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7���8�யி� மா��சீய� க4க வி,�பிய ப�'பாளிக2 81வி4காக நா% "இ0திய 

நா�திக��, மா��சீய��" எ%ற தைல'பி� 8றி'�க2 தயாாி�ேத%. இ0திய நா�திக� 

ப4றிய விவர:க2 (facts) �1வ�� மா��சீய' ேபரறிஞ� ேதபி பிரஸா� 

ச!ேடாபா�யாயாவி% 'Indian Atheism' எ%/� ="� இ,0� ெபற'ப!டைவ. 

ஆனா� இ0=� அ0="% �,�கேமா, ெமாழிெபய�'ேபா அ%?. ேதபி பிரஸா� 

விள�காம� வி!+வி!ட பல @?கைள நா% விள�கிA2ேள%. மா���, எ:ெக��, 

ெலனி% @4?�கைள அவ�க2 =�களி� இ,0ேத ேம4ேகாளாக� ெகா+��2ேள%. 

ெபா�வாக இ�ேவா� Bல=�. 

 

இ� எ1த� காரணமாயி,0த� 7���8� ப�'பாளிக2 81��, ேதபி பிரஸா�தி%  
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=D�. இ�81வி48�, என� ந)ப� ேதவி பிரஸா�தி48� நா% ெபாி�� கடைம' 

ப!+2ேள%. 

 

இைத ெவளியி+� நி� ெச��ாி �� ஹ�� பிைரேவ! "மிெட! 

ெவளிE!டாள�கF�8 எ% அ%� கல0த ந%றி. 

 

'ஆராG.சி                                 நா. வா%மாமைல 

258, தி,.ெச07� ேரா+,                 2-9-78 

பாைளய:ேகா!ைட. 

-------------- 
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1. 

1. 1. 

1. இ�திய� த��வ� சி�தைன � வ�� கட!� ெகா�ைகயா

இ�திய� த��வ� சி�தைன � வ�� கட!� ெகா�ைகயாஇ�திய� த��வ� சி�தைன � வ�� கட!� ெகா�ைகயா

இ�திய� த��வ� சி�தைன � வ�� கட!� ெகா�ைகயா?

??

? 

  

 

 

"இ0தியாவி% த��வ சி0தைன ஆ%மீக வாத�ைத, கட�2 த��வ�ைத 

அ�'பைடயாக� ெகா)ட�" எ%ற ந�பி�ைகைய க!+'பாடாக' பல 

த��வவாதிகF�, ஜக� 8,�கF�, �ராண' பிரச:கிகF� பிர.சார� ெசG� 

வ,கிறா�க2. உதாரணமாக எ�. ராதாகி,Jண% தம� இ0திய த��வ� எ%/� 

="� கீKவ,மா? @?கிறா�: "இ0திய த��வ� ஆ%மீகவயமான�. அத% 

உ2ளா�0த ஆ%மீக வ"ைமதா%, கால�ைத ெவ%?, வரலா4றி� ேதா%றிய 

ஆப���கைள மீறி இ0தியா நிைல�� நி4பத48� காரண�. ஆ%மீக ேநா�8 தா% 

இ0திய வாK�ைகயி� ஆதி�க� ெசD�தி வ0தி,�கிற�. இ0திய மன�தி% 

திடகா�திரமான ஆ%மீக சி0தைனதா% அத% ப)பா!ைடA�, த��வ�ைதA� 

வழி'ப+��கிற�. ஜீவா%ம, பரமா%ம ஐ�கிய�தி4கான சி0தைனகF�, �ய4சிகFேம 

ஆ%மீக ேநா�8களி% ெசய�பா!+ ெவ4றி�8� காரணமா8�." 

 

"இ0த ஆ%மீக. சி0தைனேய, ேமநா!+ விம�சன அறிவிய�, ெபா,2�த�வாத. 

சி0தைனகF�8 �ர)ப!+ நி4கிற�. அ0தரா�மாவி% 8ரலாக இ0திய. சி0தைன 

இ,'��, வள�.சிA� அைட0�2ள�. ேமநா!+. சி0தைன வி�ஞான�, த,�க�, 

மனிதாபிமான� ஆகிய க,���களி� அ1�த� ெகா+�கிற�. இைவ யா��  ‘மன�தி%’ 

ெசய�க2. மன�ைதவிட ஆK0த ஒ,)ைம ‘ஆ%மா’ இைத' ப8�தறிவினாேலா, 

த,�க:களாேலா அறிய ��யா�. உ2Fண�வினா�தா% உணர ��A�. 

இ0��கF�8 த��வ� க!டைம'� எ%ப� உ2Fண��, அ0தரா�மாவி% 

ெசய�களி% விைளேவ. ப8�தறிவினா� ஆ%மாைவ அறிய ��யா�. இதனா�தா% 

இ0� த��வ:கைள� 'தாிசன:க2' எ%? அைழ�கிேறா�. கட�ைள அறிவெத%ப� 
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அவராகேவ ஆகிவி+வ�தா%. �ற உலகி48 இ.ெசய"� ெதாட�� எ��� இ�ைல. 

ேமநா!+ அறிஞ�க2 விம�சன அறிைவ' பய%ப+��கிறா�க2. ஆனா� கிழ�க�திய 

ஞானிக2 “பைட'பா�க�2ள உ2Fண�ைவேய சா�0� நி4கிறா�க2.” 

 

இNவா? த,�க �ைறகைளA�, அறிவிய� ஆராG.சிையA� ��கியம4றைவ எ%? 

ஒ��கிவி!+, நிைலயான, உ)ைமயான வாK�ைக�8 கட�ைள ந�பி அவராகேவ 

ஆ8� �ய4சிைய ேம4ெகா2Fமா? இ0திய த��வ:க2 ேபாதி�கி%றன எ%? எ�. 

ராதாகி,Jண% எ1�கிறா�. “இ0திய� த��வ:க2 அைன�� வாK�ைகயி% 

மக�தான உ)ைமயான கட�ைள (“One great fact of life God”) அறிவைதேய 

ேநா�கமாக� ெகா)+2ளன.” “உபநிஷத:களி� இைலமைற காயாக� @ற'ப!ட இ0த 

மக�தான உ)ைமைய, பி%ன� ேதா%றிய த��வ:கெள�லா� விள�கி� @?வனேவ. 

ஆ%மா கட�2 ப4றிய சி0தைனயி% விள�க�ைரயாகேவ பி4கால இ0த த��வ:க2 

விள:8கி%றன”. 

 

ராதாகி,Jண% எ1���களி� இ,0� இNவள� விாிவாக ேம4ேகா2 ெகா+�க 

ேவ)�யத% அவசிய�, அவ� எ�லா ஆ%மீக வாதிகளி% பிரதிநிதியாக மிக 

அ1�தமாக அவ,ைடய க,�ைத. ெசா�Dகிறா� எ%பதனா�தா%. 

 

இ�க,�� மிக�� ைதாியமாகேவ ெவளியிட'ப!+2ள�. இ0திய ஆ%மீக வாத�தி% 

மீ� ராதாகி,Jண% ெகா)+2ள வDவான பி�'� அவைர� த� க,��� கைள' 

பயமி�லாம� ெசா�ல ைவ�கிற�. ஏெனனி� ைத�திாிய உபநிஷத� பி%வ,மா? 

@?கிற�: 

 

“பிர�ம�தி% ஆன0த�ைத அறி0தவ% எ�கால��� பய'பட மா!டா%.” இைத 

ந��கிறவ� அ�லவா ராதாகி,Jண%? 

 

இ�@4?�8 இ0திய த��வ:களி� ஆதார� ஏதாவ� ராதாகி,Jண% த,கிறாரா? 

இ�ைலேய! 

 

ராதாகி,Jண% சிலாகி��' ேப�� “உ2Fண��” ப4றி 8மாி�லப!ட� எ2ளி 

நைகயா+கிறா�. இவ� ஆதிச:கராி% 8,ெவ%? க,த'ப+கிறா�. இவர� கால� 6-� 

=4றா)+. ராதாகி,Jணன� ‘ஆ%மீக�’, ‘கட�2’, ‘உ2Fண��’ எ%ற க,���க2 

இ0திய� த��வ:களி� ஒ, சி?பா%ைமயினாி% ெகா2ைககேள. சி0தைன 
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உலகிேலேய மிக�� சிற'பான த,�க வாத�தி� ‘கட�2 இ%ைம’� ெகா2ைகைய 

இ0திய த��வ:களி� ெப,�பாலானைவ ேப�கி%றன. 

 

இNவா? நா% ெசா�வ� திைக'Q!+வதாக இ,�கலா�. ஆனா� நா% ெசா�வத48 

ஏராளமான சா%?க2 உ)+. “கட�2 இ%ைம”� ெகா2ைகைய� தா% த4கால�தி� 

'நா�திக�' எ%றைழ�கிேறா�. இ�ெகா2ைக இ0திய� த��வ வரலா4றி� மிக�� 

பழைமயான�. ந+�கால�தி�@ட இ�ெகா2ைக�காக' ேபாரா�ய ேபாராளிக2 

இ,0தா�க2. 

 

ேவத:கைள ந�பாம�, அவ4ைற ம?��' ேபசியவ�கைள' ப4றி அ0=�களிேலேய 

சா%?க2 உ2ளன. இவ�கைள நா�திக� என ேவத:கைள ந�பியவ�க2 

அைழ�தா�க2. இவ�கைள ேவத'பாட�கைள இய4றிய கவிக2 ‘வித)டாவாதிக2” 

என அைழ�தா�க2. ராமாயண�, பாரத� �த"ய இதிகாச:க2 இவ�கைள' ப4றிய' 

ேப�கி%றன. அைவ சா,வாக�, ேலாகாயத�, Qதவாதிக2 எ%? இவ�கைள� 

8றி'பி+�. இவ�க2 �ரண4ற நா�திகவாத� ெகா2ைகைய� கைட'பி��தவ�க2. 

சா:கியவ�க2 ‘பிர�,தி பிரதான�’ எ%ற ெகா2ைகAைடயவ�க2.  

 

பிர�,தி எ%ற ெபா,ளி� இ,0�தா% அத% இய�க வள�.சியா� ��தி, சி�த� �த"ய 

மன� ெதாட�பான இய��க2 ேதா%றின எ%? சா:கியவாதிக2 ந�பினா�க2. 

அவ�கFைடய ப)ைட� த��வ�தி� பைட'பாளி எ%ற கட�F�8 இட� கிைடயா�. 

ெபா,ளி% இய4ைகயா�தா% உலக� இய:கி பாிணாம மா4ற� அைடகிற� எ%ற 

க,���தா% இ,0த�. இ�ெகா2ைக�8 கட�2 இ�லாத சா:கிய� எ%? பி4கால 

‘கட�2 உ)+’ எ%? @றிய த��வவாதிக2 ெபயாி!டைழ�தன�. அவ�க2 

சா:கிய�தி� கட�ைள' �8�தி ேய�வரசா:கிய� (கட�ேளா+ @�ய சா:கிய�) 

எ%றேவா� த��வ�ைத' பைட�தா�க2. பழைமயான (Q�வ) சா:கிய�தி� கட�2 

க,�� இ�ைல. ஒ, த4கால� த��வாசிாிய� @?கிறா�: “�ற உல8�, அக உல8�, 

பிர�,தி (ெபா,2) எ%ற வ��வி% பாிணாம வள�.சியி% விைள�களா8�. 

இ.ெசய� ெதாட,�8 பிர�,தி�8 ெவளிேயA2ள எ0த ச�திA� ேதைவ இ�ைல.” 

எனேவ சா:கிய� ெபா,2 �த�வாத அ�'பைடயி� நா�திக�ைத� ெகா2ைகயாக� 

ெகா)�,0த�. 

 

ப)ைடய மீமா�சக�க2 இ0திய ஆ%மீகவாத�தி% பரம விேராதிக2. Q�வ 

மீமா�சக�க2 ேவத�தி� @ற'ப!+2ள ய�ஞ:கைள ஆதாி'பவ�க2. இைவ இன�81 

ச�தாய�தி� ேதா%றிய ம0திர, மத.சட:8க2, மத.சட:8களி� ப�ேவ? ேதவ�கைள 

அவ�க2 வழிப!டா�க2. ஒNெவா, ய�ஞ�தி48� ஒ, அதி ேதவைத உ)+. அவ�க2 
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அ�னி, வ,ண%, இ0திர%, வ��க2, வாA �த"ய இய4ைக. ச�திக2. இ.ச�திகைள 

மனித உ,வ� ெகா+��, ப�ம:க2 இ%றிேய அவ�க2 வழிப!டா�க2. ‘ஒ,வேன 

ேதவ%’ எ%ற கட�2 ெகா2ைக அவ�கFைடய சி0தைனயி� இ�ைல. பி4கால�தி� 

இன�81�க2 அழி�க'ப!+, அர�க2 ேதா4ற� ெகா2கிற கால�தி� அரச�கF�காக 

யாக:க2 ெசG�, அரச�கள� �கைழ வள��க இவ�க2 �ேராகித�களாக மாறினா�க2. 

அ'ெபா1�� பல ெதGவ வண�க�ைத ேம4ெகா)+ கட�ைள எதி��தா�க2. 

இவ�கேள Q�வ மீமா�சக�க2. இவ�கFைடய க,���க2 வள�.சியைட0த நா�திக 

சி0தைனயா8�. 

 

நியாய ைவேசசிக�கFைடய நிைல ச0ேதக���8 இட� த,வ�.  

 

ெபள�த� கட�ைளA� ஆ%மாைவA� ம?�கிற�. ைஜன�கFைடய ெகா2ைக 

ச0ேதகமான�. எனி/� அவ�க2 த:க2 சமய�ைத' ேபாதி�த 23 தீ��த:கர�களி% 

அறிைவேய ெதGவமாக� க,தின�க2. 

 

எனேவ இ0திய நா�திக� ப�ேவ? ெகா2ைககைளAைடய பலவிதமான சமய� 

ெகா2ைககைள உைடயவ�கேளா+ ேநச உற� ெகா)�,0த�. இதி",0�தா% அத% 

பலRன� ேதா%?கிற�. 

 

ஆனா� இ0திய நா�திக�கள� ெபா�வான த,�க� இ�தா%. தவறான த,�க 

�ைறகளா�தா% ‘கட�2’ எ%ற க,�ைதயைடய ��A�. கட�2 எ%ற ெகா2ைக 

ெபாGயான ஒ, ந�பி�ைகைய நிஜ� எ%? க,�வ�தா%. இ0த' ெபாGைய, ெபாG 

எ%? நி-பி'பேத இ0திய நா�திக�தி% கடைமயாக இ,0த�. 

 

கட�2 இ�ைலெய%றா�, கட�2 எ%ற ேபாி% மீ� ேதா%றி வள�0�2ள, அ�மர�, 

கிைளக2 ேபா%ற ேவ? ந�பி�ைககைளA� உதறி�த2ளியி,�க ேவ)+�. அNவா? 

ெசGயாம� கட�2 எ%ற ஒேர ஒ, ந�பி�ைகைய' ெபாG எ%? நி-பி'பதிேலேய 

அவ�கள� சி0தைன �ய4சிெய�லா� 8வி�க'ப!�,0த�. ேவ? ந�பி�ைககளான, 

நரக�, �வ��க�, விதி எ%பனவ4ைற அவ�க2 ம?�கவி�ைல. இத48 ஒ, உதாரண�, 

கட�ேள ம?�த மஹாயான ெபள�த விகாைரகளி% (ெபள�த மட:களி�) �வ�களி� 

ப4பல ேபGக2, பிசா�க2, ஆவிக2, சி? ெதGவ:க2, ��த�க2 ஆகியவ4றி% 

சிைலகைள� காணலா�. இ0த மட:களி� வாK0த ெபள�த பி!��க2 தா�, கட�ைள 

ம?�கிற மிக�� சி�கலான த,�க வாத:கைள உ,வா�கினா�க2. 
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நா�திக�ைத ஒ'��ெகா2கிற த��வவாதிகளி% ேநா�க:க2 ெவNேவறாயி,�கலா�. 

