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உலூலஓுளள ஜாதியா பலா eaBa aipaeta 

பாஷைகளும பல ஒவவேசகாலததில ஒவவொருஜாதி 

யாசே பரபஉமடை5 ௮, தமபுகழைப பரபபி, பிதாக்கு 

வழிகாடடிகளாக விளககுகினறனா அஈதஜாதியாருள 

on ஒருசிலசே குனறிலேறறிய விளககுபபோல, தம 

அறிவை யாவாககும புலபபடுததி, தம.து காடடில ஒரு 

கிளாசசியை உணடசகக, புதியதேோசச வழியில மனித 

ரின அறிவும ஊசகமுூம செலலஓுமபடி செயதிருசகசனற 

னா இத்தகைய மேனமசகள தாம பிறஈத sre pew 

தாம பிறகத ஜாதிககுமமே உரியவரெனக கூறுவது தவறு 

உலக ததை ௮றிவூடடி மேனிலைபபடுததுவதறசாசஅவவப் 

போத சலபெரியோகள வதரி பபதுணடு, ௮வாகளது 

போகனைகளெலலாம, முனபு௮வா அ௮வதரிதத நாட்டில 
3வரூனறி, பிறகு உலகழமுழுவன்ம பரவிவிடும, ஆதலின, 

மகானகளாரகிய இனனோககு, *யாதுகாரே, யாவருக 

சேளீா ”” அமமகசனகளும யாவாககும எககாளத்திறகும 

உரியவசாவார 

ஸாகரடீஷ் எனற யவனததவஞானியாரும இம 

மசானகள து கூடடததைச சோஈதவாதாம இவசத உத 

சமகுணககளும, அ௮றிவாறறலும, தேசசிமானமும, உண் 

மையைப பறம எவரையும உருச்கும சதயத்தை நிலை 

நிறுததவதிலும, மனிகரின அஞஞானததைப போக்கி 

அ௮வமிடம உணமையான ஞானம பெருகுமபடிசெயவதி 

அம அவா எடுததுசகொணட சகஷடதஇறகு அளவே 

Wain, sug விரோதிகளால அவா படட பாடுசளும
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உரைததறபாலனவலல பொறுமையே வடிவெடுததாற 
போனற ஷாகரடீஸ, யாவற்றைபும அசையாது தாக, 

உளளககவலை சிறிதுமினறி, சனனெறியை வழுவவிடாது, 
பிறாபொருடடே வாழக்துவலகதனச இமமகானைபபறறிக 

தெரியாத ஜாதியே இலலையெனலாம இவாது சரிதரம 

எலலாபபாலைகளிலுமுளள.து கம தமிழமொழி.பிலும 

ஒனறநிருபபது அவசயமெனபதுகானகூறவேணடியதிஉலை 

1911-ஆமவருஷததில சான இராமகாதபுரம்பாணடி 

யன ஸேகணடரி ஸகூலில் தலைமைபுபாததியாயராசு 
அ௮மாகதிருககபோ.த, காலஞசெனற பாலவனகதம Ribs 

தாரும, மதுரைத தமிழசஈகக ஸதாபகரும, ௮கன PHN 

அ௮கராசனாதிபதியும, தமது உடலபொருளாவியெலலாம 

ஒரு௩கே தமிழவளாசசிபினபொருடடுச செலவிடட 

வரும, இரஈதோகடலலையெனனாது வரையாது ஈது 

வத வளளலுமாகிய ஸரீமான பாணடிததுரை சாமித் 
தேவா ௮வாகளத ஈடபும அ௮னபும எனககக கிடைக் 

தன, புவாசளுடன ஸாக்ரடீஸைபபறறி ஒருமுறை Fw 

பாஷிசக சோரதபோது, ௮அஈதஞானி.பாரின ௮ரியசெயல 

களில தேவரவாகள ஈடுபட்டு, gyorg சரிததிசபபகுதஇி 

யைத தெரிகதவரை தொகுத்து செ தமிழில வெளியிடும் 

படி அஞஞாபிததாஈகள அவவாறே, 11 J சாச எனபசா 
௪ழுதிய நூலிகிருஈ.த, ல பசகஙகளை மொழிபெயாதது௪ 

சசெகமிழ 9-ஆம தொகுதி 3, 8, 4, ₹-ஆம பகு திகளில 

வெளிபடடேன பினனா இவறறை ஈனரக விரிகதொழ 

திப புதிதாகப பலவிஷயஙகளையும சோகதுப புஸகக 

ரூபமாக வெளியிடயவவேணடுமெனற அலா எனனைத தூண 

டிறலு அவவாறே பலழாலகளிற கண்ட விஷபககளைத
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சொகுசதுத தமிழககேறபச சிலமாறுபாடுகளுடன இர் 
நாலை எழுதிமுடிசசேசேன பல இடையூற௮ுகளால செனற 

கூனறுவருஷுகளாக இதை அசசேறறவதறகுக கூடா 

மறபேசயிறறு 

சேனனை ஸாவசலாச௫ஈ்சசதா£ ஏற்படுததிய லியாசக 

கமிடடியரா குறிபபிடட விதிகளை ஒடடியும, செனற சில 
வருஷககளாக மாணவாசககுத தமிழபயிறறிவருவதனால 
எனககு ஏறபடட அனுபவததைககொணடும இபபுலச 

சம எழுகபபடடுளள தனால, கூடியவை கடையைச செவ 

ஸிதாகவுப, எளிதாகவும், இனிதாகவுமறமைததுளளேன 

ஸ்கூலபைனல பரீடசைககு வாசிககும மாணவரும எளி 

grou படிததறியுமாறு சடினசரதிகளைப பிரிததும, 

விளககவேணடிய விஷயஙகளை கனருகத் துலசுகியும எழுதி 

யிருககிறேன 

இபபுஸகசததில எவையேனும கவறுகள, அ௮பிபராய 

பேசுககள காணபபடின, அவை எனது அுறியாமையசல 

ஏறபடடவை பயெனபதை ௮னபசகள மனததிருததவும, 

அ௮னவகளை எனக்கு அறிலிசகவும வேணடிக்கொளளு 

கிறேன 

இதகிற காணபபடும பெயாகசளும, விஷயககளும, 

சமிழகறபோசககுபபுதியவையாசகிருபபினும Q) us yon 

சகதைப ting HS களிக து அபபெரியாகின அஞ 

செயகைளை அறிரதுகொளவசறகு வை ஒருபோதும் 

தடையாகவிரச



1V 

Quymasssns அசசிடுவதில எனக தப பேபரு கவி 

செயதலச வேலூா காலேஜ தலைமைததமிழபபணடிசா 

சீ ௨ வேபுக ஸ்ரீரிவாஸாசாரியசாவா மா 
சிடுவதில பாதொருவழியுஈ தெரியாது தபிககு கரணத 

தில, ௮வாகள கருணை கூ.ரக௧௮, அனவிஷபமான 

சகலவேலைகளையும தாமே செயதுகொடுபபகாக வாக 

களிதது, இக நாலின கையெழுசதுபபிரதியைத காமே 

படித்துப் பிழைகளை து, kh Hu முசலியவைசளைச சலிப 

பினறிப பாரத்தருளி, செவவிகாக இர.நால விரைவில 

அசசேறுமபடி செயதகறகு, யான செய.பும கைமமாறு 

யாதுள,து? செயயரமறசெயத இவவ கவியை கான எமை 

பு மமறவேேன 

ஸாகரடீஸது உயாஈசுசரிகரமடககிய Os prota 

அவரது உருவபபடததை மூனனாச சோத்த /'கவும 

பொருகதமானதெனக கருதி, ௮தளை பயூரி எனற ஆங 

கஇிலவாசிரியா எழுதிய கரீள கோசரிததாகதிற கண்டபடி 

தயாசெயது ௮வவாறே சோததுளளவோன 

இக நூலைக கூடியவரை விரைவாகவும் அழகாகவம 

அசடைடுததாத வேலா சுஈதரவிகாயகா அசசுககூடத 

தலைவா ம-சச-ரா-ஸ்ரீ Vo 1) நடராஜ முதலியா£ sar 

களுககும எனது வஈதனததைச செலு ததுகினமேேன 

 அரஙகாசாரியன
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ஸாக்ாரமீஸ் சரித்திரம் 

1 முன்னுரை, 

[ பீடிகை--அதாரககளின குறைவு -பளேடோ..-ளெனாபன 

-இருவரும நூலெழுதிய சரரணம ] 

ஸாகரடீஸ எனபவா,கரீஸ் தேசகதில ஆதன்ஸ் என, 

ணும ஈகரில இறறைககுசசறறேறாகுறைய 8400-வருஷு 

களுககுமூன சிறது விளககிய மகானகளில ஒருவா, கல 

விசகடலைச கரைகணடலா, ஓழுகச சுதிற சறஈதவா, சீரிய 

கூரிய ௮றிவுடையவா, சாகசகுணசிலா, யதாரததவாதி, 

N16 சொலவனமை பொருகதயவா, உணமையைத 

அருவி ஈரடுவதில ஊககம மிகுதியுமுடையவா, கலவிச௪ 

செருசகுச சிறிதுமிலலா கவா, பிறரிடததிற கணட செருக 

கைக கணகிதது, வாதததால ௮வரை அ௮டககி, அவரது 

அஞ்ஞான ததைப புலபபடுததி, அவரைச சொதிருத் தவ 

Bo சுமது வாழகாளைக கழிததவா, தொனறுதொட்டு 

இனறுவரை பலதேயததுபபஃலோசாலும போற்றபபடுப 

வா, உலசமுளளளவுமயாவசரஓமஏததிக கொணடாடத 

த்குஈு.தவா 

இவவணணம ஓலகாப புகழும் பலகுமெெபருமையும 

வசயஈதுளள அபபெரியாரது சரிததிரடபுமு.இகளில ஒரு 

சிறிதளவே swage கிடைததிருகனெறது, முறறுவ 

இடைசக வழியிலலை பொதவாயப பெரியோசைபபறறிய 

வசலா௮கடசகெலலாம இவகிதசகுறைவு இயறசையில்



2 ஐாக்ரடீல் சரிததிரம் 

ஏறபடுனெறது உலகில கலவிபறிவொழுககககளில Gum 
பட்டு விளககும டெரியோரது வாலிபசசெயலகளை ஐஜன௪ 

கள அறிய அ௮வாவுகினராகள, வவவாவை நீககுவதற 

குக சுருவியாகவுளள ௮வரைபபறமிய Osu son அவர 

வாவாயால வெளியாகவேண்டுமேயன றி, ரால 

ஊகதைதறியபபடமாடடா, ஊகமெஉலாம கறபனையாய 

மூடியும ௮சகாலததில தன்சரிதம தானுணாததும வழக 

கம இஉலை/ ஒருவாசரிததிரததை அ௮சசுவாபிலாகப பரவச 

செயதல இககாலத திறதே உரிபது அதலின, ௮அனனோ 

ரைபபறறிய விஷயஙகீள காணபாமபரையாகவேலும 

உடனிருகதோ£ எழுதிவைதகேனும வரதாகொழிய ஒரு 

AD gin ௮வாகளை பபறறி காம உணரவலலோமலலோம 

இரசபபொதுவிதிககுடபடடே ஸாகமடீசைரிததிர 

மூம உளளது இவரைபபறறிப பலகதைகள வழங்கு 

தஇனறன இவையாவும பினலுளளோராற புனைகதுரைககப 

படடவை எனபா இவசைபபறறி aT1p EE ona பலரரவா 

எழுதிய நாலகளும பலவ ௮௩ நாலகளுள பெருமபாகம 

இறஈதுபே.பிறறு எஞ்சி இககாலததுளளவைகளிற சிற 

தவை, பளேடோ (71810), லேனுபன (26ப0ற௦0) எற 
இருவாது நாலகளேயாகும இரத இரணடு ஆரிவாகளை 

யம ஸாகரடீஸசஷூயாசளெனறு பணடிதாகள மாருகக 

கூறுலா ஸெனாபன ஒரு பேசாவீரா, தீதவஞானியஉலா, 

தம ஈணபசாகிய ஸாகரடீளைபபறறி ஐஜனஙககள கொண்ட 

கெடட எணணஙகளை மாறறும)பாருடடு ௮வா தமது 

நூலகளை %யாததாச அுகநாஉ௨களைப படிபபவா ஸாகரடீ 

ben 

* (t) Memorabilia of Socrates (2) The ரர 
posium or Banquet of philosophers.
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னை சாமானயரசன ஒருமனிதரெனறேறே மதிபபராகள 

பளேடோ எனபாா ததவஞானிகளில ஒருவா gary 

கொளகைகளிறபல ஸாகரடீளகொளசைசளை அடிபபடை 

யாசககொணடு எழுஈதனவாயினும, இரணடிறகும பேதம் 

பெபரீ அமுணடு O01 & 7 on பிறரோடு சமபாஷிதத விஷய 

க இவரியறறிய preaches (‘The Dialogues’) பரசகச 
காணடாம ஸாகாரமளுகொள்கைசள எலை, பளேடோ 

கொள்கைகள எவை எனபதை உறுதியாக ௮௩.நாலகளி 

லிருஈ௩து கணடறிவது(இபபோது இயலவதனறு 

மேறகூறிய சிரியரிருவரும இருகிதசோக்கத்து 

டன தமது நாலசளை இயறறினா அ௮பபுதைகங்களிலிருகத 

ஸாகரடீஸசமபாஷணைகளும,௮வறறின சாரமும,௮வா சம 

பரஷிதத விதழம, ௮சன கோககமும, ௮வருடன சம 

பாஷிசதோருடைய மனரிலையும, ௮தைக கேடடனுபகித 

சகசோருடைய அ௮பிபராயககளும வெளியாகனறன ஒரு 

வா விடடதை மறறவா நிரபபிகமிசாடுபபதால, ௮கநால 

கள ஸாகரடீசைரிததிரததிறதச சிறகத சாதனஎசளச 

Soo peor 

ஸாகரடீஹின குமிமபவாழகசசையைப பறறிய விலரங் 

சளும,௮வ7௮ உருவமததோறறம முதலியவறறைககுறிதத 

யாவும, மேலெடுததோதிய நாலகளிலிருகதே முசுயமாய 

வெளியாகெனறன,. அவரது பெருமையை உணசாமல வ 

சைத தூறறிப பழிகூறிப ஈசசடககவிகளாகிய அரிஸ்டோபா 
னஸ்(4115000100065) முதலியோரெழுதிய காடககளிலிருஈ 

தம அவரது சரிதரபபகுதிகளிற பல ௮றியகடெகன றன. 

மேற்கூறிய நாலகளளனைததையுமஆதாரமாகககொண்டு 
பலசரி தரதாூலகளும பிற. நூலகளும ஆுலைததில எழுதப
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பட்டுள் எனவாயினும, ௮வறறுள கரோட (Grote) எனற 

சரிதரவாசிரியா எழுதிய கரீஸதேசசரிகரததையும, சாச 

(F.J மோட் எனபலா எழுதிய *ஸாகரடீஸ விசாரணை 

யும், மரணமும் H எனற புஸதகத்தையும ஆதாரமாக்க 

கொணடு, ஸாகரடீசைரிதததை ஒருவாறு சுருககிககூற 

Que முயனறுளளேோம பலலிடஙகளிலும இமமுதனால 

சளின மொழிபெயாபபுககள விரலிவஈ.துளளன எனபசை 

முனனம கூறிச கதையைத தொடககுசெறோம, 

  

ஷாக்ரடீஸ் சரித்திரம். 

1] இளமைபபருவம, 

(ஸாசசடீஸின பிறபபு--விவாகம--இலவாழககசை--ஜீவ 
ஜனோபாயததின சறுமை--தேசததோறறம---பழசசவழககஙகள 

-இளமமிசாயததில ௮றிவுவிருததிககு ஏறபடட சாதன ஙசள 

யச தரகசம--பாடிடேயா--டீலியம--அமபிபாலிஸ ] 

ஸாகரடீஸ் கிமு 409-இல பிறகதவா அ௮வரதுபிதா 

ஸோபசானிலகல் (6011001501) என ற ஒருகிறபி,௮வா 
aru usonfi. (Phaen rete) எனற ஒருமருததுவச9, 
Ons 5 7ien இள மைபபருவத திகேயே தமது குலவிததை 

யிற கைதோகது பல சலைகளைச செ.துகனொ அ௮வறறில 

மூனு பிறகாலததிலவெகுகாளவரை*இவருடையவேலைப் 

பாடெனறு ஆதனஸ காடசெசாலையில (&8707011) 

  

« The Tnal & death of Socrates. 

t Till the time of Pausanius about 180 A. D.
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கிறுததபபடடிருதன epam sus (Nanthippe) oe p 

ஒருபெண்ணை ௮வா மணகது மூனு ஆணமகசளைப பெற 

ரா இவளை ௮வா மணரஈதவகுஷம hth GO gh ase 

Qaor Naan Garguaa, Girth, samadaruw Gps 

சைகளையு கடிகத பேசுவாள, திடடுவாள தினமும வீடு 

௮மாககளமயபோல விளயகும வெடிகக சொலலை வேணும 

பபோதெலலாம ௮ுகுக கேடகலாம கனது தாககுணம 

களால மிகவும பொலலாதவளைனறு போவாஙகென அவள 

இமைககும சொடுமைகளையெலலாம அவா அதிகப 

பொறுமையுடன ச௫கதுவரதார ஒருகாள தம மனைவி 

கூறும தீ௰ிமாழிகளைப பெரறுககககூடாமல ௮வா தமது 

வீடடைவிடடு வெளியேறி, வாயிறபடியில உடகாரநது 

யோசனையில ஆழ திருநகாரெனவும, கோபாகனியால 

தபிசகபபடட ௮வரது மனைவி மமேலமாடிசெனறு ௮௪5௫ 

நீர ரிறைகத பாணடததை எடுதஅ nar தலைமேல 

கலிஓழதக.தவிடடாளெனவும, பர்வம்] ஸாகசடீஸ ஒனறுஞ 

செயயததோனருமல சிறிது திகைபபடைநஈது, பினனா 

புனனகையுடன, :முனனே இடி.பிடிததது, இபபோது 

மழைபெயதது!் எனறு சொலலிககொணடே வீடடை 

Ou போயவிடடாரெனவும கூறுவா, இனனும,௮வள் 

தன௮ குழரதைககாயும கொடுமையாக ஈடத்திவாதா 

ளெனறுக கூறுவா இககூறறுகசகளெலலரம, பினனுள 

ளோசால வரையபபடடனவாகும ௮வளை, குணததிற் 

கெட்டவள எனறுமடடும ஸெனாபன எழுதிபபோகதா, 

உலகின ஈனமைகசாகவே உழைத்௪,வறுமையைத தாமே 

மிகுதியாக விருமபி, குடிமபலிஷய௩களிற சறிதம பற் 
நினறி, தமது வாழகாளையெலலாம வீடடிறகுப புறம்பே 
கமிததவரை, ௮வாமனைவி சொண்டாடிப போறவ 
ளென௮ யாபேலும எதாபாபபாரசளோ?
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அதீனியருள கலைவனும த$ைகியும றத my 

டன வாழவராகள அ௮வாககு உடல இசணடாபினும, 

தாம ஒருயிரபெறறதுபோல கருதி, இணைபிரியாது இனப 

துன பாகளை ஒருஙகே அ௮னுபவிபபா வவாறிரு தம, 
ஸுாகரடீஸுககு ௮வரமனைலீ இகஙனம அ௮பசாதமிை ரதத 

தாகச கூறுவதனால, அவா தாமசைபிலைமேல தஙகும சண 

ணிய ூரின துளிபோல பறறறறுக குநிமபவாழககை பில 

கினராசெனவும, தம மனைவிபின பொறுமையை ௮வள 

எதாபாசாதபடி சோ திகதாரெனவும, ௮சசோதனைகளைப 

பொறுககசகூடாத ௮பபெணமணி மதிகெடடு மனம 

(சகது கணவனையும குழஈதைகளையும பேணாது விடுத 

தாளெனவும கூறுவதறகுப பெரிதும இககதை இடஈ 

தருகெறது, பரம சாதவிகரரான ஸாகரடீஸ, அவளது 

தீசசெயலகளையெலலாம சூதெதுவநததுஈதவிர, ௮வள 
செயவதெலலாம ஈனமையையே பயககுமெனறு தம 

குழகதைகடகு எடுததுககாடடி, தாயைப பழிககாமற 

போறறிவருமபடி ௮வாகட்குப புததியும புகடடிவஈதரா 

அவா, ஏழமைசகுடியிற பிறகதவராயினும, வறுமை 
யினவசயில ௮க பபடாமல, ஏதோஉபாயமாசப பொரு 
ளீடடிக காலக சழிததுவஈதாரா, இவவிதமாக, அவரது 

ஜீவனம பலவருஷஙகளாக நடஈதேறிப.து 

அவச திடசரீரமுளளவா, கோயகளாற பீடிககப் 
படாதவா, எவவிதமான சுடினவேலையையும எளிதில 

முடிககவலலவா, களைபபெனபதைக சுனகிலும அறியாத 

வா, வெயிலையூம பனியையும ஒருபொருடடாக எண 

வா விம்மல் oS அவா எகதாலதஇதும தணிஈத இலை, 
கரீஸதேசததிதும, ௮அதையடுதத சகாடுசகளிதும, பனியும்
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வெயிலும ௮வவககாலஈசளில கொடுமையாக இருக்கும 

தணணீ£ பனிசகடடிபாகவுறைபும கூ.தாபபருவசதிலும, 

கிலககொதிதெழும முதுவேனிறபருவததிலுடி ௮௮௪ 

வெறு காலுடன ஈடபபார எபபருவததிலும ௮ வாக்கு 

உடையொனறே., பரு.வகதிறசகேறப உடையை மாறறுகிற 

வஹகசம அவரிடம இலலை ௮வா உணணுமுணவு சாதா 

ரணமானதுதான மிகமிஸசி ௮வர ஈரபோதும புசியாா, 

திருவிமாககாலகசளிலும, வேறு விசேஷதினககளிலும 

௮வா தமது வரமபைக கடஈது எவரினும அகிகபர்சச 

சு.ராபானமபணணுவரா ௮சசமய௫களில, ௮வரதுா மன 

கிலை ஒருசிறிதும தன ெபெறறிபிற பிறழாது வயபபட்டே 

Gi DG Ww 

உடறபயிறசிசெயயுமபோது சில கடினவேலைகளைப 
பழூவெகதால எவரும களைபபடைஈது மிதபோஜனஞ 

செயவது வழசகமாகலின, அ௮வவிதக கடினவேலைகளை 

ஸாகரமஸ அறவே தவிபபரா பரமாதமாவாகயே கட 

வுள, விருபபு வெழுபபு ஊணுறககம முதலியவை.பினறி 

ஒரேதனமையசாயிருபபதுபோல, அவரது ௪சசவகுண௫ 

களைப பறறுககோடாகசக சொணடு உபிரவாழவிருமபும 

ஒவவொருவரு.௫, விரூபபுவெறுபபுககளை ௮டககித தமது 

ஜீவனோபாயசதிறகுவேணடிய சாதனககளைக கூடியவரை 

குறைபபதும, இயறகையாக எழுகனற ப௫ிகாகமுதலிய 

வறறை ஒடுககி வசபபடுததுவதும, சுகவாசததிறகாகத 

தாமே ஏறபடுததிககொளவனவறறைப பெருககிடா.து 

HF Ga grew மனிதரின் ழூகயசகடமைகளெனறு ௮வா 

கூறுவ வியகசததகக தேகவமைபபும மெயவலியும 

படைதத வா, தமது சரதையைப புவனகளிற புசு
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னிடாது எளிதில வய பபடுதகதிசகொணடசா, உளளதைக் 

கொணடு உவஈதா, பிறரை எதாபாராமதும, அவரது 

பகைமையைப பெ THUD FST OOo, துமதிஷடமபோல 

அறிவைப பெரு தவதி3லயே காலததைக கழிததசா 

இவகிதேேககபலமும சலிபபினமையும பெதறவா, 

உடலழகு வாயககபபெ௱ுறிலா ௮லசத சடடைமககும, 

தடிதத காவும, வெருணட கணணும, கணடோககுககைப 

பைத தகதன யாவரும ௮வசை ஏளனஞசெயதனா 

அவரது உயாஈதகுணஒகளை பபறறிப பலா பலவாறு 

புகழகதளளாஈகள ஆபினும, ௮வா இயறகைபில மிச 

வும கோபிஷடரெனவும, ௮ககோபததைத தலைகாடட 

விடாது அ௮டககிவஈ தாரெனவும, சிறசிலவேளைகில ௮௮ 

AL BST பெருகி மனூமாழிமெயகளசல அவரைப 

பிழைபடசசெயசதெனவும இவரைபபறறி எழுதினோ 

சிலா கூறுவா, மனவடககததிறகுச சாதன மாகுமெனறு 
கருதியே ௮வா மணாதுகொணடாரெனவும கூறுப 

ஸ்ரகசடீஸது Paw ஒழுககமும முதலில எவவா 

றிருஈதன, பினனா எவலாறு முதாஈதுவகதன எனபவை 

சிறிதும ஈமககுக தெரிஈகதில காறபதாம ஆணமிவரை இவ 

ரைபபறறிய விஷய௩கள ஒருவராஓும எழுகப படவிலலை, 

இவாகாலததில ஆதனஸாகரம பெறறிருத சிறபபையும, 

அரரகரததாரின மேனமையையும காகரிகததையும, 

ஞானததையும உறறுகோககின, இவா குழஈதைமுதல 

மனிதராகுமவசை நலலாசிரியரீடக சுறறு ஈ௩னமகக 

ளூடன பழக, அறிவுமுதாசசிககுக காரணமான பறபல 

சருவிகளரற சூழபபெறறிருததலவேணடுமெனபது திண
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ணம ௮சுகாலதத, ௮அசனஸுாகரம கரீஸதேச சதிறகுததில 

கமபயபோல விளஙகிறறு, அசறகொபபாக எலிஸ்பேத, விக 

டோரியா சகரவரததினிகளினக "லத அஇஙகலணடையும, 

Aswcev Agustus) காலச் 2 ரோமாபுரியையுமி பாண 
டியன நேடக்சேழிபன சாலசதுச சேகதமிழநாடடையு௪ 
கூறலாமேயனறி, லேிறைகையுக கூறுவது பொருந்தாது 

A HoT MW aut சிசு aul LAT LID SD NH ot] gw பெ நமபண்டி 

சாகளாய விளகி, கரீஸசிரசசசை அ௮ஈநாளில மேனமை 

பெறசசெயகனா கவிபாமிதல, பதுமைவ7ீன தல, கடடிட 

மமைசுகல,சரிதகிரமெழநுதக,௮சசியலரடாகதல,பிரசம 

கருசெயகல மூகலிய அ௮ரியபெரிய ளிஷயஙகடகு இனனம 

௮ வேர ஈமககுதகலையானவா உலகில அவலவகதுறைகளில 

அவாசளிடட. பிசசைகான இன ரம நினறு கிலவுகினறது 

இவவித மேனமசகள ஓரு௩கே வசிசுகசாளிலதான மகானா 

கிப ஸாகரடீஸுப சேசசனறுஞா அ௮ககாலததில இனனோே 

ரனனபலரும ஒரு௰மச கார 0ிபுளளதை உறறுகோககின , 

௮மமகானும அமம்மசமகசளபருடன பழகி உறவாடி 

யி REFN oliver us si 'தளிலாம, GTS aot antl av, Hf 5D ao 

pariksuGutu gon w yo Home தஙகள பொழுதை 

வீடடினுள கழிபபதிலலை இஙவகைசசிறபபுறம ராகிய 

நகரினகண வசிகதலே எ௭வாசகும உளளககிளாசசியை 

ஊடடுவதோடு, அறிலையும பெருக குமெனபதறகு ஐய 

மினறு 

ஆதனஸவாசிகடகு மறொெருவிதமாகவும அறிவு 

வளாசசி உணடாபிறறு அது ௮வசது ௮ரசாடசி மறை 

யால ஏறபடடது ௮கஈரளில ௮தனஹஸாுகரம பஃகாடு 

களைக கழபபடுததிப பெரிய ராஜாமகமாகத திகழாதது 
2
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குடிகளே அ௮வவிராஜயததை ஆணடுவசதனா கூடிகள 

ஒரு கேகூடிய ௮வையில ராஜாஙகவிஷய௪கள தீரமானிக 

கப படடன ஈகரததாரஒவவொருவரும ௮ஈதசசபைககுத 

தவறா துவகதனா அ௮சசபை, தறகாலததிறபோல ௮மைச 

சாசளால ஈடைபெபறவிகலை, குடிகளால தோரதெடுசசுப 

படட பிரதிநிதிகளால ஆளபபெறவுமிகலை இவவிதமான 

எறபாடடால ஆதனஸவாசியொவலாருவருமராஜாஙகத 

திறகுரிய பெரியகாரயஙகளில தலைபிடுமபடி Cotes 

௮வருடைய அதிசாரததிறகும ரசாஜயபபொழறுபபிறகும 

அளவே.பிலலை ஸவசேசரா ஜஐபவிஷயஙகள, சடடவிஷய ௪ 

கள, சணடைசமாதான வீவரககள, உடனை படிசுகைகள, 

பிறதேசவயவகாரககள ,குடியேறறசாடசெ சமபகதகள 

முதலியவை சபை.பில தாமானிககபபடுமபோது, ஜன 

கள தமமுள மாறுபடடூச Fon hie தரசகதாம கொணட 

EHS HS SC நிலைகிறு ததிபபேசுவதகை நாடோறும ௮௫ 

குக கேடகலாம இனனும ஒருதிறதசாரின கொளகைகளை 

மறுதது மிகக திறமையுடன Cs Curr Pus jug 

மறறொருசாரார பேசுவதையு காணலாம இவைகளைச 

கேடபோரொவவொருவரும இருவாமாறுகேோளகளையும 

சிரதாகக, உணமையாீதென ஒருதலையாகத துணிநது 
ரைததல அ௮வசயமாயிறறு 

8 

இன்னும, .௮தீனியரின ஈயாயஸக௨மும வேறொரு 
விசமாக ௮அவரறிவை வளாதகது ஈகரவாசி ஒஓவவொரு 
வரும வணடபபடுமபோது ஈயாயாதிபதியாய மாது 
வழககுககளைத தாமானிககச கடமைபபடடிருஈதனச 
இத தகைய காரணஙகளினால ஆதனஸவாசிகள மிகக௮றி 
வாளசாய இருஈதனா அ௮வசககுச சமானமாக இபயோது 
எத்தேசததிலும சாமானயரில ஆயகதெடுகசமுடியாது,
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ஆதலின, ஜனசபையிலும ஈயாயசபையிலும் ஈடாத 

சமபாஷணை களையும பிரசஙகஙகளையுங் கேடடு, மனத 

செளிவடைஈது ஸாகாரடீஸ பிறாபோலிவாதஙகளைத 

அருவி உணமையை காடவலலவராயினாரெனறு சொலல 

எனன சநதேகமரி 

இவவிதம ௮வசஅ இளமைபபருவக கழிஈதது ௮ 

காடகளில அறிவினபருககிறகுக காரணமான பல சாத 

THs அவசககு ௮மைஈதிரு,தனவெனபது சொலலா 

மலேயமையுமாயிலும, ௮வா இனனது படிததாச, வாலி 

பததில இவவிதவுணாசசியுடனிரநதா£, பிறகு எவவசறு 

AR வளாஈதது எனபனவெலலாம ஊசததினகண 

அமைஈகனவேயனறி, உணமையாயத தெரிதலகூடாவா 

Ger, ௮தினியாகுமநதைசளில ஒவலெர 

இவர் ஈன்கு கறறிருததலவேணடுமெனபதை யாவரும 
ஒபபுககொளளலாம _ ௮ பபுகமகாளளலாம், 

ஹோமா (11௦06) முதலிய பணடைபபுலவரின் 

Moshe ௮வாககு ஈலல பயிறசியுணடெனபது ௮ன 
னோ.நாலகளிலிரு௩து மேறகோளகள அதிகபிரியதது 

டன ௮வா அடிககடி TOS HEH Mase விளகசாகிற 

கும கரீளதேசததுப பழையபணடி தரேழுவரது* ரசன 

வாகயககளைத தம ஈணபாகளுடன இிகதிததுக soils, 
  

+Qarster, ats ypafai (The seven sages) carp ap 
வதுமுணடு இவாகளுடைய திருசாமககளாவன --ஸோலன் 

(0100), கைலோ (011), பிடடேயியஸ் (1111௧2), Swed 
(1125), பேரியாண்டர் (1008), [இவருககுபபதிலாசச 
சில7 எபிமீனிடிஸ் (130 0016010௦5) எனபாசை வைப்பாரா], கி



12 ஸாக்ரடீஸ் சரித்திரம் 

படையது வழககமெனறு ௮வேோ பனமுறை கூறுவா, 

“உனனை ௮றி'' முதலிய அ௮ரியபெரிய வாகயஙசள அவ 

வெழுவாகம ஈாவில உதிததனவாகும இவை, சுருககிய 

ஈனமொழிகளால ௮ழமகத கருகதைவிளககவைத௫,கவின 

ோரோககு இனிமைபயததலான, ஸாகரடீஸ அ௮வ்றறில 

சடுபடடிருகதசா அவரது இததாஈதததிறகு மூலம மேற 
கூறிய வாககசியமமயாகும 

இனி, ௮வாக்குக கணிதமும அ௮ககாலததா£ உணாஈ 
தவரை இயறசைசாஸதரழமம ௯செரியும வானசாஸதரம, 

ேகாகணிதம முகலியவறறையும ௮வா ஈனருக உணார 

திருகதா£, ௮ககாலதது வழஙகிய ததவசாஸகரசுகொள 

கைகளிலும ௮வாககு ஈலலபயிறசியுணுி ஆயினும, தகவ 

சாஸதாரநடபககளை மூறறும விசாரிபபது தகுதியன 

நெனபது இலசது துணிபு வானசாஸகரம wa Hs ju, 

பேோகாகணிதம கிலமள பே பாஜககும எவவாறு உபயோ 

கபபடுகிறதோ, ௮௫ பபோல,பிறசாஸகரஙகளும மனித 

ருடைய வி ததிககும காரயநிரவாசசுதிறகும சிறறத உத 
  ப அதையா ane டட பெய்டு ee 

யோ பூலல! ((ஸ்யயட | தேல்ஸி (Thales ) 

இவாகளுடையஅமுதவாசகியஙகளாவன -- 

(ப உனனை அறி [Know thyself] 

(3) விளைவை உனனு (00151061 (16 end.} 
(3) சமயமதி [108 111௬ opportunits } 
(4) உலூல அசேகாஉறு$ியோசே (1408 men are bad } 

(5) உழைபபினால அகாததொனறுமிலலை, | Nothing 1s 
impossible to industry } 

(6) அமிதமகல [44010 600655 ] 
(7) பிணை முனனறிகுறி பெருகசேடடுசகே (Suretyship 

1s the precursor of ruin |
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வியா பிருககவேணடுமெனறு ௮வா தீடமாயக கூறினா. 

Baden, well ar மேமபட ATP MD FD FH a inin Vasa pe 

வேண்டுமோ ௮மமடடே வலா கறழணாரதாா. 
ட பூமி ௩௯ 

அவரது காறபகாம ஆண்டுவரை அவரைபபறறி 

இபபாதுவான விஃயஙசளே ஈமககுக செளிவாகின 

றன இலையும எழுச்துமலமாக வஈதனவலல மூகன 

முதல எழுக அ௮றலமாக அவரைப்பறறி காமஅ௮றிபசடப 

பது யாதெனில, பா டடிடேயா (120௦01046௨) o a one 

கோடடையை ௮தினியாகளமுறறுகைபோடடபொழுது 

௮ வரும ௮ககுசசெனறு கடுமபேசாபுரிககனரெனபதே, 

பாடடிடேயாவெனப௪, அ௮சனஸராஜயகழ்றகு அடிப 

படட ஓாஈகரம சிலகாரணஙகளினல ௮. கலகஞசெயது 

ஸவராகயததை நாட, ௮தீனியா அதை முறறுகையிடட 

err @ ap 432-apge & மு 429-வரைகிகமஈத நீண்ட 

இபழுறு கையி, ஸாகரடீஸ oR STEP SOUS Deo ps 

சறறேனும பாராடடாமல, மறற அ௮தீனியாகள சணடு 

வியககுமபடி பகைவசைப பொருது நாழிலாடடிக sae 

இனா, அ௮ததருணததில aodSumgenm (Alcibiades) 
எனபாரேோரா ௮தனஸவாசியைப போககளததிற பகை 

னீராற கொகலபபடாது காபபாறறி, மிகு௩த கருணை 

யுடன வெறறிபபுகழ ௮லாககே கடைக கமவணணஞ 

செயதாரெனறு சொலலபடடடிருககிறது 2 மு 481-இல 

அதீனியாகளுககும லககிடிமோனியாகளுககும (Lacede- 
monians) பெருமபோ நிகழநதது ச மு 484-இல 

டீலிய மனற (1961111110) இடசதில ஈடஈத சணடையில 
அதீனியா தோலவிபுற௮ப பினனிடடனா, இபபோரில 

ஸாகரடீஸ், லாக்கஸ் (10) எனற இருவரும பகை
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வரு திலெடையுமபடி தம வீரததையும ௮ஞசரமையை 

யுஉ வெளிபபடுகதினரெனறும,ஏனையோரும இவாகளைப 

போல போரபுரிஈதிருபபின அ௮தினியாசகுக கோலவிபி 

னறிவெறறியேகிடைததிருககுமெனறும எழுதபபடடிருசு 

இன்றன இபபோரில ஸாகரடீஸ ளெனாபன எ௪னபாரு 

டைய உயிரைககாபபாறறினுொனவும,பினனிடட௪ செல 

அம ஸாகரடீஸைப பசைவா தருக்கி om gid ar ine 

ஆலூபியாடிஸ சசாயஞசெயதாரெனவும கூறுவதுண்டு 

இ மு ச$2-இல ஸாகரடீஸ மூனறுாமூறை ஆம்பிபாலிஸ் 

(கராறபாற01185) எனற இடததில ஈடகத சணடையில மகர 
வீராவேசததோட சததுருககளை எதாததார இவளவிதம 

தாமபிறகத ஈகாககாக௮திகவுகலாஹததுடனும தைாயத 

அடனும தமமு.பிரையும ஒருபொருடடாக எணணுது 

உழைததுவஈத சமயததில, அரிஸ்டோபானல்( &715100118- 
nes) எனனும or காடகவாசிரியா காடகமொன றினை 

வரைஈது, அதில ஸாகரடீஸைபபறறி ஏளனமாகச கூறி, 

பிறா ௮வசை வெறுககுமாறு ௮வாமேற சீலகுறறகசு 

சைக கறபிததா£, ௮வா ௮வவாறு செயவதறகு ௮வரது 

அறியாமையே முதறகாரணம ௮வரைக குறைகூறுவது 

சரியனறு ச மு ஐ௩தாம ot pw ory or wes 

ஆதனஸ்வாசிகளுககுள ஒரு புதிய மனககளாசச உண் 
டாயிறறு வாகள தம முனனோசளின ஒழுககககளை 
யும மதசகொளகைகளையும கணமூடிததனமாக ஓபபுக் 
கொளளாமல, ௮வற்றைத துருவி நாடித தததம பிப 
சரயமகளைக கூசராமல வெளிபபடுதத முயனறனா இச் 
கிளாசசியே ஆதனஸ ஈகரில ௮சகாலதது fs peg ue 
விஷயஙகளுககும அடி பபடையாக இருததலின, அதைப 
பறறிச சிறிது கூறுவோம, 

Ene,



3- ad gn S519 15 

அதீனியா மனாகிறாசசி, 

  

[| ஆதனஸஈ௩ரில ஏறபடட மனகூளொச?ி..- அதினியாது 

ஏசசகராதிபததிபம--சொலவனமையும, தாககசாமாததியமும 

முறகாலததவசாஸதரிகளின கொளஎகைகள--எலியாககாத. 

