வரலாற்றுச் சுவடுகளில் நாத்திகத்தின்
அறிவுத் திறேனாக்கிய வளர்ச்சி
எழுத்தாளர் ஓவியா
புதிய குரல் நிறுவனர்

கட்டுைரச் சுருக்கம்
கடவுள் மறுப்பு வாசகங்கைள வடிவைமத்தார் ெபரியார்.பலரும் இன்று வைர கடவுள் மறுப்பு
வாசகங்கைள ஒரு வைகயான வசவுஎன்ேற புரிந்தும் அதன்படிேய ேபசியும் வருவது சரியா? என இந்தக்
கட்டுைர ஆராய்கிறது. ேமலும், அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த வரலாற்றுப் ேபராசிரியர் ேஜம்ஸ் வில்லியம்
டிராப்பர் அவர்கள் எழுதிய மதத்துக்கும் அறிவியலுக்குமான முரண்பாட்டின் வரலாறு என்னும் நூைல
எடுத்துக்ெகாண்டு, அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கும் கருத்துகைளத் தமிழில் ெமாழி ெபயர்த்துக்
ெகாடுத்து,அந்த நூலின் பல சுைவயான பக்கங்களில்,மதத்திற்கும் அறிவியலுக்கும் நடந்த உைரயாடல்கள்
பற்றி வாசிப்பாளர்கேளாடு உைரயாடுகிறது.பரிணாமக் ேகாட்பாடு ேபான்ற அறிவியல் உண்ைமகைள
எடுத்துக்ெகாண்டு,அது எப்படி மதம் ெசான்னைத மறுத்தது என்பைதயும்,அரிஸ்டாட்டில்,பிேளாட்ேடா
தத்துவக் ேகாட்பாடுகள்,ஒரு ெதய்வம் ேதான்றிய விதம்,ேதவாலயங்கள் ேதாற்றம்,வளர்ச்சி,ேதாற்கடிக்க
இயலாத ெபண் ெதய்வங்கள் ேபான்றவற்ைற வரலாற்றின் துைணக்ெகாண்டும்,அறிவியைலத்
துைணக்ெகாண்டும் ஆராய்கிறது இக் கட்டுைர.

கடவுள் இல்ைல
கடவுள் இல்ைல
கடவுள் இல்லேவ இல்ைல
கடவுைளக் கற்பித்தவன் முட்டாள்
கடவுைளப் பரப்பியவன் அேயாக்கியன்
கடவுைள நம்புகிறவன் காட்டுமிராண்டி
தைலவர் ெபரியார்
இந்த கடவுள் மறுப்பு வாசகங்கைள வடிவைமத்த
ெபரியார் தனது இயக்க நிகழ்வுகைள இந்த
வாசகங்கைளக் கூறிேய துவங்க ேவண்டும் என்று
நைடமுைறப்படுத்தியதுடன், தனது சிைலகளின்
அடியில் இந்த வாசகங்கள் தவறாது இடம்
ெபறச்ெசய்ய ேவண்டுெமன கட்டைளயிட்டதுடன்,

அதன் ெபாருட்ேட தனக்கு சிைலகள் ைவக்க
ஒப்புக்ெகாண்டதாகவும் ெதரிவித்தார். பலரும் இன்று
வைர இது ஒரு வசவு வார்த்ைதகள் என்ேற புரிந்தும்
அதன்படிேய ேபசியும் வருகிறார்கள். ஆனால்
அந்நாட்களிேலேய ேமைடயில் திராவிடர் கழகத்
தைலவர் ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்கள் இந்த
வார்த்ைதகள் அறிவு வழி வார்த்ைதகேளயன்றி,
உணர்ச்சி வழி வடிவைமக்கப்பட்டைவ அல்ல
என்பதைன ஒரு பாடம் ேபால் விவரிப்பார். அதற்கு
ஒரு வரலாற்று சாட்சியத்ைத பதிவு ெசய்வேத
இந்தக் கட்டுைரயின் ேநாக்கம், இதில் பல சிரிப்ைப
வரவைழக்கும். அதனினும் கூடுதலாக ேவதைனைய
ேதாற்றுவிக்கும். இறுதியில் ஆழமான சிந்தைனக்கு
இட்டுச் ெசல்லும்.
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ேபராசிரியர் ேஜம்ஸ் வில்லியம் டிராப்பர்

அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த வரலாற்றுப் ேபராசிரியர்
ேஜம்ஸ் வில்லியம் டிராப்பர் அவர்கள் எழுதிய
மதத்துக்கும் அறிவியலுக்குமான முரண்பாட்டின்
வரலாறு என்கின்ற நூலிலிருந்து சில சுைவயான
பக்கங்கைள இங்கு நாம் காண இருக்கிேறாம். இந்நூல்
ஆங்கிலத்தில்
கிைடக்கிறது.
இக்கட்டுைரக்கு
ேதைவயான பகுதிகளில் இக்கட்டுைரயாசிரியரின்
ெமாழிெபயர்ப்ேப தரப்பட்டிருக்கிறது.
அந்த நூல் விபரம் பின்வருமாறு
ஆசிரியர்
டிராப்பர், ேஜம்ஸ் வில்லியம்
நூலின் ெபயர்

(1811–1882)

ஹிஸ்டரி ஆஃப் த கான்ஃபிலிக்ட்
பிட்வீன் ரிலிஜன் அண்டு ைசயின்ஸ்
—(மதத்துக்கும் அறிவியலுக்குமான
ேமாதலின் வரலாறு)
நூல் எழுதப்பட்ட ஆண்டு 1873

ஆங்கிலத்திலுள்ள இந்த நூலின் கூற்றுக்கைள
அப்படிேய ெமாழிெபயர்ப்பாக மட்டும் தராமல்
இக்கட்டுைரயாசிரியரின் சில சிறிய விளக்கங்களுடன்
இந்த கட்டுைர அைமக்கப் பட்டிருக்கிறது.
அறிவியல் என்பது ஏேதா கண்டுபிடிப்புகளின்
ெதாகுப்பல்ல.
மூடநம்பிக்ைககள்
ெபாய்ப்பிக்கப்பட்டதற்கும்
அறிவியல்
கண்டுபிடிப்புகளுக்குமிைடேய
ஒரு
வரலாற்று
உைரயாடல் நடந்தது என்கிறார் அவர். அதைன
அவருைடய வார்த்ைதகளிேலேய பார்ப்ேபாம்
அறிவியலின் வரலாறானது தனித்தனி கண்டுபிடிப்புகளின்
ெவறும் பதிவுகேளா அல்லது ெதாகுப்ேபா அல்ல,
விரிவைடந்து வரும் மனித அறிவின் ஆற்றல் ஒருபுறமும்
மரபுசார் நம்பிக்ைகக்கும் மனிதர்களின் நலன்களுக்கும்
இைடயிலான அழுத்தம் ஒருபுறமுமாக இரண்டு முரண்பட்ட
சக்திகளுக்கிைடயிலான உைரத்ெதாகுப்பாகும் அது,
(நூல் முன்னுைரயிலிருந்து)

இந்த நூல் ெவளிவந்து ஒன்றைர நூற்றாண்டாகி
விட்டது.
ஆனால்
அறிவியலுக்கு
இந்த
ேபராசிரியர் கூறியிருக்கும் இந்த விளக்கம்
இன்ைறக்கும் புதுைமயாய் நமது சிந்தைனக்கு
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புது ஒளி பாய்ச்சுவதாய் அைமந்து நிற்கிறது.
அதிலும் மதமும், அறிவியல் ேபார்ைவயில்
கார்ப்பேரட்டுகளாகி விட்ட அறிவியல் நிறுவன
அதிகாரிகளும் ைகேகார்த்து உலா வரும் இந்த
காலகட்டத்தில் ேபராசிரியர் ேஜம்ஸ் வில்லியம்ஸ்
டிராப்பரின் ேமற்காணும் வரிகைள வாசித்தவுடன்
புரிந்து ெகாள்வது சற்று கடினம். எனேவ அவரது
ேமற்கூறிய வார்த்ைதகைள சில உதாரணங்கள்
வழியாக விவரித்து ெசால்ல நாம் விரும்புகிேறாம்.