ஆனா� ‘கட�2 இ�ைல’ எ%பத48 அவ�க2 கா!+� த,�கவாத:களி� ஒ4?ைம 

இ,0த�. பல ேகாண:களி� த��வ சி0தைனயி� ேவ4?ைம ெவளி'ப!ட ேபாதிD� 

நா�திக� மிக�� தி,'தியளி�8� க,�தாக இ0திய த��வவாதிகF�8� 

ெதாி0தி,�கிற�. B%? ேக2விகF�8 நா�திகேம சாியான விள�க� த,வதாக 

இ0திய� த��வவாதிக2 க,தின�. 

 

1. ஒ'��ெகா2ள'ப!ட த,�க �ைறக2 ெப4றாலாவ� கட�2 உ)+ எ%? 

நி-பி�க ��Aமா? 

2. �ற உலகி% ேதா4ற�ைத விள�க கட�2 உ)+ எ%ற ெகா2ைக 

அவசிய0தானா? 

3. மனித கதிைய விள�க��, மனித. ெசய�கைள அறிய��, உலைக 

ெநறி'ப+��� ஓ� ச�திைய அவதானி'ப� அவசியமா? 

 

இ�ேக2விகF�8 விைடயளி�க �ய%ற த��வவாதிக2 கட�2 எ%/� க,�ைத 

நிராகாி�8�ப�யான நிைலைம�8. ெச%றா�க2. இ0திய� த��வ:களி� பல 

இ�ேக2விகைளேவ? பிர.சிைனகேளா+ 8ழ'பாம�, ெதளிவாக� த,�க 

�ைறகளாேலேய விைடகாண �ய%றன. த:க2 ேவ? ெகா2ைககேளா+ 

ெதாட��ப+�தாம� இ�ேக2விகF�8 த,�க ாீதியாக விைடகாண �ய%றா�க2. 

கட�2 ந�பி�ைகைய அத% �யமான மதி'பி� அவ�க2 ஆராG0தா�க2. 

இ�ேக2விகF�8 பதி�கைள� த,�க இய"ேலேய க)டா�க2. 

 

பலவைக �ர)பா+க2 வாG0த இ0திய த��வ:களி�, ேமேல ெசா%ன 

கவன�தி�தா% ஒ, ஒ,:கைம'��, ஒேர விதமான சி0தைன' ேபா�8� ேதா%றிய�. 

உலக க)ேணா!ட�தி� ேவ?ப!ட பல த��வ:க2, கட�2 எ%ற க,�ைத ம!+� 

த,�க ாீதியாக ஆராG0ததா�தா%, கட�2 எ%ற க,���8 எதிரான வாத:க2 @ட 

ஒேர விதமாக உ2ளன. 

 

இ0திய� த��வ வாதிகளி� மிக' பல� நா�திக� ெகா2ைகைய� ெகா)டவ�க2. 

அவ�கFைடய த��வ� திற% உலகிேலேய மிக. சிற0த�. உலக நா�திக 

இல�கிய�தி� இ0திய த��வ�தி% ப:8 மிக ��கியமான�. இ%? @ட இ0திய 

நா�திகவாதிகளி% த,�க ாீதியான வாத:கF�8 கட�2 வாதிக2 பதி� ெசா�Dவ� 

மிக�� க�ன�. 

 

அ'ப�யானா� மிக. சிற0த த��வ வாதிகF�, த,�க நி�ண�கF� நா�திகவாதி- 
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களாயி,0��, இ0தியாவி� நா�திக� பரவவி�ைலேய, ஏ%? ேவதகால �த� ெபாியா� 

கால� வைர ெதாட�.சியான நா�திகவாத� இ0தியாவி� வழ:கி வ0தி,0�� இ:8 

ம�க2 ெதGவ ந�பி�ைக உைடயவ�களாக இ,'ப� ஏ%? 

 

இத% காரண�ைத த��வ ேவ"�8 அ'பா� ெச%? காணேவ)+�. கட�2 

ந�பி�ைக�8 உண� அளி�8� அ�'பைட எ�? இ�ேக2வி�8' பதிலளி�க மா��சி% 

சி0தைன உத�கிற�. 

 

இ0திய நா�திக�க2 கட�2 ஒ, ெபாG� ேதா4ற� என த��க ாீதியாக நி-பி�க' 

பா+ப!டா�க2. அவ�கFைடய த��க �ய4சிக2 ெவ4றி ெப4றன. ஏெனனி� 

அவ�கFைடய வாத:கF�8 பதிலளி�த ஆ%மீகவாதிக2 த��க ாீதியாக விைட@ற 

��யவி�ைல. ஆயி/� இ0திய நா�திகவாதிக2 மா����8 �0திய ேமநா!+ 

நா�திகவாதிகைள' ேபாலேவ கட�ைள சBக வாK�ைகயி",0� பிாி�� தனியாக 

ஆராG0தா�க2. 

 

மா���தா% சBக வாK�ைகயி",0� சி0தைன பைட�க'ப+கிற� எ%ற மக�தான 

உ)ைமைய விள�கினா�. ஒNெவா, சBக�� அ� நிைல�தி,'பத4கான 

ெபா,F4ப�தியி� ஈ+ப+கிற�. அ.சBக�தி� வாKகிற மனித�க2, 

இ'ெபா,F4ப�தியி� வகி�8� �தான�தி% நிைலயா� ஒ,வ,�ெகா,வ� உற� 

ெகா2Fகிறா�க2. ஆகேவ உ4ப�தி. சாதன:கF�8. ெசா0த�கார�கF�, 

உ4ப�தி�8 உைழ'ைப அளி'பவ�கFமாக சBக� பிாிகிற�. இ0த 

அ�'பைடயி�தா% அக உலக� மன�தா� பைட�க'ப+கிற�. சி0தைனக2 

ேம4ேகா'பாக, சBக அ�'பைடயி% மீ� எ1கி%றன. சBக வி,!ச�தி% ஆணிேவ� 

ெபா,ளாதார அ�'பைடA�, உற�கFேம. தைர�8 ேம� ெதாிகிற மர�, கிைள, இைல 

ேபா%?தா% மனதி% சி0தைனக2. �ற உலக வாK�ைகதா% சி0தைன�8� காரண�.  

 

கட�2 @ட ஒ, 8றி'பி!ட ச�தாய வள�.சி க!ட�தி� மனிதனா� பைட�க'ப!ட ஒ, 

க,���தா%. சி0தைனக2@ட சBக அ�'பைடயி% இய�க�ைத ேவகமா�கேவா, 

ம0த'ப+�தேவா ெசGயலா�. ஆனா� �4றிD� மா4றிவிட ��யா�. அ�'பைட 

மா4ற'ப!டா�, சி0தைனக2 மா?�. இ� உடன�யாக நிகழா�. பைழய ச�தாய 

அ�'பைடயி� எ10த சி0தைனக2 பல கால� ம�க2 மன�தி� நீ��8�. இதனா�தா% 

சி0தைனகைள எதி��� நட��கிற த��க' ேபாரா!ட� ம!+� ெவ4றியைடவதி�ைல. 

சி0தைனயி% சBக அ�'பைடைய மா4ற ேவ)+�. அ'ெபா1�தா% சி0தைன 

மா?�. ‘கட�ைள ப4றி நிைன�� மனித% ஏ:8வைத� த+�க, சBக' �ர!சி 

ஒ%றா�தா% ��A�.’ இ� மா��T% சி0தைன. 
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இ0திய நா�திக வாதிக2 மிக' பழ:கால�தி� வாK0தவ�க2. மனித% இய4ைகைய 

அறி0� அதைன மா4?� அறிவிய� �ய4சிக2 �வ�க நிைலயி�தா% அ'ேபா� 

இ,0தன. எனேவ அறிவிய� இய�க விதிகைள அவ�க2 பய%ப+�தி� த:க2 நா�திக 

வாத:கைள உ,வா�க இயலவி�ைல. பி4கால பிெர�� நா�திக வாதிகF�8 

அறிவிய� அறி� ைகெகா+�த�. அவ�கFைடய வாத:க2 ெசா� அைம'�, 

டா�வின� பாிணாம�, �திய அU�ெகா2ைக, ரசாயன மா?த�க2 8றி�த அறி� 

இவ4ைறெய�லா� சா%?களாக� ெகா)�,0த�. ஆயி/� வி�ஞான ேசாஷ"ஸ� 

ெகா2ைகயி% �த�வ�கF�8, பி4கால நா�திகவாதிகளி% ெகா2ைகக2@ட 

தி,'தியளி�கவி�ைல. அவ�க2 இய�கவிய� ெபா,2�த�வாத�, வரலா4றிய� 

ெபா,2�த� வாத� ஆகிய �ரண4ற த��வ. சி�தைனைய உ,வா�கி ெபா,2 

இய�க� ப4றிA�, சBக இய�க� ப4றிA� �1ைமயான விள�க� ெகா+�த 

பி%ன�தா%, நா�திக� சி�தைன' ேபா�கி� அத% �தான�தி� அம��த'ப!ட�. 

 

இ�8ைறபா+ இ0திய நா�திக�தி� இ,0தேபாதிD� @ட, த��வ வரலா4றி% 

சி0தைன'ேபா�கி� மிக ��கியமான த��க வாத:கைள அவ�க2 பைட��2ளா�க2. 

‘கட�ேள’, ‘இ0திய த��வ சி0தைனயி� இ,0� அக4?வத48 அவ�கFைடய 

சி0தைன �ய4சிக2, அவ�கFைடய த��க வாத:க2, பல =4றா)+களாக� 

ேதா4க��க ��யாமேல இ,0த�.  

 

இ�க!+ைரயி� ‘நா�திக�’ எ%ற ெசா�ைல எ0த' ெபா,ளி� பய%ப+��கிேறா� 

எ%? ெதளி�ப+�த வி,��கிேற%. 

 

ேமநா!+� த��வ�தி�, ஆதி�க�தி� இ,�8� ெகா2ைக�8 விேராதமான �திய 

ெகா2ைகைய. ெசா�Dபவ� நா�திக2 எ%? ஏச'ப!டா�க2. ‘Vாியைன ஒ, ெதGவ�’ 

எ%? க,தி வ0த கால�தி� அென�ஸ ேகாரா� எ%/� த��வஞானி, ‘அ� 

ெபா,ளா� ஆ�க'ப!ட ஒ, வ��’ எ%? @றினா�. அவைர நா�திக� எ%? 84ற� 

சா!�, கிேர�க�க2 நா+ கட�தினா�க2. ஸா�ரW� தம� �திய த��வ�ைத, 

விள�கியேபா� அவ� நா�திக� எ%ற ப!ட� V!ட'ப!டா�. ‘ம? உலக� இ�ைல’ 

எ%? வாதி�த எபி��ர�, நா�திக� எ%? அைழ�க'ப!டா�. 

 

ேம48றி'பி!ட த��வ ஆசிாிய�கெள�லா� கட�2 இ�ைல எ%? வாதி�தா�க2? 

அவ�கFைடய ‘கட�2’ ஆF� வ��க�தி% நல%கைள' பா�கா�கிற கட�ளாக 

இ�ைல. எனேவ அரைச ஆதாி�கிற, பா�கா�க�@�ய சி0தைனகைள உ,வா�கி' 
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பர'பிய சிசேரா, �Xடா�� ஆகிய த��வ ஞானிக2, த:கF�8 உதவாத 

அென�ஸேகாரா� �த"ய த��வ ஞானிகளி% த��வ:கைள நா�திக� எ%? 

அைழ�தா�க2. 

 

த4கால� த��வாசிாிய�களி� சில� ஆF� வ��க�தி% அர��8' பய%படாத 

த��வ:கைள' ேபாதி�ததா�, நா�திவாதிக2 எ%? அர��8 ஆதரவான 

த��வவாதிகளா� பழி�க'ப!+� த)��க'ப!டா�க2. ‘கட�2 ெவறி’ பி��த 

�ைபேனாஸா, நா�திக� எ%ற ப!ட�ேதா+ சமய வில�8 ெசGய'ப!டா�. ைபபிளி� 

காண'ப+� அ�.. ஜானி% ‘கா!சி’ (Revelation) எ%ற வ,:கால� ப4றிய வா�8கைள 

ஆதாி�� எ1திய ஃபி!ேஷ (Fitche) எ%ற த��வவாதி, அரைச ஆதாி�காததா�, 

த��ைடய ேபராசிாிய� பதவியி� இ,0� விர!ட'ப!டா�. 

 

இதி",0� ஆதி�க�திD2ள த��வ� ெகா2ைககF�8 �ரணான எ0த� ெகா2ைகA� 

நா�திக� என� க,த'ப!ட� எ%? ெபா,2ப+கிற�. 

 

இ�தைகய ெகா2ைக� 8ழ'ப� இ0தியாவி� இ,0ததி�ைல. இNவா? @?வதனா� 

சமய விேராத:கF�, ேபாரா!ட:கF� இ,0ததி�ைல எ%? நா% ெசா�Dவதாக 

எ)ண ேவ)டா�. பல சமய �ர)பா+�F�, சமய விேராத:கF� ப)ைட�கால 

�த� இ0தியாவி� இ,0� வ0�2ளன. ஆனா� அைவ நா�திக�, ஆதி�க� எ%ற 

க,���களி� இ,0� பிாி���தா% எ)ண'ப!+ வ0�2ளன. ஒNெவா, கால�திD� 

‘ஆ�திக�’, ‘நா�திக�’ எ%ற ெசா4க2 ெபா,2 ெதளிேவா+ பய%ப+�த'ப!+ வ0தன. 

உதாரணமாக ேவத ய�ஞ:களி� ந�பி�ைகA2ளவ�க2 ‘ஆ�திக�’ எ%?�, அவ4ைற 

எதி�'பவ�க2 ‘நா�திக�’ எ%?� ப)ைட� கால�தி� க,த'ப!டன�.  

 

கட�2’ ந�பி�ைக எ%ப� ேவேறா� பிர.சிைனயாக இ,0த�. உதாரணமாக ேவத 

ய�ஞ:கைள ந�பிய மீமா�சக�க2 ஆ�திக�க2தா%. ஆனா� இவ�க2 தா% கட�2 

ம?'பி� மிக �ைன'பாக இ,0தவ�க2. ைசவ�கF�, பா�பத�கF� சிவ% ஒ,வேன 

சகல ச�திகF� வாG0த கட�2 எ%ற ந�பி�ைகAைடயவ�க2. இவ�க2 ேவத:கைள' 

பிரமாண� எ%ேற, ��கிய��வ� ெகா)டைவெய%ேற க,தவி�ைல. அதனா� 

கட�2 ந�பி�ைக ெகா)ட இவ�க2 நா�திக�க2 எ%? ேவதவாதிகளா� 

க,த'ப!டா�க2. சBக ஒ+�8�ைறைய நியாய'ப+�தி, அரசி% பா�கா'��8 ஏ4ற 

நீதி-ஒ1�க �ைறகைள வ8�த, ம/ �த"ய நீதி =லா�, ைசவ�, பா�பத� 

�த"ேயாைர� தீ)ட�தகாதவ� என வ,ணி�தா�க2. அவ�கைள� தீ)�வி!டா� 
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உடேன 8ளி�க ேவ)+� எ%? எ1தி ைவ�தா�க2. சமயெவறிA�, பைகைமA� 

இ0தியாவிD� இ,0�2ள� எ%பத48 நீதி =�கேள. சா%? @?கி%றன. 

 

ஆனா� ‘கட�2’ எ%ற ெசா�D�8� ெதளிவான ெபா,ைள இ0திய� த��வ� 

வழ:கிA2ள�. கட�2 எ%பவ� “அைன�ைதA� பைட�� அளி��� �ைட'பவ�, 

உலக ஒ1:8, நியதிகF�ெக�லா� காரண� ஆனவ� (moral governor). அவன%றி 

ஓரU�� அைசயா�.” இ�தைகய த%ைமக2 ெகா)டவ� கட�2, இ�க,�ைத ஏ4?� 

ெகா2பவ�க2 ஆ�திக�க2. இதைன ம?'பவ�க2 நா�திக�க2. 