தீதவசாஸதரசஙகததா£-- ஸீனோ } 

கி மு ஐஜ௩தாம நாறரணடின தொடககசுில சரீஸ 
கேசமெஙகும குடியா ஈ௩௩ரஙகள தழைததோககியககன 

பாரஸீகவரசனாகிய ஸோகஸீஸ் எனபான , ஆ) ௮ 
நாவில கரீஸதேசதகைக கடடியாள எணணி, எண்ணி 

றத படைகளுடன மேறறிசையை கசோககிச௪ செனறு, 

ஆசியா ஐசோபபாகணடஙகளின இடையிலுளள பாஸ். 

udev (Bosporus) ஜகசகதியை அணுகினுனை ௮தைக 

கட ஈதுசெலவதறகு உபாயஈதேடுசையில, படகுகளை 

வரிசையாக நிறுத, ௮தனமேற பலகைகளைப பரபபி, 

௮ பபடகுபபாலததினமேல சேனையைச செலுததிப 

போவதே ஏறபுடையதென அ௮வவரசாபெருமானுககுத 

தோனறியது, அவவாறே அவனகடடளையால படகுப 

பாலம எழவே, அவனத எணணிறகத சேனைகள் ஏழு 

நாள இராபபசுல ஓயா.து ௮தனவழிசசெனறு, கரீஸை 

யொடடிய காடுகளைக கைபபறற அடிகோலின இச்செயதி 
களயாவும கரீஸதேசகதாரககு எடடவே, ௮னஹஜோ முத 

லில அசசததினுலை பீடிககபபடடு ஓஒனறுதோனருது 

திசைததனா பிறகு குடியரசுநாடுகளெலலாம ஒனறு 
கூடிப பகைவரசைத துரததி அுடிபபதறகு வசைதேடின, 
இ௫ஙனம ஒருககுகூடிய ரசாடடா£ கருதியபடியே சின 

னாளில காாயம நிறைவேறிறறு பாரசீகமனனனை நீ£ப்
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போர் சிவப போதுகிபஇருஉறறிலும முறியடிததுபபுறஏ 

கணடனா அவலும வரதவழியை கோக விரை தோடி 

உபிரதபபினை இஙவரியசெயலை Oa gs po sg gal ov 

தலைமைவகிதகவா தஐுதனஸ*காததப பெருமக்களே, 

Lumor sue srt மூ தவுடன, ஆகனஸாகரமானது 

மறறரகரககளைாகாடடி௮ிம Uo FF a ub புசழி௮ம செல 

வாககிலும RIB F கலைமைபெறறு, af pz ay CLF I "திபத 

பஙகொணட பெபரிய?சா£ ராஜபமாக மாறிவிடடது, 

sto? ses ans பிர குடியரஈுநரரசகள பெருமபாதும 

ஆதகனஸா*காககுக தஇறைபி9மசலபில வஈதுவி டன இசு 

வைதஆகனஸைஈகரகதிறகும மறறககர கட குமரசஜாஙகவய 

வகாரலகள ஏ௱படடன ஆகனஸ வாசிகள சிறககதோர 

௮ரசுரிமையைக கைக9ிகாண்ட காவததால தமதுபூவிக 

உனனதகிலைமைபினை.பும, சேசபகதியையும இழஈது, பல 

கடசகளாகபபிரிஈதுசகொாணடு சததமகனமையையே நாடி 

னவாகளாய, தததம எதிரிகளுடன வாதிததுப போராடி 

வதனா இதனறியும, ஆதனவா/ல ஈயாயவிசாரணை மிச 

வும பகரககமாக ஈகடததபபடடதனாஉ, குறறவாளிகளில 

ஒவவொருவரும தாமே முனவஈது தகள கடசிவாகஐ 
களை எடுதறுககூறி, சபையோரனைவசையும சமவழிபபடுக 
அதல முறையாக இருஈதது இகதகைய பலகாரணஈககளி 
னை ஜனகசளயாவரும சமது சொலவனமையைப பெருக 
குவதில அதிகமாக மூயனறுவஈதராகள முதனமு;தல 
சொலவனமையிற சிற துவிளகனெவா ஸிஸிலிததீவில 
அகரிஜணடமெனற ஊற பிறாத எமபிடாகளில் 
(Empedocles) எனபவா பிறரோடு சமபாஷிதது அவ 
ரைக கேளவிகளால மடககி வெறறியடைவதில, இடலி 
(1:19) தேசதது எலேயா (1%168)ஈகரவாசியாகியஸீஷனே 
(2800)என பவா முதனமுதலபெயாபெறருா, இதுகிறக
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ஸாகரடீஸ்காலததிற்கு முனனுளள தத்வசாளதரி 

ap சிலா, உலகததோறநஙகளும அலைசளின மாறு 

பாடுகளும கடவுளின சருஷடியால உணடானவையெனறு 

தமது முனனோ கொண்ட கருததை ஈமபாது, ஐமபுல 

வுணாசசிககு எடடிய யாவும பூதமொனறின வேறு 

பாடாகுமெனறும, வேறுசிலா இரணடுபூகசகளின வேறு 

பாடடால ஆனவையெனறும, மறறுஞூலா கானகுபூதக 

களின சோககையால வனவெனறுக கூறி ஒருவாறு 

மனசசமாதான மடைநதரசாகள எலியாககசததுத ததவ 

சாஸ்தரிகள ௮ககொளகைகளை அடியோடு மறுதது, உல 

கசகோறறகதிறகும மாறுபாட்டிறகுக காரணமாகிய 

புலனுககெட்டாத வஸதுவொனமறு உணடெனறும, ௮வ 

வஸதுவை ஈம புததியைககொணடு நாடிப பகுததறிதல 

கூடுமெனறும, அ௮வவஸதுவே மாறுபாடினறி எனறும 

நிலையாகவுளளதெனறும, ௮தைததவிர தமககுக கடபுல 

னாவனவெலலாம ஒருவசையறை.டரினறிச தோனறி மறை 

இன றனவாதலின, ௮வை ஐனஙகளுககுத தததமககுத 

தோனறியவாறு மாறான அபிபராயககளைத தருவன 

வெனனறும, ௮வறறை ஈமபி எவரும மதிமோசமபோகக் 

கூடாதெனறும வறபுறுததினாகள இககொளகைகள் 

ததவசாஸதரிகளுககுள ஒரு புதிய களாசசயை உணடாக 

Gio, அ௮வவெலியாநகரததூத ததவசாஸதரிகளுக 

குளளே ஸீனோவெனபாா சமவாதஞ்செயவதில முதன 

மைபெறறுச௪ இறபபுடன விளலகினா அ.தலின, அவரது 

சொளகைகளைக கணடிகது கிலைககவொடடாமறசெய் 

வதிலேயே பணடிதாகள பலாககுக காலக கழிஈதது 

ஷீனோ, ஆதனஸாகாககுச௪ சென்று, லே அ௮தினியபிரபுக 

களுககுப பாடஞ்சொலலி, மிகுகக பொருளை வேதன 

3
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மாசப பெறரா அ௮அபபோத ௮வா பேரிகளிஸ (16௦016) 
ஸாகரடீஸ இருவருடனும சமபாவஷிதததாகச சொலவ 

துணடு ஸாகரடீஸாுககு ௮௩த௪ சமயததில வயது பத 

தொனபது 

ஸீசீனா சிறபபுறறு விள ஈகிய சாளில, பிறாகொளகை 

யை எதிரமறைமுகததால வாதிததுப பிழைகூறுகிற வழக 

கம முதலில ஏறபடடது, ௮லா தெரடைவிடைமூல 

மாகச சமபரஷணைமுறையை ஒழுககுசெயதது? போலவே, 

பிறாகொள்கைகளை எதாமநைமுககதால துருவியாயஈறு 

சீரதூககி உணமையை காதையும முறைபபடுததினா 

௮௮முதல தத௲வதராயசசிபரில எதிமறைமுகததால 

ஆராயவது மிகுதியாகக கையாளபபடடது ௫ மு 450- 

ககுபபிறகு கரீஸறசேசேசததில இவவாறு சமவாதகஞசெயயும 

பணடிதாகளும, தமது சொலவனமையால கேடசேோபோரைத 

திமவயபபடுததிக காயசிததிபெ௮ம பணடிதாகளுமாகிய 

இருவகைவிதவானகள இகளமபினாகள அரகாளிலுளள 

சாஜா௩ஙகமுறையும, செயயுளநாலகவின மேமபாடமம, 

இதவஆரசயசசிகளின கிலையும, மேறகூறிய இருவிதவித 

வசனகள கோனறிப பொலீவுபெறுவதறகுக காரணகக 

ளரயின 

பணடிகாசளஞுடைய நுணணறிவு இவவணணம இரு 

வேறுதுறைகளிலும சிறகதுவிளஙகிறறு சிலா, நாட்டிற 

குத தாம செயயவேணடிய கடமைகளை மேலாகக கருதி, 

வைதேசவுததியோகஙககனில ௮மாஈது, செரலவனமை 

முதலிய தம சசமாதயஙகளால சிறபபுறஞாகள, Gor, 

ஜனககொளகைகளைச சாதிருததி உணமையைத தருவி 

நாடுவதில தமதுகாடகளைக கழிததுவரதாகள, இவகிரு
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கட்சியாக்குள ததகம துறையே மேலானதெனற வரதம் 
கிகழநதமையின, ஒருவசையொருவா இகழஈது கூறினா 

ஸாமானயஜனஙகளோ, இவாககுளள ஏறறததாழவைச 

கணடறியச செயலறறு, இருகடசியாசையும ஒருசே 

வெறுகதனா ஏன ஜனஙகள ௮வரசை ௮வவாறு வெறுத 

தாரகள எனபதைககுறிதது இனி விளககுவோம 

Phe, 

4-வது அதிகாரம் 

ஸோபிலஸ்ட்ஸ் என்ற ஞானிகள். 

  

(ஸோபிஸட்ஸ எனற ஞானிசஎ--ு தனஸாகரில ஏறபட்ட 
கல்வித துறைகளின விரிவு--ஸோபிஸடஸ எனனும பதததின 

பொருள--பளேடோ கறபிதத பொருள--அவாகளைபபறறிச 
கொணட தவறான எலஸாணமகள--அவசது போதனையால அத 

னியவாலிபாகள அ௮டைஈத ஈறபயன--குணககேடு செய்பவரல் 
லா ] 

ஆதனஸவாசிகளயாவரும், முனனாளில, தேகததைத் 
இடபபடுததும தேகபபயிறடியையும, மனசைக குளி 
விககும இசையையும கறறுவஈதாராகள வீணைவாசித 

தில, பாடுது, ஈலல கவிகளைச௪ செவிக்கு இனபழமுறக 
கேடடல, கேடடவறறைச சிஈதிததல, ௮வைகளில எவை 

யேனும குறறஙகுறைகள உளவரயின ௮வறறைக கண 
டறிதல, செசறகளின் இயற்கையான உசசரிபபை ௮றி 

ச துகொளளுதல முதலியவை அவவிசை நாறபயிறசியில 

Aves காளடைவில வானசாஸதாம, பூகோளசாலஸத்
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சம, இயறகைதததவசாஸ்தரம் முதலிய கலைகளையும 

a sp ப ரசககவன்மையையும பெறுவது ௮லவாகடரு 

அ௮வசயமாயிறறு இவையனைததையும ஒருககே ஜனங 

களுக்குக் சறபிபபதறகுச சிறகத இசையாசிரியாகள முன 
வ௩தாரகள ௮வாகள மேற்கூறிய கலைகளிற கைதோ 
நத, தமது சொலவனமையால ௮வவறிவை மாணவாக 
குப புகடடிப் பிறருடன வாதாடுவதில வனமைபெற 

றிருஈதனா. இவவாூரியாகளை ஸோபிஸ்டஸ் (601169) 
எனறு ஜனஙகள ௮ழைததராகள, லோபிடைஸ எனப 

தறகு அ௮றிவிற சிறஈதோர் ௮லலது ஞானிகள எனபது 

பொருள இலாகள கலவிகேளவிகளிலும கூரிய அறிவி 
அம மறறெவரினுஞ சிறபபுறற௮ு விளகடூனாரர் தலின, அவர் 

கட்கு ௮பபட்டம நிலைகதுவிடடது சிறி.துகாலததிறகுள, 
௮ சசொலலுககு வேறு இழிவான தாபொருளை, பளே 

டோ எனபவா சுறபிததுவிடடாா Gorden cau 

வாகள அ௮ககாலததில மிகுத ஊதியததைப பெறறுப 
பிறாககுக் கறபிததுவசததனைலை, செலலாசளே பெரும் 

பானமையாக ௮வாகளிடம கறறுவகதனா, எழைகள 

அவாகளை அணுகுவகறகும இயலவிலலை குருஷய 

முறையான ௫, தலைவன தலைவியரசின ஈட்பையும, இணைபிரி 

யாத இருஈணபரின கேணமையையும ஒதததாகலின, 

பணததிறகுபபோதிப்ப.து௮த.துணை சசிறபபுறறதனறென 
வும, அவவாறுசெய்யின அ௮னாகளிடம பகதிவிசுவாசல 
கள ஏறபடாவெனறும ஸாகசடீஸ கூறினார், இதனால 

அவர்களுககு ௮னனோரிடம மிகக வெறுபபு எழுஈதது, 
_, பணம பெறறுப படிபபிததறகாக, ஜனஙகளும் 

ணோ.பில்டல எனபலாகளை வெறுததனரெனக் கூறுவ, 
முண்டு, ௮வாசகள ௮வவணண ம பேராசைகொணடு
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பொருளீடடினாகள் என்பதை நிலைநிறுததுவசற்குப் 

போதிய சானறுகள கிடையா, அபினும, பளேடோ 

எனற ததவஞானி, ௮வாகளை ஞானமிலலாத பாஷணடா 

களெனறும, ௮றிவைககொணடு வாணிபஞசெய்யும அறி 

Pasa gon கூறியதனால, அரிஸ்டாடடில் (4121001) 
முதலிய பிறகாலத.து ஆசிரியாகளும ௮வவாறே ௮வாசளை 
இழித௮பபேசினாகள இ.க பளேடோவின குறறததால் 
ஏறபடடதேயனறி வேறனறு பளேடோகிறகத ஒருதத்வ 
ஞானி, உண்மையைச செவவனே காடுபவா ஸோபில்டஸ் 

எனபவாகளோ, ததவ.ஐராயசசியை மூறறுக கைகிட்டு, 

காலததிறகேறறபடி தமது சொரதவேலைகளையும, நகரத் 
திறகுத தாம செயயவேணடிய கடமைகளையும அதினியா 
தெளிஈதசெயயுமான௮ு ௮வாகளுககுப போதிதது, அவர் 

களைத தேசபகதியிலும, நீதிரெறி.பிஐும, சொலவனமை 
யில ம மேமபடடோபென யாவரும மதிக்குமபடி செய் 

தராகள இவவிதம செயததறகுக கைமமாருக, அவர் 

Soler மாணாககாகள மிதகத ஊஇூயததை அ௮வாகளுககு 
௮ளிததுத தமது ஈனறியறிவைக காடடினா, ஆதலின, 

இவாகள பொருளாசைகொணடு போதிததாரகளென்பது 
பிழையான ௮பிபராயமாகும், 

அதீனியவாலிபாகளை இ௱கனம சமது காட்டிற்கு 
ஊனறுகோல்களாகக, ஆதனஸுகசைச சறகக௪செய்த 

மேலோபேரில, ௮ஈயாயவழககுசகளைச சரியெனறே 
சாதிககவும், தீயவறறை ஈலலவையபோல தோறறுவிததுக் 
கேடபோரைப பலவிதஉபாயததால எமாறறி வயபபடுத் 
தீவும, தமது சிஷ்யாகளுக்குக கறபிததனர் என்ற guar 

தததைச சுமததுவத கியாய்மாகுமா?ஆசாயுங்கால,ஐனம்
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சொற்சேோரவினமையையும, பரசஙசசகதியையும பெற 
ஒவ்வொருவரும முயலவேணடும எனறும, ௮வவாசிரியா 
வறபு௮ததினா, இககொளகை ஸாகரடீஸாுககும உடன 

பாடுதான **கதவசாஸதரிகளெலலாம பிததேறியவா 
கள, ௮வசது கொளகைகள ஒனறறகொனறு மாறுபா 

டுளளவை, ௮வரக ஆசாயசசி பயனறற.௮, கிலைபெருத., 

மதககோடபாடடிறகு மாறானது கடவுளால விரிககப 

படாத மறைபொருளகளை ஆஇயகஈதுதேடுவது கடவுளுக்கு 

அதருபதியைக் கொடுககும இவவாராயசசியிற Orgs 

அம காலத்தை ஈல்வழிபிற செஓலுததுவது உததமம?” என 

பா ஸாக்ரடீஸ, 

ஸோபிஸட்ஸ கூட்டததாரை, இவவாறு நாஸதிச 

சென்று கருதியதோடமையாது, அ௮தீனியவாலிபாகடகுத 

தீககொள்கைகளைக கறபிதது, ௮அவரமனததைக கெடுத 
அவிட்டாரெனற ௮பவாதததையும ஜனககள ௮வாதலை 

மேற சுடிததினஞாகள தீர நாடிபபாரததால, அவாகளுக 
குள கொளகையிலேனும, கறபிசகும முறையிலேலும 
ஒறறுமை இலலை ஊதியமபெறறுப பலவிஷயஙகளைப் 

பறறி கினைககவும,  பசவும, பேசியதுபோல நடததவும, 
வாலிபாகளைப பயிறறி, ஈலல தேசாபிமானிகளாகச செய 

வதிலேதான ௮வாகள ஒததிருஈதாராகள அ௮வாகள 

கொணட கொளகைகள வேறு, செனற வழிகளும வே; 

சகோசகூயகோசகஙகளும வேறு, ,ததலின, ௮ தீனியவாலி 
பசமனதை ௮லா கெடுததாரெனறு சொலவது தகுதி 
யன்று ௮மமேனமககளின உபதேசத்தால, குணததிலும 
ரசஜாங்க கிவாகததிலும, ௮தீனியவாலிபாகள மேம 

பட்டு பாவராலும ஈனகுமதிககபபடடாாகள, குடியரசு
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அமமமேனமசகளரல கனகு தழைததது, கேவலம உரை 

யசடுவதைமடடும ௮வா சுறபிககவிலலை, உசையினவழி 

கின று வேலைகளை ஊக௫சசெயயவும ௮வரவறபு௮ததினார் 

தியவழிகளில வாலிபாகளைப புகுவிததால, rap is au 

வாசிரியாகளுககனறோ? ௮வவிதம புகுததுவதை அறிகத 

பெற்றோ எவரேேலும தமது மககளை ௮வரிடம guid us 

பராகளா? ஆதனஸவாசிகள ௮வரிடததில வைதத மதிப 

பையும, செலவமபடைதத வாலிபாகள அ௮வரிடம கலிஈ 

ததையும கோககினால, ஸலோபிஸடஸ எனற ஞானியாரின 

சிறபபும, ஆறறலும, மேனமையும, புலமையும இனிதின 

விளஈகாகிறகும உடபகைகொளளல, பிறனிலவிழைதல, 

களளுணணல, வெஃகல, வெகுளல, கயமை முதலிய 

கூடாவொழுககங்கள கடவுடகுமுண்டெனறு புராண 

கள புகலகனெற கறபிதககதைகளை முதனமுதல கண்டித 

தககூறியவரும இவசே ஜன௩கள இவரை வெறுதததறகு 

இதுவும ஒருகாரணமாகும் 

இதுகாற௮ும, கரீஸதேசததிலும, ௮தன திலகம 

போல விளககிய ஐகனஸாகரிலும ஏறபடட மனக் 
கிளாசசியைபபறறிக கூறினேோம ஜன௩களின அறிவுப 

பெருககிறகேறப ௮வசத ,நாலகளும தழைததோஙூன, 

இதிஹாச புசாணநூலகளும,செயயுணூலகளும எவவாது 

தழைதகோமனெவோ, அ௮வவாறே ௮வரது காடக காவ 
ய௪களும ஈசகரிகததிறகேறபத திருததமடைஈது Bora 

சுலாயின, பிறாகொளகைகளை மறுததுரைபபதறகும், 

பிறரை ஏளனஞ்செயவதறகும, தமது கொளகைகளைச 

கலவிபயிலா த பலாககுஈ தெரிவிபபதறகும, பிறரை கல 

வழிபபடுததவதறகும நாடக௮ரமகம ௮ஈஈரளில சாதன 
4
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மாசு ஏற்படடது, ௮ கனஸரகரசதில ௮து அடைந்த 

பெருமையை உணாஈதாலனறி, ஸாகரடீலைபபறறி 

இனிக கூறபபடும விஷயஙகள எளிதின உணரபபடா 

வான, அ௮ரகநாடகததின வரலாறறைபபறறி இனிக 
கூறுவோம, 

அவத வீடவயயயை 

6-ஆம அதிகாரம் 

கரீஸதேசதது நாடக காவய வாலாறு. 

  

(கரீஸதேசதது ராடகவரலாறு--மதசமபக தமான விழாச 

சள--மீசாகதுபாடுவத..-ஒருவன தனிததுப பாடுவத--சரி 

யான சாடசம-- துகசமுடிவுசொணட காடகம--சாடசவச்ககு 

செல்வது யாவாககும ஏளிதானது--அதைபபாரததுவநத 

அதிணியாது மனவேறுபாடு--மஙகல (#6) முடிவுகொண்ட 

Sru.¢u—99 விளைதத சகே)--சாடசம சாடடைநத மாறு 

பாராட்டின இடைநிலையை விளகஇயது ] 

பணடைத தமிழ நூலகளெலலசம இயல, இசை 

ஈரடகமெனற மூனறுபாகுபாடுகளில அடககுகெனறன 

ஸ/அபோலவே, ஸாசரடீஸகாலததில, கரீதேேசததாரது 

ஜாலகளெலலாம அமுவகைபபகுபபுககளில ௮டககன, 

கறரரோகள அ௮வறறை மிகு,த ஊககததுடலும கிருப 

யததுடனும பயினறுவஈதாரகள ஸாகரடீஸகாலததிறகு 

மூன இததகைய பகுபபுககள இலலை இயலிசையிரண 

டும இசைஈதேவகதன, தமிழாகளில தெருககூததாடும
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வழக்கம இருபபதுபோல, ௮வாகளிடததிலும ஒருலிதச் 

கூதது இருஈததேயனறி இசகாலததிலுளளதுபோல காட 

கம எனபது ஈடைபெறவிலலை அககூததுககளெஉலாம 

இருவிழாகசாலசகளில ஈகசசபபடும கூததின கதைப் 

போக்கு, சுபமாக முடிவதிலலை புராண இதிஹாசஙகளி 

லிருஈது சுதைகள கோரதெடுககபபடும நகாடசகதரகரய 
காகள கேவாகளும,புராணேதிஹாசச தலைவா சளூமாவா, 

௮ககூத.து ஈடைபெறுககாலதது அதிறசோகதோசெல 

லோரும%-ூடி பபாடுவாகளேயனறி நடியா பிறகு அப 

பாடடுடன ஒருவாகூறறாக நீணட] புனஈதுசையொனறு 

கூடடபபடடது பினனா, இருவா தமமுடன சமபாஷிப 

பகை அ௮ததுடன சோததாகள முடிவில, முனகூறிய 

பாடடுடன மூனறுபாதராஙகளகொண்ட ஒழுககான 

நரடகமாக இது மாறிவிடடது சோபோகளில (500110- 

1:165) எனற நாடகவாசிரியா ஒருவித ஹாஸயநசடகததை 

யும (Satyrical) அததுடன சோததாச 

இரகாடசுதகை ௮ரஙசேறறுவதறகு வேண்டிய செல 

con, ஆசுஸ ஈசரவாசிகளாகிய பதினவே௮ுக-ூடடச 

தாருள வகைககொருவராகத கெரிசகெடுதக சுனவர்ன 

கள, தததம கூடடசுகைச சோகத ஆிரியாககு அளிப் 

பாாகள தறகாலகதிலுளளஅயபோல நாடகசாலையெனபது 

அனனோரிடம முதலில இலலை ஈ௩மமவா songs ge 

கொளளும மேடைபோல, ௮வாகளும வேணடும3போது 

மரககாலககா ஊனறிச௪ சாரகதைச சடடி, NSM crs 

சையால Causg ௮மமேடையையே ௮ர௩ஙகமாகக 

கொணடு ஈடிததராகள இ மு $00-ககுபபிறகு ஒரு   
# Choras tMonologite
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முழை இவவாற௮ு சாடசம ஈநடகதேறியபோது, சாரம் 

முறிரஈது விழவே, சிலஐலஐன௩களுககு உயிரசசேதமுணடா 
Goo இவவித ௮பாய௩கள மீடடும நேராதவாறு ere 

வதமான ஓா ௮ரககம கறகளால ௮மைககபபடடது 
லெர்கஸீஸ் (266565) எனற பாரசீக௮ரசன கரீஹின மீத 

படையெடுததபோு, இககளரி, பிறகடடிடககளோடு 

தகாபபுணடது அ௮தீனியா ௮பபசரசகமனனனைப புறமி 
டத தாககித தமது *கரை மீடடுககொண்டவுடன, 

அதைச செவவனம புதுபபிததாரகள முபபோது நாடக் 

ees பனமடஙகு பெரியதாகவும ௮ழகாகவும கடடப 
படடது 80000 ஜனககள ஒருககுகூடி ஆடடததைக 
கணழி களிககுமபடி ௮து ௮மைஈதிரு௩த௮, பாரசீகரைப 

புறறகணடதுமுதல ஆதனஸுகர ததின செலவாககு ஓக 
ய,.துபாலவே, ௮ரஈகரகதாருடைய காகரிகழும ௮வா 

சஞுடைய கரடக காவயஙகளும நாளுககுகாள வருததி 

யடைஈதன துககமுடிவைககொண்ட காடகம ௮ககாலத 

இல முதனமுதல கவினபெற அ௮மைககபபட்டது ௮வ 
விதசாடசம வரைவதில முதனமைபபடடம பெறுவதற 

காக நாடகவாசிரியாசகுள பெருமபோடடி நிசழகதது 
இலபறறி ஆணமிதோறும எணணிறஈத காடகஙகள எழு 

இப்பட — OT 

இஈகாடகககளஆடததொடஈ௩ூயேதுமுதல சிலகாலம் 

வரை வஈதபரர பபவரிடம பணமொனறும வாஙசவிலலை 

பிறகு உயாஈத கனகமைஈத கடடிடதகில இவை ஈடத 
தயபட்டபோது, ஆகனஸ௩கரம பெரியதேரா ராஜயததிற. 

ருத் தலைகராயிருகதமை.பின அயலகாடடா£ (பரதேசி 

கள) கூடடமாக எபபோதும ஈகமில ௪௩௫, ௮ரராட்கக
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ats கணடுகளிதது வியஈதுவசசனா அதுபநறி, 

ஆதனஸ ஈகரவரசிகளுககு சாடகமபபாாசச இடககிடைப 

பது அரிதாிடடது இதைத தடுபபதறகாகச இறிது 

பணம வரதுபாரபபோரிடம வசூலசெயயத தீாமானித் 

தாசகள ஒவவொருவரும இவவளவுகான கொடுகக 

வேணமமெனற ஏறபாடு முதலில இலலை செலவாகள 

அதிகபபணஙகாடுதது இடஙகளை அமாததிகசகாணட 

FON, ஏழைகள சாடகமபா£பபதறகு இடமிலலாமற். 

Gurdon இககுறையை நீககுவதறகும ஏழைகள் செல 

வா யாவருமகணடு களிபபதறகும, பெரிகளில் (121௦16), 

எனற மகான ஒருபாயஈதேடி, ஏழைகளிடததில 

சிறிதபணமூம, கனவானகளிடததில முமமடஙகுபணா 

மூம வாஙகமபடி தீரமானிதது, திருவிழா இரணகோட் 

களிலம தனவான ஏழை யரவரும ஈரடகததைசகண்டு: 

கழி பருவகையெய் ச ஈகரபபொதுப பணததிலிருஈ த௮ப 

பணததைப பெறவும௮வா ஏற பாடுசெசெய்தாச், 

பணததைப பெறறுககெொணடவாகள சாடகசாலைசென் று. 

ஈடபடனவறறை கோககூக களிகூரலாம ௮னறேறல, அப் 

பணத்தை மிசசபபடுததித தமது சொஈதச செலவுக்கு, 

உபயோகபபடுததிககொளளினும கொளளலாம இவவித 
மாகாகரததராயாவரும பா£ததுமகழசசிபெற ளெளசச் 
யம் ஏறபட்டபோது, ஈலலறிவும, மனோசமயமும, சற் 

காடசியிற சுவையும ஆதனஸவாிகளிடததில காளுககு. 
நாள் வளாபிறைபோல வளாஈதுவ*தனவெனபது சொல 

லாதேயமையும, துசசமுடிவுகொணட சாடகங்களும், 
ஈரளடைவில, இயல .நாலகளினினறும வேறுபடுததிப் 

* (00௨0001105 (11 630 the poor ond 3 oboli for the 
better. ் 
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பாராட்டப்பட்டு, சாடக நூல்களெனறே தனிததுப் போத் 

றபபட்டன. 

மங்கலமுடிவுகொணடகாடகம (00ய60188) இதற் 
குச சிறி. தகாலசதிறகுபபிறகே எழுஈத.து ஈமமவாககுள 

காமனபணடிகை எனற விழா நடைபெறுவதை யாவரும 

அறிவா, ௮வவிழாகாளில, சிலவிடககளில விகாரமான 

பாடடுககள பாடபபடுகினறன அண பெண எனற 

வேறறுமையை மற௩து ஜனககள தகாத கராயகளைத 

தடையினறிச செயகெனராாகள அதுபோலலே, ஆதனஸ 

ஈகரில ஒருவிதத திருவிழா சொணடாடபபடடது, ௮2! 
ஈடைபெறுமபோது மு றறிலு ம கிரதனைகடெமாகும 

தகாத கசாயஙகளை ஜன௩ஙகள கூசாது செய.துவஈதசாகள, 
இகை அடி பபடையாகககொணடு மஙகல முடிவுறற நாட 

sas எழுதபபடடன புராணேதிஹாசஙகளிலிருக தம 

௮க்காலதது மனிகாகளுளளும காடகததிறகுத தகுத 

பாகதிராகாத தோசதெடுததாராகள ராஜாஙக விஷயங 

களில ஜனங்களுககுள ஏறபடட கட்சியானது சாடகம 
வரைவதறகு அநுகூலமாயிருதது சாடகவாசிரியா 
அ௮னேகா செொமபி, மஙகலமுடிவுசகாணட காடகககளை 

எழுதி 'ஜனகளை மகழகிததுவுதரராகள அவாகளில 

முதனமையாகக கூறபபடுபவா மாகனீல் (148276,)௧0ர 

tafe (Kratenes,) அரிஸ்டோபானல் முதலியோசே, 
க்ேோடீனிஸ எனபவா மஙகலவீறறு சகாடகஙகளை ஒரு 
வாற ஒழுங்குபடிததியதோடு, தககமுடிவுகொணட சாட 

EHR an (Tragedies) gens மதிததுக கொணடாடுவது 

போலவே இவற்றையும மதிசகுமபடிசெய்தா இமமா 

கல முடிவுசகொண்ட ராடகஙகளை வரைஈத அரியர், ரகசப
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பெரியோர்சளைத த௫கள கராடகஙகளில பெயாகுறிதததுப் 

பழிததுககூறி, கேடபோரெவரூமஅவை இகழாது பரிக 

சிசசசசெயதசாகள பிறகு இவவாறு பெயாகுறிததுத 

தூறறுவது ஒழுககவிரோதமானதெனறு தடுசகக பபடட 

தனல, சிறிதுகாலம இஈரநாடகககள பழிமொழிகளின 

திப பயினறுவசதன அ௮ரிஸேோபானஸ இளமபியபின 

னா, ம ககலமடிவுகொண்ட சாடகஙகள, அவதாறு 

மொழிகள கிரமபபபெறறு மனததாலுமகினைகதலாகாத 

தாழாத நிலையை அுடைசதன கி பி 9399-௧ தமல, 

இவவித ௮வதாறுமொழிகளை நகாடகததில ௮மைககக 

கூடாதென்று ௮திகரரிகள தடைசெயத்தனால, விரைவில 

௮வை முறறிலும நீககபபடடன, ம௩சலமுடிவுகொண்ட. 

ஈரடகஙகள பினபு சரபெறறு விளஙகலாயின, 

இவவாறு சொஞசகாலததிறகுளளாக மஙகலமுடி 

வும, தகசமுடி.வுுகொணட காடகககளை யாவரும கோக 

சிப பெருமிகமஎயத ஈகரவதிகாரிகள ஏறபாடுசெயதத 

னாலும, ௮ தீனியாகளுககு ௮ஈசரடகமகளில கூறபபடும 

திபபியகறபனைகளும, சிருகாரரசககளும, புதிய ௮பிப 

சாய பேதஙகளும எளியவாகிவிடடன துகசமுடிவு 
கொணட காடகஙகளிற கண்ட வீரசசககளும, சோகசரசக 

களும, சேடபோமனதைக கவாகது உருகனெ மங்கல 

முடிவுகொணட காடகஙகளேச, ஜனஈ௩களுககுப பிறதா 

ஷணையாறபெறும பிரியததையும, ஈகைபபையும ததன, 

அதீனியாகள இயல்பாகவே மிசகபபொறுமையுளளவா 

கள, பிறா தமமைத தூறறினாலும ௮தை ஒருபொருட் 

டாக மதியார், அ௮வவாறிருஈதும, ஸாக் ரடீஸகாலததில் 

சக ரசீமனமககளைபபறறிக காணகூரமான மொழிகளை
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வெளிப்படையாகக கூ௮ுவதையும, ௮தைககேடடு ஜனக 

கள மகழவதைபும கோககினால, மகசலமுடிவுகொணட 

கரடகஙகளால ஈகரவசசிகள ௮டைநத தாழவான நிலைமை 

கனகு விளுகலாகும அ௮அவவிதசாடகககளை சககிய 

ஜனஙகள, ௮தீனியசிேோஷடாகளை பபறறி மாறான அபிப 

பிராயஙகளைக கொணடசாகள இவவணணம கருதப 

பட்டவரறுள QUA & glee) Ct Lp ஒருவச 

இ௫உகனம ஸோலன் ($0101)7எனற மகானத காலத 

இல கேவலமாகக கருகபபடட காடககாவயககள ஒரு 

தூறரு ணடிறகுள இதிஹாசமுதலிய செயயுணூலகளினும 

சிறபபாக மதிககபபடடன கதை நிகழசசிகளைமடடும 

தாடகவாடிரியா கூறிபீபாகவிலலை கதாகரயகாகள சக 

சாபபததிறகேறபப பிறமேசடு தாககிபபதும, tar 

4ரசஙகஙகளை ௮மையததிறகேறறபடி இசைதது ஆசிரிய 

சது சொலவனமையைச சோபிசகசசெயவதும, TLE 

பரசசபபோரிடம ஈயாயஅஈயரயககள இவையென் உண 

ருமஉணாச்சிகளைப பெருக்குவதும,ஈஈடசககாவயய 

soles லடசணஙககளெனககொணடு, காடகவாூரியா 

sop தாலகளை இயறறினா ௮வா எழுதிய காடக௱களே, 

பினனர் எழுத பரசகக நாலகளுககும, தாகக நூலகளுக 

கும, த.தவதாலகளுககும ஆதாரமாயின, 

  

* The celebrated Athenian Law giver and States- 
man whe lived from B C, 639-559,



6-ஆம் அதிகாரம 

ஸாக்ரடீலைப்பறறிய அபவாதங்கள். 

