரிததவை யாவும், தொகுப்பாசிரியர்களின் மூலம் எமக்குக் 
கிடைத்துள்ளன : 

ஈரலிப்புடைய பகுஇ, சூரிய வெப்பத்தினால் ஆலவியாக்கப்பட்ட 
போது, அஙகிருந்து உமிருள்ள பிராணிகள் தோன்றின. -.நிம்றற. 

Ref. i. 6(R. P. 226). 

முதலிற் றோன்றிய மிருகங்கள் ஈரலிப்பிலேயே உருவாககப் 
பட்டன. அவை ஒவ்வொனறும் முட்களையுடைய பட்டை போன்ற 
வெளித்தோலால் மூடப்பட்டிருந்தன. அவை வயதில் முதிர்ச் 

சியடைந்தபோது, வறட்சி கூடிய பகுதிகளை நோகச் சென்றன. 
பட்டை உடைந்து போனதனபின் றிது காலத்திற்கு அவை 

உயிரோடு வாழ்ந்தன. க். எ. 19, &(%. P. 22). 

முதலில் மனிதன் வேறோர் இனத்தைச் சேர்ந்த மிருகத்தி 

லிருந்தே பிறந்தான் எனவும் அவர் கூறுகிறார். மற்றைய 
மிருகங்கள் பிறந்து சிறிது காலஞ் செல்வதற்குள்ளாகவே 

துமககு வேண்டிய உணவைக் தாமே தேடக்கூடியனவாக 
இருக்கையில், மனிதன் மட்டுமே நீண்ட காலத்திற்குத் காய்ப்பா 

லுண்பவனாக வாழ்கிறான். ஆகவே, இவன் இப்போதிருப்பது 

போலவே, ஆரம்பத்திலும் இருந்திருப்பானாில், மனித இனம் 
அழிந்து பட்டிருக்கும் எனலாம். 18, - 1ம், 88௦௩. 4, ௨௩, 
உ. 4). 

1 Lueretius, v. 619 Sqq.
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முதலில் மனிதர்கள் மின்களின் உடல்களினுள்ளேயே தோன் 

நினரெனலாம்; ௪ரறாக்களைப் போலச் சிறிதுகாலம் வளர்ந்ததன் 

பின்னர், இவர்கள் தம்மைத்தாமே பாதுகாத்துக் கொள்ளும் 

Boor பெற்றதால் கரையில் விடப்பட்டனர். அப்போதிருந்து 

இவர்கள் தரையில் வாழ ஆரம்பித்தனர். - 10ம். கறற. Quaest. 

730f (R. P. ib.). 

இக்கூற்றுக்களின் முக்யெத்துவததைச் கலர் போதியளவு 

உணராதிருந்துளளனர் ; சிலர் அதனை மிகைப்படுத்திக் கூறி 

யுளளனர். அனக்சிமாந்தர், இடாவினது முன்னோடி யெனக் 

கொள்ளப்படக்கூடியவா எனச் சிலரும், இக்கூற்றுக்கள் யாவும் 

பழைய புராணக்கதைகளின் எச்சககளேயென வேறு சிலரும் 

கூறியுள்ளனர். ஆகையாறறான, வெறுமனே சில கூற்றுக் 

கள் மட்டுமல்லாது அவை என்ன அ,டிப்படையிற் கூறப்பட்டன 

என்பது பற்றிய குறிப்பும் இங்கு எமக்குக் கிடைத்துள்ளது 

என்பதை நாம் நன்கு உணர்தல் வேண்டும். பரிணாம வளர்ச்சி 

யினபோது நடைபெறும் சூழ்நிலைககசைவான மாற்றம், தகுதி 

மிக்கவற்றின நிலைபேறு என்பன பற்றியும், ஆதி விலங்குகள் 

உயர்நிலை விலங்குகளாக இருந்திருக்க முடியாகென்பதையும், 

அனக்சிமாந்தா அறிந்திருந்தார். என்பது இக்கூற்றுக்களிலி 

ருந்து நன்கு புலனாகிறது. ஆதி விலங்கு வகைகள் கடலி 

லேயே வாழ்ந்திருக்க வேண்டுமென அவர் கருதினார் ; அங்கு 

வாற்வனவான மின்களோ முலையூட்டி. இனத்திற்கு மிகவும் ஒப் 

பானவையென அவர் கண்டார். கலிய௯ லெவிசு (கே 15915) 

எனும் சுறாமீன்வகையைப் பறறி அரித்தோதில் கூறியவை, பிற் 

கால உயிரியலாளர் தருவனவற்றிலும் செம்மையான விவரங் 

கள் என யொகானசு மூலலர் எனபார் எடுத்துக்காட்டியுள் 

ளார். ஆனால் அரித்தோதில் அறிந்திருந்த இவ்வுயிரியல் விட 

யங்களை அனக்சிமாந்தரும் அவதானித்திருந்தார் என நாம் 

அறிவோம். சுறா மீன தனது குட்டிகளுக்கு உணவூட்டும் முறை 

யைக் கொண்டு ஆதி விலங்குகள் உயிரோடு பிழைத்தமை எவ் 

வாறு என்பதை விளக்குதல் சாத்தியமாயிற்று. 

111. அனக்சிமினிசு 

25. இயூறிதிறராத்தோசுவின் மகனும் மிலட்டசுவைச் சேர்ந்த 

வனுமான அனக்சிமினிச, அனக்சிமாந்தரது சிந்தனை முறை 

யைத் தழுவியவன் எனத் தியோபிறசுத்தோசு கூறுகிறார். 

சாடிய நகரத்தின் வீழ்ச்சிக் காலத்தே (இ.மு. 5646-5) அவர் 

1. Theophr. Phys. op. fr. 2. (R. P. 26). 

வாழ்க்கை



அவரது நால் 

மூலப் 

பதார்த்தம் 

பற்றிய 

கொள்கை 
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*₹திறப்பொடூ விளககனா”'”ரெனவும், 68 வது ஒலிமபிய ஆண்டில் 

(528-625 இ.மூ.) அவர் காலமாகினாரெனவும் அப்பொலோடாசு 

கூறினாரெனத் தோன்றுகிறது. அதாவது, தேலிள சிறப்பொடு 
விளஙயை காலத்தே இவர் பிறந்து, தேலிஈ இறந்த காலத்தே 

சிறப்பொடு விளகினாரென்க. இதிலிருந்து இவாது காலம் 

பற்றி அப்பொலோடர-எவும் திட்டவட்டமாக எதுவும் அறிநதி 

ருக்கவில்லை எனபது புலனாகிறது. அறுபத்தி ஜனறாது ஒலிம் 

பிய ஆண்டில் அனகூமினிசு இறந்தார் எனிண, மைஷீசிய 

மரபு மூன்று தலைமுறைகளைக கொண்டிருந்தது எனபதோடு 

அது நன்கு. பொருந்தும் என்பதாலேயே அப்பொலோடரசு 

அவ்வாறு கூறியிருக்க வேண்டும." எனவே, இவா அனக் 
சிமாந்தரிலும் இளையவர் என்பகைக் கலிர, இவாது காலம் 

பற்றி வேறு எதுவும் இட்டவடடமாகக் கூற முடியாது. 

94. அனக்சிமினி௯ு எழுதிய நால், இலக்கிய நலனாய்வுக்காலத் 

திலும் பேணப்பட்டி ருந்தது; அவரது நூல எளிய, ஆடம்பரமற்ற 

அயோனிய நடையிலெழுதப்பட்டிருந்ததெனக் கூறப்பட்டிருக் 

றது. அனக்சிமாந்தரது உரைச்செயயுள போனற நடையி 

விருந்து இது மிகவும் வேறுபட்டதாயிருநதிருக்க வேண்டுமென 

நாம் எணணலாம்?. பலதஇறப்பட்ட விடயஙகள பற்றி மிகவும் 

துணிச்சலான கறபனைகளைச் செய்தாரா எனபதே அனக்சிமாத் 

srg மெய்யியன் மூறையின் இறெபபாகவிருந்தது. ஆனால் 

அனக்கிமினிச௪வின் கருத்துக்கள் இதற்கு நேர் எதிரான பண்பு 

படைத்தவை. தனது மூன்னோடியின் கொளகைகளில மிகவும் 

இவிரமானவற்றை விலக்கியுளள அனக்கிமினி௪, மிகவும் நிதான 

மாகவே தமது மெய்யியல முறையை அமைத்துளனார். 

இதன் பயனாக, இவரது கொள்கைகள், அனககிமாந்தரினது 

கொள்கைகளினளவுக்கு உண்மையுடையனபோலத் தோன்றா 

விடினும், இலகுவில் விலக்கப்பட வியலாதக அநேக கருத்துக் 

களையுடையனவாகக் காணப்படுணெறன. 

25. மெய்மியலாளர் சிலர் பறறித துயோபிறசுத்தோசு தனிக் 

கட்டுரைகள் எழுதியுள்ளார். அனக்கிமினிசவும் அவர்களுள் 

ஒருவர். இவர்பற்றிய வரலாறு நம்பத்தகுந்த தெனபதற்கு 

1. பைதாகரசு இறப்பொடு விளகிய காலததோடு, தொடர்புபடு ததவே 

68 வது ஓலி ஆண்டு ”” எனக் குறிப்பிடபபட்டதென யாக்கொபி கூறுஞா. 

ஆனால இது பொருத்தமற்றது போற றோனறுற து. 

8 நத, 3. 8௫. 1, 23). 

8: பிரிவு 18 இல தாப்பட்டுள்ள, தியோபிறசுததோசவின கூற்றுக்களோடு 
ஒப்பிடுக. 

4. See Dox. ற. 103.
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இக்கட்டுரையும் ஆதாரமாக அமைகின்றது. இவாது கொள்கை 

யின் முக்யமான அம்சத்தைப் பற்றி விரிவாகக் கூறுவன பின் 

வரும் பருஇகளேோ : 

இயுறிதிறாத்தோசுவின பாகனும், மிலட்டசுவைச் சேர்ந்தவ 

னும், அனக்சிமாந்தரது இந்தனை முறையைத் தழுவியவளு 

மான அனக்கிமினி௯, தனது மூன்னோடியைப் போலவே, அடிப் 

படைப் பதார்த்தமானது ஒன்றேயெனவும், அஷ்து எல்லையற்ற 

தெனவும் கூறினான். ஆனால் அனக்கமாந்தரைப்போல, அது 

விவரிக்க முடியாதது எனக் கூறாது, அது விவரிககக்கூடிய 

தேயென இவன் கூறினான் ? அது வளியேயென இவன் கூறி 

@nost.- Phys. op. fr. 2(R. P. 26). 

இன்றுள்ளனவும், முூனபிருந்தனவும், இனி இருக்கப்போவ 

னவும, கடவுளரும் தெய்வீகப் பொருள்களும் அ துவிருந்தே 

தோன்றின. எனைய பொருள்கள் இவற்றின எச்சங்களிஸிருந்து 

தோனறின.-பநிறற. அலீ. 1. (௩. P. 28). 

 காற்றாகய எமது ஆனமா எவ்வாறு எம்மைச் சிதறவிடாது 

வைத்திருககறகோ, அதுபோலவே, மூச்சும் காற்றும் முழு 

உலகையும் சூழ்ந்திருக்னெறன ” என அவர் கூறினார். — Aet. 

i, 3, 4(R. P. 24). 

வளியினது வடிவம் பின்வருமாறு: அது சமசெறிவாகவுளள 

இடஙகளில், எமது கண்ணுககுதக் தெரியாத தாயிருக்றெது; ஆனால், 

Got, சூடு, ஈாலிப்பு, இயக்கம் எனபன அதைக் கண்ணுக்குப் 

புலப்படககூடியதாக்குன்றன. அது எப்போதும் இயங்கிக் 

கொண்டேயிருக்கிறது ; எனெனில் அது இயங்கலில்லையெனின 

இவ்வளவு மாறுபடாதெண்க. -நிற்றற. Ref. i. 7 (RB. P. 28). 

வெவவேறு பொருட்களில், அடர்த்தியாகவும், தாகவும் 

இருப்பதற்கேற்ப அது வேறுபட்ட குமப்மைகளை அடைகிறது. - 

Phys. op. fr. 2 (B. P. 26). 

் ஐதாகஞும் வண்ணம் வளி விரிக்கப்படும்போது, அது தியாக 

றது; காறறுக்கள், அழுககப்பட்ட வளியினாலானவையே. காற்று, 

உரோமம் துணியாக்கப்படும்போது அமுத்தப்படுவதுபோல அழுத் 

BS இரட்டப்படுவதனால் உண்டாவனவே மேசுஙகளன்; இம் 

மமேகங்கள் மேலும் அழுத்தப்படும்போது நீர் உண்டாகிறது. 

நீர் மேலும் அமுத்தமடைந்து மண்ணாூறது. அது மேலும் 

சாத்தியமானவரையிஸ் அழுத்தமடைந்தகன பினனர் கற்களாக 

wor pi@ngi—Hipp. Ref. i. 7(R. P. 28).
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26. முதலிற் பார்க்கும்போது, இது அனக்சிமாந்தரது பண் 

பட்ட கொள்கையிலும் பிற்போக்கான ஒன்றாகத் தோன்றுறைது ; 

ஆனால் உண்மை அவ்வாறல்ல. உண்மையில், ஐதாதல், அடாத் 

,தியுறல் எனபனவற்றைப் புகுத்துவதன் மூலம் அனக்சிமினி௬ 
புதியவோர் முன்னேற்றத்தைக் கொணர்ந்துள்ளார். உண்மை 

யில், இக்கருத்துக்கள் புகுத்தப்பட்ட தனமூலம் மைலீசிய அண்ட 

வியல் முதனமூறையாக இசைவுடைய வொனறாகயுள்ள தென 
லாம் ; எனெனில், எல்லாப் பொருட்களும் ஒரு பதார்த்தத் 

தின் மாறுபாடுகளே எனக் கூறும் கொள்கை, அமமாறுபாடுகள் 

யாவும் பெளதீக வேறுபாடுகளே யெனக்கூறுதல் தவிர்க்க 

முடியாததென்க. மூலப்பதார்த்தத்தின ஒருமையை தநிறுவு 
கறகான ஒரேவழி, உலூலுள்ள வேறுபாடுகள் அனைத்தும் 

மூலப்பதார்த்தம் வெவ்வேறு அளவுகளிற் காணப்படுவதாலேயே 

எறபடுன்றன எனலேயாகும். இக்கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப் 
பட்ட பின்னர், அரித்தோதில் கூறியவாறு, மூலப்பதார்த்தம் 

என்பது “ மூலங்களுக்குப்புறம்பான ”” ஒரு பொருள் என்று 

கூறுதல் அவசியமற்றதாகறது; அது அவற்றுள் ஒனறே எனக் 

கூறுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய கருத்தாகறது. 

27. “வளி” யென்னும்போது நாம் கருதாத பலவற்றையும். 

அனக்சிமினிசு அப்பெயரின் கருத்துக்குறிப்பில் உட்படுத்து கருர். 
சாதாரண நிலையில், சமசெறிவுடையதாக விருக்கும்போது, 
அது கண்ணுக்குத் தெரியாததாக விருக்கிறது. இதுவே நாம் 
“வளி” யெனனும்போது கருதுவதாகும் ; அதுவே தாம் 

உள்ளிமுக்கும் மூச்சும், காற்றென வீசுவதும் ஆகும். அதே 
நேரத்தில் பனி அல்லது ஆவி யென்பது அடர்த்தியுற்ற காற்றே 
யென்னும் பழைய கருத்தும் எவ்வித ஆராய்வுமில்லாது 

ஏற்றுக்கொள்ளப்படூகறது. நாம் வளியென அமைப்பது, ஓர் 

தனிப் பொருளேயெனவும் அஃது ஆவியோ அல்லது வெற் 
இடமோ அல்லவெனவும் முதன் முதலிற் கண்டுபிடித்தவர் 
எம்பிடோக்ளிசேயென நாம் காண்போம். முந்திய அண்ட 
வியலாளர், யாவரும் வளியெனபது ஒரு வகை ஆலியெனவே 
கருதினர் ; இருளும் ஒருவகை வளியெனவே கருதப்பட்டது. 

இருள் எனபது நிழலே யெனக் காட்டி இதனையும் தெளிவு 

படுத்தியவர் எம்பிடோக்கிளிசுவே. 

வளியே மூலப் பதார்த்தம் என அனசக்சிமினிசு முடிவு 
செய்தது இயல்பானதே ; ஏனெனில் அனக்சிமாந்தரது, அண் 

டவியல் முறையில, இீவளையம், அதற்குள்ளேயுள்ள களிர்ந்த 

ஈரலிப்புடைய பொருள் என்னும் இரு அடிப்படை முரண் 
பாடுகளுக்கும் இடைப்படாதவோர் நிலை, வளிக்கு அளிக்கப் 
பட்டது (பிரிவு 19). வளி ஐதாகியபோது சூடா௫ிய தெனவும்,
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அடர்த்தியுற்றபோது குளிரடைந்ததெனவும் அனக்சிமினி௪ ௧௬ 

இனாரென நாம் புளுட்டாக்னே மூலமாக அறிகிறோம். இதை 

உறுதி செய்வதறகு அவர் ஓர் விநோதமான பரிசோதலையைக் 

கையாண்டார். நாம் எம்முடைய வாயைத் திறந்துகொண்டு 

அவாகிக்கும்போது, மூச்ச சூடாகக காணப்படுகிறது ; எமது 

உதடுகள் மூடப்பட்டிருக்கும்போது, மூச்சு குளிராகவிருக்கிறது. 

28. இவ்வாதம், அனக்கிமினிசுவின் கொள்கையின் ஓர் 

முக்யெமான அம்சத்திற்கு எம்மை இட்டுச் செல்றெது. இது 

எமக்குக் கடைத்துளள ஒரே பகுதியினாலும் உறுதிப்படுத்தப் 

படுறைது*. “ காற்றாயே எமது ஆத்மா எவ்வாறு எம்மைச் 

அதற விடாது வைத்திருகறதோ அதுபோலவே ஹூச்சும் 

காறறும் முழு உலகையும் சூழ்ந்திருக்னறன. ” மூபபைபதார்த் 

தம், மனித வாழ்வோடு எத்தகைய தொடர்பையுடைய காயிருக் 

இறதோ, அதே தொடர்பு அதற்கும் உலனைது வாழ்வுக்கு 

மிடையே நிலவறது. இதுவே பைதாகரசுவின கருத்துமென்க£. 

அன்றியும் பிண்டத்திலிருந்து அண்டத்திற்குத் தொடரும் 
வாதம முதன முதலிற் காணபபடுவது இங்கேயே. இவ்வாறு, 

உடற்றொழிலியல் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களில் ஆர்வம எற்படு 

வதற்கும் இதுவே ஆரம்பம். 

29. உலகமும் அதன் பாகங்களும் எவ்வாறு தோனறின 

வென்பது ups தொகுப்பாசிரியர்கள் மூலம் கடைக்கும் 

வரலாற்றினை நாம் இப்போது பார்ப்போம் : 

வளி திரட்டப்பட்டபோது, பூமி முதலில் உண்டாகயேது என 

அவர் கூறுகிறார். அது மிகவும் விசாலமாயிருக்கிறது. காற்று 
அதனைத் தாஙகுகிறது-75.- Plat. Strom, fr. 3 (BR. P. 25) 

இதுபோலவே, தீயின இயல்பினையுடையனவான சூரியனும் 

சந்தாரனும் எனைய வானசோதிகளும், விசாலமானவையா 

யிருப்பதனால், காற்றினாற் ராக்கப்படனறன. பூமியிலிருந்து 

ஈரலிப்பு எழுவதன்மூலம், வானசோதிகள் பூமியிலிருந்து உண் 

டாக்கப்படனேறன. பூமியிலிருந்து எழும் ஈரலிப்பு, ஐதாகும் 

போது, இ உண்டாகிறது. அவ்வாறு மேலெழும் தஇமிலிருந்து 

உண்டாவனவே உடுக்கள். உடுக்களிருக்கும் இடத்தில், நிலப் 

பதார்த்தத்தினாலான பொருள்களும் உடுக்களோடு சுழன்று 

கொண்டிருக்கின்றன. மேலும், பிறர் கருதுவதுபோல, வான 

சோதிகள் ஒருபோதும் பூமிமின் அடிப்பாகத்தின் வழியே 
செல்வதில்லை யெனவும், எமது தலையைச் எற்றித் தொப் 

பியொன்று எவ்வாறு சழலக்கூடமோ அவ்வாறே அவை 

1. Act. i. 3, 4 (R. P. 24). 
2. அத.1ா. 58 ஆம் பிரிவிற் காண்ச. 

உல்கு 
சுவாசிக்கிறதூ 

உலனே 

பாகஙகள
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பூமிக்கு மேலே மட்டும் அதகுனைச் அற்றி இயஙகுகின்றன வெண 

வும் அவர் கூறினர். சூரியன் எமது சஎண்ணுக்காக் தெரியாது 

மறைவது, பூமியின் உயர்ந்த பகுஇகளினால் அது மறைக்கப் 
படுவதனாலும், எம்மிடமிருந்து அதிக அூாரத்திற் கப்பால் அது 

சென்று விடுவதாலுமே யொதிய, பூமியின் அடியே சென்று 

விடுவதனாலல்ல. உடுக்கள் எம்மிவிருத்து அதிக தூரரத்திவிருக் 
கின்றபடியால் அவறறின் வெடபத்தை நாம் உணர்வ இல்லை. 
Hipp. Ref. i. 7, 4-6 (R. P. 28). 

வளி அடர்த்இயுற்று இயக்கப்படுவகன் மூலம் வேகமாக ஓடம் 
போது காற்றுக்ளை உண்டாகின்றன ; ஆனால் அது மேலும் 

அடர்த்தியுற்றுத் தடிக்கும்போது முல்கள் உண்டாகனறன 3 

கடைசியாக அது நீராஇறது. -11]ற. வி. 5. 7, 7(மிஷ. ற. 561). 

உடுக்கள் (வானக்கஇன படிகக்காலான முகட்டில் ஆணிகளைப் 
போலப் பதிக்கப்பட்டிருக்க்றன. ஆனால் சிலாது கூற்றுப்படி, 
அவை) ஓஒவியஙகள் போன்ற தீயினாலான இலைகளெண்க. - .&ல். 

ii. 14, 3 (Dow. p. 344). 
Boon LASS 219 Cu Oradea Gav, 2.606) 2005s sh) 

QuaeScimen.—Ib. 16,6 (Dox. p. 348). 

சூரியன இயுடைத்து. 10. 20, 2 (0௦. ந. 848), 

அது இலையைப் போன்று விசாலமாயிருகறைது.-1%. ௨,7 

(Dow. p. 352). 

அழுத்கமடைந்க காறறினால் தடைசெய்யப்படுவகால், வான 

சோதுிகள் தமது கதியை மாறறித் இருமபிச் செல்கின்றன. - 
Ib. 23, I (Dox. p. 352). 

சந்திரன் தீயுடையது. --10. 25, 2 (Dox. p. 356). 

கடல், துடுப்புக்களினாற் பிரிக்கப்படும்போது ஒளிர்வதை உதா 

ரணமாகக் காட்டி, அனக்சிமாந்தரைப்போலவே அனக்கிமினி௯* 

வும் மினனல் ஏற்படுவதற்கு விளக்கம் தந்தார். 1. 04, 5, 2 
(Dox. p. 368). 

தீர், விழும்போது உறைவகுனாஸல் பனிக்கட்டிகள் உண்டாகின 

றன ; பனி, நீரிற் சிறிது காறறு அடைபட்டிருப்பதனால் உண்டா 
&mgi. —Aet. iii. 4, I (Dow. p. 370). 

அடாத்தியான தடித்து வளியில், சூரியனது கதிர்கள் வீழ் 
வகுனால் வானவில் கோண்றுகிறது. அகுனாற்றான், அகுனது 

மேற்பகுதி சூரியனது கஇர்களாற் சடப்பட்டுச் செம்மையாகக் 
காணப்படுகிறது. ஈரலிப்பு மிகுஇயினால், மற்றப் பகுதி இருளு 
டையகதாகவிருக்கிறது. இரவில், சந்தானால் வானவில வற்படு 

றது. ஆனால் எப்போதும் முழுச் சந்தரண் இருப்ப இல்லையா
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டபோதுமானதே. . ஆனால் அண்டம் கோளவடிவானது என்னும் 

கொள்கையோடு. இக்கருத்து முரண்பட்டது. 

இரகங்களைச் சுற்றி நிலப்பதார்த்தத்தாலான பொருட்களும் 

சுமல்்ின்றன என்பது, சந்திரனின் வளர்ச்சி, தேய்வு, கரகணங் 

கன் என்பனவற்றை விளக்குவதற்காகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க 

வேணடும். 

80. அனக்கிமாந்தர் குறிப்பிட்ட எண்ணிறந்த உலகக் கொள் 
கையில் எத்தகைய சிக்கல் காணப்பட்டதோ அத்தகைய க்கல் 

அனக்சிமினிசுவின கொள்கையிலும் இருக்கும் என்பது எதிர் 

'பார்க்கப்பட்டிருக்க்லாம். ஆனால் அனக்கசிமினிசுவின் கொள்கை 
,பறறிக் இடைத்துள்ள ஆதாரங்கள், முனனவர் பற்றியுள்ள 

வைபேரல், அத்தனை தஇிருப்திகாமானவையல்ல. அனகிமினிச 
வளியை ஓர் தெய்வமெனவும், இது காலத்தே உண்டாகிய 
,தெனவும் .கருதினாரென சரோ கூறுகிறார். இக்கூற்றுச் 
சரியான தாகவிருகக முடியாது. மூலப்பதார்ததம் என்னுமள 

வில் வளி நிததியமான தெனக் கருதப்படல் முறையே. 
'வரம்பற்றதைத் தெய்வீகமானதென அனக்கசிமாந்தர் கூறிய 

தைப் போன்று அனக்கிமினிசுவும் வளி தெய்வீகமான 
'தெனக் கருதிமிருக்கலாம் ; ஆனால் ஆ, அழிந்த பல 

தேவர்கள் பற்றியும் அனக்சிமினிக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இத் 

தேவர்கள் வளியிலிருநதே தோனறினர் என அவர் கூறியுள் 

ளார். அவர் இவ்வாறு கருதினரென்பது, இப்பொலைடடச,3 

செயின்ட் ஒகத்தன எனபோராலும் உறுஇப்படுத்தப்பட்டிருக் 

றது. இத்தேவர்களும் அனக்சிமாத்தர் குறிப்பிடும் தேவர்கள் 
(போலவே விளக்கப்படவேண்டி௰யவர்கள் என்றே . கொள்ள 
வேண்டும். உண்மையில் சிம்பிளிசிய-ண வேறோர் கருத்தைத் 

"தருகிறார் ; ஆனால் அவர் சுதோய்க்க ஆதாரங்களைத் தவறாக 

ஏற்றுக் கொண்டார் எனலாம்.* 

3. முற்றாக இவைபோனற பொருட்கள் பற்றி அனக்சகோரசுவும் கூறினர். 

அத். 3. பிரிவு. 185 இல பார்க்கவும். மேலும் அத. 7713, பிரிவு 151 இல் 

பாரககவும். Tannery, Science hellene @aoyib srams. 

2. Cie. De nat d. i. 26 (R. P. 28 b). 

8. Hipp. Ref. i. 7, 1. (R. P. 28). 

4. Simple. Phys. p. 1121, 12 (R. P. 28 லு. சிம்பிவிகயசுவினது 

'இககூற்றையும் விட பிளாகூட்டாவில இதுபற்றியுள்ள பகுதி நம்பததகுந்த 

தென்க. இஙகும், ஒனறன பின் ஒனறாகப் பல உலகங்கள தோன்றினவென 

அனக்கசிமினி௬, எரக்களைட்டசு, இடையோசினிசு எனபோரே கருதினர் எனக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. சுதோய்கக கொளகைபற்றி அத். 117. பிரிவு 78 இல காண்க. 

இடையோசினிச பறறி அத். 28. பிரிவு 188 இல் காண்க.
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51. அக்காலத்தும், அதன்பின்னரும் பலகாலமாக, அனக் 

சிமாந்தரிலும் அனக்சிமினிசவே அதிக முக்கியத்துவமுடையவர் 
எனக் கருதப்பட்டதறகான காரணம் எமக்கு எளிதில் விளங்கா 

இருக்கலாம். ஆனால் அஃது உண்மையென்பது உறுதி, வான 

சோதிகள் பற்றிய வருணனையில், பைதாகரசு, அனக்கிமாந் 

துரையே பின்பற்றினாலும், உலகம் பற்றிய தமது பொதுக் 

கொள்கைக்கு அனக்சிமினிசவுக்கே தாம் பெரிதும் கடமைப் 
பட்டிருந்ததாக அவர் எண்ணினார் (பிரிவு 58). மேலும் பிற் 

காலத்தில் மீண்டுமொருமுறை விஞ்ஞானக் கல்வி, அயோனி 

யாவில் மறுமலர்ச்சியுற்றபோது, அனக்சிமினிசுவினது மெய் 

யியலையே அப்புதிய விஞ்ஞானம் தழுவிக் கொண்டது எனவும் 

நாம் காண்போம் (பிரிவு 122). அனக்சிமினிசுவின அடிப் 
படைக் கொள்கையை யொட்டிய பல கருத்துக்களை அனக்சகோ 

ரசுவும் (பிரிவு 1985) அணுவாதிகளும் ஏற்றுக்கொண்டனர். 

அப்பொலோனியனான இடையோகினிசு, அனக்ிமாந்தாது 
கொள்கைகளையும் சேர்த்துக்கொள்ள முயன்றானாயினும், அனக் 

சிமாந்தரது அடிப்படைக் கொள்கையினையே ஏற்றுக்கொண்டு, 

வளியே மூலப்பதார்த்தம் எனக் கூறினான் (பிரிவு 188), 

இவற்றை யெல்லாம் நாம் பின்னர் கவனிபபோம் ; ஆனால், 

தேலிசுவினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிந்தனை முறை அனக்கிமி 

னிசுவோடு முடிவடைந்தது என்பதையும், “ அனக்கிமினிச 

வின் மெய்மியன்முறை ” யென்பது எவ்வாறு மைலீசிய 

கொள்கை முழுவதையுமே குறிப்பிடலாமிற்று என்பதையும் 

இங்குகூறலாம். உண்மையில் இக்கொள்கை அனக்சிமினிசுவை த் 

தனது கடைப் பிரதிநிதிகளுட் சிறந்தவராகக் கொண்டவோர் 

கழமகத்தினதே யென்பதாலும், அவரது சிந்தனை அம்மரபின 

சான அவரது முன்னோடிகளினது சிந்தனை முறைகளைப் பூரணப் 
படுத்தியது என்பதாலுமே, அனக்சிமினிசுவின் மெய்யியன் 

முறை இவ்வாறு முழு மைலீசிய சிந்தனையையும் குறிப்பிடுவ 

தாகக் கருதப்படுறெது. ஐதாதல், அடர்த்தியுறல் என்பன பற் 

றிய கொள்கை உண்மையில் மைலீசிய மெய்யியல் முறையைப் 

பூரணப்படுத்தியதென நாம் கண்டோம் (பிரிவு 26). இதை 

நன்கு உணர்தல், மைலீசிய அண்டவியலையும் அதற்குப்பின் 

னர் வந்த அண்டவியன் முறைகளையும் நன்கு விளங்கிக்கொள் 

வதற்கு உதவும், அடிப்படையில், அனக்சிமினிசு விலிருந்தே 

பிந்திய அண்டவியற் கொள்கைகள் ஆரம்பித்தனவெனலாம். 

NEA 

மினிசுவின் 

செல்வாக்கு
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82. ஆசியாவில் வாழ்ந்த அயோனியர்களது உளப்பாங்கு 
யாவும மேலை (மற்றிலும் சமயச் சார்பறறதாகவே இருந்ததென நாம் கண் 
தாடுகளும டோம் ; மேலும் நாம் அறிந்தவரையில் அயோனியர்கள் பழைய 

பரம்பரைக் கொள்கைகளை முற்றாக விலக்கெரெனலாம். மூலப் 
பதார்த்தம், - எண்ணிறந்த உலகங்கள் என்பனவற்றைக் குறிப் 

பிடுவதற்கு அவர்கள் “தேவர்கள்” எனும் பதத்தைக் கையாண் 

டனராமினும் அப்பதத்துறகுச் சமயரீதியான கருத்துக் குறிப்பு 
எதுவும் இருக்கவில்லை. ஆனால் அனட்டோலிய கரையோரப் 
பகுஇகளிற் குடியேற்றம் ஆரம்பிப்பதற்குப் பல காலத்திறகு 
முன்பிருந்தே அயோனியர்களது இருக்கையாக விளகஇய ஈசிய 
இவுகளிலோ நிலைமை வேறாக விருந்தது. அங்கு பண்டைய 
காலவாழ்வு முறையின் நினைவுகள் பல இன்னமும் அழியா 
இருந்தன. இவ்வாறு நில்விய பண்டைய வழக்குகள். யாவும் 
டீலோசுவிலேயே நிலவினபோற் காணப்படுன்றன. டீலோ௯ 
வுக்கு அண்மையிலுள்ள தீவான சைரோசுவில் வாழ்ந்தவரான 

பெரிகைடிசு எழுதியுள்ளனவற்றை நோக்கும்போது, : அவை 
முந்தியவொரு காலப்பகுதி பற்றிக், காலங்கடந்து எழுதப்பட்ட 

னவற்றைப் போலத் தோன்றுகின்றன. :எசியொட்டுவும் அவ 

ரைப் பின்பற்றினோரும், எதிர்க்கொணா அதிகாரம் உடையோ 
சாய் இருந்த காலத்தே தாபிக்கப்பட்ட, மேற்கேயிருந்த அயோ 
னிய, சளுக்கடிய குடியேற்றப் பகுதிகளில் நிலைமை வேறுமிருந் 
தது என்பது *உண்மையே. 

ஆசியாவிலிருந்த கிரேக்க நகர்கள் பாரசீகத்தின் ஆட்சிக்குட் 
படுத்தப்பட்ட தலைமுறையில் வாழ்ந்தோரில் மிகவும் சிறப்புடன் 

குறிப்பிடப்படும் தகுதியுடையோரான பைதாகரசு, செனோபனிச௪ 
எனும் 'இருவரும் அயோனியர்களே. ஆனால் இருவரும் தமது 
வாணுட்களிற் பெரும்பகுதியை மேற்கேயே கழித்தனர். அங்கோ 
சமயத்தை (குறிப்பாக இக்காலத்துக் இரேக்க உலகம் முற்றி 
லும் பரவிய மறுமலர்ச்சியினால் அது வலுப்பெற்றிருந்த தனால்) 
புற்க்கணித்தல் சாத்தியமாயிருக்கவில்லை. ஆகவே' இதன் பின் 
னர், அறிஞரென்போர், பைதாகரசைப் போன்று பழைய சமயச் 

3 16 ஆம். ய. பார்க்க. 

2% 4 ஆம் ப, பார்கக. 
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கருத்துக்களைச் சீர்திருத்திப் பண்படுத்துவதில் ஈடுபட வேண்டி 
யிருந்தது. அன்றேல் செனொபனிசுவைப் போன்று. படரங்க 

மாக. அதனை எதிர்க்க வேண்டியிருந்தது. : 

+33) இம்மநுமலர்ச்சியை, வெறுமனே பழைய ஈசிய' சமயக் டீலிய 
கொள்கைகளின் ஒரு புதிய தோற்றமே யெனக் கொள்ளாலா சமயங்கள 

காது. உண்மையில் அக்காலத்து மிக மிக வடக்கேயுள்ள பகுதி 

பெனக் கொள்ளப்பட்ட பிரதேசத்தே, அப்போது தோன்றிய 

புதிய கருத்துக்கள் சிலவற்றின் கலப்பும் இம்மறுமலர்ச்சியிற் 
சேர்ந்திருந்தது. டீலோசியரது ஆலயவிதிகாசம் உணமையில் 

மிகவும் . பமழைமையுடையதே. அன்றியும் இடன்மூப்பு .நதஇக்க 
சையில் வாழ்பவர்கள் எனக் கருதப்பட்ட ஐப்பபோரியர்களுக்கும் 

அப்போலோ  வழிபாட்டுக்குமிடையே யோர் தொடர்பையேற் 

படுத்துவது: இவ்விஇகாசமே.! எதிரியாத்திக் கடலின் வட 

பகுத, .டொடோனா, மாலிக்குடா? வென்பவற்றுக்கூடாக, ஆ 

காங்கு வாழ்ந்த மக்களாற் கொணடு செல்லப்பட்ட “வைக் 
கோவிற் பொதியப்பட்ட புனிதபொருட்கள் “ என்பவை, ஆதி 

காலத்தில் இடன்யூப்பு, ஈசிய நாகரிகங்களிடையே நிலவிய 

தொடர்புக்குச் சான்று பகர்கின்றன. இதனை ஆக்யர்களது வரு 

கையோடு தொடர்புபட்ட வொன்றாகக் கருதுவதும் பொருத்த 

மானதே. ஐப்பபோரியனான அபாரி௯“, புசொகொனேசசுவைச் 

சேர்ந்தவனான அரித்தியாக$ என்போரது கதைகளும், இச்சமய 

இயக்கத்தையே சேர்ந்தவை. நாம் அறிந்த வரையில் ஈகசிய 
பகுதிகளுக்குப் புதியதான, ஆன்மாக் கொள்கை யொன்றின் 

அடிப்படையிலேயே இச்சமய இயக்கம் அமைந்திருந்தது என்ப 
தையும் இக்கதைகள் நிரபிகன்றன. பைதாகரசுவுக்கும் டீலோ 

அக்குமிடையே தொடர்பிருந்தது என்பது பற்றியும் எவ்வித 

ஐயத்திற்கும் இடமில்லை. ஆக்கிய பெயரைக் கொண்டு பெரு 
மையடைந்த நகர்களிலேயே அவர் தமது கழகத்தை நிறுவி 
னாரென்பதும் உறுதி. டீலிய சமயம் ஆக்கயர்களிடமிருந்து 
பெறப்பட்டது உண்மையாயின், வேறு கருத்துக்களை எற்பதன் 

மூலம் இலகுவாக விளங்கக் கொள்ள முூடியாதனவாகவுள்ள, 

பைதாகாசின் வாழ்க்கை பற்றிய அம்சங்கள் சல தெளிவான் 
ன... இவை பறறியும் நாம் பின்னர் காண்போம். 

1 ‘Pindar, Ol- iii. 14-16. 

2: Herod. iv. 33. Cf. Farnell, Cults of the Greek States, iv.pp.99 sqq: 

” “Flerod iv. 36. 

Ibid. iv. 13-15. 

.' ‘Hneyclopaedia of Religion and Ethics’ எனும் நூலில் -. 

V. Pythagoras) பைதாகாரசுவின் மதம்பற்றி இங்குள்ள' திலும் விரிவாக 
ஆராயந்துள்ளேன. 
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84. ஆயினும் வடவரது சமயத்தின் செல்வாக்கு அதிக 

மாகக் காணப்பட்டது அதனது டீலிய உருவத்திலல்லவென்க. 
,திறேசுவில் இடையுனிசோசுவினது வழிபாட்டோடு இணைநீது 
கொண்ட இச்சமயம் ஒபியசுவினது பெயரோடும் தொடர்பு 

பட்டது. இச்சமயத்தின் புதி நம்பிக்கைகள், “ ஆனந்தக் 
களிப்பு”ப் போன்றவோர் இறையனுபவ அடிப்படையிலேயே 
அமைந்திருந்தன. ஆன்மாவானது “உடலை விட்டு வெளி 
யேறிய ” பின்னரே தனது உண்மை இயலபை வெளிக்காட்டி 
யது என நம்பப்பட்டது. ஓமர் கருதியதுபோல மனிதனது 

பலம் குறைந்தவோர் பிரதியெனக் கருதப்படாது, தன் பதவியி 
லிருந்து வீழ்ச்சியுற்றவோர் தெய்வமென ஆன்மா வருணிக்: 
கப்பட்டது. முறையான “ தூய்மையாக்க £” வழிகளாலும் கரி 
யைகளாலும் அதனை அதன் உயர் பதவிக்கு மீண்டும் உயர்த்த. 
லாம் எனக் கருதப்பட்டது. கவிஞர்களால உலக வியல்புடையன 

வும், மனிதராகக் கற்பிக்கப்பட்ட னவுமான தெய்வங்களின் வழி 

பட்டாலும் தம் தேசீய மதங்களைப் பின்பற்றுவதனாலும் அதிக 
திருப்தியடைந்திருக்காத பல்வேறு மக்களும் இப்புதிய சம 
யத்தை ஆர்வத்தோடு தழுவிக் கொண்டனர். 

ஓபிச மதம் இரேக்கர்களுக்கு முற்றிலும் புதியனவான இரு 
அம்சங்களைக் கொண்டிருந்தது. இறைமினது கூற்றுக்கள் என 
எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த சிலவற்றை இம்மதம் ஆதாரமாகக் 
கொண்டிருந்தது. இதனைப் பின்பற்றியோர் புறம்பான சமூகங்க 
ளாக அமைந்து வாழ்ந்தனர். இவர்கள் தாமாக இம்மதத்திற் 
சேர்ந்து, பொருந்திமிருந்தனரேயொழிய, உண்மையான அல் 

லது கற்பிக்கப்பட்ட இரத்த உறவு எதனாலும் இணைந்து 
கொண்டவரல்ல. எமக்குக் இடைத்துள்ள ஒபிச௪ இலக்யெத்திற் 
பெரும்பகுதி பிற்காலத்தது என்பதோடு அது எங்கு தோன்றி 
யது என்பது பற்றியும் திட்டவட்டமாகக் கூற முடியாது. ஆனால் 
தெளரியை, பெருதலியா எனுமிடங்கவிற் கண்டெடுக்கப்பட்ட, 
ஒபிச செய்யுள்கள் பொறிக்கப்பட்ட மெல்லிய பொற்தகடுகள், 
ஒபிசம் மக்களிடையே பெரிதும் வழங்கெவோர் காலத்திற்கு 
எம்மை இட்டுச் செல்கின்றன. இவ்வோபிச வழிபாட்டுமூறை 
கள் அக்காலத்து இந்தியாவில் வழங்கிய சமயச் சடங்குகளைப் 
பெரிதும் ஒப்பனவாய் இருந்தன வென்பதும் இத்தகடுகளி 
லிருந்து தெரியவருறது. ஆனால் இக்காலத்தே இந்திய செல் 

வாக்குக இரேக்கர்களிடையே காணப்பட்டது எனக் கொள்வது 

௩, இப்பொற்றகடுகள பற்றி செல்வி அரிசன் எழுதிய Prolegomena te 
the Study of Greek Religion cab நூலின அனுபந்தத்திறகாண்க. 

பேராசிரியர் கிலபேட்டுமறே, ஆஙகு இத்தகட்டுக் குறிப்புகளினை மொழிபெயர்த் 

துத் தந்து அவற்றை ஆராய்நதுள்ளார்.
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சாத் இயமில்லை!, oles சடங்குகளினது முக்கிய நோக்கம், ஆன் 

"மாவைச் சம்சாரம் எனும் சக்கரத்திலிருந்து, அதாவது மீண் 

Gh மீண்டும் விலங்குறாுவத்திலும் தாவாவுருவத்திலும் பிறப் 

படைவதிலிருந்து, விடுவிப்பதாகவேயிருந்தது. அவ்வாறு விழு 
விக்கப்பட்ட ஆன்மா மீண்டும் தெய்வமாக, அழியா இன் 

பத்தை அடைந்தது. 

35. ஒபிச சமூகங்கள் மெய்மியல்” என்பது “ ஓர் வாழ்க்கை மெய்யியல 
முறை ”£ யெனும் கருத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தனபோற் ஒரு வாழ்ச்சை 

காணப்படுனெ்றன வென்பதே இங்கு நான் அவற்றைப் .பற்றி மூறையெனல் 
ஆராய முற்பட்டதற்கு முக்கிய காரணமென்க. அயோனியாவி 

லும், அதன் பின்னர் அதென்சுவிலும் மெய்யியல் எனபதைக் 

குறிக்கும் சரேக்க சொல் “புதுமை நாட்டம் ” , * பண்பாடு ” 

என்னும் தொடர்புகளிலேயே பிரயோக்கப்பட்டு வந்ததென 
நாம் கண்டோம். ஆனால் பைதாகரசவின் சிந்தனையின் செல் 

வாக்குப் படிந்துள்ள இடங்களிலெல்லாம், மெய்யியல் என்பது 

இவற்றிலும் ஆமமானவோர் பொருளுடையதாயிருக்கக் காண் 

கிறோம். மெய்யியல் என்பது ஓர்வகைத் தூய்மையாக்கமாகவும் 

சம்சார “ சக்காத்தி”னின்று விடுதலை பெறுதற்கான வோர் 
வழியாகவுமே கருதப்படிறேது. பிளேட்டோவினது பீடோவில் 

மிக மேன்மையான முறையில் உணார்த்தப்பட்டிருக்கும் கருத் 

தும் இதுவே. இக்கருத்து அங்கு பைதாகரச கொள்கையி 

லிருந்தே பெறப்பட்டிருக்கறது என்பது வெளிப்படை4, மெய் 
மியலை இவ்வாறு ஓர் வாழ்க்கை முறையாகக் கருதுவது, 

இக்காலத்திற்குப் பிந்திய இரக்க சிந்தனை முறைகளின் ஓர் 

பண்பாகவிருக்கறைது. அரித்தோதிலும், எனையோரைப் போல 

இப்பண்பினைத் தழுவியிருந்தாரென்பது அவரது ஒழுக்கவிய 

விண் பத்தாவது பகுதியிலிருந்து புலனாகிறது. இத்தகைய 

மனப்பாங்கு, வெறும் அமைஇயோடு கூடிய மறுவுலக ஈடு 

%, இந்திய செலவாககுக்குட்பட்ட முதலாவது சரேககனெனக கொளளப் 

படக்கூடியவன் எலி௬ு po@u enuCGrr srenunGen (‘‘Sceptics’ by Burnet 

in the Encyclopaedia of Religion & Ethics). @Qag குறிபபிடப்படும் 
சமயக் கொள்கைகள் எங்கிருந்து கிரேககர்களை அடைந்தனவோ, அவ்வடபகுதி 

மிலிருந்தே இததியாவையும அடைந்திருக்க வேணடும் என நான எண்ணு 

றேன். கைதியாவிலிருந்து இவை தோனறியிருககலாம் ( இரும்), Set 
கூறுவதுபோல, கலிகக மதாசாரிகள் மறுபிறப்புக் கொள்கையைப போதித் 

தனர் என்பது உண்மையாயின், எனது ஊகம உறுதிப்படுத தபபடுகிறது. எல். 

வொன்சுடோரது Gancronact (Pythagoras und die Inder, 1884) 
பைதாகரசவாதம் பறறி நனகு அறியாததால் ஏற்பட்டவை. அன்றியும் காலவ 
முக்களும் பல காணப்படூன்றன. 

2. பிளேட்டோவினது பீடோ, பிளெயசவில் வாழ்ந்த பைதாகரச சமூகத 

,இனருககே சமாப்பணப்படுத்தபபட்டிருக்றெது என்றும் கூறலாம்.
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பாடாக மாறலாம் எனும் அபாயம் எப்போதும் இருந்தது. 

பிளேட்டோ இவ்வாறு ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதிற் கருத்துடைய 

வராயிருந்தார். மெய்யியலாளர் தாம் விடுதலை பெற்ற குகைக்கு 

மீண்டு அங்கு முன்பு தம்மோடு சிறைப்பட்டிருந்த பிறரையும் 

அருந்து விடுவிக்க முயலவேண்டும் என வலிறுத்தியவர் 

அவரே. ஆனால் இறுதியில் வெற்றி பெற்றது இக்கருத்து 
அல்ல வென்றால் அதற்குப் பொறுப்பாளிகள் மெய்யியலாளர் 
களே. 

86. விஞ்ஞானம் இவ்வாறு சமயமாக மாறியது ; இந்த 
அளவிற்கு மெய்யியல் சமயத்தின் செல்வாக்குக்குட்பட்ட தென 
லாம். ஆனால் இக்காலத்தும், எந்தக் குறிப்பிட்ட சமயக் கொள் 
கையாவது 'மெய்மியலிற் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டது எனக் 

கொள்ளலாகாது. இக்காலத்துச் சமய மறுமலர்ச்சி, ஆன்மா 

பற்றிய புதிய கொள்கை யொன்று ஏற்படுவதற்குக் காரண 

மாயிருந்தது எனக் கண்டோம். இஃது மெய்யியலாளர்கள் 

ஆன்மா பற்றிக் கூறியவற்றிலும், பெரிய மாறுதல்களேற்படுத் 

இனால் அது இயல்பானதே. ஆனால் இங்கு குறிப்பிட வேணடி, 
யது என்னவெனின் அவ்வகை மாற்றம் எதுவும் நிகழவில்லை 
என்பதே. இச்சமய மறுமலர்ச்சியிற் பங்கு பற்றியவர்களான 
பைதாகரச வாதிகளும் எம்பிடோக்கினிசுவும் கூட, தமது சமய 
முறைகளுக்கு முற்றிலும் முரண்பட்டனவான, ஆன்மாக் கொள் 

கைகளைத் தமது மெய்யியன் முறைகளில் ஏற்றுக்கொண்டனர்". 

இக்காலச்து மெய்யியல் முறை எதனிலும் ஆன்மாவின் சிரஞ்சீ 

வித்துவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வில்லையென நாம் காண்போம். 

ஆன்மா: அழிவற்றது எனும் கொள்கையை முதன் முதலில், 
வாதமுறைப்படி நிறுவ முயன்றவர் சோக்கிரதரே*. சேரக்கிரதர் 
தனது கொள்கைக்கு ஆதாரமாக, ஒபிசக்கருத்துக்களைச் சுட்டிக் 
காட்டும்போது, அதிற் பாதி கேலி கலந்திருப்பதாகப் பிளேட்டோ 
காட்டியிருப்பதும் கவனித்தற்குரியத. 

இதற்குக் காரணம் என்னவெனில், பண்டைய சமயங்கள் 
ஒருபோதும் திட்டவட்டமான கொள்கை முறைகளை உடையன 
வாகவிருக்கவில்லை யென்பதே. சமயக் கிரியைகள் செம்மை 
யாகவும், உகந்த மனப்பாங்குடனும் செய்யப்படல் வேண்டும் 
என்பதே முக்யெமானதாயிருந்தது ; வழிபடுவோர் தமது மனத் 

திற்குகந்த விளக்கஙகளைத் தழுவிக் கொள்ளுதலே, , வழக்கா 

3. எம்பிடோக்கிளிசு பற்றி பிரிவு 117 ; பைதாகரசவாதிகள் பற்றி பிரிவு 149. 

2. See “The Socratic Doctrine of the Soul” (Burnet, “Procee~ 
dings of the British Academy, 1915—16, ந. 295) இக்கட்டுரையில் 
இவ்விடயத்தை விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளேன்.
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யிருந்தது. அவ்விளக்கங்கள், சொபோக்கிளி௪, பிந்தார் போன் 
ரோரினது 'விளக்கங்களைப் போல மேன்மையுடையனவாகவோ 

அல்லது பிளேட்டோவினது சூடியரசில் வருணிக்கப்படும் போலி 

ஞானியரது கருத்துக்கள் போலவோ இருத்தல் .. கூடும். . இச் 
சமயததை ஏற்றுக்கொண்டோர் புதிய கொள்கை எதனையும் 

கற்றுக் கொள்வதாகக் கருதப்படுவதில்லை ; ஆனால் இவர்கள் 
ஒருவகை மாற்றத்தை அனுபவித்துப் புதிய மனப்பாஙகொன் 

றினை அடைவதாகக் கருதப்படுகிறது என அரித்தோதில் கூறி 

னூர். இதனாலேயே இச்சமய மறுமலர்ச்சி, மெய்யியலுக்குப் புதிய 
ஊக்கத்தை அளித்ததாயினும் புதியகொள்கைகள் ஒன்றையும் 

அதனுட் புகுத்தவில்லை. 

1. சாமோசு நகரத்துப் பைதாகரசு 

37.- பைதாகரசுவைப் பற்றி, வரலாற்று ரீதியானதென்க் இவரைப் 
கொள்ளப்படக்கூடிய விவரம் எதுவும் தருவதென்பது எளிதான பதறிய 

தல்ல. அவரைப் பற்றி நமக்குக் டைத்துள்ள மிகப் பழைய வரலாற்றின் 
குறிப்பு, அவர் காலத்துக்குரியவொன்றாகும். நாயொன்று Query 
க்த்துவதைக் கேட்ட பைதாகரசு, அதனது கூரல்தனது இறந்து 

போன நண்பனொருவனது கூலெனத் தனக்குத் தெரிந்ததால், 

அதனை அடிக்க வேண்டாமென அதன் சொதந்தக்காரனைக் ' கேட் 

டுக் 'கொண்டாரென்னும் பொருள் கொண்ட செனொபனது 
செய்யுள்கள் இல தரப்படூன்றன." இதிலிருந்து பைதாகரசு 
மறுபிறப்புக் கொள்கையைப் போதித்தார் என்பது  பெறப்படு 
Gog. தமது போலி நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படுத்தும் 

நோக்கத்துடனேயெனினும், பிறர் எவரையும் விட விஞ்ஞான 
ஆரர்ய்ச்சியை அதிகம் விருத்தி செய்தவர் பைதாகரசுவேயென, 
அவருக்கு அடுத்த தலைமுறையினரான எரக்களைட்டசு கூறிஞர்.3 
எர்க்ளைட்டசுவுக்குப் பின்னர், ஆனால் அதே நூற்றாண்டில், 

எரொடோதசு£ பைதாகரசைப் பற்றி “*எலனீசிய விஞ்ஞானியருள் 
அனையோருக்கு எவ்வகையிலும் குறைந்தவரல்ல"” எனக் கூறி 
ஞர். வரலாற்றுப் புகழ் பெற்ற கைதியனான சலுமொக்கிசு 

சாமோசுவில் பைதாகரசுவின் அடிமையாக விரூந்தவன் எனத் 

தான் கேள்விப்பட்டதாகவும், ஆனால் அதைத் தான் நம்பவில்லை 

யென்வும் அவர் கூ கிறார் ; எனெனில் சலுமொக்சிசு பைதா 
கரசுவிற்குப் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்தவன் என 
அவர் அறிந்திருந்தார். விஞ்ஞானி எனவும், மறுபிறப்புக் கொள் 
கையைப் போதித்தவன் எனவும், 5 ஆம் ரநூற்றாண்டிற் பைதா 

1, Xenophanes, fr. 7. 

2, Herod. iv. 95. 

3. Herakleitos, fr. 17.
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காசுவின் பெயர் பிரபலமடைந்திருந்தது என்பதற்கு இக்கதை. 

சான்று பகர்றது எனலாம். இதுவும் எமக்கு மிகவும் பயனுன்ள 

தாகும். 

பிளேட்டோ பைதாகரசவாதத்தில் அதிக ஈடுபாடுடையவராயி 

ருந்தார் எனினும், னே அதுபற்றி அதிகம் கூறவில்லை. அவ 

ரது நூல்கள் முழுவதிலும் பைதாகாசவின் பெயர் ஒரேயொரு 

முறையே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அங்கும் எமக்குக் கூறப் 

படுவதெல்லாம், பைதாகர௯, இமத சீடர்களுக்குப் பைதாகாச 

வழியென இன்னமும் அழைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறையைப் 

போதிப்பதன் மூலம், அவர்களது அன்பை அசாதாரணமான 

அளவுக்குச் சம்பாதித்துக் கொண்டா என்பதே. பைதாகாச 

வாதிகளும் ஒருமுறையே பெயரிட்டுக் சூறிப்பிடப்படு்றணர். சங் 

தமும், வானியலும் சகோதர கலைகள் என அவர்கள் கருதி 

னர் என சோக்கரதர் கூறும் இடமே அஃ்தென்க. ஆனால் 

வேறு வழிகளில பைதாகரசவாதிகள எண தாம் தெரித்து 

கொண்ட பலரைப் பற்றிப் பிளேட்டோ கூறுகிறார் ; ஆனால் 

அவர் அவர்களைப் பெயறிட்டுக, குறிப்பிடவிலலை. அவர் சொல் 

வனவற்றிலிருநத்து, oem & Be, பிலோலெசு ஆகியோர் பைதா 

கரச வாதிகள் என எம்மால் ஊகிக்க முடிறைதேயொழிய அவர் 

ஒருபோதும் அவ்வாறு கூறவில்லை. பெரும்பாலும் பைதா 

௧௪ கொள்கைகள் அவற்றைக் கொண்டிருந்தோரது பெயரில் 

லாது, “ கெட்டிக்காரர்களினது கொள்கைகள் ” என்பதுபோன்ற 

குறிப்புகளோடு தரப்படுகின்றன. பைதாகாச அண்டவியற்் 

கொள்கை யொன்றை உலேரிய தாட்டுத் இமாயோசுவைக் 

கொண்டு கூறவைத்தபோதும், அவன் பைதாகரச கழகத்தைச் 

சேர்ந்தவன் எணன்பதைக்கூடப் பிளேட்டோ வெளிப்படையாகக் 

கூறவில்லை. அவண் ஓர் இத்தாலியன் எனக் கூறப்படுவ திலி 

ருந்து அவண் git பைதாகாசவாதி யென்பதையும் தாம். 

ஊக்கவேண்டியிருக்றைது. பிளேட்டோ இவ்வாறு, இவ்லிட 

யங்கள் பற்றி அதிகம் கூறாது விட்டதைப் போலவே அவரது 

மாணவரான அரித்தோதலும், எமக்கு இவர்களைப்பறறி அதி 

௪ம் கூறவில்லை. எமக்குக் கிடைத்துள்ள அரித்தோதஇலினது 

நூல்கள் முழுவதிலும் இரண்டு இடஙகளில் மட்டுமே பைதாகர௯ 

எனும் பெயர் காணப்படுகிறது. பைதாகரசு மூதியோனாயிருத்த 

காலத்தில் அனுக்மையோன்? இளைஞனாயிருந்தான் எனும் 

செய்தி ஒரிடத்திலும், “ இத்தாலியர்கள் பைகாகாசுவைப் பெரி 

தும் மதித்தனர்.” எனும் அலுக்கடாமன். கூற்றொன்று* 

1, Ibid. vii. 530d. 

2. Arist Met. A., 5. 986 a 29. 

3 Arist. Rhet. B, 23. 1398 b 14.
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மற்ற . இடத்திலும் தரப்பட்டிருக்கன்றன. “ பைதாகரசவாதி ” 
எனும் பெயரைப் பிளேட்டோ தவிர்க்க முயன்ற அளவிற்கு 

அரித்தோதில் அதனைத் தவிர்க்க முயலவில்லை யெனினும், 

அதை அவர் விநோதமான முறையிற் கையாண்டிருக்கிறார் 

எனலாம்.. “ பைதாகாசவாதிகள் என அழைக்கப்படும் இத் 
காாலியர்கள ”” என்று கல வேளைகளில் எழுதியிருப்பதுடன் 
குறிப்பிட்ட சில கொள்கைகளைப் பற்றி “இவை பைதாகரச 
வாதிகளிற் சிலருடையவை ”£ என்றும் வேறு சில வேளைகளிற் 
குறிப்பிட்டிருக்கறார். இவற்றை நோக்கும்போது நான்காம் நூற் 
றாண்டில், உண்மையான பைதாகரசவாதிகள் யார் என்பது 

பற்றி ஐயம் நிலவியதுபோற் மோன்றுறைது. இதற்குக் கார 

ணம் என்னவென்பது நமக்குப் பின்னார் தெரியவரும். 

பைதாகரசவாதிகள் பற்றி அரித்தோதிலும் விசேட கட்டுரை 

யொன்று எழுதஇயிருந்தாா. இது எமக்குக் இடைக்காத போதி 
லும், பிந்திய எழுத்தாளாது நூல்களில் இதிலிருந்து எடுக்கப் 

பட்ட மேற்கோள்களைக் காண முடிகிறது. இம்மேற்கோள்கள் 

பைதாகரசவாதத்தின் சமயச் சார்பான கருத்துக்கள் பற்றியன 

வாதலால் எமக்கு மிகவும் பயனணுடையனவாகவுள்ளன. 

இவர்களைவிட, பைதாகரசுபற்றி எமக்கு எதுவாயினும் தரு 
வோர் ., அரித்தோசெனோசு, இகயாக்கோசு, துமாயோசு என் 
போரே. இவர்கள் யாவரும் பைதாகரசுவை அறிவதற்கு விசேட 
வாய்ப்புக்கள் உடையோராய் இருந்தனர். அயரம்பிளிகோசு 

எழுதிய பைதாகாசுவின் வாழ்க்கை யெனும் நூலில் பைதா 
௧ர௪ கழகம் பற்றிக் கூறப்பட்டிருக்கும் யாவும் 'இமாயோசுவின் 

மூலம் பெறப்பட்ட விவரங்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்ட 
வையே. திமாயோகு, போதிய ஆராய்வில்லாதவோர் வரலாற் 

ராசிரியனேயெனினும், இத்தாலி, சிவியெனும் இடங்கள்பற்றி 
அதக விவரங்களை அறியும் வாய்ப்பு இவனுக்கிருந்த தாதலால், 
இவனது கூற்றுக்களில் எமக்குக் கிடைத்தவை யர்வும் மிகவும் 
பயனுனள்ளவையே. அரித்தோசெனோசு வென்பான் பிளெயசு 

விலிருத்த பைதாகாசவாதிகளின் கடைசிக் தலைமுறையினரை 

நேரில் அறிந்திருந்தான். ஆனால் இவன் பைதாகரசுவை ஓர் 
விஞ்ஞானியென மட்டுமே வருணிக்கவும், அவர் ஓர் சமயாசிரியரு 

மாய் இருந்தார் என்பதை மறுக்கவும் விரும்புகிறான் என்பது 
வெளிப்படை. இதுபோலவே, தஇகயாக்கோசுவும் பைதாகரசு அர 

தியல் ஞானியாகவும் சீர்திருத்தவாதியாகவும் மட்டுமே வாழ்ந் 
தார் என நிறுவழுயல்கிறான். 

3. Of. e.g. Met. A, 5. 985 b 23, De caeio, B, 13. 293 a 20,
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அதிகம் கூற விரும்பாதமைக்கான காரணத்தையும் இது. விளக் 

குிறதெனலாம். ஆனால் இதன் பூரண முக்கியத்துவம் பின் 
னரே புலனாகும். 

38. பைதாகரச .தனது வாலிபப் பருவத்தைச் சாமோசுவிற் 
கழித்தாரென்றும், அவர் நெசாக்கோசுவின் : மகனென்றும் 
எமக்கு நன்றாகத் தெரியுமெனக் கூறலாம்”, . பொலிலறாத்திசு 
வின் ஆட்டிக் காலத்தில் (இ.மு. 588) இவர் சிறப்புடன் விளங் 
இனாரெனவும் எமக்குத் தெரியவருகிறது”. எரக்ளைட்டச. இவ 

ரைக் குறிப்பிடும் வசனங்கள் இறந்தகாலத்தில் எழுதப் பட்டி 

ரூக்ன்றன வாதலால், இவ்வாண்டு விவாங்கள் முற்றிலும் 
பிழையானவையாக விருக்க முடியாது£. i 

பைதாகரசு அநேக இடங்களுக்குப் பிரயாணம் செய்தார் என் 

னும் செய்தி அவ்வளவு நம்பத்தகுந்ததல்ல. அவர் எப் 

திற்குச் சென்றார் என்னும் செய்தியும், சாமோசு நகரத்த 

வனான பொலிகருத்திசுவுக்கும் அமாசிசசுவுக்குமிடையே யிருந்த 
நெருங்கிய தொடர்பைக் கவனிக்கும்போது, நம்பத்தகுந்ததே 

யாயினும், Ghia ஆதாரமுடைய வொன்றல்லர*. * ஒபிக்கு £, 

“பாக்கக்கு”” எனும் விதிகளோடும், உண்மையில் இவை எடப் 
இயர்களுடையனவேயென்க--பை 'தகரவா .திகளோடும் எடப் இயர் 
பெரிதும் பொருத்தமுடையோராய்க் காணப்பட்டனர் என எரொ 

டோதசு கூறுகிறார். ஆனால், பைதாகரசவாதிகள் இவற்றை 

‘2. Cf. Herod. iv. 95, and ‘Herakleitos, fr. 17 ௩. P. 31a). இமா 
யோசு, Bang தந்தையின் பெயர் டெமாறத்தோசவெனக். : கூறுகிறார் 
எசொடோதசு அவர் சாமோசுலில வாழ்ந்ததாகக் .கூறுகிருர். அதெனியுர்கள் 

குடியேறிய இவுகளிலொனறிலிருந்து . அவர் குடும்பத தினர் வந்தனர் erent 

அரித்தோசெனோசு ag@ut ( Diog. viii. L ). இத்தீவு லெமுனோ௬ு 

அல்லது இம்புசோசுவாக இருககலாம். வேறு சில கூற்றுக்கள் இவரைப் 
பிளெயஅவுடன் தொடர்புபடுத்தனறன. ஆனால் 4 ஆம் நூற்றாண்டில் 

அங்கு நிலவிய கழகத்தினர் தமது ஆவல் மிகுதியால் இவ்வாறு கற்பனை 

செய்து கொணடிருக்க வேண்டுமென்க. பைதாகரசுவினது பூட்டனான இப்பா 

சோச, பிளெயசுவிலிருநதே சாமோசுவுக்குக சுடியேறினாரென, பிளெயசுவில் 
த்ர் வரலாறு வழஙூய தாகப் பெளசானியசு கூறுகருர். 

48 வது ஒலிம்பிய ஆண் (9.பி.588/7) டின், ஒலிம்பிய வெற்றி வீரன் 
பைதாகரசுவேயென எராதொச்தெனிசு தவறாகக் கருதினார். ஆனால் இவர் 
சிறப்புற்று விளங்கிய ஆண்டு 5971 என அபபொலோடரசு கூறுகிறார். பெர்லி 
கறாத்இசுவின் கொடஙகோனமையை வெறுத்தே பைதாகசு சாமோசுவை 

நீரினார் என அரித்தோசெனோசு கூறியுள்ளதன் அடிப்படையிலேயே அப்பெர் 

லோடரசு இவ்வாறு கூறியிருத் தல் வேண்டும். 

8. Herakl. fr. 16, 17 (R. P. 31 , Sia). 

4. ஐசோஇிறாத்திசுவின் 130018 என்னும் நாூவிற்றான் இது -முதலித் 

காணப்படுறெ.து. 

பைதாகரசின் 
வாழ்க்கை
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39. பைதாகரச கழகமென்பது, அதன் ஆசம்பத்தில் ஓர் 

சமயத் கொடர்பான சங்கமாயிருந்தகே யொழிய, சிலர். கூறு 
வது போல அ௬்தோர் அரசியற் குழுவாகவிருக்கவில்லை.. 

“ டோரிய உயர்குலத்தேராது இட்டம் ” என அழைக்கப்பட்ட 

இயக்கத்தோடும் இவர்களுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இருக்க 
வில்லை. பைதாகாசு ஒர் அயோனியரே. அவரது கழகழும் 

முதலில் ஆகை நகரங்களில் மட்டுமே செயற்பட்டது. , மேலும் 

“ டோரிய உயர்குலத்தோரது தஇட்டம் £* என்பது, பாட்டா, இறிற்று. 

என்பவற்றைப் பற்றிச் சோகாதர் யாத்த உயர்வுநவிற்சிகளின்' 

அடிப்படையில் எழுந்த வெறும் கற்பனைக்கதையே யென்க. 

கொரிந்து, ஆர்கோக, இராக்கியூசு என்பன நினைவிலிருந்து 

அகன்றுவிட்டன. அன்றியும் பைதாகாசவாதிகள் உயர்குலத் 

தோரது கட்சியை எவ்வகையிலும் ஆதரித்தனம் என்பதற்கு. 

எவ்வகை ஆதாரமுமில்லை. தமது வாழ்க்கையை மேலும் 
மேலும் புனிதமுடையதாக்குதலே இக்கமகத்தினாது முக்கிய 

நோக்கமாக விருந்தது. இடையனிசோசு வல்லாது அப்பேத 

லோவே பைதாகரச வாஇகளது மிரகான கடவுளெனக் கர 

தப்பட்டாரெனினும், மேற்கூறிய வியில் இவர்கள் - eile 

கழகத்தனரை ஐத்திருந்தனர். பைதாகரசிற்கு , உலோசவோ 
டிருந்த : தொடர்பின் காரணமாகவே இவ்வொற்றுமை எற் 

பட்டது என்பதில் ஐயத்இற்டைமில்லை. குரோட்டன் வாசிகள் 
இவரை அப்போலோ ஐப்பபோரியசு எனக் கருதியதற்கும் 

இதுவே காரணமாயிருந்திருக்க வேண்டும்£.. * 

3, பைதாகரசு, பொதுச்சேவையில் எத்தகைய பதவியும் , வூக்கவிலலை. 

யெனப் பொருள் கதோனறுமாறு பிளேட்டோ குடியர௫ில் எழு.இயுளனார்; 

பைதாகரச கமகம எனபது ஓர் அரசியற் குழுவெனனும் கருத்து, இகயாக 

கோசுவினால் ஆரம்பிககப்பட்டதாகும். இக்கழகம் அடிப்படையில ஒர் விஞ் 

"ஞானக் கழகமே எனும் கருத்து எழுவதற்குக காரணமாமிருந்தவர் கணித 

வியலாளரசான அரித்தொசெனோசு எனபார். 

2-  குரோட்டன வா௫ிகள இவ்வாறு, இவ்விருவரும் ஒருவரே எனக் கருது 

னார்கள எனபது அரித்தோதிலாலும உறுதிப்படுததப்படுறைது (fr. 186. 

110 5 20). அபாரி௯, அரித்தியாச என்போர.து பெயர்கள், ஒபிசத்திற்கு ஒப்பான, 

ஆனால் அப்போலோ வழிபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமய வியககம். 

ஒன்றினைக் குறிக்கின்றன ; பிந்திய வாலாறரறாசிரியர், இவர்களிருவரும பைதா 

கரசுவின முனனோடிகள் எனக கூறுகின்றனர். எரொடோதசுவின் குறிபபிஞு 
லும், பைதாகரசு இறநதவிடமான மெறறுபெர்ந்தியோனில : அமித் தியாகுவின் 

சலையொன்் திருந்தது எனபதனாலும் இஃது உறுஇப்படுத் கப்படுகிறது எனலாம... 

யை.தாகரசிறகும சலுமொகசவுக்கும் இடையேயிருந்த தொடர்பும் இத்தகை 

ய்தே. ,பைதாகரசினாற் போதிககபபட்ட மதம் முற்றிலும், அயோனணியாவைச் 

சேர்ந்ததே பயென்பதும இடையனிசோசுவுக்கும் அதற்கும் எவ்வித தொடர்ப் 

பமிலலை யெண்பதும், ஐப்பபோரியர் வரலாறு டீலியாவைச் சேர்ந்தது என்பது 

லிருந்து தெளிவாகிறது. 

SDL Nb 

கழகம்



கழகத்தின: 
வீழ்ச்சி 

96 ஆது &ரேக்க மெய்யியல் 

. க40, இப்புதிய கழகம் தோன்றியபின் சிறிது காலத்திற்கு 

- இக்யை: நகரங்களில் எல்லாம் பூரணம் ஆதிக்கம் பெற்றதாய் 
விளங்கிற்று. ஆனால்' விரைவில் நிலைமை மாற்றமடைந்தது. 
ஆனால், பைதாகரசுவின் சீலிய காலத்திலேயே நடைபெற்ற 

கைலோன் புரட்சி, இத் தாலியிலிருந்து பைகாகரவாதிகள் வெளி 
பயேற்றப்படுவதற்குக் காரணமாயிருந்த . பிற்காலச்துக் இளர்ச்சி 

கள் என்பனவற்றை நம்மால் நன்கு பிரித்தறிய முடியா 

'திருக்றைதாதலால், கழகத்தின் வீழ்ச்சிக்குக் காரணமான இந் 

இகழ்ச்சிகளை மயக்கமின்றி அறிந்து கொள்ள மூடியவில்லை. 
மேலே குறிப்பிடப்பட்ட களர்ச்சிகளைத் தனித்தனியாகப் பிரித் 
கறிந்து கொண்டதன் பின்னரே நாம் இந்நிகழ்ச்சிகளைச் சிறிது 
விளஙூக் கொள்ளக்கூடும். சைபாரிசுவின் வீழ்ச்சிக்குக் (இ.மு. 

510) காரணமான திகழ்ச்சிகளுக்கும், கைலோன் புரட்சிக்கும் 

நெருங்கிய தொடர்பிருந்ததாகத் இமாயோசு கருதினார் போலத் 

தோன்றுகிறது.  சைபாரிசியர்களுக்குப் பைதாகாசு ஏதோ 

வொருவகையில் தமது அனுதாபத்தைக் தெரிவித்தாரென 

வும் கொடுங்கோலனான தெலிசுவினால் வெளியேற்றப்பட்ட 
அகதிகள் இலெருக்குப் புகலிடம் தருமாறு குரோட்டன் வாக 

களைக் கேட்ட்க் கொண்டாளெனவும் நாம் அறிகிறோம். ஆனால் 

இவ்வகதஇகள் “* உயர்குலத்தோ ”“ரானபடியாற்றான், பைதாகாசு 

அவர்கள் மீது அனுதாபம் காட்டினார் எனும் கூற்றுக்கு 

எவ்வகை: ஆதாரருமமில்லையென்க ; கொடுங்கோன்மைக்குட்பட் 

டோரான இவ்வகதுிகள் மிகவும் தாழ்மையோடு உதவி வேண் 
டினராதலால், அயோனியரான பைதாகரசு, துரதிட்டத்தினாற் 
பீடிக்கப்பட்ட, ஆனால் மேன்மையுடையதான அயோனிய நாட்டு 
மக்கள் மீது இரசுகம் காட்டினார் என்பது விநோதமான நிகழ்ச் 
யல்லவெனலாம். செல்வத்தாலும், பிறப்பினாலும், கூரோட்ட 
னில் வாழ்ந்தோரில் முதன்மையானவனென அரிக்தொசெனோ 

சுவினால் வருணிக்கப்பட்டு்ள்ள கைலோன்* என்பான், பைதா 
கரசு மற்றோர் ஆக்கிய நகரான மெற்றாபோந்தியோனிற்குச் 
செல்ல வேண்டிய நிலையை உண்டாக் னான். பைதாகரசு தனது 
வாழ்லின்' எஞ்சிய ஆண்டுகளை இந்நகரிலேயே. கழித்தனர். 

பைதாகரச௬ு மெற்றாபோந்தியோனுக்குச் சென்றதன் பின்ன 
ரம், அவர் காலமாயேதன் பின்னரும், குரோட்டனிற் கலவரங் 
கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றன. . இறுதியில், பைதாகரவாதி 
கள் விளையாட்டு வீரனான மைலோவின் இல்லத்திற் கூடி 
மிருக்கையில்" அவ்வில்லிற்கு.த் இவைக்கப்பட்டபோது இளமை 
யும்  வலிமையுமுடையோரான ஆஇப்போசு, இலை: எனும் 

od “தற்கால வரலர்ற்றாசரியர்கள் இவனை ஓர் மச்கள் தலைவனென அழைப் 
ய்தன் காரணம் எனக்கு விளங்கவில்லை.
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இருவர் ' மட்டுமே உயிர் பிழைத்தனர். டோரிய குடியாட்சி 

நாடான . தாரசுலிற்கு ஆ௫ிப்போசு சென்று வாழ்ந்தான் 3 

இலை ' முதலில் ஆக்கியாவுக்கும் பின்னர் இபிசுவிற்கும் 

சென்றான். .இபிசுவில் அவன் எபபாமினந்தோசுவுககுக் குரு 

வாகவிருந்தான்*, இந்நிகழ்ச்சிகள் யாவும் நிகழ்ந்த ஆண்டு 

களை ' நிர்ணயித்தல் சாத்தியமில்லையெனினும், (இலைசிசுவின் 

பெயர் குறிப்பிடப்படுவதிலிருந்து, இவை யாவும் ஒரு லை 

முறைக்காலத்திற்குள்ளாகவே நடைபெற்றிருக்கவேண்டும் என 

அனு மானிக்கலாம். எப்பாமினந்தோசுவின் குருவினால், குரோட் 

டன் சதியிலிருந்து தப்பிச் செல்ல முடிந்ததென்றால், கி.மு. 

450 க்குப் பின்னர், சில ஆண்டுகள் கழிந்த பிறகே குரோட் 

டனில் சதி நடைபெற்றது என்பது உண்மையாயிருக்க முடி 

யாது; எனெனில் அவ்வாறாயின் தெளரியை நகர் இ.மு. 

444 இல் நிறுவப்பட்ட நிகழ்ச்சி பற்றிய வருணனைகளில் இச் 

சதிச் சம்பவம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். ஆக்கிய நகரங்கள் யாவற் 

றிலும், பைதாகரசவாதிகளினது “ குடில்கள்  இீயூட்டப்பட்டது 

பற்றிப் பொலிபிய௯ கூறும் சிறந்தவோர் நூற்பகுதி யுளது-- 

இப்பகுதி இமாயோசுவிடமிருந்தே பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

பொலிபியசுவினது வருணனையை நோக்கும்போது, இ தியில் 

பெலோப்பொனிசசுவைச் சேர்ந்த ஆக்யேர்கள் அமைதியை 

நிலைநாட்டும் வரையில், பைதாகரச வாதிகளின் குடில்களுக் 

குத் .இயூட்டும் இவ்வியக்கம் நீடித்ததுபோற் றோன்றுகிறது. 
இதற்குச் சிறிது காலத்தின் பின்னர் பைதாகரசவா தஇிகளுட் 

சிலர், இத்தாலிக்கு மீளமுடிந்ததெனவும், அங்கு மீண்டு மொரு 

முறை அவர்கள் மிகுந்த செல்வாக்குப் பெறமுடிந்த தென 

வும் நாம் பின்னர் காண்போம். 

41. பைதாகரசுவின் வாழ்க்கை பற்றி எமக்குக் கடைத்த 

லிவரங்களினும் அவரது கொள்கைகள் பற்றி நாம் அறிந் 

துள்ளவை மிகக்: குறைவே. பைதாகாசுவின் கொள்கைகள் 

எனக் கூறப்படக்கூடிய தழுக்கவியற் கொள்கைகள் அல்லது 

பெளதிகக் கொள்கைகள் எதனையும் அரித்தோதிலோ அல்லது 

பிளேட்டோவோ அறிந்திருக்கவில்லை என்பது தெளி. 

அரித்தொசெனோசு ஒழுக்கவியற் கோட்பாடுகள் சிலவற்றை மட் 

1. Rohde, Rhein. Mus. xxxvi. p. 665, ௩. 1. இக்குழப்ப நிகழ்ச்சிகள் 
பற்றிக் கூறும் பிற்கால எழுத்தாளர் இவற்றை ஒரே சம்பவமாக இணைத்துக் 

கூறுனேறனர். மைலோவின் வீட்டில், பைதாகரசும் தயிலகப்பட்டு இறந்து 

போனார் எனவும் சிலர் கூறுகின்றனர். me 

8. பைதாகரச கொள்கை பற்றிக் சுறிப்பிட்ம்போதெல்லாம், அரித்தோதில் 

“* பைதாகரசுவினது '* எனாது, எப்போதும் * பைதாகரச வாதிகளினது ” 

எனவே கூறுகிறார். பைதாகரச கொள்கையெனத் தாம் அறித்திருந்த கொள் 
கையின் பெரும்பகுதி, உண்மையில், எம்பிடோக்ளிச, அனக்சகோரசு, லியூ 

பைதாகரசின் 

போதனைகள் 

பற்றிப்போதிய 
ஆதாசங்க 

ளில்லாமை



மறுபிறப்புக 

கொளகை 
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டும் தர௫ுறார். மறுபிறப்பு, பிறவிச் சக்கரம், உயிர்கள் யாவற் 
றிற்கு மிடையேயுள்ள உறவு என்பனபற்றிய கொள்கைகளைத் 

தவிர, பைதாகரசு தமது டர்களுக்குப் போதிதத பிற கொள் 

கைகளைப் பற்றி எதுவும் தெரியாதெனத திகயாக்கோசு கூறி 
னார். பைதாகாசு தமது கொள்கைகளை எழுத்து மூலம் 

பரப்புவதிலும் பேச்சுக்கள் மூலம் பரப்புவதனையே விரும்பினார் 
போலத் தோன்றுகிறது. மேலும் அலெக்சாந்தரது காலம் வரை 

யில் இவரது பெயரில், போலி நூல்களை வெளியிட யாரும் துணிய 

வில்லை. ஆதுபைதாகரசவாதிகளினது நூல்களெனக கூறப் படு 

வனவும், இக்காலத்தே தயாரிககப்பட்ட போலிகளே“. ஆகவே 

பைதாகரவாதத்தில ஆதி வரலாறு பெரும்பாலும ஊகஙகளனா 

லானதே ; ஆயினும் இவற்றைக் கொண்டு, இரேகக இந்தனை 

யின் வாலாற்றில பைதாகரசுவின நிலையென்னவென்பதைப் 
பொதுப்படையான மூறையிற் கணிக்க மூயலலாம். 

42. முதலாவதாக, அவர் மறுமபிறப்புக் கொள்கையைப் 

போதித்தாரென நாம் கண்டோம்ர். திகயாக்கோசுவின் கூற் 

அப்படி பைதாகாசு கொண்டிருந்ததெனப்படும், மனிதருக்கும் 

விலஙகுகளுக்குமிடையே உறவுண்டெனும் பழைய நம்பிக்கையி 

விருந்தே, மறுபிறப்புப் பற்றிய இஈகொள்கை விருத்தி செய்யப் 

பட்டிருககவேண்டுமென எளிதில் விளக்விடலாம். விலங்கு 

களும் மனிதரும் இம்முறையில் ஒரே இனத்தவை எனும் 
நமபிக்கையுடையோர், சில உணவுவகைகளைத் தவிர்க்க வேண் 

டம் எனும் கொள்கையுடையோராயுமிருத்தலைக் காண்டரோம். 

பைதாகாசின் விதியொன்றின்படி இத்தகைய தடைகள் NHS 

கப்படடன வென்பது நன்கு தெரிந்ததே. அயோனியாவிலி 

ருந்து வரும்போதே பைதாகரசு இக்கருத்துக்களை ஏற்கெனவே 

குழுவியவராயிருத்தல் வேண்டும் என்பது உறுதியெனலாம். 

'உலோசுவிலுள்ள பலிபீடங்கள் யாவற்றிலும் மிகப் பழைய 
தான, தந்ைத அப்பொலோசுவின பீடத்திலொழமிய மற்றைய 

் இடங்களில், பைதாகாசு எவ்வகைப் பலியும் இட மறுத்தா 

ரெனத் திமாயோசு கூறுகிறார். அப்பொலோசுவின் பலிபீடத் 

இல் உயிர்ப்பலி அனுமஇக்கப்படவில்லை*, 
  

இப்போசு எனபோரது காலத்திலேயே யாககப்பட்டது எனபதை அரித்தோதில் 
“நனகுணர்ந்திருநதார ; எனெனில் இவர்களை வருணிதத பின்னா, பைதா 

“காசவாதம இவர் காலத்திலும் அதற்கு முன்பும் நிலவியது எனக் கூறுறா.' ' 

1. Porphyry, V. Pyth. 19 (R. P. 55). 

2. See Diels, Duz,. p. 150. 

3 89 ஆம் பகசததிற காணக. 

& See Diog. viii. 13.
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48. பைதாகரசுவினால் ஏற்கப்பட்ட புலால்மறுப்புக் கொள்கை 

பற்றிப போபைரி போன்ற மிகவும் பிந்தியகால எழுத்தாளர்கள் 

கூறுவனவற்றை Thug பொருத்தமுடையதோவெனச் சிலர் புலால் 

ஐயமெழுப்பியுள்ளனர். பைதாகரசு விலங்குகளினது இறைச் மறுத்தல் 

சியை உணணலாகாது எனப் பொதுவாகக் கூறவில்லையென 

வும், உழுவதற்குப் பயன்படும் எருது, செம்மறிக்கடா என்பன 

வற்றினையே உண்ணலாகாதெனக் கூறினாரொனவும் அரித்தொ 

செனோசு தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். அவரைக்காய், எனைய 

தாவரங்களிலும் அதிகமாக வயிற்றை மிளக்குமியலபுடைய 

தாதலாற் பைதாகாச அதனையே அதிகம் விரும்பினாரெனவும், 

பண்றிக்குட்டிகளையும் எனைய மொெனமை படைத்த இளம் கன்று 

களையும் உண்பதில் அவா பிரியமுடையவராய் இருந்தாசென 

வும் அரித்தொசெனேசு கூறினார். பைதாகரவாதிகள் புலால் 

உண்பதையும், அவரை யுண்பதையும் விலக்கினார் என அரித் 

தொசெஞனொசுவின் காலத்திலும் வழங்கி வந்த நம்பிக்கையை 

எதிர்க்கும் பொருட்டே அரித்தொசெனோசு இவ்வாறெல்லாம் 

கூறினார் . என்பது பெரிதும் மிகைப்படுத்தப்பட்டனவான இக் 

கூற்றுக்களிலிருந்து புலனாகிறது. ஆனால் பைதாகாசவாதிகள் 

இவ்வுணவு வகைகளை விலக்னர் எனும் வரலாறு நவபைதா 

கரசவாதிகளினது காலத்திற்கு மிகவும் முன்பிருந்தே வழங்கி 

வதந்ததெனும் உண்மையை அரித்தொசெனேசுவின் வார்த்தை 

களைக் கொண்டே தாம் திரூபிக்கலாம் எனலாம். அரித்தொ 

செனோசு இவ்வாறு நடந்துகொண்டதற்குக் காரணம் அவர் 

பைதாகரசவாதிகளின் இறுதித் தலைமுறையினரின் நண்பரா 

யிருந்தமையே ; இவர்களது காலத்தில், கடுமையான இம் 

மறுப்புக் கொள்கைகள் பெரிதும் தளர்த்தப்பட்டிருந்தன. 

இன்னமும் இம்மறுப்புக் கொள்கையைத் தழுவுவோராயிருந்த 

லை இவிரவாதிகளும், இக்காலத்தில் கழகத்தின் தலைமைப் 

பீடத் திலிருந்தோரால விலக்கப்பட்டனர்!. இனனமும் பழைய 

பைதாகரச கருத்துக்களைத் கழுவி நடந்தோர், புறநெறியாளர் 

என அழைக்கப்பட்டனர். இவர்கள்  அக்கெளசுமாத்தஇகள் ” 

எனப் பெயரிடப்பட்டதுடன், உண்மையில் இவர்கள் இப்பாசோசு 
வின் சீடர்கள் எனவும் அவரது அந்தரங்க கொள்கைகளை 
வெளியிட்டகனாலேயே இவர்கள் அவரது குழுவிலிருந்து வெளி 

யேற்றப்பட்டனர் எனவும் கூறப்பட்டது. பைதாகாசுவின் உண் 

மையான வழித்தோன்றல்கள் கணிதவியலாளரே யெனக் கூறப் 

பட்டது. ஆனால் மத்திய இன்பியல் நூலின் கவிஞர்கள் பற்றிய 

. இவ்வாறிருந்தும், அரித்தொசெனோேசவினுற கூட, பெரிகைடிசு இறந்த 

போது, பைதாகரசகுூ, டீலோசுவில் அவரை அடக்கஞ் செய்தார் எனும் உண 

மையைக குறிப்பிடாது மறைத்து வைகக முடியவில்லை யென்க.
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அங்கதசித்திரம், அரித்தொசெனோசவின் நண்பர்கள் புலால் 
மறுப்பு ஆதியனவற்றைக் கடைப்பிடிக்க வில்லையெனினும், 
நான்காம் நூற்றாண்டில் பைதாகரச வாதிகள் எனத் கம்மை 

அழைத்துக்கொணெட பலர் இவற்றைக் கடைப்பிடித்தனர் என் 

பதை நிரூபிக்கிறது. மேலும், இவர்கள் இன்னமும் மெளன 
விதியையும் பின்பற்றினர் என ஐசோகிறாத்திசுவின் மூலம் 
அறிமேறாம். அக்கெளசுமாத்தகள் பற்றிய உண்மை, வரலாற் 

றில் நன்கு உணர்த்தப்படவில்லை. ஆனால் அவர்கள் என்றும் 

மூற்றாக அழிந்து போய்விடவில்லையென்சு. அவர்களது காலத் 

இற்கும், sue நாட்டு அப்பொலோனியசுவுக்கு மிடையேயும் 
டையடோரசு, நிசிடியச பிகுலசு என்போர் அவ்விடைக்காலத்தே, 
அம்மரபைக் காத்தனர் எனலாம். 

மனிதர் உண்மையில் விலங்குகளினது உறவினரே யெனப் 
பைதாகரசு போதித்தாரென நாம் கண்டோம். இவரது புலால் 
மறுப்புக்கொள்கை வெறும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் 
நிறுவப்பட்டதேயொழிய, துறவு மனப்பான்மையினாலோ அல் 
லது மன்னுயிர் நலன் பேணும் நோக்கத்தோடோ கடைப் 

பிடிக்கப்பட்ட தல்ல என நாம் அனுமானிக்கறோம். பொது 
வாக, பைதாகாசவாதிகள் புலால் மறுப்பு விதியைக் கடைப் 
பிடித்தனரெனினும், தேவர்களுக்குப் பலியிடப்பட்டனவற்றை 
அவர்கள் உண்டனர் என போபைரி தனது “ புலால் மறுப்பின் 
பெருமை '” எனும் நூலிற் கூறியிருப்பதனால் இது நன்கு 
உறுஇப்படுத்தப்படகறது. இன்றும் புலால் உண்ணல் கொடிய 
பாவமெனக் கருதும் ஆதிவாசிகள் சிலரிடையே சில சடங்கு 
களின்போது விலங்குகளைக் கொன்று உண்ணல் அனுமதிக்கப் 
படுவதைக் காண்கிறோம். இங்கு நாம் காண்பதும் இத்தகைய 

ஆதாரமற்றவோர் நம்பிக்கையே ; எனவே, அரித்தொசெனோசு 
வின் மறுப்புக்களை நாம் பெரிதாய்ப் ' பொருட்படுத்தவேண்டிய 
,தில்லையென்க.. 

44, எமக்குக் இடைத்துள்ள பைதாகரச விதிகளையும் உப 
தேசங்களையும் எவ்வாறு மஇப்பிடுவதென நாம் அறிந்து 
கொண்டோம். இவை இரண்டு வகையானவை; எமக்கு இவை 

1. விளையாட்டுலீரர்களன் (மைலோ 7) புலால உண்ணவேண்டுமென பைதா 
ar கூறினாரெனும் வரலாறொன்று போபைரியினாற் பேணப்பட்டுள்ளது. 

பொன்ரோசுவைச் சேர்ந்த எரகளைட்டசவே இக்கதையின் கருத்கா என 

பேணயிசு கூறியுள்ளார். அயம்பிளிகோசவும் ஏனையோரும் இவ்வாறு கூறி 

ய்து பைதாகாசு எனும் பெயருடைய உடற்பயிற்சி வீரசையே என விளக்கனேர். 

நவபிளேட்டோ தரிசனவாதிகள் நான்காம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட புனர் 

விளக்கக் கொள்கைகளை நீக்க, பழைய பைதாகர மரபைப் பேண எவ்வாறு 

முயன்றனர் என்பதை இஙகு காண்டும்.
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இரு. எழுத்தாளர் மூலமாகக் சிடைத்துள்ளன. அரித்தொசெ 
மனேசைவிடமிருந்து பெறபபட்டவையும் பெரும்பான்மையாக அயாம் 

பிளிகோகசவினாற் பேணித் தரப்பட்டவையுமான சில, ஒழுக்கம் 
பற்றிக் கூறும் வெறும் உபதேசங்களேோ. இவை பைதாகரசிட 
மிருந்தே பெறப்பட்ட னவென யாரும் கூற முற்படுவதில்லை ; 
இவை பைதாகரசவாதிகளின் கடைசித் தலைமுறைமினசான 
* கணிதவியலாளர் ** தமது முன்னோடிகளிடமிருந்து அறிந்து 
கொண்டவையே. மற்றைய வகுப்பைச் சேர்ந்த விதிகள் அக் 
கெளசுமாத்தா என அழைக்கப்படுவதிலிருநத்து, பழைய கொள் 
கைகளை விசுவாசத்தோடு பேணிய, இபபெயருடைய பிரிவினரி 
டமிருந்தே இவை பெறப்பட்டிருக்க வேண்டுமென அறியலாம். 
பிற்காலச்து எழுத்தாளர்கள் இப்பின்னைய விதிகள் ஒழுக்க 
வியலுண்மையின “ அடையாளங்கள் ”” எனக் கூறினர்; ஆனால் 
இவை உண்மையில் வெறும் ஆதாரமற்ற நம்பிக்கையின் அடிப் 
படையிற் பின்பற்றப்பட்ட விதிகளே எனபதை எனிதில் உணர 
லாம். பைதாகாரசவாதிகளினது இயல்பை எடுத்துக் காட்டும் 

பொருட்டுச் சில உதாரணங்களைக் கீழே தருகிறேன். 

1. அவரைக்காயை விலக்குதல் வேண்டும். 

2. விழுந்தனவற்றை எடுக்கலாகாது. 

3. வெள்ளைச் சேவல்களைத் தொடலாகாது. 

4. உரொட்டியைப் பிய்க்கலாகாது. 

5. குறுக்குத் தடிகளைக் கடத்தலாகாது. 
6. நெருப்பை இரும்பினாற் கிளறக்கூடாது.- 

7. முழு உரொட்டியிலிருந்து உண்ணலாகாது. 

8. மாலையைப் பிடுங்கலாகாது. 

9. அளக்கும் கொத்தின்மேல் உட்காரக்கூடாது. 

10. இதயத்தை உண்ணலாகாது. 

ll. தெடுஞ்சாலைகளில் நடக்கலாகாது. 

32. தாக்கணாங்குருவிகளைக் கூரையிற் கூடுகட்ட விடக்கூடாது. 

18. பாசதிரத்தைத் இயிலிருந்து அகற்றியதன் பின்னர் 
i காம்பரில் அதன் அடையாளம் இருக்காதவாறு அகு 

னைக் ஜளெொறிவிடவேண்டும். 

74. வெளிச்சத்திற்கு அருகே, கண்ணாடியிற் பார்க்கக்கூடாது. 

15. படிக்கை ஆடைகளிலிருந்து எழும்போது, உடலின் அடை 
யாளம் அவற்றில் இராதவாறு அவற்றைச் சுருட்டி 
வைத்தல் வேண்டும். 

பைதாகரசவாதத்திற்கும் பழைய ஆதாரமற்ற நம்பிக்கை 

களுக்குமிடையே யிருந்த நெருங்கிய தொடர்பை, நிரூபிப்ப
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தற்கு இன்னும் பல உதாரணங்களைத் தருதல் சாத்தியமே. 

ஆனால் மேலே தரப்பட்டவை போதுமானவை. 

பைதாகரசும் 45. பைதாகரசுவின் போதனைகள் இவை மட்டுமேயெனில் 

விஞ்ஞானமும் மெய்யியல் வரலாற்றிலிருந்து நாம் அவரது பெயரை Bae, 

எபிமைனிதிச, தனோமூறித்தோசு ஆ௫யோரைப் போன்ற, 

வைததியர்களின வரிசையில் அவருக்கும் இடமளித்திருப்போம். 

ஆனால் அவ்வாறு எண்ணுவது மிகத் தவறானது. கிரேக்க நாட் 

[உன் முக்ய விஞ்ஞானக் கழகங்களில் ஒன்றாகப் பைதாகரச கழ 

சம் வளர்ச்யெடைந்திருந்தது. அன்றியும் பைதாகரச விஞ் 

ஞானம், ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலேயே, அதாவது 

கழகத்தின் தாபகராயெ பைதாகரசுவின காலத்திலிருந்தே: 

தோனறியது எனக் கர௬.த இடமுண்டு. விஞ்ஞான .ஆராய்ச் 

சியை, வேறு எவரையும் விட விருத்தி செய்தவர் பைதாக 

ரசுவே என எரக்கிளைட்டசு கூறியுள்ளார். இவர், பைதாகர 

சுவை உயர்த்திக் கூறும் பொருட்டே இவ்வாறு அவரைப் போற் 

றினார் எனக் கருத இடமில்லை. “ எலனீசிய தார்க்€கர்களுள' 

எவ்வகையிலும் ஏனையோரிலும் குறைந்தவரல்ல ” என 

எரொடோதசு பைதாகரசுவைப் பற்றிக் கூறுவறார்'. அக் 

காலத்தே “ தார்க்கேன் ” (சோபிட்டு) என ஒருவர் அழைக்கப் 

படின அவர் விஞ்ஞான அறிவுடையவர் என்பது பொருளே 

யன்றி, அஃது அவரை எவ்விதத்திலும் இகழ்ந்து நவில்வ 

தாகாது. பைதாகரள கணிதலியலிலும், எண்களிலும் பெரி 

தும் ஈடுபட்டிருநதாரென அரித்தோதில் கூறுகிறார். ஆனால், 

அவர் பெரிகைடிசுவின் அற்புத ஈபோடுகளிலிருந்து தம்மைப் 

பினனர் விடூவித்துக் கொள்ளவில்லை யெனவும் அரித்தோ 

இல் agent. பைதாகரசினது இவ்விருவகை நடவடிக்கை 

களுக்குமிடையே யாதேனும் தொடர்பிருந்ததெனக் காட்டுதல் 

சாத்தியமாகுமா ₹ 

ஒபிச களியாட்டச் சடங்குகளினதும் அத்தகைய எனைய நட 

வடிக்கைகளினதும் இலட்சியம், பண்பாடற்ற இத் “ தூய்மை 
யாக்க ” முறைகளின் மூலம் பிறவிச் சக்கரத்திலிருந்து விடுதலை 
பெறுவதேயென முன்பு கண்டோம். பைதாகரசவாதத்தில் 

புதிய அம்சம் ஒன்று இருந்ததெனக் கூறுவதாயின், இப் 
பழைய நடவடிக்கைகளை ஏற்றபோதிலும், “ தூய்மையாக்கம் ” 

பற்றிய ஆழ்ந்த கருத்தொன்றைத் தரப் பைதாகரசவாதிகள் 

முயன்றனர் என்பதே அஃதெனலாம். உடலைத் தூய்மை 
யாக்குவதற்கு எவ்வாறு மருந்துகளை உபயோூத்தனரோ அவ் 

வாறே ஆன்மாவிலிருந்து மாசுகளை அகற்றுதற்குப் பைதாகரச 

1. Herod. iv. 95.
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வாதிகள் இசையை உபயோகித்தனர் என HN dO) BTS 

னோசு கூறினார். கொறிபாததிசுகளினது களியாட்டங்களினும், 

ஆன்மாவைத் தூய்மைப்படுத்துதற்கு இத்தகைய முறைகள் 

கையாளப்பட்டன. மேலும், பைதாகரசவாதிகள் இசையியலில் 

ஆர்வமுடையோராயிருநததமைக்கும் இது விளக்கமாயமையும். 

ஆனால் இவ்விடயம் இனனும் ஆழமாகக் கவனிக்கத்தக்கது. 

எரக்களைட்டசு கூறுவது உண்மையானால், அரித்தோதில் தமது 
ஒமுக்கவியலிற் குறிப்பிட்டிருக்கும், அறிவுவாழ்க்கை, ஆக்க 
வாழ்க்கை, போசகவாழ்சககை யெனனும் பிரிவை முதஸிஸ் 

உண்டாக்கியவர் பைதாகாசுவே எனல் வேண்டும். இக் 

கொள்கை பினவருமாறு : நாம் எல்லோரும் இவ்வுல 

இற்கு வந்துள்ள அந்நியர்களே. எமது ஆன்மாக்கள் எமது 
உடல் எனும் சமாதியில் அடைபட்டிருக்கின்றன. ஆயினும் 

குற்கொலை மூலம் தாம் எம்மை விடுவித்துக்கொள்ள முயல 

லாகாது $; எனெனில் நாம் எல்லோரும் எமது பாதுகாவல 

னாயை இறைவனின் அடிமைகள். அவண் ஆணையின்றி எம்மை 
விடுவித்துச்கொள்ள எமக்கு உரிமையில்லை. ஐலஸிம்பிய விளை 
யாட்டுப் போட்டிகளுக்கு மூன்று வகையான மானிதர்கள் வரு 

வதைப் போல இவ்வுலகிலும் மூவகை மனிதர்கள் வாழ் 
ன்றனர். ஒலிம்பிய விளையாட்டுககளுககு வருவோரில் மிகத் 
குரழ்ந்தவர்கள் ௮ஙகு பொருட்களை வாங்கவும் விற்கவும் வருப 

வார்களே. அவர்களை விடச் சிறிது உயர்ந்தோர் போட்டிகளிற் 

பங்குபற்ற வருவோர். அங்கு போட்டிகளைக் காண வருவோரே 

இவர்கள் யாவரிலும் உயர்ந்தவர்கள். எனவே ாய்மையாக்க 

முறைகள் யாவற்றிலும் சிறந்தது விஞ்ஞானமே. விஞ்ஞானத் 

தில் முற்றாக ஈடுபடுபவனே உண்மையான மெய்யியல் ஞாணி 
யாவான்.  “* பிறவிச் சக்கர ”” த்திலிருந்து தன்னைச் செம்மை 

யாக விடுவித்துக் கொள்பவன அவனே. பைதாகரசு தனது 

கொள்கையை, இத்தகைய வார்த்தைகளில் வெளியிட்டார் எனக் 

கூறுவது பொருந்தாது என்பது உண்மையே. ஆனால் இக் 

கருத்துக்கள் யாவும் பைதாகரசினுடையனவே என்பதில் ஐய 
மில்லை. அன்றியும் இதுபோன்ற வழியொன்றினாலன்றி வேறு 

எவ்வகையிலும், பைதாகாசெனும் விஞ்ஞானிக்கும் பைதாகர௬ு 

எனும் சமய போதகனு ககுமிடையேயுள்ள வேறுபாட்டை அகற்ற 

*.  பிடோவில (62%) இதுவே பபைதாகரசினது கொள்கையெனப் பிளேடடோ 

கூறுறா.  பீடோவில் இதைககுறிப்பிடும் பகுதி இககருத்து பிலோலெச௯ு 

வினுஷ்டயது  மட்டுமல்லவெனவும் அவருக்கு முந்தியவோர் காலத்திலிருந்து 

இது வழஙகயைதெனவும் தெளிவாக உணாத்துகறது.
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முடியாதென்க!. ஆனால், இவாது உடர்களிற் பலர், குறைந்த 

தரமான தூய்மையாக்க முறைகளைப் பின்பற்றுவதோடு திருப்தி 

யடைந்திருந்தால், ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. அக்கெளசுமாத் A 

கள் போனற ஒரு பிரிவினர் தோனறியதற்கு இதுவே விளக்க 

மாயிருத்தல் வேண்டும். ஆனால் இவரது உடர்களிற் சிலர் 

உயர்ந்தவழியைப் பினபற்றியிருக்கலாம். ஆகவே நாம் ஆராய 

வேண்டியது யாதெனில, பிறகாலத்தில் பைதாகரச, விஞ்ஞா 

னம் என வழங்கய கொள்கைகளில் எவையெவை பைதாகரசி 

னால் யாக்கப்பட்டவை எனபதே. 

46. அக்கால வணிகர்களது தேவைக்கும் மேலாக எண் 
கணிதவியலை முதலில் விருத்தி செய்தவர் பைதாகரசே என 
அரித்தொசெஜனோசு எண்கணிதம் பற்றிய நூலிற் கூறியுள்ளார். 
நாம் பிற வழிகள் மூலம் அறிந்துள்ளனவும் அவரது கூற்றை 
உறுஇப்படுத்துன்றன வெனலாம். &.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண் 

டின் இறுதியளவில் இத்தகைய துறைகளிற் பலர் ஆர்வம் 

செலுத்துவதையும், வேறு நோக்கங்களெதுவுமில்லாமலே, கணி 
தவியல் போன்றவற்றைப் பலர் படிப்பதையும் காண்டரோம் ; 

இப்புதிய ஆர்வம் குறிப்பிட். வொரு கழகத்தினரின் நட 
வடிக்கைகளால் மட்டும் தாண்டப்பட்டது எனக் கூறுதல் பொருந் 
தாது ; அக்காலத்து வாழ்ந்த அறிஞர் ஒருவரது செல்வாக் 
னெ காரணமாகவே இத்தகைய புத்துணர்ச்சி பரவுதல் சாத்திய 
மா௫யிருக்க முடியும். பைதாகரசுவை விட வேறு யாரையும் 

நாம் இக்காலத்தே இத்தகைய செல்வாக்குடையவரா£ இருந்த 
தாகக் குறிப்பிடமுடியாது. ஆயினும் அவர் ஒன்றையும் எழுதி 
வைக்கவில்லை யாதலால், அவரது கொள்கைகளையும் அவருக்கு 
அடுத்த ஒரிரு தலைமுறைகளில் வாழ்ந்த அவரது சீடர்களது 
கொள்கைகளையும் பிரித்தறியும் வழியெதுவும் இல்லை. பைதா 
கரச கொள்கைகள் எவ்வளவுக்கு அதிக விருத்தியடையாதன 
வாகக் காணப்படுனேறனவோ அவ்வளவுக்கு அவை. பைதா 

கரசுவின் கொள்கைகளே யெனக் கருத இடமுண்டென மட்டும் 
நாம் கூறலாம். மேலும், இக்கொள்கைகளுள், பைதாகரசு 
வின் காலத்தில் அல்லது அதற்குச் சற்று முன்பாக வாழ்ந் 

1. See Doring in Arch. v. pp. 505 sqq. எரக்ளேட்டசுலின் 111 
ஆது பகுதியிலும், “மூவகை வாழ்ககைகள் ” பறறிய இக்கொள்கை குறிப் 

பிடப்பட்டிருக்றதுபோல் தோன்றுகிறது. பிளெயசுவிலிருந்த ' பபதாகரச 
கழகத்தில இக்கொள்கை கறபிக்கப்படடதுபோலும் ற எனெனில பைதாகரசு 

வுக்கும பிளெயசுவின கொடுங்கோல மனனனுக்குமிடையே நடைபெற்ற உரை 

யாடவினபோது, பைதாகரசு இககொளகையை வருணிப்பதாக எரகட்டசு 

சிததிரித்துள்ளார். பிளேட்டோவும், பீடோவில, சோகரதரை இவ்வாதத் 

தைக கையாள வைத்துள்ளார். ‘
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தோரது காலத்தில் நிலவிய கொள்கைகளோடு அதிக தொடர் 

புடையனபோற் காணப்படுவனவற்றையும், யைதாகரசுவின் 

கொள்கைகளே என நாம் கருதலாம். அன்றியும், பிற்காலத்துப் 

பைதாகாசவாதிகள், தமது காலத்திற்கொவ்வாத கொள் 

கைகள் சிலவற்றைப் போதித்தனர் எனக் காணும் போதும், 

அக்கொள்கைகள் பைதாகரசுவின கொள்கைகளே யென நாம் 

அனுமானிக்கலாம் ; எனெனில, இக்கொள்கைகள் எனும் கருத் 

இனாலேயே, அவை தமது காலத்திற்கு ஒவ்வாதனவாக ஆஇ 

விட்டபின்னரும் அவர்கள் அவற்றைத் தழுவியிருந்திருக்க வேண் 

டம். இக்கொள்கை முறை பற்றிப் பின்னர் கூறுவதே பொருத் 

தமாமினும், இக்கருத்துக்களிற் சிலவற்றை இங்கேயே குறிப்பிடு 

தல் வேண்டும். முந்திய பைதாகரசவாத.த்தையும் அதன பிநதிய 

வடிவத்தையும் தனித்தனியாகத் திட்டவட்டமாகப் பிரித்துக் 

காட்ட முடியாதெனினும் அவ்வாறு அவற்றைப் பிரித்துணராது, 

ரேக்க சிந்தனை வரலாற்றில், பைதாகரசவாதத்திற்கு அளிக்க 

வேண்டிய இடம் பற்றிச் சரிவர மதிப்பிட முடியாது. 

47. ஆக்கைத்தாசவின் மறுக்கமுடியாத ஆதாரத்தின் பேரில், 

இயூறைத்தோசு கூறியுள்ளது, பைதாகரசவாதம் பற்றி எமக 

குக் இடைத்துள்ள மிக முக்கியமான கூற், ுக்களிலொன்றாகும். 

இயூறைத்தோசு வென்பார் பிலோலெசுவின் சீடர்களிலொரு 

வராவார். அரித்தொசெஜோசு, கடைசத் தலைமுறையைச் சேர்ந்த 

பைதாகாசவாதிகளின் ஆரியர்களின் பெயர்களைக் , குறிப்பிடு 

கையில், பிலோலெசுவின் பெயரோடு இவரையும் குறிப்பிட் 

டுள்ளார். ஆகவே பைதாகரசவாதம் நன்கு விருத்தியடைந்தி 

ரந்த காலமான ஐந்தாம் நாற்றாண்டைச் சேர்ந்தவரான இவர் 

தற்போக்கான உற்சாகத்தாற் பீடிக்கப்பட்டவர் எனக் கொள்ள 

லாகாது. உண்மையில், அக்காலத்தில் வாழ்ந்த பைதாகரசவா 

'இகளுள் முதன்மையானோரில் இவரும் ஒருவா. குதிரைகள், 

மனிதர்கள் போன்ற பல்வகைப் பொருட்களுக்குமுரிய எண் 

களை இவர் கூறினாரெனவும், பரற்கற்களைக் குறிப்பட்ட வடிவங் 

களில் 210468 வைப்பதன் மூலம் அவ்வெண்களின் பொருத்த 

மூடைமையை தநிரூபித்தா ரெனவும் கூறப்படுகிறது. அன்றியும் 

முக்கோணம், சதுரம்போன்ற வடிவங்களுக்குள் எண்களைப் 

புகுத்துவோசது முறையோடு, அரித்தோதில் இவரது முறையை 

ஒப்பிடுனேறார். 

%,  அயாம்பிளிகோசுவின் நூலில், பிலோலெசு, இறந்து பல ஆண்டுகள் 

கழிந்ததின பின்னர், இயூறைததோசு அவரது குரலை, அவரைப் புதைத்த 

இடத்திற் கேட்டதாகக் கூறப்பட்டிருக£றது. இதைவிட நாம் குறிப்பிட்ட அரித் 

தொசெஜஞேசுவின் ' பகுதியிலும் இயூறைத்தோசுவின் பெயா பிலோலெசுவின் 

பெயருக்குப் பின்னர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கறது எனபதும் கவனிக்கத்தக்கது. 

வடிவங்கள்
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விஞ்ஞானமாக ஆராயும் கலைக்குப் புத்துயிரளித்தவர்களும், 

தம்மைப் பைதாகரசவாதிகள் என அழைத்துக்கொண்டவர் 

களுமான பிற்காலச் சிந்தனையாளர் இலர் பற்றி அறிந்ததன் 

பின்னரே, அரித்தோதிலின் மேற்கூறிய கூற்றுக்கு எம்மாற் 

பொருள் காணமுடி௰றது. இவர்கள், இயூக்கிளிட்டினது கோட் 

டுக் குறியீட்டு முறையை விலக்யேதோடு, தாம் பயன்படுத்திய 

நெடுங்கணக்குக் குறியீட்டூமூறையும், எணகளின் உண்மையான 

இயல்பை உணர்த்துதற்கு உகந்தனவல்ல வெனக் கருதினர். 

கெரேசாவைச் சேர்ந்த நிக்கொமாக்கோசு, எண்களைக் குறிப் 

பதற்கு எழுத்துக்களை உபயோடக்கும் முறை வெறும் வழக்க 

னால் ஏற்பட்டதே யொழியத் தகுதிகாரணமாக ஏற்பட்டதல்ல 

வெனக் கூறினார். பகாவெண்களை வரிசையமைப்புக்களினாலும், 

வடிவ எண்களை ஒருதளவுருவங்களாலும், 'திணமவெண்களைக் 

கூம்பகம் போன்ற வடிவங்களாலும் குறியீடு செய்வதே இயல் 

பான முறையாயமைந்திருககும். இத்தகைய முறையைப் பின் 

பற்றுவதன்மூலம் 8ழே தரப்பட்டுள்ளவை போன்ற வடிவங் 

கள் உண்டாடன்றன : 

a aaa 
a aa aaa 

a aa aa aaa 
aa ad aaa 

aa aad 

இம்முறையில எத்தகைய புதுமையுமில்லை யென்பது வெளிப் 

படை. அமைப்புக்களில் அலகுகளாகப் பயனபடுத்தப் பட்டுள்ள 

₹ ஐ. எனும் எழுத்து, வழக்கலிருந்த குறியீட்டு முறையி 

லிருந்து பெறப்பட்டதேயென்பது உண்மையாயினும், இங்கு 

நாம் காண்பது உண்மையில் விஞ்ஞானத்தின் ஆரம்ப காலத் 

தைச் சேர்ந்த ஒரு முறையே யென்றறிக. 

48. அரித்தோதில் இம்முறை பற்றியே சூறிப்பிடுகறாரென் மிக்கான் 
. 2 ன ட ட சதிர், 

பது வெளிப்படை. மனித இனத்திற்குப் பைதாகரசு உணர்த் ெவவகவுரு 

இயனவற்றுள் மிகச் சிறப்புடையது அவர் , கண்டுபிடித்த “ நாற் எண்கள் 

கணம் “ எனும் வடிவமே-பைதாகரசவாதிகள், சத்தியங்கள் 

செய்வதற்கும் இவ்வடிவத்தையே சாட்சியாகக் கொண்டனர் 

என்பதிலிருந்து, இதனை அவர்கள் எவ்வாறு மதித்தனர் என் 

பது புலனாகும்--எனக் கூறப்படுவதனாலும் இது உறுதிப் 

படுத்தப்படுறெைது. அத்துடன் இக்கொள்கை முற்றிலும் பைதா 

கரசுவினதே எனக் கொள்வதற்குப் பியூசிப்போசுவினது கூற்றும் 

ஆதாரமாகவுளது.” பிற்காலத்தில் பலவகையான “ நாற்கணங் 

1. பிலோலெசுவின் கூற்றுக்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு பியூசிப்போசு 

பைதாகாச எணகள் பற்றிய நூலொனறை எழுதினா. இதிற பெரும் பகுதி 

Theologumena Avithmetica ctapih நூலில இன்னமும் பேணப்பட்டிருக்கிறது.
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கள்”? வழக்கிலிருந்தனவெனினு.ம், பைதாகரசுவினால் ஆக்கப் 

பட்ட மூதல வடிவம் “ தசாங்க நாற்கணம் £* என்பதே. அது 

ழேயுள்ளது போன்றவோர் உருவமாகும். 

“uses” எனும் எண்ணை, நாலாலான மூக்கோணமொன் 
ஜின் மூலம், இவ்வடிவம் காட்டிறறு. ஒரேபார்வையில் 1-/-2- 

5-ட4--10 என்பதை இவ்வடிவம் உணர்த்தியது. தசாங்கத் 
இற் பைதாகரசு கண்ட வேறு பல அம்சங்கள் பற்றியும் பியூசிப் 

போசு கூருகிறார். உதாரணமாக, தொகுப்பெண்களையும், 
பகாவெண்களையும் சமமான எணணிக்கையிற் பெற்றுளள 
மூதல் எண் பத்தே. இவற்றுள் எவையெவை பைதாகாக 

வினுடைய கருத்துக்கள் என்பது பற்றி நாம் மூடிவாகக் 
கூறமுடியாது ; ஆனால் “ எலனிசியர்களும், மிலேச்சர்களும், 
பத்துவரைக்கும் எண்ணியதன் பின்னர் மீண்டும் புதிதாகத் 

தொடஙகி எண்ணும் முறையைக் கைக்கொண்டதற்குக் காரணம் 

அதுவே “ இயற்கையான முறை £” என்பதே எனும் கருத்து 
பைதாகரசுவினதே யெனக் கொள்ளப் போதிய தியாயமுண் 

டெனலாம். 

தொடர்ந்த முழுவெண்களின். கூட்டுக்தொகைகளைச் இத்திர 

வடிவிற் காட்டும் வண்ணம், இந்நாற்கணவடிவங்கள் வரைய 

றையின்றி மேலும் மேலும் அதுக அங்கங்களுடையனவாக 

அமைக்கப்படலாம் என்பது வெளிப்படை. . அதற்கேற்ப, இவ் 

வெண்தொடர்களின் தொகைகள் * “முக்கோணவெண்”” களென 

அழமைக்கப்படுகின்றன. 

இதே காரணங்களினால், தொடர்ந்த தற்றையெண்களின் 

தொகைகள் “ சதுரவெண் “கனளென அழைக்கப்படுகன்றன 3 

தொடர்ந்த இரட்டை யெண்களின தொகைகளான எண்கள் 

 செவ்வகவுருவெண் “கள் என அமைக்கப்படுன்றன. மூலை 

மட்டங்கள் போன்ற அமைப்புக்களில ஒற்றை எண்கள் சேர்க்கப் 

படும்போது உண்டாகும் வடிவம் எப்போதும் ஓர் சதுரமாகவே 

யிருக்கும் ; இவ்வாறு இரட்டையெண்கள் சேர்க்கப்படும் போது 

வற்படும் அமைப்பு எப்போதும் நீள்சதுரவடிவமுடைய தாகவே 

யிருக்கும். இர்து எவ்வாறெனக் €மமே படத்திற்காண்க::
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ச்துரவெண்கள் செவ்வகவுருவெண்கள் 
  
  

ஆகவே, தொடர்களின் தொகைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியை 

நடத்தியவர் பைதாகரசுவே என நாம் கொள்ளப்போதிய 

நியாயமுண்டென்பது தெளிவு $; ஆனால் செவ்வகவுருவுக்கு 

அப்பாலும் சென்று, கூம்பக வடிவ எண்கள், கனவடிவ 

எணகனள் என்பனவற்றைப் பற்றியும் அவர் ஆராய்ந்தாரோ 

அல்லவோ என்பது பற்றி நாம் முடிவாக எதுவும் கூறமுடி 

யாத. 

49. எண்களை இவ்வாறு குறியிடம் முறையிலிருந்து கேத் கேத்திர 

திர் 'கணிதவியல்புடைய வினாக்கள் எழுதல் இயல்பே என்பது கணிதமும் 

இலகுவாக உணரப்படும். பரற்கற்களைக் குறிககும் குற்றுக்கள் இசையியலும் 

வழக்கமாக * எல்லைக்கற்கள் 7? என அழைக்கப்படுனெறன ? 

'இவற்றினாற் காட்டப்படும் பரப்பு “ புலம் ” என அழைக்கப்படும். 

இது அத்தனை வளர்ச்சியடையாதவோர் முறையாகக் காணப் 

படுின்றதாதலால், பைதாகரசுவினாலேயே இம்முறை ஆரம் 

பிக்கப்பட்டதெனலாம். எண்களைப் போலவே “ புலங்க “ளையும் 

ஒப்பிடலாம் எனும் எண்ணம் பைதாகாசுவுக்குத் தோன்றி 

யிருக்கவேண்டும். அத்துடன் எடப்தில, நடைமுறையில் இது 

பின்பற்றப்பட்டபோது கையாளப்பட்ட வழிகளையும் அவர். அறிந் 

இருர திருக்கலாம். ஆனாலும் பைதாகரசு அங்கு பின்பற்றப்பட்ட 
முறைகளைத் இருப்திகாமானவையாகக் கருதியிருக்க முடியாது 

என்பது உறுதி. இவ்விடயம்பற்றி அவர் எவ்வாறு GDS 

இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் வாலாற்றின் உதவி 
கொண்டு ஓரளவுக்குக் கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். 3, 4, 5 
எனும். அளவுகளைக் கொண்டு அமைக்கப்படும் முக்கோணங் 
களினால் செங்கோணங்களை அமைக்கலாம் என்பதை அவர் 

அறிநதிருந்தார். Gig போன்ற இழைக்கு நாடுகளில் 
இம்மூறை எற்செனவே பயன்படுத்தப்பட்டதெனவும், எலனீசிய 
நிடையே : தேலிசுவினாலாவது இம்முறை புகுத்தப்பட்டிருக்க 

JL நாலு” என்னும் எணணே முதறகருதப்பட்ட ௲ம்பகவெண்ணெனப் 

பியூசிபபோசு .கூறுகிறார். ஆனால அவர் இககருத்தைப் பிலோலெசுவிடமிருந்தே 

அறிந்து கொண்டாராதலால், இது பைதாகரசுலினது கருத்து என உறுதியாகக் 

கூறமுடியாது. ்
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வேண்டுமெனவும் நாம் முன்பே கண்டோம் (பக். 20). பிற்கால: 

எழுத்தாளர்கள், இவ்வாறு அமைக்கப்படும் முக்கோணத்தைப் 

* பைதாகரச முக்கோணம் ” என அழைத்தனர். செங்கோண 

முச்கோணஙகளில், செம்பககத்தின் சதுரம், எனைய இருபக்கங் 

களின் சதுரங்களுக்கும் சமமானது என்பதே, பைதாகரசுவின் 

எடுப்புக்களில் முதன்மையானதாகக் கருதப்படுகிறது. பைதாகாச 

முக்கோணம் எனப்படுவது, இவ்லிதியின் மறுதலையை ஒரு 

தனிப்பட்ட வகையிற் பிரயோ௫ிப்பதனால் அமைக்கப்படுவதே. 

செம்பக்கம் எனப் பொருள்படும் ஈரேக்க சொல்லே, மேற் 

கூறிய விதிக்கும், முக்கோணவமைப்புக்குமிடையேயுள்ள நெருங் 

இய தொடர்பை நனகு உறுதிப்படுத்துறைதெனலாம். இக்கரேக்க 

சொல்லின் நேரடியான பொருள் “ மேலே, எதிராக இழுத்துப்: 

பூட்டப்பட்டிருக்கும் நாண் ”” என்பதேயாகும். எ௫ிப்திய ஆப்பெ 

டொனுட்டுக்கள் பயன்படுத்திய கயிறே இந்நாண் என்பதில் 

ஐயமில்லை. ஆகவே, இவ்வெடுப்பு உண்மையில் பைதாகரசுவினா 

லேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என எணண இடமுண்டு. ஆனால், 

இதுபற்றி உறுதியாக நாம் எதுவும் கூறமுடியாதென்பதும், 

இவ்வெடப்பை நிரூபிக்க இயூக்கிளிட்டுத் தரும் வாதம் 

இவருடைய தல்ல வென்பதும் உண்மையே. 

50. ஆனால் இவை யாவற்றுக்கும் பின்னர் பைதாகர௬ு, 

பெரிய எமாற்றம் ஒன்றை அடையவேண்டியிருந்தது. சதுர 

மொன்றினது மூலை விட்டத்திலுள்ள சதுரம், அதனது பக்கத்தி 

ள்ள சதுரத்தைப் போலவே இருமடங்கு அளவானதாய் 

இருக்கவேண்டுமென்பது, பைதாகரசுவின் விதியிலிருந்து நேரடி 

யாகப் பெறப்படுூகற காதலால், கணிதரீதியாகவும், இதனை நிரூ 

பித்துக் காடடக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். ஆனால் உண் 

மையில், சமமான இருவர்க்க எண்களாகப் பிரிக்கப்படக் கூடிய 

வர்க்க எண் எதுவும் இல்லையாதலால், இப்பிரச்சினை தீர்க்க 

முடியாததாய் உளது. ஆகவே, சதுரத்தின் மூலை விட்டத் 

இற்கும், பக்கத்திற்குமிடையே உள்ள பொதுவளவின்மையைக் 

கண்டு பிடித்தவர் பைதாகாசுவே என்பது உண்மையாயிருக் 

கலாம். அன்றியும், சதாத்தினது பக்கமும் மூலை விட்டமும் 

பொதுவளவுடையனவெனின், ஒற்றை எண்ணும், இரட்டை 

எண்ணும் சமமானவை எனக் கூற வேண்டியதாகும் என 

அரித்தோதிலினாற் குறிப்பிடப்படும் வாதமும், பைதாகரசு வின 

தைப் போலத் தோன்றுகிறது என்பது உண்மையே. அஃது 

எவ்வாறாயினும், இவ்விடயம் பற்றி மேலும் ஆராய்வதில், 

பைதாகரசு அதிக அக்கறை காட்டவில்லை என்பது தெளிவு. 
இரண்டின் வர்க்க மூலமும், ஓர் விதிதமுறா மூலம் என்பதை 

1. §ee Proclus’s commentary on Euclid i. 47.
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எதாவது ஒரு வழியில் இவர் 'அறிந்து கொண்டிருக்கலாம் ; 

ஆனால் வி௫ிதமுறாவெண்கள் பற்றிய பூரண கொள்கையொன்றை 

அமைத்த பெருமை உண்மையில் பிளேட்டோவின் நண்பர்க 

ளான இயொடோரசு, தஇியாய்தித்தோசு என்போரையே சேரும் 

என்பது நாம் அறிந்ததே.3 அதுவரை, சதுசத்தினது மூலை 

விட்டத்திறகும் பக்ஈத்திற்குமிடையே யுள்ள பொதுவளவின்மை 

பற்றிய இப்பிரச்சினை “ இர்க்கப்படாதவோர் புறனடை ” யாகவே 

யிருந்தது. மெற்றாபொந்தியோனைச் சேர்ந்த இப்பாசோசு வென் 

பான, இதைப்பற்றி வெளியே கூறிய குற்றத்திற்காகக் கடலில 

மிழ்த்தப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டானெனவும் எமக்குக் இடைத்த 

வரலாறு கூறுகிறது.” 

51. இயூக்கிளிட்டினது நூல்களில், முதலுள்ளனவற்றை வி$தசமமூம 

ஆதி பைதாகரசவாதிகளுடையன வெனக் கூறலாமெனினும், இசைவும 

அவருடைய கணித முறையை இவர்களினதென்க் கூறமுடியா 

தென்பது மேலே இறுதியாகக் கூறியனவற்றிலிருந்து தெளி 

வா௫ியிருக்கும். அலகுகளையன்றிக் கோடுகளை இக்கணிதமுறை 

பயன்படுத் தியதாதலால், விதமுறுமெண்களின் சமனபாடுக 

ளாகக் காட்டப்பட முடியாத தொடர்புகளுக்கும் இம்முறை பிர 

யோக்கப்படலாம். இதனாற்றான் போலும், இயூக்கிளிட்டினது 

ஸரநூலில் கேத்திரகணிதத்திற்குப் பிறகே எண்கணிதம் பற்றிக் 

கூறப்படுறது. இதே காரணத்திஞநறான விதெசமம் பற்றிய 

கொள்கையையும் பைதாகர௪வினாற் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தெனக் 

கூறமுறடியாதிருக்றைது. அது உண்மையில இயூடொக்சோசுவினது 

கொள்கையே. ஆனால் ஆதிபைதாகரசவாதிகளும் சமன்பாட்டுக் 

கொள்கையை ஓரளவுக்கு ஆராய்ந்தனா என்றே கூறவேண் 

டம். விதெசமன்கள் பற்றிப் பைதாகரசவாதிகள் கொண்டிருந்த 

கொள்கைகளில் முக்யெமானதான இசைவுபற்றிய கொள்கை 

பைதாகரசுவின் கண்டுபிடிப்பான அட்டசரத்தோடு தொடர் 

புடையதாகக் காணப்படுிறைதாதலால், விதசமன்கள் பற்றி 

ஆதிபைதாகரசவாதிகள் அல்லது பைதாகரசாவது ஆராய்வுகள் 

நடத்தினர் என நாம் நம்பலாம். 12: 8:6 எனும் இசை 

விதத்தை எடுத்துக் கொண்டோமானால் 12 : 6 என்பது எட் 

டாவது சுரம் எனவும் 12 : 8 என்பது ஐந்தாவது சுரம் எனவும் 

8:6 என்பது நாலாவது சுரம் எனவும் அறிேறோம். இதனை 

உணர்வோர் இவ்விடைவெளிகளைக் கண்டுபிடித்தது பைதாகர 

சவே என்பதைச் ௪ந்தே௫க்க நியாயமில்லை. இவர் இவ்விசை 

1 Plato., Theact. 147 d 3 sqq. 

் 2 அயாம்பிளிகோசவிடமிருந்தே இவவரலாறு எமக்குக் உடைத் திருக்க 

றது. இதறகுப் பிந்தியது போற் காணபபடும வேறோர் வரலாற்றைப பின்னர் 

காண்போம் (பிரிவு 148).
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விடைவெளிகளை முதலில் ஓர் பட்டடையிலேயே அவதானித்தன 

ரெனவும், பின்னர் அவற்றுக்குக் காரணமான சுத் தியல்களை 

அல்லது அவற்றுக்குச் சமமான நிறைகளைச் சம அளவுடையன 

வான நூல்களிற் கட்டிப் பரிசோதனை செய்தனரெனவும் வழங் 

கும் கதைகள் யாவும் உண்மையில் அபத்தமான கற்பனைகளே; 

இவை எவ்வாறு உண்டாமினவெனக் காரணங்காண முனைவதும் 

நேரத்தை வீணாக்குவதாகும். ஆனால் எமது ஆராய்ச்சியைப் 

பொறுத்த௨ரை, இவை இவ்வளவு அபத்தமானவையாய் இருப் 

பதே இவற்றில் நாம் காணக் கூடிய பெரும் கிறப்பாகும். 

எனெனில், இத்தகைய கதைகளை, எந்தக் கிரேக்க கணிதவிய 

லாளனும் புனைந்திருக்க மாட்டான் என்பதும், பைதாகரசுவே 

இம்முக்கய கண்டுபிடிப்பின் கருத்தாவெனக் கூறிய வரலாறு 

ஒன்று அக்காலத்தே மக்களிடையே வழங்கியது என்பதும், இக் 

கதைகளின் தன்மையினாற் றெளிவான்றன. ஆனால், ஒத்திசை 

களை, ஒற்றைநாண்கருவியில் அவற்றுக்ணையான அளவுகளைக் 

காண்பதன் மூலம், பைதாகரசு கண்டுபிடித்தாரென்பது முற்றி 

லும் நம்பத்தகுந்ததே. இது ஒலியியலோடும் பொருந்துவுதே 

யென்க. 

59. இக்கருத்துக்களே, பொருட்கள் யாவும் எண்களே எனப் 

பைதாகரசு கூறியதற்குக் காரணமாயிருந்திருக்க வேண்டும் 

என்பதில் ஐயமில்லை. இவற்றுக்குச் சிறிது பிந்திய காலத்தே 

வாழ்ந்த பைதாகரசவாதிகள் இவ்வெண்கள் கேத்திரகணித 

உருவங்களே யெனக் கூறினர் $ ஆனால் “* எண்கள் * எனும் 

பெயர் கையாளப்பட்டமையையும், இயூறைத்தோசு கையாண்ட 

முறையையும் நோக்கும்போது, இக்கொள்கை முதலில் இப் 

பொருளிற் கருதப்படவில்லை என்பது புலனாகிறது. பைதாகரசு 

லின் சிந்தனை பின்வருமாறே செயற்பட்டிருக்கவேண்டுமென 

நாம் கருதலாம். இசையொலிகளை எண்களாகக் கருதலா 
மெனின், ஏனைய பொருள்களை ஏன் அவ்வாறு கருதக் 

கூடாது? பொருள்களில் எண்களுக்கு ஒப்பான இயல்புகள்! பல 

இருப்பதைக் காண்கிறோம். நல்வாய்ப்பிருந்தால், அட்டசாம் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுபோல, பரிசோதனை யொன்றின் மூலம் 
பொருள்களின் உண்மையான “* எண் இயல்பு “ம் எமக்குப் 
புலப்படலாம். நவபைதாகரச எழுத்தாளர்கள், பிறவிடயங்களில் 

தாம் பின்பற்றிய வழியைத் தொடர்ந்து, தமது கழக்க்த்தின் 

மிகப் பழைய கருத்துக்களைத் தழுலி, தமது கற்பனைக்கேற்ற 

வாறெல்லாம் பொருள்களுக்கும் எண்களுக்குமிடையே பல்வேறு 
வகையான ஒற்றுமைகளையும் காண முனைந்இருக்ன்றனர் ; 
ஆனால் அதிட்டவசமாக, அவர்களது மூயற்சிகளையெல்லாம் கவ 
னிக்கவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் எமக்கில்லை. ஒரு சில பொருள்களை
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மட்டுமே பைதாகரசு எணகள் மூலம் விளக்கினார் என wis 

தோதில தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். ஆகவே, பைதாகரசு இது 

பற்றிய பூரணமான கொளகையெதனையும் விட்டுச் செல்ல 

வில்லை யென்பதும், ஐந்தாம் நாற்றாண்டைச் சேர்ந்த பைதாகரச 

வாதிகளும் இக்கொள்கையை மேலும் விருத்தி செய்வதில் 

எத்தகைய ஆர்வமும் காட்டவிலலையென்பதும் இதிலிருந்து 

பெறப்படுன்றன. ஆனால, “ தக்கசமயம் '” என்பது எழு என 
வும், நீதி நாலு எனவும், இருமணம் மூன்று எனவும் இவர்கள் 

கருஇனர் என அரித்தோதில கூறியுள்ளார். இவையும் இவை 

போன்ற திலவும் பைதாகரசுவினால் அல்லது அவருக்கடுத்த 

தலைமுறையில் வாழ்ந்த அவரது ௪ீடர்களினாற் கூறப்பட்டனவே 

யெனக் கொள்ளலாம் ; ஆனால் இவற்றுக்கு நாம் அதிக 
முக்கையத்துவமளிக்கலாகாது. நாம் இவ்வொப்புமைகளிலிருந்து 

எமது ஆராய்ச்சியை ஆரம்பிக்காது, மைலீசிய கொள்கைக 

ளோடு தொடர்புடையனபோற் காண்ப்படும் கூற்றுக்களிலிருந்தே 
ஆரம்பித்தல் வேண்டும். எனெனில், அவையே இக்கொள்கை 

ஆரம்பத்திலிருந்த நிலைபற்றி எமக்குக் கூறுவன. 

53. பைதாகாச கழகத்தின் ஆரம்பகாலக் கொள்கை பற்றிக் 

கூறும் கூற்றுக்களிற் குறிப்பிடத்தக்கதாய் உள்ள வொன்று 
அறித்தோதஇலினதாகும். வானத்திற்கு வெளியே * வரம் 

பற்ற மூச்சு ”” இருந்ததெனவும் பூமி அதனைச் சுவாசித்ததென 
வும்? பைதாகாசவாதிகள் கூறினரென் அரித்தோதில் கூறு 

aor. பொருளளவில் இது அணக்கிமினிசுவாற் போதிக்கப்பட்ட 

கொளகையேயாகும். பின்னர் செனோபனிசுவால் இக்கொள்கை 

மறுக்கப்பட்டது என்பதைக் காணும்போது, பைதாகரசவும் இக் 

கொள்கையைப் போதித்தார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படிகறது. 

இக்கொள்கை மேலும் விருத்தி செய்யப்பட்டதற்கும் mugs 

காசுவே காரணம் என நாம் ஊடக்கலாம். முதலாவது 

அங்கம்--அஃ்து எவ்வாறு நடைபெற்றகெனினும்- தோன்றிய 

தன் பின்னர், வாம்பற்றதில மிகவும் அணித்தாக இருந்த 

பகுதி உள்ளிழுக்கப்பட்டுக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது ;£ இவ்வாறு 

உள்ளிமுக்கப்பட்ட வரம்பற்றஇின் பகுதியே, அங்கங்கள் யாவற் 

றையும் ஒன்றோடொன்று சேராது பிரித்து வைத்திருக்கிறது. 

வரம்பற்றஇலிருந்து உள்ளிழுக்கப்பட்ட பகுஇயே இவ்வங்கங்களுக் 

இடையேயுள்ள வெளியாகிறது. சார்பிலாது தனிப்பட்ட கணிய 

மெனும் கருத்தை உணர்த்துதற்கே இவ்வாறெல்லாம் வருணிக் 

SILO) SCTE. 

3. Arist. Met. M, 4. 1078, b 21 (R. P. 78). 
4 Arist. Phys. A 6. 213, b. 23 (R. P. 75a). 

8. Arist. Met. N, 3. 1091 a 13 (R. P. 74). 

6—B. 10269 (6/63) 

அண்டவியல்
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அரித்தோதிவிடமிருந்து பெறப்பட்ட இப்பகு இகளில், “* மூச்ச “*, 

வெளியென அல்லது வெறுமையானதென் வருணிக்கப்படு 

Bog. அனக்கிமாந்தாது கொள்கையிலும் இம்மயக்கத்தை தாம் 

கண்டோமாதலால், இங்கு இதனைக் காண்பதையிட்டு நாம் 
ஆச்சரியமடையவேண்டியதஇல்லை. வளிக்கும், பணிக்கும் வேறு 
பாடு. காணாததால் ஏற்படும் மயக்கம் இங்கும் ஏற்பட்டதற்கான 

சான்றுகளையும் காண்கிறோம். பைதாகரசு எல்லையைத் தீயென 
“வம், வரம்பற்றதை இருளெனவும் கூறினாரென்பது பற்தி 

எவ்வகையான சந்தேகத்திற்குமிடமிலலைப் போலத் தோன்று 
றது. இப்பாசோச இயே மூலத த்துவமெனக் கூறினாளொன அறித் 
கோதில் மூலமாக அறியோம். பார்மனைடிச தமது காலத் 

தவர்களது கொள்கைகளைப் பற்றிக் கூறுகையில், தீ, இரவி 
எனும் இரண்டுமே ரமுதற்றத்துவங்கள் என அவர்கள் கருஇனார் 
எனக் கூறுகிறார். பைதாகாச முரண்பாட்டு அட்டவணையிலும், 

"தனியும் இருளும், முறையே எல்லை, எல்லையற்றது எனும் 

கலைப்புகளின் இழ்ததாப்பட்டிருப்பதையும் நாம் காணலாம்.” 
மூச்சு என்பதற்கும் இருளுக்கும் இங்கு வேற்றுமை காணப் 
படாதிருப்பதிலிருந்து, இக்கொள்கை கொஞ்சமேனும் வளர்ச்சி 
பெறாகவொன்று என்பது நன்கு நிரூபிக்கப்படுறெது ; வனெ 

னில் கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டிற்றான இருள் என்பது ஒருவகை 
ஆவி எனும கருத்து நிலவியது. ஜந்தாம் நூற்றாண்டில் அத 
னது உண்மையான தன்மை உணரப்பட்டிருந்தது. பிளேட்டோ, 

வாலாற்று ரீதியான விடயங்களைக் கையாளுவதில் தனக்குன்ள 
வழமையான சாமர்த்தியததோடு பைதாகரசவாதியான இமா 
யோசுவை, இருளும் பனியும், அடர்த்தியுறற வளியேயெனக் 
கூற வைக்ருர்.. எனவே, இருளாலான புலமொன்றில, பிர 
காசமுள்ள ஒளித்திட்டுக்களிருப்பதாக நாம் கற்பனை செய்து 
கொள்ளவேண்டும்--உடுக்கள் நிறைந்த வானத்தைக் காணும் 
போது இக்கற்பனை இயல்பாகவே தோன்றுகிறது. உலகம் ஓன் 

.ஐல்) பல உள எனும் மைலீசிய கருத்தையும், பைதகாகர௯ 
ஏற்றுக்கொண்டார். எனக் கூறவும் இடமுண்டெனலாம். அதி 
Did அவை எண்ணிறந்தன எனக் கூறுவதே பைதாகரசுவின் 
“கொள்கைக்கு ஏற்றதாயிருந்திருக்கும் எனல் பொருந்தும். ஆதி 
.பைதாகாரசவாதிகளுள் ஒருவனாகிய பெட்ரோன் என்பான், எல் 

3. Arist. Met. A., 3. 984 உ 7௩. ௫. 56 6). 

2- அதி. 4.01 ஆம பிரிவிற் காண்க... 

3. Arist. Met. A., 5. 986 a 25 (R. P. 66). 

4. Plato, Tim. 68 d 2.
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லாமாக ரநூற்றெண்பத்துமூானறு உலகுகள் இருந்தன வென 
வும், அவை முக்கோணவடிவான ஓழுங்ல் அமைந் இருந்தன 
வெனவும் கூறியுள்ளான். 

54, வானசோதிகள் யாவும் தீ நிறைந்த வளிச்சில்லுகள் வானசோதி: 
எனவும் அவற்றிலுள்ள சல துவாரஙகளுக்கூடாகத் த வெளிகள் 
யேறுகறதெனவும் அனல்சிமாந்தர் கூறினார் (பிரிவு 21). பைதா 

கருவும் இக்கருத்தையே தழுவினர் எனக் கருத இடமுண்டு, 

வானசோதிகளான சில்லுகள் மூன்று இருந்தனவென அனச் 
சிமாந்தர் கருதினாரெனவும் கண்டோம். பைதாகாசு தான் 

கண்டுபிடித்த நான்காவது, ஐந்தாவது, எட்டாவது இசையிடை 

களுக்கும், வானசோதிகளான இம்மூன்றுக்குமிடையேயும் ஒப் 

புமை கண்டிருக்கலாம். “கோளஙகளின் இசைவு ” பற்றிய 

கொள்கை, இவ்வொப்புமையிலிருந்து ஆரம்பித்ததெனக் கரு 
துவதே மிகவும் பொருத்தமான தென்ச. ஆனால் பைதாக 
ரசவின் கொள்கை எதனையும் கோளஙகளின் இசைவு பற்றிய 

கொள்கையென அழைப்பின் அது இருவழிகளில் தவருகும். 
பைதாகாசு உபயோகித்த பதத்தின் பொருள் அட்டச௬ுரம் என் 
பதே யொழிய இசைவு என்பதல்ல. மேலும் கோளங்கள் 

எனும் சொல்லைப் பைதாகரசுவின கொள்கையிற் சேர்ப்பது 
காலவமுவாகும். எனெனில் இவரது காலத்தேயும் சக்கரங்கள் 
அல்லது சில்லுகள் எனவே வானசோதிகள் விளக்கப்பட்டன. 

கிழக்கு மேற்காக நடைபெறும் பூமியினது நாளாந்த சுமற் 
சிக்கும், மேற்கிலிருந்து இெக்கை தோக்கப் பூமியிலும் குறை 
வான வேகத்தில், சூரியன சந்இரன் இரகங்கள் என்பன செல் 

வதற்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடும் பைதாகாசு கழகத்தின் . 
ஆரம்பகாலத்திற் கண்டு பிடிக்கப்பட்டவொன்றே யெனக் கூறி 
விடலாம். உண்மையில் இவ்வேறுபாட்டை முதலில் உணர்ந்த 
வர் பைதாகாசுவே எனக் கூறினும் பொருந்தும்.” இக்கருத்தை 
ஏற்றுக்கொள்வதானால், சுமிக்கொள்கை கைவிடப்படவேண்டு 

மென்பதும் அண்டம் கோளமானது எனும் கருத்தே பொருத்த 
மானதாகக் கொள்ளப்படவேண்டுமென்பதும் தெளிவு. ஆனால் 

3. அத, 4.98 ஆம் பிரிலிற் காண்க. 

5... பிளேட்டோ இதனை ஜா புதுமையாக எடுத்துக்காட்டுகறார் என எண்ணி, 
நான இக் கொள்கையின் உண்மையைச் சந்தேகித்தேன். ஆனால் பேராசிரியர் 
செய்லர் எனது கருத்துத் தவறானது என எனக்கு உணர்த்தியுள்ளார். 

பிளேட்டோ மறுப்பது (௪ 822) இககொள்கையையே,. அவர் புகழ்வது 

புதிய உருவததிலமைநத சிக்கலற்ற வியககம் பற்றியவோர் கொள்கையையே 
எனலாம். இது பிளேட்டோ பிறகாலததில உணர்ததவோர் விடயமெனலாம். 