பைடப்புக் ேகாட்பாட்ைட
மறுப்பேத பரிணாமத் தத்துவம்

பரிணாமத் தத்துவம் அறிவியலின் மிகப் ெபரிய
கண்டுபிடிப்பு. இங்கு டிராப்பர் அவர்களின்
பார்ைவயில் அறிவியல் என்பது ெவறுமேன
பரிணாமத்
தத்துவம்
குறித்த
தகவல்களின்
ெதாகுப்பல்ல மாறாக அது கடவுள் உலகத்ைதப்
பைடத்தார் என்கின்ற மதவாதிகளின் பைடப்பு
தத்துவத்ைத மறுத்த உைரயாடலாகும். உலகம்
உருண்ைட என்கின்ற கண்டுபிடிப்பானது தனியான
ஓர் அறிவியல் உண்ைமயல்ல மாறாக உலகம்
தட்ைட என்கின்ற மதவாதிகளின் கூற்ைற,
ைபபிளின் கூற்ைற மறுத்த அக்கூற்றின் மீது
பதில் விைனபுரிந்த வரலாற்றின் உைரயாடலாகும்.
அறிவியைல இவ்வாறுதான் அவர் வியாக்கியானப்
படுத்துகிறார்.
இதன் வழியாக நாம் ஓர் உண்ைமைய
உணர ேவண்டும். மதத்ைத மறுத்து உைரயாடத்
தயாராக இல்லாத ஒருவருக்கு அவர் சில
அறிவியல் உண்ைமகைளக் கண்டுபிடித்தவராகேவ
இருந்தாலும் அறிவியல் உலகத்தில் முழுைமயான
இடமில்ைல என்கின்ற உண்ைமதான் அது. இதன்
இன்ெனாரு பக்கம் அறிவியல் உலகத்தின் பக்கம்
நின்று மதத்தின் வாதங்கைள எதிர்த்து உைரயாடிக்
ெகாண்டிருக்கும் ஒருவர் நவீன அறிவியலின்
ெபௗதீகத்தின்
ேவதியியலின்
உயிரியல்
தத்துவங்களின் அடிப்பைடயில் ெதாழிற்படுகிற
ஒருவராக இல்லா விட்டாலும் அறிவியல் உலைகப்
பைடப்பதில் அவருக்கு இடம் இருக்கிறது. அந்த
வைகயில்தான் நாம் தந்ைத ெபரியார் அவர்கைள
சமூக விஞ்ஞானி என அைழக்கிேறாம்.
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ஏன் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்?