[(ஸாகரடீஸைபபறறிய திய எணணககளஎ--௮சிஸடோபா 

னஸ...தனஅறியாமையால அவன ஸாசசடீஸுககுசசெயத இமை 

--தானலொஸேபோ--தளசாததா எணமசது விசாரணை--௮ச் 

சமயசதில ஸாகாடீஸ காடடிய ௨உசதமகுணயகள--லியோனும், 

ஸாசசகஸ-ம ] 

மேறகூறிபபோசகதலாறு, தனஸாகரில உண்டான 

மனககிளாசசியையும, ௮ஈநகரின மேனமையையும, ஈக 

சததாரககுள எழுஈத கடசி.கயயும, சாடககாவயததின 

வரலாறறினையும, பலகடசியாா தமத எதிரிகளைப பங்கப 

படுத,தவதறகு ஈாடகறரஙசை உபயோகிதததையும, 

இதை உறறுகோககிய ஜனஙகள ஈசரத.துச சீரியோசமேல 

வீணாகக கெடடெணணங கொண்டதையும ஈனமுக அறிக 

தேசாககு, அரிடோபானஸ செயகை வியபபசகத 

தோனரு௮ அ௮ரிஸடோபானஸ எனபசா,பு இய ௮க 

கஇளாசசியை மனதார வெறுதததோடு, அது Pubarips 

கததிறகும தேவதூஷணைககும இடஈதருமெனற௮ம 

கருதினா 

தம முனனோகளுடைப சிறகத ஒழுககஙகளையும, 

௮ வசதம வீரசசெயலகளையும, மறுவாசததைகூருது 

இட்ட கட்டளையை ௮வா தலைமேறகொணடு இனிதினியற 

தியதையும, அ௮அரிஸடோபானஸ நகினைகஈதுகினைக து, இவை 

இபபோ௮ இலவாயினவேயென௮ இரு), ஸோபிடைஸ் 
ல்
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எனற புதியகொளகையாசைக கணடிததறகாகவேறுவா 

சமதுாாடகததை (116 010005) எழுதினா ரைகரடீஸஹை 
எலலோரும அறிவா அவரது விகாரமான கோறறமும, 

பருத்த தலையும, தடடைமூககும, வெருணட பசாயையும, 

வெறியன தபோனறமுகமும,வழுககைததலையும, இழிகக 

உடையும, தளாஈத ஈடைபும, கணடோாககு ஈகைபபை 

விளைததனவாதலின், வசை ஈஈடகபாரததிரராக 
அமைததததமதார்டகசகைவரைகதனா மறறலாகெர்ள 

கைகளைக கணடிதகதுபோலவே, ஸாகரடீஸ் தமவாழ 

தாளமுழுவதும புதிதாகக செமபின இகத ஞானியாரின 

(ஸோபிஸ்டஸ்) கொளகைகளையும கணடிததுபேேபசினா 

எனபதை அ௮ரிரடோபானஸ சிறிதும கவளிககவிலலை 

ஸஷாகரடீஸ முனனோகொளகைகளை ஒபபுககொளள 

விலலை யெனபதைமடடும $பாதுமெனகதகொணடு, காட 

கததிறகுத தகுகத பாசுதிமானதனால் அ௮வாதல்ையில 

பெரிய பழிமொழிகளைச௪ சுமததி, ௮வரைபு பலவாறு 

ச௮மைபபதெதினா அ௮கராடகததி௨, ஸாகரடீஸ ஒரு 
சாமானய சஈயாசியாக வஈ.த, கேடடோச ௩கைககுமபடி 

இயறகைத கதவசாஸதரததைபபறறி உளறுவதாகககூறி 

யிருககிற து, இனனும, உலகரக்ஷகரெனறு கரீஸ?சசத 

தாசால மேனமையாகக கொணடாடபபெற்ற தெயவ 

மாகிய ஸீயஸி (௦0) றகுப பதிலாக, வாயு (air), Baw 
win (Ether), Gogo (Clouds), ana gs (Tongue) pscda 
லேறுதெயவஙகளைப புதிதாகததோனறிய இபபணடிக.ர 
கள ,கொணடாெராகளெனவும, ஆசலின ௮வரனைரும 
ாஸ.இிகரெனவும ஜனஙகள கருதுதறகேதுவாசக சக 

டீஸ்ஈடிததாரெனககூறியிருபப?ோடு, தீனிசுசொண்டோ 

தமத சடளைசசொடாது பிறரை ஏமாறறவுபர மகன தசய
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பனை அடிசசவும, தாயை அடிபபேனென்௮ பயமு௮ச்ச 
வும், சகபபன மகனை அடிபப.து போலவே மசன் தசபபனை 

அடிககவுந தகுதியுணடெனச சமாதானமுசைச்சுவும் 

இலா சுற்பிதததாகவும ௮ஈரரடகததில வசையபபட்டுளது 

நாடக முடியில, கடவுளை வேணடுமெனறே பழிதததாச 

வும ஸாகாடீஸ குறறஞசாடடபபடுகிருச ஆசனஸ் ஈசசத் 

தாரககு இயறகைதததவஞானிகளினமேல மதககொள் 

கைகாரரணமாக நலல அ௮பிபராயம இலலை அவசை காஸ் 

இகரெனறேற கருதினஜாகள ஸோபிடைள என்௮ அழைக் 

சுபபடடவாகளை ஒழுககஙகாரணமாச ஜனங்கள வெறுத 

தாரகள இவாகள ஆதனஸவாலிபாசளை ஈலலழிபபடுச 

தாமத கெடுபபவரெனவும பெராயயை மெயபேோர்ல 

தோறறுவிகக வலலவரெனவும, பிநசையும் தமபோற 
போலியறிவினராகக எணணியவாசளெனவுங் சருதப 

படடனா இயறகைதததவஞானிகளளோபிஸட்அல்லா , 

ஷஸோபிஸடைஸ இயறகைதததவஞானிகளல்லா, இவகவிரூ 

திறகதராககும ஸாகரடீஷாககும தொடாபு ஒருசிறி௫ு 

மிலலை ஆயினும, அ௮ரிஸடோபானஸ இவகிருஇறததினர் 
கொளகைகளையும ஸாகசடீஸமேல ஏறறி, ஒருபெரிய 

அபராதததைக கடடிககொண்டார அரிரடோோபானஸ 

கறபிதததெலலாம எணணவுககூடாத கொடிய அபவா 
தம, இவவபவாதமே ஸாகாடீஷின அ தயகாலம்வரை 

அஈசயரயமாய நிலைததுவிடடத, ஸாகரடீஸ ஜனசபை 

டூரசசமுன, பினனால குறறரசாடடபபட்டபோது, பிற் 
கூறிய அபவாதங்களைகதான அயா மருத். துமைகசுவேண்” 
டியதாயிருசதது அவையாவன 

'ஸுச்ரடீஸ் மிகவும இயலா சடவளால வீரிசட, 
படாத மறைபெொருள்சளை2 அருகியநிவ து இவருக்கு
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எபேபோசும் பொழுதுபோக்காகவுளளது இவா செட் 

டகை ஈலலதுபோல காடடவலைவா, பிறாககும இவலித 

தையைப போதிககிரா” எனபன 

Qrsr_sssre க, மூ க39-ககுமுனனரே, ஸாகர 

டீஸ் பலகறரரோம யாமெனறு தறபுகழஈ.து காவமுறற 

வாகளைக் சேளவிகளால மட்சச, அவரறியாமையை 

அவர்ககுப புலபைபடுததி, யாவரினும மேனமையாசு 
விளககைரெனற உணமை றியசடசகசெறது இககாட 

சம வரையபபடடபோது ஸாசரடீஸுசுகு வயது 40. 

இதற்கு ௮0தத வருஷசுதில ௮வா ஆமபிபாலிஸல ( &யற111- 

ற௦1டி) எனற இடத்து ஈ௩டஈச போரில சணடோ வியக 

குமா௮ு கடுமபோ புரிரதனசெனபதை முனனம கூறி 

னோம். 

இசசண்டைசகுபபிறகு 16-வருஷகாலமாக ஸாகர 

மஸ இனனசெய்தாபரெனபது யாதொனறும ஈமககுப 

புலப்படவிலலை _ இதனமேல இவரைபபற திய Bai pm sor 

இவாமூலமாகவே வெரளி.பானறன அ௮வை இவரது அஞ 

சாக, மனோதிடம முதலிய குணககளைக குறிபபதோடு, 
ஜனசபையோரது சோபமும, செலவாகள இடும கொலைத 

தணடனையும ௮வரைத தீயவழிபில ஒழுசசசெயயவலலன 

வலல என்பதையும தெரிகிசசினறன 9 மு &406-இல 

அ தனியரின கபபறபடை ஆராகினூஸே (4௭௭89) 
எனனுமிடத்தில பகைவனை ப(1,2060௨611001212) பு ஐமிட த 
தக்யெபேசா முடிஈதவுடன், தளகாததர்கள சல.கார 
அல் சளினை இறாஈதவர்களின உடகககளைக கொணசத 

தவறிஞாகள சாயத்தாற் குற்றுயிராயகடெச சலாகளை
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yo srunenp paral Cer dnd ஒரசைக் சேடட 

ஆகனஸவாசிகள சடுககோபமுறறனார ஈரீறேேசதசாாக 

குள உசதரகரியை முசசபமான சடனமைளஞூள ஒனறு 

௮ சலின, சணணீருககிரையாகுபபடி ரீடபபடட சேசா 

களையும உறவினாசளையும கிளைஈது மசேசா பெரிசா 

அசகிசசனா இதறகுக காரணமாயிருத சளகாதசா் 

% ுறுவரையும ஜனகசள உடனே வசவழைசது, ஜன 

சபையேசாமுன பாக வுவாமீது குறறஞசாடடினாகள 

சளகாதசரூம தமமீது பிழை யாதொனறுமிலலை யென 

வும, தாகசள 8முதயோசஸதாகளை ௮வ்ளிசம செயயும 

படி ஏலினதாகவும, ௮தசருணம புயஉவீசி எணணிய 

வணணம நிறைவேறாது தடுகதவிடட தெனவும சென 

ஜாகள அதனால விசாரணை தளளிவைககபபடட.அடன, 

தளகாததாகள உயாசபையோரால (560816) விசாரிககப 

படவேணடூமெனறும தீரமானிசகபபட்டது குறிததபடி 

உயாசபையார விசாரியாமல, (ஜனசபையோதே சேரில் 

உபயவா இகளின கக்ஷிகளைக கேட்டிருபபதனால, அவச 

சுளே இனனும தீரவிசசரிததுக தளகாததாமீது குறற 

மிலலை9யெனச கணடால அவரை ஒருஙகே லிடுதலைசெயய 
ஒேவேணடும, ௮வா குறறவாளிகளெனத தெதிரஈதால் 

அவரை ஒருகசே தணடிததலவேண9ம? என௮ புடிவு 

செய்தாஈகள இவகிதமுடிவு மிகவம பிழையான த குறற 

லாளிசளில ஒவவொருவரும தனிசசனியே கிசாரிசசப 

படவேண்டுமென பதும தனிததளியே தணடனைபெத 

வேணடுமெனபதும அதீனியாது ஈயாயமுறை 

இசசமயததஇில, ஸாகரடீசர உயச்சபையில் ஒா ௮௪ 
  

* எண்மசெனவும கூ.றவாச Ree. ‘



38 ஸாக்ரடீஸ் சரித்திரம் 

கத்தினரர்க இருர்தனா இரத ஒரு உதயோசாதான் 

இகர் தமது ஆபுவிற் பாச்சகது இச்சபைககு 600-௮௩௯ 
கத்தினா உண்டு பததுவகைககூட்டசதாருள அடஙகய 
அதீனியாக்குள், கூடடததிற்கு50-பெயசாக இசசபைக்கு 
அங்கததனர்களை சியமிபப்.து வழக்கம இஈத Mss po 

வரும், ஒருவருஷததிற்கு வேலையை வ௫ூககககடமைப 
verse ஓவவொருகூடடசதாரையும சோத ஐம 

பதின்மரும், ஏழுஈசளைககுப பததுபபெயராச அடத 
ததத.து 85-ராளைககுக சாயகிாவாகமசெயவசாகள, நன 

சபைரு்ன் கொண்டுவர பபட்ட ஒவவொரு தீாமானமும, 

சட்டபபடி இருககிறதாவென்று லெ உதயோசுஸதாகள 

(ஜெ!) சோதிசதப பசாபபராகள அவலவிதமிலலாத: 

வற்றைத் தள்ளிலிடருவராகள, இவவுகயோகளைரிலொரு 

வர், ஒருசாளைககு உயாசபையிலும ஜனசபையிலும 

அக்சாசனம்வகபபா சபையோரபிபரராயததை வினவுவது 

இவ்வுதயோகஸ்தரின கடமையாகும *தளகாததா அறு 

வரும ஒருங்கே தணடிகக பபடவேண்டும, அ.னறல, விடு 

தலைசெய்யப்படவேணடும£ எனற இர்மானம எடுத்து 
ரைம்சபபட்டபோ.து, ஸாகரடீஸ அகராசனமவூதெதாச் 

இ௫விதமுடிவே சடடசுறகு விரோதமானதென்பது 

'தெனிவாயினும, தளகாததாகள இசககககெடட கொடிய 

வசென ஜனங்கள வினு கினைதது,தாசகொணசைட கோபங் 

காரணமாக அத்தோாமானததில் அதிகபபதறுவைத்தா£ 
கன் ஸாக்ரகமட்டும ௮ தறடெஙகெொடுக்கவில்லை.6யாய 

விரோதமென்௮ சாம உணர்சத நீர்மானதனதச் சபை 

வயோரின் அக்கோசததிற்கு விதே.து தகுதியன்றெனப் பிடி. 
வாதமாகச் சொல்லிவிட்டார் அதைக் சேட்ட ஜன்ககள 
வெருளிபொக்சி, அவனர வேலையைவிட்டு நீச௫விமிவதாக
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வெருடடினாகள, சனறைசெயவதாக HER ்தினஞாகள; 

கடி கோபிததாராகள குணமெனனுஈ குன்றதறிகினத 

ஸாக்ரடீஸ், சிறையிலிருபபதறகும, உயிர். துறப்பதறகும 
எளளளவும அ௮ஞ்சவிலலை, ஒனறிறகும ௮சையாமல சத 

ய ததிலேயே சினரூா 

ஈயாயநெறியில நிறபதால தாம் எக்சேடுநிலும, 
அதைக தையமாக ஏறறுககொளவது தமீ கடமை 

யெனறும, ஏனையோரின அரயரயவழிகளுககுத தாம 

உளளாவதறு சரியணறெனறுஞ சொகலிகிட்டரா இலா 

அ திகாரமெலலாம மேறசொனனபடி ஒருகாளளவேயச 
கும தீாமானம மறுசாள தளளிவைககபபட்டது அன்று 

வேறொருலா பஅுகராசனமவகததாா, தளகாததாகளும 

தூசகுணடிறஈதனா, இரநிகழச௫யின ஈசாணடிந்குபபிறகு 

ஹாகரடீஸ தம மனவுுதியை மறறும ஓர்தடவை கசண 

Gsser Bap, 404-Qa umsaracr (Lacedaemonians) 
Been ssnru Gog go Corm ops g41 sg 

விடடனா, ஆதனஸ நகரததாரது குடியாசு தொழுது 

போயிறறு, ௮தறகு பாதியாக முபப.துெலவாசளது 

௮ரசாடசி நிறுவதிதடட௫ (Ohigareby of Thirty).@s 

வும ஒராணடளவேனும கிலைகககிலலை, 1௮ படியும குடி 
யரசு ஏறபட்டது ஆலை,ராடடிற குமட்டும் க்ஷேமம ap 

wns அபபொழுது ௮திசாரமவூததிருதோரிற, 
சிலா தம வி?ராதிசளைச காரளமினறிக செரலைபுரிஈதனா, 

பல பெரியேசாகள அ௮வரசையர்ல மடிஈதனச ஈகரெருகும் 
கொலையாளிகள திரமபிஞாகள கொலைததொழில ஈகரில 
ads paisa இததருணததில அதிகாரிகள ஹாகரடீ 

ளைபம மறறும ஈசலவவையும. அ௮ழைதது,ரலிர லலாமின் 

ஆஃ 33.
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(53/4ம16"சென௮ ௪௭௮௮ கைபினின ம தபபியோடிய 
லியோன (1,200) எனபானைப பிடிதது இ௩குகமகாலை 

புரியக் கொணாமினெனப பணிததாசகள ம நற 

க௭ஈஉவரும தயகளுபிரககு ௮பாயம AHO wore, 

ஸலாமிஸ ககாகமிககி,லிமீயானைக கடடிகசொணாரதனா 
ஸாகரடீ2ஸா, அதிகாரிகள கடடளையைச இறிதும மதித 

இலா, தனால விளையும ௮பாயததையும ஓாஈதிலா,கவலை 
யினறித கமதிலலஞூசெனறா ௮வா இறபபதறகு ஒரு 

சிறிதம ௮ஞசவிலலை யெனபசை ஜனசபையோாமுனபு 

தம வாயவொழிகளால 1 வெளிபிடடபடி இஉகுக தம 

செயகசயாலு& குறிகதாரெனபது, இதனால ஈனகு வெளி 

பாகிெனறதனறோ? தஇதறகு ழனனமம அதிகாரிகள, செயத 

கொலைகளைபபறறித தாஷிகதுப பேசெனதறகாக, பவர் 

கள ஸாகரடீஸை முழைதது, இனி நீ£ சிறுவாகளோடு 
முூனபோலவே சுமபாஷிகதால உயிரிழககவேண்டிவரு 

மெனறு சூசிபபிததாசகள இதனால அதிகாரிகள ஸாகர 

28 neo வைததிருத வைரமானது ஈனகு புலபபடுகின 

Ps. 

வவணணடி மாகரடீரது fo. sro கழிஈத.து, 

ஈகரில இவருககு விசேசதிகள பலா இருஈதாலும, ௮வ 
ரூள் ஒருவசேனும ஒருமுறையேனும சயாயசபைமுன 

ure Hurd SH குறறஞசாடடாததனால, அவரது சரும, 
சிறபடம, ஒழுசசமும ஈனராக வெளியானெறன. ௮ தினி 

யா செயயவேண்டிய கடமைகளையும தெயவவழிபாடுகளை 
யம இவா ஒழுககாகசசெயதுவா ததனால,இவ.ர துபெருமை 

யும தேசபகதியும தெயவபகதியும யாவாககும நனகு 

புலனாகலாம.



7-4 அதிகாரம் 

மூனறு சிறநத அமசஙகள்; 

[ஸாகசமீஸிடம தனிட காணபபடும அ௮மசங்கள--பித 

சோடு பரஙகமாப ஸமபாஷித தல--சடவள தமமை ஒரு௨௪ 

தேசத.துடன ௮லுபபினா3 சன௭ணணியத- சரீரி-- டலபியித 

சேட்ட குறி. -அுறிவடையோசென ௮கரழதைசொணடோஸனைச 

சோ,தித,தல--அசரீரியைபபறறிய ஆசாயசசி-ழகது--ஜோன் 

எனற பிரென௪சு மாது ] 

ஸாகுரடீயிடததில சிறபபான மூனறுுமசஙகள 

சாணபபடுகினறன கசம ௮வறறை அறிஈதசாளவது 

அ தயவசபமானது ௮வை அவரது ிகரறற தகைமையை 

நனகு தெரிவிககினறன ௮ வை வருமாறு - 

[ வஜறுமையில தருபதியுமசெமமையுககெசணடு 

தமத வாழராளமுழுவதையும பகிரசகமாகப பிற நடன 

சமபாஷிபபதில போசகினது, 

டியை எசா ஒரகாயத்தை உததேசி ததக கடவுள 

sya படைதகாரெனறும அதைப பல குறிசளால 

அவா தமக்கு வெளிபபடுததினுசெனறும, கிழலபோல 

தன் நீரகாது தொடாஈது மசரீரியாகத தமபககல 

நினறு தீயவறறைச செயயவிடாது சடவுள தமமை விலச 

Andra go ௮வா ஈமபியது 

8 ஸாகரடீஹின ஓபபுயாவறற முதாஈத நண 
ணிய அறிவு, ௮ வ சமபாஷிதத விஷயஙகள$; சம 

பாஷிதத வழிகள, ௮வவழிகளால எதையும ஆய்ஈதறியும 

படி பிறசை ௮வா தூணடிபதுமுதலிபன 

6



42 ஸாக்ரடீஸ சரிததிரம் 

மேறகூறிய மூனறு முகயாமசககளும ஸாகர/ஈஹி 

டம பாலுடன கலநத நீ போலச சோரஈதுளளனவாயி 

அம, ஸாசரடீஸ௦ககும ௮வாககு முனனுமபினலுமுளள 

ததவஞானிகளுககும வேறறுமை பெரிதும உளளமை 

பறறி, ௮மமூன.௮ ௮மசககளையும தனிததனியே எடுத.தச௪ 

சிறித புகலவது ஏறபுடைததாகும 

மூதலாவது--ஸாகரடீஸ வறிபரெனவும, சமது குல 

விசதையிலதோசசிபடைஈது சிறிதுபொருளீடடிக காவ 

சழித.துவசசாரெனவும, வறுமைபிற செமமைபூணடு 

குடுமபவிசாரமினறிப பறறறற மனததுடன வினைபுசிஈதூ 

வசதாரெனவுமமுனனாக கூறினோம ஸாகரடீஸ சிறபத 

தொழிலை விடடுப பிறருடன சமபாஷிபபதையே தமக 

குப பொழுதுபோககாகக கைககொணடது எபபோது 

எனபதை ஊகிததறிய இடமிலலை இவசது மதய ௮ஈதய 

காலககளில தமது சொரதவேலைகளைச சறறுக sacs 

காமல, குடுமபசக்ஷணை ககான ஊதியசகையும தேடாமல, 
பிறருககுப போதிபபதில கமத வாணாளைக கழிதது வக 

தாசெனபதுமடடும வெளிபபடையாகத தெரினெறது 

ஆயினும, க மு 483-இல அ௮ிஸமோபானஸ இவசை 

தாடகததலைவராக ௮மைகது, புதிதாகக கஇளெமபிய கூட 

டகதாளை இகழசசிசெயதிருபபதனா௨, ௮வவருஷததிறகு 
முனபே இவசை ஈகரததா£யசவரும ௮றிஈதிருஈதாரென 

பதுவெளளிடைமலை ஸாகரடீஸைத:*தனககென வாழாப 
பிறாக-கரியாளன'”? எனறு கூறுவது புகழசசியாகாது 

அவா பிறருடன சமபாஷிபபதைத தமது கடமையாக 
sie silane அவராயுள(முழுவதும தமமையும பிறரை 

யம பரீக்ஷிபபதிற கழிரதது பிறரைக கேளவீகளால
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மடககுவதில ௮வா மிகவும வலலவா, எவரையும கேளவி 

கள கேடபாா, கேடபபோ இருஈதால எவரடலும பேசு 

வார அவாவாழசகைசகும சமபாஷணைககும ஒளிமறை 
வென்பதேபிலலை சிறியா பெரியோ, செலவா வறி 
யா யாவரரபினும தமமை வினாவினாலும, 50 85 Sal, 

நினறாஓம அவருடை சமபாஷிபபரா, ஒருசமயம அலகி 

Sungev (Alcibiades) ஜயாாஜியல் (02012145) பரோ 
டோகோரல் (1100020115) மூகலிய நிபுணாசளுடன உரை 

யடுவா£, மறஷனோசமயம சாதாரணமான கூலியாடகளு: 

டனலும, வாலிபாகளுடனும, படைவீராகளுடனலும பேசு 

air, காலைபபோதில ஜனஙகள உலாவிச செலலுமிடக 

களிலும, தேகபப.பிறசிசசாலைபிலும், கலவிசசாலைபிலும 

௮வரைக காணலாகும சகதைகூடி நெருகசமாயிருககும 

போது, ௮வரும ௮ஙகு வஈது உலாகிததிரிவா ஜனகசள 

எஈகெஙகே கூடுவாகளேோ, அவவவவிடஙகளில ger 

வராமறபோசார அவா ஆதனஸ நஈகாககுப புறததிற 

போவதேயிலலை **சான அறிவை நகாடுபவன, ஈகரில மனித 

ரிடம ஏதேனும கான ௮றிஈதுகொளளலாம, வயலகளும 

மரககளும எனககு ஒனறு கறபியா'' எனறு ௮வா 

சொலலுவசா, ஈகரிலுளள ஆண பெணமககளுள Aps 

தோரைக கணடு வாதாடுவதில அவருக்கு பரீதியதகம, 
அவருடைய சமபாஷணை முதனவழியாகவும, கேட்ப 

சறகு இனிமையாகவும, கேடபேசாமனததைக கவரவலல 
தாகவும இருஈ*தமையால, பலா ௮வசை இடைவிடாது 

தொடாகது, ௮வரது சமபாஷணைசளைக சேட?) ம௫ழ்ர் த 

assur இவவாறு ௮வரை சேசிததுக சகொணடாடிவச் 

தோசை ஸாகரடீஸது சடாகளெனறு சொலலுவது வழக் 

சம, ஸாகாடீஸ யாதொரு நாலுமெழுதகிகலை, நிலையாகக்
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கொளகையொனறையுஞ சிததாஈதஞசெயயவுமிலலை, இவ 
சைசு தமது குருவெளறு ஒருவா கொளளவுமிலலை ஆயி 

வம, இவரது புகழைக கேளவியுறறு மேகாரா (146281௨), 

தரேஸ் (1117:06) முதலிய வேறறுசகரககளிலிருஈ தும 
வது இவரது முதுமை.பில இவருடன பழகினோ பலரா 

வா கைமமாறுவேண்டாது ஸாசகரமஸைபயபோலப பல 

ருடன உரையாடித தம அ௮றிவைப பெருசகினோ கரீஸ 
தேசததில எவருமேயிலலையெனக கூசாது கூறலாம அவ 

ரை அறியாதவாகள கரீஸதேசததில ஒருவரும இஃலை 

யாயிலுப, ௮வரதுபேசசைக சேடடு மகிழகது ௮வரைக 

கொணடாடிலோ சிலரே பலலேரா garg கேளவி 

களால மடககபபடடு, ௮லசககுக கொடிய விரசோதிகளா 

யினர் ௮கசாரணமபறறியே ௮ரிளடோபானஸ (411510- 

phanes) முதலியேசா கூறிய தாஷவணை களெலலாம பெரும 

பாலு.உ ஈமபபபடடு விரைவில sine up pos 

இரணடாவது --இனி, மைகரடீணைபைபறறிய மற 

ஜறொருவிசேஷததைககவனிபபோம தமமைசசடவுள ஒரு 

வகைசகோககததுடன படைததாரெனறு அவா மனப 

பூவமாக ஈமபினா, தாம யாதேனுமொரு தீயகா£யத 
தைச செயயபபுசன, தெயவம அசரீரியாக கின௮ தமமை 

wa Gh செய்யவொடடாது தமது குழநதைப பருவ 

முதல தடைசெய.துவஈததாகவும gas கூறிவாதார மறு 

வ்சாதசைமொழியாத.௮ததடைக்குக கட்டுபபட்டு வாளா 
விருரதுசியவொார ஸாசரடீஸ இவகவிசோதகிசழசசியை 

௮வா வெளிபபடையாசப பிறாககுக கூறிவஈததனால, 

அவரது ஈணபரும பசைவரும இதை ஈனருச அ௮றிச் 

இருஈதனர், அவரை எவலிதவுததியோகததையும வூக்க
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அவாட்டாமல தடைசெயததும அவவசரீரிசான ஈயாய 

சபையேோரரமுன பினனால இவாமேற குறறஞசாடடப 

படடபோ௮, ௮வா கூறவேண்டிய எதாவாகததைபபறதி 

ஒருசிறி. தம சரதிககவொடடாமறசெயததும அவவசரீ 
ரியே விசாரணைககாலததில சபையோராமுன Cusens 

யில, ௮வவசரீரி தமமைத தடைசெயயாத்தால, தாம 

எடுததுபபேசிய வழியே சரியானதெனறு ௮வா எணணிச௫ 
கொண்டாரா இவறறை யறிஈத ௮வாஈணபரிற் பலா ஸாகர 

டீஸை ஈனகுமதிததுக கொணடாடினா அவரது எதிரி 

சளும ஏனைய ஆதனளஸவாசிகளும அசரீரியைபபறறிய 

கூறறுககளை ஈமபாது, தெயவததை ௮வா ௮வதாறுசெய் 

தாரெனவும, வேறு புதிய தெயவஙகளை வழிபடடுவஈாதா 

செனவுக கருதினாகள இவை விபரீகவுணாசசிகளெனப 

தீறகு ஐபஞூறிதுமிலலை இளமைபபருவஈதொட்டு௮வ௫ 
சரீரிவாககசை ௮வா கேட்டுவசததாகக கூறிவருவதனால, 

அவவசரீரிககும ௮வரது ததவசசளுககும சொடாபு 

யாதொனறுமிலலை 

அசரீரிமூலமாகவனறி, குறி, கனவு மூதலிய 
பலவழிகளாலஓும கடவுள தமக குக் கட்டளையிடடிருப் 

பதாகஸாகரடீஸ கூறிவாதார இதறகுச சானறாக டெல்பி 

(0201) எனற ஊரிலு எள பூசாரிபபெண கூறிய குறியை 
முகயமாய அவர் எடுதஅபபுகலவா 9559 we@ safle, 

ஸாகரடீஹின ஈடபினசாசிய கேரீபான என பலா ((187- 
rephon) அபபூசாரிபெணணிடகு சென௮, *சைக் ர டீஹீ 
னம் புததிமானகள அரீஸதேசததிறுளளாரோ? எனக் 

குதிகேட்ச, *ஒருவருமிலலை' என ௮வள பகாக்இட்டாள் 
எனபது இதனைச செவியேறறலைகரடீல தஇசையயடைது
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ஒரணுவும பொய்கூறுள அவவுததமியாதலின, ௮ததெய் 

வவா கனெ௨ணாமையைப பரீடசிககவெணணி, யாவராலும 

௮றிவுடையோசென மதிககபபெறற gr Barf mus 

கணடு சமபாஷிததபோத, தாம எதிபாரதகபடி ௮வா 

அறிவாளராக இருககககணடிலா பினனா, அவரது அறி 
வீனததை ஸாகரடீஸ எடுததுககாடடியபோதும, அவா 

௮தை உணரசசகூடவிலலை இதலை ஸாகரடீஸுககுச 

குதியின௫த உணமை ௮௩கையிற கனியென சககையறத 
தெரிஈத.து. அதாவது, ஜனஙகள பெருமபாலாா தமமை 

அறிவுடையோபென அவமே நினைபபதனால, தமது ௮ஞ 

ஞாுனததைத தாமே ௨ ௱ரஈதிலா, பிறா எடுததுககாட 

ஒயயபோதும அதை உணரத தகுதியறறவராயின! ஸாகர 

மீஸோ, ௮வளாற தமமை மதிககாமையால தம௮ஞஞா 

ன ததை ஈனருணாகதார அகலின,ஸாகரடீஸ யாவரினும 

புததிமானாகிவிடடா£₹ தமமைத தாம ௮றியவேணடுமென 

ப.து பணடைப பெரியோரின அரிய கொளசையனறோ? 

இவவாறே, ஸாக்ரடீஷ எதாபபட்டேரசாயாவரையும 
வினாவிப பரீடசிதஅக குறியினதுணமையைக கணகூடா 
௧௪ சுண்டறிர்தார் இசகுறிசொல ஒரு தாணடுகோல 
போலாகி, ௮க்காலத.துக கலவியின சிறுமையை வெளிப 

படுத்தவும, மெயஞஞானததைச சாஸ்தரோகதமாக நிறு 

வவும அவர்ககு௪ செவலவனே உதலியது. குறி கனவு முத 
லியவற்றால கடவுள் தமக்டெட கடடளைபபடி, மனிதரைப 

பாரீட்டிப்பது அவச்யமெனவும, ௮அவவாற௮ுசெயயத தவறி 
னால கடவுளுசகுத தாம அபராதஞ்செய்வதாகுமெொொவும 
லெளிப்படையாகப பனமுறையும ௮வா கூறினா கலகிச் 

செருச்கால: மனம யாவரினும சிறறதோரென மதித்து
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அ௮சகதைகொணடோசைப பலகிகைகளகினாகி, ஒனறு 

மதியாத மூடரென நகிரூபிககும ஸாசரடீஸை ௮வவகவு 

காரிகளதாம மதிபபாரோ? பலபோகள ௮வரை வெறுத 

தாசெனச சொலலவேணடுவது அ௮வசயமிலலை. சல மதி 
டீனா ௮வரை அடிததுத தொகதமையுஞ செயதனா, பன 

முறை மானககேடுமசெயது அவரைப பரிகசுததனா, 

Ene 

5-ஆம் அதிகாரம 

தேயவக தறி 

  

[ஸாகசடீஸ அறிவாறறவின சறபபு-௮வா spp (pe p— 
ஞானிசளின உபதேசம--பளசேோடோவின சருத.து-- 8 இிவிஷயம 

சள சாள திரோகதமாச ஆராயததகுகதவை என (ஸாகசடீஸ) 

காட்டியத--ஸாகரடீஸ சாசசவழி--யூ.இிடீமஸ, யூதிபிசான-- 

அவாபோதனையை ஒட்டி எழுத சததாரதவகள | 

இனி, இததெய்வசகுறியைபபறறிச ads yew 
வோம, இதைககுறித.துப பலபோகள பலவாருகக கூறு 

கினறனா, ௮து அசரீரிபோனற ஓரா மரிய வாககென 

௮ம, *இனனது செயயததகுஈதது, இனனது செயயத 

SSCS oop வியகதமாக ஸாகரஃஸுககு ௮.து அறி 

விதததெனற௮மலேனாபான் கூறுகிரா£. யாதேனும ஒழுக்க 
விரோதமான srruseas ௮வா செய்யபபுன, அது 

அவசைத தடைசெயததேயனறி, ஈறகருமமொனதைச௪ 

செயயுமபடி அ௮அவரைத தூண்டவேயிலலையென ப்ளேடோ



48 ஸாக்ரடீஸ சரித்திரம் 

உரைததுப்போயினா மதயகாலதது கரீஸதத்வசாஸதிரி 

சளெலலாரும ௮வவசரீரிவாககு, பேய, பிசாசு, சாததன 

முதலியவைபோனற குடடிதெெெயவகஙகளால நிகழநத 

Oss py கினைததாகள சமீபகாலததிலவிளகயெ மேன 

மககள பலா, ௮ அசரீரியுமனற௮ு, குடடிசசாததனு 

மனறு, அவரது மனசசாட்சியே ௮வவிதபபகுததறிவை 

அவாககுப புஈடடியது' எனறனா இவலிதம ஒவவொரு 

வரும தததம மனததிறகுத தோனறியவாறு காரணங்க 

ளசைககறபிததுககொணடாரேயனறி, ௮தன உணமையை 
ஈரடியறிவ.து எவாககுக கூடாதாயிறறு அ௮ததெயவிகக 

குறி தமககே சிறபபாக ௮மைஈதுளளதெனவும, யாதே 
னும ஒருகருமததைச செயயபபுகும மககளின மனததிற 

பொதுவாக எழுகனெற suru அ௮ஈயாயவுணசசசிகடகும 

அதறகும தொடாபு சிறிதுமிலலையெனவும ஸாகசடீஸே 

பலமுறை புகனறுளளாரா பின நிசழவனவறறை மூன 

னமே அ௮வாககுத தெரிகிபபதறகு ஜா சிறஈத கருவியாக 

அத ஏறபடடது குறி, ௮ரூடம முதலியவைகளை 

ஸாக்ரடீஸ” ஈமபினுராதலின, பின விளைவனவறறைத 
தெரிஈது எசசரிததுக கூறும தமது அ௮றபுதசகதியைத 

தெய்வததினது ௮ரூளவாகசென௮ கொணடாரெனப 

புகலவது ஏறபுடைததாகும தம மனததை வயபபடுததிய 
விழுமியேசோ மெயமமறகது யோசனையில மூழகுவது சாவ 

சாதாரணமான தனறே? அததருணஙகளில தம்மைத 
தாண்டிச செலகாயககளைச் செய்யச௪ செபபும அசரீரி 
வாககை ௮னனோ பனமுறை கேடடதாகக கூறவா, 
இத்தகைய மகானகள முறகாலததில எததனையோபேச 
கள இருஈதனா தறகாலததிலும் அ௮அவவிதமகாபுருஷா 
களும ஸதிரீகளும இலலாமற்போகவிலலை இதறகு உதாச 
ணு காடடுதும,
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மூகம்மது எனற மகாபுருஷா சுழாதைப்பிசாய 

மூதலஆலோசனைகிரமயியவா, பாலயததில மற்றை பபிளளை 
சளோடு விளையாடுவதை ௮வா தலிரதது, ஏசார்தமான 

இடகசுளில சுனிததுத தரிலதிலும, சாம எணணிய எண் 

ணககளில ஆழஈது SB uuAgiv gar guer in ஊகக௫ச் 

Craps Quay Oar gy இளமை கழிஈததபோலவே, 

staruunmagpn uedududeavasde cup i sadder 

சிபபதில புகுத கழிசதத தம மனதைத் தாமே உசாலி 

றை, எத.தணைபபெரிய தடைகளுதககும விடை மனஇல 

உதயமாகுமெனபது ௮லரது கொளகையாதலின, மச 

விஷய௩களில தம மனதில எழுத பல ஆசஙகைசளை ரீக் 

குமபொருடடு, மலையுசசியில தனித.து வீறறிருஈ.து கெடு 
சேசமவசை ஆலோசளையில ஆழாதிருப்பசா, அபபோ.து 

காலசசெலவை sar அ௮றியார இவவணணம மெய்க் 

மறஈது பரவசமாக இருககுஈதருணத்தில, ஒரு நாதன 
மதததைச சிததாஈதஞசெயயுமபடி கடவுள அசரீரிவாக் 

கால தமமைத தாணடின தாகவும், பனமுறையமஅவவாச் 

கைச செகியுறறகனால, சடவுளின கடடளையை மழத் 
தறகஞசத தமது மதததை (இல்லாமதம்) ஸதாயிதத 
தாகவும, பினனாத தம்மை மதியாது வருததித தமமுயி 

ை.புு சவரவெண்ணிய பகசைஞாகளைப பினவாககாது 

மூடுக௫ மாயகசவும கடவுள ஏவியதனால,அககனேமபேபகை 
யைக களைஈது கம மதததை காடெங்கும பரபபியதாக் 

வும ௮ுததீாககதாசி கூறினா 

இ.தபோலவே,இவ! ககுபபிறகாலததிலிருகத ஜோன் 
(1௦8௦) எனற பரானஸ தேசததுப பெணமணி யொருததி 
தான பலமுறை சேவதாசனறுடைய வாகசைக சேட்ட 

7
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தாக கூறினளை, அவள வசெதசாளில ப ராலிலஸ் 

0௦௦) தேசததார்ககும ,ந௩கிலே.பாககும தீராபபோச 

சடரதுவாதது பதிமனோராம நாறறணடின இடையில 

சரரன்ஸைசசாாஈச நாமணடி (11010/1/0137)மாகாணசது 
ப புசசள இஙகிலணடைக கைபபறறி ஆணடுவஈதனா 
அவருடைய ஆடசி இஉகலணடில திடபபடடுச சினனா 

ளில் பசானஸ3௪௪௪௮,௪ தெனபாலுளள பிறமாகாணப் 

set gi usd u go ஆபினும. பரெஞசுககாரரூடைய ஒற 

௮மை தேசாபிமானம முதலிய பலகாரண௱சகளால ஆகல 

வாடசி பின குறைஈதுகொணடேவஈதது, போரிற சுவை 

கெழுமிய சில ஆகல முடிமனகாகள பரானஸ சேசச 
தில தம முனனோரால ஆளபபடடபுப பினனா ஈழுகிய 

மாகாணஙகளைக கைபபறறப பெருமுயறசிசெய௫வரதார 

கள இகனம ஏறபடட போர 186 வர௬ஷ௩கள (௦827 
மூதல 1453வரை) ஈடஈததாயினும,தொடாசசியாக ௩டை 

பெறவிகலை இபபோரைச சரிதரவாசிரியா சசதவருஷப 

போரெனறு (116 1]10060 129/௧) குறதிபபாகள 
முதலில பசானஸதேசததில ஒறறுமை குன றியிரு ததை, 

அதன் லடபாகககளில ஆகக3லயரின ஆடசி அறிது 
காலமகிலைததத மததிய தெனபாகககளையும கைபபறறு 

லற ௮வா பெருமுயறசிசெயதுவகதனா இமமுயறகி 

பவனபெருதபடி செயய பரானளதேசததார எடுததக 

கொண்ட கவூடததிறகு ௮ளவிலலை ஆனா, கஷடததிற 

குத் ததுதவாறு பலன Boba dev ஆ௫கலேயமைப 

பொருஅ ஒடடமுடியாமல, அ௮வாககுத தோலவியே 

புலமுறை.பும சமபலிததது சாடடினம்து பக திமமேலிடட 

ஜன களில ஒவவொருவரும ஆருததுயரடைஈது மனம 

புழுககினா, நாடு இவவாறு ஈனகிலையுறறுச௪ சினனபின்
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க ப்பட்டுத் தளர்வுறறகாலததில, காட்டை உயாரிலை 
யடைவித்த உயவிககுமபொருடடு ஜோன் என்ற GE 6S 

பொருக்தி ௮ததேசத்தின ஒரு குகசராமததில் 1418-இல் 
அவசரிசுதாள அவள சி௮வயதுமுதல ஈறகுணமும், சன் 

னெதறிதிறமபா வனமையும, இனசொலறதும, தெய்வபக்தி 

யம வாயககபபெறறு, பிணியாளாககு அருளசுரந்து, 

இரவலரை இனிதிற பணிக தனனாலியனற உதவியை 
பாவாககும தயையுடன புரிகதுவகதாள இவவண்ணகச் 

அனபுற்ற உயிரகளிடம ௮னபுறறுவஈத மங்கைககு காட 

ass ௮ல௩கோலம எடடவே, அவளும் தயருள் 

மூழகி, இறைவனை இடைவிடாது தொழுதேததித சன் 

காடடை ஈறகதியடைபுமபடிசெயய வேணடினாள peer 

வயத 18 அடையவே, கடவுளின அருளவாககு அவளத 

காதுககு எட்டி, மனததககும கனிபபை ஊட்டிற்று, 

இசுறகுமேல ௮வள தனது ஆடடுககிடையை மேய்ததுக் 

கொணடிருககுமபபோது, தன காடடைஈத கிலைமையை 

யம, சாடடாககு கோத கொடுமைகளையும கினா 

நினை ஈத பரிதபிககுககாலையெலலாம ௮வவருளவ.சசகை 

aa சகேடபாள இலசமயககளில தேவ.தாதனை கேரில 
தரிசத.த, மெயசிலாததுக கணணீா ததமபுவரீள இத 
தெயலவாசகைக சேடகும தருணமூம, கோகிலில உணி, 

சயடிககும தருணமும ஒததிருககும ௮சசமயஏகளில, 

“பரானஸதேசம மேனிலையுமும, நீயே. அரகிலையை 

அடைவிபபாய'எனறு அததெயவவாககுததொனிககும. 