 

இ�ெதளிவான ெபா,ளி� மிக' ெப,�பாலான இ0திய� த��வவாதிக2 நா�திக�கேள. 

“கட�2” எ%ற மாய�க,�� ஒ, Bட ந�பி�ைக; ெபாGயான ஒ%ைற உ)ைம எ%? 

ந��வ� தவறாக மதி'�. ெசD�த'ப+� ஓ� க4பைன எ%ேற நா�திகவாதிக2 

க,தின�. 

 

மிக' பல நா�திகவாதிக2 ‘கட�ைள’ஆK0த அ:கத உண�.சிேயா+ ேக"ெசGதா�க2 

ஒேர ஒ, உதாரண� த,ேவா�. ஆ�திக�க2 கட�F�8' பல இய��கைள� 

க4பைனயி� பைட�தா�க2. ச�வ வ�லைம, ச�வ ஞான�, எNவிட��� இ,�த� 

ஆகிய இய��கைள அவ,�8 அளி�தா�க2. கட�ைள பாிQரணான0த� எ%? க,தி 

உ2ள�,கி' பா�னா�க2. 

 

இைவ 8றி�� 8ணர�னா எ%/� ைஜன� �றவி கீK வ,மா? எ1தினா�: 

 

“இ�8ண:கைளெய�லா� இ�லாத ஒ%றி48' பைட'ப� Rணான�. ஒ, அழகிய 

இள�ெப)ைண, Rாியம4றவ/�8 அளி'ப� ேபா%ற� இ�. பாDண�.சி 

இ�லாதவ/�8, அழகிய இள�ெப) எ'ப�' பயன4றவேளா, அ�ேபாலேவ இ�லாத 

கட�F�8 இ0த இய��கF� பய%படா�.” 

 

இ�, கட�2 Bடந�பி�ைகயி% சிகர� எ%? கா!ட ைஜன�களி% உவைம. இNவா? 

உவைமகளா� ம!+� இ0திய நா�திக�க2 ம�கைள வச'ப+�த �யலவி�ைல. கட�2 

எ%ற க,��'ப4றி த��வ ாீதியான வாத:கைள அவ�க2 �% ைவ�தா�க2. கட�2 

எ%ற ந�பி�ைகயி% �ர)பா+கைள� த��க ாீதியாக. �!�� கா!�னா�க2. ஆனா� 

நா�திக�க2 ேவ? ந�பி�ைககF�8�, த:க2 கட�2 இ%ைம� ெகா2ைக�8� 

�ர)பா+க2 இ,'பி/�, கட�ைள ம?�8� வாத:களி� �ர)பா+ எ��� 

இ�லாமேலேய த��க ாீதியாக வாதி�தா�க2. நா�திக�கள� பிற ந�பி�ைககளி� உ2ள 
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�ர)பா+கைள ஆ�திக�க2 த��க ாீதியாக� தா�க ��யவி�ைல. ஏெனனி� அைவ 

ேபா%ற பல ந�பி�ைககைளேய அவ�க2 ெகா)�,0தா�க2. உதாரணமாக விதி, 

க�ம�, நரக�, �வ��க� ேபா%ற ஆ�திக�களி% ந�பி�ைகக2, நா�திக�க2 

ந�பி�ைககேளா+ ஒ%?ப!ட�. 

-------------------  

2. 

2. 2. 

2. ஆ�திக�களி� $ர%&வாத�

ஆ�திக�களி� $ர%&வாத�ஆ�திக�களி� $ர%&வாத�

ஆ�திக�களி� $ர%&வாத� 

  

 

 

ஆ�திக�களி% அறி� எ�லா�, நா�திக�களி% ெகா2ைகைள �ர!+வதிேலேய 

8வி�க'ப!ட�. நா�தி க�க2 ெசா�Dகிற வாத:க2, த:க2 ெகா2ைககF�ேக4ப 

மா4?வதி� ெசா� மய�க:கைள அவ�க2 ைகயா)டா�க2. இத48� த4கால 

உதாரண� ஒ%? த,ேவா�, இ� நா�திக�கைள' ப4றிய� அ�ல எனி/� 

�ர!+வாத�தி48 மிக. சிற0த உதாரணமாக� காண'ப+கிற�. 

 

“க��னிஸ� ஒ, �திய மத�” எ%? ராதாகி,Jண% அ���. ெசா�Dகிறா�. அவ� 

இ�@4ைற நி-பி�8� �ய4சியி� �ர!+வாத�ைத� திறைமயா� ைகயாFகிறா�. 

 

“மா�ேகா நகாி% �வ�களி� சில �வெரா!�க2 காண'ப+கி%றன. ‘உலக� எ'ேபா� 

பைட�க'ப!ட� எ%ப� யா,�8� ெதாியா�. ஆனா� ஒ, �திய உலக� அ�ேடாப� 

1917-� பைட�க'ப!ட� எ%ப� எ�ேலா,�8� ெதாிA�. வி)ணி",0� 

கட�2கைள விர!+:க2. உலகி� இ,0� �தலாளி��வ�ைத விர!+:க2. 

க��னிஸ�தி48 வழி வி+:க2. 

 

இ�தைகய ‘வDவான’ சா%?களி� இ,0� நம� இ0திய� த��வவாதி த��ைடய 

���கைள� @?கிறா�: “ஆ%மீக எ)ண:க2 ெகா)ட ரJய நில�தி� கா�� 

மா��T% க��னி�� ெகா2ைக எ%ற நா4? பி+:கி நட'ப!டேபா� அ� ஒ, 

மதமாயி4? மத�தி% பிர.சார �ைறகைள� க��னிஸ� ேம4ெகா)ட�. இத4காக 

க��னி�+� க!சி, ெச�ேசைன, ப2ளிக2, பிர.சார ேமைடக2, ப�திாிைகக2 

ஆகியைவ பர'�� க,விகளாக (பிர.சார� க,விகளாக) ஆ�க'ப!டன. ேபா�J 

விஸ�தி% இய�8 ச�தி, க��னிஸ�தி%மீ� ந�பி�ைகதா%, ஆK0த ப�திதா% 

(mysticism), உயி�'ப" ெகா+�க�� தயாராக�2ள தியாக உண�.சிதா%. அ� 

ப)ைட�கால �த�களி% �திய �வ��க�ைதA� �திய உலைகA� ப4றி கன�கைள' 

ேபால ரJய ம�கைள� கவ�0� ெகா)+2ள�.  

 

ேசாஷ"�+க2 @?கிறா�க2: “நா:க2 மத�தி48 எதிாிக2 அ�ல. மத�ைத நா:க2  
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ஒ��கி வி+கிேறா�. ‘மனித சேகாதர��வ�’ எ%/� எ:கள� ேசாஷ"�+� 

8றி�ேகா2, கட�ைள விட��, இேய�நாதைரவிட�� ��கியமான�.” இNவா? 

@றிவி!+ ராதாகி,Jண% தம� ����8 வ,கிறா�: "கட�ைளA�, கி,��ைவA� 

வழிப+ேவாைரவிட உ)ைமயான, உண�.சிA2ள மதவாதிகளாக இவ�க2 

இ,�கிறா�க2." 

 

மா���, எ:க��, ெலனி% ஆகிேயாாிD� க��னிஸ�திD� மத�ைதA�, மத 

உண�.சிையA�, மத ந�பி�ைகையA� ராதாகி,Jண% கா)கிறா�. இ'�ர!+ 

வாத�தி48 ப)ைடய இ0திய� த,�க �ைறயி� ‘சாமா%ய சால�’ எ%? ெபய�. நம� 

�%ேனா�கF�8 �ர!+�ைற வாத:க2 ப4றி மிக ந%றாகேவ ெதாி0தி,0த�. 

 

சாமா%ய சால� எ%றா� எ%ன? 

 

த%/ைடய ெகா2ைக�8 எதிரான ெகா2ைகAைடயவ�, ெசா�Dகிற ெசா4கைளA�, 

வா�கிய:கைளA�, த%/ைடய ெகா2ைக�8' ெபா,�தமான ெபா,ளி� மா4றி� 

@?வ��, இத/2 எதிரான ெகா2ைகAைடய வாத:கைளேய திாி��வி+வ�� ஆ8�. 

இதைன ‘அறிவிய� அேயா�ய�தன�’ எ%? ப.ைசயான தமிழி� @றலா�. 

இ��ைறைய�தா% ஆ�திக�க2 ப)ைட� கால�திD�, ந+� கால�திD� நா�திக�ைத 

ஆ�திகமா�க' பய%ப+�திA2ளா�க2. இத48 ஓ� உதாரண� கா)ேபா�. உதயண� 

எ%பவ� ந+�கால த��வவாதி. இவ� கட�2 உ)ெட%? நி-பி�க �யD� ‘நியாய�’ 

எ%ற த��வ' பிாிவி% சா�பாள�. இவ,ைடய “நியாய 8Tமா�ச"” எ%ற 

=ைல�தா% ஆ�திக�க2 ‘கட�ைள'நி-பி�க� �ைணயாக� ெகா2Fகிறா�க2. 

அவ,ைடய வாத� �1வைதA� இ:ேக த,ேவா�. 

 

“உலகி� யா,ேம நா�திகாி�ைல. ஒNெவா,வ,� த:க2, த:க2 வழியி� கட�ைள 

ந��கிறா�க2” எ%? @றி த��ைடய வாத�ைத உதயண� �வ�8கிறா�. ேமD� அவ� 

எ1�கிறா�: 

 

“எ�ேலாராD� வண:க'ப+� பர�ெபா,2, (வண:8� மனித�களி% வாK�ைக� 

8றி�ேகா2க2 ேவ?ப!ட ேபாதிD�) உபநிடத:க2 ஒ%ெறன அைழ'ப��, ‘�த� 

அறிவ%’ எ%? கபில� 8றி'பி+வ��, கிேலச:களா� பாதி�க'படாத ஒ%? எ%? 

பத�ச" வ,ணி'ப��, சிவ% என. ைசவ�க2 ெசா�Dவ��, �,ேஷா�தம% என 
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ைவJணவ�க2 வண:8வ��, ச�வ ச�திA2ள� என' ெபள�த�க2 பணிவ��, 

நி�வாணி எ%? ைஜனரா� க,த'ப+வ��, சா,வாக�க2 ‘ேலாக விவகார சி�த�’ 

(உலக நிகK.சிகளி% மன�) எ%? @?வ��, ஜாதி, ேகா�திர�, பாிவார� ேபா%ற 

உலக உ)ைமகைள' ேபால உ)ைமயான�. எனேவ இ'பர�ெபா,2 ப4றி ஆராG.சி 

ேதைவயி�ைல.” 

 

ஆ�திக�களா� ேபரறிவாள� எ%? ேபா4ற'ப+� உதயணர� �ர!ட�, ஏமா4? 

வி�ைதைய வாசக�க2 அறி0� ெகா2வா�க2. இ0திய த��வவாதிக2 அைனவ,� 

கட�ேள ஏதாவ� ஒ, வழியி� ந��கிறா�க2 எ%? கா!ட உதயணர� மாயாஜால� 

பய%ப+கிற�. கபில� எ%பவ� சா:கிய�தி% �த�வ�. இவர� சா:கிய� ெபா,ேள 

பிரதான� எ%? @?கிற�. ெபள�த�க2, ைஜன�க2, மீமா�சக�, சா,வாக�க2 

அைனவ,� கட�ைள ம?�க' பல வாத:கைள உ,வா�கியவ�க2. �கKெப4ற 

நா�திக�கைள ஆ�திக�களாக மா4ற உதயண� ெசGதி,�8� ேமாச� வி�ைதைய 

ந�பின Bட�கF� ந+�கால�தி� இ,0தா�க2. இ�கால ஆ�திகவாதிக2, 

ராதாகி,Jண% உ2பட இ0த சாமா%ய சால�ைத ந��கிறா�க2. ஆனா� த��வ 

வாதிகளி� பல� சாமா%ய சால�தி% த,�க' பிைழைய விள�கி கட�ைள 

ம?��2ளா�க2. 

 

மிக ��கியமான இ0திய த��வ:க2, மீமா�ச�, சா:கிய�, ேவதா0த� (பி4கால 

மீமா�ச�), ெபள�த� (எ�லா' பிாி�கF�) ைஜன� (எ�லா' பிாி�கF�) சா, வாக� 

(ேலாகாயத�) ஆகியைவ. பி4கால' பிாி�களான அ�ைவத�, விசிJடா��ைவத�, 

மா�வ�, ைசவ சி�தா0த�, நியாய ைவேசஷிக த��வ' ேபா�ைகA�, 

பிர�மஸூ�ர�தி48 விள�க�ைரயாக��, ஆகம:களி% ெதாட�.சியாக�� எ10த�. 

ப)ைடய இ0திய� த��வ:க2 ேவத. சா��ைடயைவ, ேவத எதி�'�ைடயைவ 

என'பிாி�க'ப+�. ேவத சா��ைடயைவ� @ட ஒ'��8�தா% ேவத:கைள ஒ'�� 

ெகா2கி%றன. ��கியமான கைட'பி�களி� அைவ ேவத�தினி%?� 

ேவ?ப+கி%றன. 

 

ஆயி/� கட�2 எ%ற பிர.சிைன இவ4?2 ேவதா0த��, நியாய-ைவஷிக��தா% 

ெதளிவாக� கட�ைள ஒ'�� ெகா2Fகி%றன. பிற ��கியமான இ0திய� த��வ:க2 

எ�லா� கட�ைள ம?�கி%றன. ஆ? சமய� எ%? உபசார வழ�காக� @ற'ப+� ஆ? 

த��வ:களி� நா%8, நா�திக' ேபா�8ைடயைவ. இர)ேட இர)+தா% ஆ�திக 

ந�பி�ைகAைடயைவ. இNவா? இ,�8� ெபா1� இ0திய த��வ:க2 எ�லா� 

கட�2 த��வ�ைத அ�'பைடயாக உைடயைவ எ%? @?வ� அறி0ேத ெபாG 

ெசா�" ஏமா4?வதா8�. சாமானிய சால� ஆ8�. 
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3. 

3. 3. 

3. கட!� க'�தி� �வ�க�� நா�திக�தி� ேதா(ற��

கட!� க'�தி� �வ�க�� நா�திக�தி� ேதா(ற��கட!� க'�தி� �வ�க�� நா�திக�தி� ேதா(ற��

கட!� க'�தி� �வ�க�� நா�திக�தி� ேதா(ற�� 

  

 

 

“ேவத கால�திேலேய கட�2 ம?'� ேதா%றிவி!ட�” எ%? கா�ேப எ%/� இ0திய 

ஆGவாள� @?கிறா�, ேவதகால�தி� ‘ச�வ வ�லைமA2ள கட�2’ எ%ற க,�ேத 

ேதா%றவி�ைல. “க)ணா� காணாதைத ந�பாேத” எ%ப� ேபா%ற க,���க2 

ேதா%றி வி!டன. ேவதய�ஞ. சட:8கைள' பல கட�ள�கF�8. ெசG� ெசழி'��, 

ெச�வ�� ெபற வி,�பிய இன�81 ம�கF�8 ேலாகாயத�க2 வ,ண%, அ�கினி 

ேபா%ற ெதGவ:க2 இ�ைல எ%? ெசா�ல இ�க,���க2 எ10தன. இைவேய 

நா�திக� எ%? அ�கால�தி� அைழ�க'ப!ட�. இ� ச�வ வ�லைமA2ள கட�ைள 

ம?'பதாக ஆகா�. நம� வரலா4? �4கால�ைத' ப4றி நா� அறிய அறிய, 

அ�கால�தி% ஒ, க!ட�தி� ‘கட�2’ எ%ற க,�ேத இ�ைல எ%பைத� ெதாி0� 

ெகா2Fேவா�. 