மதவாதிகளுடன் ேபாராடி பல அறிவியலாளர்கள்
தங்கள் இன்னுயிைர ஈந்துதான் அறிவியல்
உண்ைமகைள நிறுவினார்கள் என்பெதல்லாம்
எல்ேலாருக்கும்
ெதரிந்ததுதாேன….
இதில்
புதிதாகத் ெதரிந்து ெகாள்ள என்ன இருக்கிறது
என்கின்ற ேகள்வி எழுவது இயல்ேப. கலிலிேயா,
புரூேனா ேபான்ேறாரின் உயிர்த்தியாகங்கள் நாம்
அறியாதைவயல்ல. அவற்ைறத் தாண்டி இப்ேபாது
நாம் பார்க்க இருக்கும் இந்த நூலின் பக்கங்கள்
நமக்கு ெதரிவிப்பது என்ன என்பைதயும் டிராப்பரின்
வார்த்ைதகளிேலேய பார்ப்ேபாம்
இந்தப் பக்கங்களில் ேபசப்பட்டுள்ள பல விவாதங்கள் குறித்து
பரவலாகப் பலரும் அறிந்ேத உள்ளனர். ஆனால் அைவ
எவ்வாறு குறுங்குழு விவாதங்களாக, நீண்ட உட்பூசல்களாக
நீண்ட வரலாற்ைற நிரப்புகின்றன என்பது பற்றிய ேபாதுமான
விபரங்கைள ேபாதுமான வைர இதுவைரயில் எடுத்து
ைவக்கப்படவில்ைல.
உண்ைமையத்
ேதடுபவர்களின்
கவனத்திற்க்கு இந்த நீண்ட விவாதங்கள் முழு விபரங்ளுடன்
இந்த நூலில் தரப்பட்டுள்ளன.
(நூல் முன்னுைரயிலிருந்து)

அதாவது ஒரு பைழய கருத்துடன் முரண்படுகின்ற
ஒரு புதுக் கருத்து ேதான்றிய நாளிலிருந்து பல்ேவறு
குறுங்குழு விவாதங்கள் மனித சமுதாயத்தின்
அறிவுப் பயணத்ைத இட்டு நிரப்புகின்றன.
இறுதியில்
புதிய
கருத்து
சமுதாயத்தில்
நிைலெபறுகிறது. அப்ேபாது அந்தக் குறுங்குழு
விவாதங்கள் மறக்கப்பட்டுவிடுகின்றன. மறக்கப்பட்ட
அந்த விபரங்கைளப் பதிவிடுவேத இங்கு சிறப்பு
ெபறுகிறது. சரி, ஏன் அவற்ைற பதிவிட ேவண்டும்?
ஏெனனில் அந்தக் குறுங்குழு விவாதங்கைளத்
ேதாற்றுவித்தவர்கள் அந்த விவாதங்கைளக் ைக
விடுகிறார்கேள ஒழிய அந்த மனநிைலைய அல்ல.
அந்த மனநிைல அறிவியலுக்கும் உண்ைமக்கும்
எதிராக சமுதாயத்தில் இன்னும் உயிர்ப்ேபாடு
எடுத்துவரப்பட்டுக் ெகாண்ேட இருக்கிறது. இதைன
நடப்பு சமுதாயத்தில் பல உதாரணங்கேளாடு நாம்
ெபாருத்தி விளக்கிட முடியும். ஆனால் அதன்பின்
இக்கட்டுைர
முழுைமயும்
அதற்ேகயானதாக
மாறிவிடும். எனேவ மதவாதத்துடன் அல்லது

பழைமவாதத்துடன் ெதாடர்ந்து உைரயாடலில்
இருக்கின்ற பகுத்தறிவாளர்கள், அறிவியலின்
பக்கம் நிற்பவர்கள் டிராப்பரின் வார்த்ைதகளில்
ெசால்வதானால் உண்ைமையத் ேதடக்கூடியவர்கள்.
இந்த
விவாதங்களின்
முழு
விபரங்கைள
அறிந்துெகாள்ள ேவண்டியது அவசியமாகிறது.