இசைகசேட்டு ௮வள மனம பூரிபபாள 

இவடகு வயது ஆசவாக, செய்வச்சாட்சியும் அடிச் 
கடி இவளுககுச கடைதத௫, இததெயவவாகருக கூதிய
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படி இவள ஈடசகவேணடியவளாரதலால, இரநிகழசசிகளை 
வெளியிடாது சுமமா இருககுமபடி ௮.ஐ சொனன. 

அவள் அவவாறே இருஈதுவிடடாள அவளது | 7-வது 

ஆணடில, தனது ஊொரை நீக, சாடடின தணடராயக 
னெருவனிடஞ சென, அவனமூலமாக அசசகுமரனைக 
send, அவனைததேறறிச சேனையுடன செனழறு ஆஙகிலே 

யரைப பொருசதோட்டி வடபாகககளை௪ச சைபபறறி, 

அசசகுமானுககும முடிசூட்டிவருமாறு, அததெயவ் 

வாக்கு அவளை ஏவிறறு ௮வளும உடனே sad soy 

செய்யத துணிஈுத, தணடததலைவனிடஞ செலலவே, 

வன் இவளது இளமையையும உறுதிபபாடடையும 

சண்ணுறமு, மலகைககுப பிததேதியசெனறு பரிசசித 

அப புதமபே போககனொான ஜோன முனனிலும முமமடி. 

ஊக்கககொணடு, தெயவம தனககிடட கடடளையை 

யபாவாக்கும எடுததுசைகத, தனளையனறி வேறெவரும 

சாட்டைக சாப்பாறற வலலரலலபென பதை வறபுறுத 

இளை, இதறகேதப, இதறகுள பினனும பாரனஸசேனை 
தோலவியுறற.து. கடைசியாக, சேனைததலைவலுககு இவ 
ளது வாரத்தைகளில சிறிது ஈமபிககை பிறகதது, சில. 

சாணுவதிதலைவருடன இவளை ௮ரசளிடம ௮லுபபினான. 
அசசனும இவளது மொழிகளை முதலில ஈமபசமல இவ 

ளுக்குப் பேட்டிகொுககச சமமதஇிககவிலலை, பிறகு தன 
அடைய முக்யஅததிச்பா சஸத7.து வேண்டுசகோடசரகக, 

முர்ராறுபோகளர்நுவில ௮ரசசனனம யாதுமணியாது 

சபாமண்்டபததில் வீறறிருஈ,று ஜோனை வசனமைக்ச, 

அவள IF Gree எளிதில் உணர்ஈத, ௮வனிடம தனக 

ரூர் கடவுளிட்ட பணியைக கூசாது கூறினாள. ௮7௪
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ரூமசனும அவளது வராததையின உண்மயை அறிய 

விருமபி, அவளுக்கு வெளளைககலசமும, கரிய சொய் 

யுளைபபுரவியும ஈஈது, போருககெழுகதனன ஜோனும 
கடவுளிடட சகடடளைபபக கொடியொனறை அமைத்துக் 

கொணடு, ஒரிடததில புக்கபபடடிருபபதாகக ௧௨, 
வுள கூறிய கூரககததியைக சொணசசசெயது, சைக 

கொணடு, யுகததசசோலமபூணடு, சேனை பினவர, வாததிய 

முழக்க, கொடிகள் துவளச செனறாள இவளது வீரத 

தையும, சேசபகதியையும, சாஈதகுணததையும கணட 

வீரரனைவசககும மனககிளாசசியுணடாயிறறு சதருககள. 

மனநடுககமுறறுப பினனிடைஈதனா புறபபடட சனக 

தினமகளுககுள ௮பெெபெணமணி சதருசகளை முறியடித்த, 
வடபால ஆஙகிலா முறறிய கோடடைகளை மீடடு, அச 
குமசனையும அவனது மூதாதைகள முடிசூடிய இடத 

திறகு ௮ழைததுசசென௮, ௮வளுசகு முடிசூட்டி, தேவ 
னது சகடடளையை இனிதின கிறைவேறறினுள தேவன௫ 

கடடளைபபடி தான ஒருவருஷமே இனனும உல 
இருககவேணடுபவளாசதலால, தனமூலமாக வேண்டிய 

நனமைகளை நாடு பெறுவதறகான கனமுயறிகளை ச 
தேடுமபடி ௮ரசனை வேணடிககொணடாள ௮வனம 

அவவாறே பலாஈகரஙகளையும ஜோனது உதவியால மீண் 

டும கையபறறிககொணடான கடைசியாக,ஜோன ௩9 

லேயாகையில சகெகககொணடாள ௮.வாகள இவளை 
மாயககாரியென மதிததுக் கடுஞசிஹையில இருததவே, 

கடவுளின ஆஜறஞைசககு விரோதமாக ௮வள தபபி்யோட 
மூயனறதனால், அவளை .ஐகூேயா இரகசகமின நி இருப் 
புததாணிற கட்டிச் சுறறிலும ஈளியெரி மூட்டி. அவளைச் 

சுடடுக சொனறனா, ஸு
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ஸாசாரடீஸை கேட்ட அருளவாககும இமமாசதிரி 

எழு ஈதிருததலவேணடுமெனபார சிலா சிகதனை.பி$ல 

ஜெழ் ஈது உலகதகை முறறும மறஈதிருபபது ஸாக்ச 

கூச்ச வழககாதான். ஒருமுறை ௮வா யுசசரங்கத 

நிதகுர்செனதிருகதபோ த, அதிசாலைபில குணதிசையை 

ோககி எதோகவொனறைபபறறி யோசிததுககசொண 

BBs sre Aa paises கவிடடு மறுசாடகாலைவசை 

அனா அசையவேயிலலை பரிதி உதிததவுடன sas gw 

கிஷடை கலைதகு அருக்கனை வண௩செ pose sal 

விடமகிட்டுப பெயாரஈது ஸாகரடீஸ-௦ம அ௮கனருூாா 

இவவாறனறி, தமசாலகது ஜன௩சள மூடததன 

மாக அரூடகக.மில மூழுரமமிககை வைததுவஈததனலை, 
ய 27 3 . 

மனததைத திரூபபித் ஈலவழிப்படுதக கினைதசே, 

தமமிடமூம ௮வவிதசகதி இருபபதுபோல ஸாகாடீஸ் 

பாசாங்குசெய்தாரெனச சில௮றிவாளா Tr our 

இங்கனம் ஸாக்ரடீஸ ஈம(யே செய்வக்குறியைப் 

8ரற்றீப பலவாறு கூ.றுவதெலலாடீ உண்மையின பாற படிற் 

ட்டு; அன்றி,படாதொழியின ஒழிக ஏதோவோ௮பூவ 
ச்ச்தி அவரிடம இருஈததெனபதும, suru அ௮ர்யாய 

உணர்ச்சி அவரிடம் சிறாது காணபபடடதென பதும் 
குயங்மு:டி உ சுவை"
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கூரிய அறிவு: 

([நீதிவி௩பகசளில ௮அவாகொண்ட கருதது--அறியே ர் 

மம--இசசொளகையின குறைபாடே-அ௮வா அவவாறு சோண்ட் 

தற்கு ஈயாயககள.-...தொழிலகளோடளள ஒறறுமை...ராஜாக௪ 

விஷயததைப ,றறி அவா கொண்ட கெொளஎகைகள ] 

மூனறாவது ளிதேஷமாக ஸாகரடீஷஹின கூரிய அறி 

வைச செப மை மூறகூறிப இரண?) முககபாம௫க௪ 

ளஞூககும இதுவே அடிபபடையாக உளளது தமது அறி 

வின முதிரசசியால ௮லா ஜனஙகளை ப புதியதோர் வழி 
யிற புகுததினா தமது ஆராயசசிககாக ௮வா எடுததக் 
கொணட விஷயம புதியது, ௮வா காடடிய வழியும புதி 
யன, ௮வா கையாணட கொளகசையும புதியது, 

ஆகிசாலததுளள ததவசாஸததிரிகள உலகததோற் 
றம, பரமபொருளின தனமை முகலியவறறை சாடியறிய 

மூயனறதோடு, வானசாஸ்தரம, மேசாகணிதம், இயற்கை 

சாஸ்தரம முதலிய பலகலைகளையும ஒருகசே கறறுவரந்தாச் 
சள பினனாளில இயறசைசாஸதசததைச செவ்வனே 

அணு ,ஐயகத மதிவலலோ,பலவகையான கெசளகை 
களை த ததசமககுக தோனறியவாற௮ கறபித் அவஈதனர். 

ஷஸோபிஸடஸ எனற ஞானிசகள இயற்கைதுட்பங்களை 
கோககியறிவதை முறறிலும $௧௫, கணிதம், வானசாஷ்தீ 

ரம, சேசாகணிதம ஆடூய மன்றைபும தனித்தனியே 
பிளளைகளுககுக கறபிததுவாதனா ஸாக்ரடீஷ்சாலத்தில் 

இமமூனறும தனிசாஸதரககளாசப பாராட்டப்பட்ட 

தனால, அமதுூனயறையும ஸாக்சடீஸ் கற்றுததோசதசா. 

வாலிபததில தாக்கேலல் (ர்வ) எனத பண்டி தரூ
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டன் ஆகனஸாகரிலிருகது ஸாமாஸ் (581108)ககாசகு ஒரு 
முகற ஸாக்்ரடீஸ செனறதாக அறியபபடுவதனால், ௮ம 

கஹானிடத்தில இயற்சைசாஸதரததின gums keer 

அவா சறறதாசச கொளளலாம, பிறகு இவா, ஸீனோ 
(Zeno) எனபவரிடம எதிாமறைமுகததால சமபாவிக் 

குக திறனைத தெரிஈுதுசகொண்டசா.  பக்சாலததாா 
உணாஈதவசை இவாககுத ததவசாஸதரததிலும நலல 

பயிறச உணடு இவா எதறகும சானறுகள தேடுப 

வரசதலின, இயறகைடபஙகளை அராயவதைச சிலபபேச 

இல் கைவிடடு, மனிதா சாதாரணமாகக சையாளுறெ 

தீதிவிஷயங்கள, கடமைகள் முசலியவறறை ௮சாயச9 
செய்து, அவற்றின உணமைகளைக கணடறியததலைப 

பட்டார், 

ஸ்க்ரடீகை£லததிற்குமுன் விளகய ஸோபிஸடக 

என்ற ஞானிசளும நீதிகிஷயஙகளையும ராஜாககவிஷயங 

களையும ஜன௩ ஈட்குப போதிகதுள்ளாராயிலும், garg 

கொள்கைகள ஒருவரையறையில ௮டசகாமையின, அவை 

சாஸ்சேோரோக்தமாக நிறுவப்படடனவாகா,அ௮ககாலமனிதர் 
கள் சண்மூடிததனமாயப பெருமபாலும் ஈமபியவைகளை 
அர்த ஞானிகள மெயபபொருளெனக கருதிவசதனா, 
ures ஜனங்கள் ஒபபுககொணடவைகளெலலாம ஒழுக் 

சத்திற்சிறாசலையாகா என் பதை ௮வா ஒருசிறி தும உண 

சக்கூடவில்லை அவ்வாறு உணர்ந்த சலபெரியோர்களும் 
அவற்றைத் திருதத முயற்சிசெய்யவிகலை ௮வா சமது 

சிஷ்யர்களை ராஜாககவயவஹாரங்சுளிலும,ஜனாசார ம கூட் 

டுறவு முதலிய இசசவிஷயககளிலும் சோசசிபெறச செய் 

திலேயே மாசம் ஊன்றியவரசதலின, தாம் சுற்பிசுகுங்
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கொள்கையிலுளள குணததையும குறறத்தையும சாடி 
யறிய சையேலளூம அ௮வசாசமேனும அவாகூலலை, 
“பொருளாசை ே மலிடட (ஸோபிஸட்ஸ) ஞானிகன 
ஸாதாரணஜனசமமதமான கொளசைகளே ஞானமாரக் 

சததிறகுத தணையாகுமெனக சடைபபிடிதத,பிறாக்கும 

அவற்றைக சுறபிசுகிராசள இவவாற௮ு ௮வாகள செய் 

வஅ, அரிமா வரிமா முதலிய வனவிலககுசளுடன பழகி, 

அவறறின விருபபு வெறுபபுககசாக கணடறிகது, பய 

மினறி எபபோது ௮வைகளிடம நெருககலாம, எவகிதத 

தொனி அ௮வைகளுககுக கோபததை மூடடுகிற.த, எவகி 

தம அ௮வைகளைச சாஈதபபடுததலாம, அவைகளிடும சப 

சசகால அறியபபடுவன யாவை முதலிய விவரசகளைத 
கெரிஈ தகொண்ட ஒருவன தான கறறவைகளை முறைப் 

படுததிப பிறாககு ௮வவில௩குகளை வயபபடுதலும வித 

தையைக கறபிததலை ஓககும மிருகஙகளுககு உவப் 

பாரனதைச சரியானதெனறும, ௮வை வெறுதததைச் 

சரியானதனறெனறும ிறிதேனும பகுததறியாது அவன 

சாதிபபதுபோலவே இஈத ஞானிகளும பலதலை விலங் 

காசிய ஜனசமகததின மனநிலையை ஈன்றாக உணாதந்து 

கொண்டு, ௮தறசகேறறவாறு சொளகைகளைத திரிதத, 

அவறறையே ஈநறபோதமெனச சாதகடிரூாரகள, தமது 
கூற்றை நிலைகிறுதத ௮வா கூறும ஈயாவலகள மிகவும் 

இழிவானவையாதலின், ௮வசை முழுமூடசெனப புகல 

வதறகு வேறு சானறுகள Cass” என இக்கூட் 

டததாரைக கணடிதது பளோடோ எனபாச வரைக 

துளளசா
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இவவாறு நீதிவி;யலகள, சாஜாஙகவிகூயங்கள் முத 

லியவை ஒருவரையறை.டினறி, தலைதடுமாறி நடைபெ௮௪ 

காலததில, ஸாகரடீஸ தோனறித தமது நுணணிய ௮றி 

வா றறலால அ௮வறறைச சாபெற ஆசாயஈது, ௮வற்றைப 
பறறிய உணமைஞானதகைப பலரும அறியுமவனணணம 

பசபபினா, ஸோபிஸடஸ எனற ஞானிககாபபோடஉவே, 
Har, சததவவாராயசசியை முறறததுறஈது, நீதிபியல ௮௪ 

Aue விஷயஙகளே ஆராயச9ககு௪ சிறதவையென எடுத 
துகசகாணடாா *மககளை உணாவது மசகளின கடமை” 

எனபதை முதனமுதல தெரிஈது வெளி.பிடடவச இவரே, 

அவச நாதனமாசுக் கண்டுபிடிததது இதுதான, 

இ௬தக கொண _டாடின கிகரோவெனற (010610) சோமா 
புரிநிபுணா, ‘ssasrenss sags விணணுலகினின௮ம 
மண்ணுலகிறதச சொணாரதார ஸாகரடீஸ' எனறு ௮வ 

ரைப புகழகதுளளாரா சாஸதரோககமாக அ௮ததாட்சி 

கணடறியபபடுவனவறறிறகும, மகாபிமானமபறறி மூட 

பசதியால முடியபபடுவனவறறிறகு.ம௦ முதனமூதல வேற் 
அ௮அமையை விளககினவரும ஸாகரடீஸதாம சாஸதரம 
விட்ட எலலையை மதசததாகதர தொடுகிறசெனபதை 

யாவரும் ௮றிவசரசகள இகஙனம ஆதசாயசசிககுரிய வல 
ல வென விலககபபட்ட விஷயஙகளுககுப பதிலாக ஏசாள 
மான புதிய விஷ்பசகள அவரால் ௮சாயசசககுக சொண 

சபபடடன, பகதியெனபது எனன? பகதியினமையென 
பது என்ன? 2மனமை இழிவு எனமுல எனனை? ஈயாயம 

௮கயாயம என பன யாவைரி தையம ௮லல.த பயம் என 

பது யாது ஈகரமெனபது எது? ஈகரவாசிகளுகஞுரிய 

Geom எது? மனிதா மேலதிகாரஞி செலுத்துவதெனப
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தீறகுப பொருள யா.த? அவவதிசாரத்தை௪ செதுதது 

பவாககு வேண்டிய முகய குணாகுணலகள எவை? இவை 

போனற கேளவிகளை ஆராயாது ௮வாமிகுசக இனபமும் 

பயனும பெறறா இவறறைச சோாபெற உணசரதோரை 
உயாஈதோரெனறும, ௮ஙஙனம உணராகோசை ௮ 
மையிலும இழிரதோரெனறும அவா மதிசதசா 

இபபொதுசசொறகளிள உணமைபபொருளைஅ௮றிய 

மாடடாத கேகா, அஈநரளில அவைகளை வழகலை உப 

யோகிச.துவஈதாரசள ‘coho og ஈயாயமானத? எது 

௮ஈயாயமானது? சதயமானதெத? ௮சதயமானதெ.த?” 

எனபவறறைத துணிஈது கூ௮வதறகு யாதொருவழியும 

இலலை ஒவவொனறும அ௮வசவாகளுககுத தோனறுகிற 

படியே அமையும எனறு ஞானியரா£ (லோபிஸ்ட்ஸ்) 

கூறிவரதாராகள, இககொளகையை ஸாக்ரடீஸ் அறவே 
மதத, ஒவவொருவருடைய எணணம வே அ௮பட்டாலும் 

யாவையும உறறுகோககினால பெச.துவபிபசாயம் என்ப 

தொனறு அ௮வைசளில இருபபககை ஊ௫ததறியலாமென் 

fw, இவவபிபராபததைககொணடு மேறகூறிய மொழி 
களுககு மெயபபொருளைக சறபிததலகூடுமெனறும, ஒவ் 

வொருவரும இபபொதுவுணாசசியை இயற்கையில் 
அடைஈதுளளாரெனறும, ௮வவுணாசசியை வெளிபடுத்த 

வேண்டுமாயின ௮வரைப பலகேளவிகளகேடடு மடக் 

சிரதிகசசசெயயவேணடுமெனறும, இவவிதம பலபெயச் 

sare வெளிவஈத அபிபராயஙகளை ஒனதுசேச்த்து 

உறறுகோகடப பொதுவான ுமசக்களைத தெரிர்தெடுத் 
தால, அசசொறகளின உணமைபபெொருள முடிவில் 

விளங்காகிறகுமெனறும கூறினா, இவவிசஞ செயவதமல்
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பொதசசொற்களின மெயபபொருள தெளிவாவதோடு, 
அவையிறறில அடககுகற சிறபபுசசொறகளும யாவை 
,யெனத தோனராகிறகும அதாவ, ஒன௮ட பலவறனறை 
aie, IO D Hor ஒன்றையும் சம் காணலாம் 

இவவழியே ஸாகாடீஸ புதிதாக ஏறபடுததின௮, 
௮ஈதகாளிற பலபோகளயாவராலும ஈனகு மதிசகபபட் 

டுச சிறாதுவிளங்யெசனால, ௮னஷணோ பேரசககாரிகளா 
யினா$ தாமறியாதது ஒனறுமிலலையென எணணினாகள, 
NUS MST ஈயாயமெனருலெனன முதலிய பல 

மேளவிகள கேடபா£, உடனே அ௮வாகள தடையின்றி 
விடைகூறஅுவாரகள அ௮லாகள கூறிய பொருளிலுளள 

குறைவை ஸாகரடீஸ எடுததுககரடடிறை, அ௮வாகள 
HOSF FON மாறறிககூறுவராகள மறுபடியும ௮ப 

பெொருளின சறெபபினமையை மூகரடீஸ எடுததோது 
err திருமபவும ௮வாகள தன பொருளைச றிது 
மாற்றியுசைபபாராகள இவவிதமாகப பலமுறை கேளவி 

கள்கேடடு மடக, ௮வாகளது ௮ஞஞானததை வெளிப 

படுததி, ௮வாகளைச சரதிககசசெயது, ௮வாகளது ௮கஈ 
தையை ஒடுசகவிடுவார ஸாகரடீஸ இவவணணம சுறறு 

வழிகளால ஒருமொழியின பொருளைத தொடைவிடை 

மூலமகணடறிவதை ஸாகரடீஸலவழி (6500184110 186100) 
பெனஅ உரைபபா மேலோ % இவவழி ௮அவசசலேயே 

Gpuurs எடுததாளபபடடது அ௮வாககு முனலுளளோர் 
இரதவழியை அறியா ௮வாககுப பினவஈதவாகளுள 

பளேடோவைததவலிர வேறெவரும் ௮கதை விசேஷமாசச 
சகையாளவிலலை 
  

௪ இதனை Os gras epi p sree,
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ஸாக்ரடீஸஐ கேளகிகேட்குமபோது மனிதருனடய 
பயோகயதைககுத தசசவாறு தம.து வினைகளை மாறறிக் 
கொளவார தாம ஒனறுமறுறியாதவாபோலவும, பிறி 

டததிற பலவறறைத சாம கேடடறிஈதுகொள்ள கிருபப 

முடையவாபோலவும நடிக, ““உடையாாமுன இகலார் 

போல ஏசுகறறு”' & மெனமையாசக வாதாடுவசா, *இளச் 

அறியாதவாபோல ஈடிததுக கேடபது பிறரைததிகைககச 

செயது தாம களிததறகுபபோலும' எனப பாரததோரசு 
குத தோறறினுலும, ஸவபாவததிக பிறரை வினாவுவதற 

கூச காசனமொனறை வேணடியே பவா புககனஞ 

செயதாரென விள௫குகினறது. எ திர்மறைமூகததால இவ 
வா சுற்றுவழியாக ஜனககளுககுக கறபிதததை பளே 

டோ விரித,துவிளகக,ஸாகரடீஸுககு ா புகமுடமபைக 
கொடுததிருககிரா கேளவிகளால மடக ௮வரது அறி 

யாமையைப புலபபடுததினபிறகு, திகை ததுகினறவாககு 
உபயோகமான செவவிய கருத.துககளை மிகவும எளிதாக 

கோவழிலும ஸாகரடீஸ போதிபபசா எனறு ளெனாபன 

கூறுகிறா இஃது உணமையாக இருக்கலாமெனபசறகுச் 

சநதேகமிலலை ஆயினும, ஸாகரடீஸுககு இதனால 

பெருமை யாதொனறும ஏறபடுகிறஇிலலை நீதிசாதை 
சததை ஒழுஙகுபடுததிப பாகுபாடுசெயததிலும, சுறறு 
வழிகளால பிறருடைய கருததை எழுபபி நீதிவிஷயவ 

களை ஆராயசசிசெயவதில ௮தை ஊசசெசெவ௮மா௮ 
தூணடியதிதும ஸாகரடீஹின் பெருமை ஒளிரெறது, 

எவலிஷூயததை எடுபபினும, எககேளவியைக கேடபிலுடீ 

  

சகு.றள 805--செல்வாமுன சலஉாகதாச சிற்ருமாறுபோல் 

ஆசையால தாழசத என்ப இன் பொரு. ளி
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அவாது நோசுகமொனறே அது மனிதரின ஈன்மை, இன் 

பம, அறிவு முதலியவறறைப பெருககவேண$மெனபது 
அவாதம போதனாமுறையில சோவழியாக ஒனறைக கற 
பிததல அருமையே ௮வவாறு செய்யினும் கிளையும் 

1 
uum Assad sorCaur gu dapuasalcr hamenu muy 

காடி, அறிவதில, பிறருடைய மனதைப பயிறறுவதுதான 

அவசஅமுதனமையான கருத்து பசசவவேதனையில மசப 

மேபேறறை எளிதாகச செயயவலல தமத தாயைபபோலத 

தாமுூம பிறாமனதில உதிககனற கொளசைகளை எளி 

தாசப் பிறபபிககும மருத.துவனென ௮வா கூறினா. 

க்ர்ஸறேசததில இதுவரை சிசமாத ஒருகிளாசசியை 

ஸாக்ரடீல ொபபி, ததவவாராயசசியை வளசததார இவ 
ரைப்பினபறறிபபலப.ணடிதாகளபலவிதககெொளகைகளை 

ஸ்தாபிததுச சீடாபலருடன் புகழபெறப பினனாளில 
விளகனெராயினும, ஸாகரடீனவைபபேசல பிறருடைய 

மனதைக சகவாஈது அறிவைப பெருினோ எவருமிலலை 
எனலாம அ௮வாசாலக2தாட்டு நீதிசாஸதரமெனபது 

தீத்வசாஸதரததின ஒாபகுதியாகத தனியே பாசாட்டப 
படடுவருகனறது, 

லாக்ரடீஸ ௯ திரமாக யாதொருசொளசகைகயயுங் 
சத்பிகசவிலலையாயினு௦, gars அமுதவாக்யக்களை 
அடிப்படையாச வைததுககொண்டு பலபண்டிதாகள் 

பலமுதசளை எசாபிததனர் ௮அவைசகளில முகயமானவை 
கான்கு, 

முதலாவதுமதம் --இ.த மகாராஈகசத.த யூக்ளிடீல் 
(Eucledes 01142818) எனபவசாலகி௮வப பட்டது, இவர்
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தர்க்கசாஸ்க்ரசதையே முதனமையானதெனச் கருதிப 

பிறலிஷயசகளைப பாராடடாமல விடமுவிடடசா , உலகின 

பொருளகளின தோறறம லேற௮ு, உணமை வேறெனச் 
கொண்டனர் இவர எதையும எளிதில ஈமபுகறஇிலலை); 

எதறகுக குறைகூறுவா இவரது வழியைபபறறி ஈடச 

தோரை ஈமபிகசையறறவரென (600ற01105) ஜனங்கள 
உரை ததாரகள ஒருகொளகையை நிலைகிறுதத எவவளாவு 

கரரணஙகள இருககினறனவோ, ௮வவளவுகாசணஙகள 

அககொளகைபைச ச௪தைபபதறகும இருககனறனவசத 

லின, யாவும அவரவரது அபிபசாயததை ஓடடியிருககு 

மெனபதை சமபி, மனக்தடுமாறறமினறி ஒருவழித்தாய் 
கிறபதே சரியான மாகக9மனப புகனறனச, 

இரண்டாவது மதம் --ஆண்டிஸ்தீனிஸ் (௦119 
(ப) எனபவா ஸகாபிததது இமமதததைத் தழுவி 

Cams ஒழுககவாதிகளெனலாம இலாகள அறிலைப் 
பெருககுவதில வீசேஷசகருததை வைக்சாகவா, இவர் 

ஸ்டோயிகல் (51015) எனறு ௮ழைசசபபடடனச, 

மூன்றாவது மதம் --இது கைரினி ஈகரத்து அரிஸ் 
டிப்பஸ் எனபவா ஏறபடுததியது இமமதததினச் குறு 

கிய கருதசைக் கொணடவா, உலசவினபததையே முகய 

மாக காடுபவர்; ஊனை வாட்டாது பெருககுவதில் கண் 

அஆஅடையவா 

மேறகூறிய மூன௮மதததினரும் ஸாக்சடீஷ்வழிகளை 
அரைகுறையாக அறிஈது இடாபபட்டவா, 

நான்காவது மதம் --ஸசகசடீவின அஈதாக்சாண்ப 
சாய பளேடோவெனபாா சாட்டியது, இவர்மததே
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மிசசசிறர்தது, ஒழுககாசக ௩நடைபெறறதும, சாகத் 
சோகதமானதும், யரவராலுக கொணடாடபபட்டதும 

இ௪3வ. இதைப பினவஈத அரிஸ்டாடடில் எனற கிபுணச 
Pruu@ spas சிறககசசெயதாா, 

  

10-ஆம் அதிகாரம் 
ஸாக்ரமீஸ் கோள்கைகள். 

  

(அலசைக குறறஞசாட்டியத--அவா செயகையில ஜனக 

சள் வெறுபபுககொண்டு--வனடஸல எனபானத சோபம.- 

ஆல்கீபியாடிஸ, கரிடியஸ் எனற இருவருக்கும ௮வா சகுமுளள 

சமபஈதததைப்பற்றிய தபபெணணஙகள-.. -சவிவாணரும பிச 

சஙசவலலாரும ஸாகாடீஸமீ.து காடடிய விசோதம | 
i 

"தாமம் SD] STOW என்பனவறறை முதனமுதல் ஈன 

௫௧௪ விளக அவற்றின் பொதுவான ௮அபிபசாயத்தை 

கிலைகிறுத்தினவா ஸாகரடீஸெனறு முனனரக கூறினோம, 

அறிவு அலலது ஞானமே தாமமெனறும, அ௮றிவினமை 
அலலது அஞ்ஞானம் ௮தாமமென்றும ௮வா கருதினா,. 

ஈல்வழியில ஈடபபதனால யாவரும இனபததை அடைய 

லாம், அ௮வலினபதசதை அ௮டைவதறகே எலலோரும காரா 

யஙகளைச் செயகிராகள் அயினும, பலா தம.து ௮றிவின் 

மையால் ஈன்னெறியை உணராது தீ3ெறியிற புககுப் 
பழியொடு பட்டவைகளைச செயனெறனா, மிசகவறிகி 
னாக்கும எப்பபோ.தும தலவழி.பில் தவரு.து செலவதென் 

பது சாத்யமாகாது, ஒருவன தனசுகுதகானே விரோதி 
வாகமாட்டான, ஆதலால், வேண்டுமென செடுதளை
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எவனுஞ செயயான, யாதேனுக செடுதியை ஒருவன் 
செயவசனாலை, அவனைச செய்வினையின விளைவறியாச் 

சிநியோனென தாநது, அவலுக்கு அ௮வவிளைவை அறிய 

வலல புததிங௫டபததைக கறபிசகவேணடு.ம௨ அபபொழுஅ 

தான ௮வன இருந துவான, ௮வவாறு சுறபிபபதறகுமுன 

அஞ்ஞான ததிறகும அ௮கமபாவததிறகும சாரணமாகிய 

அவனது தனமையை அ௮வனுசகுப புலபபடுததவேணடும 

தான சாவஜஞனெனறு ஒருவன கினைபபானாயின 

அவன ஒருபோது திருுதகான தன அறிவினமையை 

அறிசதுகொண்ட ஒருவன ஈனமைதஇமை ஈதென முதலில 

தெரிந தனது கசாயககளை ஈடததாவிடினும, சிறிது 

சிறிதாக ஈலவழிககு ஈாளடைவில வகதுவிடுவான ஆத 

லின, மகசுவின பகுததறிவைப பெருசகு௮தே மேலான 

சாமமெனழறு ஸாகரடீஸ எணணினா,. 

இககொளகை யாவாககும் ஓபபமுடிஈததொனறு 

மனிதருடைய ஆசை, பரீதி, பகதி, பபம முதலிய மண 

Basen தாமமாாககததிறகுச சாசனமாவதசை இதிற் 

கசாணகின நிலமெனறு குறைகூறுவாசிலா, BON கூ௮ 

பவா ஸாகரடீஸகருததை ஈனகறிபாரெனபா வேறுலர், 

“தாம செயயும காமம எததகையது? ௮,தனஞை விளையும் 
பயன் எனனை?' எனபதைஉணராது தொழிலபுசியும மாக 

களைததான Hur தஇிருததுவதறகுக கஙகணஙகடடிக் 

கொணடார் அவவிதமாக அவரது பகுததறிவை வளாத் 
தாரலன்றி, அவசைச் Pr Bas gag ஒருபோதும் இய 
லாதேன்பதை எலலாரும் ஓஒபபுகசொளளவேணடியசே, 

ஒவவொருவரும தத்தம கார்யகசளை௪ Spase 
செய்வதையே சமமுகயரோககமாசச கொளளவேணடு 

9
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மென்று ஸாக்ரடீஸ் கூறுவார், சிறச்சச்செயதலென்ப.து 
ஒருவிவ்பதகத ஈனருயறிர்து திடமாக ௮தைச செய்வ 

தென்பர்,ருடிததனததொழிலைச்செக்கசசெய்யவே ண்டும் 

ருடிகானவன் மருததுவன வைததியததைச சரிவசச 

செய்தவிேவேணடும் சாடடிறகும பிறாசுகும தான செயய 

வேண்டிய சடமைகளை ஈகரவாச ஈகரடிச செய்தலவேண் 

டும Qaarg செயவோசே சிநதோராவா கடவுள 
ன்னாக்கே அருள பபார இவவிதம தமது கார்யஙக 

சச் றகசசசசய்யாத மாக்களாப பதடிகளெனறே 
அழைச்சவேண்டும கடவுளின கருணைக்கு அவா இலக் 
சாரகார் இவவாற௮ு ஈலவாழ்ககைகாரணமாக மனிதர் 

தமது தொழிலகளைச சிறக்கசசெயயவேணமமெனபதி 

லேயே ஸாகரடீஸ்ம2 தாபதேசமம தாமோபதேசமும 

சென்றன, 

மேறகூறிபபடி மனிகரின ஈலவாழசகைககுக se sen 
மானவைகளையே முகயெமாய ஸாகரடீஐ உபதேித்தச 
ஆசம், சொதையைப் புலனகளிற புகவி..॥.து ௮டகக ஈன 
எடக்கைசளைக் கடைபபிடித.து நனனெறியில ஒழுகுவது 
னால் எழுஞசிறபபை ௮வா எடுத.துரயாமறபேசகவிலல், 
மனிதர தங்கள செளகாயகசளைக கூடியவசை குறைத.துக 
செசள்ளவேணடுமெனவும, உணவு முதலியவறறுள் மித 
௦சச இரு ததல ௮வசயமெனவும,தமககுயா தேரிடிலும 
அதைக்கவனியாமல, பிநருடைய கிருப்பு வெறுபபையும் 
பாசசாட்டாமள், தமது சஉடமைகளை௪ செய்தோபென்ற 
இருப்தியையும் மன மடழ்ச்சியையும அடைதலே தலையாய 
அநதமெனவும் பலமுறை ஹாகாடீஸ கூறியிருக்கின் மர், 

இசாஜாக்கலிஷயக்களைப்பற்றி அவர்ெெசொண்ட 
அபிபசாயங்களும் மமேலோஇய சீஇசாஸ் 5௪ அபிப்சாயல் 
களை ஒடடியலைதர்ம், அரசியச்முகறசளை ஈடத்.து.பகச்
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இன ங்சளின் செளகாயதனதயும் ஈசனமையையும் ae & 
strumstrs செய்யு। திறமை வாயர்.துளளவராதல் 
வேண்டுமென்பது அவசது அணிபு செகசோலைக கையிற் 

பிடிச்ச ஒவ்வொருவரும் அசசனும் அதிகாரியுமாகாச; 
ச$?ழாரால அவவுயாபதகிககுத் தோரதெடுசசபபடடவன 

ஹாம,அதருஷ்டவசததால் ௮ஈரிலைமையைபபெறறவனும், 

வலிதாகவும வஞசனையாகவும அ௮பபதவினயக கவர்ஈது 

கொண்டவளலும அதிகாரிகளாகாச, எவன் 8ீதியைச செவ் 
வே ஈடத.துன்றானேோ, ௮வனே அபபதவிசகு உரிய 
வான கபபல ஒடுமபேபோது மாலுமிகருப் பணிக து பிர 

யாணிகள ஈடக்கிராகள, சோயாளிகளவீடடில் மருத்து 
வனே யஐமானனாகிறுன், இதுபோலவே, அரசியலை ஈன் 
குணருச திலோனே சாஜாங்கததில தலைமைவகஇித்தறகுத் 
தருதியுடையவனாவன, அவவசறனறி, ௮தீனியா செயவது 
Gures சீடடுபபோட்சிபபார்தது ௮தருஷடவசத்தால் 
பெற்றவாகளுககு உயரக்த உததியோககளைக் கொடுப் 
பதும, தம.து சடமைகளை ஒழுங்காகச் செய்சாரென்௮ 

அலாசளை எதாபாபபதும அறியாமையின்பாத்படும், 
மாலுமிததொழிலைக கனவிலுக கண்டநதியாத ஒருவளை 
தமபிக சப்பற்பியாணம எவ0ே ர லு ஞ செய்வாசோ? 
கண்டபோககாத த௪சசாகவும பாடக ரகவும Babes 
பசச்சளேோ? அவவததொழிலகளிற சைதேர்சசோசே ௮வ 
வத.துறைசளில தலைமைவபெபதறகு உரியசாவர், 

இவ்வபிப்சாயததை எவவிதம அனுபவத்திற்குக் 
கொணர்வதென பதைப பற்றி ஸாகரடீஸ் விரிவாக das 
San palate, உத்தியோகமபெறுவதறகுச SQ Syn 
வன எவனெனச காண்பதறரும, சகுதியறற உத்யோகல் 
தாசளை பீக்குவதறகும், ஒருவன் டததியோக த்தில அமரச்
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திருககையில ௮வனினுஞ றஈத ஒருவன இளெமபினால் 
யாதுசெய்வதெதெனபதறகும ௮ வ ச வழிகூறினாரிகலை, 

மாஓமி, மருததுவன, தொழிலாளிகள முதலியோனச 

ஒ ப்பிட்டதைக் கவனிததால, ஜனககளே ராஜாஙக உத 

யோகஸதாகளைத தெரிஈதெடுசகக வேணடுமெனபதும, 

சிறி.துகாலஞ செனறபின வேறு உததியோகஸதாகளை 

முனபோலவே தெரிஈதெடுபபது ௮வசயமெனபதும ௮வ 

சது கருத.துக்கசளென ஒருவாறு கொளளலாம எவ்வா 

றெனின, தொழிலாளிகளை ஜனககள சதாகாலம அபிமா 

னிபபதஇில்லை சிலரைச செலகாலக கெண்டாடுகிரூாகள, 
வேறு றாத தொழிலாளிகள சள மபினால,அவாகளிடத் 

இல அதிகமதிபபுவைதது முனனுளளோரை நீககிகிடு 

இருாகள், 

மேறகூறியவாற்றால் சாம்௮றியகூடப் ப,றுயாதெனி௰, 
ஸாகரடீஸ அரசெயலைபபறறிசத கொண்ட அபிபசாயக 
சளும, நீதிமாகசுங்களை பபறதி ௮வா கொணட அ௮பிபசச 

ப௩ஙகளைபயபேசலவே குறைபாடுடையன சனபதேயாம, 

ராஜா௩ஙச உததியோகம வகபயபோககு அறிவுமடடும 
நிறைகஇிருகசால போதுமென அவா கருதியது உண்மை 
முழுவதையுக கூறியதாகாது எதி பறைமுகததாலுஞ ல 
அபிபராயககளை gor வெளியிடடிருககிறா குடியரசும் 
செலவாகளரசும ஈனமைபயககுமென ௮வா எணணவே 
யிலலை ஆதனரைகரததினத ௮சசியனமுறையில௮வச௮பி 
மானமேனும நமபிகசையேனும வைசகவிலலை, அது 

போலவே, செலவா சகானூறறுவரும, முபபதின்மரும் 
முறையே ஆதன்ஸாசனசை வலிதிற்சையசபபடுததி ஆண்டு 
வகதபோதும, அவலாகளை இவர் இறையும் மதிக்காமல் 
வெளிபபடையாச வெறுததுசைததாா, 

க 
கணக தரவு.
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குற்றஞ்சாட்டினோர். 