 

கா�ேப, ாி�ேவத. ெசGA2 ஒ%ைற. சா%றாக� கா!+கிறா�. ‘இ0திர% எ%ேறா� 

ெதGவமி�ைல’ எ%ற க,��ைடய இ.ெசGAளி% ெபா,ைள' �ாி0� ெகா2ளாம� 

இதைன நா�திக வாத� ாி� ேவதகால�திேலேய ேதா%றிவி!ட� எ%ற த� ����8. 

சா%றாக கா�ேப கா!+கிறா�. உ)ைமயி� இ� இ0திரைன' �கK0� @?கிற� ஒ, 

ெசGAளா8�. இ0திரைன� 8ைற @?வெத%ப� இ0திரன� இ,'பி� 

ந�பி�ைகயி,0தா�தாேன சா�திய�? 

 

இ0திர% இ,'ைபேய ச0ேதகி�கிற ெசGA2க2 ாி� ேவத�தி� உ2ளன. உதாரணமாக, 

“Rர�கேள இ0திர% இ,'ப� உ)ைமயானா� அவன� �கைழ' பா+:க2. நாமா 

எ%/� ாிஷி, 

 

“இ0திர% எ%? எவ,� இ�ைல. யா� அவைன� க)டா�க2. யா� �கைழ நீ:க2 

பாட' ேபாகிறீ�க2?“ எ%? ெசா�Dகிறா� (ாி�ேவத� VIII 100). 

 

இ0த. ச0ேதக� ‘ஒ, கட�2’ எ%ற ெகா2ைக�8 வழிவ8�ததா, அ�ல� ‘கட�2 

இ�ைல’ எ%ற ெகா2ைக�8 வழிவ8�ததா எ%பேத ேக2வி. வரலா4? �4கால� 

கட�ள�கைள’' ப4றிய ந�பி�ைக ம?�க'ப!+, ‘ஒேர கட�2’ எ%ற ெகா2ைக 

பிற0த�. ஆகேவ இ0த ச0ேதக:க2 �4கால பல ெதGவ வண�க�ைத ம?�கேவ 

பிற0த�. எனேவ இ�க,���க2 ஆ�திக �4கால க,���க2. இைவ நா�திகம%?. 
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ேவத. சி0தைனக2 வள�.சி ெப4? ‘ஒ, கட�2’ ெகா2ைக ேதா%றிய�. இத48� 

காரண� இன�81 அைம'�க2, அழி0��, அழி�க'ப!+� அர�க2 ேதா%றியேத. 

அர� ம�கைள ஒ, வ��க�தி48 வ%�ைறயா� பணிய ைவ�8� க,வி. அ� ம�க2 

மன�ைத' பணியைவ�க. சமய:கைள� �ைணயாக நா�4?. மன�தி� 'பல கட�ள�' 

(Polyheism) ப�தி இ,0தைத ஒேர கட�ளாக மா4ற அ� த��வ� �ைறயி� �ய4சி 

ெசGத�. இ� ஒ%ேறதா% ஒ, கட�2 வண�க� ேதா%ற� காரண� எ%? நா% 

@றவி�ைல. அர�க2 ேதா%றிய ப8திகளி�, ஒேர கட�2 வண�க�� ேதா%றிய�. 

 

ாி�ேவத� 1,000 ெசGA2க2 ெகா)ட ஒ, ெதாைக =�. ஒNெவா, ெசGAளி% 

கால�� இ%/� ஆராG.சியா� அறிய'படவி�ைல. ஆயி/� ேவத'பாட�களி% 

உ2ளட�க�ைத� கவனி�தா� அவ4றி% வள�.சி�ைற' ேபா�ைக ந�மா� அறிய 

��A�. ேவத:களி% �வ�க கால�தி� ப�ேவ? இய��க2 உைடயதாக ந�ப'ப!ட 

ப�ேவ? ேதவைதக2 வண�க�தி48ாியனவாக இ,0தன. இவ4றி48 ஆ%மீக 

��கிய��வ� இ�ைல. ப)டமா4? விவகார� ேபால சில ெகாைடகைள மனித�க2 

ெதGவ:கF�8� ெகா+��, சில வர:கைள' ெபற �ய%றா�க2. மாெப,� ஆ4ற�, 

இ�ேதவைதகF�8 இ,0ததாக அவ4ைற வண:8� ம�க2 ந�பவி�ைல. 

இNேவத:களிேலேய, இ�ேதவைதக2 ��கிய��வ� இழ0� ஒ, ெதGவ ந�பி�ைக 

ேதா%?கிற க!ட�ைத� 8றி�8� பாட�கF� உ2ளன. ‘ஒேர கட�2’ ந�பி�ைக 

ாி�ேவத. ெசGA2களிேலேய �1 உ,வ� ெப4றதா எ%ற ேக2வி ��கியமானத�ல. 

ாி�ேவத�தி� இ0த மா4ற���8ாிய �% நிப0தைனகைள' Q��தி ெசGகிற 

நிைலைமகேள ேவத' பாட�களி% உ2ளட�க�தி% வள�.சி'ேபா�8 8றி'பி+கிற�. 

 

 இ� 8றி�� வி%ட� நி!� @?கிறா�: “மிக�� உய�0த, மிக�� வ"ைமAைடய 

இ0திர% எ%/� ெதGவ�தி% மீ� ேவதகால ம�க2 ந�பி�ைகயிழ�க� ெதாட:கின�. 

அ� ேபா%ற பல ெதGவ:களி% மீ�� ந�பி�ைக� 8ைற0த�. இதனா� ய�ஞ:க2 

�ாிவ�, ேதவைதகைள� த:கேளா+ வி,0�)ண அைழ'ப� ேபா%ற சட:8களி% 

மீ� ந�பி�ைக தள�0த�. இ0த ய�F:கேளெய�லா�, ச�வ வ�லைம பைட�த ஒ, 

ெதGவ���காக. ெசG� வர:கைள' ெப4?� ெகா2ளலா� எ%ற ந�பி�ைக �திதாக� 

ேதா%றிய�. எனேவ ‘பிராஜாபதி’ (மனிதைன' பைட�தவ%) எ%ற க,�� 

உ,வாகிய�. பைட'பாளி எ%ற க,�தி% உதயேம, ஒ, கட�2 வண�க�தி% 

�வ�க�. இவ,�8' பல ெபய�க2 V!ட'ப!டன; பிராமண�பதி, பி,க�பதி, 

வி�வக�ம% �த"ய ெபய�களி� அவ� இய��� ெதா8'பான க��2 என� 

க,த'ப!டா�. இய4ைக� ெதGவ:க2, அவ,ைடய பல அ�ச:களாக� க,த'ப!டன. 

ாி� ேவத�திேலேய இத48. சா%?க2 உ2ளன. 
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அவைர இ0திர� எ%?�, மி�திர� எ%?�, வ,ண� எ%?�, அ�னி எ%?� 

அைழ�கிறா�க2. அவைர க,! மா� எ%?� ெபய� ெசா�Dகிறா�க2. ஒேர 

ஒ,வ,�8� தா% கவிக2 பல ெபய�கைள� ெகா+�தி,�கிற�க2 - அ�னி, யம%, 

மதாாீ�வ%. 

 

இ�தைகய ஒ, கட�2 ெகா2ைக பி%/� வள�.சி யைட0� ாி�ேவத�தி% பி4கால. 

ெசGA2களி� ‘பிர�ம�’ எ%ற க,�தாக உ,வாயி4?. இ� 8ண:கள4ற�. 

ெதளிவ4ற�. ஆயி/� இ� ஒ%ேற உ)ைம. இதினி%?� ேதா%றிய மாையயி� 

பிர�ம� பிரதிப"'பதா�தா% பிரப�ச� ேதா4ற� ெகா2கிற�. இ�ெகா2ைக ஒ, 

கட�2 ெகா2ைகயி% வள�.சிநிைல. 

 

இதைன ஒ, கட�2 ெகா2ைகயாக ராமா/ஜ� மா4றினா�. 8ணம4ற பிர�ம�தி48 

ந48ண:கைள ஏ4றி அவ� ச8ண' பிர�ம� எ%ற க,�ைத' பைட�தா�. ‘ஒ, கட�2’ 

எ%ற ெகா2ைகைய ம?�கேவ நா�தி க� ேதா%றிய�. பி%ன� ேதா%றிய பிர�ம�, 

ஒேர கட�2 எ%ற ெகா2ைககேள ம?�க�� நா�திக� த% வாத:கைள வள���� 

ெகா)ட�. 

------------------ 

4. 

4. 4. 

4. ஈ+வர வாத�� இய(ைக வாத��

ஈ+வர வாத�� இய(ைக வாத��ஈ+வர வாத�� இய(ைக வாத��

ஈ+வர வாத�� இய(ைக வாத�� 

  

 

 

ேவத கால�தி48 பி% ெபா,2�த�வாத. சா��ைடய B%? ெகா2ைகக2 

உ,வாயின. ேவதய�ஞ:கைள எதி��தவ�க2, ஐ�Qத� ெகா2ைக, பிர�,தி ெகா2ைக, 

�பாவவாத� ஆகியவ4ைற �% ைவ�தன�. உலக இய�க�தி48 Qத:களி% 

ெசய�கேள காரண� எ%?�, உலக இய�க�ைத விள�க கட�ளி% தைலE+ 

ேதைவயி�ைல எ%?� @றியவ�க2 ேலாகாயத�க2. இவ�க2 �ரண4ற நா�திக�க2. 

‘பிர�,தி’ எ%ற Bல' ெபா,ளி% பாிUம மா4றேம பிரப�ச�தி% உ,வா�க� தி48� 

காரண� எ%? சா:கியவாதிகளி% கைட'பி�. அவ�க2 கட�ளி% ெசயைல 

ம?�தா�க2. இவ�கள� ப)ைட�கால த��வ� நிாீ.�வர சா:கிய� எ%? எதிாி 

களா� அைழ�க'ப!ட� (நிாீ.�வர= கட�2 இ�லாத). இதேனா+ �பாவவாத� 

எ%றேதா� ெகா2ைகA� உ,வாயி4?. இதைன' பல த��வவாதிக2 ஏ4?� 

ெகா)டன�. ெபா,2களி% 8ண:களா� (�பாவ�) உலக மா?த�க2 அைன��� 

நிகKகி%றன எ%ப� �பாவவாத�தி% உ2ளட�க�. இ0த� ெகா2ைக, ஆர�ப�தி� 

எ0த� த��வ�ேதா+� சா��ைடயதாக இ,�கவி�ைல. பி%ன� ெபா,2�த�வாத 

த��வ:களான ேலாகாயத�, சா:கிய� இவ4றி% ப8திகளாக இ�ெகா2ைக 
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ெபா,0திவி!ட�. கட�ேள ம?�க இ�ெகா2ைகைய' ப)ைடய' ெபா,2 

�த�வாதிக2 பய%ப+�தின�க2. 

 

‘�வாவ�’ எ%/� ெகா2ைகதா% ப)ைடய� த��வ வரலா4றி� மத 

ந�பி�ைகையA�, வி�ஞான ஆராG.சிையA� பிாி�கிற எ�ைல�ேகாடாக� 

காண'ப+கிற�. இைவ �ர)ப!+, �ர)பா+க2 வள�.சியைட0� த4கால�தி� 

வி�ஞான�, மத ந�பி�ைகA� ஒ%ைறெயா%? எதி��� நி4கி%றன. இதைன 

ெப!ரா)+ ர�ஸ� எ%/� சி0தைனயாள� நிைல�த ேபாரா!ட� (Pitched battle) 

எ%? வ,ணி�கிறா�. 

 

மத:களி% மிக ��கியமான ந�பி�ைக, “இ'பிரப�ச�தி48 ெவளிேய உ2ள 

இய4ைக�8 அதீதமான ச�தி ஒ%?தா% இN�லைக' பைட�த�” எ%பேத. 

அ.ச�திைய�தா% ‘கட�2’ எ%? ப�திமா%க2 அைழ�கிறா�க2. இ�கட�ைள 

ந�பி�ைகயா� ம!+ேம அறிய ��A� எ%? மதவாதிக2 @?கிறா�க2. சில 

தீ��கதாிசிக2 Bல� கட�2 தன� நீதிைய ெவளி'ப+��வா�. இ0தியாவி� கட�ேள 

அவதார� எ+�� தம� நீதிைய நிைலநா!+வா� எ%? ந��கிறா�க2. ைபபிளி� 

வ,:கால�தி� நிகழ'ேபா8� நிகK.சிகைள ேதவ 7த�க2 அ�.. ஜா/�8 

ெவளி'ப+�தியதாக “ெவளி'ப+�தின விேசஷ�” (Revelation)[1] எ%? ஓ� அ�தியாய� 

உ2ள�. அதி� ேதவ 7த�க2 நட�த' ேபாகிற ச�பவ:கைள திNய வாசகனான 

ேயாவா/�8 அறிவி�கிறா�க2. ைசவ�தி� அ�யா�கF�8. சிவெப,மா% கா!சி 

ெகா+�ேதா அ�ல� கனவி� ேதா%றிேயா த� வி,'ப:கைள� ெதாிய'ப+��வா� 

(ெபாிய �ராண�). த4கால� கிராம� ெதGவ:க2 @ட ஆராதைன ெகா)+ 

ஆ+பவ�க2 Bலமாக த� வி,'ப:கைள� ெதாிய'ப+��வதாக ந�பி�ைகA2ள�. 

இவ�கF�8 'சாமியா�, ேகாமர�' எ%ற ெபய�க2 உ)+. இ� ேபாலேவ பகவதி மன� 

ெதாி0� ெசா�Dகிற Qசாாி�8 'ெவளி.ச'பா+' எ%? ெபய�. 

---   

[1].   ேயாவா% , ப�. 333, இ0திய ேவதாகம. ச:க ெவளிE+, பாி��த ேவதாகம�. 

 

இவ�கைள J.G ஃ'ேரஸ� எ%/� ப)பா!+ மானிடவிய� அறிஞ� (Temporary Gods) 

‘தா4கா"�க கட�ள� எ%? அைழ'ப�. சாதாரண மனித�களாக வா1� இவ�க2, 

ஊ!+, ெகாைட, விழா ேநர:களி� சாமிேயற' ெப4றவ�களாக த:க2 த%ைமைய 

இழ�கிறா�க2. இைவ யா�� ந�பி�ைகேய. சாமியா�க2 த:க2 உட"� சிறி� ேநர� 

சாமி �80� ெகா2வதாக எ)Uகிறா�க2. ப�திமா%க2 அதைன ந��கிறா�க2. 
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ைவJணவ ஆKவா�க2, 8,மா�கFைடய ெசய�கைள� தி,மா�, கனவி� ேதா%றி 

வழி'ப+��வதாக அவ�கFைடய ‘வரலா?’ ேபா%ற �ராண� கைதயான ‘8, 

பர�பைர’ @?�. ப�தியி% ஆ4றலா�, வழிபா!+�8ாிய ெதGவ:கேளா+ ேநாி� 

ேப�கிற சாமியா�க2மீ� ெப,மதி'� ைவ�8� நா+ இ�. இNவா? ேப�வ�, கன� 

கா)ப�, கா!சிக2 இைவ யா�� கட�ள�களி% பிாிய���8ாியவ�கF�ேக நிக1�. 

ேவ? யா,�8� ெதாியா�. கட�2 ெவளி'ப+�திய நிைலயான உ)ைமகேள, சமய 

=�களி� காண'ப+கி%றன எ%? மத.சா�பாள�க2 ந��கிறா�க2. 

மத�தாபக�கF�8 எ�லா� இ'ப�ெயா, வாK�ைக நிகK.சிA)+ எ%? 

அNவ�மதவாதிக2 ந��கிறா�க2. இதைன ஆகம�, =� எ%? சமய�கண�க� 

வாத:கைள� ேக!ட காைதயி� மணிேமகைல @?கிற�. 