குடியரசு, Horns ஆய நூல்களில சிககலான இயக்கம் பறறிய பைதாகரச 

கொள்கையே காணப்படூறது.
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._ அணக்கிமாந்தாது கொள்கையிலுன்ள அிக்கல்களிலிருந்து தப்பூ 

வதற்கு இது ஒன்றே சாத்தியமான வழியாயிருந்தது. முடி 
வாகக் கூறுவதாயின, சூரியன், சந்திரன், இரகங்கள் ஆய 

யாவற்றினது இயக்கங்களும் வேறு வேறான இயல்பின வெனவே 
கூறுதல் வேண்டும். மாறுபடக்கூடிய, கோணவேகத்தோடுகூடிய 
தமக்மயைல்பான சுழற்சிகளை யுடையனவாயிருப்பதோடு, இவை 

நாளாந்த சுழற்சியின் காரணமாகக் கிழக்கு மேறகாகவும் 
கொண்டு செல்லப்படின்றன. வானமையசேகைக்குச் சாய்வாக 

அமையும்  இரகங்களின் தழுக்குளை தநாளாத்த சுழற்சியின், 

சத்திக்கு உட்படுகின்றன எனக் கூறுவகதன மூலம் இவற்றின் 
இயக்கத்தின் தன்மையை வருணிக்கலாம். தெமோூரித்தோச 

வின் காலம்வரை, அயோனிய அசிந்தனை மாபினர் இக் கருத் 

இனை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தனர். வானசோதிகள் யாவும் 
ஒரே தஇிசையிற் சுழல்கின்றன எனும் சுழிக்கொள்கையையே 
அவர்கள் தழுவி நின்றனர். இக்கொள்கையினபடி, பைதாகரச 
கொள்கையின்படி, மிகக் கூடிய கோண வேகத்தையுடைய 
வானசோதிகளே, மிகக் குறைந்த வேகத்தையுடையனவாகக் 

கருகுப்பட்டன. பைதாகரசு கொள்கைப்படி, சனி, முப்பது 

ஆண்டுகளிற் கொருமுூறை சுழல்கிறது ; அவயோனிய கொள்கைப் 
படி, இரகங்கள் யாவற்றிலுள்ளும் மிகக் குறைந்த வேகதகதை 

யுடையது இதுவே. அதாவது இராசிகளினது வேகத்திற்குச் 

சயாமான வேகமுடையது எனக் கருதப்படக்கூடியது சனியே என 

லாம். 

அயோனியர்களாலும், அனக்சகோசசு தெமோூரித்தோச 
போன்றோராலும் மறுக்கப்பட்டதான, பூமி கோளவடிவினதே 

யெனும் உண்மையைக் கண்டு பிடித்தவர் பைதாகரசுவே யென 
தாம் உறுதியோடு கூறலாம். இதற்கான ஆதாரங்களை தாம் 
பின்னர் காண்போம். ஆனால் பூமியைச் சற்றி எனை கடுக்கன் 

சமன்றனவெனவே பைதாகாச கருஇதினாரெனவும், பூமியும் 
ஒரு கிரகமே யென்பது பிற்காலத் இலேயே கணடுபிடிக்கப்பட்டது 
எனவும் தோன்றுகிறது (பிரிவு 150). 

பைதாகாசுவின் கொள்கைகள் பற்றி நாம் இதுவரை 
கூறியவை பெருமளவிற்கு எமது ஊாகமே என்பதோடு, இவ் 

வருணனை பூரணமான தல்ல வெனபதையும் குறிப்பிடல் 
(வேண்டும். 'பைதாகாச கழமகத்தினரின் கொள்க&கைகளெனப்படு 
வனவற்றில் மிகவும் பழமையானவையாய்க் காணப்படுவன 

வற்றை நாம் பைதாகாசுவின் கருத்துக்கள் எனத் தீர்மானித் 
துள்ளோம். இவ்வாறு தீர்மானித்தற்கு நாம் ஆராயந்த சான்று 
களையும் நாம் இங்கு முற்றாகத் தாரறமுடியவில்லை. பிற்கால 

அபைதாகரசவாதிகளின் கொள்கைகளையும், பார்மனைடிசுவின் கவி
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தையின் இரண்டாவது பகுதியையும் நாம் ஆராய்ந்ததன் பின் 
னரே, பைதாகாசு பற்றி நாம் கூறியவறறின் உண்மையான 
தன்மை புலப்படும். எளிய, எண் விதைங்களின் மூலம் 

இசைவுடைய இசைமிடைகளைக் குறிப்பிடலாம் எனக் கண்டு 
பிடித்தமையே விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு அவர் செய்த மிகப் 

பெரிய பணியென்பது வெளிப்படை. பைதாகரசுவின இக்கண்டு 
பிடிப்பைத் தொடர்ந்து வழமையாக, * முரண்பாடுகள் '' என 

அமைக்கப்பட்டவை பற்றிய புதிய கொள்கை ஒன்று உருவாக 

வும் வழியேற்படுகிறது. இவ்விகதங்களை அவதானிப்பதன்ருமலம் 

உயர்ந்தனவற்றிற்கும் தாழ்ந்தனவற்றிற்கு மிடையே இசை 
வுண்டாக்க முடியுமானால், அதே முறையில் ஏனைய முரண்பாடு 
கனிடையேயும் இசைவேற்படுத்தலா மெனபது தெளிவு. சூடு- 
குளிர், வறட்சி ஈரலிப்பு எனும் முரண்பாடுகள் யாவும் சம 

நிலையடையும் வகையில் இணைக்கப்படலாம்*. யாவரும் நன்கு 
அறிந்ததான இடைக்கோட்பாடு என்பதும், பைதாகரசுவின் 

இசைவு முறையை ஒழுக்கத்துறையிற் பிரயோகிப்பகனால் ஏற் 

பட்டதே3. பைதாகாசுவின் காலத்துறகுப் பின்னர், கிரேக்க 
மெய்யியல் ம.முவதையுமே ** பூரணமாகச் சுருதி கூட்டிய தந்தி ” 
யெனும் இலட்சியம் வியாபித்து நின்றது எனினும் மிகையா 
காது. 

[[--கொலொயபோன் நாட்டு செனோபனிசு 

55. பைதாகரசுவின் கொள்கைகளின மூலம், அக்காலத்னுச் வாழ்ககை 

சமய இயக்கங்களுக்கு ஆழ்ந்தவோர் பொருளேற்பட்டதெவ்வாறு 

என்பதைக் கண்டோம். கவிஞர்களாற் புகுத்தப்பட்ட கடவுட் 

கொள்கைகளுக் சகெதிராகத் தோன்றிய, முற்றிலும் வேறு 
விதமான விளைவொணன்றை நாம் இங்கு ஆராய்தல் வேண்டும். 

செனோபனிசு தனது காலத்தே நிகழ்ந்த சமய மறுமலர்ச்சி 
யைப் பற்றிச் சற்றேனும் கவனியாதிருந்தாரெனினும், தெய் 

வங்களை மனித இயல்புடையோராகக் கருதுவதை முற்றாக 

3. அதீ. &, பிரிவு 92-98 ஐயும் அத். 7, பிரிவு 150-762 ஐயுங் காண்க. 

2 டோலற்றனது இசசாயனச் சேர்கை கொளகைக்கும மேலே தரப்பட்ட 

இசைவுக கோட்பாட்டிற்குமிளயயே உளள தற்றுமைஎயக் கண்டு வியப்படையாது 

௬௧௧ மூடியாது. இனறைய இடத்திண்ம இரசாயனவியலாரது படக் குறியீடுகளும் 

பைதாகரசுவினது வடிவங்களைக் குறிப்பிடத்தகக வகையில ஒத்திருககனறன. 

*பொருளகள் யாவும உணகளே* எனக கூறியபோது பைதாகரசு உலகதோற்றத் 

தைப் பற்றிய உண்மையை அறிநதிருததாரோ என எண்ணத் தோனறுறைது. 

3. பிளேட்டோவினது பிலிபசுவிலிருநதே அரித்தோதில தனது இடைக் 

கோட்பாட்டைப் பெற்றார். அநநூலில இககொளகை பைதாகரசுவினது எனவே 
விளசகப்பட்டுளது.
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எதிர்த்தார். பைதாகரசுவையும் அவரது மறுபிறப்புக்கொள் 

கையையும் நையாண்டி செய்து, அவர் எழுதிய இரங்கற் 

பாலின் பகுதியொன்று இன்றும் உளது. பைதாகாசு, தேலிசு 

ஆஇியோரது கொள்கைகளை இவர் எதிர்த்தாசெனவும், எபிமை 

னிடிசுவின் கொள்கைகளையும் இவர் தாகூனாரெனவும் நாம் 

அறிகிறோம். இவை யாவும் நம்பத் தகுத்தனவே யெனினும், 

இவற்றைப் பறறிக் கூறும் இவரது நாற்பகூதிகள் எவையும் 

எமக்குக் கிடைத் Bog. 

செனோபனிசுவின் காலத்தை நிர்ணயிப்பது அவ்வளவு இலகு 

வான காரியமல்ல. இவ்விடயங்களிற் பெரிதும் நம்பத்தகுந்த 

ஆதாரமான இமாயோச, அயரோன், எபிகாமோசு ஆகியோரது 

காலத்தையே செனோபனிசவும் சேர்ந்தவர் எனக் கூறியுள்ளார். 

இறீசசுவையும், ஞானியர் எழுவரையும் பற்றிய கதைகள் ஐத் 

தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த இகரேக்கர்களுக்கு எவ்வாறு 

சிரிப்பை யூட்டினவோ, அவ்வாறே நான்காம் ஸசூற்றாண்டில் 

வாழ்ந்த கரேக்கர்களுக்குப் பெரும் களிப்பை பூட்டிய கதை 

யொன்றின் பொருளாயமைந்த, அயரோனது சபை நிகழ்ச்சிக 

னில இவரும் பங்கெடுத்துக் கொண்டாசெனவே தோன்றுகிறது. 

செனோபனிச, நாறு வயதினராகும் வரை வாழ்ந்தார் எனக் 

கூறுவதாயினும் கூட, அயரோன் இ. மூ. 478 இல் இருந்து 

467 வரையே ஆண்டானாகையால், அவர் கி. மூ. 510 ஆம் 

ஆண்டிற்கு முன்னர் பிறந்தார் எனக் கூறமுடியாது. ஆனால் 

&0 வது ஒலிம்பிய ஆண்டில் (இ. மு. 620-616) இவர் பிறந் 

தாரென அப்பொலோடரசு கூறினாரெனவும், டாரியச, சைர௯ 

என்போரது காலம் வரை இவர் வாழ்ந்தாரெனவும் Bert 

மென்று என்பார் கூறுகிறார். இத்தகைய விடயங்களில் அப் 

பொலோடாசுவையே பெரும்பாலும் நம்பியிருப்பவரான இடை 

யோ௫ினிசு 60 ஆவது ஒலிம்பிய ஆண்டில் (௪. cp. 540-37) 

இவர் சிறப்புடன் விளங்னுரெனக் கூறுகிறார். டியல்சுவும் 

அப்பொலோடாசு உண்மையில் இவ்வாறு கூறினார் எனக் கூறு 

amt. இவை எவ்வாறிருப்பினும், ஈலியா நிறுவப்பட்ட ஆண் 

டில் இவர் அங்கு சென்றிருந்தார் என்பதைக் கொண்டே 

இ. மு. 540 ஆம் ஆண்டு என்பது பெறப்பட்டிருக்றெது. ஆகவே 

இது வெறும் ஊகமேயாதலால், நாம் இதற்கு அதிக மூக்கயத் 

துவம் அளிக்க வேண்டியதில்லை. 

௩. ஓம வரும் ர ஆவது பகுதியைப் பார்க்கவும். 

2 Diog. ix. 18 (௩. உ. 97), இரகணம் ஏற்படப் போவதைத் தேலிசு 

மூன் கூட்டித தெரிவித்தது பறறிச் செனோபனி௯ குறிப்பிட்டளனார் என நாம 

எற்கெனவே கண்டோம்.
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செனோபனிசுவைப்பற்றி நாம் உறுதியாக அறிந்து கொண்ட 
தெல்லாம், இருபத்தைந்து வயதிலிருந்தே அவர் நாடோடியாக 
வாஜ்நீதாரென்பதும், 92 வயதிலும் அவர் உயிரோடிருந்து 

கவிதைகள் புனைந்து கொண்டிருந்தார் என்பதுமேயாம். அவர் 
தானாகக் கூறுவதாவது (1. 824 [கோஷ் 1. 2, 97): 

சஞ்சலங்கள் பலவற்றை அனுபவித்த எனது ஆன்மா எலாசு 
தாடு முழுவதும் அறுபத்தேழு ஆண்டுகளாக அலைந்திருக்கிறது ; 

இவ்டையஙகளைப் பற்றி உண்மையாக நான் எதுவும் கூறமுடியு 

மென்றால், அப்போது நான் பிறந்து இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் 
கழிந்திருக்கும் என்பதுவே அது. 

இன்னொரு கவிதையில் எழுதப்பட்ட வினாவிற்கே, செனோ 
பனிசு இங்கு பதிலளிக்கிறாரெனவும் அவர் இங்கு குறிப்பிடு 
வது அயோனியாவை ஆர்ப்பகோசு கைப்பற்றிய சம்பவமோேயெண 

வும் கொள்ள ஆவல் ஏற்படுவதியல்பே (fr. 22—17 Karst; 
R. P. 95 a). 

மாரிகாலத்தில் நல்ல உணவுண்டகன் பின்னர் இனிமை 
யான உவைனைப் பருகக் கொண்டு இீயினருகே, மெனமை 
யான படுக்கைகளில் கடலையைக் கொறித்துக்கொண்டி ரச்கை 

மில் நாம் கூறவேண்டியன இவை போன்றவைகளே: *: நீங்கள் 
எத்தேசத்தைச் சேர்ந்தவர், அருமையான கனவானே, உங்க 
CG எத்தனை வயதாகிறது? பிடி வந்தபோது நீங்கள் 
எத்தனை வயதானவராயிருந்தீர்கள்.”" 

இதன்படி இவர் இ. மு. 565 ம் ஆண்டிற் பிறந்திருக்க 
வேண்டும். அத்துடன் இதன்படி அயரோனு)க்கும் இவருக்கு 
மிடையே யிருந்ததெனக் கூறப்படும் தொடர்பும் நம்பத் 
தகுந்ததாகிறது. மேலும் பைதாகரசுவை இவர் இறந்தகாலத் 
திற் குறிப்பிடடனரென்பதையும் எரக்களைட்டசு இவரை இறத்த 
காலத்தில் அழைத்தாரெனவும் நாம் காண்கிரோம்.8 

அணக்சிமாந்தாது போதனைகளைச் செனோபனிசு “ கேட்டா £” 
செனத் தியோபிறசுத்தோசு கூறியுள்ளார். அயோனிய அண்ட 
வியலையும் இவர் அறிந்திருந்தாரென நாம் காண்போம். தான் 
பிறந்த தகரிலிருந்து வெளியேற்நப்பட்டகன் பின்னர் இவர் 
சிசிலியில், பெரும்பாலும் சாரங்கள், கட்டானா ஆஇிய இடங்களில், 

1 அது வேறொரு கவிதையாயிருகக வேண்டும் எனபது உறுதி; எனெனில் 
இங்குள்ள பகுதி இரங்கற்பாவாக இருககையில் அதுவோ அறுசீரடிகளாலான 
தாகக காணப்படுகிறது. 

2. Xenophanes, fr. 7; Herakleitos, fra. 16, 17. 

3. Diog. ix. 21 (R. P. 96 a).
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வாழ்ந்தார் என அறிகறோம்*. தனக்கு முன்பு வாழ்ந்த 

ஆக்கலொக்கோசுவைப் போல இவரும் தனது இதயபாரம் 
முழுவதையும் இரங்கற்பாககள், அங்கதக் கவிதைகள் என் 

பனவற்றின் மூலம் வெளியிட முனைந்தார். இவர் தமது 

கவிதைகளைப் பாடிய வைபவங்களில, அயோனியாவிலிருந்து 
வந்த அகதிகள், தமது நாட்டு நற்பமக்கங்களைப் பேண முயன் 
றிருப்பார்கள் என நாம் எண்ணலாம். ஆனால் இவர் ஓர் 
பாணனாக வாழ்ந்தார் எனும் கூறறுக்கு எவ்வகை ஆதாரமு 

மில்லை யென்க. அக்காலத்தே, இரங்கற்பாக்களைப் பாடியவர் 
கள், தமது பாட்டுக்களைக் கேட்போருககுச் சமமானவர்களாய் 
இருந்தனரேயொழிய, பாணாகளைப் போலச் சமுதாயத்திற் 
குறைந்தோராக மதிக்கப்படவிலலை. இவர் தனது தொன ணூற் 
றிரண்டாவது வயதிலும் நாடோடி வாழ்க்கையையே மேற் 
கொண்டிருந்தாரென நாம் கண்டோம். இது, இவர் ஈலியாவிற் 
றங் வாழ்ந்து, அங்கோர் கழகத்தையும் நிறுவினாரென்னும் 

செயதியோடு மூரண்பட்டதாகக் காணபபடூிறது. அன்றியும் 

இவர் தனது இறுதிநாட்களை அயரோனது சபைமிற் கழித்தன 
ரென நாம் கருதுவோமாயின் இம்முரண்பாடு மேலும் வலு 
வடைிறதெனலாம். பண்டைய எழுத்தாளர்களில் ஒருவராவது 
இவர் எப்போதாவது ஈலியாவிற் றங்க வாழ்ந்தனர் என 

நேரடியாகக் கூறவில்லையென்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. நமக் 
குக்ிடைத்துள்ள சான்றுகளும், அவர் அங்கு தங்கனார் என்ப 

தோடு பொருந்தாதனவாகவே உள்ளன. 

56. செனோபனிச அறுசரடிப் பாடல்களை யெழுதினாரெனவும், 

ஓமர் எசியொட்டு என்போருக் கெதிராக இரங்கற்பாக்களையும் 

ஐந்து சரடிப்பாடல்களையும் எழுதினாரெனவும் இடையோசினிசு 

கூறியுள்ளார். இவர் மெய்யியற் கவிதை யெதுவும் எழுதினா 
ரென நம்பத் தகுந்த ஆதாரம் எதனிலும் குறிப்பிடப்படவில்லை. 

பூமி முடிவின்றிக் கழ் நோக்க விரிந்துள்ளது (பகுதி. 28) 
எனப் பொருள்படும் கவிதை எதையும் தான் கண்டதில்லை 

யெனச் சிம்பினிசியசு கூறுகிறார். இதிலிருந்து கழகத்தில் இக் 
கவிதையின் பிரதியெதுவும் இருக்கவில்லை யென்பது பெறப்பட 

றது. உண்மையில் இத்தகைய கவிதையொன்றிருந்த தாயின், 

கழகத்தில அதன் பிரதியில்லாதிருந்தது என்பது மிகுந்த ஆச் 

சரியத்திற் குரியகே. செனோபனிசவிலும் குறைந்தவ சான 

பலரது நூல்களைச் சிம்பிளிசியசுவினால் அங்கு காண முடிந் 
தது. மெய்யியற் கவிதையொன்றினைச் செனோபனிசு எழுதினா 

ரென்பதற்கு 246 சானறுகளும் இல்லை. மெய்யியற் 

L Diog. ix. 18 (R. P. 96).
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பொருளுடைய,  இருபத்தெட்டடிகளையடைய கலிதையொன் 
நிருந்ததென டியல்சு கூறியுள்ளார். ஆனால் நான் இங்கு 
விளக்க முயன்றுள்ளதுபோல, செனோபனிச௪, ஓமர், எசியொட்டு 

என்போரைத் தாக்கும்வகையில் எழுதிய கவிதைகளில் இம் 
மெய்யியற் பொருளும் இயல்பாகவே அமைதநதிருககும் என 

லாம். ஒமரது காவியங்களுக்கு எழுதப்பட்ட பாடியஙகளிலி 
ருந்தே, செனோபனிசவின் மெய்யியற் கருத்துக்கள் எனக் கூறப் 

படுபவை பெரும்பாலும் பெறபபட்டிருக்னைறன வென்பது குறிப் 

பிடத்தககது. ஆகவே, செனோபனிக, தாம் கொண்டிருந்த விஞ் 

ஞானக் கருததுக்களை அஙசகதக் கவிதைகளிடையே ஆஙகாங்கே 
வெளியிட்டனர் எனக் கொள்வதே பொருந்தும். இம்முறையே 
அக்கால வழக்காயுமிருந்தது எனபது எபிகாமோசுவின் _நூலில் 

எமக்குக் இடைததனவற்றைப் பார்ககும் போதும் தெளி 

வாூறது. 

 தில்லோய் ”* எனும் பெயரால், பிற்காலத்தில் வழங்கிய, 
செனோபனிசுவின் அங்கதக் கலிதைகள் அவர் காலததிலும் 
இப்பெயராலேயே வழககயிருக்கலாம். அல்லது அங்கதக் கவிகை 
யெழுதுவோன் எனும் பொருளிற Cree மொழியில் சில்லோ 
கஇறாபோசு என அழைக்கப்பட்டவனும், மெய்யியலாளரை 

நையாண்டி செய்து தான் கூறியனவற்றை யெல்லாம் செனோ 

பனிசலின் பெயரில் வழங்குமாறு செய்தவனுமான பிளேய௯ 

நாட்டவனான திமோன (ஏறத்தாழ 8. மு. 259) என்பவன் முத 
லாக, இக்கவிதைகள் இவ்வாறு “ சிலலோய் '” என அழமைககப்பட் 

டிருக்கலாம். ஐந்து சரடிகளுள் ஒன்று மட்டுமே எமக்குக் 
இடைத்திருக்றெது, அதுவும் அறுசீரடியையே அடுத்த அடியாகக் 

கொண்டிருக்கிறது (பகுதி 14). இதைப் பார்ககும்போது மாகைப் 

டூக்களனி லுள்ளதைப்போல, செனோபனிசுவும் தனது அறுசீர 
டி.ப்பாடல்களினிடையே ஐந்து சீரடிகளைப் புகுத்தும் பழக்கத்தை 
யுடையவராயிருந்தார் எனத் தோன்றுறைது. 

57, டியல்சு தந்துளளவாறு, அதே ஒழுங்கில் செனோபனி கவிதைப் 

அலின் கவிதைப்பகுஇகளைத் தருகறேன. பகுதிகள் 

இரங்கற்பாக்கள் 

(5 

எல்லோருடைய கைகளும், அவர்களது எண்ணங்களும் இந் 
நிலமும் சுத்தமாயுள்ளன ; முறுக்கிய மாலைகளை ஒருவர் எமது 
தலைகளிற் சூட்டுகிறார் ; இன்னொருவர் வாசனைக் குழம்பைத் 

தட்டத்திற் கொணர்ந்து எமக்குத் தருகிறார். நிறைந்த இன் 
பத்தைத் தரும், கலவைப் பாத்திரம் தயாராக இருக்கிறது.
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மமெண்மையானதும், மலர் மணரமுடையதுமான உவைன், ஒரு 

போதும், குறையமாட்டாதது போல, எமக்கருகே சாடிகளில் 
எராளமாக இருக்கிறது. யாவற்றுக்கும் நடுவே காய வாசனைப் 

புகையை அளிக்கும் சாம்பிராணியிருக்கறது; இனிமையான 

குளிர்ந்த நன்னீரும் உளது. பாற்கட்டியும், நறுத்தேனும், 
பொன்னிறமாகச் சுடப்பட்ட உரொட்டிகளும் எமக்கு முன்னே 

படைக்கப்பட்டிருக்ன்றன. நடுவேயிருக்கும் பீடத்தைச் அற்றிலும் 

மலர்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன ; ஆடலும் பாடலுமாக 

இம்மணடபமே களிப்பால் நிறைந்திருக்கிறது. 

ஆனால் புனிதமான கதைகளையும் தாயவார்த்தைகளையும் 

கூறி, கனளிப்பொடு இறைவனை வமிபடுவதே முதஸிற செய்ய 

வேண்டியதாகும் ; அதன் பின், நன்னெறியில் ஒழுகுகுற்கு 

வேண்டிய இடத்தை எமக்குத் தருமாறு பிரார்த்தனை செய்து 
அருக்கயேங்களைச் சமர்ப்பித்ததன பின்னர், பணியாளொருவனது 

உதகவியின்றிகத தானாகவே தனது இல்லம் சேரும் நிதானத்தை 
இழக்காதவரையில், விரும்பிய அளவு மதுவருந்துவதிற் பிமை 

யெதுவும் இல்லையென்சக. மூப்புக்காலத்தே தளர்ச்சியடையா 

இருக்கவும் இது அனுகூலமானதே. மதுவருத்தியதன பின் 

னரும், இறனைப் பரீட்கெகும் போட்டிகளில், தனது நினைவையும், 

வலிமையையும் இயனறமட்டிற் பாவித்து, தனது ஆற்றலைக் 
காட்டுபவன் எவனோ அவனே மானிதரிடையே போற்றப்படக்கூடி 
வாறான. பண்டைய மனிதர்களது கற்பனைகளான தைத் 
இயர்களையும் இராட்சதர்களையம் மற்றும் குழப்பமான சண்டை 
களையும் பற்றிப் பாடும் பயனற்ற செயலில் ஈடுபடாது, மனிதன் 

தெய்வங்களை வணக்கத்தோடு வழிபடல் வேண்டும் ; அது அவ 

ணுக்கு எப்போதும் நன்மை தரும். 

(2) 
பைசாவூற்றுக்கருகே, சியசவின் இருப்பிடம் அமைந்துள்ள 

ஒலிம்பியாவில நடக்கும் ஓந்திறப் போட்டிகளிலாவது, ஒட்டப் 

பந்தயத்திலாவது ஒருவன் வெற்றியீட்டினாலென்ன, மற்போ 
ரில், கடாமான குத்துச்சண்டையில் அல்லது இவையிரண்டும் 
சோந்த யுத்தங்களில் சிறந்து விளங்கி மக்களின் அமிமானது் 

துப் பெற்றாலென்ன, இவற்றின் லமாக, போட்டிகளின் 

போது யாவரும் காணக்கூடிய இடத்தில் ஆசனமும் அரசாங்கத் 

தின் செலவில உணவும் பேணிவைத்்திருக்கக் கூடிய பரிசில்களும் 

ஒருவனுக்குக் கடைகத்தாலென்ன, இரதப் போட்டியில் வெற்றி 

பெற்றாலென்ன, இவை எவற்றினாலும் எவனும் வாழ்க்கை 

மில் எம்மிலும் அதுக தகுதியுடையவனாக மாட்டான். இவர் 
களைப் பற்றிப் புகழ்ந்து கூறுவதெல்லாம் இச்செயல்களை நன்சூ



விஞ்ஞானமும் சமமமும் 123 

சந்தித்து மஇப்பிடாது விடுவகனாலேயே; மேலும் பெருமை 

யுடையனவான கலைகளோடு, உடல்வவிமையை ஒப்பிட்டு அத 

னைப் புகழ்தல் பொருத்தமானதன்று. விளையாட்டுப் போட்டி 

களின் போது நடைபெறும் ஒவ்வொரு போட்டி ஓட்டத்திலும், 

குத்துச் சண்டை, மற்போர், ஜரந்திறப்போட்டி' ஆய இவை 

அனைத்திலும் யாவரையும் வெல்லக்கூடிய ஒருவன் மக் 

களிடையே தோன்றினாலும், எமது நகர ஆட்சி மேலும் சிறப் 

பாக நடைபெறுவதற்கு அவனால் எவ்வித உகவியுமில்லை. பைசா 

வின் சரைகளில் நடைபெறும் போட்டிகளில் ஒருவன் வெற்றி 

பெறுவதன் மூலம் எமது நகர் அ௭சடயக்கூடியது அற்ப இன 

பமே ; ஒரு நகரின் களஞ்சியங்கள் அதிக வளரமுடையவை ஆவ 

தற்கு இதுபோன்ற சாதனைகள் ஒருபோதும் உதவுவதிலலை. 

(3) 
வெறுக்கத்தக்க கடங்கோலாட்சிக்கு உட்படாஇருந்த காலத் 

இல், இனிமையான, ஆனால் பயனற்றவையாண, பல விடயங் 

களை அவர்கள் லிடியர்கவிடமிருதந்து கற்றுக் கொண்டனர்; ஊதா 

நிறச் சாய மூட்டப்பட்ட மேலங்ககளை அணிந்தோராய், இவர் 

களில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோர் சந்தை நடைபெறுமிடததே 

சென்றனர். மிகுந்த இறமையோடு தயாரிக்கப்பட்ட வாசனைத் 

இரவியஙகளின் நெடிவீசுவோராயிருந்த இவர்கள், தமது அழ 

இய ௬ருண்ட மயிரைப் பறறிப் பெருமைபபடுவோராயும் வீண் 

புகழ்ச்சியை விரும்புவோராயு மிருந்கனர். 

(4) 

எவனும் தன் இண்ணத்துல் உவைனை முதலில் ஊாற்றி 

அதண்பின நீரை ஊற்றிக் கலப்பதில்லை. முதலில் நீரை ஊற்றி 

அதனமேலேயே உவைனை ஊற்றுவான, 

(5) 

ஆட்டுக்குட்டி. யொன்றின் தொடையெலும்பொன் நினை 

அனுப்பி அதற்குப் பதிலாக நன்கு கொழுத்த எருதொனறின், 

கொழுத்த காலொனறைப் பெற்றுக்கொண்டாய். கியேகக பாடல் 

கள் அழமியாதிருக்கும் வரை அழியாகதும, எல்லா நாட்டின் 

பகுதிகள் யாவற்றிற்கும் பாவுவதுமான புகழையுடையவனான 

உனக்கு இது தகுந்த பரிசே." 

3. டடேராசையுடையவன எனப் பிரசித்தமானவனான சிமோனைடிச போனற 

வோர் கவிஞனை இழிததுக கூறுமூகமாகவே இது எழுதப்பட்டிருகக வேண்டு 

மைன டியல்௬ கருதுகினுாா.



124. 2H கீரேக்க மெய்யியல் 

(7) 
இப்பொழுது நான் இண்டணொரு கதையைக் கூறி வழிகாட்டு 

வேன....... ஒருநான் நாயொண்றினை யாரோ அடித்துக் கொண்டி 
ருந்தபோது, அவ்வழியாற் சென்றுகொண்டிருந்த அவர் (பைதா 
௧ர௯) பின்வருமாறு கூறினாரசென்ச் சொல்கிறார்கள் : “நிறுத்து ₹ 
அகுனை அடிக்கவேண்டாம் ; எனெனில் அதன் கூரலிவிருந்து 
அது எனது நண்படுனாருவனது ஆத்மா எனதான் தெரிந்து 
கொண்டேன்” 1. 

(8) 
114 ஆம் பக்கம் பார்க்க. 

(9) 
வயோதிடரிலும் பலவீனரமுடைய...... 

அங்ககுக் கவிகள் 

(10) 
முதலில் யாவரும் ஒமாது வழியிலேயே பயின்றுள்ளனராத 

(11) 
மனிதர்களிடையேயும் அவமானத்தைக் கொணர்பனவாயும், 

வெட்கப்பட வேண்டியனவாயும் கருதபபடும் செயலகளை பல வற் 

றஜில களவு, விபசாரம், ஒருவரையொருவர் எமாறறுதல் போன் 
றனைவறறில தேவர்கள் ஈடுபட்டதாக ஓமரும் எசியொட்டுவும் 
கூறியுள்ளனர். R. P. 99. 

(12) 
கமாவு, விபசாரம், ஒருவரையொருவர் ஏமாற்றுதல் போன்ற 

பல சட்டவிரோதமான செயல்களில், தேவர்கள் ஈடுடட்டனர் என 

அவர்கள் கூறியிருப்பதால. R. P. ib. 

(14) 
ஆனால் தேவர்களும் தங்களைபோலவே பிறகின்றனர் என 

வும், தங்களைபபோலவே உடையணினேறனர் எனவும், உருவம் 
கூரல் என்பன உடையர் எனவும். பானிதர்கள் எண்ணுகின்றனர். 

R. P. 100. 

1. எமக்குக Gos gictor அடிகளில பைதாகாசு எனும் பெயா காணப்பட 

வில்லை. ஆனால இடையோசினிசவின் ஆதாரத்தில் இவ்விவரங்கள் பா முழு 
வதும் இருத இருக்க வேணடும்.
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(15) 
ஆம், எருதுகளும், குதிரைகளும், இங்கங்களும், கைகளை 

யுடையவையாய், மனிதர்கள் . வரைவது போலக் கலைவண்ண 
மூடைய ஓவியங்களை வரையும் ஆற்றலுடையனவாய் இருந்தால், 

குதிரைகள், கசூதிரைகளைப் போன்ற தேவர்களையும், எருதுகள், 

எருதுகளைப் போனற தேவர்களையும் படைத்திருக்கும். பல்வேறு 

இனங்களைச் சேர்ந்த பிராணிகளும், தத்தம் உருவங்களைக் 

கொண்ட தேவர்களைப் படைத்திருக்கும். ௩. P. ib. 

(16) 
சாதியோப்பியர்களது கடவுளர்ளை கறுத்து திறமும் சப்பை 

மூக்கும் படைத்தவர்களாகக் கறபனை செய்யப்பட்டி க்கின்றனர். 

திரேசியாகள், தமது கடவுளர்கள் நீலக்கண்களும் செல்மயி 
ரும் உடையவர்கள் எனஇஞர்கள். 7௩. 1. 00%. 

(18) 
முதலிலிருந்து முழுவதையும், தேவர்கள் மனிதர்களுக்கு 

வெனளிப்படுத்தவில்லை. ஆனால் தாமாகவே தேடுவதின் மூலம் 

மனிதர்கள எது நல்லதோ அதை அறிந்து கொள்னைறார்கள். 

R. P. 104 b. 

(23) 

கடவுள் ஒருவன். கடவுளருள்ளும் மனிதருள்ளும். யாவரி 
௮ம் உயர்ந்தவன், உரறுவத்திலோ இந்தனையிலோ மனிதர்களைப் 
போலல்லாதவன். R. P. 100. 

(24) 
அவண் முழுவதுமே கண்ணாசவும், செவியாகவும், இந்தனையா 

வும் இயங்குகறான். R. P. 102, ் ் 

(25) 
தான இயங்காமலே தனது இறந்தனையினால் அவண். அணைத் 

துயும் இயக்குகறான். 7௩. 1, 108ந. 

(26) 

அவண் சற்றேனும் அசையாமல் தரே இடத்திலேயே நிலைத் 

இருக்கிறான் ; அங்குமிங்குமாக அலைவது அவனது தகுதிக்குப் 
பொருததுமானதும அல்ல. KR. P. 1104.
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மே 

அனைத்தும் நிலத்திலிருந்தே தோன்றுகின்றன, நிலத்த 
லேயே மூடிவடைஇின்றன. %. P. 103 a. 

(28) 
நிலத்தின் மேற்புற எல்லை, எமது பாதங்களுக்குக் கீழே காற் 

றோம் சேருமிடத்தே காணப்படுகிறது : அடிப்புறத்தே அது எல்லை 
யின்றிக் 8ம் நோக்கிச் செல்வதாக உன்ளாது. R. P. 103. 

௨ 
தோன்றி வளர்வன யாவும் நீரும் மண்ணுமே. KR. P. 108. 

50) 

நீரும், காற்றும் கடலிவிருந்தே கோன்றுகன்றன :; னெ 
னில் பாந்த கடலானது இல்லையேல், மோகங்களினுள்ளே 
யிருந்து (வெளியே வீசும் காற்றுக்கள் இருக்கமாட்டா), வானத் 

இலிருந்து நீர் கொணரும் மழையும், ஆறுகள், அருவிகள் 
என்பனவும் இருக்கமாட்டா. பரந்த கடலே, மேகங்களுக்கும் 
காற்றுக்களுக்கும் ஆறுகளுக்கும் தந்தையாக உளதுர், ௩. 1.10. 

மே) 
பூமிக்கு மேலே ஊாசலாடி அதனைச் சூடாக்கும் சூரியன். 

(52) 

Oia sro அழைக்கப்படுவதும் ஊத, சிவப்பு, பச்சை ஆய 

நிறங்களையுடைய ஓர் போகமே. R. P. 103. 

(33) 
மாம் யாவரும் மண், நீர் என்பனவற்றிவிருந்து பிறந்த 

வர்களாதலால். ௬௩. P. ib. 

(84) 
நான் குறிப்பிடும் விடயங்கள் அனைத்தைப் பற்றியும் கடவு 

எர்களைப் பற்றியும் ஐயமற அறிந்த மனிதன் ஒருவனும் ஒரு 
போதும் இருந்ததில்லை ; இனியும் இருக்கப்போவ தில்லை 7 
தற்செயலாக அவன் கூறுவது முற்றினும் உணமையாக இருந் 
தாலும், அதனை அவண் உணர்வதிலலை. ஆனால் ஒவ்வொரு 

3-  இப்பகுஇ ஓமருக்கு எழுதப்பட்ட செனீவாப் பக்கவுரையிலிருத்து பெறப் 
MCLG. பக்கவடைப்புகளுக்குளளே  தரப்பட்டிருககும் சொற்கள் டியலசுவி 
Diem weer.
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வரும் தமக்குப் பிடித்த கற்பனைகளை நம்பிக்கொண்டிருக்கலாம். 

R. P. 104. 

(35) 
இவற்றை உண்மையைப் போன்ற கற்பனைகள் எனக் கருத 

லாம். R. P. 104a. 

(36) 
மனிதர்களது பார்வைக்குப் புலப்படக்கூடியனவாய் உள்ள 

அனைத்தும், 

(37) 
சில குகைகளில் நீர் சொட்டுிறது...... 

(38) 
பொன்னிறமான தேனை இறைவன் படைத்திராதிருந்தால், 

அத்திப்பழங்களை, (இப்போது கருதுவதிலும் பார்க்க) மிகவும் 

இனிமையானவையென மனிதர் கருதியிருப்பார்கள். 

58. இக்கவிதைப்பஞுஇகளிற் பெரும்பாலானவை எவ்வகையி கோ த 

ஓம் மெயமியற் சார்புடையனவல்ல. அத்தகைய சார்புடை சன் 

யன போற் காணப்படுவனவும், உணமையில் பிறவிடயங்களைக் 

கருதுவனவே என்பதை எளிதில் உணரலாம். இவற்றுள் 
ஒன்று (82 ஆவது பகுதி) எதைக் கருதுறைது என்பது தெளிவு. 
* ஓரிசுவும் ” ஒரு மேகமே எனபபடுவதுவிருந்து சூரியன், 

சந்திரன், உடக்கள என்பனவறறைப் பற்றியும் இவ்வாறே 
கூறப்பட்டிருக்க வேண்டும் என நாம் அனுமானிக்கலாம். 

எனெனில் இவையெல்லாம் “ இயக்கம் காரணமாகத் இப்பற்றிக் 
கொண்ட மேகங்களே “யென விளக்கப்பட்டன வெனத் 

தொகுப்பாசிரியர்கள் மூலமாகவும் அறிகிறோம். ஈத்தியோச 

வின் மூலமாகக் கிடைத்துள்ள, புனித எல்மோசுவின் த 
பற்றிய விளக்கமும் இச்சந்தர்ப்பத்திற்கே பொருந்துவதாகக் . 
கொள்ளப்படல் வேண்டும். டயசுகொரோய் எனச் Povey 

அமழைக்கப்படுவனவும், கப்பலிற் செல்கையில் உடுக்கள் போலக் ' 

காணப்படுவனவுமான சிறு பொருட்களும் இயக்கம் காரண _- 

மாக ஒளியூட்டப்பட்ட சிறு மேகஙகளே யெனவும் கூறப்பட். 
டிருக்றைது. தொகுப்பாசிரியர்களும், சந்திரன், உடுக்கள், 
வால்வெள்ளிகள், எரிவெள்ளிகள் முதலியவை பற்றிக் கூறு 

கையில், மேற்கூறிய விளக்கத்தையே சிறு மாற்றங்களோடு 

5... மேகஙகளெனச் செனோபனிசவாற் கருதப்பட்ட உடுக்களையே இது குறிக் 

கிறது என டியலசு கூறுவது சரியெனலாம்.





விஞ்ஞானமும் சமயமும் 129 

வேண்டும் என்பது தெளிவு. இதுவும் இதனை யொத்தன 
வாகக் காணப்படும் இன்னும் பல சொற்றொடர்களும் இயோ 

பிறசுததோசுவினால் எடுததாளப்பட்டிருததல் வேண்டுமெனவே 
நாம கருதுதல் வேண்டும். உடுக்கள் பகலில் அணைந்து 

போகின்றன. ஆனால இரவில் மீண்டும் “ தணற்கட்டிகள் 
போல ” ஒளிராசன்றன. உலகும் அதனில் வாழும் சீவராசி 

களும் தோன்றுவதற்குச் சூரியனும் காரணமாயிருந்திருக்கிற 

தெனலாம். ஆனால் சந்திரன் * இப்படடில் எவ்வேலையுமே 
செய்யவில்லை”. இததகைய சொற்றொடர்கள், வானசோதிகளை 

நகைபபுக்கடமானவையாக்குற் தனமையையே யுடையனபோலத் 

தோன்றுன்றனவாதலால், அணடவியற் சார்புடையனபோலக் 

காணபபடும் எனைய கவிகைப்பகுஇகளும் இந்தநோககக்கோடு 

தான் எழுதப்பட்ட னவோ எனும் வினா மனத்தே எழுஇறது. 

59. 29 ஆவது பகுதியில் “பொருட்கள் யாவும் மண்ணும் மண்ணும் 
நீருமே ” எனச் செனோபனிசு கூறுகிறார். எச்சந்தர்ப்பத இல நீரும் 
இது கூறப்பட்டது என்பதைப் பறறித் இயோபிறசுததோசு 

கூறியவை இப்பொலைட்டசுவினாற் பேணித் தரப்பட்டுள்ளன. 

இவை பினவருமாறு ; 

நிலம் கடலோடு கலந்துகொண்டிருக்றே தெனவும் ஈரலிப்பி 

oo அது சிறிது கிறிதாகக் கரைந்து கொண்டிருக்கறதென 

வும் செனோபனிசு கூறினார். இதைத் தான பின்வருமாறு 
திரூபிபபதாக அவர் கூறுகிறார். நாடடின மத்திய பகுதிகளி 

லும் மலைகளிலும் களிஞ்சிலகள காணப்படுனேறனவெனவும, 

சிராக்கயூசுவின் கற்குழிகளில மீன், கடறபாசி என்பனவறநின் 

சுவடுகள் காணப்பட்டன வெனவும், பாரோசு எனும் இடத்இல் 

கல்லொன்றின ஆழத்தில் “பே” இலையொன்றின சுவடும், 
மோல்டடா சமபூமியில் பல கடலுயிர்களினது சுவடுகளும் 

காணப்பட்டனவெனவும் அவர் எடுத்துக் காட்டினார். ஆதியிற் 

பொருட்கள் யாவும் சேறாக இருந்தபோதே இவை யாவும் 

தோனறினவெனவும், சேற்றிற் பதிந்த இவற்றின் அடையாளங் 
கள் காய்ந்து போயினவெனவும் இவர் கூறுஒறார். பூமி 
கடலுள இழுத்துச் செல்லப்பட்ட்ச் சேறாக மாறும்போது, 

மனிதர்கள் யாவரும் அழிந்து போடன்றனர். எல்லா உலகங் 

களிலும இம்மாறுதல் நடைபெறுறெது. நிற்ற. Ref. i. 14 
௬.௫. 105. 

ஆனால் இது அனக்சிமாந்தாது கொள்கையே யாதலால், 
உயிர்சசுவடுகளைக் கணடுபிடித்த பெருமை செனோபனிசுவை 
விட அனக்சிமாந்தரையே சாரும் எனக் கூறுவது பொருத்த 

மூடையது. எனலாம். மேலே கூறப்பட்டுள்ள யாவற்றிலும்
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குறிப்பிடத்தக்கது * எல்லா உலகங்களிலும் ”” இம்மாறுதல்கள் 

ஏற்பசேனற வென்னும் கூற்றே. செனோபனிசுவும் “ எண் 

ணிறந்த உலகங்கள் ” இருந்தனவென நம்பினார் எனவே 

,தியோபிறசுத்தோசு கூறியிருக்கவேண்டும். இக்கொள்கையை 

ஏற்றுக்கொண்டோரது பெயர் வரிசையில் இவரது பெயரையும் 

ஈத்தியோச குறிப்பிட்டிருந்தாரென முன்பு கண்டோம். இடை 

யோசினிசவும், செனோபனிச*ு இககொள்கையை யுடையரா 

யிருந்தார் எனவே கூறினார். இப்பொலைட்டச, இதுபற்றி 

ஐயத் திற்கேமிடமில்லையெனக கருதிக் கொண்டார். ஆனால் 

வேறோர் சந்தர்ப்பத்தில், உலகம் அல்லது கடவுள் ஒனறே 

யென௪ செனோபனிச கூறியுளளார். ஆனால் அவரது கொள் 

கைக்கு நாம் இதுவரை பொருள கண்ட முறை சரியான 

தேயெனின், இது எமக்கு அதிக சிரமத்தை அளிக்க வேண்டிய 

'இல்லை. உணமையில் கவனிக்கப்படவேண்டியது என்னவென் 

றால், ““கையா ” என்பதும், விரைவிற் கழிந்து போகும் ஓர் 

தோற்றமெனக் கருதப்பட வேணடுமேயொழிய, எல்லாப் 

பொருள்களுக்கும் நிரந்தரமாக உள்ளவோர் இடமெனக் கர 

தப்படக் கூடாதென்பதே. எசியொட்டைத் தாக்குமுகமாகவே 

இது கூறப்பட்டது. இம் முறையில் செனோபனிசு அனசக்சிமாத் 

தரைப் போல, எண்ணிறந்த உலகஙகள் உ) எனக் கூறிப் 

பின்னர் வேறோர் இடத்தில் உலகம் அல்லது இறைவன் தன்றே 

யெனக் கூறியிருந்தால், இதனை இனி ஆராயப்போகும், நன்கு 

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வேறோர் மூரண்பாட்டோடு தொடர்பு படுத் 

இப் பார்க்கலாம். 

60. செனோபனிசு உலகம் முடிவுள்ள தெனக் கருஇினாரா 

அல்லது முடிவற்றதெனக் கருதினாரா என அவரது பாடலகளிலி 

ருந்து அறிவதற்கு அரித்தோதில் முயனறனார். “இவ்விடயம் பற் 

றித் தெளிவாக அவர் எதுவும் கூறவிலலை” என அரித்தோதில் 

இறுதியிற் கூறினார். ஆனால் “ எல்லாத் திசைகளிலும் அது 

சமமாயிருந்தது ” எனவும், முடிவற்றதாயிருந்தது எனவும் 

கூறுவதில் உள்ள மூரண்பாட்டினைச் செனோபனிசு உணரவில்லை 

யெனவே கொள்ளத் தோன்றுகிறது. சூரியன் அனந்தம் 

வரைக்கும் செல்ன்றதென அவர் கூறினாரெனக் கண்டோம். 

பூமியானது எல்லையற்றுப் பரந்திருக்கும் ஓர் வெளியாக உள்ளது 

எனும் அவரது கொள்கையோடு இது பொருந்துவதாகவே 

உளளது. மேலும், பூமி, நாம் காணக்கூடியதாகவுள்ள 

மேற்புற எல்லையொன்றை உடையதாயினும், தீழ்ப்புறத்தே 

எல்லையின்றி நீண்டிருகறேதெனவும் அவர் கூறியுள்ளாரெனக் 

3. Arist. Met. A, 5. 986 6 21 (RB. P. 101).
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(பகுதி 28) கண்டோம். பூமி * முடிவில்லாத வேரையுடைய 

gr” இருக்ிறைதென அரித்தோதில் கூறுவதாலும் இது 

உறுதஇப்படுத்தப்படுகறது. செனோபனிசுவின இககொள்கையை 

எம்பிடோக்களிசு கண்டித்தார் எனவும் அரிததோதில கூறி 

யுள்ளார். விசாலமான வளிமண்டலம், எல்லையின்றி மேல் 

நோக்ூப் பரந்துளதெனவும் செனோபனி௯ கூறியிருக்கவேண்டு 

மென, அரித்தோதிலால் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கும் எம்பிடோக் 

இளினை கூற்றொன்றிலிருந்து அனுமானிக்கக் கூடியதாயிருக் 

இறது. ஆகவே, முடிவுள்ள, கோளவடிவின தான உலலூல், முடி 

வற்றவையான பூமி, வளியென்பனவற்றிற்கு இடம் காணவேண் 

யதாயிருக்கறது ; அங்கத தநோக்கோடு எழுதப்பட்டனவறறி 

லிருந்து விஞ்ஞானக் கருத்துக்களைப் பெற மூனைவதாலேயே 

இத்தகைய நிலையேற்படுகறது. ஆனால், வானசோதிகள் பற்றிய 

கூற்றுக்களுக்கு எவ்வாறு பொருள் கொண்டோமோ, அவ் 

வாறு இக்கூற்றுக்களுக்கும் பொருளன்காண மூனைவோமானால், 

இவை எதை எஉணர்த்துனெறன என உணர்தல் ஒருவேளை 

சாத்தியமாகலாம். ஒளரான௬, கையா என்பவை பற்றிய 

கதைகளே, தேவபாரம்பரியத்தில் மிகவும் பிரச்சனைக்கடடமான 

பகுஇகளாயிருந்தன. ஆனால் முடிவற்ற வளிமண்டலம் பற்றிய 

கொள்கை, தளரானசவை முற்றாக நீக்கவிடுிறது. பூமி 

ஒழ்நோக், எல்லையற்று நீண்டிருக்கிறது எனும் கொள்கை, 

கடல், பூமி என்பனவற்றின் அடிப்புற எல்லையில், வானம், 

பூமிக்கு மேலே எவ்வளவு ஜூரத்தில் உள்ளதோ, அவ்வளவு 

தூரத்தில் எடிசுவுக்குக் 8ஹே உள்ளதென ஓமரால் வரு 

ணிக்கபபட்ட இராட்டறசு எனபதனை முற்றாக நீக்விடுறைது. 

இவையெல்லாம் எமது அனுமானமே யெனபது உண்மையே. 

ஆனால் இவை உணமையாயிருப்பது சாத்தியமானால், இத்த 

கைய பாரதூரமான முரணபாடுகள் இருந்தன எனபதை நம் 

பாதுவிட எமக்கு உரிமையுண்டெனலாம். 

மெவிச௬, செனோபனி௬, யோக்கியாக ஆகியோர் பற்றிய 

ஆராய்ச்சியென இனறு அழைக்கப்படுவதும், அரித்தோதிவின் 

தூற்றொகுதிகளிடையே இன்னமும் காணப்படுவதுமான, mou 

மெய்யியலாளர் பற்றிய கட்டுரையொன்றின் ஆசிரியரான, பிற் 

கால அரித்தோதிலிய எழுத்தாளர் ஒருவர், இம்முரண்பாடு 
களை நுட்பமான ஓர் வழியில் விளக்க முயன்றுள்ளார். உலகம் 

முடிவுள்ளதுமல்ல, மூடிவற்றதுமல்லவெனச செனோபனிசு கூறி 

னாரெனக் கூறி அதற்கு ஆதாரமாகப் பல நியாயங்களைக் 

காட்டியதுமல்லாமல், உலகம் இயங்கவுமில்லை, இய௱காமலு 

மில்லை எனும் ஓர் கூற்றினையும் தான் அதனுட் புகுத்தினர். 

இதன் காரணமாக, இவ்வாரலாற்றில் மிகுந்த மயக்கமேற்பட



உலகும் 

கடவுளும் 
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இடம் உண்டாகியது. அலெக்சாந்தர், 'தியோபிறகுத்தோசுவின் 

கூற்றுக்களோடு, இவரது கூற், ுக்களையும் தமக்கு ஆதாரமாகக் 

கொண்டார். இம்பிளிகயசு, இவாது கூற்றுக்களிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்ட மேறகோள்களையும், இயோபிறசுத்தோசுவிடமிரு 

ந்து பெறப்பட்டவையெனக் கருதினார். செனோபனிசுவின் 

கவிதைகளின் பிரதி சிம்பிளிசியசுவுக்குக் இடைக்கவில்லையாத 

லால், அவர் பெரிதும் குழப்பமடைந்தார். சமீப காலம் 

வரைக்கும், செனோபனி௬ பற்றிய வரலாறுகள் யாவும் இக் 

குழப்பத்தாற் பாதிக்கப்பட்ட னவாயே காணப்பட்டன. ஆனால் 

இக்குழப்பம் எற்பட்டிராதுவிடின, “ செனோபனிசுவின் மெய் 

யியற் கொள்கை ” யெனும் சொற்றொடரை நாம் ஒருபோதும் 

அறிந்திருக்க மாட்டோம் என்பதைக் குறிப்பிடலாம். ஏனெ 

னில் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட, புலமைக் கொள்கையாளரது கூற்று, 

எவ்வகையிலும் நம்பத்தகுந்ததல்ல என உணரப்படும் காலத் 

இற்கு முன்பிருந்த வழக்கே * செனோபனிசுவின் மெய்யியற் 

கொள்கை ” யெனும் சொறறொடருக்குக் காரணமென்க. 

61. “ஏகம் உளது எனும் கொள்கையின் முதல் ஆதரவாளர்” 

எனிச செனோேபனிசுவை, அரித்தோதில் பெளதிகவ$தத்தின் 

பகுதிகளிலொன்றில் வருணிததிருக்கறார். அங்கே சந்தர்ப் 

பத்தை நோக்குமிடத்து, இவரே முதலாவது ஈலியவாதியென 

உணர்த்தவே அரித்தோதில் இவ்வாறு கூறினார் என்பது புலனா 

றது. ஆனால் செனோபனிசுவின வாழ்க்கை பற்றி நாம் 

இதுவரை அறிந்த விவரஙகளை நோக்குமிடத்து, அவர் ஈலவியா 

வுக்குச் சென்று அங்கு ஓர் மெயயியல மரபினை ஆரம்பித்தார் 

எனபது உண்மையாயிருக்க முடியாது எனபது தெளிவாூறைது.. 

ஆகவே, இத்தகைய சந்தர்ப்பஙகளில் வழமையாக நடைபெறு 

வது போல, இஙகும் அரித்தோதில் பிளேடடோவின் கூற்றுக் 

கள் இலெவறறை அப்படியே தஇிருப்பிக கூறியிருக்றா எனவே 

கொள்ளல் வேணடும். பிளேட்டோ ஈலியவாதிகளளைப் பற்றி 

அவர்கள  “முழுமைக் கொளகைமைப் பின்ப௱றியவர்கள் ” 

எனவும் செனோபனிசுவிலிருந்து, அலலது அவரது காலத் 

இறகு முன்பிருந்தே ஈலியவாதம் நிலலிவந்ததெனவும் கூறி 

யிருந்தார். பிளேட்டோவின் கூறநின இறுதிச் சொற்கள் 

அவர் என்ன கூறவிரும்பினார் எனபதைத் தெனிவுபடுத்து 

னறன. எரக்களைட்டியர்களை அவர் எவ்வாறு “ ஓமரதும் 

3. Soph. 242 d 5 (R. P. 101 5). இப்பகுதியினபடி, செனோபனி௬ 
ஈலியாவில குடியேறி வாழ்நதாரெனின, பிளேட்டோ கறபனை செய்த அவரது 

முனனோடிகளும் அங்கு வாழ்நதனர் எனக கொளள வேண்டியதாகிறது. 

ஆனால் செனோபனிசு நடுவயதினசாகும் வரை ஈலியாநகர் நிறுவப்படவில்லை 

யென்றறிக.
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அவருக்கு முந்தியோரான ஆசிரியர்களினதும் கொள்கைகளைப் 

பின்பற்றினோர் ” என வருணித்தாரோ அவ்வாறே, செனே 

பனிசுவினதும் அவருக்கு முந்தியோரினதும் வழிவந்தோரே 

என ஈலிய வாதிகளை வருணித்தார். பிளேட்டோ விளையாட் 

டாகவும் கேலியாகவும் கூறிய பலவற்றிற்கு எவ்வாறு தவ 

றாகப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது என நாம் முன்பே கண் 

டோம். ஆகவே, இங்கும் அரித்தோதில் அவ்வாறே தவறி 

மைத்திருப்பதைக் கண்டு நாம் அதிகம் குழப்பமடைய வேண் 

டியதில்லை. 

“apap உலகையும் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில், எகம் என்பது 

இறைவனே ”” யெனச் செனோபனிசு கூறினாரென அரித்தோதில் 

மேலும் கூறுகிறார். கடவுளுக்கு மனிதபபண்புகள் எவையும் 

இலலையெனவும், தேவருளளும் மனிதருள்ளும் முதல்வனா 

யுள்ளவனே கடவுள் எனவும் கூறும் 23, 24, 25, 26 ஆம் 

பகுதிகளையே இது குறிப்பிடுூறைதென்பது தெளிவு. 11 முதல் 

36 வரையுமுளள பாடல்கள் அநஙகதககவிதையைச் சேர்ந்தன 

வெனவும் 28 முதல் 26 வரையுள்ள பாடலகள் அண்டவியற 

கவிதையைச் சேர்ந்தனவெனவும் கொள்வதற்குப் பதிலாக, 

இவை ஒன்றோடொனறு நெருககிய தொடர்புடைய பாடல்கள் 

எனக் கொள்ளின இபபாடல்கள் அதிக பொருளுடையனவா 

இன்றனவெனலாம். இதே முறையிற்றான் கடவுள் அல்லது 
உலகு எனப்படுவது “ எல்லாத திசைகளிலும் சமமாயிருக்கிற ” 

தெனவும் அது சுவாசிக்கவில்லையெனவும் செனோபனிசு கூறி 

யிருக்க வேண்டும். தேவர்களிடையே தலைமைப் பதவியெதுவு 

மில்லையெனும் கூற்றும் 26 ஆம் பகுதியோடு நன்கு பொருந்து 

வதாயுள்ளது. கடவுளுக்குத் தேவையென எதுவுமிருப்பதிலலை. 

அத்துடன் ஓமரது காவியத்தில வரும் எஏர்மிசு, ஜரிசு எனபா 

ரைப் போலத தேவர்களிலொருவர் இன்னொருவருக்குத 

தொண்டு செய்பவராயிருப்பதும் பொருத்த. ரனதாயில்லை. 

62. ஈண்டுக் “கடவுள் ” எனக் குறிப்பிடப்ப6லீது உலகே 

என அரித்தோதில் கூறுகிறார். தனித்தனியான புலஞறுப் 

புக்களில்லையாயினும், இது புலனுணர்வுகளை யுடையதாயிருந்த 

தெனவும், தனது மனத்தின் சிந்தனையாலேயே பொருட்கள் 

யாவற்றையும் இயக்கும் ஆற்றலுடையதாய் இருந்ததெனவும் 

செனோபனிச கூறினர். இதனை அவர் * ஒரே கடவுள ” எனக் 
குறிபபிடுகறார். இதனிலிருந்து மட்டும் இவர் ஓரிறைவாதக் 

கொள்கைமினர் என அனுமானிக்க முடியுமாயின், செனோ 

பனிசு அத்தகையவரே. ஆனால் உண்மையென்ன வெனில், 

“ஒரே கடவுள் ” எனும் சொற்றொடருக்குக் கிரேக்கரிடையே அக் 

காலத்தே வழங்காத பல கருத்துச் சாயலகள், இக்காலததே 

தரிறைவாதம 

அலலது 
பல்ல்றை 

வாதம
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அச்சொற்றொடரசைச் கேட்ட மாத்தரத்தே எம்மனத் தில் எழு 

இன்றன என்பதே. கடவுள் எனும் சொல்லுக்கு வழமை 

யாகத் தரப்படிம் பொருளுக்குப் பொருந்தும் டைவுளர்கள் எவ 

ரும் இருக்கவில்லையென்பதையே, உண்மையில் செனோபணனிச௯ 

நிறுவ விரும்பினார் எனலாம். “ ஒரே கடவுள் * என்பதற்கு 

*: உலகணன்றி வேறு கடவுளில்லை “யெனவே பொருள் கொள் 

ளல் வேண்டும். 

ஆகவே, புரோய்டெந்தால் கூறுவது போலச் செனோபனி௪ 

ஒர். பல்லிறைவாதி யெனக் கொள்வது, குவறேயென்பது 

உறுதி. செனோபனிசு தமது இரங்கற்பாக்களில், பல்விறை 

வாதத்திற் கேற்ற மொழியைக் கையாண்டிருப்பது நாம் எதிர் 

பார்த்திருக்கக் கூடியவொன்றே. “ கடவுளர்கள் *” பற்றிய அவ 

ஈது மற்றைய குறிப்புக்களும், ஒமர், எ௫சியொட்டு எனபோரது 

மனிதவியலபுடைய கடவுட் கொள்கையைத் தாககும் வகையில் 

அமைந்தவையெனவே கருதுதல் வேண்டும். பழுஷமொழியினை 

யொத்தவோர் மொழி நடைக்கு அப்படியே தேராகப் பொருள் 

கொண்டமையே, புரோய்டெந்தாலினது தவறுக்குக் காரண 

மெனலாம்.3 குறைந்த பதவியினரசான அல்லது வரையறுகி 

கப்பட்ட சில அதிகாரங்களையுடைய கடவுளர்கள் இருந்ததாகச் 

செனோபனிச*ு கருதினாரென நாம் கூறுவதும் சற்றேனும் 

பொருந்தாத ; எனெனில் இத்தகைய கடவுளர்களை மறுப்பதே 

அவரது முக்ய நோக்கமாயிருந்தது. ஆனால்  உலஇல் உண் 

மையான தரிறைவாதத்தைத் தழுவியவர் செனோபனிசு ஒரு 

வரே ”” எனக் கூறும் உலிலமோவிட்சுவினளவுக்குப் புரோய் 

டெந்தால் பிழைவிடவில்லையெனவும் என்னால் எண்ணாதிருக்க 

முடியவில்லை. செனோபணிசவின்' கொள்கை “or குறுகிய 

அனைத்துமிறையெனும் வாதக்கருத்து * எனும் டியல்சுவின் 

கூற்று ஓரளவுக்கு உண்மையைக் கொண்டுள்ளது எனலாம். 

ஆனால் இக்கூற்றுக்கள் யாவுமே, செனோபனிசுவுக்கு அறக் 

குறையச் சம அளவு ஆச்சரியத்தை அளித்திருக்குமெனலாம். 

சேட்டேமினது உவெல்ட்கைன்டைபபோல (Weltkind) குண்னைச் 

சுற்றிலும் இர்க்கதரி௫களை உடையவராயிருந்த அவர், ஒரு காலத் 

இலதானும் ஓர் இறையியல்வாதியென அழைக்கப்படலாம் என 

அறிந்திருந்தால், கட்டாயம் புன்னகை செய் இருப்பார். 

1. Freudenthal, Die Theologie des Xenophanes (Breslau, 1836). 

3. - சடவுளருள்ளும் மனிதருள்ளும மூதனமையானவர் ** எனச் செனோ 

பனிச* தமது கடவுளைப் பற்றிக கூறுவதிலிருந்து, அவர் பல கடவுளர் இருந் 

தனர் எனக் கருஇனார் எனச் கொள்ளலாகாது. இதுவோர் பேச்சு நூறையே.
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எபிசோசு நாட்டு எரக்கிளைட்டசு 

68. புளொசனது மகனும் எபிசோசு நாட்டவனுமான எரக்ீ எரக்கிளைட்ட 

இளைட்டசு 69 ஆவது ஒலிம்பிய ஆண்டில் (504/8--501/0 . மு.) சின 
இறப்பொடு விளங்கனாரெனக் கூறபபடூறேது! ; அதாவது, பல் வாழ்க்கை 

வேறு வரலாறுகளிலும் இவரோடு தொடர்புடையனவெனக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரசனான டாரியசுவினது ஆட்௫க்காலத்தின 

நடுப்பகுதியிலென்க.” பைதாகரசு, செனோபனிச என போரை, 

எரக்ளைட்டசு இறந்த காலத்திற் குறிப்பிடூன்றாரெனினும் 

(பகுதி 16), பார்மனைடிசு இவரை இறந்தகாலத்தில வைத்தே 

குறிப்பிடுனெறார் (பகுதி 6) எனபது தாம் முககியமாகக் கவ 

னிக்கவேணடியதாகும். மெய்யியல் வரலாற்றில் இவருக்குரிய 

இடத்தை இக்குறிப்புக்களிலிருந்து நிர்ணயிக்கலாம். 114 ஆவது 

பகுதியிற் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும், எமோடரசு நாடுகடத்தப்பட்ட 

சம்பவம், பாரீகரது ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு முனனர் நடைபெற் 

நிருக்க முடியாது என்பதைக் கொணடு, எரக்களைட்டசு 8. மு. 

478 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் தனது நூலை வெளியிட்டிருக்க 

முடியாதெனச் செல்லர் கருதினார். இது உண்மையானால், தனது 

கவிதையை எழுதிய காலததே, பார்மனைடிசவுக்கு எவ்வாறு எரக் 

களைட்டசவின் கருத்துக்கள் தெரிநதிருந்தன எனபதை விளக்கு 

ல் சிரமமாயிருக்கும்.? ஆனால் போரசனுக்குத் தாம் திறை 

செலுத்தி வந்த காலத்திலேயே, எபிசியர்கள் தம் நாட்டவன் 

தருவனை நாடுகடத் தனர் என எணணுவ இற் சிக்கல் எதுவுமில்லை. 

சந்தேகத்திற படெமானதான எரக்ளைட்டசுவின் கடிதங்கள் 

எனும் நூல் எமோடரசு நாடு கடததப்பட்ட சம்பவம் டாரிய 

சுவின் ஆட்சிக்காலத்தே நடந்ததெனவே நம்பப்பட்டதெனக் 

கூறுறெது4. எமோடரசுவின் தலைமையிற் செயற்பட்ட கட்சியினர், 

1. இடையோசினிக, வேறு யாருககுமூடாக அபபொலோடரசுவிடமிருந்து 

இதனை அறிநதிருததல் வேணடும். பிளைசன என்பதிலும புளொசன எனபதே 

சரியான தெனபதறகு அதிக ஆதாரஙகள உள, மேலும, புளொசன் என்பது 

ஒர் அயோனிய பெயா எனபது சாசனங்களிலிருந்தும தெரிய வருறது. 

2. Bernays, Die heraklitischen Broefe, pp. 13 Sqq. 

8 பார்மனைடிசுவின காலததிற்கு 177 ஆம பககம பாரசக்கவும். 

&. Bernays, op. cit. pp. 20 Sqq. உரோமில் பன்னிரு சட்டங்கள 

இயற்றப்படடடோது, எமோடரசம் அபபணியிற் பங௱கு பறறினான் எனனும் 

உரோம வரலாற்றோடும் இது பொருநதுவதாகவேயுள்ளாது. உரோமிலுள்ள, 

கொமித்தியத்தில் இவரது சிலை ஒன்றிருந்ததெனப் பிளினி கூறுவர். கீரேக்கர் 
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64. எரக்ளைட்டசுவின் grove Quut un@ger prin அறி அவரது நூல 

யோம். அதற்குப் பெயரெதுவும் இருந்ததா வெனபதும் சந்தே 

கமே. ஆகவே அதிற் கூறப்படடனவற்றைப பற்றியும் நாம் ஓர் 

தெளிவான கருத்தைப் பெறமுடியாதிருககறது. அது மூன்று 

பகுஇகளாகப் பிரிக்கபபட்டிருந்ததெனக் கூறபபடுறது : பிர 

பஞ்சநூல், அரசியல் நூல், இறையியல்நூல் எனபனவே அப் 

பகுதிகள எனக*. இநதூலை இவ்வாறு பிரித்தவர் எரக்களைட் 

டனவே என நாம் கொள்ளலாகாது ; சுதோய்க்க பாடிய 

காராகள் இதனைத் தொகுக்க முயனறபோது, இயல்பாகவே 

இது இத்தகைய மூனறு பகுஇகளாக்கப்படக்கூடியதாகக் காணப் 

பட்டது எனவே நாம் அனு மானித்தல் வேண்டும். 

எரக்ளைட்டசவின மொழிநடை சிறிதும் தெளிவற்றதென் 

பது பிரசித்தம்; இதனால் இவருக்கு “ இருளுடையார் ” 

எனும் பட்டப் பெயரும் ஏறபட்டது. இடெல்பிககடவுள், சிபில் 

என்பவைபற்றிய பகுதிகளிலிருந்து (11-12), தேவவாக்கைப் 

போனறவோர் மொழி நடையைத் தாம் கைக்கொண்டமையை 

இவர் உணார்நதிருந்தார் என்பது புலபபடுறைது. ஆகவே 

இவர் என இந்நடையில் எழுதினார் என தாம் வினாவலாம். 

முதலாவதாக, அக்காலததில் இத்தகைய நடையில் எழுது 

வதே வழக்காயிருநதது என்பதைக் குறிப்பிடல் வேண்டும்?. 

அக்காலத்தே நிகழ்ந்த பரபரப்பான சம்பவங்களும், சமய 

மறுமலர்ச்சியின் செலவாக்கும் சேர்ந்து அக்கால சிநதனையாளர் 

களுக்கு, இர்ச்கதரிகெளினதைப் போன்றவோர் மதிபபை ஏற் 

படுத்தின. பிந்தர், ஐசுகைலோசு எனபோரும் இத்தகைய நடை 

மிலே எழுதினர். தனித்துவம் மலிந்திருந்த இக்காலததே 

வாழ்ந்த இவர்கள் தனிமையுடையோராயும் ௪ DOH) GD 

ஆர்வமில்லாதோராயும் இருக்குமியல்புடையராயிருந்தனர். எரக் 

Sots இத்தகையவராயிருந்தார். எனபதில் ஐயமில்லை. 

தங்கத்தைத் தேடி நிலத்தைத் தோண்டும் ஆர்வம் மனிதர் 

களுக்கிருந்தால் அவர்களுக்குத் தஙகம். இடைக்கலாம் (பகுதி 8); 

1. Diog. ix. 12 (R. P. 30 6) இல் அநேக தலைப்புக்கள் தரப்பட 

டிருப்பதிவிருந்து, அவற்றுள் எதுவுமே ஆதாரபூர்வமாக, உறு இபபடுத தபபட்ட 

தல்ல எனது தெளிவாறைது. * தேவதைகள் ” என்னும் தலைபபுப் பிளேட் 

டோலில சொபோக்களி௬ எனும் நூலில உள்ள குறிபபிலிருநது எடுக்கப்பட்டதே. 

ஏனைய யாவும் சதோயக்க தொகுப்பாசிரியர்கள் புகுததிய “ இலட்சியஙகளே. ” 

௨. நழக. 5.1. 80). எரக்களைட்டசுவின் கவிதைப்பகுஇகளை வரிசைப் 

படுத்துவதில், பைவாட்டா இமமூரையையே பினபற்றியுள்ளா£. 1-96, 91-94, 

986-180 என்பனவே ஈண்டு முபபிரிவுகளாகக கரு தபடடல் வேணடும். 

8. Herakleitos von Ephesos stay நூலின முன்னுரையில் டியல்௬ 

தந்துள்ள குறிப்புக்களைப் பார்த.தல் பயனளிக்கும்.



கவிதைப் 

பகுதிகள் 

138 ஆ கீரேக்க மெய்யிமல் 

அத்தகைய ஆர்வமில்லாதோர், வைக்கோலோடு இருப்தியடைய 

வேண்டும் (பகுதி 51). தியோபிறசுத்தோசு எரக்ளைட்டசுவைப் 

பற்றிச் கொண்டிருந்த கருத்தும் இதுவெனவே தோனுகிறது. 
எரக்ளைட்டசு, விறைத்த தலையுடையவன் போன்ற மனோவியல் 
புடையராய் இருந்தமை, அவரது கூற்றுக்கள் பல குறைவுடை 

யனவாயும் முரண்பாடுடையனவாயும் இருப்பதற்குக காரணமா 

யிருந்தது எனத் தியோபிறசுத்தோசு கூறிஞர்!, 

65. மிகவும் சிறந்ததான பைவாட்டாது பதிப்பில் உன்ள ஒழுங் 

இன்படி, எரக்ளைட்டசுவின் பகுதிகளைத் தருகிறேன்4. 

(1) என்னைக் கவனிக்கவேண்டியதில்லை ; ஆனால் எனது 

சொல்லைக் கேட்பதும், பொருளகள் யாவும் ஒன்றேயென ஒப்பு 

தலும் அறிவுடையோர்க்கழகாகும். %, %., 40, 

(2) இச்சொல்லானது என்றும் உண்மையானதெனினும், 

மனிதர்கள் முதன்முதலில் இதனைக் கேட்கும்போது, இதனைக் 
கேட்பதற்கு முன்பு எப்படியிருந்தார்களோ, அவ்வாறே இதனை 
விளங்காதவர்களாக இருகின்றனர்.  இச்சொல்லின்படியே 

யாவும் நிகழ்ன்றவெனினும், தான் சொற்களையும் சம்பவங் 

களையும் இனவாரியாகப் பிரித்து விளக்கும்போதும், மனிதர்கள் 
இவற்றைக் கொஞ்சமேனும் அறியாதவர்போலக் காணப்படு 
ன்றனர். ஆனால் இலர், விழித்திருக்கும்போதும் தாம் 
என்ன செய்கின்றோம் என்பதை அறியாதிருக்கறார்கள் ; இவர் 
கள விழித்திருக்கும்போதும், நித்திரையில் தாம் செய்வன 

வற்றை மறந்துவிடுபவர்கள்போல் இருக்கிறார்கள். %.த, 32. 

(8) அறிவிலிகள், செலிப்புலன் உள்ளபோதும் அது இல்லா 

தவர்களுக் கொப்பானவரே ; அலர், இருக்கும்போதும் இல்லாத 

வர்கள் போன்றோரேயென்னும் கூற்று இவர்களுக்கே பொருந் 
தும். ௩, P. 31 a. 

1 Of. Diog. ix. 6 (R. P. 31). 

8: தனது பதிபபில், guds இபபகுதிகளை அவற்றின பொருளுக்கேற்ப 

வரிசைப்படுததும் முயற்சியை முறறாகக கைவிட்டுவிட்டாராதலால், அவரது 

நால் எமககுச் சிறிதும பயனறறதாக$ிவிட௰றது. முற்றிலும் சீராயில்லாத 

வோர் தழுங்கு நமூறையினால் எற்படக கூடிய சிரமத்தை அ இகிமாக மதிப் 

பிட்டதுடன், எரகூளைட்டசுவின் மொழிநடை தொடர்பற்ற உரைககுறிப்புக்களா 

லானது போனறது எனும் கூற்றையும் இவா மிகையாக மதிப்பிட்டுவிட்டார் 

எனவே எனககுத் தோன்றுறைது. எரககிளைட்டசுவின் நடை அத்தகையது 

என்பது உணமையே யெனினும், அதைக கொண்டு அவர் நீட்சேயைப்போல 

எழுதினார் என முடிவு செய்யலாகாது. இரேக்க எழுததாளன் ஒருவனது 

தடை எவ்வளவுதான் தாச்கதரிசன வாக்குப்போல விளக்கமில்லாது இருந்தா 
லும் அது தொடர்பற்றதாகவிருந்திருக்க முடியாது.
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(4) சண்சகள் காதுகள் என்பனவற்றின் மொழியை அறியாத 

ஆன்மாக்களை உடையோருக்கு, இவை பொய்ச்சாட்சிகளே. %. 

P. 42. 

(5) பலர் தாம் காண்பவற்றையும் கவனிப்பதில்லை. பிறர் 

அவற்றைப் போதிக்கும்போதும் மனத்திற் பஇவு செய்து கொள் 

வதில்லை. ஆனால தாம் அவற்றை உணர்நது கொள்வதாகத் 

தம்முள்ளே எண்ணிக் கொள்கிறார்கள். 

(6) பேசவும் தெரியாமல், கேட்கவும் தெரியாமல். 

(7) திடீரென நடப்பதை, எதிர்பார்த்திராவிட்டால், காண 

முடியாது. எனெனில் அதனைத் தேடிக காண்டல் சிரமமானது. 

(8) தங்கம் தேடுவோர், அதக மணணைக் இண்டிச் சிறிது 

குங்கமே பெறுகின்றனர். R. P. 44b. 

(10) இயற்சை மறைந்திருப்பதிற் பிரியயுடையதாயமிருக்கறேது. 

R. P. 34 f. 

(11) இடெலபோயிலிருந்து இர்க்ககரிசனம் தரும் கடவுள், 

தனது கருததைக் கூறுவதோ அல்லது மறைப்பதோ இல்லை ; 

அடையாளங்கள் மூலமாக அதனை உணர்த்துகிறார். 15. P. 

90 a. 

(12) அலங்காரமோ, தறுமணமோ அல்லது கனளிப்போ இல் 

லாத மொழிகளைத் தனது பிதற்றும் உதகடுகளினால் விளம் 

பும் சிபிலின் குரல் அவளுள்ளேயுள்ள கடவுளின் சத்தியால், 

ஆயிரமாண்டுகளுக்கப்பாலும் 'கேட்டறது. R. P. 30 a. 

(13) காணக்கூடியனவாயும், கேட்கக்கூடியனவாயும் அறி 

யக்கூடியனவாயும் உன்ளனவற்றையே நான் அதிகம் மதிக்க 

றேன. %. P. 42. 

(14) ஐயத்திற்டெமான விடயங்களுக்காதாரமாக நம்பத்த 

காத சாட்சியங்களைக் கொணர்ந்து... . 

(15) காதுகளிலும் கண்களே செம்மையான காட்டிகள்4. 

R. PB. 42 ¢. 

(16) பலபொருள்களை அறிவதனால், அதிக விளக்கம் ஏற் 

படுவதில்லை. அவ்வாறில்லையெனின் எசியொட்டு, பைதாகரசு, 

செனோபனிச௬ு, எக்காதையோச என்போர் நல்ல விளக்கமுடை 

யோராயிருந்திருக்க வேண்டும். R. P. 31. 

(11) நெசாக்கோசுவின் மகனான பைதாகரசு, வேறு எவரை 

யும் விட அதிகமாக விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியை விருத்தி செய் 

தான். இவற்றுட் சிலவற்றைத் தேர்ந்துகொண்டு, தாண் 

3- Of. Herod. i. 8.



140 ஆதி கீரேக்க மெய்யியல் 

மிகுந்த ஞானமுடையவனெனக் கூறிக் கொண்டான். ஆனால் 

அவண் பெற்றிருத்தவை பலவிடயங்களைப் பற்றிய அறிவும் 
பாசாங்குமே. %, ம. 31 ௧. 

(18) தான் கேட்ட யாவருள்ளும், ஞானம் என்பது இவை 
யனைத்திற்கும் புறம்பானது என்பதை உணர்ந்தவர் எவரு 
மில்லை. BR. P. 32 b. 

(19) ஞானம் என்பது புறம்பான வொன்று. யாவற்றை 
யும், யாவற்றிற் கூடாகவும் இயக்கும் சிந்தனையைத் தெரித்து 
கொள்வதே ஞானம். 7, 2, 40, 

(20) யாவருக்கும் பொதுவான இவ்வுலகு, எந்தக் தேவ 
னாலோ, அல்லது மணிகளனுாலோ ஆக்கப்பட்டதலை $ அது மூன் 
பும், இப்போதும், இனியும் என்றுமறியாத இயே. அதன் பகுதி 
கள் சில அணைந்துபோகின்றன ; வேறு சல பகுதிகள் புதி 
S165 தீப்பற்றிக் கொள்கின்றன. 7௩. 1, 85. 

(21) இயின் பல்வேறு உருவங்கள் பின்வருமாறு : ருதலா 
வதாக, கடல் ; டைலிற் பாது நிலம், மறுபாதி சுழல்காற்று. 
R. P. 35 b. 

(22) கலன்கள் தங்கத்துற்கும், தங்கம் கலன்களுக்கும் மாற் 
ரூஃப் பயன்படுவதுபோல, எல்லாப் பொருட்களும் இக்கும், 
தீ எல்லாப் பொருட்களுககும் மாற்றே, R. P. 35. 

(22) அது இரவமான சுடலாஇறது. அப்போதும், அது நிலமா 
வதற்கு முன்பிருந்த அளவினதாகவே யிருக்கிறது. %. 1, 59. 

(24) தேவையும், தெவிட்டலுமாயிருப்பது &.R. P. 36 a. 

(25) வளியின் மரணம் தீமின் வாழ்வு, இயின் மரணம் 
வளியின் வாழ்வு ; நிலத்தின் மரணத்தின் மீது நீர் வாழ் 
கிறது, நீரின் மரணத்தின் மிது நிலம் வாழ்றெ௫. ௩. P. 37. 

(26) தீ முன்னேறும்போது, யாவற்றையும் மதிப்பிட்டுத் தண் 
டனையளிக்கும். RB. P. 36 a. 

(21) என்றும் மறையாதிருப்பதிலிருந்து யாரும் எ.ப்படி ஒஸித 
திருக்க முடியும் ? 

(28) யாவற்றையும் அவற்றின் இசையிற் செலுத்துவது 
இடியே. ௩, 1, 55 ந, 

(29) சூரியன் ஒருபோதும் தனாது அளவை மிஞ்சவ இல்லை. 
அவ்வாறு செய்யின், நீதிமின் எவற்பெண்களான எரிநையிசுகள் 
அதனைக் கண்டுபிடித்துவிடும். R. P. 39. 

%- எம்பிடோக்கிளிசுவின கான்கு மூலகஙகளுமே இங்கு குறிப்பிடப்பட 
இன்றன போற் றோனறுறைது.
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(30) காலை, மாலை என்பனவற்றின் எல்லை கரடியே ; பிரகாச 

(முடைய சியச௪ுவின் எல்லை கரடிக்கு நேரேயுளது. 

(31) எனைய உடுக்கள் யாவும் இருபபினும் சூரியன் [இல்லை 

யேல் இரவு வந்துவிடும். 

(32) ஒவ்வொருநாளும் சூரியன் புதியதே. 

(88) (தேலிசு உஈரகணம் ஏற்படுமென முன்னரே கூறினார்). 

(34) யாவற்றையும் கொணரும் பருவங்கள். 

(35) பெரும்பாலானோரின ஆகிரியண் எசியொட்டுவே. அவர் 

அநேக விடயங்களை அறிந்திருந்தாரென மனிதர்கள் உறுதியாக 

நம்புஒன்றனர். இரவையோ பகலையோ அழறியாகு எசியொட்டுக்கு 

இவை ஒனறோ. ௬, P. 39 b. 

(26) பகலும் இரவும், கோடையும் மாரியும், போரும் சமா 

தானமும், பசியும் தெவிட்டலும், யாவும் கடவுளே $; ஆனால் 

இ எவ்வாறு வெவ்வேறு வாசனைத் இரவியங்களோடு சேர்கை 

யில் அவற்றின் சுவைகளுக் கேற்ப அமழைக்கப்படுகிறதோ, 

அவ்வாறே கடவுளும் பல உருவங்களை அடைஇஞர். 1௩. ந. 89 6. 

(51) பொருட்கள் யாவும் புகையாக மாறினால், எமது மூக்கு 

அவற்றை இனங்கண்டு கொள்ளும். 

(3) எடிசுவின், ஆன்மாக்கள் மணமுடையவையாய் இருக் 

இன்றன. 13. P. 46 d. 

(89) குளிர்ந்த பொருள்கள் சூடாசன்றன, சூடானவை கூஸிர் 

இனறைனை :; ஈரமாயுள்ளது வறண்டு போகறைது, வறண்டிருப்பது 

ஈரலிப்புடையதாறை து. 

(40) அது பாவுகிறது, ஒரிடத்திற் றிரள்கிறது :) முன்னேறு 

கிறது, பின்னடைகிறது. 

(41-42) ஒரே ஆற்றினுள் இருமுறை இறங்க மூடியாது ; 
எனெனில் புது நீர் எப்போதும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. 

R. P. 33. 

(43) “தேவரிடையே யிருந்தும், மனிதரிடையே யிருந்தும் 

பூசல் என்பது அழிந்து போவதாக ”” என ஒமர் கூறியது 

தவறு. தான் உண்மையில் இப்பிரபஞ்சத்தின் அழிவை வேண் 

டியே பிரார்த்திததார் என்பதனை அவர் உணரவில்லை ; ஏனெ 

னில் அவரது பிரார்த்தனை பலித்திருந்தால் யாவும் அழிந்து 

போயிருக்கும். 7. . 544. 

3. பகல், இரவின் குழந்தையென எசியொட்டு கூறினர்.
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(44) போரே யாவற்றினதும் தந்தையும், அரசனும் ஆகும் 5 

கலரைகத் தேவர்களாகவும் சிலரை மனிதர்களாகவும், சிலரைச் 

௬தந்இர மற்றவர்களாகவும், சிலரைச் சுதந்திரமுடைமடோசாயுல் 

அணு ஆக்ியுளனளது, ௩. 1. 84. 

(45) முரணபட்டிருப்பது எவ்வாறு தனனுள்ளே இசைவுடைய 

தாயிருககறது என்பதை மக்கள் அறியார்கள். வில்விலும், 

வீணையிலனும் உள்ளது போல இதுவும் ஒன்றையொன்று எதிர்த 

துள்ள இழுவிசைகவளின இசைவே.. 1. 2, 54. 

(6) முூரணபாடானதே எமக்கு நன்மை பயப்பது. 

(47) வெளிப்படையாகலவிருக்கும் இசைவிலும், பாறைந்திருக் 

கும் இசைவு நலல தெண்ச. %. %£. 34. 

(48) யாவற்றிலும் பெரியனவான விடயஙகளைப் பற்றி நாம் 
எமக்குத் கதோன்றியவாறெல்லாம் கற்பனை செய்யாதிருபபோ 
மாக. 

(49) ஞானத்தை அடைய வேண்டுவோர், உண்மை௰ில் அநேச 

விடயங்களை அறிநதிருத்தல் வேண்டும். 

(50) கம்பனி இருத்துவோனது அப்பிற்கு நேர்வழியும் குறுக்கு 

வழியும் ஒன்றே. 

(51) பொன்னையும், வைக்கோலையும் கொடுத்தால் கழுகை 

கன் வைக்கோலையே நாடுின்றன. 71%. 12. 89%. 

(51) *கைப்புத்தன்மையையுடைய காட்டவரையைக் கண்ட 

தும் எருதுகள் அதனை உண்ணலாமெனணறு கஷிப்படைகின்றன. 

R. P. 48 b. 

(52) கடல்நீர், யாவற்றிலும் சத்தமானதும், யாவற்றிலும் 
அசுத்துமானதும் ஆரும். மீனகள் அதனைக் சூடிக்கன்றன, 
அவற்றிற்கு அது நன்மை பயக்றைது. மனிதர்களுக்கு AB 
குடிக்கக் தகாததாயுன்னது. ' அவர்களுக்கு அது இமை விளை 
விக்கிறது. BR. P. 47 c. 

(53) பன்றிகள் சேற்றாற் தம்மைக் கமுவிக்கொள்ளுகன்றன.. 
தோட்டத்துக கோழிகள் புழுதியிற் குஸிக்கின்றன. 

54) ...... சேற்றிற் களிபபதறகு. 

(55) எந்த மிருகமும் அடித்தே மேய்ச்சலுக்குக் கொண்டு 

செல்லப்படுற து.” 

(56) 45 ஆவது பகுதியில் உளளவாறே. 

1- See Bywater in 7௦௧௧௯. 27247. 13% ஐ. 230. 

% நந ஆவது பகுஇபற்றி : 1047௧ 3% Berl. Sitzh., 1901, p. 188.
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(BT) நன்மையும் இமையும் ஒனறே. 7. P. 47 c. 

(58) நோயானார்களை வெட்டியும் எரித்தும், குத்தியும் பல 

மாக இழுத்தும் வேதனை செய்யும் வைத்்இயர்கள், தாம் 

செய்யும் இப்பணிக்குப் பணமும் கேட்டுண்றணர். இவர்கள் அத 

னைப் பெறுதற்குச் சற்றேனும் தகுதியுடையால்லர். R. P. 47 ¢. 

(59) மூழுமையுடையனவும் முழுமையற்றனவுமாய் ஒண்றாய்ச் 

சேர்ந்தும் வேளுய்ப் பிரிந்தும், இசையும் விரோதமும் உடையன 

வையாய் இருப்பவையே இணைகள், கம் என்பது அனைத் 

இனாலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கறைது 5: அனைத்தும் அதணிவிருந்து 

தோன்றுகின்றன. 

(60) இவை இல்லாதிருந்திருத்தால், மனிதர்கள் நீதியின் 

பெயரையே அறிததிருக்கமாட்டார்கள்". 

(61) கடவுளின் நோகூல் எந்தக் காரியமும் நியாயமான செம் 

மையான பண்புள்ள காரியமே. ஆனால் மனிதர்கள் சிலவற்றைச் 

சரியான காரியங்கள் எனவும் சிலவறறைத் தவறான காரியங்கள் 

எனவும் கருதுகிறார்கள். 7௩. 2. 45. 

(62) போர் யாவற்றிற்கும் பொதுவானதென்றும், விரோதமே 

நீதியென்றும், விரோதததின் மூலமாகவே ($) பொருள்கள் 

யாவும் தோன்றி மறைகின்றனவென்றும் நாம் அழிதல் 

வேண்டும். 

(64) உறங்குபவன எல்லாம் துமிஸலிலிருப்பது போலவே, விழித் 

இருப்பனவாக நாம் காணபன யாவும் மரணமே. 7. ம. 42 ௦. 

(65) ஏகம் மட்டுமே ஞானமுடைத்து. சியசு எனும் பெயரால் 

அழமைக்கபபடுதற்கு அது விருப்பமுடையதாகவிருக்கறது 5 விருப் 

பமில்லாததாயுமிருககிறது. BR. P. 40. 

(66) வில், உயிரென அழைக்கப்படுகிறது 2 ஆனால் அது 

மாணத்தைக் கொணரும் தொழிலைச் செய்றைது. 73. P. 49 a. 

(62) இறப்புளோர் இறப்பிலாரே, இறப்பிலார் இறப்புளோரே? 

இவர்களது வாழ்வு அவர்களாது சாவு, அவர்ளைது வாழ்வு 

இவர்களது சாவு. 3. P. 46. 

(68) ஆன்மாக்கள், நீரான் இறந்துபோடன்றன. நீர், மண் 

னான் இறந்து போன்றது. ஆனால் நிலத்திலிருந்து நீர் 
வருறைது, நீரிலிருந்து ஆன்மா உண்டாறைது. R. P. 38. 

1. “இவை” எனும் பொழுது, எல்லாவகை அரநீஇகளையும் அவர் கருதியிருக்க 

வேண்டும. 

2 தழரக்க மொழியில் வில்வேயும் உயிரையும குறிக்கும் சொல் ஒன்றே. 

(மொ. பெ. கு.).
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(69) போம்வழியும் வரும்வழியும் ஒன்றே. 7௩. P. 36 d. 

(10) வட்டத்தின் பரிதிமில் தொடக்கமும் முடிவும் ஒன்றே. 

(71) எத்திசையிற் சென்றாலும், ஆனமாவின் எல்லைகளைக் 

கண்டு பிடிக்க முடியாது ; எனெனில் அது அத்தனை ஆழ 
மானது. R. 2, 41 d. 

(72) ஆன்மாக்கள் தாம் ஈரப்பற்றுடையனவாகும்போது களிப் 
படைகன்றன. 7௩. 1, 46 c. 

(73) மது மயக்கத்திற்குன்ளாகூபவனுடைய ஆன்மா ஈரப்பற் 

அடையதாகிறதாகலால், தாண் அடியெடுத்து வைக்கும் இடங் 

களை அறியாது தடுமாறும் அவண் வழிநடப்பதற்கு முகத்தில் 
உரோமம் கூட வளராக அசிறுவனது உதவியை pre@mer. 
R. P. 42. 

(74-76) உலர்ந்த ஆன்மாவே, மிகவும் புததியுடையதும் அறைத் 
ததும் ஆரும். ௩. P. 42, 

(171) மனிதன் இறந்தவனாய், ஆனால் உ௰ுருடையவனாய் இருக் 
கும் இராக்காலத்தில் தனக்கென ஓர் ஒளியை எற்றிக்கொள் 
கிறான். துயிலின்போது காட்சியிழந்திருந்தவன், மரணத்தி 

லிருந்து ஒளி பெற்றெழுஒறான் : விழித்திருப்பவன், துயில் 
பவனிடமிருந்து ஒளிபெறுகிறான்£ 

(78) எம்முன்ளே இனளமையுடையதாயிருப்பதும் மூப்புடைய 
தாயிருப்பதும் ஒன்றே ; செயலுடையதாயிருப்பதும் இறந்து 
போவதும் ஒன்றே ; மூன்ணுள்ளவை மாறிப் பின்னுள்ளவை 

யாகன்றன,  பின்னுள்ளவையும் மாறி மான்னுன்ளவையா 
கின்றன. ௬. ந. கர, 

(79) காலம் என்பது சொக்கட்டான் ஆடும் ஒர் சிறுவனென்க: 
அரசனது போன்ற இவ்வதிகாரம் உண்மையில் ஓர் இறுவனது 

கையிலேயே உளது. %. *., 40 ஐ. 

(80) நானே தேடியுள்ளேன். 7. 1. 48, 

(81) அதே ஆற்றில் நாம் கால்வைககறோம், சால் வைக்க 
வில்லை ; நாம் இருகியேறாம், நாம் இல்லை. 7. ௩, 55௩. 

(82) ஒ௫ே தலைமகனுக்காக பணி செய்தலும், அவனாலேயே 
ஆளப்படுவதும் சவிப்பை எற்படுததுறைது. 

(85) மாற்றமடைகையில் அது ஆறுகலடைநைது. 

*-  டியல்சு தந்துள்ளவாறு, இப்பகுதிகளைப் பூரணமாகவே தநதிருககறேன். 
(மரணம், துயில், விழிப்பு எனபவை, எரக்கிளைட்டசுவின மெய்யியல் முறை 
வில், முறையே திலம், நீர், வளி என்பனவற்றைக் குறிகனைறன..
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(84) பொசெற்றுப்பானமுமம், ளெறப்படாவிடில் வேறு வேறா 

கப் பிரிந்து விடுகிறது. 

(85) சாணத்திலும், பிரேதங்கள் வெவியே வீசத்தகுந்தன. 

(86) பிறந்ததும், வாழவும், பின்னர் தமது முடிவை அடைய 

வும் விரும்புகிறார்கள். தாம் இறக்கும்போது, பிள்ளைகளை விட்டுச் 

செல்ன்றனர். அவையும் தமது காலத்தின் இறுதியில் தமது 

ம்டிவை அடைகின்றன. 

(87-89) ஒரு மனிதன், முப்பது ஆண்டுகளில் பாட்டனாகலாம். 

(90) துயின்று கொண்டிருப்போரும் (உலகில் நடந்துகொண்டி 

ருக்கும் கருமங்களில்) எமது சக கொழிலாளரே. 

(91௮) இந்தனை யாவருக்கும் பொதுவானது. 

(91) ஒரு நகரத்தில் வாழ்வோர் எவ்வாறு அதண் சட்ட 

முறையை இறுகத் தழுவியிருகண்றனரோ, அதுபோலவே, 

அல்லது அதனிலும் பலமாக, பூரண விளக்கத்தோடு பேசுவோர் 

யாவரும், யாவருக்கும் பொதுவான அறிவை இறுகத் தழுவி 

ஒமுகல் வேண்டும். எனெனில் மனிதரது சட்டங்கள் யாவும், 

ஒன்றே ஒன்றாகவுள்ள தெய்வ விதஇயிலிருந்தே தமது ஆணை 

யைப் பெறுகின்றன. இத்தெய்வவிதி எவ்வளவு வியரபிக்க 

முடியுமோ அவ்வளவிற்கு வியாபித்திருக்கிறது. அப்படியிருக் 

கையில, அது யாவற்றிற்கும் கண்டு றிது எஞ்சியுமிருக்கிறது. 

R. P. 43. 

(92) ஆகவே, எது பொதுவானதோ அதையே தாம் நம்புதல் 

வேண்டும். ஆனால் எனது சொல் யாவருக்கும் பொதுவான 

தாயிருந்தபோதினும், சிலர் தமக்கெனப் புறம்பான ஞானம் 

உள்ளவர்கள் போல நடந்து கொள்ூண்றனஊர். ௩. %. கக. 

(93) தாம் எதனை அடிக்கடி புணர்கின்றனரோ, அதனையே 

அவர்கள் விரோதுத்திருகின்றனர். ௩. 2. 82. 

(94) துயிலிவிருக்கன்ற மனிதர்களைப் போலப் பேசுவதும், 

கருமமாற்றுவதும் தகுதியுடைய காரியங்களல்ல. 

(95) விழித்திருப்போர் யாவருக்கும் பொதுவானவோர் உலகு 

உளது. ஆனால் உறங்குவோர் ஒவ்வொருவரும் தமக்கெனத் 

தனித்தனியே உள்ள உலகங்களுக்குச் செல்கின்றணர். 

(96) மனிதனது வழியில் ஞானம் இல்லை ; ஆனால் கடவுளி 
னது வழியில் ஞானம் உளது. R. P. 45. 

(97) இளஞ்சிறாரை மாணிதர்கள் குழந்தை என அழைப்பது 

போலவே, மனிதனும் கடவுளால் குழந்தையென அழைக்கப் 

பகிறான். BR. P. 45. 
7—B 10269 (6/63)
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(98, 99) மனிதர்கள் யாவரிலும் அதிக ஞானரமுடையவனுபம் 
கடவுளோடு ஐபபிடப்படும்போது வாலில்லாக் கூரங்குக்குச் ௪ 

மானவனே. இது, வாலில்லாக் குரங்குகள் யாவற்றிலும் Ws 
வும் அழகயதாயுள்ள ஸசூரங்கும், மணிதனோடு ஒப்பிடப்படும் 

போது அவலட்சணருடையதகாய்த் தோன்றுவது போலெண்க. 

(100) sug (நகரத்தின்) சுவர்களைக் காப்பதற்கு எவ்வாறு 
போசகிடின்றனரோ அவ்வாறு குமனு சட்டஙகளைக் காப்பதற்கும் 
மனிதர்கள் போறிடல் வேண்டும். R. P. 43 b. 

(101) சிறந்த முறையில் மாணமடைவோர் உயர்த்த பலனைப் 
பெறுகின்றனர். 73. 1. 49௨. 

(102) போரில் வீரமரணம் எய்துவோரைதக் தேவர்களும் மணி 

குர்களும் சவுரவிக்ன்றனர். 1௩. P. 49 a. 

(104) குடியிருக்கும் வீட்டிற் பற்றிய இ எவ்வாறு உடணடி 
யாக அணைககப்படவேண்டுமோ, அதனிலும் விரைவாக அணைக் 

கப்படவேண்டியது பொறுப்புணர்ச்சியறற உற்சாகம். R. P. 
49 a. 

(104) காம் வேண்டுவனவற்றை யெல்லாம் பெறுவது மானி 

ர்களுக்கு உகந்ததல்ல. இடையே நோய்கள் ஏற்படுவதகாலேயே, 
செளக்கியம் இண்பஞூட்டுவ தாயிருக்கிறது ; இீமைகளினால் நன்மை 
சிறப்படைகறைது ; பட்டினியினால் வளமும், களைப்பினால் ஓய்வும் 
இவ்வாறே இன்பமூட்டுவனவாகன்றன. R. P. 48 b. 

(105-107) இதயத்தின் ஆசைகளோமு போராடுதல் அரிது. 

அது தனக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் ஆன்மாவின் செலவிற் 

பெற்றுச் கொள்கிறது. R. P. 49 a. 

(108, 109) எமது சுூறைபாடுகளை பாறைத்து வைத்திருத்தல் 

புத்திசாலித்தனம் $ ஆனால் (மதுக்) கண்ணங்களோடு ஓய்ந் 
திருக்கும் வேளைகளில் அவ்வாறு மறைத்து வைத்திருத்தல் 
பிகவம் கடினம். 

(110) எகத்தினது அறிவுரையின்படி. ஒழுஞூதல் வேண்டும் 
என்பது ஓர் சட்டமும் கூட. ௯. 2, 49 a. 

(111) எனெனில் இவர்களுக்கு எவ்வளவு சிந்தனை அல்லது 
ஞானம் உளது ? பாக்கட் கூட்டத்தைத் தம் ஆசிரியராக மதக் 
Gib இவர்கள், கவிஞர்களையும் பின்பறறுகன்றனர். ஆனால் 
அவர்களுட் பெரும்பாலோர் தீயவர்கள் எனபகையும் சிலரே 
தஸ்வைர்கள் என்பதையும் இவர்கள் அறியார். எனெனில், 

அவர்களுன் மிகச் கறந்ததோரும், மணனிதரிடையே காம் அழி 
யாப் புகம் பெறவேண்டுமென்னும் இலட்சியத்தை, மற்ற எல் 
லாவற்றிலும் உயர்வாக மதுக்கண்றனர். ஆனால் அவர்களிற்
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பெரும்பாலானோர் விலங்குகளைப் போல அமிதுமாக உண்டு 

வாழ்னை்றனர்.3. R. P. 31 a. 

(112) எனையோரிலும் உயர்வாக மதுித்தற்குரியவனும், இயூத் 

காமசுவின் மகனுமான பியாச வென்பான் பிரீனியாில் வாஹ் 

இறான (“பெரும்பாலான மானிதர் தீயோர்” என அவன் 
Fa_ Hi CSET) . 

(135) யாவரிலும் இகிறந்தவனுமிருப்பவன், அவன் ஒருவனே 

யானாலும், என்னைப் பொறுத்தவரையில் ஆயிரம் பேருக்குச் 

சமமானவனாவான். ௩. ம, 581௧. , 

(114) மூகத்தில் உரோமம் பமூளைக்காக sug அசிறுவரிடம் 

நகரை விட்டு விட்டு, எபிசியர்கள் யாவரும் தற்கொலை செய் 

வதே பொருத்தமானது $ வணெனில் தம்முன் யாவரிலும் 

Antaaicoau எமோடாகவை “ எம்மிடையே யாவரினும் கிறத் 

FUCHS ஒருவனும் இருக்கவேண்டாம். அப்படி யொருவன் 

இருப்பானாகில் அவன், வேறு எங்காவது, வேறுயாருக்குமிடையே 

அவ்வாறு இருக்கட்டும் *” எனக் கூறி அவனை இவர்கள் வெளி 
யேற்றினானறஹோ 1! %௩. 2. 29%. 

(115) நாய்கள் தாம் அறியாதவர் எவரைக் கண்டபோதிலும் 

குரைக்கின்றன. 1௩. P. 31 a. 

(116) நம்பிகையில்லாததால் மாணிதர்...... (ஞானியைக்) 

தெரிந்து கொள்வ இல்லை. 

(117) எல்லோரும் தன்னைப் புகழ்கிறார்கள் என மூடன் 
நம்புகிறான். 7௩. P. 44 b. ் 

(118) இவர்களுள் மிகவும் உயர்வாக மதிக்கப்படுபவன் கூட 

வெறும் கற்பனைகளையே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் 
குமது கறபனைகளை எவ்வளவு உறுஇயாகக் கழுவிக்கொண்டி 
ருப்பினும், பொய் புனைவோரும், பொய்ச்சாட்டு கூறுவோரு 

மான இவர்கள் ஒருகாலத்தில் நீதியின் பிடிக்குன் அகப்பட 

வார்கள் எண்பது உண்மை. 

(119) ஒமரை மேடையிலிருந்து இறக்கச் சவுக்காலடிக்கவேண்ா 

டம். ஆகைஸலொகோசுவுக்கும் அவ்வாறே செய்தல் வேண்டும். 

R. P. 31. 

(120) எல்லா தாட்களும் ஒரு தன்மையுடையனவே. 

(121) மனிதனது குணங்களே அவனது விதியாகச்றன. 

- ஐ ஆம் அத்தியாயத்தில் 45 ஆம் பிரிவில் உள்ள மூவகை வாழ்க்கையையே 

இத குறிட்பிடகிறதுபோலத் தோன்றுகிறது.
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(192) மனிதர்கள் இறந்தபின்னர், அவர்கள் முன்பு எதிர் 

பார்த்திராத, கனவு கூடக் கண்டிராத பலவிடயங்கள் அவர்களை 

எதிர்நோக்குன்றன. 1. ம. 46 d. 

(123) .... அவர்கள் எழுந்து, உயிருள்ளவர்களையும் இறந் 

தோரையும் விழிப்புடன் பாதுகாப்போராகின்றனர். R. P. 46 d. 

(124) இரவிற்றிரிவோர், மேசியர்கள் (Magians) மதுக் 

கடவுளை வழிபடும் “ பச்சோய்கள் ”” லீனாய்கள் (Lenai)  இட்சை 

பெற்றோர் ”...... 

(125) மனிதர்கள் ஈடுபடும் மர்மச்சடங்குகள் யாவும் தூய்மை 

யறறனவே. %. 2. 48. 

(126) தேவர்களினதும், வீரர்களினதும் இயல்பை அறியாத 

வர்கள், அறிவிலியொருவன் வெறுமையான வீடொன்றோடு 

கதைக்க முற்படுவதுபோல, உருவசசிலைகளை வழிபடுெறனர். 

R. P. 49 a. 

(127) இவர்கள் ஊர்வலத்திற் சென்றதும், இதிவானதான 

லிங்கபாசுரததைப் பாடியதும் இடையனீசசுவையல்லாது வேறு 

எவரையாயினும் போற்றுதற்கே யெனின், இவர்கள் செயல் 

மிகவும் இழிந்ததே. ஆனால் இவர்கள் வெறிகொண்டவர்களைப் 

போலப் பாடியும் ஆடியும் கவுரவிக்கும் இடையனிசசுவும் ஏடி௬ 

வும் ஒனறே. 7௩. 1. 49. 

(129, 190) சேற்றிற் காலை வைத்தவன் அச்சேற்றினாலேயே 

அதனைக் கமுவ முற்படுவதுபோல, தம்மைப பரிசுத்தப்படுத்துவ 

தாக எண்ணிக் கொண்டு இவர்கள் தங்கள்மீது இரத்தத்தைப் 

பூசிக்கொள்றார்கள். குனனைக் கழுவும் பொருட்டுச் சேற்றைப் 

பூசிக்கொள்பவனைக் காணும் எந்த மனிதனும், அவனுக்குப் 

பைத்தியம் பிடித்ததெனவே எண்ணுவான். 1. P. 49 a. 

தொகுப்பு 66. இப்பகுதிகளிற் பலவற்றின் பொருள் என்னவென்பது 

ஆசிரியர்கள் கொஞ்சமேனும் தெளிவாயில்லை. இவற்றுட் பலவற்றின் 

தரும்வரலாறு டுபாருள் என்னவென்று எமக்கு ஒருபோதும் தெரியாமலே 

போய்விடலாம் என்பதும் சாத்தியமே. தொகுப்பாசிரியர்கள் 

மூலமாக, இவற்றின் பொருளினை அறியக்கூடிய குறிப்பெதுவும் 

இடைகறைகா எனப் பார்க்கலாம். ஆனால், துரதிட்டவசமாக 
எனையோரைப் பற்றிக் கூறியுள்ளளவிற்குத்தானும், தொகுப்பா 
இரியர்கள் எரக்ளைட்டசவைப் பற்றிக் கூறவில்லை. பொதுவாகத் 

தியோபிறகத்தோசு கூறியனவறறைத் திரிபின்றிக் கூறுபவ 

ரான இப்பொலைட்டசுவும், தேலி௯, பைதாகர௪ு, எரக்ளைட்டச, 
எம்பிடோக்கிச ஆஇயோரைப் பற்றிய தகவல்களை அதிகம் 

நம்பத்தகாததும், மிகவும் சுருக்கமான சட்டுரைகளைக் கொண்
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டது.மான வாழ்க்கை வாலாறுகளின தொகுப்பொன்றிலிருந்தே 

பெற்றுள்ளார். பிற்காலத்து விடயஙகளை அறிதற்கு அவர் 

உபயோடுத்த மிகச்சிறந்த நூலினை அவர் எரக்களைட்டசுவைப் 

பறறி அறிதற்கும் பயனபடுத்தியிருந்திருப்பாரேயாகல், எரக் 
களைட்டசுவைப்பற்றி நாம் அநேகவிடயங்களை அறியக் கூடியதா 

யிருந்திருக்கும். இப்பொலைடடசு எரக்ளைட்டச பற்றி அறிதறகு 

உபயோடித்த நூல், எரகளைட்டசுவை ஓர் பைதாகரசவாதி யெனக் 
கருதியவோர், **வான முறை நூல்” எழுத்தாளரால் எழுதப்பட்ட 

தென்க. பைதாகரச வாஇகளுக்கும் எரக்கிளைட்டசுவுககு மிடை 
யேயுள்ள தொடர்பு, இப்பாசோசுவே. எனெனில் இப்பாசோச 

வினது மெய்யியற கொள்கையிலும் தீயிறகு முக்கிய இடம் 

அலரிக்கப்பட்டிருக்றெது. அறித்தோதிலைப் மினபற்றியவரான 

'தியோபிறசுத்தோசவும், எரக்ளைட்டசு, இப்பாசோசு ஆகிய இரு 
வரையும் ஒரே வசனத்திற குறிப்பிட்டமை வரன்முறை நூலாசிரி 
டையே இம்மயககத்தை ஏறபடுத்துவதற்குப் போதுமானதாயிருநத் 

துர். ஆகவே பெருமளவிற்குப் பூரணமாயிருப்பதும், சரியான 

தும், “வெதுசுதாபிளாகஉட்டா ” விலிருந்து பெறப்பட்டதும் இடை 

யோசினிசுவால் எழுதப்படடதுமான வருணனை யொன்றையே 
நாம் பராக்கவேணடியிருக்கறது. எரக்சளைட்டசுவைப்பற்றி இடை 
யோசினீசு தந்துள்ள இரு வர்ணனைகளில் இதுவே விரிவானது. 

எரக்களைட்டசுவின் பாடியகாராகள் என இடையோசினிசுவாற் 
குறிப்பிடப்பட்டு்ள்ள அனைவருமே சுதோய்க்காகள் என்பது இன் 

Cen பிரச்சினையாகும்*. வனெனில், எரக்ளைட்டசுவின மிது 

விசேட மதிப்புக் கொண்டிருந்தோரான சுதோரய்க்கர்கள், கூடிய 

ளவிற்குக் தமது கொள்கைக் கேறறவாறு அவரது கொள்கை 

களுக்கு விளக்கம் காணமுூயனறனர். மேலும் தமக்கு முநதிய 

கால கிந்தனையாளர்களது கொள்கைகளைக் தமது கொளகை 
களோடு **இசைவிப்பதில”” இவர்கள் அதிக பிரியமுடையோராய் 

இருந்தனர். இதன் விளைவுகளும் பாரதூாரமானவை. ஆகவே 
சதோய்க்கரினது கொள்கைகள் சில, அடிக்கடி எரக்களைட் 

டசுவின் கொள்கைகளெனக் கூறப்படுன்றன. சுதோய்க்கர் 

களுக்குரியனவான சொற்கள் பலவும், எரக்களைட்டசுவின் பகு 
'தகளிடையே விரவிக் இடககக் காணப்படுன்றன. 

67. மக்கட்கூட்டத்தை மட்டுமல்லாது, தனக்கு முன்பு இயற்கை 
பற்றி ஆராய்ந்த சிந்தனையாளர் யாவரையுமே எரக்களைட்டசு 
இழித்துக் கூறுகிறார். என்றும் வெளிப்படையாயிருந்தபோதி 

1, Arist. Met. A, 3.984 a7 (R. P. 56c); Theophr. ap. Simpl. 

Phys. 23,33 (R. P. 36 d). 

2. Diog. ix. 15 (R. P. 30 c). 
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௮ம் (பகுதி 98) வேறு யாராலும் முன்பு உணரப்படாதிருந்த 

ஒர் உண்மையைத் தான் கண்டுபிடி த்துவிட்டதாக அவர் கரு 

இனர் என நாம் இதிலிருந்து அனுமானிக்கலாம். மனிதர் 

கன் யாவரும் அறிவிலிகள் எனவும் புத்திகூர்மை யற்றோர் 
எனவும் இவர் இழித்துக்கூறியபோது இவர் மனத்தில் என்ன 

கருத்துடையாயிருந்தார் எனபதை அறிந்து கொள்ளலாம். 
18 ஆம், 45 ஆம் பகுதிகளில் இதற்கான விடை காணப்படு$றைதெ 
னத் தோன்றுகிறது. மேலெழுந்தவாரியாக நோக்குகையில், 
தனித்தனவாகவும் முரண்பட்டனவாகவும் காணப்படும் பொருள் 
கள்யாவும் உண்மையில் ஒனறே யென்னும் கருத்தும், இவ்வே 

கப்பொருள பலவாயும் உளது எனும் கருத்தும் இப்பகுது 
சளிலிருந்து பெறப்படலாம். “ முரண்பாடுகளின விரோதம் ” 

என்பது உண்மையில் git இசைவே. இதிலிருந்து பூசலிடம் 
முரண்பாடுகளின் அடிப்படையாக ஒருமை உளதென்னும் அறி 

வேயொழிய, ஞானம் எனபது பல பொருள்களைப் பற்றிய அறி 
வல்லவென்பதும் பெறப்படூறது. எரக்களைட்டசுவின கொள் 
கைகளில் முக்கயெமானது இதுவேயெனப் பிலோவும் கூறியுள் 

ளார். அவர் கூறியிருப்பதாவது : “ இரு முரண்பாடுகளாலும் 
ஆனதாயிருப்பது ஒன்றே ; அது பிறிக்கப்படும்போது முரண் 

பாடுகள் வெளிப்படுனேறன ; தம்மிடையே மிகவும் புகழப் 

பட்டவரும், உயர்ந்தவருமான எரக்களைட்டசு தனது கொள்ளை 

களில் முதன்மையுடையதெனக் கூறித் தந்த கருத்து, எனக் 
இரோக்கர்களாற் போற்றப்பட்டது இதுவனறோ ₹1 

08. வரம்பற்றஇலிருந்து பிரிந்தே முரண்பாடுகள் உண்டாகன் 
றன வெனவும், ஆனால் அவை தமது அநீதியான ஆக்கிரமிப் 

புகளுக்கு ஈடு செய்யும் வகையில், மீண்டும் வரம்பற்றதனுள் 

ளேயே சென்று தமது இறுதியை அடைனைறனவெனவும் 
அனக்சிமாந்தர் கூறியிருந்தார். முரண்பாடுகளின் பூசல் தவரு 
னது, முரண்பாடுகள் இருப்பது, எகத்இன் ஒருமைப்பாட்டில் 

ஏற்பட்ட பிளவையே குறிககும் என்பனபோன்ற கருத்துக்கள் 

இங்கு காணப்படுன்றன. ஆனால எரக்களைட்டசு போதித்த 
உண்மைகள் உலகு எககாலத்தில் ஒனளுகவும் பலவாகவும் 

இருக்றைது, முரண்பாடுகளுக்கடையே “ எதிர் எதிராகவுள்ள 
இழுவிசையே '” ஏகத்தை தருமையடையதாக வைத்திருக்றெது 

எனபவையே. வேறு விதமாகக் கூறப்பட்டிருப்பினும், பைதா 

௧ரசு கூறியதும் இதுவே. பைதாகரசு கையாண்ட பகம் ஓஒனறை 
எரக்ளைட்டசுவும் உபயோடத்திருப்பஇலிருந்து, தன் காலத் 

1. Philo, Rer. div. her. 43 (R. P. 34 e).
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யா்கள் ஏற்கெனவே இவ்வொருமையை உணர்ந்திருத்தன ரெனி 
னும், வேறுபாடுகளிருந்தமை அவர்களுக்குப் பிரச்சனையாயி 

ருந்தது. முரண்பாடுகளின் விரோதத்தை அனக்சிமாந்தர் அதீதி 
யென விளக்கினார். ஆனால் எரக்களைட்டசுவோ இவ்விரோகமே 
மிக உயாந்த நீதியெனக் காட்ட முனைந்தார் (பகுதி 12). 

69. இத்தகைய காரணங்களினால், எரக்களைட்டசு புதியவோர் 
மூலப்பதார்த்தத்தைக் தேடவேண்டியதாயிற்று. இம்வஹஊலப்பதார் 

கீதம் முரண்பாடுகளாகப் பிரியக்கூடியதாகவிருப்பது மட்டுமன் 

றித தன் இயல்பினால் பிற பொருள்களாக மாறக் கூடியதாகவும் 

பிற பொருட்கள் தானாக மாறக்கூடியனவாகவும் இருத்தல் 
வேண்டுமென விரும்பினார். தீயில் அம்மூலப்பதார்த்ததக்துறகு 
வேண்டிய இலட்சணங்கள யாவும் இருப்பதைக் கண்டார். எரியும் 
தயின பண்புகளை நாம் அவதானிப்போமாயின் அவர் தீயை 
மூலப்பதார்த்தமாகத் தேர்ந்தமைக்கான காரணங்கள் புலப் 

படும். இடைவிடாது எரியும் சுடரில் உள்ள தீயின் அளவு 
மாராதிருப்பதுபோலக் காணப்படுவதுடன, “பொருள் ” என 

அழைக்கப்படுதற்குரியது போலவும் இச்சடர் காணப்படுகிறது. 
ஆமினும் அதன் “ உட்பதார்த்தம் £” எப்போதும் மாறிக்கொண் 
டிருக்கிறது. மேலும் அது எப்போதும் புகையாக மாறிக் 
கொண்டிருக்கிறது. எரிபொருளிலிருந்து புதிது புதி தாக வரும் 
பதார்த்தம் புகையாக மாறிய பதார்த்தத்துன் இடத்தை நிரப் 
புகிறது. நமக்கு வேண்டியது இதுவே. “ எனறும் அணையாது 
எரியும் இ”யென உலகை அறிந்து கொள்வோமேயானால் 
(பகுதி 20) அது எவ்வாறு எல்லாப் பொருள்களாகவும் ஆன் 
றது, எல்லாப் பொருள்களும் எவ்வாறு அதுவானெறன என 
அறிந்துகொள்வோம். 

  

மூலம் கருதியது, சடப்பொருள எத்த அளவிற்குச௪ சததுப பொருளோ அவ்வள 

விறகு வெளியும ௪த்துப பொருளே யென்பதாகும் (பிரிவு 175). ஒரு பொருள் 

உள்பொருளாகவும் இலபொருளாகவும எசகாலத்தில இருகக முடியுமென 
எசககிளைட்டச. கூறினா stork “Rot” கருகுஞாகள் என அரிததோதில் 

பெளதிகவததததிற் குறிபபிட்டின்ளா.. ஆனால அதனைத் தொடர்நது, ஒரு 
மனிதன் தான பேசுவது போலவே அசிநஇககறான எனபது பெறபபடாது 

எனக கூறுகிறா. வேளரோ இடததில அவர் கூறுவனவற்றால இது விளககப்படு 

இறது: குறிபபிட்ட ஓா விதததில் எரகளைட்டசுவோடு வாதித்கால எஇரமறை 

விதியை அவர் ஒப்புக கொளவார் ; ஆனால் அவர் தான் கூறியதன பொருளை 

எப்போதும் உணாநதது கொணடவரல்லா 5 அதாவது அகுன தருக்க ரீதியான 

தாறபரியததை அவர் உணாந் இருக்கவில்லை. 

1. எரகேட்டசவின இயும் அனகசிமினிசுவின வளிபோன்ற வொண்றே 

யென்பது அரிததோதிலின பெளதிகவத்தத்தில் உள்ளது போன்ற Ae 

கூறறுககளால தெனிவாக்கப்படுறது. ஆனால் இங்கு இயெனபது உண்மையிற் 
தியைக் கருதுவதலை. இலககணப பொருளிலேயே அதனைக கொள்ள வேணடும்
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70. Seow நூலப்பதார்த்தமாக எற்றுக்கொள்ளல், உலகஇல் பாயம் 

எற்படும் மாற்றங்களையும் இயக்கத்தையும் புதியவோர் வியில் 
தோக்குதற்கும் காரணமாகவமைறைது. இ இடைவிடாமல், 

தொடர்ந்து எரியும் இயல்புடையது. அது எப்போதும் எரி 

பொருளை உட்கொண்டு புகையை வெளிப்படுத்துவதாயுள்ள து. 

யாவும், ஓணன்றிஸ் எரிபொருளாக மேல் நோகச் சென்று 

கொண்டிருக்ணெறன, அல்லது சடருக்கு உயிரூட்டிய பின்னர் 

கம் நோகூத் தாழ்ந்து கொண்டிருக்கன்றன. உள்பொருள் 

முழுவதுமே, என்றும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒர் அருவி போன் 
றதென்பதும், ஒருகணமேனு.ம் அது ஓய்நீஇருப்பதிலலை யென் 

பதும் இதிலிருந்து பெறப்படன்றன. நாம் காணும் பொருட் 

களின் உட்பொருள் எப்போதும் மாறிக்கொண்டே யிருக்கிறது. 

நாம் பார்த்துக்கொண்டிருக்கையிலேயே, இப்பொருட்களின் உட் 

'பொருளில் ஒரு பகுதி மாற்றமடைந்து வேறு பொருட்களுக்குட் 

சென்றுவிடுகறது. அது போலவே பிறபொருட்களின் பகுதி 

களும் மாறி இதனுள்வந்து புகுந்து விடன்றன. எல்லாப் 
பொருட்களும் ஆற்றுநீர் போனறு பாய்ந்துகொண்டிருக்கின் 

Der” எனும் கூற்று இக்கொள்கையைச அருக்கமாக எடுத் 

துக் கூறுவதாகக் கருதப்படுகிறது. இக்கூற்றுச் சரியான 

பொருளுடையதேயெனினும், இது எரக்ளைட்டசுவிடமிருந்து 

பெறப்பட்டதுபோலத் தோனறவில்லை யெனலாம். ஆனால் 

பிளேட்டோ இக்கருக்கைக் தெளிவாக வெளியிடூரஞரர். * ஒன் 

அம் ஒருபோதும் இல்லை, யாவும் எப்போதும் ஆவனவே ”£; 

““அஇருவிகளைப் போல யாவும் இயங்கிக்கொண்டேயிருக்கன்றன 73 

“யாவும் கழிவனவே, கிலையாயிருப்பது எதுவுமில்லை “3 

“ எல்லாப் பொருட்களும் கழிவனவே யெனவும் ஒன்றும் 

திலைத்திருப்பதில்லையெனவும் எரக்களைட்டசு. எங்கோ தரிடத் 

திற் கூறியுள்ளார் ; மேலும் பொருட்களை ஆற்றின் நீரோட் 

டங்களுக்கு ஒப்பிட்டு, அதே ஆற்றில் இருமுறை கால் வைக்க 

மூடியாதெனக் கூறுகிருூர்”” (41 ஆம் பகுதியோடு ஒப்பிடுக- 
இவ்வாறுதான் பிளேடடோ எரக்ளைட்டசலின் கொள்கையை 

விளக்குகிறார். அரித்தோதிலும் இவ்வாறே கூறுஇளுர்: “யாவும் 

இயங்கிக்கொண்டிருக்ன்றன ”*; “எதுவும் நிலையாகவில்லை 3 

எந்தப் பொருளும், எவ்வளவு நிலையானதாகத் தோன்றினா 

லும், உண்மையில் ஓர் அருவி போன்ற ஓட்டத்தின் பகுதியே 
  

எனனும் கருததுக்கு ஆதாரமாக பிளேட்டோவின கூற்டுறான்று (Crat. 413 b) 
தரப்படினும் அக்கூற்றின் சநதர்ப்பத்தை ஆராயின அது இசகருத்துககு எவ் 

வகையிலும ஆதாரமாக அமையவிலலை என்பு புலப்படும். 

1. Plato, Theaet. 1520 I; Crat. 401 d 5, 402 a8, Arist. Top. A, 11, 104 

22 , De caclo T, I, 298 b 30; Phys. 8, 3. 253 b 2.
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யெனவும், அதன் உட்பொருள் தொடர்ந்து இரு கணங்களுக் 

காயினும் மாறாதிருப்பதில்லை யெனவும் எரக்கிளைட்டசு கூறினார். 

இது எவ்வாறு நடைபெறுகிறதென அவர் கற்பனை செய்த 

முறையை நாம் விரைவிற காணபோம். ஆனால் எரக்களைட்டசு 

வின கொள்கையில், மிகவும் புதுமையான அம்சம் இதுவல்ல 

வென்பதைக் குறிப்பிடலாம். மைலீசியர்களும் இதுபோனற 

வோர் கொள்கையையுடையராயிருந்தனர். 

மேலும் மும் 71. எரக்கிளைட்டள, அனக்கிமினிசுவின் கொள்கைக்கு அமை 

செல்லும் வழி யவே, தனது கொள்கையின் நுணுக்கமான விவரங்களை விருத்தி 

செய்தார். ஆனால் ஐதாதல், அடர்த்தியுறல் எனும் கருத்துக் 
களைககொண்டே அவர் சடப்பொருள் மாறறங்களை விளக்கினார் 
எனக் கூறமுடியாதெனலாம். ஆனால் எரக்களைட்டசு அவ்வாறு 
தான சடப்பொருள் மாற்றத்தை விளகூனார் எனும் பொருள் 

படத் தியோபிறசுத்தோசு எழுதினார் எனக கருத இடமூண்டு ; 

ஆனால எரக்கிளைட்டசு தந்த விளக்கம் தெளிவாயில்லை எனத். 
இயோபிறசுத்தோச ஒப்புக்கொள்கிறார். நாம் கீழே தந்துள்ள, 
இடையோசினிசவிடமிருந்து பெறப்பட்ட பகுதி இதனை நன்கு 
உணர்த்துவதாய் அமைந்துள்ளது. எரக்களைட்டசுவின் பகுதி 
களில ஓஐதாதல், அடர்த்தியுறல் எனபன பற்றி எதுவுமே 

கூறப்படவில்லை. “மாறறு” எனும் பதமே (பகுதி 28) 
கையாளப்பட்டிருக்றைது. இபுலையை வெளியிட்டு அதற்குப் பதி 

லாக எரிபொருளை உட்கொள்கையில், நடைபெறுவதனைக் கூறு 

வதற்கு இதுவோர் நல்ல பதமே. 

இப்பொலைட்டசு மூலமாக எந்த விவாமும் கிடைக்கா தவிடத்து, 
எரக்ளைட்டசுவைப்பற்றிக் கூறும் தியோபிறசத்தோசுவின் தொகு 

ப்பைப் பற்றி நாம் பெறக்கூடிய மிகச் றந்த கட்டுரை, இடை 
யோசினிசு எழுதிய இரண்டில், விரிவாயிருக்கும் கட்டுரையே என 
முூனபு கண்டோம். அது பினவருமாறு : 

குறித்த சிலவிடயங்கள் பற்றி அவர் கொண்டிருந்த அபிப் 

பிராயங்கள இவை : 

இ ஒரு மூலகம் எனவும், ஐதாதல், அடர்த்தியுறல் என்பன 
வற்றின் மூலம் எல்லாப் பொருட்களும் அதற்கு மாற்றுக் 
களாகலாம் எனவும் அவர் கூறினார். ஆனால் எதனையும் அவர் 
தெளிவாக விளக்கவில்லை. எதிர்ப்புக் காரணமாகவே யாவும் 
தோன்றுன்றனவெனவும் இவ்வாறு தோன்றுபவை யாவும் 
ஆற்றைப்போன்று பாய்ந்து செல்கின்றன வெனவும் அவர் 

கூறினார். 

3. அத்தியாயம் 1, 29 ஆம் பிரிவிற் பார்க்கவும்.
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எல்லாம் என்பது எல்லையற்றது; உலகு எகமே. தீயிலிருந்து 
கோன்றும் இது, இயினாலேயே இறுதியில் உட்கொள்ளப்படு 

றது. ஆதியும் அற்தமுமில்லாது, காலவட்டத்தில் இத்திகழ்ச் 
சிகள் மாறி மாறி நடைபெறுகின்றன. இவை விதியின்படியே 
நடைபெறுனெறன. முரண்பாருகளில், உலகம் ஆவதற்குக் 
காரஎணமாயிருப்பது போ எனவும் விசோகம் எனவும் அமைக் 

கப்படும். இறுதித் இககோளுக்குக் காரணமாயிருக்கும் முரண் 

பாடு இசைவு எனவும் அமைஇயெனவும் அழைக்கப்படும். 

மாற்றத்தை அவர் கீழும் மேலுமாகச் செல்லும் வழியென 

அமைத்தார். உலகம் இதன காரணமாகவே தோன்றுகிற 

தெனவும் கூறினார். இ அடர்த்தியுறும்போது ஈரவிப்புடைய 
தாவவைம், மோலும் அழுத்தபபடும்போது நீராகவும் மாறுகிறது 5 

ர் உறையும் போது மாண்ணாூறது. இதனையே அவர் கழ் 
தோக்கிச் செல்லும் பாதகையென அமைக்கிறார். இவ்வாறேமண் 

இரவமாக்கப்படின் அதிலிருந்து நீர் உண்டாகிறது, அதனிலி 
ருந்து யாவும் தோனறுகின்றன ; எனெனின் யாவற்றிற்கும், 

கடல் ஆவியாவதகை்ையே இவர் காரணாமாகத் தருகிறார். இதுவே 

மேல் தோககிய பாகதையென்க. 

நிலம், கடல் ஆய இரண்டில இருந்தும், வெரி மூச்சுக் 
கள் எழுந்தன வெனவும் அவர் கூறினா ; இவறறுட் சல பிர 

காசமுடையனவாயும் தாயனவாயும் இருந்தன. அனைய இருள் 

படைததனவாய் இருந்தன. பிரகாசமுடையனவற்திலிருந்து 

கீ ஊட்டம் பெறறது. ஈரலவிப்பு வனையவற்றிவிருந்து ஊட்டம் 

பெற்றது. 
உலகைச் சூழ்ந்திருக்கும் பொருளின் இயல்பென்ன வென் 

பதையும் இவர் நனரு தெளிவுபடுத்தவில்லை. ஆனால் அதுல் 

கண்ணங்கள இருந்தனவெனவும் இவற்றின் உட்குழிந்து பக் 
கங்கள் நம்மை நதோக்கியிருந்தனவெனவும் அவர் கூறினார். 
இவ்வுட்குமிவுகளில், பிரகாச முடையனவான வெளி மூச்சுக்கள் 
சென்று சோர்நது கொண்டனவெனவும் அகுன் மூலம் தோன் 
Ou தீச்சடர்களே வானசோதிகளெனவும் இவர் கருஇனார். 

இவற்றுள் சூரியனது சுடரே, எனைய யாவற்றிலும் ஒளியும் 
Geb கூடியதாகும் ; எனெனில் எனைய சோதுிகள் பூமியிஸி 

ருந்து அதிக தூரத்திலுள்ளன ; இக்காரணத்தால் அவை தரும் 
ஒளியும் சூடும் குறைந்த அளவினவே. ஆனால் சந்துரன் பூமிக்கு 
மிகவும் அண்மையில் உள்ளதாயினும், அது இருண்ட தூய்மை 

யற்ற பருஇக்கூடாகச் செல்கிறது. சூரியன் பிரகாசமான, கலப் 

பற்ற பகுதிகளுக்கூடாகச் செல்வறைது மட்டுமல்லாது, எம்மிட 

மிருந்து கணக்கான தூரத்தில் இருக்றைது. சூரிய சந்தா
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இரகணங்கள் எற்படுவதற்குக் காரணம் அவற்றின் கண்ணா 

கள் மேலநோக்கித் திரும்புவதே. ௪நதிரனது அளவில் மாதத் 
தோறும் எற்படும் மாறறங்களுக்குக் காரணம் அதனா இண் 

ணம் சிறிது சிறிதாகத் திரும்புவதே. 

இரவு பகல், மாதங்கள் பருவங்கள் ஆண்டுகள், மழைகள் 

காறறுக்கள் எனபனவும் இவைபோன்ற யாவும் பல்வேறு 

வகையான வெளிஷூசச்சுக்களினாலேயே உண்டாகின்றன. பிரகாச 
மான வெளிழமூசசுக்கள் சூரியனது வட்டததினுள்ளே இப்பற் 
அவகுனால் பகல உணடாூறது. இவற்றிற்கு எதிரான இயல் 
புடைய வெளிஷமூச்சுககள் அதிகமாக இருப்பதனால் இரவு 
உண்டாடிறது. ஒளியுள்ள வெளிமூச்சுக்களிலிருந்து வரும் சூடு 
அதிகரித்ததினால் கோடைகாலமும், இருண்ட வெளிமூச்சுக்களி 
விருந்து வரும் rool அதிகரிதகதஇுனால் மாரி காலமும் 

உண்டாயின. அனையவறறின் காரணங்களையும் இதற்கமையவே 

எரக்ளைட்டச விளக்கினார். 

வானசோதிகளினது கண்ணங்களைப் பற்றி எவ்வாறு தெளி 

வாக விளக்காது விட்டுன்ளாரோ, அதுபோலவே பூமியின் இயல் 

பையும் விளக்கக் கூறாதுவிட்டனர். ஆமின், இவையே அவரது 

கருத்துக்கள் எண்க. . 

இபபகுதியை நாம் நம்பலாமானால், இது மிகவும் பயனு 
டையதாயிருக்குமெனபதில் ஐயமில்லை; தியோபிறசுத் கோசுவை 
ஆதாரமாகக் கொண்ட தொகுப்பு நூல்கள யரவறறிலும் பின் 

பற்றப்பட்டுன்ன வரிசைப்படியே இப்பகுதியிலும் வெவ்வேறு 
விடயஙகளின தோறறமும் தரப்பட்டிருக்ககற தாதலால, இதை 
நாம் நம்பலாம் எனபது புலனாகிறது. நூதலில் மூலப்பதார்த்கும், 
பின்னா உலகு. அதனபினனர் வானசோதஇகள் அவற்றைத் 

தொடர்ந்து வளிமண்டல மாறறஙகள்--இவ்வரிசையே எலலாத் 

தொகுப்பாசிரியர்களது நூல்களிலும் தரப்பட்டிருக்க்ற தென்க. 
ஆகவே ஒரிரு விடயங்களைத் தவிர்த்து ஏனையவற்றை தாம் 
இப்பகுதியில் உளனளவாறே வற்றுக்கொளளலாம். முதலிற் 
றவிக்கப்படவேண்டி௰யது அடர்த்தியுறல் ஐதாதல் என்பவை 

பற்றித இயோபிறகத்தோசு, கொண்டிருந்த தவறான கற்பனை; 
அடுத்ததாக, வெகதுசுதாபிளாகூட்டாவிலிருந்து பெறப்பட்ட லை 
சதோய்க்க விளக்கஙகள் நீக்கப்படல் வேண்டும். 

இக்கொளகையின விவரஙகளைச் ௪ற்று நோக்கலாம். ஆராய 
இ, பிரதானமாகச் சூரியனிலேயே காணப்படுகறதாம். இது 
வும் எனைய வானசோதிகள் போல ஓர் கலம் அல்லது இண் 
ணமே. இக்ண்ணத்தின உட்குமிந்த பக்கம் எம்மை தோக்கு 
வதாயுள்ளது. கடலிலிருந்து மேற்செல்லும் இவெளிஞச்
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eésor Qason சேர்த்து எரினைறன. ஸசூரியனிலுள்ள இத்தீ 

பிற உருவங்களை அடைவது எவ்வாறு ? கீழ் நோக்கிய பாகை 

பற்றிய பகுதிகளை ஆராய்வோமாயின், நீ முதலில் கடலாக 
மாறுகிறது எனக் காண்போம். இக்கடலில் ஒருபாதி நிலம் 

எனவும் மறுபாதி பெரும் புயனும் இயும் சேர்ந்து நீர்த்தம்பம் 

எனவும் கூறப்படுகிறது. கடலிலிருத்து பிரகாசமான ஆவிகள் 

எழுவகாலேயே இ ஏற்படகிறகென் எரக்களைட்டசு கூறினார் 

என நாம் அறிவோம் ; ஆகவே இ, கடலாக மாறுவதையும், 

இதனை யொத்த வளிமண்டலமாற்றத்தின் மூலமே விளக்குதல் 

வேணடும். உணமையில், சூரியன் எரிவதனால் உண்டாகும் 

புகையையும், இக்கும் நீருக்கும் இடைப்பட்ட நிலையையும் சறி 

வா விளக்கக்கூடிய முறையொன்று வேண்டும். இயோரடு சேர்ந்து 

நீர்த்தம்பம் எனபதைவிட வேறு எதுவுமே இதநிலையைப் 

பொருத்தமாக விளசாகக முடியாதெனலாம். இத்தீர்த்தம்பம் 

சூரியனிலுள்ள  இயினால் ஏறபடும் புகையெனக கொளனக் 

கூடிய முறையில், தோற்றத்தில் புகையை ஒத்திருக்கிறது. 
அத்துடன் அது நீராகவே இேரேம வருகிறது எனபணக்ையும 

எவரும் மறுக்க முடியாது. எரக்கிளைட்டசுவின இக் கொள்கை 

பற்றி ஈததியோசு கூறியிருப்பது நிலைமையை போனும் தெளி 

வாக்ஞுகிறது. போகங்கள் இபபற்றிப் பின்னர் அணைந்துபோ 

வதனால்” இந்நீர்த்தம்பங்கள உண்டாகின்றன என ஈத்தியோச௯ 

கூறியுள்ளார். அதாவது, சூரியனது கண்ணது தஇுவிருக்கையில் 

இப்பற்றிக்கொண்ட பிரகாசமான ஆவிகள், அணைதந்துபோன பின் 

தியுடைய இருண்ட புயல் மேகங்களாகத் தோன்றி மீண்டும் 

கடலுட் செல்கனைறன. அடுத்தபடிவத்தில் கடல் இடையறாது 

மண்ணாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறதெனக் கூறப்படுகிறது. நாம் 

இம்மாறறம் பற்றி எலவே கண்டோம் (பகுதி 10). “மேல் 

நோக்கிச் செல்லும் பாதை '” பற்றிக் கூறப்படுவதை நோக்கு 

வோமானால், கடல் எந்த அமாவில் நிலமாகிறதோ, அதே 

விகிதமுறைப்படி நிலம் நீராகக் கொண்டிருக்கிறதென்க் கூறப் 

பட்டிருகறைது. ஆகவே கடல் எப்போதும் முன்பிருந்த 

அளவினதாகவேயிருக்கறது (பகுதி 28). அதில் ஒருபாதி 

நிலம், மறுபாதி சுழற்காற்று (பகுத 21). இதன்படி, குறிப் 
பிட்ட எந்தக் கணமும் கடலின் ஒரு பாது கீழ்நோக்கிச் செல் 

௮ம் பாதையிற் சென்றுகொண்டிருக்றைது. ஆகவே எப்போ 

தும் ஒரு பாது சிறிது நேரத்திற்கு முன்புதான் ௬ழல்காற்றா 
மிருந்ததாயிருக்கும் ; மறுபாதி மேல் தோக்கச் செல்வதாய்ச் 

சிறிது தோத்திற்கு மூன்புதான் நிலமாயிருந்த தாயிருக்கும். 
கடல்நீர் மழையினால் அதுிகரிப்பதற்கேற்ப அதே விதத்தில் 

நீர், நிலமாக மாறிக்கொணடிருக்கிறது. ஆவியாவதன் மூலம்
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கடல் நீர் குறைவதை நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் நிலத்தினால் 

அது கூட்டப்படுறெது. இறுதியாக, சூரியனது கண்ணாத்தில் 
கடலிலிருந்து சென்ற தள்ளிய ஆவிகள் தீப்பற்றுவதுடன், 
மேலேயும் க&ழேயுமாய்ச் செல்லும் பாதையெனும் வட்டமும் 
முற்றுப்பெறுகிற த. ச 

792. இவ்வாறு பொருட்கள் இடையறாது பாய்ந்து செல்வன 

வாயிருந்தும், அவை நிலையானவைபோலகத் தோற்றமானிப்பது 

எவ்வாறு ? “அளவுகள் ' வழுவாது அவதானிக்கப்படுவகா 

லேயே இது சாத்தியமாகறதென எரக்களைட்டசு பதிலிறுக்கறார். 
இதனால், பொருட்களின் உட்பொருள் மாற்றமடைந்து கொண் 
டிருந்தாலும் அதன் அளவு காலப்போக்லை மாறறமடையா 

இருக்றைது. “ என்றுமழியாத இ ”யின சில “அளவுகள் ”£ 

அபபோதும் எரியூட்டப்படகன்றன. இவற்றைப் போன்ற வேறு 

“ அமாவுகள் ” அணைந்து போன்றன (பகுதி 20). இக்கு 

எல்லாப் பொருள்களும் “மாற்றான்றன ”£; த எல்லாப் 

பொருள்களுக்கும் மாற்றாகிறது (பகுதி 92). இதிலிருந்து 
தீ தான எடுத்துக்கொள்ளும் அளவிற்குக் கொடுக்றேது என் 
பது புலனாறது. “சூரியன் தனது அளவை மிஞ்சுவதில்லை ” 

(பகுதி 29). 
எனினும் இவ்வளவுகள் முடிவாக நிர்ணமிக்கப்பட்டனவல்ல. 

ஒள்ளிய வெளிமூச்சுக்களும் இருண்ட வெளிமூச்சுக்களும் மாறி 
மாறி ஆட்சிபெற்றனவெனதக் தியோபிறசுத்தோசு கூறினா 
ரென மேலே தந்துள்ள இடையோசினிசவின் கட்டுரைப்பகு இயி 

லிருந்து அறிகிறோம். ஆவியாதல் மூலமாக எரக்ளைட்டசு 
எல்லாப் பொருட்களின் தோற்றத்தையும் விளக்கனாரென அரித் 

தோதில் கூருகிறார். குறிப்பாக, இரவு பகல், கோடை மாரி 

எனும் மாற்றங்கள் இவ்வகையில் விளக்கப்பட்டன. உண்மை 

We எரக்ளைட்டசுவின் மாபைச் சேர்ந்ததும், இப்போூருட் 
டிசுவால் எழுதப்பட்டகெனத் தவறாகக் கருதப்படுவதுமான 

நாலொன்றில், இரவு பகல் என்பனபற்றியும் சூரிய சந்திரர்களது 
ஒழுக்குகள் பற்றியும் கூறுகையில் “ த ””, நீர் என்பனவற்றின் 
முன்னேற்றம் பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதைக் காண்கிறோம். 
26 ஆம் பகுதியிலும் தீயின் முன்னேற்றம் பற்றிக் கூறப்படுகிறது. 
இவை யாவும் தொடர்புபட்டனபோற் காணப்படுனெறன. ஆகவே 
எனைய பகுதிகளிலும் இதனோடு தொடர்புடைய குறிப்புக்கள் 
எதுவும் காணப்படுனேறனவோ என தாம் ஆராய்தல் வேண் 
டும். 