  

(மூன தகு றறககளின ஆசாயச?ி-.. மேசஙகள "என்ற சாட 

சததைபபா£தது ஸாசரடீஸமீது ஜனக தவறான எண்ணல் 

சொண்டது---தியவழியிற புகுததினா என்ற குறறம ராஜாகச 

வியவஹாரவிஷயமாச ஏறபடடது- வசத போதனைகளின் 

குறைபாட்டினால குறறககள ஏறபடடன ] 

இவவணணம நீணடகாலமாக ஸாகரடீஸ் தாமஎடுத 
துககொணட காமததைக சைவிடாது ஈடததிவஈதரச, 

அரிஸ்டோபானஸ் ராடகமவரசைஈத காலததிலேயே இவர் 

: நுணமாணுழைபுலமை”' % வாயஈதவெனறுயசவரசலும் 

ஈனரகுமதிககபபடடவசாசத Osi sare, ere UU 

anheusers Jarwuracmmo uit sg x» Seas 
பெருககவகதாரென௮ கூசாமற கூறலாம, இமு 899-இல் 

மெலீடலஸ் (181218) எனபவ, அனைடஸ் (&யர1(1£) 
லைகான (13100) எனற இருவரின உதவியைக்சொண்டு, 
ஸாக். ரடீஸமீது pop குறறககளை ஏறபடுததி, சகல 

ரூம அககுறறககளை அறியுமாறு வரைஈ து, வஎழககபபடி. 
ஈயாயஸதலததின வாசலில காலவிடடாா ௮வச் சாட்டிய 
குறறஙகளாவன -- 

1 ஸாக்ரடீஸ் தமது முனனோர் தொழுத 
தெய்வங்களைப் போற்றவிலலை, 

3. அவர வேறு புதிய தெய்வங்களைக் சற்பிக் 
கனரா 

8 அவா ச்தனளஸ்வாலிபர்களைத் Bu எழி 
களிற புருததிக கெடுததவிடுகிறரா. 

உ அண்ணியதாய் மாட்ரிமைப்பட்டுப் பலழால்சளிலுஞ் 
சென்ற அறிவு என்பது இதன பொருள், 
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இக்குற்றக்களுக்கு மாணசண்டனையே ஏறறது 

சென்ற முபபது வருவஷூகாலமாக ஸாக்ரடீஸ் பிற 
சூடன் சம்பாஷிததுவாதிருஈ.தும, அவரது 70-வ.து வய 
இல குறறஞ்சாடடபபட்டது மிசவும வியககததக்சதே. 
இவசஅ சமபாவூனையனைததம தசொடகளெ துமுதல இது 

வகார ஒரவழிதசாகவே இருஈதது எதசனையோ பெயா 

sar அவரது சமபாஷணையைக கேட்டு உயாநிலையை 

அடைர்திருஈ தும, ௮தைச சறறுமபாராடடாமல இவர்க் 

குக் கொலைததண்டனையை விதிதததறகாக இவரது ஈண்ப 
சாகிய ஸெனுபன், அதினியரைச் செயாகன்றிகொனற 

இதியோரென இகழாதுபேசுகரறா. இவவளவுகாலததிற் 
சூபபிறகு குற்றஞ்சாட்டப்படடது ,தசசரியமான தன ௮, 
70-ஆம் தண்டரை அதீனியாகள அவரைக் குற்றஞ 

சாட்டாமல் ப௫ங்கமாய் த தடையினறிச் சமபாஜிக்கும் 
படிலிட்டததான அதிசயமானது இதனை ஈன்கு விளக்கு 

அம், 

ஸாக்ரடீஸ் கைக்கொண்ட சராயம சாதாரணமான 
oo எவவிதததிதும ௮.து பகைமையை கிளைவிச்சக் 

கூடியதே. €ருஞ சிறபபுமூற்று அறிகிறகுத தாமே எல்லை 
யென்று அசர்தைசொண்டிருரசோடைப் பலகினாக்கள் 
வினுலி,௮ல்ரை ஒன் ௮ுமறியா முழுகடசெனகிரூபித்சால், 

அஇகாரமும் சொல் வன்மையும் செல்வமும் சிரம்பிய 

அசச்சள் ஸாசரகூளைச் சும்மா விடுவார்களோ? சாளடை 
வில் ஈகரெங்கும் அவர்க்குப் பசையாளிசள நினறந்திருஈத 
சச், எசே அவரை வழிபட்டுக் சொண்டாடினர். இக்க 

அம் பகசைவா நிறைர்த ஊரில முப்பது வருஷசாலமாக
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இவர் தமதிஷடபபடி சமபாவிததவாதது வியக்கத 
தகுரததன3ரறோ? வேறெரககரிலும இவவண்ணஞ செய் 
வ்து சாதயமாகாது இதுகாறும ஒருவரும் அவுசைக் 

குறறககூருது வாளா இருஈததறகு ஆதன்ஸ் ஈகரத்தின் 
பெருமையே சாசணமாகும, அரரகரில தமது அபிப்ரா 
யத்தை எவரு துணிவுடன் எடுததுபபேபேசலாம, பிறர் 
கூறறுககளைக கூசாது எவருக சணடிக்கலாம், உண்௯ம௰ 

யைத தருவிசாடுவதில ஐனககளுசகு லிருப்பமதிகம தம் 
மைப பிறொ கணடிததுபபேேசிலை, பொறுமையுடன , 
ons guns ஏறறுகசொள்வார்கள், குடியரசு 
சளில இவலிதவுரிமையைப பெறறது ஆதனஸ ஒனதேஃ 

பிறருடன சமபாஷிபபதிலேயே தமது வாணாளஎமுழுவதை 

yo கழிததவா ஈமககுத தெரிஈதவரை லாக்சடீஐ ஒருவா 

தாம, ௮லா இதுவரை குறறஞசாட்டபபடாமல் தாது 

70-ம ஆணடில குறறஞசாடடபபடடதற்குக் காரணகசன் 

வேறுளளனவெனபஅ௮ இதனால : ஏறபடுகன்றது, ௮வை 

களாக கண்டறிய இனி முயலவோம, 

அனைடஸ் எனபானுககும ஸாகரடீஸுாக்குஞ 9௮ 

கசாரண௫களினால மனஸதாபமேறபஉடத.அுனைடல் என 
பவன் ஓரா தோலவயாபாரி ௮லவனது மகன் ஸாக்ரடீஸ் 
சம்பாஷணையில ஈடுபட்டு, ௮வசைபபோற்றிப பணிக்து 
வந்தான் அவனத அறிவின் முதாசசியைக் கண்ட ஸாகர 
டீஸ், அவனை ஈல்வழிபபடுத்த எண்ணி, குடும்பததொழி 
லெ சர்மவ்யாபாரததில அவனை நுழைக்காமல, அவ 
ன அறிவிற்கேற்ப ஒர்தொழிலை சாமெபடி அவன் தஃப் 

பனை லேண்டினார், ஸாக்ரடீஸ் முக்பமாப் லாலீபாசளு 
உன் சமபாவித்துகர் ததனால், அல்லாலீப்ர்கள் தாம் 
தோூதனமாக உணர்ர்துசொண்ட கொள்சைகளையும் அபிபி
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சாயஙகளையும தமது பெறரோ உறறோ உறகினாக்கும் 

போதிபபாராயினர அ௮வையாவும புதியவையாகச இருஈ 

தமையால, ௮னனோ அவறறை ஒபபுககொளளவிலலை; 

தலிசவும, ஸாகரடீஸ வாலிபாகளைத தவழிபபடுததுக 
கொடியோரெனறு அ௮வாகள கருதிஜாகள அ௮னைடஸ 

சானபாலும ஸாகரடீஸைபபறறி ௮வவிதமமாறான எண 

ணங் கெொொண்டான 

அனைடஸ் எனபான மிசக செலவமபடைத்த தா 

வணிகன, ராஜாஙகசதில தலைமைூெ பறறவருளஎளு£ம ஒரு 

வன, சகரததில ௮திகசசெலவாககுடையவன, ஆதனஸை 

வலிதாகக கைககொணடு ஆண்டுவஈத முபபான செலவ 
ரைத துரததுவதில உதளிசெயது தனது தேசாபிமா 

னத்தை வெளிபபடுததினோேன, முபபான செலவரது 

ஆட்சியில டலா இழாத.து போலவே, தனது சொத்துக் 

களையெலலாம ஒருககே இழககபபெறறவன, குடியரசு 

மன படியும சிறுவபபட்டவுடன, தனது வயாபரரததை 

வருததிசெயத), தானிழஈத செலவததை மீளவும ௮டை, 
வதில் கருததானறியவன, புதிதாகத தன கரலததில 
போதிசசபபடுக சொளகைகளில சிறி.தும ஈமபிக்கையறற 

வன், ஸோபிஸட்ஸ் எனபாரையும். ஸாகரமீஹையும 

ஒருக்கே வெறுததவன, தனமகன @ ணிபதைச் 

சைலிட்டு வேரொருதொழிலைகண கசைசகொளளவேண்டு 
மெனபதைச் கேட்ட அ௮னைடஷின மனகிலை எவவிதமிருச் 

குமெனபதை யரவரும கனகுணரலாகும். தனமசன தன 
னிடததில வைதததைகிட அதிகதாகவே ஸாகரடீஷிடத 

தில் அன்பும மதிபபும வைத துவரததனால, சன்மசளைத 
தீபவழியிற புருததியசாக ஸாக். டீல்மீது அவன சூறறனா 
சாட்டினான். இதுவே ௮ணிததான காசணம,இ.த aps, ;
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ஆதன்சைகரில ஸாகரடீஸகாலததில ஆல்கிபியாடிஸ் 

(க11ம்029), க்ரீடியல் (பேர்) என ற கொடிய பாதக 

ரிரூவா வசிததன? அவவிருவரையும கரீஸசரிதரம படிப 

பேசா ஒவவொருவரும கனராயதிவா.இவருள முனனவன 

வனனெஞசன, காமுகன, தியவொழுகளென , ஈகரததின 
ஈனமையைச சிறிதும ஈரடாதவன, ஈகரதரோகியெனறேே 

யாவசாலும கிரதிககபபடடவன அவனது தியவொழுச 

சததை வெறுதத ஜனலகள, அவனை ஈகரததினினறுக 

துரததிவிடடமையால, அசயககரததில தனது 2% sus 

௯லததைக கழித.து இறஈதான 

கரீடியஸ எனபவன் முபபானசெலவரின் கொடுமை 

கட்கு மூலாதாரமாயிருதவன இவனுடைய ஏவலால 

பலா தமது உயிரை இழகதனா அசபற்றி இவனைச் சாவ 

ஜனககளும தெழிசுதா£ரகள் 

இவகிருவரும தமது இளமையில ஸாகரடீஸணைடை, 

அணுகி, பயபகதியுடன அ௮வாசகுத தொணடுபூணடொ 

மூகி, ௮வருடன சமபாஷிததுவரதாசகள எவவளவுகாலம 

அவசகள ௮வவிதம பழூவெஈதாகளெனபது ஈமககு 

வெளியாகவிலலை ஸாகரடீஸுடன பழூவெகதால wary 

கத தாககிககவும, இராஜாஙககிஷயலகளை நனகுடதத 

வும சறறுகசொளளலாமெனற எணணததுடன, அவவிரு 

வரம கொஞாகாலம ஸாகரடீஸை அடுததுப பயினறு 

வகதனரெனபதும, அககாலககளில ஸாகாடீஸ அவா 

களது தீயவொழுகக௱களைக கணடிததுவஈதாரெனபதும, 

சிறிதுகாலம ௮வவாறு அடஙகியொழுகெ கறறபிறகு ௮வ 

விருவரும் நீககினாரென பதம ஜெப ௮ கூறறுககள, 
அவவிருவரும ந$ீணடகாலமாக ஸாகரடீஸ௩டன சமபச 
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ஷித.தவா தனெெெனவும, Hager தல்கிபியாடிஸை அதிக 

பிரியததடன ஸாக். ரடீஸ பாராட்டிவஈதாசெனவும 
போடோ எழுதியுளளாா, ஆலூபியாடிஸ மன்மதமேனி 
படைத்தவன சரிஸலாசிகள ஆடவ ரழசைப பெரிதும் 

மதிச.துவர்தசனசேயனறிப பெணடிரது எழிலையும அத் 

கணைப் பேணுவஇிலலை ஸாகாடீஸும முககயமாய 

ஆடவாரது வடிவழகையே grass மெச்சிவஈதத 

னால, அழகிற Apres .நலகிபியாடிஸை அன்புடன 
பசராட்டிவசாரெனபசை நாம ஒபபுககொள்ளலாம. 

குருமுறை போரசுகளததில இவன துஉயிரைக சாபபாறநி 

வெறறிபபுகழையும ஸாகரடீஸ அவற்கு ஈஈதாரெனறு 

முனனாக் கூறினோம இ மு 490-ஐல .தலடூபியாடிஸ 

சசஜாகககாரயததில தலைமைவகதத ஈடததத தலைபபட் 

டான கி மு 415-இல இவனை ஜனஙகள ஈகரினினறும 

ஒட்டி விடடதனை, கெடுஙகாலமாக இவன ஸாகரடீஸு 

டன பழகிவஈதானெனறுசொலவதறகு இடமிலலை,க்ரீடிய 
ளெனபான பளேடோவின பாது; Apes ஞானவரன, 

பல.ல்களிற பயின்று தோசசிபெறறவன அ தலின, 

இவன ஸாக.ரடீஸா1டன நெடுககாலம பழகியிருககலா 

மெனபது ஒருதலை 

இவகிருவசையும ஸாக் ரடீஸசிஷ்யர்களென ஐனங 

கள லிபரீசமாகககொணடு, அவாகளிடததிறகணட தீத 
குணஉகளை மாகரடீஸமேல் ஏறறிவிடடசாகள முபபான் 
செலவர.து ஆடசி முடிகதபிறகு, ஸாகரடீஸமேல் ஜனக் 
கட்கு விரோதம் ss Sot spi. க்ரீடியஸ் எனபவ 
னது ஞானாசிரியா ஸாகரடீஸ எனற தபபான எணண 
மானது, முனனமேயே ஸாக்ரடீஸமேல Serre 
கொண்ட கோபததைப பனமடங்கு பெருக்யெது
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அவாமீது குறதஞ்சாட்டிய மற்றைய இருவருள, 
மெல்டஸ் எனபவா ஜா கவிலாணா லெகான் எனபவா 

ஒர பரஸஙகபோதகா இவகிருவகுபபினரும முனனமே 

ஸாகரடீஸ கேடட சேளவிகளால மடககபபடடுப பங்க 

மடைஈதுளளசாகள, எவவாறெனில,உததமககிகளெனற 

பெயாபெறழு விளகயெ சிலா, ஸாகரடீஸால பரீக்ஷிக்கப் 

படடுத தாககள ௪ழுதிய கவிகடகே communis seam 
மூடியவிலலை வேறுவிஷயஙகளிலும தமககுத தெரியாத 

தொனறிலலையென ௮வாசள செொணடசெருசசை அடகு 
அவாகளைப பலமுறை மூரகையராககிலிட்டார ஸாக்ச 

மீஸ, இவவாறேே, பரசசகபோதகரையும பலமுறை ஸ்கச 

டீஸ சேளவிகளால மடக, ௮வாகளது அறிவீனததைத 

துலகனொ அ௮வவவவகுபபைச சோகதவர ஸாசரடீஸ 
மீது வைரசகொணடு, வசை அடக்குவதற்குச ச௪மயம 

பாரததிருதனா அது இப்போது அவாகளுக்கு வாயத 

தீது. மெலீடஸ, ல்கான இருவரு ம, அனைடஸுஈடன 

சோஈதுகொணடு, தககள கூடடசசாரை மானபகசஞ 

செயத் ஸாகர-ஸாுககு கிரோதமாகக் சராயஙகளை 

ஈடததிஞாகள
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12-ஆம் அதிகாரம் 

மூனு குற்றங்கள். 

  

[ஸாசரடீஸமசயத எதாவாதம--யதனமின றியிருகத து... 

குசறவாளியெனத இரமானிசதத--அதனியா தணடிககும 

மூறை--ஸாகாமீஸ நியமிதத பிரதிதணடனை-.-௮வா ஈடசதை 

wre ஜனகசளசோபககொண்டது-- மரணதண்டனையை அகா 

தாமேவரவழைததசகசொண்டது-ஸாகரடீஸ ௮டைகஈத தருபதி } 

Th LT UIE OO LI CLP €or உ பயவாதிகளும oR sgn es 

மாறறககள இவையெனசக கண்டறிவது இபபோது இய 

arg பேள2டா, ஸெனுபன எனபேசா எழுதிய நால 

கரிலிருஈ அ சிலபகுதிகளை மடடுமஊளகிததறியலாம ஸாகர 

டீளம்.து ஏறபடுததிய கூறறககள முறகூறியபடி. கூனறே 

அவறறுள இசணடாவதாூயே (வேறு புதிய தெயவககளைக 

கறபிசுகிருா' எனபதை நிலகிறுததுவது வாதிகளுக்கு 

எாரிதாகிவிடடது ஏனெனில, அசரீரி முதலிய ௮பூதத 

தாறற சள தமமைஈலவழிபபததிவநததாகபபவமுறை 

ாகரடீஸ கூறிமிருகரொ அ தபறறி அவா அதை மஅத 
துரைககவிஓலை *சம.து முனனோ தொழுதுவருஈ தெய 

near இலா போ ுலமுவதிலலை' எனபது முதலாவது 

குறறம இதை ஸாகரடீ௰ முறறிலும மததுரைதது, தம் 

மைக குறறஞசாடடிம் மெல்டலைச சபையிலேயேகண 
டிகதுப பேசினா மறறவாகளைாபபோலவே தாமும் 

தமது வாழராளமுழுதும மதகிஷயமான சடமைசளைச 

செயதுவரதாராயினும, ௮ரிஸடோோபானஸ ஸாகரம்லைப் 

பறறி அவதாறுகளகூறிய நாசமுதல ஜனககள அம்ம 

'ஹானைபபறறி விபரீதமான எணணககளகொணடு, அவ
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ரைத தூறறிவுதனா இபபோது குறறஞசாடடபபடட 

வுடன; ஜனஙகள முனகொண்ட அாபிபராயககளுககு 

ODT & £1. ew அஞசினாுமேயனழி, குற்றஞ்ச 1டடினோ.த கட் 

டுசைசகு ௮வர அணுவளவும அருசவிலலை பழைய ௮வ 

தாறுகள மறுபடியு ப செமபி ஜனஈகளசல ஆகரிசசுப 

படபபோகினறன ?வயனழுறுஞி,சபைபிலுளளோரை 

Cora, ‘aS gira Dara maa எபபொழுதேலும 

பிறாச = & SEE Cut Bg wens எவேனுங Care 

parr s-- வினுவி, அககுறறததை வலியுருதபடி 

செயது, வாதிகளைப பலவிதமாகக கணடிததுபபேசினா. 

ry குறறமாகிய *அசனஸ வாலிபாகளை ச 
சம தாட?$போாகளையால தயவழிகளிற புகுததிச கெடுத 
துவிடுகிறா' எனபது முதறகுறறகஅடன சோககபபட 
டது வைதிசவிரோதமான கொளகைககாப போதிதது 

வாலிபர,து மனததைச கெடுததுவிடடாரெனறு ஸாகர 

டீசைச குறைகூறியதோடு அமையாது, ௪ திரிகள வே௮ுபல 

குற்றகளையும அவாமேல சுமததினாகள பெறறரோசை 

மதிபாதிருகசவும, நாடடின சடடஙகளை உ படசைசெய 
யவும, தமமை மதிவலலோரெனஎணணிக சுரவமடைய 

வும, உறருருறவினரை ௮லமஷியஞசெயயவும, பண்டைப 

பேராசிரியரின ௮ம தவாகயககளுககு வலிஈது விபரீதப் 
பொருளகளைக கூறவும சுறபிதத, வாலிபாகளை ௩றகுண 
மறற சனனெஞசராககிக கெடுததுவிடடார ஸாக்ச 

டீஸெனறு ஜன கள கூறினாகள,. 

ஸாகரமஸகொளகைகளையும அவரத ஈடத்தையை 
யுமசாதூககி .ஐராயரதோககு, மேறகூ நறியவையெலலசக்
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பொயபொதி சகடடுரையாமென்பதும, ௮வா.து கிரோதி 
சளின கட்டுபபாடடால ஏறபடடவையென பதும வெளி 

யாகும ௮ககாலததாசககுள ஞான தீபமபோல விளககன 
ஸாகசடீஹின அ௮றிவுமுதாசசியையும, ௮வரது சகொளகை 
சளையும உணமையாகப பாமரஜனககள் உணரககூட 

விலலை பலா தமககுத தோனறியவா௮ அவரைபபறறித 
தபபான அபிபராயசகசாக கொண்டாகள, லொ ga 

௪௮ விரோதிகள எழுதிவைதத கூறறுககளை ஈமபினாகள. 
சிலா சாடகததில நடி ததுககாடடியதை மெயயென ஈமபி, 
அவரிடததில வீணாக வெறுபபுககாடடினா, ஸமயோகித 
மாக அவா கூறிய மொழிகளைத திரிதது, சிறிதுமொவ 

வாத கரூத்துசகளை ௮வா வெளியிடடதாகச கூறினர் 

சிலா, 'மூற்கூறியபடி,, தாமமாரககததிறகு ஞானமே முகய 
ஸசதனமென்ற௮ு ஸாகரடீஸ கிளைதது, மறறைய மனநிலை 
களை ௮௩ஙனம வறபு௮ுததா.து விடடமையால, ௮வறறை 
அவச மூறறிதும ஓஒபபுக?காளளவிலலையென அவரது 
விசோதிகள தாமானிததாரகள இதுபோலவே, yar 

குடியரசைபபறறிக கூறிய சிலமொழிகளைகசொண்டு, 
அலா அ சருடிய/சையே பழிததுரைததாரெனப பலா 

கருதினாகள, இவவாறு காரணமினறிப பிறரைக குறை 
கூறுவது மிகவும ௮அசமபாவிதமாகும இவரைபபோலச 

சட்டதிட்டக களுக்குப் பணிஈதடாதவா ,ததனரைகரில் 

எவருமிலலையெனனலாம, ஈககஙின ஈனமையையும் மேன் 
மைகயயுகசவனியாமல சலாமலிளைததுக குடியாசை நிலை 

குலைத.தமாறறிய செலவருடன இவா சிறிதும் உறவாட 
விலலை,முபபானசெலவா ஈகரை வலிதிறகவாஈதுசொண்ட 

seaphe, அவருடைய ஒழுசகத்தைபபறறித தாவித் 
துடை ததததகாச அசசெலலாசள் அவசை வெருட்டி, தம்
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சொள்கைகளை எவாககும போதிக்கககூடாதெனறு 

தடைசெயத்சாகள, அபபடிச செய்தால, அவருடைய 

உயிசை வாகடவிடுவதாகவும அசஈறுததினாச்கள, உயி 
ரினுஞசிறஈத ௮வசது ஈணபசாகிய கேரிபானை (Chaere- 
phon) ஈகரினின௮ம தரததினாகள, இதுகிறக 

மேற்கூறிய ஜனவிரோதமுதலியவை ஸாக்ரடிவ் சண 

டனையடைவதறகுக காரணஙசளாகக கருசுபபடினும, 

வேழம வெணபுழுதியை மேறபெயதுகொணடு அளைவது 

போலவும, ருளிகசபபோயச சேறறைப பூசிசொண்டது 

பபோலவும, சாமே ௮ததண்டனையை வருவித,துககொண் 

டாரென௮ ஒருவா௮ு சொலவதறகு இடமிருககின் ஐது, 

ஆதலின, பரோபசாரமே பெரிதெனறு கினைததுத sr 

எணணியவணணம சகடமைகளைச கழிததுவாத ஸாசா 

டீலஸை, தளளாத வயதெனறு சிறி.தம இரஙகாத, ௮2 

னியா அுரிதமாயக கொல்ைபுரிஈதாரெனற௮ ஸெனாபன 

பழிகூறுவது கில்பெராததசாகும இசை இனி dase 

Garr uw, 

13-ஆம் அதிகாரம் 

எதிா வாதம். 
  

[றைசசாலைலாசம--அப்பாலோ ௨உதஸவம்-ஸம்பச ணை. 

ஸாச்ரடீஸ மனரிலை-- தப்பியோட உபாயமதேடியது-- ஸசதச 
கஸ அதை ஏறசாத.து ] 

ஸாக்சடீஸ குற்றஞ்சாட்டப்பட்டபோது தம்தை 
விடுவித.துக்கொளவதறகாகக தாம சொலுமவஸ்டிது
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எதிவாதததைபபறறி இறையும சிதிககவிலலை அ௮வரழி 
சணபா ஹோமோஜீனிஸ் (17600 8006) எனபவா ௮வ 

விதம் வாளாவிருபபதனால விளையும கெடுதியை gars gs 

எடுத.துககாடடியபோது, ஸாகாடீஸ பினவருமா௮ கூறி 

ஞா -- 

“எனது தீகறற வாழவே கான கூறும தகுஈத எதா 

வாதமாகும யானயா துசொலவதெனபதைபபறறிச சறறு 

தினை ததால, அசரீரி எனனைத தடைசெயகனெறது இத 

னால, சான இறகதுபடுவது கடவுளுககுச சமமதரதா 

னெனபது வெளியாகினறது இதுகாறும, குணததிலும, 

அதிவிலும, ஒழுககததிலுஞ சிறது, ஈணபாபலராதும 

போறறபபடடு தருபதியுடனே காலததைக கழிததுவச 
தேன் எனது ஒயுள இனலும பெருகுமாயின, யான மூப 
படைந்த, பராவை குனறி, காது கேளாது, அறிவு கெட 

டுபபோய, எனது வாழககையையே வெறுததுசைசக 

கேரிடும எதிரிகள (வேணடுகிறபடி மரணதணடனையை 
என்க்கு விதிததாரசேயாயின, ௮தனால எனசசூ ௮வ 
மானமொனறும ஏறபடாது, ஈயாயாதிபதிகளுககே ௮வ 
மானம ஏறபடும ரன இறஈதபின எனனை அறிவை 

வளாதத பெரியோனென ஜனஙகள முனனிஓம முமமடி. 

கொண்டாடிக கனபபடுததுவாசள,? 

இவவாறு, எதாவாதம யாதுசொலவதெனபதைச 

சறதறும சரதிககாமலும, பிறரை மதிகசாமலும, ஈயாய 
சுபைமூனனே யாதொருகவலையுமினறி எழுஈதுகினறு, 

மைக்குத தோனறியவாறு கமபீரமாக ஸாகரடீஸ பதி 
அரை பபுதறகுப புகுஈதா, சபையோசை வயபபடுததித
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தாம் உயிவாழவேணடுபெனற எணணம அவரிடம் ௮ணு 
வளவுமிகலை, ௮ரிஸடோபானஸகாலமுதல தமமீ.து ஜனக 
கள கொண்ட கெடடவெண்ணககளை அவா முதலிற கண 

டி.ததுக்கூறி, பினனா sro von Csr Suse egy 

ணததையும, தமமையும பிறரையும பரீடசிதது அறிவை 
வளாககுமபடி கடவுள தமமைபபணிதததையும, கிருபபு 

வெறுபபினறித தாம அததொழிலை இதுகாறும ஈடாததி 

வஈததையும, விரிதலைபெறறாலும அ௮வலிதமே இனியுஞ 

செயய உத?ததெதிருபபதையும, தமமைத தண்டிததால 

கடவுளையே பழிதததாகுமெனபசையும, தமககென 

வாழாது பிறாபொருடடே வாழகாளைாக கழிததுவரும 

தமமைபபோல வேறரறொருவசையும காணபது அ௮ரிதென 

பதையும், தாம வாலிபாகளைத தீய வழியிற புகுததிய 

தாக்க கூறுவதறகுப போதிய சானறுகள கிடையாவென் 

பதையும, தாம இதுவரை ஜனஙகளுககு உ பதேசிததவை 

பெலலாம ஈறபோதமென கிலைநிறுததுவதறகு ௮0ேசர் 

தமககுபபின வெளிவருலவாரெனபதையும, விஐதாரமாக 

எடுததுமொழிஈ துகன மழையெனபபிரைகமாரிபொழிச 

தார். குறறவாளிகள பணிவடன பேசுவதையும, மனறா 

டிககேட்ச்ச சபையோரது மனததைப பலவழியாகத 

இருபபுவதையும பரசாததோகரு, ஸாகரமீஸசெய்கை 

வியபபையும வெகுளியையும தாத, அவரது பரஸஏ 

சததைக சேடட ஈணபாசள,; மனொரது மிகவுதக௧௫த 
sor, அவரது பகைவாசளேோச, கழிபேருவகை பூததனா 

அ௫குக குழுமியிருஈக பலரும, சபையினது தீரமானம 

ஈதாகுமெனத தெளிவாக உணாஈதனா தமமை ஸாக்ர 

மஸ அ௮வபதிதததாகச சபையோரனைவரும எணணது 
11
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சொண்டனா விசாரணை மடிஈதது சபையோரதுஅபிபரா 

யம கேட்கபபட... த 9276 பெபாகள & ஸாுகரடீ2ு க்கு 

அதுகூலமாயுப,381 பெயாகள அவாககு பரதிகூலமாயும 

தீரமானிததராகள அதிகமாகவுளள ஐவாதிரமானததைக் 

கொணடு, ஸாகரடீஸ குறறவாளியென அறுதியிடபபட் 

டது, இலவவிதம, சபையோருள ஸாகரடீஸுககு அனு 

கூலமாயுளளவாகளும வீரசோதியாகவுளளவாகளும ஏறக 

குறையக தொகையில சமமாக இருநதது வியபபினலும 

வியபபே 

குறதவாளியெனத தாமானிதத 9றகு எவவிததணட 

னையை விதிபபது தததியாகுசிமனபசை ஈயாயசபையார 

நிரணயஞசெயவதுணடு வாதிகள, தமககுக தகுதியாகத 
தோனறும ஒருகணடனையைக குநறவாளிககு விதிககும 

படி சபையோரைக கேடடுசுகொளவாரகள குறறவாளி, 

அ௮தறகுக குறைவான ஒருதனடனையைத தனக்கு விதிக 

குமபடி இரநத வேணடுவான பினனர கயாயசபையாா 

அவவிரணடுவேணடுசோனளில யாசகேலனலுமொனறை உழ 

திபபடுசதுவ.து வழககம சபையா அ௮கூகரிககுமாறு 

கூடியவரை தகக தணடனையைததான குறறவாளனி பரதி 

யாக விதிககுமபடி கேடபான அமமுறையையொடடியே 

ஸாகரடீஸுஈககு மாணதணடனையை விதிககுமபடி வாதி 

கள கேடகககொணடனா அததணடனைககுப பதிலாக 

#281 to220acc 1011 ] பெப் சடையோச 600 போ 
சள எனறும, 501 போகள எனறும, 07 போகள எனறும, பல 

வா.மு கூறுவதோடு, பாதிகூலமாக உளளவாகளினதொசை அனு 

கூலமாயிருதவாகளின தொகையைசசாட்டிலும 8அ௮திகமான 

தெனதம, 30 ௮த்சமானதெனறும கூறுவா,
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அபராக௦, சிறைககரவல, நாடுதுறததல, எவ தக சரமிழத 

ச முதலிய தாழசக சணடனைகளில யாதேனுமொனறை 

ஸாகரடீஸ வேணமிவா9ரனறு சபையோரனைவரும எதிச 

பாரததராகள அவவிசும ஸாகரடீள மேவணடியிருஈ தால, 

அ௮வசது வேணமிகோளுககு இரகக, சிறிய சணடனை 

யொனநை அவர விரு மபியபடிபே சபையோர விதிக 

திருபபாகள YEO, அ௮வவிதககுறைவான சுண்ட 

னையை அவா பணிரஈதிரககவிலலை குறறவாளியெனசு 

தரமானிசகபபடடு, வாதிகள வேணடிய௰ய தணடனையைச 
கேடடவுடன, அவரது மனம அ௮ழனறெழுஈதது அவகவித 

தணடனைககுளளாவதறகுச சமமகமாவெனற௮ு சபையேசச 

கேடடபோது, sar றறஙசெரணடு செலமாறறங்கள 

பசாஈசார அமமொழிகள, எதாவாதஞசெயயுமபோது 

அவா கூறியவறறினும மிசகசகாடுமையாக எழுஈதன 

“மேலீடஸ விதிகசு தண்டனைக்கு பசதியாக ஈரன 

எதை வேண்டுவது? உஙகளிடததில ஈரன பெறககூடிய 

சகுநத மரிய/சையைக குறிககவேணடுமா? தஐயின, கூறு 

வேன சககரபூபொதுமாளிசையில (Prytaneum ) «762 der 

வைசுதகை கெளரவபபூ$ததி, ஈகாபபொதுசசெலவில என 

னைப போவஷிசதுவரவேணடுமென பசே எனகோரிககை, 

குடுமபககவலையை அறவே ஒழிச.த, வறுமையை விருமபி 

Cupp, &br ஒவவொருவரும மன்ததூயமையும, குண 

மேனமையும பெறுவது ௮வசயமெனறு போதிதது, 

பொதுகனமைககாகவே பாடுபடடிவகத எனககு, MS 

தசைய சமமானமே ஏறறது bar எளளளவும எனக 

குச திுகுவிளைககுமபடி ரான ஈடஈதுகொணடேனென 

பதை ஒருகாளும ஒபபமாடடேன மசணதணடனையை
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நீகள கவிதிப்பீகளாயின, ௮து ஒருபோதம எனக்குச் 
செடுதலை விளைககாத, ௮தறகுபபதிலாசு சாடடைத துறத 

தல், சிறைபபடுகல முதலிய தணடனைகளுககு உளளாவ 

தாக கான கூறுவது சரியனற௮ு உணமையில பலதீமை 

களையும இவையே எனககு விளைவிசகுழ அபராததண்ட 

னையை கிதிசகுமபடி ஒருவேளை கான கேடடுககொளள 
லாம, அஃது எனககு அ௮ததணைககெடுதியைத தராது, 

ஆனுல யான வறியவன எனனிடம பொருள திச 

மாகக கிடையாது எனனிடம இருபபதசெலலாம ஒரு 

மைனா % வெளளிதான ஆகலால, ஒருமைனை அபராதம 

வீதிககுமபடி நான கேட்ப்பன எனனருகுளளபளேடோ 
முதலிய எனது சணபாகள இவலபசரதததொகையை 

மூபபது மைனுவாக உயாத.துமபடி எனனை வேணடுகின 

ராரகள,அவாகளே ௮ஈதததொகையைச செலுததுவதாச 

வும ஒபபுககொளளுகராகள, ஆசலின, 80 மைனா அப 

ரரதசதை மாணதணடனைககு பரதியாகக கூறி, உ௩௪ 

ளுடைய தாரமானததிரகு ௮தை விடடுவீடுறன,'? 
cap வெண்கலககடையில மதயானை புகுகதது போல 

வாயகூசாது தடதடவென ப ஸாகரடீஸ பேடுனா 

இவவசனககளைக கேட்டதும, சபையோருசகுக் 

சோபததீ ஜூணடது ஈகாரததிறகுச ஏறகத ஈனமைகளை௪ 
செயதோசககு, ஆதனஸவாசிகள தமத் ஈனறியறிதலைக் 

காடடுமபொருடடு, ௮வரை ஈகரபபெொசதுமாளிகையில 

வசெைசசசெயது, ஈசரப பெசலுசசரககறையிலிருஈ.து ௮வ 

ரகரூ வேணடிய பொருளசளைக செலவிறகு அளிபப 
  

« Mina==A Greek unit of value equivolent to 100 
‘drachmas or 100 ShillingsesRs 75
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துண்டு ஸாகரடீஸ குறறலாளியெனறு இர மானிச்சகபபட் 
டும, பணிவுடன தமது தணடனையைக குறைசகுமபடி 

மனருடிககேளாமல, ஈகரததுககு ஈனமைசெயதவருள 

ஒருவசாகத தமமை மதிதது இவவாறு புகன்றது, ௪பை 

யேசாககு அடாத சுசாயமாகத தோறறியது, காவல 

கொணடு ஸாகரடீஸ ஈயாயசபையை நிரதிதததாகச் சபை 

யோ எணணுகொண்டனா ஸாகரடீஸ உரைத்தமாறு 

ற ககள, பவோடோ, கரைடோ முதலிய ஈணபாகளசாதில 

நரராசமபோல படவே, புணமேல Oars 8 நுழையக் 

அடிசசினறவரபோல துடிததனா, மனம பதைபதைதத 

னா, ஆருததுயாககடலுள அ௮ழுஈதினா, சதருவலையில 

ஸாகரடீஸ தாமேயபோயசசிககிககொணடாரென று பரித 

மீததாகள தமமை உயாததிககூறுது, யாதொருபிடி 

கையுமின ஜி, 80 மைனா ௮பராததணடனையை ௮டைவ 
தாகஸாகரடீஸ ஒபபுககொணடிருகதால,சபையோ௮தை 

௮ஙகோரஞசெயதிருபபாகளெனபதறகுத தடையிலலை, 
சபையோரைச சிறிதும மதிககாத, தாமகொண்ட as 

தைக கூசாமல ஸாகரடீஸ் வெளியிடடபடியால, மரண 

தணடனையைத தாமே வரவழைததுககொணடாா எனறு 
கூறுவது சாலவும பொருஈதும 

வாதிகள கேட்டுிசகொணடபர மாணசண்டனை 
விதிசககபபடட.து முனனிஓும எணப௫பெபயாகள a Be 
மாகவே இததீமானததை அமோதிததாரகள். விதிசகப 
பட்ட தணடனையைக கேடட ஸலாதரடீல, தமது தனமை 

யில சிறி.தும மாறவிலலை சபைமுனபாக முனனசக கூறிய 

மொழிகளுசகாக ஒருசிறிதும ௮லவா பமனவருததமடைய 

விலலை சறைசசாலைககுக கொணடுபோகபபடுதறகுமுன்
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சபையோசை கோக அவா ஒரு சிறிய உபஈயாஸம் 

செயகாா அவா அருளிசசெயத்தாவது 

நரன இதுகாறும ஈடஈதுகொணடகிதமும, அதன 
விளைவும எனககுப பூண தருபதியைக கொடுசகன, 
ஈான காரய௫களை எணணிகதுணிஈத செயயும? பாகம, 
யாதேனும் ஒளறைபபறறிப பேசபபுகுபபோதும ஈயாய 
வழியை விலசெசெனறால, அசரீரி ௮றபலிஷயஙசளிலும 
எனனை இ.தகவனா தடுசதிருகக, இனறு நான இசசபைசகு 
வத.துமூகல கான பேேசி.றடிதததுவரை, ஒருகடைவை 
யேனும மது எனனைத சுடைசெயயகிலலை இன்வரை 
எனனைத தவறுகளசெயயகிடாது, ஈலவழிபபடுசுதி, 
எனசுகு வழிசாட்டிபோல கினறஅு,யாதொனறுஞசெய 
யாரமல, இனறு எனனை விரசததை உறறுகேோககிலை, 
sree சபையோமுன சொனனவையாவும சரியானவை 

எனப.தும, எனககு விதிகச மரணதணடனை எனககு ஈன 
மையேபயககுமெனபதும வெளியாகனறன தறகாலத 
இல இறடபே எனசகு யாவறறினும மேனமையைத தச 
கூடியது இறபபெனபதைக கனவறற றுறிதுயிலுககு 
ஸமானமாசக கொணடால, ௮.து கடைபபதால எனககு 
லாபமேதவிர ஈஷ்டமிலலை, ௮வவாறனறி, புரணசதை 
கள கூறுகிறபடி, இறபபுப புதியதோச உலகில (12065) 
* புதியதோச வாழவைத தருனெறசெனபதே உணமை 
  

# Hades— the abode of the dead conceived = e.ther 
asa dark and gloomy subterranean realm or as a remote 
istand bevond the western ocean Atits entrance was 
the three headed watch dog Cerberus, beyond was the 
stink, across which Charon the dark ferryman conduc- 
ted the sonls of those who had been buried with due 
rites, while vet other rivers were Acheson, the river of 
woe, Phiegethon, the river of fire, Coeytus, of wailing, 
and in later myth, Lethe, the stream of torgetfulness. 
Hades and persephone presided over this realm, while 
Hermes acted as conductor thither of the souls of the 
dea
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யாயின ,அ௮வவுலகலுளள பேராவீசாகளுடனுப பிற மமேன 

மககளு_.னும கூடிப பழகி, நீதிசாஸதரஙகளைபபறறி ஒரு 

வரையொருவா உசாவித தொடைவிடைசளால ஆசாயசசி 

செயயலாம ” 

மாணதணடனையைபபறறி ஸாகரடீலஸகொண்ட ௧௫ 

த்து இதுகான ௮வரை இழகககோசத தருணததில, அவ 
ரது ஈணபாகளுககு ௮கஙனம புலபபடாதமேபாதிலும, 

பிறகு ௮அவவாறே அலாகடகும தோற்றியது விளையும 

பயனை ௮றிஈதுகொணடே ஸாகரடீஸ ௮வவணணம பரதி 

வாதமசெயசா£ா சடவுள தமமை இவவுலகில ருஷ்டி தத 

தன காரணதகையு 2) அஞ்சாமை, கெஞ்சமுதி முதலிய 
SUG APS குணஙககளையும உலகததாசககுக ORL 
கக காடடுவதறதக தத இடமும Sroipn gm 

அவசசகு வாயசசுன அ௮ரகாளவரை அதீனியாமக்திபில 
ஞானசசுடாபோல விள ஈகிசு தமவாழசரளமுமாரவ தையும 
௮வாககு கறமீ்பாகனையை அவளிபபதிலேயே கழிகதவா, 
அனறு மரிகசுறகஞசிப பினனிடைநதால, ௮வவையாரே 
னும் மூபபாசோர? அ௮பாயம வருஈசாலததிலரரோ பெரி 
போசள தாம கூறுவதை *_ததிசகாடடிப பிறருடைய 
வியபபை.பு ௨ மதிபபையும பெற த௨வேணடும அபபொரு 

தன்றே, ௮! பெரியாரது குணஎசள மாசுீகயெ மணி 

போல, யாவராஓும போறறபபடடுச சிறகது ஒளிரு ம! 
காணபோ கணகூ௪ வெஞசுடாவீசி எ௫கும ஒளிபரபபிய 

கதிரவன, ஒருகணசுதிலே குடமிசைகுளிதது மறைஈதாற 
போல, செனற முபபதாணசெளாகக கூரறிவாலும் 
மனததாூய்மையாலும அதனஸககரில தமது புகழைப் 
பரபபிரநின்று மி௨விய ஸாகரடீஸ, யாவரும கிசனிக்கத 

தககலிகமாசு, **கருககொணமுூ வாயதீறஈத மினன லின”? 