 

வி�ஞான�தி% அ�'பைட� க,�ேகா2 இ0த ந�பி�ைககF�8 விேராதமான�. 

அத% ��கியமான சி0தைனக2 வ,மா?: 

 

இN�லக� அ�'பைடயி� ெபா,ளா� ஆன�. ெபா,2களிேலேய உ2ளா�0� 

இ,�8� நியதிகளா� ெபா,2-இய�க� ேதா%?கிற�. ‘அவன%றி ஓரU�� 

அைசயா�’ எ%ற கட�ைள ந��ேவாாி% @4ைற அU�க2 த:கFைடய 

ச�தியாேலேய அைசகி%றன, அவன� தைலE+ அவசியமி�ைல என நRன அUவிய� 

,�'பி�கிற�. ப"களாD�, காணி�ைககளாD�, ஜப:களாD�, பிரா��தைனகளாD� 

மா4ற��யாத வி�ஞான விதிகF�8!ப!+ பிரப�ச இய�க� நிகKகிற�. இதனா� 

மனித% வி�ஞான விதிகளி% ைகயி� ஒ, ப0� ேபால எNவித �த0திர�� அ4றவ% 

எ%ப� ெபா,ள�ல. ‘வி�ஞான விதிகைள மனித% அறிய ��A�; அறி0� 

அNவறிவா� ெபா,2களி% இய�க�ைத ெநறி'ப+�த இயD�’ எ%? வி�ஞான� 

ெவளி'ப+�திA2ள�. இ%? எ�தைன ச�திக2 மனித% வி�ஞான விதிகைள 

அறி0ததா� அவ/�8' பணி �ாிகி%றன? 

 

ரசாயன வி�ஞான�ைத மனித% பைட�தி,�8� காரண�தா�, விவசாய�தி48� 

ேதைவயான ரசாயன உர:க2, Q.சி ெகா�"க2, நம� உட� ஆேரா�கிய�ைத' 

பா�கா�க�@�ய பல ம,0�' ெபா,2கைளA�, ேநாைய� 8ண'ப+�த�@�ய பல 

ஒளஷதிகைளA� இய4ைகயி� இ,0� பைட��2ளா%. அ?ைவ ைவ�திய� எNவள� 

�%ேன4றமைட0�2ள� எ%? இ%? ெசா�ல ேவ)�யதி�ைல. இத48� காரண� 

உயிாிய� விதிகைளA�, உயி� ரசாயன விதிகைளA�, ேவ? வி�ஞான' பிாி�களி% 

விதிகைளA� மனித% அறி0� பய%ப+��வ� தா%. விறைக� �ைள��� தீைய 
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உ)டா�கிய மனித%, 8ளி�காய� தீயி% உJண�ைத' பய%ப+�தினா%. இ%? 

பிர�மா)டமாக வள�.சி ெப4?2ள உ4ப�தி� ெதாழி�கF�8 ெவ'ப� அளி�க 

நில�காிைய' Qமியி% அ�யி� இ,0� தைரம!ட�தி48� ெகா)+ வ,கிறா%. பாைற 

எ)ெணைய� தைரயி% அ�'பாக�தி� இ,0� ேமேல ெகா)+ வ,கிறா%.  

 

நில�காிA� பாைற எ)ெணA� இ,'ப� மனித/�8 எ'ப�� ெதாிA�? இைவ 

இ,�8� இட:களி� உ2ள பிசா�க2, த�ைம ஆராதி�8� சாமியா�கF�8 வ0� 

கா!சி ெகா+��. ெசா�". ெச%றனவா? தைரயிய� (Geology) தைரயிய� ரசாயன� 

(Geochemistry)ஆகிய வி�ஞான:களி% வள�.சிேய நில�காி, உேலாக:க2, 

ம)ெண)ெணG �த"யன எ�த%ைமAைடய பாைறகளி� காண'ப+� எ%ற 

விதிகைள� ேதா4?வி�தன. இNவி�ஞான அறிைவ' பய%ப+�தி மனித% Qமியி% 

உ!8டைல� ேதா)�� தன�8� ேதைவயான ெபா,2கைள' ெப?கிறா%. ஃபிT�� 

(ெபளதீக�) எ%/� வி�ஞான�தி% விதிகைள அறி0� இ'ெபா,2க2 இ,�8� 

இட�ைதA�, அளைவA� ெதளிவாக அறியலா�. 

 

ெவ� அதி��கேள, அ)ைம� கால�தி� உேலாக தா��க2, நில�காி, 

ம)ெண)ெணG ேபா%ற ெபா,2களி% இ,'பிட�ைத அறிய' பய%ப!ட�. 

த4ேபா� பல வைக� கதி�களி% (Rays) பிரதிப"'பினா� Qமியின�யி� உ2ள 

ெபா,2கைள அறிய ��கிற�. ஓாி, உதாரண:கேள நா% ெகா+��2ேள%. 

வி�ஞான-ெதாழி� \U�க' �ர!சி� கால�தி� ஆயிர�கண�கான சா%?கைள 

அ+�கி�@ற ��A�. மனித%, இய4ைக விதிகைள அறி0� ெகா2வதா�, இய4ைகைய 

தன� நல/�ேக4ற வைகயி� பய%ப+�தி� ெகா2Fகிறா% எ%ற உ)ைமைய 

விள�க' பல =4?�கண�கான =�கேள ெவளி வ0�2ளன. 

 

இNவி�ஞானிக2 இய4ைகைய அறிய' பயனப+���, அறித� �ைற, ேந�காண�, 

ேசாதைன, ெதாட� சி0தைன, க,�ேகா2 அைம'�, பி%/� நி-பண. ேசாதைன 

ஆகிய சி0தைன' ப8திக2 அட:கிய வி�ஞான ஆG� �ைறயா8�. இ:8 

ந�பி�ைகக2, கட�ைள� க)டவ�க2 @றிய�, ஆ'த வா�8 (ெபாிேயா� @4?) 

எ%பத4ெக�லா� இட� இ�ைல. 

 

இNவிர)+ ேபா�8கF�8� ப)ைட�கால �தேல ேபாரா!ட:க2 நிகK0�2ளன. 

இ0திய� த��வ சி0தைனயி� ‘கட�! ெகா2ைக’ ‘�பாவ� ெகா2ைக’ இர)�48� 

நைடெப4?2ள ேபாரா!ட:கைள இ:8 கா)ேடா�. 

 



21 

 

�பாவவாத�, வி�ஞான�தி48 அ�'பைட� க,�ேகா2. இ� ஈ�வரவாத�தி% 

ஒNெவா, வள�.சி நிைலயிD� �ர)ப!+ ேமாதி� ெகா2Fகிற�. இதைன இ0திய 

த��வ வரலா4றி� ஈ�வர வாத�தி48� �பாவ வாத�தி48� இைடேய நைடெப4ற 

ேபாரா!டமாக� காணலா�. �ேவதா�வதார உபநிஷத� எ%/� ="� 

�பாவவாத�ைத எதி��8� வாத:க2 உ2ளன. இN�பநிஷத� ‘பாைனைய� க)ட�� 

ெசGபவ% உ)ெட%? �கி'ப� ேபால, உலக�ைத அறி0த��, இைத' பைட�தவ% 

உ)ெட%? அறிய ேவ)+�’ எ%? பைட'பாளியான கட�2 உ)ெட%? 

@?கிற�. இNவா? வாதி'பத48, அவ� கால�தி� இ�@4ைற ம?�த �பாவவாத� 

எ%/� க,�ைத ம?�கேவ)�யதாயி4?. இத% த��க உ,வ�, இய�க�தி48 

இய4ைக. ச�திக2 காரணமா, அ�ல� இய4ைக�8 அதீதமான ச�திக2 காரணமா 

எ%ற வாதமாக இ,0த�. 

 

ந+�கால�தி� �பாவவாத�ைத, ‘நிகK.சிகF�8� காரண� கிைடயா�’ எ%ற 

ெபா,ளி� த��வவாதிக2 ெபா,2 ெகா)டா�க2. அ�ல� காரண� ம!+ேம 

உ)ைம விைள� மாைய எ%? சில த��வ:க2 @றின. காரண� அ�ல� விைள� 

உ)ைமய�ல எ%? ேவ? த��வ:க2 @றின. இதேன உபநிஷத:க2 ‘யதி,.சா’ 

(யேத.ைச) எ%ற ெபயரா� அைழ�கி%றன. காரணமி%றி� தாமாகேவ நிகK.சிக2 

நைடெப?கி%றன. அ�ல� எ0த நிகK.சி�8� காரண� காண இயலா� எ%? 

யதி,.சாவாதிக2 வாதி�தன�. இ:8� கட�ளி% தைலE+ இ%றிேய உலக 

நிகK.சிக2 நிகKகி%றன எ%ற க,�� உ2ள�. 

 

இNவிர)+ ெகா2ைககF� ேந��ரணானைவ. �பாவவாத�ைத இய4ைக வாத� 

எ%றைழ�கலா�. இய4ைக நிகK.சிகF�8� காரண� உ)+. அவ4ைற மனித� 

அறிலா�. இ�காரண:க2 இய4ைகயி� உ2ளா�0� உ2ளன. ஒ, நிகK.சி�8� 

காரண� கட�2 எ%? ந�பினா� அறி� �த�பி��' ேபாGவி+�. ெபா,2களி% 

இய4ைகேய அவ4றி% மா?த�கF�8� கார �பாவவாத�. யதி,.சவாத� எ%ப� உ% 

நிகK.சிகளைன��� தா%ேதா%றியாக இய4ைகயிேலா, இய4ைக�8 ெவளியிேலா ஒ, 

நிகK.சி�8� காரண�ைத� ேத+வ� அவசியமி�ைல எ%? வாதி'ப�தா% யேத.ைச 

வாத�. இர)+� கட�2 அ�ல� ேதவ�களி% தைலE!ைட எதி��கி%றன. இர)+� 

நா�திக. சி0தைன உைடயைவ. ஆயி/� ேந� எதி� சி0தைன' ேபா�8ைடயைவ. 

 

இNவிர)�% ேவ?பா!ைட மிக� ெதளிவாக 8ணர�னா @?கிறா� (இவ� ந+�கால 

ைஜன த��வவாதி). “இய4ைக வாதிக2 (�பாவவாதிக2) கீK வ,மா? @?கிறா�க2: 

ெபா,2களி% மா4ற:க2 அவ4றி� உ2ளா�0தி,�8� த%ைமகளா� (�பாவ�) 

நிக1கி%றன. ஒNெவா%?� உ,'ெப?வ� �பாவ� எ%/� இய4ைக' ேபா�கி% 
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ெசய�பா!�னேலேய. உதாரணமாக களிம), ச!�யாக மா?கிற�. �ணியாக 

மா?வதி�ைல. ="ைழயி� இ,0� �ணி உ)டாகிற�. ச!� உ)டாவதி�ைல. 

ஒ1:கான இ0நிகK.சிகF�8 �பாவேம காரணமா8�. உலகி� நிக1� எ�லா 

மா4ற:கF� �பாவ�தினா� நிகKகி%றன எ%? அறியலா�. அதனா� பி%வ,மா? 

@ற'ப!+2ள�: 

 

�2ைள� @�ைமயா�கியவ� யா�? 

வில:8களிD�, பறைவகளிD� ப4பல ேவ?பா+க2 இ,'ப� எதனா�? 

�பாவ� எ%பதா� இைவ அNவா?2ளன. யா,� �2ைள� @�ைமயா�கேவா, வில:8 

பறைவகேள ேவ?ப!ட த%ைமகேளா+ பைட�கேவா இ�ைல. 

இல0ைத மர�தி% �!க2 @�ைமயாக இ,�கி%றன. சில �!க2 ேநராக��, சில 

�!க2 ேகாணலாக�� உ2ளன. 

ஆனா� பழ� உ,)ைடயாக இ,�கிற�. 

இவ4ைறெய�லா� யா� அNவ�த%ைம உைடயதாக. ெசGதா�க2. 

 

ஒNெவா, ெபா,ளி% உ,வா�க�தி48� காரண� �பாவேம எ%ற ��� தவி��க 

��யாத�.  

 

8ணர�னா, ய�ாி.சா வாத�ைத விள�கி' பி%வ,மா? @?கிறா�: 

 

நிகK.சிக2 காரணமி%றி நைடெப?� எ%? யேத.ைச வாதிக2 @?கிறா�க2. காரண 

காாிய� ெதாட�.சிெய��� இ%றி உலக நிகK.சிக2 நைடெப?வதாக��, நிகK.சிக2 

யேத.ைசயாக நிகKவதாக� @?பவ�க2 யேத.ைச வாதிக2. உலக நிகK.சிக2 

அைன��� கா�ைக உ!கார' பன�பழ� வி1வ�ேபால நட�கி%றன. த4கால 

இ0திய� த��வவாதிக2 �பாவவாத�ைத ‘இய4ைகவாத�’ எ%?�, யேத.ைச 

வாத�ைத விப��வாதெம%?� அைழ�கிறா�க2. இNவி, வாத:கF� காரண� 

ப4றிய க,�தி� ேவ?ப+கி%றன. ஆனா� கட�F�8 உலக நிகK.சிகளி� எNவித� 

தைலE+� இ�ைல எ%ேற @?கி%றன. 

 

சா0தரா]ித� எ%ற ெபள�த,�, 8ணர�ன எ%ற ைஜன,� �பாவ வாத�ைதA�, 

விப�� வாத�ைதA� எதி��� வாதா�ன�க2. அவ�களி% வாத:களி% பரப�க 

வாதமாக இைவ இர)+� இ,0தன. இNெவதிாிகளி% வாத:களி� இ,0� 

�பாவவாத�, விப��வாத� இர)�% த��வ உ2ளட�க�ைத அறி0� ெகா2கிேறா�.  

 

இ�ெகா2ைககளி� �பாவவாத�ைத பிரஹா�ப தீய�க2 எ%ற ேலாகாயதிக2 த:க2  
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வாத:கF�8� �ைண�ெகா)டா�க2. அவ�க2 @றியதாவ�: 

 

தீயி% த%ைம �+த�. 

நீாி% த%ைம 8ளி�.சி. 

கா4? இர)+� இ�லாத�. 

இNேவ?பா+கைள உ)டா�கிய� யா�? 

அவ4றி% �பாவ�தா� அைவ அNவாறி,�கி%றன. 

 

சா:கிய�கF� �பாவவாத. சா��ைடயவ�கேள. த4கால இ0திய� த��வவாதியான 

ேகாபிநா� கவிரா^ @?வதாவ�: “நிமி�த காரண�” எ%? உலக' பாிணாம 

இய�க�தி48 கட�ைள� காரணமா�காம� ெபா,2 தன� இய4ைகயா�தா% பாிணாம 

மா4ற� அைடகிற� எ%? @?வதா� சா:கியவாதிக2 �பாNவாதிகேள.” 

 

ஈ�வர வாத�தி48�, �பாவ வாத�தி48� நைடெப4ற த��வ' ேபாரா!ட�, மிக' 

ப)ைட� கால�தி� மத�தி48�, வி�ஞான�தி48� நிகK0த ேபாரா!டமா8�. 

�த%�த� �பாவவாத� எ0த� த��வப ேபா�ேகா+� ெதாட�� ெகா2ளாம� 

�த0திரமான க,�ததாக இ,0த�. ெபா,2�த�வாதிக2, த:க2 ெகா2ைககைள 

வD'ப+�தி�ெகா2ள இ�ெகா2ைகைய� த:க2 த��வ உ2ளட�க�ேதா+ 

இைண��� ெகா)டா�க2. �பாவவாத� எ%ப� நா�திக� ம!+ம%?, ெபா,2க2 

மா4ற� அைடவத48� காரண� அவ4றி% �பாவேம எ%ற வி�ஞான க,��� அதி� 

உ2ள�. இ�ேவ வி�ஞான. சி0தைனயி% �வ�க� எ%? @றலா�. 

-------------- 

5. 