73. இ, நீர் என்பன மாறி மாறி அடையும் முன்னேற்றம் 
பற்றிய ஆராய்ச்சியைப் பிண்டத்திலிருந்து ஆரம்பித் தல் நலம்.
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உலகன் இருவகை வெளிஞூச்சுக்களைப் பற்றி நாம் அறிவதிலும் 
அதிகமாக மனிதனது வெளியமூச்சுக்களைப் பற்றி அறிவோம். 
எரக்கிளைட்டசுவும் அண்டத்தின் மூலம் மானணிதனை விளக்காது 
மனிதன் பற்றிய விளக்கத்தின் மூலமாக அண்டத்தை விளக் 

கினாூர் எனவே தோனறுகிறது. ஆன்மாவும் வறண்ட வெளி 

மாச்சம் ஒன்றே எனப் பொருள்பட அறரித்தோதில் எழுதி 

யுள்ளார். எாக்களைட்டசுவின் பகுதிகளும் இக்கருத்தை உறுதிப் 

படித்துகன்றன. EF, மண், நீர் எனும் மூப்பொருள்சகளால் 
ஆனவனே மனிதன். ஆனால் அண்டத்தில் இ மட்டுமே எகமாய 

ஞானம் எனக் கூறப்பட்டிருப்பது போல, பிண்டத்திலும் இ 

மட்டுமே உணர்வுடைய தெனக் கூறப்படுறைது. இ உலை 

தீங்கியெதன் பின்னர் எஞ்சியிருப்பனவான தநிலரநூம் நீரும் 
சிறிதும் பயனற்றவை (பகுதி 85). அண்டத்திலுள்ள இ எவ் 

வாறு கீழ் தோக்கயும் மேல் நோக்கியும் செல்லும் ஒழுங்குச் 

குட்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வாறே பனிதனது அமைப்பிலுளள இ 
யும் அவ்வொழுங்குக்குட்பட்டிருக்கிறது. இது பற்றி எாக்களைட்ட௬ு 

வின் கூற்றுப் பின்வருமாறு : எல்லாப் பொருட்களும் தெய் 

வீகமானவையும், மானிடசை௪ சோர்ந்தனவும்--மாற்றுக்களாக 

மேலும் கீமுமாகச் செல்ன்றன. உலஇன் ஏனைய பொருட்கள் 

எவ்வாறு நிலையற்ற மாற்றத்துக்குள்ளாகின்றனவோ அதைப் 

போலவே நாமும் என்றும் ஒழியாத மாற்றததிற்குடபட்டவர் 

களே. அடுத்துள்ள எந்த இருகணங்களிலும் நாம் ஒத்த இயல் 

பையுடையவர்களாயிருப்பதில்லை (பகுதி 81). எம்மில் உள்ள 
இ என்றும் நீராகிக்கொண்டிருக்கிறது. அதுபோலவே எம்முட 

லில் உள்ள நீரும் மண்ணாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது ; இவற் 

ிற்கு எதிர்த்திசையிலும் அதே நோத்தில் மாற்றங்கள் நிகழ் 
ந ௫ கொண்டிருக்ன்றனவாதலால் நாம் முூனபிருத்தவாறே 
இருப்பது போலத் தோன்றுகிறது, 

1. எபிகாமோசுவின பருதியொன்றிலும் (2 asi) இதுபறறிக கூறப்பட் 

டிருக்கிறது போலத் தோன்றுகிறது. “ 

வளாகையமில் மறறவா இறநதுபோவதையும் யாவரும எபபோதும் மாறற 

மடைவதையும் நீ காண்பாய். ஒரே இடததில் நிலைத்திசாததும் , உட்பொருவளி 

லேயே மாற்றமடைவதுமான பொருள் எப்போதும சறறு தோத்திறகு மூன 

இருததுகமிநத பொருளிலிருந்து ஒருவகையில் வேறுபட்ட இயல்புடையதாகவே 

இருக்கும். ஆகவே நானும் நீயும் நேற்று வேறான மனிதர்களாக இருந 

தோம் இபபோது நாம் முற்றிலும் வேறு மனிதர்கள். இனியும் தாம் வேருக 

மாறுவோம. இத்தகைய மாற்றம் மீண்டும் மீணடும் நடைபெற்றுககொணடேயி 

ருக்கும். தாம் வேறு வேறு ஆட்களாக கொண்டிருபபோம், ”” வாங்கிய கடனைத் 

திருப்பிக கொடுக்க விரும்பாத கடன்காரன் ஒருவன கூறுவதாக இப்பகுது 

அமைத்துள்ளது. 

மனிதர்களையும் தோக்குவாயாக. ஒருவர்



(அ) 

தஅயில்தலும் 
விழித்தலும் 

160 ஆத €ரேக்க மெய்யியல் 

74. இதுமட்டுமன்று. மனிதனது உடலில் உள்ள த, தீர் 
என்பனவற்றின் “ அளவுகளி ”ல் ஏற்படும் ஒர் வகை அலைவே, 
துயில்தல் விழித்தல், வாழ்வு மரணம் என்பவை மாறி மாறி 
ஏற்படுவதற்குக் காரணமாக அமைூறது. இதுபற்றி ஐனெசிடெ 
மோசு கூறியனவற்றை அப்படியே தரும் செகுதசு எம்பி 

ரிக்கசவின் கட்டுரை யொன்றை இவ்விடயத்தைப் பற்றிய 
மிகச்சிறந்த ஆதாரமெனக் கொள்ளலாம். அது பின்வருமாறு 

(R. P. 41): 

எம்மைச் சுற்றிவர இருப்பவை யாவும் உணர்வுடையனவென 

வும் நியாயத்திற்ணெங்கவே அமைந்துள்ளன வெனவும் இயற் 
கைமெய்யியல் அறிஞர் கருதுன்றனர். இத்தெய்வீக அறிவினைச் 

சுவாசிப்பதன் மூலம் நாம் உட்கொள்வதனால தாமும் பகுத்த 

றிவுடையோரான்றோம் என எரககிளைட்டசு கூறினா. துயிலும் 
போது நாம் தினைவிழந்தாலும், விழித்ததும் நாம் மீண்டும் 

உணர்வுடையோரான்றோம். எனெனில் துயிலும்போது புலன 

வாயில்கள் அடைபட்டுப் போவதால எம்முள்ளே இருக்கும்மனத் 

திற்கும் எமது சுற்றுப்புறத்திலுள்ளனவற்றிறகும் இடையே 
உள்ள தொடர்பும் அந்நேரத்தில் அற்றுப் போய்விடூறது. 

இந்நிலையில் எமது சுவாசம் மட்டுமே, மரங்களின் வேரைப் 

போன்று, வெளியுலஇூற்கும் எமக்குமுள்ள தொடர்பைப் பேணி 

வைத்திருகறைதெனலாம் (இதனிலிருந்து பின்னர் பிற புலன் 

களும் எழுதல் கூடும்). இவ்வாறு துயிலின்போது வெளியுலகத் 

தொடர்பை இழந்த ஆன்மா, விழித்திருக்கையில் அதற்கிருந்த 

ஞாபகசத்தியையும் இழந்து விடூறைது. அனால் நாம் மீண்டும் 
விழித்தெழும்போது, ஆன்மாவானது, பலகணிகளினஞாடாகப் பார் 

ப்பது போலப் புலன்களுக்கூடாகப் பார்பபதன்மூலம், சுறறாட 

லோடு மீண்டும் ஒன்றிவிடுறது. இதனால் அது மீண்டும் 

சிந்திக்கும் இறனைப் பெறுகிறது. இயினிலிருக்கும்போது வெம் 

மையடைந்து செந்நிறமாயும் அதனிலிருந்து வெளியே யெடுக் 
கப்பட்டபின் அணைந்தும் காணப்படும் தணலைப் போல, சூழ 

விருக்கும் மனத்திலிருந்து எமது உடலினுட் புகுந்து வாழும் 
பகுதியும், வெளிமனத்தோடு தொடர்பற்றதாகிலிடும்போது 

சிந்திக்கும் திறனற்றதாக, புலன்வாயில்களோடு தொடர்பேற் 
படும்போது வெளிமனத்தைப் போல சிந்தனை ஆற்றலையுடைய 

தாகறது. 
மேற்கண்ட பகுதியில், பிற்காலத்துக் கருத்துக்கள் பலவும் 

கலந்துள்ளன என்பது தெளிவு. குறிப்பாக, “ எம்மைச் சூழ 
வுள்ளது ” வளியே எனும் கருத்து எரக்ளேட்டசுவின் கருத் 
தாயிருக்க முடியாது ; எனெனில் வளி ஓர்வகை நீரே என்பதை 
யன்றி எரக்ளைட்ட சு வேறெதையும் அறிந்திருக்கவில்லை
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(பிரிவு 21). தொளைகள் அல்லது புலன்களின் வாயில்களைப் 
பற்றிய குறிப்பும் அவருக்குத் தெரியாதவொன்றே யெனக் 

கொள்ளலாம் ; எனெனில் தொளைகள் பற்றிய கொள்கை 

அலுக்மையோனதே (பிரிவு 96). இறுதியாக உலுக்கும் மனத் 

திற்குமிடையேயுளள வேற்றுமை இப்பகுதியில் மிகத் தெளி 
வாகத் தாபபட்டுள்ளது (இவ்வேற்றுமையை எரக்களைட்டசு அத் 

கனை தெளிவாக உணர்ந்திருக்க முடியாது). ஆனால் சுவா 

சிப்புக்கு இஙகு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் முக்யெததுவம் எரக்களைட் 
டசுவின் கொள்கையிலிருந்து பெறப்பட்டதாயிருக்கலாம் : ஏனெ 

னில் எலவே அனக்சிமினிசுவின் கொள்கையிலும் நாம் இக்க 

ருத்தைக் கண்டுன்ளோம. அனறியும், இமினருகே கொணரப் 

படும்போது ஒளிரும் தணல் பற்றிய உவமையின் பொருத 

தம் பற்றியும் நாம் ஐயுற நியாயமிலலை யெனலாம் (77 ஆம் 

பகுதியோடு ஒப்பிடுக). உடலிலுள்ள நீரிலிருந்து வெளிப்படும் 

இருண்ட ஈரமான வெளிமூச்சுக்கள் இயினை ஐாளவுக்குத் 

குணிப்பகனாற் துயிலுண்டாறறைது என்பதே உண்மையில் இவ 

ரது கொள்கையாயிருந்திருக்க வேண்டுமென்பதில் ஐயமில்லை. 

துமிலும்போது, யாவருக்கும் பொதுவான இயோடு நாம் 

கொண்ட தொடர்பினை இழந்து எமககு மட்டும் உரியகானவோர் 

குனி உலகனுட் சென்று விடுறோம் (பகுதி 95). இயும நீரும் 

நன்கு சமமாகவுள்ள ஆன்மாவில், காலையில் ஒளிய மூச்சுக் 

கள் சம அளவிற்கு முன்னேறுமபோது சமநிலை மீண்டும் 

செம்மையடைூறது. 

75. ஆனால் எந்த ஆன்மாவிலும் தீயும் நீரும் இவ்வாறு செம் 

மையான நடுநிலையிற் ஜொடர்தந்திருப்பதில்லை. இவற்றுள் ஏதா 

வது ஒன்று மற்றையதை மீறி ஆட்சிபெறுறெது. இவ்வாறு 

மீறும் இரண்டில எதுவாயினும் ஏற்படுவது மரணமே. இது 
எவ்வாறு என நோக்குவோம். நீராகுவதால் ஆன்மாக்கள் 
மாணமடைகின்றன என நாம் அறிவோம் (பகுதி 8); இன் 
பத்தை நுகர வேண்டி முயலும் ஆன்மாக்களுக்கு நேர்வது 
இதுவே. எனெனில் இன்பம் என்பது ஆன்மா ஈரமடைந்து 

நிலையே (பகுதி 72). தான் செல்லும் வழியையும் அறிய 

முடியாத அளவிற்குத் தனது ஆன்மாவை ஈரப்படுததுக் கொள் 

ஞம் குடிகாரனைப் பார்த்தோமானால் இது தெளிவாகும் (பகுதி 

789). எமது மதுக்கண்ணஙகளோடு நாம் காலத்தைக் கழிக்கும் 
போது, நாம் அதிகம் மது அருந்தாதபோதும், எமது குறை 
பாடுகளை மறைத்து வைப்பது கனைய காலங்களைவிடச் சிரம 
மாயிருக்கிறது (பகுதி 108). இதனாற்றான் நாம் அமிதமான 
ஆசைகளைக் கட்டுப்படுத்தல் வேண்டுமென்பது (பகுதி 103); 

எனெனில் எமது இதயம் ஆவலோடு விரும்புவது எதுவும், 

வாழ்வும் 

மரணமும்
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எமது உயிரின், அதாவது எமதுள்ளேயுள்ள தீயின், செல 
விலேயே பெறப்படுகிறது (பகுது 105). இனி மற்றைய வழியை 
தோக்குவோம். ஈரலிப்பு மிகக் குறைவாக உள்ள உலர்ந்து 
ஆண்மாவே இறந்தது (பகுதி 74) ; ஆனால் நீர் அளவை மீறி 
மூன்னேறுவகால் மாணாம் உண்டாவதுபோல, இ மிகைபபடு 
வதாலும், மாணம் உண்டாகிறது. ஆனால் இது வேறு வகை 
யான மரணமொென்பதோடு இவ்வழியில் மாணமெய்துவோர் 
அதிக பலன்களுக்கும் உரிமையடையோராகின்றனர் (பசூதி 101). 

மேலும் கோடையும் மாரியும் ஒன்றென்பதும், இவை தமது 

எதிரிமுவிசையினால் ஓன்றை தன்று உண்டாகின்றன என் 
பதும் எவ்வாறு உண்மையோ அவ்வாறே வாழ்வும் மாண 

மும் ஒன்றென்பதும், ஒன்றையொன்று உண்டாக்கின்றன எண் 

பும் உண்மையே. இளமையும் முதுமையும் கூட இத்தன்மை 
யனவே எனக் கூறப்படுறைது (பகுதி 78). இதிவிரந்து ஆன்மா 

என்பது உயிருடையகாகவும் உயிரற்றதாகவும் இருக்கும் இயல் 

புடையது என்பது பெறபபடுகிறது ; அது இயாக அல்லது நீராக 

மாற்றமடைந்து மீண்டும் அதாவது இடையறாக மேல் தோக்கசூ 

வதும் க€ஜ்தோக்குவதுமான பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கும் என் 

பதே. இதன பொருள். ஈரமடைவகனால் மாணமடைத்கு 

ஆனமா கீழிறங்கி நிலத்தினை அடைகிறது ; ஆனால் நிலத்த 
விருந்து தீருணடாகிறது. இந்தீரிவிருந்து மீண்டுமோர். ஆவி 

வெளிவருகிறது (பகுதி 68). மேலும் தேவரும் மனிதரும் 
ஓரே இயலபினரே எனவும் கூறப்படுிறது (பகுத 67). வாழ்வும் 
மாணமுமம் இருவருக்கும் பொதுவானதே. இ. மிகைப்படுது 
லால் மாணம் அடையும் மாக்கள் நித்தியவாழ்வு* பெற்று 
இறந்தோமையும், வாம்வோரையும் காப்போராகன்றனர் (பகுத 
125) ;* இவ்வாறு நித்தியவாழ்வு பெற்றோரும் காலப்போக்கில் 
இறப்புளோராகன்றனர். ஒவ்வொன்றும் பிறிதொன்றின் இறப் 
பைக் சூறிப்பதே பகுதி 64). வாழ்வனவும் இறந்தனவும் 

1. முரணும் தோற்றம் எறபடுகததும பொருட்டு இபபதம் கையானப்பட் 
டிருக்கிறது. ஆனால் இவாகள் யாவரும் ஒருவகையில் இறப்புளோர் எனவும் 
Cag gama Ne இறப்பிலோர எனவுமே கொள்ளல் வேணடும். 

5- போக்கமாததில் மாய்வோரும் இர நிலையையே எய்துன்றனர் எனவே 
தோண்றுகிறது (பகுத 102). மசணதஇண பின்னரும் ஆன்மா எஞ்சியிருந்த 
தென எரசகூளைட்ட௬ு கருதினாரசெனபதை உறரூட்டு (72தகநஉரம,2 pp. 148 504.) 
ஏற்க மறுததனா. உண்மையில் இது முரணபட்டவோா கருத்தேயெனபதில 
ஐயயில்லை ; ஆனால செலலர், டியல்௬ ஆகியோர் கூறுவதைப் போல, இது 
வோ வற்கததகக முரண்பாடு எனவே காணும் எண்ணுகிறேன். பீடோவில் 
ஆன்மாவின் இறப்பின்மையை இிறுவுதற்குப் பிளேட்டோ கையாண்ட மூதலா 
வது வாதம், துயிலிற்கும் விழிப்பிற்கும் வாழ்வுக்கும் மரணத்துந்குமிடையே 
ாககிளைட்டச௬ு காட்டிய ஒற்றுமையே.
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எப்போதும் இடம்மாறுகன்றன (பகுதி 178). இது சிறார்கள் 

விளையாடும் சொக்கட்டான் பலகைகளிலுள்ள காய்களினது இயக் 

கம் போன்ற நிகழ்ச்சியெனக (பகுத 79). நீராக மாறி விட் 

டுள்ள ஆன்மாக்களுக்கு மட்டும் இது பொருந்துவதல்ல ; இயாி 

நித்திய வாழ்வு பெற்ற ஆன்மாக்களுக்கும் இது பொருந்தும். 

ஒரே நிலையிற் ஜொடர்ந்திருப்ப தே உண்மையிற் களைப்பைத் 

தருவது (பசூதி 82) ; மாறறங்களுக்குள்ளாதலே உண்மையில் 

ஓய்வைத் தருறைது (பகுதி 83). வேறெவ்வகையிலும் ஓய்வு 

பெறல் எனல் முற்றாகப் பிரிந்து அழிந்து போவகுற்குச் சம 
மானதாம் (பகுதி 84). ஆகவே அவையும் மீண்டும் பிறவி 
எடுக்ன்றன. வாழ்வுக்கும் மரணத்திற்கும் இடையேயுள்ள 

சம.ழிலையைப் பேணும் சக்கரம், ஒரு மனிதன பாட்டனாவதற்குக் 

குறைத்தபடசம் தேவையான காலமான மழுப்பதாண்டுகளுக்கு 

நீடிகன்றது என எாரக்களைட்டசு மதிப்பிட்டார் (பகு.இகள் 87-89). 

76. இனி உலகை நோக்குவோம். தரையிலிருந்தும் கடலி 
லிருந்தும் வெளிப்பட்ட ஒள்ளிய மூச்சுக்கள் இயை ஊாட்டின 
வெனவும் இருண்ட மூச்சுக்கள் ஈரவிப்பை ஊாட்டினவெனவும் 
இடையோசினிச* கூறுகிறார். ஈரலிப்பை ஊட்டுவனவான இவ் 

விருணட ஆவிகள் யாவை ? அணக்சிமினிசுவின் “வளி யை 

நாம் நினைவுகூர்வோமானால் இவ்வாவிகள் உண்மையில் இருளே 
யென்று கொள்ளலாமென எமக்குத் தோன்றும். ஆகவே 

தரையிலிருந்தும் கடலிலிருந்தும் எழுந்த இருளிலிருந்தே 
இரவும மாரியும் உண்டான்றன வெனவும்--குன்றுகளின் 

உச்சிகளோடு ஒப்பிடுகையில் பள்ளத்தாக்குகள் இருண்டனவாகக் 

காணப்பட்டதை அவர் கவனித் திருக்கவேண்டும்--இவ்விருள் ஈர 
மானதாதலால், நீர்ப் பகுதி அஇகரித்துசண சூரியனது ஒளி 
அவித்து போற தெனவும் எரக்களைட்டசு நம்பியிருக்க வேண்டு 

மென தான் கருதுகிறேன். ஆனால் இருள் மேற்கண்டவாறு 

சூரியனது தனியை அவித்துவிடுமாயின, அதனது வலியும் 

கெட்டு விடுமென்க. சூரியன் இருளிற்கு இயக்கம் அளனியாது 

விடின், அதனால் மேலெழ மூடியாது. ஆகவே புதிய சூரியன் 

ஒன்று (பகுதி 98) தீப்பெற்றுத் தோன்றலும், சிறிது காலத்திற் 
காயினும், ஈரமான பகுஇகளின செலவிற் றன்னை ஊட்டிக் 

கொள்ளுதலும் சாத்தியமாகன்றன. ஆனால் இஃ்து அதிக 

காலத்திற்கு நடைபெறமூுடியாது. சூரியன், ஒள்ளிய ஆவிகளை 

சரிப்பதன் மூலம் தனது ஊட்டத்தை அழித்துவிட காதலால், 
இருண்ட ஆவிகள் மீண்டும் ஆட்சியேறுன்றன. இதனாலேயே 
“ பகலும் இரவும் ஒன்றே ” யெனக் கூறப்படுறைது (பகுது 35). 
ஒன்று உளதெனின் மறறையதும் உள தென்பது பெறப்படு 

கிறது; அவை தரே நிகழ்ச்சிமின் இரு அம்சங்களே. இவ் 

தாளும் 
ஆணடும்
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வாறு கொள்வதனாலேயே அவற்றின் உண்மையான விளக்க 
மான அடிப்படையை அறிதல் கூடும் (பகுதி 36). 

கோடை மாரி என்பனவும் இவ்வாறே விளக்கப்படுனைறன. 
சூரியன் தனது “£கதியிற் திரும்பிச் செல்லல் ” பற்றி அக் 

காலத்தில் ஆராய்ந்தனா என நாம் அறிவோம். ஆகவே சூரி 

யன் தெறகு நோக்ிப் பின்னடைந்தமையை, அதன் வெப்பது 

தினால், ஈரமான பகுதி முன்னேற்றமடைந்ததால் எற்பட்ட 

நிகழ்ச்சியென எரக்ளைட்டசு விளக்க முயன்றதில் ஆச்சரியத் 
இற்டடமில்லை யெனலாம். ஆனால் இதன காரணமாகச் சூரிய 
னது ஆலவியாக்குந் திறன் குறைந்துவிடுவதால், அது தனக்கு 

ஊட்டம் பெறுவதற்காக வடககு நோக்க மீள வேண்டி, யிருக் 

Gog. சுதோயக்க கருத்து இதுவாயிருந்தது என்பதில் ஐய 

மில்லை. அவர் இதனை எரககளைட்டசுவிடமிருந்தே பெற்றிருக்க 

வேண்டுமென்பதற்கும் ஆதாரமுளது. பின்வரும பகுதி எாக் 

இளைட்டசுவினதே யென்பது தெளிவு : 

(2, நீர் என்னும்) இவை, சாத்தியமான மிகக் கூடிய 
அளவிலும் மிகக் குறைந்த அளவிலும், மாறிமாறி ஒன்றை 

யொனறு ஆட்சி செய்கன்றன. எனெனில் ஒன்றும் முற்றாக 

மற்றதனை அடக்குதல் சாத்தியமில்லை. அதற்கான காரணங் 

கள் பினவருமாறு: த, நீரின் கடைசி எல்லை வரைக்கும் 

முனனேறுமாயின் அதற்கு ஊாட்டமில்லாது போகும். ஆகவே 

அது தனக்கு ஊாட்டம் கிடைக்கக்கூடிய வோரிடத்தில ஒய் 

வெடுத்துக்கொளூறைது. இவ்வாறே நீர் தீயின் இறுஇயெலலை 

வரைக்கும் முன்னேறுமாயின் அதனை இயக்குஞ் சத்தி அற்றுப் 

போய்விடும். அத்நிலையில அது இயக்கமினறி நிற்றல வேண் 

டும் ; அவ்வாறு இயஙகாது தநிறபின் அதற்கு எதனையும் தடை 
செய்யும் இறனில்லாதுபோய்விடுமாதலால் அதன்மீது வரும் 

தீயினால் எளிதில் ஊாட்டமாக உட்கொள்ளப்பட்டுவிடும். ஆகை 

யாற்றான். இவ்விரண்டில் ஒனறாயினும் முற்றாக மறறதனை 
அடக்காதல் இயலாதென்ச. ஆனால் எக்காலத்திலாயினும், எவ் 

வகையிலாயினும் ஒன்று முற்றாக அடக்கப்படின அகன் பின் 

ஒனறேனும் இப்போதுள்ளவாறிராது, ஆனால் பொருட்கள் 

யாவும் இன்றுளவாறு இருக்கும்வரை தீயும் நீரும் இருந்தே 
இரும் ; இவைமிரண்டிலும் எதுவும் இல்லாது போகாது. 

TT. “பேராண்டு ” எனப்படுவதும், 18,000 ஆண்டுகளைக் 

கொண்ட தெனவும் 10,800 ஆண்டுகளைக் கொண்டதெனவும் 
பல்வேறு வகைகளில் வருணிக்கப்பட்டுள்ளதுமான வோர் நீண்ட 
காலப்பிரிவு பற்றியும் எரக்கிளைட்டசு குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் 
பேராண்டெனும் இக்காலப் பிரிவில் என்ன நிகழ்ந்ததென 
எரக்ளைட்டசு கருதினார் என்பது பற்றிய திட்டவட்டமான கூற்
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றெதுவும் எமக்குக் இடைக்கவில்லை. 36,000 ஆண்டுகள்கொண்ட 

காலப்பிரிவு பறறிய ஓர் கருத்துப் பபிலோனியரிடையே வக் 

விருந்தது. காலச்சச்கரங்கள் யாவற்றையும் மேல் தோக்கியும் 

எழம்தோக்ியும் செல்லும் வழிகளாகப் பிரிப்பது எரக்கிளைட்டளு 

வுக்கு வழக்கமானவோர் முூறையாயிருந்ததாதலால், 36,000 

ஆண்டுகள் கொண்ட காலப்பிரிவை இரண்டாக வகுப்புத் 

மூலம், 18,000 ஆண்டுகள் கொண்ட வோர் காலப்பிரிவை 

அவர் பெற்றிருக்கலாம். சுதோய்ககர்கள்--அவர்களிற் சில 

ராவது- ஓர் ஊழித இக்கும் அதற்கடுத்த ஊழித்தீக்கும் இடைப் 
பட்ட காலமே, பேராண்டு எனக் கருதினர். ஆனால், இக்கால 
இடைவெளி, எரக்ளைட்டச கருதியதிலனும் நீணடதென அவர் 

கன் கூறினர். எவ்வாறாயினும், எரக்கிளைட்ட_ச cans தீ 

பறறிய கொள்கை யொனறை அமைத்திருந்தார் எனக் கூறு 

வதில அதிக சிரமமுளள தெனலாம்!. கலவே நாம் ஆராய்த் 

துள்ள அசிறுகாலப் பிரிவுகளா உவமைககாகக் கொண்டே 

பேராண்டு பறறிய கருததிறகும் பொருள்கொளள மூயலல் 
பவேணமும். 

ஒரு மனிதனது வாழ்வில அவன் பாட்டனாகுவகற்கு வேண் 

டிய மிகக் குறைந்த காலம் ஓர் தலைமுறை யெனவும், ஆன்மா 

மேல நோக்கி அலலது கீழ்நோக்கிச் செல்வதற்கு வேண்டிய 

காலம் அதுவெனவும் நாம் எலவே பார்த்தோம். இதைக் 

கொண்டு நோக்குவதாயின, உலகதஇயானது, &ம் நோக்கச் 

சென்று நிலமாகுகற்கு அல்லது மேல் நோக்கிச்சென்று மீண் 

டும் தஇீயாதறகு வேண்டும் காலமே, போராண்டுக்காலம் எனப்பொ 

ரன் கொளளலாம். உலக நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய காலப் பிரிவு 

களுககஞும் மனித வாழ்க்கையில உன்னா காலப்பிரிவுகளுக்கு 

மிடையே இவ்வாறு உவமை காணப்படுகிறகெனப் பொருள்படும் 

வகையில பிளேட்டோவும் எழுதியுள்ளார். ஊாழித்தீயைக் குறிப் 

பிடுவமிதனப் பொதுவாக ஒப்புக்கொளளப்படட அரித்தோது 

வின் பகுதியொனறிலும், பிளேட்டோவின் கூற்றை உறுதிப் 

படுத்தும் குறிபபொன்றுளது. அங்கு அவர் வானம் (இதனை 

அவர் “முதலாவது வானம்” என அழைக்கிறார்) இித்திய 

1. s@Gsrwaes Qarenenauphs, Cf. Nemesios, De nat.hom. 38 (R. P. 

508) பிளேட்டோ எறறுக்கொண்ட ஆண்டின இறுதிமிலும உலக அழிவோ 

அல்லது பெருததீயோ எறபடவிலலையென ஆகாம் ஏறறுககொளகிறார். ஆனால 

இந்நிகழ்சசிகளிடையே கொடாபிருநகதெனும் கொள்கை உணமையிற் பிந்திய 

வோர் காலத்தைச் சோநததே யெனவும, ஆகையால் எரக்களைட்டசு இவற்றைத 

தொடர் புடையனவாகக் கொண்டா எனக் கொள்வதற்கு எவ்வகையாதாசமூ 

மில்லாதளவில் அவவாறு கொளளலாகாெனெவும இயலபாக அடைய வேண 

டிய முடிவிறகு வருவதற்கு ஆதாம் மறுக்கிறா.
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மானதா அல்லவா என ஆராய்கையில் அதனை எரக்ளைட்டசு 

வின் தீயிலிருந்து வேறுபடாததாகக் கருதுகிறார். இது அவ 

ரது கண்ணோட்ட நிலையில் இயல்பானதே. எாக்ளைட்டசு எம் 
பிடோக்கிளிசவைப்போல “ வானம் ” இப்போதுள்ள நிலையிலும், 
இத்நிலையிலிருந்து கழிந்து போவதான இனணோர் நிலையிலும் 
மாறி மாறி யிருப்பதாகக கருதினார் என அரித்தோதில் அக்கு 

குறிப்பிடுகிறார். ஆனால மேற்குறிப்பிட்ட இரண்டாவது நிலை 

உண்மையில் அழிவு அல்லவெனவும், இம்மாற்றம் ஒரு சிறு 
வன் மனிதனாகவும் அவன் மீண்டும் ஓர் சிறுவனாவது போல 

வும் ஏற்படுவதே யெனவும் அவர்: தொடர்ந்து கூறிச் செல் 

கிறார். இது உண்மையில் பேராண்டிற்கும், மனிதனது வாழ் 

வில் உளள தலைமுறைக்கும் இடையே காணப்பட்ட ஒறறுமை 
பற்றியவோர் குறிப்பே என்பதில் ஐயமில்லை. ஆயின் அரித் 
தோதிலது பகுதிக்கு வழமையாகப் பொருள் கொள்ளும் 
மூறை தவரறானதாயிருத்தல் வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட 
“அளவு” தீ மேல் நோக்கிய, 8€ழ் நோக்யே பயணங்களுக் 
கூடாகத தனது ஒருமை மாறாதிருக்கும் எனக் கொள்வது, 
இக்கொள்கையோடு உண்மையிற் பொருத்தாதென்க. ஆனால் 
ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் தொடர்ந்திருக்கிறது என்னும் கொள் 
கையைப் பொறுத்தவரையில் நாம் கட்டாயமாக ஏற்றுக்கொள்ள 
வேண்டும் எனக் கருதியது இத்தகைய ஒரு மூரண்பாட்டையே. 
18,000 எனும் எண், 36,000 எனும் எண்ணின் பாதி 
யெனின், 10,800, 860ஐ 80ஆற பெருக்கும்போது பெறப்படும் 
தொகையாகும். இரண்டாவது கணக்கின்படி, ஒவ்வொரு தலை 
முறையும் பேராணடின் ஒரு நாளுக்குச் சமமாூறது. இந்தக் 
கணக்கை நோக்கும்போதும், 18,000 ஆண்டுகள் எனலே 

ஏறகத்தகுந்ததுபோற் றோன்றுகிறது. 
78, காலத்துக்குச் காலம் ஓர் பெருந் ஏற்பட்டதென எரக் 

Rots போதித்தாரென, பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் கருது 
ன்றனர். ஆனால் இஃது எரகளைட்டசுவின் பொதுவான 
கொள்கைக்கு மூரணானது. செல்லரும் இதனை ஒப்புக்கொண்டு, 
தாம் நூன்னர் (பக். 151) மேறகோளாகத் தந்த, பிளேட்டோ 
வின் கூற்றுக்கான உரையைத் தொடர்ந்து பின்வருமாறு 
கூறுகனைரார் : “ உலகத்தின் அமைப்பில் காலத்துக்குக் காலம் 
ஏற்படும் மாற்றம் பறறிய தனது கொள்கைமின் ஓர் அம்சமா 

யிருந்த, பெருந்தி பற்றிய கருத்தை எரக்களைட்டசு நீக்க 
விரும்பவில்லை. இதனால் ஓர் முரண்பாடு எற்படுகறதகெனின், 
அவர் அதனை உணார்ந்இருக்கவில்லை'”,  எரக்களைட்டசுவின் 
போதனையில் முரண்பாடுகள் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் மேற் 
கூறிய முரண்பாடு காணப்பட்டிருக்கும் என எண்ண மூடியா
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தெனலாம். எனெனில் இது அவரது மனத்தை முற்றாக 

ஆடகொண்டிருந்ததும் அவரது கொள்கைமின மையமாயமைநீ 

குதுமான கருத்திற்கு முயாணாயுள்ளதாதலவினாலென்க (பிரிவு 

67). ஆகவே மறுக்க முடியாக ஆதாரம் காணப்பட்டாலொழிய, 

இம்முரண்பாடு இருந்திருக்கலாம் என தாம் வற்கலாகாது. 

இரண்டாவதாக, பல எண்பது எப்போதும் எகமாஎவும் கம் 

எனபது எப்போதும் பலவாகவும் இருந்தது என எரக்கிளைட்டசு 

கூறினறாரெனவும் எம்பிடோககிளி௯, எல்லாம் என்பது பலவாக 

வும் எகமாகவும் மாறி மாறி இருந்ததெனக் கூறினாரெனவும், 
பிளேட்டோ இவ்விருவருக்குமிடையே காட்டியமுக்யே வேறுபா 

டும் (பிரிவு 68) முறைப் பெருத்தீக் கொள்கையை அற்றுக்கொண் 

டால் பொருளற்றதாஇிவிடுறது. ஆகவே செல்லரது விளக் 

கத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால், எரககளைட்டசு தமது கண்டு 
பிடிப்போடு முற்றாக முரண்படும் கருத்தொன்றைத் தம்மை 
அறியாமலே தமது கொள்கையிற் புகுத்தினாரெனவும், இக் 

கண்டுபிடிப்பை ஆராய்ந்த பிசோட்டோவும் இதனைச் சற்றும் 

உணரவில்லையெனவும் நாம் நம்பவேணடியதாயிருக்கும். 

அரிதகோதுலும், பிளேட்டோவின் கூற்றை மனுக்கும்வகை 

யில் எதனையும் கூறவில்லை. எரக்களைட்டசுவும் எம்பிடோக் 

இனளிசவைப்போல, வானம் முகுவில் gr நிலையிலும் பின்னார் 
வேறோர் நிலையிலும் மாறி மாறி இருக்கன்றகெனக் கூறினார் 
என அரித்தோதில் கூறும் பகுதி, உலகைக் குறிப்பிடுவ 
தொன்றல்ல, அவரால “ முதல்வானம் ” என அழைக்கப்பட்ட 
இயையே அது குறித்ததென நாம் பார்த்தோம். மேலும், 
யாவும் எப்போதாவது ஒரு காலத்திற் தயாகினறன எனும் 

அவாது கூற்றும் எபாது விளக்கத்தோடு முற்றிலும் இசை 
வானதே. யாவும் ஒரே நோததுல் இயாகின்றன என தாம் 
இதற்குப பொருள் கொள்ள வேண்டியதில்லை. மேல் நோக்கு 

வதும் சீழ் தநோக்குவதுமான வழிபற்றிய, எரக்களைட்டசவின் 

கொள்கையே இதுவெனலாம். 
பெருத்தீக்கொள்௯கையை எரக்களைட்டசு போதித்தார் என்னும் 

கருத்து முதன் முதலிற் காணப்படுவது சுதோய்க்க எழுத் 
தாளர்கள் நாலகளிலேயே. பிற்காலத்துக் கிறித்துவ கொள்கை 

பேணுவோரும், இறுதுத்த் பற்றிய கொள்கையில் ஆர்வயுடை 
யோராயிருந்தனர். சுதகோய்க்கர்களது கருத்தை அவர்கள் முற் 

றாக ஏற்றுக்கொண்டனர். ஆனால் இங்குள்ள விநோதம் என் 
னவென்றால், சுதோய்க்கர்களிடையே இக்கொள்கை பற்றி 
வேறுபாடிருந்ததென்பதே. மாக்கசு ஒளரீலியக gig Am 
பின்வருமாறு கூறுகிறார் : * ஆகவே இவை யாவும், அண்டத் 
இன் தியாயத்திற்குள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகன்றன $; இது
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காலத்துக்குக் காலம் ஏற்படும் பெருந்தீயினாலோ அல்லது நித 

தியமான மாற்றுக்களினால் உண்டாகும் திருத்தங்களினாலேயோ 

நடைபெறுகிறது. *” உண்மையில், எரக்களைட்டசுவின் கொள்கை 
யில், பெருந்தீயெனும் அம்சமே இருக்கவில்லை எனக் கூறு 
வோரும் இருந்தனா. புளுட்டாக்கு தனது பாத் இரஙகளிலொன் 

றைப் பினவருமாறு பேசவைக்கிறார் : “அவற்றையெல்லாம் 

பற்றி நான் கேளவிப்படுகிறேண: அத்துடன் சுதோய்க்க பெருந்து, 

எரக்களைட்டசு, ஓபிய௬ என்போரது பாடல்களுக்கு மேற் பரவு 
வகத்ப்போல எகியட்டுவின் பாடல்களுக்கு மேலாகவும் பரவு 
வதைக் காணகூறேன்.”” இதிவிருந்து இவ்விடயம் ஐயத்துற்டை 

மானதாகவும் விவாதத்திற்குரியதாகவும் இருந்ததென நாம் 
அறிகிறோம். ஆகவே பெருந்தகத கொள்கையை எாகூகளோட்ட௬ு 

போதித்தார என்பதை உறுதிப்படுத்தக் கூடிய அவாது கூற் 

ஹறெதுவும் இருந்திருந்தால் அது மீண்டும் மீணடும் இவ்விவா 

தங்களில் மேறகோளாகக் குரப்பட்டிருக்கும். ஆனால் அத்தகைய 

மேற்கோள் ஒன்றாயினும் எமக்குக் இடைக்கவில்லை யென்பது 
குறிப்பிடத் தக்கது, 

மேலும், எரக்களைட்ட ச பெருந்தீக்கொள்கையைப போதித 
தார் எனபகுறகு அத்தாட்சியாகத் தரப்படும் சல பகுதிகளை 
தோக்கும்போது, உண்மையான அத்தாட்சி எதுவுமேயில்லை 
யென்னும் எண்ணம் மேலும் உறுஇப்படுத்தப்படுறைது. பெரும் 
பாலும், அத்தாட்சியாகத் தரப்படும் 24ஆவது பகுதயில் தெவிட் 
Lob, தேவையுமாகத் இயிருந்ததென எரக்களைட்டசு கூறு 
கிறார். இவ்வாறு கூறுவது அவருக்கு இயல்பானதே. மேலும் 
தாம் பொருள் கொள்ளும் முறையில இதனை நன்கு விளஙகக் 
கூடியதாயிருபபது மட்டுமன்றி 36ஆவது பகுஇயினாலும் இது 
உறுதிப்படுத்தப்படிகறது. அடுத்தது, இ மூனனேறும்போது 
யாவறறையும் மாதப்பிட்டுதி தண்டனையளனிக்கும் எனக் கூறும் 
26 ஆவது பகுதியாகும். ஆனால் இ, யாவற்றையும் மதிப்பிட்டுத் 
தண்டனையளிப்பது வெவ்வேறு காலங்களிலல்லாது, ஒரே தோரத் 

3- இது வெறும வாயடை இியாயம் மட்டுமே எனச் இலர் Sr PNW] OM GIT GOT IT. 
20M AgGurorp விடயவகளில் வாயடை நியாயம் பிற நியாயஙகளிலும 
உபயோகமானதெனல வேண்டும ; உள்ள கூற்றுககளைப பிமையாக Moras 
கொள்ளலாம ;$; ஆனால் ஒருவிடயம மிகத் இலவிரமாக விவாதிககப்படுகையில் 
இரு கட்சிலினரும் தமது கருகதை திறுவககூடிய ஐயத்திறகிடமில்லாக கூற் 
நதெதனையும் ஆதாசமாகக காட்ட முடியாதிருநதால, அதுதகைய கூற்றெதுவும 
உணமை௰ில் இருக்கவில்லை எனும் மூடிபு தவிர்க்க முடியாததாகிறது. இவ் 
விடயததைப் பறறி இககாலத்திற் கூறப்படுவனவறறையும் இவ்வாறே கொளள 
வேண்டும். டியல்்௬, எனது கருத்துத் தவறானது rere ருருககமாகக் கூறினா 
செனினும் அதற்கு ஆதாரமாகப புதிய நியாயம் எதனையும் அவர் காட்டவில்லை. 
அத்தகைய நியாயம எதுவும் அவரிடம் இல்லையென்பதே எனது மூடிவு.
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தில் நடைபெறுமோர் திகழ்ச்சி யெனக் கருதுவதற்கு இப் 

பகுதியில் எவ்வகை ஆதாரமுமமில்லை. உண்மையில் இப்பகுதி 

யின் சொற்றொடர்களின அமைப்பை நோக்கும்போது, இ.தீர் 
என்பனவற்றின் முன்னேற்றம் பற்றி எரக்கிளைட்டசு கூறியுள்ள 

வையே எமக்கு தஇினைவுக்கு வருகின்றன. ஆங்கு, இவற்றின் 
முன்னேற்றம் ஒரு SOIL அளவிறகுமேற் சாத்தியமில்லை 
என அவர் இட்டவட்டமாகக கூறியுள்ளார். கிறித்துவ கொள்கை 
பேணுவோரும், சுதோய்க்கர்களும் தமது முடிவுக்கு அத்தாட் 

சியாகத் தரும் பகுதிகள் இவையிரணடுமே. நாம் இவற்றுக்குப் 

பொருள் கொண்ட முறை தவறெனக் கொள்ளினும், அவர் 
கள் கொண்ட முடிவுக்கு ஆதாரமளிக்கும் வலிமை இப்பகுதி 
களுக்கில்லையென்பதும், சதோய்க்காகளுக்கும் எனையோருக்கும் 

இவற்றிலும் வலுவுள்ள அத்தாட்டு எதுவும் கிடைக்கவிலலை 

என்பதும் தெளிவு. 

ஆனால் பெருந்தக்கொள்கைக்கு முரணாகவுள்ள பகுஇகளைக் 

கண்டுபிடிப்பது மிகவும் எளிதெனக. 20 ஆம, 29 ஆம் பகுது 
களிற் குறிப்பிடப்படும் “* sicrajser ” என்பவை ஒரு பொருளையே 

குறிபபிடல் வேண்டும். மேலும் 88 ஆம் பகுதியின் பொருளை 

யொட்டியே இவற்றிற்கும் பொருள் கொள்தல் வேண்டும். 

இது சரியான மூறையெனின 80 ஆம் பகுதியும், குறிப்பாக 
29 ஆம் பருதியும், பெருழ்தீக் கொள்கையை நேரடியாக 

மறுகனைறன வெனலாம். “சூரியன தனது அலாவுகளை 
Bang! இரண்டாவதாக, “மாற்று ” எனும் உவமேயம் 
29 ஆம் பஞுதஇியில் இக்னா அளிக்கப்பட்டிறுப்பதும் இதனையே 

காட்டுகிறது. கலன்களுக்கு மாற்றாகத் DBA CPO குஙகத்திற்கு 

மாறறாகக். கலன்களும் கொடுக்கப்படும்போது இவற்றின் 
தொகையோ அல்லது “அளவோ ”” மாறுவதில்லை. மாறுவது 
அவறறின் உரிமையாளர்களே. எல்லாக் கனைகளும் எல்லாகு 
தங்கமும் ஒருவரிடமே போய்ச் சேர்வதில்லை. அதுபோலவே 
எதுவும் இயாக மாறும்போது, அகுற்குச் உம அளவான வேறு 

பொருள் எதுவும் இயல்லாததாக மாறினாற்றான், இம்மாற்று 
இதியாயமானதாயிருக்கும். சூரியன் தான் கொடுப்பதில் அதிக 
மாக எடுத்துக்கொள்ளாது எரினயிசு (பிரிவு 29) பார்த்துக் 
கொள்ளும் என உறுதி கூறப்படுகிறது. நாம் மூனபு கண்டது 

போல, ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான மாற்றம் நிகழ்றைது என்பது 

உண்மையே. ஆனால் இது ஓர் வாம்புக்குட்பட்டதாயிருப்பதுடன், 
காலப்போக்கில் எதிர்த்திசை நோக்க ஏற்படிம் மாறுதலினால் 

3. இங்கு பொருள் கொள்ளப்படும் முறை பற்றி யாருககும் சந்தேகம் 
ஏறபடின, அப்பொலோனியா நாட்டு இடையோசினிசவின் பிரயோகததோடு 

(புதி 3) ஒப்பிட்டு நோக்கவும,.
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ஈடுசெய்யவும் படுகிறது. மூன்றாவதாக, பூசவின் அழிவை வேண் 

டியதற்காக ஒமரை எரக்களைட்டசு கண்டிப்பதாக அமைந்துள்ள 
கவேது பருது குறிப்பிடத்தக்கது. பூசல் நின்றுபோனால் எல் 

லாப் பொருட்களும் ஒரே தேரத்தில் கீற்நோக்கியே அல்லது 

மேல்தோக்மயே செல்லும் $; அத்துடன் அவை ** எதுர்த்இசை 

களிற் செல்வது ”” நின்றுவிடும். யாவுமே தரே நேரத்தில் 
மேல் நதோக்கும் வழியிற் சென்றால், பெருத்து வறபடும். 
இதுவே விதியினபடி நடக்கவேண்டியது என எரக்களைட்டசுவும் 
எண்ணியிருந்தால், அவ்வாறு எஏறபடுதலை விரும்பியகற்காக 
ஒமரை அவர் கண்டித்திருப்பாரா ? நான்காவதாக, 20 ஆம் 

பகுதியில் நித்தியமானதென் அமைக்கபபடுவது இவ்வுலகமே 

யொழிய ** எனறும் எரியும் தீ” யல்லவெனபதையும் நாம 

ராண முடிகிறது :; மேலும் உலகில் எரியூட்டப்படும் பகுதஇயும், 
தணிநது போகும் பகுதியும் எப்போதும் ஒரோ அளவினகதாய் 
இருபபதாலும், ஒரு இசையில் நடைபெறும் ஆக்ரமிப்பு மறு 
இசையில் அதன பினனார் நடைபெறும் ஆக்கிரமிப்பினால் ஈடு 
செய்யபபடுவகனாலுமே, உலகு இித்தியமானதாயிருககறது 

எனவும் தோன்றுகிறது. இறுதியாக, மோலே தாம் மேற் 
கோளாகதக் தந்த பகுதி எல்லாப் பொருள்களும் தீமினா 

ஆம் நீரினாலும் ஆனவை யென்ப பொருள் கொள்ளக்கூடிய 

வாறு அமைதகதுிருப்பதால், அப்பகுதி STO SRNL HONGO தாக 

இருக்க goagung எனும் செல்லாது மறுப்பினால் லாசலது 

வாதத்தின் வலு எவ்வகையிலும் ஞகுறைக்கப்படவில்லையென௪. 

உண்மையில் அப்பகுதியின் பொருள அதுவல்ல ; வானசோதி 
களைப் போல பனிதனும் இக்கும் நீருக்கும் இடையே அலை 
கிறான். என்பதே இப்பகுதுமின் பொருள். எரகூளைட்ட௬ 
போதித்த கொள்கையும் இதுவே. தயோ அல்லது நீரோ 
முற்றாக ஆட்சி பெறமுடியாதெனவும் இப்பகுதியிற கூறப்பட் 

டிருக்றைது. அத்துடன் மிகவும பொருத்தமானதும், ome 

கிளைட்டசுவின் எனைய கொள்கைகளோடு இசைவுடையதுமான 
வோர், நியாயமும் இதற்கு ஆதாரமாகக் தரப்பட்டிருக்றெது. 

உண்மையில் பெருந்தீ ஒனறு வற்படுமாயின் உலகு அதணி 
விருந்து எவ்வாறு மீனமூடியும் எனபதை, இக்கொள்கை 
களுக்கு இசைவான முறையில் விளக்குவது இலகுவான தல்ல. 

இக்கொள்கை முமுவதுமே தெவிட்டல் என்பது தேவையுமே 
என்பதில் அதாவது இ அதிகரிக்கும்போது ஈரமான மூச்சுக் 
கள் அதிகரிக்கன்றன, நீர் அதிகரிக்கும்போது, இ, தனது 
ஆவியாக்கும் ஆற்றலை இமந்துவிடுறைது என்பதல்--தங்கியிருக் 
கிறதெனலாம். பெருந் த, ஒரு கணத்திற்கேனும் வற்படின், 
புதிய உலகம் தோன்றுவதற்கு இன்றியமையாதகான எதிர்
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இழுவிசை அழிக்கப்பட்டு விடுமாதலால், இயக்கம் என்பதே 

முற்றாக அசாத்தியமான தாடவிடும். 

79 “மலும் சமூம் நோக்கிய வழி” மின் மூலம் வெளிப்படும் விரோதமும் 

விரோதம் அல்லது எஇர்ப்புப் பற்றிய விதியை, நாம் இப்போது “ இசைவும் * 

நன்கு விளங்க கொள்ளலாம். எந்த ஒரு கணத்திலும் தீநீர், 

நிலம் எனும் மூன்று தொகுதிகளும் இரு சமபஙகுகளாகப் 
(மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அலைவுகள் நிகழ்வது உண்டே) பிரிக்கப் 
பட்டிருகன்றன. இவற்றுள் ஒருபகுதி மேல்நோக்கச் செல் 
கையில் மறுபகுதி 8ழ்நோகடச் செல்றைது. இவ்வாறு யாவற் 
நின இருபாதிகளும் இவ்வாறு ₹* எதிர்த்திசைகளில் இழுக்கப் 

படு வதே ''--இவ் “ வெதிரிமுவிசை “யே--* பொருட்களை ஓன் 

றாக வைத்திருக்க “வும், ஒருவரமபுக்குள, தற்காலிகமாக மட்டும் 
ஏற்படக்கூடிய குழப்பங்களைத் தவிர்த்து எனைய நேரங்களில் சம 
நிலையில் வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. அண்டத்தினது “மறைந் 

துள்ள இசைவு” எனபது இதுவே (பகுதி 47). ஆனால் இன 
னோர் அம்சத்தை நோக்குகையில், இது விரோதமா யிருக்கிறது 

எனபது உண்மையே. “ விலலையும் வீணை “யையும் பொறுத்த 
வரையில் (பகுதி 45) கமெல் தந்திருப்பதே இவ்வுவமைக்கு 
மிகவும் பொருத்தமான விளக்கம் என தான் கருதுகிறேன். 

“ அம்பானது நாணைவிட்டுச் செலலும்போது கைகள் ஓனறுக் 

கொன்று எதிரான இசைகளிலும், வில்லின் வெவ்வேறு பாகங் 

களை ஒன்றுக்கொன்று எதிரான இசைகளிலும் இழுக்னைறன ” 
என அவர் கூறினார் (மீ. 18௦, ற மா. 489) ; வீணையின் 

இனிய சுரங்களும் இதற்கொப்பான இழுவிசை, பற்றுநிலை என் 
பனவற்றினாலேயே உண்டாசன்றன. அண்டத்தின இரகசியமும் 
இதுவே. ஆகவே தான் மனித சமுதாயத்திலுள்ளது போல 
அண்டத்திலும் போரே யாவற்றினதும் தந்தையாயும் அரசனா 

யும் உள்ளது (பகுதி 44); இதனாற்றான் விரோதம் ஒழிய 
வேண்டும் என ஓமர் வேண்டியமை, உண்மையில் உலக 
அழிவை வேண்டும் பிரார்த்தனை எனப்பட்டது (பகுதி 43). 

எரக்களைட்டசு தனது கொள்கைக்கு ஆதாரமாகப் பல உதார 

ணங்களைத் தந்தார் என நாம் பிலோவின மூலம் அறிமைேறாம் ; 
இவற்றுட் சிலவற்றை நாம் இன்றும் பெறக்கூடியதாயிருக் 

றது. அரித்தோதிலது எனக் குறிப்பிடும் போலி நூலிலும், 
இப்போக்கிறாத்திசவின் நூலிலும் இதுபறறி உளள பகுதிகள் 
குறிப்பிடத்தக்க முறையில் ஒற்றுமையுடையனவாயிருக்கக் காண் 

இரோம். எரக்களைட்டசுவின் வி௫தங்கள் எனும் நூலின பகுதி 
யொனறோடும் இவையிரண்டும் ஒற்றுமையுடையனவாயிருப்பதி 

லிருந்து, இந் நூலாசிரியரிறாவரும் எரக்ளைட்டசுவின் போதனைக 
விலிருந்தே தமது கருத்துக்களைப் பெற்றிருக்கவேண்டுமென்பது
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நனகு உறுஇப்படுததப்படுறைது. எரக்களைட்டசுவின் லிகிதங்கள் 

எனும் நாலும் போலியேயாயினும அதனை எழுதியவர் உண்மை 

யில எரக்களைட்டசவின கருத்துக்களை நேரடியாக அறிந்தவரே 

எனலாம். இயற்கை எவ்வாறு செயற்படிகிறதோ அவ்வாறே 

மனிதரும் செயற்படுின்றனராதலால், அவர்கள் இயற்கையிற் 

செயற்படும் விஇகளை அறியாதிருப்பது வியப்புக்குரியது எனபதே 
இப்பகுதிகளிற குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வாதம். ஓவியன் தனது 

சித்திரத்தில், நிறஙகளை வேறுபடுததி உபயோடப்பதன் மூலம் 

இசைவு நிலையை எறபடுத்துகிறான் ; சங்கீதத்திலும் இவ்வாறே 

உயர்ந்தனவும் தாழ்ந்தனவுமான சுருதிகளிடையே இசைவு 

ஏற்படுத்தப்படுறைது. யாராவது எலலாப பொருட்களையும் ஒரே 
குன்மையுடையனவாகச் செயதால், அதனபின் அவறறில் இன் 

பம் இராது. இவை போன்ற பல உதாரணங்களுள. அவற்றுட் 

கில எரக்ளைட்டசுவிடமிருந்தே பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும் என் 

பதில் ஐயமிலலை. ஆனால் அவற்றைப் பிற்கால இடைச்செருகல் 
களிருந்து பிரித்தறிதல் கடினமே. 

முரண்பாடுகள் 80, எரக்களைட்டசுவின பகுஇிகளிற் பல தமக்கெனவுரிய ஓர் 

Berns விசேட இயல்பையுடையனவாகக் காணப்படூன்ேறன. எமக்குக 
கப்படல் 

கிடைத்துள்ள மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க கூறறுக்களில, இவை 
யும் சிலவெனலாம். வழமையாக மூரண்பாடுகளாகக் கருதப 

படும் பொருட்களின ஒருமையைச் சிறிதும் தயக்கமின்றி மிகவும் 

உறுதியாக அவை கூறுன்றன. இரவும் பகலும் ஒன்றே 
எனும் கூறறுக்கு நாம் எலவே தந்த விளக்கத்தையொட்டியே, 

இத்தகைய பிற கூற்றுக்களுக்கும் பொருள் கொள்ள வேண் 
டும். உண்மையில் எரக்களைட்டசு கூறியது, இரவு என்பது 

பகலே யெனவோ அல்லது பகலெனபது இரவே யெனவோ 

அல்ல ; இவையிரண்டும் த, நீர் எனபனவற்றின் அளவு 
களில் ஏறபடூம் அலைவின் இரு பக்கங்களே, இவற்றில் ஒன் 

நில்லாது மற்றது நடைபெற முடியாது என்பதே அவரது 
கூற்று. இரவை விளக்குவதறகுத் தரப்படும் எந்த விளக்க 

மும் பகலையும் விளக்குகிறது ; அதே போலப் பகலுக்குத் தரும் 

எந்த விளக்கமும் இரவையும் விளக்குகிறது. ஏனெனில் அத் 
தகைய விளக்கம், இவ்விரண்டிற்கும் பொதுவானதும், மாறி 
மாறி இவ்விரண்டின மூலமும் தன்னை வெளிப்படுத்துவது 

மான பொருளைப் பறறிய விளக்கமாயிருக்கும். மூலத் த 

தனது பிரிவிலும் ஒன்றாகவேயிருகன்றது எனும் தத்து 
வத்தின் ஓர் குறிப்பிட்ட பிரயோகமே இதுவென்௯. அது தனது 

ஒருமையிலும் தானே தெவிட்டலும் தேவையுமாயும் போரும் 
சமாதானமு£மாயும் இருகிறது (பகுதி 36). அதாவது இ, பிற 
உருவங்களைப் பெறுவதற்கும், “ மாற்றத்தில் ஆறுதல் பெற ”
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விழைவகுற்கும் (பகுதி 88) மறைந்துள்ளதான,. எதிர்ப்புக் 

களின் இசைவிற் கரத்தொழுக முனைவதறகும் (பகுதி 10) 

காரணமான “4 ஜெவிட்டல் ** திலே உண்மையில் உலக நிகழ்ச்சி 

யின் தரு பக்கமே. ஒன்னிய மூச்சக்களைத் தனது எரிபொரு 

ராக அறுகர்வதற்குக் காரணமான தேவையே இத்நிகழ்ச்சிின 

மறுபககமெனக. மேல் தோக்யை வழி, கழ் நோக்கிய வழி 

யின்றி எதனையும் சாதிக்க முடியாது (பகுதி 69). இவற்றுள் 

ஒன்று இல்லாதுபோனால மற்றதும் நினறுவிடும் ; உலகம் 

மறைந்துவி௰ம் ; எனெனில் நிலையானது போலத் தோற்ற 

மாளிக்கும் ஒர் உலகை ஆககுதற்கு இவ்விரு முறைகளும் 

(வேண்டும். 

இவை போனற எனைக் கூற்றுக்களும் இவ்வாறே விளக்கப் 

படல் வேணடும். குளிரில்லையாயின், சூடும் இருகக முடியாது ; 

எனெனில், குளிராயிருக்கிறவரைக்குமே ஒரு பொருள் சூடாக 

மூடியும். ஈரலிப்பு, வறட்சி எனும் முரண்பாடுகளும் இத் 

தகையனணவே (பகுதி 899. இவ்விரண்டும், அனக்சிமாந்தாது 
ஆதி மூரண்பாடுகமோ யென்பது கவனிக்கப்படும். இவற்றிற் 

இடையே எற்படும் போரெனபது உண்மையில் அமைதஇயே என 

எரக்ளைட்டச௬ு காட்டுகிறார். எனெனில் அவற்றிற்குப் பொதுவான 

அம்சம் இவ்வமைதஇியே (பகுத 62). விரோதமாகக் காட்சியவிக் 

கும் இதுவே நீதியும் கூட. அணக்சிமாந்தர் கருதியதுபோல, 

இதறிகழசச, இவறனுள் ஒன்று மற்றையஇறகு எஇமாக இழைக் 
கும் அதநீதியல்ல!. 

இக்கூற்றுக்கள் யாவற்றிலும் அதிக வியப்பைத் தருவது 

நனமையும் இமையும ஒன்றே யெனனும் கூறறே (பகுதி 5). 

'நனமையென்பது இமையே என்பதோ அல்லது தீமையென்பது 

உண்மையில் நனமையே என்பதோ இதன பொருளல்ல. நன் 

மையும் இமையும் ஒரே பொருளிண் பிரிக்க முடியாத இரு 
பாதிகளே எனபதே மேற்படி கூற்றின் பொருளெண்க. ஒரு 
பொருள் ஏலவே நல்லதாய் இருக்குமளவிற்குத்தான் அது தீய 

தாக முடியும். அதேயோலத இயதாக இருக்கும் அளவிற்கே அது 

நல்லதாக முடியும் ; வேறுபடுதலிலேயே யாவும் குங்கியிருக் 

இன்றன. 58ஆவது பருஇயில் உள்ள உவமை இதை தன்கு 

விளக்குறைது. சித்திரவதை எண்பது இயது என யாவரும் 

ஒப்புக்கொள்வர் ; ஆனால் நோயெனும் வேறோர் இமை இருபப 

குனால் இதுவோர் நன்மையாகிறது. நோயாளிகளைப் பலவகை 

யிலும் துன்புறுத்தும் வைத்தியர்கள் தமது வேலைக்குப் பணம் 
கேட்ின்றனர் எனும் உதாரணத்தின் மூலம் இது விளக்கம் 

1. அதி. 1, 16 ஆம் பிரிவு.
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படூ£றைது. நன்மை பயப்பதான நீது, தயதான அதீதியின்றேல், 
எவருக்கும் தெரியாதவொன்றாயிருக்கும் (பகுதி 60), அதனாற் 

றான், மனிதர்கள் தாம் விரும்புவன யாவற்றையும் பெறுவது 

நனறல்ல எனக் கூறப்படுகிறது (பகுதி 104). விரோதம் 
இவ்வுலகில இல்லாது போனால், எவ்வாறு இவ்வுலகு அழிந்து 

போகுமோ, அவ்வாறே பசி, பிணி, சோர்வு என்பன இல்லாது 

போமின், இவ்வுலலல் இருப்தி, ஆரோக்கியம், ஓய்வு 
எனபனவும் இல்லாது போம். 

“* மனிதனே யாவற்றிற்கும் அளவாவான் ”” எனும் புரொட் 

டாகாசுவின் கொள்கைக்கு வழிகோலும் ஓர் சார்புநிலைக் 
கொள்கைக்கு இது அடிகோலுறைது. கடல் நீர் மீனகளுக்கு 
நல்லதாகவும் மனிதர்களுக்குக் கூடாததாகவும் இருகறைது 

(பகுதி 58). பிறபொருட்கள் யாவும் இவ்வாறுள்ளன. அதே 

நேரத்தில, எரக்களைட்டசு தனி மெய்ம்மை வாதத்தை நம்பியவ 

TOO எனபதையும் குறிப்பிடல் வேண்டும். உலக நிகழ்ச்சி 

வெறுமனே வட்டமானவொன்றல்ல. அது “ழ்நோகமயும் 

மேலநோக்கியும்'” செல்லுமோர் வழியாகும். இருவழிகளும் 

மேலே சந்திக்குமிடத்தில் தூய தீயுளது. அதில், பிரிவில்லை 
யாதலால, சார்பும் இலலை. மனிதனுக்குச் ல பொருட்கள் 

தயனவாயும் வேறு சில நல்லவையாயும் தோன்றினாலும், 
கடவுளுக்கு யாவும் நல்லவையே எனக் கூறப்படூறெது (பகுதி 
61). இங்கு கடவுள், அல்லது “ ஞானமூடைய ஏகம் ” 

எனக் கூறும்போது எரக்களைட்டசு இயையே கருதுகரொர் என்ப 

தில் ஐயமில்லை. உலூல், நீக்கமற நிலவும் எதிர்ப்பும் சார்பும் 

தீயில் மறைந்து போன்றன எனபதையே இங்கு எரக்ளைட்டசு 

கூறினார் என்பது பற்றி ஐயத்திற்கடமிருக்க முடியாது. 96 ஆம், 

97 ஆம், 98ஆம் பகுதிகள் இக்கருத்தையே குறிப்பிடனேறன 

என்பதில் ஐயமில்லை. 

81. “ஞானம் ””, “ஞானமுடைய” என்பவற்றை எரக்களைட்டசு 
இரு பொருள்களிற பிரயோடக்கறொர். “ ஞானம் '* என்பது 
“ எனை யாவற்றிற்கும் புறம்பான வொன்று ” என அவர் கூறி 
னார் என்பதை நாம் எலவே பார்த்தோம் (பகுதி 18). பலவா 
யுள்ளவற்றினடியேயுள்ள ஒருமபையைக் காண்பதே ஞான 

1: தியோததசுலில சார்புநிலைககொள்கை பறறிப் பிளேட்டோ கூறியிருப் 
பவை, எரகளைட்டசுவிலிருநது பெறப்பட்டிருகக முடியாது. ஆனால எரகளைட்டசு 
வின் கொள்கையிலிருந்து இத்தகைய சாபு நிலை வாதம் எழமுடியும் என்ப 
தனையே இது காட்டுறைது. ஆனமாவும் பொருள்களும் நீரோட்டஙகள் போன்ற 
வையெனின அறிவு சார்பு பற்றியதாகவேயிருத்தல் வேண்டும. பிறகாலத்து 
எரககளைட்டசவாதிகள் தமது கொள்கையை இவ்வாறே விருத்தி செய்திருக்க 
வேண்டும்.
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மெனவே அவர் கருதியிருக்கவேண்டும். யாவற்றின் இயக்கத் 

தையும் வழிப்படுத்தும் சிந்தனையெனக் கொள்ளப்படும் ஒருமை 

யெனும் பொருளிலும், அவர் “* ஞானம் ” எனும் சொல்லை 

உபயோடத்துள்ளார். இது, மேல் நோக்கயும் €ழ் நோக்கியும் 

செல்லும் இருபகுஇகளாகப் பிரிச்சப்படாதிருக்கும் தூய இயைக் 

குறிப்பதாயிருக்கவேண்டும். அது மட்டுமே ஞானமுடையது ; 
நாம் காணும் அபூரணமான பொருட்கள் எவையும் ஞான 

மூடையனவல்ல. நாமும் தீயுடையவாகளாகவிருக்கும் அளவிற் 
குத்தான, ஞானமூடையவர்களாயிருக்கறோம் (பகுதி 74). 

82. குறிப்பிட்ட சல வரையறைகளுக்குள், ஏகமாய ஞான தைச் இறையியற் 

யச என அழைக்க எாக்ளைட்டசு தயாராயிருந்தார். 62ஆவது கொள்கை 

பகுதியின் பொருள இதுவெனவே தோன்று£றைது. இவ்வரை 

ட யறைகள் எவையென ஊஇத்தல் கடினமன்று. சியசுவை 
மனித உருவத்திற் கற்பனை செய்யலாகாது. இங்கு எரக் 
இளைட்டசு, செனோபனிசு கூறியதையே மீண்டும் கூறுனெருர் 
என்று கொள்ளலாம். இக்கடவுள், இதனை அவ்வாறு அழைப்ப 

தாயின், ஒன்றே யெனும் கருத்தையும் எரக்களைட்டச, செனோ 

பனிசுவைப் போல எற்றுக்கொளூிறார் ழ? ஆனால் மக்களது 

சமயத்திற்கு எதிராக அவர் துரந்த கண்டனங்கள், சமயக்கரியை 
களுக்கும் சடஙகுகளுக்கும் எதிராகவமைநதனவே யொழிய, 
அசசமயற்களை யொட்டிய புராணக்கரு த்துக்களுக் கெதிராகவமைந் 

தனவலல வெனலாம். தனது காலத்துச் சமயத்தலைவர்களினது 

பெயர்ப்பட்டியல் ஒன்றையும அவர் தருகிறார் (பகுதி 124). 

இப்பகுதி மேற்கோளாகத தரபபடும் சந்தர்ப்பததை நோக்கு 
மிடத்து, பின்வரப்போகும் சன த்தைச் சுட்டிக்காட்டி, 24.5 BOM) 

வருட் சிலரை ஏதோ ஒரு வழியில் இவர் அச்சுறுத்தினர் 
என ஊ௫க்கக் கூடியதாடின்றது. உருவங்களை வழிபடும் மடமை 

யையும் (பகுதி 126), இரத்தம் சிந்திய குற்றத்தை இரத்தம் 
இந்துவதால் நீக்விடமுடியும் எனும் விநோதமான நம்பிக்கை 
யையும் (பகுதி 180) அவர் இகழ்ந்து கூறினார். களிப்பற்றன 

வான சடங்குகள் மூலம் எடிசுவை வழிபடுவோர், களிப்புடையன 

வும், ஒழுக்கவீனமானவையுமான சடங்குகளால் இடயனிசோசு 

வைக் கொணடாடுதல மடமையேன அவர் கூறினார் போலத் 
தெரிறைது (பகுதி 197). அனுபூதி நெறியின்படியும் இவையி 
ரண்டும் உண்மையில் ஒனறே ; எகமாய ஞானம், வேறெந்தக் 

கருத்தோடும் சேர்க்௪ப்படாது தனியாக வழிபடப்படல் வேண்டும். 

2 88.  “ பொதுவானதைப் பினபற்று ”” எனும் விதியை எரக் 
A if ம ‘ ‘ , எரக்ளேட்ட 

இளைட்டசுலின் சனமார்க்க போதனையின் மையக் கருத்தாகக் உ. 
கொள்ளலாம். ஆனால் எரக்களைட்டச, வறபுறுத்திய “ பொது 5ழுச்சுவியற் 

வான *” தெனபது சாதாரண அறிவு என்பதல்ல. உண்மையில், கொள்கைகள்



176 ஆதி கிரேக்க மெம்மியல் 

எரக்களைட்டசு “ சாதாரணா அறிவு ” என்பதை மிகவும் இகழ்த 
துரைத்தார் (பகுதி 111). “பலர் ” பறறி அவர் தரும் கண்டனங் 

களுள் மிகவும் இீவிரமானதும் இதுவே ; இவர்கள் ஒவ்வொரு 

வரும் தமது தனி உலகங்களில் வாஜ்னெறனர் (பகுதி 95) ; 

தங்களுக்கென ஒவ்வொரு தனி ஞானம் உடையவர்கள் போல 

இவர்கள் நடந்து கொள்ளைறனர் (பகுதி 92) ; ஆசவே பொது 
அபிப்பிராயம் என்பது உண்மையிற் “ பொதுவான “இற்கு 

எதிரானதாகும். “ பொதுவானதைப் பின்பற்று ” எனும் இவ் 
விதி உண்மையில் இவாது அண்டவியல், மானிடவியல் என்பன 

பற்றிய கொள்கைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு விளைவாகவே 
கொள்ளப்பட வேண்டும். முதலாவதாக உண்மையிற் பொது 

வானதான, எகஞானமான தீயினோடு சேரும வகையில் நாம் 
எமது ஆனமாக்களை உலர்ந்தவையாய் வைத்துக்கொள்ள 

வேண்டும். எமது ஆன்மாக்களை ஈரமடையவிட்டு, உலகிலுள்ள 
இக்கும் அவறறிற்குமிடையேயுள்ள தொடர்பு அறும்வகையில், 

துமில்பவர்களைபபோல நடந்துகொள்வதே மிகப்பெரிய தவரு 

கும் (பகுதி 94). 
பொதுவான “தை, நகரத்தின் சட்டங்களுக்கு ஒப்பிடுவதன் 

மூலம், சுதோய்க்கர்களது உலக--அரசுக்கொள்கைக்கு எரக்களைட் 
டசு அடிகோலிஞர். இவற்றைக் தெய்வீக நியஇகளில் ஒருவகை 
எனக் கொள்வது போதாது. உண்மையில் அவை தெய்வீக 
தியதியின் அபூரணமான உருவங்கள் கூட. ஆனால் இவற்றில் 
உருவமடைவதால் தெய்வீக நியதி மூற்றாக ஒழிந்துபோவ 
தில்லை, எனெனில் மனித நடவடிக்கைகள் யாவும் ஒரளவிற் 

குச் சார்பு நிலையினவே (பகுதி 91). கடவுளோடு தஐப்பிடப்படும் 

போது ** மணனிதன ஒரு குழந்தையே ” (பகுதி 97). எனினும் 
ஒர் நகாம் தனது சுவர்களைப் பகைவரிடமிருந்து காபபதறகு 
எவ்வாறு போரிடுமோ, அவ்வாறு இதந்நியதிகளைக் காப்பதற் 
கும் போரிடுதல் வேண்டும் ; ஒரு நகரின் நல்வாய்ப்பினால் 

அங்கு உலர்ந்த ஆன்மாவுடையவன் ஒருவன் இருப்பானாகில் 
அவண் பத்தாயிரம் சாதாரண மனிதர்களுக்குச் சமமானவ 

னாவான் (பகுதி 118) ; எனெனில் அவனில் மட்டுமே * பொது 
வான ” இடம்பெறறிருக்கிறது.
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ஈலியா நாட்டுப் மார்மனைடிசு 

84. பைரிசுவின் மகனான பார்மனைடிசு, ஐலீ அல்லது ஈலியா வாழக்கை 

அல்லது வேலியா என அமைக்கப்படும் நாட்டுக் சூடிமகனா 

வான். இது பொகாயாநாட்டு அகதிகளால் க. மூ. 540-599 இல் 

ஐனத்திரியாவில் நிறுவபபட்டவோர் குடியேற்றப்பகு தியாகும். 

இவர் 69 ஆவது ஒலிம்பிய ஆண்டில (இ, மு. 504-500) 

சிறப்புடன் விரா௩கனாரென இடையோகினிசு கூறுகிறார். அப் 

பொலோடாசு தந்த தேதியும் இதுவே யென்பதில் ஐயமில்லை. 

ஆனால், பிளேட்டோவோ பராமனைடிசு தனது அறுபத்தி 

தாலாவது வயதில சேனோவோடு அதென்சக்கு வந்தாரென 
வும், அப்போது மிகவும் இளைஞராயிருந்த சோக்சரதருடன் 

உரையாடினார் எனவும் தெரிவிக்கிறார். B. மு. 399 ஆம் 

ஆண்டில் சோக்காகருக்கு மாணதண்டனை அளவிககப்பட்டபோது 

அவருக்கு எழுபதுககுச் சற்று அதிகமான வயதா௫யிருந்தது ; 

ஆகவே அவர் பார்மனைடிசுவைச சந்தித்தபோது அவருக்கு 

வயது பதினேமுக்கும் பதினெட்டுக்குமிடையே யிருந்ததெனக் 

கொளன்வகாயின், இச்சந்திபபு சி. மூ. 451-449 ஆம் ஆண்டில் 

நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியெனக கொள்ள வேண்டும். பிளேட்டோ 

இவ்வாறு கூறியிருக்கையில், குறிப்பாக, “8d pee” ond 

கும் சென்றது பற்றிப் பார்மனைடிசுவும் குறிப்பிட்டிருக்கை 
மில், அப்பொலோடாசலின் கருத்தை ஆராய்வின்றி எறறுக் 

கொள்ளலாகாது. மேலும் சேனோ அதென்சுக்குச் சென்றது 

பற்றி வேறு ஆதாரமுமூளது. அங்கு பெறிக்ளிசு சேனோே 

ல்ன் போதனைகளைக் “கேட்டனர்” எனக் கூறப்பட்டிருக்றைது. 
அப்பொலோடாசு தரும் தேதி, ஈலியா நிறுவப்பட்ட இகதியை 

(க. மூ. 540) மட்டுமே ஆதாரமாகக் கொண்டு பெறப்பட்டுள்ளது. 
இத்திகதியைை செனோபனிச௬ு சிறப்புடன் விளககய தேதியாக 

அப்பொலோடாசு எலவே எறநறுக்கொண்டிருந்தார். சேனோ 
எவ்வாறு பார்மனைடிசு சிறப்புடன் விளங்யெ ஆண்டிற் பிறந்தா 

ரெனக் கூறப்பட்டதோ அது போலச் செனோபனி௬ இறப்புடண் 
விளகயை ஆண்டில் பார்மனைடிச பிறந்தார் என அப்பொலோ 
டரசு கூறுகிறார். இததகைய விநோக அனுமானமூறைக்கு 

1, ஈலியா நிறுவப்பட்டதுபறறி 172௦௦. 4, 165 890. பார்கக. பொசெய் 
டோனியாவுககுத தெற்கே, லூக்கானியாவின் கரையோரததில இபபகுதி 
அமைநதிருந்தது. 

177 
8-..% 10269 /69).



178 ஆஇ கரேக்க மெய்யியல் 

யார்தான் எப்படி அதிக முகயைத்துவம் அளிக்க முடியும் 

என்பது எனக்கு விளங்கவில்லை. 

பார்மனணே௨௬, செனோபனிசுவின் சீடர்களுள் ஒருவர் எனக் 

கூறும் கூற்றொனறை அரிததோதில் குறிப்பிட்டன்னார் என 

தாம் முன்பு கண்டோம் (பிரிவு 55) ; ஆனால் அரித்தோதில் 

குறிப்பிடும் இக் குறிபபு உண்மையில் பிளேட்டோவினது 

சோபிட்டுவில் வரும் ஓர் நகைச்சுவைக் கூறறே என்பது ஐயத் 

இற்டைமின்றித் தெளிவாகியுள்ளது. இதுபற்றி நாம் ஏலவே 

பார்த்தோம்.1 தாம் தமது தொண்ணூற்றிரண்டாவது வயத 

லும் அங்குமிங்குமாக அலைந்து திரிந்தகொண்டிருந்த தாகச் 

செனோபனிசவே கூறுஇருர் (பகுதி 8). செனோபனி௯ு 

வுக்குத் தொண்ணாற்றிரண்டு வயதா௫யிருந்தபோது பார்மனை 

டி௬வும் மிக 'முதிர்ந்தவராகியிருந்திருப்பார். அன்றியும் பார் 
மனைடி௬ செனோபனிசுவின போதுனைகளைக “கேட்டா” Creo 

ணும், அவரைப் பின்பற்றவில்லையெனு.ம், இடையோசினி௯ 

வாற் டேணப்பட்டுன்ள, சோதுயனது கூற்றையும் நாம் மறந்து 

விடலாகாது. உண்மையில் இவர், டையசய்தாசவின் மகனும் 

பைதாகாசவாதியுமான ஆமெனியாசுவோடு கேண்மை பூண்ட 

வரென்க. ** வறியவரானாலும் கண்ணியமான மாணிதரான 

ஆமெனியாசவுக்கு இவர், ஓா வீரனுககுச் செய்வது போல ஓர் 

கோவிலெடுத் தனர். ”” பார்மனைடிசுவை மெயயியல் வாறழ்வை 

நோகூித் திருப்பியது ஆமெனியாசவே யன்றி, செனோபனி௯ 

அல்ல. இது ஓர் கற்பனையெனத தோனற வில்லை. மெற்றா 

போத்துபோனிவிருந்த பைதாகாசுவின் சமாதியைப் போல, 

பார்மனைடி சவால் நிறுவப்பட்ட கோவிலும் பிற்காலத்திலும் 

இருந்திருக்கும். மேலும், அக்கோவில் யாருக்கு அர்ப்பணிக் 
கப்பட்டது எண்பது போன்ற விவரங்கள் கொண்ட குறிப்பும் 

அங்கு பொரறிககப்பட்டிருககும்.  பார்மனைடிசவும் சேனோவும் 

இராபோலினால் பைதாகரசவாதிகள் என வருணிக்கப்பட்டி ௬௧ 
இஞுர்கள் என்பதையும், “பார்மனைடிய, பைதாகரச வாழ்க்கை 

gpm” யெனும் தன்றைப் பற்றிக் க&ீபிசு குறிப்பிருன்றா 

சென்பகையும் கவனித்தல் வேண்டும்.” எதோ ஒரு வகையிற 
றவறானவோர் கொள்கையிலிருந்து தான் உண்மையென நம் 

பிய கொள்கைக்குத் தான் திருப்பப்பட்டமையை உருவகித்துக் 

கூறும் பாவனையிலும், ஓபிசவெளிப்பாடு ஒன்றைக் கூறுவது 
போன்ற உருவத்திலும் பார்மனைடிசுவின் கவிதையின் ஆரம் 

1, அது. 2. 1582 ஆம் பக்கம் பார்கக. 

3. இப்போது ''சமக்குக இடையாத வாலாற்றாசிரியர்களின் அடிப்படையில் 

அமைந்தனவாதலின், இராபோவின் கூற்றுககள் மிகவும் பயனுடையவை 

வயெனக.
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பம் அமைந்துள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. இவர் முதலில் 
ஓர் பைதாகாசவாதியாயிருதந்திருக்தால் இவ்வாறு தமது கவி 

தையை அமைத்ததில் வியப்பிற்கடமில்லை. ஆகவே அவர் ஓர் 

பைதாகரசவாதியாயிருத்தார் எனும் வரலாற்றைதாம் ஏற்றுக் 

கொளளத் தயஙகவேண்டியதுில்லை. பைதாகரச கொள்கைக்கும் 
பார்மனைடிசுவுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்புபற்றி நாம் பின் 

னர் ல கூறுவோம். ஆனால், பமைய மெய்யமியலாளருள், 

பெருமபாலானோரைப் போல, பார்மனைடிசுவும் அசசியலில் 
ஈடுபட்டயா என்பதைக் கவனித்துக்கொண்டால் இப்போது போது 

Queers; sors நகரிற்கான சட்டங்களை இவர் , இயற்றினா 

செனப .பியூசிப்போசு குறிப்பிடடுள்ளார். ஈலியநாட்டுக் குடிகள், 

பாராமனைடிச தந்த சட்டங்களுக்குத்தகாம் கட்ட்ப்படுவோம் என, 

ஆண்டுதோறும் சத்தியமிட வேண்டும் என அந்தாட்டு நீதிபதி 

கள் கட்டளையிட்டதாக வேறு கலர் கூறியுள்ளனர். 

85. தனது கொள்கையை, யாப்பியல்மொழியில் விளக்கிய அவரது 

முதலாவது மெய்யியல் (ஞானி பார்மனைடிசுவே. இவருக்கு கவிதை 

முன்னர், அனக்கசிமாத்தர் அனக்கிமினிக : எாக்ளைட்டசு எண் 
போர் யாவரும் வசனநடையிலேயே தமது மெய்மியற் கொள் 

கைகளை விளக்கினர். கவிதை நடையில் எழுதிய இசேக்க மெய்யி 
யலாளர்கள் பார்மானைடிசு எம்பிடோக்கிவிசு எனும் இருவர் 
மடடூமே ;: எனெனில் எபிகாமோசவை எவ்வளவுக்கு மெயயிய 

லாளரெனலாமோ அவ்வளவுக்கே செனோபனிசுவும் மெய்யிய 
லாளரென் அழைக்கப்படுதற்குக் தகுதியுள்ளவராவர். எம்பி 
டோக்கினி௬, பார்மனேோடிசவைப் பின்பற்றியே எழுதினார். பார் 
மனைடிசவும் ஓபிச செல்வாக்குக்குட்பட்டதாலேயே இவ்வாறு 

கவிதை நடையில் எழூத முற்பட்டார் என ஊூககலாம். ஆனால் 

கவிதையில் மெய்யியலை எழுதும் முறை புதிதாகப் புகுத்தப் 
பட்டவோர் அம்சமே. அத்துடன் இப்புஇய மரபு நீடித்து நிலைக்க 
வுமில்வை. 

பார்மனைடிசுவின் சவிதைப்பகுதிகளிற் பெரும்பாலானவை 
சிம்பிஸியசுவினாற் பேணித் தரப்பட்டுள்ளன. அவரது காலத் 
தில் பார்மனைடிசு எழுதிய மூல நூல் ஏற்கவே அரிதாஏ 
வீட்டிருந்ததாதலால், அவர் தமது பாடிய நூலில் பார்மனை 
டிசுவின் பகுதிகளையும் சேர்த்தெழுதியது எமது நல்வாய்ப்பே;, 
நான் டியலசு தந்துள்ள ஒழுங்கில் அவற்றைத் தருகிறேன் : 

3. ஆறாம். அதூற்றாண்டைச் சேர்நத வெளிப்பாட்டுப பாடல்களைப் பற்றி 
நாம் மிகச சிறிதே அறிவோமா தலால, இதுபற்றிய விவரஙகள எமக்குக் தெரிய 
வில்லை. ஆனால் அததகைய பாடலொன்றின அமைப்பையே பாமனைடிசவும் 
தனது பாடவில தழுவியுளளார் என்பதில் ஐயமிலலை.
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ய) 
அறிவுடையவனை எல்லா நகரஙகளுக்கூடாசவும் கொண்டு 

செல்லும் தேவகையின் புகம்பெற்ற வழிக்கு எனைக்கொ 
ணர்தந்த இரதம், நான் விரும்பிய ாரத்துற்கு என்னை இட்டுச 

சென்றது. அவ்வழியால் எனது இரதம் மேலும் சென்றது ; 
சனெனில் கன்னிப்பெண்கள் வழிகாட்ட, அதிற் பூட்டப்பட்டி 

ருந்த அறிவுன்ளனவான குதிரைகள் அவ்வழியில் எண்ணை 

இட்டுச்சென்றன. சூரிய குமாரிகள், ஒனியினிடத் திற்கு என்னை 

அழைத்துச் செல்லும் அவசாத்தில், தமது முகங்களிவிருந்கு 

இரைகளை அகற்றிப் பின்னே தன்னிட்டு, இரவினிடத்திலிருத்து 

வெளிப்பட்டபோது, குடததினுளளே ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்த 
அச்சு இருமுனைகளிலும் வேகமாகச் சுமன்று கொண்டிருந்த 

இல்னுகளினால் உந்தப்பட்டு வேகமாக இயஙஇயதால் அச்சு ஒளிர்த 
குதென்க..  ஊாதுகுழவலினது போன்றவோர் ஓசையை வெளி 
ail sy. 

QrmMergh user gb uLsIscresr SHYSCT DRG உள்ளன. 
அவை மேலே பாவுபடிக்ளிலும், மே கல்லாலான வாயிலிலும் 
பொருத்தப்பட்டிருக்கன்றன. இவையும் உயரத்தில, பலமான 

கதவுகளால் மூடப்பட்டிருக்கன்றன. இவற்றின் இறப்புக்களை, 
பழிவாங்குபவளான நீது வைத்திருக்கிறாள். என்னை வழி 

காட்டி அழைத்து வந்து கன்னிப்பெண்கள், அவளோடு மென் 
மையான சொற்களால் சாமர்த்தியமாகப் பேசு, கதவுகளைப் 

பூட்டியிருந்த தாழ்ப்பாள்ச் சட்டஙகளை மறுப்பின்றி அகற்றச் 
செய்தனர். இக்கதவுகள் திறந்து பின் தளளப்பட்டபோது, 

ஆணிகளாலும், தறைகளாலும் பொருத்தப்பட்ட, பித்தளையா 

லான கதவுத் தாண்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகப் பின்னுக்குத் 

இரும்பியபோது, ஒர் விசாலமான வெளி கென்பட்டது. இவை 

யாவற்றிற்கும் ஊடாக, அக்கன்னிப் பெண்கள் எனது இரதது் 

தையும் குதிரைகளையும், அவ்விசாலமான வழியால் அழைகு 

அச் சென்றனர். என்னைக் கண்டதும் அப்பெண்தெய்வம், 

இனிமையாக வரவேற்றாள். எனது வலதுகையைக் தனது 

கையினாற் பற்றியவாறே அவள் பேசலானான் : 

இறப்பில்லாதவரான அாரதிகளது கண்காணிப்பிலுள்ள இர 

குத்தில் எனது இடத்திற்கு வந்துள்ள இளைஞனே, உணக்கு 
தல்வாவாகுக : உன்னை இவ்வழியில் இட்டுக்கொணர்ந்தது 
எவ்வகையிலும் இயவோர் விதியண்று ; நீதியும் நன்னெறி 
யுமே உண்னை இங்கு அனுப்பியுள்ளன என்பகையறிவாய். 
மனிதர்கள் சாதாரணமாகச் செல்லும் வழியிலிருந்து இது 
உண்மையில் மிகவும் சேய்மையிலேயே. உளது. சற்றேனும்
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உண்டமைக்கைப்பில்லாகனவானண, சாதாரண மனிதர்களது கருத் 
அக்களையும், நன்கமைத்த உண்மையின் அசைக்க முடியாக உட் 

பொருளையும் நீ அறிவது நல்லதே. ஆனால் நீ இவற்றை அறித 
லம் மிகவும் முக்கியமானதே- எவ்வாறு யாவற்றிற்கு மூடாகச் 

சென்று, உன்ளனணபோற் காட்டியளிக்கும பொருட்களை மப்பி 

ஓதல் வேண்டும் எனபதை அறிந்து கொள்ளவேண்டும். 

ஆனாஸ் இக்கொள்கையை  தசேயடியாக  எஏற்றுககொண்டு 

அகுனை விருத்தி செய்ய முனைவதிலிருந்து உனது சித்தனையை 
நீ கட்டுப்படுத்தல் வேண்டும். அனதியும் அதுக அனுப 

வதகு்கால் வற்கு பமக்கம் காரணமாக இவ்விடயத்தைச் சாவ 

தானமான எண்கொண்டு அல்லது அதிக உண்னிப்பில்லாகு 

செவியால் அல்லது நாவினால் உணாமுாயல்வதும் கூடாது. 

ஆனால் நான் கூறும் மிகுநத விவாதத்துறகிடமானவையான 

நிரூபணங்களை, வாகுரீதியாக மதிபபிடல் வேணடும். எல்லா 

முறைகளிலும், பேசக் தகுந்ததென எஞ்சியுள்ளது ஒன்றே... . 
R. P. 113. 

உண்மையின் வழி 

(2) 
சேய்மையிலுள்ளனவாயிருப்பினும், பொருட்கள் அண்மையி 

ள்ளன வெணன்றெண்ணி அவற்றை உனது மனத்தால் உற் 

அகல் சகவணிப்பாயாக. வெளியே ஒழுங்காகப் பரப்பும் நோக்கத் 

அுடனோே அல்லது ஓன்று சேர்க்கும் தநோக்கத்துடனோ, உள்ளத 

னோடு இறுக இணைந்திருக்கும் உள்ளதனை உன்னாற அுணிக்க 
மூடியாது. RB. PP. 118 a. 

(3) 

தான் எந்த இடததிலிருந்து ஆரம்பித்தாலும் எனக்கு ஒன்று 
தான்; எனெனில் நான் மீணடும் அந்த இடத்திற்கு வருவேன். 

(4, 5) 
தேடுதற்குரியனவான, நமது சிந்தனைக் கெட்டிய இரண்டே 

இரண்டு வழிகளை நான் உணக்காக் கூறுவேன் நீ நான கூறு 
வனவற்றைக் கேட்டு, அவற்றை வெளியே பரப்புவாயாக. முத 
லாவது அது இல்லாதிருப்பது சாத்தியமில்லை எனும் வழி 

யாகும். இது நம்பிக்கையின்வமி. உண்மை எப்போதும் இத 
ஜேடு சேர்ந்திருக்கிறது. இரண்டாவது, அது இல்லை, அது இருப் 

பது சாத்தியமில்லை என்பதாகும். இவ்விரண்டாவது வழிபற்றி 
ஒருவரும் அறிய மூடியாது என நான கூறுவேன். எனெனில் 

இல்லாததைப் பற்றி நீ அறிய மூடியாது--அது அசாத்திய
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மானது அகதுணைப் பற்றி நீ பேசவும் முடியாது ; கணெனில் 

உளது என்பதும் சிந்திக்கப்படுவது என்பதும் ஒன்றே. %%. 0. 114. 

(6) 
பேசப்படக்கூடியதும், சிந்இக்கப்படக்கூடியதும் உள்ளதாயிருது 

துல் வேண்டும் ; எனெனில உள்ளது, உளதாயிருத்தல் சாத்து 

யமானது, இலது எண்பது இருத்தல அசாத்துியமே. இதைப் 

பற்றியே, உண்னைச் இறதிககும்படி தான் கேட்கறேன். இம் 

மூதலாவது வழியிலும் இம்மறற வதியிலும் செல்வதுவி 
ரூத்து நான உண்னைகல் கட்டுப்படுத்துகிறேன. இவ்விரண்டாவது 

வழியிற்றான். எதுவுமறியாக மனிதர்கள், பொய் இெநெறி 

யாளராக அலைகனறனர். எனெனில் இவர்களது தஜெஞ்சிலுன்ள் 

அலையும். சிந்தனைகளை நடாத்திச் செஸ்வது இவர்கமாது பலி 

வீனமே. ஆகவே 'கூருமம செவிடுமான மானிதர்களைபபோல 

எதுவுமறியாது தஇகைத்தவர்களாய் இவர்கள் அன்வழியில் 

Busse செல்லபபடுின்றனார். அது உமாதெனவும் இல் 

அதனவும், ஒன்றேயெனவும், ஒன்றல்லவெனவும், பொருட் 

கன் யாவும் எதிரெதிரான இசைகளிற் செலகின்றனவெெனவும் 
கூறும் அறிவிலிகள் மனிதர் 1 ர. P. 115. 

(7) 
வனெனில் உனனது இல்லை யென்னும் இக்கருத்து ஒரு 

போதும் தஇிரூபிக்கப்படமாட்டாது : நீ இவ்வழியிற் செலவது 

விருந்து உனது அந்தனையைக் கட்டுபபடுத்துவாயாக. 7௩. 1. 116. 

(8) 
பேசுவதற்கு எமக்கு தரு வழியே எஞ்சியுள்ளது ; அது 

உளது எண்பகசேது அது. உன்ளது எண்பது ஆக்பைபட்டதும் 

அல்ல, அழியக்கூடியதும் அலைவென்பதற்கு இவ்வழியிற பல 

அடையாளஙகறாள ?; எனெனில் அது பாூணமானதாயும், 

அசைக்க முூடியாதகதாயும் முூடிவற்றதகாயும் உனது. அனு 

எப்போதாவது இருந்தது எனலோ, இருக்கும் எனலோ தவறு? 

ஏனெனில அது முழுமையுடையதகாகவும், தொடர்ந்துள்ளதாக 
வும் இப்போதே உள்ளது. வணெனில இது எவ்வாறு ஆரம் 

பித்ததென உன்னாற் கூற முடியும் £? எதனிலிருந்து, 
எவ்வகையில் அது தனது வளர்ச்சிக்கான பொருளைப் பெற்றி 

ருக்க மூடியும் ? இலலாததிவிருந்து அது வந்தது எனக் 
கூறவோ தநினைக்கவோ நான் உன்னை அனுமதியேன் ; ணெ 
னில் எதுவும் இல்லை என்பதை நினைக்கவோ பேசவோ முடி, 
யாது. அண்றியும் இல்லாததிலிருந்து அது வறந்தகதெனின். 
எக்காரணத்தினால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற் றோன்றி
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யது ? ஆகையால் அது எப்போதும் உளதாதல் வேண்டும், 

அன்றேல் ஒருபோதும் இல்லாக-தாயிருத்தல் வேண்டும். அண்றி 

யும் இல்லாததிலிருந்து இல்லாததைத் தவிர வேறு எதுவும் 

சகோன்றுவதை, உண்மையின் சத்து அனுமதிக்காது. * ஆக 

லால், நீதி தனது களையை இளக்கி எதனையும். தோனறவோ, 

அழிந்து போகவோ விடுவஇல்லை. அவன் அகுனை இறுகப் 

ப்ற்றிக்கொண்டிருக்கிறாள். ஆகவே AH உளதா அல்லது 

அது இல்லையா என்பதிலேயே நமது மூடிவு தங்இயிருக்கிறது. 

இவற்றுள் ஒரு வழி இததிக்கப்படககூடியதலல வெனண்பதுடன் 

பெயரிடவும் மூடியாததாதலால் ஒதுக்கப்படவேண்டுமெனவும் 

(எனெனில அது உண்மையான வழியல்ல), மற்றவழியே உண் 

மையானதும் உள்ளதுமான தெனவும் மூடிவு செய்தல் 

அவசியம். அப்படியானால உன்ளதென்பது எதிர்காலத்தில் 

இருக்கும் என்பது எவவாறு ? அல்லது அது உண்டாகும் 

எனல் எவ்வாறு ? அது உண்டாவதெனின், அது இல்லை 

Ques; அது எதாகாலததில இருககப்போவதனினும் 

அது இபபோது இலலையெண்ச. இவ்வாறே ஆதல் எண்பது 

மறுக்கப்படுிறது. இதனாற்றான்ஏ அழிதல் என்பதைப் பற்றி 

ஒன்றும் கூறப்படவிலலை. R. P. 117. 

QLcrarg எல்லா இடங்களிலும் ஒரே தனமையுடையதாயிரப்ப 

தாலும் ஓரிடத்திற் குறைவாகவும் இன்னோரிடத்துல் அதிகமாக 

வும் இல்லாதிருபபகனாலும், எல்லாப் பகுதிகளிலும் : நிறைந் 

இருப்பதனாலும், அதனைப் பிரித்தல் இயலாது. ஆகையால் அது 

முற்றிலும தொடர்புடையதாகவிருக்கிறது ழ; எனெனில் உன் 

ளது, (அதன் ஏனைய பாகஙகனளோடு) உள்ளதோடு தொட்டுக் 

கொண்டிருக்கறைது. ் 

அணறியும், அது ஆதியும் அந்தழமுமில்லாது, பலமான சங் 
விகளின் தனையிற் கடடுண்டு இயங்க புடியாதிருக்கனறது; ஆதல், 

அறிதல் என்பவை, உண்மையான இத்தனையால் விலக்கப்பட்டு 

அகலதக துரத்தப்பட்டு விட்ட னவாதலால். அது, தானன்்றி 

வேறாகாது, அதே இடத்திலேயே, தன்னிலேயே தங்கி நிற் 

கிறது. இவ்வாறு அது தனது இடத்திலேயே திலைத்திருக் 
கிறது ; எனெனில் எல்லாப் பக்கங்களிலும் அதனை வரையறை 

செய்யும் இன்றியமையா விதி அதனைக் கட்டுப்படுத்தி வைத்தி 

ரூக்ிறது. ஆதலால் அதற்கு எல்லையற்றதாக இருக்க அனு 

மதி இல்லை. அது எதனையும் வேண்டி நிற்கவில்லை : ஆனால் 

அது எல்லையற்றதாயிருப்பின யாவற்றையும் வேண்டி நிற்பதா 

யிருக்கும். RB. P. 118. i
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எதனைப் பற்றிச் சிந்தித்தல் சாத்தியமோ அதுவும், எதற் 

காகச் இந்தனையிருக்கிறதோ அதுவும் ஒன்றே ; எனெனில் 

உள்பொருள் இல்லாது, ஆதலால அதனைப்பற்றிச் சிந்திக்க 

வேண்டிய அவசியமும் இல்லாது போனால், சிந்தனையும் இருக்க 

முடியாது. விதியானது உளளதை முழுமையுடையதும் இயங்க 

முடியாததுமாக ஆக்கியுள்ளதாதலால் அதனைத் தவிர்த்து 

வேறெதுவுமில்லை. வேறெப்போதும் இருக்கப்போவது மில்லை. 

ஆதகுலால், ஆகல், அறிதல் என்பனவும், உள்பொருள், இல் 

பொருள் என்பனவும், இடமாற்றம் நிறமாற்றம் என்பனவும் 

இவை யாவும் உண்மையென நம்பிய மாந்தர் ஆக்க பெயர் 

aGor, R. P. 119. 

ஆகவே அதகுற்கோர் எல்லையுளாது. அது எல்லாப் பக்கங் 
களிலும் பூரணமானதாயும், மத்தியிலிருந்து எல்லாப் பக்கள் 

களிலும் சமமாக அமைத்திருக்கும் ஓா கோளத்தில் பொருள் 

போலவும் உளது; எனெனில் அது ஒர் இடத்தில் இண் 

னோரிடத்தில் உள்ளதிலும் குறைவாகவோ கூடுதலாகவோ 

இருக்க முடியாது. எனெனில் அது எல்லாப் பககங்களி லும் 
சமமாகப் பரவுவதை எதனாலும் தடைசெய்ய முடியாது. அன்றி 

யும் உளதாயிருப்பது எதுவும், அது சிறிதும் இழிவுபடுத்தப் 
படக்கூடாததாதலால், ஓரிடத்தில இன்னோரிடத்திவிருப்பதிலும் 

குறைவானதாக இருக்க முடியாது. அண்றியும், அது எவ் 

விடத்திவிருந்து, எல்லாப் பக்கங்களிலும் சமமாக விருக்கறதோ, 

அவ்விடம் எல்லாதுஇசைகளிலும் எல்லையை தோக்கிச் சமமாக 

முனைகிறது. RK. 2. 120. 

நம்பிக்கையின் வழி 

உண்மை பற்றியதும், நம்பத்தகுந்ததுமான எனது பேச்சை 

யும், சிந்தனையையும் இப்போது நிறுத்துவேன். இனி, எனது 

பேச்சின் போலிக் தொனியை மனதிற் கொண்டு, சாதாரண 
மாத்தாது நம்பிக்கைகளை அறிவாயாக. 

மாந்தர்கள் இரு உருவங்களைப் பற்றிப் பேஅகின்றனர். இவற்” 

ள் ஒன்றைப் பற்றிப் பேச முடியாதாதலால், இங்கு அவர்கள் 
உண்மையை விட்டு விலகயலைகின்றனர். இவையிரண்டும் ஒண். 
அக்கொன்று எதிரானவையெனவும் வேறுபட்ட பண்புடையன 

வெனவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஒன்று, மெண்மையுடைய 

தும், எத்திசையிலும் மிகவும் இலேசாணதுமான, ஆனாஸ் மற்ற” 

உருவத்திலிருந்து மாறுபட்டதுமான வானத்துயென அவர்கள் 
கூறுவா. மற்றது, இண்மையுடையதும், மிகவும் பாரமான: 
பொருளுமான இருண்ட இரவு; முூன்னையதகற்கேண.: எல்லா 
வகைகளிலும் எதிரானது. மாந்தர்களது இந்தனைகள் யாவற்,
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Blown நீ திறமையுடையவளுயிருக்க வேண்மமாதகலால், இவ் 

விரண்டையும் பற்றியும், அவை உண்மையில் எவ்வாறிருக் 

இன்றன எனக் கூறல் பொருந்துமோ அவ்வாறு உனக்கு 

வினக்குவேண். %. ந. 121. 

(9) 
பொருள்கள் யாவும் ஒளியும் இரவும் என வகுக்கப்பட்டு 

விட்ட னவாதலாலும், இவற்றின் ௪தஇகவளின் பெயாகஞும் 

பொருள்கள் யாவறறிறகும் அளிக்கப்பட்டு விட்டனவாதலாலும், 

எல்லாப் பொருள்களும் ஒரே நேரத்தில், சமமான ஒளியும் 

இருண்ட இரவும் நிறைநதனவாக இருக்கின்றன $? கணெனில் 

இவற்றில் ஒனறிற்காவது மற்றதோடு எவ்வகைத் தொடர்பும் 

'இல்லை. 

(10, 11) 

ஒளிரும் சூரியனது தாய விளாகன அமூய சாகனைகளை 

யம், வானத்துன உட்பொருளையும், வானத்தில் உள்ள எல்லா 

அடையாளங்களையும், இவை யாவும் எவ்வாறு தகோன்றின 

என்பதையும் நீ அறிவாய். அதேதே போல வட்ட முகமுடைய 

சந்திரனது உட்பொருளையும், அலையும் அதனது செயலகளை 

யும் நீ அறிவாய். அன்றியும், எம்மைச் சூழவிருக்கும் வானுல 

கங்கள் பற்றியும், அவை எவ்வாறு தோன்றின எனபது பற்றி 

யும், மாறா விது எவ்வாறு அவறறை உடுக்களின் எல்லைகளைக் 

காக்குமாறு பணித்ததென்பது பற்றியும்...... பூமி, சூரியன், 

சந்திரன், யாவற்றுக்கும் பொதுவான ஆகாயம், பால்வமி மண்ட 

லம் ஆலய யாவும் எவ்வாறு தோன்றின எனபது பற்றியும் 

நீ அறிவாய். அடைக எல்லவையிலவிருக்கும் ஒவில்போசம், எரியும் 

'உடுக்களினது வலியும் எங்கனம் ஏற்பட்டன என்பதையும் நீ 

அறிவாய். R. P. 123, 124. 

‘ (12) 

ஒடுங்யை வட்டங்கள் தூய தீயினாலும், அவற்றை அடுத் 

துள்ளவை இரவினாலும் நிறைக்கப்பட்டன. இவற்றின் நடுவே 

இவற்றின் இப்பகுதிகள் பாயன்றன. யாவற்றையும் ஆற்றுப் 

'படித்துபவளான தெய்வம் இவற்றின் நடுவேயுள்ளாளன் ; ணெ 

னில் ஆணின் அணைப்பை விரும்புமாறு பெண்ணே.க் தூண்டி 

யும், பெண்ணின்' அணைப்பை விரும்புமாறு ஆணைத் தூண்டி 

யும், புணர்ச்சியையும், நோமிகுந்த பிரசவத்தையும் ஆரம் 
பிப்பவள் இவளே... ௬. உ. 125,
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(13) 

எல்லாத் தெய்வஙகளுக்கும் முன்னர் அவள் ஈசோர்சுவை 

(காதற் கடவுளை) ஆககனாள். R. P. 125. 

(14) 
பூமியைச் சுற்றி அலைவதும், இரவல் ஒளியால் இரவிற் 

பிரகாடிப்பதும்,* 

(15) 

எப்போதும் சூரியனது கதிர்களைப் பார்த்துக்கொண்டு. 

(16) 

குவறிழைக்கும் அதனது அங்கங்களுக்கு ஏற்றகாக எவவாதறு 

சிந்தனை அமைகிறதோ, அவ்வாறே மனிதர்களுக்கும் அது 

அமைறைது ; எனெனில் சிந்திப்பது ஒரு பொருளே அதா 

வது ஒவ்வொரு மணிதனிலும் அவனது அறங்கங்களிண் உட் 

பொருளாயமைந்த அதுவே ; ஏனெனில் அவர்களில எது 

அதஇகமாயிருக்கறதோ அதனால் அமைவதே அவர்களது 

இந்தனை”. R. P. 128. 

(17) 
வலப்பக்கத்தில் சிறுவர்கள் ; இடப்பக்கத்தில் சிறுமியா?. 

(19) 

மனிதர்களது கருத்துப்படி, பொருளகள் இவ்வாறே கோன் 

றின, இவ்வாறே இனறு உன. காலத்தின் போக்கில் அவை 

வளர்ந்து மறைசன்றன. இவை ஒவ்வொன்றுக்கும் மனிதர்கள் 

ஒவ்வொரு பெயரைச் சூட்டிமிருக்னெறனார். 1%. 1. 129 ற். 

1. இலியட்டின் (ப. 214) எதுரொலவியைக காணக. எமபிடோககிளிசுவிலும் 

இது காணப்படுறது (பகுதி 45). செனோபனிசுவின காலத்தில சநஇரனது 

ஒஸி பிரதிபலிககபபடும் ஒலியே எனக கண்டுபிடிக்கபபட்டபோது, அவா கூறி 

யவைபோல, இதுவுமோ கேலிபோலும. இககருததினை அனசசகோர௬ு அதெென் 

சில புகுததியிருக்கலாம் (பிரிவு 185). ஆனால இபபாடல்கள இது அவராற் 

கண்டு பிடிககபபட்ட விடயமல்ல எனபதை நிரூபிகனைறன. 

2. பாரமனைடிசுவின கவியின் இரண்டாம் பகுதியில விவரிக்கப்படட அறி 

வியற் கொளகையின இபபகுதிககு, இயோபிறகததோசு தமது * புலனுணாவு 

பற்றிய பகுதி” Mp கூறுவனவறறோடு சோததே பொருள் கொள்ளப்பட 

வேணடும் (201 ஆம பககம ஒப்பிடுக). மனிதாகளது உடலில ஒளியுள்ள பகுதியோ 

அல்லது இருணட பகுதியோ அதிக மிருப்பதற்ணெஙகவே அவாகளது சிநதனை 

அமைூறது. ஒளியுள்ள பொருள அதிகமாயிருககுமபோது அவாகள் ஞான 
முூடையோரசாகவும், இருள அதிகமாகும்போது பேதைகளாகவும் இருகன் 

றனர். 

3. இது பார்மனைடிசுவினது கருவியலிலிருந்து ஒர் பகுதி.
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86. கவிதையின் முதலாவது பகுதியில், “அது உளது “அது உளது” 

என்பதை நிறுவுவதில் பார்மனைடிசு அதிக கவனம் செலுத்து 
வதைக்காண்க£றோம். ஆனால் முதலில் நோக்கும்போது அவர் 

குறிப்பிடும் உள்ளது எனபது எனனவென்று விளஙகவில்வை. 

உள்ள: தெண்பது உளது என வெறுமனே கூறுவதோடு அவர் 

நிறுத்திவிட£றார். நாம் உடலுள் பொருள் என வழக்கமாக 

அழைப்பதே இஙகு அவராற் கருதப்படுவது என்பதில் உண்மை 

யான ஜயத்திறடைமேயிலலை. அது வெளியிற பாந்துள்ள 

தாகவே கருதப்படுகிறது எனபது திண்ணம் ; எனெனில் அது 

கோளவடிவினது எனக் கூறுப்படுறைது (பகுதி 8). மேலும், 

புலனகளால் உணரபபடக்கூடியதான வொனறையனறி வேதெத் 

தச் சத்துப் பொருளுமிருந்ததாகப் பார்மனைடி௬ நம்பவில்லை 

யென அரித்தோதில் கூறுவறார். * உள்பொருள் ” என்பதைப் 

பற்றிப் பராமனைடி௪ ஒரிடத்திலும் ஒரு சொல்லாயினும் கூற 

வில்லை. மேலும், அவருக்கு மூனபும், பினபும் வாழ்ந்த 

மெய்யியலாளாகளால், அதிகம் கையாளப்பட்ட “இறை” 

யெனும் சொல்லை அவர் ஓரிடததிலும் கையாளவில்லை எனபதும் 

குறிபபிடத்தககது. * அதூ உளது ” எனும் கூற்றிறகு இறுதி 
யில் நாம் கொளளககூடிய பொருள் உலகு ஓர் பூரணம் 
என்பதே ; அததுடன் உலகுக்கு வெளியேயோ உள்ளேயோ: 
வெறறிடம் எனும் ஒனறு இருக்கவிலலை எனவும் அறிதல், 

வேண்டும். இதிலிருந்து இயக்கம் எனும் எதுவும் இருக்க. 
முடியாதென்பதும் பெறபபடுறைது. எகததை மாறும் இயல் 

புடையதாக்கி அதன்மூலம் உலக நிகழ்சசிகளை விளக்கிய எரக் 

Bong போலல்லாது, மாறறம் எனபது வெறும் கண்மாயமே 

கானப் பார்மனைடிச௬ அதனை ஒதுக்கியுளனளார். கம் என்பதனை 

அதன் முழுததாறபரியத்தோடும் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள் 

வோர், பிற அனைததையும் மறுத்தல் வேண்டும் என்பதனைப் 

பார்மனைடிசு இர்க்கமாக விளக்கினார். ஆகவே, இப்பிரச்சினைக்கு, 

அவருக்கு முன்னர் தரப்பட்ட விளக்கங்கள் யாவும் உண்மையில் 

இப்பிரச்சனையை நனகு உணராது தரபபட்டவையே யெனல் 

வேண்டும். ஐதாதல், அடாத்தியுறல் என்பவை பற்றிய தனது 

கொள்கையின் மூலம், மூலபபதராத்தததின ஒருமையைக் காப் 

பாறற முனைந்த அனக்சிமினிச*ு, உள்பொருள் : ஓரிடத்தில், 

வேறோரிடத்திலிருப்பதிலும் குறைவாக உளது எனக் கொள்: 
வது, உணமையில் இல்பொருளுளது எனத் தான ஐப்புக் 

கொள்வதற்குச் சமமாகும் என்பதை உண்ரவில்லை (பகுதி 8). 
உலூன் வெளியே வெற்றிடம் அல்லது வளி இருந்ததெனவும், 
அலரகுகளைப் பிரிக்கும் பொருட்டே உல௰னுள்ளே அது வந்த 

தெனவும் பைதாகரசவாதிகள் விளக்கினர் (பிரிவு, 58). இவ்
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விளக்கமும் இல்பொருள் உளது எனும் கருதுகோளை உடைய 

தாயிருகறது. எரக்களைட்டசுவின் கொள்கையையும் இவற்றி 

லும் இருப்திசரமானதெனக் கொள்ள முடியாது ; எனெனில் 

இ உளது எனவும் இலது எனவும் ஒருஙகே கூறும் முரண் 

பாட்உன் அடிப்படைமில் அவரது கொள்கை அமைந்துளது 

(குதி 6). 
நாம் மேலே கடைசியாக எடுத்துக்காட்டிய கவிதைகளில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவர் எரக்ளைட்டசு எனபதன் உண்மையைச் 
கலர் சந்தேகித்துள்ளனர். ஆனால இச்சந்தேகம் எழப்போதிய 

நியாயமில்லை யெனலாம். உளபொருளும் இல்பொருளும் ஒன் 

றேயென (6 ஆம், 8 ஆம், பகுதிகளின பழைய மொழி 
பெயர்ப்பு) எரக்ளைட்டசு ஒருபோதும் கூறவில்லை யென்பது செல் 

ome எடுத்துக் காட்டப்பட்டுளளது ; இதைவிட வேறெந்த 

ஆதாரமும இல்லையெனில், இச்சந்தேகஙகள் நியாயமானவையே 

யெனலாம். ஆனால் இங்கு தர்க்கக்கபபடும் கருத்தினபடி 
நோக்கின், “ எலலாப பொருளகளும் எதிர்த்திசைகளிற் செல் 

இன்றன ”” எனு1ம கூற்றுக்கு “ மேலும் 8€மும் செல்லும் வழி ” 

(பகுதி 71) எனும் எாகளைட்ட ச கொள்கை பயென்பதைத் 

தவிர வேறு முறையிற் பொருள் கொள்ள இயலாது. அன்றி 
யும், தான கண்டிக்கும் மெய்யியலாளர் உள்பொருளும் இல் 

பொருளும் ஒனறெனவும் கூறினார் எனப பார்பானைடிச௬ு கூறு 

விலலையெனவும் நாம் கண்டோம் ; அவர் கூறுவதெல்லாம் 

அது உள்பொருள், அது இல்பொருள் (எனவும்) அது ஒனறே, 

அது ஒன்றல்ல (எனவும் மக்கள் கூறுகிறார்கள்) எனபதே. 

மேலேயுள்ள வார்த்தைகளிலிருந்து இயல்பாகப் பெறககூடிய 
பொருள் இதுவே ; எரக்களைட்டசுவின் கொள்கையை இது 
மிகவும் செம்மையாக வருணிக்கறதெனலாம். 

87. பாரமனைடிசு வாதிக்கும் முறையே அவரது கவிதையிற் 

காணபபடும் பெரிய புதுமையென்க. தான் ஆராயப்போகும் 

கொள்கைகள் யாவற்றிற்கும் பொதுவாயுள்ள முற்கற்பிதம் 
யாதென அவர் முதலிற் றேடுிறார். இல்பொருள் உளது 

எனபதே அக்கற்பிதம் எனக் கணடதும், அதனைப் பற்றிச் 

சிந்தித்தல் சாத்தியமா எனும் இரண்டாவது வினா எழுறைது. 

இல்பொருள் பற்றிச் சிநதித்தல் சாத்தியமில்லை யெனபதே 

அதுறகு விடையாகக் இடைகறைது. சிநதிக்க வேண்டுமானால், 

எதையேனும் பற்றியே சிந்திக்க வேண்டும். ஆகையால் இல் 

பொருளென்பது எதுவும் இல்லை. சிந்இிக்கப்படக்கூடியதே இருக்க 
முடியும் (பகுதி 5): எனெனில் உள்ளதற்காகவே இந்தனை 

உளது (பகுதி 8).
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இமமுறையைப் பார்மனைடிசு மிகவும் கண்டிப்போடு விருத்தி 

செய்கிறார். சிந்இக்கப்பட முடியாதனவெனட..தாம் ஓ.ததுக்கொள்ள 

வேண்டியனவற்றைப் பறறி நாம சிந்திக்கமீறாம் எனப் பாசாங்கு 
செய்ய அவா எம்மை அனுமதியரா. நாம் நன்கு விளக் 
கொள்வனவற்றைத் தவிர வேறு எதனையும் எற்றுக்கொள்ள: 
மாட்டோம் என நாம் துணிவோமானால், அழிவும், மாறறமும் 
திறைந்தவேோர உலகை எமக்குக் காட்டும் எமது புலன்களோடு. 
எமது அறிவு முற்றிலும் முரண்படும் என்பது உண்மையே. 
இது புலனகளின் துரதிடடமே என்கிறார் பார்மனைடிசு. ஒருடல் 
வாதத்தை எற்றுக்கொண்டால் இம்முடிவுக்கு வருவது தவிர்க்க 
முடியாததாகும். பார்மனைடிச துணிச்சலோடு இம்முடிவை எடுத் 

துக் கூஜியமை, இக்கொளகையின் வளர்ச்சிக்கே ஓர் முடிவை 

எற்படுத்தியிருக்க வேண்டும். அக்காலததில் நிலவிய கருத்துக் 
களை அவற்றின தருக்க ரீதியான முடிவு, வரைக்கும் விருத்தி 
செய்து, அம்முடிவை, அது எவ்வளவுதான முரண்டபட்டதாகதீ 

தோன்றினாலும், எறறுக்கொள்ளும் துணிவு பார்மனைடி௪வுக்கு 

இல்லாது போயிருந்தால், மெய்யியலாளர் இனனும் நெடுங் 

காலம்வரை ஓஐதாதல்--அடர்த்தியுறல், ஈகம் -பல எனும் 
எதிர்ப்பு வட்டஙகளிற் சிக அவற்றிலிருந்து வெளியேற வழிய 
றியாதிருந்திருப்பார்கள். பார்மனைடி௪ துணிச்சலோடு தமது வாத 
வியல் முறையைப் பூரணமாகப் பின்பற்றியமையே பிற்கால 
மெய்யியற சிந்தனை முன்னேறுவதற்கு வழியமைத்துக் கொடுத் 
தது. இனி மெய்மியலானது, ஒன்றில், ஒருமை வாதத்தைக் 
கைவிடுதல் வேணடும் அனறேல் உடல்வாதத்தைக கைவிடுதல் 

வேண்டும் எனனும் நிலை எற்பட்டது ;ஹ அவை இரண்டையுமே 

தழுவுதல் இயலாததாயிற்று. ஆனால் உடலற்ற பொருள் பறறி 
இன்னும் அவர்கள் அறிந்திலராதலால், உடல் வாதத்தைக் 

கைவிடுதல் இயலாததாயிறறு. ஆகவே அவர்கள் ஒருமை 

வாதத்தைக் கைவிட்டு, இறுதியாக அணுவாதக் கொள்கையைத் 
தழுவுவாராயினர்; உலகததை, இயக்கத்திவிருக்கும் ஒர் பொருட் 
டொகுதியெனனும் கொள்கையின அடிப்படையில் வருணிப்ப 
குறகுக் கடைசியாகத் தரப்பட்ட கொள்கை நாமறிந்த வரையில் 
அணுவாதமே£, 

88. “அதூ உளது ” என்பதை ஒப்புக்கொணெடதன பின்னர் விளைவுகள் 
அதனால் எற்படும் விளைவுகள் யாவற்றையும் பார்மனைடிசு விருத்தி 

3... நாம இபபோது எற்றுககொள்ளும் கணணேட்டத்திலிருநது அணுவாதத் 

தையும ஒருமைககொள்கை யெனலாமா எனபது ஐயத.திற்கடமானதே. எனெ 

னில் அணுவாதம் வெற்றிடம் உணமையில் உளதென ஓபபுககொள்றைது. தறகா 

லத்து ஒருமை வாதக கொளகைகளினபடி உடலல்லாது சததியே மூலப் 

பொருள. ஆகையால இவை உடலவாதஙகளலலவென்க.
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செய்கிறார். அது ஆக்கப்படாததாகவும், அழிக்கப்படக் கூடாததா 

கவும் இருத்தல்வேண்டும். இல்லாதது என எதுவும் இல்லையாத 

லால அது இல்லாததிலிருந்து வந்திருக்க முடியாது. அதைத் 
குவிர்த்து வேறு, எதுவும் இருக்க இடமில்லையாகலால, அது 

வேறு எதனிலிருந்தும் வந்திருக்க முடியாது. உளளது, Hore 

கருகே வேறு எதுவும் தோனறுவகற்கு இடமளிக்கும் வெற் 

ஜிடகதை உடையதாகவிருக்க முடியாது 5 எனெனில் வெற்றிடம் 

என்பது இல்லை. இல்லாததைப் பறறிச் சிந்திகக முடியாது. 

ஆகவே அது இருக்க முடியாது. உளளது. எபபோதும தோன் 

ஜியதல்ல, எத£காலத்திலும் எதுவும் கதோன்றப்போவ தில்லை, 

“அது உளதாயின் '* அது முழுவதும் ஒருஙகே இப்போதே 

உளது. 

பாராமனைடிசுவின் இக்கொள்கை, வெற்றிடம் உளது எனபதை 

மறுக்றைது என்பது பிளோட்டோவுககு நன்கு தெரிந்திருந்தது. 

* எலலாப் பொருட்களும் இன்றாயிருநதன வெணவும, இயங் 

சூவதற்கைமில்லை யாகலால் அது தன்னிலேயே நிலைத திருந்தது” 

எனவும் பார்மனைடிச கருதினார் எனப் பிளேட்டோ கூறுகிறார். 

அரித்தகோதிலும், பிளேடடோவைப் போலவே, இதனை மிகவும் 

தெளிவாக உணாந்திருந்தார். பார்மனைடிசுவின் காலத்திலும் 

அகுற்கு. முன்பும், புலன்களால் அறியக் கூடியனவற்றைத 

விர, புலன்களால் உணாமுடியாக சததுப்பொருளும் இருத்தல் 

கூடுமென யாரும் கற்பனை செய்திருக்கவிலலை யாகலாறனறான், 

ஏகம் என்பது இயக்கமற்றது எனக் கூறும் ATLL slo 

பார்மனைடி௫வுக்கு எற்பட்டதென அரித்தோதில் கூறினார். 

உள்ளதென்பது உளது ; அது கூடுகலாகவோ குறைவாகவோ 

இருக்க முடியாது. ஆகவே தரிடத்தில் அதில் எவ்வளவிருக் 

றைதோ அவ்வளவு எனைய இடங்களிலும் இருக்றைது. ஆக 

வேதான் உலகு நீக்கமற்றதும், பிரிக்க முடியாததுமானவோர் 

பூரணமாக விருக்கறது. இதை எற்றுக்கொண்டவுடன், இப் 
பூரணம் இயங்க முடியாது என்பது உடனடியாகப் பெறப் 
படுறது. அது இயங்குவதானணால், வெற்றிடததிலேயே இய 

குதல் வேண்டும் ; ஆனால் வெற்றிடம் என்பது இல்லை. 
எல்லாப். பக்கங்களிலும், உள்ளதனால், சத்துப்பொருளினால், 

_ அது ௯ட்டுப்படுத்தப்பட்டிருககறெது. இந்நியாயத்தின்படியே அது 
எல்லையுடையதாகவும், தனக்கப்பால் வேறறதுவும் இல்லாததா 

கவும் உளது எனப்பட்டது. அது தன்னிலேயே பூரணமாயிருக் 
கிறதாகலால், இல்லாததான வெற்றிடத்திலே, தன்னைப் 
பரப்பிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அகுற்கில்லை. ஆகை 
ஸினாற்றான் அது கோளவடிவானதாகவும் உளது. அது எல்லாப் 

பக்கங்களிலும் சம அளவு மெய்மையுடையதாக விருக்கறைது.
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இந்நியமத்திற்குப் பொருந்தும் ஒரே வடிவம்.கோளமே. வேறு: 

எத்த உருவததிலும் ஒருபக்கத்தில் இருப்பது பிறபக்கத்திலிருப்ப 
இதிலும் அதிகமாகக் காணப்படும், 

89. சுருங்கக் கூறுவதாயின், உளதென்பது, எல்லையுள்ள பார்மனைடிக 

தும், கோளவடிவமுடையதும், இயக்கமற்றதும் உடலுள்ளதுமா வே சடவாதத் 

னவோா பூரணம் ; அதனையன்றி, வேறெவுமில்லை. நமக்குத் :7 பன பறவை 

தோன்றும் பலவாகுமியல்பு, இயக்கம், வெற்றிடம், காலம் ” 

என்பன யாவும் வெறும மாயைகளே. ஆதி அண்டவியலாளர் 
தேடிய மூலப்பதார்த்தம், இங்கு “ தானேயுளவாயபொருள ” 

போன்றவொன்றாக ஆதலை இங்கு காண்கிறோம். பின்னர் ஒரு 

போதும் இது இத்தன்மையை முற்றாக இழக்கவில்லை. எம்பி 

டோக்ூளிசவின மூலகஙகளும், அனக்சகோரசுவினது ' “ ஓமி 

யோமரிசு ”” என அழைக்கப்பட்ட பொருள்களும், லியூறிப்போசு, 

தெமோட$ரித்தோசு ஆகியோரது அணுக்களும் பார்மனைடிசுவினது 

* உளபொருளே * wor வேறில்லை. சிலர் கூறியிருப்பது 

போலப பார்மனைடிசு “கருத்து வாதத்தின் தந்ைத” அலல. 

அதற்கு மாறாக சடவாதம் முழுவதும், பார்மனைடிசுவின் 

கண்ணோட்டத்தையே ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளது. 

90. புலனகள் தரு உலகம் பறறித் தனது கற்பனையில் எழுந்த * மக்கள் ** 

விளக்கமாக, பொருட்களின் ஆரம்பம் பற்றிய இருமைவாதக் நம்பிக்கைகள் 

கொள்கையொன்றையே, பார்மனைடிசு தனது கலிதைமின் 

இரண்டாவது பாகத்திற்றருன்றார் எனப் பொதுவாகக் கருதப் 

படுறது. “அவர் தருவதெனக் கூறுவது இறப்பளோரான 
மக்களது கருத்துக்களையே ; ஆனால் பார்மனைடிசு இவவாறு 
தருவது பிறரது கருத்துக்கள் மட்டுமல்ல. SWS கருத்துக்க 

ளிலும் வெளிப்படையான மெய்யியலுண்மையின் அடிப்படை 

யில் இன்றியமையாதனவென, எத்தகைய கண்டனத்திற் 
கெதிராகவும் நிறுவப்படக்கூடியனவற்றைத் தவிர்த்து எனைய 

வறறைத் தந்துள்ளார் ” எனக கொம்பர்சு கூறியிருப்பதும் 

இதனையே". அரிததோதில் இத்தகைய ஓர் கருத்தை ஒரிடத்தில் 

ஏற்றுக்கொளகிறார் என்பது உணமையேயாயினும் இக்கருத்து 

ஒர் காலவழுவென்பதில் ஐயமில்லை. மேலும் இது உண்மை 
யில் அரித்தோதிலின் கருத்துமல்ல. இலபொருள், எவ்வகை 

யிலும் இருந்ததெனப் பார்மனைடிசு ஒப்புககொள்ள வில்லை 

யென்பதை அரித்தோதில் நன்கு உணர்ந்திருந்தார் ; ஆனால் 

பார்மனைடிசுவின் கவிதையின் இரண்டாவது பகுதியிற் காணப் 
பட்ட அண்டவியற் கருத்துக்களை அவரது அண்டலவியற்' க்ருத்துகக 

ளெனவே குறிப்பிடுவது இயற்கையான முறையாகத் தோன்றி 

3 Greek Thinkers, Vol. i. p. 180 Sqq.
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யிருக்க வேண்டும்... அவர் கூறுவதை தேரே கேட்டுக் கொண்டி. 

ருந்தவர்கள் அக்கூற்றின் பொருளை உணர்நது கொண்டிருப் 
பார்கள். எவ்வாறாயினும், பார்மனைடிசு தபாது கவிஷதையின 

இரண்டாவது பகுதியில “ பலாது ”” நம்பிககைகளையே தா விரும் 
 டினார் என்பதே அக்காலத்து அரித்தோதிலது குழுவினரான 

அதெனியரிடையே வழங்கிய கருத்துமொெனக. தியோபிறசுத்தோ 

அம். இவவாறே கூறுகிறார். இவ்விரண்டாவது பகுகஇுயிலுள்ள 
அண்டவியற் கருத்துக்கள் யாவும் மூறறிலும் தவறானவை 

எனப் பார்மனைடிசு தானும் உணாரந்திருந்தார் என அலைக் 

Tb St கூறுகிறார். மற்றைய கருகுது, * உண்மையின வழி?” 

சிந்தனைக்குரிய உலகு பறறிய வருணனையெனவும், “ நம்பிக, 

ககையின் வமி ” புலனனகள் தரு உலகுபற்றிய வருணனை என 

அம் கருதிய நவபபிளேட்டோ தரிசனவாதிகளினது, குறிப்பாக 

அம்பிளிசியசவின் கருத்தாகும். கொம்பாரசு பார்பானைடிசுவின் 

இரண்டாவது பகுஇககும் கானறுவின் கொள்கைக்குமிடையே 

உவைம காண முனைந்தது எவவளவிறகுக் காலவழுவாகுமேர 

அவவளவிறகுச் சிம்பிளிசியசுவின் கருத்தும் காலவமுவாகசூ 

மைனலாம். தான் தரும (அணடவியற்) கொள்கையில் சிறிதே 

னும். உண்மைமிலவையெனப் பார்மனைடிசுவே தஇட்டவட்டமாகக 

கூறியுளளார். அண்றியும் ““இறப்புளோரான மக்கமா”£து நம்பிக் 

கைகளையே தான் தருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். இதனா 

லேயே இக்கொள்கைகள் “பலாது ”” கொள்கைகள் எனத் இயோ 

ிறசுத்தோசு கூறிஞர். 

தியோபிறசுததோசுவினது விளக்கம், சிம்பினிசியசுவினது 

விளக்கத்தை விடச் சிறந்ததே யெனினும், எறறுக்கொளளக் 
கூடியவொன்றல்ல. பார்மனைடிசுவாற் றரப்பட்டது போனற விரி 

வான இருமைவாதக் கருததொன்றைப் “ பலர் ** (சாதாரண 

க்கள்) நம்பியிருப்பார்கள் எனக் கூறுவது ஒருபோதும் 

அபாருந்தாது. அதே நோத்தில், சாதாரண மக்களின் நம்பிக் 

கைகள் சஎவவாறு ஒழுங்குபடுத்தப்படலாம் எனக் காட்டும் 

பொருட்டுப் பார்மனைடி௬ இவறறைக் கூறினாரென்பதும் மிகவும் 
செயற்கையானவோர் கருதுகோளாகும். தமக்குச் சற்றும பழக் 

கமில்லாதவொரு மூறையிற் றமது கொள்கைகள் தரப்படும் 
போது, அதனிலுன்ள பிழைகள் தமது பிழைகளே யெனச் 
சாகதாரணமக்கள் கண்டுகொள்வார்கள் எனக் கொள்வது இழி - 

தும் பொருந்தாது. நாம் பார்த்த விளக்கங்கள் யாவற்றிலும் 
கொஞ்சமேனும் பொருத்தமில்லாக விலக்கம் இதுவேயெ 
னலாம். ஆனால் இவ்விளக்கத்தை நம்புபவர்கள் இனனமம் 
உளராகதுரைல், இவை யாவறறையும் கூறுபவள் ஒரு தேவதை 

யென்னும் காரணத்தினாலேயே, இரண்டாம் பகுதியிலுள்ள
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கருத்துக்கள், “ மக்களது தம்பிக்கைகள் *' எனக் குறிப்பிடப் 

ப்ட்டன எனபதைச் ௪ட்டிக்காட்டுதல அவசியமாகிறது. மேலும் 

இருவகையான ஆராய்ச்சிகளைப் பார்மனைடி௯, வற்கக் கூடாதவை 

பயெனஷரார் எனபதையும கவணித்தல வேண்டும். இவற்றுள் 

மக்களது வழி” எனத் இட்டவட்டமாக வருணிக்கப்பட்டி. 

ருக்கும் இரண்டாவது வழி, எரக்ளைட்டசுவின் கொள்கையா 
மிருத்தல் வேண்டும. ஆகவே மற்றைய வழியும், அக்காலத் 

தில வழங்கிய வேறோர் குழுவினாது கொள்கையாய இருத்தல 

வேண்மும். ஆனால் பைதாகரசவாதத்தைத் தவிர்த்து, அக்கா 

லத்து வழமஙகிய வேறு முக்கி மரபெதனையும் காண்டல் 

அரிது. பாரமனைடிசுவின் கவிதையின் இரணடாவது பகுதியில் 

பைதாகாச கருத்துக்களா உளளன காலாபது இ_போது யாவ 

bred ஒப்புக்கொள்ளபபடுகறது. ஆகவே இப்பருதிமிலுளள 

அண்டலியற் கருத்துக்கள் யாவும் யாரிடமிருந்து பெறப்பட்டன 

வென்பது திடடவட்டமாகத் தெரியாதவரையில், இவையும் பைத 
கரசவாதிகளிடமிருந்ததே பெறபபடடன என ஏற்றுக்கொள்ள 

வேண்டியதே. இரண்டாவது வழியில ஆராய்ச்சி செய்யலாகாது 

எனக கூறுமிடத்தைத் தவிர்தது வேறு எஙகாயினும் பாராமனை 

டி௬ு எாக்னைடடசுவைப பற்றிக் குறிபபிட்டிருப்பதாகத தெரிய 

வில்லை. உண்மையில் அிற்இக்கப்படக்கூடியனவான வழிகள் 

இரண்டேயுளவெனவும் அவற்றை ஒனறு சேர்ப்பதுறகு எரக் 

இளைட்டச செய்கு மூயறகசி அவமே எனவும் பொருள்படுமாறு 

அவர் தாம் குறிப்பிட்ட பகுதியில் எழுதியுள்ளார். எவ்வா 
ராயினும் அக்காலததில் இததாலியில வாழ்ந்த மெய்மிய 

லாளர் யாவருள்ளும் பைதாகாசவாதுிகளே பார்மனைடிசவுக்கு 
மூக்கயே எதிரிகளாயிருததனராதலால் அவர்களது கொள்கை 

கள் பறறித் தான என்ன அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தார் 

எனக் கட்டாயம் பார்மனைடி௯ குறிப்பிட்டிருப்பார் என நாம் 
எதுிர்பார்க்கலாம. 

ஆயினும் முற்றிலும் பிழமையானவை யெனக் தாமே உணர்த் 
திருந்த இக்கருத்துக்களை அறுசீரடிப் பாடல்களிற் றரப்படக் 

கூடிய தருதியுடையனவாக இவர் கருதியதற்குக் காரணம் 
என்னவென்பது இன்னமும் இசெளிவாயில்லை. பார்மனைடக௪, 

தானும் முன்பு ஓர் பைதாகாசவாதியாயிருந்தார் என்பதையும், 
இக்கவிதையின்படி அவர் துறப்பவை, அவர் முன்பு ஏற்றுக் 

கொண்டிருந்த கொள்கைகளையே என்பதையும் நாம் இங்கு 
நினைவுகால் நன்மைபயக்கும். தான் இருளிலிருந்து, ஒஸி 
யுள்ள இடத்திற்கு வந்ததாக, பார்மனைடிசு தனது ஆரம்ப 
கவிதைகளிற் றெனிவாகக் கூறுகிறார். அத்தகைய சததர்ப் 
டங்களில், மனிதர்கள். தமது பமையகொள்கைகள் எவ்வ
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கையிற் றவறானவை என விளக்கழாற்படுவது வழக்கமே... 

“ தருவன் எவ்வாறு யாவற்றிறகும் ஊடாக தோக்க), உள்ள் 

னபோற் தோன்றுவனவறறை மதிப்பிட மூடியும் ” எனபதை 

அறிதற்கு வேணடிய நம்பிக்கைகளையும் தெரிந்து கொள்ள. 

வேண்டுமென அப்பெண் தெய்வம் அவருக்குக் MMOS 

இதைப் பறறி மேலும் ஒர் குறிப்பு வேறோரிடத்திற் காணப்படு 

Gog. “ மாந்தர்களது கொள்கைகள யாவறறுக்கும் அவர் 

ஈடுகொடுக்கவேண்டுமாதலால”” அவர் அவாகளது. நம்பிக்கைகளை 

அறிதல வேண்டும் (பகுதி 8). பைதாகரச கொள்கைகள் அக், 

காலத்தில் வாய்மொழியாகவே வழஙகி வந்தன என்பதை 

மனதிற கொள்வோமானால், இக்குறிப்பின் பொருளை . தாம் 

உணர்ந்து கொள்ளலாம். பைதாகரசவாதத்திற்கு எதிரான 

மரபொனறைப் பார்மனைடி௬ ஆரம்பிததாராகையால், அவரது 

இடர்களை, அவர்கள் எதிர்க்கவேண்டிய கொள்கையிலும் பயிற் 

தல அவ௫யமாஇியது. அவர்கள் பைதாகாசவாத த்தை அறி 

யாது, அதனைத் தர்க்கரீஇதயாகக் கண்டித்தொதுக்குவது சாத்தி 

இியமாகாதாதலால, பார்மனைடிசு அவாகளுக்குப் பைதாகரசம் 

பற்றிய அறிவினையுமூட்டூதல் அவசியமாஇறறு. 

91. பார்மனைடிசுவின் கவிதையின் இரண்டாவது பகுதியிற் 

றரப்பட்டூள்ள கருத்துக்கள், உண்மையில், அககாலதது வழங் 

இய பைதாகரச அண்டவியற் கருத்துக்களே யென்பது தருக்க 

ரீதியாக நிறுவப்படக்கூடிய வொன்றல்லவாயினும், இவ்வெண் 

ணம் சரியாகவிருத்தல் வேணடு மெனபதை ஒரளவுக்குக காட் 

டூதல் கூடும். 8. மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதிவரையும் 

பைதாகரசவாதம் அடைந்த மாறறஙகள் பற்றிய வரலாறு 

முழுவதும், ஊரகங்களின் அடிப்படையில் அமைந்ததே. ஆனால் 

பார்மனை௦சுவின் கலிதைகளிலே, உலகு பறநிய அவரது கொள் 

கையோடு சிறிதும் தொடர்பற்றனவும், பினனைப் பைகாகரசவா 

தத்திற் காணப்படுவனவுமான கருத்துக்களைக் கண்டால், அவை 

ஆதி பைதாகரசவாதிகளிடமிருந்து பெறப்பட்ட கருததுக்களே 

யென அனுமானிப்பது பொருந்தும். மேலும் இக்கருத் 

அுககளில் எவையேனும் பழைய அயோனிய அண்டவியற் கருத் 

துக்களின் விருத்திகள் எனக் கணடோமாயின், அவை ஆதி 

பைதாகரசவாதிகளின் கருத்துக்களே யென்பது மேலும் 

உறுதுப்படுத்தபபடும. பைதாகரசு சாமோசு நாட்டிலிருந்து வந் 

தாரெனவும் உண்மையில் அவரது சுயசிநதனைத் திறன காணப் 

பட்டது அவரது அணடவியற் கொள்கைகளிலல்ல வெனவும். 

நாம் மூன்பு கண்டோம். உலகு சுவாசிக்றைதெனபது அனக் 
சிமினிசுவிடமிருந்து பெறப்பட்ட கருத்தென முனபு சட்டிக்காட்டப் 

பட்டது (பிரிவு 58) ; அனக்சிமாத்தாது கொள்கைகளின் சாயை



ஈவியா நாட்டுப். பார்மனோடிச 195 

களும். பைதாகாசவின அண்டவியலிற காணப்பட்டால் அதை 

மிட்டு வியப்படைவகுந்ில்லை. நாம் இங்கு அறித்தோதிவிட 

மிருந்து பெறக்கூடிய கூறறுக்களை மடடுமே நம்பியிருந்தால 

-பைதாகாச கொள்கைகளே பார்மனைடிசுவின் இரண்டாவது பகு 

இயிற றரப்படடுள்ளவை என நிரூபிப்பது மிகக் கடினமாயிருக் 

கும் ; ஆனால் வழக்கமபோல அவரது கூறறுக்களை மிகவும் 

கவனமாக ஆராய்தல் அவசியம். சூடம குளிருமே பராமனை 

game: Any மூலகஙகள் என அவர் முதலிற கூறுகிளுர். 

பார்மனணேோடச  குறிப்பிமுமி த சூடானதாதலால், அகுற்கு 

எதிரான குணஙகனள் யாவறறையும் கொண்டுள்ள மற்ற 

45 உருவம் ”£” குளிர் சான்பது குருக்க ரீதியாகப் பெறப்படுறைதா 

தலால, இதைப் பொறுததவரை :அரிததோதில் கூறுவது 

சரியே. மைலீகயர்கள, பாரமபரியமாகக் குறிபமிட்ட “ முரண் 

பாடு ”களேோ இவை. குளிர், சூடு எனும் இம்முரண்பாடுகளை, 

அரித்தோதில் த, நிலம் எனும் இரண்டோடம வேறுபடாகன 

போல ஒணன்றாகக குறிப்பிடுவது தவறான கற்பிதஙகளுக்கு இட 

மளிக்கவல்ல தெனினும, இயோபிறகதக்தோசம், அரித்தோதி 
இலைப் போலவே இவ்விரு முரண்பாடடிணைகளையும் வேறறுமை, 

யின்றிக் கண்டிருக்கனறாரென்க. பராமனைடிசவின விதையை 
நேரில் வாசிததவரான (பிரிவு 85) ௪ம்பிஸிசியஸ இயையும் 

நிலத்தையும் சூறிபபிட்டபின “* அல்லது ஒளியும் இருளும”' 

எனல அதிக பொருத்துமுடையது எண்கறார். இது sar 

னித்தறகுரியது. இறுதியாக அரித்தோதில், கவிதுயின் 

முதற் பகுஇயில், “இலலாத * கதெனக் குறிபபிடப்படுவதும் 

இண்மையான மூலஎமும் ஒனறேயெனக் கொள்வதோடு, அது 

நிலமெனும் கருத்துப பொருந்தாதெனக. ஆனால், “பெய 

ரிட்டழைக்கப்பட்டிருக்கச் கூடாததான இரண்டாவது “* உருவம ”* 
உண்மையில் பைதாகாரச௪ வளி அல்லது வெற்றிடம் எனக கொள் 

வோமாயின்,  *இல்லாததென்பது ” அதுவே பயெனனும் 

அரித்தோதிலினது கூற்றுப் பொருளுடையதாகிறது. இவ்வாறு 

கொண்டால, இண்மையான மூலகமமை என்பது நிலமே என்னும் 

கருத்தை எறக மறுப்பதற்கு நியாயமுண்டெனலாம். இவ்வி 

மண்டையும் ஒன்றெனக் கருதும் வழக்கம் எவ்வாறு ஆரம் 

பித்த்தென்பன்த் நாம் பின்னர் காண்போம். சூடே நிமித்த 
சாரணமெனவும், குளிர் ஆதி அலைது செயற்படாத காரண 

மெனவும் தஇயோமபிறசுததோசு மேலும் கூறுவதை தாம் 
வரலாற்று ரீதியானதென எறகவேண்டியதுில்லை. 

3. அது. 7, 147 ஆம் பிரிவின் 8ீழ்க் காண்க.
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பார்மனைடிசவின் கவிதையை தேரில் வாசித்தறிந்தவரான 

இம்பிளிசியசு, இயும் நிலமும் என்பதற்குப் பதிலாக ஒளியும். 

இருளும் எனும் முரண்பாட்டிணேயைத தந்து அரித்தோதிலைத் 

ருத்துறார் எனக் கணடோம். சிம்பினிசியணண மேறகோள் 

களாகத் தரும் பகுதிகளும் அவரது கருத்துக்குப் போதிய 

ஆதாரங்களாயமைனெறன. பாரமனைடிசுவும் இவற்றுள் ஒரு 

வடிவத்தினை தளி, தழல், இ எனும் சொற்களாலும் மற்ற 

வடிவத்தினை இரவு எனும் சொல்லாலும் அழைக்கிறார். இனி 

இவ்விரண்டு உருவஙகளையும பைதாகரசுவினது எல்லை, வரம் 

பறறது என்பனவாகக் கொள்ளலாமோ வெனபதே நாம் 

ஆராய வேண்டியதாகும். உலகம் சுவரசிக்கறது எனும் கருத்துப் 

பைதாகாசவாதத்தில் முதலிலிருநது ஒர் அம்சமாயிருந்தது 

எனக கொளவதுறகுப் போதிய நியாயமுண்டென தாம் முன்பே 

(பிரிவு 58) கண்டோம். வரையறையற்றதான இவ்வுலகை மூச்சே 

இருள் எனக் கூறுவதில் எவ்வகையான சிரமமுமில்லையென 

லாம். மேலும் அசிம்பிளிசியசுவாற குறிப்பிடப்பட்ட இவ்விருள் 
பைதாகரசுவினது வரம்பறறதுவே எனக் கூறுவதறகுப போதிய 

நியாயமூண்டு. “* வளி ”” அல்லது பனி இருண்ட மூலகமெனவே 

எப்போதும் கருதப்பட்டு வந்தது“. தெளிவற்றதான இருளுக். 