கடிதாகத திடீரெனறு தணடிசகபபடடு மறைஈதா, 

te 0
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14-ஆம் அதிகாரம் 

சிறைச்சாலை, 

[(ச்சைடோவுச்கும ஸாசசடீஸாககும சறைசசோட்டததில 
சட சமபர ஷணை ] 

மரண்தணடனை AA SEU IDG, வழககபபடி 

சிறைசசாலையில, மறுகாளே, ஸாகரடீஸ, விஷத்தை 

அருஈதி இறஈதிருககவேணூிம திருவிமாவொனறு 

கு௮ககிடடதனால, சணடனையை நிறைவேற.றுவதறகு 

மூபபதுகாடகள ஆபின ௮வவிழா, வருஷூததிறசேோச 

மூறை வெகுகளிபபுடலும அஆடமபரததுடனும அப 

பாலோ (&றற௦110) எனற தெயவதகை உததேிதலு, 
ஆதனஸைாகரில கொணடாடபபடடது முசசமயததில, 

அதீனியாகள ஒருவககத்தை அலஙகரிததுஈ சில ௪டககு 

களை ஈ௨ததி, டீலால் (06105) எனற ஈகரததிறகு யாத 

திசைபோயவருமபடி சில முகயஸசாகளை அனுபபுவசா 

40 ௮வாகள திருமபிவர ஒருஅதிசெலலம இதனமததஇி 

யில நசரில மாணதணடனைகளை நிறைவேறறுவது பெரும 
பாவமெனது ஜனககள கருதினாகள அதுபற்றி, ஸாகர 

டீஸ த௫களஒனறு சறை.பில இருககவேணடியதாயிறறு 

பாரததோ. ரது மனமபுணபடுமாறு, அவரலுகாலில வில 

இட்டு அவரைக் கடுஈசாவலில வைததனர் ௮வது ரண 
அரிது பலா, Gopdn ௮வருடனகூடவே இருகத சால 
ec தபபியோடி அயலதேசம£பாய்ப 
விழைக்குமபடி ஈணபர்கள பனமுறை இவரை வேண்டி 

னூகள்; அவரது உயிரகதோழரரகிப கரைடோ, சிறைக்
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காவலருக்கு வேண்டிய பெருள்ளிதத் ஸாக்ரடீஸைத தப 
புவிகக ஏற்பாடுசெய்.தழமுடிததசா, அவ்வடாத கார்த் 

கைச் செய்வது தமக்கு ௮டுககாதெனறு லக் ரமா பிடி 

வாதமாயச சொலலிகிட்டாராசலால, அது நிறைவேற 

வசறகு வழிபிலலாமறபேோயிறறு, ஈயாயசபையோமுன 
பலவாறாகத சமமை மீககூறித தமமினும சிறகத ஈயாய 
வானசள எவருமிலலையெனறு கிலைகிறுகதிய ஸாகாடீஸ, 

கிசதைககிடமாகும ௮பபுனதொழிலகச செய சமககு 

இசவிமதியுளளளவும இழிவயையும பழிபபையும விளைகித 

அதஅககொளவாசோ? 

பனனெடுசாளாய ௮வாககு இன்பமும ஊககமும 

அ௮ளிசக.த,தனசமூசகஇறகுரிய கிஷயகசளை.பும் ரீதிவிஷ 
ய சகளையுமபறறிய ஆராயவலலவா? அவகிதஆசாயாசி 
யிலேயே, இவா சிறைபிலிருசக ரோகத முபபதுராள 

களும FG gar ஒவவொருசாடகாலையிலும அவசது 

மனைவி புகதிரா ஈணபா முசலி பேசா அகருக்கூடிப பல 

விஷயஙகளைபபற்றி ஸமபாவஷிததுவஈ கனா, அற.பில தாம 

தனியாயிருகத காலககளில தெயவததினமேல (ஜேல்௦) 
தோததிரபபாககளகடடியும, ஏலாபல்(&50)௪ மு இய 

கறபிதககதைகளைச செயயுட்படுததியும வினஜேதமாகப 

பெசழுதஅபோககினா அதுவசை அவர் செயயுளமைககப 

பயிலவேயிலலை; இததருணாதான அலா முதனமதல 

பயினரூார அதுவே ௮வது கடைபெப்நீர்சமாசவும ஆ 
விட்டது, ஆதமாவின சி தயத் னைத் ப்ப றறி rar 

டீஷாசுசூம ஸிம்மியஸ் ($பயய188)) Gatco (Kebes), 
பேண்ன் (Phaedon) psiGurragu Ampsrrind o 

"சமிபாஷோ ஈடாதகாக பளேடோ தமது புமதகத்இல் 
12
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கூறுகரா, ௮ஃத, உணமையாசு பளேடோ கூறுவது 

போல கடஈததோ அ௮னறோ ஈமசகுத தெரியாது » Bp 
காணபபடுகிற விஷயககளுப கொளசைகளும பெரும 
பாலஓும பளேடோவுடையவைசஎனப பலா சாதிககிறார் 

கள ௮ஃது எவவாரு.பினுமாகுக ஸாசுரடீஸ தமது மரண 

தசையில காடடிய மனவமைதியும, மனவுறசாகமும 
ப்ளேடோவைப படிபபோச ஓவ9வாருவரககும நினைக் 

குரதோறும கெஞசிலெழும ௮வா காலில தளைபூணடு 
சடபபதும, அழுத கணணும, சிஈதிப மூககும, புண 

பட்டகெஞசமும பொருஈதிய ஈணபாபலா, அவரை நிழல 

போல தொடாகதுசூழாத ௮சறறுவதம,மசாசாகதகுண 
சலசாயப பொறுமையுடன யாவறறையும அ௮டககிக 

கொணடு பறறறற மனததுடனும மகதகஹாஸ முகததுட 
னம; அரறறுகனெற ஈணபரைத தேறறி, இதுவரை ஈடஈ 

தவையெலலாம ஈயாயமானவைஎனழும, மரணதணடனை 

தமக்கு ஈசரமையையே பயகனெறதெனறும ௮வா எடுத 

அப் புகலவதும, சாகதுணையும மனிதரின ௮பிவருததிக 

குரியவைகளில ௮வா தமது அ௮அவாவைசக காடமிிவதும, 

அமமகானிடத்திலபகதிபயூணட ஒவவொருவரது மனதி 
அமஎழாகினமு உளளுதொறுளளுதொறுளளமுருககும 

இவவிதமாக ஸாகர௩ூஸ சமது மீதிகசாலததைச சிை௪ 

சாலையில கழிததாச, சாடசெலலசசெலல, அவரது ஈண 

பாகளின துயரம, **அலகுகிழறபோலு அகனறகனறு”? 
தடிறல, க்ரைடோலின் துககததிறகோ அ௮ளவிலலை தபபி 

யோடி உயிர்பிழைககுமாமு மாக்சஉை அவா மீணடும 
மீண்டும மனறாடிககேடடுககொணடாலும,௮வா௮தறகு 

~~ 

— 

ச் அலகுகிழல--சாயகசாலத.த சிழல், சாலடி.யா.
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உடன படவிலலை சடைசிமுறை இருவாககும தப்பியோடு 

வதைபபறறி ஒருசமபாஷணை ஈடாதது ௮தைப படிபப 

வாகத, ஸாகரடீவஷின குணககள நனகு விள௩ருடி, 

ஆதிலின, ௮தை ஈணடு எழுதுவோம, 

சிறைச்சாலைபில ஸாகரடீஸாக்கும், க்ரைடோவுக்கும் 
நடந்த சமபாஷணை, 
  

ஸாகரடீல் --இவவேளை ஏன் இககு வஈதாய? song 
டோ! இபபோது ௮திகாலையலலவா? 

கரைடோ --ஐம, ௮திகாலைதான 

ஸாக இப்போது உததேசமாய மணி எனன 

இருக்கும? 

கரை,- விடிகிற சமயநதான, 

ஸாக் --8 உளளே வருவதற்குச சிறைசகாவலன் 

உடன பட்டது மிகச வியபபைத தரு ற.து 

கரை --ஈரன பலமுறை இ௩கு வருவதனால எனை 

அவன கனருயறிவான, இதுவனறி, ௮வனுககு ஒருதவி 

யம செயதுளளேன, 

ஸாக் --$ வது ஈரழிகையாகிவிடடதோ? . 

க்ரை.--ஆம, சிறிதுகேரமாயிறறு 

லாக் --ஆயின, என பேசாது வீற்றிருர்தாய? ஏன் 

எனனை உடனே எழுபபலாகா.த?
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க்ரை.-ஸாக்ரடீன், உணமையாகவே யான,இபபொ 

மூக அடைநதிருக்கும துயிலினமையையும, ௮௧௧ததை 
பும ஒழிததல எனகு விருபபமே ஆயினும, தாஙகள 

எவவளவு அமைதியடன அயிலுகெற்ாகளெனபதை 

உறறுநோககி விய துகொணடிருகதேன sua gress 
க் கெகக மனமினறித தஙகளை எழுபபாது வாளா 

இருரசேன தஙசடகு வாழராளமுழுவதுஉ மனவமைதி 
இர்ககமாயுள்ளதெனபதை இதறகுமுனபும பனமுறை 

சான் உணாஈதிருககூறன. இபபேபோ.து தஙகளுககு கேரிட 

ஒருகிற சொடுகதுயசை எவவளவு௫லேசாயும அமைதி 
ty gb தாககுகிமீிரரனபகைப பாகக, முனனிலும 

அதிகமாகத தலகளை 08583 pa, 

லாக் --அ ப்படியிலலை கரைடோ! எனனுடைய வய 

இல் சாவதற்கு வருஈதினால மிசவும கேவலமாயிருககும. 

க்ரை.--ஸாச்.ரடீஸ உமமைபபோல முதியவாகள 

கேடடை அடைாசததுணடு, தஇயினும, ௮வரது முதுமை, 

(சாவுககு வருகதி) விதியைக் கடிஈதுகூறுதலினின்றும 

அவைத் தடுககவில்லை, 

ஸாக் --அ௮ வாஸ்தலகதான, நீ ஏன் இவவளவு?க் 

இராம் இங்கு வசதாய? சொல, 

க்ரை, ரான் ஒரு துக்சசசமான செய்தியைக 

கொணாகதிருககிறேன., உமக்கு அது அக்சகரமாகத் 

தோற்றாது எனககும் உமமூடைய ஈண்பசளைவருக்கும் 

௮.௮ மிகுர்த துக்ககதையும மனவருததததையும தருனெ
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றது எனககுக கொடுபபதுபோல மற்றெவர்க்கும் 

மிகுஈத வருகதததை ௮.து சொடாதெனபது என அணிபுடி 

ஸாக--௮.௪எனன? டீலாஸ் (106108) sarge 
லிருக.து சபபல வஈகதும நான இறசகவேணடுமென௮ 
சொனனூாகளே, அது வஈதுவிடடதோ? 

க்ரை---இலலை, ௮.௪ இனனும இக்கு வர்துசேச 

விலலை sofurs (Sunium) எனற ஈகரில ௮சசபபலை 
விடடு வரத சிலரது கூறறால, ௮து இனறு வருமெனழு 

எணணுகறேன. ௮வாமொழியால, ௮௮ இன௮ இரகு 

வநதுசேருவ.து கிசசயம எனறு தெரிகிறது சாளை உமத 

ஆயுள முடியவேணடிவரும: 

ஸாக் --சரி, சக்ரைடேோ! தெயவானுகூலததால் முடி 

யட்டும, தெயவசடகு மன திருகதால ௮.ப்படியே ஈடச் 
கடும யினும, சபபல இன்று இஙகு வருமென்௮ 

எனகருத தோறறவிலலை 

க்ரை --ஏன வ. ரசதெனறு கிளைக்? 

ஸாக் -சொல்௮ றேன், சான் கபபல் வர் அசேர்க்.௪ 
மறுசாள இறககவேணடுமனரோ? 

க்ரை--அஇகாரிகள் ௮அபபடிததான் சொல்லுகிறார்கள், 

லாக். --அப்.படியாயின், சப்பல் இன௮ வருமென்று 
எணுக்குத தோன்றவிலலை, சாளைத்தான் வரும், இரகில் 
சற்றுமுன்பு சான் கண்ட கனவால் எனக்கு அபபடித் 

தெரிகிறது, ரீ என்னை எழுப்பாதது ஈன்மையென்றே 
Biten « BE pow,
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க்ரை நீர கணட கனவெள ன? 

ஸாக் --வெளளைககலைகரிசத வனபபுமிசக wer gt 

ஒருத்தி எனனை ௮. ணு, 'ஸாகரடீள! ஈரளமூனறிக ஈம 

புகல" எனறு சொனனதாகத தோறறிறறு, 

கரை --எனன அசசாயமான கனவு, ஸரகரடீஸ! 

லாக் --அபினும, அககனவின பொருள எனமட் 
ஆல் ஈனகு விளககுனெறது 

க்ரை--ம தெளிவாசு எனக்கும தோற.றுகிற௮. 

ஆதலின், ஸாகரமீஸ]உததம! எனவா£ததையைக கேட்டு 

உமத உயிரைக் சாபபாறறிகசொளள,உமமைச கடை 

முறையாக வேணடுகிறேன, எனககு உமமுடைய இறப 
புப பலவிதததிலும தயா தருகிறது எஙகும சாணுதற் 

கரிய ஒருகணபரை கான இழபபதுமனறி, பணததைச 
இசலவுசெயயச செததமாயிருுதால உமமைக காபபாறறி 

யிருக்கலாம சான ௮பபடிசசெயயா.தஒழிஈதேனென் ௮, 
உமமையும எனனையும அறியாக பலா, எனனைபபறறி 

விபரீதமாகஎணணும எணணககளுச்குமதளாவேன ஈண் 

பாகளை மதியாது பணததையே போறறும குணததைவிட 
இழிஈததெ.துூ உமமைக காபபாறற மிகுஈத வல எங் 

களுக்கு இருஈ.து முயன்றும,8$ே சிறையை விடடுத தப்பி 
யோட மஅ௮,த$ 2 சனபதை உலகம Ouray Foye gw 

| 

லாக் -உயர்குணததோனே! சசைடோ! உலசத 
'தச்சது அஙபிபரசாயதசதை காம ஏன அவலளவு ப 

இலணடும? காம யாருடைய அமிப்சரயததைப Ge 
முவணடுமோ, அம$மேனமககளெலலாம, காம சரி யன் 
வழியில ஈடஈதோமெனறே ஓப்புககொளளுவா£கள,
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SOT — gid gu, mrssen, eassser wor 

யததைக கவனிததலும அவச்யமெனபது உமக்குத் 

தெரிரதது தான் ஜனககூடடததினமுன சாடடபபடட 

பொயககுறறமும, ஒருவனுககுச சிறியதனறிப பெரிய 
திஙகையும விளைவிககும எனபதை, உமது விஷயமே 

மெயபபிககனறது 

ஸாக.--கரைடோ, ஜனககூடடததினது அபிபசாயம் 

ஒருவனுக்கு Aas தீஉகை விளைவிநகககூடுமாயின, பூவ 

வபிபசாயமே ஒருவலுககு மிகக ஈனமையையும விளை 

விககககூடுமென்பது எனது எணணம இது மேதகக?ே, 

ஆல, அவாகளசல இரணடும ஆவனவலல ஒருமனிசணை 

அறிவாளனாககுதலும ௮றிவிலியாககுதலும ௮வசால இய: 

லாது, மனதிறகுத தோனறியவா௮ு வாகள 668 
PT ser 

கரை --சரி, ௮வவிதமே இருகசடடும, எனக்கு 

இதசைச சொலலும உணமையாகவே, எனனை பபறறியும, 

உமத பிற ஈணபாகளைபபறறியும உமக்கு ber rhage 
கிறதனறோ? :சாககள உமமைத திருடடுததனமாக வெளி 

யேறறிவீடடோமெனறு அறிவிபபசாகள, அதனால எ 

களுக்கு Huss சேரிடம், பணசசெலவு வரும, ஒரு 
வேளை எஙகள ஆையெலலாம இழகசவேணடிவரி ௬. 

வரும, பினனும, அததுடன வேறு சணடனை ககுளளசனை 

அம ஆவோம' எனறு பயபபடுகமீரலலலா? அவகிச 

அச்சமிருபபின அதனை ஒழிததுவிடும அவவிதமான ஷூ 
டஉகசளுககுளளாக ஈரககள சடமைபபடடி.ர௬ஈக0ரம, 

அவசயமானால, உமமைச காபபாற்ற௮ுவதில இன்னும், 

பெரிய அனபகசள வரிலும அலைகளுக்கு உராளுஷ்ச்
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சிதசமாயிருக்ோம. ஆதலின, எனது வாததையைக் 

சேட்டு ஈடகச மறுககா தீர, 

ஸாக் எனககு இதுவிஷயமாசவும கவலையுணடு, 

க்சைடோ! வே௮பல விஷயஙகளபறறியும கவலையுணடு, 

க்ரை--இருஈதால அதைப்பறறிப பயபபடாதீ£, 

அதிக பபணஙசகேளாமல உமமைச சிறையினினறும வெளி 
பேறறிககொணர மனிதாசள அசிததமாயிருககராகள 

கெளியேறியபிறகு, பணததைக கொடுதது ஒற்றாகளை 
லருவாக ஈமபககல சோததுவிடலாம, ௮வாகளஞுககு ஊதி 

யம அ௮திகமாகக கொககெகவேண்டுவதிலலை எனபதை 
8 அறிவி என ஆஸதியெலலாம அமபொருட்டிருக 

Sea per, yo போதுமெனறே நினை ககிறேன எனபணத 
தைச செலவிமிவதில தஙகளுககு ஏஎதே.லும மனமொவ 

வாதாயின, தமது சொரதாகரததைகிடடு இவவாதனஸ 

சுசரில வசிககும் உமத ஈணைபராகிய பசதேதசிகள பஒரும 

அள. ரலாபணததைச செலலிடசசிததராயிருகரறொகள 

அவருள தீபஸ் ஈகரத.து ஸிம்மியஸ் (5 பப ௦1176௯) 
எனறலொருவச இதறகெனறே ஏசாளமான பணம 

கொணாகதஇிருககறா இனனும கேபீல் (60585) முதலிய 
பலலோரும இககனஞசெயய ஆயசதமாயிருசகிராகள. 
ஆ.சலின, மேற்கூறிய காரணததைககொண்டு உமமைச 
காபபாறறிசகெளவதினின௮ம பின்வரககாறஜீா சாட் 
டைவிட்ட்ப போசச சொனனால் நான சனனசெய்வது 
எனப.து எனகசே தெசியாது' எனழு ஈயாயா திபதிமுன 
grasa முளபு சொனனது தாகளாத தடைசெய்ய 

, தொழிச, எனெனில தா௪கள செலவதற்கு எததனையோ 

இடசகள் இருகனெறன, அவவிடதசாபெலலாம் த௪சளை
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கலவரவேேறறு ஆதரிபபாாகள நதேஸ்ஸ்லீ(]'பஸ2]) என 
ணம ஈகரககுப 6 போகச சமமதிததால, ௮கு என sor 

பரகளபலா Basha pare ௮வாகள உமமை ஈனரு 

பாராடடிக கொணடாடுவசாகள, அவலிடததுளள ஜனக 

களால உமககுத துனபம வராது காப்பாறறுவராகள், 

இ கிநக 

“ஸாகரடீஸ, உமமு.பிரைச காபபாறற வழி இன்னு 

மிருககவும ௮தைத துறபப., 8$சே உமககுத தமைசெய் 
வதாகுமெனறு எணணுகிேேன உமமுடைய விரோதி 

களின வழியைபபறறியே நீர ஈடக்கெெறீர, நீர செல்றும் 
வழி உமமைக கெடுகக கினைககறவாகளின வழியே, இது 

மட$ிமனறு, உமமுடைய குழகதைகளை நீர சைகிபுபவ 

ராகக காணபபடுகிறீ£ர நீர குழநதைகளை வளசத்துப 
படி பபிககவேணடியிருகக, ௮வாகளை விதிவசம ஓபபிக் 

சனமீர ௮வாதலைவிதி, பெறறோசிலலா அசாதக்குழகதை 
களின சதியைபபோலவே முடியும குழாதைகளை ப் பர்டு 

படடு வளாத௫ப படிபபிசகசசிததராயிருர்தாலொழிய, 

நீர குழடதைகளைப பெறறிருததல கூடாது உம.த வாழ 

நரளமுழுவதும ஈனனடையைடபற்றி மிகுத.தக-ூறியும, 
ரீர சலலவழியிறசெலலும திடசசொண்ட புருஷன போகும 

வழியைப பறறுது விரத, இலேசான ஒரு வழியைத 

தேிற்ிரென௮ எனககுக தோனறுகிறது கான் சமபக 

தீபபடடமடடில, உமககாகவும உமது ஈணபாகளான 
எ௫கடகாகவும லெடசபபடுகிறேன விசாரணைக்கு வச 
வேணடியசே அவசயமிலலாததாயிருகக, நீர சயாயஸ 

தீலததிறகு வஈ௪.து, விசாரணை ஈடா விதம், கடைசியாக 
எலலாவறறிறகும கேவலமான உமது தறகாலகிலைமை 

் ise
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ஆூயெ உமக்கு சோகத இவையெலலாம எமது EEK 

நால் உண்டானலை எனறு ஜனஙகள கருதுவராகள, 

இக்கொடூகதுனபததினின ௮ம ௨ மமை விலககாமல ௩௩ 

௧௭ கேவலம ௮ச்சததிலை பினவாககியதாகப பிறாசகுக் 

சாணபபமும, ஏனெனில, சாநுகள உமமைக காபபாறறக 

கூடவிலலை மூடிஈதவுரை எமைககொணடு உமமைக 
காபபாற்றிக்கொளள வழியிருக௪, ரீ ௮பபடிசசெயயா 

தொழிகிறீர் சைசரடீஸ! ஜாகராதை! இவை உமககுத 

தீமைஸ்ய விசாத்தலோடு, உமககும எமககுமஅவமானத 

ஆத.பு சொணரும ஆதலின, செவவனே தாகதுபாரும, 

இலலை. யோசிததுபபார்க்குமவேவளை செனறுவிடடது காம் 

இப்போது ஒருமுடவுக்கு வருவது ௮வசயம ஒரேவழி 
தான ஈமககு இபபோது உளளது, அ௮வவழியைபபற்றிய 

சலலாம இன நிரவே செயதலவேண்டும, இனித தாமதித் 
நால ஈமது குடி முழுபபைபோகும ஸாகரடீஸ! எனசொற 

படி ஈடப்பதை மறுககாதிருக்க உமமை வருநதிக கேட் 

டுக்கொளளுகி்றன 

லாக் ---என் அன்பிறகுரிய கணப, கரைடோ, என 

னைக காபபாறறுவதிலுளள உன விசாரம ஈலவழிய;தசயின 
மிகசசிறகததே ஈல்வழியதலலாதாயின, அது பினனும 

பெருஈகேடடை விளைககும, ஆதலின, ம சொலலுவது 

போலச செயதல்வவேணடுமோ, வேண்டாவோ எனபதைப் 
பறறி உசாவுலோம இ.துஅரை இருஈத.தே பாலவே இப 
பொழு.தும ஈரன என பகுததறிவினபடி ஈடபபேபேனே 

யன்றி, கேவேருரவரவசா ததையையும கேடே பேேலலேன 

ஆலோிததுப்பார் த தால, அதுவே ஈலவழியெனறு எனச 

கு.ப படுகிறது "எனக்கு இஈ* ஆபத்து வரததனால சான்
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மூன சொணட கொளகைகளைத் தளளமாடடேன, அவை 
மூன தோனறியவாறே இனறும உண்மையானவலையென 

எனகதத மீதாறறுவதனால, கான வைகளை ஈனகுமதித 

துப போறறுகினறறேன பேயககதைகளைசக கூறிக குழ 

தைகளைக வெருடடுவசுபோல, ஜனசகூடடம சமதி 

காரததால நாசன பயஙகள See, ஈமமை வெருடடி, 

ஈமககுப புதிய ௮பராதககளை விதித.ல, ஈமமைச சரைப 

படுததி, மரணசணடனைககுளளாககினும, கான சொண்ட 

கொளகையை மாறறுவதறகுத தகுத காரணம ஏறபடட 

டாலொழிய, உனனுடைய யோசனையை ஒருபோ.தும 

ஏறகேன இசதகிலைமையில சமமிருவருககும உளள வயவு 

காரதசைபபறறி இபபொழுது ஆசாயவ.து எ லன ம? 

ஆபினும, மனிதரின அபிபராயககளைபபறறிச் சறறு 

முனபு நீ கூறியதை முதலில எடுததுகசகொள்வோம. அவா 

சளுடைய ௮பிபரராயஙகளுள லவறறைக சவனிசகவேண 
டுமேயனறி, மறறவைகளைக கவனிததல அ௮ரகாவசயம 

எனறு சாமிருவரும முனனம கெசணடிருஈத கொளகை 

சரியா எனறு ஆராயவேவேசம எனககு மரணதணடனை 

விதிககபபடுமுன, ஈம அ௮பபடிககெொெணடது சரியாக 
இருஈசுதே இபபோது மன அககுத தோன றியவாறு பேசி, 

வழசகுகசாக வாதாடவேணடுமேயென்று வாதாடி, முன 
கூறியதெலலாம விளையாடடில உரைதத வெறறுசையென் 
மூல, ௮.து ஈமககுப பொருகதுமோ? சக்ரைடோ, உனவு 
டைய உதவியைசகொண்டு, ஈமது பழைய சொளகைசகளை 

யெலலாம ஆராயாது, என தற்காலகிலைமை எவ்கிததஇ 

லேனும் ௮வறறின் உண்மையை மாறறினதாகத தோறறு 

றதோன்ன௮ுபாதத, அவறறை சாம முறறிலும் iss 
டேவ ணடுமா, அலலது கைககொளளளேண்டுமா என்று
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ச்வனிச்ச urge? per, நான சறறுமுனபு சொலலிய 

படியே, மனிதாகள 0 மேனமையாசுக் சகொணடாடும சில 

ிபிபராயஙகளைப பாராட்டவேணடுமேயனறி, மறறவை 
சளைப பாராடடவேணவெதஇிலலை யெனறு ஆரசயசியிற 

Foss ஈடிமவாகள என்றுஞ சொலலுவது வழககம. 
சரைடோ, தயவுசெய்து யே சொல ௮வாகள சொல 

வது உண்மையன்றோ? மதுவயயதனபபடி நீ சாளைசசாக 
இவணடிய நிலையில இலலை ஆதலால, உனனுடைய தா 
மானம ஒருசாஈபுடையதாகா.து ஆசலின, ஈனருக நிதா 

னிததுப் பா 'நாம மனிதருடைய ௪எலலாககொளகை 

சாயும் மதிககவேண்டுவதிலலை, சலவறறையே மதிக்க 
வேண்டும; அனறியும, எலலரமனிதருடைய கொளகை 

களைய மதிககவேண்டுவதிலலை, மேதாகிகளான சில 

ரூடைய கொளசைககாயே மதிககம்வணடுமீ' எனறு தா 

மானித.துச சொலவது உனசகு ஈயாயமாகத கதோறறகில 
லையா? நீ எனன நினைககறொய? கான சொனன இஃது 

உணமையன0றோ?”” 

கரை --- தம, உணமைதான, 

ஸாக---சரம ஈலல அ௮பிபராயககளை மதிக்கவேணடு 

மேயனறி, உபயோகமறறவைகளை மதிககவேணடிய இலலை 
ga sor B ap? 

SOOT — off 0. 

ஸாக் --அதிஞருடைய அ௮பிபராயககளே ஈலலவை 
யாயும, அறிவிலோரது அ௮பிபராயஙகளே பயனறறன 
வாயும் இருக்கெனெறனவலலவா? 

ட்ரை -உணமைத்சன,
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ஸாக் -அதைபபறறி நாம மூன எனன சொலலிச 
சொணடிருபபது வழக்கம? சேகபபயிறச செயவோனொ 

Gast, தன காரயததில கணணுளளவஞாயின், மற்ற மனி 

Sie புகழ்சச இகமசசி அபிபராயககாக சவனிகள் 

ருனோரி ௮னறி, தனனை பபயிலுவிபபோன் அலலது மருத் 
துவனறாகிய ஒருவனுடைய புகழசசி இகழசசி அபிபசாயம 

களைக கவனிககரறானே 

கரை --௮௩த ஒருவனுடைய ௮பிபராயததைததான் 

அவன கவனிக்கிரான 

ஸாக --௮து உணமையாயின, இவவெசருவறுடைய 

குறைகூற௮ுதலுககுப பயஈது, அவனுடைய புக்ழசயைப் 

பரிவுடன ஏறகவேணடுமேயலலாகு, பிறருடைய கூத் 

றைக கவனிககவேணடியதிலலையனறரோ? 

க்ரர- அது வெளிபபடை, 

ஸாக.-பினபு, பிறாகடடளை பபடி ஈடககாது, தன் 

யஜமானனும விஷயததை ஈனகுணாஈதவனுமாகிய par 

வொருவனது கடடசளைபபடி ஈடககவும, பயிலவும, உண் 
ணவும, குடிககவும வேண்டுமல்லவா? 

க்ரை --௮பபடிச செயயவேணடியதுதான 

ஸாக் --சலலது, இகத ஒருவலுகருக் ேபபடியாது 
அவனுடைய அ௮பிபராயச்தையும புகழசசியையம் சவனி 

யாத, கவிியமொனறையுமுணராத பலலோ கூறுவதைப் 
போற்றுவதனால, ௮வன கேடடுககுளளாவானலலவா? 

க்ரை,--ஐம, உளளரவான்.
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ஸாக --அவன எவவிதம துனபு௮வான? ௪எஈதவழி 

Yo? ge ga எஈதபபாகததில? 

கரை --ஏன? சரீரததிலதான, சரீரம தளாசசியடையும 

ஸாக--ரீ சொலவது சரியே சுருககச்சொலலின, 
இ.ச போலனறோ மறறரொவவொனறிலும? ஆதலின, எது 
சரி,எதுபிழை;௪துமேமை, எதுமேனமை, எதுனமை, 

எது தமை எனறவிசாரககளில, சாம பலலோரின அபிப 
சாயததைத தழுவி, ௮அதறகுப பயபபடுதவவேணடுமோ? 

அலலது, இவறறைஈனகுணாகத ஒருவன ஈமககுக சடைப 

ப்ஞயின, அவனது அபிபராயததைப போறறி, பிறா 

மூனனிலையினும அவச மனனிலையில வெடகமும பயம 
காண்பிககவேேணடு[மோா? இவவாற௮ ௮வவொருவன குறித 
சவழியிற செலலாவிடின, காம சொலதுகறபடி. ஈலலவற 
geo வளாசூயும தியவறறால தளாச௫ியும. ௮டைகற ஈம 

முடைய பாகததைஊழசெயது முடமாககுவதாகும இறு 

சரியனோ? 

'க்ரை சரிதான் ஸாகரடீஸ! நீர சொலவது எனக 
கூமீ உடனபாடே 

ஸாக் --ஒனறுஈதெரியாதவாகளின “அபிப்ராயங்க 
சக் கவனிபபதனால, அசரோககியததால வருதஇயும், 
வியாதியால் ஊனமும ஆகிற ஈமமுடைய பாகததை ஊறு 
செயவதாகுமென்றால, ஊறு அடைஈதபின உயிாவாழ 

தல தருதியோ? ஊறடைவது சரீர மனோ? 

SEOT.— Hu 

ஸாக் --சரீரம ஊனமாகெ செடடநிலஃயிலிருகச, 

உயிர்வாமஎ.து தகுதியோ?
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க்ரை --இஉலை, ஒருபோ.தமிலலை, 

ஸாக--அபபடியாகில, Suapmae wi gu, sew 

வறருல ஆோகயமும ௮டைகற ஈமமுடைய பாகம ஊன 

மாகிலிட, ஈம உயிரவாழதல தகுதியோ? soos, ge 

௪ துவாயிருஈதசலுஞசரி, க௱மை இமையோடு சமபர்தப் 

படட ஈமமுடையபாகததைச சரீரததைகிடப பயனற்ற 

தெனறு கருதுசெறாயோ? 

கரை --இலலை, ஒருபோ.தமிகலை 

ஸாக --௮னறி, அதிகபபயனுளளதெனறு கருதி 

கிராயோ? 

கரை ம அதிமாகவே பயனுளளதாகததான 

கருதுகிறேன 

ஸாக--௮பபடியாகல, என உயாஈணப! பலா ஈம் 

மைபபறறிச சொலவதை நாம அ௮வவளவு கவனிச்ச 
வேணடுவதிலலை ஈனமைதீமையை அ௮றிசத ௮வ்வயொரு 

வனும சதயமும் ஈமமைபபறறிச சொலவதை srw sat 

னிதசல முகயம ஆதலின, ஈயாயம, கணயதை, ஈன, 

இவறறிறகு எதிரிடை, இவைகளை பபறறி ஜனசகூட்டத 
தாச கொளளும ௮பிபராயதமை ஏறறுச்கொளளுமபடி 
எனனை 8 அழைதததில ௮ரமபததிலேயே பிழைபடடாய்; 
இனலும, ஜனசகூடடததா£ ஈமமைக கொன்று விடலர் 

மென்று சொலலலா மலலவா.” ் 

கரை --ஆம, ௮௮ வெளிபபடை, அபபடிச் சொல்ல 

லாம, ஸரகரடீஸ।! 

ஸாக் --உணமைதான யிலும், என் உயராணப! 

இப்போது சறமுன சாம கொண்ட முடிவும, முறகசலள்"
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களில ஈரம கொண்ட முடிவும ஒனறெனறே என்ககுத 
தோறதறுனெறது *கேவலம வாழககைமடடும ஈனகுமதிக 

சபபவெதன.று, ஈலலாழசகையே யாவறறிறகும உயசஈ 
$515 சாம் பதிககவேணடும' என சாமமுனகெொண்ட 

கொளசையை இனனும சுடைபபிடிககறரோமோ எனப 
தைக சவனிததுபபசா 

க்ரை--ஆம, சாம கடைபபிடிககிறரோம 

லாக --கனருூய வாழதல, சண்பமாய வரழதல, 

ச்யாயவழியில வாழகல எலலாமஒனற௮தான Brin Ones 

கசைசசொளளுகிறோமோ? இலலையோ* 

கரை, 51 சைககெசளளுகிறோம. 