5. 5. 

5. நா�திக� ப(றி மா��சீயவாதிகளி� விம�சன�

நா�திக� ப(றி மா��சீயவாதிகளி� விம�சன�நா�திக� ப(றி மா��சீயவாதிகளி� விம�சன�

நா�திக� ப(றி மா��சீயவாதிகளி� விம�சன� 

  

 

 

ப)ைடய இ0திய நா�திக�, ப)ைடய கிேர�க நா�திக�, த4கால ஐேரா'பிய நா�திக� 

ஆகியவ4றி% த��வ� 8ைறபா+கைள மா��சீய�தா% ேபா�கி �1ைமயா�8கிற�. 

 

“ப)ைட� கால நா�திக�தி% ��கியமான பலRன� எ%ன?” எ%ற ேக2வியி",0� 

நம� வாத�ைத� ெதாட:8ேவா�. நம� த��வவாதிக2 மிக� திறைமயான 

த��கவாத:கைள, கட�2 ஒ, மாைய, மன விகார� எ%? நி-பி�க உ,வா�கிA2ளா�. 

இNவா? கட�ைள' பைட�க' பிைழயாக த,�க �ைறகைள� கட�2 ந�பி�ைக-

Aைடய த��வவாதிக2 பய%ப+�திA2ளா�க2. இ0திய நா�திகவாதிகள� த,�க� 

தா�8த�களி% பி%/� கட�2 பிைழ�தி,�கிறாேர! ேமD� ேமD� ப�த�க2 
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கட�ேள ந��கிறா�கேள! இ� ஏ% எ%? இ0திய நா�திக�க2 சி0தி�கவி�ைல. ஒ, 

மாைய�ேதா4ற�, ம�க2 மன�ைத இNவள� வDவாக� கவ�0� ெகா)ட� ஏ%? 

 

கட�2 எ%ற க,�தி% ஊ4?�க) ேவெறாாிட�தி� இ,�கிற�. இN_4?� க)ேண 

நம� ப)ைடய நா�திக�க2 அறி0� ெகா2ளவி�ைல. மா���தா% கட�2 எ%ற 

க,���, ேவ? எ�லா� க,���கF� எNவா? ேதா%றின எ%? விள�கினா�. 

 

ஃபய�பா� எ%ற த��வவாதியி% ெபா,2�த� வாத�, ெஹக� எ%ற 

ஆ%மீகவாதியி% ெகா2ைககF�8 எதி�'ெபா"யாக ஒ"�த�. ஃபய�பா�கி% 

ெபா,2�த�வாத உ2ளட�க�ைத மா��� ெபாி�� ேபா4றினா�. ஆனா� 

பிரப�ச�தி% வள�.சிைய ெபா,2�த�வாத அ�'பைடயி� அவ� விள�கவி�ைல. 

ெபா,2 �த�வாத அ�'பைடயி� ஃபய�பா� உலக இ,'ைபA�, மனித மன�தி% 

உ2ளட�க�ைதA� ஆராG0தா�. மா��� ஃபய�பா�ைக பி%வ,மா? விம�சி�கிறா�:  

“ஃபய�பா� மத�தினா� அ0நியவயமாகி இN�ல8 இர)டாக ெபாGயான மத 

உலகாக��, உ)ைமயான' �ற உலகாக�� பிாிகிற�. அவ,ைடய த��வ 

�ய4சிெய�லா� இ'ெபாGAலைக, உ)ைமயான உலகி48� ெகா)+ வ,வதாகேவ 

இ,0த�. இ'ப�. ெசGA�ெபா1� மிக ��கிய த��வ �ய4சிைய அவ� 

ஒ��கிவி!டா�. உ)ைம உலகி% �ர)பா+க2 தீ�� காண'படாதெபா1� அைவ 

வி)ணி� ஒ, தனி உலைக அைம��� ெகா2கி%றன. உலகிD2ள �ர)பா+க2 

தீ�� ெபறாதவைர, அவ4றி� இ,0� ேதா%றி வி)ணி� இ,'பதாக� க,த'ப+� 

மாைய� ேதா4ற:க2 கைலயா�. உலக� 8+�பேம ெதGவ� 8+�ப�தி% அ�'பைட 

எ%பைத� க)+ெகா)டா� இN�லக வாK�ைக �ர) பா+கைள ஆராG0� 

நைட�ைறயா� �ர!சிகரமாக மா4ற ��A�.” 

 

ஃபய�பா� ப4றிய விம�சன எ1���களி� மா��� @றிய க,�ைத, எ:க�ேஸா+ 

ேச�0� ேமD� விள�கினா�: “மனித�கFைடய ெசய`�கமான நைட�ைற. 

ெசய�கேளா+, அவ�கFைடய எ)ண:க2, சி0தைன'பைட'�க2,உண�� எ%ற 

Bைளயி% பைட'�க2 ெதாட�� ெகா)டைவயாக இ,�கி%றன. இைவ நைட�ைற. 

ெசய�களா� ெதாட��ெகா2Fகிற மனித�களி% உற�களி% விைளேவயா8�. 

உ)ைமயான வாK�ைகயி% நிஜமான அ�ல� வ�கிரமான பிரதிப"'��கேள எ�லா. 

சி0தைனகF� எ%? நா� அறித� ேவ)+�. இைவ ெபா,F4ப�தி எ%ற மனித� 

ெசய�களி� இ,0�தா% ேதா%?கி%றன. மனிதன� உ4ப�தி ச�திக2 ஒ, 8றி'பி!ட 

காலக!ட�தி� எ0த அள� வள�.சி-யைட0தி,�கி%றனேவா, அத4ேக4ப சBக 

உ4ப�தி உற�களி% பிரதிப"'�களாக. சி0தைனக2 ேதா%?கி%றன.  
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Bைளயி� ேதா%?கிற ெதளிவ4ற எ)ண:க2@ட, வாK�ைகயி� இ,0� பிாி0� 

�த0திரமாக இ,'�� ெகா2ளவி�ைல. இைவ @ட சBக இ,'பி% அ�'பைடயி� 

ேதா%றிய ேம4ேகா'�க2தா�. இNவ�'பைட �லனறி��8' �ல'ப+பைவேய. 

இNவாறாக ஒ1�க�, மத�, அ'பாைல� த��வ:க2 �த"ய க,��� 

க!டைம'�களாகிய (Idealogy) உண��,வ:க2 (Forms of Consciousness) 

�த0திரமானைவய�ல. அைவ ெபா,F4ப�தி எ%/� மனித� ெசயலான 

அ�'பைடயி%மீ� எ1'ப'ப!டைவேய. ெபா,F4ப�தி வரலா4றி� இ,0� பிாி�� 

உண��,வ:களி% சாி�திர�ைத அறிய ��யா�. மனித�க2 உ4ப�தி. ச�திகைள 

வள���� ெகா)+, உ4ப�தி அைம'�கைளA�, சBக அைம'�கைளA� 

மா4?கிறேபா� அNவ�'பைடயி%மீ� எ1'ப'ப!�,�8� ேம4ேகா'� 

உ,வ:கF� மா?கி%றன. “உண�� வாK�ைகைய� தீ�மானி'பதி�ைல; 

வாK�ைகதா% உண� ைவ� தீ�மானி�கிற�” எ%ப� மா��T% �கKெப4ற வாசக�. 

 

இN�லக ேநா�8�தா% மா��aய வரலா4?' பா�ைவயி% அ�'பைட. ஒNெவா, 

ச�தாய அைம'பி% உ4ப�தி �ைறதா% நம� வரலா4? ஆராG.சியி% �வ�க'�2ளி. 

ஒNெவா, உ4ப�தி �ைறயிD� மனித�க2 எNவித உற� ெகா2Fகிறா�க2 எ%ப� 

உ4ப�தி�ைற அைம'ைப' ெபா?�த�. உ4ப�தி �ைறயி% ெதாட�.சியான 

மா?த�க2, இவ4றா� மா?கிற? மனித� உற�க2, அவ4றி% ெதாட�.சியான 

ேபா�8க2 இவ4ைற வரலா? விள�கேவ)+�. இவ4றி� மன'பைட'�க2, 

ெபா,ளாதார அ�'பைடயி",0� விலகி. ெச�வைத அறிகிற விம�சன� ெசGவ� 

ேபாதா�. விம�சன� ம!+ம�ல, உ4ப�தி ச�திக2 வள,� வைகயி� உ4ப�தி 

உற�க2 மா4ற'பட ேவ)+�, அ�'பைடயான��, மிக�� ��கியமான�மான சBக 

மா?த� �ர!சியா8�. உ4ப�தி. ச�திகளி% வள�.சிA�, அNவள�.சி�ேக4ப, சBக 

அைம'� மா4ற'ப+வ�ேவ வரலா4றி% இய�8 ச�தியா8�. உ4ப�தி. ச�திகளி% 

ெப,�க�ைத விள�8� வரலாேற, த��வ�, மத� �த"ய எ)ண� க!டைம'�களி% 

வரலா4?�8� அ�'பைடயா8�. 

 

மா���, எ:க�� ஆகிய இ,வ,� ேம4@றிய க,���கைள 1845-46இ� 

உ,வா�கின�. அத% பி%ன� =றா)+களி� ெதா�ெபா,2 ஆG��, மானிட ஆG�� 

ெபாி�� வள�.சி ெப4?2ளன. இைவ யா��, இ�க,���கைள 

ெச1ைம'ப+��கி%றன. 

 

மா��� மத�ைத. சி0தைனயி� இ,0� அக4ற� த��க�ைத� ைகயாளவி�ைல. 

சி0தைன நிைலயி� மத� க,���கைள நம� ப)ைடய நா�திக�க2 எதி��த�ேபா�, 
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மா��� ெசGயவி�ைல. மா���, ‘மனித% மத�ைத' பைட�தா%’ எ%? ேபாதி�தா�. 

மனிதன� உ!கிைடயான த%ைம, ெதGRகமான� எ%ற க,�ைத அவ� எதி��தா�. 

கட�2 ந�பி�ைக, அைத� ேதா4?வி�த சBக'பைட மா?�ேபா� மைறA� எ%? 

@றினா�. வரலா4?'ப� �ைற வள�.சியி% ஒ, 8றி'பி!ட க!ட�தி� தன� �றவய 

வாK�ைக� ேதைவகைள' Q��தி ெசG� ெகா2ளேவ மனித% மத�ைத' பைட�தா%. 

தன� ஆ4றலா� விைள.சைல அதிக'ப+�த ��யவி�ைல. மைழ ெபGய. ெசGய 

��யவி�ைல, ேவ!ைட வில:8கைள� ெகா�ல��யவி�ைல, ேபாாி� ெவ4றி ெபற 

��யவி�ைல எ%? உண�0த மனித%, ம0திர த0திர:கைளA�, கட�2கைளA� தன� 

ஆ4றல மி8வி��� ெகா2ள' பைட�தா%. இ�க,���க2 மனித வரலா4றி�, மனித% 

தன� �றவய வாK�ைகயி� தன� ஆ4ற� 8ைறைவ உண,� ேபா�, இயலாைமைய 

உண,�ேபா�, த%ைனவிட அதிகமான ச�தி பைட�த ெதGவ:கைள� தன� 

க4பைனயா� பைட�� அவ4றிட� தன� ேதைவகைள' Q��தி ெசG� ைவ�க 

ேகாாி�ைக வி+�தா%. 

 

இNவா? மனித% மத�ைத' பைட�தா%. மனித% உலக�தி48 ெவளிேய வா1� 

வில:8 அ�ல. த4கால' பாிணாமவாத� மனிதன� ேதா4ற Bல�ைத விள�8கிற�. 

மிக�� சி�கலான இய4ைக மா4ற:கF�8' பி%ன�, இ�மா4ற:களி% விைளவாக 

மனித% ேதா%றினா%. பிற வில:8கைள'ேபால அவ/� இய4ைகயி% ஒ, 

ப8திதா%. மனித% ேதா%றிய பி% வில:8கF�8� இய4ைக�8� இைடேய உ2ள 

உற� த%ைம, மா4ற� அைட0த�. வில:8க2 இய4ைகேயா+ இைச0� ேபாகி%றன. 

இய4ைகயி% வ"ைம�8 இண:கி� த:கள� உ?'��கைள மா4றி� 

ெகா2Fகி%றன. இய4ைகேயா+ அவ4றி% உற�, ெசய`�கம4ற� (Passive) தா%.  

 

இய4ைகயளி�8� காGகனிகைள அைவ உ)கி%றன. உணைவ� ேத�' ெப4?� 

ெகா2பைவயாக (food gatherers) அைவ இ,�கி%றன. ெசய`�க�ேதா+ உணைவ 

உ4ப�தி ெசGவதி�ைல. 8ளி� தா:க உேராம�ைத இய4ைக சில வில:8கF�8 

அளி��2ள�. இய4ைகைய அைவ த:க2 வாK�ைகயா� மா4றியேபாதிD� 

அ�மா4ற:க2 அவ4றி% உண�வி� பதிவதி�ைல. அைவப4றி அைவ சி0தி'பதி�ைல. 

மனிதன� ேதா4ற� ஒ, வில:8தா% எ%றாD�, பிற பிராணிகைள' ேபால 

இய4ைகேயா+ அவ% ெகா)+2ள ெதாட�� ெசய`�கம4றத�ல. தன� உயிாிய� 

உ?'�க2 (ைக, கா�, வாG, ப� �த"யன) இய4ைகயி� ஏ4ப+��� மா?த�கைள 

அவ% உண,கிறா%. தன�8� ேதைவயான மா?த�கைள இய4ைகயி� 

ஏ4ப+��வேதா+ அவ4ைற ெநறி'ப+�த�� மனிதனா� ��A�. இ'ெபா1�தா% 

அறிபவ%, அறிய'ப+வ� (Subject, Object) எ%ற க,���கF�8' ெபா,ளான 

உ)ைமக2 ேதா%?கி%றன. 
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இ0த மா4ற�தி48� காரண� எ%ன? மனித% தன� உயிாிய� க,விகைள' (Biological 

equipment) பய%ப+��கிறா%. ��கியமான உ?'�களி% Bைள, ைகக2, 

ேப.�?'�க2 இவ4ைற. ெசய�ப+��கிறா%. இவ4ைத� ெசய�ப+���ேபா� 

விைளA� ஆ4ற�தா% உைழ'�. இ0த. ெசய�பா!�� இய4ைகA� மனித/� ப:8, 

ப4?கி%றன�. ஆனா� மனித% உைழ'� எ%/�, ஆ4றலா� இய4ைக மீ� தன� 

ெசயைல� �வ�கி, இய4ைகைய க!+'ப+�தி, தன�8� இய4ைக�8� உ2ள உறைவ 

உண��' Q�வமாக ெநறி'ப+��கிறா%. 

 

மி%ன� மி%/� ேபா��, மைழ ெபGA� ெபா1��, சில ரசாயன மா4ற:க2 

நிகKகி%றன. இைவ இய4ைக நிகK.சிக2. வில:8கF�, மனித/� 

அ�சிேயா+கி%றன. ஆனா� மனித% இ0நிகK.சிக2 நைடெப?�ேபா� எ%ன 

மா4ற:க2 உ)டாகி%றன எ%? சி0தி�கிறா%. அவ% இய4ைகேயா+ ெதாட�� 

ெகா)டதா� அவ% Bைளயி� பைட��� ெகா)ட ரசாய% அறிைவ' 

பய%ப+��கிறா%. கா4றி� ஆ�Tஜ%, ைந!ரஜ% எ%ற வாA�க2 உ2ளன. 

மி%ன� ெவளி'ப+� ெபா1� மி%னா4ற� பாG.ச� (discharge) வாA�களி% ஊேட 

ெச�Dகிற�. இதனா� இNவிர)+ வாA�கF� @+கி%றன. மைழ� த)ணீாி� 

இ�@!+'ெபா,2 (ைந!ாி� ஆ�ைஸ+) கைர0� ஒ, அமில� ஆகிற�. இ� 

Qமியி/! ெச�Dகிற�. Qமியி/2 உேலாக�தா�' ெபா,2க2 உ2ளன. அவ4ேறா+ 

இNவமில� எதி�விைன ெசG� உர'ெபா,2க2 இய4ைகயி� கிைட�கி%றன. 