குத் தெளிவான வடிவத்தையளிப்பது இயல்லது ஒளியே, 

இபபாசோச இக்குப் பெருமளவு முக்யெததுவம் கொடுத்தமை 
க்கு இதுவே காரணமாயிருக்கலாம். ஆகவே, எல்லை, வரம் 
பறறது எனும் பைதாகரச பிரிவு (இதனைப் பற்றி நாம் பின்னர் 

ஆராய்வோம். (அத். 1) விருத்தியறறதான இம்முறையிலேயே 

தோன்றியிருக்க வேண்டுமென நாம் முடிவு செய்யலாம். 

ஆனால் இதற்கு மாறாக வேறு சில ஆசிரியர்கள் கொணடுள்ள 
வாறு, இருளே எலலையெனவும் ஒளியே வரம்பற்றதெனவும் 

நாமும் முடிவு செய்வோமானால் விலக்க முடியாத சிக்கல்கள் 

பலவற்றுக்குள்ளாவோரம். 

வானசோதிகள 92, கலிதையின இரண்டாவது பகுதியிற் நரப்பட்டிருக்கும் 

பொதுவான அண்டவியற் கொள்கையை இனி நாம் நோக்குதல் 
பொருந்தும. எமக்குக் கடைத்துள்ள பகுதிகள் மிகக் குறை 
வானவையே என்பதுடன், இவை பற்றித் தொகுப்பாகிரியர்கள் 

கூறுவனவற்றுக்குப் பொருள் காண்பதும் மிகவும் சிரமமா 
யுளளதெனக ; ஆனால் இங்கும் நாம் காண்பவை பைதாகரச 

2. தஇண்மையான மூகைம எனபதும் * வளி”யும் ஒனறே எனும் கருத்து 
{Plut) Strom.fr. 5 (Dox. p. 581) இல் உளது. வளியும் “ பனி, இருள் ” 

எனபனவும் ஒன்றே எனும் கருததை அத. 1 பிரிவு 27, அத. 6 பிரிவு 107 

ஆஇியவறறுடன ஒப்பிடுக. இவ்விரண்டாவது உவமையைப் பிளேட்டோ பைதா 

கரசவாதியின் மூலமே வெளியிடு என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க து.
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வாதத்தைச் சோததக கருததுக்களே யெணன்பகைக் காட்டுவதற்குப் 

போதிய ஆதாரஙகளுள. ஈத்தியோச இதுபற்றிக் கூறுவதாவது: 

ஒனறுக்கொன்று குறுக்காகச் செல்வனவும், ஒன்றையொன்று 

அற்றியுள்ளனவுமான வளையங்களால முறையே, ஐதான மூல 

கம், இண்மையான மூலகம் எனபன அமைத்திருத்தன வென 

வும் இவறநிற்கிடையே ஒளியாலும் இருளாலும் ஆன கலப்பு 
உளையங்கள் இருநதனவெனவும பாராமனைடி௯ கூறினா. இவை 

யாவற்றையும் சூழ்ந்திருப்பது சுவர் போலக் கடினமானவோர் 
போருளெனவும் அதறகுக் கீழே ஒர் இவளையும் உளதெனவும் 

அவர் கரு இனார். வளையஙகள் யாவற்றுகளும் நடுவே யிருப்பதும் 

ஓர். இடபபொருளே. இதுவும் ஓர் இதவளையத்தினாற் சூழப் 

பட்டிருக்றைது. கலப்பு வளையஙகளின உள்வட்டமே, ஏனையவை 

யாவும் ஆவதறகும் இயங்குவகறகும் காரணமாயிருககறது. 

இதனையே அவா * அவற்றின் வழியைக் காட்டும் தேவகை ர 

எனவும, “இனறியமையா விதி” எனவும், “ பால்வரைமுக 

ல்வி ” எனவும் அமைகறார்.-- ஸ். 7. 7. ம. 74. 7 (0, 1206). 

95.  இஙகு சூறிபபிடப்படும் “வளையங்கள் ” எனபனவற்றைக் 

கோளங்கள எனக் கருதுவது சிறிதும் பொருந்தாது. ஈத்தியோசு 
குரும் இமோக்க சொல்லிற்கு விளிம்பு எனவோ; ஐாவட்டம் 

எனவோ அலலது அதனைப போனற வேறு எவ்வகையிலும் 

பொருள கொள்ளலாம். ஆனால் அச்சொல் கோளம் எனும் 

டொருளில் உபயோககைகப்பட்டிருக்கலாம் என நம்புவதறகே 

மிடமிலலை. அனறியும எல்லா உச்சிகளையும சூழவுள்ள திடப் 

பொறுளாலான வட்டம் ஓர் கோளமாயிருக்கலாம் எனபதும் 

பொருந்துவதாயில்லை. அப்படியாயின சுவர் எனும் உவமை 

கொஞ்சமேனும் பொருத்தமுடையதாயிருக்காது. இங்கு நாம் 

காண்பது அனகசிமாந்தர் குறிப்பிட்ட “ சில்லுகள் ” போன்ற 

பொருள்களே பயெனத் தோன்றுகிறது. பைதாகரச தமது 

அணடவியற கருததை அனக்கிமாந்தரிடமிருந்தே பெற்றார் 

எனக் கருதவும் போதிய நியாயமூண்டு. அததோடு, பைதாகரச 

வாதிகள் வானசோதிகளை இவ்வாறே கருதினர் என்பதறகும் 

போதிய ஆதாரங்களில்லாமவில்லை. பைதாகாரசவாதத்துன் 
பொதுவியல்பைக் கொண்டதான பினளேடடோவினது “ஏர்?” 

எனும் கதையில் கோளஙகனா பற்றியே குறிப்பிடப்படவில்லை.. 

அடுக்குப் பெட்டிகள் போல, தன்றனணுள தன்றாகப் பொருந்தி 

யிருக்கும் ஒரு மையங கொண்ட புரிகளின் “£ சொண்டுகள் ” 
பற்றியே அதிற் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இமாயகவிலும் ஒனனறுக் 
கொன்று கோணுமிட்டுக் குறுக்காகச் செல்லும் வளையங்கள் 

அல்லது துண்டுகள் பற்றிக் குறிப்புளதே யொழிய, கோளங்கள் 

பற்றிய குறிப்பெதுவும் இல்லை யெனலாம். இறுதியாகப பைதா
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௬௭௪ செல்வாக்கில் எழுதப்பட்டது போற காணப்படும் “ ஏரிசுவை 
வழிபடும்பாடல் ” என்பதிலும், சரகத்தின ஒழுக்கைக்: குறிப் 
பிடுவதறகு உபயோடக்கப்பட்ட சொல் “ விளிம்புவட்டம் ” எனும் 
பொருள் கொள்ளக்கூடிய வொனரறாகவே காணப்படுறெ௮. 

தோற்ற நிகழ்ச்சிகளை முறறாக ஒதுக்காது விளக்கும்பொருட் 

டென இயூடெக்சோச தநத கேத்தாகணித ரீதியான அமைப்பு 

க்களை, அரித்தோதில் உண்மையில் உள்ள பொருள்களாக 

மாறறும்வரைககும், வானகோளஙகள் உளவென யாரும் கருதி 
யதாக ஆதாரம் எதுவுமிலலை. ஏனெனில் இக்காலத் தல, கோள 

mache உதவியின்றியே எனிய முறையில் விளக்கப்பட முடி 
யாத எதனையும் விளக்குவதற்குக் கோளங்கள் பயனபட்டிருக்க 
முடியாது. 

இனி, இவ்வளையங்கள ஒனறையொனறு சுறறியிருக்க்றன 

அல்லது ஒனறின மீது ஒனறாக மடிக்கப்பட்டிருக்ுறனவென 

வும், இவை ஐதானதும் அடர்த் தியானதுமான ஹூலகத்தால் 

ஆனவை யெனறும் எமக்குக் கூறப்பட்டுள்ளது. இவறறிற் 

கடையே, ஒளியினாலும் இருளினாலும் ஆன கலப்பு வளையஙகள் 

உள்ளன வெனவும் கூறப்படுகிறது. ஒளி, இருள என்பவை 

உண்மையில் ஓதும் இண்மையுமே யாதலால், இஙகு எதோ 

வொருமயச்கம் உண்டுபோலத் தோன்றுகிறது. தீயினாலான 

வளையங்களுக்டையே தாளவுக்குத் இயையும் கொண்ட இரவின 

வளையங்கள் காணப்பட்டன எனவும் பொருள கொள்ளப்படக் 

கூடிய 12 ஆம் பகுதியைத் தவித்து வேறு எந்த ஆதாரமும் 

இக்கூற்றுக்களுக்குண்டோ வெனபதும் சந்தேகத் இற்டடமானதே. 

அது சரியாயிருக்கலாம் ; ஆனால், ஒடுங்க வட்டஙகள், இரவின் 

அசகனற வட்டஙகளினாற் சூழப்பட்டி ருக்கன்றனவெனவும், இவற் 

ள் ஒவ்வொன்றினது மத்தியிலும் வேகமாகப் பாயும் தீயுள 
தெனவும் இப்பகுஇக்குப் பொருள் காண்பதே, மிகவும் இயல் 
பானதென எனககுப் படூறெது, ஒடுங்க வட்டங்கள் கலப்பற்ற 

தீயினை யுடையவையாய் இருகின்றன என்பதே இதற்குப் பொரு 
ளாகுமாதலால், இது அனசக்சிமாந்தரது “ சில்லுகள் ” பற்றிய 

வோர் செம்மையான வருணனையென அழைக்கப்படலாம். 

94. * எல்லாவற்றுக்கும் நடுவே, யாவற்றையும் அவற்றின் 

வழியே செலுத்துபவளான பெண்தெய்வம் உன்ளாள் *” எனப் 

பார்மனைடிசு கூறுவறார். “ கலப்பு வட்டங்களின் நடுவே ”” என 
ஈததியோசு இதற்குப் பொருள் கொள்கிறார். ஆனால் சிம்பினி' 
we, எலலா வளையங்களுக்கும் நடுவே அதாவது உலூன் 
தடவே எனப் பொருள் கொள்றார். இவர்கள் இருவருக்குமே 

3: இயூடெசுசோசுவின ஒருமைக கோளங்கள பற்றி : 77516, ற. 199 சரச.
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பார்மனைடிசுவின் வார்த்தைகளைத் தவிர்த்து வேறு ஆதாரம் 

ஏதாயினும் இருந்தது எனக கொள்ள இடமில்லை. பாரமனை 

டிசுவின் சொற்களோ மிகவும் மயக்கத்தைத் தாக்கூடியன 
வாயக் காணப்படுணெறன. பைதாகரச எனுத்தியா அல்லது 

மத்திய தெய்வமே இப பெண்தெய்வமெனச் அம்பிளிசியசு 
கருதினாரெனபது சுமபிளிசியசு கையாளும் வார்த்தைகளிலிரு 
ந்து புலப்படுகிறது. ஆனால், பார்மனைடி௪ு பூமி உருண்டை 

யபானதெனவும் உலகின மததியிலுள்ளதகெனவும் கூறினாரெனதி 
இயோபிறசுத்தோசு நனகு அறிந்திருநதாராதலால், அவரால் 
சும்பிளிசியசு கூறியதைப்போலக் கூற முடியாதிருந்தது. எல்லா 

வளையஙகளுக்கும் நடிவேயிருந்தது திடபதார்ததமாயிருந்தது 

என இப்பகுதியிலேயே கூறபபடடூள்ளது. மேலும் தியோபிறு 
சத்தோசு தரும் தகசவலகளை தோககும்போது மத்திய இயே 

பார்மானைடிசுவின பெண்தெய்வம் எனக கூறுவது சிறிதும் இய 
லாத தாகண்றது. மோலும இவ்வாறு கொளன்வதாயின எல்லா 

வளையஙகளுக்ளும் மத்தியில் உள்ளது திடப்பொருள் எனவும் 

அதன இழே ஓர் இ வளையம் உளனாதெனவும் கூறமுடியாது. 
அத்துடன் தஇடப்பொருளாலானதும் கோளவடிவினதுமான பூமி 
யின மத்தியில் அப் பெண்தெய்வமுன்னான் எனக் கூறுவதும் 
சிறிதும் பொருத்தமுடையதாயில்லை. 

இத்தேவனத “ அணங்கே ”” எனவும் “ பால்வரை முதலவி ” 
எனவும் அழைககபபட்டான். என ஈததுியோச மேலும் கூறு 
இஞார். அவன் “யாவறறிறகும் வழிகாடடுவறாள் £* என, அதா 
வது வான , வளையஙகளின இயககஙகளைக் கடடுப்பருத்துகிறான் 

என நாம் எலவே அறிந்தோம. அவள் ஆனமாக்களை ஒளி 
யுள அஉலூவிருநது, கண்ணுக்குக் தெரியாத உலூறகும், 

கண்ணுக்குத் தெரியாது உலூ௰லிருநது ஒளியினிடத் இறகும் மாறி 
மாறி அனுப்புறறாள எனச் சிமபிளிகயண மேலும் கூறுஇரார். 

துதிட்டவசமாக அவர் இது பறறிய, மேற்கோள எதுவும் 

தரவில்லை. “வர்” பறறிய கதையிற் கூறப்படுவதும் இத 
யாதலால, இஙகு நாம் காண்பதுவும் பைதாகரச கருத்துப் 

போலவே தோனறுகிறது. 10 ஆவது பகுஇயில், அனங்கே எவ் 

வாறு வானஙகளுக்கு கஉடுக்களை அவறறின மாறா ஒழுக்குகளி 

விருந்து வழுவாது செய்யுமாறு பணித்தான். என்பது பற்றி 
யூம் 12 ஆவது பருதியில் ஆண பெண் சேர்க்கைக்கும், பிறப்புக் 

கும் அவளே காரணமென்வும கூறபபட்டிருககறது என்பதும் 

குறிப்பிடத்தக்கது. இறுதியாக, மறறக் கடவுளர்கள் யாவருக் 

கும் முன்னதாக அவன் ஈரோசுவையே படைத்தான் என்பது 

15 ஆவது பகுஇயிற் றரப்பட்டுளளது. ஆகவே இதனைக் தொடர் 

ந்து, அனங்கேமின ஓர் பழைய வாக்கு அல்லது ஆணையே
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கடவுளர்கள் வீழ்ச்சியடைத்து, பிறவி பிறவியாக . மாறி மாறி 

அவ தகாரமெடுப்பதறகுக கராணமெண எம்பிடோக்களி௪ : கூறு 

வகைக் காண்போம்“. 

வர்பற்றிய கதையில் அனங்கே எங்குன்ளானள் என அறிந் 

தோமானால், உல௫ல் இப்பெண்தெய்வத்திற்கு எவ்விடம் அளிக் 
கப்படிகிறதென்பதை நாம் மேலும் தஇட்டவட்டமாக அறித்து 

'கொளளலாம். ஆனால் சிக்கல் இறைந்ததான அவ்வினாவை 

எழுப்பாமலே, தியோபிறசுதகதோசுவின்படி. அவள பூமிக்கும் 
வானத்திற்கும் இடையேயுளள ஓர் நிலையிவிரூத்தான் என 

ஒரளவு நம்பிக்கையோடு நாம் கூறலாம். இவவிடயத்தைப் 

பொறுததவரையில், கலப்பு வளையங்கள் உள்ளனவென தாம் 
நம்புகிறோமா அலலவா என்பது இஙகு வேண்டியஇலலை ; 

எனெனில, அவள் கலப்பு வளையங்களின நடுவே இருந்தாள் 

எனும் கூற்றிலிருநதும், அவள பூமிக்கும் வானத்துக்குமிடையே 
இருந்தாள் என்று ஐயதகதிற்டெமினறி ஊக்க ர௬ுடறது. 

இசிரோவினது, அதிக தெளிவற்ற பகுதியொன்றில், பெண் 

தெய்வம், இவ்வளையங்களிலொன்றே யெனக் கூறப்பட்டிருக் 

கிறது. மேலும், பால்வழி மண்டலத்திலிருந்தே, சிலலுகள் 

அல்லது வளையங்கள பற்றிய இககொளகை முழுவதுமே ஆரம் 
பித்திருக்க வேண்டும். ஆகவே சூரியனுக்கும் சந்தனு களு 

மிடையேயுள்ள வோர் வளையமாகவே நாம் பால்வழி மண் 

டலத்கைக் கருதுதல் வேணடும். 11 ஆவது பகுஇயில் மிகவும் 
மூக்கியமுடையவொன்று போல, பால்வமிமண்டலம் குறிப்பிடப் 
படுவகோடும் இது நன்கு பொருந்துிறதெனலாம். ஏனை விவ 

ஈங்களைப் பற்றித் இட்டவட்டமான அபிப்பிராயமெதுவும் கொள் 

சாதிருத்தல நலம். ஆனால் விடிவெள்ளியும் மாலைவெகாளி 
யூம் ஒன்றே யெனக் சண்டுபிடித்தவர் பைதாகரசுவெனச் சல 
ரூம் பார்மனைடிசுவே யென வேறு கலரும் கருதுகிறார்களெணன் 
பகைக் கவனிக்கலாம். 

: இவை யாவற்றையும் விட, ஏனைக் கடவுளர் எவ்வாறு தோன் 
ினசெனவும் எவ்வாறு வீழ்ச்சியடைந்தனரெனவும் பார்மனை 
டிச தொடர்ந்து வருணித்துச் சென்றார் என்பதில் ஐயமில்லை. 
இவை ஒபிசக் கருத்துக்கள் என நாம் நன்கறிவோம். 
இவை பைதாகரசசவாதிகளாலும் எற். அுக்கொள்ளப்பட்டிருக்க 
லாம். எம்பிடோக்கிளிசுவைப் பற்றி ஆராய்கையில் நாம் இதுபற்றி 
மீண்டும் காண்போம். பிளேட்டோவினது சிம்போ௫ியத்துல் 
அகாதன் என்பான், கடவுளர்கமாது பண்டைய கொடுஞ்செயல் 
கள் பற்றிக் கூறுவோரென எசியொட்டு, பார்மனைடி௪ ஆய 

எம்பிடோக்கனிசு, பகுஇ 115.
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இருவாது பெயர்களையும் தருறான். பைதாகரசவாதிகளின் 

இறையியற் கருத்துக்களையே பார்மனைடி சவும் கொண்டிருந்தார் 

என்பது உண்மையானால், நாம் அவரிடமிருந்து எதிர்பார்க்க 

வேண்டியதும் இத்தகைய வரலாறுகளையே. : ஆனால் உண்மை 

யின் வழியின் நோக்கம் பற்றித் தரப்பட்டுள்ள ஏனைய விளக் 
கங்களால$ இதனை விளக்க முயலவது வீண் முயற்சி போலத் 

தோன்றுகிறது. இத்தகைய விடயங்கள் இறையியல பற்றிய 

கற்பனைகளினபாற்பட்டவையே யொழிய **பலரது'” நம்பிக்கை 

களின்பாறபட்டவை அல்ல. இணி, உலகம் பற்றிசசாதாரணமக் 

கள் கொணடிருந்த கருத்துக்களா Hog முறைப படுத்தப்பட் 

டால். எவ்வாறிருக்கு மொன்பதைக காட்டுதற்காகப் பராமனை 

ட டிசு இக்கதைகளைக தாமே அமைத்தார் என்பதையும் நம்பக்கூ 
டியதாக தாம் எறறுக்கொள்ள முடியாது. ஆகவே இவ்விளக் 

கங்கனில் ஒன்றை எற்றுககொள்வதாயின், அதுகவிதையில் 

கணிசமான பகுதியாயிருந்ததை விளக்கக் கூடியதாயிருந்தி 

ருத்தல் அவசியமென நான் எணணுகிறேன். 

95, தனது காலத்தே வாழ்ந்தோரது கருத்துக்களை வருணிக் 
கையில், உடலியல் சம்பந்தமான விடயங்கள் பறறியும் பயாராாமனை 

டிசு பெருமளவு கூற நேர்ந்தது எனபது எமக்குக் கடைத் 
துள்ள பருஇகளைப் பார்க்கும்போது தெரிகிறது. எனைய யாவற் 

றையும் போல மனிதன் சூடு,குளிர் என்னும் இரணடினாலும் 

ஆனவனாயிருந்தாண். ஸூடு நீக்கப்படடபோது மாரணம் தேர்ந் 

தது. சந்ததி விருத்தி பற்றியும் நாதனமான கருத்துக்கள் 
தில தரப்பட்டன. முதலாவதாக, பெண்கள் இடது பக்கத்திலி 

ருந்தும் ஆண்கள் வலது பக்கத்திலிருந்தும் தோன்றினர். 

பெண்கள சூடஇிகமானவர்களாயும் ஆண்ளை குளிரதிகமான 

வர்களாயுமிருந்தனர். எம்பிடோக்கிளிசு இக்கருத்தை wos 

தலைக்காண்போம். மனிதரில், சூட்டுக்கும் குளிருக்குமிடையே 
உள்ள விதமே அவர்களது சிந்தனையின் தன்மையை நிர்ண 

யிக்றைது. ஆதலாறறான், சூடு முற்றாக நீங்கிய பிரதேசங்களும் 

குளிரையும் இருளையும் உணரும் ஆற்றல் உடையனவாய் இருக் 

இன்றன. இப்பகுதிகளைத் தனியே நோக்குவதன் மூலம் நாம் 

அதிகம் அறிய முடியாது. ஆனால் வைத்தியசாததிரத்தின் 

வாலாற்றோடு இவை நனகு பொருந்துவதுமட்டுமல்லாது, வைத் 
Bu கழகங்களிலொன்றுக்கும் பைதாகரச கழகத்திற்குமிடையே 

நெருகயை தொடர்பிருந்த தென்பதையும் உணர்த்தி நிற்கின் 
றன. பைதாகரருவுக்குப் பின்னர், பார்மனைடி*வுக்கு முன் 

னர். குரோட்டனில் வாழ்ந்த மிகவும் புகழ்பெற்ற வைத்திய 

1. இவவிளககங்களைத் 90 ஆம் பிரிலிற் காண்க. 

உடலியல்:
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நூலாசிரியரொருவரது பெயரையும் நாம் அறிவோம். இவரைப் 

பற்றி எமக்குக் இடைத்துளன சில விவசஙகளிலிருந்து, பார்மனை 

டிசு வருணிக்கும் உடலியல்பு பற்றிய கருத்துககள், தொடர்பற்ற 

இல கண்டுபிடிப்புக்களாலல, என்பதும தேக ஆரோக்கியம் 

முரண்பாடுகளின் சமநிலையேயென விளககுவதும் செல்வாக்கு 

மிகுந்ததுமான ஓர் மருத்துவக கொள்கையின் வளர்ச்சியைக்காட் 

டூம் முக்ய கண்டுபிடிப்புக்களே அவை எனபதும் புலனாகிறது. 

குரோட்டன் 96. குரோட்டன் நகாத்தவனான அலுக்மையோன், பைதாகரசு 

நகர அலுக் வயோதிபனாக வாழ்ந்த காலத்தில் இளைஞனாக விருநதான் 

மையோன் என அரித்தோதில் கூறுகிறார். பிறகாலத்து எழுத்தாளர் 
கன் இலர் கூறியிருப்பது போல, அவர் ஓர் பைதாகரசவாதியே 
என அரிததோதில் கூறவில்லை. ஆனால் எதிர்ப்புகள் பறறிய 
கொளகையைப் பைதாகரசவாதிகளிடமிருந்து இவர் பெற்றி 

ருத்தல வேண்டும் அல்லது அவர்கள் இவரிடமிருந்து பெற் 
றிருகக வேண்டுமென அரித்தோதில் சுட்டிககாட்டுகறார். ஆமி 

னும், இவாது நூலிலிருந்து மிக அரிதாகக் கிடைத்துள்ள 
பகுதிகளிலொன்றிலிருந்து, அலஓு்மையோன் பைதாகரச கழகத் 

தோடு நெரு௩கய தொடர்பு பூணடிருந்தாரென்பது தெளிவா 

றது. அப்பகுதி பின்வருமாறு : “ பெயிரித்தவுசவின் மக 
னும் குரோடடன் நகரத்தவனு. மான அலுக்மையோன பாதில் 

லோசுவைச் சேர்ந்த லியோன், புரோத்தினோசு என்போருக் 
குப் பின்வருவனவற்றைக் கூறினான். கண்ணுக்குப் புலப்படா 

கனவும் இறப்புள்ளனவுமான பொருட்களைப் பற்றிக் கடவுளர் 
கள் இடடவட்டமாக அறிவர் ; ஆனால் மனிதர் ஊடக்கக்கூடிய 

வரையில்....”” துரஇட்டவசமாக இககூற்று இவவாறு இடீரென 

முடிவடைந்துவிடு£றைது. ஆனால் நாம் இதிலிருந்து இரண்டு விட 
யஙகளை அறிந்து கொள்கிறோம். முதலாவதாக, சிறந்த கீரேக்க 

மருததுவ நூலாசிரியர் யாவரிடையேயும் காணப்பட்ட அடக்கம் 

அலுச்மையோனிடத்தேயும் இருந்தஅ ; இரண்டாவதாக அவர் 

தமது நூலைப் பைதாகரச கழகததின் தலைவர்களுக்குச் சமர்ப் 

பணம் செய்தார்,* 

அனுபவருறை உளவியலை ஆரம்பித்தவர் என்பதிலேயே 
அலுக்மையோனது முக்கியத்துவம் உண்மையிற் றக்கியுள்ள 
தெனலாம்.3 மூளையே பொதுவான புலன் என அவர் கருதி 

1. புரோத்தினோசு (அலலது புரோநதினோசு) பைதாகரசுலின் மருமகன 

எனச் சலராலும் மாமன் என வேறு சிலராலும் வருணிககப்பட்டூமாளார். 

லியோன, அயாமபிளிகோசவின அட்டவணையிற காணப்பட்ட மெற்றாபோந்டு 
யர்களில் தருவன. 

2: இவை யாவற்றையும் பறறி Prof. Beare’s, Greek Theories of Hlemen- 
tary Cognition. விவரங்களுக்கு அ.தனைப் பராகக.
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ஞர். எம்பிடோகளிசம் அறித்தோதிலும், . சுதோய்க்கர்களும் 

இதயமே மத்திய புலன் எனும் பழைய கொன்கையை 

மீணடும் தழுவிக்கொணெடனராயினும்,  இப்போகிறாத்திசும், 

பிளேடடோவும் இவாது கொள்கையையே எறறுக்கொண்டனர். 

உடலை ஆராய்வதன் மூலமே அலுக்மையோன் இம்நுடிவுக்கு 

வந்தார். என்பதைச சநதேகக்க எவ்வகை நியாயமுமிலலை. 

இவர் உடலை அறுத்துச் சோதனைகள் செய்யும் வழககத்தை 

உடையவசாயிருந்தார் எனவும், அககாலத்தில் நரம்புகள் பற்றிக் 

கண்டுபிடிககப்படவிலலை யெனினும், புலனணுணர்ச்சியை பூளையி 

விருதது பிற பகுதிகளுககுக் கொணடு செல்லும் “ சிலவழி 

கள”. இவராற் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன வெனவும், இவ்வழி 

களை அழிபெபதகன் மூலம் மூளைககும் குறிபபிட்ட பகுதிகளுக்கு 

மிடையேயுள்ள தொடர்பை இல்லாமற் செய்தல் கசாததியமென 

இவர் கணடுபிடித்தாரெனவும் கூறுவதற்கு ஆதாரஙகளுள். புல 

னுணார்ச்சிககும், விளக்கத்திற்குமிடையேயுளள வேறுபாட்டை 

யும் இவர் தெளிவுபடுததினார். ஆயினும் இவை இரணடுக்கும். 

இடையே உள்ள எல்லையை இவா எவ்வாறு திர்ணயித்தார் 

என்பதை அறிய எமக்கு எவ்விகு வழுியுமிலலை எனபது 

உணமை௰யே. விசேட புலன்கள் பறறிய இவாது கொள்கைகள் 

மிகவும் சுவையானவை. பார்வையென்பது கண்ணிலிருந்து 

புறப்படும் ஒருவகைக கதிர் வீச்சம் என்பதையும், கண்ணிற் 

பிரதிபலிக்கப்படும் ஒரு வடிவத்தால் வற்படுவதே பார்வை 

யென்பதையும் இணைத்து இவை இரண்டின் மூலமும் பார் 

வையை விளக்கும் முயற்சி இவரிடததே காணப்படுறைது. இவ் 

வாறு இவரிடத்து எலவே காணப்படும் இக்கருத்து, கரேக்க 

பார்வைக்கொள்கைகள் அனைத்திலும் காணப்படும் ஓர் அம்ச 

பெண்க. வளியினை இவா வெற்றிடம் என அழைத்தாராமினும் 

(இது முற்றிலும் பைதாகரசுவின் செல்வாக்கானுணடான சொற் 

பீரயோகமே) செவிப்புலனுக்கு அது எவ்வளவு முக்கியம் என் 

பதை உணர்த்இருநதார். மற்றைய புலன்களைப் பற்றி எமககுக் 

இலடத்த விவரங்கள் மிகக் குறைவேயெனினும், இவ்விடயத்தை 

இவர் தழுங்காக ஆராய்த்தார் எண அவற்றிலிருந்து அனு 

மானிக்க முடிஒறெது. 

பைதாகரசுவோடு இவர் நெருங்கிய தொடர்புடையவர் எண் 

பதை மனத்திற் கொள்ளும்போது, இவாது வானியற்மிகொள் 

கைகள் சிறிதும செப்பமறறனவாகத் தோனறுகின்றன. சூரிய 

னைப் பற்றி அனக்சிமினி* வெளியிட்ட கொள்கையையும், கரக 

ணங்கள்பற்றி எரக்களைட்டசு கந்த விளக்கத்தையும் இவர் ஏற்றுக் 
கொண்டாரெனக் கூறப்படுிறது. பார்மனைடிசுவின் கவிதையின் 

இரண்டாம் பாகத்திலுள்ளவை பைதாகரசுவின் கருத்துக்களே
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என நாம் கொண்டது உண்மையானால், பைகாகரசு இவ்விடயன் 

களிஸ் மைலீசியர்களிலும் அதுகம் முனனேறியிருக்கவிலலை 

என்பது பெறப்படும். வானசோதிகள் பற்றிய அவரது கொள்கை 

இன்னமும் வனிமணடலச் சாபுடைதாகவே இருந்தது. இரகங் 
கள், வானசோதிகளது இனசரிச் சுமறசியின் இசைக்கு எதிர் 
்கிசையிற் றமது ஒமுககுகளில் இயஙகுன்றன எனவும் அலுக் 

மையோன் கூறினார் எனப்படுகிறதென்பதும், குறிப்பிடததக்கது. 

பைதாகரசவிடமிருந்து இவராற பெறப்பட்டதா யிறாக்கைகூடிய 

இக்கருத்து, அனக்சிமாற்காது கொள்கையிலுள்ள குறைபாடு 

களை தோக்கியபோது இயல்பாகவே தோன்றியிருக்கூமெனலாம். 

ஆன்மாவானது அழிவறற பொருள்களைப்போல விருந்ததாத 

லாலும், வானசோதிகளைப் போல எப்போதும் இயங்கககொண்டி 

ருபபதாலும் அது அமிவற்றதே யெனும் இவரது வேஜோர் 

கருத்துக்கும் இக்கருகதுக்கும தெருகிய தொடர்புள்ளகென 

லாம். பிளேட்டோ பைதகாகாசசவாதியான இமையோசவைக் கூற 

வைக்கும், “ வானமும் கிரகங்களும் எவ்வாறு சுமல்னைறணவோ 

அவ்வாறு சமலும் வட்டங்கள் ஆன்மாவிலும் உள்ளன £”” 
எனும் விநோதமான கருத்தும் இவருடையது போலவே கோன் 
eos. Asi, பானிகன, ஆரம்பத்தை மூடிவோடு இணைக்க 

முடியாதிருப்பதனாலேயே இறக்கிறான் எனும் அவரது வேறு 

கூறறொணறிற்கு விளக்கமாயமையும் போலக் காணப்படுறைது. 

வானசோதஇகளினது ஒழுக்குவட்டங்கள் பூரணீமாணவையாயிருக் 

இன்றன. ஆனால் மனிதனது தலையிஸ் உள்ள வட்டங்கள் தம் 

மைப் பூரணமாக்கிக்கொள்ள இயலாது போகலாம். 

மணிக உடலில நிலவும் ஆசோக்கியம், அங்குள்ள எதிர்ப்புக் 
கரினிடையே இலவும் சமவுரிமையே எனும் கொள்கையே, 
அணக்சிமாந்தர். போன்ற முத்திய மெய்மியலாளர்களுக்கும் 
இவருக்குமிடையே உள்ள தொடர்பைக் காட்டுறைது. அக்கு 
நேசத்தில், இவருக்குப் பிந்திய மெய்யியலிண் வளர்ச்சியிலும் 
இககொள்கை பெரும்பஙகு கொணடதெனலாம். முதலாவதாக, 
“மனித பொருள்களிற் பெரும்பாலானவை இரண்டாயிருத்தண*? 
என அவர் கூறினார். சூடு குளிர், ஈரம் வறட்டி, என்பனவற் 
மூனும் வனை முமாண்பாடுகளாலும் ஆனவனே மனிதன் என்பதே 
அவர் இங்கு கருதியதெணன்சு. நோய் என்பது இவற்றுள் 
sor“ eA” பெறுவதே. அனகசிமாந்தர் 2116 &) “மெயென 
அழைத்தது இதனையே சமான சட்டங்களோடு கூடிய குத் 
இர ஆட்சி திறுவப்படுகலே ஆரோக்யைமெணப்படும், இதயை 
மருத்துவக் கழகத்தினாது முக்கிய கொள்கையும் இதுவே. 
இனி பைகாகாச வாதத்தின் வளர்சசியை இக்கொள்கையின் 
விளைவுகள் எவ்வாறு வளப்படுத இன என்பதையும் நாம் ஆராய்
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தல் வேண்டும். “ தொளைகள் :? பற்றிய கொள்கையோடு, முரண் 

பாடுகளின் சம.நிலையெனும் இக்கொளகை இணைத்தமை, பிற் 

கால விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு மிகவும் முககியமான விளைவுகளைக் 

இகொணாரர்ந்தது.



erento 

வாதம், 

எம்.பிடோகக 
விசுவின் 

காலம் 

அத்தியாயம் 5 

அக்கிரகாசு நகரத்து எம்பிடோக்கிளி௬ு 

97. பொருள்கள் யாவும் ஒன்றன் பல்வேறு உருவங்களே 
என்னும் நம்பிக்கை (ஒருமைக் கோட்பாடு), ஆதி அயோனிய 
சிந்தனையாளர் பலரிடையே பொதுவாக நிலவி வந்தது ; ஆனால் 

பார்மனைடிசுவின காலத்துக்குப் பின்னர் இத.நிலையில தருமாற 

றம் எற்படலாயிற்று. உணமையில் இருப்பது தரே பொருளா 
யின், அது பல உருவங்களைப் பெறமுடியும் என நிறுவு 
தல் சாததியமாகாது என்று பார்மனைடிசவின தத்துவக் 

கொள்கை தெளிவாகப் புலபபடுத்தியது. மாறுந்தனமையுடைய 

பல்வேறு பொருள்களை எமச்குக காட்டுகையில் எமது புலனகள் 
எமமை எமாநறுெறன என அவா வாதிததார். பார்மனைடி 
சுவின் வாதங்கள் வலுவுள்ளனவாயும் மறுக்க முடியாதன 

வாயும் அமைந்திருந்தன. ஆகவே அவருக்குப் பின் வந்த 

மெய்யியல் சிந்தனையாளர் ஒருமைக் கோட்பாடடை முற்றாகக் 
கைவிடலாயினர். ஒருமைக் கோட்பாட்டில் இன்னமும் நம் 

பிக்கையுடையோராயிருந்த சிலர் நலனாய்வுக் சண்ணோட்ட நிலை. 
யில் நின்று, பார்மனைடிசுவின கொள்கைக்கு முரணாக எழுந்த 
புதிய கொளகைகளை மறுத்து அவரது கொள்கைகளை நிறுவுவ 
தில் ஈடுபட்டனர். வேறு சிலர் எரக்ளைட்டசுவின் வாதத்தைச் 

சற்று மிகைப்படுததி விருகதி செய்யலாயினர்; வேறு இலர் 
ஆதி மைலீசியர்களது கொளகை முறைகளைப் பரப்புவதற்கு 
முனைந்தனர் ; ஆயினும் இக்கால மெய்மியற சிந்தனையாளருள் 
முக்கியமானவர்கள் பன்மைவாதிகளாகவே யிருந்தனர் என்று 
கூறலாம். ஒருமைவாதக் கொளகையின விருத்திககுப் பினனர் 
சடவாதக் கருதுகோளைத் தொடர்ந்து தழுவுதல் இயலாது 
போயிறறெனலாம். 

98. சிசிலிமில் அககரகாசு நகாத்தில் வாழ்ந்தவர் எம்பி 
டோக்ளி௯. மெய்மியல் வாரலாறறில முக்ய இடத்தைப் 
பெற்றுள்ள டொரிய நாட்டவா இவர் ஒருவரே£, எமக்குக் 
இடைத்த குறிப்புக்களில் மிகவும் நம்பிக்கையானவறறிவிருந்து 
இவரது தந்தையின் பெயர் மீட்டன எனத் தெரியவருவது. 
எம்பிடோக்கிளிச என்னும் பெயராலேயே அழைக்கப்பட்ட இவ 
ரது பாட்டனார் 71 ஆவது ஒலிம்பிய ஆண்டில் (490-095 இ.மு.) 
ஒலிம்பியாவில் நடந்த குதிரைப் பந்தயத்தில் வெற்றியீட் 

1, முன்னுரை இரணடாம் பிரிவைப பாக்க. 
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ஒயவா?. எம்பிடோக்களிசு புகழுடன வாழ்நத காலம் 84 ஆம் 

ஒலிமபிய ஆண்டென (444-498 இ.ரு௦.) அபபொலோடர௪ு இிர்ண 

மித்துள்ளார். தெளரியை நகரம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டும் இது 

வேயாகும். இப்புதிய நகரம் அமைக்கப்பட்டுச் சிறிது காலத் 

'இறகுளா எம்பிடோக்ளி௯ அங்கு சென்றார் என 5 ஆம் நூற் 

றுண்டு வரலாதறாசிரியயான றெசியுன் நகரா கினெளக்கள கூறி 

யிருப்பது இடையோசினிசன  கூற்றொன்றிலிருந்து எமக் 

குத் தெரிய வருறைது. ஆனால் அபபொலோடரன கொள்வது 

போல எம்பிடோக்கிளிசுவிறகு அப்போது 40 வயது தானிருந் 

இருக்க வேணடும் என்பதை தாம் ஏறறுக்கொள்ள வேண்டி 

யதில்லை. உண்மையில் அப்பொலோடரசு தரும் திகதி மிகவும் 

பிந்தியது” என்று கருத இடமிருக்றெது. அககிரகாசு நகரத்தி 

லிருந்து நாடு கடத்தப்படமுவரை எம்பிடோக்கிளிசு தெளரியைக் 

குச் செல்லவிலலையெனவும், அது நிகழ்ந்தபோது அவருக்கு 40 

வயதிறகு அதிகமாக இருததிருக்கும் எனவுமே கூறத் தோன்று 

றது. எம்பிடோககிளிசவின் பாட்டனூ இ.மு. 496 இல் வாழ்ந் 

கவர் எனபதும், 472 ஆம் ஆணடில் தேரொன காலஞ்சென்ற 

தன பினனரும் எம்பிடோக்களிசு அக்கிரகாசில் வாஜ்நது வந் 

தாரென்பதும், இவர் 4&4& ஆம். ஆணடிறகுப பின்னரே இறந் 
தார் என்பதுமே எமக்கு இதுவரை நிச்சயமாகத் தெரித்த விவ 

ரங்கள் எனக் கூறலாம். 

99. தேரொனின் மரணத்தைத் தொடாந்து நடைபெற்ற அரசியல்வாதி 

அரசியற சம்பவங்களில் எம்பிடோகூளி௪ம் முக்கிய பங்கெடுத்துக் எம்பிடோக்க் 

கொண்டிருக்க வேணடும் எனபதில் ஐயமில்லை. தஇமாயோசு 

3- இதற்கு எமக்கு அபபொலோடரசுவின ஆதாரம கிடைத்துளளது (Diog. 

vill. 51 52, BK.P. 162) அரிததோதிலைப் பினபறறி எராதொசுதேனி* 
எழுதிய ஒலிமபிய வீரா (08103௦ victors) என்பதையே அபபொலோடர௬ 

பினபறறியுளளாா. எரகளைப் ச, ரூதத எம்பிடோககிளிசவை ஒரு * குதிரை 

வளர்பபோன *” என வாணிததுளளாரா. இமாயோச தனது பதினைநதாவது 

நூலில அவரைக குறிபபிடடுளளா£. சததைரோசு இவரை இவாது பேனெனத 

தவரறாகக கருதினூ 

8... டியல்சுவின “ எம்பிடோகூளிசுவும் யோர்ச்சியாசுவும ”” எனும ஸநூலைப் 

பார்கக (பசார்... இன்றும்... 1884). அனகசகோரசு பிறநது அதிக காலமாவதறு 

குள்ளாகவே, அதாவது இ. மூ. 800 ஆம ஆணடளவிலேமே. எமபிடோகூளிசு 

பிறந. விடடாரென (1280 ஆம பிரிவில பா£கக) தஇியோபிறசுததோசு 

கூறினர் (10௦. ற. 477, 11). இவா பாாமனைடி௫௪வுககுப பினனவா எனபது 

உறுதியாதவின, அபபொலோடாசு கூறுவதிலும பார்ககப் பார்மனைடி௯ 15 

ஆணடுகள மூததவர் எனனம பினோடடோவின கூற்றுககு இது yHuGarr 

ஆதகாரமாகிறது. பொதுவாகத தெளரியைக காலம அபபொலோடரசுவைப் பல 

விடயங்களில பிஹழையாகக கருதும்படி செயதுவிட்டததனக கூறலாம். நெளரியை 

யோடு சம்பநதபபட்டவாகளில பெரும்பாலோ (எரொடோட்ட௪, புறததகோரசு 

போன்றோர்) இ.மு. 484 ஆம ஆணடிற பிறந்த தாகவே கூறபபடுறது.
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இவ்வரசியல் சம்பவங்களைப்பற்றி ஒரமாவு விரிவாகக் கூறியுள் 

ளார். இச் சம்பவங்கள் நடந்து ஏறக்குறைய 150 ஆண்டுகளின் 

பின்னா வழக்கிலிருந்தவையும் உண்மையெனக் கருகுகி கூடி 

வையுமான வாலாறறுக் கதைகள இலவற்றையும் இச்சரிக 

இரவா௫ிரியர் தந்துன்னார். சாதாரணமாக, மக்களிடையே தில 

விவரும் பிற கதைகள்போல இவையும் சிறிது குழப்பமான 

வையாகவே காணப்படுகனறன. சுவையான சம்பவங்கள் எவை 

யூம மறக்கபபடவில்லை. ஆணாஸ் பல முக்ய விவரங்கள் சூறிப் 
பிடப்படவில்லை. ஆயினும், அவரது பிறசத்ததியினருக்கு் எம்பி 

டோக்ிசு எப்படித தோற்றினளார் எனபகைக் காட்டுவதன் 

பலம், எம்பிடோககிளிசுவின் சரித்து முக்கியக்துவக்கை நிர்ண 

மிக்க எமக்கு உதவும் இப்பழஙகைகுகளைச் சேகறிதுறுத்குந்து 

சரிகதாரகாரர் இராயோசுக்கு நாம் நன்றி செலுத்தூ இருக்க 

முடியாது. இக்கதைகள் யாவும் அவர் சனநாயகக் கொள்கை 
களை எவ்வாறு உறுதியாகக் அடைப்பிடித்தார் என்பதை எழுத் 

துக்காட்டவே தரபபட்டுளாளா. உதாரணமாக மம்பிடோக்கிளி௯ 

ஆயிரவர் மகாநாட்டைக இது ஓா ஆட்சிக குழுவாயிருந்இருக் 

கலாட்ட கலைத்தது பறறிய கதை தரப்பட்டிருக்கறது. இதைக் 

மிதொடாதந்துதான, எம்பிடோக்கிளிசு அரசபதவியை எற்றுக் 

கொள்ளா வேண்டுமமனக கோரிக்கை செய்யப்பட்டது. erp} 

டோக்ளிசு அரச பதவியை னறக மறுத்துவிட்டார் என அரித் 
தோதில் குறிப்பிடுவார். எம்பிடோக்ினளிச என்ன காரியங்களில் 

ஈடுபட்டிருதகார் என்பது பற்றி எமக்குக் தெளிவாகத் ஒஇதுரிய 

வராகுபோதிலும், அக்கரகாள நகாதகுதில் அந்நாட்களில் அவர் 

ஒரு மூக்கியததுவள் பெற்ற மக்கள தவைவராக விளங்கினார் 

என்பது எசமாக்குப் புலப்படுகிறது. 

3: உதாரணமாக, ஒரறுநாள நீதிபதியொருவருடன உணவருற்து அவர் 

அழமைக்கப்படடுருந்தாரென்து இமாயோசு கூறுகிறார். சாபயாமு ஆசம்பிதது 

வெகு தேசம் கழிநத பினனஞம் உவைன எதுவும கொண்டு வாப்படவில்லை. 

LOD MATES PHU gor பேசவிலலை. ஆனால் எம்பிடோககிவிசுவோ 

கோபித்து, உவைன கொணடுவசபபட. லேண்டுமென வறபுறுத இஞார். விருந்துக் 

கழைககப்பட்ட வேறொரு அதிகாரி வரும்வரைக்கும் காத்திருபபதாக அவ் 

விருதை வழககய வீட்டுககாசா கூறினா... அவ்வஇகாரி இறிது நேரங்கழித்து 

வந்ததும் வீட்டுச்சாரர் அவரையே விழுந்தன தலைவராக நியமிததாா£. இதன் 

பின்னா அவவதிகாரி சற்று ஆணவத்துடன பழகவாசம்பிததார். அகஇருந 

தோரா யாவரும் உவைனைக் குடித்தல வேண்டும அல்லது தஙகள தலைககசாமீகே 

அதை ஊாற்றிக்கொள்ள வேணடுமபொன அவர் ஒட்டளைவிடுத்தார். எம்பிடோக 

இளிச தன்றும கூறுவில்லை. ஆனால் மறுதாள அவவீட்டுக்காராமீதும அவ்வதிகாரி 

மீதும குற்றஞசாட்டி, தீதிமனறததுககமழைப்பிதது அவர்களிருவருககும் மரண 

தண்டனை விதிப்பிததார்.
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100. எம்பிடோக்களிசினது குணங்களிடையே அவரது அரசி எம்பிடோக் 
இளிசுவும் மத 

யற் கொள்கைகளோடு முரண்பட்ட அம்சங்கள் சிலவும் காணப் போதனையும் 

பட்டன எனத திமாயோசு கூறுகிறார். தான் ஒரு தெய்வம் என 

வும், தனது சகபிரசைகள் அதையிட்டுத் தம்மை வழிபட வேண்டு 

மெனவும் எம்பிடோக்ளிசு கூறினார். உண்மை யென்ன 

வென்றால் எம்பிடோக்கிளிசு வெறும் அரசறிஞனாய் மட்டும் 

இருக்கவிலலை. “ மாந்திரீக “ரது பண்பாடுகள பலபடைத்தவரா 
யும் அவர் விளங்இஞார். 

னது குருவான எம்பிடோக்களிசு சூனிய வேலைகளில் 

ஈடுபட்டிருந்தபோது தானும் அவரோடு கூட விருத்ததாக 

யோச்சியாசு ஓஒத்துக்கொண்டதாகச௪ சத்தைரோசு கூருகிறார். 

“ தூய்மையாக்கம் ” என்னும் சநூலிலிருந்து கிடைத்துள்ள 

பகுதிகளைப் பார்க்கும்போது எமக்கு இதன் அர்த்தம் புலப் 

படுறது. தேவைகளைக் கட்டுப்படுத்திபே புனித வாழ்ச்கை 

வாழ்வதன மூலம் பிறவித் தொடர்பிலிருந்து விடுதலை பெற 

மனிதன முயலவேண்டும் எனும் புதிய சமயத்தின் போதனா 

சிரியராக எம்பிடோக்கிளிசு விளங்கினார். தேரொனது காலத் 

Ba அக்கரகாசில் ஒபிசம் வலுவுற்றிருந்தது எனக் கருத 

இடமிருக்கிறது. அத்துடன் எம்பிடோக்கிளிசின் கவிகதைகளுக் 

Gb தேரொன்மிது பிந்தர் பாடிய ஓபிசக் கவிதைகளுக்கு 

மிடையே சில சொல்லொற்றுமைகள் காணப்படுகின்றன. ஆனால் 

* தூய்மையாகக த்தின் 184 ஆவது பகுதி அப்போலோவைக் 

குறிக்கிறது என அம்மோனியோசு கூறியிருப்பதையும் நாம் 

சந்தே௫ிக்கக் காரணமில்லை. இது உண்மையானால், பைதா 

கரசைப் போல எம்பிடோக்ிளிசும், அயோனியர்களினதைப் 

போன்ற  இறையனுபவக் கொள்கையை அனுட்டித்தவர் 

என்றே தோன்றுகிறது. “ போதனைகளைத் திருடிய 

இற்காகப பைதாகரச கழகத்திலிருந்து எம்பிடோக்கிளிசு வெளி 

யேற்றப்பட்ட வரலாறு திமாயோசுக்கு ஏறகெனவே தெதரிந்திருக் 

இறது. “தூய்மையாக்க “த்தின் 129 ஆவது பகுது பைதாகர 

சையே குறிப்பிடுறைது எனக் கருதவும் இடமிருக்றது. பைதாகரச 

கழகத்தினரால் சரியானவையெனக் கருதபபட்ட கொள்கை 
களுக்குப புறம்பான பைதாகரச கொள்கைகளைப் போதித்த 

காரணத்திற்காகவே எம்பிடோக்ளி௯ கழகத்திலிருந்து வெளி 

யேற்றப்பட்டார் எனத் தோன்றுகிறது. இவர் சாதித்தவை 

யெனக் கூறப்படும் அதிசயங்கள் பற்றிய விவரங்கள் இவரது 
9—R, 10269 (6/63) 

* காரணத்
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் கவிதைகளில்: காணப்பட்ட குறிப்புகளிலிருந்து விரித்தெழுதப் 
(பட்டவை போலவே காணப்படூன்றன. 

சொற்கோப்புக் 101. சொற்கோப்புக்கலையை எற்படுத்தியவர் எம்பிடோக்கி 
கலையும் அரிசே என அரித்தோதில் கூறுகிறார். கொச, நிடோசு முதலிய 
வைத்தியமும் “வத்தியக் கழக௱களுக்குச் சமானமான இத்தாலிய வைத்தி 

, யக், கழகத்தை நிறுவியவரும் எம்பிடோக்கிளிசே எனக கலன் 
கூறுகிறார். எம்பிடோக்கிளிசின் அரசியல், அறிவியல் சார்ந்த 
ஈடுபாடுகளோடு சேர்த்தே அரித்தோதில் கலன் ஆஇயோரது 
இவ்வித கூற்றுக்களும் ஆராயப்படல் வேண்டும். யோச்சியாச், 
"எம்பிடோக்கிளிசன் சடன் என்பதும், பின்னர் அதென்௪ 
மக்களுக்கு யோசசியாசினால் அறிமுகப்படுத் தப்பட்டதும் இலக்கய 

. நடையொன்று” தோன்றக் காரணமாயிருந்ததுமான செயறலை் 
அணிகள் கொண்ட நடையிலேயே இவரது சொற்பொழிவு 

aor நிகழ்த்தப்பட்டன என்பதும் உண்மையாயிருக்கலாம். 

வைத்தியத்தை மட்டுமல்லாது, அதன் மூலமாக விஞ்ஞான 
வளர்ச்சி முழுவதையுமே வசப்படுத்திய, எம்பிடோக்கிளிசுவின் 
வைத்தியம் சம்பந்தமான இந்தனை மிகவும் முக்யெத்துவம் 
வாய்ந்தது. எம்பிடோக்களிசிற்குப். பின்னர். அவரது வழி 
“வந்தோர். யாரும் இருக்கவில்லையெனக் கூறப்பட்டிருக்கறது. 
“இவரது மெய்யியற் கொள்கைகளைப் பொறுத்தவரையில் இல் 

கூற்று உண்மையே. ஆனால் இவரால் நிறுவப்பட்ட வைகுதி 

யக் கழகம் பிளேட்டோவின் காலத்திலும் நிலைததிருந்து 

(அவரையும் தனது செல்வாக்குக்குட்படுத்தியது. அரித்தோதில் 
பிளேட்டோடைவிட அதிகமாக இக்கழககதின வசப்பட்டிருந் 

ப தார். எனக் கூறலாம். வெப்பம், குளிர், வறட்சி, ஈரலிப்பு 

3- தமுதைகளின் தோலினாலான பைகளை மாங்களில் தொக்கவிடுவதன் 
மூலம, ஈற்றிசியன காற்றுகளின வேகத்தை இவா எவ்வாறு கட்டுபபடுத் இனா 

, ரென்பது புற்றித இமாயோசு கூறுகிறார். இவர் போதிதத விஞ்ஞானத்தை 

' நன்றாகத் தெரிநத இவரது சீடர்கள காற்றுககளைக கட்டுபபடுதத நனறாக அறிந் 
- இருந்தார்கள் எனக .குறிப்பிடபபட்டிருகறது. 80 நாட்களாகச சுவாசம், நாடித் 

அடிப்பு எதுவுமினறி இருந்த பெண ஒருத்தியை இவா எவ்வாறு உயிப்பித தார் 

எனபது பற்றியும் கூறபபட்டிருகறைது. சவிதைபபகுஇ (11) இல் தன்னுடைய, 

போதனை எவ்வாறு ஏடிசிலிருதது இறநதவர்களை மீடக உதவுமென அலர் 
பெளசானியாசக்குக் கூறுணெஞார். 

8: யோசசியாசு எமபிடோக்கிளிசுவின் it என்பதைத் தெரிவிக்கும் 

மிகபபழைய ஆதாரம் சத்தைரோசவிடமிருநது இடைப்பது. யோசசியாசவின 

சீடனான அலுகூடாமசுவிடமிருந்தே அவர் இதை அறிந்இருந்தார் எனத் 

" தோனறுகிறது. பிளேட்டோவின் “மேனோ”லில் நுணணிய துவாரங்கள், 
* வெளியொழுக்குகள் பற்றிய எமபிடோககூளிசுவின கொள்கை, யோச்சியாசஅவின 

தெனக் குறிப்பிடப்பட்டிருகறைது. 

3. இக்காலததிலிருந்து மருத்துவலியலின் வளர்ச்சியை அறியாது மெய்தி 
வயலின் வாலாநறறை அறிதல் அசாத்தியம்.
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என்பனவே தான்கு மூலகங்களும் என்பதே இக்கழகத்தின். 

பிரதான கொள்கையாயிருந்தது. உடலிலுள்ள நுண்டுறாளை. 
கள் யாவற்றினாலும் நாம் சுவாடிக்கறோம் என்பதும் சுவாசா 
னுபவததிற்கும் இரததவோட்டத்திற்கும் நெருங்க தொடர் 
பிருக்கிறது என்பதும் இவர்களது கொள்கைகளாயிருந்தன. 
உணர்வுக்லவான உறுபபு இருதயம் என்றும் மூளையல்ல வென் 
றும் இவர்கள் நம்பினர். எம்பிடோக்கிளிசன் வழிவந்தவர் 
கமாது வைத்தியக் கொள்கைகளில் மாத்திரீக முறையான கருத். 
துக்கள் பல சேர்ந்திருந்தன என்பதும் உண்மையாகும். in 
மாத்துரீகக் கொள்கைகளைக் கண்டித்துக் கோவன் வைத்தியக் 
கழக அங்கத்தினர் ஒருவர் வெளியிட்டவொரு கருத்துப் பற்றிய, 

குறிப்பு இன்றும் நாம் அறியக் கூடியதாயிருக்கிறது. எம்பி. 
டோகூளிசின் வைத்தியக் கழகத்தினர் “ மாந்இரிகர்களும் தாய 
தாக்ககளும் போலி அறிஞர்களும், போலி மருத்துவர்களு மென்; 

அம், மிருந்த சமயப்பற்றுடையவர்கள் போலப் பாவனை செய்து. 
கொள்பவர்கள் ” என்றும் இவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

102. எம்பிடோக்கிளிகின வாழ்க்கை வரலாற்றில் இயற்கை-இவருக்கு 

பற்றிய அவரது கொள்கை எதுவும் தரப்படவில்லை. அவரது ஜேனபிருத் 

அிரியர்கள் பற்றிய லை கூற்றுககளை மட்டுமே எம்மால் பெற தோர் 
முடிகிறது. எம்பிடோக்கிளிசைப்பற்றி அறிய மிகவும் வாய்ப்புப். 

பெற்றிருந்த அலுக்கிடாமசு இவர் சேனோவுடன் சேர்ந்து பார்- 
மனைடி டம் கற்றவர் எனக் கூறுகிறார். இயோபிறகத்தோகம் 
இவர் பராமனைடிசைப் பின்பற்றியவர் எனறே கூறியுள்ளார்... 

ஆனால் பைதாகரசிடம் இவர் பாடம் “ கேட்டவர் ”” என்ற கூற்று, 
உண்மையாயிருகக முடியாது. பைதாகாசின் வழிவந்தோ 

ரிடம் பாடம் கேட்டோர் என்றே அலுக்கடாமசு கூற விரும்பி. 

யிருக்கவேண்டும். 

எம்பிடோக்களிசின் கொள்கைகளின் சில பகுதிகள், குறிப்; 
பாக நுண்றொளைகள் பற்றியும் வெளியொழுக்குகளன் பற்றியும். 
அவர் கொண்டிருந்த கொள்கை போன்றன லியூக்ிப்போசின் 

செல்வாக்கின் மூலம் எஏறபட்டவை எனச் சிலர் கருதுகின்ற 

னர். ஆனால அலுகமையோன் நுண்டுராளைகள் பற்றிக் குறிப் 
பிட்டிருப்பது எமககுகத் தெரியுமாதலால் எம்பிடோகிளிகன் 

கொள்கை அவரிடமிருந்து பெறப்பட்டிருக்கலாமெனக் கருத 

இடமுண்டு. அலுக்மையோனும், பிற்கால அயோனிய மெய். 

‘Le எம்பிடோகிளி, லியூக்பெபோசுவின் செல்வாக்குக் குட்பட்டிருந்தார் 

என்னும் கருததை எற்றுககொளவது இனிவரும் சில அத் இயாயங்களின்' 

மூககய கொள்கையையே மாறறுவதாக முடியும. எம்பிடோகிளிசன் செல் 

வாககுககுடபடட பிநதிய பைதாகரச கொள்கையின் செல்வாககு லியூகூப்: 

போசுவை வசபபடுததியது என தான் நிரூபிபபேன்.
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யியற் சத்தனையாளர்களும் கொண்டிருந்த சில உடற்கூற்றுக் 

கொள்கைகள் பற்றிய வரலாற்றுடனும் இக்கருதது பொருந் 
துவதாயுள்ளது. எம்பிடோக்களிசால் நிறுவப்படட வைத்தியக் 

கழகத்தின் மூலமாகவே இக்கொளகைகள அயோனியாவை 
அடைந்திருக்க வேண்டும் என எம்மால் உணரமுடிகிறது. 

108. தன்னைத் தெய்வமெனப் பிறர் கொள்ள வேண்டும் 

எனும் எண்ணத்துடன் எம்பிடோக்களிச எட்னா எரிமலையின் 

வாயினுட் குதிதததாகக் கூறப்படுகிறது. இரவு* நோரத்தில் 
திடீரென எம்பிடோக்கிளிசு வானுலூறகு க் தூக்கியெடுக்கப்பட் 

டார். என அவரைப் பின்பறறியோ துவகி வைதத கதையே 

கெட்ட எண்ணத்துடன் இவ்வாறு தரித்துக் கூறப்பட்டதெனத் 

தோன்றுகிறது. உள்சநர் மக்களிடையே எவ்வித வரலாறும் 
வழக்கிலிருக்காதபடியால் இவ்விரு கதைகளும் எளிதில் ஏற்றுக் 

கொள்ளப்படலாம். எம்பிடோககளிசு காலஞ் சென்ற இடம் 
AGS) அலல ; பெலோப்பொனீ௯ு அல்லது தெளரியையா மயிருக் 

கலாம். அவர் அதென்சு சென்றிருக்க முடியாது எனறு கூறு 

வதற்கும் எவ்வித நியாயமும் இலலை.* சோக்கரதருக்கு இளமை 
யிலேயே எம்பிடோககளிசின கொள்கைகள் தெரிந்திருந்தன 

வென்று பிளேட்டோ கூறுஒறார். அத்துடன் எம்பிடோக்கிளிசின் 

கொளகைகளில் அவரின் தனித்தனமையைக் காட்டுவதான 

ஒன்றையே பெரிய இரிட்டாசும் பின்பற்றினார். 

104. அங்கதக்கவிஞர் செனோபனிசைச் சேர்த்துக் கொள்ளா 

விட்டால், செய்யுள் உருவததஇல் தமது சிந்தனைகளை வெளியிட்ட 

இரண்டாவது மெய்யியல் ஞானி எம்பிடோக்கிளிசே. இரேக்க 
மெய்யியல் அறிஞருள் செய்யுளியற்றிய கடைசி அறிஞரும் 

எம்பிடோக்களிசே எனக் கூறலாம பைதாகரசின் கொள்கை 

களைச் சார்ந்து எழுதப்பட்டிருக்கும். செய்யுள்கள் பிந்தியகால 

இடைச்செருகல்கள் போலக் காணப்படுவதால் நாம் அவற்றை 

யும் விட்டுவிடலாம். செய்யுள் எழுதும் முறையில் பார்மனை 

L இது பொண்டோசநாட்டூ எரகஏளைட்டசுவாற் கூறப்பட்ட கதையாகும. 

2 பொதுவாக வழக கதைகளை, திமாயோசு விரிவாக மறுத்துள்ளார். 

எமபிடோக்கிளிசு ஒலிமபியாவுககு௪ செனறதன பினனா சிசிலிக்கு ஒருபோதும் 

மீளவில்லை என அவா இடமாகக கூறுனறா. ஆனால தெளரியைக குடி 

யேறறம பற்றி ஒலிம்பியாவில் பேசசுவார்ததைகள் நடைபெறறன வெனறும், 

பெலோப்பொனிீசிலிருந்தும் எனைய இடஙகளிலிருந்தும் கரேககாகள அங்கு 

செனறனரென்றும் தாம் அறிவோம். இது சமபநதமாக அவர் அதென 

சுக௫௪ சென்றிருககலாம். 

5, இவன் பிளேட்டோவின் திமாயசுவில் வரும் இரிட்டோசுவே யன்றி முப்ப 
;தஇன்மரில ஒருவனான இிரிட்டோசுவல்ல. உணமையில் இவன அவனது 
பாட்டனாவான்.
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டிசை எவ்வாறு எம்பிடோக்ளிச௪ பின்பற்றினாரோ அதேமாதிரி 

லியூக்கிறத்திசு இவரைப் பினபறறினார். கவிதை அணிகளுடன் 
எழுதப்படுவனவற்றிற்குப் பொருள் காண முயலும் போது 

சிரமம் ஏற்படுகிறது எனபது உண்மைதான். ஆனால் எரக்கிளைட் 

டசுவின வசனங்களிலும் பார்கக எம்பிடோக்டிளிசின் செய்யுள் 

களிலிருந்து அவறறின் மெய்மியல உட்பொருளை மீட்பது இல 

குவாயிருககறது என்றே கூறவேண்டும். 

105. வேறு எந்தக் இரேக்க மெய்யியல் ஞானியையும் விட எஞ்சியுள் 
எம்பிடோகூளிசுவின் குறிப்புக்களே எமக்கு அதிகமாகக் இடைகு எவை 

திருக்னெறன. “ இயறகை பற்றிய கவிதைகள் *” * தூய்மை 

யாக்கம் ” ஆய இருதொகுதிகளும் மொத்தம 85,000 செய் 

யுன்களைக் கொண்டிருந்தன வெனறு அலெக்சாந்திரியா நகர 
நூல்நிலையக காபபாளர்கள் மதிபபிடடனர் என இடையோ 

சினிசு, சூமிதாசு ஆூயோர் எழுதி வைத்துள்ள குறிப்புக்கள் 
கூறுனெறன. இவற்றுள் 2,000 செய்யுள்கள் “ இயறகை 

பற்றிய கவிதைகள் '” என்னும் நூலில் அடககியிருந்தன. 

இநநாலின ஐததில் ஒரு பங்கற்கும் குறைந்ததாக இருந்த, 
பேோண்டவியற் கவிதைமிலிருந்து 850 செய்யுளகளும செய் 
யுட் பகுதிகளும் எமககு வாலாறளுசிரியர் டியல்்ச மூலம் கடைத் 

திருக்னைறன. ஆகவே இதிலும் எவ்வளவோ தொலைந்து 

போயினவென்பதை நாம தினைவில் வைததிருககவேண்டும். 

அலெக்சாந்திரிய அறிஞர்களால் எம்பிடோகிளிசின கவிதைகள் 

எனக் கூறபபடும் பிற சிலவறறை அவருடையவை என ஓத்துக் 

கொள்ள முடியாது. டியல்சு ஒழுங்குபடுத்திய முறையில் எஞ்சி 

யுள்ள செய்யுளகளைத் தருகறேன : 

(1) 
அறிவாழம்கொண்ட அங்கதோசுவின் மகனாயே பெளசானி 

யாசே உற்றுக் கேடபாயாக. 

(2) 
அவர்களது உடல்களின பல பாகஙகளிலுமுள்ள ஆற்றல்கள் 

மிகக் குறைந்தவை; அவர்கமாது சிந்தனையின் கூர்மை 

மமுங்கும் வண்ணம் அவர்களைத் தாக்னாம் கவலைகள அநேகம். 

உண்மையில் வாழ்வெனக் கருதபபட முடியாத சிறு கால 

வாழ்வையே அவர்சளாற் காண முடி௰றது. விரைவுடன் 

வரும் முடிவான, மரணத்தை நோகூ இட்டுச் செல்லப்படும் 

அவர்கள், புகையைப் போல மறைந்து விடன்றனர். எல்லா 

வகையிலும் அவசரவழிகளில் அழைத்துச் செல்லப்படும் ஒவ் 

வொருவனும் தனனால் காண முடிந்தவற்றை மட்டிமே 

முற்றாக நம்பி, தான் பூரணத்துவத்தையே கண்டுவிட்டதாக
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வீணில் தற்புகழ்ச்சிமில் ஈடுபடுகிறான். இந்த விடயங்களை மணி 

தர் தமது மனத்தால் அறிந்து கொள்வது எத்துனை கடினம் 1! 
கண்களால் முறறாகக் காண்டலும் காதுகளால் முற்றாகக் கேட்ட 
௮ம் அரிது, அரிது ! எபபடியாயினும், Qa வததுள்ள ஜீ 
அழியும் இனமையுடைய மனிக மனத்தின் ஆற்றலுக்கு அப் 

பாற்படடவற்றை அறிந்து கொளள முடியாது. ௯. ந, 1. 

(3) 
உனது ஊாமை இதயத்துட் பேணுதற்காக........ 

(4) 
தெய்வங்கான் ! பானிதர்களுகியைல்பான விசரை எனது நாவி 

Oss விலக்குவீராக. எனது உதடுகளுக்கு ஒளிவூட்டி 

அவற்றிலிருந்து புனித ஊறறுப பாயும்படி செய்வீராக. வெண் 
மையான கைகளுடைய கணன்ணியே, யாவரும் வழிபடும் சேவ 

தையே, ஒரு தாட் குழந்தைகளாகிய நாம் அறிய வேண்டிய 
வற்றை நான் கேட்க வகை செய்யும்படி உனனை இறைஞ்ச 

வறேன். உணது புனித இருப்பிடததிலிருத்து, உண்வசப்படடு 

விற்கும் எனனை இயக்குவாயாக, எனக்கு வேகத்தைத் தரு 
வாயாக. உனனாற்றாம பெற்ற கர்வததினால் தமது Ss 
Hoe மிஞ்சிய முறையில் பேசும் பொருட்டும், அதுணடுலம் 

“ அறிவின உச்சியில் ”” தமக்கு ஓர் இடம் பெறுல்பொருடடும், 
உணனக்குப புகமும மதிப்பும் கொண்ட மாலைகளைச் சமர்ப்பிக்கும் 
மானிடர்களை நீ அதிகமாக உயாத்தாது விடுவாயாக. 

ரீ இப்போது சென்று ஒவ்வொரு பொருளும் என்ன விதத் 

தில் தெளிவாயிருககறதெனறு உனது முழு ஆற்றலையும் 
டை(யோகிததுக் கவணிததல் வேணடும். உணது காதுகளால் 

கேட்பனவறறினும் பார்க்க 6 காணும் காடசிகள் அதிகம் 
தம்பத்தகுரநகவை எண்று நினைத்துவிடாகே. அல்லது உனது 

தாவின் அவை யுணர்வு உனது காதுகளின் ஒலியுணா்விலும் 
பார்க்கக் தாழ்ந்தது என்று நினைக்ககவபாது. அறிவைக் 

தேட உதவக்கூடிய எத்த அஙகதைதகையுமே நம்பத்தகாகததென 

கீ கழமித்துவிடக்கூடாது. ஒவ்வொன்றையும் அது எவவகையில் 

கெெளிவாயிருககறதோ அவ்வகையில மதிப்பிடல் வேண்டும்... 
R. P. 163. 

(5) 
ஆனால் உன்னிலும் சிறந்தவர்களாது சொற்களை தம்ப மறுப் 

பதும மிகவும் இதிந்த குணமாகும். தான் கூறுபவை உணாது 
இதயததில் பதிந்ததும் அவற்றை நீ எனது தேவதையின் 
உறுதியான சாட்செளாகக் சருஇப் படித்துக் கொள்ளலாம்.
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(6) 
முதலில் எல்லாப் பொருள்களினதும் நானகு மூலகங்களை 

யும் தெரிந்துகொள் : ஒளிர்விடும் சிய௬, உயிரளிக்கும் வரா, 

அழியுந் தன்மையுடைய யாவர்ககும தீரூற்றாஞும்” கண்ணீர்த் 

அளிகளையுடைய தெசுத்திக, அய்தோனிய௯. 7. 2. 104. 

(7) 
ஆக்கப்படபாது 22 2 ட லட உலக 

(8) : 
நான் உனக்கு இன்னு மொன்று சொல்வேன். அழின்ற 

அனைத்திலும், ஒன்றாவது பொருளாவதில்லை : பழிகேடுடைய 

மாணம அவநறை அடையாது விடுவதுமில்லை. ஏற்கெனவே 

கலந்திருப்ப்வை மீண்டும் கலநது ஒன்றோடொன்று மாறு 

பட்டு உணடானவையே அவை. பொருளென இவை மனிதர் 

சளால்தான பெயரிடப்பட்டிருக்ணெறன. R. P. 165. 

(9) 
ஆனால் வளியும் ஒளியும் கலந்து (தற்செயலாக) மனிதர் 

களாக உருப்பெறும்போது, அல்லது காட்டுமிருககசகளாகவோ, 

பறவைகளாகவோ, தாவாஙகளாகவோ கலக்கும்போது அதைப் 

பிறப்பு என அவர்கள் கொள்ளேைறனர். இநதப் பொருள்கள் 

மீண்டும பிரியும்போது அதை அவர்கமா துயர் மிகுநகு இறப் 

பென (தவறாக 7) அழைக்கிறார்கள். நானும் அத்த வழக்கத் 

தைப் பின் பற்றி இவறறை இந்தப் பெயர்களாலேயே அழைக் 

றேன். 

(10) 
பழி வாங்கும் மாணம். 

(11, 12) 

மூன்பு இல்லாதவை புஇதாகத் தோன்றலாம் என்றும் 

பொருள்கள் அழித்து முற்றாக நாசமாகிவிடலாம் என்றும் 

ினேப்பவர்களுக்கு ஆழ்ந்த சிந்தனை எதுவும் இல்லை--அறி 
விலிகள் : வனெனில் எவ்விதததிலும் இல்லாததுிலிருந்து 

ஒனறும் தோன்ற முடியாது; இருப்பது அழிந்து போவதும் 

சாத்தியமில்லை ; அவ்வாறு நடத்தல் சாத்தியம் என நாம் 

கேள்விப்பட்டதும் இல்லை. %. 2. 1655. 

3- நானகு மூலங்களும் அவற்றின் புராணப் பெயர்சனினால் இங்கு அறி 

முூகப்படுதகப்படடுள்ளன.
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(13) 
முழுமை என்பது கொஞ்சமேனும் வெறுமையாகவோ அலா 

வுக்கு மீறி திரம்பியோ இல்லை. 

(14) 
மூழுமை என்பதில் ஒனறும் வெறுமையாய் இல்லை. அப்படியா 

யின் அதை அதிகரிப்பகற்கான எதுவும் எங்கிருந்து வசமுடியும் 8 

(15) 
மக்கள் தமது வாஜ்வென அமைப்பதை வாழும் வரைக்கும் 

தான், இருக்கிறார்கள, நல்லதையும் கெட்டதையும் அனுபவிகக 

றார்கள் ; காம் கஉருவாகுகறகு மூனனரும், தாம்சலைந்து 

போனதன் பிண்ணரும் முறறாக இல்லாது போயவிடுஞார்கள் 

என இவ்விடயஙகளில் ஆழ்த்த அறிவுள்ள எந்த மனிதனும், 
முடிவுசெய்ய மாட்டான %. 1, 165 a. 

(16) 
எனெனில் அவை (பூசலும் காதலும்) மூன்பிருந்தவாறே 

கட்டாயம தொடர்ந்து இருக்கும் ; எல்லையற்ற காலத்தில் 

இவை எபபோதாவது இல்லாது போய்விடும் எனவும் தான் 
நினைக்கவில்லை. %. P. 166௦. 

(17) 
தான் உனக்கு இரட்டைக் தண்மையுடைய கதையொண்று 

சொல்வேன். ஒரு காலத்தில் பலவறறிஸிருத்துகான ஒனறு 

வளர்ந்தது ; இன்மனாரு காலத்தில் ஐன்றுக்குப் பதிலாக 
அது பலவாகப பிரிந்தது. அழியும் பொருள்கள் வருகலும் 
மறைதகலும் இரட்டிப்பாக நடைபெறுகிறது. எல்லாப் பொருள் 

களும் ஒனறு சேர்தல் ஒரு தலைமுறையைத் தோற்றுவித்து 
அதை அமிக்கிறது ; மறறையது வளர்ந்து பொருளகள் பிரியும் 
போது, சிதறுகிறது. இபபொருள்கள தொடர்ந்து இடம் 
மாறுவதும் இடைவிடாது நடைபெறுறைது-- ஒரு நேரத்தில் 
காதலினால் எல்லாம் ஒனறாகச் சேர்ினெறனை ; பிறிதொரு 
தோத்தில் பூசஸின எதிர்பபினால் யாவும் வெவ்வேறு இசை 
களில் இட்டுச் செல்லப்படுகின்றன. பலவற்றிலிருநது ROOT (VS 
வருதலும் ஓன்று பிரிக்கப்படும்போது மீணமிம பலவாதலும் 
இவற்றின் இயல்பாக இருக்கும்வரை, இவை இவ்வாறு தோன்று 

தலும் இவற்றின் வாழ்வு முடித்து போதலும் நடைபெறுவறது. 
ஆனால் இவை தொடர்ந்து இடம் மாறிக் கொண்டிருத்தலை 

கிறுத்தாதிருக்கும் வரை இவற்றை இருப்பு வட்டத்இவிருந்து 
அகற்றுகுலும் முடியாது.
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எனது சொற்களைக் கவனிப்பாயாக. ஏனெனில் கல்வியே 

அறிவை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. எனது உரையின தலைப்பு 

களைத் தந்தபோது நான கூறியது போல தான் உணக்கு ar 

டைத் தன்மையுடைய கதையொனறு சொல்வேன. ஒரு காலத் 

தல் அது பலவநறிலிருந்துதான் ஒன்றாகச் சேர்ந்து வளர்ந் 

தது. இன்னொரு காலத்தில் ஒன்றுக்குப் பதிலாக அது பல 

வாகப் பிரிந்தது ; இயும் நீரும் நிலமும் மிகவும் உயரமான 

வளியும், இவற்றைவிட ஒவ்வொண்றுக்கும் சம நிறையுள்ள 

பயங்கர பூசலும் இருந்தது. அத்துடன் இவற்றின் நடுவே 

சமநீளமும் அகலமும் கொண்ட காதலும் இருந்தது. Boss 

துப் போனவன மாதிரி வெறுமனே பார்த்துக்கொண்டிராது 

அவளைத்தான நீ உனது மனததில் இருத்திச் சிந்தித்தல் 
வேண்டும். மானிதரின அமைப்பிலேயே பதிக்கப்பட்டவளொணகீ 

கூறபபடுபவள் அவளே. அவர்களிடையே காதல் பறதிய 

இந்தனைகளைத் தாண்டுபவரும் சாந்தமான செயலகளைச். செய்ய 

வைப்பவளும் அவளே. இன்பம் என்றும் அபுறறாடைற்று 

என்றும் அவளையே அழைகூறார்கள். தம்மிடையே நடமிடும் 

அவளை இன்னமும் மனிதர்களில் எவரும் கவணிக்கவில்லை. 

ஆனால் நீ இப்போது நான் வஞ்சனையினதிக் கூறுவனவறதின் 

ஒமூங்கைக் கவனிப்பாயாக. ஏனெனில் இவையெல்லாம் FLO 

வயதுடையவையாய இருப்பினும் ஒவ்வொன்றிற்கும் அதற்கே 

உரித்தான தனி இயல்பும் போக்கும் உண்டு. ஆனால் காலப் 

போக்கில் ஒவ்வொன்றும் மாறி மாறி முதன்மை பெறுகிறது. 

இவற்றை விட வேறொன்றும் தோன்றுவதில்லை. இவை 

மறைவதும் இல்லை. தொடர்ந்து மறைந்து கொண்டிருத் 

இருந்தால், இவை இப்போது இருக்கமாட்டா. அத்துடன் 

முழுமை என்பதை யாது அதிகரிக்கச் செய்ய முடியும் ? அது 

எங்கிருந்து வாழமுடியும் ? அது எப்படி அழிய முடியும் £ 
எனெனில் இவை இல்லாது வெறுமையாய் இருக்கனற இடத் 

தைக் காணோம். இவை மாத்திரமே இருக்கின்றன. ஆனால் 

ஒன்றுக்கூடாக ஒன்று ஓடுவதால் அவை ஒரு கணம் ஒன்றாக 

வும் இன்னொரு கணம்  மறறான்றாகவும் எப்போதும் 

இதக்ககைய பொருள்க சாகவும் மாறிக்கொண்டேயிருக்கின்றனா. 

BR. P. 166. 

(18) 
காதல். 

(19) 

விடாது பற்றிக் கொள்ளும் காதல்.
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(20) 
இது (காதலுக்கும் பூசனுக்கும் இடையே உள்ள போட்டி) 

மனித அங்கங்கள் எல்லாவறறிலும் நடைபெறுவது வெளிப். 

படை. ஒரு காலத்தில், வாழ்ககையிண் மலர்ச்சிப் பருவக் 

காதலினால், உடவின்பாகங்களான அங்கங்கள் யாவும் ஒன்று. 

சேர்க்கப்படன்நன. இன்னொரு காலததில் கொடிய பூசலி, 

னால் துணடிக்கப்பட்டு இவை யாவும் வாழ்க்கைக் கடலின். 

பேரலைகளோடு தனித்தனியே கலைந்து செல்கின்றன. நீரில், 

வாழும் மீனகளும், குன்றுகளில் வசிக்கும் விலங்குகளும், 

சிறகடித்துப் பறக்கும் கடறபறவைகளும், தாவரங்களும், யாவும் 

இவ்வாறே. KR. P. 173 d. 

(21) 
எனது உரையை முன்பு கூறிய முறையில் எதாவது குறைபா 

டிருந்ததாயின், அதற்ஞுச் சாட்சியாக உள்ளவற்றை இப்போது 

அவதானித்துப பார். எங்கும் பிரகாசமாயும் சூடாகவும் இருக் 

கும் சூரியனையும், ஒளிவிடும் பிரகாசத்தினும் வெபபத்துலும் 

மூஜ்சியிருக்கும் அழியாத பொருள்களையும் நோக்குவாயாக.. 

எங்கும் இருளும் குளிருமாயிருகற மழையையும், நிலத்தி 

லிருந்து வெளிப்படும் இடமான நெருக்கமான பொருள்களையும் 

நோக்குவாயாக. விரோதித்் திருக்கும்போது இவை யாவும் உரு 

மாறியும் தனித்தும் இருப்பன. காதலினால் இவை- வாவும் 

ஒன்று சேர்ிண்றன $; ஓன்றை ஒன்று விரும்புகின்றன. 

மூன்பு இருந்தவைகளும், இப்போது இருப்பவையும், இனி 

இருக்கப் போகின்றவைகளும் இவற்றிவிருந்துகாண் பிறந்தனை 

மரங்கள், ஆண்கள், பெண்கள், விலஙகுகளன், பறவைகள், நீரில் 

வாழும் மின்கள் ஆூய யாவும், என், நீண்ட காலம் வாழ்ந்து 

யாவராலும் உயர்ந்தவர்களாக மஇக்கப்படும் கடவுளர்கள் கூடத் 

தாண். ௩.௫. 10661. 

எனெனில் இவை மட்டுமே இருக்கின்றன ; ஆனால் ஒன்றுக் 
கூடாக ஒன்று ஓடி வெவ்வேறு உருவங்களைப் பெறுகின்னை? 

கலப்பு இவற்றை அவ்வளவு மாற்றிவிடுகிறது. %. P. 166 g. 

(22) 
சூரியன், நிலம், வானம், கடல் என்னும் இவை யாவும்; 

கும்மிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு அழியும் பொருள்களில் சேர்க்கப்பட் 

மள்ள தமது பகுதிகளோடு ஓத்து தன்மைய/டையனவாயே 

உள்ளன. இவற்றுன்ளும் கலப்புக்கு மிகவும் எற்றவையா 

புள்ள பொருள்கள் ஒனறுக்கொன்று ஒத்த தன்மையுடையன 

வாயிரு த்தலால், அபுறொடைற்றின் மூலம் காதலால் இணைக்கப்
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படுன்றன. பிறப்பிலும், சேர்க்கையினும் உருவத்திலும் மிக 

வும் மாறுபட்ட பொருள்கள் மிகவும் விரோதுத்திருககன்றன. 

எனெனில் பூசலினால பிறப்பிக்கப்பட்ட இவை இணைவதறகுச் 

சிறிதேனும் பழக்கமில்லா தனவாயும் பூசலின் கட்டளையால மிக 

வும் துயரடைவனவாயும் உளலான. 

(23) 
ஆழ்ந்த அறிவினால் நன்றாகத் தமது கலையைப் பயின்ற 

ஓவியர்கள் ஆலய சித்திரங்களைத் இட்டமுற்படும்போது, தமது 

கைகளில் பல நிறமான சாயங்களை எடுத்துச சிலவறறைக் குறை 

வாகவும் கலவற்றை அதிகமாகவும், ஏற்ற விகிதபபடி கலந்து, 

அதஇலிருந்து எல்லாவிதமான உருவங்களையும்-மரங்களையும், 

ஆண்களையும், பெணகளையும், விலங்குகளையும், பறவைகளையும், 

நீரில் வாழும் மீனகளையும் நீண்டகாலம் வாழ்பவர்களும் உயர் 

வாக ' மஇக்கப்படுபவர்களுமான தெய்வங்களையும் தோற்று 

விப்பது போலவே உண்மையில் இவை யாவும் தோற்றுவிக்கப்படு 

இன்றன. எண்ணிறந்தவையாகத் தோன்றும் அழியுத்தனமையு 

டைய இவை யெல்லாம் வேறு எத்த முறையிலோ பிறக்கனுறன 

என்னும் பிழையான எண்ணத்தை உன் மனத்தில் இருகக 

விடாதே. இந்தக் கதையை ஒரு தெய்வததிடமிருந்து கேட்டுன்ளா 

யாதலால் இதை நீ உறுதியாக அறிந்து கொள்ளலாம். 

(24) 

கடைசிவரை வெறும் வார்த்தைகளாலான ஓரே பாதையிற் 

சென்றுகொண்டிருக்காமல் ஒரு உச்சியில் இருந்து இனடுனொரு 

உச்சிக்கு அடியெடுத்து... 22222 

(25) 
சரியானதெதுவோ அதை இரண்டு முறை வேண்டுமானாலும் 

சொல்லலாம். 

(26) 

காசைசழற்சியில் அவை Bios! முறையின்படி ஒன்றனுன் 

ஒன்னு புகுந்து தமது முறைவரும் போது வலிமை பெறு 

இன்றன. %. ம. 166 ௦. 

இவை மாத்தாம் உள்ளன. ஆனால் ஓணன்றனணுள் ஒன்று 

புரும்போது இவை மனிகர்களாகவும் விலங்னெங்களாகவும் 

மாறுகின்றன. ஒரு காலததில் காதல் மூலமாக இவை யாவும் 

ஒரு ஒழுஙகுக்குக் கொண்டுவாப்படன்றன. இன்டுனாரு காலத் 

இல் பூசலின் எதிர்ப்பினால் இவை வெவ்வேறு இசைகளுக்கு 

இட்டுச் செல்லப்படூின்றன. மீண்டும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து தணி
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யூம் வரை இவை கலைத்து செல்ன்றன. இவ்வாறு பலவற்றி 

லிருந்து ஒன்றாகவும், ஒனறிலிருந்து பலவாகவும் மாறுவதனால் 

இவை தோற்றம் பெறுினறன ; இவற்றின் வாழ்வு நீடிப்ப 
தில்லை; ஆனால் தொடர்ந்து இவ்வாறு மாறிக்கொண்டிருக்கும் 

வரை இவை இருப்பு வட்டத்திலிருந்து அகற்றப்படாது இருந்து 

வரும். 

(27) 
கோளமாயும் வட்டமாயும், தனது வட்டமான தனிமையிற் 

களித்துக்கொண்டும் இருப்பதான இசைவு, மிகவும் நெருக்க 
பமாகக் கடவுளை அணைததிருப்பதனால் அங்கே (அத்தக்கோணத்து 

ணுளனளே) சூரியனது வேகத்துடன் அசையும் அங்கங்களையோ 

வலிமையும் அடர்த்தியான வளர்ச்சி கொண்டதுமான நிலத் 
தையோ கடலையோ அடையாளம் கண்டு கொள்ளா முடியா 

இருக்கறைது. 7. P. 167. 

(27 a) 

அவனுடைய அஙகஙகளிலே முாரண்பாடோ, வேண்டத்தகாத 

பூசலோ இல்லை. 

(28) 
ஆனால் அவண் எல்லாப் பக்கங்களிலும் எல்லையற்ற ௪ம 

அளவுடையவனாகவும் கோளமாயும், வட்டமாயும், தனது வட்ட 

மான தணனிமையிற களிப்பவனாகவும் இருந்தான். 

(29) 
அவனது முதுகிலிருந்து இரு இளைகள் வெளிவருவதில்லை ; 

அவனுக்குப் பாதஙகளோ, வேகமான முழங்கால்களோ அலலது 

ேறு எந்தப் பயன்தரு உறுப்போ இலலை. ஆனால் அவண் 
கோளமாயும் எல்லாப்பக்கங்களிலும் ௪ம அளவினனாயும் இருந 
தான். 

(30, 31) 
அந்த வன்மையான உறுதிமொழியின்படி தமக்கென விதிக் 

கப்பட்ட காலம் முதிர்ந்து வந்தபோது கடவுளின் உறுப்புக்களில் 
சல் மிகுந்து அப்பூசல் தனது உரிமைகளைக் கேட்க முற்பட்டது. 
- .கடவுனின உறுப்புக்கள் யாவும் அப்போது ஒனறணன்பின் 

ஒன்றாக அதிர்ந்தன. %. . 167. 

(32) 
அத்த இணைப்பினால் இருபொருள்கள் சேர்க்கப்படுன்றன.
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(33) 
அத்திமரத்தின்பால் வெண்மையான பாலைக் கட்டி இறுக் 

குவதுபோல்....... ee ee 

(34) 
தண்ணீரால் மாவைக்கட்டி, யாககுவதுபோல. ..... 

(35, 36) 

இனி நான் இதுவரை நடந்த கவிள sachet வழியே Aan.) 

அடியெடுத்து வைத்து, இது வரை நான் கூறியவற்றிவிருந்து 

புதிய கூறறுக்களை வெளிக்கொணெர்வேன். சுழியின மிகவும் 

ஆமமான அடிவரைக்கும் பூசல் வீழ்ந்து, சமியின் மத்தி 
வரைக்கும் காதல் வந்து விடும்போது அதுலே எல்லாப் 

பொருள்களும் ஒன்றாகவே இருப்பதறகாக ஒன்று சேர்கின்றன; 

யாவும் ஒரே நோத்தில் வராது தமக்சைந்தவாறு வெவ் 

வேறு பகுதிகளிலிருந்து வருசினறன. அவை “கலக்கும்போது 

பூசல் கடைசி எல்லைநிலை வரைக்கும் வில் செல்லக் தொடங் 

இயது. ஆனால் இனனும் முற்றாக வீழ்ச்சியடையாத பூசவின 

பிடியிலிருந்த பல பொருள்கள், கலக்கும் பொருள்களினி 

டையே, இனனம கலவாது எஞ்சியிருநதன ; எனெனில் பூசல் 

இனனும் முற்றாக ஓய்ந்து போகாமலும், வட்டத்தின் வெளியே 

யுள்ள எல்லைவசைகனாம் போகாமலுல் இருந்தது. அதில் 

இன்னமும் கொஞ்சம் உள்ளே இருந்தது. அத்துடன் முழுமை 

எனபதன உறுப்பிலிருந்து கொஞ்சம் எற்கெனவே வெளி 

வந்திருந்தது. பூசல் இவ்வாறு வெளியேறிக்கொண்டிருக்கும 

போது, அழியாத தனமையுடைய காதல் ஒரு 'மென்மையானி 

ஒடையென் உள்ளே வதந்துகொண்டிருந்தது. உடனே முன்பு 

அழியாதனவாயிருந்தன வெல்லாம் அழியுந் கன்மையு 

டையனவாக மாறின ; மூனபு கலவாதிருந்தவை யெல்லாம் 

கலந்தன ; ஒவ்வொன்றும் தனது வழியை விட்டு விலூறைறு. 

அவை அவ்வாறு கலந்தபோது எண்ணற்ற அழியும் தன்மை 

யுடைய பொருள்ள் பல்வேறு வகையான உருவங்களுடன் 

தோன்றி வெளியே பரவின. இவை யாவும் பார்ப்பதற்கு 

வியக்கத்தக்க அழகுடையவையாயிருந்தன. 7௩. ந, 169. 

(37) 
Pon sog பொருட்களைத் gsiGor mii éQarcrOmg ; 

காற்றுத் தனது அளவைக் கானே கூட்டிக்கொள்கறைது...
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(58) 

சூரியனின் தொடக்கத்தையும், நிலம், யொங்கும் கடல், .ஈர 

மான வாயு ஆய எல்லாப பொருள்சளும், இவறறைச் அற் 

றித தனது வளையதகதை நெருக்கமாக இடும் பெரியவனான வளி 

யும், இப்போது நாம் காணும் பொருளகள் யாவும் எங்கிருந்து 

பிறந்தன என்பதையும் நான் உனக்கு முதவில கொல்வேகன். 

R.P. 170 a. 

(39) 
முழுமையின் சிறியவோர் பகுதியையே கண்டவர்களாகய: மனி 

-தர்களது வாயிலிருந்து பிறந்த அறிவற்ற கூற்றின்படி... நிலத் 
இன ஆமமுூம், அளனைற காற்றும் எல்லையந்றனவாய் இருந் 

தால்....உ ௩, 105௩. 

(40) 
சடுஇியாகத் திரும்பும் சூரியனும் சாந்தமான நிலவும். 

(41) 
அது (ஞசூரியவெளிச்சம்) ஒனறுசேர்க்கப்பட்டு அகன்ற வான 

மண்டலத்தைச் சுறறி வட்டமிடுனெறது. 

(42) 
அவன் தனக்கு மேலாக அவன் போகும்போது அவனது 

கஇர்களைக் தடைசெய்து வெளிறிய முகததையுடைய சந்திர 
னளவு அகலமூடைய திலப்பகுதிமின் மீது நிமலொன்றைப் 

படிய விடுுஇறாள். ் 

(48) 
அபபடியாயினும் சூரியனது ௧கஇர் சந்திரனது அகன்ற வலிய 

(வட்டத.தல் மோதியதும் உடனே வானத்தைக் தொடும் பொருட்டு 

ஒடி மீன்கிறைது. 

(44) 
. கொஞ்சமும் கலவரப்படாக முகத்துடன் அது ஓவிம்போசுக்கு 

'ஸிசைந்து பாய்கிறது. 7. உ. 140. 

(45, 46) 

சக்காகத் இன் அச்சுல்குடம் அது தூாரததிலுள்ள Qo Au dons 
தோக்சை சுழல்வதுபோல நிலத்தைச் சுற்றி வட்டமான இரவல் 
ஒளியொனறு சுமல்றைது. 

8-. இக்கூற்று செனோபனிசவினுடையது என அறித்தோதில் குறிப்பிட்டுள் 
ளார். இரணடாம் அததுயாய;த் இல் பாசக.
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(47) 
எனெனில் அவள் எதிரேயுள்ள வீறார்ந்த சூரியன௫ .புனித 

வட்டத்தை தோக்குகிறாள. 

(48) 
வெளிச்சத்திற்கு எதிராக வருவதன் மூலம் பூமியே Arenas 

உண்டுபண்ணு றது. 

(49) 
தனிமையான, பார்வையற்ற இரவு. 

(50) 
கடும் மழையும் காற்றும் ஐரிசுவினால் கடலிலிருந்து கொண்டு 

வசப்படுனெறன. 

(51) 
வேகமாக மேலெமும் (இ) 

இ 
நில்த்திற்குக் கழே B பல 'இடங்களில் எரின்றது. Bo 

P. 171 a. 

(53) 
பெரும்பாலும் வேறுவழியிற் செல்வ.தானாலும்,, அந்த 'நேரது, 

தில் அது (வளி) அவ்வழிமில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. R. Pe 
171 a. 

(54) 
ao garg தீண்ட வேர்களினால் Bors Rey பதிந்தது. &- 

P. 171 a. 

(55) 
நிலத்தின் வியாவையான கடல். &. P. 170 b. 

(56) 
- சூரியனது கதிர்களின் தாக்கத் இனால் உப்பு கட்டியாக்கப்பட்டது 

(57) 
அகுனமீது (நிலத்தின்மீது) கழுதக்தில்லாக பல தலைகள் மூளைத் 

தெழுந்தன ; கோள்களில்லாது வெறுமையான கைகளும் 
தெற்றிமில்லாக கண்களும் அங்கும் இங்குமாக அலைந்து Bigs 

gor. R. P. 1738 a.
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(58) 
தனிமையான உறுப்புக்கள் பிணைப்பை நாடி அலைந்தன. 

(59) 
ஆனால் தெய்வததன்மையோடு தெய்வத்தன்மை மேலும் 

மேலும் கலக்கும்போது இப்பொருள்கள் தால் அவ்வப்போது 

இருந்தவாறு இணைந்து கொண்டன. அத்துடன் இவற்றை விட 

மேலும் பல பொருள்களும் தொடர்ந்து கோன றின. 

(60) 
எண்ணிறந்த கைகளையுடைய அருவருக்கததக்க பிராணிகள். 

(61) 
மார்பும் முகமும் வெவ்வேறு இசைகளைப பார்த்துல்கொண்டி 

ருப்பது போல உன்ன பல பிராணிகள பிறந்தன ; இல மனித 
முகங்களோடு பிறந்த எருதுகளின கனறுகள் ; வேறு இல 
எருது முகங்களோடு பிறந்த மனிகக் குமத்தைகள் ; மற்றும் 
'மலடான பாகங்களைக் கொண்டவையும் ஆணினது இயற்கையும் 
பெண்ணினது இயற்கையும் லைந்துள்ளனவையுமான பிராணி 
eer. R. P. 173 ௩. 

(62) 
ஆண்கைது கங்குற்றுளிர்களையும் sovsrekir oSIBGid பெண்டீர் 

களையும் த தான பிரிநதபோது தோறறுவித்தது எவ்வாறு 
எனபதைக் லேட்பாயாக; எனெனில் நான கூறும் கதை தொடர் 
பற்றதோ அல்லது அழியாமையினால கூறப்படுவ கொண்றோ 
அல்ல. ஸரூணத்துவம் கொண்டவையும் நீரும் நெருப்பும் 
அடங்கேவையுமான உருவங்கள் நிலத்திலிருந்து தோனறின. 
தனது இயல்பு கொண்டவறறை அணுகும் பொருட்டு, இ 
இவற்றை மேலே அனுபபியது. இவற்றுக்கு அப்போதும் மனி 
தர்களுக்குப் பொருக்கமான இயலபுகளோ, குரலோ, அல்லது 
இனிய உறுப்புருவஙகளோ ஏற்படவில்லை. 1. *. 175 ௨. 

(68) 
ரர ள் ஆனால் (குமந்தைமின்) உறுப்புப் பொருள் இவா் 
களுக்கடையே பிரிக்கப்பட்டி ருந்தது, ஒருபகுதி மனிதனது உட 
வில் (இன்னொருபகுதி பெண்ணின் உடலில்) . 

(64) 
பார்வை மூலம் அவனுக்கு தினைவூட்டியவாறு அவனிடத்தே 

ஆசை வந்து படிந்தது.
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(65) 
ன ரர te ota ae அது ூய்மையாக்கப்பட்ட பகுதிகளிலே வார்க் 

கப்பட்டது ;) பின்னார் அது குளிரைச சந்தித்தபோது அதுனிட 

மிருந்து பெண்கள் தோன்றினர். 

(66) 
அபுறொடைறறின பகுக்கப்பட்ட பசும்புல் வெளிகள். 

(67) 
எனெனில் கருப்பை தனது சூடான பகுஇகளிலிருந்து ஆண் 

களைத் தோற்றுலிக்றைது. அதனாற்றான் ஆண்கள் நிறககுறைந் 
தவர்களாயும் ஆண்மையுடையவர்களாயும் முரட்டு மயிர்நிறைந் 

தவாகளாகவும் இருக்கிறார்கள். 

(68) 
எட்டாவது மாதத்தின் 10 ஆவது நானில் அது அழுகிய பொரு 

ளாக மாறுகிறது. 

(69) 
இருமுறை கருத்தரிக்கும்.” 

(70) 
செம்மறியாட்டுக் தோல். 

(71) 
அபுறொடைற்றினறால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டவையும், நீர், நிலம், 

ஆகாயம், தீ எனபனவற்றின் சேர்க்கையினால் உண்டானவை 

யுமான இப்பொருள்களின நிறங்களும் உருவஙகளும் எப்படித் 

தோனதின என்பது பற்றி உனக்கு முற்றாக விளங்காதிருக்கு 
மானால். 

(72) 
உயரமான மரங்களும் கடலில் உள்ள மீன்களும் எவ்வாறு..... 

(73) 
நிலதகை நீரில் நனைத்தபின், சூட்டை உண்டாக கைப் 

பிரிசு அதைக் கடும் தீயிலிட்டுக் கடினமாக்கையில் ...... R. P. 171 

1. இரத்தம பழுதடைவதனாலேயே பால் உண்டாகிறதென எம்பிடோக 

கிளிச கறாுதினாசெனபது அறிததோதிலினால் குறிப்பிடபபட்டிர௬ுககறது. 

2: ர ஆம 9 ஆம மாதஙகளில நடைபெறும பிறப்புககளைக குறிதது, பெண் 

களபறறிக கூறியது. 

8. கருப்பிண்டத்தைச் சுற்றியுளள சவ்வு.
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(74) 
வளமார்ந்த பாடாக மீனினத்தை நடாத்குச்சென்று. , 

(75) 
கைப்பிரிசுவின் காங்களிலிருந்து இத்தகைய: உரமற்ற தன் 

மையைப்பெற்று உட்பாகம் அடர்த்தியாகவும் வெளிபபாகம் 

அடர்த்திக் குறைவாகவும் உள்ள அப்பொருள்கள். 

(76) 
நன்றாகச் ச௬டப்பட்டவையான கடல்வாழ் களிஞ்சல்களிலும், 

கடல் நத்கதைகளிலும், கல்போன்ற தோலையுடைய ஆமைகளரி 

லும் நீ இவ்வியல்பைக் காண்பாய். இவற்றில் அலை தாலான 

பகுதி தோவின அ.இமேற்பகுஇயில் இருப்பதையும் காண்பாய்.” 

(77-78) 
சான்றும் பசுமையாயிருக்கும் மரஙகளை ஆண்டு முழுவதும் இர 

னான பழங்கள் கொரழிக்கச்' செய்வது ஈரலிப்பே. 

(79) 
எல்லாவற்றிற்கும் முதலில், ஒவிவ மரங்களில் முட்டைகள் 

தோன்றின. 

(80) 
அக்காரணத்தினாற்றான் மாதுளங்கனிகள் காலந்தாழ்ததஇத் 

தோனறுவணவாகவும் அப்பின்கள் சாறு அரம்பியவையாகவும் 
இருக்கனறன. 

(81) 
மரத்திலிருந்து அழுகிப்போய், பட்டையிலிருந்து வரும் நீரே 

உவைன். 

(82) 
மயிரும், இலைகளும், பறவைகளின் தடித்து இறகுகளும், 

வலிய உறுப்புக்களில வளரும் செதில்களும்--இவை யாவும் 
ஒரு பொருளே. 

(83) 
ஆனால் முன்ளெொலியின் முதுகுப்புறத்தில் சிலிர்கதுக்கொண் 

டிருக்கும் அதனது மயிர்கள் கூரிய நுணிகளையுடையன. 

(84) 
புயல் நோத்தில் இரவில் வெளியே செல்ல நினைப்பவன் 

விளக்கொணன்றை, எரியும் நெருப்பான இச்சகடரைத், தயார்



அக்கிரகாச நகரத்து எம்பிடோக்கினி௬ு 997 

செய்து, எவ்வகைக் காறறையும் சிதறவைத்துத் இச்சுடரைக் 
காபபாறறவல்ல கொம்புச் சட்டங்களையும் தனது விளக்கில் 

பொருததிககொள்ளுகிறான். ஆனால் யாவற்றிறகுமூடாக ஒலி 

வெளியே பாய்கிறது. அதகுனுடைய தூய்மைமிக்க கதிர்கள் 

துவறாது வன்நெடிலும் பிரகாசவூடடுனேறன. அமுது போல 

அவன் (காதல்) அநத மூல நெநெருபபை, வட்டக் கண்மணியை, 

அகப்படுத்து, அதிசயமான எத்தனையோ வழிகளடர்நகு மொன் 
தோல்களாலும் இமனமையான இழையங்களாலும் அதனைச் 

சிறைபபடுததி வைதகிருக்கிறாள. வட்டக்கண்மணியைச் சுறறி 

யுள்ள ஆழமான நீரை இந்த அதிசயமான வழிகளை வெளி 
யேறவிடாது வைத்துருக்கனறன. ஆனால் தஇயின தூய்மைிக்க 

கதாகளை அவை செல்ல அனுமதிக்கின்றன. 71%. த. 177. 

(85) 
ஆனால் இந்த (கண்ணின) மெனமையான தஇீச்சுரில் நிலம் 

மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. 

(86) 
தெய்வீகத் தன்மையுடைய அபுறொடைறறு இவற்றிலிருந்து 

சோாவில்லாது கண்களை உருவாகடஒனாள். 

(87) 
காகவினால் ஆன ஆணிகளால் அபுறொடைற்று இவற்றை ஒன் 

றாக இணைத்தாள். 

(88) 
இரு கண்களும் சேர்ந்தே ஒரு காட்சியை உண்டு பண்ணு 

இன்றன. 

(89) 
உண்டாகியுள்ள பொருள்கள் யாவற்றிலிருந்தும் வவளியொ 

முக்குக்கள் வெளிப்படனைறன என்பதை அறிந்து கொள. 

R. P. 166h. 

(90) 
இப்படியே இனிமை, இனிமையைப் பற்றிக்கொள்றைது. 

கசபபானது கசப்பானதிடம் செலகறது. அமிலம் அமிலத்தை 
அடைூறது. சூடு சூட்டுடன் சோகறது. 7௩. 1. 166 

(91) 
நீர் உவனுடன் நன்றாகச் சேர்கிறது. ஆனால் அது எண் 

ணெயுடன் கலப்பதில்லை.
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(92) 
குகாத்தோடு கலத்த செம்பு. 

(95) 
சாம்பல் நிற நூர்த்துணியுடன் சிவப்புச் சாயத்தின் மலர்ச்சி 

கலந்து விடுகிறது. 

(94) 
ஆற்றின அடியிலிருக்கும் கறுத்தநிறம் நிழலிலிருந்து உண் 

டாகிறது. குகைகளிலும இவ்வாறே. 

(95) . 

கைப்பிரிகிவுடைய கைகளில்தகான அவை (கண்கள்) முதலில் 

ஒன்றாக வளர்ந்தனவாகையால்....... 

(96) 
பிரகாசமூடைய நெசுத்துசவின் எட்ட்ப பகுதிகளில் இருபகு 

இகளையும் எபாயுசுத்தோசவின நான்னகையும் காருண்ணியம் 

மிக்க திலம் தனது அகணட புனலகளில் ஏறறுக்கொண்டது. 

விதைமுறை எனனும் சீமெற்தால் தெய்வீகமாகப் பொருத்தப் 

படட வெண்மையான எலும்புகள் இவ்வாறு தகோனறின. 

R. P. 175. 

(97) 

முதுகெலும்பு (உடைந்திருதந்தது] 

(98) 
அபுறொடைற்நின் குறைவற்ற துறைகளில் தங்கும் நிலம் 

இவற்றுடன உட்டத்தடடச் எமவீதங்களில் கலகறது. எபாயுசத் 

தோச௪டனும் நீருடனு.ம, பிரகாசமான வளியுடனும்---அதஇல 
சிறிது கூடுதலாக, அலலது அவற்றில் குறைவாகவும் அதுல் 

கூடுகலாகவும. இவற்றிலிருந்து தான இரத்தமும் பலவகை 

யான தசைகளும் தோன்றின. 7. %. 17% ௨. 

(99) 
அந்த மணி. . ௨. ௨... (காதின்) தசையுடைய சூளை. 

(100) 
இவ்வாறே எல்லாப் பொருள்களும் காற்றை உள்ளே இழுத்து 

மிண்டும் வெளியே விடின்றன. எல்லோருடைய உடலின் 
மேற்பரப்புக்களிலும் இரத்தமில்லாக தசைக்குமாய்கள் இருக் 
கின்றன ; இக்குமாய்களின் வாயிலில் தோலின் பாப்பு மிக
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வும் நெருக்கமான நுண்றொளைகளுடையதாய் இருத்தவினால் 

இரத்தம் வெளியே வராமலிருக்கையில் காற்று உட்புகுதலும் 
வெளியேறுகலும் சாத்தியமாயிருக்கறது. இவற்றிலிருந்து 

செறிவு குறைந்த இரத்தம் நீங்கும்போது குமிழியிடும் காற்று 
வேகத்துடன உன்ளே பாய்கிறது. இரத்தம். குழாய்க்குள் 

இரும்பி வரும்போது காற்று வெளியேற்றப்படுறைது. பிரகாச 

முள்ள பிததளையால் செய்யப்பட்ட நீர்க்கடிகாரத்தை வைத் 
ரூக்கும் பெண்ணொருத்தி தனது அழமடய கைகளினால் அதன் 

வாயைப். பறறிக்கொண்டு, அதனை நீரில் அமிழ்ததும்போது 
உள்ளே அஆடர்ந்திருக்கும் காற்று கடிகாரத்தின் நெருக்கமான 
ுண்றொளைகளில் ஆழ்த்திக் கொண்டிருப்பதால் நீர் உள்ளே 

செல்வதில்லை. ஆனால் பெண் தனது கைகளைக் கடிகாரத் 
இன வாயிலிருந்து எடுத்ததும் காறறுவெளியே செல்வதும் 

குண்ணீர் உளளே வருதனும சாததியமாகிறது. இதேபோலப் 

பித்தளைப் பாத்தூத்தில் நீர் நிரம்பியிருக்கும்போது, வாயில் 
கையால் அடைக்கப்பட்டிருந்தால், வெளியிலிருந்து உள்ளே 
வாழமுயலும் காற்று, பரப்பை அமழுத்துவதன மூலம் நீரை 

வெளியேவராது பாத்திரத்தின் கழமுத்தளவிலேயே நிறுத்து 
வைகிறேது. பெண் கையை விட்டதும் முன்பு நடந்ததற்கு 

மாறுபாடாகக காற்று உள்ளே பாய்தலும் அதற்கு இடமளிக்கும் 

பொருட்டுச் சம அளவான நீர் வெளியேறுதலும் நடைபெறு 
இன்றன. இதே போலத்தான் உறுப்புக்களுக்கூடாகப் பாயும் 

செறிவு குறைந்த இரத்தம் உட்பகுதிகஞுக்குப் பாயும்போது 
காற்றுவெள்ளம் தசைக்குமாய்களுக்குளனளே பாய்கிறது. ஆனால் 
இரத்தம் மீண்டும் குழமாய்களுக்குள் பாயும்போது காற்றுச் சம 
அளவில் வெளியே செல்லறைது. 

(101) 

மென்மையான புல்லில் விலங்குகளின் பாதங்கள் விடும் 
மணத்தையும், அவற்றின் உறுப்புக்களின் துகள்களையும் தமது 

நாசித்துவாரங்களினால் மோப்பம் பிடிக்கும் (தாய்கள்). 

(10ஐ 
ஒவ்வொருவரும் சுவாசத்திலும், மணத்திலும் தமது பங்கைப் 

பெறுகின்றனர். 

(103-104) 
காலதேவகையின் தர்மானத்திலேயே எல்லாப் பொருள் 

களும் சதந்தித்தன...... குமது வீழ்ச்சிக்காலத்தில் மிக அபூர்வ 
மான பொருள்கள் ஒன்று சேர்ந்ததைப் போல.
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(105) * 

எதிர். த இசைகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இரத்தக் கடலில்வா 

மும் (இருதயம்), மனிதர்களால கிந்தனையென அழைக்கப்படு 

வதின் பிரதான நிலையம் ; எனெனில் இருதயத்தைச் சுற்றிவர 

உன்னா இரத்தமே மனிதர்களது சிந்தனை. R. P. 178 a. 

(106) 

அவர்களுக்கு முன்னால் என்ன உள்ளதோ, அகுற்கேற்பவே 

மனிதர்களது அறிவு வளர்கிறதாகையால் .....+ R. P. 177. 

(107)! 

இவற்றிலிருந்தே எல்லாப் பொருள்களும் உருவாக்கப்பட்டு 

இணைக்கப்படுன்றனவாதலாலும், இவற்றின் மூலமே மாணி 

தர் நெதஇதது, இன்ப துன்பஙகளை உணர்கன்றனசாதலாலும். 

R. P. 178. : ் 

(108) 
அவர்கள் வேறுபட்ட பண்புடையோசாய் இருக்குமளவிற்கு 

அவர்களின் மனஙகவில் (கனவுகளில்) தோன்றும் சிந்தனை 

களும் வேறுபட்டவையாய் உள்ளான. 13, 1. 177௧. 

் (109) . 

திதைதினாலேயே நாம் நிலத்தைப் பார்க்கிறோம். நீரை 
நீராலும் பிரகாசமான வானத்தை வானத்தாலும், அழிக்கும் 

நெருப்பை நெருப்பினாலும் தாம் பார்க்கிறோம். காதலினால் 

காதலையும், துன்பமான வெறுப்பினால் துன்பத்தையும் நாம் 

காண்கிரரரம். 7. P. 176. 
i 

(110) 

இவற்றை உறுதியாக உனது பானத்தில் இருத்தி, பிழை 
யின்றிக் கவனத்துடனும் கூர்மையாகவும் நீ சிந்திப்பாயானால், 
உனஅ வாழ்நாள் முழுவதும் இவற்றைப் பெருமளவில் பெறு 

வதுடன் இவற்றிலிருந்து வேறு, பல பொருள்களையும் நீ 

அடைவாய். ஒவ்வொரு மனிதனதும் உண்மையான இயல்பின் 

நிலையமான இருதயத்தில் இவை தாமாகவே வளரும் தன்மை 

யுடையன. ஆனால் சாதாரணமாக மனிதர்களது முக்யமான 

சிநகனைகளைப் பல்லாயிரம் வீண் எண்ணங்கள் வந்து கலைத் 

துவிடுவதைப் போல நீயும் வேறுவகையான பொருள்களைப் 
பின்பற்ற முற்பட்டாயானால், இவை காலப்போக்கில் விரைவில் 

ர் 

3- இது கனவுகளையே குறிப்பிடுறெது எனச் சிம்பினியசுவின் மூலம் 

அறிகிறோம்.
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உண்னை விட்டு அகன்றுவிடும் ழ; எனெனில் அவை தமது 

இனத்தை மீண்மம் அடையவே ஆவலுடையனவரய் இருக்கும் ; 
எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஓரளவு அந்தனையும் “அறிவும் 

உள்ளன. என்பதை நீ தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். ' 

(111) 
மூதுமையிலிருத்தம், பிணிகளிலிருந்தும் பாதுகாப்பளிக்கும் 

மருந்துகள் யாவற்றையும் நீ தெரிந்துகொள்வாய் ; வெ 

னிஸ் உனக்காகவே நான் இவையெல்லாவற்றையும் பெற்றுத் 

தருவேன். வயல்களைப் பாழாக்கவும், பூமியைத் துடைகத், 

தழிக்கவும் தொடர்ந்தெழுந்து வரும் காற்றின் வேகத்தைக் 

கட்டுப்படுத்துவாய். கீ விரும்பும் போது அவற்றை மீண்டும் 

வேகத்துடன் வீசச் செய்வாய். இருண்ட மமைக்காலத்தின் 

பின்னர் மனிதர் விரும்பும் வறட்சியை நீ உண்டுப்ண்ணுவாய். 

பின்னர் கோடைகால வறட்சியை, மரங்களுக்கு ஊாட்டமாகுமஸ் 

ஷு. வானத்திவிருந்து பொழியும் தாரையாக மாற்றுவாய். 

ஏடிசு என்னும் தென்புல உலகிலிருந்து இறந்த மனிதனது 

உயிரையும் நீ மீட்டு வருவாய். 

துூாய்மையாக்கங்கள் 

(112) 

அற்பத்தனத்தில் பயிற்சி குறைந்தோரது இருப்பிடமும், அத் 

இியர்களுக்குக். கண்ணியமான தங்குமிடமும் நல்வாழ்வின் 

இிலையமுமாய், அக்கரலாசின். மஞ்சட்குன்றைப் பார்த்தவண் 

ணம், அரணுடன் அமைந்திருக்கும் மாதகாத்தில் வசிப்பவர் 

களே, தண்பர்களே, யாவரும் வருகை தாருங்கள். நான் 

இட்போது அழியுந்தன்மையுடைய மாணுடனல்லன். மயிர்க் 

கொடிகளினாலும், மாலர் மாலைகளினானும் அலங்கரிக்கப்படும், 

துகுஇியுடையோரால் கவுரவிக்கப்படும், இறப்பில்லாக தேவனா 

இய நான் உங்களிடையே நடமாமூறேன். ஆண்களும் பெண் 

களும் அடங்கிய எனது கூட்டத்தினருடன் நான் செல்வம் 

கொழிக்கும் நகரங்களுக்குள் செல்லும்போது உடனே எனக்கு 

வணக்கம் செலஞுத்தப்படுகிறது. எண்ணற்ற கூட்டத்தினராய் 

அவர்கள் எனக்குப் பின்னே வந்து, இலாபம் பெறும் வழி 

என்னவென என்னிடம் கேட்டுண்றனர் ; இலர் எதிர்காலம் 

பற்றிய குறியுரை கேட்டு வருகின்றனர். வேறுசிலர் பல 

வகையான  தோய்களினதும் கன்பத்தை அனுபவித்தபின் 

என்னிடம் நோய் தீர்க்கும் வார்த்தைகளைக் கேட்டு இறைஞ் 
கின்றனர். BRB. P. 162 7.
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(113) 
அழியுந்தன்மையுடையவனும் அற்பகால வாழ்வுடையவனு 

மான மனிதனிலும், தான் அதிக சத்தியுடையவணன் என்பதுப் 

பெரிதாகக் கருதுவது போல, நான இதை எல்லாம் என் 

மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் ? 

(114) 

தண்பர்களே, நான் கூறப்போகும் வார்த்தைகளில் உண்மை 

யிருக்றேது என்று எனக்கு தன்றாகத் தெரியும். ஆனால் 

Sug) ஆன்மாக்களுடன் பிணைக்கப்பட்ட நம்பிக்கைகளைத் தகர்க் 

கக்கூடிய இவ்வுண்மைகளை நம்புவது மனிதர்களுக்குச் சாம 

மாயிருக்கும். 

(115) 

சகேவர்களது பமமைமிக்க கோட்பாடாயுள்ளதும் மிகுந்த 

சத்தியங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டதும் கட்டாயமுடையதுமான உறுது 

மொழி யொன்றுளது. அஃது எவ்வாறெனின் : குறுிய வாழ் 

வையுடையனவான தேவகைகள் பாவவமிமிற்செனறு தங்கள் 
கைகளை இரத்தத்தினாற் கறைப்படுத்திக் கொண்டால் அலலைது 

பூசலைத் தொடர்ந்து தம்மைப் பொய்மைக்குட்படுத்திக் கொண் 

டால், அவை தாம் வாழும் சுவர்க்கத்தினின்றும் நீங்கி, 

முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் வரை அலைதல வேண்டும். காலம் 

மூழுவதும், அழியும் உடல்களை மீண்டும் மீண்டும் பெற்று, 

துயர்மிகுந்த வெவ்வேறு வாழ்க்கைகளை அனுபவித்தல் வேண் 

மும். எனெனில் வவிமை பொருந்திய காற்று அவனைக் 

கடலுக்குக் துரத்துனெறது. கடலோ, அவனை வரண்ட திலகுதில் 

உமிழ்ந்து விடுறைது. சவாலையிடும் கதிரவனது கதிர்களின் 

உள்ளே அவனை நிலம் எறிந்துவிடுறது. சூரியன் அவனை 

மீண்டும் காற்றின சுழமலுக்குள் எறித்துவிடுனெறான். ஒண்ணு 
இன்ஹனொன்றிவிருந்து அவனைப் பெற்றுக் கொள்கிறது. ஆனால 

யாவும் அவனை லிலக்குகின்றன. நான் இப்போது இவர்களில் 

ஒருவன். பூசவில் எனது நம்பிக்கையை வைத்தது காரண 

மாக இப்போது கடவுள்களினிடத்திலிருத்து நீங்கி அலைபவ 

கவும், இருப்பிடமிழுந்தவனாகவும் நான் வருத்துகிறேண். 

R.P. 181. 

(116) 
அக்க முடியாத ung SuGemus anfle வெறுக்கிறான்.
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(117) 

எனெனில் நான் இதற்கு மூன்பு சிறுவனாகவும், சிறுமியாக 

வும், ஓர் புதராகவும் பறவையாகவும், கடலில் வாழும் ஊமை 

மீனாகவும் இருந்திருக்கிறேன். ]%, P. 182. 

(118) 
எனக்குப் பழக்கமில்லாத கரையைக் கண்டதும் நான்தேம் 

பியமுதேன். R. P. 182. 

(119) 

எத்தகைய கெளாவமான நிலையிலிருந்து, எத்தனை இன் 

பத்தன் உச்சத்திலிருந்து வீழ்ச்சியடைந்து, நான் இஙகு பூமியில் 

மனிதர்களிடையே வாழ்இண்றேன் 1! 

(120) 
நாம் இந்தக் கூரை சரிந்த குகையின் கீமே வந்துள்ளோம். 

(121) 

சாவும், சினமும், அழிவின் படைகளும் திறைந்திருக்கும் 

துயர்மிகு நாடு 1 ee eee : வாட்டும் கொள்ளை நோய்களும், 

அழிவும் வெள்ளமும் வற்று என்னும் பசும்புல்வெளியில், 

இருளில அலைூன்றன. 

(122-128) 

இதோனியும், காரப்பார்வையுள்ள ஈலியோப்பும், மாறுபாடும், 

சாந்த சபாவமுன்ள இசைவும், கலிசுத்தோவும், அயுசுக்கோயு 

வும், வேகமும், தாமதமும், இனிமையான உண்மையும், 

கருமையான மயிரையுடைய தெளிவின்மையும், பிறப்பும், 

அழிவும், விழிப்பும் நித்திரையும், இயக்கமும், இயக்கமின் 

மையும், முடிசூடிய மாட்சிமையும் அற்பத்தனரமும் அமைதியும் 

ஓசையும் இவை யாவும் அங்கிருந்தன?*. 7. P. 182 a. 

(124) 
பரிதாபத்திற்குரியதும் அருளில்லாது துயாடைவதுமான அழி 

யும் (மனித) வர்க்கமே, இத்தகைய பூசல்களிவிருந்தும், புலம் 

பல்களிலிருந்துமே நீ பிறந்தாய் : 

ம போபைரியினபடி. ஆண்மா மூதவில் அழைத்துக்கொண்டு வந்த 

₹ஈ ௪௧௬இ “களால் கூறப்பட்டவைகளே இவ்வார்ததைகள. 

8, இலியத்துவில் உனள “அரமகளிா வரிசை “யை இப்பகுதி மிகவும் 

ஒ.த்துள்ளது.
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(125), 
உயிருள்ள: பிராணிகளிலிருந்து அவற்றின் உருவங்களை மாற்றி 

இறந்தனவற்றை' அவன் உண்டாக்கினான். 

(126) 
தசையாலான ஒரு விநோதமான ஆடையால் அப்பெண் தெய் 

வம் அவர்களுக்கு உடையணிவித்தாள். 

(127) 
மிருகங்களுன் அவர்கள் தரையில் தமது படுக்கையையும் 

மலைகளில் தமது குகைகளையும் அமைக்கும் சிங்கங்களாகின் 

pert; அடர்த்தியான இலைகளுள்ள மரங்களுள் அவர்கள் 

புன்னைகளாகின்றனர். 181, 

(128) 

கைப்பிரிசு இராணியே யொழிய, எரிசுவோ, கைடொயு 

மோசுவோ சியசு மன்னனோ, குரோனசவோ அல்லது பொசெயு 

தொனோ அவர்களுக்குக் தெய்வமாக இருக்கவிலலை. அவ 

னின் அருளைப்பெறும்பொருட்டூப் -புனிகபொருள்களையும், வர் 

ணம் பூசிய . உருவங்களையும் தாய காம்பிராணி, ஞங்கலியம் 

போன்றவறறையும் காணிக்கையாக அளித்து, சிவந்த தேனைக் 

குடிதேறலாக நிலத்தில் வாரத்தனர். படையல் மேடையில் 

எருதின் இரத்த நாற்றம் வீசவில்லை. வனெனில் அதன் 

உயிரைப் 'பறித்தபின், அதனுடைய அழகிய உறுப்புககளை 

உண்பது மிலவும் இழிவான செயலென் அவர்கள் கருதினர். 

R.P. 184. 7 . 

(129)° 

ஆழ்ந்த. அறிவச் செல்வத்தையும், எல்லாவகையான இறமை 

களையும். பெற்றவனும், அபூர்வமான கல்வியுடையவனு மான 

ஒருவன் அவர்களிடையே இருந்தான். அவன் தனது மனததால் 

முயற்சி செய்தபோதெல்லாம், சாதாரணமக்கள் பத்து அல்லது 

இருபது முறை வாழ்ந்து அறியக் கூடிய அனைத்தையும் முற்றாக 
அறியும் ஆற்றல் உடையவளுாயிருந்தாண்?. 

3. பொற்காலததே வாழஜ்ததோர். 

5: இவ்வடிகள் பைதாகசசுவால் எழுதப்பட்டவை எனத இ.மாயோச ஏற் 

கெனவே. கூறியிருநதார். சிலர் இக்கவிதைகள் பார்மனைடிசுவால் இயறறப்பட் 

உவை எணக் கூறினர் எண்று இடையோ்ினி௯ கூறியுள்ளபடியால் பெயா் 

எதுவும் தரப்படவிலலை யென்பது தெளிவு.



அக்ரேகாசு நகரத்து எஸ்பிடோக்கனி௬ு ஓக 

(150) 

மனிதரிடத்து மிருகங்கள் பறவைகள் ஆதஇய யாவும் அடக் 

கமும் அமைதியான சுபாவழமும் உடையனவாய் இருந்தன $ 

எவ்விடத்தும் நட்புணா்ச்சியே நிலவியது. R.P. 184 a. 

(181) 

மிக அற்பமான ஆயுளையே உடையனவான இவற்றைப் பற்றிக் 

கூற நான் எடுத்துககொண்ட முயற்சிக்கு உதவ நீ நினைத் 

இருந்தாயானால், அழியா இயல்புடைய தேவதையே! ஓஒ கலி 

யோப்பியா 1! அருளுடைய தெய்வங்களைப் பற்றிய புனிதவார்து 

தைகளை நான் கூறப்புகும்போதும் எனக்குதவ வேண்டும் எனப் 

பிரார்த்இக்வறேன். ]%. ம. 179. 

1 (182) 
தெய்வீகமான அறிவுச் செல்வக்கை அடைந்தவன் அருள் 

பெற்றவன் ஆவான் ; தனது இதயத்தில் தெய்வங்களைப் 

பற்றிக குறைவான அபிப்பிராயம் கொண்டவன் பரிதாபத்துக் 

கசூரியவன. 

(188) 

மனிதன் தனது இதயத்தில் நம்பிக்கை பெறும்பொருட்டு 

யாவற்றையும் கண்ணால் காணவும், கைகளினால் தொட்டுப் 

பார்க்கவும் முயல்இறான். ஆனால் கடவுளை எங்கள் கண்கள் 

முன்னிலையில் நிறுத்தவோ அல்லது கைகளினால் பற்றவோ 

முடியாது. 

2 

எனெனில் அவரது உடலிலே மனிதத் தலையில்லை, கோள் 

களிலிருந்து பிரியும் இருளைகளோ, பாதங்களோ வேகமாய் 

இயங்கும் முழஙகால்களோ௱ அல்லது உரோமழமுடைய பாகங் 

களோ அவருக்கு இல்லை; உலக முழுவதிற் கூடாகவும் மின்ன 

லெனப் பாயும் சிந்தனைகளைக் கொண்ட வர்ணிக்க முடியாத 

வோர் புனிதமனமே அவர். 1. ம. 180. 

(155). 

(இவை இலருக்குச் சட்டபூர்வமானவையும் மற்றவர்களுக்குச் 

சட்ட விரோகதமானவையும் அல்ல.) யாவருக்கும் உள்ளசட்ட 

மானது விரிததிருக்கும் காஜ்நினமீதும், விண்ணுலூன் எல்லை 

யற்ற ஒளிமீதும், எல்லா ” இடஙகளிலும் பரஜிபிரக்றகா. 

R. P. 183. ;



236 ஆஇ &ரேக்க மெம்யியல் 

(130) 

இந்தக் குரூரமான கொலை வதையை நீங்கள் நிறுத்தமாட் 

மீர்களா ? இதயத்தில் சிறிதும் சிந்தனையினறி நீங்கள் ஒரு 

வரை யொருவர் இரையாக்கிக்கொளூறீர்கள் என்பதை உங்க 

ளால் அறிய முடியவில்லையா? R. P. 184 b. 

(157) 

வேற்றுருவிலிருக்கும் தனது சொந்த மகனைத் தந்தை 

தாக, இறைவணக்களஞ் செய்து கொண்டே கொலை செய்றான். 

அறிவிழந்தபேதை ! கருணை வேண்டி இவர்கள் யாவரும் 

பலியிடுவோனிடம் விரைகையில் அவனே இவாகமாது இறைஞ் 

சல்களுக்குச் செவிமடுக்காது யாவரையும் தனது மண்டபங்களில் 

வதைசெய்து தனது இய விருந்தைத் தயார் செய்கிறான். இதே 

முறையில் மகன் தந்தையையும், பிள்ளைகள் தஙகள் தாயையும் 

பிடித்து உயிரைப் பறித்துத் தமது இனத்து மாமிசத்தை 
உண்டுன்றனர். RK. P. 184 b. 

(138) 
பித்தளையினால் அவர்களது உயிரைப் போக்கி. 

(189) 
என்னுடைய உதடுகளால், இவற்றை உண்ணும் இச்செயல் 

களை நான் செய்வதற்கு மூன்னர் இரக்கமற்ற மரணதினம் 

வந்து என்னை அழித்து விடவில்லையே அநததோ ! R.P. 184 b. 

(140) 
புன்னை இலைகளை முற்றாக விலக்குவீராக.. 

(141) 
இழித்தவர்களே, மிகவும் இழிந்தவர்களே 1! அவரையைத் 

தொடாரதிீர்கள். 

(142) 
gee என்னும் கவசமணிந்த கசியசுவின், கூரையுடன் கூடிய 

மாளிகையோ அல்லது...... இன் வீடோ அவனை ஒருபோ 
தும் அனுபவிக்க முடியாது. 

(143) 

கடினமான வெண்கலத்திலிருந்து வெளிப்படும் ஜந்து 
ஊற்றுக்களின் நீரிலும் உங்கள் கைகளைக் கழுவிக் கொள் 
ஞங்கள், R. P. 184 6.
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(144) 
இயன செய்யா நோன்பிரு. 17%. ந. 184 ௦. 

(145) 
இதனாற்றான் நீ மிகவும் இய செயல்களினால் மனம் குழப் 

பமடைந்து, உனது ஆத்மாவிலிருந்து அறாவருக்கத்தக்க துன்பச் 

சுமையை இறக்க முடியாதிறாகனெளுய். 

(146-147) 

கடைசியில் அவர்கள், மனிதரிடையே கவிஞர்களாகவும், Bie 

கதரிசிகளாகவும், வைத் இயர்களாகவும், அரசர்களாகவும் தோன் 

ூனெறனர். அதன்பின்னர் மிகவும் கவுரவிக்கப்படும் கடவுளர் 

களாக உயர்ந்து அவர்களோடு சரிநிகர் சமானமாக உணவ 

ருந்தி, குவிர்காய்ந்து வாழ்வா. மனிதர்க்பயெல்பான துயர்கள், 

இஙகுகள், ஊழ்வினை எனபவற்றிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை 

பெற்றவராயிருப்பர். RB. 12. 181 ௦. 

(148) 
மனிதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் நிலம்......- 

106. பூரணத்தைக் கண்டுவிட்ட காகக் கூறுபவர்களைப் பற்றி 

எம்பிடோக்கிளிசு கோபத்துடன் தனது கவிதையின முறபகு 

இயில் (பகுதி 2) பேக்றார். இதை “விசர்” என்றுகூடக் கூறு 

இரர் (பகுதி 4). பார்மனைடிசுவைப் பற்றியே இவர் இவ்வாறு ௧௬ 

இனர் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆயினும் இவரை ஐயககொள்கை 

யினர் என்று கூற முடியாது. ஒவ்வொரு பொருளையும் அது 

தெளிவாகக் தென்படும் முறையில நனறாக விளங்கிக் கொள்ள 

முயலாது (பகுதி 4), பிரபஞ்சம் முழுவதற்குமே பூரண விளக்கம் 

தரும் கொள்கைகளைச் சிறிதும சிததனைமில்லாது இயற்ற முயல் 

வோரை அவர் இழித்துக் கூறினர். பார்மனைடிசுவைப் போல, 

நாம் புலனறிவை ஒதுககவிடக் கூடாது என்பதே அவரது கருத் 

தாகும். ஆனால் எம்பிடோக்கிளிசம் யாவற்றையும் விளக்குவ 

தற்கான கொள்கையொன்றைப் புனைந்தார் என்பது எமக்கு 

விரைவில் தெரியவருகிறது. ஆனால் எம்பிடோக்கிளிசவினறு 

கொள்கை ஒருமைவாதமன்று. 

பார்மனைடிசு, எரகூளைட்ட ச ஆகிய இருவாது கொள்கை 

களையும் இணைக்க எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட முயற்சியே எம்பி 

டோக்கிளிசன் கொள்கையெனப பலர் கூறியுள்ளனர். ஆனால் 

எம்பிடோக்ிளிசின் வாதத்தில் எரக்களைட்டசுவின் கருத்துச் 

சாயைகளைக் காண்டல் சுலபமல்ல, ஈலிய கொள்கைகளுக்கும், 

புலன்களுக்குமிடையே ஒர் இணைப்பை எற்படுத்த முனைந்த 

சம்பிடோக் 

Bole unt 

னைடிகும்
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கொள்கையென அதைக் கூறுவதே அதிக பொருத்தமான 

தெனத் தோன்றுகிறது. “ இருபபது * உண்மையானதென்பதற் 

கும் அழியாத்தன்மையுடையதென்பதறகும் ஈலிய மெய்யியற் 
இந்தனையாளர் காடடிய காரணங்களை ஏறக்குறைய அதே சொற் 

களில் எம்பிடோக்கிளிசு தருகிறார் (பகுதிகள் 11-15). “கோளம்”* 
என்பது பற்றி அவர் கொண்டுள்ள கருத்து பார்மனைடிசுவின் 

உள்பொருள வர்ணனையிலிருந்து பெறபபட்டது போலத் தோண் 

கிறது. புலனகளால் அறியப்படும் உலகம் பற்றிய திரிபுக் 

காட்சியின் பின்னால் உள்ளது கோளமான, தொடர்பான, 

நித்தியமான அசைவற்ற பரப்புள்ள ஒரு “ பூரணம் '' எனப் 

பார்மனைடிக கூறினார். இதிலிருந்தே எம்பிடோக்கிளிசு தமது 
கொள்கையை ஆரம்பிக்கிறார். பார்மனைடிசு வர்ணிக்கும் 

கோளத்தை எற்றுககொண்டு, “ இதனிலிருந்து, எமது புல 

னுக்குத் தென்படும் உலகை எவ்வாறு விளக்குவது ? * என 

அவர் தம்மைக் கேட்டுக்கொண்டார். போலத் தோன்றுகிறது. 

அசைவற்ற இப்பூரணப் பொருளில் இயக்கத்தை எவ்வாறு 

புகுத்தலாம் ? கோளத்தின் அசைவைக் கட்டாயம் மறுக்க 

வேணடியிருந்தாலும் கோளத்தினுள்ளே முற்றாக இயக்கத்தை 

மறுக்க வேண்டிய. நிர்ப்பந்தம பாமனைடிசுவுக்கு இருக்க 
வில்லை. ஆனால் அவ்வியக்கத்தை அவர் அனுமதித்திருந்தாலும் 

அதனால் எவ்வித பயனும் வற்பட்டிருக்காது. கோளத்தின் 

எபபகுஇ நகர்த்தாலும், வெற்றிடம் எதுவும் இல்லையாதலால் 

நகர்ந்த பொருளின் இடததை உடனே வேறு பொருள வந்து 

நிரப்புதல் வேண்டும். புதிதாக அவ்விடத்துக்கு வரும் இப் 

பொருள் முற்றிலும் முன்பிருந்த பொருளின் குணஙகளையே 

உடையதாயிருக்கும் ; எனெனில “ இருப்பது ” முழுவதும் 
ஒன்றே. ஆகவே அசைலின் பயனும், அசையாமையின் பயனும் 

எவ்வித வேற்றுமையுமினறி ஒரே மாதிரியாகவே இருககும். 

ஆனால் கோளப் பொருள் எவ்விக மாறுபாடுமில்லாத ஒரே 
தன்மையுடைய பொருள் எனக் கொள்ளுதல் உண்மையில் 

அவசியம்தானா ? அத்தகைய அவசியமெதுவும் இல்லையென் 

பது வெளிப்படை ; இருப்பது யாவும் ஒனறாய் இருக்க வேண்டும் 
எனும் ஆயவதிகமில்லாகத பழைய கருத்தே இக்கொள்கைக்குக் 

காரணம் என்று தோன்றுறைது. ஆமினும் எமது புலன்கள் 

எமக்குக் காட்டும் எண்ணிறந்த உருவங்களை நாம் மூடிவான 

சத்துப்பொருள்சகள் எனக் கருத முடியாது. அவற்றிற்குத் 

தமக்கென உறுதியான இயல்பு இல்லை என்பதுடன் அவை 

நிலையற்றனவாகவும் காணப்படுன்றன (பகுதி 8). ஆவே ஒரு 

3: பார்மனைடிசுவின் 8 ஆம் பகுதியுடன எம்பி. 27 ஷ்ம் 28 ஆம் பகுதிகளை 
ஒப்.பிடுக. .
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வாம்புக்குட்பட்ட சிலவற்றை முடிவான சத்துப்பொருள் என 

நாம் கொள்ளுவதே சரியானதாகும். அப்படிச் கொள்வோ 

மாயின் “ இருப்பது ” பற்றிப் பார்மனைடிசு கூறிய யாவும் 

இப்பொருள் ள் ஒவவொன்றுக்கும் பொருந்துமென நாம் கூற 

லாம். அதன்பின்னர் இவை யாவும் ஒன்றுடனொன்று கலத்த 

லினால் உண்டாவனவே நிலையற்ற பல்வேறு உருவங்களும் 

என நாம் இவற்றிறகு விளக்கம் தாலாம். “ மூலகங்கள் ” 

என்னும் கருத்துக கண்டிபிடிக்கப்பட்டதும், அவற்றிலிருந்து 
பிற பொருள்கள் உண்டாவதற்கான ஏற்பாடும் உடனடியாகத் 

தெரிய வந்தது. தனிப்பட்ட பொருள்களைப் பொறுததவரை, 

அவை தோன்றி நிலையாக இராது மறைகின்றன என எமது 

புலன்கள் எமக்குக் கூறுவது உண்மையே. ஆனால் அவறறின் 

தோற்றத்துக்குக் காரணமான மூலகங்களைப் பொறுத்தவரை 
** இருப்பது ”? தோனறுவதுமில்லை, அழிவதுமில்லை என்னும் 

பார்மனைடிசுவின் கூற்றை நாம் ஒப்புக கொள்வோம் (பகுது 17). 

மைலீசியர்களுடைய இயற்கை எவ்வாறு “ முதுமையும், முடி 

வும் அற்றதாய் ” இருந்ததோ அதுபோலவே மூலகங்களும் 

அழிவற்றனவாய் உளளன. 

107. எல்லாப்பொருள்களினதும் “நான்கு மூலங்கள் என நான்கு 

எம்பிடோக்ளிசனால் கொள்ளப்பட்டவை--த, வளி, நிலம், நீர்-- மூலங்கள் 

வழமையாக “ எதிர்ப்புககள ”” எனறு கருதப்பட்ட னவற்றை-- 

வெப்பமும் குளிரும், எரலிப்பும் வறட்சியும் முற்றிலும் பார் 

மனைடிசியக் கொள்கைக்கேற்ப உடைய சத்துப் பொருள்களாக்கு 

வதனாற் பெறப்பட்டுளளன போலத் தோன்றுகிறது. 

வளி என்பதற்கு வானத்தின மேற்பகுதியில் உளள தூய 

வளியைக் குறிக்கும் இரேக்க சொலலை உபயோூயாது, &ழ் 

மண்டலத்திலிருக்கும் அடர்ந்த வளியைக் குறிப்பிடும் சொல்லை 

உபயோடத்திருப்பதிலிருந்து, இதுவரை முதற் சொல்லினால் 

கருதப்பட்டதைத் தவிர்க்க இவர் விரும்பியிருத்தல் வேண்டு 

மென்பது பெறப்படுகிறது. வளி என்பது தனித்தன்மையுடைய 

பரப்புள்ள ஒரு பொருள் எனவும், வெறும் சூனிய வெளி, 

அடர்த்தி குறைந்த பனி ஆூயவற்றிலிருந்து அது வேறானது 

என்பதையும் அவர் கண்டுபிடித்திருந்தார். நீர் என்பது முற்றி 

லும் வேறான ஒரு பொருளேயொழிய திரவமாக்கப்பட்ட வளி 

யல்ல. இளெப்சைட்றாவின் உதவியால் எம்பிடோக்கிளிசு இவ் 

“வுண்மையை நிரூபித்துக் காட்டினார். சுவாசித்தல், இரத்த 

வோட்டம் ஆ௫யேவற்றை விளக்குதறகு எம்பிடோக்ளிசு தான் 

கண்டுபிடித்த இவ்வுண்மைகளை எவ்வாறு உபயோகித்தார் என் 

3 அத்தி, 1, 27 ஆம் பிரிவுடன் ஒப்பிடுக.
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பதைக் காட்டும் கவிதைகள் இன்றும் உள்ளன (பகுஇ 100). நீர்ச் 
கடிகாரங்களுளளேயும் தோறபைகளுக்குள்ளேயும் வளியை 
அடைப்பதன்மூலம் சூனியவெளியெனபது இல்லையென திரூ 
பிக்க மூயல்வோசை அரித்தோதில் எளனம் செய்இஞார்.. 
இத்தகைய பரிசோதனைகள் வளி ஒரு பொருள் என்பதை 
மட்டுமே நிரூபிக்கன்றன என அவர் கூறுஇரூரர். ஆனால் 
எம்பிடோககிளிசு நிரூபிக்க முற்பட்டதும் அதுவே. அத்துடன் 
விஞ்ஞானத்தின் வரலாற்றிலேயே எம்பிடோகளைசுவினது 
கண்டுபிடிப்பு மிகவும் முக்யமானவொணனுமும். ஆகவே &ழ் 
மண்டலவனளியை நரம் சிரமமின்றி வளி என மொழிபெயர்ப் 
பில் குறிப்பிடலாம். ஆனால மேல்மண்டலவளிகச்கான இரோச்ச 
சொல்லையும் வளி என மொரழிபெயர்க்காது பபர்த்துககொள்ளால் 
வேண்டும். அனக்சககோரசுவே இச்சொல்லை வனிமண்டலக் 
காற்று எனும் பொருளில், முதலில் உபயோகித்திருப்பதாகத் 
தோன்றுறெது. 

அதுதுடன் * நான்கு மூலஙக ளுக்கு எம்பிடோக்கிளிசு சல 
தெய்வங்களின் பெயரை, அளித்தார்.“ பிரகாசமுூள்ள சியசு, 
உயிரூட்டும் எரா, ஐதோனியசு, நெசுத்கி௯** (பகுதி 6). ஆயினும் 
மூலங்களில் எவையெவை இப்பெயர்களினால் அழைக்கப்பட 
வேண்டும் என்பது எமக்குத் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. 
நெசுத்த்சு gr APeSu EBrsC 50105 எனக் கூறப்படுகின்ற 
படியாலும் அவளைப் பற்றிய வாணனைகள் சிலவற்றிலிருந்தும் 
இததேவதை நீரையே குறித்தாள எனத் தெரிகிறது ; ஆனால் 
ஏனைய வரைப் பற்றியும் அபிபபிராயபேதம் உளளது. ஆயி 
னும் இதையிட்டு நாம் கவலைப்படவேண்டியதில்லை. மூலகங்களை 
எம்பிடோக்ிளிச தெய்வங்களென அமைக்கிறார். என்பதை 
அறிய நாம் ஏற்கெனவே தயாராயுள்ளோம் ; எனெனில் 
இதற்கு முந்திய சிந்தனையாளரும் தாம் தற் பொருள்கள் 
எனக்கொண்டவற்றை இவ்வாறு அமைத்தார்கள் என நாம் 
ஏற்கெனவே அறிந்துள்ளோம். தாம் நினைவில் வைத்திருக்க 
வேண்டியதெல்லாம் இச்சொல் அதன் சமயச்சார்பான பொரு 
னில் உபயோூககப்படவில்லை யென்பதே. எம்.பிடோக்ளி௪ மூல 
கங்களை வமிபடவோ அலலது அவற்றிற்குக் காணிக்கைகள் 
வழங்கவோ இல்லை. 