ஸாக--இவறறை முடிபபடையாசு னவைத்துச 

இசொணடு, அதினியாகவின ஸமமதமினறிச சிறையினின 

அம த.பபியோட முயஇதல எனககுச சரியா, அலலது 

தரு எனபகசைபபறறி விசாரிபபோம, அதுசரியெனஅ௮ 

சணடால, சாம அபபடிச செயயமுயலவோம அ௮னறேல, 

andgo செயயராதொழிவோம நீ உறிய பணவயயம, 
ோததி, மகவுவலாததல முதலிய கா. ரணஙககளெலலா.ம 

பலசாஇய ஈமமுடைய ஈணபரது மனததில உதித்தனவே 
யச,ம, அவரோ மனிதரை இலேசாய வதைபபவா கூடு 
மாயின், ௮வா யோ. சனையினறி அவவளவு இூலசாய் மனி 
தரை உயிரபபிககவுஞ செயவார ஆலை, ஈமககுவழிகாட் 
டி யாயிருக்கும பகுததறிலோ, சான சறறமுன கேட்ட 
சேள்வியைததவிர யாதொனறையும சவனிககவேண்டிய 
இலலையெனறு எனககு ௮றிவிககெறது எனனைத தபபு 
விப்பதில் உடர்தையாயிருச்கும் மனிதாககுப பொருளும 
எ்ச்தனரும அளிபுபதாதும, சான தபபியோடுவதில ஓவ்
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வொருவரும் தாதம வேலையைச செயவதாலும நாம கல 

லதச செயதவராவோமமோ? அனறி, இவையெலலாம 

செய்வதால நாம தியதைச செயதவராவோமே? என 

பாசபபோம, தீயதைச௪ செயவதாக நாமகணடால, அதை 

விலககுதலை காம கவனிககவேணடுமேயனஜி, எனககு 

கநேரிடடிருககும இறபபைபயும, கான இ௱கு வாளா இருப 

பதால விளையும எவவிதககெடுதலையும கவனிசுுவேணடி. 
யது ௮வசயமினறு 

கரை --8£ சொலவத சரிதான, ஸாகரடீஸ। அபி 

னும, ஈாம இபபெபொருது எனனசெயவத? 

ஸாக--ஐயனே,காமிருவரும ௮கசபபறறி யோசிப 

போம ரான சொலவதை நீ மறுததூககூநககூடுமாகில, 

அவவாற௮ செய சரியாயிருஈதால கான அதை ஒபபுக 

சொளளுகிறேன உனனால கூடாததாகில, என௮ர௬மை 
ஈண்ப! ௮தனியாகளின ஸமமதமினறித தபபியோடும 

படி இனி எனனிடத்தில வறபுறுததிசசொலலாதே உன் 

ஸமமதததினபடி ஈடகக எளககு ஆவலிருககிறது நான் 

பிழைபட்டேனெனறு மீ நினைகக எனககு ஸமமதமிகலை 

இபபோது ரான எடுக.துககொண்ட கொளசகையை ஒப 

புககொளளுகிறாயோ? உன மனதிறகு கனருயப புலப 

Uae: எனனுடைய கேளவிகளுககு விடைபகர 

மூயலவாயோ? சொல 

கரை தான முூயலவேன 

ஸாக்.---நாம வேணுமெனறு ஒருபோதம கெடுதலைச 
செயயககூடாதனறரோ? செலவழிகளில காம கெடுதலை௪ 

செயயலாம் மறறவழிகளில ௮தைச செயயககூடாதென்' 
. 14
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பாயோ? yer D, இதறகுமுன் காம பனமுறை ஓபபுக் 

கொணடபடி, செடுதலைச செயதல ஒருபோதும ஈனமை 
யேலும யோகயதையேனுமனது எனறு கூறுவாயோ! 

இஈச௪ சொறபதினககளில காம முனகொணட முடிவு 
சளெலலாம மறஈதுபோயினவோ? ச௪ரைடோ, சாம இப 

போது வயதில முதாஈதவராயினு2, முனனாளில ஒரு 

வரோடொருவா மிகுக ஊகசததுடன சமபாஷிததுக 
கொணடிருஈசபோது, ado காம குழஈசைகடகு 

மேலானவாகளலலோமெனபதைக காணவிலலையோ? உல 

சம ஈமமமோடு ஒவவினும ஒவவாதாயினும, காம சொலவ 

தெலலாம ஐபம சிறிதுமினறி உணமையெனக கண்டோ 

மனோ? ஈலலதுசெயவதால கேரிரிம மரணதண்டனையை 

Gus கொுதணடனை அலலது இலேசான தண்டனை 

விளையிஜும, கெடுதலசெயதல அதைசசெயவோனுககு 

ஒவ௫வாறுவழி.பிலும தீமையும அவமானமும விளைசகு 

மனறோ? காம இதை இபபோது ஈமபுகிரரோ மோ? 

கரை --ஐம, ஈமபுசரோம 

ஸாக--ஆபின, ஒரு போதும கெடடதை நாம செய 

யக்கூடாதனறோர 

கரை --அஆம, உணமையாகக கூடாஜறு 

ஸாக --இதுவனறி, செடுதலையே ராமசெயயசகூடச 

தெருல, உலகம காம செயயலாமெனறு கினைககிறபடி 

கெடுததுசகுக கெடுதலை பரதியளிததல கூடுே மா? 

கரை --தெளிவாயக கூடாது 

ஸா்க --ஈல்லத, அபபடியாகில, சுரைடே! சாம் 
பூவாககாயிலும் நீகனெழைக்கலாமோ?



சிறைச்சாலை 10% 

ச்ரை --உணமையாகவே நான அபபடி நகினைகச 

விலை, ஸரகரடீஸ! 

ஸாக--உலகம கினைகறபடி தஇிமைககுத தீமை 

யையே பாதியளிசுசல ஈனரோ, ஈனறனறோ? 

கரை --உணமை௰ாகவே ஈனறனறு 

ஸஙாக--ஒருவலுக்குத தீமையிழைககலு கும அவ 

னைக கெடுதசறகும விதயாசமிலலை ஏதாவது இருககன 

ற்தோ நீ சொவி 

கரை. --உணனமைதான, விதயாசமிலலை 

ஸாக --அபபடியாயின, ஒருவனகையில சாம எனன 

௮வஸ-பபட்டிருதபோதிலும், தீமைககுப பதிலாகத 
திமையை அவனுக்கு இழைத்ததும, வேறு கெடுகலசெய 

தக கூடா இதை ஓடபுககொள்வ தில, க்சரடே, நீ க்ரு 

இவதறகு அதிகமாக இடககொடாமற பசாததுககொள, 

Toe ohn, சிலே இககொளகையைக கடைபபிடிசககிருர் 

கள சிலரே இதை எனறுப சடைபபிடிபபரசாகள, இதை 

நரன அூறிவேன ௮தலின, இதைக சடைபபிடிபபேசாக 
கும, பிடியாதோககும பொதுவான பக்க இடையாகு, 
ஒருவாதொளகையை மறறொருவா அ௮வமதிதது சோககு 

வத ௮வாகடகு இயலபு ஆதலின, எனனோடொதது என 

கொளகையை அ௮ஙசேரிகசருயோ எனறு நீ தாக்கமாய 
தலோசிததுப்பா தீயதுசெயதறும, இமைககுத தீமை 
யையே திருபபிசகொடுததலும, ௩ மககுக கெடுதல்செய்த 

ஒருவனுககுப ப௫ிறகெடுதலசெய.து பழிசகுபபழி வாவ் 
ககசொளவ௮ம ஒருபோதும சரியலலவெனற கொள்கை 
யிலனெ௮ சாம ஈமது ஆரராயசசியைச தொடககலாமோ%
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அனறி, கீ எனனுடன மா௮படடு சான சொணட கொள் 

கையை மறுசகருயோ? கான வெகுகாலமாக ௮தை ஈமபி 

யிருககிேறன இன்னும ௮தைஈமபுகிேேன கிஇதறகுஎவ 
விதமேனும மாறுதலான அபிபராயக செரணடால 

சனககு அதை விளகசெசொல நீ இனனும ஈமது பூவ 

கெொளகையைக கடைபபிடிததால, நான சொலலுகிற 

அடதத விஷ்யததைச கேள 

கரை --ஆம, ரான ௮தைச கடைபபிடிககேறேன, 

நீர சொல்வதை ஓஒபபுககொளளுகிறேன மேலே சொல் 
தும 

ஸாக--ஆயின, எனனுடைய டுதத கிஷயம, அதா 

ag, sss Cand இதுதான ஒருமனிதன தான ஈயாய 

மாயச செயதுகசொணட உடனபடிசசைகளைச் செயய 

வேண்டுமோ, அலலது ௮வைசளினினும நழுவியோட 
வேண்டுமோ? 

க்சை --௮வன அவைகளை ௮வசயம செயயவேண் 

டும் 

ஸாக --.தயின, நிதானிததுபபசா காட்டின ஸமமத 

மினறி ஈசான தபபியோடினால, கான யாருக்கு௪ சிறிதும் 

நீரிழைததலகூடாதோ வாக்குச் தீஙகுவிளைததலாகு 

மனோ? அ௮வகவிதஞசெயபின், சான எனது உடனபடிக 
கைகளைச் சரிவரச்செய்வதாகு மோ? 

௨... தரை --உமமுடைய கேளவிசகுப பதிலளிச்ச என் 
ல் மடியாது. அரக் /உ,8ர சொலவது எனககு விளக்ச 

Rain
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ஸாக் --விளககாவிடின, இவஉழீயில Oeagsini ps 

GurGsguurr நான ஓட யததனிககையில, ராடடுச் 
சடடங்களும,குடியரசும எனமுனனிலைபிலதேோன றிபபின் 

வருமாறு எனனைக சேடபதாக வைததுககொளவோம, 

ஹாகரடீஸ, உம மனதில செயய நினை ததிருபபதைச்செ 

லலும தபபியோடபபாராபபதால, சடடமாகய எககளை 

யும, சாடடையும உமமால கூடியவரை ௮ழிபபதைததவிச 
வேறெனன எணணினீ£ சடடததின நீரமானங்கள வலி 

குனறி, காடடி௮ுளளவாகளால அ௮வமதிததுத தளளப் 
படடால, ௮ஈர£0 அடியோடு தொலைஈதுபோகாது நிலைத் 
அகிறகுமெனறு நினை சகிறீ2ரா''? இதுபோனற கேளவி 

கடகு ராம எனனவிடை பகாவது, கரைடோ? ஈயாஸதலத் 
இன தீரமானககளை யசவறறிறகும மேலாக்குகின்ற சட 
டததிறகுப பரிஈது, முகயமாய சாவலாகளால ௮௪ 

விஷ்யலகள சொலலபபடலாம, சானும (ராடு எனச் 

குத தீககழைததது, எனவிஷயததில அது பிழைபடத் 

தாமாளிததது'' எனறு பதிலகூறலாமோ? சாம ௮வவிதம் 
சொல்வது சரியேர? 

க்ரை -நிசசயமாய் நாம அப்படிச் சொல்லலாஷ் 
ஸாகரடீஸ! 

ஸாக் (அதுவோ ஈமது உடன்படிச்சை சாடு செட் 

யும எவவிதத தோமானததிற்கும் நீர சட்டிபபவெதாச ஒப் 

புக்கசொளளவிலலையோ' என சட்டகசள ஈமச்கு விடை 

பகருவதாச வைத.துககொளவோம இமமொழிகசைக் 
டூசடடு ஈம வியர்தால, ஒருவேளை அவை பின்வருமா௮ 
சொலலும் --*ஐசகரடீஸ், எஙசளவார்ததைகளை Cur dG. 

வியக்சா தீ. எகசடகுப பதிலுரையும், கேளவிகேடபதன்
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விடைபகருவதும உமககு வழககஈதானே எ௩களமீதும் 
சச ரததினமீதும நீர எனன புகாசெயடஏறீர? ஏன எககளை 

வேச௮சசகபபா£கூறீர? முதலில, ஈ॥௩௧ள உமககுத தாய 

ததையரலலவோ?எமகளமூலமாயததானே உமது பிதா 

உம துமாதாவை மணாது,_மமைபபெறறா மணவிஷயக 

கடகுசசடடமாயிருகளெ.ற எமமவரில யாரிடததிலேலனும 

கச குறறகசாணடுமி3ரா'? இதறகு சான, 'ஒருவரிடமுக 

சாணகிலலை' எனறு பதிலுததரம செரலலவேண்டும 

ன றி, குழததைகளைபேே பேணிவளாததலையும,௮வாககுக 

சுலஙிகறபிததலையும ஒழுஉகுபடுதத), மறறவாகளைப 

பால உமமையுமவளாத.தப பயிறறிய எமமவரில யாரை 
யேலும மா குறைகூறுகிறீரார உமமை சகதேசாஸதாத 

இம தேசபபயிறசியிலும ஈனராயபபயிறறுமபடி உமது 

சததையைப பணிதததில கரககள சரியாக ஈடஈதுகொளள 
விலலையோ'? எனறு கேடடால, *நீஙகள சரியாய சடஈது 

கொணடாகள' என கான சொலலவேணடும *சரி, ௮பப 
டியானால, எஙகளாரல உலகததிறகுக சொணடுவசபபடடும 

வளாசுகபபடிும படிபபிககபபடடுமிருகக, உமது மூன 

னோ இமூரததுபோல நீரும எ௩௧ள குழஈதை, எ௫௧ள 
அடிமை எனபதை எவவிதம முதலில மறுககலாம? இது 
உணமையாகில, உமத உரிமைகள எசகளுடைய உரிமை 
சட்ருச சமானமானவைஎனத௮ எணணுகிதீரோ? சககள 
பா சவமொனறை உமககுசசெயய முயனருல, எஐ௧ள 
மேல அதறரு பர திசெயய உமக்கு உரிமையிருபபதாச 
Ma aBS Bsc? eug குழரதைககிருகறெ உரிமையும், 

கீர் அடிமையாகலெ உமது யகமானனுககிருககும் உரிமை 
மம் உமக்கிலலை, ௮வா உமழமை வருததினல அவசைத்
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இரும்ப வருகதவும, உமமை வைதால அ௮வாகதுப பதில 

கூறவும, உமமை அடிததால ors BRIGG FHV wy 

வேறெவகவிதததிலேனும கெடுதலுககுக கெடுதலைத திரும் 

.பிக்கொடுக்கவும உமக்கு அதிசாரம இகலை இத இவ்வ 

ms, உமது சேசததினமேலும ௮கன சட்டகசளின்ி 

மேலும பதிலுககுப்பதில செயயலாமெனறு irae 

மிரோரி நாமகள செயவது சரியெனறு ஈமபி உமமைதி 

தொலைக்க முயனமுல, சனபாரககததில உணமையாகேவ் 

கருததுளள நீ£ சடடமும தேசமுமாகிய எஙகள ந திருப 
பித தொலைசகக கூடியவசை மூயனம2, அ௮பபடிசசெயவது 

ஈயாயமெனறு கூறுவீரோ? தாய, தகபபன, மூனனோச் 

sara: eng தேசம மேலானது, மாடசியுளளது:; 

தூயது, தேவராலும ௮றிவுடையோராலும மிகவுமகன கு 

மதிககபபடுவத இகனமேலபபபகதிபாராடடி,௮தறகுச் 

கீழபபடிஈ 2, ௮து உமமைக கோபிததால சகபபனிடச் 

எபபடித தாழாது நெருஙகுவ் ரா, அகைளிட Ge 

மாகவே தாழாது அதனிடம நெருககுவதுஉமது கடமை, 

௮து யாதேனுமொனறைச செயயுமபடி உமமைப பணித் 

தால, நீர ௮தைச செயயவேணடும அ௮னறி, அபபடிச் 
செயவதினினறும உமமை மனறிஈகக கேடடுகசெசளள் 

வேணடும அடிகளைத தாககவும,சி௮ ) "சரலைககுப போச 
வும கட்டளையிடினும, ௮னறிக காய ,படவும இறக்கவும் 

போருககு அ௮னுபபினும பதி௨பேசாது & pug sé 

வேணடும நீர இவறறை உணரககூடாத ௮வவளவு றீ 

விலியோ? இதுதான உமது கடமை நீர ஓஒனறறகும இடக் 
கொடாதீர, பினவாககாதா, உமது இடத்தைவிட்டு உடா 

தர. யுததததிலும, ஈயாயஸதலததிலும, வேறெவகிடத்தி
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அம உமது ஈகசம, உமது தேசம சொலலுகறபடி நீச 

செயயவேண்டும அன்றேல, அவையிமிம உகதசவு ௮ 
வாயமென அறிவுறு ததலவேணடும உமது தாயக்கேலும 

தர்தைககேனும கொடுமை.ம்ழைததல கடவுளின ga 

O56 விரோதமானது உமத தேசததிறகுக கொடுமை 

யிழைததலோ , கடவுளின ஆஜலஞைககு இனனும 28a 

விரோதமானது காம இகறகு எனனபதில2சாலவது, 

க்சைடோ! காம சடடஙசள ஈயாயததைக கூறுனெறன 

எனபபோமோ, அலலது இலலையெனபோமோ? 

க்ரை --இவை ஈபாயததையே கூறுகெறனவெனறு 

Absa 3 BB p vn 

ஸாக் --இனனும அவை கூறும *ஸாகரடீஸ, நீர 

தபபியோட மூயலவதஇில, எககளை ஊறுபடுதத மூயலவ 

தாக நாங்கள் கொளவ.து சரியோ? காசகள உமமை உல 

கற கொணாஈேதோம, உமமை வளாததோம, உமமை 

படிபபிததோடி, உமசகும மறற ஓஒவவொருககரவாசிக 

கும்யாம தரககூடியகலலவறறிலெலலாமகருபகுதிகொடுத் 

இருககறோம அபபடியிருஈதும, ௮தீனியரில யாேனு 

மொருவச எ௩களமேல அதருபதியடைஈதால, ௮வா தம 

ஆஸ.தியை எடுததககொணடு எசே போசலாமெனறு 

தினை ககராரச அ௮வவிடஞ செலலலாமெனறு ஈரககள 
வெளிபபடையாய அறிவிக கரும பருவமடைஈது 

சட்டங்களையும ஈகர௮ரசாட்சியையும கவனிககத தகுதி 

யுறறபோதேே, ஒவவொருவரும மேறகுறிதத அ௮லுமதி 

யைப் பயன்படுததககொள்ளலாம அ௮வாஎங்களமேதும, 
ஈசாத்தின்மேலும அதருபதியடைஈதால், ௮தனியா குடி 
பயேற்றசாடாயிலுஞ சரி, அல்ல; வேறெந்த sua se 

மாயினுஞு சரி, எதகுப போச விருமபுகிறாரோ அக்கு
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ன்வர தமது ஆஸதியை எடுகறககொணடு செலசையில் 

ஈச௩கள குறுககிரிவ துமிலலை, சடைசெயவ துமிலலை,ஆனால் 

ஈபாயததை கரககள எவவிதம தாககரோம,மறறகிஷயன் 

களில ஈகரததை எவவாறு ஆளுிறோம எனறு பாத்தும் 
இ௫குத தருகிற உககளில ஒவவொருவனையும இககுத் 

தக குற ஒருகாரணமபறறியே ஈரககள இடடதைசசெய 

யசசமமதிதததாகககூழவோம, எ௫ுகடகுக £ழபபடியாத 

ஒவவொருவனும மூனறுவிதககுறறஙகளுககு உள்ளாக 

ரன தாயதஈதையராகிய எ௫களுககுச கழபபடியாகது 

garg, அ௮வனைப பேணிவளாதத எ௫களுகமுக 8ழபபடி. 

யாதது இரணடு, THEE HRS கீழபபடிவதாச முன ஓப 

புகசகொணடிருஈதும, காககள செயவது பிழமையெனறு 

THEME அறிவ சதாமல, ஒபபககொணடவணணம 

செயயாதொழிதல மூனறு இதுங்றக ௩ாகள் செல 

வதையெலலாம செயயுமபடி ஒருவனையும கடடாயபபடுத 

அகிறதிலலை ௮வறகு வேூருருவழியு காடடுகி௫ு.௦ 
எ சகளுககுக மேபபடியவாவ, அலது காககள பிழை 

படடோமென௱ கரச த௮றிவ.றததவாவதுசொலஅ 

கிரறோம ஆயினும, ௮வன ஒனமுஞசெயகிறுனிலலை 

“ஸாகரடீஸ! நீர நினைதததைச செயவதாயிருகதாலு 

இக்குறறககளு ககெலலாம உடபடவேணடியிருககும, 

இனனும, மறற ௮தீனியரைவிடக குறைஈதபடியாகவன றி, 
அதிசமாகவே ரீர உடபடவேணடியிருககும '௮.து ஏன?” 
எனறு ரான கேடடால, மறத௮ தீனியாககு மேலாகவே 
உடன படி. சகையரல கான கடடுபபட்டிருககிறேன௪ன௮ு 
ஈயாயததோடு அவை பதினுசைககும, வை சொலலும — 

“எராகரடீர! நீர எலகளிடததஇிலும ஈகரத்தினிடததஇிறும் 
15
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மிகுக்த இருபதியை அ௮டைகதிருக்கரா எனபதறகுப் 

பலமான சாக௯்தியங்கள இருககினறன மறற தீனியை 
கிட நீர பூதிசுமாச கருபதியடைஈதிருகதாலொழிய, 

Hamid அதிசமாக 8 இருகரததிலிருகசச சமமதிக 

இருக்காமாடமா இஸதிமியன* பஈதயசதிறகு ஐரதரம 

சென்ற்தைததலிர, வே றளிழாக்களை உதசேசிசுது br 

ஆ,தனஸ ஈசரததை விடடுச செனறதேயிலலை வேறென 

விடததிறகும ராணனுலசமபஈதமாயனைறி, நீர செலலவிக லை, 

wp pwr ster Bute நீர யாதரைசெனறதுமிலலை உமககு 

மற்றாகரககளைபபராககவும, மறறைசசடடஙகளை உறறு 

சேோர்சகவுமஎணணமிலலை எஈகளிடததிலும ஈம ஈசரததி 

னிடசதிலும உமசகு மனபபூவமாக கருபதியுணடு Br 

அதிசகிருபபகதோடு எ௩சளை ஏறறுககொணமா, எக 

ளால் ஆூளபபட ஸமமதிததீா இனனும, இகுராசுதில 

நீர். குழதைகளைப பெறறீர ௮.த உமககு மிசுவும ரமய 

மாயிருஈதது இதவனறி, ஈயாயஸதலததில உமமை விசா 

* இஸ.திமியன்பஈாதயம (1511111180 2௨116) இத காரீஸ 

தேசததல காரி$% பூச$கியில் (1941110015 01 corinth) @rew@ 

engrish ps GES Ow ஈடசகும பெரியபகஈதயம இபப த, த 
இலஜயமபெதறுச சோத திபுற கரீஸ எலலாபபாகலசளிலிருஈ தம 

மனிசாசள வது, தரையில வேசமாயோடுவதிலும, ரதசசாத 

மததிதும, குஸதி முதலிய தொசதபுததககளிலும தஙகள 
erorgsugass சாட்டுவாகள் ப;தயதகில ஜெயிததலாச 

சகு ஒருஇலைமாலை (1,81118] 71281112) தலையிலணியச்சொடுப 

பது வழச்சம, இவவி$லமாலை ௮அணிஈதவாகளை வெகுமாயாதை 

பூடன ஜனஙசள் பசரிப்பதணடு இதபோலயே, சரீகறில் ஒலிம் 
Sut என்ற ஊரில் இனனுமதிசவிமரிசையாச சானகுவருஷத 
BpQergpes 5508 gue (Olymphic games) s-sge.
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ரிககபபோ.௪, உமககு இஷஒடமிருஈதால அர்யதேசம 
போயகிமிகிறனெனறு மீ சொலலிபிருக்கலாம சாட் 

டின உசதரவினறி இபபோது செய்ய உததேதெதிருக 

கிறதை ௮ககாலதஇல சாடடின ஸமமதத துடனே செய 
திருககலாம அலை, அபபோசு சாச மமைமதிததிரு படு 

தாச வீணபெருமையடிததுககொணமா தேசததைத 

அறபபதைககாடடிலூம சாவது உததமமெனறு சொன 

offs அவவாததசைகளைக கூறியதறகு இபபோது நீ£ 

இறிதும வெடகமுறவிலலை நீர சடடமாகயே எங்களைப 

பாரரடடவிலலை எககளை அடியோடு தொலைகக முயல 

இன மீர, எஙகள ஆளுகசைககுக $ழேபபடிவதாக ஸம 
இததிருக தும, சேவலமான ஒரு௮டிமை செயஙவதுபோல, 

நீரும எஙசளு_ன செய௮கொணட ஒபபஈதவுடனபகிக 

ைகளை மீறிகககொண9 ஓடபபாககிீ., ஆதலின,இகதச் 

சேளவிகளுககு மூதலில கிடைபகரும CT எமது ஆளு 

கைககுள வசிகக, வாரஈததையாலனறிச செயகையாலும 

சமமதிததிருககிறீமயொெனறு கா௩கள கொளவ.த சரியோ? 

சரியனறோோ ? கரைடோ! இதறகு ராம எனன சொலவ த? 

௮௮ உணமைதானெனமஒபட்ககொளளவேணடசமோ? 

கரை --கா மஉபபுககொளளவேணடியததான,ஸாக 
டீஸ்! 

ஸாக,---௮பபடியாகில, இனலும ௮லை சொலதும 

:$ீர எககளோடு செயதுகொணட உடனபடிககைகளை 

மூறிததககொளளுகிறீரலலவா? பலாதகாரமாகவாவ ௪, 

ஏமாறறியாவது ௨உமமைக கடடுபபடுமபடி நாககள 
செயயவிகலை நீரும கிதானமினறித தாமானிசக.விலலை, 

எககளிடததில உமககு Ms. PSH ug, sega
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செய்துகொண்ட உடனபடிகளசை அயாயமானதென்று 
உமககுச சேறறினும, இகத எழுப.துவருஷூஙகளில கீர 

ஊரைகிட்டு நீசுகயிருககலாம. லககிடேமன (1,௨06026- 

0), க்ரீட (சேோ2்6) முகலிய ஈகரங்கள ஈனமுய தளப் 
படுவதாச அடிககடி ஆாவத.துடன சொன்னாலும, 8 
அர கரககசளுககுப போகவிலலை ஈமமவரத வேறொத 

ஈகரககளுக்கேனும, அலலது அ௮ஈுயககாககளுககேலும 

நீர போனதிலலை, குருடு, முடம இவாகளுககு௪ குறை 
wraGa, tr ஆ,சனஸ ஈகருககு வெளியே பேயிருககயீ£, 
இதனை, ஈகரததினிடததிலும ௮தன சடடககளாகயே 

எகுகளிடததிதும மறற அதினியசைவிட அதிகமாகவே 
இருபதியடைநதிருககிறீிரெனபது வெளிபபடை, ஏனெ 

னி, சஎடடஙகளிலலாத ஈகாததினிடததில யா தருபதி 

வடைலசாகள? நீர செயதுகொணட உடனபடிககைப படி 

இபயபோது ஈடசகமாடடீரோர எஙகள வாரததையை 

தீர சேடகுமபக்ஷூததில, அ௮வசயம அ௮வவிதம ஈடகது 

சொளளசகடவீர ,தனஸஈசசை விடடு ஐடி உம்மைக் 
ரசவல.பயடுததககொளளமாடடா? 

(கன்றிய யோசித.துபபாரும உமது உடனபடிக் 

கைக்கு மீறி ஈஉடபபதனால, உமகசசவது உமது ஈணபா 

களுககாவது எனனஈனமை விளையபபோகிறது? உமத 

ஈண்பாகள சமபகஈதபபடடவரையில, ௮வாகள தேசததை 
விடடு 8ீசசபபட்டு லவதஈதரம ஆஸ்தி முதலியவைகளை 

இழபப௫ பெருமபாலும நிச்சயம Fr சமபஈதபபடட 

வரையில, அயல்ஈசரககளாயெ தீபஸ், (பஸ்) மகாரா 
(148௨௨) இவை களிலயாசேனுமொன றறகுப போசலாம, 

இசண்டும ஈனறாக அளப்படெறன ஆயினும, ஸாகர
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டீஸ்! இக்குடியரசுசாடுகளுககு நீர ஒருசதருபசன௮ aw 
தபபடுவீர ஈகரததின ஈன மையைக ௧௬ ௮9ற் ஒவவொரு, 
வரும உமமை ஈனகுமதிசகாது சடடதகைக் கெடுப்ப 

வசெனறே எணணுவா நீரும, ஈயாயாதிபதிகள கொண்ட 

கருததை ஸதிரபபடுததி, ௮அவாகளுடைய தரமானம சுரி 
யானதெனறு காணபபடுமா௮செயவிீா, எனெனி௰௫, ௪... 

டததைக கெடுககுமொருவன வாலிபாகளையும, யேசசனை 

யறறவாகளையும தீயவழியில உயபபவனெனதேத கரத 
படலாம இவவாருபின, சகனரறாயாளபபட்ட ஈசரககளை 

யும ஈராசரிகமபெறறமனிதாகளையுமகெருஉகாது,வேெெெவ 

விடேே மனும செலவீரோ? அபயடிசசெயபின, உயா£தரித் 

தல ஈலலதாகுமோ? அ௮னறி, அவளிதமனிதரோடு கூடி 

Casha De சம்பாவி..பிரர? எதைபயறநிச் சடயு௪ 

aiuto? ஸாக.ரடீஸ! ர இ௫குப பேசுறெவைகளைபபத் 

தியோ? தாமமும, ஈயாயமூம, ராஜாககமுறைகளும, ௪ட் 

டமும மனிதாககு வேணடியவையிற சிதகசவையென் ௮ 

கூ௮ுவிரோரி அபபடிசசொலலுதல ஸாக் ரடீஸஈக்கு 
மிகு-த அ௮வமானம விளைககுழெனறு நீர கிளைக்க விலை 

யோ? மா ௮வசயம ௮பபடிகினைககவேண்டும, ஒருவேளை 

br ௮வலிகஞசெயயா௪, மேறகுதிதத இ._௪சுளை நீசசூ 

வீர தேசலேயிலுளள க்ரைடோவின் சணபரிடமசெலவீச, 

அவவிடததில ஒழுஙகசினமையும், தேசன நியபடி. செயத் 

௮:ம மனிதரிடமுணடு தபபியோடுகிறவாகள தரித்துக் 

கொளளும குடியானவனபேசாவை அலச. யாதேன 

மொரு உடை தரித௫, மாறுகோலமபூண்டு, 8ர சறையி 

னின றும் தபபியோடிவஈததைக கேடச அலாகள மிக 
வும களிப்படைவாசகள, அயினும, அவர்களில் வானு 
மொருவா, எனன உமககு வயதாடூவிடடது: இன லுக்
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சிதி ௫சரலஈதான் இருபபி£ யாலவறறிறகும மேலான சட் 

டககசாக கடஈதொழு குமபடியாச உமககேன இவவாழச் 
கையில் இவவளவு' பதத” எனறு கேளாரோ? அவா 
களுக்கு தடிபதியாய நீர ஈடகதால, ஒருவேளை ௮வாகள 

உ௰௯௫ அவவிதங்கேளாா, உமமை வெறுக்குமபடி செய 

அகொணடீசலெ, 8 தலைகுனிஈது காணுமபடியான 

சோ றகள்பலவறறைக கேடபிர, ஆதலின, யாவரையும 

வத்தஇித.து அவாககடிமையாய் ரீ உமமூடைய வாழ 
கசளைக்கமிபபிர், இனனும,தெசலேபில கிரு தணபதைத 

தலிச ரர எனனசெய்பபோடிறீ£ர ஆதலின, விருதை 
உத்தேச த, தெசலேசகசததிறத யாதசைசெனறதாக 

மூடியும், அவ்வாருயின, ஈயாயத்தைபபறறியும தாமத 

சைபபறதியும நீர முற்கூறியவையெலலாம எங்கே கிற 
சூம்? இதுகிற்கு 8£ உமத குழஈதைகளுசுசாச உயிரவாழ 

விருழ்புகமீரலவா? ௮வாகசா வளாததுப படிபபிகச 
கினைககிநிசகலவா? எனன, ௮லாகளை உமமோடு செசலே 
ஈ.சாககுச் கூட அமைததுசசெனறு அவவிடததில ௮வா 

சுளை வளாததுப படிபழிபபீரோ? இவவிதகனமையை 
அவாகளுக்குச செய்யுமபொருடடு, ரீ ௮வரசைத தம் 

சாட்டிறகு அகயராககுவீசோ? அ௮னறி, ௮தனஷஹிஷேயே 
அவஸாவிடடு நீர் செலவதாக வைததுககொணடாலும, 

நீர் அவருடன் இலலாமற்ே பாயினும,உயிருடனிருபபின், 

அலசகள் ஈன்கு வளாசசுபபடடுப படிபபிககபபடுவா 

Crag கினைககலா?மா?, சரிதான, ஒருவேளை உமது 

ஈணபர் ௮வாகளைக கவனிததுபபாஈசதுக்சொளவரெனறு 

எண்ணலாம். ரீசர் செசலோகாககு யாதரைசெனரால 

பசாததுககொளளும ஈணபச், ம யமபுரததிறகு யா தரை 
ஙாசசசென்றால பாரா சதசகொளளாபேச”"உமமுடையரேச
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செனறு சொஉலிககொளளுகிறவர்சளால abs gu 

உமககுப பயனிருபபின $£ இதைததிடமாக ஈமயவேண 

Ou ஸாகரடீஸ! உமமைப பேணிவளாதத ௪ககள சொல 

me கேளும உமது குழாசைகளைபபறறி கினையாதீ£, 

உம.த உயிரைபபறறி சினையா 1 ஈயாயததிறகுமுனனால 

எதையும வைககாதா அபபபோதுதான நீர வானுலக ஞ 

செகலுகை. பல, அ௫கு உம௫ செயகைகளைபபறறி விசா 

ரிபபவரின முனனிஸையில, 1- நனறாய உததரஞசெசல 

லலாம நீர இபபோது எணணியதைச செய்தால, 

இவ௮வலகசதில உமகசேனும உமது கணபாககேனும 

அத்கமான ௪ஈகோஷமம, கோமையும, பரிசுததமும 

கிடையாது இது ஈராயம இன௱ணனும, சட௨ஙகளாஇய 

எககளால நமைபிழைகசபபடாது மனிதசால இழைககப 

படடு நீர வெளியேறினதாக முடியும இவலித௮வமான 

வழி.பில தீமைககுக தீமையை பரதிபலிததும, கெடுஇக் 

குச கெடுதியை பரதிசொடுசதம எகசளுடன செய்து 
கொண்ட உடனபடிககைகளையும ஓபபசத௩களையும் 

முறதிததுககொணடு, மீாசிறிதும கெடுதலவிளைககககூடாத 

உமககும உமதுணபாககும உமதுசேசததிற்கும ௪௩௧ 

ளுககும சேடுவிளைததுத தபபியோடினால, br உயிரோ 

டிரூுசகையில ௩ா௩கள உமமைக கோபிபபேோம, நீச 

இறககுமபோது எமமுடைய சகோதரசான யமபுசசட் 

Las உமமை உபசரிதது ஏறறுககொளள ॥,ஏனெனி௰, 
tr @Oag எ௩களை இயனறவரை தொலைகச௪ மூயன் 

நீசெனறு அவைகள் உணரும். ஆதலின, சாஙகள் சொல் 

வதைக கேளும தான செசலவதுபபோல உம்மைச் செய் 

யும்படி க்ரைடோவைச தாணடகவிடா தர்.
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என்௮ருனிமாண்பர் கசைடோ! செய்வம ஏறி தவே 

சவச்தலாகள குழலோசைகேடபதாக உணாவதபோல, 

சான் இவனை சொனன னவகளை சானகேடபதாச எனக 

கூத தெரிகிறதெனபதை ஈனருய ௮றிரதசொள இவ 

லசாத்தைகளின ஒசை எனகரதில இனனும தொனித.த.௪ 
சொண்டேயிருககிறது அது மறறலாஈசுதைகளையெல 

ரிம் அட்சகடகிம்கிற த, நீ என மனதைத திருபபுவ தில 

பேசுற பேசசெலலாம வீணெனறே எனககு நிசசய 

மாகத தோறறுகிறது த.பினும, என்மனதைத திருபப 

உனனுலாகுமென்௮ உனசருத தோறறினால, மேலே 

'சொல்லலாம, 

க்ரை --இளி ஒனறும எனனாற சொலல முடியாது, 

ஷாக்ரடீஸ! 

ஸாக் --அுபபடியசயின, கரைடோ, இருஈதபடி 

இருக்கடடும கடவுள கமமை அ௮பபடி ஈடததுவதாகத 
செரிவதால, கரன் சொலதுகிறபடி ஈ௩டபபோம, 

16-ஆம் அதிகாரம் 

முடிவுரை; 

(முடிவுசை--சாச.ரடீஸ அமைநிபுடனிறாத.து--௮வ.ரத 

அபூவததிறதமை--அவாவழி எலலாவறறிறகுமி ஏறறது-- அவ் 

ருக்கு விஇித்ததணடனை சரியயனறறே பலா ஏணணியத ] 

“ஹாக்சடீல சிறையிலிருக்கவேணடிய முபப கள 

சளும் சென்றன ௮வா.ஐபுள முடிஈததினத்தில வழசசம
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போல் யாவரும வரதுகூடினர் ௮வரது மனைவி ௮னறைய 

இனம தன துயரை வெளிபபடையாசகக காடடி, சணவ 

னைப பிரிதறகுக் காலமவஈததேேயெனப பலவாறு பிரலச 

பித.தப புலமபினளை geass கண்ட யாவரும மனங் 
snnGs துயாககடஓுள ௮.ஈதனா ஸாகரடீஸ கரை 

டோவை ரோகக,:௮ணணவே!/இனறு என த முடிவுகாள 

இதைச சாஈதத,தடன கழிசக எணணுகசெழயேேன எனது 

ஈரயகியை வெளியே ௮மைததுசசெலக' எனறனா உட 

னிருஈதேோ sates தேநறி, ௮வா விருமபியபடியே 

சிறைபபுறததிறகு ௮ழைத.தசசெனறனா பிறகு வழச 
கமபோல சமபாஷணை தொடகூறை௮ு முதலில தாம 

எழுதிய செயயுளைபபறறிப பேசினா பிறகு தறகொலை 
புரிதலைபபறறிப ம பசசு ஈடஈாத௫, கடைசியாக, ஆத்மா 

வின கிதயசதைடபறறி நெடுசேரம ுனைவரும சமபா 

ஷிததாாகள, தாம இறஈதபினனா, 
சிறுசாலையிலா, நிலையோ இரியா, 

குறுசா, செடசா, குணம வேறுபடா, 

உறுசால ளொபூச மெலாம உகிலும, 

மறுசா நெறி எயது-ன ?? 