 

இய4ைக நிகK.சிகைள� கவனி�த மனித%, �% இய4ைகயி� தைலயி!+� கிைட�த 

அ/பவ�, அ/பவ�தி� இ,0� �% கிைட�தி,�8� ெகா2ைகயறி� இவ4ைற' 

பய%ப+�தி இய4ைக' ேபா�கி� தைலயி+கிறா% கா4றிD2ள வாA�கைள. 

ேசரைவ�8� அள� ெவ'ப�ைத மி% ஆ4றலா� உ)டா�8கிறா%, ‘மி% ஆ4ற� 

ஆ��’ எ%ற மி% ெவ'ப� க,வியி% காி� �)+க2 ^வ"�8�ேபா� கா4ைற 

உ!ெசD��கிறா%. வாA�க2 @� ைந!ாி� ஆ�ைஸ+ உ)டாகிற�. இதைன நீாி� 

கைர�கிறா%. இ0த அமில�ைத அ�ேமானியா வாAேவா+ ேச��கிறா%. இ�@ட 

ைஹ!ரஜ%, ைந!ரஜ% ஆகிய இ, வாA�க2 @�� கிைட�த �!+' ெபா,ேள. 

இ�@ட இய4ைகயி� தைலயி!+� க!+'ப+�தி� தன�8� ேதைவயா% ெபா,ளாக 

மனித% ெசG�ெகா)டேத. 

 

ேம4@றிய, “இய4ைகமீ� தன� ெசயைல� �வ�கி, இய4ைகைய� க!+'ப+�தி,  
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தன�8� இய4ைக�8� உ2ள உறைவ உண��' Q�வமாக ெநறி'ப+��கிறா%” எ%ற 

எ:க�T% வாசக���8 இ� மிக ந�ல உதாரண�. 

 

இNவா? இய4ைகைய மா4?� ெபா1� மனித/� மா?கிறா%. ெபா,2களி% 

யா0திாிக, ரசாயன, ெபளதீக இய��கைள அறி0� அவ4ைற� த%� ேதைவ�ேக4ற 

ப)�களாக மனித% மா4றி� ெகா2கிறா%. இNவா? மனிதன� அறி� அவன� ைக, 

கா�, Bைளேபால அவன� உ?'�களி� ஒ%றாக ஆகிவி+கிற�. இதனா� �%னிD� 

அதிகமான ஆ4ற� ெப4றவைக மனித% ஆகிறா%. இ� 8றி�� ‘கா�ட% ைச�+’ எ%ற 

ெதா�ெபா,2 ேபராGவாள� கீKவ,மா? @?கிறா�.  

 

“இய4ைகையA�, இய4ைகேயா+ ேபாராட மனித% �ைன0� ெகா)ட க,வி� 

ெதா8திகைளA�, மனிதன� உட��ற உ?'��க2 (Extra Corporeal Organs) எ%? 

அவ� அைழ�கிறா�. இைவ ஆர�ப�தி� மிக எளிய க,விகளாக இ,0தன. ஒ, �றி0த 

மர�கிைள, @�ைமயா�க'ப!ட க� இைவ ேபா%றைவ தா� மனித% பய%ப+�திய 

ப)ைட� க,வி.” க,விகைள. ெசGA� ஆ4ற� Bைளயி% திற�தா� மனிதனிட� 

வள�.சியைட0தன. இ.சி? க,விைய. ெசGத மனித%, தன� உைழ'பா�, இ%? 

வி)கல:கைள ேகா��கண�கான ைம�கF�8 அ'பா� அ/'�கிறா%. அைவ 

ேகா��கண�கான ைம�கF�8 அ'பாD2ள வி)ேகாள:கைள பட� பி��� உடேன 

சில ஒளி�கதி�க2 Bல� உலகி48 அ/'�கி%றன. இNவள� 7ர�தி� உ2ள 

ேகாள:களி% பட:க2, மனித% அவ4ைற� க)ட ம?நாேள தினசாிகளி� 

ெவளியாகி%றன. இ%? மனித% தன� உடDைழ'பாD�, Bைள உைழ'பாD�, 

இய4ைகயா4ற�களி� பல @?கைள தன� ேதைவகF�காக ெவ%?2ளா%. 

 

இNவா? இய4ைகேயா+ ேபாராட� க,விகைள. ெசG� உ4ப�தி. ச�திகைள 

�%ேன4றிய மனித%, வி�ஞான�ைத வள��தா%. ெபா,2 உ4ப�தியி� �%ேனறிய 

மனித% த% ேதைவகைள நிைறேவ4றி� ெகா2ள ��யாதேபா� பல 

ந�பி�ைககைளA� பைட�தா%. அவன� உ4ப�தி அைம'� �ைறயி% வள�.சியி% 

ஒ, க!ட�தி� சில ந�பி�ைகக2 ேதா%றின. 

 

ெபா,2 உ4ப�தி அைம'ைப (சBக அைம'�) B%? க!ட:களாக' பிாி�கலா�. 

வ��க:க2 ேதா%?வத48 �4கால� (இன� 81�கால�), வ��க' பிாிவிைனA2ள 

கால� (வ��க ச�தாய கால�), வ��க:க2 இ�லாத கால� (வ��க ேபத:க2 அக%ற 

கால�) எ%? இ.சBக வள�.சி� க!ட:கைள' ப8�கலா�. 
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வ��க �4கால�தி% உ4ப�தி. ச�திக2 மிக�� தாK0த நிைலயி� இ,0தன. இ0த�  

காலக!ட�தி� ஒ, மனித% உைழ'ைப ேவேறா� மனித% �ர)ட இயலா�. ஏெனனி� 

உைழ'பினா� விைளA� ெபா,2 உ4ப�தி சBக�தி% வாK�ைகைய நட��வத4ேக 

ேபாதா�. எனேவ ப!�னிையA� ப4றா� 8ைறையA�தா% சBக உ?'பின�க2 ப:8 

ேபா!+� ெகா)டா�க2. எ�ேலா,� ஏைழகளாக வாK0ததா� எ�ேலா,ைடய 

உைழ'பி%மீ�� சBக இ,'� ஆதார'ப!�,0த�. 

 

மனித% தன� உைழ'பா� ப)ைட� க,விகைள அபிவி,�தி ெசG� ெகா)டா%. 

�திய க,விகைள' �ைன0தா%. இவ4றா� ேமD� திறைமயாக� த% உைழ'ைப 

வழி'ப+�தினா%. உ4ப�தி அதிகமாயி4?. சBக வாK�ைக�8� ேதைவயான� ேபாக 

ெபா,2க2 மி�சின. இதைன மா��சீயவாதிக2 உபாி'ெபா,2 (Surplus product) 

எ%? அைழ�கிறா�க2. �0திய இன�81 சBக�தி� எ�ேலா,�, எ�லா வைகயான 

உைழ'பிD� ஈ+ப!�,0தா�க2. ஒ,வேன ேவ!ைடயா� வில:8கைள� ெகா%? 

81வி48 உண� ெகாண�0தா%. அவ4றி% ேதாைல உாி��' பதனி!+ உைடக2 

ைத�தா%. சி? 8�ைசக2 க!�னா%. ப)ைடய விவசாய� ெசGதா%. ெதGவ:கைள 

நிைன�� வாK�ைகயி� ெசழி'ைப ேவ)�� ெகா)+ ஆ�'பா�னா%. எ�ேலா,�, 

எ�லா� ெதாழி�கைளA� ெசGதா�க2. ஆ!ட�, பா!+ �த"ய கைலகளி� 

எ�ேலா,ேம கைலஞ�களாக��, ரசிக�களாக�� ப:8 ெகா)டன�. 

 

மாறிய நிைலைமயி�, ெதாழி� பிாி�க2 ேதா%றின. ைக�ெதாழி� வ�லவ�க2 ெசGA� 

ெதாழிலா�, ெதாழி4 பிாி�களாக' பிாி0தன�. விவசாய�, ைக�ெதாழி�க2 வள�0தன. 

ைக�ெதாழி�க2 மிக' பல ேதா%றின. இவ�கைளேய ‘விைனவலா�’ எ%? ப)ைடய 

தமிK =�க2 அைழ�கி%றன. ெதாழி4 பிாி�, உ4ப�தி. ச�திகைள வள��க� 

காரணமாயி4?. 

 

இ0நிைலைம 8றி�� எ:க��, “8+�ப�, தனி. ெசா��, அர� ஆகியவ4றி% 

ேதா4ற�” எ%/� ="� எ1தினா�: “ெதாழி� பிாி�க2, ெதாழி4 திறைமையA�, 

உ4ப�தி� திறைமையA� வள��தன. ெதாழி� \U�க� �%ேன4ற� க)ட�. 

இதனா� சBக�தி� ‘உ4ப�தி ெசGபவ�க2’, ‘உ4ப�திைய அைம' பவ�க2’ (Producers 

and Organisers of production) எ%ற உைழ�8� பிாிவின,�, தா� உைழ�காம�, 

உைழ'ைப� தி!டமி!+ அைம'பவ�கF� எ%ற பிாி�க2 ேதா%றின. உைழ'ைப 

அைம'பவ�க2 உைழ'பி% க+ைமயி� இ,0� வி+தைல ெப4றன�.  

 

இவ�க2தா% ‘சி0தைனயாள�களாக’, ‘மத8,மா�களாக’, ‘ம0திர த0திர:கைள’  
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நட��பவ�களாக, ெபா,F4ப�தி உைழ'பி� இ,0� விலகி. ெசய�ப!டன�. 

இவ�களி� சில� மத�ெகா2ைககைளA�, ேவ? வி�ஞான. சி0தைனகைளA� 

உ,வா�கின�. வானவிய�, கணித�, ெபளதீக�, ரசவாத� ேபா%ற பல 

வி�ஞான:கைள இவ�க2 வள��தா�க2. இவ�க2 உைழ'ைப மிக�� இழிவாக� 

க,தின�. உதாரணமாக இ0தியாவி� ஆாிய சBக�தி� பிராமண/�, ]�திாிய/� 

ஏைர� ெதாட�@டா� எ%? த�ம சா�திர:க2 ெசா�Dகி%றன. பிராமண% 

ஏைழயாகிவி!டா� அ+�த வ,ணமான ]�திாிய% ெதாழிைல. ெசGயலா�. இத48 

ஆப�� த�ம� எ%? ெபய�. அ� ேபா%ேற ]�திாிய% ைவசிய% த�ம�ைத� 

கைட'பி��கலா�. ஆனா� ேம"ர)+ வ,ண�தா,� V�திரைன' ேபா� உட� 

உைழ'ைப ஒ,ேபா�� ேம4ெகா2ள� @டா�. இ� ேபா%ேற ெபள�த� �றவிக2 

ஏைர� ெதாட�@டா�. ெபா,2 வ,வாA2ள எ0த உைழ'ைபA� ேம4ெகா2ள� 

ஆகா�. இNவாறாக உைழ�க ஆனா� உைழ'ைப அைம�8� சBக' பிாிவாக ஆF� 

வ��க��, உைழ'ைபேய வாK�ைக. சாதனமாக� ெகா)ட உைழ�8� வ��க�� ஆக 

ப)ைடய. ச�தாய� பிாி0த�. இ'பிாிவினைரேய ேமேலா�, கீேழா� எ%? ப)ைட� 

தமிழ�க2 8றி'பி!டன�. 

 

இ�மா?த� எNவா? நட0தன எ%? மா��சீய சBக மானிடவியலா� ஆராG0� 

வ,கிறா�க2. இ'ேபா�, ப)ைட�கால. ச�தாய வள�.சிப4றி நா� அறி0�2ள 

மா��சீய சி0தைனைய மிக�� �,�கமாக நா% ேமேல 8றி'பி!+2ேள%.   

 

ேம4@றியவா? ச�தாய வரலா4றி� ேதா%றிய ஆF� வ��க��, தன� ஆதி�க�ைத 

நி?வி� ெகா2ள வ%�ைற� க,விெயா%ைற' பைட��� ெகா)ட�. உைழ�8� 

ம�கF�, த:கள� ெதாழி�கைள அைமதியாக. ெசGய� ேதைவயான� அர� எ%? 

ந�பினா�க2. �த% �த"� சBக�தி% எ�லா உ?'பின�களி% ச�மத�ேதா+ அர� 

ேதா%றிய�. இதைன மகா ச�மத� எ%? நீதி =ேலா� அைழ'ப�. பி%ன� அ� ஆF� 

வ��க�தி% நல%கைள' பா�கா�8� வ%�ைற� க,வியாக மாறி4?. எ:க�� 

@?கிறா�: 

 

"சBக�தி48 ெவளியி� இ,0� அத% மீ� திணி�க' ப!டத%?, அர� சBக 

வரலா4றி% ஒ, 8றி'பி!ட வள�.சி க!ட�தி� சBக�தா� பைட�க'ப!ட� தா% 

அ�. பல ெபா,ளாதார �ர)பா+க2 சBக�தி� ேதா%றிவி!டன. இவ4றி48� தீ�� 

காண ��யவி�ைல எ%ற உ)ைமயி% ஒ'�த� வா�8 Bலேம அர� இ0த 

�ர)பா+கF�, பைகைமA� சBக�ைதேய அழி�� விடாம� இ,�க, சBக�தி48 

ேமேல இ,'�� ெகா)ட� ேபால� ேதா4ற மளி�8� ஒ, அைம'ைப சBக� ஏ 4 ? � 

ெகா)ட�, இ�ேவ அர�. இ� சBக�தி� இ,0� பிற0�, சBக�தி% மீ� ஆதி�க� 
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ெசD��கிற நி?வனமாக அத48 ேமேல இ,'ப� ேபால� ேதா%?கிற�. சBக�ைத 

ஒ1:காக ெநறி'ப+�த� ேதா%றிய அர�, அதனி%?� அ0நியவயமாயி4?. 

ேம48றி'பி!ட வ��க' ேபாரா!ட:கைள� க!+' ப+�தி ைவ�க, அ� வ"ைம மி�க 

நி?வனமாக� த%ைன�தாேன வள���� ெகா)ட�. ெபா,ளா தார ஆதி�க� உ2ள 

ஆF� வ��க� த:க2 நல%கைள' பா�கா��� ெகா2ள, உைழ�8� வ��க�ைத 

வ%�ைறயா� ஒ+�க அர� க,வியாக� ேதா4ற� ெகா)ட�. " 

 

“அர�, ம�கைள� க!டாய'ப+��� க,வி” (Coercive apparalisis) எ%? மா��� 

@?கிறா�. ச!ட:க2, நீதிம%ற:க2, ேபாb�, ராUவ� �த"யன அரசி% 

வ%�ைற� க,விக2. ஆF� வ��க�தி% நல%கைள' பா�கா�க, ம�கைள அட�க 

இைவ பய%ப+�த'ப!டன. இ0த அர�தா% த%ைன' பா�கா��� ெகா2ள ம�க2 

மன�ைதA� ெசயல4ற நிைலயி� ைவ�தி,�க ேவ)�யி,0த�. இத4காக 

அவ�கF�8 மத� எ%ற அபினிைய� ெகா+�த�. மா��� @?கிறா�: 

 

"இNவர��, இ.சBக�� தைலகீழான உலக� ப4றிய உண�ைவ' பைட�கி%றன. 

அ�தா% மத�. மத�, இ0நிைலயி� உலக� ப4றிய ெபா�� ெகா2ைக. ச�வா�சமான 

'அறி�'� ெதா8'பாக அ� ேதா%?கிற�. ஜனர�சகமான த,�கமாக��, சBக�தி% 

ஆ%மீக ெகளரவமாக�� அ� மதி�க'ப+கிற�, ஒ1�க விதிகைள� 

க!+'ப+��கிற�. மன ஆ?தD�8' ெபா�வான சாதனமாக�� ேதா%?கிற�. 