அறிவின் முதற்படி பயணம்

தனக்கு ேதான்றியவாெறல்லாம் கடவுைள மனிதன்
பைடத்து ைவத்திருந்த நிைலயில் இக்கற்பைனகைள
முதலில் உைடத்து ேபாட்டது மனித இனத்தின்
பயண எல்ைலகளில் ஏற்பட்ட புரட்சிதான்.
நிலத்திலும் நீரிலும் அதிக தூரம் பயணிக்க
ெதாடங்கிய ேபாேத கடவுள் பற்றிய கற்பைனச்
சித்திரங்கள் உைடயலாயின. மனித சமுதாயத்தின்
சிந்தைன இரண்டு தரப்பாக பிரிந்தது. முன்ேனார்
ெசால்லியேத உண்ைம என்று ஒரு தரப்பும், அதற்கு
நிரூபணமில்ைல எனேவ அைவ ெபாய்தான்
என்று இன்ெனாரு தரப்பும் ேதான்றியவுடன்
அவற்றுக்கிைடயிலான
உைரயாடேல
அதன்பின் வரலாற்ைறத் தீர்மானிப்பதாயிற்று.
இரண்டாவது
அணியில்
தத்துவவியலாளரும்
வரலாற்றாசிரியர்களும் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து
கவிஞர்களும் இைணந்தனர். எஸ்கிலஸ் என்கின்ற
நாடகக் கைலஞன் மதநம்பிக்ைகயாளர்களால்
கல்ெலறிந்து ெகால்லப்படுவதிலிருந்து நூலிைழயில்
தப்பினார். எனேவ நாத்திகக் கலகத்ைத முதலில்
ெதாடங்கிய அணி இலக்கிய அணிதான் ேபாலும்.

கடவுைளப் பரப்பியவன் அேயாக்கியன்

மனிதனால் கடவுள் ேதாற்றுவிக்கப்பட்ட வடிவத்தில்
அதைனப் ெபாய் எனப் புரிந்து ெகாள்ள
மனிதர்களின் விரிந்து வந்த அனுபவ அறிேவ
ேபாதுமானதாக இருந்தது. ஆனால் முதலாம்
அணிைய அதாவது பக்தி அணிைய காப்பாற்றுகிற
ேவைலைய மன்னர்கள் ேமற்ெகாள்ளலாயினர்.
முட்டாள்களின் குழந்ைதயாகிய கடவுள் தங்களுக்கு
மிகப் ெபரிய ஆயுதமாகப் பயன்பட முடியும்
என்பைத மன்னர்கள் குலம் கண்டுெகாண்டது.
எனேவ இயற்ைகயான அனுபவ அறிவின் மூலேம
முற்றுப்ெபற்றிருக்க ேவண்டிய கடவுள் நம்பிக்ைக
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மன்னர்களால் தத்ெதடுத்துக் காப்பாற்றப்பட்டது.
இதற்ெகாரு உதாரணம் ேவண்டுெமன்றால் உலகின்
மாவீரர் என அறியப்படும் அெலக்சாண்டர் தனது
ேபார்ப் பயணத்தின் ஓர் உச்ச கட்டத்தில் தனது
வீரர்கைள தனது வசம் கட்டுப்படுத்தி ைவத்திருக்கும்
ெபாருட்டு தன்ைன ெபண் ெதய்வம் ஜீபிடர்
அம்மனின் மகன் என்று அறிவித்துக்ெகாள்கிறார்.
அது மட்டுமல்ல தான் பிறப்பித்த ஆைணகளில்
இறுதியில் ஜீபிடர் அம்மனின் மகன் என்ேற எழுதி
ைகெயாப்பமிடலானார். கடவுள் கற்பைனைய
ெதாய்வின்றி காப்பாற்றி அவர்களின் பிரதிநிதியாக
மக்களிடம் தன்ைனக் ெகாண்டு ெசல்லுவதன்
மூலமாக மட்டுேம வானளாவிய அதிகாரத்ைதத்
தாங்கள் ெபறமுடியும் என்பைத மன்னர்கள்
ெதரிந்து ெகாண்டார்கள். (கடவுைளப் பரப்பியவன்
அேயாக்கியன் என்றார் ெபரியார்)
ஆனால் அேதேவைளயில் அெலக்சாண்டர்
ேபான்ற
மன்னர்களுக்கும்
அவரின்
வழித்ேதான்றல்களுக்கும் தத்துவவியலின் வழி
இயற்ைக சார்ந்த உண்ைமகைள அறிந்து ெகாள்கின்ற
ஆர்வத்ைதயும் தைட ெசய்திடும் எண்ணமில்ைல.
விண்ணிலும் மண்ணிலும் புைதந்து கிடக்கும்
இயற்ைக உண்ைமகைள அறிந்திட ெபருமுயற்சிகள்
ேமற்ெகாண்டார்கள். கண்டுணர்ந்த உண்ைமகைள
பயன்படுத்தி
அறிவியற்
ெசயற்பாடுகைளயும்
ெதாடர்ந்தார்கள். இங்கு டிராப்பர் ஓரிடத்தில்
இவ்வாறு கூறுகிறார், அவர்கள் எளிய மக்களுக்கு
மதத்ைதயும்
ேமல்மட்டத்திலுள்ள
மக்களுக்கு
தத்துவத்ைதயும் பிரித்து ெகாடுத்தார்கள்.