“ பொருள்களினது மூலகங்கள் £? அஇரத்தரமானவை யென 
எம்பிடோக்கிளிசு கருதிஞர். வெறுமையிலிருந்து எதுவும் உண் 
1. அறிததோதில் அனகசகோரசவின பெயரை மட்டுமே இங்கு குறிப்பிடு 

கிறார். ஆனால அவர் பனமையை உபயோக தளரா. அன்றியும 100 ஆம் 
பகுதியிலிருநது எம்பிடோகளி௪ கிளெப்சைட்ர பரிசோதனையை உபயோகித் 
தரா எனபது எமககுத் OshOng.
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டாக மூடியாது ; எதுவும் முற்றாக அழிந்து வெறுமையாக 

முடியாது (பகுதி 12). “ இருப்பது ” இருக்கின்றது ; புதியன 
உண்டாவகறகோ அழிதறகோ இடமில்லை (பகுதி 8). அத்துடன 
இவை மாறுதலடையாத் கன்மையுடையன வென அவர் கற் 

பித்தாரென அரித்தோதில் கூறுகிறார். “அவை வப்போதும் 

தரே மாதிரியே உள்ளன ” எனக் கூறுவதன் மூலம் எம்பி 
டோக்மைரிசு இககருத்தை வெளியிட்டார். நானகு மூலகங்களும் 

“ சமமானவை £”” என்னும் எருத்து அரிததோதிலுக்கு நூதன 

மாகக் தோன்றிய போதிலும் எமபிடோகூளஸிசுவின் காலத்தில் 
யாவர்க்கும் விளஙகக் கூடியதாயிருந்தது. இவை கல்லா 

வற்நிற்கும் மேலாக, நான்கு மூலகங்களும் இறுதியானவை. 

ஏனைய பொருள்கள் யாவும் மூலகஙகளாகும் வரை பிரிக்கப் 

படலாம் ; ஆனால் தீயும் எனைய மூலகங்களும் பிற மூலக 
மொன்றில் ஆக்கப்டட்டிருந்தன எனக் கூறினாரேயன்றி அவற்றை 

மேலும் விவரிகக எம்பிடோக்கிளிசினால் முடியவில்லை. 

மூலகங்கள் யாவற்றையும் தம்முள் அடக்குவனவாகவே 

எம்பிடோக்கினிசுவின “* நான்கு மூலகங்களும் ”” தரப்பட்டுள்ளன 

(பகுதி 28) ; எமது புலன்களால் அறியப்படும் இவ்வுலகத்தின் 
பண்புகள அனைத்திற்கும் இம்மூலகங்களின் வழியாகவே விளக் 

கம் தரப்படுறைது. எம்பிடோக்கிளிகசினால் நிறுவப்பட்டதாகக் 

கூறப்படும் வைத்தியக் கழமகத்தினா, தமது வைத்திய முறை 

யின் அடிப்படையாயிருந்த வெப்பம், குளிர், ஈாரலிப்பு, வறட்கு 

எண்ணும். “ எதிர்ப்புக்களை “யே நாகைங்களாகக் கொண்டனர். 

இதை நாம் அறிந்தவுடன் இக்கொள்கை முத்திய உள்பொகுள் 

கொள்கைகளுடன் எப்படித் தொடர்பு பட்டிருந்தகென்பதும் 

எமக்குத் தெரியவருகிறது. பண்பு என்னும் கருத்து அக்கா 

லத்து உருவா௫யிருககவில்லை. அனக்கிமாந்தர் எதர்ப்புக்களொ 

னத் தான் குறிப்பிட்டவற்றைப் பொருன்களெனவே கருதினு 

ரெனபதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் பார்மனைடிசுவின் காலம் 

வரைக்கும் பொருள் என்னும் சொல்லின் கருத்து முற்றாக 

உணரப்படவில்லை என்று கூறலாம். இப்போது நாம் அத் 

தஇிலையையே அடைத்துள்ளோம்.  * பண்பு ”” எனபது பற்றிய 

கருத்து இன்னமும் தெளிவாக உணாரப்படவில்லையாயினும் 

பபாருள் என்பதன் கருத்து முற்றாக உணரப்பட்டுள்ளது. 

தான்கு மூலகஙகன் உள்ளதாக எம்பிடோக்களிசு கருதிய 

போதிலும் அவர் அவற்றை இரண்டாகவே பாவித்தாரென... 

தியை எதிர்த்து வனைய மோனறும-- அறித்தோதில் இரு இடங் 

களில் கூறியுள்ளார். அவருடைய பாடலிலிருந்து நாமே இதைக் 

கண்மு கொள்ளலாமொன்று அவர் கூறுகிறார். பொதுப்படை 

யான கொள்கையைப் பொறுத்தவரையில் இத்தகைய ஒன்றை 
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யும் கூற முடியாது. ஆனால் உலக தோற்றம் பற்றிய பகுதிக்கு 
வரும்போது (பிரிவு 112) இ உலக தோற்றத்தில ஒரு மூக 

பங்கெடுகனேறதென்பதைக காணமுடி௰றது. அரித்தோதில் 

இகையே கருஇயிருக்கலாம். உயிரியற் பகுதிகளிலும் (பிரிவுகள் 

114-116) எனைய மூன்று மூலகங்களும் ஏறக்குறைய ஒரே 

முறையில் செயற்படுகையில் 5 தனக்கென ஒரு சிறப்பான 

பஙகை நிறைவேற்றுவதைக் காண்டோம். ஆனால த எனைய 

வற்றைவிட முூதனமை வாய்ந்ததென இதற்குப் பொருள் 

கொள்ளக் கூடாது ; எல்லாம் சமமானவையே. 

108. ஈலிய மெய்யியல் வாதிகளின் கண்டனததின் பின்னர் 

“ இயக்கம் ”” என்பதறகு விளக்கம் கொடுத்தல அவ௫யமாூறது. 

“* நான்கு. மூலகங “களையும் கொண்ட ஆதி நிலையிலிருந்து 

எம்பிடோக்கிளிசு தமது சிந்தனையைத துவஙகுிறதைக் காண் 

இறோம். பாமனைடிசு குறிப்பிட்ட ஒரே தனமையும், தொடர் 

பும உடைய கோளம் போனறிராது எம்பிடோகூளிசின துவக்க 

நிலைப் பொருள் ஒரு கலவையாயிருந்தது. இவ்வித்தியாசமே 

இயக்கம், மாற்றம் என்பவற்றைச் சாத்தியமாககுஇன்றது. 

ஆனால் பைதாகரசு குறிப்பிட்ட * வளி ? போனற எதாவதொரு 

பொருள் வெளியேயிருந்து கோளத்தினுள்ளே நுழைந்து மூல 

கஙகளைப்  பிரிக்காவிடடால் அதனினின்று ஒன்றும் தோனற 

முடியாது. ஆகவேதான் எம்பிடோக்கிளிசு அத்தகைய ஒரு 

பொருள் உண்டெனக கொண்டு அதற்கு பூசல் எனப பெயரும் 

இட்டார். ஆனால் இதன் விளைவு கோளத்தில் உள்ள மூலகஙகளை 
முறறாகப பிரிப்பதாய் இருக்குமே யொழிய முடிவில் வேறொன் 

அம் நிகழ்வது சாத்தியமாயிராது, ஆகவே மூலகங்களை மீணடும் 

ஒன்று சேர்த்தற்கு வேறு ஒரு பொருள தேவையாயிருநதது. 

காதலே இப்பொருள் என எம்பிடோகூளிசு கூறினார். மனிதர் 

களது உடலிலிருந்து, அவர்களைப் புணர்ச்சியை நாடச் செய்யும் 

இவ்வுணர்ச்சியே மூலகங்களையும் ஒனறு சோக்கிறது எனபது 

அவரது கருத்து (பகுதிகள் 17, 22). வைத்தியக் கழகம் 

ஒன்றை நிறுவியவமான எம்பிடோக்களிசு இதையும் உடற் 

றொழிலியல் ரீதியாகவே நோக்கியிருப்பதில் ஆச்சரியமிலலை. 
தங்கள் உடலிலே உணாக்கூடியதாக இருக்கும காதலுக்கு 

மூலகங்களிடையேயும இடமிருக்கற தெனபதை எந்த மனி 

,கனும் இதுவரை கவனிக்கவில்லையென அவர் கூறினார். 

எம்பிடோக்கிளிச குறிப்பிடமூ காதலும் பூசலும் வெறும் 

உடலறற சத்திகளல்ல. அவை இயக்கமுடையனவாயிருந்தபோதி 

லும் உடற்சார்புடையனவே. அக்காலத்து இவ்வாறு கொள்ளு 

வது தவிர்க்க முடியாததாயிருந்தது. உடலற்றதாக எதையும் 

அவர்கள் அப்போது அறிந்திருக்கவில்லை. தான் நிமித்தகார
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ணம் எனக் கூறியவை இவ்வாறு அமைக்கப்பட்டமை அரித் 

தோதிலுக்கு வியப்பை அளித்தது. “ எம்பிடோக்கிளிசுவின் 

காதல பொருள்களை தன்று சேர்ப்பதாகையால் நிமித்தகாரண 

மாயும், கலகஞும் பொருளகளில் ஒன்றாய் இருந்தமையால 

ஆதுகாரணமாயும் விளங்கிறறு ” என அரித்தோதில கூறுகிறார். 

எம்பிடோகளிக காதலுக்கும் பூசலுககும் சிலவேளைகளில் இயக 

கும் ஆற்றலை அளிததுள்ளார் : கில வேளைகளில் அவற்றையும் 

னை நான்கு மூலகஙகளஞுடன சேர்த்து விடுகிறார் எனக் கூறுகை 

மில் தியோபிறசுத்தோசும் இதே கருத்தையே வெளியிடுகிரர். 

எம்பிடோக்கிளிசுவின் கவிதைப் பகுதிகளை நோக்கும்போது அவர் 

இவ்விரண்டையும் பரப்புடைய உடலுளள பொருள்களாகவே 

கருதினார் என்பதில் ஐயததிறகே மிடமில்லை. இவை ஆறும் 

சமமானவை ”” என எம்பிடோககிளிசு கூறினர். காதல் 

எனையவறறுக்குச் சமமான “ நீளமும் அகலமும் ” கொண்ட 

தாயிருந்ததெனவும் பூசல் அவற்றுக்குச் சமமான நிறையுடைய 

தூயிருந்த தென்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது (பகுதி 17). 

புணர்சசயை உண்டாக்குவகே காதலின் தொழில் $ அதை 

மீணடும் பிரிகது விடுவகே பூசலின் கொழில. ஆனால் இன் 

னொரு மூறைய௰ில் தோக்கும்போது, இணைப்பது பூசலெனவும், 

பிரியயகே காதல எனவும் கூறலாம் என அரித்தோதில் 

கூறுவதும் சரியே. கோளமானது பூசலினாற் பிரிக்கப்படும் 

போது, உதாரணமாக, இயை எடுத்துக்கொண்டால், கோளம் 

மூழுவதிலுமிருந்த தீ சேர்ந்து ஒணறாகிவிடுறைது. நூலகைஙகள 
மீண்டும் காதலினால ஒன்று சேர்க்கப்படும்பொழுது ஒவ்வொரு 

மூலகமும் பிரிக்கப்படுகிறது. அழிவுக்கே பூசல காரணமாயிருக் 

கிறதெனக் கொளளபபடுிறை போதிலும், உண்மையில் கோள 

த்தை அது அழித்து விடூன்றதகாயினும், அவ்வாறு அழிக்கை 

யில் யாவற்றையும் தோறறுவித்தற்கு அது காரணமாயிருக் 

கிறதென அறித்தோதில் இன்னொரு இடத்தில் கூறுஒஞுர். 
ஆகவே எம்பிடோக்ிளிசு குறிப்பிடும் காதலுக்கும், “ஓரே 

கன்மையுடையனவற்றினிடையே உள்ள எர்ப்புக் ”குமிடையே 

வித்தியாசம் உண்டென்பதை நாம் கவனித்தல் வேண்டும். 

உலக உருவாக்கத்தில் இவ்வீர்ப்புக்கு முக்ய பஙகுண்டென 

எம்பிடோக்கிளிசு கூறியுள்ளார். இது ஒரு தனியான மூலக 

மல்ல. கோளாத்தைப் பூசல பிரிக்கும்போது வெளிபபடும் ஒவ் 

வொரு மூலகத்தினதும் தனித்தனமையிலேயே இச்சத௫ செயற் 

படத் தொடங்குகிறது. ஆனால் இதற்கு மாறாக ஒரே தன்மை 

பில்லாதனவற்றை, ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கச் செய்வது காதல்.
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109. பூசல் மூலகங்களைப் பிரித்தவுடன் அவை எத்திசைக 

வில் இயங்கும் என்பது அவ்வாறு இர்மானிக்கப்படுகிறது £ ஒவ் 

வொன்றும ஒரு குறிப்பிட இசையில் * ஒடுகறது ” என்பதை 

லிட எம்பிடோக்கிளிசு வேறு விளக்கம் எதுவும் தததிருப்ப 

தாகத் தோன்றவில்லை (பகுதி 53). தனது சட்டங்கள்! எனனும் 
நூலில் பிளேட்டோ இதனால் ஒழுஙகற்கே இடமில்லாது போகி 

றது எனத் தீவிரமாகக் கண்டிக்கிறார். வாய்ப்புக்கு முககயத்து 

வம் கொடுத்தவரான எம்பிடோககிளி௪ அதைப்பற்றி எவ்விடத் 

இலும் வாணிக்கவிலலையேயென அரித்தோதில் குறை கூறு 

ant. அத்துடன “ மாறாதியதி ” எனபதும் குறிப்பிடப்பட்ட 

போதிலும் அதைப்பற்றிப் போதிய விளக்கம் தரப்படவில்லை. 

இன்றியமையாமை காரணமாகவோ அல்லது * வலிமிகக அவ் 

வுறுதிமொழி ” காரணமாகவோ பூசல ஒரு குறிப்பிட்ட காலத 

இல கோளத்தி னுள்ளே புகு£றது (பகுதி 80). ஆனால் இதற்கு 
மேலாக ஒன்றும் இது பற்றிக் கூறப்படவில்லை. 

மூலகஙகளின இயக்கத்தைக் கூற முற்பட்ட எம்பிடோக்கிளிசு 
அவை  “ ஒன்றனூடு ஒன்றாக ஒடூன்றன ” எனக் கூறினார் 

(பகுதிகள் 17, 34). “ நுண்றொளைகளின் உருவப் பொருத்த * 

ததின மூலமாகவே பொதுவாகக் கலததல் விளக்கப்பட்டதென 

அரித்தோதில கூறுகிறார். “ ஒரு தன்மையுடையவற்றினிடையே 

உளள _ஏர்ப்பு ”க்கு இதுவே உண்மையான விளக்கம். தரே 

தன்மையுடைய பொருளகளின் “ நுண்றொளைகள் “ பெரும் 

பாலும் ஒரே அளவினவாய் இருப்பதால் இப்பொருள்கள் இலகு 
வாகக் கலத்தல் கூடும். ஆனால் நுட்பமான பொருள கலப் 

படையாமலே தடித்த பொருளுக்கூடாக “ஓட” முடி௰றேது. 

அததுடன் நுட்பமான பொருளின் நுண்றொளைகளுள் தடித்த 

பொருள் புகவே முடிவதில்லை. அரித்தோதில் கூறுவதுபோல, 

அணுக் கொள்கை போன்ற ஒன்று ஏற்படவே இது காரண 

மாதறது. ஆனால் எம்பிடோக்கிளிசு இகை உணர்ந்திருந்தார் 

என்பதற்கு எவ்வகை அத்தாட்சியும் இல்லை. அரித்தோதில் 

எழுப்பும் இன்னொரு வினாவும் மிகவும் பயனுள்ளதாயிருக் 

ang. Abs நுண்றொளைகள் நிறைந்துள்ளனவா அல்லது 
வெறுமையாயிருக்கின்றனவா என அவர் வினாவுூறார். அவை 

வெறுமையாயிருந்தால் வெறுமையே இல்லை என்னும் கூற்று 

என்னவாகிறது ? அவை நிறைந்திருந்தால், நுண்றொளைகள் 

என நாம் கொள்வதில் என்ன பயன் ? இவ்வினாக்களுக்குப் 

பதிலளிப்பது எம்பிடோக்கிளிசுவிற்குச் சிரமமாயிருந்திருக்கும். 

3... பிளேட்டோ. இது எம்பிடோககிளிசுவை மட்டுமே குறிப்பிடுவதல்ல வாமி 

ணும், பிளேட்டோவின் வார்த்தைகளைக் ஈவனிக்கும்போது அவர் எம்பிடோக் 

இளிசுவையே மனதில் வைதது இவ்வாறு கண்டிததாரெனபது தெரி$றது.
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140. ஏற்கெனவே கூறப்பட்டவற்றிலிருத்து காலவட்டத்இல் நான்கு காலப் 
நான்கு காலப்பிரிவுகள் இருந்தனவெனபது தெளிவாியிருக் பிரிவுகள் 
கும். முதலில் காதலினால் ஒனறு சேர்ககப்பட்ட மூலகங்களைக் 
கொண்டகோளம் இருகறைது. பினனா காதல வெளியேறுவதும் 
ரசல் உட்புகுவதுமான நிலை ; இப்போது மூலகங்கள் ஓரளவு 
இணைந்தும் ஓரளவு பிரிந்தும் இருக்கும். மூன்றாவதாக மூலகங் 
கள் முறறாகப் பிரிந்துளள நிலை ; இந்நிலையில் காதல் முற்றாக 
வெளியேறிவிடுவதால் ஒரே தன்மையுடையனவற்றையே இணைக் 
கும் பூசல பூரணமாகச் செயற்படுகிறது. கடைசியாக மீண்டும் 
காதல் மூலகங்களை ஒனறு சேர்க்கையில் பூசல் வெளியேறும் 
, நிலையைக் காண்கிறோம். இது மீண்டும் எம்மைக் கோளத்திற் 
கூக் கொண்டு வருகிறது ; காலவட்டம் மீண்டும் புதிதாகத் 
தொடஙகுகறது. எமது உலகத்தைப் போன்ற ஒரு உலகம் 
இவற்றுள் இரண்டாம, நான்காம் காலப் பிரிவுகளிலேயே 
இருக்க மூ ம். நாம் நான்காம் காலப்பிரிவிலேயே இருக் 
இறோம், எமைவ பொதுவாகக் கொள்ளப்படுிறதெனத் தோன 
அகிறது*. ஆனால் பூசல் ஏற்ற நிலையிலிருக்கும் இரண்டாம் 
படிவத்திலேயே நாம் இருக்பேறோம் எனக் காட்ட முடியும் 
என நான் நம்புகிறேன். 

111. அழியுற் தன்மையுடைய பொருட்களைக் கொண்ட உலக பூசவினால் 
மொன்று இரண்டாம் படிவததிலும், நானகாம் படிவத்திலும் உண்டானது 
உண்டாகியதென எம்பிடோக்களி௪ கூறியது உண்மையாதலால் எமது உலகம் 
(பகுதி 17) எமது உலகம் இவற்றுள் எதுவென அவர் கட்டாயம் 
தீர்மானித்தே யிருப்பார். எமது உலகததிற் பூசல் மிகுந்து 
கொண்டிருக்றைது என அரித்தோதில் கருதினார் எனபது 
வெளிப்படை, * முன்புகாகற் காலத்தில் இருந்த அதே நிலை 
மில் இப்போது பூசற் காலத்தில் உலகம் இருக்ற “தென 
எம்பிடோக்கிளிசு கருதுறோரென அரித்தோதில் ஒரு இடத்தில் 
குறிப்பிடறா. மூலகங்கள் தனித்தனியாக இருக்கும் இவ் 
வுலகம், பிரியும் நிலையிலுள்ள பொருள்களிலிருந்து தோன்று 
கிறதெனக் கூறுவது இயற்கைக்கு மூரண்பாடானதாகவிருக்கும் 
என்பதாலேயே எம்பிடோக்கிளி௬ு காதற் காலப்பிரிவில் பொருள் 
கள் தோன்றுவது பற்றிக் கூறவில்லை என அரித்தோதில் 
இன்னோரிடத்தில் குறிப்பிடுகிறார். இக்குறிப்பைப் பார்க்கும்போது 

3: இதுவே செலலரது கருத்து. ஆனால் அரித்தோதில் முதலியோரது 
சாட்சியங்கள் மற்றக கருத்துக்கே முற்றிலும் சாதகமாகவுள்ளன எனச் 
செல்லா ஒத்துககொள்கறார். ஆகவே இப்பகுதிகள் அரித்தோதிலின் கருததுக் 
கேறப விளககப்பட்டால் இது பற்றிய Asse இீர்நது விடும். செல்லாது 
பிரச்சினை இப்பகுதிகளின சரியான பொருள் என்ன வெணபது பற்றிய 
தாகும்.
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உலூற் பூசல் மிகுந்து கொண்டு வருன்றதென்பதே எம்பி 

டோக்கிளிசுவின் கருத்தாயிருந்திருக்க வேண்டுமெனக் தோனறு 

இறது. அதாவது அவரது கருததின்படி பரிணாம வளாச்சி 

யென்பது கோளம் பிரிவடைதலே யொழிய, பிரிவு நிலையி 

லிருந்த பொருட்கள் ஒன்று சேர்தல் அல்ல எனக் கொள்ள 

வேண்டும். பார்மனைடிசுவின் கோளத்திலிருந்து உலகம் எவ் 

வாறு தோனறியது எனபதை விளககுதலே எம்பிடோக்கிளி௪ 

வின் பிரச்சினையாயிருந்தது என நாம் கொள்வது சரியானால், 

இம்மூடிபையே நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டும். உலகம் மேலும் 

ஈறப்படைவதற்குப் பதிலாகக் குனறிக் கொண்டு போகிறதென் 

னும் பிந கற்பனைகளோடும் இககருத்து நனக பொருந்துவ 

தாயுள்ளது. எம்பிடோக்களிசன் கொள்கையை விவரமாக ஆரா 

யும்போது இப்பொதுக் கொள்கை தநிரூபிக்கப்படறெதா என 

பதை நாம் ஆராய்தல் வேண்டும். 

112. “ எலலபைப் பொருள்களினதும் நான்கு நூலகங்களும் ” 

கலந்திருக்கும் கோளத்தை எடுத்துக்கொண்டால, மூலகங்கள் 

எவ்வாறு சில கவிதைப் பகுதிகளில் தெய்வமெனக் குறிப்பிடப் 

படுினறனவோ, அவ்வாறே இதுவும் தெய்வமென அழைககப் 

படுதலைக் கவனிககலாம். அரித்கோதிலும் பல தடவைகளில் 

இவ்வாறே அதை அழைத்துள்ளார்4. காதலும் இந்தக கலவை 

மில் ஒன்றெனபதை நாம் நினைவில் வைத்திருத்தல் வேண்டும்*. 

3. காதறகால உலகம பற்றி எமபிடோகூளிச யாதும குறிப்பிடவிலலை 

யெனக கொளள வேண்டியதிலலை. 17 ஆம பகுதியில அவா இரு உலகஙகளையும் 

பறறிக குறிபபிடுகறா எனபது வெளிபபடை. பொதுபபடையாக இரு உலகஙுகளை 

யும் பறறிக கூறியதன பினனா பூசற்கால உலகைப பற்றி அவா விரிவாகக் 

கூற மூறபடடனா எனக் கொளளலா. ் 

2 இது அரிததோதிலின கருததுககள் சிலவறறையும காடடூவதாகும். 

எம்பிடோகூளிச கூறுவதுபோல, எலலாப பொருளகளும “ ஒன்றாகச சேர்வத ”” 

றகும எல்லாப் பொருளகளும ஒனறினுட சோவகதற்கும, விததியாசம உளது. 

பினனதனபடி அவை கோளததில தமது தனிததன்மையை இழந்து ahs 

தோதில குறிபபிடம் “சடப் பொருளை” ஒத்த பொருளாூவிடம. முூனபு 

கூறியவாறு, வேறு பொருளகளாகப பிரிககமுடியாத மூலகஙகளைப பறறிய 

கொள்கை அரிததோதில உணராகவொனரறாக விருநதது. ஆனால எம்பிடோக 

களிசுவைப் பொறுத்தவசையில மூலகஙகள, அவை கோகாததில இருககையி 

இம், பிறிநதிருக்குமபோதும், தமது தன்மை மாறாமலே இருககின்றன. 

கோளம ஒரு கலவையெனபதை அரிததோதிலும நன்கு உணர்நதிருத 

தாரென்க. 1 ஆம் அததியாயம 15 ஆம் பிரிவில குறிப்பிடபபடடிருககும ௮னக௫ 

மாநதரது எகமபறறிய பிரசசினைகளையும ஒப்பிட்டுப பாகக. 

5: தேலிசுவினுடைய நீரைப போலவும், அனகசிமீனிசுவுடைய வளியைப 

போலவும, எரகூளைடடசவினுடைய தெருபபைப் போலவும காதலும் ஒனற 

னது அடிப்படையாகும் என அரிததோதில கூறியதற்கு இதுவே காரணம்,
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முத்திய புறைகளில வரம்பற்றது எவ்வாறு உலகைச் சூழ்ந் 

இருந்ததோ அவ்வாறே பூசல் உலகைச் சூழ்ந்திருந்தது என்பது 

கவனிக்கப்படல் வேண்டும். ஆனால் பூசல் எல்லையற்ற அளவின 
தல்ல. நான்கு மூலககளுள யாதேனும் ஒன்றுக்கு அல்லது 

காதனுக்கு அது அளவிற் சமமானது. 

விதிக்கப்பட்ட காலம் வநதபோது பூசல கோளக்இனுட்புகத் 
தொடஙலயைது ; காதல் கோளத்கை விடடு வெளியேறததொடங் 

Sug (பகுிகள் 80, 81). இதைப்பற்றிக் கவிதைப்பருதஇிகளி 

விருந்து போதிய விவரஙகள் பெற முடியலிலலை. ஆனால் 
தியோபிறசத்தோசு இதுபற்றி என்ன கூறினாரெனபது பற்றிய 

கணிசமான வரலாறு ரஈத்தியோசு விடமிருந்தும் புளுட்டாகன் 
துறோமதீசுவிலிருநதும் எமககுக் இடைக்கிறது. 

மேூதவில வளி பிரிதததென்றும் இரண்டாவதாகத் இ பிரிந்த 

தென்றும் எம்பிடோகூிளி௯ு SGA. ABS SHI நிலம் 

கோன்றியது. தனது சுழற்சி காரணமாக மிகவும் அழுத்த 

மடைந்திருந்த இதனின்றும் நீர் வேகத்துடன் வெளிப்பட்டது. 

நீரிவிருநது பணி ஆவியாகத் தோன்றியது 7; வளியிலிருந்து 

வானுலகு தோண்றியது ; தீயிவிருந்து சூரியன் உண்டானது; 

எனைய மூலகங்களிவிருநது உலகைப் பொருளகள் அனைத்தும் 

குனிர்ச்சிமின் மூலம் உண்டாக்கப்பட்டன.. Aet. ii. 6. 3 (Dow. p. 
334; R. P. 170). 

மூலக்கலவையிலிருந்து வளி பிரிந்தவுடன் அது வட்டமாகப் 

பாவுிறதென எம்பிடோக்ளிச கருதினார். வனியின் பினனர் 
தோன்திய தீ வெளிப்புறம் தோக்கப பரவுகையில் வேறு இட 

ஸமொனறும் கடையாமையால் காற்றைச் சூழ்த்திருத்த திடப் 
பொருளின் கீமே பாவியது. பூமியைச் சுற்றி இரு அரைக் 
கோளங்கள் ௯மன்று கொண்டிருந்தன. அவற்றில் ஒன்று 

மேற்றாகத தீயினால் ஆனது $ மற்றது வளியும் அறிது இதயும் 
கலத்ததாயிருந்தது. இவற்றுட் பிந்தியதே இரவு என எம்பி 
டோக்களி௯ கருதினார். ஒரு கோளத்கில இ மிகுதியாகச் சேர்ந் 
அஇருத்ததனால உண்டாகயதே இவற்றின் இயக்கம் என அவர் 
565) @5%. Ps.— Plut. Strom. fr. 10 (Dox. p. 582,; R. P. 170 a). 

உலகைச் சூம்ந்திருந்தனவற்றுள் யாவற்றுக்கும் வெளியே 
யுள்ள இடத்துக்குச் சென்ற காற்றே பூசலினாற் பிரிக்கப்பட்ட 
முதலாவது மூலகம் எனலாம் (ஒப்பிடுக ப. 88). ஆயினும் 
காற்று உலகை “ வட்டமாக ”ச் சூழ்ந்திருந்தது எனும் கூற்றை 
  

எல்லா மூலகசகளும் காதலோடு ஒனறித் தபாது கனித்துவத்தை இழந்துவிட 
இன்றன என அவர் கருதினார். இவவிடகஇல காதலையே அவா தனது 
* சடப் பொருளுககுச சமமான !* தென்க கொண்டா.
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நாம் அதன் பூரண கருத்துடன் கொள்ள வேண்டியதில்லை. 

வானுலகு முட்டை வடிவினதாமிருந்ததென எம்பிடோக்கிவி௯ு 
கருதினாரெனத் தோனறுூறது. இக்கொள்கையில் ஒபிசக் கருத் 

துககளின் சாயல் காணப்படிகறதெனலாம். எவ்வாறாமினும் 

காற்றின வெளிப்பகுஇி வட்டம் உறைந்து கட்டியாகிப் படிகத் 

காலானது போன்ற வளைந்த கூரையாகியது. இதுவே உலகத் 

நின் எலலையாகியது. வளியைத் இடப்பொருளாக, அதைப் 

பனிக்கட்டியாக்யேது தீயே என நாம் அறிகிறோம். க்குப் 

பொதுவில் பொருளகளைத் திடப்பொருள்களாக்கும் சக்தியிருந் 

த்து. 
உறைந்த வானத்தால் உண்டாயை குழிந்த கோளத்தின் 

மேற்பருதியிலிருந்த வளியின் ஒரு பகுதியை, மேல் நோக்க 

வேகத்துடன் பாய்ந்த த, வெளியேற்றியது. அவ்வளி தீயிற் 

கிறிதளவையும், கொண்டு &ழ் நோக்க இறங்கியது. இவ்வாறே 

இரண்டு அரைக்கோளங்கள் உண்டாகின : ஒன்று முற்றாகத் 

இயை உடையதாய் இருந்தது. இதுவே பகலாய்க் தோன்று 
வது $; மற்றது இரவிற் றோன்றுவது ; காற்றும் சிறிதளவு 

தீயும் கொண்டது. 

மேலேயுள்ள அரைக்கோளத்தில் அதிகம் த மண்டியிருப்ப 

கால் வானுலகங்களின் சமதிலை கூழப்பமடைகன்றது. இதன் 
விளைவாக வானுலகங்கள் சுழலத் தொடங்குகின்றன. இச் 

௬ழற்சி பகல், இரவுகளை உண்டாக்குவது மட்டுமல்லாமல், இதன 

வேகம் வானம், பூமி என்பனவறறை நிலைப்படுத்தி வைத்திருக் 
ang. நூலொன்றின் முனையிலே கட்டப்பட்ட நீர் நிறைந்த 

கோப்பை வேகமாகச் சுழற்றப்படுமபோது நிலை தளராது இருக் 

கும் எனும் உதாரணத்துன மூலம் இககருக்து விளக்கப்பட்ட 

கென அரித்தோதில் கூறுகிறார். இவ்வாறு பரிசோதனைகள் 
மூலம் விளக்குவது எம்பிடோக்கிளிசவிற்கு மிகவும் இயல்பான 
ஓர் பண்பாயிருந்தது. வேகமான இயக்கம் €மே விழுகலைத் 

கடை செய்யும் என்பதைக் காட்டவே இவ்வுதாரணம் தரப்பட் 

டுள்ளது. மையநீக்க விசைக்கும் இப்பரிசோதனைக்கும் எவ்வித 
தொடர்பும் இல்லை யென்ப. 

118. சூரியனைப் பற்றிக் குறிப்பிடாமலே, இரவு பகல் என்பன 
விளக்கப்பட்டிருக்தல் கவனிக்கப்பட்டி ருக்கலாம். இயினால் உண் 

டான அரைக்கோளத்தின் வெளிச்சமே பகல். தீயினால் உண் 

டான இவ்வரைக்கோளம் பூமிமின் மறு பக்கத்திலிருக்கும் 

போது எற்படும் பூமியின் நிமலே இரவாகும் (பகுதி 48). அப்படி 

யானால் சூரியன் என்பது என்ன ₹ புளுட்டாககன் துறோம௫௫ 

லிருந்தே எமக்கு இதற்கான விடை இடைகறைது : “ சூரியன்
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உணமையில் இப்பொருளல்ல,. அது இயின், நீரிலிருந்து உண் 
பாவது போண்ற, பிரதிபலிப்பே. ** புளுட்டாக்கே தனது பாத்தி 

ரந்களிலொனறைப் பின்வருமாறு பேசவைக்கிறார் : “* வானுலக 
வெளிச்சத்தின் பிரதிபலிப்பாகக் தோனறி மீண்டும் சலனமற்ற 

முகத்தோற்றத்துடன ஓலிம்போசவுக்குப். பினனால் பாறையும் 

சூரியன் பூமியினாஸ் உண்டாக்கப்படுவதே எனறு எம்பிடோசன் 
Baten கூறியதைக் கேட்டு நீங்கள் இரிகவறிர்கள். "” ஈத்தியோச 

பின்வருமாறு கூறுகிறார் : “இரண்டு சூரியன்கள் இருந்தன 

வென எம்பிடோகிளிச கருதினார். இவற்றுள் ஒண்றே மூலப் 

பிரதியெனலாம். இதுவே உலடூண் ஒரு அரைக்கோளம் முழு 

வதையும் நிறைததுககொண்டிருக்கும் இ. தனது பிரஇபலிப் 

புக்கு எதிராகவே எப்போதும் இருக்கும் தன்மையுடையது இ௫ ; 

மற்றது நாம் காணும் சூரியண் ; காற்றும் தீயும் கலந்த மற்ற 

அரைவட்டத்தில் எற்படும், மூந்தியகன பிரதபவிப்பு இது ; 

வடடமான பூமியினால் படிகுத்தன்மையுடைய சூரியன மீது ஏற் 

படுத்தபபவேது ; இ நிறைந்த அரைவட்டதீஇன இயக்கத் இனுற் 
அற்றிவாக் கொணம்செல்லப்பருகிறனு. அல்லது சுருங்கக் கூறு 

வதாயின் பூமியினுன்ள இயமின பிரதிபலிப்பே சூரியன் £. 

இவவுரைப் பருஇகள், சூறிப்பாக கடை௫ப்பகுஇ, சறறேனும் 

தெளிவாயிலலை!. சூரியனென நாம் அழைகல்றாம் பிரதி 

பலிப்பு, இ நிறைந்த அரைக்கோளத்துறகு எதிராக உள்ள 

அரைக் கோமாத்தில் இருக்க முடியாது ; எணெனில் அது 

இரவுக்கான அரைக்கோளம். தீ நிறைநத அரசைக்கோளத்து 

லிருந்து வரும் ஒளி பூமியினால் மிண்டும் இ நிறைந்த அவ் 
வரைக்கோளத்திற்கு ஒரு அடர்நத ஓஒனிக்கறறையாக வீசப்பரு 

கிறது என்றே நாம் கூற வேண்டும். இதஇிலிருதது சூரியனொன 

நாம் அழைக்கும் கோற்றமும் பூமியின் அளவையே யுடைய 

தென்பது பெறப்படுகிறது. இக்கொள்கை கோன்றியதற்கான 

காரணத்தை நாம் ஒறாவேளை பினவருமாறு விளக்குதல் கூடும். 

பிரஇபலிக்கப்பட்ட ஐடரியினாலேயே சநதிரன் பிரலாசிக்றைது என 

பது அபபோதுதான கண்டு பிடிக்கப்பட்டிருந்தது. புதுமை 

யான கொள்கைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவுடன், பொருகத்தமில் 

லாத விடயங்களிலும் அவற்றிற்கு இணக்கங்காண முற்படு 

வது மக்களிடையே ஓர் பொதுவான இயல்பெனலாம். இ.மு. 

ஐததாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் மனிதர்களுக்கு எஙக 
பார்த்தாலும் பிரதிபலிக்கப்பட்ட ஒளியே தெரிந்தது ; பைதா 

3. இயோபிறசுததோசு மிக நுணுககம் பாத்துச் செய்து எண்டனம் ஒண் 

ஜினாலேயே இம்மயககம் எறபடடிருத்தல் வேண்டும். இககொள்கையின்படி. 

* இரணட சூரியன்கள் ”” இருத்தல் வேண்டுமெனக் கூறுதலை அவரிடமிருந்து 

எ.திர்பாரக்கக் கூடியதே .
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கரசைப் பின்பற்றியுன்ளோரிற சிலரும் இததகையவோர் கொள் 
கையை நம்பினர் (பிரிவு 150). 

இவ்விடயத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையிற்றான், ஒளி ஒரிடதஇ 

லிருநது இன்னோரிடத்திறகுச் செல்வதற்கு நேரம் எடுக்கிறது 

எனவும் அது மிகவும் வேகமாகச் செல்வதனாலேயே நம்மால 

அதை அறிய முடியவில்லை பயெனறும் எமபிடோக்ூி௯ கூறி 

யிருகக வேணடும். 

“ இயினால் துண்டிக்கப்படட வளியினாலேயே சந்இரண் ஆக்கப் 

பட்டிருக்கிறது ; பனிக்கட்டிகளைபை போல இதுவும் உறைதது 

கட்டியாகன்றது. சூரியனிடமிருந்து இது தனது ஒளியைப் பெறு 

கிறது.” அதாவது வானுலகஙகளைச் சூழ்ந்திருக்கூம் உறைக்க 

வளி எப்பொருளால ஆக்கப்படடி ருக்கறகதோ அப்பொருளாலேயே 

ஆனவோா உறைநத வளி வட்டமே சந்திரன். சந்திரன சூரிய 
னிலும் பார்ககச் சிறியது என எம்பிடோக்கிளி௯ கறபித்தார் 

என இடையோசினிச௯ கூறுஇரார். பூமிககும் சூரியனுக்கு மிடையே 

இருதத தூரத்தில் பாதி தூரமே பூமிக்கும் சநதிரனுசக்கும் 
இடையே இருநததென ஈத்தியோசு கூறுகிறுர். 

கிரகங்களின ரநூலமாகவோ, அல்லது பிரதிபலிக்கப்படட இளி 
யின் மூலமாகவோ நிலையான உடுக்களை விமாகக எம்பிடோக் 
இனி முற்படவில்லை. பூசவினால் மூதலில பிரிக்கப்பட்டதும், 
வேககதோடு மேலெழுந்த தீயினால், நிலத்தின் மே தளப் 
படடதுமான வளி தனனோடு கொணாநக சிறிது இயினாலேயே 
இவை ஆக்கப்பட்டன. நிலையான உடுககள உறைந்த வளி 
புடன் பொருத்தப்பட்டிருநதன. இரகஙகள எதனிலும பொருத் 
தப்படாது, எளிதில் இயஙகக்கூடியனவாயிருநதன. 

சூரிய கிரகணாகள் பற்றிய உணமையான கொள்கை எம்பி 
டோக்கிளிசிற்குத் தெரிநதிருநதகு (பகு.இ 42). இதுவும் சநதுர 
னது ஒளி பறறிய கொளகையுமே அகசகாலததில் கண்டுபிடிக்கப் 
பட்டவற்றுள் முகயைமானவையாயிருந்தன. இரவு எண்பது 
மூன்பு கருதப்பட்டதுபோல ஒருவகையாலா வெளிராச௬ு அலல 
வென்றும் பூமியின் கூம்புருவான நிழலே யென்றும் அவர் 
அறிந்திருந்தார் (பகுதி 48). 

தயினாலும், வனியினாலும் ஆன அரைக் கோளங்களின் எதிர்த் 
தசை இயக்கஙகளினால் காறறுக்கள் விளக்கப்பட்டன. காறறு 
அழுத்தப்பட்டபோது, அதன நுண்ணிய அுவாரங்களிலே இருக் 
S619 நீர் தனிகளாக வெளிப்படுதலே மமை என விளக்கம் 
குரப்பட்டது. இதே பயூறையில் மேகங்களிலிருந்து வெளிப்படுத் 
தப்பட்ட தீயென மின்னலுக்கு விளக்கம் கூறப்பட்டது.
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முதலில் நிலததுடன நீர கலந்திருநதது. ஆனால் அது 
சமறசியின வேகம் காரணமான மேலும் மேலும் அழுத்த 

மடைந்தபோது நீர் வேகத்துடன் வெளிக கொணரப்பட்டது. 

இதனாற்றான கடல “ நிலத்தின் வியர்வை “” என அழைக்கப் 

படடது. ஆனால இசசொறறொடா வெறும் கவிதை உறுவகமே 

யொழியச் சரியாகப பொருள் கொள்ளககூடியவொனறல்ல என 

அரிததோதில் கணடனம் தெரிவித்தார். கடலின உப்புத்தன் 

மையும இவவுவமை மூலமே விளக்கப்படடது. சுழிமின சுழற் 

சியில் திலமும் சோநது கொளூறதென எத்தகைய நிரூபணமு 

மினறி நம்பப்பட்டது. 

114. தசை, எலுமபுகள் போனற அழியுந்தன்மையுடைய னப் 

பொருளகள எவ்வாறு நான்கு மூலகைஙகளும் வெவ்வேறு விக பொருட் 

தங்களில் சேர்வதால் உணடாயின என எம்பிடோககளிசு விளக்க சேர்க்கைகள் 

முற்படடார். இவை யாவும் காதலினால் உண்டானவையே ; 

ஆனால் இவவுலகம் எக்காலப் பிரிவைச் சேர்நததறு என்பது 

பற்றிய கருததுக்கும் இக்கருததுக்கும் எவ்வித முரண்பாடும் 

இல்லை. ஒரு காலத்தில காதல முறறாக வெளியேறறப்படு 

மாமினும், இன்னும் அவ்வாறு நடைபெறவில்லை. இப்போ 

தும் மூலகச சோககைகளை உண்டுபணமைககூடியதாகவே காதல் 

உள்ளது. ஆனால் பூசல் மிகுந்து கொண்டிருககிறதாகையால், 

இவை யாவும் அழியக் கூடியனவையே. விகதமுறைக்கு எம் 

'பிடோக்கிளிசவின் கொள்கைகளில் அளாிக்கபபட்டிருக்கும் முக் 

இயத்துவததிறகுப பைதாகரசின் கொள்கைகளின் செல்வாக்கே 

காரணம எனபஇல் ஐயமில்லை. நிலத்தினுள்ளே இன்னமும் 

நீரும், என் தீயும் இருக்கனைறன வெனபதஇிலேயே சேதனப் 

பொருள்களுக்கான சோக்கைகள அற்படுதல் SiG Heong. 

எட்னாவைபபதறி நாம குறிப்பிடாவிடினும், சிசிலியில் உள்ள 

வெத்நீர் ஊாறறுககள் இதை நிரூபித்தன. வெந்நீர்த்தொட்டி 

கள் சூடாககப்படுவது பற்றிய உவமையின் மூலம் எம்பிடோக் 

இளிச இவ்வெநநீரூறறுகள் பறறி விளக்கினார். இவ்வுவமை 

எம்பிடோக்ளிசவுககு இயல்பானவேோா உவமை எனக்கூறலாம். 

இவாது உவமைகளில பெரும்பாலானவை மனிதர்களது கண்டு 

பிடிப்புக்களிலிருந்து அல்லது அவர்களாற செய்யப்பட்ட பொருள் 
களிலிருந்து பெறப்படடவையாயிருந்தன. 

115. பூசல், காதல் ஆ௫ியவற்றின வசப்பட்ட நாண்கு மூலகங்க 

ளிலுமிருநதே தாவரஙகளும் மிருகஙகளும் தோன்றின. 77 இல் 

இருந்து 81 வரையிலுள்ள கவிதைப் பகுதிகள் தாவரங்களை 
யும மரங்களையும் பறறிக் கூறுவன. இவற்றையும், அரித்தோ 

திலின கூற்றுக்களிற் சிலவற்றையும், மற்றும் தொகுப்பாசிரி 

யர்களாரற் சேகரித்து வைச்கப்பட்டுள்ள செய்திகளையும் சேர்த்துப் 

தாவரங்கள்
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பார்ப்போமானால் இக்கொள்கை பற்றி ஓரளவுக்கு அறிந்துகொள் 
ளுதல் கூடும். இது பற்றிக் கூறும் ஈத்தியோசவின வாசகங்க 
ஞம் தெளிவற்றனவாயே உள்ளன. ஆயினும் பின்வருமாறு 
அவற்றை வாசித்துக்கொள்ளலாம். 

இரவு, பகல் என்பன தனித்தனியே உண்டாவதற்கு முன்னர், 
சூரியன் பரவுவதற்கு மூனனர், நிலக்திலிருத்து மேலே மூளைத் 
தெழுந்த முதல் உயிரினங்கள் மரங்களே. அவற்றின் உருவ 
அமைப்புகளுக்கு எற்ற விகிதங்களில் அவை ஆண் பெண் 
இயற்கைகளை உடையவையாயிருகன்றன. நிலத்திலிருக்கும் 
வெப்பக்தின காரணமாக அவை மேலெழுந்து வளர்னெறன.. 
கருக்கள் எவ்வாறு கருப்பையின் பகுதிகளாக இருக்கின்றனவோ 
அவ்வாறே இம்மரங்களும் நிலத்தின பாகங்களாயுள்ளன 3 
தாவரஙகளிலுள்ள இ, நீர் ஆதியனவறறிலிருந்து வெளிவரும் 
கழிவுப் பொருள்களே பழமஙகளை. ஈரலிப்புக் குறைவாக உள்ளா 
மரங்களிலுளள நீர், கோடை வெப்டத்தினால் நீராவியா௫ வெளி 
யேறும்போது அவை இலைகளை உதஇர்சினைறன. ஒலவிவமரம், 
தாலம், புன்னைமாம் போன்ற ஈரலிப்பு மிகுந்த மாககள் எப் 
போதும் பசுமையாய் இருக்கின்றன. தலத்தில் பலவகைச் ௪த் 
துப் பொருள்கள இ௫ுப்பதும், மரங்கள் வெவ்வேறு வசை 
யான சத்துப் பொருள்களை உறிஞ்சிப் பெறுவதுமே Hom Mest 
அவைகளிலுள்ள வேறுபாட்டிற்குக காரணம். இராட்சைப் 
பமங்களின் அவை இடங்களுக்கேற்ப மாறுபடுவது இகனாலேயே, 
திராட்சைக் கொடிகள் வித்தியாசமாய் இருப்பதல்ல சில உவைண் 
கன் தல்லாயிருப்பதற்குள் காரணம் ? அவை வளாகம். நிலத் 
தின தனமையே அவற்றிலிருந்து பிஜியபபடும் உவைன்கள் 
தல்லாயிருப்பதற்குக் காரணமாயிருக்கிறது. சர். v. 26, 4 (௩.2. 
172). 
தாவரங்களில் இருக்கும் நிலம், இ என்பனவற்றின இயல் 

பான எதிரியக்ககத இதனாலேயே, மேல் தோக்கயும் இதழ் தோக்கியும் 
இரண்டு விதமாசத் தாவரங்கள் வளர்கின்றன எண எம்பி 
டோக்கிளிச தத்றுன்ன விளக்கம் தவறானது என அறித் 
தோதில் கூறுகிறார். ** இயல்பான இயக்கங்கள் :* என்பதற்கு 
தாம் ஒரே கன்மையானவற்றிற் இடையே உள்ள ஈர்ப்பு எனவே 
பொருள் கொள்ளுதல் வேண்டும் (பிரிவு 109). தியோபிற௯த் 
தோசம் எறக்குறைய இதே கருத்தையே கூறியுள்ளார். ஆகவே 
வசலினால் மூலகங்கள் பிரிச்கப்படும்போ து நடைபெறும் ஓர் 
HapésAQuerGe: நாம் தாவரங்களின் வளர்ச்சியைக் கருது 
கல் வேண்டும். கிலத்தின ழே இன்னமும் உள்ள யில் 
தரு பகுதி (பகுதி 52) மேல்நோகட வருகையில், தண் இனத்தை 
GpréBe Erp Gorse “ ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ££ ஈரம் Baars
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நிலத்தைச் சந்திககறெது. இவ்வாறு சநதித்த தீயும் நிலமும், 
உலூல் இனனமும் எஞ்சியுள்ள காதலின் சத்திக்குடபட்டுச் 
சேரும்போது எறபடும் நிலையறற சேர்க்கையையே நாம் தாவா 

மென அலலது மரமென அழைக்கிறோம். 

அரித்தோதிலால் எழுதப்பட்டதெனத் தவறாகக் கருதப்படும் 

தாவரங்கள் பறறிய ஆராய்சசி ” எனும் நூலின் முற்பகுதி 

யில், தாவாங்கள் நோ, இனபம், ஆசை, புலன உணர்வுகள் 

ஆூயெனவற்றை அனுபவித்தன என எம்பிடோக்கிவிசு கருஇனா 

செனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தாவாஙகளில் ஆண; பெண 

எனும் இரு பால்களின தன்மைகளும் ஒருங்கே அமைத்திருந் 

தன எனனும் உண்மையை எம்பிடோக்ிளிசு அறிந்திருந்தா 
ரெனவும் இந்நாவலில் கூறப்பட்டிருக்றேது. இவ்விடயம் ஈததி 

யோனால் குறிப்பிடபபட்டிருப்பதுடன் அரித்தோதிலினது எனக் 

கூறப்படும் இதந்நாலிலும் ஆராயப்படடிருக்கிறது. அராபிய* 

மூலநூலின் இலத்தீனாக்கத்திலிருந்து பெறபபட்ட பைசாந்திய 

மொழிபெயர்ப்பை நாம் நம்புவதாயின், இதற்கான கார 

ணத்தை ஓரளவுக்கு அறிதல் கூடும். பால்களைத் தனித்தனியே 
முறறாகப் மிரிக்குமளவிற்குப் பூசல் ஆட்சி பெறாத ஒரு காலப் 

பகுதியில, அதாவது “உலகம் பூரணவளர்ச்சி பெறாத ஓர் 

awe” தாவரங்கள் தோன்றின என ஈண்டுக் கூறப்படு 

சிறது. முதலில் தோன்றிய விலங்கினங்களைப் பற்றியும் இவ் 
வாறு கூறப்பட்டிருத்தலை நாம் காணலாம். தாவரங்கள் உண் 
மையில் எவ்வாறு தலம்மை விருத்தி செய்து கொள்கின்றன 

என்பதைப் பற்றி யாதும் கூறாது, எம்பிடோக்ளிச, வெறு 

மனே அவை *“ முட்டைகளைப் பயந்தன ”- அதாவது பழங்களை- 

எனக் கூறியிருப்பது வியப்பிற்குரியது (பகுதி 19). 

116. அழியும் தன்மையுடையவை தோன்றுதலும், மறைத மிருகணளின 

ம் இருமுறை நடைபெறுகின்றன என்னும் கூற்றுடன் பரிணாமம் 

சேர்ததே (பஞுதி 17) விலங்குகளின் பரிணாமம் பற்றிய கவிதைப் 

பகுஇகளையும் (பகுதிகள 57-62) நோக்குதல் வேண்டும். ஈத்தி 

யோசுவின் நாலில் உள்ள ஒரு பகுதியில் இப்பரிணாமத்தின 

நான்கு படிவஙகளும் தெளிவாக 'வகுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

இப்படிவங்களில் இரண்டு உலக வரலாற்றின இரண்டாவது காலப் 

பிரிவைச் சேர்ந்தவையெனவும் மற்ற இரண்டும் நான்காவது 

காலப் பிரிவைச் சேர்ந்தவையெனவும் கருத அத்தாடசியிருப்ப 

தையும் நாம் கவனிக்கலாம். 

1. நூனறாவது என்றியின ஆட்சிக்காலத்தே அல்பி£டடு எனும ஆகக 

லேயன அரபிப்பதிப்பை இலதத$னில் மொழிபெயாத்தனன. மறுமலாச்ிக் 
காலத்தே இததாலியில வாழ்ந்த ரேசகன ஒருவன இவவிலத்னா பதிப்பை 

மீண்டும் கரேக்க மொழிககுப் பெயர்த்தான.
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விலஙகுகளின வெவ்வேறு உறுப்புக்களும் தனித்தனியே 

தோனறும காலமே முதலாவது படிவமாகும். இக்காலத்து 

லேயே எழுத்தில்லாக கலைகளும், தோள்களில்லாத கைகளும், 

நெநறிமில்லாத கண்களும் தோன்றுனெறன (பகுத 57). உலக 

வாலாறறின் நானகாவது காலப் பிரிவென நாம அழைக்கும் 

காலத்தின முகுற்படிவகுதில், அதாவது பூசல வெளியேறுகை 
மில், காதல் புஞுந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில், இது நடை 

பெந்நதென்பது தெளிவு. அரித்தோதிலும் இவை நடை 

பெறற காலம் காதற காலம் எனவே கூறுகிஞுரா. காதல் 
அதிகரிததுக்கொணெடிருக்கும காலத்தையே அவர் காதற்காலம் 
எனக ஸூறிப்பிடுகஎார். இதற்ணைஙககவே அவர் தனித்கணியே 

கோன்திய இவவுறுபபுக்கள பினனர் காதலினால் ஓன்று 
'சேர்க்கப்பட்டனவென்க கூறுஇஞா. 

வெவ்வேறாக உளலா உறுபபுககள ஒனறாச இணைக்கப்படும் 
காலப்பகுதியே இரண்டாவது படிவமாளும். மூதவில அவை 

சாத்தியமான எல்லா மூறைகளிலும இணைககபபட்டன (பகுதி 59). 
மானித முகங்களையுடைய எருதுகளும், இரட்டைமுகங்களையுடைய 

பிராணிகளும், இரட்டை மார்புகளை உடையனவும், பலவகைப் 
பயங்கர விலங்குகளும் இககாலததகே தோன்றின (பகுதி 61). 
இவறறில வாழத் அகனாஇயுடையனவாய அமைந்தவறறை விட 
எனைய யாவும் இறந்து போயின. இமநமுூறைமிலேயே காகுற் 
அாலத்தில் விலங்குகளின பரிணாம வளாச்சி நடைபெற்றது. 

கோளத்தின் ஒருமை பூசலினால் அழிக்கப்பட்ட காலப் பகுதி 
மூன்றாம். படிவமாகஞ்ம். ஆகையினால இதுவே எமது உலதிணன் 
பரிணாமத்தில் முதலாவது படிவமெனக் கருதப்படும். இன, 
பால் விததுியாசஙகள் எதுவுமில்லாத “ மூழுககனமையடைய 
உருவங்களோடு இம்மான்றாவது படிவம தொடஙகயதெகெனலாம். 
கன்னினத்தவற்றை நோக்கி மேலெழும் இயினால், LID BER 
யும் நீரையும் கொண்டு இவை உண்டாககப்படடிருந்தன. 

நான்காவது படிவததுில், வமிச விருத்தியால மிருகங்கள் 
உற்பத்தியான. இவை பால் ரீதியாகவும் இண ரீதியாகவும் 
பிரிக்கப்பட்டிருந்தன.  இசகாலததே புதிய மிருகங்கள் எவை 
யும் மூலகங்களிலிருந்து உற்பத இயாகவிலலை. 

இவ்விருவகைப் பரிணாமங்கள் பற்றிக் கூ அம்போதும், வாம 
Ween தகுதிவாயந்தன எவையோ, அவையே தொடர்ந்து 
வாமு முடியும் என்னும் கருத்தினால் எம்பிடோகூளி௯ முத் 
க ஆட்கொள்ளப்பட்டிருததார். அறித்தோதில் இதைக் இவிர 
£மாகக் கண்டித்தார். யாதேனும் ஒரு இலட்சியததுடன் பொருட் 
அன் அனைத்தும் உறுவாக்கப்பட்டிருந்தால் அவை சாவ்வர
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றிருந்திருக்குமோ அதே மூறைமில் அவை காலபபோக்கில் இயல 

பாகவும் அமைப்புப் பெற்றுளளன என எம்பிடோக்கிளிசு கருதி 

னூ என அரிததோதில குறிப்பிடுகிறார். சில இனங்கள் இயல்பா 

கவே பொருதகமான அமைப்புப பெறறிருந்தபடியால், அவை 

தொடாந்து வாம முடிகிறது. மானித முகஙகொண்ட எருது 

கள் போனற பொருத்தமற்ற அமைப்புடன் பிறநதவை யாவும் 

அறிந்து போயின. விலஙகுகளின் பரிணாம வாலாற்றில் தற் 

செயல நிகழ்சசகளுககு இககொள்௯கை அதிக இடமளிக்கிற 

தென அறித்தோதில் குறிப்பிடுவார். முன்னத்தண்டிவியான 

மிருகமொன்று தனது உடலைத இருப்ப முயறசிக்கையில் தனது 

முதுகை முறிததுக் கொண்ட தெனவும், அவ்வாறிருப்பது 

அனுகூலாானவோர் மாற்றம் போலக காணப்பட்டமையால் 

அதன் பினனர் தொடாந்து அவ்வாறு இருக்கிறதென மாள் 

ளந்தண்டு தோனறியமைக்கு விளக்கம் தரபபட்டிருக்கிறது. 

இவ்விசிததா உதாரணம் மனிக மூகஙகளையுடைய எருதுகளைப் 

போலல்லாது பூசற் காலத்றைச சேர்ந்ததென்புதும் காதற் 

காலத்தைச் சேர்ந்ததல்லவெனபதும் கவனிக்கப்படல் வேண் 

டம். இவ்லிரு காலங்களிலும், வாமத் தகுதியுடைய அமைப் 

புப் பெற்றவையே தொடர்ந்து வாம மூடியும் என்னும் 

நியஇப்படியே பரிணாமவளர்ச்சி நடைபெறறது. 

117. பூசவலினால வற்படுத்தபபட்ட மாறுபாடே பால்களுக் 

கடையே உளள வேறறுமைககுக் காணம். ஆணபாலிற் சூடு 

கூடுதலாக இருந்தது எனவும் கருப்பையின் சூடு கூடிய பகுதி 

களிலேயே ஆண குழந்தைகள் உருவான என்றும் கூறுகை 

மில (பகு.இ65) எம்பிடோககிளி௬, பாாமனைடிச தனது இரண்டாம் 

பகுஇியில் (பிரிவு 98) கூறிய கருத்துக்குப் புறம்பானவோர் 

கருததையே தெதரிவிக்கிளுர். கருப்பிண்டத்தின. ஒரு பகுதி 

ஆணின் விந்து நீரிலிருந்தும் இன்னோர் பருதி பெண்ணின் 

சுரோணிதகத்திலிருந்தும் உண்டாகறதெனக் கூறப்பட்டது (பகுதி 

63). இவ்வாறு குழந்தையின் உடலின் பகுஇகள, ஆண், பெண் 

ஆஇயோரில் வைக்கப்பட்டிருந்தமையே அவர்கள் இருவரை 

யொருவர் காணும்போது ஆசையை உண்டாக்கயைது (பகுதி 64). 

ஆணினது விநது நீரிலும் பெண்ணினது சுரோணிதததிலும் 

உளள நுண்றொளைகளில அமைப்பில் ஒருவகைப் பொருத்தம் 

இருதகல சந்ததி உற்பத்திக்கு அவசியமெனவும் கோவேறு 

கழுதைகள் மலடாயிருபபதற்கு இவ்வகைப் பொருத்தமின் 

மையே காரணம் எனவும் எம்பிடோக்கிளிசு விளக்கம் தத் 

தார். குழநதை உருவாகுவகற்குப் பெற்றோரில் எவர் மிக 

வும் காரணமாயிருந்தாரோ, அவரையே குழந்தை அதிகம் 

ஒத்திருந்தது. சிலைகள உருவப்படககள் ஆதியனவற்றின் செல 

உடலியல
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வாக்கும் குழந்தைகளின் தோற்றத்தை மாறுபடுத்தியது என்ப 

தும் சூறிப்பிடப்பட்டது. விந்துநீர் மிகவும் அதிகமாக இருந்து 

பிரிவதே ஒரே சூலில இரண்டு அல்லது மூன்று குழந்தைகள் 

பிறப்பதற்குக் காரணம் எனக் கூறப்பட்டது. கருப்பிண்டம் சவ்வு 

ஒன்றினால் சுற்றப்பட்டிருந்தது எனவும் முப்பத் தாறாவது நானில் 
உருப்பெறத துவங்கும் கரு நாறபத்தொன்பதாம் நாளில் 

முற்றாக உருப் பெற்றுவிடும் எனவும் எம்பிடோகினிசு கருதி 

er. இருதயமே முதலில் உருவாகியதெனவும், நகங்கள் 

போன்றவை கடைசியாகத் தோன்றினவெனவும் அவர் கூறி 

னார். குழந்தை பிறக்கும் நேரம் வசைக்கும், அதாவது ,இரவப் 

பொருளகள் கருப்பையினுள் அதைச் சூழ்ந்திருக்கும் வரைக்கும் 

சவாிப்புத் துவங்குவதில்லை என அவர் கருதினார். எட்டாவது 

அல்லது ஒனபதாவது மாதத்தில குழந்தை பிறக்றைது. எட் 

டாவது மாதத்தின் பததாவது நாளில் பெண்ணின் உடவிற் 

தாய்ப்பால் தோனறுகிறது (பகுதி 68). 

குத்தம் இனத்தைச் சேர எப்போதும் முயன்று கொண் 

ருக்கும் (உடலிலுள்ள) நிலமும் இயும் இறுதியிற் பூசவினாற் 
பிரிக்கப்படிம்போது மாரணம் ஏற்படுறைது. தீப்பகுஇி ஓரளவிற் 

குக் தற்காலிகமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையே நித்திரை. 

மரணத்தின் பின்னர் விலங்கானது மூலகங்களாகப் பிரிக்கப் 

பருறைது. அதன் பின்னர் இம்மூலகங்கள் புதிய கலவைகளாக 

ஒன்று சோலாம் ; அல்லது நிரந்தாமாகத : தத்தம் இனங்க 

ளோடு * சேர்ந்இிறாக்கலாம். இங்கு இரஞ்சிவியான ஆனமார 

என எதைப்பற்றியும் குறிப்பிட இடமில்லையெனலாம். 

ஒரே தன்மையினவானவற் றிடையேயுள்ள ஈர்ப்புச் சத்தி 

தாவரங்களின் கீழும் மேலுமான வளர்ச்சியில் காணப்படுவது 

போலவே மிருகங்களின் வாழ்க்கையிலும் காணப்படுகிறது. 

தாவாங்களில் உள்ள இலைகளும் மிருகங்களின் உயோமமும் 

ஒன்றே (பகுதி 82). ஒடுள்ள சில மீன்வகைகளைப் பொறுத்து 

வரையில நிலதக்தாலான பாகம் மேலேயிருந்தாலும் (பரு.த 76) 

பொதுவாக மிருகஙகளின் பகுதிகளில் தஇயினாலானவை மேல் 

நோக்வயும், நிலத்தினாலானவை இம் நோகடியுமே செல்ல 

முனைசன்றனவெனலாம். இன்னமும் உலூல் பெருமளவு காதல் 

உள்ள தாதலினாலேயே இத்தகைய புறனடைகள் இருக்க 

. முூடிறைது. பல்வேறு இனங்களைச் சேர்ந்த விலங்குகளின் 

வாழ்க்கையிலும் ஒரே தணன்மையுடையனவற்றிற்கிடையே உன்ன 

'இவ்வீர்ப்புச் சத்து செயற்படுதலை நாம் காணலாம். உடலிற் 

இ மிகுதியாக உள்ளவை காற்றில் பறக்கும் தன்மை உடையன 

வாய் உள்ளன ; எப்போதும் ஒரு ஒட்டின்மீது குந்தியிருந்த 

நாயைப்போல, உடலில் நிலவியல்பு மிகுதியாய் உடையவை
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'நஇலத்துக்கண்மையிலேயே வாஜற்னைறன. நீர் மிகுதியாக உள் 

கானவே தீர்வாழ் மிருகஙகள். ஆனால் மீன்கள் இத்தகையன 

வல்ல. இ அஇிகமாக உள்ள இவை தம்மைக் குளிர்விககும் 

பொருட்டே நீரில் வாழ்கின்றன. 

சுவாசானுபவத்தைப் பற்றி எம்பிடோக்கிளி௯ு மிகுந்த ஆராய்ச் 

சியுடன் தந்துள்ள விளக்கம் முற்றாக இனறும் பேணப் 

பட்டுள்ளது (பகுதி 100). சுவாச உறுப்புக்கள் என அழைக்கப்படு 

வனவற்றால் மாத்திரமல்லாது உடலிலுள்ள நுண்றொளைகள் 

யாவற்றினாலுமே நாம் சுவாசிக்கிறோம் என அவர் கருதினர். 

இளெப்சைத்திராவின் உதவியால் விளக்கப்பட்டவாறு, இதயத்தி 

லிருந்து உடலின பாப்புப் பகுதிகளை நோக்கியும் மீண்டும் 

இதயத்தை தோக்கயும் இரததம் ஒடுவகனணாலேயே எம்மால் 

மாறி மாறிச் சுவாசிக்க முடிகிறது எனக் காரணம் கூறப்பட்டது. 

விலங்குகளின் ஊட்டமும் வளர்ச்சியும், ஒரே தன்மையை 

யுடையனவற்றிற் இடையே உள்ள ஈர்ப்புச் சத்தியின் மூலம் விளக் 

கப்பட்டன. உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் நுண்ணிய துவா 

ரங்களுள்ளன வெனவும் அவ்வப்பகுதிக்கேற்ற உணவுத்துகள் 

கள் இத்துவாரங்களிற் பொருந்திச் சேரும் எனவும் கூறப்பட்டது. 

இவ்வாறு அவாரஙகளிற் பொருந்தக்கூடிய ஒரே தன்மையையு 

டைய ஊட்ட உணவுகள் இருந்தபோது இன்பம் எற்பட்டது; இல் 

லாதபோது அன்பம் உண்டாகியது. இரத்தத்தை உறையச் செய்த 

குழப்ப நிகழ்ச்சககளினாலேயே கண்ணீரும் வியர்வையும் ஏற்பட் 

டன; இவற்றை இரத்தத்தின் தெளிவுநீர் என்று கூறலாம். 

118. எம்பிடோக்ளிசுவின் புலனுணர்வுக் கொள்கையைப் 

பற்றி நாம் இயோபிறசுத்தோசுவின் வார்த்தைகளிலிருந்து 

அறிந்து கொள்ளலாம் : 

எம்பிடோக்களிசு புலன்கள யாவற்றையும் பற்றி தரே முறை 

மிலேயே விளக்கம் தருகிறார். பொருள்களிலிருத்து வெளிப் 

படும் ஒருவகை “ வெளியொழுக்குகள ”” ஒவ்வொரு புலனிலு 

மூளள வாமில்களிற் பொருந்துவதாலேயே எம்மால் அவற்றை 

உணார்ந்தநியக் கூடியதாக இருக்றைதாக அவா கூறுஇருர். 

இதனாலேயே ஒருவருக்குத் தெரிறை பொருள்களை மறறவர்கள் 

மதிப்பிடுதல் இயலாது போடறது ; ஏனெனில் சிலாது புலன் 
களிலுள்ள வாயில்கள் மிகவும் ஒடுங்கியவையாய் இருப்பதினால், 

அப்பொருள்களிலிருத்து வரும் * வெளியொமுக்குகளன் ” இவற 

fr. புக மூடிறைதில்லை. வேறு சிலாது புலன்களிலுள்ள 

வாயில்கள் மிகவும் அகன்றவையாய் இருப்பதால் இவ்வெளி 

'யொழுக்குகள் வாயில்களில் முட்டாமல் நேரே தாண்டிச் சென்று 

விடுவதும் உண்டு. %. ந, 1717. 
௩ 

உணாவு
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பார்வையின கணன்மையை விளக்கவும் அவர் முயல்களார். 

கண்ணின் உடபகுஇயில தீயுளாசாதெனவும் அதைச் சற்றி 

நிலமும் காறறும் இருகின்றன எனவும் அவர் கூறுகிறார். 

விளககுகளிலுள்ள ஒனி வெளிப்படுதல்போல, இக்காறறு, 

நிலம் ஆலயேவறறிற்கூடாக மிகவும் தொய்யதான தீ செலலு 

குல் சாத்தியமாகிறது (பகுதி 84). இபும், நீரும் செல்லும் 

வாயில்கள் ஒன்றுவிட்டொனறாக அமைந்துள்ளன. இ செல 

௮ம் வாயில்களினாடாக நாம் ஒளியுடைய பொருடகளைக் காண் 

கிறோம் ; நீர் செல்வனவற்றுக்கூடாக இருண்ட பொருள்களைக் 

காண்கிறோம். ஒவ்வொரு வகைப் பொருள்களும் ஒவ்வொரு 

வகையான வாயிலகளுக்குளளே பெயருநதுகன்றன ; நிறங் 

களை அவற்றின் வெளியொமழுக்குகளின் மூலமே பார்கக முடி 

கிறது. BR. P. ib- 

ஆனால எலலாக சுண்களும் ஒரேமாதிரியாக அமைக்கப்பட்ட 

னவலல, Fed ஒரே தனமையுடையனவான மூலகங்களால 

உண்டாககப்படனைறன. வேறு சில எதிர்மாறான கணன்மைகளை 

யுடைய மூலகங்களால உணடாக்கப்படடிருகின்றன. சிவைற் 

அக்கு, மத்தியிலேயே இீ இருக்கிறது ; சிலவறறுககு வெளியிலே 

இ இருகிறது. இதனாலேயே இல விலங்குகள் பகலில 

நலல பாரவையுடையனவாய இருக்கையில ஏனையவை இரவிற் 
பரக்கும் ஆறறலுடையனவாய் இருக்கின்றன. த குறைவாக 

உள்ளவை பகலில நலல பாராவை உடையனவாய இருக்கின 

றன--அனெனில் அப்போதுதான உள்ளேயிருக்கும் தீ வெளியே 

Onan இயோடு Crrog சமறநிலைக்கு வருகிறது. இதற்கு 

எதிரான பொருள் (அதாவது நீர்) குறைவாக உள்மாவை 

இரவில் நன்றாகப் பார்க்கக் கூடியனவையாய் உள்ளன். 

எனெனில் அப்போதுதான் உள்ளே குறைவாக உன்ன தீர் 

வெளியேயிருந்து சமநிலைக்குக் கொண்டுவரப்படுிறது. ஆனால் 

தீ அதிகமாய இருககற கணகள பகலின ஒளியால் கூச்சம் அடை 

யும் எனெனில் அப்போது இ மேலும் அதிகரிக்கப்படுவதால் 

நீரிவடைய நுண்ணிய துவாரங்களும் இமினால் நிறைக்கப் 

பட்டு அடைபட்டு விடுகின்றன. இதே முறையில் தீ 

அதிகமாக உள்ள கணகள், இரவில் தீயின துவாரஙகள் 

நீரினால் அடைக்கபபடும காரணத்தால், சததி குறைந்து போய் 

விடஏன்றன. எல்லாவிடயங்களிலும் எதாததனமையுடையதே 
மாறறாக விளங்குமாகலால், வளியினால் நீர் பிரிக்கப்படும்வரை 

இவ்வாறே தொடர்தது நடைபெறுிறைது. நீரும், இயும ௪ 

மான முறையில் சேர்த்தருககும பார்வையே மிகவும் நன்றாக 

அமைதததும் சிறந்ததுமான பார்வையுமாகும். பார்வையைப 

பற்றி எம்பிடோக்கிளிசு கூறுவது பொதுவில் இதுவேயாகும்.
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ஒலி வெளியே எற்படுறைதெணவும், வெளியேயுளள கூரல் 

களினால் உண்டாகும் காறறதிர்சசி, காதினுள்ளே சப்திக்கும் 

போது நமமால் கேட்க முடிகிறதெனவும் அவர் கருஇணர். 

 தசையுடையமுளை ** யென அவர் குதிபபிடும் செவியினுள்ளே 

மணிபோன்ற ஒன்று ஓலிப்பதே செவிப்புலனாகும். காற்று 

இயஙகும்போது அது கடினமான பளுதிகளில் மோதி ஒலியை 

உண்டாககுறைஅு. சுவாசிப்பதனாலேயே மூகர்ச்சி அனுபவம 

கறபருிறது என அவர் கருதிஞர். இதனாலேயே பலமாகச் 

சவாசபபவர்கள் கூர்மையான முகர்ச்சி உணர்வு பெறறிருக் 

இறார்கள் எனவும், சூக்கும .நுணணிய பொருள்கள் அதிக 

மணழமுடையவையாயிருபபதற்கு இதுவே காரணமெனவும் அவர் 

கருதினார். நுண்ணிய துவாரஙகளுக்குள் பொருள்களின் வெளி 

யொமழுக்குகள் பொருத்துவதால் புலனுணர்வு எறபடுறைது என 

னும் பொதுப்படையான விளக்கத்தை விட, தொடுகை, சுவை 

ஆய புலனகளைபபநறியும் அவை எவ்வாறு எழுனைறனவென 

ம் அவர் தனியாக எதுவும் கூறவிலலை. மூலகங்களில ஒரே 

தன்மையுடையவை இருப்பதனாலும் அவற்றின் கலவையி 

னாலுமே இன்பம் ஏற்படுகிறது ; எதிரான தனமையுடையனவற் 

றால் துன்பம் உண்டாறைது. KR. P. ib. 

இதே முறையில் சிந்தனை, அறியாமை என்பனவற்றைப் 

பற்றி மிகவும இட்டவட்டமான விவரஙகள தந்துள்ளார். சிந்த 

னையும் புலஸுணாவைப் போன்றதே எனனும் பொருள 

கோன்றுமபடியாக, மே தனமையுடையனவற்றிவிருந்து சித் 

தனை  எழுனெற்தெனவும், எதிர்ததன்மைகளா காரணமாக 

அறியாமை உண்டாகின்றதெனவும் அவர் கூறியுள்ளா. ஒவ் 

வொரு பொருளையும் நாம எவ்வாறு அது மூலமாகவே 

பார்க்க மூரடிசிறது எனபதைப் பற்றிக் கூறிய பின்னர் அவர் 

பின்வருமாறு மேலும் கூறுகிறார்: * இவற்றிலிருந்தே எல் 

லாப் பொருள்களும உருவாக்கப்பட்டு இணைக்கப்படுனெறனவாத 

லாலும் இவற்றின் மூலமே மனிதர் சிந்தஇக்னெறனர், இனப 

அனபஙகளை உணாகின்றனர் என்பதாலும்” (பகுதி 107). இக் 

காரணத்தினால் நாம் பெரும்பாலும எமது இரத்தத் தனாலேயே 

இத இக்றோம். எனெனில உடலின எல்லாப பாகஙகளுளளும் 

இரததத்்திலேயே எல்லா மூலகங்களும ஒன்றாகச் சேர்ந்துள்ளன. 

R. P. 178. 

கலவை சமமாய் அல்லது இட்டத்தட்டச் சமமாயிருக்கின்ற 

யாவரும் மூலகங்கள் அதிகம் மபிரிக்கப்படாது, மிகவும் முறை 

யாமலும் மிகவும் கூடாமலும் இருப்பவர்கள். -கூடராமையான 

உணர்வுடையவர்களாயும் ஆழ்ந்த புதீ இயுடையவர்களாயுமிருப் 

பர்; அவர்களுக்கு அடுத்ததாக வருபவர்கள் அதற்கேற்ற
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விஇதப்படி புத்தியுடையவர்களாயிருப்பர். இதற்கு எதுரான 
நிலையிவிருப்போரே மிகவும் புத்தியற்றவர்களாயிருப்பர். இட் 

பம் குறைந்தவையும் இடைவெளிகளால் பிரிக்கப்பட்டவையு 

மான மூலைங்களைக் கொண்டவர்கள் மிகவும் மந்தபுக்கியுடைய 
வர்கள். நுண்ணிய அுகள்௧களாகவுள்ள மூலகங்கள் அடர்த்து 

யாகத் துணிக்கபபட்டிருபபவாகள் மனமுடுக்குக்கேறப முன் 

Gunster Haier) தடபபவர்களாயும் அறேக காரியங்களை 

ஆரம்பிததுச் சிலவற்றையே மூடிககுத தனமையுடையோராயும் 
இருப்பர். இவர்களின இரத்தம மிகவும் வேகமாக இயங்குவதே 

இதற்குக் காணம். தமது உடலின் ஒருபகுதியில சரியான 
கலவையுடையோர அவ்வுறுப்பின தொழிலில் சீராயிருப்பர். 

இதனாலேயே சிலர் சிறந்த பேச்சாளார்களாயும், லர் சிறந்து 

கைத்கொழிற்றிறமை யுடையோரசாயும் காணப்படுகின்றனர். 
பினனவர்கள் கைகளில் தலல கலவையுடையோரா யிருக்னொ 

Mort; முனனவர் தமது நாக்குகளில் நல்ல மலவையுடை 

யோராய் இருக்கின்றனர். இவ்வாறே பிற விசேட திறமைகளும் 
ஒற்படுிகினாறன., 1. P. ib. 

ஆகவே எங்களுக்குள்ளே உள்ள ஒரு மூலகம் வெளியே 
யுள்ள ஒன்றைச் சந்திக்கும்போதே புலனுணர்வு உண்டாகிறது. 

எல்லாப் பொருளகளிவிருத்தும் எப்போதும் வெளிப்படும் வெளி 
யொமுக்குகளோடு பொருந்தும் வண்ணம் புலன்களில் உள்ளா 

அண்ணிய அுவாரககள், மிகவும் பெரியவையாகவோ, றி 

யவையாகவோ இல்லாஇருக்கும் போகே இவ்வுணர்வு ஏற்படும் 
(பகுதி 89). சவாசத்தஇுன் மூலமே மூகாச்சி உணர்வு எறபடுகறது. 

உள்வரும் சுவாசம் நுண்றொளைகளுக்குள் பொருந்தக் கூடிய 

சிறு துகளகளையும தன்னோடு சோர்ததுக்கொண்டே உன்ளே 

வருறைது. தலையில் தடிமன் பிடிததவர்களுக்கு, சுவாசிப்பது 

சிரமமாய் இருப்பதனால், முகரவும் மூடியாமலிருப்பதை உதா 

சணமாகக் காட்டி எம்பிடோக்கவிசு இதை விளக்கினார். தாய் 

களின் மோப்பசத்தியும், இக்கொள்கையை திரூபித்தற்கு எஸ் 
டோக்கிளிலனால் குறிப்பிப்படுவதை 101 ஆம் கவிதைப் பகுதி 

மில் நாம் காண்கிமறோம். ஆயினும் முகர்ச்சியுணாரவைப் பறறி 
எம்பிடோகனிச எவ்வகை விளககமும் தரவிலலை ; அத்துடன் 

தொடுகையுணர்வைப் பற்றியும் அவர் ஒனறும் கூறவிலலை. 

செலியினுள்ளே யுள்ள கசியமிழையத்துடன் மோதி அதை 

அசைத்து மணியோன்று ஒலிக்கும்படி செய்யும் காற்றின் 
அசைவே ஒலி எமக்குக் கேட்பதற்குக் காரணமெனக் கூறப்பட் 
டது. 

பார்வையுணர்வு பற்றிய கொள்கை யாவற்றிலும் அதிக 
சிக்கலானது. அத்துடன் பிளேட்டோ குனது பாத்திரமான
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இமாயோசுவை இக்கருத்தை எடுத்தியம்பச் செய்திருப்பதால், 

இது மெய்யியல் வாலாற்றிலும் முக்வயேத்துவம் வாய்ந்ததாகும். 

அலுக்மையோன் கருதியது போலவே, (பிரிவு 96) கண் நீரி 
னாலும் இயாலும் ஆயதெனக கருதப்பட்டது. விளக்கிலுள்ள இ 
நாக்கு எவ்வாறு கொமபினாலான மறைப்பால் காக்கப்படுகிறதோ 

(பகுதி 84), அதே போலக கதிராளியிலுள்ள இயும், அதனைச் 

சூழவுளள மென்சவ்வுகளினால் நீரிலிருந்து காக்கப்படுகிறது. 

இந்த மொென்சவ்வுகளிலுள்ள நுண்ணிய துவாரங்களுக்கூடாகத் 

இ வெளியேற முடிந்தாலும் நீர் உட்புக முடியாது. கண்ணி 

னுள்ளே உள்ள இ பெவெளியேயுன்ள பொருள்களைச் சென்று 

சந்தப்பதனாலேயே காட்சி ஏற்படுகிறது... 

 வெளியொழுக்குகள ” எனத் தாம் குறிப்பிட்டவை பொருள் 

களிலிருந்து கண்களுக்கும் வந்தன என்பதையும் எம் 

பிடோக்கிளி௪ அறிந்திருந்தார். “ நுண்றொளைகளுக்குள், உரு 

வங்களிலிருந்து (அலலது பொருள்களிலிருந்து) வரும் வெளி 

யொழுக்குகள் பொருந்தி, உணாபபடும் போதே திறங்கள் 
தோன்றுகின்றன ”” என அவர் நிறங்களை வருணித்தார். இவ் 

விரு கொள்கைகளும் எவ்வாறு பொருந்துசன்றன வென்பதோ 

அல்லது பிளேட்டோவின தஇிமாய௱வில் உள்ள கொள்கையை 

எவ்வளவு ஞாரம் எம்பிடோக்கிளிசுவினது என்று கொள்ள 

லாம் என்பதோ தெளிவாயில்லை. தாம் இங்கு தந்திருக்கும் 

கூற்றுக்கள் எறக்னுறைய அதையே கருதுவனபோலத் தோண்று 

இன்றன. 

சம்பிடோக்கிளிசு புலனுகர்வுக்கும் கித்தனைக்குமிடையே வேற 

ுமை காட்டவில்லை எனத் இியோபிறசுத்தோசு கூறுகிறார். 

அரித்தோதிலும் எறகெனவே இதுபற்றிக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். 

நான்கு. மூலகஙகளும் நன்றாகக் கலந்திருக்கற இரத்தம், 

அதிலும் இருதயத்தை அடுத்துன்ள இரத்தமே புலனுணர் 
வின முக்கிய பிறப்பிடம் என்பது எம்பிடோக்கிளிசுவின் 

கருத்து (பகுதி 105).* ஆனால் இதனமூலம், உடலின் மற்றப் 

பகுதிகளாலும் உணாமுடியும் என்பது குவிர்ககப்படவில்லை ; 

உண்மையில் உடலின் எல்லாப் பாகங்களுக்கும் சிந்தனையில் 

பங்கு உண்டென்பதே எம்பிடோக்கிளிசின் கொளகையாகும் 

(பகுதி 108). ஆனால் இரததம் மிகவும் நுண்ணிதாகக் கலக்கப் 

இது சசிவிய மரபினர்ககு மிகவும் இயல்பானவோர் கொளகையாய 

இருநத. அரிததோதிலும, சுதோய்ககரும இக்கருத்தையே தழுவின ரென்க. 

இபபோகறாததசு அலுக்மையோனது கருததைப பினபற்றி உணாவின இருப் 

பிடம மூளையெனக கொண்டனர். பிற்காலததே பிளேட்டோவின் நண்பரான 

இிராக்ியூசு நாட்டுப பிலிசுததியோன எனபார் இரத தததோடு கலந்திருபபதான 

“* விலக இரசம ”” எனப் பொருள்படும் சொல்லொன்றை உபயோூத் தனர்.



சமயமும் 

இறையியலும 

962 ஆது &ரேக்க மெய்யியல் 

பட்டிருநததால் அது புலனுணர்வுக்கு வேண்டிய றுகர்ச்சிக் 

கூர்மையை அஇகம் பெற்றிருந்தது. எமது உடலின் சேர்க் 

கையின் மாறுபாடுகளுக்கேற்ப எமது அறிவும் மாறுபடுகிறது 

(பகுதி 106) எனப் பார்மனைடிசுவின் கவிதையின இரண்டாம் 

பாகத்தில் (பகுதி 16) தரப்பட்டிருக்கும் கருத்தையே எம்பிடோக் 

இளிசம் கொண்டிருந்தார் என்பது இதிலிருந்து தெரிய வரு 

இறது. 

119. எம்பிடோக்கிளிசுவின இறையியற் கொள்கை எமக்குச் 

செனோேபனிசுவை தினைப்பூட்டுகையில் அவரது நடைமுறைச் 

சமயபோதனை, பைதாகாசையும் ஓபிக்குகளையும் நினைவூட்டன்றன 

எனலாம். கவிதையின முற்பகுதியில் சில “ கடவுளர்கள் ” 

மூலகஙகளினால் ஆனவர்கள் எனக் கூறப்பட்டிருக்கிறது ; ஆகை 

யினால அவர்கள் “ நீண்ட காலம் வாழ்பவா ““களாயினும் இறத் 

கல் வேண்டும் (பகு.தி81). மூலகங்களும் கோளும் கூடக் கடவுளர் 

கள் என அமழைக்கப்பட்டாலும் இஃது அச்சொல்லின் முற்றி 

லம் வேறுபட்டவோர் பொருளிலேயாகும்-- அத்துடன் மூலகங் 

கள ஒருபோதும் இல்லாது போவதில்லை. 

தூய்மையாக்கத்இலுள்ள சமயபோதனைக் கருத்துக்ககாக் கவ 

னித்தோமானால் அவை யாவும் மறுபிறப்புக் கொள்கையோடு 

தொடர்புடையனவாயிருப்பதைக்காணலாம். இதன் முகூயத்து 

வத்தைப் பறறி ஏற்கெனவே போதியளவு கூறபபட்டி ௬கறஅ௫ 

(பிரிவு 42) ; எம்பிடோக்கிளிசு தரும் விவரங்கள நூதன 

மானவையே. இன்றியமையாமை யென்னும் கோட்பாடு ஒன் 

நின்படி. பாவம் செய்யும் “£ நதற்றேவதைகள் ” வானுலஇலுள்ள 

தமது இருப்பிடத்தை விட்டு நீக முப்பதினாயிரம் பருவகா 

லககளுககு அலையும்படி துரத்தப்படுன்றன (பகுதி 115). தானும் 

அத்தகையவோர் கடத்தப்பட். தேவதையே யெனவும், விரோ 

குத்தில் நம்பிக்கை வைத்ததாலேயே தான் தனது உயர்ந்த பதவி 

யிலிருந்து வீழசசியடைய நேரிட்டதெனவும் எம்பிடோக்கிவிசு 

கூறுகின்றார். நான்கு மூலகங்களும் வெறுப்புடன ஒன்றிலிருந்து 

இனஸொனறுக்கு அவரை மாறி மாறி எறின்றன. இதனால் அவர் 
மனிதனாகவும், தாவரமாலவும் மட்டுமல்லாது மீனாகவும் இருந் 

இருக்கிறார். ஆதித்தீவினைபபயனை அகற்றுவதற்கு வழி புனித 
மான இரியைகளை அனுட்டித்தல், தூய்மையாக்கம், புலாலுண் 
ணாமை என்பனவற்றைக் கைக்கொள்ளலே. எனெனில் விலங்கு 

கள் எமது இனத்தைச் சேர்ந்தவையாதலாலும் அவற்றைக் கொல் 

லல் தந்ைதையைக்கொலை செய்வதற்குச் சமமாகும் என்பதனாலு 

மெனக (பகுதி 184). இக்கூற்றுககளிற் சல அண்டவியலோடு 
சம்பந்தநுடையனவாய் இருப்பதைக் காணலாம். “வன்மையான 

6
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உறுதிமொழி "(UGH 115 ; vs. 30), நான்கு மூலகங்கள், ஆதித்த 

வினைக்குக்காரணமாகும் வெறுப்பு, பொற்கால அரசியெனும 

கைப்பிரிசு ஆகியன ஈண்மம் குறிப்பிடப்படடுன்ளன (பகுதி 128). 

ஆனால் இவறறில எறுவும் அடிப்படை மூககயத்துவம் வாய்த்த 

தலல. அத்துடன் தூய்மையாக்கத்இல் எடுத் தாளப்பட்டிருக்கும் 

ஆன்மா அழிவின்மைக கொள்கை, எமபிடோக்கினிசுவின் 

அண்டவியறகோடபாட்டில் கொஞ்சமேனும் உபயோகபபடுத் தப்பட 

வில்லை. இக்கால மக்களது சமய தம்பிக்கைகளுககும் அண்ட 

வியல்பற்றிய அவர்களது கருத்துக்களுக்குமிடையே மிகுந்த 

வேற்றுமை இருந்திருக்கிறது போலத தோன்றுகிறது. நாம் 

மூனபு குறிபபிட்டுனளள வாறு, லை விடயங்கள் இறையியவிலும், 

அண்டவியலிலும் கையாளப்படடுளளமை எம்பிடோகிளிசுவே 

இவ்வுண்மையை அறியாது விடுதற்குக் காரணமாயிருததிருக்க 

லாம்.



காலம் 

அத்தியாயம் 6 

இனளாசொமெனை நகரத்து 

அனக்சகோரசு 

120. டிமீத்திரியசணு பெலேரியசு தனது “ பிரதம நீதிபதிகள் 

இடாப்பு ” என்னும் நூலில், கலியாடிசு அல்லது கலியாச, 

பிரதம நீதிபதியாயிருந்த காலத்தில் (8. மு. 480-79) 

அதென்சு நகரத்தில், அனக்சகோரசு தனது இருபதாவது 

வயதில் “மெய்மியல் அறிவாளனெனப் பெயர் பெறத் 

தொடங்கினார் ”” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். எமக்கு அனக்சகோ 

ரகுவின் காலம பற்றி அபபொலோடாசு கூறும் அனைத்தும் 

டி.மீத்திரியசு பெலேரியசின் குறிப்பிலிருந்தே பெறப்பட்டவை 

எனலாம். இம்மெய்மியலாளரது வழக்கு விசாரிக்கப்பட்ட 

போது இவருக்கு என்ன வயதாகயிருந்தது “ என்பதைக் 

கொண்டே இத்திகதி நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கலாமெனத் தோன் 

ுறைது. தற்போது நமக்குக் கடைக்காத எத்தனையோ ஆதா 

ரஙகளிலிருந்து டி.மீத்திரியசு இவ்விசாரணையைப் பற்றிய முழு 

விபரங்களையும் அறிந்திருக்கலாம். எழுபதாவது ஒலிம்பிய 

ஆண்டில் (9. மூ. 500-496) அனக்சகோரசு பிறந்தார் என்பது 

அப்பொலோடரசின் ஊகம். அத்துடன் எண்பத்தி எட்டாவது 

ஒலிம்பிய ஆண்டில் (இ. மு. 4988-97) தமது எழுபத்திரண்டாவது 

வயதில் அனக்சகோரசு காலமானார் எனவும் அவர் கூறியுள் 

ளார். பெரிக்கிளிசுவைவிட அனக்சகோரசு நீண்ட காலம் வாழ்ந் 

இருக்க முடியாதென்பதும் பிளேட்டோ பிறந்த ஆண்டிலேயே 

இவர் இறந்திருக்க வேண்டுமென்பதும் அப்பொலோடரசக்கு 
மிகவும் பொருத்தமானவையாகத் தோன்றியிருக்க .வேண்டு 
மென்பதில் ஐயமிலலை. அதென்சில் அனக்சகோரசு முப்பது 
வருடங்களாக வாழ்ந்தார் எனனும் வேறொரு கூற்றும் எமக் 

குக் கிடைத்துள்ளது. இக்கூற்று யாருடையது என்பது எமக் 
குத் தெளிவாகத் தெரியாது போனாலும் இதுவும் டிமீத்துரிய 
சினுடையது என்று கருத இடமிருக்கறது. எனினும் இக்கூற்று 
உண்மையானால் அனக்சகோரசு அதென்சில் வாழ்ந்த காலம் 
8. மு. 480 இல் இருந்து 450 வரை என நாம் கொள்ள 

லாம். 

இத்திகதிகள் யாவும் இட்டத்தட்டச் சசியானவையே என்பதில் 
சந்தேகம் எதுவும் இருக்க முடியாது. ௪. மு. 490 ஆம் ஆண் 

டக்கு முன்னரே பிறந்தவரான எம்பிடோக்களிசுவைவிட அனக் 
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சகோரசு வயதாற் கூடியவர் என அரித்தோதில் கூறுகிறார் 

(பிரிவு 98). “ அனக்சகோரசுவுக்குப் பினனர் அதஇக காலமாவ 

தற்குள்ளேயே ” எம்பிடோக்கிளிசம் பிறந்துவிட்டார் எனத் 

இியோபிறசுத்தோசும் கூறியுள்ளார். அனக்சகோரசசின் அந்திம 

காலத்தில் தான் ஓர் இளைஞனாக இருந்ததாகவும் அவர் 8. மு. 

460 ஆம் ஆண்டில் பிறந்திருக்க வேண்டும் எனவும் தெமோ 

இரித்தோசு கூறியுள்ளார்". 

191.  அனக்சகோரச ளஊொசொமெனையைச் சேர்ந்தவர். (இவ இளமை 

ரது தந்தையாரின் பெயர் எகெபெவுலோசு எனத் இயோபிற நாளகள் 

சுத்தோசு கூறுகிறார். இவர் விஞ்ஞானம் கற்கும் பொருட்டுத் 

தமது உடமைகளையும் கவனியாது விட்டுச் செனறாரெனறு 

இவரைப் பற்றி வழங்கும் வாலாறொன்றுண்டு. நான்காம் 

ூற்றாண்டிலேயே  * கொள்கை வழி” வாழும் மனித 

ரென இவர் பெயர்பெற்றிருந்தார் என்பது நிச்சயமாகத் தெரி 

றது. உலூயற் பொருளகள் மீது இவருக்கருந்த பற்றின்மை 

பற்றிய கதை பிற்காலத்துச் சரித்திர நாவலாசிரியர்களால் 

நையாண்டியுடன் இிரித்தெழுதப்பட்டது. இவற்றைப் பற்றி 

நாம் இங்கு கவனிக்கவேண்டியஇல்லை. அனக்சகோரசு இளை 

ஞனாயிருந்த காலத்தில் ஐகொசப்பொத்தேமசவினுள்ளே எரி 

மீன்கல்லொன்று வீழ்ந்த சம்பவம் பற்றிய குறிப்பொன்றுளது. 

இச்சம்பவம் இ. மு. 468-67 இல் நடந்ததாகும். இச்சம்பவம் 

நடக்குமென அனக்சகோரசு முன்பாகவே அறிந்திருந்தாரென 

எமது வாலாற்றுக்காரர்கள் கூறுவது முற்றிலும் அபத்த 

மானதே. ஆனால் முந்திய அண்டலியற் கருத்துக்களை அவர் 

முற்றாகக் கைவிட்டமைக்கும் அதென்சு நகரத்தில அவரைக் 

சண்டனத்துக்காளாக்கய அண்டவியற் கொள்கைகளை அவர் 

கடைப்பிடித்தமைக்கும் இந்நிகழ்ச்சியே காரணமாயிருந்ததென 

நம்ப இடமுண்டு. எப்படியாயினும், இவ்வெரிமீன்கல் வீழ்ச்சிச் 

சம்பவம் அக்காலத்து மிகுந்த பாபரப்பை ஏற்படுத்தியது என 

லாம். பிளினி, புளுட்டாககு ஆகியோரது காலத்திலும் அப்ப 

குதிக்குச் சென்ற யாத்திரீகர்கள் இக்கல்கலைக் காண அழைத்துச் 

செல்லப்பட்டனர். 

192. அனக்சகோரசு அனக்சிமினிசுவின் சிடர் என வரலாற் 

றாசிரியர்கள் கூறுவர். இது உண்மையாயிருக்க முடியாது. 

அனக்சகோரசசு பிறப்பதற்கு முன்பே அனக்ிமினிச இறந்து 

விட்டார். எனக் கருத இடமுண்டு. பாரம்பரியம் ” என்னும் 

நூலில் அனக்ிமினிசுவின் பெயரை அடுத்து அனக்சகோரசுவின் 

1. தெமோடரித்தோசுவின் காலம்பற்றி 9 ஆம் அத்தியாயம் 171 ஆம் 

பிரிவிற் காண்க. 

அயோனிய 

சிந்தனையாள 

ரம் இவரும்
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பெயர் தரப்பட்டிருப்பதாலேயே இவ்வாறு கருக இடமேற்பட்டது 
எனக் கூறுவதோடு நிறுத்திவிட முடியாது. அனக்ககோர௬ு 
““அசரகசிமினிசுவின் மெய்யியற் சிந்தனையோடு தொடர்பு 

கொண்டவர், ** எனக் கூறும் இயோபிறசுத்தோசுவின குறிப் 

பொன்றிலிருந்தே இக்கருத்து உண்மையிற் பெறப்பட்டதென்க. 
இந்நூலின் முன்னுரையில் (பிரிவு 2177) விஞ்ஞானக்கமகஙகள் 
எனபதற்கு BTU HSS விளக்கம் ஏற்றுககொள்ளப்பட் 

பால் இயோபிறசுத்தோசுவின் இக்கூற்றுக்கும இட்டவட்ட 

மானவோர் பொருளேோற்படும். அதாவது இ. மூ. 494 ஆம் 

ஆண்டில் மிலட்டசு நகாம் அழிநததன் பின்னரும் பழைய 

அயோனிய குழு செயற்பட்டிருந்த தெனவும், பிற ஆரிய 

தநகரஙகளில இக்குழுவினரின் சிந்தனை மரபு தொடர்ந்து சிறப் 
பாக வழக வந்ததெனவும் பொருள் கொள்ளக் தோன 

அம். அத்துடன் இக்குழுவின் கூன்றாவது மாண்புமிக்க இத் 

கனையாளனு!க்குப் பின்னர் இறப்பு Wee மெய்யியலாளன் 

ஒருவனும் தோன்றவில்லை யெனவும் , அனக்கிமினுசுவின் 

குத்துவமே இக்குழுவின் தலைவாகளாக யார் இருந்தார்களோ 

அவர்களால் இன்னமும் போதிக்கப்பட்டு வந்த தெனவும் 
பெறப்படும். 

கி. மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் முதல் ஐம்பது ஆண்டுகளி 

௮ம் எற்பட்ட மெய்மியல வளர்ச்சியைப் பற்றி அடுத்து வரும் 

சில அத்தியாயங்களில் நாம் அடையப்போகும் முடிவுகளை, 

இந்நிலையிலேயே சுருக்கமாகக் குறிப்பிடல் நன்மை பயக்கும். 

சிறந்த சிந்தனையாளரைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல் பழைய 
அயோனிய குழுவிற்கு இனனமும் இருந்தபோதிலும் அவர் 

களை ஒரே சிந்தனை மாபோடு தொடர்ந்து பிணைத்து meu ds Noms 

கும் சத்தியை அககுழு இழந்துவிட்டிருந்தது என்பதை நாம் 
காணலாம். அனக்சகோரசு தண் வழியே சிந்தனையை வளர்த் 
கார்; மொலிசசுவும் லியூப்போசுவும் தமது இந்தனைமின் 

உண்மையான தோற்றுவாய் எதுவெனப் பிறர் கண்டுகொள்ளு 

மளவிற்கு அயோனிய கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்தபோதம், 
ஈலவிய முூரண்டிலை ஆய்வுமுறையில் அவர்களுக்கிருந்த ஈடுபாடு 
அவர்களை அனக்கிறமினிசுவின் கொள்கைகளை எஏற்பதுடன் இருப் 
Buco_u விடவிலலை. சாமோசுவைச் சேர்ந்த இப்பன்போனற 
திறமையற்ற சிந்தனையாளர்கள் தேலிசுவின் செப்பமற்ற கொள் 
கையையும், இரண்டாந்தர மெய்யியலாளனான இடையோசகினிச௯ு 
போன்றோர் வைதீக அயோனிய வாதத்தையும் ஆதரிக்க 
வேண்டிய நிலை ஏற்படலாயிற்று. இங்கு நாம் தரும் குறிப்புக் 
களைப் பற்றிய முழு விபரங்களும், தொடர்ந்து வாசித்துச் செல் 
கையில் வாசகருக்குத் தெரியவரும். இப்போது வாசகர் இனை
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வில் வைத்திருக்க வேண்டியதெல்லாம் இதுவே. முந்திய 

அததியாயங்களில கூறப்பட்டுள்ள சிந்தனைகளுக்கு எவ்வாறு 

பைதாகரச ஒபிசக்கருத்துக்கள் பினனணியாக தின்றனவோ 

அதே முறையில் நாம் இப்போது கூறுங ௭தைக்குப் பழைய 

அயோனிய மெய்யியற் சிந்தனை முழுவதும் பின்னணியாக 

198. அதென்சில் வாழ முற்பட்ட முதலாவது மெய்யிய 

லாளர் அனக்சகோரசே. சலாமிச ஆண்டில் இவர் அங்கு சென 

றார். அதெனசுககு இவர் சென்றதற்குக் காரணமென்ன என்பது 

பறறி எமக்குத் தெரியவில்லை. ஆயினும் அவர் அப்போது 

பாரசிகப் பிரசையாய இருந்தார். என்பது எமக்குத் தெரி 

றது. எனெனில அயோனிய புரட்சியின வீழ்ச்கெகுப் பின்னர் 

ளொசொமெனை  அடக்கப்பட்டிருந்தது. அத்துடன பாரசீகப் 

படையில் அனக்சகோரசு சேர்ந்திருந்தார் என எண்ணவும் 

போதிய ஆதாரங்களுள. பெரிகளிசின் குரு அனக்சகோரசுவே 

எனக் கூறப்படுகிறது. பிளேடடோவினுடைய  அத்தூடசி 

யுடன் இச்செய்தி ஐயத்திறடைமினறி உறுஇப்படுத்தப்படறது. 

: பீதர௬”” என்னும் உரையாடலில பிளேட்டோ சோக்கரதரைப் 

பினவுமாறு பேசவைக்கறார்; 

“உயர்ந்த கலைகளைப் பயில விரும்புவோர், உயர்ந்த விடயங 

களைப் பற்றிக் கூறும் விஞ்ஞானத் துறைகளைப் பற்றிப் பேசுத 

லும் விவாதிததலும் வேண்டும் ந) எத்இசையிலும் உயர்ந்த 

மனப்போக்கையும் திறமையையும் இவவாறே பெற முடியும் 

போலத் தோன்றுறைது. பெரிக்ளிசு தனக்கு ஏற்கெனவே 

இயலபாக இருந்த ஆற்றல்களுடன் இததிறனையும் சேர்ததுக் 
கொண்டான. விஞ்ஞான ஆராயச்சியில ஈடுபட்டி.ருந்தவரான 

அனக்சகோரசுவுட ன அவன சேர்ந்து கொண்டான் எனத் 

தோன்றுகறைது. உயர்ந்த விடயங்களைப் பற்றிய அறிவை அவன் 

பூரணமாகச் சேகரித்துக்கொண்டான ; அனகசகோரசுவின் உரை 

யாடல்களுக்கு முக்கிய பொருள்களாயிருந்த மனம், அறிவாற் 

றல் ஆ$யேவற்றின் உண்மைத் தன்மையையும் நனறாக 

அறிந்துகொண்டு குனக்குப் பேச்சக்கலையில் இவற்றில் எவை 

அனுகூலமாயிருக்குமோ அவற்றை யெல்லாம் ஆழமாக உணர் 

ந்துகொண்டான்”. பெரிக்களிசு பிரபலமானவோர் அரசியல் 

வாதியாவதன் முன்னர் அனக்சகோரசுவுடன தொடர்பு 

கொண்டிருந்தார் எனபதை இஃது தெளிவாக்குகிறது. Mode 

கோரசு, டேமன் என்னும் இரு சோபிட்டுகளிடம் , பெரிக்க 

ஸிசு மாணவளுாயிருந்தார் என ஐசோக்கரத்தி௪ம் கூறியிருக் 

அதெ ன்சில 

அனக்சகோரசு



விசாரணை 

968 ஆஇ. கிரேக்க மெய்யியல் 

கிறார்.  பெரிக்களிசுவின் இளமைப்பராயத்திலே் டேமனது 
போதனை அவருக்குக் கடைத்ததெனபதில் எவ்வித ஐயம் 

இல்லை. அனக்சகோரசுவும் அக்காலத்திலேயே அவருக்குக் 
குருவாயிருந்தார் என நாம் ஊ௫கெகலாம். 

அனக்சகோரசவுக்கும் இயூரிப்பிடிசுவுக்கும் இடையே இருந்த 

தொடர்பை நிர்ணயித்தல் சிக்கலானது. தொலமிபிலடெல 
பொசுவின் (8. ap. 280) அரசவையில் வாழ்ந்த கவிஞனும் 
Herp அதுபனு மான அய்தோலிய நாட்டு அலெக்காத்தரிட 
மிருந்து எமக்கு இத்தொடர்பு பற்றிய மிகப் பழமையான 
ஆதாரம் கிடைத்திருக்கறது. இயூரிப்பிடிசை, * தைரியமிக்க 
அனக்சகோரசுவின வளர்ப்புக்குழந்தை ** என அவர் ஓரிடத்தில் 
வருணிக்கிறார். விஞ்ஞான வாழ்வின் உயரிய தன்மை பற்றிக் 
கூறும் பிரசித்தமான அகைற்று அண்டவியல் அறிஞருள் 
எவரையாவது குறிப்பிடுவது £யிருக்கலாம். அனக்சகோரசு 
வையே அக்கூற்று குறிப்பிடறறதெனக் இட்டமாகக் கூற 
முடியாது. உண்மையில் அக்கூற்றின் இயல்பை நோக்கு 
மிடத்து அங்கு குறிக்கப்படுபவர் அதிக விருத்தியடையாத அண்ட 
வியற் கொளகையையுடைய சிநதனையாளரொருவர் எனவே 
எண்ணக் தோன்றுறைது. ஆமின் அனக்சகோர௭ தனது 
மெய்யியற் சிந்தனையைப் படிப்படியாகவே விருத்தி செய்தனர் 
எனக் கொள்ளுதலும் கூடும். அத்துடன் அனர்சிமினிசுவின் 
சிந்தனையையே இவர் முதலில் போதித்தனர் என்பதிலும் 
ஐயமில்லை. அன்றியும் அனக்சகோரசவின் பிரதான கருத்தை 
எடுத்துக் கூறும் பகுதி ஒன்று எமககுக் இடைத்துள்ளது. 
இதை அனச்சிமினிசுவை விட வேறெவரையும்சார்ந்த சிந்தனை 
யெனக் கூற முடியாது. 

124. பெலரோன நகரத்து டி.மீத்திரியோச தரும் காலமா 
ஊத்தை தாம் எற்றுக்கொண்டால் பெரிக்களிசுவின் அரசியல் 
வாழ்வின் முற்பகு இியிலேயே அனக்சசோசசவின் விசாரணே நடை 
பெற்றதென்பது தெளிவாறது”. மெவிசியாகவின் மகனான 

1, இ.மு. 460 ஆம் ஆண்டளவிலேயே டேமன அரசியலிற பெரிதும் ஈடு 
பட்டிருற்தாராகையால் அவா இ. மு. 500 ஆம் ஆண்டளவிம் பிறநதிருககவேண் 
டும். மேயரது கூற்றின்படி, இ. மு. 448 ஆம் ஆண்டின முன்பே இவா சமூ 
கத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டுவிட்டாா எனக் கொள்ள வேண்டும், இ.மு. 445 
இல இவர் விலக்கப்பட்டு, 485 இல் மீண்டும் சேர்த்துக்கொள்ளபபட்டார் எனக 
கொண்டோமாமின், அதன்பின அவருக்கும சோக்கரதருககும் இடையே நிலவிய 
தாகக் கூறப்படும் தொடர்புகள் இயளபாக ஏற்பட்டிருக்கக கூடியவையே. 
பிளேட்டோ இவரை நேரடியாக அறிநதிருக்க முடியாது. 

5. அனக்சகோரசவின வழககு, பெலோபபனீ௰ய போரிற்குச் சிறிது காலத் ' 
கிற்கு முன்பே விசாரிக்கப்படட தெனவே பொதுவாகச் கூறப்படுகிறது.
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தவுக்கடி.டெசுவினால் மீடிசம் (பாரசிகர்களுக்காச். சார்பான 

நடவடிக்கை) நாததிகம ஆூயெவறறுக்காக அனக்சகோர௯ 

குற்றம் சாட்டப்பட்டாரெனச் சத்தைரோச கூறுவதும் இதுவே. 
தவுக்கிடிடெசு இ. மா. 443 இல் சழுதாயததிலிருந்து விலக் 

கப்பட்டானாதலால் அனக்சகோரசுவின விசாரணை இ. ரா. ஐம்ப 

தாம் ஆண்டளவில் நடைபெற்றதெனக கொளளுதல் பொருந் 

தும். பெரிக்களிசுவின இன்னொரு ஆசிரியரான டேமன' சமூ 

கத்திலிருந்து விலக்கபபட்ட சம்பவததஇுறகும் அனகசகோர 

சலின் விசாரணைக்கும் இதனால் தொடர்பேறபடுறைது.* இக்கால 
இர்ணயம் சரியெனின பிளேட்டோ ன தனது _நூல்களில் 

சோக்காதர் ஒருமுறையாவது அனக்சகோரசுவைச் சந்தித்த 

தாகக் கூறாது விட்டனர் என்பது எமக்குத் தெளிவாகும். விஞ் 

ஞானச் கொள்கைகளில் கவனம் செலுத்துமளவிறஞச் சோக் 

இரதருக்கு வயதாகுமுன்னரே அனக்சகோரசு தனது கழகத்தை 
ஆககேலசுவிடம ஒப்படைத்துலிட்டார்?. ஆயினும் இவர் மீது 

நாத்திகன என்னும் குறறசசாட்டு என சுமத்தப்பட்டதென்பதை 

நாம் பிளேடடோவிடமிருந்து அறியக்கூடிய தாயிருக்கிறது. சூரி 

யன ஒரு சிவந்த சூடான கல்லெனவும், சந்திரன் பூமியைப் 

போல மண்ணாலானதெனவும் அனக்சகோரசு போதித்தமையே 

அவர் நாதஇிகனெனப்பட்டதறகுக் காரண மெனக. உண்மை 

யில் அனக்சகோரசு இககொள்கைகளில் நம்பிக்கையுடையவராய் 
இருந்தார் என்பதை நாம் காண்போம் (பிரிவு 188). எனையவற் 

Ope, இவர் பெரிக்கிளிசுவினால் சிறையினின்றும் விடுவிககப் 

பட்டு அனுப்பப்பட்டார். எனனும் விவரமே மிகவும் பொருத் 

குமானது. அதென்சில் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் சாத்தியமா 

மிருந்தன எனபது எமக்கு எற்கெனவே தெரிந்ததே. 

இரண்டாம். தாயகமாகத் தான் தழுவிக்கொண்ட நகரிலி 

ருந்து வெளியேற்றப்பட்ட அனக்சகோரசு தான விரும்பியவற் 

றைச் சுதந்தாமாகப போதிக்கும் பொருட்டு அயோனியாவுக்கு 

்.  அனக்சகோரசு, குறைநதது 30 ஆண்டுகளாவது அதென்சில வாழ்ந் 

தா எனும் ape? As முறரறுகப் பொருதந்துவதாயள்ள.து. 

8. சோக௫ூரதர் மிகவும் இளவயதினராயிருககும்போதே அனகசசகோரசு 

அதெனசிலிருந.து செனறுவிட்டரா எனப் பொருள்பமம் வகையிலேயே, பீடோ 

Agere இபபெயாயெறற பகுநி அமைந்துள்ளது. அனகசகோசசுவின 

ரநூல்பறறி ஆககேலசுவிடமிருநதே அவர் கேளவிப்படுவறார். உடனே அகைக் 

அருவிக்னு அதனைச் சோக்கிரதர் வாகிககிறார். ௮அனகசகோரசு அககாலத்தில் 

அதென்ில் இருந்திருந்தால சோக்காதா அவரைத் தம்மிடத்திற்கு அழைத்து 

அவசோடு உரையாடியிருப்பா. பிளேடடோவும் அதனை ஜா உரையாடலாக 
எழுதியிருப்பார். பாரமனைடி௯, சேனோ எனபோர், சோகூரதரைச சந்திததன 
செனச் சித்திரிததள்ள பிளேட்டோ அனக்சகோசசவைப்பறறி அவ்வாறு கூறாது 

விட்டது கவனித தற்குரியத.
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மீண்டும் செனறார். அங்கு அவர் மிலட்டசுவின் குடியேற்றப் 

பகுதிகளுள் ஒன்றாய இலாம்புசகோசுவில் வாழலாயினார். இங்கு 

கழகம் ஒனறையும் அவர் நிறுவினார் என எண்ண ஆதாரம் 

இருப்பதைக் காண்போம். ஆனால இதுவுண்மையானால, அனக்ச 

கோரசு இறப்பதற்கு முனனர் சிறிதுகாலம 'இலாம்புசகோகில் 

வாழந்திருத்தல் வேண்டம். இலாம்புசகோனியர்கள் இவாது 

ஞாபகார்ததமாக மனத்திறகும் உண்மைக்கும் அர்ப்பணிக்கப் 

பட்ட பீடமொனறைத் தமத சந்தையிடத்தின நடுவே நிறுவி 

னா. அகுதுடன் அவரது வேண்டுகோளின பேரில் அவரது 

இறந்த நாள் ஆணடு தோறும் பள்ளிப் பிளளைகளுககு ஓர் விடு 

மூறை நாளாகக கொண்டாடபபட்ட தெனவும் கூறப்பட்டது." 

125. ஒரே ஒரு நூலை மட்டும் எழுதிவைத்துவிட்ட்ப் போன 

மெயயியலாளரின் வரிசையில், இடையோசினி*ு அனசசகோர௪ 

வின் பெயரையும் தந்துள்ளார். அனதியும், இநநால உயர்வா 

னதும் வாசிக்க “ இனிமையானதுமான தடையிலே எழுதப் 

பட்டிருநதது” எனனும் மதிப்புரையையும அவா பேணித்தநதுள் 

ளார். அலெகசாந்திரிய நாலகவதபர்களிடமிருநது பெறப்பட்ட 

தான இக்கூறறுக்கு எதிரான ஆதாரஙகள் எதுவும் இல்லை 
யெனலாம். காட்சிச் சிததிரஙகளை வரைவோர் அவதானிகக 

வேண்டிய இயலுருதகோற்ற அமைப்புக்கள் பற்றிய நாலொ 

னறையும் இவா எழுதினாரெனக் கூறப்படனெறதெனினும் 

அதனை நம்ப முடியாதெனலாம்4. அன்றியும், வட்டத்தின் 

பரப்புக்காணமுறை பற்றிய நாலொன்றையும் இவர் எழுதினா 

ரெனனும் கருத்து, புஞடடாக்கன் கூறறொன்றிற்குப் பிழை 

யாகப் பொருள் கொணடதனாலேற்பட்டதே. 246) 5681 AED 

அனகசகோரசுவின் ஸசநூல்கள ஒரு இறாக்குமாவுக்கு வாங்கக் 

கூடியனவாயிருந்தன எனும் செய்தியை நாம் அப்பொலி 

எனும் நாலிற காண்கிறோம்; அந் நூலைப்பற்றிச் சோக்கரதரைப் 

பிளேடடோ அதிக நேரம் பேச வைப்பதிலிருந்து, அது 

கணிசமான அளவினதான நூல எனக் கருதககூடியதாயிருக் 

கிறது. க. பி. ஆறாம் நூறறாண்டில் கலைக்கமக நூல் நிலையத்தி 

லிருந்து போலும் சிம்பிளிசியசவினால் அந் நூலின் பிரதியொன் 

1. ஆககேலசுவின வருணனையை அததியாயம் 10, 191 ஆம பிரிலிற் காண்க. 

2. அனகசகோரசு கெளாரலிக்கப்பட்ட முறைகள் பற்றிய மிகப்பழைய ஆதா 

ரம் அலுகடாமசவே. யோச்சியாசுவின் மாணவனான இவா தனது காலததிலும், 

அனக்சகோரசுவின ,நினைவுககு அஞ்சலி செலு ததபபடடதெனக கூறுகருர். 

3 ந்தமார்ர, ராம் நா. 37. தனது சித்திரததில புகழ்பெற்ற சிறநத கலைஞன் 
ஒருவனுடைய பெயரைப் பொறிகக விரும்பும பொய்யன் எவனும இயூறிப 

பிடிசுவுககுப் போதுத்தவமெனப்படும் மெய்மியலாளரது பெயரையே உடனடியாக 

நினைவுகூர்வான்.
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றைப் பெற முடிந்தது. ஐயதற்டெமானவையான இரண்டொரு 

ப௫ுதிகளைத தவித்து, எமககுக் கிடைத்துள்ள இநதாற் குறிப் 

புக்கள் யாவும் இவரிடமிருநதே பெறப்பட்டுள்ளன. eg. 

டவசமாக இவர் எடுத்தாண்டுளள பகுதிகள் யாவும் பொதுப் 

படையான கொள்கைகளைக் கூறும் முதற் பாகத்திலிருந்தே 

பெறப்படடுளளமையால், அவற்றின விவரஙகளைப்பற்றி நன்றாக 

நம்மால் அறிய முடியாதிருக்கிறது. 

126. டியல்சுவின வைப்புமுறைப்படி இந்.நூற்பகுஇகள் கீழே 

தரபபடடுள்ளன ம 
, 

(1) எணணிக்கையிலும் நுண்மையிலும் எல்லையற்றனவா 

மிருந்த பொருள்கள் யாவும் ஒருஙகே யிமுந்தன ; கனெனில் 

நுண்மையும் எல்லையறறதாயிருந்தது. அனறியும் இவையாவும் 

ஒருஙகே யிருநதபோது ஒன்றன் அண்மை இன்னொனறின 

ண்மையிலிருநது வேறுபடாத தாயுமிருநதது. காற்றும் 

ஈதரும் எல்லையறறனவாதலால் எல்லாப் பொருள்களையும் பரவி 

நின்றன. எலலாப் பொருள்களுக்குள்ளும் இவ்விரண்டுமே 

அளவிலும் தொகையிலும் கூடியவை. R. P. 151. 

(2) உலகைச் சூழ்ததிருக்கும் பொருட்டொகுதியிலிருந்து காற 

ம் ஈதரும் பிரிக்கப்படுனெறன. இவ்வாறு உலகைச் சூழ்ந் 

இருக்கும் பொருளும் எலலையற்ற அளவினது. &. P. ib. 

(3) நுண்மையானவற்றுள்ளே யாவறறிலும் சிறியதென் 

றொன்றில்லை ழ எனெனில் இருககும் எப்பொருளும் பிரிப்பத 

னால் இல்லாது போவதில்லை. யாவற்றிலும் பெரிய பொருள் 

என எணணப்படும் பொருளிலும் பார்க்கப் பெரியதானபொருள் 

எப்போதும் இருநது கொண்டேயிருககும. அது தொகையில் 

மிகச் சறியதானதிற்கு எப்போதும் சமமான தாயுமிருக்கும். 

இப்பொருளகளில் ஒவ்வொன்றும் தன்னுடனேயே ஒப்பிடப்படும் 

போது பெரியதாகவும் அதே நேரத்தில் சிறியதாகவும் உளளது. 

%. ச. 159௨. 

(4) பொருள்கள் இவ்வாறிருக்கன்றனவாகையால், பல்வேறு 

சுவைகளையும் நிறங்களையும் உருவங்களையும் கொண்ட பல 

பொருள்களின் வித்துக்களும் வேறு பலவகையான பொருள் 

களும், இணையும் பொருள்களில் இருப்பதாக நாம் கொள்ளல் 

வேணடும் (௩. P. ib). அனறியும் இப்பொருள்களில் மனிதர் 

களும் மற்றும் உயிருள்ள மிருகங்களும் உருவாகியுள்ளனர் 

எனவும் அம்மனிதர்களும் எமமைப் போல கமத்தொழில் 

போன்ற தொழிலகளில் ஈடுபட்டனரெனவும், எம்மைப் போல 

அவர்களுக்கும் சூரியன் சந்திரன் என்பன இருந்தன எனவும் 

நாம் கொளளல் வேண்டும். அவர்களது நிலத்திலிருந்து அவர் 

நூற் பகுதிகள
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கள் பல பொருள்களைப் பெற்றுக்கொண்டனரெனவும் அவற்றுட் 

சிறந்தனவற்றை அவர்கள் தமது இல்லங்களுக்குக் கொண்டு 
சென்று உபயோகித்தனரெனவும் நாம் கொள்ளல் வேண்டும் 
(௩.1. 160). பொருள்கள் பிரிதல், எம்மிடத்தே மட்டும் நிகழ்வ 
தொன்றல்ல, பிற இடஙகளிலும் நிகஜ்வதே என்பதைக் காட்டும் 

பொருட்டு நான் பிரிதல் பற்றி இவ்வளவும் கூறியுள்ளேன். 

ஆனால் இவை பிரியுமுன்னர், பொருள்கள் யாவும் ஒன்றா 

யிருந்தபோது நிறங்களைத் தானும் கண்டு கொள்ளுதல் இய 
லாததாயிருந்தது. எனெனில் வேறுபட்ட பண்புகளையுடைய 

எணணற்ற பல பொருள்கள் ஈரலிப்புடையனவும் பசுமையான 

வையும், ஞரூடானவையும் குனிர்த்தவையும், ஒளி பொருந்திய 

வையும், இருளானவையும் அதிக மணல் சேர்ந்தனவுமான 

பொருள்கள் -கலததிருந்தன. இவ்வாறு இவை யாவும் கலத் 

இருந்தமையாலேயே இவற்றைக் தனித்தனியே இனங்கண்டு 
கொள்ளுதல் இயலாதிருந்தது. எனெனில இப்பொருளகளில் 

ஒன்றாவது மற்றகைப்போலில்லை. இப்பொருள்கள் இவ்வாறு 
இருத்தலால், பொருள்கள் யாவும் முழுமையிலுள்ளன வெனக் 

கொள்ளுதல் வேண்டும். 1௩, 2. 1517, 

(5) இபபொருள்களைப் பற்றி இவ்வாறு முடிவு செய்ததன் 

பின்னர், இவை யாவும் கூடியோ அன்றிக் குறைந்தோ இல்லை 

எனவும் அறிதல் வேண்டும். எனெனில் யாவற்றிலும் பார்க்க 

அவை கூடுதலாக இருத்தல் சாத இயமில்லை ; அத்துடன் யாவும் 

எப்போதும் சமமாய் உள்ளன. R. P. 151. 

(6) பெரியனவற்றின் பகுதிகளும் சிறியனவற்றின் பகுத 

களும் தொகையிற் சமமாயிருகின்றபடியாலும் ஒவ்வொரு 

பொருளிலும் எல்லாப் பொருள்களும் இருக்கின்றன. இவை 

பிரிந்திருப்பதும் சாத்தியமில்லை; ஆனால் எல்லாப் பொருள்களும், 
எல்லாவற்றின் பருஇகளையும் உடையனவாய் இருக்கின்றன. 
யாவற்றிலும் மிகக் குறைந்ததான ஒன்று இல்லையாதலால் 
இவற்றைப் பிரிக்கவும் முடியாது ; இவை தாமாகத் தனியே 
இருக்கவும் இயலாது ; ஆரம்பத்தில் இருந்ததுபோல யாவும் 

ஒன்றாகவே, இப்போதும் இருத்தல் வேண்டும். எல்லாப் 

பொருள்களிலும் பல பொருள்கள் உள்ளன. பிரியும் பொருள் 

கள் யாவற்றிலும், சிறிய பொருள்களும் பெரிய பொருள்களும் 
சமமாக உள்ளன. 

5- இதனை ஓர் தொடர்பான பகுதியாக, சிம்பிளிகயசு மும்முறை மேற் 

கோளாகக கையாண்டிருககிறாராதலால், நாம் இதனைப் மிரிததல பொருந்தா 

தென நான் முதறபதப்பில் ஏலவே எட்டிக்காட்டியிருநதேன. இப்போது 
டியல்சுவும் இதனை ஒரே பகுஇயாகவே அச்ச௫ுனெஞார்.



களாசொமெனை நகரத்து அனக்சகோரசு 273 

(1) பிரிக்கப்படும் பொருள்களின் எண்ணிக்கைமை நாம் சொல் 

லிலோ செயலிலோ அறிய முடியாதபடி... . 2 

(8) ஒருலகல் உள்ள பொருள்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிரிக் 

கப்பட்டோ கோடரியினால் வெட்டப்பட்டோ இல்லை ; சூபானவை 
குளிர்ந்தனவற்றிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ' குனிர்தீ 
தவை சூடானவற்றிவிருந்து பிரிக்கப்பட்டுமில்லை. R.P. 155 0. | 

(9) இப்பொருள்கள் ௬ழனது, அச்சுமற்சியின் வேகத்தாலும் 

விசையாலும் பிரிக்கப்படுகையில். ....... வேகமே விசையை 

உண்டாகின்றது. ஆனால் - இவறறின் வேகம் இப்போது மனிதறி 

டையேயுள்ள எதனது வேகத்தையும் போன்றதல்ல. எல்லா 

வழிகளிலும் பல மடங்கு கூடியதாகும். ் 

(10) மயிரல்லாததிலிருந்து எவ்வாறு மயிர் உண்டாதல் 

கூடும் ? அன்றேல் தசையல்லாகுதிலிருந்து எவ்வாறு தசை 

யுண்டாதல் கூடும் 2 %. P. 155, f, n. I. 

(11) ஒவ்வொரு பொருளிலும், நாச தவிர்ந்த எனைய 

பொருள்கள் எல்லாம சிறிதளவு உளது. பூசும் உள்மர் 

பொருள்களும் சல உள. %. P. 160b. 

(12) எனைப் பொருள்கள், பிற பொருள்கள் யாவற்றையும் 

கொண்டவையாய் இருக்கையில் நூசானது எல்வையற்றதாயும் 

கன்னியல்புடையதாயும் வேடுறான்றோடும் கலவாததாயும் 

தானேயாய்த் தனித்துள்ளதாயும் இருக்கறது. எனெனில் அது 

தனித்திராது, வேறு எதனோடும் கலந்திருப்பதாயின், அது 

எல்லாப் பொருள்களோடும் கலந்திருப்பதாகிவிடும் ; எனெனில் 
நான் மூன கூறியவாறு ஒவ்வொரு பொருளிலும் சிறிதளவு 

எனைய ஒவ்வொரு பொருளும் உளது ; அத்துடன் இவ்வாறு பல 

பொருள்கள் கலந்திருப்பின் நூசு தடைசெய்யப்படுமாதலின், 

இப்போது தனித்இருக்கையில் அதற்கிருக்கும் சத்தி அதற்கு 
ஒணன்றன்மீதும் இல்லாது போய்விடும். எனெனில் அது யாவற்றி 

லும் மிகவும் தொய்யதும், தூய்மையுடையதும், மிகச் கூடிய 

வவிமையுடையதும், யாவற்றையும் பற்றிய அறிவும் படைத்தது 

மாயுள்ளது. பெரியனவும் சிறியனவுமான உயிருள்ள எல்லாப் 

பொருள்களமீதும் நாச அதிகாரம் ,உடையதாயிருக்கன்றது. 

சுழறசி முழுவதன்மீதும் gine அ இகராமுடையதாயிருந்தது. 
ஆகவே ஆதியிலேயே அது சுழலவாரம்பித்தது. ஆனால் அச் 

சஈழற்சி இபபோது முன்பிருந்ததிலும் கூடிய வெளியை வியா 

பிக்ிறது ; இனனும் கூடிய வெளியையும் அது காலப்போக்கில் 

வியாபிக்கும். ஒனறாகக் கலத்திருப்பவையும் பிரிந்துள்ளவை 

யும் பிரித்தறியக்கூடியனவுமாயுள்ள் பொருள்கள் யாவும் Bie 

வின் மூலமாகவே அறியப்படுின்றன. முன்பு இருந்து தற் 

11—R. 10269 (6/63)
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போது இல்லாத பொருள்கள், பின்னர் இருக்கப்போன்ற 

பொருள்கள், இப்போது இருக்கின்ற பொருள்கள் ஆலய யாவும் 

ஹீாசுவினால் ஒழமுங்குபடுத்தப்பட்டன. பிரிந்திருக்கும் ஈதர், காற்று 

என்பனவற்றையும், சூரியன, சந்திரன், விண்மீன்கள் என்பன 

வற்றையும் உள்ளடக்யே இச்௬மற்சியும் நூசுவினால் ஒழுங்கு 

படுத்தபபட்டதே. இச்சுமுற்சியே இவற்றின பிரிவை உணடாக் 

ஓயது. ஐதானவற்றிலிருத்து அடர்த்தியானவையும், குளிர்ந்தன 

வறறிவிருந்து சூடானவையும், இருண்டனவறறிலிருந்து ஒளி 
பொருந்தியனவும், ஈரலிப்புடையனவற்றிவிருந்து வறண்டவை 

யும்' பிரிக்கப்பட்டன. அனறியும் பல பொருள்களிற் பல பகுதி 

கள் உள்ளன. ஆனால் எந்தப் பொருளும் முற்றாகப் பிரிக்கப் 

படவில்லை. அன்றியும் நாசுவிடமிருந்தேயொழிய மற்றப் பொருள் 

களிலிருந்து எப்பொருளையும் தனித்தறியவும் மூடியாது. சிறி 

யனவாயும் பெரியனவாயும் உள்ள நூசு முழுவதும் ஒரே 

தன்மையதாய் உள்ளது. எந்தப் பொருளும் வேறு எந்தப் 

பொருளையும் போன்ற தன்மையுடையதல்ல. ஆனால் ஒவ்வொரு 

பொருளும் அதில் எப்பொருள்கள் அதிகமாக உள்ளதோ 

அப்பொருளின் தன்மையையுடையதாயிருந்தது. இப்போது அவ் 

வாறேயுள்ளது. &. 8. 155. 

. (18). பொருள்களை நூசு நகர்த்த ஆரம்பித்ததும், தகர்த்தப் 

பட்ட பொருள்கள் யாவும் பிரிய ஆரம்பித்தன. அன்றியும் 

நாச இவற்றை இயக்யேவரையிலும் எல்லாப் பொருளகளும் 

பிரிந்து போயின. பொருள்கள் இயக்கத்துக்குள்ளாஇப் பிரிந்த 

போது, சுழற்சி அவற்றை மேலும் அதிகமாகப் பிரியச் 

செய்தது. ‘ 

(14) எது இருப்பினும் நாசு இருப்பது உறுதியே. எனைய 

பொருள்கள் யாவும் இருக்கும் இடத்திலும், சூழவிருக்கும் 

பொருட்டொகுதியிலும், அதனோடு சேர்ந்தனவற்றிலும், அத 

னின்று பிரிக்கப்பட்டவற்றிலும் நூசு உள்ளது. 

(6 அடர்த் இயானவையும், ஈரலிப்புடையவையும், குளிர்ந்த 

வையும், இருண்டவையும், இப்போது பூமி உள்ள இடத்தில் 

ஒன்று சேர்ந்தன. ஐதானவையும், சூடானவையும், வறண்ட 
வையும், பிரகாசமானவையும் ஈதரின் வெளியெல்லையை நோக் 

இச் சென்றன. %%. ந, 156. 

. (16) இவற்றிலிருந்து. இவை பிரியும்போது--பூமி இறுக்க 

.மமடைறைது ; எனெனில் புகாரிலிருந்து நீர் பிரிக்கப்படுறைஅ ; 

இீரிலிருந்து நிலம் பிரிக்கப்படுகிறது. குளிரினால் இறுய நிலத் 
திலிருந்து கற்கள் உண்டாகின்றன. இவை நீரிலும் பார்க்க 

அதிகமாக வெளியே விரைசின்றன. . 1. 1௩.
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(17) தோன்றுவது பற்றியும் அழிவது பற்றியும் பேசுகையில் 

சலெனீ௰ய மக்கள் பிழையான வழக்கமொன்றிற் குட்படுன் 

றனர் ; எனெனில் ஒரு பொருளும் தோன்றுவதோ அழிவதோ 

இல்லை. அவை இருந்தவாறே கலப்படைதலும் பிரிதலுமே 

நடைபெறுகின்றன. ஆகவே தோனறுவதற்குப் பதிலாகக் கலப் 

படைதல் எனவும் அழிதல் என்பதற்குப் பதிலாகப் பிரிதல் 

எனவும் அவர்கள் கூறுவது சரியாகும். %. %. 150. 

(18) சந்திரனுள்ளே பிரகாசத்தை வைத்தது சூரியனே. 

(19) நாம் வானவில்லை, மேகங்களிற் ஜோனறும் சூரியனது 

பிரதிபலிபபு என்றோம் ; அது இப்போது புயலின் ஒரு அறி 

குறி ; ஏனெனில் மேகத்தைச் சுற்றிப் பாயும் நீர் காற்றை 

உண்டாக்கறது அல்லது மழையாகப் பொழிகறது. 

(80) நாய் வெள்ளியின் (2) உதயத்துடன் மனிதர்கள் அறு 

வடையை ஆரம்பிக்ன்றனர். அதன் அத்தமனத்துடன் அவர் 

கள் நிலத்தை உழ ஆரம்பிகின்றனர். நாற்பது இரவு பகல் 

களுக்கு அது மறைந்திருக்கறது. : 

(21) எமது புலன்கள் பலலீனமாயிருப்பதால் எம்மால் உண் 

மையை மதிப்பிட முடியவில்லை. 

la) எமக்குத் தோன்றுவது, காணப்படாதவொன்றின் 

தோற்றமே. 

(21) நாம் எமது அனுபவம், ஞாபகசத்தி, இறமை, புத்தி 

ஆலயைவற்றை உபயோடுப்பதால் (எம்மால் எனைய மிருகங்களைப் 

பயனபடுத் தமூடிறேது). ் 

(22) “* பறவையின் பாலென் “பது முட்டையின் வெண்பகுதி 

யையே. 

127. எங்கு பார்ப்பினும் தோன்றுவதும் அழிவதுமாய்க் அனக்சகேசரசு 

காட்ட தரும் இவ்வுலகு, மாறுபடாததனமையுடையதே தூலப் வும் அவருக்கு 

பொருள் எனும் ஈலிய மெய்யியலாளரது கொள்கையோடு உண் cone 

மையில் முரண்பட்டதனறு என்பதை நிறுவுவதே erin NGL TaD ப 

ளிசுவைப் போல, அனக் கோராசவினதும் நோக்கமாயிருந்தது. 

பார்மனைடி௪வின் முடிபுகள் எவ்வித ஒளிவுமறைவுமின்றி ஏற்றுக் 

கொளளப்பட்டூ மீணடும் அனக்சகோர்சுவினால் இயம்பப்பட்டன. 

எல்லாப் பொருள்களுடனும் எதையும் சேர்க்க முடியாது. ஏனெ. 

னில் எல்லாவற்றையும் விட அதிகமாக எதுவும் இருக்கமுடி 

யாது. அன்றியும் எல்லாம் எப்பொழுதும் சமமாகவே இருக்கறது 

(பகுதி 5). ஒன்றும் முற்றாக அழிந்து போகவும் முடியாது. மனி 
தர்கள் பொதுவாக தோன்றல் எனவும் அழிதல் எனவும் .கூறு 

வது உண்மையில் கலப்பையும் பிரிவையுமே என்க (u@B 17).
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' கலப்புப்பற்றிய இக்கொள்கையை, தன் காலத்தவரும் தன்னி 

லும் இளையவருமான எம்பிடோக்ளிடமிருந்து அனக்சகோர௬ு 

பெற்றிருக்கலாமென எண்ண எவ்வகையிலும் இடமுண்டு. 

எம்பிடோக்கிளிசுவின் பாடல்கள் இவரது நூலுக்கு முன்னரே 

வெளிவந்திருக்கலாம். எபபடியாமினும் ஐந்தாம் நூற்றாண் 

டின் நடுப்பகுதிக்கு முன்னரே எம்பிடோக்கிளிசுவின் கருத் 

துக்கள் அதெனசில் தெரிந்திருந்தன என்பதை நாம் கண் 

டோம். சூடு, குளிர், ஈரலிப்பு, வறட்சி எனும் முரண்பாடுகள் 

ஒவ்வொன்றும் பார்மனைடிசுவின் கருத்துக்கேற்ற உண்மைப் 

பொருள்களே என நிறுவுவதன் மூலம் எவ்வாறு எம்பிடோக் 

இளி காட்டியுலகத்தை மறுப்பதிலிருநது காப்பாற்ற முயன்றா 

ரென்பதையும் நாம் கண்டோம். அனக்சகோரசவிற்கு இது 

இருப்தியளிக்கவில்லை. பொருள்களில் எதுவும் மற்றைய எல்லாப் 

பொருள்களாகவும் மாறுகிறது. உலகத் தில் உள்ள பொருள்கள் 

இவ்வாறு “கோடரியினால் வெட்டப்பட்டிருக்கவில்லை ” (பகுதி 8). 

இதற்கு மாறாக உண்மையான சூத்திரம் இதுவே ஒவ்வொரு 

பொருளிலும், எல்லாப் பொருள்களினதட ஒரு பகுதி இருக் 

இன்றது. 

* என்னாப் 198. அனக்சகோரசு இதை நிரூபிக்க உபயோகித்த வாதத் 

பொருள்களும் இன் ஒரு பகுதி, சற்றே சிதைந்த முறையில், ஈத் தியோசுவினால் 

eee ... பேணித் தரப்பட்டிருக்ன்றது. சென். Borah CpAurcirFasr 
பாருளிலும்” vas . ல் டக 

பற்றி எழுதப்பட்ட குறிப்புரையிலிருந்து டியல்-ம் இவ்வாதம் 

பற்றி முதவில் எழுதப்பட்ட சில - வார்த்தைகளையே பெற்றுள் 

ளார். “* நாம் நீரை அருந்தும் போதும் அல்லது டி.மீட்டரது 

பழத்தைப் புசிக்கும்போதும் மிகவும் எளிமையான ஊாட்டத் 

தையே பெறுகிறோம் ; ஆனால் தசையல்லாததிலிருந்து தசை 

உண்டாதலோ, மயிரல்லாததிலிருந்து மயிர் உண்டாதலோ எவ் 

வாறு சாத்தியமாகும் ? ” என அவர் வினவினர் (பகுதி 10). 

ஆதி மைலீசியர்களும் இத்தகைய வினாக்களையே எழுப்பியிருதீ 

தல் வேண்டும். உடற்றொழிலியல் பற்றிய முந்திய ஆர்வம் 

இப்போது வாயுமண்டலம் பற்றியதாடிவிட்டது என்பதே வேறு 

பாடு என்க. அப்பொலோனியாவைச் சேர்ந்த இடையோ 

சினிசுவும் இவ்வாறே வாதித்தா எனபதையும் நாம் காண் 

போம் (பகுதி 9). உலங்களின தோற்றத்துக்கு முன்பு இருந்த 
ருூலக்சலவையையே “ஒவ்வொரு பொருளிலும் எல்லாப் 
பொருளினதும் ஒரு பகுதி இருந்தது ” எனும் வார்த்தைகள் 
வர்ணிக்கன்றன என நாம் கொள்ளலாகாது (பகுதி 1), உண் 

மையில் இதற்கு மாறாக, இப்பொழுதும் “ எல்லாப் பொருள் 

களும் ஒன்றாகவே இருகின்றன ”; அன்றியும் சிறியனவும். 
பெரியனவுமாகய எல்லாப் பொருள்களிலும் சமமான அளவு
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“* பகுதிகள் ” உள்ளன (பகுதி 6). ஒரு குறைந்த அளவான 
பொருளில், பொருட்பாகங்களில் ஒன்று இலதாகின், குறைந்த 

எண்ணிக்கையுடைய பகுதிகளே இருத்தல் கூடும்; ஆனால் 
யார்மனைடிசுவின் கொள்கையின் பூரணை கருத்துக் கேற்றவாறு, 
ஒரு பொருள் உளதாயிள் வெறும் பிரித்தலினால் அப்பொருள் 

அற்றுப் போகும் எனல் சாத்தியமில்லை (பகுதி 8). தூலப் 
பொருளானது எல்லையின்றிப் பிரிக்கப்படக்கூடியது ; எனெ 

னில் மிகப் பெரியது என்பது எவ்வாறு இல்லையோ அவ்வாறு 
மிகச் சிறியது எனபதும் இல்லை. ஆனால் ஒரு பொருள் எவ்வ 

சாவு பெரியதாயோ சிறியதாயோ இருப்பினும், அதில் தரே 

எண்ணிக்கையுடைய பகுஇகனே இருக்கும்-- அதாவது ஒவ்வொரு 

பொருளிலும் ஒரு பகுதி இருக்குமெனக. 

129. என்ன “பொருள்களின் பகுதிகள் இவ்வாறு எல்லாப் 

பொருள்களிலும் இருக்ன்றன ? உதாரணமாகக் கோதுமையில் 

தசை, இரத்தம், எலும்பு போன்றனவற்றின் சிறு துகள்கள் 

இருப்பதாக அனக்சகோரசு கூறியதாகச் சிலர் அவரது கொள் 

கையைப்பற்றிக் கூறுதல் வழக்கமாயிருந்தது >; ஆனால் தூலப் 

பொருள் எல்லையின்றிப் பிரிக்கப்படக்கூடிய தென்பதையும் 

(பகுதி 8) சிறு பொருளிலும் பெரிய பொருளில் உள்ள அளவு 

பகு.இகள் உள்ளன (பகதி 6) என்பதையும் நாம் இப்போது கண் 

டோம். இது பழைய கொள்கையை வலுவற்றதாக்குறெது. நாம் 

எவ்வாறு மேலும் மேலும் பிரித்துக் கொண்டு சென்றாலும், 

நம்மால் * கலப்பற்ற £” தனிப் பொருளை அடைய முடியாது. 

ஆகவே எவ்வளவு அுண்ணியதாக ஒரு பொருள் இருப்பினும் 

அது தனிப்பண்பையுடையவோர் கலப்பற்ற பொருளாக இருக்க 

முடியாது. 

இப்பிரச்சினேயைத் இர்க்க ஒரே ஒரு வழியே உண்டு; * ஒன்றிவி 

ருந்து ஒன்று கோடரியால் வெட்டப்பட்டதுபோற் பிரிக்கப்படாத 

னவாய் ”” இருக்கும் பொருள்களுக்கு உதாரணமாக 8 ஆவது 

பகுதியில் தரப்பட்டவை வெப்பமும் குளிருமே. பிற இடங்க 

னில் (பகுதிகள் 4, 15) வழமையான ஏனைய முரண்பாடுகள் 

பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கன்றது. மூல தத்துவங்கள் எல்லையற்ற 

-வையெனக் கொள்வதானால், அவை தெமோகரிக்தோசு கூறி 

யதுபோல ஒரே இனத்தவையாகவோ அல்லது முரண்பட்ட 

வையாகவோ இருக்கலாம் என அரித்தோதில் கூறுகிறார். 