மனிதன� ஆ�மாவி% மாையயான Q��தியாக அ� இ,�கிற�. இ'Q��தி 

உ)ைமயானத%?. மத�ைத எதி��8� ேபாரா!ட�, அத% ெவளி'பாடான ேவேறா� 

க4பைன உலக�ைத எதி��8� ேபாரா!டமாக�� இ,�த� ேவ)+�. இN�லகி%, 

ஆ%மீக வாசைனதா% மத�, உ)ைமயான ேசாக�தி% ெவளி'பாடாக�தா% மத�தி% 

ேசாக உண�.சி இ,�கிற�. உ)ைமயான ேசாக�ைத எதி��8� உண�.சி மத 

உண�.சியி� உ2ள�. ஒ+�க'ப!ட ஜீவ%களி% ெப,B.சாக மத� உ2ள�. 

இதயம4ற உலகி% இதயமாக அ� ேதா4ற� அளி�கிற�. ஆ%மாவ4ற நிைலயி� 

ஆ%மா ேபா%? அ� காண'ப+கிற�. உ)ைமயி� ம�கைள (மய�8�) அபினி 

ேபா%ற� மத�. 

 

“மாையயான மத�ைத ஒழி'ப� மாையயான மத மகிK.சிைய அக4?வத48� 

உ)ைமயான மகிK.சி�காக மனித% ேபாரா+வத48� அவசிய�. மத� ப4றிய 

விம�சன�, மாையயான ப0த:களி",0� மனித மன�ைத வி+வி�கிற�. வி+தைல 

ெப4ற மன� �ற உலக வாK�ைகயி� மனிதன� இட� ப4றி. சி0தி�கிற�. மத� 
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மனிதைன. �4றி. �ழDவதாக� ேதா%?� மாைய� ேதா4றமான Vாிய%. மனித% 

த%ைன�தா% �4றி. �ழD�ேபா� இ�ேதா4ற� அக%? வி+கிற�. ” 

 

“மா��� உ)ைம�க'பா� உ2ள உலக� மைற0�வி!ட பிற8, �ற உலகி% 

உ)ைமைய� கா)பேத வரலா4றி% கடைமயா8�. வரலா4றி% பணி�8 உத�� 

த��வ�, மனித% அ0நிய'ப+தலா� விைளA� ‘�னிதமான உ,வ:கைள’ 

(மத�க,���க2) ெபாGெயன� கா!+வதா� �னிதம4ற உ,வ:களி% (�ற உலகி% 

உ)ைமைய) யதா��த நிைலைய, அத% �ர)பா+கைள �!�� கா!+வ�� ஆ8�. 

இதனா�, �வ��க�ைத' ப4றிய விம�சன�, உலக� ப4றிய விம�சனமாக மா?கிற�. 

மத� ப4றிய விம�சன�, நியாய� ப4றிய விம�சன�, கட�ளிய� ப4றிய 

விம�சன:கெள�லா� அரசிய� ப4றிய விம�சன மா4ற� அைடகிற�. 

 

மா��� தம� கால�தி� உ4ப�தி.ச�திகளி% வள�.சி நிைலைய ஆராG0தா�. 

இவ4றி% வள�.சி, வ,:கால�தி� சBக�ைத மா4றியைம�க ேவ)�ய அவசிய�ைத 

ஏ4ப+��கிற� எ%பைத உண�0தா�. இதைன உண�0த காரண�தா�, 

வ,:கால�ைத'ப4றி ‘�%ன�’ @றி அத4காக' ேபாராட ேவ)+� என� @றினா�. 

மனித% சBக வி+தைல ெப?� கால�தி�, த4கா"க ஊ�கி (stimulent-ேதநீ�, காபி 

ேபால)யாகேவா, ேவதைன� 8ைற�8� ம,0தாகேவா மத� இ,�க ேவ)�யதி�ைல 

எ%? உ?தியாக அறிவி�தா�. 

 

மா��� எ1தினா�: கட0த கால�தி%, ச�தாய வரலா?, வ��க �ர)பா+க2, வ��க' 

பைகைம இவ4ைற, இவ4றி% வள�.சி நிைலகளி� ஆராGவதா8�. அவ4றி% 

வ�வ:கைள அறிவைதA� வரலா? உ2ளட�கமாக� ெகா)+2ள�. கட0த 

ச�தாய:களி% அைம'�களி� பல ேவ?பா+க2 காண'ப!டாD� அைவயைன��� 

ஒ, அ�'பைடயான த%ைமயி� ஒ%றாகேவ இ,�கி%றன. அைவயா�� ஒ, 

சி?பா%ைம' பிாிவின�, ம4ேறா� ெப,�பா%ைம' பிாிவினைர �ர)+கிற 

அைம'��கேள. இNவ�'பைடகளி� இ,0� ேதா%றிய க,���களி� சில 

ெபா�'பைடயான @?க2 காண'ப+கி%றன. வ��க' பைக ஒழிA� வைர 

இ.சி0தைனக2 இ,0�தா% தீ,�. 

 

"க��னி�+' �ர!சி மர� வழியான ெசா��ாிைம உற�கைள ஒழி�� மரைபேய 

மா4?கிற�. எனேவ மர� வழியான க,��களி� இ,0�� ஒ, �றிைவ உ)டா�கி' 

�திய க,���கைள' பைட�கிற�." 
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இ'�திய க,���க2, வரலா? �1வதிD� சிதறி� காண'ப+கிற தீவிரமான, மனித 

ேநய� க,���களி% �திய காலக!ட�தி% வள�.சிேய. 

 

ரJயாவி� �ர!சி ெவ4றி ெப4? ஐ0� ஆ)+க2 கழி��. 1922-� ெலனி% 

மத�க,���கைள எதி��� நா�திக�ைத' பர'ப ேவ)�யத% அவசிய�ைத 

வ"A?�தின�. மத�க,���களி% அ1�த� ம�க2 மனதி�,�திய மனித ேநய��, 

�4ேபா�கான க,���க2 வளராம� தைட� க�லாக இ,0�, ம�கள� வி+தைல 

ெப4ற உைழ'�. ச�தி வளராம� த+'பைதA� உண�0�, மத� க,���கைளA�, 

கட�2 ந�பி�ைகையA� எதி��� விாிவான பிரசார� ேம4ெகா2ள ேவ)+� என 

அவ� எ1தினா�: 

 

ெலனி% எ1தினா�: 

 

“எ�லா ெமாழிகளிD� இ'ெபா,2 ப4றி (நா�திக�) எ1த'ப!�,�8� =�கைள 

எ�லா� கவனமாக' ப��� அவ4றி� இ,�8� ��கியமான க,���கைள விம�சன� 

ெசGத� ேவ)+�. அ�ல� மதி'�ைரக2 எ1த ேவ)+�,” 

 

“எ:ெக�� தம� கால'�ேரா"!ேடாாிய% தைலவ�கF�8, 18-� =4றா)�% 

தீவிரமான நா�திக =�கைள ெமாழி ெபய��8�ப� ஆேலாசைன @றினா�, 18-வ� 

=4றா)�% �ர!சிவாதிகளி% எ1���களி� அறிவிய� Q�வம4ற க,���கF�, 

அ'பாவி�தனமான வாத:கF� மி8தியாக உ2ளன. ஆயி/� இவ4ைறெய�லா� 

�,�கி,அ��8றி'�க2 ெகா+��, அறிவிய� Q�வமான மத� ப4றிய விம�சன:க2 

எ1� ேவ)+�. 18-� =4றா)�� �%ேன4ற� க)�,0த மத எதி�'�� 

க,���கைள. �!�� கா!ட த4கால�தி� பதி'பாள�கF�8 யா,� தைட 

விதி�கவி�ைல. ேகா��கண�கான ம�க2 (��கியமாக விவசாயிகF�, 

ெதாழிலாளிகF�) எ1�தறியாைமயிD�, மத:க2 பிரசார� ெசGA� Bட�தன�திD� 

ஆK0� கிட�8� ெபா1�, மா��சீய க�விெய%/� ேந�வழியா� இவ�கள� மன�தி� 

அறிெவாளி பாய. ெசGயலா� எ%? மா��சீயவாதிக2 க,தினா� அ� 

ெப,0தவறா8�.  

 

இ�ம�க2 ெப,: @!ட�தி48 பலேவ? விதமான நா�திக எ1���கைள அளி�த� 

அவசியமான�. வாK�ைகயி% பலேவ? �ைறகளி� இ,0� உ)ைமகைள அவ�க2 

அறி0� ெகா2ள ேவ)+�. அவ�கF�8 ஆ�வ�2ள �ைறகளி� நா� அவ�கைள. 

ச0தி�க ேவ)+�. மத மய�க�தினி%?� அவ�கைள விழி'�ற. ெசGய ேவ)+�. 
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அவ�க2 எ1.சிெபற. ெசGவத48 பலேவ? �ைறகைள நா� ைகயாள ேவ)+�. 

மா���, எ:க�� இ,வ,ைடய ��கியமான =�கைள நா� (ரJய ெமாழியி�) ெமாழி 

ெபய���2ேளா�. பழைமயான நா�திக�, பழைமயான ெபா,2�த� வாத� இவ4றி48 

மா��ஸு�, எ:க�ஸு� அளி�த பிைழ�தி,�த:க2 ம�க2 மன�ைத� கவராம� 

ேபாGவி+ேமா எ%? அ�ச ேவ)�யதி�ைல. மா��T�+களாக� த:கைள� க,தி� 

ெகா2F� க��னி�+க2 ஒ, ��கியமான விஷய�ைத கவன�தி� ெகா2Fவதி�ைல. 

அறி� வள�.சி ெபறாத ம�க2 மன:களி� மத' பிர.சிைனக2 ப4றி ஒ, அறி�� 

@�ைமயான ேபா�ைக உ)டா�க�� மத� ப4றிய அறி�� @�ைமயான விம�சன� 

ெசGய ம�க2 க4?� ெகா2ள�� ஓ� எ1.சிைய உ)டா�8வ� தம� கடைம எ%? 

க��னி�+க2 உணர ேவ)+�". 

 

இ�க!+ைர சில ��கியமான விஷய:கைள. �!�� கா!�A2ள�. அைவ யாவன: 

1) இ0திய� த��வ:க2 அைன��ேம கட�2 ந�பி�ைகைய' ேபாதி�கவி�ைல. 

மாறாக, மிக' ெப,�பா%ைமயானைவ கட�ைள ம?�கி%றன, 

2) நம� ப)ைடய நா�திகவாதிகளி% பலRன:கைள, மா��சீய�தா% நிவ��தி ெசG� 

அவ�கள� நா�திக வாத�ைத த,�க நிைலயி� இ,0�, கீேழ ெகாண�0� வாK�ைக 

நிைலேயா+2ள ெதாட�ைப. �!�� கா!+கிற�. 

3) இ%?, மா��சீய� உலெக:8� பரவிA2ள நிைலயி� @ட, நம� ப)ைடய நா�திக 

வாதிகளி% கட�2 ம?'� வாத:க2, பய/2ள த��க வாத:களாகேவ உ2ளன. 

அவ4ைற �4ேபா�காள�க2 க4?� ெகா2ள ேவ)+�. 

 

ேம4@றிய மர�� அத% த4கால வள�.சியான மா��சீய�� வள���2ள நா�திக�தி% 

அ�'பைடயி� ெபாியாாி% நா�திக வாத�ைத மதி'பிட ேவ)+�. மா��சீயவாதிக2 

ெபாியாாி% நா�திக�ைத, சBக வள�.சி' ேபா�கி% ெவளி'பாடாக ஆராய ேவ)+�. 

இ�தைகய ஆராG.சி இ%/� �வ:கவி�ைல. 

 

ஆராG.சி �வ:8 �%னேர, ���கF�8 வ,வ� மா��சீயவாதிகளி% மரப�ல. 

ஆயி/� சில ேம4ேபா�கான க,���கைள இ:8 @றலா�. 

 

ெபாியா� �ரண4ற நா�திக�. "கட�2 இ�ைல, இ�ைல. கட�ைள ந��பவ% �!டா2" 

எ%ற அவ,ைடய �ழ�க:கைள, அவ,ைடய சிைலகளி% கீK ெச��கி 

ைவ��2ளா�க2. அவ,ைடய �யமாியாைத இய�க�தி� இ,0� பிாி0� வ0தவ�க2 

கட�ைள ஒ'�� ெகா)+. நா�திக�ைத ைகவி!டா�க2. "ஒ%ேற 8ல��, ஒ,வேன 

ேதவ/�" எ%ற �ழ�க�ைத அரசிய� ெசளகாிய���காக ேம4ெகா)டா�க2. 
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ெபாியா� கட�2 எதி�'ேபா+, Bடந�பி�ைககைள எதி���� பிர.சார� ெசGதா�. 

தீமிதியி% ெதGவ� த%ைமைய ம?��, எNவித விரத:கF� இ�லாம�, கட�2 

இ�ைல எ%? �ழ:கி� ெகா)+ அவ,ைடய மாணவ�க2 தீமிதி நட�தினா�க2. 

 

கட�ைள, சBக��, அர�� ஒ, 8றி'பி!ட வள�.சி நிைலயி� பைட�த� எ%ற 

மா��aய சி0தைனைய அறியாம� அவ� சBக' பைட'பி% ஒ, பிாிவினரான 

பிரா�மணைரேய, கட�ைள' பைட�தவ�களாக��, த:க2 பிைழ'��8 தா:க2 

பைட�த மாையயான கட�ைளேய பய%ப+�தினா�க2 எ%? @றின�. 

 

பிரா�மணைரA�, V�திரைரA� சBக வரலா? பைட�த� எ%ற உ)ைமைய அவ� 

அறியவி�ைல.அவ,ைடய நா�திக� ெபா� அறிைவ' பய%ப+�தி உ,வா�க'ப!ட�. 

அதி� வி�ஞான� ெகா2ைககைள அவ� பய%ப+�தவி�ைல. எனேவ அ� 

கர+�ரடாக (Crude) இ,0த�. 

 

அவ,ைடய கால�தி� மா��சீய�ைத� க4?ணர வாG'� இ,0த�. ஆனா� 

அவ,ைடய நா�திக�தி� மா��சீய' ெபா,2�த� வாத�தி% தா�க� எ��� இ�ைல. 

ப)ைடய' ெபா,2�த�வாதிக2 வாத:களி% சிலவ4ைற அவ� பய%ப+�தி� 

ெகா)டா�. 

 

அவ,ைடய =4றா)+ விழாவி� நா�திக சி0தைனைய மிக�� �ணி.சேலா+ 

ம�களிைடேய பிர.சார� ெசGதா� எ%பைத நிைன� ெகா2ேவா�. அவ,ைடய 

பிரசார� பல நா�திக�கைள உ,வா�கி4? எ%பைத ஒ'��ெகா2ளலா�. ஆனா� 

வள�0� வ,� அறிவிய� உ)ைமக2, அவ4றி% அ�'பைடயி� உ,வா8� அறிவிய� 

ெகா2ைகக2, இNவறிவிய� ெகா2ைககைள கிரகி��� ெகா)+ வள�.சி ெப4? வ,� 

மா��சீய த��வ�, இவ4றினி%? அவ,ைடய நா�திக� விலகிேய நி4கிற�. இ�ேவ 

அத/ைடய பலRன�. 

 

தமிழக மா��சீயவாதிக2, �4ேபா�காள�க2 அவ,ைடய =4றா)�%ேபா�, 

அவ,ைடய நா�திக வாத�ைத ஆராG0�, அத% பல�ைதA� பலRன�ைதA� அறி0�, 

ெபாியாாி% நா�திக� க,���கைள மா��சிய த��வ�தி% அ�'பைடயி� க4?, 

அறிவிய� அறிவி% ���கேளா+ இைண��' பிர.சார� ெசGய ேவ)+�. 

---------------- 