என்று சரபஙசா கூறினதுபோல, தாமசெலலுமலோகத் 

தில ஆதமா பிணிமு தலியவை 8 பரிசுததமடைஇனெ ற 
தெனறும, தாமபிரிவதறகு ஒருவரும ahs FER LTO Ror 
௮ம, தம ஈணபாகள தாம; அசாறும சொடலிவகத நீதி 
மொழிகளைச கடைபபிடித.து உயவசென (pip LF sens 
யோடு தாம பிரிய விடைபெற றுககொளவதாயும யாவாச் 

ரூம வறபுறுததினஞா் இவதறைச செலியேறற் ஈண்பா 
களின் மனநிலை அககததிறகும களிப்பிறகும இடையில் 
ஊசலாடிறறு உயிரிலுஞு 8றச தமாணபரைப் Fi spam 

16
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இசஙகி. யாவரும் துசககிததனா இரககுகதனததிலும, மன 

வலிகுனறாத தம மாடசியைப புலபபடுததி ௮மைதியுடன 

வ்சனிககும அவரது ஆறறலுககுமெசசிப பலரும சுளிதத 

னா. செலலும உலகததில இமமசான மேலான பதகி 

யைப பெறுவெனவும, கடவுளின திரூவருளால இவண் 

வது முறறுமபகலதானுமடிகத அஞஞானிகடகு அறி 
வூட்டிககடவுளின ஆருஜைபபடி மேலுலகுசெ௨ஓருசென 

வும ௮னைவரும தெளளிதின உளளததுணாஈதனா ஆபி 

ஹம, என மனசசாஈஇயடையா மனிதாககுமனசலேசம 

மடடுபபடு$மோ? மனததளாசசி சொளளககூடாதெனறு 

வைசாகயககொணடாலும ௮ஃது ௮வாககு மயானவை 

ராகயமயபோலானது பொழுதுகழிஈது மாலைபபோது 

வஈகதும யாவரது உளளமும இருணடு கநொரதது, 

அசதரணம ௮வா குடிபபதறகாக விஷககலஈத$ர 
அதிகாரிகளால கொணடுவசபபடடது அலா அதை 

அருக தியலமுதல அடசகின துவரை ௮ஙகு கோசுதவை 

யாவறறையும ஒனறுவிடாது அவரது இனனுமி£ த.தணை 
வாகள வரைகதுளளாரகள விஷமபெயத நீரை உதசா 

க.ததடன மெதுவாகக குடித்து, சிறைசசாலையில ௮௩கு 

மிலகு.ம உலாவி, ௮ரறறுகனற தம ஈணபருககு .நுற௮ுதல 

கூறிவகதா£. சறறுகேரததிறசெலலாம ௮வா ஈ௩டபபது 

சஷ்டமாகெவிடடது உடனே ௮வா தமகடடிலில சாய்கது 
படுத.தககொணடாா சேகஉபாதி௮வாசகுசசிறி தமில்லை, 

அவர் அறிவுதபபி நாசசிபபதறகுமுன்பு, சரைடோவைப 
பாரத்துக கூறினார்--கரைடோ, எஸ்குலேபியஸாுக்கு 

(Aesculapius) சாம் ஒருசேவல கடன கொடுககசவேணடு 

மலலவா? ss fap Sr peed, இதைச ௪றறும் உப
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emdeuures’ இவையே அமமகான் கஸ்டவயொயக 
௬ றியமொழிகள சிறிதுரேரசுதிறசெலலாமஅவசதமல்மப 
பேசாசுதுசசொண்டு படுககாா உடனே உயிரும tae 
ய இவா கடைஈயாசககூறிபவசாததைகள ரம, கடைசி 

யச காட்டிய மனவமை ரியாலும அலரது வெருகை 
தாயமை, கோடாமை முதலிய ஈறகுணககள மூனனிஓ 

UBD Dias Galt றன வனர? 

கரீஸசேசததிற பிறக த, இஉங௩னம தமது ஆயுள முழு 
வதையுமஜனஙகளின ௮றிவை வளாபபதிலேயே கழிதத 
முடிவில சம ௨ ?சையுமமாபபணஞ்செயத ஸாகர டீஸை 
ஒரவதாரபுரூவலா ரேறே நகாமசொலலவேணடும முதன 
முதல நிதிவிஷயஙகளை ஈாஸதரோசதமாக ஆசாயாதவச் 
அலே அவவாராயச௫௪ககறற புதியதோச வழியைக 
கணடுபிடிதகவரும அவரே கரீஸசோதலும அதன 
வழியைப பின பறறி ஒழுவழும பிறசாடுகளிலும எத்த 
னை யா சவிவாணா, பரசஙகவஉலே -£, ததவசசஸதரிகள, 
சரிதரவாசிரியாமுதலிய மேதாவிகள கள மபித,தகதமநீள 
புகழைப பரபபி, காடடைச சிறபபிததுளளாசகள ஆயி 
னம, ஸாகரடீஸைபபோல ஒருவரைசரீஸதேசததிலேனும, 
இதரசாகெளிலேனும ஈரம கணடறிதல இயலாது அவ 
சத வழியைக கடைபபிடித.து ஈ௩டகதவா ஒருசிலரே அவா 
வழியில இறக உணமையைத தொடைவிடைகளால் 
அணுகி தராயாஅ, அவரைபபோல உலகறகுப பாடுபட்ட 
வே இலலையெனலாம பிறரைக கேளவிகளசேடடு, ஆவ 
ரிடம் மனசுகிளாசசியை உணடாகக, ௮வரது பகுத்தறி 
வைப பனமடககுபெருக்குவது ஸாதயமாகுமெனபதை 
சிரூபிகச ஸாகரடீ.ஷவின சரிதாம போதிய Frm Hw, +
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கூடவுளால விரிசசுபபடாச _மறைபொருளகளை ஒரு 
வா நாடியறிய விருமபுவஅ மதியீனமெனவ௮ும, மனிதசது 
ஈலவாழசகைசகஞுக. காரணங்களாக நிறகும விஷயஙகளை 
மட்டும வா கண்டறிவது ஏறபுடைததாகுமெனவும, 
௮ வளிஷயாகளை யாவரும ௮றிதலகூடுமெனவும,அவவாறு 
அ.றிதல ௮வச.து சகடமையாகுமெனவும, ௮வறறைச செவ 
வனே அறியாமல ஈறகாயஙகளைச செய்யபபுன, இடாப 
படடுத தயககவேணடுமேயன நிக சசாயசிததிபெ௮வது 

எளிதனறெனவும,பலதொழிலசளை மனிதா கறறு ௮வவத 

தொழில்களில தோசசபெ௫வதுபோல,இவறறையும பழ 
க் சண்டறிவது ௮வாககு அவசயமாகுமெனவும, அவ 

விசமகறறுததோர த மேனமைபெருஒருவனைப பலரும 

8ழமகனென்று இகழ து, அவனிடம ஈமபிகசை சறி.தம 
வலையாரெனவ௨மஸாகரடீஸ் வறபுறுததினா,ஈயாயவுணாச் 

சியிலவா தவன சயாபகெறியில ஈடககமாடடான பகுதியை 
அதியாதவன பசதிமானாவதெபபடி? தாயத்தை ஈன 

குணராதோன எவவிதம சையகதைக சகாடவெத? ஆத 
ஜின், இவைகளை அறிவது மககளுககு இனறியமையாத 

தகும ௮வறறை அறி தறகு இடையூறாக கிறப.து மனிச 
ரின சாவமே தனக்கு பரதொனறுஈ தெரியாதிருகக, எல 
லாமதெரிஈததாகப பாவிககும ௮கர்தையை அடக்குவது 
அழகு அமமமனதசரோயககரு மருத, அவருடன தாக 

இததுத நெர்டைவிடைகளால அவரது அறியாமையைப 

புலபபடுத்துதலே 

தரன ஒழுகாகச் கலலாத விஷயகசுளை ஐயா திரிபற 

அதிலதம, ,சனச்குப புலனாகாத விஷயங்களை ஈடத்திக் 
கப்பெவெதும , ஒருவஞுல இய௮மெனபதை ஸாச் ௩
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திணிவாச மறுததுரைததாராதலின, யாவரும நீதிசிஷ 
யலகளை பபறறியும,ராஜாககவயவகார விஷயககசைபபறதி 
யும அறிவதறகுமுனனால, சாமகொணட பழுதான சருத் 

தககளை நீகசவிடவேணடும இதனபிறகு கனனெறியில 

கிறபதறகு இனறியமையாத அறிவை அடைவது லேசாக 

விடும இதை ஸாகரடீஸ ஈன௫ாய விளகக௫கெகாடடினா so 

வாழககைசகு இதனினும மிகக சாதனம இலலையென்ப 
தையும ௮வா செதெளிவாயக கூறினா 

ஸாகரடீஸ சணடுபிடிதது உபயோகிதத வழி எக் 
காலததிறகும உதவுவது விஷயவாராயசசிககு௪ Apags 

கருவி ௮தனினும வேறிலலை ௮தனமூலமாக இறைக்கு 
ஈமதுகொளகைகளைத துருவிகாடிச சிககறுததப பகுத் 

அப பிழைகளைஈது தூாயமைபபடுததலாம அ௮வவணணம் 

சககறுதது உணமையைக கணடேோசமட்டும அவாக்குப் 
பிறகு ஒருவருமிலலை 

அதீனியா ஸாகரடீஸைத் தணடிதது மிகுத பழிப் 
பைக கடடிககொணடாசெனறு லெர் கூறுறொொகள, ௮௫ 

கூறு வலியுறுவசனறு மேறகாட்டியபடி, அவசைத 

தீணடி பபதறகுப பலகாரண௫ககள ஏறபட்டன 

முதலாவது -- நாகனககொளகைகளை வாலிபாகளுக் 

ருக் கறபிபபவரை ஈயாயசடபையோ சணடிககக்கூடா 

தென்ற வழகசகம அ௮ககாலததிலிலலை, தற்காவதஇலும் 
ஆண்டுகடகுமுனபுதான௮வலிதம தணடிப்பது சரியன் 
Opa ஒபபுசசொள்ளபபட்டது, ஸமாக்ரடீணைக் கேட் 

டாம், அவர் சண்டிப்பது ஈயாயமென்தே கூறியிருப் 
பார், இ.தலின, ரீண்டசாலமாச்ப் பரரக்.க.மாய் wares
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iten சம்பாஷிததுவாததைப பொறுததிருத அதின் 

ட்ரை வகிககவேண்டுமேயலலசது, லரசை நிநதிதது 

இகழதலும, கடிஈது கூறுதலும ஈயாயமலல 

இரண்டாவ --இவரத செயகையால ஆதனஸாச 

ரில பலபோ இவாசகு விரோதிகளானாசள ௮வலித 
மிருஈதும, இவரது எழுபகாம ஆணடுவரை இவாககு 

யாதொருதொ.கதசையும௮வாகள செயயாதிருகதது வியப 

பினும வியபபே, 

மூனறாவது --ஸாகரடீஸ சபையேசாமூன ஈடநது 

கொண்ட. விதமானது மெசசசகூடியதன று, ௮வா உயிர 

விடுவதறகப் பயபபடவிலலை இறபபு இனபமேபயககு 

மெனரூாா, சபையோசை மதிததுபபேபேசினாரலலா தைக 
சண்ட சபையேசா, ஸாகாடீவினுடைய விசோதிகள கூறு 

கிறபடி ௮வா மஹாதுஷடராக இருககலாமெனறு ஊகித 

fer act 

இவையெலலாம ௮ தீனியரைப் பழிகூ ௮வதறகு ௮ 

கூலயகமாடடா ஸாகரடீஸமீது குறைகூறுவதற 

சூததான இவை சாதன எகளரகினறன, 

ஸாகரடீஸ் இறஈதபிறகு, அதினியா ௮வரைக ௮ 

யாயமாயக கொலைபுரிரததறகசாகபபசாாததாபபபடடாா 

சளெனலறும, தாமசெயச பாவசதொழிநகுப்பரிகாரமாக 

லிஸிப்பஸ் (1851றறம) எனற பெயச்பெறற தெரகாரி 
யசகசொணடு பிதுதளையில அவரைபயபோல ஒருிலையை 
இயறறலிதது, அவரது ஞாபகார்த்தமாக br epee 

சென். றும கூறுவதுண்டு ஆயினும, ௮று உணமைம௰ுர்சு 
இருத்தலகடமென௮ எண்ணுவதற்கு dol Qos
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உயிசத?தோழசாசிய பளேடோ ஈசரவிடடு நீஎதமபடி. 

சேரிடடது சிறிதுகாலமவரை ஸுகரடீளபெயமைககுறித் 

தோரையும ஜனுகள வெறுதசாரகள இதனால் வச் 

இறஈததறகு ஐன௩கள சறறும இரகசவிலலையெனபதும், 

HMI அவரது சொளசைகளையும மனபபூவமாக 

வெ௮ததனரென ப.தும தெளிவாய வெளியாெ றன, 

இவவாறு தமது ஜீவதசையிலும, ௮ஈதயதசையிலும் 
தமது உயாஈத குணககளை உலகறியக காடடினா ஸாகர 

டீஸ ௮வா சததியககுனற௮ு, ௮ஞசாமைககு கிலயம அதீ 
னியாககு நனனடததையைப புகடடுவதறகாகசக சடவுள 

தமமைப படைததாரென அவா ஈமபினதனால, எத்தடை 

நேரிடினும ௮தை மதிககாது, தாமாக ஏறபடுததிச 
கொண்ட கடமைகளைச செயதுகொணடுவகதாா பிறைப 

பரீசைசெயது பஙசபபடு த.துவதை விடடுவிடடுவாளாஇரு 
ககச சமமதிததிருக தரல, ௮வா தமது உபிரைவீணாக இழச 

இசசா, ஆனா, அவவிதமிறாபபதற்கு ௮லவா உடனபட்டி 
லா ௮வவிதஞசெயவது கடவுளின ஆஞஜையை அ௮வமதித் 

ததாகுமென அலச எண்ணினா ஸவாமியின்மீது பாரத 

வைததுத் தமக்கு எது ஈனமையாகத தோனறியதோ, 
அதையே அவர் பிடிவாதமாகச செயதுவாதா£ இதகத 

பின மனிதாகதி ஏதாஏறதெனபதை௮வர் சிசசயமாய 
உணரக்கூடவிலலை பிறிதோ உலகில ஈறபயனை அடை 

பலாமெனற எணணமும அவாமனதில உதிததில.து, ஆத 

லின, பரமபொருள பணிதததைத தபபாமற செயதறதும், 
திமசகுத தலருகத தோனறியவைசளை ச செயயாதொழிக 

லத. மேலானலையெனறு கொண்டா; ஈனமான
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காரயசளைச செயது உயிபிழைபபதினும, உயிரவாழச 

மையே உயாநதது என ஈனரறு.ப ஈமபினா, 

ச''பெருமை புடையகர் ஆறறுவா£, ஆ.ற.றின, 

அருமை யுடைய செயல ? 

என்ற வளளுவனா வாககுககு இலசசாக, இமமகாலு 

பசவா யாவராலும செயலதறகரிய மசயலகளை எனளிதிற 
செய்துமுடி த்ததுடன,சிறைபினினறுகபபி3யோடி மானக 

கேடடைக்து உயிாவாழவதைவிட உயிர$பபதசே மேலெ 
னத.துணிஈது, துணிசதவணணம தம.துயிரையுமதுறகதசா 

ர் “மமிரசிபபின வாழாச சவரிமா அனனா 

உயிர$?பபா மானம வரின் ?? 

முற்றிறறு 

  

ச திருச்குதள், பெருமை, 97 +t இருகருறச, மானம், 069.



அதுபநீதம் J." 
ஸாகாடீஸ தாக்கிக்கும் வழி. 

இத இதசசையதெனப௮ யூதிபிரானுசகும (101107 

phron) இவாககும நடநத சமபாஷணையால தெறறென” 

விளக கம இஈச ஸமமபாஷுணை சேவதாஷணஞ்செயகா 

ரென ஸாகரடீஸமீது குறறஞசாடஉயபினனா நிகழநதது 
விசாரண தொடஙகுவதறகுமுன்பு தேவபசுதி தேவ 

Heidt முசலியவைகளைபபற்றிப Ur WIRE கள்” 

கொ.னட எணணஙகள தவறெனறுவெளிபபடுதத ஸாகர 

டீஸ கருதியிருக காச, கியாயஸகலததின தலைவாசலில இரு 

வரு ௦ சஈதிததாரகள ஸாகரமஸமீது ௮பபொழுதுதான 

குறஞசாடடபபட்டிருகதது யூதிபிரான எனபானும 

ஒரு-ூலியாளைத தன சகபபன கொனறுளிடடானெனத 

தன சசகபபனமல குறறஞசாடடவநதிருகதான தனது 

ஈணபர, உறவினர் எதுசொலலியு2 ௮வன செலிகொடுத 
தகசேடகவிலலை தான தூாயமையற்ற செ.பலை௪ச செயவ 

தாக அ௮வாகள கூறிபதனால, இவனுக்கு அலாகளமீது 

லெறுபபெழுஈதது தான செயயுமகாமம் தூயசெனவும, 

செயவததிறகு உகஈததெனவும அவன புகனருன தான 

செயயககருதியதைச செயயாதொழிதேலேதேவதாஷணத 

திறகுக காரணமாகுமென sae சஈமபினான, மதவிஷய। 

களையும், தாபமை தூயமையினமை முதலியவைகளையும் 

தான கனருய ஊனறி ஆராய்க துளளதாகவும, அவைகளைப 

பறறித் தான அறியாதது ஒனறுமிலலையென௮ம ஸாக்ச 

டீஹி.ம வீரியககூறினன, இதைச செவியேறற ஸாகா 
ஸ், தூபமைமூசலியனவ இசதன்மையவன அவளிடம் 

ns
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'அறிர்.திகொண்டு, ' தமமேல: குற்றஞ*ர்டடியோருக்குப் 

uSginias *ணணியுளள தாசவும, தமமைச ச€ீட்னாக 

ீற்கேரிகது அலகிஷயங்களைப் போதிக்குமாறும அவ 

ப் பணிவுடன் கேட்டார், யூதிபிரான் தனது ௮சஈதை 
“பால் அவ்வாறு போதிபபதர்க வாசுகளிசதான ஸாகர 

“டீஸ் “தூயன் ம எனருலென்ன? தாயவமையினமை என்றா 

லென்ன? எனசரு மிவ்றன்ற விள ்கவுரையும்' என்றார். 
*யான் இபபப்ோ௪ செயவதபோலச செயவதே தூாயமை, 

ங்சீோேன்ம ஒருவா கொலைமுசலிய use mater Oe ud sr, 

அவா ஈமது பிதாவாயினுஞ சரி, வேறுயாராயி லுஞ சரி, 

அவரசைத தண.சளைச்குளளாககுவன gluons om gw 

அவா அவகிதமசெயயாது விரவதேதே தாயதறற.த” 
௪னஅ௮கூறி, இதை இனனும் வற்பு௮ த. தஈறபெருடடு, 

ஸீயஸ் எனற தேவன சன் தரையாக 'தக்ரானாலைக்! 
குத்தத்திற்காகத தணடிகத புரண்கதையும எடுததுரை த 

தான், ஒருசடவுள இசகுற்றசதைச செய்தா, இவவாறு 

அவ்ர் சண்டனையடைஈதசா' எனக்கூறும சதைகளெல 

சம் ஈமபத தகு தவையல்லு; அவையெலலாம வீண் அப 

வாதல்களளே ஐருபோ.தும யான் அவைகளை ஏற்கேன'! 
சன ஸாக்ரடீஸ் மொழிர்து, “ஐயனே! யான கேட்ட 

Csi da 6 இன்லுமபஇதுசைத்தர்யிலலை, தாயவத்றிற் 
கும் தரய்மையற்றவறறிறகும சான உனளை உதாசணக 
இசட்சிலிலலை, தப்மையென்றால என்னை? எதனால ஒரு 

செய்கையைத தூய்மையானசென சாம் சொலதுகரோம' 
என்றார் பூதிபிரானுக்கு அவர் கேட்ட விஷயம் முதலில் 
சன்றாக விள்ள்சலில்லை. றிதபோகு யச 5௮, 
ட்சடவுளுக்கு உசப்பானு தாயது, சடவுளுசகு உசப்பச் 

சாத்த அாயதற்றத' என்௮அகூதியதோடமையாழி, தான்
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கடவுள ரப்பறதறி, முனனர் மொழிஈதலையெட்லாம 
உணனமயில ஈடாதவை எனவும, ௮வசஅ௮ சண்டை 
சசசரஅகளெலலாம் யதாரததமாசவே நிகழ்ர்சளை 

எனஅும சாதிததரன, இககநழைகளை் ௪ சடீ2 சக் 

பாமறபோயிலும, அவைகளை அடிபபடையாக அவத.துச் 

கொண்டு, யூநிபிரானுடன பினனும சமபாவித, கடவு 

or ஒருவருககொருவச கலா மலிளை த. தககொளவரா..ன், 

அககலகம த சியாயணன௮ எ.து Deuter 

எனந வியவசாரங்சசைபபற்தி எழுஈதிருதகலவேண்டு 
மெனவும, அலவா.௮ு ஒருஇறசதாா ஒனறை கியாயமசன 

தெனவும, மறஜெருதிறததசா அதையே அரியாயமான 
தெனவும தீர்மானிசதால, உசேசகிஷயம் axons Bari 

கியாபமானதெனவும, வேறுவாககு அசியாயமானதென 

வும காணப்பபேவதனணால, யூதிபிரான தாயமை எனபதற் 
குச் கூறிய பொருளின் செறபபினமையைப புலபபடுதஇ 
ஞா, இதைககணட யூ௫ிபிரான, தான முன கொண்ட 
பொருளைச சிறித மாறறிசசகொணடு “தூயதெனப௮ எல் 

லாகசடவுளசக்கும உகபபான.த,. இபபொருள சசி 
யானதே'' எனப பகாஈதனன. இதன்பமேல ஸாகரடின், 

5“ தாயதாயிருபபதால தூயமையானசைக் கடவுளர் விரும 
புரொகளச? அனநி, அவா அசை விருமபுவதறைலை ௮.௮ 

தூயமை எனப்படுசனெறகா?”” எனசுகேட்டசா யூதிபிசா 

ஆக்கு இக்தேசலியொன அம விளக்க விலை, தாடி கிவி. 
யத சதென அவலுக்கு விளக்கெகாடடி, அவன் வாய் 

மெொழியாசவே *சடவுளாககு உகப்பானது அவர்சளால 
கிருமபததசசதாசவுளள ௮, -ஏனெனில, அவரகள ௮ 
Aye rsa, Hue sar uG ae ௮வாகளால விரும 

படியேற, எனெனில், ௮.௮. கிருமபத்தச்சதாபுள௱து!*,
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என்பதை நிரூபித்தார் அ௮சாவது தாப்மைககு இயற்கை 

யிலேயே டீதிபபு இருபபதால ௮வலியற்கைககுணமபறதி 

அதைக கடவுளா கிருமபுகிறாகள, அவாகிருமபும மறற 

வைகளுக்கெலலாம ௮வாவிருமபும ஒருகா ரணமபறறியே 

மதிபபேறபடுசனெறன, இதறகுளளாகப பலவா று ௮வனை 

ம்டககிகிடடமையால, அவனுடைய மனம sone, of) 
யூம மயஙகூிடடது < மை எனபது நியாயததின ஓர் 

பகுதியாகும? எனற ஸாகிழடீஸகைறறை அவன முறறிலுக 

உணசச சகதியறனுபபோயினும, 3 pCa சரியென ௮வன 

ஆமோதிசசனன இசனமேலும பலவழிகளில அவனை 

கோகி, **தூாயமை எனபது சுடவுளாசரூரிய An star 

யோடு சமபாசபபடட நகியாயகெறியின ஓா பகுதியாகும 

மனிதாககுரிய சர தனையுடன சமபஈகபபடடது அரநெறி 

யின மிசசபபாகமாகும'' எனபதை ஓபபுககொளளு 

மா௮ செயகாரா இனி, 'சிரதனையெனறால எனன' எனப 

esuupS விவாதம ஈடநதது, “சிரதனை எனபது சுடவு 
ள்ரக்ரூத தொண்டுசெயதல்' என அவன மூடிசுதான 

இதனால, *தூாயமையெனபது கடவுளாககுச௪ செயயும 

'பிரார்ச்தனையையும யத்ஞததையும கிளக்கும ஒருசாஸதி 

“ரம். என gue ஒபபவேணடியதாயிற்று அதாவது ஸாக் 

சஸ் புகனறபடி,*தாயமை எனபது கடவுளாககும மனி 
தாக்குமுள்ள கொடுததலவாககலை விரிககும கலை' என 
முடித்து ” சுடவுளர ஈமசகு யவறறையும அளிககிறார். 

ஈம கடவுளசக்கு எவறறைப பிரதியாகத தருகரோ ம?” 
எனநற கேளவி பிறகு எழுஈத.து “மரியாதையையும் வணக் 

சீத்தையும எம அவர்களிடம் சாட்டுசிமேம ௮வாக 
ஞ்ககு ௭௮ கிரீதியாக இருக்கெறதோ, அடு தலலாம் செய் 
கிறோம் எனறு அவன வி௫டதாது, தாய்மை-யைக்காட்
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ட.ஓம ௮வாக்கு.. பிரியமானது வேன றுமிலலையென 

அவன கூறிமடிததான, இதனால, தா.பமை எனபது சுடவு 

ளாககுப பிரிபமானது எனறு ஏறபடடது, இரவே 

தொடகககம சரிபானபொருளனறு என்று ஸாகர 

ஸால தளளபபடட கும WIHT wo இதை அவலுக்கு 

எறிசுதுகசாடடி, இனனும தாயமை எனற இவவிஷயச 

ைைபபறறி அவனுடன ஆசா தறிய விருமபிபுளளதாகச 

கூறி ஒனறையும gate aed ரீ கூறியது சரியே, ஆபி 

னும, பொயகூறித தன படைககு ஊககமளிக கும தண்ட 

நரயகனும, பொயகூறித தன மகஞூககு மருகதாூடடுடி 

௮ரூமைத த௫தையும, வெறி? பறிச தறகொலைபுரிய எண 

ஹம தனத ஈணபனிடமுளள கூரஙகததியை வஞ்சித்து 

வெளவும புரூஷனும அகியாயஞசெயதவசாவோ?' என் 

ரா.ஸாகரடீஸ, இதைக சேடட யூதிடீமஸ, இவைவெல 
லாம கியாயமானவைதாமென ஒபபுககொணடு, முனனசக 

கூறிப பொருளைச சறறு மாறறிககூறத தணிஈது, ணப 

ரூககு ஈனமைபயசகுமபொருட்டு ௮வவாறு செய்வ.தம 

Burson go serge, ‘Hares Sond ie eat 

பொருடடு வஞூபபது பினனா அகியயமாகுமேர?” 

எனறு ஸாசரடீஸகேடக, *ஸாகரடீஸ! உணமையாகவே 

என துவிடைகளில இனிமேல எனககு ஈமபிசகசை பிற 

வாது மூனகாணபபடடதறகுமுறறும விரோதமாகவே 

ஒவவொனறும இபபோது எனககுக காணபபடுனெ.றது? 

எனறு பணிவுடன பதிலுரைததான இதனபிறகு, ஈண் 

பாகளுககுத தறசெயலாயத தீஙகு விம்ததால ௮.து அகி 

யாயமாகுமோ?” எனப.தும, *குடியசச எனருல என்ன?” 
என்பதம் அவ்விருவசால சமபாஷனைமூலம ஆரசயப் 

பட்டன, ஸாகரடீஸ கேட்ட கேள்விசளால மடககுண்ட
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ஆடிடீமஸாஙக்கு அசர்னத அறவே அகன்றது, trem 

மேலிட்டது மிஞா* மனவருததததடன, என தாழ்னை 
யானே ஒபபுககொள்ளுமா௮ ஸாக்ரடீஸ செயகிறா இனி 

வான் வாய்திறவாதிருததலே ஈலம, ஏனெனில, எனககு 
இன௮ஈ தெசியாதெனபகத இபபோது யான சனருய 

அதிகன்” என்றுகூறி வெட்டுச் சென்ருன், 

ஈ ண்டுக் கூறிய இருசமபாஷணை சளால எாக்ரடீள் 
தர்க்களழியின் போக்கு ஈன்றாய் விளக்கலாகும, 

அளன் அதிர்ச யாவற்றையும் தனக்குப போதித்த 
பவேண்டுமெனவும சேட்டுக்சொணடாா, அவளை த அவிழ 

'வரருவரும் அவகிஷயத்சைபபற்றிச Beane, 

உணர்கதவசாசார். எனவும் வஞச௪பபுசழசசிசெங்க 

ஆூதிபிசானுகூடய மனகிலை afore caw dt; 
தென்பதை வாம இள்ருக் கறவுக்வேணடுமோ? அவனப் 

அசர்க்திவயெல்லாம ஓடுகபபேோயிறற, ௮வ.லுூம மதிய 

அத் இகைக்து, எவ்கிச்ததிலேதும Dee wo Liv op Sent iy 

hem pudGur எண்ணி, தனக்கு அவசரமான ஒறு 
வேலை இருபபதாகவும, சாலதாமதமாகிலிட்டமையால்' 

நான் உடனே செக்லகவேண்டுமென்துு கூறி மெளண 
எழுவியேோடிலிட்டான. 

இனி, ஸாக் ரடீஸ் தர்க்கிச்ரும். வழியை விளச்குவ 

சற்கு ளேனாபான் என்ற ஆரிரியாத ,லிலிருர் அம ஒர் 
டசாரணம், ,க.௮வோல்:-- யூதிடீழஸ் (18000 ம்ம) 
னைபான இர்... ஆதன்னாகரவா?ி, சாட்டிற்கா.ச ஈனருய், 

பருபக்சேண்டுமன் ற தரை, அவனிடம் நிர டீபிழிநுஈத, 
தருக, ,அசெலவிதயன்களை அவன் என்றா ஊன்றிக்,



அருபந்தம் த் 

சறறுவகதகான அனை ஒருமுறை ஸாக்ரடீணாமடண ௪ 

பாஷிகக கோதலோது, கியாயவுணர்சசி sores 

இன மிபமையாதே தார் உததமகுணமா தலின, தான் 

அதை நிரம்பப பெறறுளளதாசவும, இனகதோறும 

எததனைளொ! உதசரணகளைக கணகூடாகக கணடதிர்து 

லருகினறமைபின, தான சிபாயஅசியாயஙகளைச இக்கற 
உணரவலலவனெனவும விருதுகூறினுன தசன் கூறிய 

வறறை உதசரணமுகததான கனகுகிளசச ஏண்ணி, 

(பொயததல, வஞசததல, களவாட, பிறாகளனெனாசெய 

தல, பிறரைச் சறைபபடுததல மூதலியவையயெலலாம பகி 
எனன முவவாரழுகின, சமது எதிரிகளை 

வஞ்சிபபதும, ஏறைபபடூக,௮௮௫௯, அவாச்கு இனன் 
விளை பப.தம ௮ரியாயமாருமோ?'என் ஊக ரடீ.ஸ்வின விய 
பேபோது, (ஈணபரிடம அவ்விதளு செய்வதே அடியா 
மூனறு; பசைவரிடம செயயின் பரத சிமாய்மாகதத” 

arkeigin 

யசயமசனன்வ' 

அதுபந்தம் 2, 
Geena Aged cx அறிவாறறலைபபற்றி மேகாலே 

(Macaulay) + ag — 
“ஆ தன்ஸாசரத்துப பாமாஜனல்சள் பிறட்ட்டச்சும் 

பாமாமக்சளினும' பனடங்கு அறிகிற் 'நொரோசென' 

ஈமபுவதற்கு இடமுணடு, .தன்ஸ்வா?ி ஒவ்வொருவனும் 
நீதிசா்த்ரியும், யுத்தகிச ஓம், ச்யாயசதிபஇயும் ஆவள்ள 

என்பதை மனதி அவ்த்துக்சொளளுக்கள், ஆனல்
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கசாசகு அடிபயட்ட செலவு கொழிககும இருநகரும், 
அவச தனவைசதிபின சையைபபசாததுப் பிழைககும 

ஆசன்சைகாசனப பெரிய௮திகசரியுமவுவன து கையைப 

பாசததே பிழைபுபா. உழவுவாணிபசு் சொழிலகளிலுளள 

தாழா தவேலைகளெலலாம அடிமைகளைாககொணடே ஈடத 

கப்பட்டன; (பிகவுமானமான ககரவாசிககும பிழைபப 

தற்கு வழியையும, கவலையறறு ஒயஈதிருபபதறகு வசத 
யயும, இனபமாயப பொழுதுபோககச சாசுனஙகளை 

யு குடியாசு தகதது. ௮வாகளிடமீருஈத நாலகள மிகச 

சலக .பினுவடி அவையாவுமமிகசசிற தவை, யாவரும 
அவற்றை அழுத்தமாக ஊனறிப படிததனா, புஸதச 

ச்சலையிலுளள - _நாலசளையெலலாம புரடடினாலமடடுப 

மனமதெளியாது, சி றபபிறகு நிதரிசனமாகததகக 

அகைளைப ஈம்கழுறை படிகது, அவறறுட கூறபபட்ட. 

அஷையன்களைக், சகுகு,அடன சிகதிபபதேே மன ததெளிவுக (௪ 
ஏற்ற உபாயம். 

ஆதன்ஸவாசியின் சல்வியபிவருததிக்குப புஸதகக - 

ஷின் உதவி சிறிது மிலலை ஆதனஸ மேமபட்டு விளக. 
ஈசளில சாம இருர்த்தரகக கருதுவோம, அது செழிந 

தோபெ புசழபர பபியசாளிலகோட்டைவாயிலில நுமை 

வீர்களண்ணிக்சொளவோ/2 தோரண்வாயிலிலஜனயகள 

அதோ கூடியுளளராகள, அனைவரும் தாவ்ததட்ன் பிட. 
யஸ். (Phidias) எனற சிறபாசாரி ௮மைககும பிமபச' ! 

ee அவர்கள் உறறுசோசககுகின றனா, மறறொ ர 

வீதியை கோக்செ... செல்வோம, தோ அங்கு ஒருவ எ 

ah B55 ச! செய்யுட்களை உருகசுமாக ஒப்ட்க் 

சின்றனன். அவனைக சறறிலும் புருஷரும, பெண்டிரும்,
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சரு£சளும கமொயததுசகொணடிருக்கிள் றன, அலாக 

ள.து கணகளினினறு நீர தாசைதாைய்கயப Qu Geir 
றது அ௮வனைவரும இமைகொட்டாமல, அசைவற்று, 

உயிர ததலுமினறி நிறகனறனா அககிலல் (Achilles) 
sp Gofsa காலில பரையாம் (Priam) ersrurer வீழ 
ஈது பணிக, தன மசகள்பலசையும wuss org 

கொடிய பயஙகரமான கரங்களை முதுதமிட்ட சதையை 
௮வன உரைககனறனன 

இனிப் பொதுமனறகதில நுழைலோம, அதோ 
அ௮கேகவாலிபாகள தமசணகள ஒளிவீச, தவலுடன் எ இர் 
சோசுயெவணணமாய ஒருவாமேலொருவா சாய்ர்அ மீறி 

செறனா ஸாகரடீஸாசகும அசகாட்டில கிரீசவரவாஇ' 
பென்ப பேர்படைச்க ஒருவனுககும் தாசக்கும ஈடக்ல 
தீது அ௮வனகருதியவை முறறிலுமபலமநதனையென அவ 

ஜே ஒபபுககொளளுமாறு ஸாக்ரடீஸ செய்துவிட்டார். 

சரி, இதோ௭எலலாம தடைபபட்டுகிட்டன, *ஈகரதறுச் 

சிரியோசவருகிறாகள, வழிகிலகுங்கள்?” எனக் கட்டியம் 
காராகள விளிசசனெறனா ஜனசபை ஈடக்கப்போகி 

றது ஜனஙகள காறபுறககளிலீருக்தும் திரண்டு௭ரு 

சனெறனா யரா பேச விருபபம?”' என அறிக்கை 
பிற துளள த, அதோ தரலாரம கிளம்புகிற, யாவரும் 

கசதாளஞசெயகினறனா Cul sofa (Pericles) 
எனற மசான பேசுவதறசாக Com Gun 7 pers, 
சரி, இதைலிட்டுச் செலவோம, அதோ லெஃபோாக்ளில் 
எனபாரது சாடசம் ௮ரகூல ஈடிகசப்படிற௮, அதோ 

மற்றோரிடத்தில் பாட்டுக்கசசேரி ஈடக்கிறது ஒள்லித. 

மாக, கோததியாயும ஒழுகசாயும கல்ளிபயிற் றம சர்வ்
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சலாசாலை தறகாலதகிலஎஙகுமில்லையெனலாம ''(ஆதன்ஸ 

நகரத்து நாவல்லோர ) 

“ஆதனஸவைசியிடம புஸதகககள இலவேயிருக்க 

லாம அவன படிககசசெலலும பெரிய புஸதகசாலையி 

அளள நாூலகளின தொகை போலடகோட (Bolt court) 

டில வசிககும ஜானஸன (10௦1115010) எனபாரது அலமாரி 

யிலுளள புலத்கககளின தொசையினும சிறியதாயிருகக 

லாம ஐயினும, ஆதனஸவாசுி தினகதோறும நகாடகரலை 

யில ஸாகரடீஸுடன சமபாஷிபபான, மாதம KIS gH 

முறை பேரிகளிஸ் பேசுவதைக சகேடபான, ஸோபாக 

ளில், அரிஸ்டோபானஸ் இயறறிய காடகககளை நடிககக 

காணபான பிடியஸ் செ.அககிய சிறபககளையும, ஸ-ஓக 

ஸிஸ் (2௭௩15) வசைகத சிசுதாகளையும கணடுகளித.து 
உலாவித Bhar அ௮ககலஸைபாடலகள ௮வனுககுக 

கணடபாடமாகத தெரியும தெருவின ஒருஷலை.பில அக்கி 

லஸ் சேடகததைபபறறியும, ஆாசஸ (கய) சாவைப 

பறறியும ஒபபிபபை அவன செவியேறபான அவன 

நீதிசாஸதிரி, பிறகாடுசமபஈதலகள ,௮ரசிறை,போச முத 

லிய விஷயஙகளில அவன கசைவகதவன yuan Cunt 

வீரன, மிகவும இசுமாயபபயனறு ௮டஙகசயெவன அவன 

ஈயாயாஇபதி, தினகதோறும இருதிறததார.து கட்சிவா 
தககளைச சாரதாககித தெளிவுபெறறவன, விததையெனப 
படுவன இவைகளே இவை மனமாசகனற தெளளியோ 

ரப படையாவிடினும, நகரவாசிகளிடம புததிதீவிரமும, 

இசசஞானததிற சுவையு2, சொலவனமையுப, வாககுச 
சாதாயமும, ராகரிகுயமும விளைதகன (ஜானஸ்னைப 

பறழிய வியாசம்



பிழையும், கிருத்தமும். 
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133-0 பக்கம 8-ஆம வரிபில ‘eat a Se wey நாண 

பனீ ௮டுதது 191-ஆம பககம் 9-ஆம வரிமுச௨ (1-வது 

அழதம) முடிவுவரைபிலுளளதைச சோகதுபபடிகக 

(பி௲சளை மனன !1ததிநததிககொணடு பிறகு படிகச )