முரண்பட்ட தன்மையுடையனவே மூல தத்துவங்கள் என 

அனக்சகோரசு கருதினாரென, போபைரியையும் தெமிசுத்தியோ 

அவையும் பின்பற்றிச் இம்பினிசியக கூறுகின்றார். * கோமியோ 

ஹரி௬ ”” (110:௦௦௦௦௦௭14௮8) எனும் ஒத்த இயல்புடைய மூலப்பொ 

பகுதிகள்
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ருள்களை மூலதைத்துவங்கள் என அழைக்குமளவிற்கு Mods 

கோரசுலின் “ முரண்பாடுகளை “ யும் அவ்வாறு அழைக்கலாம் 

என்று பொருள்பட அரித்தோதிலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

ஆகவே ஒவ்வொரு பொருளிலும் இருப்பவை அம்முரண் 

பாடுகளின பகுதிகளேயன்றி வெவ்வேறு வகைத் தூலப்பொ 

ருள்களின் பகுதிகளல்ல. எவ்வளவு சிறியதாய் அல்லது பெரிய 

தாய் இருப்பினும், ஒவ்வொரு பொருடபகுதியும் இம்முரண் 

பட்ட குணங்கள் ஒவ்வொனறையும் உடையதாமிருக்கன்றது. 

சூடாயுள்ளது ஒரு அளவிற்குக் குளிர்ந்ததாயும் இருக்கிறது. 
வெண்பனியும் கறுப்பாமிருக்கறதென அனக்சகோரசு கூறி 

ஞர்; அதாவது வெண்மையும் அதற்கு எதிரான நிறம் சறறே 

உளளதாகவேயிருக்கிறது. இதற்கும் எரக்களைட்டசுவின கொள் 

கைக்கு மிடையே உள்ள தொடர்பைச் சுட்டிக்காட்டின் போதும் 

(பிரிவு 80). 
130, எம்பிடோசகிிளிசுவின் கொள்கைக்கும் அனக்சகோரசு 

வின் கொள்கைக்குமிடையே உளள வித்தியாசம் இதுவே. உல 

கத்திலுள்ள பல்வேறு பொருள்களை, குறிப்பாக உடலின் பகுதி 

களான தசை, எலும்பு எனபனவற்றைப் பிரித்தால், முதற் 

றத்துவங்களாகய நான்கு “ மூலகங்கள் *” அல்லது தனிமங்கள் 

பெறப்படும் என எம்பிடோக்கிளிசு போதித்தார். அனக்சகோர 

சுவோ, எல்லையின்றிப் பிரிக்கப்படக்கூடியனவான இப்பொருள் 

களை எப்படிப் பிரிப்பினும், எதிர்த்தன்மையுடையனவான 

** முரண்பாடுகள் '* யாவற்றின் பகுதிகளையும் கொண்டிருக்க 

முடியாதளவுக்கு நுண்ணியவையான பொருளகளைப் பெறுதல் 

முடியாது எனறு கூறுகிறார். ஆனால் எதுவும் வேறு எந்தப் 

பொருளுக்குள்ளும் சேர்தல் சாத்தியமே. ஏனெனில் “ விதை 

கள்” என அவரால் அழைக்கப்பட்டவையான தூலப் பொருட் 

பகுதிகள் “ முரண்பாடுகள் ” யாவற்றிலும் ஒவ்வோர் பகுதி 

களையுடையனவாயிருந்தன. ஆனால் ஒவவொரு பொருளிலும் 

இவை வெவ்வேறு விததப்படி இருந்தனவென்க. “மூலகங்கள்” 

எனும் சொல்லை உபயோடுப்பதாயின, அனக்சகோரசுவிண் 

மெயயியற் கொள்கையில் இவ்விதைகளே மூலகங்கள் எனல் 

வேண்டும். எம்பிடோக்கிளிசுவினது “ மூலகங்களுக்கு””ப் பதி 

லாக அனக்சகோரசு குறிப்பிட்ட “ விதைகள், பிரிந்த நிலையில் 

உள்ள முரண்பாடுகள அல்ல வென்றும், அவை ஓவ்வொண் 

றிலும் முரண்பாடுகள் யாவற்றினது பகுதிகளும் இருந்தன 

வென்றும் நாம் கொள்ளல் வேண்டும். “ கோமியோமரிச ” 

என்னும் சொல்லை அனக்சகோரசு உபயோகித்திருந்தால், 

இச்சொல்லடங்கய பகுதியெதையும் சிம்பிளிசியசு எடுத்தாளாது 

விடடிருப்பது ஆச்சரியமே.
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இவ்விரு மெய்யியற் கொள்கைகளுக்கு மிடையே யுள்ள 
வித்தியாசத்தை இனொரு வகையிலும் நாம் காண்டல்கூடும். 

அனக்சகோரசா தனது கொள்கையின்படி, எம்பிடோக்கிளிசுவின் 

மூலகங்களை மூதற பொருள்களாகக் கருதவேண்டியிருக்க 
வில்லை. எம்பிடோக்களிசுவின் கருத்தில், குறிப்பாக நிலம் 

பற்றிய அவரது கொள்கையில், மறுத்தற்குரிய சில வெளிப் 

படையான  அம்சஙகள் இருந்தன. அனக்சகோ சு வேறு 

முறையில தமது விளக்கத்தைத் தந்தார். ஒவ்வொரு பொரு 

ளிலும் எல்லாப் பொருள்களின் பகுதிகளும் இருந்த போதி 

லும், பொருள்கள் தம்மில் எப்பொருள் அதிகமாக இருந் 

'தனவோ, அப்பொருளாகவே தோன்றின (பகுதி 12). ஆகவே 

நாம், காற்றில் ஒரளவு வெப்பமும் தீயில் ஒரளவு குளிரும் 

இருக்னைறதென்னு. ம் கொள்கையைக் கைவிடாமலே, அதிக 

மாகக் குளிரையுடையதே காறறெனவும் அதிகமாக வெப் 

பத்தை உடையதே இ எனவும் கூறலாம். எம்பிடோக்கிவி௯ு 

மூலகங்கள் எனக் கருதிய பொருட்திரட்சிகள் பல்வேறு வகை 

யான “ விதை ”களின தொகுதிகளே. 

181. “எல்லாப் பொருள்களும் தன்றாய் இருந்தபோது, ” எல்லாப் 

அதாவது வெவ்வேறு பொருள்களின விதைகள் யாலும் மிகச் பொருள்களும். 

சிறிய பகுதிகளிற் கலந்திருந்தபோது (பகுதி 1) இதுவரை ys 
மூலப்பொருள் ”* என யாவராலும் கருதப்பட்டு வந்ததைப் Bose 

போலவே அ.க்கலவையும காட்சியளித்திருத்தல் வேண்டும் என 

நாம் இவை யெல்லாவற்றிலிருந்தும் அனுமானிக்க முடி£றேது. 

உண்மையில் அவை “ வளியையும் ஈதரையும் ” போலக் காட்சி 

யளித்தன. எனெனில் இவ்விரு பொருளகளினதும் பண்பு 

களாகிய வெப்பமும் குளிரும், உலகிலுள்ள மற்ற எல்லாப் 

பொருள்களிலும் அதிகமாக இருத்தலாலும், ஒவ்வொரு 

பொருளும் அதனில் எது கூதேலாமிருக்னெறதோ அதுவேயா 

தலாலும் என்க (பகுதி 12). இங்கே அனக்சகோரசு அனக்கி 

மினிசுவோடு சேர்ந்து கொள்கிறார் எனலாம். உலகங்கள் 

தோனறுவதற்கு முன் பொருள்கள் இருந்த ஆதிநிலை இரு 
வராலும் இட்டத்தட்ட ஒரேமாதிரியே வர்ணிக்கப்படுகிறது; அனக்கு 

கோரசலின் கொள்கையினபடி ஆதியிலிருந்த பொருள் ஒரு 

மூலப்பொருளாகவிராது, மிகச் சிறியனவாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்த 

எண்ணிறந்த “ விதைக ”ளின் கலவையாயிருந்தது என்பதே 

ஒரு வித்தியாசம் என்க. 

அனக்கிமினிசுவுடைய வளியைப் போல இப்பொருட்திரட்சி 

யும் எல்லையற்றது. அத்துடன் சூழவொன்று மில்லையாதலால் 

அது தனக்குத் தானே ஆதாரமாகவுள்ளது. மேலும் அதனுள் 

அடங்கியுள்ள பல பொருள்களின் விதைகள் எண்ணிறந்தன
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(பகுதி 1). ஆனால், குளிரும், ஈரலிப்பும், அடர்த்தியும், இருளும் 

உள்ள பகுதிகளாகவும், சூடும், வறட்சியும், ஐதும், ஒளியும், 

கொண்ட பகுதிகளாகவும், இவ்வெண்ணிறந்த விதைகளைப் 

பிரித்தல் கூடுமாதலால், மலக்கலவை எல்லையற்ற தீயையும், 

எல்லையற்ற வளியையும் கொண்டிருத்ததென தாம் கூறலாம். 

ஆனால் காற்றின் விதைகளில், தீயை அதிகமாகக் கொண்ட 

விதைகளில் இருக்கும் பொருள்கள் இருந்தன $; அதே போலத் 

இயிண் விதைகளிலும். ஆனால் எல்லாப் பொருள்களையும் அவற் 

றில் எப்பொருள் அதிகமாக இருந்ததோ அப்பொருளாகவே 

கொள்ூேறோம். அத்துடன் கலவையில் வெறுமையான பருதி 

யெதுவும் இல்லை. இக் கருத்து, பார்மனைடிசவின் வாதங்கள் 

காரணமாகச் சேர்க்கப்பட்ட தென்க. ஆனால் இதற்கு ஈலவியர் 

களுடைய முரண்திலைஆய்வழி நிரூபணத்துடன் அனக்சகோரசு 

பரிசோதனை ரீதியான நிரூபணம் ஒன்றையும் சேர்த்துள்ளார் 

எனபது குறிப்பிடத்தக்கது. எம்பிடோக்களிசு செய்ததைப்போல 

(பகுதி 100) அவரும் “ களெப்சைத்துிறா '” பரிசோ தனையை 

உபயோடத்தார். அனறியும் காற்றுமோர் சடப்பொருளே என்ப 

தைக் காற்று நிறைக்கப்பட்ட தோற்பைகள் மூலம் நிரூ 

பித்தார். 

182. கலவையில் இயக்கத்தை எற்படுத்துதற்கு எம்பிடோக் 

இளிசுவைப போல அனக்சகோரசுவுக்கும் ஒரு புறக் காரணம் 

வேண்டியிருந்தது. மைலீசியா்கள் கருதியதுபோல, சடப்பொ 

ருள்கள் தாமாக இயங்கமாட்டா எனப் பாாமனைடிச ஏற்கெனவே 

விளக்கியிருந்தார். ஆகவே இயக்கத்தின காரணம் “ நூசு ” என 

அனக்சகோரசு கூறினார். இதனாலேயே அனக்௪சகோரசு * அவ, 

ருக்கு முன்வாழ்ந்த விண்பேச்சுககாபரின் நடுவே ஓர் நிதானபுத் 

இதியுடையவராகத் திகழ்ந்தார் * என அரித்தோதில் கூறியுள் 

சார். அத்துடன் மெய்யியலில் ஆனமீகத்தை முதலிற புகுத்து 

யதும் இவரே எனக் கூறப்படுறைது. ஆனால் இக்கொள்கையை 

அனக்சகோரசு விருததி செய்க மூறை பற்றிப் * பீடோ ”வில் 

சோக்ரெகர் வெளியிட்டிருக்கும் அதிருப்தியைக்கவனிக்கையில். 

நாம் இக்கொள்கையின சிறப்பை மிகையாக மதிப்பிடுவதற்கு 

மூன் சிறிது சிந்தித்தல் வேண்டுமெனத் தோன்றுகிறது. 

பீடோவில் பினோட்டோ சோகஇரகரைப் பின்வருமாறு பேசவைக் 

கிறார் : “ முன்பு ஒருபோது ஒரு மனிதன அனக்சகோரசு எழு: 

,தியதாகக் கூறப்பட்ட நூல் ஒன்றை வாசிப்பதைக் கேட்டேன். 

மனமே எல்லாப் பொருள்களுக்கும் காண மென்றும், இவ்வு 

லகத்தை மனமே ஒழுங்குபடுததிய தெனவும் அதில் கூறப்பட். 

ஒருப்பதாகக் கேட்டபோது, அவர் கூறியதுமிகச் சரியானது 

போலத் தோன்றியதால் நான் மிகவும் சனிப்படைந்தேன்
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wo Whe BE ha ஆனால் மேலும் வாசிக்கையில் இக்கொள்கையில் 
மனம் கொஞ்சமும் உபயோகப்படுத்தப்படவில்லை என நான் 
கணடபோது எனக்கு மிகவும் எமாறறமாயிருந்தது. பொருள்களை 
ஒழுங்குபடுத்துவதில் அவர் மனத்திற்கு எந்தவிதமான காரண 

இயல்பையும் அனியாது, வளி, ஈதர், நீர் முதலிய பல நூதன 

மான பொருள்களை உலக ஒழுஙகுக்குக் காரணங்களாகக் காட் 

டியிருந்தார். * “சில நாடகாசிரியர்கள கதைப் போக்கில் ஏற் 
பட்ட சஙகடத்தை அவிழ்ப்பதற்குக் கடவுளைக் கதையுட் புகுத 
துவதுபோல, அனக்சகோரசுவும் உலகம் தோன்றிய விதததை 
விளக்குதற்கு மனத்தை உபயோகித்தனர் *” என அரிததோ 

தில், சோக்ிரதரின் கூற்றை மனத்தில் கொண்டு போனும், 
கூறியுள்ளார். “என் ஒரு பொருளகட்டாயமாக இருக்றைது 
என விளக்க முடியாதபோது அவர் மனத்தைக் கொணர் 

ant. ஆனால் எனைய வேளைகளில மனணத்தைவிட வேறு எனகு 

யுமே அவர் காரணமாகக் காட்டுகிறார் * என அரித்தோதில் 

மேலும் கூறியுள்ளார். எம்பிடோகளிசின காதல், பூசல் என் 
பனவறறைப் போன்றதே அனக்சகோரசுவின .நூசுவும் என இக் 

கூற்றுக்களிலிருந்து புலப்பமகறஅு. மேலும் _நாசுவைப்பறறி 

அனக்ககோசு கூறுவனவற்ழிலிருந்தும் இக்கருத்து உறுஇப் 

படுகிறதெனலாம். 

முதலாவதாக நாசு கலப்பற்றது என்பதும் (பகுதி 12) 

மற்றப் பொருள்களைப போல எல்லாப் பொருள்களையும் தனனுள் 

அடக்யைதல்லவெனபதும் குறிப்பிடத்தக்கன. சடப்பொருளா 

லானதல்லாத மனத்தைப் பற்றி இவ்வாறு கூறுவது அவசிய 

மால்ல வென்க; அது வெப்பமாக அல்லது குளிராக இருக்கு 

மென யாரும் தினையார். அது கலப்பற்றதாக இருப்பதன் 

பயனாக இது எல்லாவற்றின் மீதும் * சத்தியுடையதாய ” இருக் 

கிறது ; அதாவது அனக்சகோரசுவின்படி யாவும் இயங்கக் 

காரணமாயிருக்றைது. எரக்களைட்டசு இயைப் பற்றி இவவாறே 
கூறியுள்ளார். எம்பிடோகளினம் விரயோதத்தைப் பற்றி இவ் 

வாறே கூறியுள்ளார். மேலும் நூசுவே பொருள்கள் யாவற் 
றினும் நொய்யதாமிருந்தது. அதனால் அது எல்லாவிடங்களி 

னுள்ளும் புகும் தன்மையுடையதாயிருந்தது. ஆனால் சடப் 
'பொருளல்லாதவொனறு சடபபொருள்களிலும் பார்க்க நொய்ய 

தாயிருந்தது எனக் கூறுவதில பயனெதுவுமில்லை. ,நூசு 

“* யாவற்றையும் அறியும் ஆற்றல் படைத்திருந்தது “ எனபதும் 

உண்மையானாலும் இடையோசினிசுவின் காற்றும் இவ்வாற்ற 

லேக் கொண்டிருற்ததே. எரக்களைட்டசவின் தீயும் இவ்வாற் 
றலையுடையதாயிருந்ததெனலாம். உண்மையில் அசசீரியான 

'வொன்றைப்பறறியே அனக்சகோரசு கூறமுனைந்திருக்க வேண்டு
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மெனச் செல்லர் கூறுகிறார் ; ஆனால் நூசுவை அசரீரியான 

வொனரறாகக் காட்டும் முயறசியில் அனக்சகோரசு வெறறி பெற 

விலலையெனச செல்லர் கூறுவதே வாலாற்று ரீதியாக நாம் 

கவனிக்க வேண்டியதென்க. ஆனால் நூசு பரப்பையுடையதா 

யிருந்தது எனபதில் ஐயமில்லை ; அதன கிறியனவும் பெரியன 

வுமான பகுதிகளைப் பற்றி நாம் கேள்விப்படகிறோமாதலின் 

(பகுதி 12). 

எல்லாவற்றையும் “அறியும் ” மூலப் பொருள் எனும் 

அயோனியக கொள்கையையும் யாவற்றையும் “இயக்கும்” மூலப் 

பொருள் எனும் புதிய கொள்கையையும் இணைககும் தோக் 

கத்துடன் அனக்ரகோரசு, எம்பிடோக்கிளிசவின காதல், பூசல் 

என்பவற்றிற்குப் பதிலாக நூசைத் தேர்ந்தனர் எனபது 

உண்மையாயிருக்கலாம். வெறும் அண்டவியல பற்றிய விட 

யஙகளிலல்லாமல் உடலியல் பற்றிய விடயஙகளில் அவருக் 

இருந்த மிகையான ஆர்வம் அவர் இவ்வாறு ஆன்மாவுக்குப் 

பதிலாக மனத்தைப் பற்றிப் பேசுவதற்குக் காரணமாயிருந் 

இருக்கலாம். ஆன்மா எனும் சொல்லினும் பார்க்க மனம் 

எனும் சொல் உடலோடு மிகவும் தொடர்புடையவொனறாகக் 

இரேக்கர்களுக்குத தோன்றியிருக்கலாம். எனினும் அனக்ச 

கோரசுவின் நூசு பற்றிய கொள்கையிலும் பார்க்க அவரது 

பதார்த்தம் : பற்றிய கொள்கையே அதிக புதுமையுடைத்து 

எனக் கொள்ளல் வேண்டும். 

133. ““ ஏல்லாப் பொருள்களும் ஒன்றாயுள்ள ” (பகுதி 18) 
கலவையில் நாசு ஏற்படுததும் இயக்கததினால் கலவை மேலும் 

மேலும் விரிந்து, அதிக இடத்தை வியாபிக்கத் தொடங்குகிறது. 
சுமற்சியுடையதான இவ்வியக்கத்தினாலேயே உலகம் தோனறு 

றது. இவ்வியக்கத்தின் வேகத்தினால் (பகுதி 19) அடர்த்தி 

யானவை ஐதானவற்றிலிருந்தும் வெப்பமுடையவை குளிர்ந் 

தனவற்றிலிருந்தும், ஒளியுடையவை இருண்டனவற்றிலிருந்தும் 

ஈரலிப்புடையவை வறட்சி யுடையனவற்றிவிருந்தும் பிரிக்கப்பட 

இன்றன (பகுதி 15). இவ்வாறு பிரிக்கப்படுவகனால், பெரும் 

பாலும் ஐது, வெப்பம், ஒளி, வறட்சி ஆயெனவற்றைக் கொண்ட 

ஈதர் என அமைக்கப்படும் ஒர் பொருட்திரட்சியும், இவற்றிற்கு 

எதிரான குணங்களைப் பெருமளவிற்குக் கொண்டதும் வளி என 

அழைக்கப்படுவதுமான (பகுதி 1) வேறோர் பொருட் திரட்சியும் 

உண்டாயின. இவற்றுள் ஈதர் அல்லது த வெளியேயும் வளி 

நடுவேயும் இருந்தன (பகுதி 15). 
இதறகு அடுத்த பருவத்தில், வளி மேகங்கள், நீர், நிலம், 

கல் என்பனவாகப் பிரிதல் நிகழ்ந்தது (பகுதி 16). இது
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பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் அனக்சகோரசு அனக்சிமினிசுவைப 

பெரும்பாலும் பின்பற்றுகிறார் எனலாம். ஆனால் வானசோ திகள் 

பற்றிய அவாது விளக்கம், அவருக்கே உரித்தான கருத்துக் 

களைக் கொண்டுள்ளது. 16 ஆவது பகுதியின கற்கள் “ நீரிலும் 
அதிகமாக வெளிப்புறம் விரைனைறன ” என அவர் கூறி 

யிருப்பதைக் காண்கிறோம். மேலும் நிலத்தின் சுழற்சி வேகத் 
தினால் அதிலிருந்து விடுபட்டிபபோன கறகளே வானசோதிகள் 

என்றும், அவை தமது இயக்கத்தினால் வெப்பமடைந்து செம்மை 

யொளி பெற்றன என்றும் விளக்கப்பட்டதெனத் தொகுப்பாகிரி 
யர்கள் மூலம் அறிஏன்றோம். ஐகொசுப்பொத்தமையில் வால் 

வெள்ளியொன்று விழுந்தமைக்கும் இக்கொள்கை தோன்றி 

யமைக்கும் யாதேனும் தொடர்பிருக்கலாம். அத்துடன் தட்டை 

யான இவ்வுலகும் “ சுழி யோடு சோந்து சுழல்கிறது என்பதும் 

இக்கொள்கையிலிருந்து தவறாது பெறப்படுறறதென்பதும் குறிப் 

பிடப்படத்தக்கது. 

184. எண்ணிறந்த உலகங்கள் இருந்தனவென்னும் ஆதி 

அயோனியக் கொள்கையை அனக்சகோரசும் கொண்டிருந்தார் 

என்பது 4 ஆம் பகுதியிலிருந்து தெளிவாகிறது. இப்பகு இியைத் 

தொடர்பற்ற தெனக் கருதவும் நியாயமில்லை. * எம்மிடத்தில் 
மடடுமல்லாது, பிறவிடங்களிலும் பொருள்கள் பிரிக்கப்பட்டன”* 

எனும் சொற்களுக்கு, நாசு ஒன்றுக்கு மேறபட்ட இடங்களில், 

சமற்சி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தியது எனவே பொருள் கொள்ள 

முடியும். ஒரு உலகம் மட்டுமே இருந்தது எனக் கூறியோர் 

வரிசையில் அனக்சகோரசுவையும் ஈத்தியோசு சேர்த்துக்கொண் 

டார் எனபது உண்மையே ; ஆனால் நமக்குக் கஇடைத்துள்ள 

அனக்சகோரசுவின் கருத்துப் “பகுதி களிலும் பார்க்க 

ஈத்தியோசவின் கூற்று வலுவுள்ள ஆதாரமென எற்றுக் 

கொளள முடியாது. மேலே குறிப்பிட்ட கொற்கள் சந்இரனைக் 

கருதுவன எனும் செல்லாது கூற்றும் அவ்வளவு அற்கத்தகுந்த 

லல. சந்திரனில வ௫ப்போரும் * நம்மைப்போல், சூரிய சந்தி 

ரர்களை உடையோரே ” என யாரும் கூறுவார்களா 

185. அனக்சகோரசுவின் அண்டலியற் கொள்கைகள் பெரு 

மளவிற்கு அனக்சிமினீசுவின் கொள்கைகளது அடிப்படையி 

லேயே அமைந்திருந்தன என்பது, இப்பொலைட்டசுவின பின் 

வரும் பகுதியை, முதலாம் அத்தியாயத்தில் (29 ஆம்பிரிவு) 

தரப்பட்டுள்ள மேற்கோள்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பின் நன்கு 

புலப்படும் : 

எண்ணிறந்த 
உலகங்கள் 

அண்டவியல்
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(3) பூமி தட்டையானது. அதன் மிகப் பாந்த அளவினாலும், 

சூனிய வெளியின்மையினாலும்? அது அறந்தாத்தில் நிறக மூடி. 

இறது. இகற்கெனவே காற்று மிகவும் வவிமையுடையதாயிரந்து 

கன்மீதுள்ள பூமியைத் தாஙகிக்கொளகிறது. 

(4) பூமியின் மேற்பாப்பினுன்ள நீர்நிலைகளில், கடலானது 

பூமிமினுள்ளே உள்ள நீர்களினாலும் (இவற்றில் ஆன்யானவை 

போக எஞ்சியவை உப்புத தனமையுடையவா மிருந்கண) 

ஆறுகளிலிருந்து கனனுள் வந்து கலக்கும் நீரினாலும் ஆனது£. 

(5) பூமிமிலுளள தநீர்களிலிருதந்தும், மழையிலிருந்தம் ஆறு 

கள் உற்பதிதியாகின்றன ; எனெனில் பூமியின் போறையான 

உட்புறம் முழுவதும் நீரால் நிரப்பப்பட்டிருக்கறது. எதியோப் 
பியாவிலுள்ள பணி உருகிக் கம வருவதனால் கோடைகாலத் 

இல் நைல் நதியில் நீர் பெருகுகிறது. 

(6) ஈதரின சுழமற்கியினால் வட்டமிடும் தக்கறகளே சூரியனும், 

சந்தாரனும், வனைய விணமீனகளும். விண்மீன்களுக்குக் கீழே, 
சூரியனும், சா இரனும், எமது கண்ணுக்குத் தெரியாது. அவற் 

னோட சுபலும் வேறு சில பொருள்களும் உள்ளன. 

(1) விண்மீன்கள் பூமியிலிருந்து மிகுந்த தொலையிலுள்ள 

பாடியாற்றான் நாம் அவற்றின வெபபத்தை உணர்வதில்லை. 

அனறியும், அவை குளிரான பகுதியில இருப்பதால் அவை 
ஞூரியனளவு வெப்பமுடையனவாய இல்லை. சந்துபன் சூரிய 
ணுக்குக் கீழேயும் அதனிலும் பார்க்க எமக்கு அண்மையிலும் 

உளளது. 

(8) சூரியன பெலோபபொனீசசுவிலும் பார்க்க அளவிற் 

பெரியது. சந்திரனுககுச் சொததமான ஒளியில்லை ; சூரியனிட 

மிருந்தேதே அது தனது ஒளியைப் பெறுகிறது. பூமிக்குக் மாக 

வும் விண்மீனகள பிரயாணம் செய்னேறன. 

(9) சூரியனிடமிருந்து வரும் ஒளியைப் பூமி அல்லது சந்திர 

னுக்குக் கீழேயுள்ள வேறு பொருள்கள் மறைப்பகால சநதிர 

கஇரகணம் உண்டாகிறது. அமாவாசைக் காலத்தில் சூரியனைச் 

சத் இரன் மறைப்பதால் சூரிய கரகணம் ஏறபடுறது. காற்றினால் 

பின தள்னபபட்டுச் சூரியனும் சந்திரனும் தாம் செல்லும் 

வழியில மேலும் செல்ல முடியாது இரும்புகினாறன. சந்திரனால் 

குள்ருக்கு ஈடு கொடுக்க முடிவதில்லையாதலால் அது இவ்வாறு 
அடிக்கடி இரும்ப தேரிமுறது. ் 

் சூனியவெளியுண்டெனபதை ரலிய வாதிகன் மறுததகது காரணமாக, 
முததிய கருததுக்கு வலுவஷட்டும வகையில இது அமைஇறது. 

£ இப்ப, தி சறறுது தெளிவற்ற காயுளனளது. ஆனால Aet. iii, 162 இன் 
ருந்து இப்பகுதியின பொதுவான பொருளை அறிந்து கொளளலாம.
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(10) சூரிய சந்திரர்களது ஒளி, அவற்றின் இரகணம் ஆூியவற் 

றோடூ தொடர்புபட்ட விடயங்களை முதலில் மதப்பிட்டவர் அணனக் 
சகோரசுவே. சந்திரன் நிலத்தைப் போன்ற அமைப்புடைய 

தெனவும் சமவெளிகளையும் கணவாய்களையும் கொண்டதென 
வும் அவர் கூறினார். சூரியனால் தளியூட்டப்படாத விண்மீன் 

களின ஒளியின பிரதிபலிப்பே பால்வீதிமண்டலம். வான 
மண்டலத்தின் இயக்கத்தினால் பறக்கும் தக்கங்குகணளொண. வால் 

வெள்ளிகளை அழைக்கலாம். 

(11) சூரிய வெப்பத்தினால் காற்று இலேசாக்கப்பட்டபோதும், 
பொருள்கள் எரிந்து வானமண்டலத்தை அடைநதபோதும் காற் 

அுக்கள் உண்டானே. வெப்பம் மேகங்களோடு மோதியபோது 

இடியும் மின்னலும் உண்டாயின. 

(12) பூமிக்கு மேலேயுள்ள வளி அதற்காக் கீழேயுள்ள 

காற்றோடு மோதவதால் பூமியதிர்சசிகள் ஏறபட்டன; வனெனில் 
பூமிக்குக் கீழேயுள்ள காற்றின் அசைவு அதன் மேலே மிதக்கும் 

பூமியை ஆடச்செய்கறைது. 

அனக்சகோரசு, அனகிமினிசுவின் மரபைச் சேர்த்தவர் எனும் 
இியோபிறசுத்தோசுவின கூற்றை, இவை யாவும் உறுதி செய் 

இன்றன. காற்றில் மிதககும் தட்டையான பூமி, சந்திரனுக்குக் 
சழேயுளள ஒளியற்ற பொருள்கள், காற்றின் அமுக்கத்தினால் 

சந்திரனின் * பிரயாணத்தில் ஏறபடும் இருப்பங்கள் *” அயனத், 

தொடக்கம் ஆகியவை பற்றிய விளக்கம், காற்று, இடி, மின்னல் 
என்பவை பற்றிய விளக்கம் என்பன யாவும் அனக்கிமினிசுவின் 
கொள்கைகளிலிருந்தே பெறப்பட்டிருக்கன்றன. சந்திரனது ஒளி 
இரகணங்களின் காரணம் ஆகியவற்றைக் கண்டு பிடித்தவர் 

அனக்சகோரசுவேயென அதென்சு நகர மக்கள் நம்பியதில் 

ஆச்சரியமெதுவுமில்லை. ஆனால் பூமி தட்டையானதென தம்பிய 

ஒருவர் இவற்றைக் கண்டுபிடித்தார் என நம்ப முடியாதென 

லாம். அத்துடன் இக்கண்டுபிடிப்புக்கள் பைதாகசசினுடையவை 

என எண்ண ஆதாரங்கள் உள்ளன. 

136. “ தாசைத் தவிர்ந்த எனைய பொருள்கள் யாவற்றிலும் , யல 

g AN sora, எல்லாப் பொருளும் உள்ளது ; ஆனால் fied 

பொருள்களில் நூசும் அடங்கியுள்ளது ”” (பகுதி 11). சேதன, 

அசேதனப் பொருளகளுகிடையே உள்ள வித்தியாசத்தை அனக் 

ச௪கோரசு இவ்வார்த்தைகளில் தந்துள்ளார். உயிருள்ளவை 

யாவற்றின மீதும், சிறியனவற்றின் மீதும் பெரியனவற்றின் 

மீதும் “சக்தி உடையது ”--அதாவது அவற்றை இயங்க வைப். 

பது--ஒரே நாசவே என அவர் கூறுகிறார் (பகுதி 12). 

உயிருள்ள பிராணிகள் யாவற்றிலும் உள்ள நச ஒன்றே.
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(பகுதி 12), விலங்குகளும், தாவரங்களும் வெவ்வேறு அள 

வான நுண்மதியைப் பெற்றிருப்பது அவற்றின் உடலமைப் 

பிறகேற்றவாறே என்பது இதிலிருந்து பெறப்படுறைது. நாக 

தன்றாக விருந்தபோதிலும், சில உடலகளில் மறறவறறிலும் 

பார்க்க அதற்கு அதிக வாய்ப்பிருநதது. விலங்குலகில் மனி 

,தனே அதிக கெட்டித்தனம் உடையவனாயிருககிறான. இதற்குக் 

காரணம் அவனுக்குக் கைகளிருப்பதனாலேயே யொழிய, மற் 

றைய விலங்குகளிலும் பார்க்கச் சிறந்த நாசை உடையவனா 

யிருப்பதாலல்ல வென்சு. ஏற்கெனவே இவ்விடயம் பற்றி நில 

விய கருத்துக்களுட்னும் இக்கொள்கை பொருந்துவதாயுள்ளது. 

மனிதர்களது சிந்தனை அவர்களது உறுப்புக்களின் அமைப்புக் 

கேற்றவாறே உள்ளது எனப பார்மனைடிசவும் தமது இரண்டாம் 
பாகத்தில் (பகுதி 16) கூறியிருந்தார். 

SNe முழுவதும் ஒனறாகையால் தாவரங்களும் உயிருள்ள 

பொருள்களாகக் கொள்ளப்படுவதில் ஆச்சரியமெதுவுமில்லை. 

அரித்தோதிலால் எழுதப்பட்டதேதனக் கூறப்படும் நாலான 
“* தாவரவியலி “ல் தாவரஙகள் தாம் வளர்சசியடைகையிலும், 
இலைகளை யுதிர்க்கையிலும் முறையே களிப்பும் துன்பமும் 
அடைின்றன என அனச்சகோரசு வாதிததார் எனக் கூறப் 
பட்டிருக்ிறது. “ நிலத்தில் பொருந்தியுள்ள விலங்குகள் ” என 
அனக்சகோரசு தாவரங்களை வருணித்தார் எனப புளுட்டாக்கு 
ARMAGH. 

காற்றிலிருந்த தாவர விதைகள் மழை நீரோடு நிலத்தை 
அடைந்ததைத் தொடர்ந்து தாவரங்கள் தோனறின. விலங்கு 
களும் இவ்வாறே உணடாயின. அனக்சிமாந்தரைப் போல 
அனக்சகோசசுவும், விலஙகுகள முதலில் ஈரவிப்புடைய மூலகத் 

திலேயே தோன்றினவெனக் கருதினர். 

187. இச்சிறு குறிப்புக்களிலிருந்து, எம்பிடோக்கிளிசுவின் 
கொள்கைகளை மறுக்க முயல்வது போனறவோர் உளபபாஙகை 
நாம் அவதானிக்க முடிறது. அனக்சகோரசுலின புலனுணர்வுக் 

கொள்கையைப் பறறிக் கூறப்பட்டிருப்பதிலும்--குறிப்பாக, மறு 
தலைகளையே உணர முடியும் எனும் கொள்கையில்--நாம் 

இத்தகையவோர் உளபபாங்கைத்தான காணகரோம். இது பற் 

றித் தியோபிறசுத்தோச கூறுவது பின்வருமாறு : 

* அனக்சகோரசுவோ, முரண்பாடுகளினாநறான் புலனுணர்வு 

ஏற்படுது எனக் கூறுகிறார் ; எனெனில் ஒத்த தன்மை 

யுடைய பொருள்களில் ஒனறினால் மறறதனமீது எத்தகைய: 

மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது, ஒவ்வொரு புலனையும் 
விரிவாக விவரிக்க அவர் முயல்கிறார் ; கண்மணியில் தோன்
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Hib Sipug Hest epevid எம்மால் பார்க்க முடிறைது ; ஆனால் 

தத்த நிறமுடைய பொருளில் எவ்வகை விம்பரும் ஏற்படுவ 

தில்லை ; வேறுபட்டவொன்றிலேயே விம்பம் ஏற்படுகிறது. உ௰ி 

ருள்ளணவற்றில் பெரும்பாலானவற்றிறகு, பொருளகள் யாவுற் 

பகலில் தம்முடைய விம்பத்திலிருந்து வேறுபட்ட திறங்களை 

யுடையனவாகவே யுள்ளன. ஆனால் இரவிலும் சில பிராணி 

களது கண்மணிகள் இவ்வாறு பொருள்களிலிருந்து வேறுபட்ட 

. நிறமடையனவாயிருப்பதனாறறாண் அவற்றால் இரவிலும் கூர் 

மையாகப் பார்க்க முடிறைது. ஆனால் பொதுவாகப் ப.கலைவிட் 

இரவே கண்களை அதிகம் தத்த திறமுறையதாயிருக்கறதென 

லாம்... பகலில், கணமணியில எவ்வாறு விம்பம் எற்படுறை 

தெனின, ஒளியானது விம்பம் எற்படுதுற்கு உடனியலுகன்ற 

ஒரு காரணமாதலினாலும், அத்தேசத்திலுன்ன நிறம், அத 
ற்கு. முரணான .நிறமுடையவொனறில் இலகுவாகத் தனது 

விம்பத்தை எறபடுத்துவ தனாலுமெண்க. . 

சுவை, ஊறு போனற உணர்வுகளும் கூட இம்முறையிலேயே 

செயற்பட்டுப் பொருள்களை உணர்டஇன்றன. எங்கள் உட வின 

ளவு சூடாகவோ அல்லது குளிர்ந்தோ இருக்கும் பொருள்கள் 

எம்மைச் சூடாக்கவோ, குளிர்விக்கவோ முடியாது 5 இவ்வாறே 

இனிப்பு, புளிப்பு எனும் சுவைகளையும் நாம் அவற்றின் 

மூலமாக அறிந்து கொளவதில்லை. ஒவ்வொரு சுவையையும் 

அதன் இன்மையினாலேயே நம்மால் உண aptg. 8m gI— 

குளிரைச் சூடடி ன்மூலமும், உப்பற்றதை உப்புமூலஞும், 

இனிமையுடையதைப் புளிப்பின் மூலமும் நாம் 21 BE a7 LD. 5 

ஆரம்பத்திலிருந்தே இச்சுவைகள் யாவும் ஏம்மிடத்தே இருக் 

இன்றன. மணம், ஒலி முதலியனவற்றை தாம் உணர்வதும் 

இவ்வாறே. பொருள்களின் மணங்களை அவற்றினோடு சேர்த் 

துவளும் மூச்சுக்காற்றினால் நாம் Pesan LMS. ஒலியைப் 

பொறுத்தவரையில் மூளையைச் சுற்றியிருக்கும் எலும்பு Gurenm 

யாயிருப்பதால், அதன்மீது ஒலிவிழுந்து மூளையை அடைத்த 

துமே, நம்மால் ஒலியை உணர மூடிறைது. 

மாறுபட்ட தன்மையுடைய பொருள்கள் ஒன்றையொன்று 

இண்டிம்போது நோ எஏற்படறைதென முன்பே கொள்ளப்பட்ட 

தாதலின், எத்தகைய புலனுணர்வு ஏற்படும்போதும் தோவும் 

ஏற்படுமென்பது பெறப்படும். புலனுணர்வு அமிதமாக அல்லது 

தொடர்ந்து ஏற்படும்போது இந்நோவை நாம் உணர்லயறோம். மிக 

வும் பிரகாசமான நிறங்களும், அமிகதுமான சந்தடியும் நோவை 

உண்டுபண்ணுன்றன ; ஒரேபொருளை எம்மால் அதுக நோம் 

களிப்புடன் அனுபவிக்க முடிவதில்லை. அளாவிற்பெரிய. 'விலங் 

குகளது புலனுணர்வு கூர்மை கூடியதாக இருக்றைது. அண்
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யும் பொதுவாகப் புலனுணர்வு தஇறன் உணர்வுறுப்புக்களின் 
அளவுக்கேற்ப அமைதந்துள்ளதெனலாம். பெரியனவும் தாய்மை 
யும் பிரகாசநுமுடையனவான கண்களையுடையனவான விலங் 
குகளால் பெரிய பொருள்களையும், மிகுந்து தாரத்திலுள்ளவற் 
றையும் பார்க்க முடிறேது. இவ்வாறு அல்லாத விலங்குகளுக்கு 
இத்தகைய திறன் இருப்பதில்லை. 

செவிப்புலனு ம் இவ்வாறே. பெரிய விலங்குகளால் மெல் 
லோசைகளைக் கேட்க இயலாதெனினும், வல்லோசைகளையும் 
அதிக தூரத்திலிருந்து எழும் ஒசைகளையும் நன்றாகக் கேட்க 
ருடிறைது. சிறிய விலங்குகள் அண்மைமிலிருந்து எமும் மெல் 
லோசைகளை இலகுவாகக் கேட்கவல்லன. மோப்பவுணர்வும் 
இவ்வாறே. தண்மை குறைந்த காற்று அதிக பாணமுடையதா 
யிருக்கிறது. ஆகவேதான் காற்றுச் SiG ஓஐதாகும்போது 
அதிக மணருள்ளதாயிருக்றைது. பெரிய விலங்குகள் சுவா 
கிக்கும்போது ஐதான காற்றைத் திண்மை கூடிய காற்றுடன் 
Gri ges உள்ளிமுக்ண்றன. ஆனால் சிறிய விலங்குகளோ 
தான காற்றை மட்டும் உள்ளிமுக்னெறன ; ஆகவேதான் 
பெரிய விலங்குகளால் அதிக பொருள்களை உணர மூடிறைது. 
எனெனில் காற்று அதிக திண்மையுடையதாயிருக்கும். கார 
ணத்தினால் அது அண்மைமிலுனள்ளபோது, சேய்மையிலிருக் 
"கும்போது முடிவதைவிட, நன்றாக அதிலுள்ள மணாங்களை 
உணாரமுடிறெது. மணங்கள், பரந்து ஐ.தகா௫யிருக்கும்போது, 
பெரிதும் குன்றிவிடன்றன. ஆனால் பொதுவில், பெரிய விலன் 
குகளால் ஐதான மணங்களை உணர முடியாதெனவும், சிறிய 
விலங்குகளால் செறிவு கூடிய மணங்களை (Per மூடியாஅு 
எனவும் கூறலாம். 

அனக்சகோரசுவின் இக்கொள்கை கல வழிகளில் எம்பிடோக் 
களிசுவினது கொள்கையிலும் வளர்ச்சியுடையதாகும். முரண் 
பாடுகளின் தூண்டுதலில் புலனுணர்வு தங்கியுளளதெனவும் 
அது நோவோடு தொடர்புடையதெனவும் அனக்சகேர௯ கூறி 
ug போற்றத்தக்க வொன்றாகும். கற்காலக் கொள்கைகள் 
பலவும் இத்தகைய கருத்தொன்றையே அடிப்படையாகக் கொண் 
டன்ன. 

புலன்களினால் உண்மையை அணுகமுடியாதென அனக்சகோ 
te கருதினாரென்பது செகு௬தசுவால் பேணப்பட்டுள்ள பகுத 
களிலிருந்து தெரியவருறெது. ஆயினும், நாம் அவரை ஓர் ஐய 
வாதி எனக் கூறிவிட முடியாது. அரித்தோதில் மூலம் நமக் குக் கிடைத்துள்ள, “ பொருள்கள் எவ்வாறிருக்கன்றன வென 
தாம் கருதுன்றோமோ அவ்வாறே அவை உள்ளன எனும்
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கூற்றிலிருந்து நாம் எத்தகைய முடிவுக்கும் வந்துவிட முடி 
யாது. இக்கூற்று, பமமொழித் தொகுதி யொன்றிலிருந்து 
எடுக்கப்பட்டதேயன்றி அனக்சகோரசுவின் நூலிலிருந்து எடுக் 
கப்பட்டதல்ல ; அத்துடன் இக்கூற்று ஒழுக்கவியல் சம்பந்தப் 
பட்டவொன்று எனக் கருதவும் இடமுண்டு. “ எமது புலன் 
களின் பலவீனம் உண்மையைக் காண்பதிலிருந்து எம்மைத் 
தடைசெம்கன்றது ” என அவர் கூறியுள்ளார் (பகுதி 91) 
என்பது உண்மையே. ஆனால் இதற்குப் பொருள் ஒவ்வொரு 

பொருளிலுமுள்ள எல்லாப் பொருள்களினதும் பகுதிகள் 
யாவற்றையும் நாம் காண்பதில்லை என்பதேயொழிய, வேறெ 
துவுமல்ல ; உதாரணமாக வெண்மையிலுள்ள கருமைப் பகுதி 
களை நாம் காண்பதில்லை. மேலோகக நிற்கும் பகுதிகள் 
எவையோ அவற்றையே நமது புலன்கள் எமக்குக் காட்டூன் 
றன. நாம் காணும் பொருள்கள் கட்புலனாகாதவற்றையும் 
காணும் திறனை எமக்கு அளிக்னெறவெனவும் அனக்சகோரசு 
கூறியுள்ளார். அஃது ஐயவாதத்திற்கு முற்றிலும் முரணான 
வோர் கருத்தென்க.
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பைதாகசசகுமு 188. ஆச்கையன் நகரங்களில் தமது செல்வாக்கு வீழ்ச்சியுற் 

றதைத் தொடர்ந்து, பைதாகரசவாதிகள் பலரும், றெசியோன் 

நசரில் வாழத்தலைப்படடனர். ஆனால் அங்கு நிறுவப்பட்ட குழு 

௮ 9௧ காலம் நிலைத் திருக்கவில்லை; ஆக்கைற்றாசு ஒருவர் மட்டுமே 

இத்தாலியில் தங்ஒனொர். குரோட்டன படுகொலையிலிருந்து கமது 

இளமைக் கால; திலே தப்பி வந்தவரான லைசிசுவும், பிலோ 

லெசுவும் ஏற்கெனவே இபிசுவை அடைந்திருந்தனர். ஐந்தாம் 
நூற்றாண்டின் இறுதியில் பிலோலெசு அங்கிருந்தாரெனவும், 
லேச, பின்னர் எப்பாமீனந்தாசுவின் ஆூரியராயிருந்தா 

செனவும் நாம் பிளேட்டோவின் மூலமாக அறிதறோம். 

ஆனால் பைதாகரசவாதிகளிற் சிலர், பின்னர் இத்தாலிக்கு 

மீண்டனர். பிலோலெசு அவ்வாறு சென்றனர் என்பது உறுதி ); 

பிளேட்டோவும் சோக் தர் கொலையுண்ட ஆண்டாகய இ. மு. 599 

க்குச் சற்று முனபாக, அவர் இபிசுவை விட்டு அகன்றார் எனும் 

பொருள்பட எழுதியுள்ளார். நான்காம் நூற்றாண்டில் இக்கு 
முவினர் சிறப்பாகச் செயற்பட்டது டோரிய நகரமாகிய தாரசு 
விலேயே. சிரக்கயூசு நாட்டு இடையனீசியசு என்பாரது தலையாய 

எதிரிகளாகப் பைதாகாரசவாதிகள் விளங்கயதையும் நாம் அறி 
யக்கூடியதாயிருக்கறது. ஆக்கைட்டாசுவின் நடவடிக்கைகளும் 

இக்காலத்தைச் சேர்ந்தவையே, பிளேட்டோவின் நண்பரான 

ஆக்கைட்டாச, “ மெய்யுணர்வேந்து ” எனும் இலட்சியத்தைப் 

பெருமளவிற்குக் இட்டியவரெனக் கூறலாம். தாரசுவைப் பல 

ஆண்டுகளாக ஆட்சி செய்த இவர், ஒரு போதும் போர்க்களத் 
தில் தோற்கடிக்கப்பட்ட தில்லை என அரித்தோசெனசு கூறு 
இறார். கணித நிலைமியக்கவியலைக் கண்டுபிடி த்தவரும் இவரே. 
இதே காலத்தில் பைதாகரசவாதம் &ழைத்திசையிலும் பரவியி 
ருந்தது. லைசெ, தீபிசுவிலேயே தங்கினார். இங்கு சிம்மியாசு, 

பிசு ஆகியோர் ஏற்கெனவே பிலோலெசுவின் போதனைகளைக் 

கேட்டிருந்தனர். நெசியோனை நீத்த பைதாகரசவாதிகளில் 

ஏனையோர் பிளேயசுவில் குடியேறினர். இக்குழுவினரின் கடை 
சச் சந்ததியினரை நன்கு அறிந்திருந்தவரான அரித்தோ 

செனசு இவர்களுட் பலரது பெயர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
,தஇிரேசு நாட்டுக் கல்ு நகாத்தவனான செனோபிலோசு, பாண் 
io, edad Ga, இடயோக்களிசு, பிளீயசுநாட்டுப பொலி
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மினாத்தோசு ஆகியோர் யாவரும் பிலோலெசுவினதும், இயூ 
ரைத்தோசுவினதும் சஉடர்களென அறரித்தோசெனசு குறிப்பிட்ட 

டுள்ளார். மேலும் இபிசுநாட்டுச் சிம்மியாசு, €பிசு என்போரும் 
பிளேயசுவைச்சேர்ந்த எக்கிறாத்திசவும் சோக்ாரதரின் தோழர் 

களாயிருந்தனர் எனப பிளேட்டோ மூலமாகவும நாம் அறி 

கிறோம். அரித்தோசெனோசவின் ஆசிரியரான செனோபிலோசு 
என்பவர் தமக்கு நூற்றிஐந்து வயதாகும் வரை பூரண ஆரோ 

கயேமுடையவராய் அதென்சு நகரில் வாழ்ந்தார். 

189. இக்குழுவினருள், ஈண்டு குறிப்பிடப்பட்ட தலைமுறையி பிலோலெ௫ 
னர் உண்மையில் இதற்குப் பிந்தியவோர் காலப்பகுகியைச் 
சேர்ந்தவர்கள். நாம் இங்கு கவனிக்க வேண்டியது பிலோ 

லெசுவையே. இவரது போதனைகளைப் பற்றிப் புறவழமிகளால் 

நாம் அறிபவை மிகக் குறைவானவை. கோள் மண்டலங்களைப் 
பற்றி இவர் விரிவானவோர் கோட்பாட்டை ஆக்கியிருந்தாசெனத் 

தொகுப்பாசிரியர்கள் கூறியுள்ளனசெனினும் அரித்தோதில் 

அத்தகைய கோட்பாடு பற்றிக் கூறுகையில் இவரது பெயரை 
ஒருபோதும் குறிப்பிட்டுள்ளாரில்லை. “*பைதாகரச கொள்கை ?” 

எனவே அவர் இக்கோட்பாடு பற்றிக் கூறியுள்ளார்.” பிளேட் 

டோலவின் பீடோ, யோச்சியாசு என்பனவற்றிலுள்ள பைதாகர௪ 
கருத்துக்கள், பிலோமிலைசுவிடமிருத்தே பெறப்பட்டிருக்க வேண் 

டுமெனக் கொள்ளுதலே இயல்பாகத் தோன்றுகிறது. தற்கொலை 

செய்வது ஏன் சட்டவிரோதமானது என்பதை சிம்மியாசுவும் 
இபிசுவும் அவரிடமிருந்து அறிந்து கொள்ளாதது பற்றிச் சோக் 

இரதர் ஆச்சரியமடைவதைப் பிளேட்டோ காட்டூன்றார். மேலும் 

“ மமய்யியலாளன் '” என்னும் பதம் வாழ்க்கைச் சுமையிலி 

ருந்து விடுதலை பெற வழிகாண முயல்வோன் ஒருவனையே 

குறிக்கும் எனத் இபிசுவிலுள்ள பைதாகரசவாதிகள் கருதினர் 

என்னும் கருத்துக் தோன்றும் வகையிலும் குறிப்பொன்றுள் 
ளது. ஆன்மாவைச் சிறைவைத்திருக்கும் கல்லறையே உடம்பு 

எனப் பிலோலெசு கூறினார் எனக் கருத இடமுண்டு. பழைய 

-பைதாகரச சமயக் கொள்கையையே இவர் போதிததாரெனவும், 

அறிவின் மூலம் விடுதலை பெறமுயலும் கொள்கையில் இவர் 

அதிக கவனம் செலுத்தினாரெனவும், நாம் கருதுவதற்குப் 

1. பீடோவின் அமைபபை நோக்கும்போதும இவ்வாறே தோன்றுகிறதாத 

லால், இவ்விடயததில பிளேட்டோ பிழைலிட்டிருபபாரென நம்ப முடியா 

தென்க. இம்மியாசம் £பிசுவும் பிளேட்டோவிலும் சிறிது இளையவராயிருநதன 

ராதலால, அவர்கள உண்மையில் சோக்கரதரின் சீடர்களாயிருநதிராவிடின் 

பிளேட்டோ அவர்களை இவ்வுரையாடலிற பாததிரஙகளாக்ூயிரார். 

8. 150, 158 ஆம் பிரிவுகளில் பார்க்க.
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போதிய காரணங்களுளவெனலாம். இவர் பற்றிய மிகச் சிறந்த 
ஆதாரங்களான பிளேட்டோவின் நூல்களிலிருந்து நாம் பெறும் 

கருத்து இதுவே. 

மேலும் பிலோலெசு “ எண்களை ”ப்பற்றி எழுதினாரெனவும் 

நாம் அறிகிறோம் ; இவ்விடயம் பறறிய பைதாகரச கொள்கை. 

களைப் பறறி எழுதிய பியூசிப்போசு இவரையே பினபற்றினராத 
லின். இவர் எணசஎணிதத்திலேயே அதிக கவனம் செலுத்திஞ 

ரெனக் கருது இடமூண்டு. அத்துடன் இவரது Cag Grae sin 

நாம் மூனபோர் அத்தியாயத்தில் விவரிததது போன்ற அதிகம் 

விருத்தயடையாதவோர் கோட்பாடே என்பதில் ஐயத்திற்டை 
மில்லை யெனலாம். இவாது உடனான இயூரைததோச என்பா 

ரின் கொள்கைகள் அதிக செம்மையற்றனவாயிருந்தன என் 
பதையும் முன்பு கவனித்தோம் (பிரிவு 47). 

பிலோலெச வைத்தியம் பற்றியும் எழுஇினாரெனவும், சிசிலிய 

மரபை அவர் பின்பறறினார் போலத் தோன்றினாலும் உண்மை 
யில் பைதாகரச கொள்கைகளின் அடிப்படையில் நின்று சிலிய 

கொள்கைகளை அவர் எதிர்த்தாரெனவும் நாம் அறிவோம். 

எமது உடல்கள் சூடானவற்றையே கொண்டிருந்தன வென 

வும், குளிர்ந்தவை எவையும் அவற்றில் இல்லையெனவும் 

அவர் கருதினார் என்பது குறிப்பிடத்தககது. பிறப்பின பின் 

னரே சுவாசத்தின் மூலமாகக் குளிர் எமது உடல்களிற் புகுத்தப் 

பட்டது. இதற்கும் பழைய பைதாகரச கொள்கைக்கும் இடையே 

உள்ள தொடாபு வெளிப்படை. அண்டத்திலுள்ள இ எவ்வாறு 

உலகைச் சூழவிருக்கும் இருண்ட குளிர்காற்றை உள்ளிமுத்துக் 

கட்டுப்படுத்துதின்றதோ (பிரிவு 55), அதுபோலவே எமது உடல் 

களும் வெளியேயிருந்து குளிரை உள்ளிமுக்கன்றன. பித்தம், 

இரத்தம், கபம் எனபனவே தோரய்களுக்குக் காரணங்களெனப் 
பிலோலெசு கூறினார்; அனறியும் இக்கொள்கைக்கேற்ப, 
சிசிலிய மரபினா கூறியது போல கபம் குளிருடையது அல்ல 

என அவர் கூறவேண்டியுிருநதது. அச்சொல்லின் (இரக்க 
சொல்லின்) அமைப்பை ஆராயின் அது சூடானது என நிரூ 

பிக்கப்படும் என அவர் கூறினார். இவ்வாறு சிசிலிய வைத்திய 

மரபுடன் அதிகமாக ஈடுபாடு கொண்டிருந்தமையே, பின்னைப் 

பைதாகரசகதின் சில முக்ய இயல்புகள் தோன்றுவதற்குக் 
காரணமாயிருந்த தென்பதை நாம் கண்போம். 

140: வரலாற்றின் மூலம் நாம் அறியவரும் பிலோலெசு, 

தாம் அறிந்தவரையில் இக்தகையவரே. ஆனால் வேறு பலவா 

அம், கொப்பர்ணிக்கசுவின் முன்னோடியெனவும் கூட, இவர் 

7- 5 ஆம் அத்தியாயம் 107 ஆம் பக்கத்தைப் பார்க்க.
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பிறரால் வருணிக்கப்பட்டுள்ளார். இது பற்றி அறிவதானால் நாம் 
இலகயைச்சதி ஒன்றைப்பற்றிச் சறறே தெரிந்துகொள்ளுதல் 

வேண்டும். 

பிளேடடோ பிலோலெசுவைப் பற்றி ஓரிருமுறைகள் குறிப்பிட் 
டள்ளாளெனினும், பைதாகாச விஞ்ஞானக் கொள்கைகளின் 

வளர்ச்சிமில் இவர் பிரதான பங்கெதுவும் எடுத்தாரென இக் 
குறிபபுக்களிலிருந்து தெரியவில்லை. பைதாகா விஞ்ஞானத்தைப் 
பற்றிய மிக விரிவான விவரங்களை, லோகூரியன் நாட்டவனான 

இமாயோசு என்பவனின் வார்த்தைகளாகப் பிளேட்டோ எமக் 

குத் தருகஞுா. ஆனால் திமாயோசுவைப் பற்றிப பிளேட்டோ 

கூறுபவற்றைத் தவிர நாம் எதுவும் அறியோம். சோக்ரதருக்கு 

அதிக வயதாவதற்கு முன்னரே அவர் அதெனசுக்கு வத் 

et என்பதுவும்! அவர் பிலோலெசுவின் காலத்தவர் 

என்பதுவுமே எமக்குக் தெரியவந்துள்ளவை. உண்மையில் 

திமாயோசுலிலும் அதிக பிபசித்தமானவரான, பிலோலெ௯ 

வின கண்டுபிடிப்புக்களைகத இமாயோசுவிவுடையவை எனப் 

பிளேட்டோ கூறியுள்ளார் எனக் கரக இடமிலலை. பிளேட்டோ 

விற்கு எதிரிகளும், பழிகூறுவோரும் பலர் இருந்தனர் என் 
பதில் ஐயமில்லை ; அரித்தகோசெனசுவும் அவர்களுள் ஒருவர். 

பிளேட்டோவினுடைய “ குடியரசு ” என்னும் நூலின் பெரும் 

பான்மையும் புரொதாகாசுவின் நாலொன்றிற் காணப்படுறைது 
என்னும் விநோதமான கூற்று அவரது என்பதையும் நாம் 

அறிவோம். அன்றியும் பிளேட்டோ பிலோலெசுவிடமிருந்து 

* மூன்று பைதாகரச நூல்களை வாங்கி அவற்றிலிருந்தே திமா 
Guns” enon பிரதிபண்ணிஞர் என்னும் கதையை உண்டாக் 

யவரும் இவரே எனவும் தோன்றுகிறது. இக்கதையின்படி 

இம்” மூன்று நூல்களும்”” பிலோலெசுவிடம் இருந்தன. அவர் 

மிகுந்த வநுமையடைந்தஇருந்தாராதலின், அத் நூல்களை டியோன் 

எனபார். பிளேட்டோவின் வேண்டுகோளின்படி, பிலோலெ௯௬ 

விடமிருந்தோ அல்லது அவரது உறவினர் ஒருவரிடமிருந்தோ 

நாறு மீனே பணத்திற்குப் பெற்றுக்கொண்டாரென்பது கதை.5 
இக்கதை மூன்றாம் நூற்றாண்டிலேயே பெருவழுக்கிலிருந்தது 

எனபது நிச்சயம் ; எனெனில் பிளேயக௪ நாட்டு அங்கதகாரசாண 

'தஇிமோன் என்பார் பின்வருமாறு பினளோேட்டோவை தோக்கிக் 

கூறுஇளார் : “ பிளேட்டோ, அறிவு சேர்க்கும் ஆசை உன்னை 

யுமல்லவோ பீடித்தது. எனெனில் அனேக வெள்ளி நாண 

ந அஇக வயஇனனான மூத்த ஓரிதஇயாசுவுடனும, இளைஞனான எமோகூரா த் 

Heo syd அவர் உரையாடிக் கொணடிருபபதாகக காட்டப்பட்டுளளாாமாத 

லால், நாம் இவ்வாறு கொள்ள முடி௰றது. 

2. இக்கதை அரித்தோசெனசுவுடையது என டியல்சு கொள்வது மிகச் சரியே.
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யங்களைக் கொடுத்து ஒரு சிறிய நூலைப் பெற்றுக்கொண்ட நீ, 

அதிலிருந்து திமாயசுவை எழுதக் கற்றுக்கொண்டாயன்றோ? ** 

பிளேட்டோ தானாகவே நாற்பது அலெகசாத்திரிய மினே நாணா 
யங்களைக் கொடுத்துப் பிலோலெசுவின் உறவினர்களிடமிருந்து 
இந நூல்களைப் பெற்றுக்கொண்டாசெனவும் அவற்றிவிருந்து . 

தமாயசவைப் பிரதி பண்ணினாரெனவும் “* யாரோ ஒரு எழுத் 

தளர் ** குறிப்பிட்டுன்ளதாகக் கலிமாச்சோசுவின் மாணவரான 

எமிப்போசு என்பார் கூறியுள்ளார். அரித்தாக்கயெரான சத்தை 
சரோ சன்பார் டியன் மூலமாகவே இந்நூல்கள் நாறு மினே 

கொடுத்து வாங்கப்பட்டன. எனக் கூறுவார். இக்கூறறுக்கள் 

எவற்றிலாவது, இஙகு குறிப்பிடப்படும் நால்னை பிலோ 

மிலெசுவால் எழுதப்பட்டன எனக் கூறபபடவில்லை ; பிளோட்டோ 
௪ பங்யெது பைதாகரசுவினுடையவோர் நால் அல்லது அவரது 

போதனையின் உண்மையான குறிப்புக்கள் கொண்டவோர் நூல் 
எனபதும், அவை பிலோலெசுவிடம் இருந்தன எனபதுவுமே 

இக்கூற்றுக்களில் தரப்படுவது எனக. பிற்காலத்தில் லோக்ரிய 

னான இமாயோசு என்பாரது பெயரோடு வழஙகும் “* உலகத் 

Hor ஆன்மா ”” எனனும் போவியே இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட 
நால் எனக கருகுப்பட்டது. ஆனால் இந்தால் முதலாம் நூற் 

முண்டிற்கு முன்னர் இருந்திருக்க முடியாது என்பது தற் 
டோது நிரூபிக்பைபடடுவிடடது. மேலும் இந்நூல் பிளேட்டோ 
வின இமாயசுவையே தழுவி, அவரது நூல் களவாடி எழுதப் 

பட்டது என்னும் கதையை தம்பத்தகுகுநத்தகாக்குவதற்காக, எழு 

கப்பட்டது என்பது தெளிவு. அனறியும் இக்கதையின் தர் 

பிரதான அம்சமான “மூன்று நூல்கள் ”” சனண்னும் முக்கிய 

இபந்தனையேோ டும் * உலகத்்இன் ஆன்மா எனும் இந்நாள் 

பொருத்தவில்லை. 

நாம் இங்கு குறிப்பிட்டவர்களில் ஒருவர்தானும் பிரசித்த 

மான இம் “eperm wenden த தான் நேறிற கண்டதாகக் 

கூறவில்லை." ஆனால் பிற்காலத்தில் குறைந்தது இரண்டு 
நால்களாவது, இப்பெயரால் வமஙனை. அயோனிய மொழியில், 

எழுதப்பட்ட மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்ட ரநூலொன்று, 

பைதாகாசசுவின் பெயரால் வழங்க” தண டியல்௬ எடுத்துக்காட்டி 

யுள்ளார். இ- நூல் அரித்தேோசென்சுவின் நூாலொனறைப் பெரி 

அம் கழுவி எழுதப்படடதாகும். ஆயினும் இதனது காலத்தை 

நிர்ணயிக்க இயலா திருக்கைறதென்க. 

1 பைவாட்டர் கூறியதுபோல, இந்நாவலின் வரலாறு, உண்மையில் கற்பனு 
௪தது கொண்ட எழுத்தாளர்களது மனத்தில தோன்றும் ஓர் இலகமயயைச் 

கொள்னிவா ,பேயின் வரலாறு போலத் தோனறுிறதேயொழிய, ஒரு புத்த 

கத்தின வாலாறு போலத் கோணறவில்லை.
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இ. மு. முதலாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த டிமீத்திரியச மக் 

னேசு என்பார் தான் கூறும் வார்த்தைகள் சில, பிலோலெசு 

பிரசுரித்த நாலொன்றின ஆரம்பப் பகுதியிலிருந்து எடுக்கப் 
பட்ட மேறகோளகள் எனக கூறுகறார். இவை பொரிக்கு 

மொழியிலுள்ளன. இந் நால் உண்மையில் பிலோலெசுவினா 

லேயே எழுதப்பட்டது ன டிமீத்திரியச கூறவில்லை. ஆயினும் 
தோபேயோசு முதலாய எழுத்தாளர்களது நால்களில் இவாது 
பெயமோடுூ உள்ள மேற்கோள்கள் எடுக்கப்பட்ட நாலே, டிமீத் 

இரிய குறிப்பிடும் நூல் எனபதில் ஐயமீல்லை. இது பிலோ 

'லெசுவினால் எழுதப்பட்டதெனக் கூறபபடின், அது மூலக்கதை 

யோடு அவ்வளவு டொருத்தமூடையதாயிருக்கவில்லை ; ஆனால் 

இவரது பெயர் இந்நூலுககு என வந்தது எனபதை இலகு 

வாக விளங்கக்கொள்ளலாம். பைதாகரசினது பெயரோடு வழங 

இய மற்றைய நூல் உண்மையில் லைசிசுவால் எழுதப்பட்டதென 

நாம் அறிகிறோம். பிலோலெ௬ு எழுதியது எனக் கூறப்பட்ட 

நூலும் மூன்று பகுதிகளையுடையதாயிருக்கலாம் எனப் பீககு 

விளக்கியுள்ளார். புரோக்களிச அத் நூலை *“டக்காய்”* என அழைக் 

கறார். எரொடோதசுவின் “தேவதை “களை நினைஞட்டும் இத் 
தலைப்பு அலெக்சாத்திரிய செல்வ:கனைக காட்டுறைது. தொபே 

யோசுவிலுள்ள பகுதிகளிரண்டும் இதை அத்தாடப்படுத்து 

சனறன. இக்கதை முழுவதுமே மீகவும் சந்தேகத்திற்டை 

மானது என்பதை ஒப்புககொள்ளத்தான் வேண்டும். 

141. பிலோலெசுவின் பெயரிலுள்ள பகுதிகள் யாவும் உண் பிலோலெஏன் 
மையானவையேயெனப் பீக்கு வாதித்தாரா. ஆனால் தற்போது பகுதிகள் 
ஒருவரும் அதனை ஓபபுககொள்ளார். எனைய பகுதிகள் யாவும் 
உண்மையில் பிலோலெசுவுடையனவே என ஒப்புக்கொள்வோர் 

கூட, ஆனமா பற்றிய நீண்ட பகுதி அவாது அல்லவெனவே 
கூறுவர்.1 இக்கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய ஒன்றல்ல 
வெனலாம். ஓன்றுககு மேற்படட நூல்கள் இருந்தனவெனக் 

கொளளுதற்கு எவ்வகை ஆதாரமுமில்லையெனக் கண்ட பீக்கு, 

எஞ்சியுள்ளவை யாவற்றையும் நாம் அவை முழுவதும் உண் 

மையானவை அல்லது போலிகள் எனக் கொள்ளுதல் வேண் 

டம் என முடிவு செய்தார். எனினும் பெரும்பாலான பகுஇகள் 

உண்மையானவையே என அநேக அறிஞர்கள் கருதுவதால, 

அவற்றை நாம் ஒரேயடியாக ஒதுக்க விட மூடியாது. இவர்க 

ளின் கொள்கையின அடிப்படையில் எழும் வாதங்கள ஒன்றை 

1. இத ௩. 1, 68 இல தரப்பட்டுள்ளது. இதையும் ஏனைய பகுஇகளையும் 

பற்றிய ஆராய்வு பினவரும் கட்டுரையிற காணப்படூறைது : “On the Fragments 
attributed to Philolaus the Pythagorean—by Bywater’’ (J. Phil. i.pp. 

21 Sqq-).
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ஒன்று பற்றிறிற்பன போலத் தோன்றுவது உண்மையே. 

ஆயினும் பிலோலெசுவின் இப்பகுதிகளுக்கெதுமாகக் கூறப் 
படும் இரு பிரதான குறறச்சாட்டுக்களை ஈண்டு உடனடியாகக் 

தரலாம். 

முதலாவதாக, பிலோலெசு டபொரிக்கு மொழியில் எழுது 
யிருக்க முடியுமா என நாம் அறிதல் வேண்டும். பெலோப் 

பொனி௫யப் போர்வசைக்கும் அயோனிய மொழியே உபயோடக் 

கட்பட்டகாகலின் ஆது பைகாகசசவாதிகள் வேறோர் மொழியை 

உ யோதிததனர் எனக் கொள்ளாவதறகுக் காரணமொதுவும் 
இல்லையென்க. மேலும் பைதாகாசுவும் ஓர். அவயோணியரே 

யாதலால், அவர் கூமது மாபை திறுவிய ஆக்கையன் நாடு 

களில், அவரது காலதுதிலேயே படொரிக்கு மொழியை உபயோ 
கத்தனர் என எண்ண இடமில்லை. கூரோட்டன் நாட்டவ 

ரான அலுக்மையோனும் அயோனிய மொழியிலேயே எழுதளு 

ெனத் தோன்றுகிறது. பிலோலெசுவும் அவருக்குப் பின்னார் 

ஆக்கைட்டாசுவுமே தமது பிறந்த நாடடு மொழியை உபயோ 

க்கத் மிதாடங்லய முதலாவது பைதாகாசவாதிகள் என டியல்்௬ 

கூறுகிறார். ஆனால் டியல்சுவுக்குப் பிறந்து நாடு என ஒன்று 
இருந்ததெனக் கூறுவதே அத்துணைப் பொருத்துமுடையதா 

மிராது. அனறியும் இபிசுவில் வாழ்ந்த ஆக்கையணன் நாட்டு அகஇ 

யொருவன எதற்காக டபொரிக்கு மொழியில் எழுதி யிருக்க 

வேண்டும் என அறிந்து கொள்ளுகஸ் சலபமல்ல. மேலும் 
ஆக்கைடடான எழுதியது * பாமார்களாது பொரிக்கு ”£ எனச் 

கூறக்கூடியவோர். மொழியிலேயே யன்றி தாரசு நாட்டு லாக் 

கோனிய மொழியிலல்ல. அன்றியும் அவர் பிலோலெசுவுக்கு 

ஒருகலைமுறை பிந்தியவர் எனபதும் குறிப்பிடத்தக்கது. பிலோ 

லெசுவின் காலதைதஇலும் அதற்குப் பின்னரும்கூட டொரிய 

நகரங்களில் விஞ்ஞான அ ௮ வல்களுக்கு அயோனிய மொழியே 

உபயோரடுக்கப்பட்டது. கிராக்கி நாட்டு வாலாறறாசிரியரான 
அதந்துக்கோளவும், டொரிய நாட்டு வைத்திய நூலாிரியர்க 

ளான கோக, நிடோசு எனபாரும் அயோனணிய மொழியிலேயே 

எழுதினார். பைதாகரசுவிவைடையகெனக் கூறப்படும் போலி 

நூலும் இதுவே வேறு சிலரால் லைசிசுவால் எழுதப்பட்டசனக் 
கூறப்படுவது அயோனிய மொழியிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கற து. 

அரந்தஇிரோக்கைடிசுவால் எமுதப்பட்டதெனக் கூறப்படும். அக் 

கெளசமாட்டா பற்றிய நூலும் அயோனிய மொழியிலேயே 

எழுதப்பட்டிருப்பதிலிருந்து, பைதாகரச நூல்களுக்கு அயோ 

னிய மொழியே பொருக்கமானதன அலெக்சாந்திரிய காலங் 

களிலும் கருதப்பட்டது என்பது தெளிவாறைது.
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இரண்டாவதாக, இப்பகுதிகளிலொன்றில் .ஐந்து ஒழுங்கான: 
'திண்மங்கள் குறிப்பிடப்பட்டி ருக்கின்றனவென்பதிலும் அவற்றில் 

நான்கு எம்பிடோக்கவிசுவின் நான்கு மூலகங்களே என்பதி 
ம் எவ்வகை ஜயத்துற்குமிடமில்லை. * குூடியாச “ எனும் 

தனது பூலில், அவ்வுரையாடல் நிகழ்ந்தகாலத்து தஇண்மப் 

பொருளளவையியல் இன்னமும் விருத்தி செய்யப்படவில்லை 

பயெனப் பிளேட்டோ கூறியுள்ளார். “ பிளேட்டோவின் உருவங் 

கள் ” என அமைக்கப்படும் ஐந்தும் கழகத்திலேயே கண்டு 
பிடிக்கப்பட்ட னவென்பதற்குத் தக்க ஆதாரமுளது. பைதாகரச 

வாதிகளுக்குச் சதுரத் இண்மம், பிரமீது (நான்முகத் திண்மம்), 

பன்னிருமுகத்திண்மம் என்பனவே தெரிந்திருந்தன. வென 
வும் எண்முகத் திண்மம், இருபான்முகத்திண்மம் என்பன 

தியாதித்தோசுவினாலேயே கண்டுபிடிக்கப்பட்ன வெனவும் 

இயூக்கிளிடுவுக்கெழுதப்பட்ட பக்கக் குறிப்பொன்றிற் காணப் 

படுின்றது. “ பிலோலெசுவின் பகு இ களை நாம் மாற்றாக 

ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பதற்கு இதுவே போதிய காரணமாகும் 

எனலாம். அன்றியும் இப்பகுதிகள் எந்நூலிவிருந்து எடுக்கப் 

பட்டனவோ அத் நூலை அரித்தோதில அறிந்திருக்கவில்லை யென் 

பதும் நாம் இப்பகுதஇிகளை முற்றாக ஏற்க மறுத்தற்குக் காரண 
மெனலைாம்£. 

142. ஆகவே நாம் பிற ஆதாரங்களைக் கவனித்தல் வேண்டும். பிரச்சனை 

பைதாகாசவாத .ததைப்பற்றிப பிளேட்டோவிடமிருந்து மட்டுமே 

அதற்குச் சாதகமான முறையில் அறிய முடியும் என்பது 

ஏற்கெனவே கூறப்பட்டனவறறிலிருந்து தெளிவாகிறது. பைதா 

கரச இத்தனைகளில் அரித்தோதிலுக்கு அதிக மதிப்பில்லாதிருந்த 

போதிலும், அவர் அவற்றை விளங்கிக்கொள்வதற்குப் பெரிதும் 

முயன்றார். அவர் இவ்வாறு முயன்றது எனெனில் பிளேட்டோ 

1. பினோட்டோ, Rep. 528 b. 

8. அரித்தோதிலினது நூல்கள் முழுவதிலும் பிலோலெ௯ தசேயொரு 

@gSGaGu (Eth. Eud. B, 88. 1225 a 33) குறிபபிடபபட்டிருக் 

ஒறார். வேஜனோ இடத்திலும் அவரது பெயர்கூட்க குறிபபிடபபடவில்லை. 

பைதாகரச கொளகைகளை விளக்கும் இவரது நூலெதையும் அரிததோதில் 

கண்டிருததாரானால் இஃது இவவாறிருகக நியாயம இல்லை. பிளேட்டோவின் 

* பீடோ ”"விலிருநது பிலோலெசுவின முககயததுவத்தை அவர் அறிந்திருப்பா 

சாதலால, அத தகைய நாலெதுவும் இருநதிருந்தால அவர் அதைத் தேடிப் 

பெற்றிருப்பார். எமது பகுதிகளிலுளளதுபோனற உயர்தர இசைக கொளகை 

யைப் பிலோலெசுவினால் இயற்றியிருகக முடியாது எனத் தானரி கூறு 

கறார் என்பதும குறிப்பிடத்தககது. பிளேட்டோ, ஆக்கைட்டாசு என்போருக்குப் 

பின்னரே அச்கொள்கை தோன்றியிருகண வேணடுமென அவர் வாதிததார் 

(Rev. de. Phil. xxviii. pp. 233 Sqq). இவவிடயஙகளில் அவரது கருத்து 

மதிக்கத்தககது என்க.



298 ஆ கரேக்க மெம்யியல் 

வினதும் அவருக்குப் பின் வந்தோரினதும் கொள்கைகளின் 
வளர்ச்சியில் பைதாகாச கொள்கைகளுக்கு அதிக பஙஞுண்டாத 

லினால் இவ்விரு கொள்கைகளுக்கடையேயுன்ள தொடர்பைத் 

தாம் அறிந்து கொள்ளுதற்கும் தமது சீடர்களுக்குத் தெளிவு 
படுத்துதற்கும் அவர் பைதாகாச கொள்கைகளையும் நன்று 

அறிந்தகொள்ளவேண்டி யிருந்ததனாலென்க. ஆகவே நாம் 

இப்போது செய்ய வேண்டியது அரித்தோதில் கூறுபவறறைப் 

பிளேட்டோவின் மனபட்பககுவத்தோடு பொருள் செய்துகொண்டு, 
அம்முறையினால் நாம் பெறும் கொள்கை அதகுற்கு முந்திய 

கொள்கை ளோடு எவ்வாறு தொடர்புகொண்டிருக்றைது எனச் 

காண்டலேயாகும். இது மிக நுட்பமானவோர் வேலையென் 
பதிற சந்தேகமில்லை யெனினும், கணிதவியல் வைத்தியவியல் 

எனபனவற்றின் ஆதி வரலாறு பற்றிய சமீபகாலக் கண்டு 

பிடிப்புக்களின மூலம் இது அத்துணைச் சிக்கலல்லா தவொன்றாஇ 

விட்டதெனலாம். 

பைதாகாச கொள்கையின் பிந்திய வார்ணனைகவிற் புகுந்த 

பிளேட்டோனிய அம்சஙகளை நீக்குவகன்மூலம், செல்லர் நிலை 

மையை ஓரளவுக்குக் தெளிவுபடுத்தியள்ளாரெனலாம். மேற் 
கூறிய பிளேட்டோனிய அம்சங்கள் இருவகைப்பட்டன. மூதலா 

வதாக எல்லையையும், எல்லையற்றதையும், எகமும் தேரா 

விரட்டையும் எனக் கூறுவதுபோன்ற வழமமையானகழக்க் கருத் 

துக்களுள்ளன ;1 இரண்டாவதாக, எல்லைக்கும் எல்லையற்றதற் 
குமிடையே உள்ள எதிர்பபு, பதிக்கும் ௪டப் பொருளுக்குமி 

டையே உன்ள எதிர்ப்பு எனக் கூறும் நவபபிளேட்டோதரிசனக் 

கருத்துளது.3 இத்தகையவோர் கொள்கை பைதாகரச வாதிக 
ளுடையது என இப்போது யாரும் கூறாராதலின், செல்லரது 
“வாதங்களை இங்கு தர வேண்டிய தில்லை. 

இ௮௫, பிரச்னையைச் சற்றே இலகுவாக்கினாலும், இன்னமும் 
எமது வேலை கடினமானதே. அரித்தோதில் கூறுவதனபடி 

பொருளகள் எண்களே எனப் பைதாகாசவாஇகள் கூறினர். 
ஆனால் பிலோலெசுவின் பகுதிகளிலிருந்து நாம் பெறும் 

கொள்கை இதுவல்ல. இவற்தின மூலமாகவே எம்மால் பொருள் 

களை அறிய முடிகிறது. ஆனால் அவற்றின் உண்மையான 
சாரம் நம்மால் அறிய முடியாததொன்றாகும். பைதாகரசுவே 

பொருள்கள் எண்களே எனக் கூறியுள்ளார் என நம்புதற் 

3. * ஏதமெனக் கருதபபடும் எல்லையற்றதற்குப் பதிலாக இரட்டையயொன்றை 
திறுவுவதும், எல்லையறறதில் பெரியவையும் சறியவையும் உள்ளன வெனக் 
கூறுவதும் பிளேட்டோவிற்கு இயல்பானதே *”* என அ௮ரித்தோதில கூறுகஞுர். 

2 Zeller, p. 369 Sqq. (Eng. trans. p. 397 Sqq.)
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சான காரணங்களை நாம் பார்த்தோம் (பிரிவு 52.) இச 
சூத்திரத்துக்கு அவரைப் பின்பற்றியோர் எவ்வாறு பொருள் 
கொண்டனர் என்பதிலும் ஐயமில்லை ; எனெனில் அவர்கள் 
அதை அண்டவியற கருத்தில் உபயோடித்தனர் என அரித் 

தோதில் கூறுகிறார். உலகம் * நான்கு மூலகககளால் ”£ உண் 

டாக்கப்பட்டிருக்கறது எனவும் எண்ணிறந்த விதைகளினால் 

உண்டாக்கப்பட்டிருக்றேது எனவும் பிறர் எவ்வாறு கூறிஞர் 

களோ அதே போலவே இவர்கள் உலகம் எண்களால் உண்டாக் 

கப்பட்டி ருக்கிறது எனக் கருதினர். இதை வெறும் அனுபூதி 

நெறியென ஒதுக்கிவிட முடியாது. ஐந்தாம் நூறறாண்டில் 
பைதாகரசவாதிகள், விஞ்ஞானிகளாயிருந்தனராதலால் அவர் 

கள் கூறியதற்குத் திட்டவட்டமான பொருளிருநதிருத்தல் 
வேண்டும். பொருள்கள எண்களே எனும் சொறகளுககு 

அவர்கள் அவற்றின் இயல்புகளுக்கு மாறான பொருளேதும் 

கொண்டிருத்தல் வேண்டுமென நாம் கொண்டாலும் அதில் 

எவ்வித இக்கலுமில்லை. தமது குருவின் சொற்களை எவ்வகை 

மாற்றமுமின்றி உபயோபெபதில் பைதாகரசவாதிகள் அதிக 

கவனமுடையோராயிருந்தனர் ; ஆனால் சொற்களை அப்படியே 
உபயோடுப்பதில் அவர்களுக்கு இத்தகைய பக்தி இருந்த அதே 

8நரத்தில் அச்சொற்களுக்குக் தாம் விரும்பியவாறெல்லாம் 

பொருள் கொள்ளும் பண்பையும் அவர்கள் கொண்டிருந்தனர். 
ஆகவே நால் அரித்தோதில் எண்களைப் பற்றிக் கூறுவதி 
லிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 

148. பைதாகாசவாதமும் எஏனையவற்றைப் போலவோர் 

அண்டவியற் கொள்கையாகவே அமைந்ததென அரித்தோதில் 

தெளிவாக அபிப்பிராயப்படுகறார். “*பைதாகரசவாதிகள் உப 

யோஇத்த முதற்றத்துவங்களும் மூலகங்களும், புலன்றருபொ 

ருள்களிலிருந்து பெறப்படாதவையாதலால், அத்தனை வெளிப் 

படையானவையாயல்லாத போதிலும், அவர்களது ஆராய்ச்சி 

களும் விவாதங்களும் இயற்கை பற்றியே குறிப்பிடுவனவாய் 

அமைந்துள்ளன. வானத்தின் தோற்றத்தைப் பற்றி அவர்கள் 

வர்ணிகனெ்றனார். அதன் பகுதிகளையும், அதற்கு நடப்பன 

வற்றையும் அதன் இயக்கங்களையும் அவர்கள் அவதானித்த 

on”? என அரித்தோதில் கூறுகிறார். உள்பொருளானது 

புலன்களால் அறியத் தரப்படுவதேயெனவும், வான வட்டத் 

இற்குட்பட்டதெனவும் மற்ற மெய்மியல் வாதிகளோடுூ தாமும் 

தப்புககொள்பவர் போன்று, இப்பொருள்களையே அவர்கள் 

தமது முதற்றத்துவங்களால் விளக்க முற்படுன்றனர். ஆனால் 

அவர்களாற் கையாளப்பட்ட முதற்றத்துவங்களும், காரணங் 

எண்கள் பற்றி 

அரிததோதில் 
கூறியவை



எண்களின் 

மூலகங்கள் 

300 BH ஈரேக்க மெய்யியல் 

களும் புலன்றரு பொருள்களை விட உயர்ந்த உள்பொருள் 

வகைகளை விளக்கவல்லன என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 

எண்களின் மூலகங்கள் பொருள்களின் மூகைங்களேயாத 

லால் பொருள்கள் எண்களே யென அரித்தோதில் இக்கொள்் 

கையை மிகவும் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். அனறியும், 

* டுபாருள்கள் '” என்பவை புலன்றரு பொருள்களே யெனவும் 

உண்மையில் அவை இவ்வுலகத்தின பல்வேறு பகுதிகளாயு 

மூன்ள உடல்களே யெனவும் அவர் திட்டவட்டமாகக் கூறு 

இருர். எண்களிலிருந்து உலகத்தை உண்டாக்குகல்' உண்மை 

யில் நடைபெற்றவோர் செயன்முறை யெனவும் அது காலத்தில் 
நடைபெற்றதெனவும் கருதிய பைதாகரசவாதிகள் அ௮ச்செயன் 

முறையை விரிவாக வருணித்துள்ளனர். 

மேலும் இக்கொள்கையில் குறிப்பிடப்படும் எண்கள் புலன் 

றரு பொருளகளிலிருநத்து முற்றாக வேறுபட்டனவல்லவாயினும், 

அவை கணிதலியலெண்களே. அதே நேரத்து அவை வெறு 

மனே பிறவற்றின் பணபுகளாக மாத்திரமிராது, தமக்கென 

வோர் மெய்ம்மையுடையனவாயிருந்தன. “ எல்லை, எலவையற் 

றத, எகம் என்பன இ, நீர் போன்ற பிற பொருள்கள் என 

அவர்கள் கருதவில்லை ; ஆனால் எல்லையற்றதும், ஏகமுூமே, 

தாம் எவற்றிறகுப் பயனிலையாகக் கூறப்பட்ட னவோ அவற்றின் 

மெய்ம்மைகளாக விருந்தன. இதனாற்றான் எண்களே யாவற் 

இினதும் உள்பொருளாக விருந்தனவென அவர்கள் கூறினர். ” 

ஆகவேதான் எண்கள், அரித்தோதிலின் சொற்களிற் கூறுவதா 

னால் பொருள்களின் நியமகாரணங்களாக மாத்திரமிராது ஆது 
காரணங்களாகவுமிருந்தன. ” 

பைதாகரசவாதஇகளுக்கும் பிளேட்டோவுக்குமிடையே ஒற்றுமை 

யிருந்த கொள்கையெதுவெனில், எண்கள் வேறெதஜோடும் 

சாராது தாமாகவே மெய்ம்மையுடையனவாயிருந்தன வென் 

பதே என அறரித்தோதில் கூறியிருக்கிறார் ; ஆனால் எண்களி 

னது மெய்ம்மை புலன்றரு பொருள்களின் மெய்ம்மையிலிருந்து 

வேறுபட்ட தன்மையினது எனக் கூறுவதன் மூலம் பிளேட்டோ 

பைதாகரசவாதஇகளிலிருந்து வேறுபட்டார். இக்கூற்றுக்களை நாம் 
விரிவாக ஆராயலாம். 

144. எண்களின் “ மூலகங்கள் ” சிலவற்றைப் பற்றி அரித் 
தோதில் குறிப்பிடுகறார். இவையே பொருள்களின் மூலகங்களு 

மாம். இதன் பொருளையறிந்தால், அது இப்பிரச்சனையை விளக்கு 

தற்கு வழியாயமையும். ஆரம்பத்தில் ஒற்றை, இரட்டை என் 

பனவே “ எண்களின் மூலகங்கள் ” என நாம் கொள்ளலாம். 
ஆனால் அவ்வாறு கொள்ளுதல் எமக்கு அதிகம் உதவுவதா
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மில்லை. ஆனால் பைகதாகரச அண்டவியவின் முதற்றத்துவங்க 
பென நாம் கருதக்கூடியனவையான எல்லை, எல்லையற்றது என் 

பனவே, ஒற்றை, இரட்டை என்பனவாகக் கொள்ளப்பட்டனவென 

வும் நாம் காண்கிறோம் (பிரிவு 58). பொருள்களிலிருக்கை 

யில், ஒற்றையினால் கட்ட்பபடுத்தப்படும் இரட்டையே பொருள்க 

ளுக்கு அவற்றின எல்லையற்ற கன்மையை அளிககறது என அரித் 

தோதில் கூறுகிறார். பொருள்களுக்கு, எல்லையற்றுப் பிரிக்கப்படும் 

தன்மையை அளிப்பது இரட்டையே என உரையாசிரியர்கள் யாவ 

ரும் கருத்து வேற்றுமையின்றி இதற்குப் பொருள் கொண்டுள் 

ளனர். ஆனால் இது எவ்வாறு சாத்தியமாகும் என்பதை விளக்க 

முயல்கையிற்றான் அவர்களுக்குப் பிரச்சனைகள் எற்படுனெறன. 

அலெக்சாந்தரினது என நம்பத்தகுந்ததகான விமாக்கமொன் 

றைச் சும்பிளிசியசு பேணித் தந்துள்ளார். அது வருமாறு 5 

** ஒவ்வொரு இரட்டையும் சமமான பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுவ,கா 

ஓம் சமமாகப் பிரிக்கப்படுவது எல்லையின்றி இரண்டாக்கப்பட 

லாமாதலாலும் இரட்டை எண் எல்லையற்றதெனக் கொள்ளப் 
பட்டது ; எனெனில் பாதிகளாகவும், சமபங்குகளாகவும் செய் 

ப்படும் பங்கீடு எல்லையின்றி நடைபெறும் தன்மையுடைய 

தாயிருகறது. ஆனால் ஒற்றை அதனுட் கொணரப்பட்டதும் 

இரட்டை கட்டிப்படுக்தப்படுிறது. எனெனில் அது சமபங்குகளா 
கப் பிரிக்கப்படுவதை ஒற்றை அசாத்தியமாக்குகிறது. ”” இரட்டை 

எண்கள் எல்லையின்றி இரண்டாகப் பிரிக்கப்படும் தன்மை 

யுடையன வெனப பைதாகரசவாதிகள் கூறினர். என தாம் 

கூற முடியாது என்பது வெளிப்படை. இரட்டை எண்களான 

6, 10 ஆகியன ஒருமுறை மட்டுமே இரண்டாகப் பிரிக்கப்படலாம் 

என அவர்கள் அறித்திருப்பார்கள். அரித்தகோசெனசுவுடைய 

பகு தியொன்றிற் காணப்படிம் பொருளே பொருத்தமுடையது 

போலத் தோன்றுற தெனலாம். அதன்படி * சமபங்குக 

ளாகப் பிரிக்கப்படக்கூடியவை இரட்டை எண்கள். ஒற்றை எண் 

கள் சமமில்லாத பங்குகளாகப் பிரிக்கப்படும் தன்மையையுடை 

யன ; அன்றியும் அவை *: நடுப்பது.ம் * ஒன்றை உடையன.”? 

அசதொபேயோசவினால் மேற்கோளாகக் கையாளப்பட்டிருக்கும் 

பொசெய்டோனியோசவின் பகுதி யொன்றில் இது மேலும் 

விளக்கப்பட்டிருக்கன்ற தெனலாம். அது வருமாறு : * ஒற்றை 

சண் இரு சமபங்குகளாகப் பிரிக்கப்படும்போது அதன் ஒரு 

அலகு நடுவில் எஞ்சிவிட/றைது ; ஆனால் இரட்டை எண் இவ் 

வாறு பிரிக்கப்படும்போது தலைவனற்ற புலம் போன்றவோர் 

எண் இல்லாத வெற்றிடமே எஞ்சி நிற்ற௫. இதிலிருந்து 

இரட்டை எண் குறைவுடையதும் பூரணமில்லாததுமானவொண்று 

என்பது தெனிவாூறைது. ** புஞட்டாக்கும் பின்வருமாறு: கூறு
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இருர் : 4 இரட்டை எண்ணானது எத்திசையிலாவது பிரிக்கப்படும் 
போது தனக்குள்ளேயே...ஒரு வெற்றிடத்தை விடுவது போலத் 
தோன்றுறைது ; ஆனால் ஒற்றை எண்ணை இவ்வாறு பிரிக்கும் 
போது, பிரித்தலின் பின்னர் எப்போதும் ஒரு நடிப்பதம் 

எஞ்சி நிற்றெது. ” இப்பகுதிகள் யாவும் ஒரு பொருளையே 

குறிக்ன்றன வென்பதும் அப்பொருள் நமக்கு முன்பே அறி 
முகமான “ பதங்கள் ” அதாவது குற்றுக்களே யல்லாது வேறெ 
துவுமல்ல வென்பதும் வெளிப்படை (பிரிவு 47). பிரிக்கும் 
போது, அது எப்போதும் இவற்றிற் டையே நடைபெறல் வேண் 
டும் ; எனெனில பிரிக்கும்போது, பிரிக்க முடியாத பதமெது 

வும் எதிர்ப்படின், பிரித்தல் தடைப்படு$றதென்க. 

எண்கள் பரப் 145. எல்லையற்றது என்பது பரப்புடையதெனவே பைதாகரசு 

புடைன கருதினார் என்பதில் ஐயமெதுவுமில்லை ; எனெனில் அவர் 
வளி, இரவு, வெறுமை என்பனவெல்லாம் அதுவே யெனக் கூறி 
ஞர். ஆகவே அவரைப் பின்பற்றியோர்களும் எல்லையற்றது 
பரப்புடையதே எனக் கருதினார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம. 

அரித்தோதிலும் இவ்வாறே கருதினார் என்பது உறுதி. எல்லை 
யற்றது வேறோர் உள்பொருளின் பயனிலையாய் மாத்திரமிராது 
தானே gf உள்பொருளாயின், வளியின் பகுதிகளும் 
எவ்வாறு வளியாயுள்ளனவோ, அவ்வாறு அதன் ஒவ்வோர் 

பகுதியும் எல்லையற்றதாய் இருத்தல் வேண்டுமென அவர் 

வாதித்தார். பைதாகாச எல்லையற்றது வானத்திற்கு வெளியே 
யுள்ளது எனும் அவாது கூற்றிலும் இககருத்தே பொதிந் 
துள்ளது. இதற்கப்பால், தெளிவாகப் பொருள் கொள்ள இய 
லாதென்க. பிலோலெசுவும் அவரைப் பின்பற்றியோரும் எல்லை 

யற்றதை வளியெனக் கருதியிருக்க முடியாது ; எனெனில் 

அவர்கள் அம் “ மூலகத் “தைப் பொறுத்தவரை எம்பிடோக்க 

ளிசுவின் கொள்கையை ஏற்று, அதை வேறு வழியில் விளக் 
சன ரென்பதை நாம் காண்போம். அவர்களில் ஒருவரான 
சூத்தோசு என்பார் அடர்த்தியுறல், ஐதாதல் என்பன நடை 

பெறும்போது, வெற்றிடம் இல்லாது விடின் அண்டம் கொள் 

ளாது போய் விடுமாதலின், வெற்றிடம் இருத்தல் வேண்டும் 

என வாதித்தார். இவர் அணுவாதிகளுக்கு முந்தியவரோ 
அல்லரோ என நாம் அறியோம். எல்லையற்றது எனும்போது 
பரப்புடைய பொருள்களையே பைதாகரசவாதிகள் கருதினர் எனக் 
கூறினால் போதுமானது. எல்லையற்றது பரப்புடையதானால் எல் 

லையும் பரப்புடையதாய் இருத்தல் வேண்டும். மேலும் கோடு, 
புள்ளி, மேற்பரப்பு என்பன எல்லையின் உருவங்கள் எனக் 

1. ஆம் அத்தியாயம் 58 ஆம் பிரிவைப் பார்க்க.
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Oencrerntiucenb., அதுவே பின்னர் கைககொள்ளப்பட்ட கருத் 
தாயிற்று. ஆனால் பைதாகரசவாதத்திற்கு இயல்பான அம்சம், . 

புள்ளி, எல்லையாகக் கருதபபடாதது மாத் இரமல்லாது, எல்லை, 

எல்லையற்றது எனபனவற்றின் மூதலாவது உறுபொருளாக 

வும் அது கொள்ளப்பட்டது என்பதே. அன்றியும் புள்ளி 

யானது, பூச்சியமெனக் கொள்ளப்படவில்லை. அதுவே கணித 

அலகாக அவர்களாற் கொளளப்பட்டது. ஆகவே இக்கொள் 

கையின்படி புள்ளிக்கு ஒரு பரிமாணமும், கோட்டிற்கு இரு 

பரிமாணங்களும், மேற்பரப்புக்கு மூனறு பரிமாணங்களும் திண் 

மங்களுக்கு நான்கு பரிமாணங்களும் உள்ளன. அதாவது 

பைதாகாச புள்ளிகளுக்குப் பரிமாணமும், கோடுகளுக்கு அகல 

மும், மேற்பரப்புகளுக்குப் பருமனும் இருந்தன. “ நிலையொன் 

றுளதான ” அலசெனப் புள்ளியைக் கருதுவதிலேயே இக 

கொள்கை முழுவதும் தங்கியிருக்கறது எனலாம்.3 இத்தகைய 

நூலைகங்களிவிருந்தே உலகககை ஆக்குதல இயலும் எனத் 

தோன்றியது. 

146. பைதாகாசவாதிகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது(பிரிவு 47) 

என நாம் எண்ணக் கூடியதாயிருக்கும், சமச்சீருள்ள வடிவங் 

களில், குற்றுக்களை அடுகக அவறறின் மூலம் எண்களைக் 

காட்டும் முறையோடு, புள்ளி, கோடு, மேற்பரப்பு என்பன 

வற்றை மேற்கண்டவாறு கொள்ளும் முறை தெொடர்புபட்டது. 

கேத்திரகணிதம் இக்காலத்துப் பல வழிகளில் மூன்னேறியி 
ருந்ததாமினும், அலகுகளின் தொகையே கணியமென இன் 

ணும் கருதப்பட்டதால், புள்ளியானது 0 எனக் கொள்ளப் 

படுவதற்குப் பதிலாக 1 எனவே கொள்ளப்பட்டது. பைதா 

கரச எண்ள் பரப்புடையனவெனக் கொள்ளுதல், அவை 

ஆதியில் எண் கணிதச் சார்புடையனவாயிருந்தன வென்பதை 

மறந்து, கேத்திர கணிதச் சார்புடையனவெனக் கருதுவதாகும் 

என்னும் செல்லாது வாதத்திற்கு இதுவே விடையாகும். நாம் 

பொருள் கொண்டுள்ள முறை, அவ்வுண்மையை மனத்திற் 

கொள்ளுவது மாத்திரமல்லாது, பைதாகாச கொள்கை முழுவதி 
னுமுள்ள இிறப்பியல்புகளையும் அவ்வுண்மையைக் கொண்டே 

விளக்க முற்படுகறது. பைதாகாச புள்ளிகள் அளவுடையன 

என்பது பற்றி ' அரித்தோதில் திட்டவட்டமான அபிப்பிராய 
முூடையவராயிருந்தார். “ அவர்கள் உலகம் முழுவதையும் எண் 

களிலிருந்கே உண்டாக்குகன்றனர். ஆனால் அலகுகள் பரு 
மனுடையவை என அவர்கள் கொள்ளு?ன்றனர். ஆனால் 
பருமனுடையதான முதல் அலகு எவ்வாறு உண்டாகியது என் 

3. புள்ளி ஒர் அலகே எனக் கருதப்படுவது பற்றி அரித்தோதிலின் நூலில் 

கூறப்பட்டிருக்றே.து. 

எண்கள் 

அளவுகள் 

எனல்



எண்களும் 

மூலகங்களும் 
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பதை அவர்களால் விளக்க இயலாதிருக்றைது ” என அவர் 
கூறினார். இஃது அறித்தோதிலின் அனுமானமேயெனச் செல் 

லர் கூறுகிறார். புள்ளிகள் பருமனுடையவே யென வெளிப் 
படையாகப் பைதாகாசவாதிகள் கூறவில்லையாதலால் செல்லர் 
இவ்வாறு கூறுவதிலும் ஒரளவு உண்மையிருக்கிறதெனலாம். 

பைதாகரச அண்டவியற் பகுதிகளில், எண்கள் பரப்புடையன 

வாகவே கொள்ளப்படல் வேண்டும் எனச் செல்லர் ஓப்புக் 

கொள்கறார்--இது இவ்வாறே யென அவர் மிகவும் உறுதி 

யாகக் கூறுகிறார். எனலாம். ஆனால் பைதாகரச கொள்கை 

யின் ஏனைய பகுதிகளைப் பற்றியே அவர் வினாக்கள் எழுப்பு 
இளறார். ஆன்மா, நீதி, வாய்ப்பு என்பன போன்ற பிறவும் 
எண்களெனவே கூறப்படின்றன. ஆனால் இவை புள்ளிக 

ளாலும், கோடுகளாலும் மேற்பரப்புகளாலும் ஆனவை எனக் 

கூறமுடியாது. பைதாகாரசுவைக் எண்டிக்கும் பந்தியொன்றில் 

அறரித்தோதில் கூறுவதும் இதுவே என எனக்குத் தோன்று 

றது. உலூல் ஒரு பாகத்தில் அபிப்பிராயம் நிலைபெற்றிருந்த 

தாகவும் அதற்குச் சற்று மேலே அல்லது EC அநீதி அல்லது 

பிரிவு அல்லது கலவையிருத்ததாகவும் இவை- ஒவ்வொன்றும் 

ஒவ்வொரு எண்ணெனவும் பைதாகரச வாதிகள் கருதினர் 

என அறித்தோதில் கூறுகிறார். ஆனால் வானத்தில் அதே 

பகுதிகளில் பருமனுள்ள பொருள்கள் இருந்தன. இவையும் 

எண்களே. நீதி பருமனல்லாதவொன்றாதலால் இது எவ்வாறு 
காத்தியமாகும் ? விருப்பத்திற்கேற்றவாறெல்லாம் தரப்பட்டவை 

போலத் தோன்றும் இவ்வுகாரணங்கள், தமது கேத்திரகணித 
இயல்பு கொண்ட அண்டத்தோடு எவ்வாறு பொருர்இனவென் 
பதைப் பைதாகாசவாதிகள் தெளிவாக விவரிக்கவில்லை என் 

பதையே இது காட்டுறது எனலாம். 

147. இச்காலப் பைதாகரசவாதிகளுக்கும் அவர்களுக்கு முந் 
தியவர்களுக்கும் உள்ள வேற்றுமை, இக்காலத்தவர் தமது 
கொள்கையைப் புதிய “ மூலக க் கொள்கைக் கேற்ப மாற்றிய 
மைக்க முயன்றமையே யெனலாம். இதனாலேயே நாம் இவர் 
களை மீண்டும் பன்மைவாதிகளோடும் ஒப்பிட்டு நோக்குதல் அவ 
சியமாகறது. பைதாகரசவாதிகள் தென இத்தாலிக்கு மீண்ட 

போது அங்கு நிலவிய கருத்துக்களுக்கேற்பக தமது கொள்கையை 

ஒரளவுக்கு மாற்றியமைக்க, வேண்டி௰ அவசியத்தை உணர்ந்த 

னர் என்பதை நாம் பின்னர் காண்போம். எம்பிடோக்ளிச 
ஒரு மெய்யியற் குழுவை ஆரம்பித்தாரா என்பதை அறியா 

விட்டாலும், இப்பகுதிகளில் பரவியிருந்த வைத்திய மாபுகள் 
பெருமளவிற்கு அவரது கருத்துக்களின செல்வாக்குக்குட்பட் 
டிருந்தன என்பதில் ஐயமில்லை ; வைத்திய அறிவின் வர
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லாற்றில் பிலோலெசவுக்கும் ஓர். இடமுண்டு என்பனதயுல் 
தாம் அறிவோம்”. முண்பு தெனிவற்றது போலத் தோன்றிய 

வற்றை விளங்கிக கொள்வதற்கு இவ்வறிவு உதவும். மூலகங்களை, 

அவை கேத்தாகணித உறாவங்களால் ஆனவையென்ப் பைதாகர 

சவாதிகள் விளக்கினர் எண்பது வாலாறு. பிளேட்டோவின் 

திமாயகவில் இக்கொள்கை மேலும் விருத்தி செய்யப்பட்டிருப் 

பதை நாம் காணலாம். இத்தாலியில் வைத்திய அறிவில் தாமே 

தலைசிறந்தவர்களாகத் தொடர்ந்து இருப்பதாயின், பைதாகரச 

வாதிகள் மூலகங்களை விளக்கவே வேண்டியிருந்தது. ஆனால் 
மூலகங்களின் ஆக்கம் பற்றிய பைதாகரச விளக்கம் பிளேட் 

டோவின் திமாயசுவில் நாம்காணும் கொள்கையை அப்படியே 
மூற்றாக ஒத்திருந்ததெனவும் நாம் கொள்ளலாகாது. உண் 

மையில் ஒழுங்கான இண்மங்களில், பிரமீது, பன்ணிருமுகத் 
கஇண்மம், சதுரத்துண்மம் என்னும் மூன்றையுமே இவர்கள் 

அறிந்திருந்தனர் எனக் கொள்ளுதற்கு இடமிருக்கிறது” என்ப 

குயும் பார்த்தோம். பிளேட்டோ தனது பாத்திரமான திமா 
யவை, இ, நிலம் என்பனணவற்றிவிருத்து ஆரம்பிக்க வைக் 

கிறார். மேலும் மூலகங்களை ஆக்குகையில் எண்முகத்துண்மம், 

இருபான்முகத்திண்மம் என்பன இலகுவில் பிரமீதுகளாக மாற் 

றஐப்படக்கூடிய மாறையிலும் சதுரத்திண்மம், பண்னிருமுகத் 
இண்மம் என்பன அவ்வாறு மாற்றப்பட இயலாக முறை 

மிலுமே செய்துள்ளார் என்பதையும் காண்டின்றோம். இதி 

லிருந்து காற்றும் நீரும் இலகுவாகத் இயோகின்றன என்பதும், 

நிலம் அவ்வாறு மாறாது என்பதும் பன்னிரு முூகத்திண்மம் 

வேறாரு நோக்கத்துக்காக ஆக்கப்பட்டது என்பதும் தெளிவா 

இன்றன. அந்தோக்கம் என்ன என்பது பற்றி தாம் விரைவில் 
ஆராயலாம். இம்முறை பைதாகரச கொள்கையோடு தன்கு 
பொருந்துவதாய் உள்ளது $; பார்பானைடிசுவின் கவிணகுயிசன் 

இரண்டாம் பாகத்தில் விளக்கப்பட்டது போன்றவோர் இரு 
மைக் கொள்கைக்குப். போதிய இடமனிப்பதாதலின் இப் 

பாசோசு இயையே முதற்றத்துவமாகவைர் என்பதை நாம் 
அறிவோம். காற்று, நீரென்பனவற்றைக் தீயின் பிறவடிவங்க 
ளெனக கொள்ளுதல் கூடுமென்பதைத் தஇிமாயசுவிவிருந்து 

அதறிறோம். காற்றல்லாது, நிலமே மற்றைய மூலகமெனக் 
கொள்வதற்குக் காரணங்களுள வென்பதையும் ஆதஇிபைதாகர௪ 

கொள்கையிலிருந்து அறிந்தோம். எம்பிடோக்ினிசுவினது 

வளிமண்டலக் காற்றின் கண்டுபிடிப்பிலிருந்தும், மூலகங்கள் 

பற்றிய அவரது பொதுவான கொள்கையிவிருத்தும் இம்முடிவு 

1. 292 ஆம் பக்கம் பார்க்க. 

2. 997 ஆம் பக்கம் பார்க்க. 
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906 ஆத கரேக்க மெய்மியல் 

இயல்பாகவே எற்படும். பார்மனைடிசுவால் குறிப்பிடப்பட்ட இரு 

** உருவங் கள் இயும் நிலமுமே என அரித்தோதில் கூறியதை 

யும் இதனால்' விளக்கலாம்". 

148. பன்னிருமுகத்திண்மம் உபயோகிக்கப்படும் முறையே 

இக்கொள்கையில் அதிக கவனத்திற்குரிய அம்சமெனலாம். 
“அண்டகோள த்துடன் அல்லது பிலோலெசுவின் பகுதியிற 

கூறப்படுவது போலக “ கோளத்தின அடிக்கல”! தீதுடன் பனனிரு 

முகத் திண்மம் ஒப்பிடப்புட்டது என அறி£றோம். இப்பகுதிகள் 

உண்மையானவையோ என்பது பற்றி எத்தகைய ஜயமிருப் 

பினும், இவை பைதாகாசுவின சொற்களே என தாம் நம்ப 

லாம். மேலும் மத்தியிலுள்ள இ பற்றிப் பேசுகைமில் உபயோ 
இக்கப்பட்ட “ஏரா” என்னும் சொல்லுடன் சேர்த்தே இவ் 

வார்த்தைகளையும் நோக்குதல் வேண்டும். உலகத்தின் அமைப்பு 
ஒரு கப்பலின் அமைப்புடன ஒபபிடப்படடது எனபதற்குப் பிற 
ஆதாரங்களும் உள. பன்னிருமுகத்திண்மம் பற்றிக் கூறப்படு 

வனவற்றை விளக்குதற்கான வழியும் பிளேடடோவிடமிருந்தே 
எமக்குக இடைக்றைது. தழுங்கான திண்மங்கள் பறறிய 
கொள்கை முற்றாக உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்னர் எழுதப் 

பட்டதுபோலத கோன்றும் பீடோவில் “* உண்மையான உலகு 
மேலேயிருந்து பார்க்கையில் பன்னிரணடு தோற்றுண்டுகளா 

லான பந்துகளைப் போலப் பல நிறங்களுடன் காணப்படுகிறது ”* 

எனப் பிளேட்டோ கூறுகிறார். இவ்விடயம் திமாயசுவிலும் 
பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகறது : “ ஐந்தாவது அமைப்பு 
இன்னமும் எஞ்சியிருநதபடியால் கடவுள் உலகுக்கு வர்ணத் 

இட்டுகையில் அதற்கு இவ்வமைப்பை உபயோகப்படுத் இஞார்.3 

மற்றைய ஒழுங்கான இண்மங்களிலும் பார்க்கப் ப்னனிருமூகத் 
,திண்மமே கோளத்தை மிகவும் .ஒத்திருந்தது என்பதே கவ 
னிக்க' வேண்டியதாகும். பந்தை ஆககுதற்கு வேண்டிய பன 

னிரண்டு தோற்றுண்டுகள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டவை ஒழுங்கான 
ஐங்கோணஙகளாயிருத்தல் வேண்டும் ; அவ்வாறு எடுக்கப்பட்ட 

தோற்றுண்டுகளுக்குப் பதிலாக வளையுந் தனமையற்ற மூலப் 

பொருள் எதுவும். உபயோக்கப்பட்டால் நாம் பெறும் உருவம் 

கோளமாயிருப்பதற்குப் பதிலாகப் பனனிருமுத்திண்மமாக 

3: ஆறாம் அததியாயம் 195 ஆம் பக்கம் பார்கக. 

2 பிளேட்டோ, 19%. ந ௦4. இப்பகுதியோ அலலது இதற்கு முந்தி 
யதோ இராசியைக் குறிகக முடியாது. இராசியைப் பனனிரு கோணம எனக 
கூறலாமேயொழிய பன்னிருமுகத் திண்மம் "எனக கூறமுடியாது. இங்கு குறிப் 

பிடப்பட்டது கிரகங்களை வைததற்காக வானம பனனிரு ஐஙகோணப்பகுஇகளாகப 
பிரிக்கப்பட்டமையேயாகும், இம் முறைகளின் வாலாற்றிற்கு : 1ல் 1 
Arch. xix. pp. 198 Sqq. urree
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விருக்கும். தியாதித்தோசுவின் காலத்திற்கு முன்னரே ரக் 
கர் பன்னிருமுகத்திண்மத்தை நன்கு அறிந்திருந்தனர் என் 
பதை இது நிரூபிக்ன்ேறது. மேலும் பன்னிருமுகத்திண்மத் 
தையே, கோள வடிவமான வானத்தை அமைப்பதற்கு 
வேண்டிய ஆதார சட்டமாக உபயோடத்தனர். எனக் கருதப் 
பட்டதென நாம் அனுமானிக்கலாம். 

பைதாகாச கொள்கையில் பன்னிருமுகத் Haims DGS 
கொடுக்கப்பட்ட மூக்யெததுவத்தைப பரம்பரை வாலாறும் ரச 

மான முறையில உறுதிப்படுத்துறது. “ பன்னிரண்டு ஐங் 
கோணங்களினால் கோளம் ஆக்கப்பட்டது ” எனபதை வெளி 
மிட்டதற்காக இப்பாசோசு கடலில் அமிழ்த்திக் கொல்லப் 
பட்டார் எனபர்1. ஐங்கோணச் சக்கரமான ** பென்ரல்பா ”” என் 
பதை அவர்கள் தமது அடையாளமாக இிலிருந்தும் பைதார 
கரசவாதிகளே பன்னிருமுகத் இணமத்தை அமைத்தனர் எண் 
பதை நாம ஓரளவுக்கு அனு.மானிக்கலாம். ' பிற்காலத்து மாந் 
Sis முறைகளில் இவ்வடையாளம் பெரு மளவிற்கு ' உபயோ 
கப்படுத்தப்பட்டது என்பதை நாம் அறிவோம். பாசெல்ச௬ 
அதை ஆரோக்கியத இற்குரியவோர் குறியாக உபயோ௫த்தார். 
பைதாகரச௪ வாதிகளும் அதை அவ்வாறே அழைத்தனர். 

149. ஆன்மா என்பது ஓர் * இசைவு ””. அதாவது பொருந்தி | 

நிற்கும் ஒரு நிலை எனும் கருத்து நான்கு மூலகங்கள் பற்றிய “தசா 
கொள்கையோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது. இக்கரு SE BH “இசைவு நிலே 
பைதாகரச வாதத்தைச் சேர்ந்ததாய் இருக்க முடியாது ; ஏனெ எனல் 
னில் பீடோவில் கூறப்பட்டிருப்பதுபோல, இக்கருத்து ஆன்மா 
உடலை: விட்டுச் சுதந்திரமாகவும் இருக்க மூடியும் என்பதற்கு 

மூரணானதாகும். “ எந்த உடலுக்குள்ளும் எந்த ஆன்மாவும் 
புகமுடியும் ” எனும் கருத்துக்கும் இது நேர் எதிரானதாகும். 
ஆனால் தீமிசுவில் பிலோலெசுவிடம் போதனை கேட்டவர்களான 
சிம்மியாசம் க&ீபிசுவும், பிலோலெசு இயூறைத்தோசு என் 
போரது சீடனான பிளேயசு நாட்டு எ££ூறத்தசும் இக்கருத்தை 
ஏற்றுக்கொண்டனர் என நாம் பீடோவிலிருந்து அறி௫்ோம். 

இக்கருத்து வைத்தியவியலிலிருந்து பெறப்பட்டது எனபதோரடு 
இதனைப் பற்றிப் பிளேட்டோ கூறுவனவும் பொருந்துவனவா. 
யுள்ளன. சிம்மியாசு பின்வருமாறு கூறுகிறார் ; ** எமது உட 
லானது சூடூ, குளிர், வறட்சி, ஈரலிப்பு எனபனவற்றாலும் 
இவை போன்ற பிறவற்றாலும் இணைத்து வைக்கப்பட்டிருக்க 
தாகையால், இவை யெல்லாம் ஒன்றோடொன்று, விதொசாரப் 

1. இரண்டாம் அததியாயம் 111 ஆம் பக்கம கு. 2,
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படி நன்கு சலந்திருக்கையில் இவற்றினிடையே வற்படும் ஓர் 

பொருத்தமும் உளப்பாங்குமே எமது ஆன்மா வென்பது. 

இவ்வாறு எமது ஆன்மாவோர் பொருத்த.நிலையெனில், எமது 

உடல், நோய்கள் . காரணமாகவோ அல்லது பிற பிணிகள் 

காரணமாகவோ அளவுக்கு மீறி இளகயோ அல்லது முறுக் 

குண்டோ இருப்பின் ஆன்மா உடனே அழிந்து போய்விடு 

மென்பது தவிர்க்க முடியாதவோர் உண்மையென்பது தெளிவு.” 

இது சிசிலிய சிந்தனை மரபுகளை யொட்டியவோர் கருத் 

தென்பதுடன், அலுக்மையோனது கொள்கையிலிருந்தே இக் 

கருத்துப் பெறப்பட்டது என்பதும் ஐயத்திற்கிடமின்றிக் தெரி 
கிறது (பிரிவு 96). ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் நிலவிய பைதாகரச 
கொள்கை புதிய எம்பிடோக்ூளிசய கருத்துக்களுக்கேற்ப மாற்றி 
யமைக்கப்பட்டவோர் உருவமே என்பதறகான ஆதாரத்தொகு 

இயை இது பூரணப்படுத்துறது எனக் கூறலாம். 

ஆன்மாவானது பைதாகரசவாதத்திற் கூறப்படுவது போன்ற 
வோர் இசைவு நிலையெனக் கொள்வதாயின், அக்காலத்து 

ஏற்கப்பட்ட நான்காவது, ஐந்தாவது, எட்டாவது, எனும் மூன்று 

இசையிடைகளையும் அது கொண்டிருத்தல் வேண்டுமென நாம்: 

எண்ணலாம். பிளேட்டோவின் *குடியரச'என்பதிலிருந்து நாம் 
அறியும் முப்பிரிவுடைய ஆன்மா பற்றிய கொள்கை உண்மையில் 
ஒரு பைதாகரச கருத்தே எனும் பொசெய்டோனியோசுவின் 

கூற்றும் பெருமளவிற்கு இதனால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது என 

லாம். இஃது ஆன்மா பற்றிய பிளேட்டோவின கருத்தோடு 

முற்றிலும் முரண்பட்டதாயினும், நாம் சற்று முன்னர் விளக் 

இய கொள்கையுடன் வியக்கத்தகு முறையிற் பொருந்துவதா 
யுள்ளது. 

150. அரித்தோதில் பைதாகாசுவுடையதெனக் கூறுவதும் 

ஈத்தியோசுவினால் பிலோலெசுவினதெனக் கூறப்படுவதுமான 

கோட்டொகுதிக் கொள்கை உண்மையிலேயே குறிப்பிடத்தக்க 
சிறப்பியல்புகளுடையது. இக்கொள்கையினபடி, உலூன் நடுவே 

பூமி இல்லை. அதற்குப் பதிலாக மத்திய தீமிருக்றது. ஆனால் 

இதைச் சூரியன் எனக் கொள்ளுதல் கூடாதென்க. இத் 
இயைச் சுற்றிப் பத்துக் கோள்கள் ௬ழமல்கன்றன. முதலாவ 
தாக “ அன்ரிக்தோன் ” எனும் மறு-பூமி இருக்கிறது. அதற்கு 
அடுத்ததாகப் பூமி இருக்றைது. இவ்வாறு பூமியும் தரு இரக 
மாகக் கொள்ளப்படுறெது. பூமிக்குப் பின்னர், மூறையே 

சந்திரன், சூரியன் சரகங்கள், நிலையான உடுக்களினது வானம் 
என்பன உள்ளன. பூமியில், நாம் இருக்கும் பக்கம் எப் 
போதும் மத்திய 8, அன்ரிக்தோன் என்பனவற்றைப் பார்க்க 

முடியாது திரும்பியிருப்பதனாலேயே நம்மால் அவற்றைப்
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பார்க்க முடியாதுருக்றைது. சந்திரனை உதாரணமாகக் கொள் 

வதன் மூலம் இது விளக்கப்படுிறது. சந்திரன் எப்போதும் 

ஒரே முகத்தையே எமக்குக் காட்டுவதால், அதன் மாறு 
பக்கத்தில் உள்ள மனிதர்களால் ஒருபோதும் பூமியைப் பார்க்க 

முடியாது. இக்கோள்கள் மத்திய Gout சுற்றி வருதற்கு 
எடுக்கும் நோத்துலேயே கமது அச்சிலும் சமல்கன்றன என 

இதற்கு நாம் பொருள் கொள்ள gog@mg'. மேலும் 

பூமி மத்திய இயைச் சுற்றி வரும் அதே நேரத்தில் அன்ரிக் 

கோனும் சுற்றி வருவதால் அது எப்போதும் பூமிக்கு எதி 

சாகவே உள்ளது.3 

இக்கொள்கை பிலோலெசுவினால் போதிக்கப்பட்டதென்னும் 
ஈத்தியோசுவின் கூற்றை நாம் எளிதில் கற்றுக்கொள்ள 

முடியாது. அரித்தோதில், இக்கொள்கை பற்றிக் கூறுகையில் 

சிம்மியாசுவை ஒருபோதும் குறிப்பிடவில்லை. பிடோவில், பூமி 

யைப் பற்றியும் உலகத்தில் அது எப்பகுதியிலுன்ளது என்பது 
பற்றியும், இக்கொள்கைக்கு முற்றிலும் முரணான முறையில் 
சோக்வாதர் போதிக்கையில் பிலோலெசுவின் சீடனான சிம்மி 
யாச எவ்வித மறுப்புமின்றி அதனை எற்றுக்கொள்வதைக் 
காண்கிமீறாம். ஆயினும். அதென்சில் நிலவிய அயோனிய 

கொள்கைகளிலும், குறிப்பிடத்தக்க அமாவிற்கு வளர்ச்சி பெற்ற 

தான இக்கொள்கை ஒரு பைதாகாச கொள்கை என்பது உற்றி 

ஓயப்பட வேண்டியதில்லை. பூமியை அதன் நிலையில் வைத் 

இருப்பதற்கு வளியோ அல்லது அதைப்போன்ற வேறெதுவுமோ 

அவசியமில்லை என்பதை ஒரு புதுமைக் கருத்தாகவே சோக்கிர 

குர் எடுத்துக் கூறுகிறார் என்பதும் தெளிவு. ஆனால் அனக்௪ 
கோரசுவினால் அக்கருத்தை அவசியமற்றதென ஓதுக்கிவிட மூடி 

யவில்லை. தெமோடிரித்தோசுவும் பூமி தட்டையானது எனும் 

தனது கொள்கையுடன் பூமியைத் தாங்குகுற்கு வளியும் அவ 

சியமெனவே நம்பினார். கோள வடிவமான பூமி தனது 
சமதிலை காரணம?க உலகத்தின் மத்தியில் இருக்க முடி௰றது 

3. வான அடுக்களுக்கு அச்சியற் ௬ழற்சியிருப்பதாக, பிளேட்டோ இமாயக 

வைக் கூறவைக்கறார். அச்சுமுற்சியும் இத்தகையதாகவே இருத்தல் வேண்டும் 

(அன. 40௧ 7). சந்திரனும் தனது அசசிற் அழல்வதற்கு, பூமியைச் சற்று 
வதறகு வேண்டிய நேரமே ஆறைது $; ஆனால் அதன் ஒழுக்கைப் பொறுத்த 
வரையில் அது சுழலவில்லையெனக் கூறினும் சரியே. இசேககாகள் கூறியதும் 

அவ்வாறே. உடுககள் யாவற்றைப் பற்றியும் இவ்வாறு கூறலாமென்பது 

பைதாகரச வாதிகளுககு இயல்பாகவே தோண்றியிருக்கும். இதைத் தொடர்ந்தே 

உடுக்கள் யாவும் ௪டப்பொருட் கோள௱களிலேயே பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றன 

என்னும் கொள்கை வற்பட்டது. 

2 பூமியும் மறு-பூமியும் எப்போதும் ஒன்றாகவே உள்ளன என்பதைப் 

பார்க்கிலும் இது இயற்கையான கருத்தெனக் கூறலாம்.
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எனும் கொள்கை பிலோலெசுவினுடையது. என்பதே பீடோவி 
விருந்து நாம் இயல்பாகப் பெறக் கூடிய முூடிவெனலாம்.. 

அப்படியானால் மத்திய இ பற்றிய கொள்கை பிலோலெசுவுக் 
குப் பிந்தியவோர் காலத்தைச் சேர்ந்ததெனல் வேண்டும். 

சூரிய ஓளி பற்றி எம்பிடோக்கினிச தந்த விளக்கத்திவிருந்தே 

மத்திய இயைப் பூமி சுற்றி வருவது பற்றிய கொள்கை ஏற் 
பட்டிருக்க வேணடும் போலத் தோன்றுறைது. எம்பிடோக் 

Gols Aa சூரியனகன் இருந்தனவெனக் கூறினார்; ஆனால் 
பிலோலெசுவோ இரண்மு அல்லது மூன்று சூரியன்கள் இருப்ப 

தாக நம்பினார் எனக் கூறுகையில் ஈத்தியோசு இவ்விரு கொள் 

கைகளையும் நெருங்க்யே தொடர்புடையனவாகக் காட்டுகிரார். 

அவரது வார்த்தைகள், அவ்வளவு தெளிவுடையனவாயில்லா 
இருப்பினும் இயோபிறசுததோசு இவ்விரு கொள்கைகளும் 

தற்றுமையுடையவை எனக் கருகினார் என நாம் நம்புவதற்கு 

இடமனிக்கன்றன. இரவும் பகலும் மாறி மாறி வருவது 

பற்றி எம்பிடோகிளிச ஒன்றுகொன்று மூரணான இரு விளக் 
கங்கள் தந்தார் என நாம் பார்த்தோம் (பிரிவு 113). மத்திய 

இ. ஒன்றிலிருந்து பெறப்பட்ட பிரதிடலிப்பினாலேயே சூரியண் 
ஒளியுடையதாகத் தோன்றியது எனக் கூறுவதன் மூலமாகவே 

அச்சிக்கலுக்கு முடிவு உஊரணலாம் போலவும் தோன்றியிருக்க 
லாம். சந்திரனது ஒளி பற்றியும் அதன கிரகணங்கள் பற்றி. 

யூம் எற்பட்டுள்ள சமீபகாலக் கண்டுபிடிப்புக்கள் சூரியனுக்கும் 

பொருந்துவதாகக் கூறப்பட்டால்- அவ்வாறு கூறப்படுவது இட். 

டத்தட்ட தவிர்க்க முடியாதவொன்றறனலாம்- இக்கொள்கை 

இயல்பாகவே அவற்படும். 

புமாணங்களை யொட்டிய பல பெயாகளாலும் “மத்திய இ” 

குறிப்பிடப்பட்டது : “உலகத்தின் கணப்பிடம் **, **சியசுவின் 

வீடு“ அல்லது “ காவற்கோபுரம் ”£, “கடவுளரின் தாய் 

என்பனபோண்ற பெயர்களால் மத்திய இ வழங்யைது. இம் 
மாபினரது இயல்பு இதுவேயாயினும், இதுவோர் விஞ்ஞான 

ரீதியான கருதுகோள் என்பதை மறந்துவிடலாகாது. மத்தியில் 

பிரகாசிக்கும் பொருள் தன்று இருப்பதன் மூலமே தோற்றப் 

பாடுகள் “பாதுகாக்கப்படலாம் * எனவும் பூமியும் மற்றைய 
கோள்களைப் போலவோர் சுழலும் கோளமாகவே இருத்தல் 

வேண்டும் எனவூம் எண்ணியமை விருத்தி பெற்ற சிந்தனையைக் 
காட்டுவதாகும். உண்மையில் இதனுடன் ஒப்பிடும்போது மத் 

Su இயே சூரியன் எனும் கண்டுபிடிப்பு அவ்வனவு பெரிய 

சாதனையல்ல வெனவே கொள்ளத் தோன்றுறை௫. சூரியனே 

உலூன் மத்தியிலுள்ளது எனும் கருதுகோளைச் சாமோச தாட்டு
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அறித்தரக்கோசு அடைவதற்கு அவனுடைய சிந்தனையைத் தாண் 
டிவிட்டதும் இக்கொள்க௯கையே என தம்ப: இடமுண்டு எனலாம். 

பூமியே உலகின் மத்தியில் உள்ளதென அரித்தோதில் மீண்டும் 
நிறுவுவதில் வெற்றி பெறறபடியாலேயே, பின்னர் கொப்ப 

ணிக்கசு : புதிதாக இவ்வுண்மையைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டியி 

ருந்தது. ஆனால் தான் பைதாகாசவாதிகளிடமிருந்து இக்கருத் 

அப்பற்றிக் கற்றுக்கொண்டகாக அவரே கூறுஇனார். 

நாம் இங்கு தந்துள்ள உருவத்தில் இக்கொள்கையினால் 

எத்தனை பிரச்சினைகள் இர்க்கப்பட்டனவோ, அதேயளவு புதிய 

வினாக்கள் எழுவதற்காம் இது இடமளித்தது எனக் கூறலாம். 

அன்றியும் இககொள்கை நீண்டகாலம் திலைக்கவில்லை யென 
லாம். பூமி மத்திய இயைச் ச௬ுறறி வலம் வந்ததென்பது 

உண்மையானால் அவ்வியக்கம் காரணமாகக குறிப்பிடத்தக்க 

இடமாறு தோற்றங்கள் எற்படுமென இக்கொள்கைக் கெதிரா 

கக் கண்டனம் எழுப்பப்படடகதென் அறரித்தோதில் கூறுகிறார். 

ஆனால் அவ்வாறு பெருமளவிற்கு மாற்றஙகளை எதுவும் நிகம 

முடியாதென்பதற்குப் பைதாகாசவாதிகள சிலகாரணங்கள் காட் 

டியதாகவும் அவர் கூறுகிறார். இருசாராரும் கையாண்ட 

வாகுங்களைப் பற்றிய தெளிவான குறிப்பெதுவும் எமக்சூ 

அறித்தோதிலிடமிருந்து கிடைக்கவில்லை. ஆனால் அக்காலத்தில் 

மூமி அதன் உண்மையான அளவிலும் மிகச் சிறிய அளவினா 

தாகவே கருதப்பட்டது. ஆகவே அதன் ஓழுக்கின் வட்டம், 

இப்போது நமக்குத் தெரிவதிலும் பார்க்க மிகப் பெரியதாக 
இருந்ததென அவர்கள் கருதினர் என்று தாம் நினைப்பதற்கு 

இியாயமெதுவு மில்லை. 

பூமியின் அளவுகள் பற்றிய சரியான அறிவிருப்பின், இரவு 
பகல்- என்பன பூமி தன்னசகிலேயே சுமல்வதனால் ஏற்படு 

Heimer என்னும் மூடிபு இயலபாகவே எற்படும். அவ் 

வானறாயின் பூமியே உலகத்தின் மாததியிலிருக்கிறது என 

மீண்டும கொள்ளலாம் எனத் தகோனறும். இக்கொள்கை 

யைக் கொண்டிருந்தவர்களான யாரையும் அரித்தோதில் அறிந் 

இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் இக்கேதாக, சிராக்கஇயூ௬ு 

நாட்டு எகுபாந்தோசு என்பார். இக்கொள்கையைத் தழுவி 

யிருந்தனர் எனத் தியோபிறசுத்தோசு கருஇியதாகத் தெரிறது. 
ஆனால் இவ்விருவரைப் பற்றியும் நாம் அதிகம் அறியோரம்.3 

1. சதசோவும் இக்கொள்கை இக்கேதாசுவினதெனக கூறுகிறார். (அகம். 

மல. 14. 39). ஆனால் நிலையான உடுககளைப் போலச் சூரியனும் சந்திரனும் 

அசைவற்றிருந்தன என அவண் கூறுவகாக எழுதுவகதன மூலம் யாவற் 

றையுமே அர்த்தமற்ற குழபபத்திற் குளளாகூவிடஞர். இக்கேதாசு, எகு
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நிலையான உடுக்களிருக்கும் வானமும் நிலைபெற்ற வொண்றே 

என அவர்கள் கருதியிருந்திருக்க வேண்டும். அரித்தோதிலது 
கொள்கையும் முற்றாக நாளாந்த இயக்கத்தையே மையக் 

கொள்கையாகக் கொண்டிருப்பதால், இதைப்பற்றி அவர் எங்கா 
மினும் கேள்விப்பட்டிருத்தாமாயின், கட்டாயம் குறிப்பிட்டிருப் 
பார். 

மத்திய தீயைப் பூமி வலம்வருவது பற்றிய கொள்கையும், 
பூமி தன்னச்சிலேயே சுழல்வது பற்றிய கொள்கையும் சேர்ந்து, 
பைதாகாரசவாதிகள் முற்றாக நம்பிய நிலையான உடுக்களும் 

சுற்றுகின்றன எனும் கொள்கையை விளக்குவதற்கரிதான 
வொன்றாக்னை. அவை தநிலையானவையாயிருத்தல் வேண்டும். 
அன்றேல் அவை இயங்குபவையானால் அவற்றின் இயக்கம் 
நாளாத்த சுழற்சியிலிருந்து வேறுபட்டதாமிருத்தல் வேண் 
டும். இக்காரணத்தினாற்றான் போலும் இக்கொள்கை பின்னா் 
கைவிடப்பட்டது. 

பூமி இயக்கமுடையது எனக் கருதுவோரின் கொள்கைகளைப் 
பற்றி ஆராய்கையில், மத்திய தீயைப் பூமி வலம்வருறைது 

எனும் கொள்கையை விட, திமாயசுவிலுள்ள கொள்கையை 
மட்டுமே அரித்தோதில் குறிப்பிடுகிறார். இக்கொள்கையின்படி 
பூமி கோள்களுளொன்றெனக் கருதப்படாது, ** மத்தியில் 7 

இருப்பதாகவும், அண்டத்தின் அச்சைப் பொறுத்தவரையில் 
ஒருவகை இயக்கம் உடையதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் 
குறோத்தே கூறியது போல, இச்சுமற்கி ஒர் அச்சியற் சுழற் 
சியாக இருக்க முடியாது ; வானத்தின் நாளாத்த சுழற்சி 
யினாலேயே இரவு, பகல் என்பன உண்டாின்றன எனும் 
கருத்தே திமாயசுவிலுள்ள முழு அண்டவியற் பகுதியிலும் 
  

பாந்தோச என்போர் எரக்களைட்டசவின் உரையாடலிறழ் காணப்பட்ட இரு கற்பனைப் 
பாத்திரங்களே யெனத் தானரி கருதினர். இவர்கள் உண்மையில் வாழ்ந்தன 
சென தஇியோபிறசுத்தோசு கருதினார் எனபதில் ஐயமில்லை. ஆனால் பூமியின 
சுழற்சி பற்றிய கொள்கை ஒன்றும் புதுமையானதல்ல வென்பதை இங்கே 
குறிப்பிடலாம். மைலீசியர்கள் தமது தட்டைப்பூமி இவ்வாறு ச௪ழல்கிறதென 
தம்பினர் எனறு கூற இடமிருககிறது (பிரிவு 21) : அனக்சகோரசு அவ்வாறு 
எண்ணினர் என்பதில் ஐயத்இறகே இடமில்லை (பக. 289), ஆனால் கோளத்தைப் 
பற்றி இது கூறப்பட்டதே புதுமையென்க. உலூன் மத்தியிலிருககும் பூமி 
சழல்கின்றதெனக் கூறிய பைதாகாசவாதிகன், மத்திய இ பூமியின் உட்பகுஇயி 
னுள்ளே இருக்கிறதென நம்பினர் என நிரூபிக்க முடியுமானால், அவர்களது 
கொள்கை பிலோலெ௫வைவிடப் பிந்தியதென - இிரூபிக்கலாம். எம்.பினிகிய௪ 
இதையே கூறுகிறார் போலத் Ggreirm@ng (Le caelo, p. 5129 இரவு. அவ 
Ta வார்த்தைகள் தொலைந்துபோன, பைதாகைசம் பற்றிய அரித்தோதிலின் 
ஹாலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டனவாயிருக்கலாம். எவ்வாறாமினு.ம் இது சந்தே 
கத்திற்குமிய விடயமே.
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கூறப்பரடுகிறதாதவின். ஆனால் சற்றே பின்னதாக ** இரவை 
யும் பகலையும் வற்பருத்துபவனும் அவற்றின் பாதுகாவலனுபம் *? 
எனப் பூமி வருணிக்கப்படுவதிலிருந்து இக்கருத்துக்கு எதிரான 
எதுவும் நிரூபிக்கப்படுிறகெனக் கொள்ள முடியாது. எனெ 
னில் எவ்வாறாயினும், இரவு பூமியின் கூம்பு வடிவமான 
அிழலே யாதலால், பூமியே இரவு பகல் மாறி மாறி ஏற்படு 
வகுற்காக் காரணம் என்பதில் மறுதக்தற் கெதுவுமில்லையாகதவி 
னாலென்க. ஆகவே இதுவரை பீக்குவும் அவரைப் பின்பற்று 
வோரும் கூறுவதே சரியெனத் தோன்றுறெனலரம். 

ஆனால் திமாயசவிற் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது ** உருமரடி ருக் 
றைது ** அல்லது வட்டமாகப் “ பொதுிந்திருக்கிறது ”” எனும் 
கருத்தேயொழதிய இயக்கமொனும் கருத்தல்ல எனப் பீக்கு 
வாதிக்கையில் என்னால் அவர் கூறுவகதைச் சற்றும் விளங்கள் 
கொள்ள முடியவில்லை. மொழியியல் ரீதியான தியாயங்கள் 
ஒருபுறமிருக்க, இவ்வகையான விசாக்கம், அறரித்தோதிவின் 

வாக முறையைப் பொருளற்றதாக்குகின்றகெனலாம். பூமி 
இயக்கமுடையதாயின், அவ்வியக்கம், “£ மத்தியில் நடைபெறுவ”” 
தாயினும் சரி, * மத்திக்கு அப்பால் நடைபெனுவ “தாயினும் 
சரி, “ இயல்பான இயக்க ”மாயிருக்க முடியாதென அவர் கூறு 
இறார்.. எணெனில் அப்படியாயின், பூமியின் ஒவ்வொரு பகுதி 
யும் அத்தகைய இயக்கத்தையே உடையதாயிருத்தல் வேண்டும் ; 

ஆனால் ஒவ்வொரு பிடி. மணலும் “தழ்தோக்கியே *, அதாவது 

மத்தியை நோக்கியே, இயங்குவதை நாம் அவதானிக்கும். 
மேலும் பூமியின் இயக்கம், “ மத்தியில் நடைபெறுவ ”” தாயி 
ணும் சரி, “ மத்திக்கு அப்பாஸ் நடைபெறுவ “தாயினும் சரி, 
“* முதற் கோள ”ததைத் தவிர்த்து எனைய யாவற்றையும்போல, 
பூமியும் இருவகைப்பட்ட இயக்கம் உடையதாய் இருத்தல் வேண் 
டும் எனவும் அவர்கூருகிறார். அப்படியாயின் திலைபெற்ற டுக் 

களுக்கும், மேலும் கீமுமாகவும், தம் கதியில் திரும்பிப் பக்கவாட் 

டாக மாறியும் செல்லும் இருவகை இயக்கங்கள் இருத்தல் வேண் 

டும். ஆனால் இவ்வாறில்லை என்க. எனவே, பூமியின் இயக்கம் 
பற்றிய கொள்கைகளில் இரண்டாவதும் புூகலாவகைப் போல 

இடப்பெயர்ச்சி யயெக்கம் 'பற்றிக் கூறியதெனவும் அது பிளேட் 
டோவின் இமாயசவிலுளன்ள கொள்கையே யெனவும் அரித்தோ 
இல் கருஇனார் என்பது தெளிவு. இதுபோன்றவொரு விடயத் 
இல். அரித்தோதுில் பிழைவிட்டிருப்பாரென நம்ப முடியாது. 

3- . இமாயச வெளியிடப்பட்டபோது, அரித்கோதில் கழகத திலோர் அங்கத்தவ 
ரா்யிருநதிருக்க வேண்டும். இமாயசவுக்கு வினக்கம் காண்பதே, பிளேட்டோ 

வின் மரணத்தின் பின்னார், கமகததினரின பிரதான வேலைகளிலொன்றாக 

விருத்தது எனவும் நாம் அறிவோம். ஆகவே இடம் பெயரும் இயககம் ஜடை
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இமாயசுவில் கூறப்பட்டவற்றை நாம் சரிவரப் பார்வையிடுகை 

யில, அங்கு கூறப்படும் கருத்து, இடப்பெயர்ச்சியியக்கமே யேற் 

படுறதென்னும் அரித்தோதிலின் கூற்றை முற்றாக ஆதகுரிப் 

பதைக் காணலாம். பீக்கு: பொருள் கொள்ளும் முறை 

இலக்கண ஏரிதியாகவும் சொல்லியல ரீதியாகவும் தவறான 

கெனவும் காண்போம். ஆகவே பூமி * மத்தியிலுன்னது ” 

என்னும் கருத்துடன் எவ்வகையான இடம் பெயரும் இயக்கமும் 

பொருத்துமுடையது எண ஆமாய்குல வேண்டும். அவ்வாறு 

ஆராயின் அண்டத்தின் அச்சில் மேலும் 8முமாகச் செலலும் 

இயக்கமே சாத்தியமான தெனக் காண்போம். மேலும், 

முன்னும் பிண்னுமாகச் செல்லும் இயக்கம் எனப் பொருள் 

கொள்ளப்படக் கூடிய பதம் தன்று பிரயோூக்கப்பட்டிருப்ப 

தையும் நாம் காணலாம். யாரோ வொரு பெயர் தெரியாத 

அண்டலியல்வாதியின் ஆதாரத்தின பேரில், பீடோவில சோக் 

இரதர் பூமியிலுள்ள தீர்களைப பற்றித தத்துள்ளா விளக்கத்தைப் 

பார்க்கையில், இத்தகைய இயககம் பற்றிப் பைதாகாரசவாதுி 

களும் அறிந்திருந்தனர் என்பது புலனாகிறது. 

சதை விளக்கும் பொருட்டு இவ்வியக்கம் கூறப்பட்டது ? 

அனுவும், மற்றையதும், அதாவது பூமத்திய ரேகை ஞாயிற்று 

SA ஆதஇியவற்றின் வளையங்களினால் தோற்றப்பாடுகளை 

முற்றாக. விளக்க முடியாது என்பது தெளிவு. எனினும், 

இரகங்கள் யாவும், ஒன்றில் ஞாயிற்று வீதியிற் செல்லல் வேண் 

டும் அல்லது அவ்வீதியிலிருந்து எப்போதும் சம தூரத்திலேயே 

காணப்படல் வேண்டும். ஆனால் உண்மைநிலை இதுவல்ல. 

ஆகவேதான், இரகங்கள் மேனும் கீழுமாக இடம் பெயர் 

வதற்கு, அதாவது அவை மாறி மாஜி ஞாயிற்று வீதியை 

தோக்கியும் அதனிலிருந்து விலஇயும் செல்வதற்கு, வேறெவ் 

வகையிலாயினும் விளக்கங் காண்டல் வேண்டும். சந்திரன் 

னது கதியில திரும்பிச் செல்லல் பற்றி ஆராய்வதில் அனக்கு 

மாந்தர் சரத்தை காட்டினார் என தாம் முன்பு (பக். 67) 
பார்த்தோம். மேலும் இரசங்களின் தேரியக்கம், வக்கரிப்பியக் 

கம் என்பனவும் தஇிமாயசவில் மிகவும் தெளிவாகக் குறிப்பிடப் 

பட்டுள்ளன. இக்கொள்கையிலுள்ள முரண்பாடுகள் அனைத்தை 

யும் இமாயசுவிற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இயக்கத்தை எற்றுக் 

  

பெறு$றதகென இவா அவ்வுரையாடலுக்குக் தவறான விளக்கம கணடிருநதால், 

கட்டாயம் அலெகசாநதா, சமபிளிசியசு அகியோர கிறாநதர், அலலது வேறு 

யாராவது ஒருவரைக கொண்டு அததவறான விளககததை உறுதியாகக் 

கண்டித்திருப்பர், இமாயசுவில பீககு கணடிருப்பது அரிததோதிலின கருத்தே 

யாகும். அது வேண்டுிமிமனத் தவறாக௪ செய்யபபட்ட விளாக்கமிமான அவர் 

காணாது விட்டிருப்பாரொோனண எணண முடியாது.
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கொள்வதன் மூலம் நீக்விடலாம் என்பதை தாம் விரிவாகக் 
காட்ட வேண்டிய அவசியமெதுவுமில்லை ; அவ்வாறு காட்ட 

முடியும் என ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பைதாகர 

சவாதிகள் கருதினர் எனபதைக் காட்டின் போதுமென்க. கிரகங் 
களின் தற்போக்கான இயக்கத்தால் நிகழ்ச்சிகளை விளக்க 
மூயல்வதிலும், பூமியின் கரமமான இயக்கத்தினால் அவற்றை 
விளக்க முற்படுவது விரும்பத்தக்கது போல் தோன்றியிருக்கும் ; 
அவ்வாறு அவர் கருதியிருநதாரெனில் அவர்களது சிந்தனை 

சரியான முறையில் வளர்ச்சியடைந்ததெனலாம். 

முந்திய தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்களான பைதாகரவாதி 

களுக்கு அவர்களது கொள்கை எற்றதே யெனப் பிளேட்டோ 

கருதியிருந்தாலும், தாம் அக்கொள்கையை எற்றுக்கொள்வ 

தோடு இருப்தியடைந்திருப்பார் என எண்ண முடியாது என் 

பதையும் இங்கு குறிப்பிடுவது, தவறான கருத்தேற்படுவதைத் 

தவிர்க்கும். பிளேட்டோ தனது கருத்துக்களைத் தனக்கு முந்திய 

காலத்தில் நடைபெற்றவோர் உரையாடலின் உருவத்தில் தநீ 

இருப்பார் என்பது என்னைப் பொறுத்தவரையிலாவது நம்பு 

தற்கரியதாகவே தோன்றுகிறது. மேலும் பிளேட்டோ தனது 

கடைசி நாட்களில், உலகின மத் தியில் என்ன இருக்கிறதென 

அவராற் கூற முடியவில்லை யெனினும், பூயி உலகின் மத் தி 

மிலுள்ளது எனும் கருதுகோளைக் கைவிட்டூ விட்டாரென அந் 

நாட்களில் கழகத்தில் அவரது FB அங்கத்தவராயிருந்த முற்றி 

அம் நம்பத்தகுந்த சாட்சியான தியோபிறசுத்தோசுலிடமிருந்து 

அறிெறோம். மேலும் சட்டஙகள் என்னும் நூலிலிருந்து, அவர் 

பூமி அச்சியற் சழற்சியுடையதெனக கூறினாரென்பது தெளி 

வாகத் தெரி£றறதெனலாம்", 

151. இரகணம் எனும் தோற்றப்பாட்டை விளக்கும் பொருட்டே 6s, ரிக்தோன் 

அன்ரிக்தோன் (இரண்டாவது பூமி) ஒன்று உளது எனும் கருது 

கோள் -கைக்கொள்ளப்பட்டது. சுற்றும் கோள்களின் எண் 

ணிக்கையைப் பத்தாக உயர்த்தும் பொருட்டுப் பைதாகரசவாதஇ 

கள் அன்ரிக்தோனைக் கண்டுபிடித்தனர் (1) என அரித்தோதில் 

3. சட்டஙகள் எனும் இந்நூலில் நாம் குறிப்பிட்டுள்ள பகுதியில் (894௨ 

4 Sqq.) கோள்கள் எனிய வட்டமான கதியிற் செல்பவை யெனப் 

பிளேட்டோ கூறுகிறா. மேலும் அக்கருத்து, தான் தது இளமையிலோ 

அல்லது அதற்கு மூனபோ ஒருபோதும் கேள்விப்படாத ஒன்றெஸ்லறார். இருபத்தி 

'நான்குமணி. நதோரத்.இல பூமி தனது அச்சிற் சுழலூின்ற தென்பதே இக்கருத்தா 

யிருந்திருத்தல் வேண்டும். எனெனில் கோள்களின் இயக்கம் பலதாப்பட்டது 

என்னும் பைதாகரச கொள்கையை இது மறுப்பதாகும், நாங்கள் இக்கருத்தைத் 

'இமாயசுவிலும் காணவேண்டும் என எதிபார்க்கலாகாது. எனெனில் ஐந்தாம் 

" நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பைதாகரசவாதி ஒருவனது 'கருதி.துக்களைச் கூறுவ் தாகவே 

அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது.. 1
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ஒரிடத்திற் கூறுகிறார். ஆனால் வேண்டுமென்று இவ்வாறு 

கூறினாரேயெனினும் அரித்தோதில் அன்ரிக்தோன் பற்றி நன்கு 

அறிந்திருந்தார். பைதாகரசவாதம் பற்றிய தனது prove, 

சந் இர இரகணங்கள் சிலவேளைகளில் பூமியின் கு அக்கீட்டினாலும், 

சிலவேளைகளில் அன்ரிக்தோனினாலும் ஏற்பட்டனவென அவர் 

கூறுகிறார் ; இவ்விடயம் பற்றி நன்கு அறிந்தவரான ஒப்பவு௬ு 

நாட்டுப் பிலிப்பு என்பவரும் இவ்வாறே கூறியுள்ளார். அறித் 

தோதில் உண்மையில் வேறாரு பகுதியில் இக்கொள்கை 

எவ்வாறு உணடா௫யதென விளக்கியுள்ளார். பூமியின் குறுக் 

கட்டினால் நமது கண்களுக்குப் புலனாகாதுவிடினும், பல கோள் 

கள் மத்தியைச் சற்றி வலம்வந்து கொண்டிருக்கலாமெனவும், 

சூரியனை விடச் சந்திரன் பலமுறை கிரகணப்படுவ தற்கு இதுவே 

காரணமொனவும் கிலர் கருதினர் என அவர் கூ ஆரார். 

இது அன்ரிக்கோனு க்கு தெருங்கே தொடர்புடையதாகவே குறிப் 

பிடப்படுவதால், அரித்தோதில் இவ்விரு கருதுகோள்களும் ஒரே 

தன்மையுடையனவெனக் கருதினார் என்பது தெளிவாகிறது. 

இக்கொள்கையின் வரலாறு இதுவெனவே கோணன்றுகறது. 

சந்திரரரசணங்களை விளக்கும் பொருட்டு அனக்சிமிஸ்சு இருண்ட 

கோள்கள் உளவெனக் கூறினார் (பிரிவு 29). அனக்சகோரசுவும் 

அக்கொள்கையை மீண்டும் போதித்தார். (பிரிவு 1385). சில 

பைதாகரசவாதிகள், இவ்விருண்ட கோள்கள் எமது கண்களு 

கீர ஒருபோதும் புலப்படாதிருப்பதை விளக்கும் பொருட்டு, 

அவை பூமிக்கும் மத்திய இக்குமிடைமிலே உள்ளன எனக் 

கூறினர். இவை யாவும் ஒரு கோளே எனக் கூறுவதே 
அவர்களது சிந்தனையின் அடத்தபடியாயிற்று. பைதாகரசவாதி 
கள் தமது முன்னோடிகளது சிந்தனையை எவ்வாறு எளிமை 

யுடையதாக்க முனைந்தனர் என்பதற்கு இதுவும் ஓர் உதாரணம். 

152. *கோளங்களது இசைவு” பற்றிய கொள்கையெனப் 
பொதுவாக-ஆனால் தவறாக-வழங்கவரும் சொள்கை, பிந்திய 

வோர் தலைநமுறையினராலேயே விரிவாக விளக்கப்பட்டதாயினும் 

பைதாகரசுவினாலேயே மூதலில் தோற்றுவிக்கப்பட்டதென நாம் 

முன்பு பார்த்தோம் (பிரிவு 54). க. மூ. தான்காம் நூற்றாண் 

டின் இறுதியிலும் கோள்களின் இயக்கங்கள் பற்றி நிலவிய பல் 

வேறு கருத்துக்களே, “கோளங்களின் இசைவு க கொள்கை 

பற்றி நமக்குத் தெரிய வந்துள்ள பல்வேறுபட்ட விவரங்களுக் 
குக் காரணமாதல் வேண்டும். வானத்துக் கோள்கள் தமது 

கஇகனிற் செல்கையில் இசையொலிகளை யெழுப்பின எனப் 

பைதாகரசவாதிகள் நம்பினர் என அவர்களது கொள்கையை 

நன்கு அறிந்தவரான அரித்தோதில் எமக்குக் கூறுகிறார். 
இவ்விசையின் சுரங்களின் சுர.தி, கோள்களின் இயக்கத்தின்
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வேகத்திற்கேற்ப வமைந்ததெனக் கூறப்பட்டது. இனி இவ் 
வேகங்கள், அட்டம சுரத்தின் ஒத்திசையிடைகளின் விூதத் 

திலேயே அமைந்துள்ள தூரங்களிற்கேற்ப உண்டாகின்றன. 

அசைவற்ற உடுக்களையுடைய வானமும் இவ்விண்ணுலக இசைக் 

குழுவில் சேர்ந்திருந்ததென அரித்தோதில் நம்பினார் என் 

பதில் ஐயமில்லை. எனெனில் “ அளவிலும் எண்ணிக்கையி 

லும் மிகக் கூடியனவாயுள்ள சூரியனும், சந்திரனும், உடுக்க 

ep” என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஐந்து ரகங்களை மட்டுமே 

குறிப்பிடுவதானால் அவர் இவ்வார்த்தைகளை உபயோத் திருக்க 

மாட்டார். மெதுவாக அசைந்த கோள்கள் ஆழமான ஒலியை 

எழுப்பின வெனவும், வேகமாக இயங்கயெவை சன்னமான 

ஒலியை எழுப்பினவெனவும் கூறப்பட்டிருக்கறது. ஒலிவரிசை 

யில் 1/உயர்ந்த சுருதியுடையவையான சன்ன ஒலிகள், இருபத்தி 

நான்கு மணிநேரத்திற் சுழலும் உடுக்களின் வானத்தால் உண் 

டாக்கப்பட்ட னவெனவே பொதுவாக நம்பப்பட்டதெனவும் தெரி 

யவருகறது. சனி அடுத்ததாகக் கூறப்படுறேது; எனெனில் அது 

எதிர்த்திசையில் மெதுவாகச் செல்லுமியல்பையுடையதாயினும், 

நாளாந்த சுமற்சியின் வேகத்தின்முன் அது ஒருபொருட்டன்று 

என்க. வானததின் நாளாந்த சுழற்சிக்குப் பதிலாகப்பூமியின் 

அச்சியற் சுழற்சி கைக்கொள்ளப்பட்டதன் காரணமாகவே, 

சந்திரன் உயர்ந்த சன்னவொலியை எழுப்புிறதெனவும் அசை 

வற்ற உடுக்கள் ஆழமான ஒலியை எழுப்புசன்றன வெனவும் 

கூறும் மற்றைய கொள்கை எற்பட்டிருக்க வேண்டும். 

158. பொருள்கள் * எண்களைப் போன்றவை ” என்னும் பொருள்கள் 

கொள்கையையும் ஆராய்தல் வேண்டும். இதுவும் பைதாகரச எண்களைப் 

வாதிகளுடையதே என அரித்தோதில் கிலவிடங்களில் குறிப் பொனதைவை 
பிட்டூள்ளார். “ பொருள்கள் எண்களே ”” என்னும் கொள்கை 

யோடூ இது எப்படிப் பொருந்துமென்பது எமக்குத் தெளிவாக 

வில்லையாயினும், அவர் இவையிரண்டும் ஒன்றுக் கொன்று 

முரண்பட்டவை எனக் கருதுவதாகத் தோன்றவில்லை. ஆனால் 

பைதாகாசவாதிகள் பொருள்கள் எண்களைப் போல "விருந்தன 
எனப் போதித்தனர் எனவே அரித்தோசெனசு கூறினார் என் 

பதில் ஐயமில்லை. மேலும் இதுவே பைதாகரச வாதத்தின் 

மூலக் கொள்கையெனக் கூறுவதற்கும் ஒருமுறை மூயற்கி 

செய்யப்பட்டதென்பதற்கான ஆதாரங்களுள. ' பைதாகாகவின் 
மனைவியான தஇியனோவினால் எழுதப்பட்டதெனவோர் கடிதம் 

கொணரப்பட்டது. எலனீசியர்கள் பலர், பைதாகரசு பொருள் 
கள் எண்களாற் செய்யப்பட்டனவெனக் கூறியதாக, தம்புசன்
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றனர் எனவும் ஆனால் உண்மையில் பொருள்கள் எண்களுக் 

கேற்பவே செய்யப்பட்ட னவென அவர் போதித்தார் எனவும் 

'தியனோ கூறுவதாகவும் அக்கடிதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது. 
இககருத்துத் தன் மனத்தை ஆட்கொண்டிருக்கையில், 

பிளேட்டோவுக்கும் பைதாகரசவாத.த்இிற்குமிடையில் சொல்லள 
விலேயே வேற்றுமை இருப்பதாக அரித்தோதிலுக்குப் படுகிறது. 

* Yc Bursa” எனும் உவமேயத்திறந்குப் பதிலாகவே “பங் 
கெடுத்தல் ”” எனும் உவமேயம் புகுத்தப்பட்டது. * கருதிதுக் 

கள் பற்றிய கொள்கை *”* யெனப்படுவகன் பொருளை ஆராய 

இது இடமல்ல. ஆயினும் “ பிரதியாதல் *” பற்றிய கொள்கை 
பைதாகாசவாதிகளுடையதென அரித்தோதில் கூறுவது பீடோ 

வினால் வேண்டிய அளவிற்கு உறுஇப்படுத்தப்படிகிற தென்பதை 

இங்கு குறிப்பிடலாம். “இக்கொள்கையை அற்கின்றாயா? * 

'சனச் சிம்மியாசு கேட்கப்படும்போது எவ்வித தயக்கமுமின்றி, 

எவ்வித விளக்கமும் வேண்டாது. கான் அகை வற்பதாக, 

அவண் உறுதியுடன் பதிவிறுக்ன்றான்.  ** சமம் '” என்பது 

மட்டுமே உண்மையானது, நாம் சமமெனக் கூறுபவையனைத்தும் 
அதன் நிறைவற்ற பிரதிகளே யெண்னும் கொள்கை அவனுக்கு 

நன்கு பரிச்சயமானதுபோல் தோன்றுறெது. அண்றியும் உருக் 

கள் பற்றிய கொள்கையிலிருந்து ஆன்மாவின் அழமிவினண்மை 

பெறப்படுகின்றது எனச் சோக்ரதர் காட்டியபடியாற்றான் அவன் 

இறுதியில் அழிவின்மைக் கொள்கையை நம்புகிறான். 

மேலும் இக்கொள்கையைச் சோக்ரேதர் ஓர் புதுமையாகக்கூற 

வில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. “கருத்துக்களின் ”” மெய்ம் 

மையானது  * நம்வால் எப்போதும் பேசப்படுவது '* போன்ற 

- வோர் மெய்மையே. மேலும் ஒரு மரபினதெனக் கூறப்படும், 

நூதனமானவோர் மொழிநடையிலேயே இக் “ கருத்துக்கள் ”£ 

விளக்கப்படுகின்றன. “ நாம் சொல்கியோம் £” எனத் தொடங் 

கும் ஞூ இரங்களினாலேயே கலைச்சொற்கள் அறிருகப்படுத்குப்படு 
இன்றன. இது யாருடைய கொள்கை ? பொதுவாக இது பிளேட் 
டோவுடையதெனவே நம்பப்படுகிறது. ஆனால் இது “கருத் 

அுக்கள் ”” பற்றி அவர் முதன் முகவிற் கொண்டிருந்த கொள் 
கையெனவும், பின்னர் இக்கொள்கையில் கணிசமான மாற் 

ங்கள் செய்யப்பட்டன பவெவெனவும் சிலர்- கூறுகின்றனர். ஆனால் 

இவ்வாறு எண்ணுவதுில் பல நெநெருக்கடிகள் உள்ளன... பீடோ 

வில் இது பற்றித் தாப்பட்டிருக்கும் உரையாடலின்போது தான் 

அங்கு இருக்கவில்லை யெனப் பிளேட்டோ கூறுகிறார்... எந்த 

'மெய்மியலானனாவது தனது புதிய கொள்கை ஒன்றை, அது 

அற்கென்வே தன்னோடு வாழ்ந்த பல பெயர்பெற்ற அறிஞர்



பைதாகரசவாதிகள் 319 

களுக்குத் தெரிந்தவொன்றுகான் என அறிமுகஞ் செய்த 
துண்டா? அதை நம்புவது சுலபமல்ல. அனால் இக் 
கொள்கை சோக்கிரதருடைய தெனக் கொள்வதும் சரியா 
காது. ஆகவே * உருக்கள் ” பற்றிய இக்கொள்கை, பின்னர் 

சோக்கிரதரினால் விருத்திசெய்யப்பட்ட தாயினும் பைதாகாச குழு 
வினரிடையேயே முதலில் உருவாகியது என்க கொள்வதைத் 

தவிர வேறு வழியிலலைப்போலத் தோன்றுறைது. இதில் ஆச் 
சரியப்படுவதற் கெதுவுமில்லை. சிம்மியாசுவும் 8பிசுவும் 'பைதா 
காசவாதிகள் என்பது மட்டுமல்லாது சோக்கிரதரின் சடர்களு 

மென்பது வாலாற்று உண்மை. அவர்கள் நாம் சாதாரண 
மாக நம்புவதிலும் பார்க்கக் “ கருத்துக்களில் *” அஇிக பிரிய 
முடையராயிருந்தனர் என்பது பற்றி ஐயமில்லை. ் 

பிளேட்டோ சோக்கிரதரின் காலம் வெளியிடும் கருத்துக்களி 
லிருந்து பிரித்தறிந்து கொளள முடியாதளவுக்குப் பைதாகாச 
வாதம் மாற்றமடைந்துள்ள வரை அதன் வாலாற்றைக் கூறு 

வதண் மூலம் நாம் உண்மையில் இந்நாலின் எல்லைக்கப் 
பாற் சென்றுவிட்டோமெனலாம். ஆனால் நமக்குக் இடைத் 
துள்ள ஆதாரங்களான கூற்றுக்களின் உண்மையான தன் 

மைகளை அறிந்துகொள்வதற்கு அவ்வாறு செய்தல் அவசி 
யமாயிருந்ததென்ச. அரித்தோசெனசு தான் தேரில் அறிந்த 
மனிதர்களைப் பற்றிக் தவறான கருத்துக்கொண்டிருக்க முடி 
யாது. அதேபால அரித்தோதிலும் போதிய ஆதாரமின்றி எதை 
யும் கூறியிருக்க மாட்டார் என நம்பலாம். 

3. பார்மனைடிசில சோகரதரைத் தான பிறப்பதறகு இருபது ஆண்டு 
களுககு முநதியவோர் இகதியில, இககருததைக் கூற வைப்பது போலக் காட்டு 

வதில பிளேட்டோ கவனம் செலுதஇயுளளாா.



இவர்களும் 

இவர்களின 

மூன்னோடிக 
ளும் 

அவரது 
வாழ்க்கை 

அத்தியாயம் 8 

இளய ஈலியவாதுகள் 

154. நாம் சற்று முன்வரை படித்த கொள்கைகள் யாவும் 
அடிப்படையில் பன்மைவாதக் கொள்கைகளே. ஒருடல் வாதத்தை 

நாம் கடைப்பிடித்தோமேயானால் எங்கும் பன்மையியல்பு, 

இயக்கம், மாற்றம் என்பனவற்றைக் கொண்டதாய எமது 

உலக அனுபவத்திற்கு மூரணான பண்புள்ளது சத்துப் பொருள் 
எனக் கூறவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திற்குள்ளாவோம் எனப் பார் 

மனைடிசு காட்டியிருந்தாராதலாற்றான், இக்கொள்கைகள் இவ் 

வாறு பன்மைவாத அடிப்படையிலமைந்தன (பிரிவு 97). எம் 
பிடோக்களிசுவின் நான்கு “ மூலங்களும் ” அனக்சகோரசுவின் 

எண்ணிறந்த “ விதைகளும் ”' பார்மனைடிசுவினால் எழுப்பப்பட்ட 
பிரச்சனையைத் இர்ப்பதற்காகவே கொணரப்பட்டவையெனலாம் 

(பிரிவுகள் 106, 127). பைதாகரசவாதிகள் பார்மனைடிசுவின் 
கொள்கைகளின் செல்வாக்குக்குட்பட்ட னர் என்பதை நிறுவு 
தற்கு வேண்டிய ஆகாரங்கள் இல்லையாயினும், அவர்களது 

கொள்கையின் பிந்திய உருவம் எம்பிடோக்ளிசுவின் கொள் 
கையின் அடிப்படையிலேயே அமைந்தது என நாம் பார்த் 

தோம் (பிரிவு 147). இவ்வாறு அக்காலத்து நிலவிய பன்மை 
வாதமே, ஈலியவாதக் கண்ணோட்ட நிலையினின்று சேனோவினால் 
கண்டிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, பைதாகாசவாதத்திற் கெதிரா 

கவே இவர் வாதித்தார். மெலிசசவும் பைதாகரசவாதத்தைக் 

கண்டித்தார்... ஆனால் சத்துப் பொருள் எல்லையற்றது என்னும் 

பழைய அயோனிய கொள்கையை நிறுவுவகன் மூலம், மெலி 
௪௬ தனக்கும் தனது எதிரிகளுக்குமிடையே ஒரு பொதுவான 

கருத்தைக் காண முயன்றனர் எனலாம். 

1. ஈலிய நாட்டு சேனோ 

165. அப்பொலோடரசுவின்படி* சேனோ எழுபத்தி ஒன்பதா 
வது ஒலிம்பிய ஆண்டில் சிறப்புடன் விளங்கினார். பார்மனைடி௯ 
விலும் இவர் நாற்பது ஆண்டுகள் இளையவர் எனக் கொள்வதன் 

3. மஜ. 1, 29 (௩. 1. 190௨). சேனோவின் காலத்தை அறிதற்கு 
அப்பொலோடர௫வைப் பார்த்தல் வழக்கமில்லையாயினும், அவரது தகப்பன் 
பெயரை அறிவதற்கு அப்பொலோடரசுவிடமிருந்தே மேற்கோள் பெறப்படுவ 
ae அவர் விளங்க காலத்தையறிதற்கும் இவரே ஆதாரம் என்பதில் ஐய 

ல்லை. 
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மூலம் இத்திகதி பெறப்படுறது. ஆனால் இது நாம் பிளேட்டோ 

மூலம் அறிவதற்கு நேர்முரணான தாயிருக்கிறது. இளைஞரான 

சோக்ரேதரைப் பார்மனைடிசுவும் சேனோவும் சந்தித்த சம் 

பவம் இ. மூ. 4க9க்கு முன்னர் நடந்திருக்க முடியாதென 

நாம் ஏலவே பார்த்தோம். சேனோ அப்போது “ இட்டத்தட்ட 

நாற்பது வயதினராய் இருந்தார் ” எனப் பிளேட்டோ கூறு 

இரார்.1 அப்படியானால் அவர் இ. மு. 489 ஆம் ஆண்டளவில், 

அதாவது பார்மனைடிசுவிற்கு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளின் பின் 

னர், பிறத்திருத்தல் வேண்டும். இவர் திலீயுத்தகாரசுவின் 

மகனாவார். இவர் பார்மனைடிசுவினால் சுவீகாரம் செய்யப்பட் 

டார் என அப்பொலோடாசு கூறுவதற்குக் காரணம் பிளேட் 

டோவின் சோபிட்டூவிலுள்ள சில சொற்களுக்கு அவர் தவறாகப் 

பொருள் செய்து கொண்டமையே. அவர் நெடிதுயர்ந்த 

வ௫கரமான தோற்றத்தை உடையவர் எனப் பிளேட்டோ அவரை 

மேலும் வருணிக்கிறார். 

பார்மனைடிசுவைப்போல, சேனோவும் தனது நகரத்தின் 

அரசியலிற் பங்கெடுத்துக்கொண்டார். திமாயோசவின் கூற்றுக் 

களை ஆதாரமாகக் கொண்டுபோலும், ஈலியதநாட்டில் நல்லரசு 

நிலவியதற்கு சேனோவும் ஒரு காரணம் எனவும், அவர் ஒரு 

பைதாகரசவாஇ யெனவும் தஇராபோ கூறுகிறார். இக்கூற்றை 

விளக்குவது சுலபம். பார்மனைடிசு முதலில் ஒரு பைதாகரச வாது 

யாகவே இருந்தார் என நாம் பார்ததோம். ஆகவேதான் rou 

மாபும் பைதாகாச கழகததின் ஓர் களையெனக் கருதப்பட்டது. 

சேனோ ஒரு கொடுங்கோலனு/க்கு எதிராகச் சதி செய்தாரெனவும் 

கூறப்பட்டி ர௬ுக்றைது. இக்கொடுங்கோனனைது பெயர் பற்றியும் 

அவனது இத்திரவதைகளின்போது சேனோ காட்டிய மனத் 

இடம் பற்றியும் வெவ்வேறு நூல்களில் வெவ்வேறு விதமான 

செய்திகள் தரப்பட்டுள்ளன. 

156. சேனோலின் “ நூல்கள் ” பற்றி இடையோசினிசு குறிப் 

பிடுறார். சூயிதாசுவும் சில நூல்களின் பெயர்களைக் குறிப்பிடு 

Ant. இவை மிலட்டச நாட்டு எசைக்கியோசு மூலமாக அலெக் 

சாந்திரிய நால் நிலைய அதிபர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டிருக் 

கலாம். பார்மனைடி௫ல் பிளேட்டோ சேனோவை, தான் 

1, Plato, Parm. 127 b (R. P. 111 ல். சேனோ அதென்சுக்கு 

வத்தசெயதி புளுட்டாக்கனாலும் உறுதிசெய்யப்படுகறது 2௪. 4 (. 1. 130 ஓ. 

அுனணச்சகோரசு, சேனோ எண்போரது போதனைகளைப் பெரிக்ளிசு “Catt. gia? 

அவரது நாலில் கூறப்பட்டிருக்கிறது Ale. I 119 ஒ இலும் இதுபற்றிக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற து. ஜசொலொககோசுவின் மகனான பைதோடாசும் கலி 

யாடிசவின் மகனான கலியாசம் ஆஞககு 100 மினே வீதம் சேனோவிடம் 

பாதனை கேட்பதற்காகப் பணம் கொடுத்ததாக இந்.நூலிற் கூறப்பட்டிருக்றெது. 

அவருடைய 

நூல்கள்
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எழுதிய நூல்களில் தனக்கு மிகவும் புகழைத் தேடிக் தந்த 
நூல், தான் மிகவும் இளைஞனாயிருக்கும்போது எழுதப்பட்ட 

கெனவும் தனது விருப்பத்துற் கெதிராகவே வெளியிடப்பட்ட 

தெனவும் கூறவைக்கிறார். இவ்வுரையாடலின்போது அவ 

ருக்கு நாற்பது வயது எனக் கொள்ளப்படுவதால் இந்தால் 

இ. மூ. 400 ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் ; 

ஆகவே அவர் அதற்குப் பின்னர் பல நூல்களை எழுதியிருக்கலாம் 

என்பதும் சாத்தியமே. சேனோ, ஸசூமிதாச கூறுவதுபோல 

“ மெய்யியல்வாதுிக "ena எதிராக நாலொன்று எழுதினா 

மென்பது உண்மையானால் அது பைதாகர௪ வாதிகளுக்கெது 

சாகவே எழுதப்படடிருத்தல் வேண்டும். “ மெய்யியல்வாது ”” 
எனும் சொல்விற்கும் பைதாகரவாதிகள் வழக்கிற்குப் புறம் 

பான வோர் புதிய பொருள் கொண்டனனவும் பார்த்தோம்ட், 

பிளேட்டோவின் பார்மனைடிகில்  சூறிப்பிடப்பட்டுன்ள. நூல் 

Boars * வாதாட்டங்கள் ” எனும் நூலாகவோ அல்லது 

“ இயற்கை விளக்கம் '* எனும் நாலாகவோ இருக்கலாம் ; 

அல்லது வேறாரு நூலாகவும் இருத்தல் கூடும். 

அரித்தோதுலின் நூல்களில் சேனோவும் உரையாடல்கள் இல 
வற்றை எழுதினாரெனு.ம் பொருன்படக்கூடிய சில குறிப்புக் 

கள் உள்ள போதிலும், அவ்வாறு நாம் எண்ணுதற்டை 
1டரில்லே  பெனலாம். அரித்தோதிலது பெளதிகம் எனும் 

லில், சாமைக்குவையொனறின் மிகச் சிறிய பகுதியூம் ஒலியை 
உண்டாக்கும். எனும் சேனோவின் வாதம் ஒன்று குறிப்பி 

டப்படுகிறது. சிம்பிளிகியச, சேனோவுக்கும் புரோதாகசசவுக்கு 
மிடையே நடந்த உரையாடற் பகுதியொண்றை மேற்கோளாகக் 
காட்டி, இவ்வாதத்தை விளக்குகிறார் ; ஆனால் சேனோ தான் 
எழுதிய உரையாடலொன்றில், தன்னையும் தரு பாத்திரமாக 
கியிருப்பார். எனக் கூற முடியாது. பிற்காலத்திற்றான் 
அவ்வழுக்கம் எற்பட்டது. * சேனோ வினவுபவராகவும் வேறு 
ரூவர் பதிலிறுப்பவராகவும் *” கொண்டு அமைந்த இன்னொரு 
உரையாடல் பற்றியும் அரித்தோதில் வேறோர் இடத்திற் கூறிப் 
பிமனைறார். இதையும் முந்திய குறிப்பைப் போலவே இலகு 
வாக விளக்கிவிடலாம். யோச்சியாசவை ஒரு பாத்திரமாகக் 
கொண்ட உரையாடலொன்றை அ ஆக்கிடாமசவும் எழுதியதாகத் 
தெரிகிறது. சேனோலவினது வாகுங்களை உரையாடல் மூலமாக 
விளக்குவது இவர்கள் யாவருக்கும் சிறத்தவோர் முறையாகத் 
தோனறியிருக்கவேண்டும்.
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சேனோ இளமைக்காலத்தில் எழுதிய நால் பற்றிப்பிளேட்டோ 

தெளிவான விவரங்கள் தநதுள்ளார். அதில் ஒன் MEG 
மேற்பட்ட “ விரிவுரை ** களிருந்தனவெனவும், ஒவ்வொரு 

விரிவுரையும் அவாது எதிரிகளின முற்கற்பிதங்கள் பற்றிக் 

கூறும் பிரிவுகளாக வகுக்கபபட்டிருந்ததெனவும் பிளேட்டோ 

கூறுறார். ஏகம், பன்மை, எனபனபற்றிய சேனோவின் வாதங் 

களைப் பேணித் தந்ததற்காக நாம் சிம்பிளிசியசவுக்குக் கட 
மைப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். இயக்கம் பறறிய வாதங்கள் 

அரித்தோதில் மூலம் எமக்குக் கடைத்துள்ளன. ஆனால் அவர் 

அவற்றைத் தமது வார்த்தைகளில் தந்துள்ளார். 

157. அரித்தோதில் தனது சோபிட்டில் வாதவியலைக் எண்டு 

பிடித்தவர் சேனோவே எனக் கூறியுள்ளார். இவ்வகை வாத 
முறை ஈலிய மரபு ஆரம்பித்தபோதே ஆரம்பித்ததெனினும் 

அரித்தோதிலின் கூற்றுப் பெருமளவிற்கு உண்மை எனலாம். 

'சேனோவின் நாலின் நோக்கம், மொழிநடை என்பவை பற்றி 

யவோர் ரசமான வர்ணனை, சேனோ தானே கூறுவதுபோல, 

பிளேட்டோவினால தரப்படுஇிறது. 

சத்துப்பொருள் ஒன்றேயெனின், பார்மனைடிசுவின வாதம் 

பல முரண்பாடுகளைக் கொண்டதாயும் பொருளற்றதாயும் ஆகி 

விடம் எனும் காரணத்தைக் காட்டிப பார்மனைடிசவின் கொள் 
“கையை நையாண்டி செய்ய முூயல்வோருக் கெதிராக, அவாது 

கொள்கைக்கு வலியூட்ப்வதே உண்மையில், இங்கு எழுதப் 

படுபவற்றின் நோக்கமாகும். பன்மையை ஆதரிப்பவர்களுககெ 

இராகவே இவ்வாதம் ; அவர்கள் சொல்லுபவற்றிற்கு அவர் 
கனவிலும் பார்க்க இரண்டு மடங்கு வலுவுடன் பதிலிறுப்பதும், 

ஒருமைக் கற்பிதத்திலும், பன்மைக் கற்பிதமே போதியளவு 

விரித்துப் பார்க், அதிக முரண்பாடுகளுக்கு இட்டுச்செல்லும் 

எனக் காட்டுவதுமே எமது வாதத்தின் நோக்கம், 

னது எதிரியின் அடிப்படை இடுகோள்களில் ஒன்றினை 

"யெடுத்துக் கொண்டு, அதிலிருந்து ஒன்றுக் கொன்று முரண் 

பட்ட இரு முடிவுகளுக்கு வரலாமென்பதைக் காட்டுவதே 

சேனோவின் முறையாயிருந்தது. அரித்தோதில் இவரே வாத 

'வியலைக் கண்டுபிடித்தவர் எனக் கூறியபோது, இதையே ௧௬ 

இனாரென்சு. தானே உண்மையான எககூற்றுகளிலிருந்து 

ஆரம்பிக்காது, மாற்றானால் ஏற் அக்கொள்ளப்பட்ட எடுகூற்றுக்க 

னிவிருந்து வாதிப்பதே இம்முறை. பார்மனைடிசவின் கொள்கை, 

புலன்களினால் நாம் பெறும் அறிவுக்குப் பலவகைகளில் முர 

-ணுன முடிவுகள் வற்படுவதற்குக்' காரணமாயிருகற து. ஆனால் 

சேனோவின் வாதங்கள் இம்முடிவுகளை ஆதரிக்கும் 'பொருட்டு 

எழுதப்படவில்லை. பார்மனைடிசுவின் எதிரிகளின் கொள்கையும் 

வாதவியல
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இத்தகைய முரண்பாடுகளையே ஏற்படுத்தின என்பதையே அவரது 
வாதங்கள் விளக்க முற்பட்டன. 

158, பொருள்கள் “ பல ”” வாயிருந்தன வெனக் கூறியவர் 

களான பார்மனைடிசுவின் எதிரிகளைக் கண்டிக்கும்பொருட்டே 
சேனோவின் வாதங்கள் எழுந்தன வென்னும் பிளேட்டோவின் 

கூற்றிலிருந்து, அவரது வாதலியல் குறிப்பாகப் பைதாகரச 
வாதிகளுக் கெதிராகவே எழுதப்பட்டதென்பது பெறப்படுறெது.* 

பொருள்கள் பலவேயென்னும் கொள்கை பற்றிப் பொதுவாக 

மக்களிடையே நிலவிய கருத்தையே சேனோ மறுக்க முனைந் 

தார் எனச் செலலர் கூறுகிறார். ஆனால் மெய்யியலாளரொரு 
வர் மறுக்குமளவிற்குப் பொருள்கள் பலவென்னும் கொள்கை 

சாதாரண மக்களிடையே நிலவியதென்பது உண்மையாக விருக்க 

முடியாது. பார்மனைடிசுவின் எதிரிகள் நம்பிய கருத்துக்களே 
சேனோவின் எடுகூற்றுக்களா யமைந்தனவெனப் பிளேட்டோ 
கூறுகிறார். வெளியும், ஆகவே உடலும், பல தனியலகுகளினால் 

ஆனவை யென்னும் இடுகோளிலிருந்து சேனோ தனது முரண் 

பாடுகளை யெல்லாம் பெறமுடியுமெனக் காட்டியுள்ளார். இவ் 

வொப்புக்கோள் பைதாகரச கருத்தே யென்ச. சேனோவின் நூல் 

அவரது இளமைப் பருவத்தே யெழுதப்பட்டது என நாம் 
பிளேட்டோ மூலம் அறிஏறோம். ஆகவே இவர் அதை இத்தா 

லியிலிருந்தே எழுதியிருத்தல் வேண்டும். அங்கு அக்காலத்தில், 
பார்மனைடிசுவின் கொள்கையைக் கண்டி த்திருக்கக் கூடியவர்கள் 
பைதாகாசவாதிகளே.? 

நாமும் பிளேட்டோவைப் பின்பற்றி வழக்கமாகச் சேனோவுக் 
களிக்கப்படும் இகதியை விடப் பிந்தியவோர் திகதியை அளிப் 
போமாயின், அதன்மூலம் வரலாற்றில் அவரது நிலை மிகத் 
தெளிவாகின்றதென்பது கவனிக்கப்படலாம். முதலில் பார் 
மனைடிசுவையும் அவருக்குப் பின்னர் பன்மைவாதிகளையும் 

அவர்களைத் தொடர்ந்து சேனோவின் சண்டனங்களையும் நாம் 
காண்கறோம். வரலாற்று வளர்ச்சி இவ்வாறு நிகழ்ந்ததா 
கவே அநித்தோதிலும் கருதுகிறாரெனலாம்." 

ம். சமீப காலத்தில் தானரி, போம்கர் என்போரும் சேனோவின் வாதங்கள் 

பைதாகரசவுக்கு எதிராகவே எழுந்தன என்பதை நிறுவியுள்ளனர். 

2 சேனோவாற் கண்டிககப்பட்டவர் எம்பிடோகளிசுவாக இருக்கலாமென 

வும் கூறபபட்டுள்ளது. அவரும் சேனோவின் வயதையுடையவராய் இருத்தா£ 
(பிரிவு 98) இவர், பார்மனைடிசுவைக் கண்டித்தெழுதியுள்ளார் (பிரிவு 106). 

ஆனால் சேனோலின் வாதங்கள் அவரது கொள்கையை விசேட மாகக் குறிப் 
பனவெனசக் கருத இடமில்லை. அனக்சகோரசுவையும் அவ்வாறு கருத முடி 
யாதென்க. 

8 178 ஆம் பிரிவைப் பார்க்க.
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159. “206” oottug பற்றியவோர் குறிப்பிட்ட கருத்துக் 

கெதிராகவே சேனோவின் வாதங்கள் பிரதானமாகத் தொகுக் 

கப்பட்டிருக்ன்றனவெனலாம். “* யாராயினும் தனக்கு அலகு 

என்ன வெனக் கூறினால் பொருள்கள் என்னத்தாலானவை 

யெனத் தன்னாற் கூறமுடியுமென ” சேனோ கூறியதாக இயூ 

டெமோசு தனது :: பெளதிகம் '' எனும் நூலிற் கூறுகின்றார். 

சிம்பிளிசியசுவினாற் பேணித் தரப்பட்டுள்ள, இதுபற்றிய அலெக் 

சாந்தரது குறிப்புரை மிகவும் திருப்திகாமானதாயுள்ளது. 

₹ புன்மை என்பதற்குப் பல அலகுகள் என்பது பொருளாதலா 

லும், பொருள்களில் அலகுகளிலலை யாதலாலும், பொருள் 

கள் பலவாயிருத்தல் சாத்தியமேயில்லை யெனப் பார்மனைடி௪ 

லின் சீடரான சேனோ நிரூபிக்க முற்பட்டாரென இயூடெமோச 

கூறுின்றார் ” என அலெக்சாந்தர் எழுதியுள்ளார். எல்லாப் 

பொருள்களும் பல அலகுகளாலானவையேயென்னும் பைதாகரச 

கொள்கையே குறிப்பிடப்படுவதை இங்கு நாம் தெளிவாகக் 

காண்டேறோம். சேனோ மறுத்தது இதையே. 

“அலகு” 

என்பது 

என்ன? 

160. சேனோவின் கொளகை பற்றி நமக்குக் கிடைத்துள்ள சேனோவின் 

பகுதிகளை நோக்கும்போதும் இதுவே அவாது வாதத்தின் கருத் 

தென்பது தெளிவாின்றது. அப்பகுதிகள், டியல்* அவற்றைத் 

குந்துள்ள ஒழுங்கின்படி. இஙகே .தரப்பட்டுசன்றன . 

(1) 

இருப்பது அளவு அற்றதாய் இருந்தால், அது இருக்கவே 
மாட்டாது. . . ஆனால் அது அளவுடையதாய் இருந்தால், ஒவ் 

வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவையும் மொத்தத்தையும் 

உடையதாய் இருப்பதோடு தனக்கு முன்னிருப்பதிலிருந்து ஒரு 

குறிப்பிட்ட தூரத்திலிருப்பதாயுமிருக்கும். அதற்கு முன்னால் 
இருப்பதைப் பறறியும் இவ்வாறு கூறலாம். எனெனில் அதுவும் 

அளவையுடையதாயிருக்கும் $ அதற்கு மூன்னாலும் ஒன்று இரு 
க்கும். இதை ஒருமுறை கூறினும், பலமுறை கூறினும் சரியே ; 

எனெனில் இவற்றில் ஒரு பகுதியும் கடைப் பகுதியாயிராது. 

மேலும் இவற்றுள் ஒன்றாயினும், பிறிதொன்றோடு ஒப்பிடப் 

படும்போது அதனனளவுக்கு இருப்பது அல்லாத 'காகவிராது 

ஆகவே, பொருள்கள் பலவாயின் அவை ஒருங்கே பெரியனவும் 

சிறியனவுமாயிருத்தல் வேண்டும் ; இவற்றிற்கு அளவே இல்லை 

எனுமளவிற்குச் சிறியனவாயும், எல்லையற்றன எனுமளவிற்குப் 

பெரியனவாயும் இருத்தல் வேண்டும்.௩.1.184. 

3. பைதாகாச புள்ளி மூன்று பரிமாணங்களைக் கொண்டது எனச் சேனோ 

காட்டுன்றார். 

வாதப் 

பகுதிகள்
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(2) 
எனெனில், அதை எப்பொருளோடு சேர்த்தாலும் அப்பொருள் 

அதனால் அளவிற் பெரியதாகாது ; எனெனில், அளவற்றவொன் 

றைக் கூட்டுவதானால் ஒரு பொருளும் அளவிற் பெரியதாகாது. 
இதிலிருந்து சேர்க்கப்பட்டது அளவேயில்லாதது என்பது உட 

னடியாகப் பெறப்படுகிறது. இது வேறொரு பொருளிலிருந்து 

எடுக்கப்பட்டாலும் அப்பொருள் அளவிற குறைந்ததகாகாத ; 

இது வேறொரு பொருளோடு சேர்க்கப்படும்போது அது அளவிற் 

கூடுவதில்லை ; ஆகவே எடுூக்கப்பட்டதும், சேர்க்கப்பட்டதும் உண் 

மையில அதிரவியமே என்பது தெளிவு. 7௩.1.1832. 

(3) 
பொருள்கள் பலவாயிருந்தால் அவை தாம் எத்தனையோ, 

அத்தனையாயே இருத்தல் வேண்டும். அதிற் கூடவோ குறை 

யவோ இருக்க முடியாது. அவை தாம் எத்தனையோ, அத்துனை 

யாயிருப்பின், எணணிக்கையில் அவை முடிவுள்ளவையே. 

பொருள்கள் பலவாயின அவை எண்ணிக்கையில் முடிவற் 

றவை ; வனெனில் அவற்றிற்டையே பிறபொருள்கள் எப்போ 

தும் இருக்கும். அவற்றிற் இடையேயும் பிற பொருள்கள் இருக் 

கும். ஆகவே பொருள்கள் எண்ணிறந்தவையே. ௩.7. 1835. 

161. அலகு அளவு இல்லாததென நாம் கொள்வோமாயின்- 

அறரிததோதில் கவர்பாட்டு வாதம் எனக் கூறும் வாதத்து 

லிருதது இது பெறப்படுறெது-யாவும் மிக மிகச் சிறியனவா 

யிருத்தல் வேண்டும். அளவு இல்லாத அலகுகளினால் ஆன 

எதுவும் அளவுடையதாய் இருக்க மூடியாது. அதேபோல 

பொருள்களில் உள்ள அலகுகள், எவ்வளவு சிறியனவாயினும், 
அமரவுடையனவே யென்போமானால் பொருள்கள் எல்லையற்றுப் 

பருத்தனவெனக் கூறுதல் வேண்டும். கோடு முடிவில்லாது 

்.. செல்லர் இவ்விடத் இல் ஒருகுறையுளதெனசகாட்டுினார். ஒரு பொருளிவி 

ருந்து ஒரு புள்ளியைக் குறைப்பதனால் அப்பொருள் அளவிறகுறைவடையாது 

எனச் சேனோ கட்டாயம காட்டியிருக்கவேண்டும். ; ஆனால் அவர் இபபகுதிக 

வின் ஆரமபத்திற்கு மூதலே அவ்வாறு செயஇருக்கலாம். 

8: இதையே அறரிததோதில் “4 கவர்பாட்டு வாதம்” என அமைத்தனர். 

ஒரு கோடு புள்ளிகளால் ஆனதெனின * குறிப்பிட்டவொரு கோட்டில் 

எத்தனை புளளிகளுள்ளன * ” எனும் கேள்விக்கு சாம் விடை கூறக் கூடிய 

வர்களாயிருத்தல் வேண்டும். ஆனால் ஒரு கோட்டையோ அல்லது அதன் 
எற்தப்பகுதியையுமோ இரு சமபாஇகளாகப் பிரிபபது எப்போதும் சாத் இயமே. 
ஆகவே கோடு புள்ஸிகளாலானதெனின், அதிலுள்ள புள்ளிகள் எப்போதும் 

தாம் கூறும் எண்ணிலும் கூடியனவாயே இருக்கும்.



இனைய ஈலியவாதிகள் ் 327 

பிரிக்கப்படக்கூடியது.  இக்கொள்கையினபடி ஒவ்வொன்றும் 

சிறிய அளவுள்ள, ஆனால் முடிவற்ற எண்ணிககை கொண்ட, 

அலகுகளினாலானதே கோடு. 

இவ்வாதம் புள்ளிகளைப் பறறியதே யென்பது அரித்தோது 

லின்  பெளதிகவதீதம '' எனும் சநாலிலுள்ளவோர் மிகவும் 

பயனுடைய பகுதிமினால் 'நிரூபிக்கப்படுறை.து. அப்பகுதி பின் 

வருமாறு : 

“* அலகு பிரிக்கப்படக்கூடியதாயின, சேனோவின எடுப்பின் 

படி, அஃது அதிரவியமாயிருக்கும். எதைச் சேர்ப்பதனால் எப் 

பொருளினது அளவும் அதிகரிககவில்லையோ, எதைக் கழிப் 

பதனால் எபபொருளினது அளவும் குறைக்கப்படவிலலையோ, 

அப்பொருள் சத்துப் பொருளேயலலவெனச் சேனோ கூறு 

இன்றார் ; ஏனெனில சத்துப் பொருள் அளவுடையதாயிருத்தல் 

வேண்டுமென்பது தெளிவு. மேலும் அது அளவுடையதாயின் 

அஃது உடலுள் பொருளென்க ; எனெனில் எல்லாவகையிலும் 

பரிமாணமுடையது உடலுள்ள பொருளே. கோடு, தளம் ஆகிய 

ஏனைப் பொருள்கள், பொருள்களோடு ஒரு முறையாகச் சேர்க்கப் 

படின. அவற்றைப் பெரிதாக்கும் $ வேறொரு முறையாகச் சேர்க் 

கப்படின் அப்பொருள்களில் எவ்வகை மாற்றமும் எறபடாது. 

ஆனால் புள்ளியினாலும், அலூனாலும் பொருளகளை எவ்வகை 

யிலும் பெரிதாக்க முடியாது. ” 

இவை யாவற்றிலிருந்தும் புலப்படுவது * பன்மை யை ஆக் 

குவதாகக் கூறப்படும் “ ஒன்று 4 கெதிராகவே சேனோ தனது 

வாதங்களைத் தொடுத்துள்ள எனபதே... “பன்மை” பல 

: ஒன்று களினால் ஆனது என்கையில் குறிப்பிடப்படும் 

ஒன்று ” பைதாகாச கொள்கையிலுள்ள அலகே. 

162. “வெளி பறறிய பைதாகரச கொள்கைக் கெதிராகத் 

தொருக்கப்பட்டதுபோலத் தோனறும் வாதமொன்று அரித் 

தோதிலாற் குறிபபிடப்பட்டிருக்கிறது. இம்பிளிசியண அதைப் 

பினவருமாறு கூறுகிறார் : 

 வெளியிருக்குமாயின அது யாதேனுமொண்றிலேயே இருக் 

கிறது ; எனெனில இருபபவை யாவும் யாதேனும் ஒனறிலேயே 

இருக்கனறன. ஆனால் அதுவும் வெளியிலேயே இருக்கறது. 

ஆகவே வெளி, வெளியிலிருத்தல் வேண்டும். இது இவ்வாறு 

இறுதியினறி ஒடகறது. ஆகவே வெளியென்பதில்லை. ” 

வெளியை அதனில் இருக்கும் உடலிலிருந்து பிரித்துக் 

கருதும் முயற்சியையே இங்கு சேனோ கண்டிக்கிறார். உடல் 

வெளியில் இருக்கிறதென தாம் கூறினால் வெளி எதில் 

வெளி
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ஊள்ளதெனவும் நாம் கேட்டல் வேண்டும். வெற்றிடத்தை 

மறுக்கும் பார்மனைடிசுவின் வாதத்திற்கு வலுஷட்டுவதே இவ் 

வாதம். ஒவ்வொரு பொருளும், யாதேனும் ஒன்றில் இருக்க 
வேண்டும் அல்லது தனக்கு அப்பால் எதையும் கொண்ட 

தூய் இருத்தல் வேண்டும் எனும் வாதம் வெளியே யெதுவு 
மில்லாத முடிவுள்ள கோளம் பற்றிய பார்மனைடிசிய கொள் 

கைக் கெஇராக உபயோ௫க்கப்பட்டிருக்கலாம். 

168. இயக்கம் பற்றிய சேனோவின் வாதங்கள் அரித்தோதிலி 
னாலேயே பேணித் தரப்பட்டுள்ளன. பார்மனைடிசுவின் கொள்கை 

எவ்வகை இயக்கமும் சாத்தியமில்லை யெனும் மூடிவை எற் 

படுத்தியது. அவருக்குப் பின் வந்தோர் இம்முடிவைத் தவிர்க் 

கும் பொருட்டு ஒருமைவாதக் கருதுகோளையே கைவிட தேரிட்டது. 
இயக்கமென்பது அசாத்தியமெனக் காட்டுவதற்குச் சேனோ புதிய 

நிரூபணம் எதையும் கொண்டுவரவில்லை ; பார்மனைடிசுவின் 
கொள்கையால் எவ்வாறு இயக்கத்தை விளக்குவது இயலாத 

தாய் இருந்ததோ அதுபோலவே பைதாகரசவாதிகளினுடையது 

போன்ற பன்மைவாதக் கொள்கைகளினாலும் இயக்கத்தை 

விளக்க இயலவில்லை என்பதையே அவர் காட்டுின்றார். இவ் 

வாறு தோக்குகையில் சேனோவின் வாதங்கள் வெறும் சார 

மற்ற தொடர்களல்ல வென்பதும், அளவு எனும் எண்ணக் 

கோளின் வரலாற்றில் இவை ஒரு பெரிய வளர்ச்சியைக் குறிப் 

பனவென்பதும் புலனாகும். இயக்கம் பற்றிய அவரது வாதங்கள் 

பின்வருமாறு : 

3. ஐட்டப்போட்டி மைதானமொன்றையும் உன்னாற் கடக்க 

முடியாது. முடிவுள்ள காலத்தில், உன்னால் முடிவற்ற எண் 

ணிக்கையுள்ள புள்ளிகளைக் கடக்க முடியாது. நீ எந்தக் குறிப் 

பிட்ட தூரத்தையும் கடப்பதற்கு முன்னர் அத்தாரத்தில் பாதித் 

தூரத்தைக் கடத்தல் வேண்டும். அப்பாதியைக் கடப்பதற்கு 

முன்னர் அதன் பாதியைக் கடத்தல் வேண்டும். இது இவ்வாறு 

இறுதியின்றிச் செல்ின்றதாகையால், குறிப்பிட்ட வெளியெத 
னிலும் முடிவற்ற எண்ணிக்கையுள்ள புள்ளிகள் உள்ளன. 

இவ்வாறு முடிவற்றனவாயுள்ள புள்ளிகளை, மூடிவுள்ள காலத் 
தில் ஒவ்வொன்றாகக் தொடுதல் இயலாது. 

2. அக்கிலிசு ஒருபோதும் ஆமையை முந்த முடியாது. 

ஆமை எந்த இடத்திலிருந்து தொடங்கேதோ அரத இடத்தை 
அவண் முதலில் அடைதல் வேண்டும். அதற்குள் ஆமை 
சற்றுத்தூரம் முன்னே சென்றிருக்கும். அக்$லிசு அப்போது 
அந்தத் தாரத்தைக்கடந்து முடித்தல் வேண்டும். மீண்டும் 
ஆமை சற்றுத்தாரம் முன்னே சென்றுவிடும். அக்லி௬
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எப்போதும் முன்பிருந்ததிலும் பார்க்க அண்மையில் வருகின் 

னுனாயினும், ஒருபோதும் ஆமைக்கு தேர் சமமாக வரமாட் 

டான. 

இரண்டாவது வாதத்தின் “ கருதுகோளு”ம் முதலாவது 

வாதத்தினதும் ஒன்றே. கோடென்பது புள்ளிகளின் வரிசையே 

எனும் கருதுகோளே இரண்டிலும் உளது. ஆனால் இரண்டாவ 

இல், இயங்கும் பொருள் ஒனறு புகுத்தப்படுவதன் மூலம் 

வாதம் சற்றே சிக்கலுடையதாக்கப்படுறேது. ஒவ்வொரு முறை 

யும், வித்தியாசம், முன்பிருந்ததில் பாதியாகுவதற்குப் பதி 

லாக, மாறாவிகிதமொன்றின்படி குறைத்து வருகிறது. மேஷம், 

இக்கருதுகோளின்படி, இயங்கும் பொருளெதுவும், அது எவ் 

வாறு வேகமாக இயங்கினாலும், எவ்வளவு சிறிய தூரத்தையும் 

ஒருபோதும் கடக்க முடியாதென முதலாவது வாதம் விளக்கி 

யது ; இரண்டாவது வாதம், எவ்வளவு மெதுவாக இயங்கினா 

ஸம் அது முடிவற்ற தூரத்தைக் கடக்குமென்பதை விளக்கு 

இறது.* ் 

8. பறக்கும் அம்பு நிலையாயிருக்கிறது. தனக்குச் சமமான 

அளவுள்ள வெளியிலிருக்கும் எப்பொருளும் நிலையாயிருக்கிற 

தென்றால், இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் எப்பொருளும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட கணத்தில் தனக்குச் சமமான வெளியிலேயே இருக் 

இன்றதாதலால், இயங்கைகொண்டிருக்கும் எப்பொருளும் திலை 

யாயிருக்கிற. 

இங்கு மீண்டுமொரு புதிய சிக்கல் புகுத தப்பட்டி ருக்கிறது. 

இயங்கும் பொருளே நீளமுடையதாயிருகறைது. அதன் பல் 

வேறு நிலைகள் புள்ளிகளாயிராது கோம்களாயுள்ளன. மூடி 

வற்ற எண்ணிக்கையுள்ள பிரிக்க முடியாத பகுதிகள் ஒரு 

கோட்டிலுள்ளனவெனும் கருதுகோளை மறுக்கும் நோக்கத் 

துடனேயே முதலிரு வாதங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. இவ்வாகு 

மும் இதற்கடுத்ததும் ஒரு கோட்டில் முடிவுள்ள எண்ணிஃ கை 

யுள்ள பிரிக்கமுடியாத பகுதிகளேயுள்ளன எனும் கருத்தை 

நிறுவ முயல்வன.” 

1. இரு. யோடமின கூறுவதுபோல (Mind, 1916, ஐ. 42) * முதலாவது 

வாதம் இயக்கம் ஒரு போதும் ஆரமபிக்கவே முடியாதென்பதைக் காட்டூன் 

றது; இரண்டாவது வாதம் மெதுவாகச் செல்வதும், அதனிலும் விரைவாகச் 

செல்வனவறறைப் போன்றளவு விரைவாக௫௪ செல்றைது எனக காட்டுனெறது. ”* 

ஒரு கோட்டை அதை ஆக்கும் புள்ளிகளாக முடிவின்றிப் பிரிக்க முடியும் 

எனும் கருதுகோளின் அடிப்படையில் ஏற்படும் விளைவுகளைக் காட்புவனவாகவே 

இவ்வாதங்கள் அமைந்துள்ளன. 

2 மயோடமிண், முன்பு கூறிய நூலில்,
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&. ஓரளவு நேரத்தின அரைப்பங்கு, அதன் இருமடங்கு நோ.த 
இற்குச் சமமாயிருக்கலாம். மூன்று வரிசைகளாகப் (பொருள்கள் 

இருகன்றனவென வைத்துக் கொள்வோம். அவற்றில் ஒரு 
வரிசை (4) நிவையாயிருக்கையில் மறற இருவரிசைகளும் (£,0) 

ஒன்றுக்கொன்று எதிரான இசைகளில் நகாகின்றன (படம் 1). 

இவை யாவும் ஒரே இடத்திற்குள் வருவதற்குள் 7, &, யில் 
உள்ளவற்றிலும் இரண்டு மடஙகு பொருள்களை 0 மிற தாண் 

டயிருககும் (படம் 2). 

படம் 1 படம் 2 

A eo ee @ A @® @® @® ® 

Beeee8 + Be ee @ 

௦ ஆய eee @ cee 8&8 @ 

ஆகவே 0 யைத் தாண்டுவதறகுச் செல்லும் நேரம் & யைத் 

தாண்டுவதற்குச் செலலும் நோதத்தைப்போல இருமடங்காகற து. 

ஆனால் டூயும் ந யும A யின் இடத்தை அடைவதற்கு வேண் 

டிய நேரம் சமமானதே. ஆகவே இரண்டு மடஙகுதோம் 

பாதி நேரத்திறகுச் சமமானதே. 

எநதப்பொருளும், அதற்குச் சம அளவுள்ள பொருள நிலை 
யாயிருநதாலும் சரி, இயங்கிக் கொண்டிருந்தாலும் சரி ௪ம 
மான வேசத்துற் செல்கையில் சமமான நோரத்துற்குச் செலலல் 

(வேண்டும் எனும் எடுகோளிலேயே இப்போலி நியாயத் தொடை 

தங்கியுளள தென அரித்தோதில் கருதுகிறார். அது உண்மை 

மயன்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால் இவ்வெடுகோள் Crem 

வுடையதென தாம் கற்பித்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. இரண் 

Lug வாதம் மூனறாவது வாதத்தோடு தொடர்புள்ளதா 

யிருக்றெது. முதலாவது வாதததிலுள்ள, ஒரு இயங்கும் புள்ளி 

யோடு அக்கலிசுவும் இரண்டாவது இயஙகும் புளளியாகச் 

சேர்ந்து கொள்கிறான் ; இந்த வாதம் பறக்கும் அம்பெனும் 

ஒரு நகரும் கோட்டடன இரண்டாவது நகரும் கோடொனறை 

யூம் சேர்த்துக்கொளகிறது. ஆனால் கோடுகள் இங்கு அலகு 
வரிசைகளாகக காட்டப்படுன்றன. பைதகாகாசவாதிகளும் 

கோட்டை, அலகுகளின வரிசையெனவே கருதினர், கோடுகள் 

தனியான அலகுகளின் தொகுதியென்பதும், நேரம் தனியான 
கணங்களின் தொகுதியென்பதும் உண்மையானால், ஒவ்வொரு 
அலகும் எத்தனை அலகுகளைத் தாணடூறைது என்பதைவிட, 
இயக்கத்தை அமாவிடுதற்கு வேறு வழி காணமுடியாதென்க. 
பொருள்கள யாவும் தனித்தனியே உள்ளவை என்னும் எடு 
கோளைக் கொள்ளுவதால் உண்டாகும் பொருந்தா முடிபுகளை 
எடுத்துக்காட்டுதற்காகவே மற்றைய எல்லா வாதங்களையும்போல
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இவ்வாதமும் கொணரப்பட்டது. மற்றைய கருதுகோள்கள் எம் 

மைப் பொருந்தா முடிபுகளுக்கு இட்டுச் செல்லுகின்றன என் 

பதை விளக்குவதன் மூலம் உலகம் இடையீடின்றித் தொடர் 

பாய் இருக்கும் பொருள்களைக் கொண்டது என்னும் கருத்தைச் 

சேனோ நிறுவியுள்ளார். ஒன்று தொடர்பாய் உள்ளதெனப் 

பார்மனைடி௬ கூறினார் என்பது நம் நினைவில் இருக்குமானால் 

(பகுதிகள் 8,256), சோக்கிரதர் கூறுவது போல, பிளேட்டோ 

சேனோவின் வாதமுறையைப் பற்றித் தரும் விவரம் எவ்வளவு 

சரியானது என்பளத நாம் கண்டு கொள்வோம். 

2, சாமோசுநாட்டு மெலிசு 

164. இதாகெனிசுவின் மகனும், மெய்யியலாளனுமான. 

மெலிசசுவே இ. மு. 441-0 ஆண்டின் அதெனிய கப்பற்படை 

யைத்தோற்கடித்.த சாமியப் படைத் தலைவனென, அரித்தோதிலது 

ஆதாரத்தோடு, .தனது பெரிக்கிளிசவின் வாழ்க்கை யெனனும் 

நாலில் புளுட்டாக்கு கூறுகிறார் ; இவர் சிறப்புடன் விளங்கிய 

காலம் எண்பதஇநான்காவது ஒலிம்பிய ஆண்டென (௪. மு. 

44441) அப்பொலோடாசு நிர்ணமித்ததற்கும் இதுவே காரண 

மாயிருத்தல் வேண்டும் என்பதில் ஐயமில்லை.* இதைவிட 

மெலிசசுவின் வாழ்க்கை பற்றி நாம் வேறொன்றும் அறியோம். 

சேனோவைப் போல இவரும பார்மனைடிசுவின் சீடரேயெனக் 

கூறப்படுறைது. ஆனால் இவர் சாமோசு நாட்டைச சேர்ந்தவராத 

லால், முதலில் இவர் அயோனிய மரபைச் சேர்ந்தவரா 

யிருந்திருக்கலாம். இவரது கொள்கையின் அம்சங்கள் கில 

வும் இக்கருததை ஆதரிப்பனவாயுள்ளன. ஆனால் அதே நேரத் 

இல் ஈலிய வாதவியல் முறையில் இவர் முற்றாக நம்பிக்கை 

கொண்டிருந்தார். என்பது பற்றியும், அயோனிய கருத்துக் 

களில், அதற்கு முரணாயிருந்தவற்றைக் கைவிட்டனர் என்பது 

பற்றியும் சந்தேகத்திற்கேயிடமில்லை. அதென்சின் மேன்மை 

காரணமாக, கிழக்குக்கும் மேற்கிற்குமிடையே இலகுவாகத் 

தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய மூறையில் எற்பட்டிருந்த புதிய 

வசஇகளின் பயனை நாம் இங்கு கவனிக்கலாம். 

1, அப்பொலோடாசு லிம்பியாட்டின் நான்காவது ஆண்டையல்லாது 

முதலாவது ஆண்டையே கருதினாரெனபது சாத்தியமாயிருக்கலாம். தெளரியை. 

நிறுவப்பட்ட ஆணடாய இதுவே அவரது வழமையான காலம் என்க. ஆனால் 

அவர் நான்காவது ஆண்டையே கருதினார் எனச் கொள்ளுவதே அதிக 

பொருத்தமானதெனலாம். 

அவரது 

வாழ்க்கை
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மெலிசசுவின் 165. நமக்குக் கிடைத்துள்ள பகுதிகள் சிம்பிளியசுவிட 

வாதத்திலிரு ,9ரநதே கடைத்துள்ளன. முதலாவது பகுதி தலிர ஏனைய 

ச் த ve “யாவும் டியல்சு தந்துள்ளவாறு இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. 

(Ja) அதிரவியமே உள்ளதாயின், மெய்யான ஒன்றைப்பற்றிக் 

கூறுவது போல அதைப்பற்றி யாது கூறமுடியும் ? 

(1) இருந்தது எதுவோ அது என்றும் இருந்தது. எனெனில் 

அது இடையிலே ஏற்பட்டதாயின், அவ்வாறு ஏற்படுவதற்கு 

முன்னர் அது அதிரவியமாயிருந்திருத்தல் வேண்டும். ஆனால் 

அது அதிரவியமாயிருந்தால், எவ்வகையிற்றானும் அதனின் 

Hib எப்பொருளும் தோன்றியிருக்க முடியாது. R. P. 142. 

(2) ஆகவே அது இடையில் ஏற்பட்டதல்ல. இருப்பதாதலால் 

அஃது எப்போதும் இருந்தது ; எப்போதும் இருக்கும், ஆரம் 
பமோ முடிவோ அதற்கு இல்லை ; அதற்கு எல்லையும் இலலை, 

எனெனில் அது இடையிலே உண்டாியதாமின் அதற்கு ஒரு 
ஆரம்பமும் (எனெனில் அது எதாவது ஒரு காலத்தில் உண் 
டாகத் தொடங்கயிருக்கும்), முடிவும் (ஏனெனில் உண்டாவது, 

ஏதோவொரு காலத்தில் முடிந்திருக்கும்) இருந்திருக்கும் ; 
ஆனால அது ஆரம்பிக்கவோ முடியவோ இல்லை. எப்போதும் 

அது இருந்தது, எப்போதும் அது இருக்கும். அதற்கு ஆரம் 
பமோ முடிவோ, எதுவும் இல்லை ; எனெனில் முற்றாக இராது. 
இருப்பதென்பதே ஒன்றுக்கும் ஒருபோதும் சாத்தியமில்லை. 

R. P. 148. 

(8) மேலும் அது என்றும் இருப்பதைப்போலவே, என்றும் 

அளவில் எல்லையற்றதாகவும் இருக்கும். %, 1, 418. 

(4) ஆனால் ஆரம்பமோ, முடிவோ உள்ள எதுவும் எல்லை 

யற்றதாகவோ, நித்தியமானதாகவோ இருக்க முடியாது. %. 

P. 143. 

(5) அது .ஒன்றல்லவெனின், அதை வேறெதுவும் சூழ்ந் 

இருக்கும். RK. P. 144 a. 

(6a) (அன்றியும் அது ஒன்றாயிருப்பதனால் அது முழுவதும் 

ஒரே தன்மையுடையதாயிருக்கறது ; எனெனில் மாறுபட்டதா 

மிருந்தால், அது பலவாயிருக்குமேயொழிய இன்றாயிருக்காது), 

(6) எனெனில் அது (எல்லையற்றதாக) உளதானால், அது 

ஒன்றாயிருத்தல் வேண்டும் ; எனெனில் அது இரண்டானால் 

அது எல்லையற்றதாயிருக்கமுடியாது ; எனெனில் அவை அப் 
சி ஒன்றையொன்று கட்டுப்படுத்துவனவாய் அமையும். %.
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(7) ஆகவே அது நித்தியமானதாகவும், எல்வையற்றதாகவும், 

ஒன்றேயாகவும், முற்றிலும் ஒரே தன்மையுடையதாகவும் இருக் 

றைது. மேலும் அது அழியவோ, அல்லது அளவிற் கூடவோ 

மாட்டாது. அதற்கு நோவோ துன்பமோ எற்படுவ இல்லை. 

எனெனில் இவறறுள் எதாவது ஒன்று அதற்கு வற்படுமாயி 

னும் அது ஒன்றாக இருக்க முடியாது. ஏனெனில் அது 

மாற்றமடைந்தால், சத்துப்பொருள் முற்றாக ஒரோ தன்மை 

யுடையதாக இருக்க முடியாது. ஆனால் முன்பிருந்தது இல்லாது 

போய் மூன்பில்லாதது புதிதாக உண்டாதல் வேண்டும். 

சத்துப் பொருளானது பததாமிரம் ஆண்டுகளிறறானும் ஒரு 

மயிரனவாவது மாற்றமடையுமானால், காலம் முடிவதற்குள் 

அது முற்றாய் அழிந்துவிடும் எனலாம். 

அண்றியும் அதனுன் நிலமை ஒழுங்குகானு.ல் மாற்றமடை 

யும் என்பதும் சாததியமில்லை ; எனெனில் முன்பிருந்த 

ஒழுங்கு. அழிவதுமில்லை ; முன்பில்லாக ஒமுங்கு புதிதாக 

உண்டாவதுமில்லை. ஆனால் அதிலுள்ள எதுவும் ஸாற்றமடை 

யாமலும், அதனோடு எதுவும் சேராமலும், அதிலிருந்து எது 

வும் கழிக்கப்படாமலுமிருத்தால், ஒறு சத்துப்பொருளின் ஒழுங்கு 

எவ்வாறு மாற்றமடைதல் கூடும்? எனெனில் எதாவது 

பொருள் மாற்றமடையின், அஃது அதன் ஒழுங்கு மாற்றமடை 

வதற்குச் சமமாகும். 

அது நோவையும் அனுபவிப்பதில்லை ; எனெனில் நோவுள்ள 

தரு பொருள் முற்றாக இருக்க முடியாது. நோவை அனுப 

விக்ரம் ஒரு பொருள் என்றுமுளதாக OTS 3 பூரண 

மாக விருக்குமொன்றைப் போனறளவு ஆற்றலும் அதற்க 

இராது. அன்றியும் நோவை அனுபவிப்பதாயிருந்தால் அது 

முற்றிலும் ஒரே தன்மையுடையதாகவுமிராது, தோவொன்று 

சேர்க்கப்பட்டதால் அல்லது கழிக்கப்பட்டதாலேயே அது நோவை 

அனு பவிகனெறதாதலால், அது முற்றிலும் ஒரே தன்மை 

யுடையதாயில்லை. ப்ரரணாமாயிருக்கின்ற எதுவும் தோரவை உணர 

மாட்டாது. எனெனில் அவ்வாறு அது உணரின பூரண 

மாயும், சத்துப்பொருளாயும் இருந்ததும் அழிந்துபோம். முன் 

பில்லாதிருந்தது உண்டாகும். நதோவைப்பற்றிய இவ்வாதங்கள் 

அுன்பத திற்கும் பொருந்துமென்க. 

வெறுமையாகவும் ஒன்றுமில்லை. சனெனில் வெறுமையா 

யிருப்பது அதிரவியமே. அ.திரவியமென்பது இருக்க முடியாது. 

அது இயங்குவது மில்லை; ஏணெனில் அது செல்வதற்கு 

இடமெதுவுமில்லை. ஆனாஸ் அது ,நிறைவுள்ளதாயிருக்றைது. 

எனெனில் ஆங்கு எதுவும் வெறுமையாயிருந்தால் அது அவ்
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வெறுமையுட் செல்ல முடியும். ஆனால் ஆங்கு வெறுமை 

யாய் எதுவுமிலலையாதலால், அது செல்வதற்கு இடமெதுவும் 

இல்லை. 

அது. தரிடத்தில் இண்மையுடையதாதவும் பிறிதோரிடத்தில் 

ஐஜதானதாசவும் இருக்க முடியாது. ஐதாசவுள்ள எதுவும் 

இண்மையுடையதாயுள்ள வெதனிலும் பார்க்க வெறுமையான 

காயிருக்றது. ஐகாகவுளளது இண்மையாகவிருப்பதைப்போல 

நிறைவுள்ளதாய் இருக்க முடியாது. 

இிறைவாக இருப்பதிலிருந்து நிறைவில்லாது இருப்பதை நாம் 

இவ்வாறே இனங்கண்டுகொள்ள வேண்டும். ஒரு பொருளில் 

வேறு எததப பொருளுக்காவது இடமிருந்து அதை உட் 

சேர்தனுக்கொள்ள முடிந்தால், அது நிறைவுள்ளதல்ல. ஆனால் 

அகுற்குள்ளே வேறு எத்தப பொருளையும் உட்சேர்த்துக்கொள்ள 

இடமில்லாதிருந்தால் அது நிறைவானதே. அதில் எதுவும் 

வெறுமையாயில்லாவிட்டால் அது நிறைவாகவே இருத்தல் 

வேண்டும். அது நிறைவானதாயிருநதால் இயங்கமுடியாது. 

R. P. 145. 

(8) அது ஒன்றுமட்டுபமே எனபதற்கு இவ்வாகதமே மிகச் 

கறந்த நிரூபணமொனக $ ஆனால் பினவருவனவும் அதை 

நிரூபிப்ப னவே. பல இருப்பின், அவை யாவும் ஒனறு எது 

குன்மை படைத்ததென நான கூறினேனோ, அத்கதுன்மையை 

உடையனவாகவே இருததல் வேண்டும். எனெனில் திலஞும், 

தீரும், வாற்றும, இயும, இரும்பும், தங்கமும் இருப்பின், அவற் 

அட் இலை உயிருள்ளவாயும் Bo இறந்தனவாயும இருப் 
பின், பொருள்கள வெள்ளையாயும், கறுப்பாகவும், அவை 

எவ்வாறெல்லாமுள்ளனவென, மனிதர்கள் கூறுகன்றார்களோ, 

அவ்வாறெல்லாம இருப்பின், நாம காண்பவையும் நமக்குக் 

லேட்பவையும் சரியானால், இவை ஒவ்வொனறும் நாம் முன்பு 

இர்மானித்ததுபோலவே இருத்தல் வேண்டும். அன்றியும் 

அவை ஸமாறற முடியாதனவையாய் என்றும ஒரே தன்மை 
யுடையனவாய் இருத்தல வேண்டும். ஆனால் நாம் காண்பதும் 

கேட்பதும் அறிவதும சரியே என நாம் கூறினாலும், சூடா 

யிருபபனு குளிர்கிறது எனவும் குளிர்ந்திருப்பது சூடாகிற எ என 

வும் நாம் நம்புகிறோம் ; கடினமாயிருப்பது மென்மை யுடையா 

தாகவும் மென்மையாயிருப்பது கடினமானதாகவும் மாறு 

னணெறனவென நம்புகிறோம் ; வாழ்வது இறக்கின்ற தெனவும் 

வாழாதிருப்பதிலிருந்து பொருள்கள் பிறகன்றன வெனவும் 

எண்ணுகிறோம் ; எல்லாப் பொருள்களும் மாதியுள்்ளனவென 

வும அவற்றின் முத்திய தன்மைக்கும் இப்போதைய தன்
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மைக்கும் இடையே எத்தகைய ஒறறுமையும் இல்லைடெனவும் 

நம்புசன்றோம். கடினமான பொருளான இரும்பு, விரலால் 

தொடுவதனால் தேய்ந்து போடறது என நாம் எண்ணுகிறோம் . 

நாம் திடமான பொருள்கள் எனக் கருதும் துங்கம், கல் 

சன்பனவும இவ்வாறே என நினைக£றோம். மேலும் மண்ணும் 

கல்லும் நீரிலிருந்து உண்டானவை எண் எண்ணுகிறோம். 

எனவே நாம் சத்துப் பொருள்களைக் காணவோ அறியவோ 

இல்லையெனபது தெளிவாதநேது. இப்பொருள்கள் ஒன்றோ 

டொன்று பொருநதுவனவலல. தமககென உருவமும் வலி 

மையும் உடைய நிததியமான பொருள்கள் பல உளவெனநாம் 

கூறியிருந்தாலும் அவை யாவும் மாறறமடைனெறன வென 

வும் நாம் ஒவவொரு முறை பார்க்கும்போதும அவை வெவ் 

வேறு தன்மைகளையுடையனவாமிருக்கின்றன வெனவும் தாம் 

நிலைக்கறோம். ஆகவே நமது நாட்டு பிழையென்பதும், இப் 

பொருள்கள் பலவெனை தாம் நம்பியது கவறென்பகும் தெளி 

வா௫ன்றன. சத்துப் பொருளகளாயிருநகால் அவை மாற்ற 

மடையமாட்டா. ஒவ்வொரு பொருளும, அது எத்தன்மையது 

என நாம் எண்ணினோமோ அத்தனமையதாகவே இருந்தி 

ருக்கும் ழ எனெனில் உண்மையான சத்துப பொருளிலும் வலி 

மைபயுடையது எதுவுமில்லை. ஆனால் அது மாறற மடைந்த 

'தானால், முன்பிருந்தது, இலலாது போய்விட்டது ; மூனபு இல் 

லாதிருந்தது உண்டாகியுள்ள க. எனலாம். ஆகவே பல பொருள் 

கள் உளவாயின, அவை யாவும ஒன்றினது தன்மையையே 

உடையனவாயிருத்தல் வேண்டும். %, 2. 144. 

(9) அது இருப்பதானால், அது ஒன்றாகவே இருத்தல் வேண் 

டும். ஆனால் அது ஒனறானால் அதற்கு உடல் இருகக முடி 
யாது ; ஏனெனில் உடலிருப்பின், பகுதிகளிலிருக்குமாதலால், 

அது தனறாயிருக்காகு. R. P. 1467. 

(10) சத்துபபொருள் மிரிககப்படுவதாயின், அது இயக்கமுடை 

wa. இயங்குவதாயின் அது இருக்க முடியாது. ௫. 144a3, 

166. ஆரம்பத்தில் மெலிசச௯ ஈலிம மரபைச் சேர்ந்தவராக 

அல்லா இருந்திருக்கலாம் எனபது முன்னா குறிப்பிடபபட்டது. 

ஆனால் பார்மலை.டிசுவின் கொளகையில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரே 

யொரு கருத்தைமட்டும் தவிர்த்து, னைய யாவற்றையும், அவர் 

ஏற்றுககொண்டார் என்பதில் ஐயமில்லை. “ அதிரவியம் என்ப 

இல்லை ” என்னும் பார்மனைடிசுவின் கருத்தை மீண்டும் வலியு 

ஹறுத்தியே அவர் தமது நூலை ஆரம்பித்திருக்கறாரென த்: தோன் 

நுற்து (பகுதி 76). மேலும் இக்கருத்தை ஆதரிக்கும் 
பொருடடு அவர் தரும் வாதங்களும் நமக்கு. ஏற்கெனவே அறிமுக 

சத்துப்பொ 

ருள் பற்றிய 
கொள்கை



சத்துப்பொ 

் எல்லையற்று 

வெளியிலுள் 

ளது எனல் 
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மாைவை(பகுதி1). சத்துப் பொருள், பார்மனைடிசு கூறியதைப் 

போல நித்தியமானதே. இக்கருத்தை மெலிசசு தல க்கே உறிய 

மூறையிற் கூறியுள்ளார். உண்டானவை ய வற்றிற்கும் gir 

முதலும் முடிவும் உளவாதலால், உண்டாகாதவற்றிற்கு முத 

லும் முடிவுமில்லை யென அவர் வாதுித்தார். நிறைவிதி 

எடுப்பொன்றை இவ்வாறு எளிய எதிர்மாற்றஞ் செய்ததுபற்றி 

அரித்தோதில் மெலிசசுவைப் பலமாகக் கண்டிக்கிறா. ஆனால் 

மெலிசசு இச்கருத்தை நம்பியதற்கு இந்தியாயமொன்றே ஆதா 

ரம் எனக் கொள்ளலாகாது. சத்துப் பொருள்பற்றி அவர் 

கொணடிருந்த கருத்து முழுவதுமே அது நித்தியமானது 
என அவரை எண்ணத் தூண்டியதெனலாம். சத்துப்பொருள் 

காலத்தைப் பொறுத்தவரையில் ஓதியும் அந்தமும் இல்லாத 

வொன்றாதலால் வெளியைப் பொறுத்தவரையிலும் கூட அது 

எல்லையற்றதாயிருத்தல் வேண்டும் என மெலிசசு அனுமானித் 

தாரென அரித்தோதில் கருதியது சரியாயிரு நதிருந்தால், அது 
உண்மையில நாம் கவனிக்க வேண்டிய வொன்றாகயிருக்கும். 

ஆனால் அரித்தோதில் எப்பகு இிமைப் பார்த்து இவ்வாறு பொருள் 

கொண்டாரோ அப்பகுதி எமக்கும் இடைத் தஇருக்றைதாதலால் 

(பகுதி 2) நாம் எமக்குத் தோன்றுநெவாறு அகற்ருப் பொருள் 

கொள்ளலாம். அப்பகு இியைப பார்க்கையில் அதிலுள்ள “எல்லை, 
யற்ற ” என்னும் சொற்றொடர் ** வெளியில் எல்லையற்ற ” 

எனும் பொருள் கொண்டது என அரித்தோதில் எண்ணுவ 

தில் நிமாயம் ௪துவுமில்லைப் போலத்மிதான்றுகறது . 

167 காலத்தில் மட்டுமல்லாது வெளியைப் பொறுத்தவரையி 
அம் கூட சத்தப்பொருள் எல்லைடற்றதே என்கைமில் மெலிசு 
பார்மனைடி சுவின் கொள்கையிலிருந்து மாறுபடிகறார் எனவே 
கூறவேண்டு:. ஆனால் இவ்வாறு எண்ணுவதற்கு அவருக்குச் 
சிறந்தவோர் நியாயமிருந்த தாகையால், அவர் இத்தகைய அசா 
தாரணவாதத்தின் உதவி கொண்டு தனது கருத்தை Hoi 

யிருக்க வேண்டியதில்லை. சத்துப் பொருள் கட்டுப்படுத்தப் 

பட்டதாயின் வெறறிடத் இனாலேயே கட்டுப்படுத்தப்பட்டி ருக்கும் 

என்பதே அவர் கூற்று. அரித்தோதில் மூலம் தாம் அறியும் 
இந்நியாயம், உண்மையில் பார்மனைடிசுவின் கொள்கைக்கு 

மேற்பட்டவோர் வளர்ச்சியைக் குறிப்பதாகும். சத்துப்பொரு 

ளோர் முடிவுள்ள கோளமென அவர் கருதினார். ஆனால் 

இக்கொள்கையின் முழுவிவரங்களையும் காண்டல் இவருக்கு 
மிகச் சிரமமானவோர் காரியமாக இருந்திருக்கும். கோளத் 

திற்கு வெளியே அதிரவியமே உள்ள தெனவே அவர் கூற 

வேண்டியிருந்திருக்கும் ழ ஆனால் அதிரலியமென ன்றும் 
இல்லையென்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். எல்லை
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யுள்ளவோர் கோளத்தைச் ep எல்லையற்ற வெற்றிட 

மில்லாது, கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது : என்பதை 

மெலிச௬ உணர்ந்தார்! ; அவரும் இம்மரபைச் சேர்ந்த 

எனையவர்களைப் போலவே வெற்றிடம் என்பதை மறுத்திருந் 

தாராதலால் (பகுதி 7) , சத்துப் பொருள் வெளியளவிலும் 

எல்லையற்றதே எனக் கூறவேண்டியிருந்தது (பகுதி 3). இக் 

கருத்தை அவர் ஏற்பதற்கு, அயோனிய சிந்தனை மரபோடு 

இவருக்கு இருந்த தொடர்பும் காரணமாயிருந்திருக்கலாம். 

சத்துப்பொறாள் எல்லையற்றது என்பதிலிருந்து அது ஒன்றே 

என்பது பெறப்படுகிறது ; ஏனெனில் ஒன்றல்லவாயின், அது 

பிறிதொன்றால் கட்டிப்படுத்தப்பட்டி ருக்கும் (பகுதி 5) . ஒன்றா 

யிருக்கையில அது முற்றிலும் ஒரே தன்மையுடையதாயிருத்தல் 

வேண்டும் (பகுஇ 68) . ஏனெனில் ஒன்றென்பதன் பொருள் 

அதுவே. ஆகவே சத்துப்பொருள் ஒன்றேயான, மூற்றிலும் 

ஒரே தன்மையுடையதான உடலுள்ள பூரணம். அண்றியும் அது 
வெளியில் எல்லைற்றதாகவும் காலத்தில் எல்லை கடந்து 

முன்னும் பின்னும் விரிவதாயும் உள்ளது. 

168. ஈலியவாதம் எப்போதும் பிறகொள்கைகளை விமரிசனம் அயோனிய 

செய்வதாகவே அமைநதது. அக்காலத்து நிலவிய ஏனைய வாதிகளுக் 

மெய்யியற் கொள்கைகளைப் பற்றி மெலிசசுவின் கண்ணோட்டம் கெதிரான 

எவ்வாறிருந்தது என்பது பற்றியும் நம்மால் அறிய முடிகிறது. கண்டனம் 

ஒன்றில், ஒரினவியல்பு முற்றாக விருக்கவில்லை எனக் கொள் 
சம் இசைவின்மை அயோனிய கொள்கைகளில் உள்ள தவ 

Open மெலிசசு காட்டினார். மேலும் அயோனிய மெய்யிய 

லாளர்கள் யாவரும் மாற்றம் ஏற்படுதல் சாத்தியமென ஒப்புகீ 

கொண்டனர். ஆனால் பொருள்கள் யாவும் தன்றாயின் மாறறம் 

என்பது ஒருவகையில் உண்டாதலும், அழிதலுமாயிருத்தல் 

வேண்டும். ஒரு பொருள் மாற்றமடையலாமென ஒப்புக்கொண் 

டால் அது நித்தியமானது என நிறுவமுடியாது. அனக்கி 

மாந்தர் போன்றோர் கூறியது போல, அதன் பகுதிகளின் 

ஒழமுங்கலும் மாற்றமேற்பட முடியாது. அத்தகைய மாற்றத்தின் 

போது எப்போதும் அழிதல், உண்டாதல் என்பன நடைபெறு 

இன்றன. ‘ 

மெலிசு அடுத்துதாகக் கூறும் விடயம் சற்று நூாதனமானது. 

சத்துப்பொருளினால் துன்பத்தையோ தோவையோ உணரமூடி 

யாதென அவர் கூறுகிறார் ; ஏனெனில் இவை, சத்துப்பொருளி 

லிருந்து, யாதேனும் கழிக்கப்படுவதால், அல்லது அகுனோடு 

3, சேனோவின் கொள்கைக்கும் இதற்குமிடையேயுள்ள * வேறுபாட்டைக் 

கவணிக்க, 
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யாதேனும் சேர்க்கப்படுவதால் மட்டுமே உண்டாகின்றன. ஆனால் 

சததுப்பொருள் : இவ்வாறு கூடவதோ, குறைவதோ அசாத்தி 

யம். இதற்கு என்ன பொருள் எனக் காண்பது எளிதான 

காரியமன்று. அனக்சகோரசு புலனுணர்வை விளக்குதற்கு உப 

யோூத்த கொள்கையே இங்கு கருதப்படுவதாயுமிருக்கலாம். 

பொதுவாக இயக்கமும், குறிப்பாக ஐதாதல், இண்மையடை 

. தல் எனபனவும் அசாத்தியமே ; எனெனில் இவையிரண்டும் 
நடைபெ ுவதாயின் வெற்றிடமிருத்தல் வேண்டும். இக்கார 

ணத்திற்காகவே பிரிக்கப்படுந்தன்மையும் சத்துப் பொருளுக் 

இல்லையெனப்பட்டது. இவை பார்மனைடிசுவினாலும் உபயோடுக் 

கப்பட்ட வாதங்களே. 

auarere 169. மெலிசசுவின் கொள்கையைப் பற்றிய விவரங்கள் 

வாதத்திற்கு யாவறறிலும், அவர் சத்துப்பொருளானது உடலுள் பொருளே 

எதிரான யென்பதை மறுத்தாரெனவே கூறப்பட்டிருக்கறெது. சிம்பினிசியசு 

கண்டனம் இக்கருத்தை நிரூபித்தறகெனவே மேற்கோளாகத் தந்துள்ள 9 

ஆவது பகுதியைப் பார்ப்பின், இவ்வபிப்பிராயம் மேலும் உறுதி 

யாக்கப்படும். ஆனால் ஆதி கிரேக்க மெய்யியல் பற்றிய எமதுபொது 

வான கருத்துச் சரியானதெனின், இக்கூற்று நம்பமுடியாத 

வொன்று போல் தோன்றும். “ பார்மனைடிசுவின ஒன்று கருத் 
துப் பொருளாயிருந்தது; மெலிசசுவினதோ சடப்பொருட் சார் 

பானதாயிருந்தது * என அரித்தோதில் * பெளதிகவதீகம் ” 

எனும் நூலிற் கூறியிருப்பதை நோக்காகையில் இக்கூறறைப்பற்றி 
எமக்கு மேலும் ஆச்சரிய முண்டாகிறஅு. ஆனால் சிம்பிளிசியச 

வின் கையெழுத்துப் பிரதிமில் உள்ளபடி, இப்பகுகுயில் தரப்பட் 

டி.ரப்பது முற்றிலும் கற்பனையானவோர் உதாரணமே. எது 
வாயினும் இருப்பின் அது உடலுள்ள பொருளாகவும், ஒன்றாக 
வும் இருக்கவேண்டுமாகையால் பொருளகள் உள்ளமையை மறுப் 

பதே இதற்குப் பொருள் எனவே நாம் இயல்பாகக் கருதுதல் 

வேண்டும. ஆனால் இது மெலிச௪ுவினாலும் நம்பப்பட்ட ஈலிய ஒன 
றைக் கருதுவதாக விருக்க முடியாது ; மேலும் இவ்வாதம் 

சொற்களைப் பொறுத்தவரையிலும் சேனோவின் வாதஙகளி 
லொன்றைப் போல விருப்பதால், முடிவான அலகுகள் பறறிய 
பைதாகரச எடுகோளூக் கெதிராகவே இதுவும் தொடுக்கப்பட் 

டிருக்றதெனக் கொள்ளலாம. ஆனால் நாம இவ்வாறு கொள் 
வதற்குத் தடையேது மிருப்பின், அது இப்பகுதி பற்றி இரு 

மறை குறிப்பிட்டுள்ள இம்பிளிசியச, அதற்கு வழக்கமாகக் 

கொடுக்கப்படும் பொருளையே கொண்டார் என்பதேயாகும். ஆனால் 
அவ்வாறு அவர் பொருள் கொண்டது இயல்பாகவே எற்படக் 
கூடியவோர் தவறே. இ.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் நடுப் 

பகுதியில் “ ஒன்று ” எனும் சொல்லிற்கு இரு பொருள்கள்
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வழங்னெ ; அச்சொல் சத்துப்பொருள் முழுவதையுமோ அல்லது 

வெளியின் அலகான புள்ளியையோ கருதிற்று. முதலாவது 

பொருளில் அதை நிறுவுதற்கு, ஈலிய வாதிகள் இரண்டாவது 
பொருளில் அதை மறுக்கவேண்டியிருந்தது. ஆகவேதான் 

தாம் மறுத்த பொருளில் * ஒன்று ” எனக் குறிப்பிட்டபோதும் 

சிலவேளைகளில் அது அவர்கள் ஆதரித்த பொருளில் உபயோ 

இக்கப்பட்டதாகக் கருதப்பட்டது. சேனோ “ஒன்றை ” மறுத்த 

பகுதி பறறியும் இப்பிரச்சனை வற்பட்டதை நாம் பார்த்தோம்". 

170. மெலிசசுவின் பகுஇகளில் மிகவும் விசேடமாகக் குறிப் அனக்சகோச 

பிடத்தக்கது அவாது கடைப் பகுகியேயாகும் (பகுதி 8). அது டஜன் 

அனக்சகோரசுவுக் கெதிராகத் தொடுக்கப்பட்டது போலத் கோன் _ண்டனம் 

றது. அப்பகுதியின் சொற்கள் அவரைக் குறிப்பபபோலவே 

தோன்றுன்றனவெனலாம். எமது புலன்கள் எமக்குக் காட்டு 

பவை தமது கொள்கைக்கு முரணாயுள்ளனவென அனக்சகோரசு 

ஓப்புக்கொளகையில் (பிரிவு 187) இதற்குக் காரணம் அவற்றின் 

வலுவற்ற தன்மையேயென அவர் கூறியிருந்தார். அவர் 

இவ்வாறு: ஒப்புக்கொண்டதைப் பயன்படுத்இக்கொண்டு, சத்துப் 

பொருளைப் பற்றிப் புலன்கள் கூறுவதை நாம் நம்பாவிடின, 

நாம் ஈலியவாதத்தை நிராகரிக்க முடியாதென மெல்ிசசு 

கூறுகிறார். உள்ளவை பலவென நாம் அனச்சகோரசுவோடு 

ஒப்புக்கொள்வோமாயின், அவை ஒவ்வொன்றும் ஈவியவாதி 

கள் கூறும் ஒன்றைப் போல விருத்தல் வேண்டும் என 

அவர் வியக்கத்தக்க புத்திக்கர்மையோடு எட்டிக்காட்டினார். 

அதாவது இசைவுள்ள ஒரேயொரு பனமைவாதம் அணுவாதமே 

யெண்க. 

அரித்தோதிலின் சண்டனங்கள் காரணமாக மெலிசசு மிகக்கு 

றைவாகவே மதிப்பிடப்பட்டூள்ளார். அவரது வாதத்தின் முற்பகு 

தியிலுன்ள போலியான எதிர்மாற்றத்தை வைத்துக் கொண்டே 

அரித்தோதில் தமது படாடோபமான கண்டனங்களை எழுப்பி 

னார் என நாம் ஏற்கெனவே பார்த்தோம். எதிர்மாற்ற விதிகள் 

பற்றி மெலிசசு எதுவும அறிந்திருக்கவில்லை. அவர் தனது 

கொள்கையை மாற்றாமலே அதை அப்பழுக்கற்ற நியமமுடைய 

தாக்கியிருக்கலாம். ஈலியவாதக் கொள்கைகளை முறைப்படுத்திய 

பெருமை இவரையே சாரும். அத்துடன் பன்மைவாதிகள் 

உணர்வதற்கு முன்னரே, பொருள்கள் பலவென்னும் கொள் 

கையை எவ்வாறு இசைவின்மை இன்றி அமைக்க முடியும் 

1. ]7ந9 ஆம் பிரிவை பார்க்க.
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என்பதைக் கண்டவரும் அவரே. மூலப் பொருள் ஒன்றே 

யெனப் போதித்த *-சோபிட்டுகள் ” பெலிசசவின் கொள் 

கையை திலைநாட்டினர் ” என இப்போூறாத்திசுவின் மருகனான 

பொலிபேச௯ குற்தஞ்சாட்டினார் என்பதுவும் குறிப்பிட த்தக்கது. 

1, பொதுவாக சலியவாதிகளையும், சூறிப்பாக மெலிசசுவையும் மதிககாமல, 

அவர்களுடைய கொள்கையையும் பெரிதும் தவறாகப பொருள் கொண்டவரான 

அரித்தோதிலுக்குப பினவந்தோர் ஒப்புக்கொணட கதையே மெலிச௬: 

ஆற்றலற்றவர் எனபது. .



அத்தியாயம் 9 

மிலட்டசுநாட்டு லியூகப்போசு 

17] மைலீசிய மரபு அனக்சிமினிசுவுடன முடிவடையவில்லை லிபூ$ப்போசம் 

என நாம் கண்டோம் (பிரிவுகள் 51, 122). தேலிசுவினால் தெமோகரித் 

முதலில் எழுப்பப்பட்ட வினாவிற்கு மிகவும் பூரணமான விடைய தோசும் 

ளிததவரும் ஒரு மைலீசிய சிந்தனையாளரே என்பது குறிப்பிடத் 

தக்கது.உ ஆனால லியூப்போசு என ஒருவர் இருந்தாரோ வென் 

பது பற்றியும் சந்தே௫க்கப்பட்டுள்ளது எனபதும் உண்மையே. 

இப்பெயருடைய மெய்யியலாளர் எவரும் இருககவில்லை யென 

எபிகூரசு கூறியதாக நாம் அறிேறாம். சமீபகாலத்திலும் 

அவரது கூற்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அரித்தோதி 

லும் தியோபிறசுத்தோசுவும், அணுவாதம் இவராலேயே தோற் 

அவிக்கப்பட்டதெனக் கூறினர். இவ்விடயத்தில் அவர்கள் பிழை 

விட்டிருப்பார்கள் எனக் கொள்ள முடியாது. அரித்தோதில் 

தெமே்ரித்தோசுவைப் பற்றி விசேட ஆர்வத்தோடு ஆராய்ந் 

தார். அணுவாத மரபு தோன்றிய ஊராகிய அபுதேராவும் 

அவரது பிறந்தஷான தாகெய்ரோசுவும் அணித்தாய் இருந்தன. 

லியூசிப்போசு பற்றிய இப்பிரச்சனை தெமோடரித்தோசுவின் 

காலம் பற்றிய பிரசசினையுடன் சேர்ததே ஆராயப்படவேண்டும். 

அனக்சகோரசு வயோதிபராயிருந்த காலத்தில் தான் இளைஞனா 

மிருந்ததாகத் தெமோூரித்தோசு கூறியுள்ளார். அவர் சிறப்பு 

டன் விளங்கயே காலமென அப்பொலோடரசு குறிப்பிடும் 8. மு. 

420 ஆம் ஆண்டுக்குச் சற்று முனனராகவேதான் தெமோ 

இரித்தோசு தமது மரபை அபுதேராவில் ஆரம்பித்திருக்க 

1, இவர் ஒரு ஈலியர் அல்லது மைலீரசியா எனத் இயோபிறசுததோசு 

கூறுறொ.. இலர் இவர் er ஈலியர் எனவும் வேறு சிலா இவர் ஓர அபுதேரைநறு 

வெனவும கூறினா என இடையோசினிசு கூறுகிறார். பைதாகரசவாதிகளது 

பிறந்தஷர்கள பறறிய சநதேகஙகள (7 ஆம் அத. 208 ஆம் பக. கு.1) போனறவை 

இக்கூறறுக்கள. வேறு சிலர் லியூபெபோசு ஒரு மீலியர் எனச் கருதினரெனவும் 

இடையோசினிசு கூறுறார். இதுவும் பலரை ஆட்கொணடவோரா மயககமாகும். 

மீலோசுநாட்டூ டயாகாசு ஓர் மைலீசியரென ஈ.த்தியோசு கூறுன்றார். லியூ௫ப் 

போசு எக்காரணததிறகாக ஈலியர் என அழைககபபட்டாரோ அககாரணததிற் 

காகவே தெமோடரிததோசு சிலரால் மைலீசியா என அழைக்கப்பட்டார். 

எரொடோதச தன்னை ஒரு அலிககரநாசியன எனக் கருதினாரோ அல்லது 

தெளரியன எனக கருதினாரோ எனும சந்தேகமும் இத்தகையதே யென 

லாம். 

341
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வேண்டுமென்பது இதிலிருந்து பெறப்படுிறது." அப்பொலோ 

னிய நாட்டு இடையோசினிசு வென்பார் தமது கருத்துக்களிற் 

சிலவற்றை அனக்சகோரசுவிடமிருந்தும் வேறு சிலவற்றை லியூ 

இப்போசுவிடமிருந்தும் பெற்றாரெனத் தியோபிறகுத்தோசு கூறு 

இரார். அப்படியாயின் இடையோசினிசுவின் நூலிலும் அணு 

வாதக்கொள்கையின சாயைகள் இருந்திருக்க வேண்டும். 

மேலும் இ. மு. 425 ஆம் ஆண்டுக்கு மூன்னசே எழுதப்பட்ட 

தான அரித்தோபெனிஎவின் “மேகங்கள் ” எனும் நூலில் இடை 

யோசினிச௪ுவின் நால் நையாண்டி செய்யப்பட்டிருக்றைது. இதி 

லிருந்து 5. மூ. 428 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னரே வியூலிப் 

போசுவின் நூல் அறிமுகமாகியிருந்ததென்பது பெறப்படுகிறது. 

அந் நாலெது வென்பதையும் நாம் இியோபிறசுத்தோசுவிண் மூல 

மாக அறிவோம். தெமோூரித்தோசுவினுடையதென வழக்க 

மாகக் கூறப்படும் பேரண்டவியல் எனும் நாலே அதுவென்க. 

ஆகவே தெமோ௫ரித்தோசுவிடையவை எனப் பிற்காலத் 

Bo கருதப்பட்ட பிற பநூல்களும் உண்மையில் அபுதேரா 

மாபினைச் சேர்ந்தன வே என்பதும் பெறப்படின்றது. அப் 

படியாயின் அம்மாபைத் தோற்றுவித்தவரான வியூகிப்போசு 

வின் நூல்களும் அவற்றுட் சில இருநதிருததல் வேண்டும். 

இப்போகிறாத்திசுவின் பெயரில் எமக்குக் கிடைத்துள்ள நூற் 

றொகுதியைப் போன்றவையே இவையும் எனக் கூறலாம். 

அத்தொகுதியிலுள்ள பல்வேறு நால்களின் ஆகிரியர்களது 

பெயர்களை அறிதல் எவ்வாறு இயலாதாயிருக்கறதோ, அவ் 

வாறே. இந்நூற் றொகுதியின் ஆசிரியர்களது பெயர்களைப் 

பற்றியும் மூடிவு செய்தல் சரமமாயிருக்கறதென்லாம. லியூ 

இப்போசு ஒரு ஈலியர் எனச் சில நூல்களிற் குறிப்பிடப் 

பட்டிருநததெனத் தியோபிறசுத்தோசு கூறுஇன்றார். முண்டு 

வேறோர் மெய்யியலாளாது பிறப்பிடம் எதுவென்பதுபற்றி எற் 

பட்ட மயக்கமே இங்கும் எற்பட்டதெனக் கொள்வதாயின், 

லியூபெைபோசு ஈலியாவிற் குடியேறியிருந்தார் எனவே நாம் 

கொள்ளுதல் வேண்டமும்*, இ. மு. 450-49 ஆம் ஆண்டில் 

மிலட்டசில் நடைபெற்ற புரட்சிக்கும் அவர் அக்இருந்து வெளி 

யேறியதற்கும் தொடர்பிருக்கலாம். இவர் பார்மனைடிசுவின் 

கழகத்தின் அங்கததகவராயிருந்தார் எனத் தியோபிறசுத்தோச 

3, டியல்ச சொல்வதுபோல, தெமோூரித்தோச எழுதிய காலததில் அனக்ச௪ 

கோசு காலமாகவிட்டாரெனவே இக்கூறறிற்குப பொருள் கொள்ள 

வேண்டும் போலத தோன்றுகிறது. இதனாலேயே, இவா இறப்புடன் விள்ஙயே 

காலம் அனகசகோரசசுவிற்கு 40 ஆணடுகளின் பினனரே யென அப்பொலோ 

டான கருதினார் போலும். 

உ 341 ஆம் பக்கக் குறிபபைப பார்க்க.
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தெளிவாகக் கூறுகிறார். மேனும் அக்காலத்தும் பார்பானை 
டிசுவே அக்கழகத்திற்குத் தலைமை வூத்தாரெனபதும் தியோ 

பிறசுத்தோசவின் வார்தகைகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது. 

பிளேட்டோ தரும் சாலமானத்தை வற்றுக்கொண்டால், இது 

உண்மைமென்பது புலனாகும. வியூிப்போசு சேனோவிடம் 
பாடம் “கேட்டா ”” ரெனவும் இயோபிறசுத்தோசு கூறியுள்ளார் 
போலத் தோன்றுகிறது. இது நம்பக்கூடியவொன்றே. எப்படி 

யாயினும் இவரது இந்தனை நமூறையில் சேனோவினது செல் 

வாக்கு மறுக்க முடியாதளவிறகுப படிநதிருநததென்பதை 

நாம் பார்ப்போம். எம்பிடோககளின, அனக்சகோரச எனபா 

Gag லியூவப்போசுவுக்கும் இடையே எத்தக்கைய தெதொடர்பு 
இருந்ததென்பதையும இலகுவாக நிர்ணயிக்க முடியாது. இவ் 

விருவருடைய கொள்கைகளிலும அணுவாததஇன் சாயல்கள் 

காணப்படுின்றன வெனபதும விவுப்போசு சான ஒருவர் 
உண்மையில  இருந்தாரெனபதற்கு ஆதாரமாகக் கொள்ளப 

படுறது ; ஆனால் வியூப்போசு இருந்தது பறமிய உண்மையை 

நம்புவதற்கு இத்தகைய நியாயங்கள் எவையும் உண்மையில் 

அவசியமில்லை எனலாம். எம்பிடோகிளிச வியூப்போசுவின் 
கொள்கைகளின்  செல்வாக்குக்குட்பட்டிருந்தார்.. எனபகற்கு 

ஆதுாரமான முக்ய கருத்து “ுன்றொளைகள் ” பற்றிய 

கொள்கையிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். ஆனால் இக்கொள்கை 

உண்மையில் அலுக்மையோனிடமிருந்தேதே தோன்றியது என 

நாம் அறிவோமாதலால், எம்பிடோக்கிளிசுவிடமிருந்தே வியூஇிப் 

போசு இக்கொள்கையைப் பெற்றார் என நம்ப இடமுளது. 

அண்றியும் அனக்சகோரசசவுக்கு வியூகிப்போசுவின கொள்கை 

களைப பற்றித் தெரிந்திருந்தது எனக் கருதவும் இடமிலலை 

எனக் கூறலாம். வெற்றிடம் எதுவும் இல்லையென அவர் 

கூறினார் என்பது உண்மையே. ஆனால் அணுவாதப் பொருளில் 

யாராயினும் இக்கொள்கையை அதற்கு மூன் திறுவ “awed 

றனர் எனறும் கூற முடியாது. . ஆதி பைதாகாச௪சவாதிகள் 

வெற்றிடம் எனபது பற்றிக் கூறியிருந்தனர். ஆனால அவர்கள் 

வளிமண்டலக் காறறுக்கும் வெற்றிடத்திறகும் வேறுபாடிருப் 

பதை அறியாதிருந்தனா ; அன்றியும், இளெப்சைட்ணா, காற்று 

நிறைக்கப்பட்ட தோற்பைகள் எனபனவறறின மூலம் அணக்ச 

கோரசு தடாததிய பரிசோ துணைகள் பைதாகாச கொள்கையை 

மறுக்கும் நோக்கத்துடன் நடத்தப்பட்டவையாயிருத்தல் வேண் 

மும், அன்றேல் அவை பயனற்றனவாக விடுன்றன. உண் 

1, 6ஆம் அத், 1.81 ஆம் பிரிவையும் 7 ஆம் அது. 145 ஆம் பிரிவையும் 

பார்க்க.



344 ஆஇ இரேக்க மெய்யியல் 

மையில் லியூப்போசுவை மறுக்க விரும்பியிருந்தால், அனக்ச 

கோரசு முற்றிலும் வேறுவகையான பரிசோதனைகளை உபயோூத் 

திருக்க வேண்டும். 

அணுவாதக் 17௨. அபிப்பிராயங்கள் எனும் தனது நூலின் முதற்பகுதி 

கொள்கை மிஸ் இயோபிறசத்தோசு லியூபேபோசு பற்றிப் பின்வருமாறு 

பற்றித் தயோ உ, ஜினார். “ ஈலியா அல்லது மிலட்டசுவைச் சேர்ந்த லியூ௫ப் 

பிறகுத்தோச் போசு (எனெனில் அவரைப் பற்றி இரண்டுவிதமாகவும கூறப் 

பட்டிருக்றேது) மெய்யியல் வாதி எனும் முறையில் பார்மனை 
டி.சுவுடன் தொடர்பு பூண்டிருந்தார். ஆயினும் பொருள்களை 

விளக்கும் முறையில் அவர் பார்மனைடிசு, செனோபனிசு 

போன்றோர் பின்பற்றிய வழியே செல்லவில்லை. உண்மையில் 
இவாகளுக்கு முற்றிலும் எதிரான ஒரு வழியையே அவர் 
பின்பற்றினார் எனவே தோனறுகிறத (%. 2, 185.). எல்லாம் 

என்பது ஒன்றெனவும், சிருட்டிக்கப்படா ததெவவும், எல்லை 

யுள்ளதெனவும் அவர்கள் கூறினர். அன்றியும் இப்பொருள் 
பற்றிச் சிந்திக்கவும் முடியாதென அவர்கள கூறினர். ஆனால் 

லியூசிப்போசு எண்ணிறந்த, இடைவிடாது இயங்கக் கொண்டிருக் 

கும் அணுக்கள் உள்ளனவெனக் கூறினர். அவை எண 

ணற்ற வடிவங்களையுடையனவெனவும் அவர் கூறினார். இவை 

ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தையுடையனவாயே இருத்தல் வேண்டும் 

எனக் கொள்வதற்கு எவ்வகை தநியாயமுமில்லையென 

அவர் கருஇயதும், உல௫ல் இடைவிடாது புதிய பொருள்கள் 
தோன்றுவதும், அவை மாறுதலடைவதும், நடைபெறுகின்றன 

என அவர் கண்டதுமே, இவ்வாறு அவர் கூறியதற்குக் மாரணங் 
கள் என்க. மேலும், உள்பொருள், இல்பொருளை விட எல் 

வகையிலும் கூடிய மெய்மையுடையதன்று எனவும் இவை 

மிரண்டுமே புதிதாக உண்டாகும் பொருள்களுக்குக் காரணங்க 

ளாகலாம் எனவும் அவர் கூறினர் ; அணுக்களின் உட்பொருள் 

செறிவும நிறைவுமுடையதெனவும் அவையே உட்பொருள் 

எனவும் அவர் கூறினார். வெற்றிடத்திலேயே அணுக்கள் இயங் 

னவெனவும் இல்பொருளான இவ்வெற்றிடம், உட்பொருள் 

எவ்வளவு மெய்ம்மையுடையதோ அவ்வளவு மெய்மையுடைய 

தெனவும் அவர் கூறினார் ”. %, £. 194, 

ஈலியவாதி 118. வியூப்போசுவுக்கும் ஈலிய மரபிற்குமிடையே தொடர் 

களம் லியூ£ப் பிருந்ததெனத் இயோபிறசுத்தோசு குறிப்பிட்டுள்ள போதும், — 

போசுவும் முதல் நோக்கல் அவாது கொள்கை பார்மனைடிசுவினதுக்கு 
முறறிலும் எதிரானதேயெனச் சுட்டிக்காட்டுகறார் என்பது கவ 

னிக்கப்பட்டிருக்கலாம். இதைத்தொடர்நது பலர் லியூகப்போசு 
ஈலிய மாபோடு தொடர்பு கொண்டவர் என்பதை முற்றாக மறுக்க
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முயன்றுள்ளனர். இவ்வாறு அவர்கள் மறுத்ததற்குப் பார் 

மனைடினவின் கொள்கை “ பெளதிகவதத ” வியல்புடையமதன 

அவர்கள் கருதியதும், அணுவாதம் போன்ற வொரு விஞ்ஞான 

ரீதியிலமைந்த கருதுகோள *பெளதிகவதக”க் கொள்கை யொன் 

ஜிலிருந்து தோன்றியிருக்கும் என ஒப்புக்கொள்ள அவர்கள் 

விரும்பாமையுமே காரணங்கள். ஆனால் இது வெறும் முற் 

கோட்டமேயென்க. மேலும் முதல் நோக்கில் தோன்றுமளவிற்கு 

இவற்றிறகடையே வேற்றுமை இருத்ததெனத் தஇயோபிற௪த் 

தோசு கருதினார் எனவும் நாம் கொள்ளலாகாது. ஆதி இரேக்க 

மெய்யியல் வரலாற்றில் இதுவே மிகவும் முக்யெமான விடயமாத 

லாலும், நன்றாக விளக் கொண்டால், இவ்வரலாற்றையே 

அறிதற்கு இது வழியாக உதவுமாதலாலும், இக்கொள்கையின் 

வரலாறறுத் தொடர்பை நன்றாக விளக்கும் வகையில் அமைதி 

துள்ள, அரிததோதிலால் எழுதப்பட்ட பகுதியொன்றை இங்கு 

தருதல் தன்மைபயக்கும். 

இயல்பாக எது முதல் வருகிறதோ அதுனையே தமது 

தொடக்கறிலையாகக் கொண்டு, தரே கொள்கையின் மீதமைநத, 

இட்டத்தட்ட ஒரே தன்மையான முறையைக் கையாண்டே லியூபே 

பொசுவும் தெமோகிரிததோசவும் எல்லாவிடயங் களைப் பற்றியும் 

மூடிவு செய்துள்ளனர். முததிய இந்தனையாளர்களிற் சிலர் 

அத்துப் பொருள இனளுகவும், இயக்கமற்றதுமாகவே இருக்க 

முடியும் எனக் கூறியிருந்தனர் ; எனெனில் வெற்றிடம் 

மெய்ம்மையுடையதல்லவெனவும், சடப்பொருளல்லாத வெற் 

றிடமின்றி இயக்கம் எற்பட முடியாது எனவும் அவர்கள் 

கருதினர். மேலும பொருள்களைப் பிரிக்கும் வகையில் அவற் 

றிற் இடையில் ஒன்றுமில்லையாதலால், பொருள்கள ஒன்றுக்கு 

மேற்பட்டவையாயும் இருக்க முடியாது என அவர்கள் கூறினர். 

எல்லாம் என்பது பலவெனவும், ஒன்றலலவென்னும் வெற்றிட 

மூளதென்றும் கூறுவதற்குப் பதிலாக, அது தொடர்புடைய 

தொன்றல்ல, ஒன்றை யொன்று தொடுவனவாயுள்ள பகுதி 

களைக கொண்டதேயென யாரும் கூறினும் நிலைமையில் மாற் 

றம் எதுவுமில்லை. எனெனில் அஃது எவ்விடததிலும் பிரிக்கப் 

படக் கூடியதாயின, இருப்பது ஒன்றல்ல. ஆகவே பலவுமல்ல. 

1. கொம்பாசவின, * இரேக்க இநதனையாளர் ” எனும ரநாலில இம்முற 

'கோட்டம புஞுந்திருபபதை தாம் காணலாம். சற்றே கற்பனை சேர்நததாயினும் 

மிகவும் சுவையான இதநூலின மதிபபு இதன் காரணமாகச் சிறிது குறைநது 

விடறது எனலாம். இதே கருததுடனேயே பரீகா எனபார், சோககிரதருக்கு 

முந்தியவாகளில் அனசசகோரசுவே இறுதியானவர் எனும் கொள்கை இறை 

யியற் கற்பிதங்களினால் எற்பட்ட தெனக கூறுகிறார் என்பதும் சுவையான 

ஷீவார் விடயமாகும்.
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மூழூுமை வெறுமையானதே (சேனோ) ; அப்படியல்லாமல் அஃது 

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலேயே யொழிய பிற இடங்களில் 

பிரிக்கப்படச்கூடியதல்லவெனின், அது எவ்வித இியாயமுமின்றி 

நாம் கூறும் கற்பனைக் கதை போலாூவிடுமெனலாம். எனெ 

னில் முழுமை எக்காரணத்திற்காக, ஏனைய பகுதிகள்ல் தனித் 

கனியாகப் பிரிககக் கூடிய/தாயிருக்கையில், கல பகுதிகளில் 

தொடர்புடையதாகவும் நிறைவுடையதாகவும் இருக்கவேண்டும் ? 

இவ்வாறு தொடர்பும் நிறைவுமுளள பகுஇ எங்கே முடிவடை 

Sng? இதே காரணங்களுக்காகவே இயக்கமாம் சாத்தியமிலலை 

யெனக் கூறப்படுறது. இந்தியாயங்களின் முடிவாக, புலன்கள் 

தரும் அறிவிலும் பார்க்க வாதங்களைத் தொடர்தலே . நன்று 

எனும் கருத்துடன, புலனறிவுக்கு அப்பாற் சென்று, எல்லாம் 

எனபது இயக்கமற்ற ஒனறு எனக் கூறுனெறனர் (பார்மனைடி.௪). 

வரைவு என எஜுவுமிருப்பதாயின் அதைச் சூழ வெற்றிட 

மிருகக வேண்டுமாதலால், அது முடிவற்றதே யென அவருட 

சிலா கூறினர் (மெலிச௯) . இதுவே உண்மை பற்றி அவர்கள் 

தெரிவித்த அபிப்பிராயம் ; இவ்வபிப்பிராயத்தை அவர்கள் 

அடைந்தகறகான நியாயங்களும் இவையே. இத்நியாயங்களைப 

பொறுத்தவரையில இம்முடிவு அவற்றிலிருத்து பெறப்படுவதே. 

ஆனால தோவுகளை நாம் பாாபபோமானால, இத்தகைய ஒரு 

கொளகையை ஏற்றல புத்தி பேதலித்தோரது செயல்போலத் 

தோன்றும். புத்தி பேதலித்தோருள்ளும் தீயும், பனிக்கட்டியும் 

ஒனறே யெனக் கூறுமளவிற்கு அறிவை இழந்தோர் யாரும் 

இருக்க மாட்டார். சரியாய் உள்ளனவறறிற்கும் பழக்கம் காரண 

மாகச் சரியெனத் தோன்றுபவற்றுக்குமிடையே மட்டும், சிலர் 

குமது பேதமை காரணமாக, மயக்கமடைதல் கூடுமென்க. 

ஆனால் லியூப்போசு புலனறிவோடு இசைவுள்ளவோர் கொள் 

கையைத் தாம் கொண்டதாகக் கருஇனார். ஆதல, அழிதல், 

இயக்கம், பன்மை என்பனவற்றை அவர் மறுத்தவர் அலைர். 

புனைனுபவத்தின் இவ்வம்சங்கள் சரியெனவே அவர் கூறினார். 

அண்றியும் ஒனறு பறறிக் கூறியவர்கள் கருஇயதுபோல, வெற் 

நிடமின்றி இயக்கம் எறபடமாடியாதெனவும், வெற்றிடம் 
மெய்ம்மையானதல்ல வெனவும் சத்துப் பொருளின் எப் 

பகுதியும் மெய்ம்மை யற்றதல்ல வெனவும் அவர் ஒப்புக் 

கொண்டார்.  “ எனெனில் உண்மையில சத்துப்பொருளெனப் 

படுவது முற்றிலும் பூரணமான வொன்றாய் இருத்தல் வேண் 

டூம் ; ஆனால் பூரணம் தன்றுமட்டுமலைலை. இதற்கு எதிர்மாறாக, 

எண்ணிறந்தனவாய் உள்ள இவை அளவிற் சிநறியனவாகை 

யால் கண்ணுக்குப் புலப்படாமலிருக்கன்றன. அவை வெற்
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றிடத்தில் இயங்குன்றன (எனெனில் வெற்றிடமூளது) ; இவை 

ஒன்று சேர்வதனால் பொருள்கள் உண்டாகின்றன. இவை பிரி 

வதனால் பொருள்கள் அழிஏன்றன” என லியூகிப்போசு கூறிஞர். 

இப்பகுதியில் சேனோ, மெலிசசு என்போரது பெயர்கள் 

குரப்படவில்லையாயினும் அவர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர் என் 

பதில் ஐயமில்லை. பைதாகரசவாதிகளுக் கெதிராகச் சேனோ 

வினால் தொடுக்கப்பட்ட வாதம் தெளிவாகத் தரப்பட்டுள்ளது. 

சத்துப் பொருள் முடிவற்ற தெனக் கூறிய ஈலியவாதி மெலிசசு 

ஒருவரே யென்பது தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டள்ள வொரு 

விடயமாகும். ஆகவே அணுவாதத்தின் தோற்றம், அதற்கும் 

ஈலியவாதத்துக்குமிடையேயுள்ள தொடர்பு என்பனவற்றைப் 

பின்வருமாறு நாம் விளக்கினால் அது அரித்தோதிலின் கூற் 

றோடும் பொருந்துவதாயமையும் எனலாம். முடிவிண்றிப் பிரிக் 

கப்படுத் தன்மை பற்றிய தனது வாதத்திற்கெதிராக அக்காலப் 

பன்மைவாதக் கொள்கைகளையும், குறிப்பாக பைதாகாசவாதத் 

தையும் நிறுவமுடியாது எனச் சேனோ காட்டியிருந்தார். அனக் 

சகோரசுவுக்கு எதிராக மெலிசசு இதே வாதத்தை உப்யோ 

இத்தனர். அனறியும், பொருள்கள் பலவாயின் அவை ஐவ் 

வொன்றும் ஈலியவாதிகள் வருணித்த ஒன்றைப் போல் விருத் 

தல் வேண்டும் எனும் பொருந்தாமுடிவு எற்படுவதையும் 

காட்டினார். இதற்கு லியூ௫ப்போசு ஏன் அவ்வாறிருத்தல் 

இயலாது 2” எனக் கேட்பதன் மூலம் விடை பகர்கிறார். பிரிக்கப் 

படுந்தன்மைக்கு ஒரு வரைவு காட்டுவதன் மூலம் சேனோவின் 

வாதத்தின் வலுவை ஒப்புக்கொண்ட லியூகிப்போசு, அவ்வாறு 

தான் பெற்ற “* அணுக்கள் ” ஈலியவாதிகளது ஒன்றின் தன்மை 

கள் யாவற்றையும் பெற்றிருந்தனவெனக் கூறினர். ஏனெ 

னில் அஃது உளதாயின், இப்பண்புகள் யாவற்றையும் அது 

பெற்றிருத்தல் வேண்டும் எனப் பார்மனைடிச காட்டியிருந்தார். 

அரித்தோதிலது பெளதிகம் எனும் நூலின் பகுதியொன்றி 

லும். இக்கருத்து த் தோன்றும்படி, எழுதப்பட்டிருககறது. அப் 

பகுதி பின்வருமாறு : * சிலர் இரு நியாயங்களுக்கும் இணங்க 

னர். இல்லாதனவும் மெய்ம்மையுடையனவே எனக் கூறு 

வதன் மூலம், இருப்பது ஒன்றேயென்னும் முதலாவது வாதத் 

தோடு (பார்மனைடிச) இசைந்து கொண்டனா. பிரிக்கப்படமுடி 

யாத அளவுகளைத் தமது கொள்கையிற் புகுத்துவகன்மூலம் 

கவர்பாட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட வாதத்தோடும் (சேனோ) சமா 

தானம் செய்து கொண்டனர். ” இவ்விடயத்தை இவ்வாறு 

நோக்குவதன் மூலம் மட்டுமே, வியூிப்போசு, தெமோகிரித் 

தோசு என்போரும் பைதாகரவாதிகளும் எண்களிவிருந்தே 

பொருள்கள் யாவற்றையும் உண்டாகனைர் என அரித்தோதில்
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348 ஆது தீரேக்க மெய்யியல் 

வேறோரிடத்தில் கூறுவதற்கும் பொருள் காண முடி௰றது, 

உண்மையில் பைதாகரச மொனுட்டூகளுக்கு லியூகப்போசு பார் 

மனைடிசுவின் ஒன்றன் தன்மையை அளித்தாரென்க. 

174, அணு, கணிதவியற்படி, பிரிக்க முடியாததல்ல என்பதை 

நாம் கவனித்தல் வேண்டும். ஏனெனில் அது பருமனுடையது, 
ஆனால் அதை உண்மையிற் செயலில் பிரித்தல் முடியாது. 
எனெனில் பார்மனைடிசுவின் ஒனறினைப்போல அதனுள்ளே 

யும் வெற்றிடமெதுவும் இல்லை. எல்லா அணுக்களும் பரப் 

புடையன. யாவும் தரே தன்மையான உட்பொருளுடையன,. 

ஆகவே பொருள்களில் உள்ள வேற்றுமைகளுக்கு அணுக்களின் 

வடிவத்திலும் அவற்றின் ஒழுக்கலும் உள்ள வேற்றுமைகளே 

காரணமாயிருத்தல் வேண்டும். பொருள்களில் வேற்றுமைக்குக் 
காரணமாகும் வடிவம், நிலை, ஒழுங்கு என்பன எற்கெனவே 

வியூசப்போசுவிற்குத் தெரிந்திருந்தன. எனெனில் அரித்தோ 

இல் இவைபற்றிக் குறிப்பிடுகையில் வியூகப்போசுவின் பெயரை 

யும் குறிப்பிடுன்றார். அணுக்கள் “ உருக்கள் , “ உருவங் 

கள்” என அழைக்கப்படுவதற்கான--இவை பைதாகரசவாதி 

கள் உபயோ௫க்கும் வார்த்தைகளே யென்க--காரணமும் இத 
னால் விளக்கப்படுிறதெனலாம். முன்னுரையில் (பிரிவு 7) 

“பூசு ” எனும் இரேக்க சொல் பற்றிக் கூறப்பட்டிருப்பதை 
நதோக்குவோமானால், அணுக்கள் என் அவ்வாறு அமைக்கப் 

பட்டன என்பதையும் விளங்கக் கொள்ளலாம். இப்போது 

குறிப்பிடப்பட்ட நிலை, ஒழுங்கு, வடிவம் என்பனவற்றின் வேற் 

அமைகளாலேயே “ முரண்பாடுகள் “ விளக்கப்பட்டன. அனக் 
சகோசசு கருதியது போல “முரண்பாடுகள் ” அணுக்களின் 
தொகுஇகளாகவே கருதப்பட்டன. 

175. நிறைவு, வெறுமை என்பன உளவேயென லியூகிப்போசு 
கூறினார். இச்சொற்களை அவர் மெலிசசுவிடமிருந்து பெற்றிருக்க 
லாம். உடலின் இயற்கை பற்றிய விளக்கத்தைத் தருதற்கு 
அவர் ஈலியவாதிகளால் மறுக்கப்பட்ட வெற்றிடம் மெய்யானதே 

யெனக் கூறவேண்டியிருந்தது. இங்கும் அவர் பைதாகரச 

கொள்கையொன்றையே விருத்தி செய்கின்றார் என்க. அலகு 

களைப் பிரித்து வைப்பதற்கு உதவிய வெறறிடம் பற்றிப் பைதா 
கரசவாதிகள் குறிப்பிட்டிருந்தனர். ஆனால் உடலுள்ள பொரு 
ளென (பிரிவு 107) எம்பிடோக்கிளிசுவினால் நிரூபிக்கப்பட்ட 

காற்றுக்கும் (பிரிவு 53) வெற்றிடத்திற்குமிடையேயுள்ள வேற் 

1, எபிகூரியவாதிகள் இவ்விடயததைத் தவறாக விளங்கியிருத்தல் வேண் 
டும்; அல்லது தமது திறனைப் பெரிதாகக காட்டும் நோசகத்துடன வேண்டு 

மென்றே இதைக் தவறாக எடுத்துககூறியிருக்க வேண்டும்.
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றுமையைப் பைதாகாசவாதிகள் அறிந்திலர் எனலாம். பார் 
மனைடிசு வெளி பற்றித் தெளிவாக அறிந்திருந்தாராமினும், 
அதன் மெய்ம்மையை அவர் மறுத்தனரென்க. : லியூப்போசு 
இதிலிருந்தே ஆரம்பித்தார். வெற்றிடம் சத்துப்பொருளல்ல 
வென, அதாவது உடலுள்ள பொருளல்லவென, அவர் ஒப்புக் 

கொண்டார். ஆனால் அது உளதேயென அவர் கூறினார். 
ஆனால் தமது கண்டூபிடிப்பைப் பற்றிக் கூறுதற்கு அவருக்குச் 

சொற்களே கிடைக்கவில்லையெனலாம். எனெனில் “இருச் 
தல்” எனும் சொல் அதுவரை மெய்மியல் வாஇகளால் உடல் 
பற்றிக் கூறுவதற்கே உபயோடிக்கப்பட்டது;. அனால் “இல் 
பொருளும் ** (பழைய உடலுள்ளபொருள் பற்றிய சொன்முறை 

மில்) “ உள்பொருள் ” எவ்வாறு இருக்கிறதோ அவ்வாறு 
இருக்கிறது எனக் கூறுவதன் மூலம் தனது கருத்தை இயன் 

றவரை வெளிபபடுத்த முயன்றார். வெற்றிடமும் உடலைப் போல 
மெய்ம்மையுடையதே. 

176. தெமோிரிததோசுவின அண்டவியலிலிருந்து வழக்க 
மாக அதனின வேறானதன்று என எண்ணப்படும் லியூகிப்போசு 
வின அண்டவியலைப் பிரித்துக் காண்டல் இலகுவான காரியமல்ல 
வெனவே தோன்றும். ஆனால் இந்நிலையே 'நாம் முக்கியமான 

வோர் விடயத்தை உணர்வதற்குக் காரணமாூறது. தயோ 
பிறசுத்தோசுவுக்குப் பிந்திய எவராலும் இவர்களது கொள் 

கைகளைப் பிரித்தறிய முடியவில்லை. ஆகவே லியூப்போ௪௯ 

பற்றிப் பிந்திய எழுத்தாளர்கள் தரும் திட்டவட்டமான கருத் 
துக்கள் யாவும் தியோபிறசுத்தோசுவிடமிருந்தே பெறப்பட்டி 

ருக்க வேண்டும். நாம் இக்கருத்தின் வமியே :செல்வோமானால் 
லியூிப்போசுவின் அண்டவியற் கொள்கை பற்றித் தெளிவாக 

apie கொள்வது சகாததியமாகும். அன்றியும் தெமோ 
இரித்தோசுவினால் எற்றுக்கொள்ளப்படாத, வியூவப்போசுவிற்கே 

உரித்தான Go எருத்துக்களையும் நாம் அறிதல் சாத்திய 
மாகலாம். 

இடையேரசினிசவினால் தொகுக்கப்பட்ட பகுதிகளிற் பூரண 
மானதுவும், - தியோபிறசுத்தோசுவின்! சுருக்கவுரையொன்றிவி 
ருந்து பெறப்படுவதுமானவோர் பகுதி பின்வருமாறு : 

“ எல்லாம் என்பது ரமுடிவற்றதெனவும், அதன ஒருபகுதி 

நிறைவாயிருக்றெதெனவும், மற்றப்பகுதி வெறுமையாயிருக்கற 

1, இப்பகுதி லியூப்போசுவைப் பற்றி மட்டுமே கூறுனறது. தெமோ 

கிரிசதோசுவைப பற்றியோ அலலது * வியூப்போசவையும் தெமோரித் 

தோசுவையும் ”” பற்றியோ இங்கு கூறப்படவிலலை. சுருக்கமான தொகுப்பு 

நூல்களுக்கும் விரிவான தொகுபபு ூல்களுக்குமிடையேயுள்ள வேறுபாட்டிற்கு 

ஆதார௱ஙகள் பறறிய குறிப்பின் 18 ஆம் பிரிவைப் பார்க்க; 

அண்டவியல்
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தெனவும் அவர் : கூறுகின்றார். இவையே (வெறுமையும், 

நிறைவும்) மூலகங்கள் என அவர் கூறுகிறார். எண்ணிறந்த 

உலகஙகன் இவற்றிலிருந்து உண்டாக, பின்னர் இவையாகப் 

பிரினை றன. இவ்வாறே உலகங்கள் உண்டாகின்றன. * மூடி 

வற்றதிலிருந்து அண்டிக்கப்படும் செயண்முறை * யொண்றினால் 

பலவகை உருவங்களையுடைய அநேக உடல்கள் “ விசாலித்த 

வோர் வெற்றிட ”ததுற்கட்டுச் செல்லப்பட்டு ஆங்கோர் தனிச் 

௯ழிப்பேற்படும் வகையில் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டன. அங்கு 

அவை. தன்றோடொன்று முட்டியும், எல்லாத்திசைகளிலும் 

சமற்றப்பட்டும் செல்கையில் ஒரே தன்மையுடையவை யாவும் 
பிரிந்த, தம் இனத்தவையோரடு சேர்ந்து கொணடன. ஆனால் 

அவை தமது மிகையான தொகை காரணமாகத் தொடர்ந்து 

சமநிலையிற் சுழல முடியாதிருந்தமையால், அவற்றுள் நுண் 
ணியனவாய் இருந்தவை யாவும் அரிதட்டினூடாகச் செலுத்தப் 

பட்டவை போன்று, வெளியுள்ள வெற்றிடத்திற்குச் சென்றன. 

ஏனையவை அங்கேயே தங்கி நின்று, தம்முனண்ளனோ, தன்றோ 
மொன்றாகச் சிக்குண்டு, ஒன்றாகக் கீழ் நோக்கி ஒடி, முதலாவது 

கோள அமைப்பை உண்டாக்கின. இது தணன்ணுள்ளோ பல 

வகையான உடல்களை அடக்யெ ஒரு தோல் அலலது சவ்வு 

போன்ற பொருளாயிருந்தது. மத்தியிலிருந்த தடைச்சதஇ 

காரணமாக இப்பொருள்கள் ஓர் சுழிப்பாகச் செனறனவாகை 

யால், ஒன்றோடொன்று முட்டியவாறு இப்பொருள்கள் செல் 

கையில், அச்சுழிப்பிற்பட்டு, சூழவிருந்த சவ்வு மெல்லியதா 

Ooo. இவ்வாறு பூமி உண்டாயிற்று. மத்தியை தோக்கி 

இட்டுச் செல்லப்பட்ட பொருள்கள் அங்கேயே தஙனை. வெளி 

யிலிருந்து மேலும் பொருள்கள் பிரிந்தகன மூலம், இப் 

பொருள்களை அடக்ய சவ்வு அதிகமாயிற்று. அதுவும் சுமிப்பிற் 

"கொண்டு செல்லப்பட்டதாதலாஸ், தன்னோடு முட்டிய யாவற் 

றையும் தன்னுள்ளே சேர்த்துக்கொண்டது. இவற்றுட் சில 

சிக்குண்டு ஓர் அமைப்பைத் தோற்றுவித்தன. இவ்வமைப்பு 

eso ஈரலிப்பும் சேற்றின் இயல்புமுடையதாய் இருந்தது 7 

ஆனால் Os காய்ந்து முமுச்சுமிப்பினோடும் சுழல்கையில், 

தீப்பிடித்து, உடுக்கனின் உடபொருளாயிற்று. சூரியனின் 

வட்டம் யாவற்றிற்கும் வெளியே உன்ளாது. சுநதிரனது வட்டம் 
மிக்கு. மிகவும் அணமைய௰ில் உள்ளது. எனையவற்றின் 
வட்டங்கள் இவையிரண்டிற்குமிடையே உள்ளன. வானசோது 
கள் யாவும் அவற்றின் வேகமான இயக்கம் காரணமாகவே 
தீப்பற்றிக் கொள்கேறன ; சூரியன் உடுக்களினாலும் இயூட்டப் 
படுகின்றது. ஆனால் சந் இனுக்கு மிகச் இறிதளவான இயே 
கிடைக்கின்றது. பூமி தெற்கு நோக்க சாய்ந்திருப்பதனால்
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சூரியனும் FESTEDND  BISEODGCO MGT YG. ow vee wee 

(இராசியின் சாய்வு நிலையும் ஏற்படூன்றது).; ,மேலும் அதன் 
வடபகுதிகள் எப்போதும் மழைப்பனியுடையனவாயும் குளிரு. 
டையனவாயும், உறைந்தும் உள்ளன. சூரியன் மிக அரிதாக 

வம, சநதிரன் அடிக்கடியும் சரரணமடைவதற்குக் , காரணம் 
அவற்றின் வட்டங்கள் சம அளவினவாய் இல்லாதிருப்பதே. 

உலக ஆக்கங்கள் பல ஏற்படுவது போலவே , வளர்ச்சிகளும், 

தேய்வுகளும், அழிவுகளும் பலமுறை எஏற்படூின்றன. விலக்க 

முடியாத gi நியதியின்படியே இவை எற்படுன்றன. இத் 
நியதிமின் இயற்கை பற்றி அவர் தெளிவாக எதுவும் கூற 
விலலை. ”” 

இப்பகுதி, பெருமளவிறகுத் இயோபிறசுத்தோசுவிடமிருந்து 
பெறப்பட்டதாதலால், லியூப்போசுவின் அண்டவியலுக்குச் சிறந் 

தவே ஆதாரமான்றதெனலாம். பேரண்டவியல் எனும் 
நூலிலுள்ள சில எபிகூரிய பகுதிகளினாலும் இப்பகுதி உறுதிப் 
படூத்தபபடுறெது. ஆனால் அப்பகுதிகளில் அவரது கொள்கை 
கள் எபிகூரிய கண்ணோேட்டத் திற்கேற்ப ஓரளவுக்குத் திரிபடைந் 
இருப்பதால், மிகுந்த கவனத்துடனேயே அவை கையாளப் 

படல் வேண்டும். ் 

177. லியூஏப்போசுவின் அண்டவியலை நோக்குகையில் எமக் அயோனிய 

குததோனறுவது யாதெனில், பிந்திய பைதாகரசவாஇகளின் அண்ட 

திந்தனைகளின மூலம் உலகம் பற்றிய பொதுவான கொள்கை வியலோடு 

வில் எற்பட் நத வளர்ச்சியை அவா அறிந்திருக்கவில்லை இவருச்குள்ன க DULL. BD AO BING ? தொடாபு 

அல்லது வேண்டுமெனறே அக்கொன்கைகளை அவர் புறக்கணித் 

துள்ளார். என்பதேயாகும். தமது பெளதிகக் கொள்கையில் 

அவர் எவ்வளவு துணிவுள்ளவராயிருந்தாரோ, அவ்வளவுக்குத் 

தமது விரிவான அண்டலியற் கொள்கையில் பிறபோக்குடைய 

வராயிருந்தார். அவரது அண்டவியலை வாசிக்கையில், இடை 

Won Gu எம்பிடோகளி௯௪, அனக்சகோரசு ஆயோரது கொள் 

கைகளின் சாயைகள் புலப்பட்டாலும், பொதுவாக அனக்கி 

மினி௬, அனக்சிமாந்தர் ஆயோரது இந்தனைகளையே மீண்டும் 

பார்ப்பது போன்ற உணார்ச்சியேற்படுகறெது. இதற்குக் காரண 

மெனனவெனக் காண்டல் அறிதல்ல. லியூகப்போசு தமது 

ஈலிய ஆசிரியர்களிடமிருநது ஓர் அண்டவியற் கொள்கையை 

அறிநதுகொள்ள விரும்பவில்லை. அனறியும், பார்மனைடிசுவின் 

சத்துப் பொருட் கொள்கையை மறுக்காமலே, இானோர் அண்ட 

வியலை அமைக்க முடியும் என அவர் கண்டபோதுங் கூட, 

பழைய அயோனிய கொள்கைகளையே நாடவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் 

அவருக்கேற்பட்டது. இதன் விளைவு மிகவும் பாதகமானதாக 

அமைந்தது. தெமோரித்தோசுவின் வானியல் இன்னமும்
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சிறுபிள்ளைத்தனமானதாகவே அமைந்திருந்தது. பூமி தட்டை 
யான தெனவும், காற்றினால் தாங்கப்பட்டுக்கொண்டிருந்ததென 
வும் அவர் நம்பினார். 

“ அயோனிய உடலியலாளர்களால் வளர்க்கப்பட்ட பழைய 
அயோனிய௰ சடப்பொருட் கொள்கையென்னும் மரத்திற் பழுத்த 
பழமே அணுவாதம் ” எனும் கொம்பர்சுவின் கூற்று ஒப்புக் 
கொள்ளக் கூடிய வொன்றாவது இக்காரணத்தினாலேயே.! லியூ 

கிப்போசுவின் விரிவான அண்டவியல் இத்தகையவோர் பழமே 
என்பதில் ஐயமில்லை. அது மிதமிஞ்சிப் பமுத்தவோர் பமமெ 
னவும் கூறலாம். ஆனால் லியூப்போசுவின் திறமையை 
உண்மையில் எடுத்துக்காட்டுவ தான அணுவாதக் கொள்கை 

முற்றாக ஈலியவாதத்தின் அடிப்படையிலிருந்து தோன்றிய 
வொன்றே. ஆயினும் இவ்வண்டவியலையும் ஆராய்தல் நமக் 
குப் பயனுடையதாயிருக்கும் ; இத்தகைய ஆராய்ச்சியின்ஞூலம், 
இவ்வண்டவியலை எழுவதற்குக் காரணமாயிருந்த வரலாறறு 
வளர்ச்சியின் உண்மைமியல்பை அறிந்துகொள்வதும் சாத்திய 
மாறைதாதலின். 

176. அணுக்கள் எப்போதும் இயங்கிக்கொண்டே இருப்பன 
வென லியூஈப்போசு கூறினார். அரித்தோதில் இதைத் தனது 
வார்த்தைகளிற கூறுகிறார்: * அணுவாஇகள் * சோம்பற்றனமாக * 
இவ்வியக்கத்தின் காரணமென்னவென விளக்காது விட்டது 
டன், இது எத்தகைய இயக்கம் எனக் கூறவும் மறந்தனர் ”” என 
அவர் கூறுகிறார். அதாவது அவற்றின் இயக்கம், “* இயல்பா ' 
இயக்க ”மோ அல்லது அவற்றின. * இயற்கைக்கு மாறாக ” 
அவற்றிறகு அளிக்கப்பட்டதோ என முடிவு செய்யப்படவில்லை 
யென்க. அணுக்களின் இயக்கம் “ தானாகவே ஏற்படுவதென ” 
அவர்கள் கூறினரெனவும் அரித்தோதில் கூறினார். அரித் 
தோதில் இவ்வாறு கூறியமை, அணுக்களின் இயக்கம் தற் 
செயலாக நிகழ்வது என அணுவாதிகள் கூறினரெனச் இலர் 
தவறாகக் கருதுவதறகுக் காரணமாயிற்று. ஆனால் அரித் 
தோதில் உண்மையில் அவ்வாறு கூறவில்லை. மூலகங்களின் 
இயக்கத்தைத் தான் விளக்கய எவ்வழியிலும், அணுவாதிகள் 
அணுக்களின் இயக்கத்தை விளக்க முயலவில்லை என்பதே 
அவர் கூறியதாகும். அவற்றின் இயக்கம் விண்ணில் நடை 
பெறுவது போன்ற வட்டவியக்கமெனவோ, சந்திரனுக்குக் 80ம 
யுள்ள மண்டலங்களில் நடைபெறுவது போன்ற நேர்க்கோட்டி, 
யக்கமெனவோ அவர்கள் கூறவில்லை. பாரம் கூடிய பொருள் 
கள் மேல்நோக்கிச் செல்ன்றனவெனவும் பாரமற்ற பொருள் 

1. Gomperz, Greek Thinkers,, Vol. i. p. 323.
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கன் Bip Cpné@s GeaBeirmerGeacraph mmorg: போன்ற, 
தம்மியல்புக்கு முரணான நிர்ப்பந்த இயக்கமே இவ்வணுச்க 

ஞடையது எனவும் அவர்கள் கூறவில்லை. லியுிப்போசு 
எழுதியவற்றுன் எமக்குக் கடைத்துளள தரே யொரு பகுதி 

தற்செயற் சம்பவங்களை மறுப்பதேயாகும். * காரணமினறி 
எதுவுமே நடைபெறுவதில்லை ; யாவும் காரணத்தோடும் 

விலக்கருடியாத தியதியுடனும் நனடபெறுகின்றன ”.. என 
அவர் கூறினர். ் 

வரலாற்று ரீதியாகக் கூறுவ தானால், எம்பிடோக்ிளி௯, அனக 

௪கோரசு என்போர் கருதியது போல, இயக்கத்தை ஆரம்பிப் 

பதற்கு விசையெதுவும் அவசியமென வியூசிப்போசு கருதவில்லை 

எனல் வேண்டும். காதலும் பூசலும், மனமும் வேண்டுமென 

அவர் எண்ணவில்லை. அகுற்கான காரணம் வெளிப்படையென்க, 

எம்பிடோக்கிளிச௬, அனக்சகோசு என்போர் பன்மை, இயக்கம் 
என்பனவற்றை Sess முயன்றது உண்மையேயாயினும், 

பராமனைடிசவின் ஒன்று பற்றிய கொள்கையிவிருந்து வியூ௫ப் 

மீபாசு வேறுபட்ட அளவிற்கு அவர்கள் வேறுபடவில்லை. “ மூல 

கங்கள் ” அல்லது * விதைகள் '' என்பன “யாவும் தனறு 

சோர்ந்து ” கலந்திருக்கும் நிலையிலேயே அவர்கள் இருவரினதும் 

ஆரம்ப எடப்பொருள் இருந்தகாகையால், அவ்வொருமையைப் 

விரித்தற்கு அவர்களா யாதேனும் தருவிசையைல் கற்பிக்க வேண் 

கபிருந்தது. பார்மனைடசவின் ஒன்றைப் போன்றனவெனக் 

கூறக்கூடிய எண்ணிறந்த அணுக்களுடன் லியூகிப்போசு ஆரம் 

பித்தாராகையால் அவற்றைப் பிரித்தற்கு வேற்று விசையெது 

வும் கற்பிக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு ஏற்படவிலவை. 

அவர் செய்யவேண்டி யிருநததெல்லாம் இதற்கு முற்றிலும் 

காதுர்மாறானவொன்றே. அவை எவ்வாறு ஒன்றுசேர்ந்தன 

(வெனவே அவர் விளக்க வேண்டியிருந்தது. இயக்கத்திற்கு 

விளக்கம் எதுவும் வேண்டியதிலலை எனும் பழைய கருத்தைத் 
குழுவுவதில் சிரமமும் இருக்கவில்லை. 

இககொள்கைமின இயல்பிலிருந்தும், அரித்தோதிலின் விமரிச 
னத்திவிருந்தும் நாம் பெறக்கூடிய கருத்து இதுவே யெனத் 

'தோன்றுறெது. ஆனால், அணுக்களின் மூலலியக்கம் எபிகூரசு 

வின் கொள்கையிலுள்ளதுபோல, முடிவற்ற வெளியினஞாடான 
வோர் லீழ்சசியே பென்னும் செல்லரது கருச்தோடு இது 

'பொருந்துவதாயில்லை. ஆனால் செல்லாது கருத்து, அணுக்கள் 

இிறையுள்ளன--நிறையென்பது பொருள்கள் சீழ் நோக விழும் 

இயல்பே என்னும் கருத்துக்களிலேயே தங்கியுள்ளது. ஆகவே 

> 

்:. முன்னுரை. பிரிவு 11].
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நாம் அணுக்கள் நிறையுடையனவாவெனவும் அவ்வாறெனின் 

என்ன பொருளில் அணுக்கள் மிறையுடையவை எனக் கூறலா 
மெனவும் ஆராய்தல் வேண்டும். 

179. அணுக்கள் இயலபாக நிறை மிகுந்தவை யெனவும் 

அவை முடிவற்ற வெளிமினூடாக, முடிவற்று வீழ்ந்து கொண்டி, 

ருந்தன வெனவும் எபிகூரசு கூறினாரென்பதை யாவரும் அறி 

வர். ஆனால், அணுவாதிகளது மூலக்கொள்கைகளுடன், எபிகூரசு 
தான் சேர்த்த கருத்தே அணுக்களின் “ இயல்பான நிறை ?£ 

பற்றிய கொளகை என்பதே இம்மாபு பற்றிய பரம்பரை 
வரலாறாகும். தெமோகிரித்தோசு அணுக்களுக்கு உரு, பருமன் 

எனும் இருபண்புகளே உளவெனக் கூறினாரெனவும் எபிகூரசு 
திறையெனும் மூன்றாவது பண்பொன்றையும் சேர்த்தனர் என 

வும் கூறப்படுறேது. ஆனால அரித்தோதிலோ அணுக்கள் ஒவ் 

வொன்றும், மற்றையதைவிட எவ்வளவு: பெரியதாக 

விருந்ததோ அதற்கேற்ற விூதப்படி, நிறையிற் கூடியதாக 
வுமிருந்ததென த் தெமோிரித்தோச கருதினாரெனத் இட்டவட்ட 

மாகக் கூறுகிறார். தெமோகரித்தோசு அணுக்கள் தமது 

பருமனுக்கேற்ற நிறையுடையனவாயிருந்தன வெனக் கருதினு 
செனும் தியோபிறசுத்தோசுவின கூற்று இகை விளக்குவதாய 
மைந்துள்ளது. ஆயினும் நிறை, பருமனைப் போல அணுக்களின் 
முதற்பண்புகளுளொன்றாய்க் கருதப்படவில்லை. 

நிறைபற்றிய இரக்க கருத்துக்களின் வாலாற்றை இங்கே 
சுருக்கமாகவேனும் குறிப்பிடாது, தோற்றாவான இம்முரண் 

பாட்டை விளக்குதல் சாத்தியமில்லை. பாரமின்மை, நிறை 

யென்பனவும் உடலின் பண்புகள் என்பதும். அப்பண்புகள் 

முதனமுதலில் அறியப்பட்டபோதே உணரப்பட்டிருத்தல் வேண் 

டும் எனபதும் வெளிப்படை, பாரமான பொருள்களை உயர்த்த 
வேண்டிய நிலையிலிருந்த மனிதன், தெளிவற்ற மூறையிலா 

மினும், இப்பண்புகளை இனங்கண்டு கொண்டிருப்பான். நிறை, 

பாரமின்மை என்பன உடலிலுள்ள பொருள்கள் எனக் கருதப் 

பட்டிருக்கலாம். ஆனால் முதலிலிருந்தே ஆதி இரோக்க மெய் 
மியல, இக்கருத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டிருந் 
தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கவொன்றாகும். உதாரணமாக சூடு 
குளிர் என்பன “ பொருள்கள் '” என அமழைக்கப்பட்டவா று 
நிறை ஒருபோதும் ஒரு. பொருளென அழைக்கப்படவில்லை. 
மேலும் நாம் இதுவரை படித்த மெய்யியலாளர்களில் ஒருவ 
ராயினும் நிறையெனும் பண்பை விளக்குதல் அவசியமெனவோ 
அல்லது அதைப்பற்றி எதுவும் கூறவேண்டிமெனவோ எண்ண 
வில்லை யென்பதையும் கண்டோம். பொதுவாக வழங்கும்
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கருத்துக்களின்படி, நிறையினியல்புகளெனக் கொள்ளப்பட்ட 
இயக்கம், தடை என்பனவும் பிறவழிகளாலேயே விளக்கப்பட் 

டன. தனக்கு முந்திய சிந்தனையாளருள் எவரும் தனிநிறை, 
பாரமின்மை என்பவற்றைப் பற்றி எதுவுமே கூறவில்வையென 

அரித்தோதில் தஇட்டவட்டமாகக் கூறுகிறார். ஒன்றோடொன்று 

ஒப்பிடப்படும்போது தோன்றும் பாரம், பாரமின்மை என்பன 
பற்றியே அவர்கள் ஆராய்த்தனர். 

பிளேட்டோவின் இமாயசுவிலேயே, நிறை, பாரமின்மை என் 

பனவற்றை இவ்வாறு விளக்கும் முறை முதன்முறையாகத் 

தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. “மேல் ”, * ழ்” என எதுவும் 

உலகஇலில்லை என அங்கு கூறப்படுறைது, உலகத்தின் மத்தி, 

“ மத்தியில் ”” உள்ளதேயொழிய “ தீம் ” யிருக்கவில்லை. பறிது 

மிலுள்ள எந்தப் புள்ளியாவது மேலே இருக்கிறது எனவோ அல் 

லது கீழே இருக்கிறது எனவோ கூறுவதற்கு எவ்வகை தியாய 

மூமில்லை. பொருள்கள் தமது இனத்தை நோக்கச் செல்லும் 

இயல்பே விமுனைற பொருளைப் பாரமானதெனவும், அது 
விமுமிடத்தைக் * மே ” எனவும் நாம் கூறக் காணமாயிருக் 
கிறது. இங்கு பிளேட்டோ தருவது இட்டத்தட்ட அவரது மூன் 

னோடிகளால் எற்கப்பட்ட கருத்தேயாகும். அரித்தோதிலின் 

காலம் வரைக்கும் இக்கொள்கை பற்றி தருவரும் எவ்வகை 

ஐயமுமெழுப்பவில்லை யெனலாம்!. அரித்தோதில் விண்ணி 
னது பரிதி “மேலே” யெனவும் உலகன் மத்து “இம்ம” 

(யெனவும் கூறினார். இவ்வாறு அவர் கருதியதற்கான காரணங் 

களை நாம் இஙகு ஆராய வேண்டியஇல்லை. மேலும் இவற்றிற் 
கடையே மூலகங்களது நேர்க்கோட்டியக்கம் சாத்தியமாகும் 

பொருட்டு, மூலகஙகளுக்கு இயல்பான நிறையும், பாரமின்மை 

யும் உண்டெனவும் கூறினார். ஆயினும் விண்ணிற்கு இயல் 

பான நிறையில்லை யெனவும், உலகம் ஒன்றேயுளகெனவும் 
அரித்தோதில் கருதினாராகையால, மேற் கூறிய அவரது பிற் 
போக்கான கொள்கை அவரது அண்டவியற்கொள்கையைப் பெரு 

மளவுக்கு மாற்றவில்லை பயெனலாம் ; சபிகூரசு தனது முடி 

வற்ற வெற்றிடம் பற்றிய கொள்கையோடு இதை இணைத்த 

1, நதிறையெனபதற்கு, பொருள்கள Bp நோககி இயஙகுவதறகுக காரண 

மான பணபென எணணினரேயொழிய ஆதிகாலதது அதற்கு வேறெவவகைப 

பொருளும கொள்ளப்படவிலலையெனச செல்லா கூறுகினறார் ; ஆனால் சடப் 
(பொருள் முழுவதும் கோளம் ஏன்றினுளளேயே அடங்கியிருந்தது எனக கருதிய 

வாகள் “மேலே” என்பது பரிதியெனவும “மே” யென்பது மத்தியெனவும் 

கருதினராம். நிறை பறறிய இததகைய கருததெதுவும் முததிய மெயமியலாசார் 

எவாது பகுகுயிலனும் காணப்படவில்லை ; அவாகள் இவவாறு கருதியதாக 

வேறெங்கும் கூறப்படவுமிலலை. பிளேட்டோவும் அவர்கள் இத்தகைய கொள் 
கையை உடையோசாயிருந்தனர் என்பதை முற்றாக மறுக்னெறா.
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போதுதான், இக்கவொள்கையின் உண்மையான பண்பு வெளிப் 

பட்டதெனலாம். அரித்தோதிலிய கருத்தொன்று அதற்குச் 
சற்றேனும் பொருத்தமில்லாத கொள்கையொன்றோடு பலவந்த 
மாகச் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டது என்பதன் மூலமே, எபிகூரிய 

அணுவாதத்தின் சிக்கலை விளக்கலாம் என எனக்குத் தோன்று 

கிறது. எபிகூரசுவின் கொள்கை, முந்திய மெய்யியலாளர்களின் 
சிந்தனைகளிற் காணப்படும் கருத்துக்களிலிருத்து முற்றாக வேறு 
பட்டதாகவுள்ளது. 

இதை நோக்குகையில், அணுக்கள் சுமிப்பில் உள்ளபோதே 
நிறை, பாரமின்மை எனும் பண்புகளை அடைகின்றனை எண 

உடனடியாக எமக்குத் தோன்றுகிறது. அன்றியும் நிறை, பார 

மின்மை என்பன மேலும் பிரித்தறியப்படக்கூடிய தேர்வு 

களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பெயர்களே. ஒத்த தன்மையுடைய 

அணுக்கள் தமது இனத்தவையோடு சேர்க்கப்படுகல் சழிப்பின் 

விளைவுகளில் ஒன்றென லியூஒப்போசு கருஇனாரெனவும் நாம் 

அறிவோம். இங்கு குறிப்பிடப்படும் “தத்த தன்மை” வேறு 

வகையானதெதனினும், எம்பிடோக்கிளிசுவின சிந்தனையின் செல் 
வாக்கு இங்கு காணப்படுறைதெனலாம். அணுக்களில் நுண் 
ணியவை பரிதியை தோக்கசச் செலுத்தப்படுனெறன ; பெரிய 
அணுக்கள் மத்தியை நோக்கிச் செல்கின்றன. பெரிய அணுக் 
கள் பரரமானவை யெனவும், நுண்ணிய அணுக்கள் பாரங் 
குறைந்தன வெனவும் தாம் கூறினோமேயானால் அது தியோ 
பிறசுக்கோசு, அரித்தோதில் என்போர் கூறும் யாவற்றையும் 

- நன்கு விளக்குவதாய் அமையும்.  சஹிப்புக்கு வெளியேயுள்ள 
அணுக்கள் பாராமானவை எனவோ அல்லது பாரங்குறைந்தவை 

யெனவோ . திட்டவட்டமாகக் கூறப்படும் பகுஇயெதுவும் இல்லை 
யாதலால், தாம் இவ்வாறு விளக்குவது பொருத்தமே.3 

நாம் முன்பு மேற்கோளாகக் தந்துள்ள அணுவாது அண்ட 
வியவில், இச்கருத்து குறிப்பிடத்தக்க வசையில் ௨, அ_திப்படுத் 
தப்பட்டுள்ளதெனலாம்.” “தமது தொகை காரணமாக இவ் 
வணுக்கள் தொடர்ந்து சமநிலையிற் சழல்வது சாத்தியமாகாது 
போனமையாலேயே ”” சிறுவணுக்களும் பெரியவணுக்களும் பிரிய 
நேரிட்டதகென அங்கே கூறப்பட்டது. இதிலிருந்து இவை முன்னர் 

1. டைசரோபு என்பாரது பிரதான கருத்தும் இதுவே கோலத் தோனறு 
கிறது. ஆயினும் பாரமின்மை, நிறையென்பன பூமியின் அணுக்கள பற்றியே 
கூறப்பட்டன எனறு கொள்வதை நான எற்றுககொள்ள விரும்பேன. “பூமி? 
என்பதற்குப் பதிலாக “உலகம்” என நாம கொண்டோமாமின் தாம் உணமையை 
உணரும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும எனலாம். 

3. 349-50 ஆம் பககஙகள பார்க்க,
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“ சமதிலை ”யிலிருந்தன வென்பது பெறப்படும். இங்கு உப 

யோ௫க்கப்பட்டிருக்கும் கிரேக்க பதமும் நிறையற்றவோர் நிலையை 

வருணிப்பதாகக் கொள்ளப்படலாமேயன்றி, இரு முரண்பட்ட 
நிறைகள் ஒன்றையொன்று சமப்படுத்தும் திலையைக ரூறிப்ப 

தாகக் கொளள முடியாதென்க. 

உலக தோற்றத்துக்கு முூந்தியவையும், உலஉற்குப் புறம் 

பானவையுமான அணுக்களின் “ நித்திய இயக்கம் ** அவற்றின 
நிறை காரணமாக எற்பட்டதென நாம் கருதாவிடிண், அவ் 

வியக்கத்தை gt வீழ்ச்சியெனவும் நாம் கருத வேண்டிய 

'தஇலலையெனலாம். உண்மையில் நாம் ஆதாரமாகக் கொள்ளும் 

ஆசிரியர்கள் எவரும் அவ்வியக்கத்தை அவ்வாறு வருணிக்க 

வில்லை. அது எத்தகைய இயக்கம் எனவும் அவர்கள் எவ்வழியி 

லும் எமக்குக் கூறவில்லை. அது இப்படியும் அப்படியுமான 

வோர் .ஒழுங்கற்ற இயச்கமேயெனக் கூறுவதே உத்திபோலத் 

தோன்றுறைது.1 ஆன்மாவில் இனனமும் எஞ்சியுள்ள அணுக்க 

ளின் மூல வியக்கத்தை விளக்கும் பொருட்டே ஆன்மாவின் 

அணுக்களின் இயக்கம், பலகணிக்கூடாக வரும் சூரிய கரகணங் 

களிலுள்ள ஞூசுத்துகள்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கலாமென்பது 

எற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய வோர் கருத்தே. இவ்வுவமை 

தெமோகரித்தோசுவினுடைய தென அரித்தோதில் கூறுகிறார். 

பைதாகாசவாதிகளும் இவ்வுவமையை உபயோகித் தனரென்பது 

இக்கருத்தை மேலும் வலுப்படுத்துறதெனலாம் $ எனெனில் 

பைதாகரச மொனுட்டுகளுக்கும் “அணுச்களுக்குமிடையே உண் 

மையான தொடர்பிருந்த தென்பதை தாம் கண்டுள்ளோம். 

இவ்வுவமையில் ஒப்பாகவுளள விடயம் சூரியனது கஇரகணத்தி 
௮ள்ள தூசுத்துகள்கள் காற்றில்லாதபோதும் இயங்குகின்றன 

வென்பதே மயெனபது குறிப்பிடத்தக்கதாகு.ம். இதனாலேயே 

1. மிநிகா, லீபமன எனபோ, தனிததனியே இசுகருததை வலியுறுததின 

ராயினும், நிறை அணுவின மூலபபபணபுகளிலொனறு எனக் கூறுவதனமூலம் 

இவர்களிருவருமே தமது வாதததின வலிமையைக குறைத்துக் கொணடன 

ரெனக. அணுக்களின நிறையே அவறதின மூலவியககததஇின காணமென்பதைப் 

பிரிகர் மறுத்தார. அணுககளினது திறை, சுழிப்பில இருககையில மறைவாகவே 

உமாதெனவும் அணுக்கள் உலூவிருககலைமிலேயே அது வெளிபபடுிினற 

தெனவும் லீப்மான் கூறினா. ஆனால மறைவிலிருக்கையில் செயறபடாதிருககும் 

இநறிறை அநநிலையில இல்லாதிருக்னறகெணக் கூறுவதே பொருததமு 
டைதது. அணுசகள நிறையுள்ளவையானால, அவை வீஜ்தல வேண்டுமெனப் 

பிரிகர், வீபமன எனபயோருககெதிராக, செலலர் சரியாக வாதத்தார். ஆனால் 

நான் அவாகளது கொள்கையை எடுத்துக கூறியிருப்பது போலக கூறினால், 

செல்லாது வாதங்கள் அக்கொள்கையை எவ்வகையிலும் பாதிககமாட்டாவென் 

எனக்குத் தோன்றுகிறது. கொம்பர்சுவும் பிரிகா-லீப்மன் விளிக்கத்தையே 

எற்றுககொணடார்.
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அணுக்களில் மோதுகை மூலமாக ஏற்படுவதைவிட, இயல்பாக 
எற்படும் இயக்கத்தை விளக்குதற்கு இதுவோர் சிறந்த உவமை 

யாகறது. 

180. இவ்விளைவுகள் யாவற்றிற்கும் காரணமான சழிப்பைப் 
பற்றி நாம் யாது கூறலாம்? இச்சுமிப்பின் விளைவுகள் 

“ பெளதிக நியதிகளுக்கேறப உண்டாகவேண்டி௰ய விளைவுகளுக்கு 
நேர் எதிரான தன்மையுடையனவாயுள்ளன '” வெனக் கொம் 

ure கூறுகின்றார் ; எனெனில் “தவ்வொரு மையநீக்கப் 
பொறியும் எமக்குக் காட்டுவது போல உண்மையில் மிகுந்த 
SUS HAGE செலுத்தபபடுவன பாரம கூடிய பொருள்களே”, 

எமபிடோக்கிளிசுவிற்கும் அனக்சகோரவிற்கும்! தெரிந்திருந்த 
இவ்வுண்மையை லியூூபைபோசு அறிந்திருக்கவில்லை யென 

நாம் கொளளுவதா £ சழிப்பின் மூலம, பூமி உலூன் 
மததியில் இருப்பதற்கு விளக்கம் தர முயன்றவர்கள் யாவரும், 

காறறிலும, நீரிலும் எற்படும் சுழிகளையே தமது கொளகைக்கு 
ஆதாரமான உதாரணங்களாகக் கொண்டனர் என நாம HAS 

தோதிலின மூலம் அறிகிறோம். இதிலிருந்து பெறப்பட்டவோர் 
தவறான பொதுமையாக்கமே, இக்கொள்கை முழுவதும் என் 

பது கொம்பர்சுவின் கருத்து. ஆனால் இவலிடயத்தை நாம் 
கூர்ந்து தவனிபபோமானால, இங்கு எவ்வித தவறும் ஏற்பட 
வில்லை யெனபதைக் காண்போம் என்பது எனது எண்ணம். 

சுழிப்பின் எல்லாப் பகுதிகளும் ஒன்றையொன்று தொட்ட 

வாறுள்ளன வென்பதையும், இத்தொடுகை மூலமாகவே 
வெளிப்புறமூுளள பொருளகளின் இயக்கம, அவறறினுளளே 
யுளளவறறை அடைகறதெனபதையும் நாம் நினைவுபடுத்திக் 

கொள்ளல் வேண்டும். பெரிய உடல்கள், இவ்வாறு தம்மை 

அடையும் இயக்கத்தை, சிறிய உடல்களிலும பாரக்க நன்றாகத் 

தாங்கிக் கொள்ளக்கூடியனவாக உளளன. இவவழியாக அவை 

இயக்கம் மிகக் குறைவாயுள்ள மத்திய பகுதியை அடைந்து 
சிறிய உடல்களை வெளியேறறி விடின்றன. இவ்வாறு இயக் 

கத்தை எதாததுத் தாங்கக்கூடிய ஆற்றல் பற்றிய கருத்து, 
சுழிப்பின மத்திக்கு அண்மையில உள்ள பொருள் சேய்மை 

யிலுள்ளனவற்றிலும் மெதுவாகவே சுழல்றேது எனும் அணு 
வாதக் கருத்தோடும பொருந்துவதாயுளளது. நாம் எற் 
கெனவே பார்த்ததுபோல, இவ்விடயத்தையே அனக்இிமாந் 
தர் கவனிக்கத் தவறிவிட்டார் போலத் தோன்றுகிறது. மைய 
ீக்கவிசைககே Omg இடமில்லை. அனறியும் காற்றிலும் 

3.  எம்பிடோக்கிளி௪விற்கு 5 ஆம் அத, 948 ஆம் பக், பார்ச்ச. அனச்சகோ 
சசவுககு 6 ஆம் அத். 285 ஆம் பக். பார்கக,
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நீரிலும் எற்படும் சுழிகள் பற்றிய உதாரணம் உண்மையில் 

முற்றிலும் திருப்திகாமானதே. 

181. அணுவாத அண்டவியலை விரிவாகப் பார்கசே அதனது பூமியும் வான 

பிற்போக்கான பண்பு மிகவும் வெளிப்படையாகிறதெனலாம்,. சோதிகளும் 
பூமி கஞசிரா வடிவமாயிருந்த தெனவும அது காற்றில மிதந்த 

தெனவும் கருதப்பட்டது. தெற்கேயுள்ள பகுதியில் வெப்பத்தி 

னால காற்று ஐதாகவிருந்தபடியாலும் வடக்கே பனிக்கட்டியும் 

குளிரும் காற்றைக் இண்மையாக வைத்திருந்தபடியால் அப்ப 

குதியில் காற்று பூமியைததாங்கும் தன்மையுடையதாயிருந்த 

தாகையாலும, பூமி தெற்கு நோக்கச் சற்றே சாய்ந்திருந்தது. 

இராசியின சாய்வுறிலைககுண இதுவே காரணமாயிருந்தது. 
அனக்சிமாந்தரைபை போல (பிரிவு 19) லியூகப்போசுவும் 

சூரியன் உடுக்களைவிட அதிகதொலவைவில் இருந்ததெனக் கூறி 
ஞர். ஆனால் உடுக்கள் சந்தானை விட அதிக தொலைவில் 
இருந்ததென அவர் கருதினார். சநதானாற் கோள்கள் மறைக் 

கப்படுின்றன வென்பதை ஏற்கெனவே அவதானித்திருந்தனர். 
ஆனால் அசைவற்ற உடுக்களுக்கும் கோள்களுக்குமிடையே யுளள 

வேற்றுமையை அவர்கள் தெளிவாக அறிந்திருந்த தாகத் தெரிய 

வில்லை. அனக்சகோரசுவின.து சரகணங்கள் பற்றிய கொள்கையை 

வியூப்போசு அறிந்திருந்தார் போலத தோன்றுகிறது. சில 

முக்கிய அம்சங்களைப் பொறுத்தவரையில, CLL BACLT EON GBT 

அண்டவியற் கொளகை, பினனர் தெமோூரித்தோசுவினாற் 

போதிக்கப்பட்ட கொள்கையிலிருந்து வேறுபட்டிருந்தது என் 

பதை எமக்குக் காட்டுமளவுக்கே, இவரது கொள்கை பற்றி 

சாமககுக் கஇடைத்துள்ள பிற செய்இகள் எமக்குப் பயனுடைய 

வாயுள்ளன. 

182. புலனுணர்வினால் நாம் அறியும் பொருள்கள் இயற்கை புலனுணர்வு 
யாகவல்லாது, “நியதியினாலேயே”” உள்ளன வெனும் கொள்கை 

லியூசிப்போசு வினுடையதே என ஏத்தியோசு திட்டவட்டமாகக் 

கூறுகிறார். இது தியோபிறசுத்தோசுவின்மூலம் அறியப்பட்டதா 
யிருத்தல் வேண்டும் ; ஏனெனில் அவருக்குப் பிந்திய எழுத்தா 

ளர்கள் யாவரும் தெமோடரித்தோசுவை மட்டுமே மேற்கோ 

னாசச் கொள்னெறனார். இக்கொள்கை அப்பொலோனிய நாட்ட 

வனான இடையோசினிசுவினது எனக் கூறப்படுவதும், ஈத்தி 

யோசுவின் கூற்றை மேலும் நிரூபிககிறதெனலாம் ; எனெனில் 
இடையோசினிசுவின் கருத்துக்கள் சில வியூகப்போசுவிடமிருந்து 

பெறப்பட்ட னவெனத இயோபிறசுத்தோசு எமக்குக் கூறுகிறார். 

இக்கொள்கையில் வியப்புக்குரிய தெதுவுமில்லை. புலன்கள் 
நம்மை எமாற்றுவன வெனவும், நிறங்கள் ஆதியன வெறும்
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“ பெயர்களே ” யெனவும் பார்மனைடிசு ஏற்கெனவே கூறியி 
ருந்தார். எம்பிடோக்கிளிசுவும் ஆதல், அழிதல் என்பன 
வெறும் பெயர்களே யெனக் கூறியிருந்தார். லவியூஏப்போசு 

இவற்றிற்கு அப்பால் தமது சிந்தனையை அதிகம் விருத்தி செய் 

திருந்தாரெனக் கூற முடியாது. “ ஒழுங்காகப்பிறந்த ”” அறிவு 

“ஒழுங்கற்றுப் பிறந்த” அறிவு எனத தெமோூரித்தோசு காட் 
டய தெளிவான பாகுபாட்டையோ அல்லது சடப்பொருளின் முதற் 

பண்புகள் துணைப்பண்புகள் எனும் பாகுபாட்டையோ லியூ௫ப் 

'போசுவே முதலிற் கண்டனர் எனக் கூறுவது கவறாகுமெனவே 

கொள்ளல்வேண்டும். ஒரு திட்டவட்டமான விஞ்ஞானக் கொள் 

கையிருந்திருந்தாறறான் இப்பாகுபாடுகள் தெரியவந்திருக்கும் 

என்க. நாம் இங்கு கூறக்கூடியது, அத்தகையவோர் அறிவியற் 

கொள்கையின் ஆரம்பவித்துககள் லியூப்போசுவினதும் அவரது 

முன்னோடிகளினதும் எழுத்துக்களில் காணப்பட்டன வென்ப 

தேயாகும். இக்கொள்கைகளைக் கொண்டிருந்தமையால் லியூ 
இப்போசு, எம்பிடோக்கிவிசுவை அல்லது அனக்சகோசசுவை 

விடத் தவிரமானவோர் ஐயவாஇயெனக் கூறமுடியாது. அனக்ச 

கோரசசுலின் புலனுணர்வு பற்றிய குறிப்போன்றை (பகுத 219) 

தெமோகிரித்தோசு அவரது அனுமதியுடன் மேற்கோளாக உப 

யோடூத்த தாகக் கூறப்படுறது. 

தெமோகிரித்கோசு, எபிகூரசு என்போரது கொள்கைகளில் 
முக்கியமாக இடம்பெற்ற உருவ ஒற்றுமை மூலமான காட்டு 

பற்றியகொள்கை லியூபெபோசுவினுடையதே யெனக் கூறுவதற் 

குப் போதிய ஆதாரங்கள் உனபோலதக் தோன்றுிறது. இக் 

கொள்கை “: வெளியொழுக்குகள் ** பறறிய எம்பிடோக்கிவிசு 

வின கொள்கையின் (பிரிவு 118) இயல்பான விருத்தியாகும். 
ஆனால் லியூகிப்போசு இவ்விடயம் பற்றி விரிவாக ஆராய்ந்தார் 
என்பது ஐயத்திற்கிடமானதேயாதலால், இக்கொள்கையை விரி 

வாக விருத்தி செய்தவர் தெமோிரிததோசுவே யெனக் 

கொள்வதே உத்தியெனலாம். 

183. கீரேக்க சிந்தனையின் வரலாற்றில் அணுவாகத்திற் 

களிக்கப்படவேண்டிய இடம்பற்றிச் சமீபகாலத்து எழுத்தாளர்க 
விடையே மிகுந்த கருதது வேறுபாடுளதென்பதை நாம் பார்த் 
தோம். பெளதிகவ£க நியாயங்களின் மூலமாக, அதாவது 
சத்துப் பொருள் பற்றிய ஈலியகொள்கையை ஆராய்வதன் மூல 
மாக லியூரிப்போசு தமது கொள்கையை ஆக்கனாரா, அன்றேல், 
அயோனிய அறிவியலின் வளர்ச்சியாக அவரது கொள்கை 
தோன்றியதா என்பதே நாம் இப்போது இீர்மானிக்கவேண்டிய 

3: 915 ஆம் பக். 9 ஆம் பகுதியைப் பார்க்க.
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விடயமாகும். நாம் இதற்கு முன்னதாகத் தந்துள்ள விளக் 

கத்திலிருந்து உண்மையான விடையைப் பெறுதல் சாத்தியமா 

யிருத்தல் வேண்டும். உலின் பெளதிக அமைப்பைப் பற்றிய 

அவரது பொதுவான கொள்கையைப் பொறுத்தவரையில் 

அது ஈலிய, பைதாகாச கொள்கைகளின் அடிப்படையிலேயே 

எழுந்ததெனவே எனக்குத் தோன்றுகிறது. ஆனால் அவரது 

லிரிவான அண்டவியல், இப்புதிய பெளதிகக் கொள்கையோடு 

பழைய அயோனிய நம்பிக்கைகளைப் பொருத்துதநிகுச் செய்யப் 

பட்ட முயற்சியென்பதையும் அது பெருமளலிற்கு வெற்றி 

யடைந்துள்ளதென்பதையும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். உடலே 

முடிவான சத்துப்பொருள் எனக் கொள்வதாமின், அது 

எத்தன்மையதெனக் கொன்ளப்படல் வேண்டும் என்பதை 

முதலிற் கண்டவர் என்பதே அவருக்குப் பெருமை அளிப் 

பதாகும். பழைய மைலீசிய கருத்துக்கள் அனக்கிமினி௪வின் 

கொள்கையில் (பிரிவு 81) தமது பூரணமான வடிவத்தை 

அடைந்திருந்தன. மூலக்கூறுகள் அல்லது அணுக்கள் நெருக்க 

மாக ஒன்று சேர்கின்றன அல்லது வெளியில் மிரிந்து 'செல் 

இன்றன எனும் கருதுகோளின்றி, ஐதாதல், இண்மைய 

டைந்து சுருங்குதல் என்பனவற்றை விளக்க நமூடியாது. பார் 

மனைடிசு இதை நன்கு அறிந்திருந்தார் (பகுதி 2). வியூகப் 
போசு தனது கொள்கையை அம்முறையில் அமைக்கக் 

காரணமாயிருந்தது ஈலியர்களது விமரிசனமே. பிரிக்கப்படுந் 

தன்மை பற்றிய சேனோவின் வாதங்களை (பிரிவு 128) அனக் 

சகோரசவும் கருத்திற் கொண்டாரேயாயினும், வேறுபட்ட 

பண்புகளையுடைய * விதைகள் ” பற்றிய அவரது கொள்கை, 

நில அம்சங்களைப் பொறுத்தவரையில் ஆழமுடையதானாலும், 

அணுவாதத்தின் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான பண்பான எளிமை 

அவாது கொள்கையிலிருக்கவில்லை யென்க.
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அத்தியாயம் 10 

சமரசவாதமும் பிற்போக்கும் 

184, லியூப்போசுவுடன் எமது கதை ஒரு முடிவுக்கு வந்தி 

ரத்தல் வேண்டும் ; எனெனில் தேலிசுவினால் மூதலிலெழுப் 

பப்பட்ட வினாவிற்கு அவர் நன்றாகப் பதிலளித் திருந்தார். 
ஆனால் சடப்பொருள் பற்றிய அவாது கொள்கை துணிவும் 
புதுமையும் மிககதாயினும், இருப்திகாமான அண்டவியற் 

கொள்கையொன்றை அமைத்தற்கு அவர் எடுத்த முயற்சி 
போதியளவு வெற்றிபெறவில்லை யென நாம் பார்த்தோம். 
அணுக்கொள்கை குறைவாக மஇப்பிடப்படுவதற்கு இது ஒரு 

காரணமாயிற்று. வைத்தியவியலின் செல்வாக்கு இக்காலத்து 
அதிகரிக்கவாரம்பித்த தென்பதையும், அதன் விளைவாக முந் 

Bu பொதுப்படையான அண்டவியற் கொள்கைகளுக்குப் பதி 

லாக விரிவான ஆராய்ச்சிகளில் கவனம் செலுத்தப்படலாயிற் 
றென்பதையும் நாம் ஏற்கெனவே கவனித்தோம். இக்கா 

லத்து ஆராயப்பட்ட விடயங்களைப் பற்றி, இபபோூரு த் இசுவின் 

நூற்றொகுதியிலுள்ள பல விளக்கவுரைகளிலிருந்து அறியக் 

கூடியதாயிருக்கிறது. ஈலிய எடுகூற்றுக்களிலிருந்து பெறக் 
கூடிய முடிவு, விஞ்ஞானமே சாத்தியமறற வொன்றெனக் 

கூறுவதுபோற் றோன்றிய “மெலிசசுவின் கொள்கை” மட்டுமல் 
லவென லியூகப்போசு விளக்கியிருந்தார். அத்துடன் பேரு 
மளவிற்குப் பழைய அயோனிய கொள்கையைப் போன்றிருந் 

தவோர் அண்டவியலையும் அவர் ஆக்னார். இதன் முதல் 
விளைவாகப் பழைய மரபுகள் அனைத்தும் புத்துயிர் பெற்றுச் 
சிலகாலம் மீண்டும் செயற்படலாயின. பமைய கொள்கைகளை 

லியூகிப்போசுவினது கொள்கைகளுக்கேற்ப இணைக்கும் நோக்கத் 
துடன், அல்லது விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கொவ்வும் முறையில் 
ஒரு சமாரசரீதிமில் இவற்றை இணைக்கும் நோக்கத்துடன், லெ 

புதிய கழகங்களும் தோன்றின. ஆனால் இம்முயற்சிகளுள் 
ஒன்றுகூட நீடித்த செல்வாக்கையோ முக்கியத்துவக்தையோ 
பெறவில்லை எனலாம். உண்மையில் நாம் இங்கு கவனிக்க 
வேண்டியது விஞ்ஞானத்தின் வரலாற்றிலே ஒரு அத்தியாயத் 
தின் இறுதியையும், இன்னொன்றினது ஆரம்பத்தையும் 
காட்டுவது போன்று இடைக்கிடையே எற்படும் விஞ்ஞானத்தின் 

வறட்டி நிலைகளிலொன்றையே யென்க. 

362



சமரசவாதமும் பிற்போக்கும் 363 

1. சாமோசுநாட்டு இப்போன் 

185. றெக௫ியோனை, அல்லது குசோட்டனை அல்லது சாமோ 

சுவைச் சேர்ந்தவரான இப்போன் என்பார் இத்தாலிய வைத் 

இயமரபைச் சார்நதவர்". பெரிக்ளி௫ வாழ்ந்த காலத்து வாழ்த் 

தவர் என்பதைக் தவிர இவரைப்பற்றி நாம் அறிந்தது 

மிகக் குறைவேயெணலாம். இறாத்தினேசு வென்பபர் தமது 

பனோப்தை எனும் நூவில் இவரை நையாண்டி, செய்தாரென 

அரித்தோபனிசுவின் மேகங்கள் எனும் ஸூலுக்கெழுதப்பட்ட 

பக்கவுரையொன்றிற் காண்கிறோம். அரித்தோதில் தமது பெள 

இகவதத்தில் தந்துள்ள ஆதி மெய்யியல்வாதிகளின் வரிசை 

யில் இவரது பெயரும் உளது. ஆனால் அம்மெய்மியலாளர்க 

ளோடு வைக்தெண்ணப்படும் தகுதி புத்திக் கூர்மையற்றவரான 

இவருக்கல்லை யெனவே அரித்தோதில் அங்கு குறிப்பிடுிறார். 

இவரது கொள்கைகளைப் பற்றிய மிகவும் தெளிவானவோர் 

கூற்றை தாம் அலெக்சாத்தரிடமிருந்தே பெறமுடிகிறது. அலெக் 

சாத்தர் இவ்விடயத்தில் இியோபிறசுத்தோசுவைப் பின்பற்று 

இனெரர். என்பதில ஐயமில்லை. மூலப்பொருள் ரரலிப்பே 

யென இவர் கூறினாரனவும், அது காற்றோ அல்லது 

நீரோ என இவர் முடிவாகக் கூறவில்லையெனவும் தாம் 

அலெக்சாந்தாது கூற்றின் மூலம் அறிகிறோம். அக்காலத்துச் 

சாகாரணமாக வழங்கிய உடலியற் சார்பான வாதங்களைக் 

கொண்டே இவர் தனது கொள்கையை திறுவினர் என்பகுற்கு 

இப்பொலைட்டசு மூலமாக, அரித்தோதில் இயோபிறசுத்தோசு 

ஆஇூயோரது ஆதாரங்கள் எமக்குக் கிடைத்துளளன. அரித் 

தோதில் தேலிசுவுடையதாயிருக்கலாம், என ஊகமாத்திரை 

யாகக் கூறிய வாதங்களும் இத்தகையனவே (பிரிவு 10). 

இப்போனது பிற கொள்கைகள் வைத்திய வரலாற்று மாண 

வர்க்கே வேண்டியவை. கொஞ்சக்காலத்துக்கு முன்னர் வரை 

இப்போனது எழுத்துக்களின் பகுதியெதுவும் இருந்ததாக 

யாரும் அறித்திருக்கவில்லை. ஆனால் ஐமருக்கெழுதப்பட்ட 

செனீவாப் பக்கவுரையிலிருந்து ஒரேயொரு பகுதி பெறப்பட்டுள் 

3... அரித்தோசெனசு இவா சாமோசு நாட்டவர் எனகிரூா. மேனனது 

இயாததிரிகாவில இவர் குரோட்டன நாட்டவர் எனக் கூறப்பட்டிருக்றைது. 

ஏனையோர் இவா றெசியோனை அல்லது மெறறுபொனதியனைச சேர்ததவர் 

எனபர். இவர் முதலில பைதாகரசமரபைச் சேர்ந்தவர் எனவே நாம் இவற்றி 

லிருந்து அறிய முடி௰றைது. ஆயின, அறரித்தோசெனசுவினது ஆதாரமே 

இவ்விடயத்தில் உபயோகமிகக தெனலாம். இயாம்பிளிக்கோசுவின் பைதாகரச௪ 

வாதிகளின் அட்டவணையிலும் மெலிசசுவோடு, இப்போனும் சாமோச 

நாட்டவரெனவே குறிப்பிடப்படுனெறார்.. 

ஈரலிப்பு
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ளது. “ பூமிக்கடிமிலுன்ள நீர்களும் ஈரலிப்பை உண்டாக்கும் 

தனிப்பட்ட ஊாற்றுக்களேயென்னும் பழையகருத்தைக் கண்டிப் 

பதாக அமைந்துள்ள இப்பகுதி பின்வருமாறு : 

* நாம் பருகும் நீர்கள் யாவும் கடலிலிருந்தே பெறப்படுன் 
por; எனெனில் ணெறுகள் கடலிலும் ஆமமானவையாயின் 
நாம் கடல் நீரைப் பருகுறோம் என்பது உண்மையாயிருக்க 
முடியாது என்பதில் ஐயமில்லை. இணறுகள் கடலிலும் ஆமமா 

னவையாயின் நாம் பருகும் தீர பிறிதோர் ஊற்றிலிருந்தே 
வருவதாயிருத்தல் வேண்டும் ற: ஆனால் உண்மையில் கடல் 
மற்றைய நீர்நிலைகளிலும் ஆழமானதாகையால், அதற்கு 

மேலேயுள்ள நீர்கள் அனைத்தும் அதிலிருந்தே வருதல் 
வேண்டும். 

நீர் பூமியிலிருந்து மேலேழுந்த தன்மையுடையதேயன்றி 
பூமிக்குளளே &ீழ்நோக்சச் செல்லுந் தன்மையுடையதல்ல 
வென்னும் பொதுவான எடுகோளையே நாம் இங்கும் காண் 
கிறோம். 

இப்போனோடு சேர்த்து இமேராநாட்டு இடாயோசுவையும் தாம் 
இங்கு குறிப்பிடலாம். காற்றே மூலப்பொருள் என இவர் 

கருதினாரெனச செகுதசு கூறியுள்ளதற்கு மேலாக இவரைப் 
பற்றி நாம் வேறெதுவும் அறியோம். ஆயினும் இவர் ஓர் 
இகிலிய நாட்டவர் என்பது இந்தனைக்குரியவொன்றே. 

2. அப்பொலோனியநாட்டி1 இடையோசினிசு 

காலம் 180. மைலீசிய மரபின் சிந்தனையாளர் மூவரையும் பற்றி 
ஆராய்ந்ததன் பின்னர் தியோபிறசுத்தோசு பின்வருமாறு 
கூறினார் : 

இத்தகைய துறைகளைப் பயின்றோரில் மிகப் பிந்தியவர் என 
அழைக்கப்படக்கூடியவரான அப்பொலோனிய நாட்டு இடை 
யோசினிசுவும் சிலவிடயங்களில் அனக்சகோரசுவை ஏற்றும், 

வேறுசில விடயங்களில் வியூப்போசுவை எற்றும், பெருமள 
விற்கு ஒரு சமரசர்ீதிமிலேயே எழுதினார். முடிவற்றதும், 

3: பைசாத்தியனைச் சேர்நதவனான சி£பனோசு இது இறீறறிலுள்ள அப் 
'பொலோனியா வெனக் கூறுிறான. ஆனால் இது எறகத்தகுநததலை. இடை 
யோசினிச*ு அயோனிய மொழியில எழுதினாராகையால் செல்லரும் இகச்கூறறை 
ம்பத் தயங்கினார். ஆனால் அறிவியல் நூல்களெழுதுவதற்கு வழமையாக 
உபயோகிக்கபபட்டது அயோனிய மொழியேயாதலால், தாம் அதிலிருந்து எவ் 
வகை முடிவுக்கும் வரமுடியாது. அனகசிமாந்தரே தனனை உருவாக்கியவர் 
சனக கருதிய மைலீசிய குடியேறறப்பகுதியாய, பொனரோசவிலுள்ள அப் 
'பொலோனியாவிலிருந்து இவர் வந்இருககலாமெனச கொளளலாம் போலத் 
தோன்றுறைது.
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நித்தியமானதுமான காற்றே பிரபஞ்சத்தின் மூலப் பதார்த்த 

மெனவே அவரும் கூறினார். பொருள்கள் யாவற்றினதும் 
வடிவங்களும், இக்காற்றின் சுருக்கம், ஐதாதல், மாற்றம் 

என்பனவற்றின் மூலமே உண்டாயின என அவர் கருதினார். 

இவர் அனக்சகோரசுவுக்குச் சமகாலத்தவர் எனும் லயாத் 

Bus இடையோினிசுவிலுள்ள் கூற்றிலிருந்து நாம் இவரது 
காலமெனக் கொள்வதிலும், பிந்திய காலத்தைச் சேர்ந்தவரே 

இவர் என்பது மேலேயுள்ளபகுதியின் மூலம் தெளிவாூறைது. 

அரித்தோபனிசவின் மேகங்கள் எனும் நூலில் இவரது கருத் 
துக்கள் நையாண்டி. செய்யப்பட்டிருப்பதிலிருந்தும் நமக்குத் 

தோன்றுவதும் இதுவே. 

187. தனது காலத்தில் இடையோசினிசுவால் எழுதப்பட்ட இவா 

னவற்றுள் ஒரேயொரு நூல் மட்டுமே எஞ்சியிருந்த தெனி எழுதியவை 

னும், இடையோசினிசு பல நூல்களை எழுதினாரெனபது உண் 

மையென இம்பிளிசியசு கூறுகிறார். எஞ்சியிருந்த அந்நூலி 

லிருந்த குறிப்புக்களை வைத்துக்கொண்டே, அவர் இவ்வாறு 
கூறினாராதலால், நாம் அவரது கூற்றை வெறுமனே ஒதுக்கிவிட 

முடியாது. அக்காலத்தில் பன்மைவாத அண்டவியலாளராயி 

ருந்த சோபிட்டூக்களுக் கெதிரானவோர் சிறுநூலை அவர் யாத் 

தனர் என்பது பெரிதும் நம்பத்தகுந்தது. வளிமண்டலவியனூல 

ஒன்றையும் மனிகனது இயல்பு எனப் பெயரிய நூலொன்றை 

யும் இவர் யாத்தனர் எனவும் நம்ப இடமுண்டு. பின்னையது 

உடலியல், அல்லது வைத்இயலியல் பற்றிய நூலாயிருந்திருத் 
தல் வேண்டும். நாளங்கள் பற்றிய பிரசித தமான பகுஇயும் 

இந். நூலிலிருந்தே பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும்.” 

188. இடையோசினிசுவின் நூல்கள் கழகத்தினாற் பேணப் இவரது 

பட்டன பேரலத் தோன்றுறைது ; நமக்குக் இடைத்துள்ள பகுஇக நூலின 

ளில் ஓரளவுக்குப் பெரியவையாய் இருப்பன யாவும் சிம்பினிசியசு பகுதிகள் 

மூலமாகவே நமக்குக் இடைத்துள்ளன. டியல்சுவினால் ஒழுங்கு 

செய்யப்பட்டவாறு நான் அவற்றை இங்கு தரு£றேன் : 

1. எத்த ஆய்வுரையையம் ஆரம்பிப்பவன் தனது தொடக்கக் 

கருத்தை மறுக்க முடியாத வொன்றாகவும் தனது மொழி 

3. இவர் அனகசிமினிசுவின் -போதனைகளைக * கேட்டனர் '£ எனும் அன்றிக 

தேனிசுவினது கூறறு, வழமையானவோர் மயக்கங் காரணமாக உணடானதே 

யாகும். அனக்சகோசசவைப் போல இவரும் அனகசிமினிசலின் மெய்யியல் 

முறையோடு தொடர்பு பூண்ட ஒருவராகவே இருந்தார் என்பதில் ஐயமில்லை. 

6 ஆம் அத. 122 ஆம் பிரிவிற் பாக்க. 

2. டிய௫சு இதையே 6 வது பகுதியாகத் தருகிறா. ஆனால் இது உண்மையில் 

வைத்திய வரலாறறைச் சோத்ததாகையால, நான் அதை நீக்கியுளளேண்.
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நடையை எளிமையும் கம்பீரமும் கொண்டதாகவும் அமைத்துக் 

கொள்ளல் வேண்டுமென எனக்குத் தோன்றுகிறது. 

2. சுருங்கக் கூறுவதாயின், எல்லாப் பொருள்களும் ஒரே 

பொருளேயென்பதும், அவை யாவும் அதன் வேறுபட்ட உ௫ 

வங்களே யென்பதுமே எனது கருத்து. இது வெளிப்படையான 

வொன்றே; எனெனில் இவ்வுலகில் இப்போதுள்ள பொருள் 

களில்--நிலமும் நீரும், காற்றும் இயும், மற்றும் உலூல் 

உளவாக நாம் காணும் பிறபொருள்கள் யாவற்றிலும்- ஒன்றா 

யினும் பிறிதொன்றிலிருத்து வேறுபட்ட தாயிருப்பின், அதா 
வது தனக்கு மட்டுமுரியவோர் உட்பதார்த்தத்தை உடையதாயி 

ருப்பதன் மூலம் வேறுபட்டதாயிருப்பின் ; அடிக்கடி மாற்ற 

மடைந்து பிறபொருள்களாவது ஒரே பொருளல்ல வெனின், 
பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று எவ்வகையிலும் கலத்தல் சாத் 

,தியமாகாது. மேலும், ஒரு பொருளுக்கு இன்னொரு பொருளி 

னால் இமையோ அல்லது நன்மையோ எற்படுத்தவும் முடியாது. 

பொருள்கள் யாவும் ஒரே ,தன்மையுடையனவாயிருக்கும் வகை 

மில் அமைந்திருந்தாலொழிய, நிலத்திலிருந்து செடிகள் மூளைப் 

பதும், மிருகங்கள உண்டாதலும் சாத்தியமாகா. ஆனால் இவை 

யாவும் ஒரு பொருவிலிருந்தே தோன் றஇன்றனை ; அவை மாறு 

தலடைத்து, வெவ்வேறு காலங்களில் வெவ்வேறு உருக்களைப் 

பெற்று, பின்னர் அப்பொருவிடத்தேயே மீள்சன்றன. 

5. அுண்மதியின்றிப் பொருள்கள் இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டி 

ருக்க முடியாது. மாரியும் கோடையும், இரவும் பகலும், மழையும் 

காற்றும் மற்றும் காலநிலைகளும் நுண்மதியின்றி இவ்வாறு 

எப்போதும் தமது விதத்தை மீறாகவகையில் செம்மையாகப் 

பிரிக்கப்பட்டிருக்க முடியாது. இதுபற்றிச் சற்றுச் இநெஇுப்பவர்கள் 

எவரும், ஏனைய பொருள்களும், அவற்றிற்கு மிகவும் உகந்த 

முறையிலேயே ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருககன்றன வென்பதை 
உணர்ந்து கொள்வர். 

4. மேலும், பின்வரும் சிறந்த நிரூபணங்கள் உள்ளன 5: 

மனிதர்களும் மற்ற மிருகங்களும் காற்றைச் சுவாசிப்பதன் 

மூலம் உயிர் வாழ்கின்றனர். வளியே இவர்களது ஆன்மாவும், 

ண்மதியுமென்பது இந்நாலில் தெளிவாகக் காட்டப்படும். 

வளி இல்லாது போயின் இவர்கள் இறந்து போய்விடுன்றனர். 

இவர்களது நுண்மதிகளும் செயலிழந்து விடுன்றன. 

5. மனிதர்களால் வளியென அழைக்கப்படுவதே நுண்மது 
யுடைய தெனவும் அது பொருள்கள் யாவற்றையும் தனது 
அதிகாரத்துக்குட்படுத்துவதெனவும், பொருள்கள் யாவும் அதற் 
கேற்றவாறே இயங்குசன்றன வெனவும் தான் கருதுகிறேன்
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இதுவே இறையெனவும், எங்கும் செல்லக்கூடிய தெனவும், 

எங்குமுள்ளதெனவும், எதையும் மாற்றும் ஆற்றல் உடைய 

தெனவும், இதுவிலலாத பொருள் எதுவும் இல்லையெனவும் 

நான் கருதுகிறேன். ஆனால ஒரு பொருளாயினும், மற்றப் 

பொருள்கள் அதில் பங்கு பெறும் முறையில், தானும் இதில் 

பங்கு பெறுவஇல்லை ; ஆனால் வளி, நுண்மதி என்பனவற்றில் 

அநேக ஆகாரங்களுள்ளன. ஏனெனில் அது பலவகையான 
மாற்றங்களை அடைூறது. சூடு கூடியதாகவும், குளிர் கூடியதா 

கவும், வறட்சியுடையதாகவும், ஈரவலிப்புடையதாகவும், இிலையுள் 

தாகவும், மிகவேகமாக இயங்குமியல்புடையகாகவும், இன்னும் 

அநேக மாற்றங்களையுடையதாகவும், எண்ணிறந்த திதஙகளையும் 

அவைகளையும் உடையதாகவும் அது மாறுன்றது. உயிருள்னன 

யாவற்றினது ஆன்மாக்களும் வளியே. எமக்கு வெளியேயுள்ள 

காற்றிலும் கூடிய சூடுள்ள, ஆனால் சூரியனுக்குக் கட்டவுள்ள 

காற்றிலும் சூடு குறைந்த காற்றே ஆன்மாவெனக. ஆனால் 

எந்த இரு உயிருள்ள பிராணிகளிலும், எந்த இரு மனிதர் 

களிலும், ஆன்மாவின் சூடு, ஒருபோதும் தரே அளாவினதாய் 

இருப்பதில்லை. ஆனால் இவற்றுக்கிடையே யுள்ள வித்தியாசம் 

மிகவதிகமாய இருப்பதிலலை. அவற்றின ஒத்த தன்மையோடு 

'இசைவாயிருககுமளவிற்கே அவற்றிற்கிடையே வித்தியாசம் 

இருக்றைது. ஆனால் பிரிந்துள்ள இருபொருள்கள், மீண்டும் 

ஒரு பொருளாகச் சேரும் வரைக்கும், முற்றாக ஒரே தன்மை 

யுடையனவாய் ஒருபோதுமிருப்பதஇல்லை. 

8. மூலப்பதார்த்தக்தின் வகையீடு இவ்வாறு பலதரப்பட் 

டதாயிருப்பதால் உயிர்வாழ்வன பலவாயும், பலதரப்பட்டவை 

யாயும் உள்ளன. அவை தோற்றத்திலோ அல்லது நுண்மதி 

யாற்றலிலோ ஒருபோதும் ஒன்றையொன்று ஒத் இருப்பதில்லை. 

ஆனால் தரே பொருளின் மூலயாகவே இவற்றால் உயிர்வாழ 

வும், பார்க்கவும, கேட்கவும் முடிகிறது. இவை யாவும் தமது 

அண்மதஇியை ஐரே பொருளிடத்திவிருந்தே பெறுகின்றன. 

7. இது (வளி) அழிவில்லாததும், நித்தியமானதுமெனி 

னும், அப்பொருள்களிற் சில ஆகின்றன ; கில அழிற்து 

(போன்றன . 

8. இது பெரிதென்பதும், வவிதென்பதும், இறவாது நித்தி 

யமாயிருப்பதென்பதும், மிகுந்த அறிவையுடையதென்பதும் 

கூட வெளிப்படையாகத் தெரியும் விடயஙகளாகவே எனக்குத் 

(தோன்றுகின்றன. 

அரித்தோதிலாற் பேணப்பட்டூள்ள, நாளங்கள் பறறிய ,.விரி 

வான விளக்கத்திலிருநத, இடையோசினிசவின் பிரதான சிந்
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தனை உடலியல் பற்றியதே யென்பது கெளிவாறைது. ஒரு 

பொருள் இன்னொன்றிற்கு எவவாறு, தங்களைக்கவோ அல்லது 
நன்மை செய்யவோ கூடுமென்பதை விளங்குவது சாத்தி 

யமல்ல வென்பதும் எல்லாப் பொருள்களிண் அடிப்படையிலும் 

ஒற்றுமையுள்ள தென்பதை நிரூபிக்க அவர் கையாண்ட 

வாதங்களிலொன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது (பகுதி ஐ. 

இடையோரடினிசுவின் கருத்துக்கள், போலி--இபபோகிறாத்திய 

நூல்களிற் பெரும்பாலானவற்றின் இயல்பையே ஒத்தனவா 

யிருக்கின்றன வெனலாம். இக்காலத்துச் சிறு நூல்களின் ஆ 

ரியர்கள் அனக்சகோரசு, எரக்ளைட்டசு என்போரைப் பயன் 

படுததிய அளவிற்கு இப்போராத்திசுவின் நூல்களையும் பயன் 

படுத்தினர் எனும் கருததில் பெருமளவு உண்மை௰யிருக்கற 

தெனலாம். 

189. அனக்சிமினிசுவைபபோல இடையோடினிசவும் வளியே 

மூலப்பதார்த்தமெனக் கருதினார். ஆனால் பிற கருத்துக்களும் 

நிலவியவோர் காலத்திலேயே அவர் வாழ்ந்தாரென்பது அவரது 

வாதங்களிலிருந்து எமக்குப் புலனாறது. எம்பிடோக்கிளிசுவின் 

நான்கு மூலகங்களையும் பற்றி அவர் தெளிவாகக் கூறுனறார் 
(பகுதி 2). அன்றியும் அனக்சகோரசு குறிப்பிட்ட நூசுவின் பண் 

புகள் யாவறறையும், வளியும் கொண்டிருந்தது எனக் கூறுவதி 

௮ம் அவர் மிகவும் கவனமாயிருக்கிறார் (பகு.இ 4). இவரது அண் 

டவியற் கொள்கைகள் பற்றித் தொகுப்பாசிரியர்கள். கூறியிருப் 

பவை நன்கு பேணப்பட்டுள்ளன : 

காற்றே மூலமெனவும், பொருள்கள் யாவும் இயங்குின் 

றன வெனவும், எண்ணிறந்த உலகங்கள் உள்ளன வென 

வும் அப்பொலோனிய நாட்டு இடையோசினிசு கூறினார். உல 

கத்தின் தோற்றத்தை அவர் பினவருமாறு விளக்குன்றார். 

எலலாம் என்பது, இயக்கத்தின் மூலம் சில இடங்களில் ஐதான 

தாகவும், வேறு சில இடங்களில் இண்மையுடையதாகவும் 

ஆகும்போது, இண்மையானவை யெல்லாம் இன்று சேர்ந்து 

ஒரு பொருட்டொகுதி உண்டாயிற்று. பிற பொருள்களும் இவ் 
வாறே தோன்றின. மிகவும் பாரங்குறைவான பொருள்கள் அதி 

உயரமான இடத்திற்குச் சென்று சூரியனைத் தோற்றுவித்தன. 
இல்பொருளிலிருந்து எதுவும் ஆவதில்லை. எப்பொருளும் 

அழிந்து இல்பொருளாவதில்லை. பூமி வட்டமாயிருக்றது, மத்தி 
மில் உளது. சூட்டினால் உண்டாகும் சுழற்சியின் மூலமே பூமி 

அதனது வடிவத்தை அடைந்துள்ளது. குளிரின் மூலமாகவே 

அது தனது திட்பத்தைப் பெற்றுளது.
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உடுக்கள் நுரைக்கல் போன்றனவாயிருந்தன. உலூன் சவா 

சத்துவாரங்கள் இவையே யெனவும், இவை ிவக்கக் காய்ந் 
திருந்தனவெனவும் அவர் கருதினா. 

சூரியன நுரைக்கல் போனறிருந்தது. ஈதரிலிருந்துவரும் 
இரணங்கள் அதனுள்ளே பொருந்திக்கொள்கின்றன. சந்தி 

ஏண் நுரைக்கல் போன்றவோர் கீயாயிருந்தது. 

கண்ணுககுப் புலப்படும் விண்ணுடுக்களோடு, கண்ணுக்குத் 

தெரியாக பல கற்களும் சுழல்கின்றன. அவை கண்ணுக்குப் 

பலப்படாதனவாகையால் பெயரிடப்படாதனவாக உள்ளான. 
ஆனால் ஐகொசுபெபத்தேசுவில தீபபறறியபடியே வீஜ்நத கல் 

னுடுவைப்போன்று, இவை அடிக்கடி வீழ்த்து பூமியில அணை 

ந்து போணனெறன. 

இங்கு நாம் காண்பது சில புதிய கருததுக்களோடு சேர்க 

கப்படட பழைய அயோனிய கொள்கைகளையே. சூடு குளிர், 

வறட்சி ஈரலிப்பு நிலையுடையன, இயங்குவன எனும் முரணா 

பாடுகளை விளககுவகுறகு இஙகும் ஐதாகல, அடர்த்தயுறல் 

சானபனவே உபயோடுக்கப்படணனெனை (பகுதி 5). அனக்சகோ 

ரச போததததைப்போல, காற்று, எல்லையின்றி முரண்பாடு 

களாக  மாற்றமடையக் கூடியதே. ஆனால இவை யாவும் 

ஐது, இணமை எனும மூலமுரண்பாடாகச் சருக்கபபடலாம். 

காறறு. இறுசெ சுருஙகுவதன் மூலம் நிலமும், நீரும உண் 

டானைவென அனகூமினிக கூறியதுபோல இடையோசினிசு கூற 

விலலையெனச் சென்சோறினசு கூறுகிறார். இரததம, தசை, 

எனும்புகள் என்பனவே காறறிலிருந்து இவ்வாறு உண்டாக 

.ஐனவென இடையோசினி*ு கருதினாரென அவர் கூறுகிறார். 

'இவ்விடயததில் இவா அனச்சகோரசுவைப பினபற்றினூா (பிரிவு 

130). அவவாறு பினபற்றியது இயல்பானதே. ஆனால காத் 

றின ஐத௲ான பகுத, இயாடுச் சூரியனையும, எனைய விண்ணு 

டுக்களையும தோறறுவித்தது. உல வடடவியக்கததிற்குக் 

காற்றின் நுணமதியே காரணமாயிருந்தது. பொருள்கள் வெவ் 

வேறு உருவான உடல்களாகப் பிரிக்கப்படுதறகும், இவ்வு 

உல்கள் “ விதம் * தவறாது தழுஙருடனியங்குவதற்கும் கார 

ணமாயிருப்பதும காற்றே." 

அனக்கிமாந்தரைப் போல (பிரிவு 20) இடையோகினிசவும், 

நிலத்தைத் தனியே பிரித்தெடுக்கும் பொருட்டூச் சூரியனாற் 

காய்ச்சப்பட்ட. பின்னரும், மூல ஈரலிப்பில் எஞ்சியுள்ள 

பகுதியே கடலெனக் கூறினார். பூமி வட்டமானது..- அதாவது 

அதோர் , தட்டென்க : தொகுப்பாசிரியர்களது OTT SO 5 BONG. 

1, “ MAsmscr ” up 3 ஆம் அத். 72 ஆம் பிரிவில் பாக்க. 
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கோளவடிவைக் குறிக்கக்கூடிய வெதுவுமில்லை. குளிரினால் பூமி 

இடப்பொருளாவதற்குக் காரணம் குளிர் அதனை அடர்த்தி 

யுறச் செய்வதே. 

முந்திய அண்டவியலாளர் கூறியது போல உடுக்கள் கற: 

றினால் அலலது தயாலானவையெனவோ, அனக்சகோரசு கூறி 

யதுபோல அவை கற்களே யெனவோ, இடையோசினிச*ு கூற 

வில்லை. அவை நுரைக்கறகள் போன்றிருந்தனவென அவர் 

கூறிஞர். இக்கொள்கையை அவர் கொண்டதற்கு லியூகம் 

போசுவின செல்வாக்கும் காரணமென நாம் காணலாம். அவை 

நிலததாலானவையே ? ஆனால் முற்றிலும் திண்மலியல்புடை 

யனவல்ல. அவற்றின் தொளைகளுக்குள்ளே ஈதரிலிருந்து 

வரும் இக்கதிர்கள் நுழைந்தன. அனக்சகோரசு கூறியது 

போல, உடுக்களோடு சேர்ந்து சுழல்வனவென இவராலும் 

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட இருண்ட உடல்களை நாம் என் காண 

முடியாதஇருக்கிறது என்பதையும் இக்கொள்கை விளக்குகின்றது. 

அவை உண்மையில திண்மையான கற்களேயாகையால் இ 
அவறறினுளளே நுழைய மூடியாதிருக்கறது. ஐகொசு பொத் 
தேமசுவினுள்ளே வீழ்ந்தது இக்கற்களுளொன்றே. அணக்௪ 

கோரசுவைப் போல இடையோடினிசுவும், விலங்குகள் தோன 

றநியதன் பினனரே பூமி சாய்வடைந்ததெனக் கூறினார். 

எண்ணிறநத உலகஙகளிருந்தனவென இடையோசினிஎவும் 

கருதிஞரென்பதை அறிகையில் எமக்கு வியப்பெதுவும எற் 

படவில்லை. எனெனில் பழைய மைலீசிய சிந்தனையாளர்களது 

இக்கொள்கை, இவருக்குச் சற்று முனபாகவே அனக்ககோ 

ரச, லியூிபபோசு என்போரால புத்துயிபளிக்கப்பட்டிருந்தது. 

பிளாக்கட்டாவில், எண்ணிறந்த உலகங்கள் உளவென நம். 

பியோரது வரிசையில் இவரும் குறிப்பிடபபடுின்ளார். ஒரேயொரு 

உலகே மீண்டும், ஆ அழிரன்றது எனும் சுதோய்க்க கொள் 

கையையே அனக்கிமினிசு, எரக்களைட்டசு என்பாரைப் போல 

இவரும் கொண்டிருந்தார் எனச் சிம்பிளிசியசு கூறிமிருப்பாரா 

யின், அவர் இவ்விடயத்தல தவறான கருத்துக்கொண்டுள் 

ளார் எனவே கூ.நுதல் வேண்டும்." 

190. உமிருள்ள பிமாணிகள் நிலத்திலிருந்தே தோன்றின- 

வெப்பம் காரணமாகவே இது தடைபெற்ற தென்பதில் ஐய 

மில்லை. காற்றே இவற்றின் ஆன்மாக்களாயிருந்தது. அககாற்றூ 

OBIE, AOS  அடர்ததியாகவோ இருந்த தற்கேற்பவே ் 

இவ்வான்மாக்கள் வேறுபட்டிருந்தன (பகுஇி 5), இதயம். 

அல்லது மூளையைப் போன்ற எந்தக் குறிப்பிட்ட இடமாவது 

3-1 ஆம் அத். 68 ஆம் பக்கம் பராக்கு.
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ஆன்மாவுக்களிக்கப்படவில்லை ; நாளங்களினூடாக, கூருதியோடு 

சேர்ந்து அற்றியோடி௰ சூடான காற்றே ஆன்மாவெனக கூறப் 

பட்டது. சுவாசம், சந்ததி உற்பத்தி, குருதி என்பன பற்றிய 

இடையோசினிசுவின கொள்கைகள் வைத்தியலியல் வரலாத் 

றின்பாற்பட்டவை. இயோபிறசுத்தோசுவினால் வருணிக்கப்பட் 

டுள்ள இவரது புலனுணர்வுக்கொளகை பற்றியும் வெறுமனே 

குறிப்பிட்டாற் போதுமெனலாம். சுருக்கமாகக் கூறின் அக் 

கொள்கை பின்வருமாறு : மூளையிலும் மற்ற அங்கங்களி 

லும் காற்றினால ஏற்படுத்தப்படும் விளைவுகளே புலனுணர் 

வுகள். குருதியில் காற்றுச் செறிவதனாலேயே களிப்புணர்ச்சி 

ஏற்படுறெது. இக்கொளகையைப் பறறி விரிவாக அறிவதற்கு 

இப்போகிறாத்இசுவின் நால்களோடு சேர்த்தே இதனைப் படித்தல 

வேண்டும் ; இடையோசினிசு புதிய அண்டவியல்வாதிகளினது 

மரபைச் சேர்ந்தவரல்லவாதலின். இவரது கொள்கையை, தேர்வு 

கள சேகரிததற்கும், விரிவாக ஆராய்தறகும் புதிதாக வறபட்டி, 

ருந்த ஆர்வத்தோடு பழைய மெய்யியற் கொள்கைகளும் 

இணைந்ததால் ஏற்பட்டவோர் புதிய வளர்ச்சியென வருணிக் 

கலாம். 

3 அதென்சு நகரத்து ஆக்கேலசு 

191. பழைய அண்டலியல்வாதிகளது மரபில் கடைசியாக வந் 

தவா அனக்சகோரசுலின் சீடரான, அதென்ச நகரத்து ஆக் 

கேலச4. இவர் சோக்கரதருககுக் குருவாயிருந்தாரென அரித் 

கோசெனசு, தியோபிறசுததோசு ஆ௫யோர் கூறுவதைச் ௪ந் 

. தேக்க எவ்வித நியாயமுமில்லை. இலாம்புசகோசத்திலிருந்த 

.அனக்சகோரசுவின் கழகத்தின் தலைமைப்பீடத்தை அவருக்குப் 

பின்னர் ஆக்கேலசு ஏற்றுக்கொண்டார் எனும் வரலாறறை 

யும் நாம் தயக்கமெதுவுமின்றி எற்றுக்கொள்ளலாம். சோபிட் 

டக்களென அமழைக்கப்படுவோது தோற்றத்தின் 'பின்னர் 

அனச்சகோரசவாதிகளது புகழ் விரைவில் மறைத்து போயிற் 

றெனினும், அவர்களைப் பற்றி நாம் கேள்விப்படாமலில்லை, 

199. ஆக்கேல௪லின் அண்டவியற் கொள்கை பற்றி இப்பொ 

லைட்ட௬ பினவருமாறு எழுதியுள்ளார் : 

ஆக்கேலச, அடுதன்ச நகரத்தில், அப்பொலோடரசுவின் 

ma@sa பிறந்தார். சடப்பொருட்கலவை பற்றியும் முதற்றத் 

1. ஆககேல்சுவோடு சாமோசுநகருக்குச் சோக்ரதரும் சென்றாரென யோசு 

நாடடூ ஐயோன கூறினார். இது சாமோசலின் முற்றுகையைக் குறிபபிடுவதரயின் 

இளைஞரான சோக௫ரதர், மெலிசசுவினல Preuss veo wrest 

கெதிராகப போர் செய்தனர் என் நாம எண்ணலாம். 

அனசசகோரச 

வாதிகள் 

அண்டவியல்
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அவம் பற்றியும் இவர் கூறியவை, அனக௪கோரசசுவின் கொள் 

கைகளை ஐத்திருந்தன. நாசுவிலும் ஒருவகைக் கலவை உண் 

சஞுறைவாக இருந்ததென அவர் கூறினார். தனித்தனியாக 

இரண்டு நிமித்தகாரணங்கள் இருந்தன வெனவும் இவை 

சூடும், குளிருமெனவும் அவர் கருதினா. இவற்றுள் முன்னை. 

து இயங்கக்கொண்டும், பின்னையது அசைவின்றியும், 

இருந்தன. நீர். இரவமாகியபின்னா மத்தியை நோக்கி 

ஒடிய பின்னர், இயூட்டப்பட்டு நிலமாகவும் காற்றாகவும் மாறி 

யது. இவற்றுள காற்று மேலேசெல்ல, நிலம் கழே தனது 

இடததில் நிலைத்தது. நிலம் உண்டாவதற்கும், அது இந்நிலை 

பிவிருபபதற்குமான காரணங்கள் இவையே. அது மதுதுி 

யிலே இருக்றைது. உலகல் நிலம் ஒரு பெரிய பகுதியெனக் 

கருத முடியாது (ஆனால் காற்று இவையெல்லாவற்திற்கும் 
மேலாக ஆட்சி புரிகின்றது) ; இயூட்டப்பட்டதனால் அது உண் 

பானதாதலால் அதன் மூலத்தகனத்திவிருந்து வானசோதுி 

களின் உட்பொருள் பெறப்பட்டது. இவற்றுள் சூரியனே 

மிகப்பெரியது. சந்திரன் இரண்டாவது பெரியது. வனையவை 

யாவும் வெவவேறு அளவினவாய் இருந்தன. விண் சாய்ந் 

இருந்ததெனவும், பூமியில் சூரியன் ஒளியேற்படுத்தியதன 

வும், அது காற்றை ஒளிபோகவிடம் இயலபுடையதாகயைதென 

வும், திலத்தை வறட்கியுடையதாக ஆக்கியகெனவும் அவா 

கூருகிறார் ; எனெனில் அது முதலில் பரிதியில் உயர்வாகவும் 

மத்தியில் பள்ளமாகவும் உள்ளவொரு தடாகத்தைப் போன் 

றிருந்தது. பூமி எல்லாப் பகுதிகளிலும் சமமாண மட்டததை 

உடையதாயிருப்பின், சூரியனது தோற்றத்தையும், பழையவை 

யும் எல்லா மக்களும் ஒரே நேரத்தில் பராக்கலாமெனவும், 

ஆனால் உண்மையில் அவ்வாறு நடக்காதிருபபதிலிருந்து, பூமி 

யின் மத்தியில் ஓர் பள்ளம் இருக்கிறதென்பது கெளிவான்ற 

தெனவும் அவர் கூறுலறார். விலங்குகளைப் பொறுத்தவரை 

யில், பூமியில குளிரும், சூடும் கலத்திருந்த இழ்ப்பகுகுியில் 

முதலிற் சூடேறியபோது பல உமிரினஙகள--கூறிப்பாக மனிதர் 

கள்--எழுத்தன. இவை யாவும் தரே தன்மையுடைய உயி 

ரையுடையனவாயும், சகதியிவிருந்தே தமது உணவைப் பெறு 

வனவாயும் இருந்தன ; இவை பலகாலத்திற்கு உயிர் குரித் 

இருக்கவில்லை. பின்னர் சந்ததி விருத்தி என்பதும் உண 

டாகலாயிற்று. மனிதர்கள் மற்ற உயிரினங்களிலிருந்து வேறா 

இத் தம்முள்ளே தலைவர்களையும், சட்டங்களையும், கலைகளையும் 

எற்படுத்தி, நகரங்களையும் இன்னும் பலவற்றையும் உண்டாக் 

இனர். எல்லா விலங்குகளிலும் நாசு சமமாகவே , உள்ளது.



சமரசவாதமும் பிற்போக்கும் 

விலங்குகள், மனிதர்கள் ஆலயேயாவும். நூக்ஷை உடயோடிக் 
இன்றனர் ; இலர் விரைவாகவும், சீலர் ஆறுதலாகஷம் அதைப். 

பயன்படுத்துின்றனர்”. 

இடையோசினிச*ு எவ்வாறு அனக்சிமினிசவின் கொள்கைக் 

குள் சில அனக்சகோரச கருத்துக்களைப் புகுத்த மூயண்றாோ, 

அதுபோலவே அயோனிய கொள்கையோடு குளிரும் சூம், 
ஜதும் அடர்த்தியும் ஆகிய முரண்பாடுகளைச் சேர்ப்பகனாலும், 
அனக்சகோரசுவின் கொள்கையில் நாசுவைப்: பிறபொருள்களி 

லிருந்து இனங்கண்டு கொள்ள உதவிய அதண் எனிமையை 

நீக்குவதன் மூலமும், ஆக்கேல௬ அனக்சகோசச வாதத் 

தைப் பழைய அயோனிய கொள்கைகளுக்கு ஒத்றுமையுடைய 

வொன்றாக மாற்ற முனைந்தார். என்பது இப்பகுதியிலிருந்து 

தெளிவாகப் புலப்படுறைது. இக்காரணத்தினாலேயே போலும், 

இவரது கொள்கையில் நூசுவே உலூன் கருத்தாவெனக் கூறப் 

படவில்லை. அத்தகையவொரு சத்தி அவசியமில்லை வென 

லியூப்போசு நிருபித்திருந்தார். ஆக்கேலசுவுக்கும். அவாதூ 

மூன்னோேடிகளுக்குமிடையே யுள்ள இவ்விருவகைத் தொடர்பை 

நோக்குகையில், எண்ணிறந்த உலகைங்களிருக்கன்றனவென இவர் 

நம்பினாரெனும் ஈத்தியோசுவின் கூற்றை தம்பலாமெனத் 

தோன்றுகிறது ; அனக்சகோரசுவும், பஜைய அயோளியர்களும் 
இக்கொள்கையையுடையோரா யிருந்தனராதவின். 

193. ஆக்கேலசவின் அண்டவியவிலும், இடையோசினி௯ுவிண் முூடிவுமை 

கொள்கையிற் காணப்பட்ட, அக்காலத்து இயல்புகளான விற் 
போக்கு, சமாரசவாதம், விரிவான ஆராய்வு என்பனவற்றை 

நாம் காண முடிறெது. மெய்யியல் ஒரு மேலே செல்லமுடியாத 

நிலையை அடைந்துவிட்டதெனவும், வந்தவழியே. இரும்புவதன் 

மூலமே அது அங்கிருந்து தப்ப முடியுமெனவும் அக்காலத்து 

எற்பட்டிருந்தவோர் உணர்ச்சியையே, நாம். சாமோசுநாட்டு 

இப்போன், இரளோராதநாட்டு இடாயோசு என்போரது இத்தனைகளிற் 

காண முடிறைது. எபிசசுவிவிருந்த எரக்ளைட்டிய வாதிகள், பிற 

கருத்துக்கள் தம்மை அணுக முடியாதவாறு, தமது கொள்கை 

யாலேயே தமக்கு அரணமைத்துக் கொண்டவர்போல விருந் 

தனர். எரக்ளைட்டியவாதத்தின் முரணுரைகளையும், ஆழமற்ற 

பகுஇகளையும் பெரிதுபடப் புனைந்தும், விருத செய்தும் அவர் 

கும் காலத்தைக் கழித்தனர் ஒரே ஆற்றினுள் இருமுறைகள் 

3, இவர்களைப பற்றிய வேடிக்கையானவோர் வ௫ுணனைக்குப் பிளேட்டோவின 

Theaet. 179 உ. பார்கக. மொழி, சொல்லணியியல் என்பனவற்றில் ஏற்பட்டி 

ரதத புதிய ஆர்வம் இவர்களைச் சொறகளின இயல்புபற்றித், தமது கற்பனைக்கும். 

விருபபத்திற்குமேறநவாறெல்லாம் கூறவைத்தது. பினேய்டேோவின சொத்தில 

சில் இதுவே தையாண்டி செய்யப்பட்டுள்ள து. 
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காரல்: வைக்க முடியாது என எரக்கிளைட்டச. கூறியது (பகுதி 

84) போலக்: கூறுவதுடன் நின்றுவிடுவது போதுமெனக் இராத்தி 

லச கருதவில்லை! ; ஒருமுறை கூட ஆற்றினுள் கால் வைக்க 

முடியாதென்பது. அவரது வாதம். உண்மையென்னவெனில், 

பழைய அற்ிதங்களையே இன்னமும் தழுவிக்கொண்டிருந்த 

இக்காலத்து... .மெயமியலாளரால புதிய கொள்கைகள் எதை 

யம் பிறப்பிக்க. முடியவில்லை ; தேலிசு எழுப்பிய வினாவிற்கு 

ஸியூிப்போசு தந்த... விடை: முடிவானவொன்றாக அமைந்தது. 

1! இவ்வாறு தம்மூள்' மூரண்பட்டிருந்த கொள்கைகள் யாவும் 
அதென்சு வரைககும் பாவினவென்பதும், அங்கேதான் அயோ 
வியாவிலெழுந்த பலதர்ப்பட்ட : கொள்கைகளுக்கும், மேற்கேயி 

(bs வந்த "கொள்கைகளுக்கும் தொடர்பேற்பட்டதென்பதும் 

கவனித்தற்குரியது. இ. மு. ஐந்தாம் ஆறறுண்டின் தடப் 
பகுதியில;* மி் தபரக eT அல்லது வட்டமானதரஈ, “ நாம் 

சிந்திக்க உதவுவது ” காற்றா அல்லது குருதியா எனபது 

போனற லிய்பங்கள் பற்றி அதென்சு நகரில் மிகவும் வன் 
மையாக 'வாதிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். இக்காலத்து அஙகு 

வ்ர்ற்நித 'சோக்கர்தர் இளவயதினராயிருந்தார். அவரைப் பற்றி 

rip எத்தகைய கருத்துக்கொண்டிருந்தாலும்,' பிற்காலத்தில் 

இவ்விட்மங்கள் மிகவும் சேய்மையானவையாக அவருக்குத் 

கோன்றியிருந்தாலும், இக்காலத்தில் இவ்விவாதங்களில் அவர் 

சற்றேனும் : சிர்த்தையெடாதிருந்திருபபாரென்பது சிறிதும் தம் 
ப்முடியாததாகும். பிளேட்டோ தனது பீடோவில் இதுவே உண் 
மையென்ச்' சோக்ரதரைக் கூற வைக்கிறார். அந் நாலில் சோக் 

இரதர் குறிப்பிடும் பிரச்சனைகள், அதென்சுநகரில் அக்காலத்து 

வாழ்ந் த மனிதர்களது சிநதனைக்கு மட்டுமே ஆராய்தற்குரிய விட 

யங்களாகத் தோன்றியிருக்க முடியும்.” விஞ்ஞானச் சாபுடைய 
மரபுகள், யாவும் அதென்சில் முடிவடைந்தன. அதெனி 
ய்ரான " சோக்ரெ.தராலேயே, வேறொரு கண்ணேோேட்டத் ் இலிருந்து 

ப்இிதாகச்' சந்திப்பதன் மூலமே இவர்கள் எழுப்பியவினாக் 

களுககு” விடைகள” பெறமுடியுமென்பதை உணரமுடிந்தது. 

ட அவர் பேசவும் மறுத்தாரெனவும், தனது விரலகளை மட்டுமே அசைத 

தாரரெனவும்' கூறப்படுகிறது. 

“ பிடோவின எனது ப்திப்பில், (ஒக்சுபோட்டு, 1911) இப்பகுதிககான 

eins இவ்விடயத்தை Mens லிளகக முயனறிருக்கறேன. தான் 

பிறப்பதற்கு , இருபத்தைநது ஆணரடுகளுக்கு முன்ப விஞஞானததுறை 
எவ்வாறிருந்தது எனபதை, எவ்வகைக் காலமுரணுமினறிப் பிளேட்டோவினால 

வர்ணிக்க... முடிந்ததென்பது, அவரது வரலாற்றுணாவின இறப்புக்கு . நலல 

வோர் எடுத்துக்காட்டெனக. ் ,



அரும்பத 

ஆ 

அக்கெளைசமாத்தா 

அக்கெளசுமாத்திகள் . . 

அகாதகன் 

அகெஷணோர் 

அச்சியற்குஹற்கி 

அச்சா 

அசஇூளெப்பியாட்டுக்கள் 

அட்டகம் 

அடர்த்தியுறல் 
அடிக்கலம் 

அண்டம் 

அண்டவியல் 2% 

அணுவாதிகள் 

அஇரவியம் 

அதெதென்சு 

அப்பொலகி 

அப்பொலோடா௯ள 

அப்பொலோனியக* றோடியக 

அபுதேராமரபினர் 

அபுசொடைற்று (காதற்றெய்வம்) 

அம்மோனியோசு es 

அமாகிசு : 

அய்கோலியா 

அபயாம்பினிகோச 

அயோனியா 

அரித்தாக்கோள 

அரித்தோசெனசு 

HOG 

அலுக்மையோன் 

அலெக்சாந்தர் 

அலைவு 

அளவையியல் 

அகரவரிசை 

Akousmata 

Akousmatics 

Agathon 

Agenor- 

Axial revolution 

Axle 

Asklepiads 

Octave 

Condensation 

Hull (ship) 

Macrocosm 

Cosmology 

Atomists 

Nothing 

Athens 

Apology 

Appollodoros 

Appollonies Rhédios 

The school of Abdera’ 

Aphrodite 

Ammonios 

Amasis 

Aitolia 

_Iamblichos 

Tonia 

Aristarchos 

Aristoxenos 

Unit 

Alkmiaion 

Alexander 

Oscillation 

Logic



376 ஆஇ எரேக்க மெய்மியல் 

அன்ரிக்தோன் 

அனக்கிமாந்தர் 

அனக்சிமினிசு 

அனக்சகோரசு 

அனங்கே 

அனந்தம் 

அனுபூதிநெறி 
அனைத்துமிறையெனும் வாதம் 

ஆக்யோ் 

ஆக்கைற்றாசு 

ஆகாரம் 

ஆண்டுமானம் 

ஆதல் 
ஆதுிகாரணம் 2 

ஆப்பெடொனுட்டுக்கள் 

ஆலயவிதிகாசம் 

இசைவு 
இடப்பெயர்ச்சியியக்கம் 

இடமாறு தோற்றம் 

இடாவின் 

இடுகோள் 

இடைக்கோட்பாடு 

இடையனிசோசு 

இடையோசினிச 

இடையோசினிசு லயாதீதஇியசு 

இப்பொலைட்டசு 

இப்போஇூருத்திசு 

இப்போன் . 

இயலுருத்தோற்ற அமைப்பு 
Bund Ola 

இயூக்கிளிட்டு 

இயூசிபியோசு 

Antichthon (Counter earth) 

Anaximander 

Anaximenes 

Anaxagoras 

Ananke 

Infinity 

Mysticism 

Pantheism. 

Achaeans 

Archytas 

Mode 

Calendar 

Becoming 

Meterial cause 

Arpedonapts 

Temple legend 

Harmony 

Motion of translation 

Parallax 

Darwin 

Postulate 

The doctrine of the mean 

Dianysos 

Diogenes 

Diogenes Laertios 

Hippolytos 

Hippocrates 

Hippon 

Perspective 

Tatrika 

Euclid 

Eusibios



இயூதிமினிசு 
இயூரிப்பிடிச 

இயூறைத்தோசு 
இராசி மண்டலம் 

இராசியின் சாய்வு 
இராட்டற௬ு 

இருப்புவட்டம் 

இறையியல் 

இல்பொருள் 

இலாம்புசகோசு 

இழுவைவிசை 

இழையம் 

இறைண் 

ஈசியன் 

ஈத்தியோசு 

ஈதர் 

ஈலியவாதம் 

லியா 

ஈரோசு 

ar Bont. 

உடல்வாதும் 

உடலுள் பூரணம் 

உடனியலுகின்ற காரணம் 

உகை ஆன்மா as 

உளவியல் 

உறுபொருள் 

ஊட்டம் 

ஊாற்றுணர்வு 

எக்காதையோ- 

எ௫ியொரட்டு 
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E 

Euthymenes 

Euripides 

Eurytos 

Zodiac 

Obliquity of the Zodiac 

Tartaros 

Circle of existance 

Theology 

What is not 

Lampsakos 

Tension 

Tissue 

Rhine 

Aegian 

Actios 

Aether 

Eleaticism 

Eka 

Eros 

Implication 

Corporealism 

Corporeal Plenum 

Concomitant cause 

World Soul 

Psychology 

Product 

Nourishment 

Sense of touch 

Hekatios 

Hesiod



378 

எசுத்தியா 

எட்னா 

எடுகூற்று os 

எடுகோள் 

ஏடுப்பு 

எண் சூறியீடூ 

எண், இண்ம 

எண், தொருப்பு 

எண், பகா 

"எண், பல வடிவ 

எதிர்மனறயன்மை விதி 

எதிர்மாற்றம் 

எபிகூரசு 

எபிகூரியர் 

எபிசோசு 

எாக்களைட்டசு 

எரொடோதசு a 

எல்லாம் 

எல்லையற்றது 

எலனிசம் 

ஏகம் 

ar) 

ஏசியா திரியாடா 

வடிசு 

ஏதிரியாத் இக்கடல் 

எமோடாசு 

வர் 

வர்மிசு 

ஓங்கோணச்சக்கரம் 

DAK 

ஐசோக்றெத் இச 

ஓதாதல் 

ஆது கீரேக்க மெய்யியல் 

Hestia 

Etna 

Premise 

Assumption. 

Proposition 

Numerical symbolism 

Number, Solid 

Number, Composite 

Numbers, Prime 

Numbers, Polygonal 

Law of non-contradiction 

Converse 

Epicurus 

Epicureans 

Ephesos 

Herakleitos 

Herodotus 

ஸபர் 

Infinite 

Hellenism 

One 

Hegel 

Hagia Triada 

Hades 

Adriatic sea 

Hermodoros 

Er, (Plato’s myth of) 

Hermes 

Pentagram 

Isis 

Isokrates 

Rarefaction



ஓஐப்பபோரியர் 

ஐயவாதி 
ஜரிசு 

ஐனெசிடெமோசு 

ஒ௫ிரி௪ 

ஒட்டுவமை 

ஒத்திசைகள் 

ஒருதளவுருவம் 
ஒருமை 
ஒருமைக்கோட்பாடு 

ஒழுக்கவியல் 

ஒழுக்கு 
ஒறறைநாண்கருவி 

ஒபிக்குகள் 

ஓபிசம் 

ஒமர் 

தரிறைவாதம் 

ஒருடல்வாதம் 

ஒளரான௯ 

கசியிழையம் 

கண்மாயம் 

கணியம் 

கத்மோசு 

கதிராளி 

ஃபம் 

கயோசு 

கருத்துக்குறிப்பு 
கருத்துவாதம் 
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ஒள... 

௪ Hyperborean 

Sceptic 

Tris 

Ainesidemos 

Osiris 

Allegory 

Consonances 

Plane figure 

Unity 

Monistie hypothesis 

Ethics 

Orbit 

Monochord 

The Orphics 

Orphism 

Homer 

Monotheism 

Corporeal monism 

Auranos 

Cartilage 

Tilusion 

Quantity 

Kadmos 

Tris (eye) 

Phiegm 

Chaos 

Connotation 

Idealism



380 ஆது கிரேக்க மெய்யியல் 

கருதுகோள் 

கருப்பிண்டம் 

கருவியல் 

கல்டியா் 
கவர்பாட்டுவாதம் 

கழகம் 

கழிமுகம் 

கற்குழி 

காரியன் 

காலமானம் 

காலவழு 

காற்று 

கான்று 

இயூமே 

கிரகணம் 

தளாசொமெனை 

இளிமென்று 

இளெப்சைட்0ா 

களைத்தேற்றம் 

பிசு 

குடம் 

குடியாக 

குரொஜே௬ு 

குரோட்டன் 

குறோத்தே 

கூம்பகம் 

Hypothesis 

Foetus 

Embryology 

Chaldeans 

Argument from dichotomy 
(Zeno) 

The Academy 

Delta 

Quarry 

Karyan 

Chronology 

Anachronism 

Wind 

Kant 

Cumae 

Eclipse 

Klazomenai 

Clement 

Klepsydra 

Corollary 

Kebes 

Socket 

Republic 

Kronos 

Kroton 

Grote 

Pyramid



கெரேசா 

கைதியா 

கைப்பிரிசு 

கையா 

கோளம் 

சகடவோட்டம் 

சகூராத்தி 

சடவாதம் 

௪ததுப்பொருள் 

“ சதம்” மொழி 

சமராத்திரம் 

சாடெயிசு 

சாதாரண அறிவு 

சாமோசு 

சார்பு 

காரம் 

சிசரோ 

சிம்பிளிசியசு 

இமயபோ௫ியம் 

சிமோனைடிச 

சியசு ல 

சிறுகாடியுடுத்தொகுதி 
சினன ஆசியா 

சுதோய்க்கர் 
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கெ 

கோ 

Geresa 

Scythia 

Kypris 

Gaia 

Sphere 

Cyclic motion 

Solstice 

Materialism 

Reality 

‘Satem’ Language 

Equinox 

Sardeis 

Commom sense 

Samos 

Relation 

Essence 

Cicero 

Simplicius 

Symposium 

Simonides 

Zous 

Little Bear Constellation 

Asia Minor 

Stoics



382 ஆது கீரேக்க மமெய்யியல்- 

சுரோணிதம் 

சுழி 

சூத்தோசு 

சூனியம் 

செகுதசு 

செம்பக்கம் 

செல்லா 7 

செவ்வகவுரு க 

சென். இரெகோரி நேசியான்சீன் 

சென்சோரினசு 

₹ சென்ரம் ” மொழி 

செனோபனி௯ 

செனோபிலோசு 

சே 

சேனோ 

சை 

சைரோச oe 

சொ 

சொபோக்கிளிசு 

சோ 

சோக்கரதர் 

சோதியன் 

19. 

Ig 8S திரியசுபெலேரிய௪ 

1. 

[(உலோசு es 

Female semen 

Vortex 

Xouthos 

Zero 

Sextus 

Hypotenuse 

Zeller 

Oblong figure 

St.Gregory Nazianzene 

Censorinus 

‘Centum’ Language 

Xenophanes 

Xenophilos 

Zeno 

Syros 

Sophocles 

Socrates 

Sotion 

Demetrios Phalereus 

Delos
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டொ... 

டொரியர்கள் 

குசாங்கநாற்கணம் 

தமாசுகியோசு 

தனிமம் 

தா 

காரகம் 

தாகெய்ரோசு 

தாபலர் oe 

தூர்க்கேன், சோபிட்டு 

தாரசு 

தானரி 

தானேயுளவாயபொருள் 

'இண்மப்பொருளளவையியல் 

Guts 

SronGure 

தியனோ 
இயோபிறசுத்தோசு 

தஇிமாபோ 

திறாக்குமா 

gle ae 

துறோமதீசு 

கூய்மையாக்கம் 

தலப் பொருள் 

தெ. 

தெமிசுத்தியோசு 

Dorians- 

. Tetraktys of the dekad 

Damaskios 

Element 

Sustenance 

Stageiros 

Founder | 

Sophist 

Taras 

Tannery . 

Thing-in-itself 

Stereometry 

Timaecus 

Timaios 

Theano 

Theophrastos - 

Strabo 

Drachma 

Thebes 

Stromateis 

Purification 

Matter 

Themistios



384 BH BGyée Govind 

தெமோகரித்தோசு 

தெொரக்கலைடி ௬ 

தெலிசு 

தே 

தேராச்சடப்பொருள் 

தேராவிரட்டை 

Calle 

தேவபாரம்பரியம் 

தை 

CO GUC) 

தொ 

தொடுகையுணர்வு 

தே 

கோறறப்பாடுகள் 

நபுனசார் we 

நவப்பிளேட்டோ தரிசனம் 

நவபைதாகாசவாதம் 

நவபைதாகரசவாதிகள் 

நா 

தாளம் 

நாற்கணம் 

நானகு மூலகங்கள் 

இிக்கொமாக்கோசு 

நிமித்தகாரணம் 

மிளை 

நியமகாரணம் 

ிரீச்சுரவாதி 

திலைக்குத்து 

Demokritos 

Derkyllides 

Telys 

Indeterminate matter 

Indeterminate Dyad 

Thales 

Theogony 

Diana 

Sense of Touch 

Phenomena 

Nabonassar 

Neoplatonism 

Neopythagoreanism 

Neopythagoreans 

Vein 

Tetraktys 

The four roots (Empedocles) 

Nikomachos 

Efficient cause 

Amber 

Formal cause 

Atheist 

Gnomon



'நிலையியக்கவியல் .- 

நிறைவிதி எடுப்பு 

நீர்த்தம்பம் 

ுண்டொளை 

அரைக்கல் 

தூக் 
நூமினியோசு 

நெடுங்கணக்குக் குறியீடு 

தேர்வு 
நேரியக்கம் 

பக்காய் 

படிகம் 

பதி 
பதிவு 

பாசெல்சசு 

பல்லிறைவாதம் 

பற்று நிலை 
பன்னிருமுகத் திண்மம் 

பனோப்தை 

பார்மனைடின 

பாட்டர்கள் 

பாட்டா 

பாடியகாரர் 

பாயம் 

பால்வமைமுதல்வி 

அரும்பத அகரவரிசை 

நெ 

நே 

Lar 

Mechanics 

Universal affirmative 

Waterspout 

Pore 

Pumice stone 

Nous 

Noumenios 

Alphabetical notation 

Fact 

Direct motion 

Bakchai 

Crystal 

God 

Record 

Paracelsus 

Polytheism 

Retention 

Dodecahedron 

Panoptai 

Parmenides 

Spartans 

Sparta 

Commentator 

Flux 

Holder of lots (Goddess}



B86 

பால்வழி மண்டலம் 

LITPOYLILG- 

பிண்டம் 

பித்தம் 

பிலோ 

யிலோலெசு 

பிளேயச 

பீடோ 

பீதாச 

புகார் 

புதிதுகாணி 

புசொதாகர௬ 

புரோய்டெந்தால் 

புல்லேடு 

புலனு/எளர்வு 
புவிமையக்கருதுகோள் 

புவிமையவிடமாற்றம் 

புளுட்டாக்கு 

பூசல் 

பூரணம் 

பெரிகைடி௪ 

பென்ரல்பா 

பேராண்டு 

COLI TEI 

பைவரடட்டர், 

ஆ: &ரேக்க மெய்யியல் 

The Milky Way 

Lintel 

Microcosm 

Bile 

Philo 

Philclaos- 

Phleious - 

Phaedo.. 

Phaedrus. 

Mist 

Inventor 

Protagoras 

Freudcnthal 

Papyrus 

Perception 

Goe: etric hypothesis 

Geocentric parallex 

Plutarch 

Strife 

Plenum 

Perekydes 

Pentalpha (Pentagram) 

The Great Year 

Pythagoras 

Bywater
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பொ 

பொசெய்டோனியோசு 

பொதுவளவின்மை 

பொயோத்தியா 

பொவி௫ருத்இசு . 

போ 

போபைரி ன் 
போலிதநியாயத்தொடை 

பெள 

பெனதிகவதீகம் 

மயக்கம் 

மறுதலை 
மனமுடுக்கு ae 

மனிதனது இயல்பு .. 

மாரகைட்டுக்கள் 

மாற்று 

மாறாவி௫தம் 

மிமினமோசு 

மிலட்டசு 

மினோவர் 

மீடி 

முக்காவி os 

முரண்நிலை ஆய்வு 
மூரண்பாடுகள் க 

Poseisdonios 

Incommensurability 

Biotia 

Polykrates 

Porphyry « 

Paralogism 

Metaphysics 

Confusion‘ 

Converse 

Impulse 

The Nature of Man 

Margites 

Exchange 

Constant ratio 

Memnermos 

Miletus 

Minoans 

Mede 

Tripod. 

: Di ectical method. 

Opposites -
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மர்ணுரை 

முழுமை 
முற்கற்பிதம் 
முறகோட்டம் 

மூறைப் பெருந்தீ 

மூலக் கலவை 

மூலக்கூறு 
மூலகம் 

மூலைவிட்டம் 

மெய்யியல் oe 

மெய்யுணர்வேந்து ... 

டமுமலிசசு ச 

மெற்றாபொந்தியோன் 

மமென்சவ்வு 

மென்தோல் 

(மேமனடை 

மேனோ 

மை 

மைசீனியா 

மையநாட்டவிசை 

மையநீக்கவிசை 

மைலீசியர் 

மோ 

மொசாய்க்க 

மொசுயை 

மொனுட்டு 

மோசேசு om, 

Paradox 

The Whole 

Presupposition 

Prejudice 

Periodic Conflagration 

Original mixture 

Molecule 

Element 

Diagonal 

Philosophy 

The Philosopher King 

Melissos 

Metapontion 

Membrane 

Membrane 

Mermanadai 

Meno 

Mycenea 

Centripetal 

Centrifugal force 

Milesians 

Mosaical 

Moschical 

Monad 

Moses
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Guir 

யோச்சியாகச 

வி 

விடியர் 

லியூவப்போசு 

லை 

லைசி௪ு 

லோ 

லோபெக்கு 

வ 

வக்கரிப்பியக்கம் 

வக்ரம் (வானியல்) .. 

வட்டத்தின் பரப்புக்காண்முறை 

வரம்பற்றது 
வான்பு_றைநால் 

வளி 

வளிமண்டலவியல் 

Gut SoS Wied 

வாதாட்டங்கள் 

வாய்ப்பு 

வாயடை நியாயம் 

வாரோ 

வானசோதிகள் 

வானமையரேகை 

வானியல் 

விதெசமம் oe 

வி௫தமுறாக்கணியம் .. 

வித முறாமலம் a 

விதமுறா வெண் 

Georgias 

Lydians 

Leukippos 

Lysis 

Lobeck 

Retrograde motion 

Retrogression 

Quadrature 

Boundless 

Successions 

Air 

Meteorology 

Dialectic 

Disputation 

Validity 

Argumentum ad Silentium 

Varro 

Heavenly bodies 

Celestial Equator 

Astronomy 

Proportion 

Irrational quantity 

Surd 

Irrational number
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விதைகள் 

"விம்பம் - 

விருத்தி (க. 2, குறி 2) 

Dai girs .தாபிளாக்கிட்டா 

வெளி +: 

வெளிப்பாடு 

வெளிமூச்சு 

வெளியொழுக்குகள் 

றெகியோன் 

றெ 

ஆது க&ரேக்க. மெய்யியல் 

Seeds (Anaxagoras) 

Tmage 

Augment 

Vetusta Placita 

Space 

Apocalypse 

Exhalation 

‘Effluences 

BRhegion
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உலக மூசு, 79, 318, 133, 194 தொ
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எக்காதையோசு : 

அனக்கசிமாந்தரின தேசபடம், 57 

எரகளைட்டசு, 199; 

தேலிசு, 50, 55 

எகசாமியிள, 460 

எ௫றததோசு, 90, 290, 807 

எடிப்திய கணிதவியல், 18 ; 

எணசணிதம, 21; 

கேததிரகணிதம, 22 

o@ug, 4, 17, 18, 

தேலிக, 49, 

பைதாகமகு, IB 

சஎ௫ியொட்டு, 6 தொ, 16 

எடடாவது சரம், 111, 115, 308, 317 

எணகணிதம் : 

இயூகூனிட்டி, 111 

o@u sus, 21 

பைதாகரச, 10% தொ 

எணகள ₹ 

அணுக்களும் எணகளும், 548 

பைதாகரச கோட்பாடு, 112 தொ, 292, 

௨98 தொ, 817 தொ 

முககோலயை, சதுர, செவ்வகவுரு எணகள், 

107 

எண்குறியீட்டுமூறை, 106 

எணணிறந்த உலகங்கள் : 

அனகசகோரச, 283 தொ 

அனகசிமாந்தர், 62 தொ, 78 

அனக்கசிமினிசக, 82 

ஆக்கேலச, 872 
இடையோசினிச, 970 

செனோபனிச, 180 

பைதாகரசு, 82 

எமிகாமோச, 121, 159 கு 

எபிகூரசு : 

அணுககொள்கை ,6க தொ, 855 தொ 

 எணணிறந்த உலகஙகள ”, 65 

லியூசிப்போசு, 351 

எபிசோசு, 185 தொ 

எபியினைடி௬, 9, 102, 118   

ஆஇ ஈரேக்க மெய்யியல் 

எம்பிடோக்களிசின சொற்கோபபுக்கலை, 210 

எம்.பிடோக்கிளிக௪, 206-263 ; 

அதெனசில், 212; 

ஓபிசம், 209, 262 தொ ; 

செனோபனிக, 151 ; 

சேனோ, 3511 

பார்மனைடிக௯, 191, 217, 

887 தொ, 263 தொ, 520 

பைதாகரசக, 209 

யோசசியாக, 210 

லியூபேபோசு, 211, 343 

வளி, இருள, 248 

வைத்தியம், 211] தொ 

எரககளைட்டசு, 185-176 

அனகசிமினிசக, 5& 

ஆகைலொகோரசு, 147 

234 @ 2, 

எககாதையோச, 189 

எசியொடரடு, 189, 141 

ஓமா, 71, 747, 170, 171 

செனோேபனிச, 185, 159 

புசொட்டாகரசு, 174 

பைதாகரகு, 89, 93 கு 1, 

135, 136, 139 

* மூவகை வாழ்க்கைகள் 

147 @ 1 

எரககிளைட்டச, 54 கு 1 

94, 102, 

104 @ 1, 

எாரகூளைட்டசு (பொண்டோசுநாட்டு) 

எம்பிடோகளி௯, 212 கு 1 

பைதாகரசு, 10% கு 1. 

எரக்கிளைடிசு லெம்போசு, 41 

எரதசுதேனசு, 42, 

அனைகசிமாததரின தேசபடம், 57 

பைதாகாரசு, 98 க. 3 

எரொடோத்சு 

எபெதிய செல்வாக்குகள, 17 ; 

ஒபிசம, 83; 

ஓமரும எசியொட்டும், 8; 

சொலனும இிறிசசும், 87; 

தேலிச௯, 45-50, 51; 

நைலததி, 49; 

பைதாகரச, 89, 93 க 

விடியசெல்வாககு, 44



அகரவரிசை 

எல்லையற்றது : 

அனகசிமாந்தர், 68 தொ 

செனோேபனிசு, 180 தொ; 

பாரமனைடிக, 190 ; 

மெலிசசு, 386 தொ 

ஏ 

எமிபபோசு, 49, 994 

எமோகிூரறுததிக, 29% கு 1 

எமோடரசு, 185, 185 6 4, 147 Oar 

“ளா” (எனும் கதை), 197, 199, 200 

2 

ஐகொசப்போத்தே தேச எரிமீனகல், 265, 

283, 370 

ஐஙகோணச் சககரம, 807 

ஐசோகூரததிசு, 267 

ஐதாதலும அடர்த்தியுறலும், 
1b4, 187, 338, 369 

ஐப்பபோமியர், 85, 95 கு 2 

ஐனெ௫ிடெமோசு, 160 

ஓ 

18 தொ, 

ஒகததீன், 41 

ஒருமைவாதம, 12, 189, 206, 920 

ஒழுகைவியல், 1. 

ஒளி, 196, 250 
ஒற்றை இரட்டை, 500 தொ 

ஒறிகென, 40 

ஒனோமூறிததோசு, 102 

8 

ஓபிசம, 6 கு1, 80 தொ, 200, 209 

ஓமா (உருவககதையெழுதி, 54 கு1 

ஓமர் உருவக் கதைகள, 54 ௫.2 

ஒரிரை. வாதம், 183 

கட்டுக்கதைகள் * 

எம்பிடோகடிளிசு, 210 கு 1; 

எரகளைடடசு, 186 க. 53 

கடல் : 

அனக்ககோரசு, 284 ; 

அனகசிமாநதா, 68 தொ; 

இடையோசினிக, 869; 

எம்பிடோககிளிக, 251 ; 

எரகூளைட்டசு, 157; 

கடவுள் : 

அனச்சிமாநதர், 64; 

அனகூமினிச, 82:   
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எசியொட்டு, 6, 10; 

எம்பிடோக்ளி௯, 240, 246, 262 ; 

ené@i_Le, LTB ; 

ஓமர், 53 
கடவுளரின வீழ்ச்சி, 86 ; 

சமயதகொடர்பற்ற கடவுள, 16, 84; 

செனோபனிச, 188 தொ 

தேலிக, 52, 65; 

பார்மனைடிசு இப்பதத்தினைத தவித்தல், 

187 ; 

கப்பலோட.டம முறை : 

அகைசிமாநதா, 51; 

தேலிக, 46, 62 
கயோச, 9 

* கருததுக்கள ” கொளகை, 918 தொ 

கருவியல் : 

எம்பிடோசகளிக, 256 ; 

பாரமனைடிசு, 186 கு 5, 201 

கலவை : 

அனச்சிமாநதர், 61; 

எமபிடோகடூளிக, 246 

கலன, 885 

எமபிடோகூளிக, 210 

கழகம, 89 

கழக நூலநிலையம, 56, 505 

கா 

காநதக்கல பற்றித தேலிச, 52, 58 

காறறு, 66, 67, 68, 71, 72) 78தொ௱, 114, 

155, 160 
வெளியெனககூறப்படுவது, 114, 195, 208, 

239, 240 

& 

இரகஙகள, 94, 178, 110தொ, 203G gsr, 250 

பைதாகாசவாதிகள முறை, 291, 808 

இரகஙகளின வக்ரஙகள, 24, 914 

இரகணஙகள : 

அனகசகோரசு, 985 

அனணக்சிமினிசு, 82 

எம்பிடோகிளிச, 260 

எரகளைடட௪, 156 

செனோேபனிச, 128 

தேலிசு, 46 

பபிலோனியர், 474 

பைதாகரசு, 510, 915 

லியூபெபோசு, 259 

DNs Guns, CSS, 29361 

இராத்திலசு, 874தொ 
இளிமெனறு, 18



506 ஆது &ரேக்க மெய்யியல் 

இளெபசைட்றா, 29, 239, 257, 348 

கிறாததினோசு, 963 
& 

இபி௯ (பைதாகரசு பாரமனைடிக), 118 , 

ஹை ததேசச செலவாக்குகள், 17தொ 

் கு 
குரொட்டன, 94, 202 

கூ 
கூர்ப்பு : 

அனக்சகோச௪), 285050 

ort. Prost, 75 

எம.பிடோககிளி௯, 258தொ 

கே 

கேத்திரகணிதம் : 

oGu Hunt, 220.59 

Cale, 500 gr 

பைதாகரசு, 109தொ 

கை 
கைலோன, 96 

கொ 

கொறிபாந்திசுகள, 105 

கோ 
கோளங்கள் : 

எம்பிடோகூிஸி௪, 288 

பாமனைடிசக, 190, 288, 242 

வானகோளங்கள, 666 

“ கோணஙகளின இசைவு * 115, 516தொ 

ச் 
சங்கராநதி, 24, காகும், நா 

சடவாதம, 391 

சததைரோக, 42 

அனீகசகோரசுபறறி, 869ொ 
எம்பிடோக்கிளிசு பற்றி, 510 கு ; 

யிளேய௯ பற்றி, 293 

சநதிரன : 

sons. Carre, 2840 59 

அனக்சிமாநதர், 70 

அனகசிமினிக, 79 கொ 

எமபிடோகடூளிச, 250 

ஒளி, 186கு1, 250, 265, 310 
௬ழறசி, 508 

செனோபனிஎக, 129 

வியூபைபோச௫, 250 

சமயம் : 

எசியா, 5, 5, 84 

மலிய, 85, கடவுள், ஒராமைவாதம் 

ஒபிசம், பலியிடல் ஆகியவற்றைப் பார்க்க   

சமராததிரம், 28, 47கு1, 67 

சலுமொச்சிசு, 89, 95௫2 

சா 8 

சாங்கிள், 119 

A 

GeGor, 39 

அனக்சிமாந்தர், 64 

அனக்கசிமினிச, 82 

சேலிச, 5க்தொ 

பார்மனைடிக, 97௫1 

பைதாகரசு, 94கு5 

சிநதனை 
எம்பிடோக்கிளிச, 259 

பார்மணைடி௪, 186 

சிமபிளிசியக், 86 

அனகசசகோரசு, 270, 277 

இடையோசினிக, 865, 510 

எண்ணிறநத உகைஙகள, 68தொ 

செனோபனிச, 1200, 182 

சேனோ, 828 

தேலி௯, 08 

பா£மனைடிசு, 179, 192, 196, 198 

மெலிசு, 882 

சிமமியாசம இபிசும், 291, 291qG, 307, 319 

சிரஞசீவிததுவம, 88, 168தொ, 204, 205 

சில்லுகள : 

அனகசிமாநதா, 78, 115, 198 

பாரமனைடி௪, 198 

பைதாகரசு, 115 

சில்லோய, 121 

௬ 

சதோய்ககா, 85, 187, நகரக, 149, 156, 

167தொ. ் 

பேராணடு, 165 

சலவளுத்திரஙகள், 25 

சவாபெபு, 101, 211, 289, 257, 292 

சழறசி, நாளாந்த, 15, 66, 115 

ரூ 
ஞூததோச, 508 

ஞூரியன : 

அலுக்மையோன், 208 

அன கசகோரசு, 266 

அன்கசிமாந்தா, 10தொ 

அனக்சிமினி௯, 80தொ 
எம்பிடோக்கிளிச, 249 

எரக்ளைட்டசு, 155, 163



அெனழமனை ஆ 

கிசெனோபரிக, 125 ட 

தலிக, 55 பேறாக, 40. 

ஸ்வியஜிப்போகு, 859 19, 

செ டிபீத இரியசமகனே௯, 805. 
செகுதக எம்பிரிகககு, 35 

அரக்கிளைட்ட௯, 160 

செஞுறறு, 22, 50 

இகம்பகம், 110 

செவிப்புலன ? 

அலுகமையோன, 2057 

அனகசைகோரச, 281 ; 

சாம்.பிடோகூளிசு, 259, 260 

செனரம் ௪தம்மொழிகள், & க 
செேபனிச : 117-184 

அனகசிமாந்கர், 139; 

உயிர்ச்சுவடுகள,, 28 ; 

ஓமர் எசி௦யாடடு, 120, 150; 

Gaolle#, 117, 118; 

பார்மனைடி௬, 1178 ; 

பைதாகாசு, 89, 113, 118 

செனோபிலோசு, 291 

சே 

சேர் ஆர்தர் இவானசு, 2 கு 1,5௫௮ 

சேனோ, 320-231 

அதென்சில் 377, 921 கு 15 
எம்பிடோக்கிளிக, 211, 324 @ 2; 

sugnsven, 324 Osr 

சை 

ensuite, 94 & 3, 96 

சொ 

சொசிஇறாத்இ௯, 41 

கொலன்-இறீசச, 27 தொ 

சோ 

சோக்கரதர் 3 

அக்கோகச, 873 தொ: 

sors Gorge, 269, 280; 

ஆன்மா, 88; 

“ தருத்துக்கள் கோட்பாடு “, 318 

பார்மனைடிசுவையும் சேனோவையும் சத் 

இததல், 177, 209 கு 2, 521 

பைதாகாரசவாதிகள், 291 

சோதிடக்கலை, 26 கு 55 

சோதியன், 41 

பார்மனைடி௫ பற்றி, 178. 

ஞா 

ஞானியர் எழுவர், 46, &9, 56, 118 
  

மீததிறியோசு பலீரியக : 

Gaede, 49; 

WENEFEETTR, BL 

uve, 36 

me 

wiGare, Bt, 8, 956 @ 2 

டே 

டேமன, 868 கு 1, 269 

டை 

டையடோரசசு, 100 

இடா 

பொரிககுமொழி, 295, 296 தொ 
மடொரியர், 2 க, 95 

தசாங்கம், 108 

தமாகயோச, 9 க3 

தம 

தாவரஙகள : 
அனக்சகோசு, 285 தொ 

எம்பிடோக்கிளிக௪, 251 தொ 

தி 
.இகயாக்கோசு (பைதாகசசுபற்றி), 91, BB 

,இமாயோசு : 

எம்பிடோககிளிக, 207, 208 கு. 1, 209, 

21232 

இசெனோபனிகு, 118 5 

பார்மனைடிசுவும் சேனோவும், 524 ; 

பைதாகாசு, 91, 95, 9 

| இமாயோசு (லோக்கிரியநாட்டு) 90, 204, 295 

மோன : 
மசெனோபனிக, 121. ; 

பினேடடோ, 293 

இியனோ, 317 
ஜியாயஇததோக், 111) 207 

இலொடோரச்கு 114. 

இயோடோறெற்று, 96), 43 

இளவோபிறசுத்தோக, 36 

அனக்ககோரன, 965, 560, 285, 286 Gyr: 

அனக்கிமாத்துற், 5 ; 

அனக்கியினிக, 15 தொ 3 
இக்கேதாச (எஞூபாநதோசு பற்றி) 814 5 

இபையோ௫ுினிக, 864, 871
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எணணிறநத உலசஙகள, 65 தொ) 

எமபிடோகிளிக, 211, 243, 249 @ I, 

252, 87 தொ, 261) 

எரகிளைடடசு, 188, 148, 15 ; 

செனேபைனிச, 119, 128, 129, 180 ; 

தெமோகிரிததோச, 854 ; 

Gsalla, 45 g 1, BT Ggsr ; 

பாமனைடிகச, 186 கு. 2, 

199, 200 @sa ; 

பிளேடடோ, 315 தொ; 

புறெமீதியக, 45 கு 1); 

மெயயியறத கழகங்கள, 51தொ 3 

லியூபெபோசு, 541, 544, 849தொ 

திரபோ : 

எகோடரசு பறறி, 135 கு 4; 

மோகோசு பறறி, 19; 

பராமனைடிசும சேனோவும பறறி, 178, 521 
,திரவியவுயிவாதம, 14 க 1 

799, 195, 

த 
Soe: 

Qtavha, 97, 290; 

பிலோலெசு, 290 

து 
துயில £ 

எமபிடோகூளி௯, 250 ; 

எரகனைடடசு, 14ககு1, 160தொ 

தெ 
தெமோகிரித்தோசு : 

அனகசகோரசு, 265, 341, 360; 

ஆதிஅணடவியல, 116, 3509தொ, 351 ; 
எலபதியர் கணிதம, 98; 

காலம, 305௫1, 541; 

சோகூரெதருககு முநதியவா, 1கு1 ; 

லியூபெபோசு, 841, 354; 

தே 
தேசபபடம், அன்கிமாந்தரின, 57 

தேலிசு, 44-55, 109 
தேலிசு ஊளி, 48 

தேவபாரமபரியம : 

எசியொட்டு, 8தொ 

தொ 
தொகுப்பாசிரியா, 86 
தொபாயோசு, 547 

இதெளரியை (நகாம), 45, 97, 207, 21262 

த 
நபுனசாரகாலம, 25 

தவப்பிளேடடோதரிசனவாதிகள், 35, 192   

ஆது கரேக்க மெய்யியல் 

நவபைதாகரா, 112 ; 

நா 
தாற்கணம, 107; 

நி 
தஇிககொமாககோச, (கெரேசா), 98௫2 

இிசிடியசு மிகுலச, 100 
இிரீச்சரவாகும, 55 

நிறை, 85க்தொ 

நீர (தேலிக), 52 

ஷீ 
ஷநூசு (அனகசகோரசசு), 280 

நூமினியோக, 18 

நை 
நைல நதி, 49, 284 

u 

பபிலோனிய இராசிமணடலம், 242 
பபிலோனிய வானியல, 24தொ 

சூரியகரகணம, 47 

பலியிடல, 98, 100 

பனமைவாதம, 306, 520 

பனனிருமுகதஇிணமம், 8&06தொ 

பா 

பாயம, 155 

பாரமனைடி௪, 177-201 

எரகளைடடசு, 185, 187, 108 தொ 

செனோேபனிச, 178 

பைதாகரசவாதகமும எமபிடோகூளிசம், 

178, 198G)37, 201, 211, 305, 320 

பால்வழி, 200, 985 

பி 

பியூசிபபோசு : 
பாரமனைடிச பறறி, 179; 

பைதாகாச எணகள பற்றி, 107௫1, 292 

பிலிசுததியோன, 2011 

பிலிபபு (ஒப்பவு௯), 316 

பிலோடெமோசு, 89 

அனகூமாநதா, 64 

பிலோலெசு, 90, 105, 890, 291தொ, 305, 

809தெ 

பிளினி: 

அனக௫ிமாந்தா, 56) 

எரிமீனகல, 505 ; 

தேலிசு, 48 

பிளோட்டோ, 34 

அணனக்சகோசசு, 267, 269@2, 270, 280; 

ஈலியவாதிகள, 192 ;
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காம்பிடோக்கிளிக, 151, 210க2, 244 ; 

ஏரகூளைட்டசு, 151, 153, 166, 167 ; 

எரகூளைட்டசவாஇகள், 32, 17461 ; 

ஓபிசம், 88; 

இரகஙகளின் இயக்கஙகள், 204 ; 

செனோபனி௯, 132, 1718; 

சேனோ, 177, 321, 325, 525; 

சோகூரதா, 376; 

பராமனேோடிக, 177, 178, 100, 200, 207௫2, 

321 ; 

பிலோலெசு, 290 ; 

புவியீர்பபூ, 955 

பூமியின இயககம, 312050 ; 

பேராண்டு, 165தொ ; 

பைதாகரசு, 90, 9கு ; 

பைதாகரசவாதகள, 65, 90 318 ; 

மெயயியல கழகஙகள, 52தொ ; 

* eof ” 19661 ; 

பிறவிசசக்கரம், 102, 105 ; 

பீ 

பீறறன, 65, 144; 

பீனிசய செலவாககு, 46; 

y 

புரொட்டாகரசு : 

மாரகடளைட்டசு, 174; 

சேணோ, 892 

புரோததினோசு, 20201. ; 

யபுலனுணாச௫ : 

அனுகமையோன, 802 ; 

அன கசகோரசு, 286தொ ; 

இடையோசினிக, 571 ; 

எமபிடோககளிசு, 287தொ 

பாயமனைடிக, 1860; 

லியூபபேபோசு, 859தொ 

புலால் மறுத்தல் : 

எாம்மிடோககிளிசு, 262 ; 

பைதாகரசு, 99, 100 

புஞட்டாககு £ 

அணகசிமினிகூட 709; 

எரகளைட்ட௬, 108 ; 

எறிமீனகல, 865 ; 

ஒற்றை இரட்டை, 801 ; 

சேனோ, 9211 ; 

பாரமனைடிக, 821ஞ1 3 

மெலிசச௬, 831தொ 

பூ 
பூமி:   

அனக்சகோரசு, 255 ; 
அனீகசிமாநதா, 69தொ ; 

அள்கசிமினிக, 81 ; 

ஆரமபததில ஈரலிப்பு, 29, 07தொ, 68, 

2520) s0 ; 

இடையோசினிச, 369 ; 

இயககம, 69, 78, 310தொ, 516, 817 

எமபிடோககிளி௯௪, 251 ; 

செனோபனி௯, 130 ; 

தேலிசு, 52; 

யைதாகசசவாதிகள, 811கொ2 

லியூபபைபோசக, 859 ; 

வடிவம, 69, 116, 509, 359 

பெ 

பெரிகடிளிசு : 

அனசசகோரச௯, 264, 267தொ ; 

சேனோ, 177, 321கு; 

மெலி௪௯, 321 

பெரிகைடி௯, 4, 9கு1, 84, 994, 02 

பே 

Gurreug, 164050 

பை 

பைதாகரசதேற்றம, 109தொ 

பைதாகரசவாதிகள : 890-519 ; 

பிளேடடோ, 15, 65, 87, 90, 95க1; 

qo, 114, 185, 242 

பைதாகாரசு, 89-117 ; 

அயோனியதேசததவா, 8 

பைதியகாலம, 49 

பைதுரோசு, 89 

பைதோடாசு, 3216 

பைரோ, 3]கு3 

பொ 
பொசெய்டோனியோசு : 

சிடோனநாடடு மோகோசு, 191 
பொதுவளவினமை, 110 

பொலிகஇிருத.இ௯, 43, 95 

போ 

போபைரி, 92, 95 

ம 

மதகியத, 199, 308 தொ 

மரணம் : 

அலுக்மையோன, 204 ; 

எ.ம்பிடோககளி௯, 256 ; 

ஏாகளைட்டச, 148, 161 தொ 

மறுபிறபபு, 8தேதீ1 80, 94, 08, 969 
மனிதன : 

அனக்சிமாநதா, 74 தொ
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வரககிளைடடசு, 159 தொ 

மி 

Ware, 44, 5763, 341, 342 
Wester QiLa Big ujih : 

அனகசிமாந்தா, 12; 

அனகசிமினிச, 80; 

எம்பிடோகூளிக, 250 

மூ 
முசககோணம் (பைதாகரகு), 25, 109 

மூகாசச ) 

அனகசைகோர, 287; 

எமபிடோகூளிசு, 259, 260 

* மூ 
மூலகஙகள, 18கு1, 68, 60 தொ, 889 தொ, 

304 Gar 

மூலககள (எம்பியோக்கிளிசின), 289 

மூளை : 

அலுகமையோன, 202 ; 

சம்பிடோகளிக, 911 ; 

பினேடடோவும இபபோகிறுத்திசம், 

் மெ 

மெயயியலறிஞரின அரசியல ஈடுபாடு : 

எம்பிடோககிளிக, 207 தொ 

சேனா, 821 ; 

தேலிசு, 51 ; 

பார்மனைடிச, 179; 

பைதாகரசு, 95 தொ 5 

போலிபோச, 840 

மெய்மியற கழகஙகள, 81தொ, 88 

மெலிசசு, 851-240 7 

அயோனியா, 881-837 ; 

அனகசகோரச, 886, 889, 847; 

பாரமனைடிக, 881, 355 ; 

பைதாகாசவாதஇகள, 338 

மெற்றாபொததியோன, 94, 05௫2, 06 

2616 

மை 

மைலீசயெ மரபு, 44-85 

மைலோ, 96 

மோ 
மோகோசு, 19௫9 

ல் 

லயாத்திய இடையோசினிசக, 41, 42, 154 கொ 

லி 

ஸிடியா, 44 தொ, 198 

லியூசிப்போசு, 841-861 ; 

அயோனியர், 35* தெர, 860)   

ஆஇ ஈரேக்க மெய்யியல் 

அன்க்சகோரசு, 343, 359 

இடையோசினிச, 359; - 

rOluanHecr, 191, 342050, 344057, 

848, 353, 360 ; 

எமபி3டோகூளிசு, 211, 343; 

தெமோரிததோசு, 849, 359; 

பைதாகாசவாதிகள, 848, 351, 84 

லியூகறைததிசு எம்பிடோகூளிசு பறறி, 219 

வாடவருகள் : > 

அராபிய, 106கு 1 

எண, 105 

வளிமண்டலவியல, 80, 54, 204 

வா 

வானசோதிகள, 07 தொ; 

அனகசகோரச௬ு, 885 தொ; 

அனகசிமாநதா, 70 தொ 

அனக்கிமினிச, 79 தொ 

அனுகமையோன 204 ; 

இடையோசினிசக, 870; 

எமபிடோககிளிக௪, 248 தொ 5 

எரசகளைடடசு, 156 தொ) 

செனோபனிச௪, 127 Aga; 

பாரமனைடிசக, 190 தொ; 

பைதாகரச, 115 தொ 

லியூபேபோ௪, 869 

வானியல, பபிலோனியரதும் இரேக்கரதும், 

24 sr * 

வி 

லவிஜிதசமம், 111 - 

விசிகமுறாககணியங்கள், 106, 111 

விதைகள், அனீசசகோரச, 278 தொ 

வெ 

வெறறிடம் : 

அனகசகோரச, 284; 

அலுக்மையோன, 208; 

பராமனைடிக, 188, 196, 528; 

பைதாகரசு, 174, 187, 195, 302; 

மெலிசச, 987); 

லியூபைபோசு, 848, 848 

mas 
வைததியம : 

அனுகமையோை 2802 கொ 

எமபிடோகூளிச, 210 தொ, 831 ) 

பிலோலெசு, 202 

பைதாகரசு, 102, 201 

றோ 
றோடிக, 3




	Copy_of_IITS 1322_Page_002
	Copy_of_IITS 1322_Page_004
	Copy_of_IITS 1322_Page_005
	Copy_of_IITS 1322_Page_006
	Copy_of_IITS 1322_Page_007
	Copy_of_IITS 1322_Page_008
	Copy_of_IITS 1322_Page_009
	Copy_of_IITS 1322_Page_010
	Copy_of_IITS 1322_Page_011
	Copy_of_IITS 1322_Page_012
	Copy_of_IITS 1322_Page_013
	Copy_of_IITS 1322_Page_014
	Copy_of_IITS 1322_Page_016
	Copy_of_IITS 1322_Page_017
	Copy_of_IITS 1322_Page_018
	Copy_of_IITS 1322_Page_019
	Copy_of_IITS 1322_Page_020
	Copy_of_IITS 1322_Page_021
	Copy_of_IITS 1322_Page_022
	Copy_of_IITS 1322_Page_023
	Copy_of_IITS 1322_Page_024
	Copy_of_IITS 1322_Page_025
	Copy_of_IITS 1322_Page_026
	Copy_of_IITS 1322_Page_027
	Copy_of_IITS 1322_Page_028
	Copy_of_IITS 1322_Page_029
	Copy_of_IITS 1322_Page_030
	Copy_of_IITS 1322_Page_031
	Copy_of_IITS 1322_Page_032
	Copy_of_IITS 1322_Page_033
	Copy_of_IITS 1322_Page_034
	Copy_of_IITS 1322_Page_035
	Copy_of_IITS 1322_Page_036
	Copy_of_IITS 1322_Page_037
	Copy_of_IITS 1322_Page_038
	Copy_of_IITS 1322_Page_039
	Copy_of_IITS 1322_Page_040
	Copy_of_IITS 1322_Page_041
	Copy_of_IITS 1322_Page_042
	Copy_of_IITS 1322_Page_043
	Copy_of_IITS 1322_Page_044
	Copy_of_IITS 1322_Page_045
	Copy_of_IITS 1322_Page_046
	Copy_of_IITS 1322_Page_047
	Copy_of_IITS 1322_Page_048
	Copy_of_IITS 1322_Page_049
	Copy_of_IITS 1322_Page_050
	Copy_of_IITS 1322_Page_051
	Copy_of_IITS 1322_Page_052
	Copy_of_IITS 1322_Page_053
	Copy_of_IITS 1322_Page_054
	Copy_of_IITS 1322_Page_055
	Copy_of_IITS 1322_Page_056
	Copy_of_IITS 1322_Page_057
	Copy_of_IITS 1322_Page_058
	Copy_of_IITS 1322_Page_059
	Copy_of_IITS 1322_Page_060
	Copy_of_IITS 1322_Page_061
	Copy_of_IITS 1322_Page_062
	Copy_of_IITS 1322_Page_063
	Copy_of_IITS 1322_Page_064
	Copy_of_IITS 1322_Page_065
	Copy_of_IITS 1322_Page_066
	Copy_of_IITS 1322_Page_067
	Copy_of_IITS 1322_Page_068
	Copy_of_IITS 1322_Page_069
	Copy_of_IITS 1322_Page_070
	Copy_of_IITS 1322_Page_071
	Copy_of_IITS 1322_Page_072
	Copy_of_IITS 1322_Page_073
	Copy_of_IITS 1322_Page_074
	Copy_of_IITS 1322_Page_075
	Copy_of_IITS 1322_Page_076
	Copy_of_IITS 1322_Page_077
	Copy_of_IITS 1322_Page_078
	Copy_of_IITS 1322_Page_079
	Copy_of_IITS 1322_Page_080
	Copy_of_IITS 1322_Page_081
	Copy_of_IITS 1322_Page_082
	Copy_of_IITS 1322_Page_083
	Copy_of_IITS 1322_Page_084
	Copy_of_IITS 1322_Page_085
	Copy_of_IITS 1322_Page_086
	Copy_of_IITS 1322_Page_087
	Copy_of_IITS 1322_Page_088
	Copy_of_IITS 1322_Page_089
	Copy_of_IITS 1322_Page_090
	Copy_of_IITS 1322_Page_091
	Copy_of_IITS 1322_Page_092
	Copy_of_IITS 1322_Page_093
	Copy_of_IITS 1322_Page_094
	Copy_of_IITS 1322_Page_095
	Copy_of_IITS 1322_Page_096
	Copy_of_IITS 1322_Page_097
	Copy_of_IITS 1322_Page_098
	Copy_of_IITS 1322_Page_099
	Copy_of_IITS 1322_Page_100
	Copy_of_IITS 1322_Page_101
	Copy_of_IITS 1322_Page_102
	Copy_of_IITS 1322_Page_103
	Copy_of_IITS 1322_Page_104
	Copy_of_IITS 1322_Page_105
	Copy_of_IITS 1322_Page_106
	Copy_of_IITS 1322_Page_107
	Copy_of_IITS 1322_Page_108
	Copy_of_IITS 1322_Page_109
	Copy_of_IITS 1322_Page_110
	Copy_of_IITS 1322_Page_111
	Copy_of_IITS 1322_Page_112
	Copy_of_IITS 1322_Page_113
	Copy_of_IITS 1322_Page_114
	Copy_of_IITS 1322_Page_115
	Copy_of_IITS 1322_Page_116
	Copy_of_IITS 1322_Page_117
	Copy_of_IITS 1322_Page_118
	Copy_of_IITS 1322_Page_119
	Copy_of_IITS 1322_Page_120
	Copy_of_IITS 1322_Page_121
	Copy_of_IITS 1322_Page_122
	Copy_of_IITS 1322_Page_123
	Copy_of_IITS 1322_Page_124
	Copy_of_IITS 1322_Page_125
	Copy_of_IITS 1322_Page_126
	Copy_of_IITS 1322_Page_127
	Copy_of_IITS 1322_Page_128
	Copy_of_IITS 1322_Page_129
	Copy_of_IITS 1322_Page_130
	Copy_of_IITS 1322_Page_131
	Copy_of_IITS 1322_Page_132
	Copy_of_IITS 1322_Page_133
	Copy_of_IITS 1322_Page_134
	Copy_of_IITS 1322_Page_135
	Copy_of_IITS 1322_Page_136
	Copy_of_IITS 1322_Page_137
	Copy_of_IITS 1322_Page_138
	Copy_of_IITS 1322_Page_139
	Copy_of_IITS 1322_Page_140
	Copy_of_IITS 1322_Page_141
	Copy_of_IITS 1322_Page_142
	Copy_of_IITS 1322_Page_143
	Copy_of_IITS 1322_Page_144
	Copy_of_IITS 1322_Page_145
	Copy_of_IITS 1322_Page_146
	Copy_of_IITS 1322_Page_147
	Copy_of_IITS 1322_Page_148
	Copy_of_IITS 1322_Page_149
	Copy_of_IITS 1322_Page_150
	Copy_of_IITS 1322_Page_151
	Copy_of_IITS 1322_Page_152
	Copy_of_IITS 1322_Page_153
	Copy_of_IITS 1322_Page_154
	Copy_of_IITS 1322_Page_155
	Copy_of_IITS 1322_Page_156
	Copy_of_IITS 1322_Page_157
	Copy_of_IITS 1322_Page_158
	Copy_of_IITS 1322_Page_159
	Copy_of_IITS 1322_Page_160
	Copy_of_IITS 1322_Page_161
	Copy_of_IITS 1322_Page_162
	Copy_of_IITS 1322_Page_163
	Copy_of_IITS 1322_Page_164
	Copy_of_IITS 1322_Page_165
	Copy_of_IITS 1322_Page_166
	Copy_of_IITS 1322_Page_167
	Copy_of_IITS 1322_Page_168
	Copy_of_IITS 1322_Page_169
	Copy_of_IITS 1322_Page_170
	Copy_of_IITS 1322_Page_171
	Copy_of_IITS 1322_Page_172
	Copy_of_IITS 1322_Page_173
	Copy_of_IITS 1322_Page_174
	Copy_of_IITS 1322_Page_175
	Copy_of_IITS 1322_Page_176
	Copy_of_IITS 1322_Page_177
	Copy_of_IITS 1322_Page_178
	Copy_of_IITS 1322_Page_179
	Copy_of_IITS 1322_Page_180
	Copy_of_IITS 1322_Page_181
	Copy_of_IITS 1322_Page_182
	Copy_of_IITS 1322_Page_183
	Copy_of_IITS 1322_Page_184
	Copy_of_IITS 1322_Page_185
	Copy_of_IITS 1322_Page_186
	Copy_of_IITS 1322_Page_187
	Copy_of_IITS 1322_Page_188
	Copy_of_IITS 1322_Page_189
	Copy_of_IITS 1322_Page_190
	Copy_of_IITS 1322_Page_191
	Copy_of_IITS 1322_Page_192
	Copy_of_IITS 1322_Page_193
	Copy_of_IITS 1322_Page_194
	Copy_of_IITS 1322_Page_195
	Copy_of_IITS 1322_Page_196
	Copy_of_IITS 1322_Page_197
	Copy_of_IITS 1322_Page_198
	Copy_of_IITS 1322_Page_199
	Copy_of_IITS 1322_Page_200
	Copy_of_IITS 1322_Page_201
	Copy_of_IITS 1322_Page_202
	Copy_of_IITS 1322_Page_203
	Copy_of_IITS 1322_Page_204
	Copy_of_IITS 1322_Page_205
	Copy_of_IITS 1322_Page_206
	Copy_of_IITS 1322_Page_207
	Copy_of_IITS 1322_Page_208
	Copy_of_IITS 1322_Page_209
	Copy_of_IITS 1322_Page_210
	Copy_of_IITS 1322_Page_211
	Copy_of_IITS 1322_Page_212
	Copy_of_IITS 1322_Page_213
	Copy_of_IITS 1322_Page_214
	Copy_of_IITS 1322_Page_215
	Copy_of_IITS 1322_Page_216
	Copy_of_IITS 1322_Page_217
	Copy_of_IITS 1322_Page_218
	Copy_of_IITS 1322_Page_219
	Copy_of_IITS 1322_Page_220
	Copy_of_IITS 1322_Page_221
	Copy_of_IITS 1322_Page_222
	Copy_of_IITS 1322_Page_223
	Copy_of_IITS 1322_Page_224
	Copy_of_IITS 1322_Page_225
	Copy_of_IITS 1322_Page_226
	Copy_of_IITS 1322_Page_227
	Copy_of_IITS 1322_Page_228
	Copy_of_IITS 1322_Page_229
	Copy_of_IITS 1322_Page_230
	Copy_of_IITS 1322_Page_231
	Copy_of_IITS 1322_Page_232
	Copy_of_IITS 1322_Page_233
	Copy_of_IITS 1322_Page_234
	Copy_of_IITS 1322_Page_235
	Copy_of_IITS 1322_Page_236
	Copy_of_IITS 1322_Page_237
	Copy_of_IITS 1322_Page_238
	Copy_of_IITS 1322_Page_239
	Copy_of_IITS 1322_Page_240
	Copy_of_IITS 1322_Page_241
	Copy_of_IITS 1322_Page_242
	Copy_of_IITS 1322_Page_243
	Copy_of_IITS 1322_Page_244
	Copy_of_IITS 1322_Page_245
	Copy_of_IITS 1322_Page_246
	Copy_of_IITS 1322_Page_247
	Copy_of_IITS 1322_Page_248
	Copy_of_IITS 1322_Page_249
	Copy_of_IITS 1322_Page_250
	Copy_of_IITS 1322_Page_251
	Copy_of_IITS 1322_Page_252
	Copy_of_IITS 1322_Page_253
	Copy_of_IITS 1322_Page_254
	Copy_of_IITS 1322_Page_255
	Copy_of_IITS 1322_Page_256
	Copy_of_IITS 1322_Page_257
	Copy_of_IITS 1322_Page_258
	Copy_of_IITS 1322_Page_259
	Copy_of_IITS 1322_Page_260
	Copy_of_IITS 1322_Page_261
	Copy_of_IITS 1322_Page_262
	Copy_of_IITS 1322_Page_263
	Copy_of_IITS 1322_Page_264
	Copy_of_IITS 1322_Page_265
	Copy_of_IITS 1322_Page_266
	Copy_of_IITS 1322_Page_267
	Copy_of_IITS 1322_Page_268
	Copy_of_IITS 1322_Page_269
	Copy_of_IITS 1322_Page_270
	Copy_of_IITS 1322_Page_271
	Copy_of_IITS 1322_Page_272
	Copy_of_IITS 1322_Page_273
	Copy_of_IITS 1322_Page_274
	Copy_of_IITS 1322_Page_275
	Copy_of_IITS 1322_Page_276
	Copy_of_IITS 1322_Page_277
	Copy_of_IITS 1322_Page_278
	Copy_of_IITS 1322_Page_279
	Copy_of_IITS 1322_Page_280
	Copy_of_IITS 1322_Page_281
	Copy_of_IITS 1322_Page_282
	Copy_of_IITS 1322_Page_283
	Copy_of_IITS 1322_Page_284
	Copy_of_IITS 1322_Page_285
	Copy_of_IITS 1322_Page_286
	Copy_of_IITS 1322_Page_287
	Copy_of_IITS 1322_Page_288
	Copy_of_IITS 1322_Page_289
	Copy_of_IITS 1322_Page_290
	Copy_of_IITS 1322_Page_291
	Copy_of_IITS 1322_Page_292
	Copy_of_IITS 1322_Page_293
	Copy_of_IITS 1322_Page_294
	Copy_of_IITS 1322_Page_295
	Copy_of_IITS 1322_Page_296
	Copy_of_IITS 1322_Page_297
	Copy_of_IITS 1322_Page_298
	Copy_of_IITS 1322_Page_299
	Copy_of_IITS 1322_Page_300
	Copy_of_IITS 1322_Page_301
	Copy_of_IITS 1322_Page_302
	Copy_of_IITS 1322_Page_303
	Copy_of_IITS 1322_Page_304
	Copy_of_IITS 1322_Page_305
	Copy_of_IITS 1322_Page_306
	Copy_of_IITS 1322_Page_307
	Copy_of_IITS 1322_Page_308
	Copy_of_IITS 1322_Page_309
	Copy_of_IITS 1322_Page_310
	Copy_of_IITS 1322_Page_311
	Copy_of_IITS 1322_Page_312
	Copy_of_IITS 1322_Page_313
	Copy_of_IITS 1322_Page_314
	Copy_of_IITS 1322_Page_315
	Copy_of_IITS 1322_Page_316
	Copy_of_IITS 1322_Page_317
	Copy_of_IITS 1322_Page_318
	Copy_of_IITS 1322_Page_319
	Copy_of_IITS 1322_Page_320
	Copy_of_IITS 1322_Page_321
	Copy_of_IITS 1322_Page_322
	Copy_of_IITS 1322_Page_323
	Copy_of_IITS 1322_Page_324
	Copy_of_IITS 1322_Page_325
	Copy_of_IITS 1322_Page_326
	Copy_of_IITS 1322_Page_327
	Copy_of_IITS 1322_Page_328
	Copy_of_IITS 1322_Page_329
	Copy_of_IITS 1322_Page_330
	Copy_of_IITS 1322_Page_331
	Copy_of_IITS 1322_Page_332
	Copy_of_IITS 1322_Page_333
	Copy_of_IITS 1322_Page_334
	Copy_of_IITS 1322_Page_335
	Copy_of_IITS 1322_Page_336
	Copy_of_IITS 1322_Page_337
	Copy_of_IITS 1322_Page_338
	Copy_of_IITS 1322_Page_339
	Copy_of_IITS 1322_Page_340
	Copy_of_IITS 1322_Page_341
	Copy_of_IITS 1322_Page_342
	Copy_of_IITS 1322_Page_343
	Copy_of_IITS 1322_Page_344
	Copy_of_IITS 1322_Page_345
	Copy_of_IITS 1322_Page_346
	Copy_of_IITS 1322_Page_347
	Copy_of_IITS 1322_Page_348
	Copy_of_IITS 1322_Page_349
	Copy_of_IITS 1322_Page_350
	Copy_of_IITS 1322_Page_351
	Copy_of_IITS 1322_Page_352
	Copy_of_IITS 1322_Page_353
	Copy_of_IITS 1322_Page_354
	Copy_of_IITS 1322_Page_355
	Copy_of_IITS 1322_Page_356
	Copy_of_IITS 1322_Page_357
	Copy_of_IITS 1322_Page_358
	Copy_of_IITS 1322_Page_359
	Copy_of_IITS 1322_Page_360
	Copy_of_IITS 1322_Page_361
	Copy_of_IITS 1322_Page_362
	Copy_of_IITS 1322_Page_363
	Copy_of_IITS 1322_Page_364
	Copy_of_IITS 1322_Page_365
	Copy_of_IITS 1322_Page_366
	Copy_of_IITS 1322_Page_367
	Copy_of_IITS 1322_Page_368
	Copy_of_IITS 1322_Page_369
	Copy_of_IITS 1322_Page_370
	Copy_of_IITS 1322_Page_371
	Copy_of_IITS 1322_Page_372
	Copy_of_IITS 1322_Page_373
	Copy_of_IITS 1322_Page_374
	Copy_of_IITS 1322_Page_375
	Copy_of_IITS 1322_Page_376
	Copy_of_IITS 1322_Page_377
	Copy_of_IITS 1322_Page_378
	Copy_of_IITS 1322_Page_379
	Copy_of_IITS 1322_Page_380
	Copy_of_IITS 1322_Page_381
	Copy_of_IITS 1322_Page_382
	Copy_of_IITS 1322_Page_383
	Copy_of_IITS 1322_Page_384
	Copy_of_IITS 1322_Page_385
	Copy_of_IITS 1322_Page_386
	Copy_of_IITS 1322_Page_387
	Copy_of_IITS 1322_Page_388
	Copy_of_IITS 1322_Page_389
	Copy_of_IITS 1322_Page_390
	Copy_of_IITS 1322_Page_391
	Copy_of_IITS 1322_Page_392
	Copy_of_IITS 1322_Page_393
	Copy_of_IITS 1322_Page_394
	Copy_of_IITS 1322_Page_395
	Copy_of_IITS 1322_Page_396
	Copy_of_IITS 1322_Page_397
	Copy_of_IITS 1322_Page_398
	Copy_of_IITS 1322_Page_399
	Copy_of_IITS 1322_Page_400
	Copy_of_IITS 1322_Page_401
	Copy_of_IITS 1322_Page_402
	Copy_of_IITS 1322_Page_403
	Copy_of_IITS 1322_Page_404
	Copy_of_IITS 1322_Page_405
	Copy_of_IITS 1322_Page_406
	Copy_of_IITS 1322_Page_407
	Copy_of_IITS 1322_Page_408
	Copy_of_IITS 1322_Page_409
	Copy_of_IITS 1322_Page_410
	Copy_of_IITS 1322_Page_411
	Copy_of_IITS 1322_Page_412
	Copy_of_IITS 1322_Page_413
	Copy_of_IITS 1322_Page_414
	Copy_of_IITS 1322_Page_415
	Copy_of_IITS 1322_Page_416
	Copy_of_IITS 1322_Page_417
	Copy_of_IITS 1322_Page_418