கலாச்சாரங்கள் பரவின
கடவுள்கள் ேதாற்றார்கள்

அறிவின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு வரலாற்றில்
வித்திட்டது மனித இனத்தில் நடந்த ேபார்கள்தாம்
என்று ெசால்கிறார்கள். இரண்டு விதமான
மதங்கள் ெவவ்ேவறு கடவுள்கைளக் ெகாண்ட
மக்கள் ேபாரிட்டுக் ெகாண்டேபாது ெவற்றி
ெபற்ற
பைடவீரர்கள்
ேதால்வியுற்றவர்களின்
கடவுள் சிைலகைள பரிகாசத்துடன் சிைதத்துத்
தள்ளினார்கள். இத்தைகய ெசய்ைககள் இதுகாறும்
அந்தச் சிைலகளுக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த
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ெதய்வீக மதிப்ைப அவற்ைற வணங்கி வந்த மக்கள்
மத்தியிேலேய
ெபரும்
ேகள்விக்குள்ளாக்கின.
இவ்வளவு காலமாக தாங்கள் அச்சத்துடன்
வழிபட்டு வந்த கடவுள் சிைலகள் தைலயில்லாமல்
ைககளில்லாமல் மூளியாய் நின்ற ேபாது அைவ
அவற்ைற வழிபட்டு வந்த மக்களின் நம்பிக்ைகைய
இழக்கலாயின.
மட்டுமன்றி
ெவற்றி
ெபற்ற
நாடுகளில் நிலவி வந்த கலாச்சாரங்கள் ெவற்றி
ெபற்றவர்கைளயும் ெசன்றைடந்தன. ேவறுபட்ட
நம்பிக்ைககள் மத அைமப்புகளின் சந்திப்பு
மக்களின் மத அைமப்புகளின் மீது மிகப் ெபரிய
தாக்கத்ைத உண்டு பண்ணியது என்று டிராப்பர்
குறிப்பிடுகிறார்.
அரிஸ்டாட்டிலின் சீடரான அெலக்சாண்டருக்கு
நாம் அதிகம் அறிந்திராத வரலாற்று முகம்
ஒன்று இருக்கிறது. தனது பைடையத் தனது
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ைவத்திருக்க தன்ைனக் கடவுளின்
புதல்வர் (கிறித்துவ மதத்தின் ேதாற்றத்திற்கு
முன்பாகேவ கன்னி ேமரியின் சாயலில் பல கைதகள்
உலவி வந்திருப்பைத வரலாறு நமக்கு உணர்த்துகிறது)
என்று கூறிக் ெகாண்டவர்தான் அெலக்சாண்டர்
என்ற ேபாதிலும் 33 வயதிேலேய இறந்து ேபான அந்த
இைளஞனுக்கு புதிய சமுதாயத்ைதப் பைடத்திடும்
கனவுகள் இருந்திருக்கின்றன. அதைனப் பற்றி நாம்
அறிந்துெகாள்வது அவசியம். ஏெனனில் அவ்வாறு
அவரால் பைடக்கப்பட்ட உலகின் முதல் ெசயற்ைக
நகரமாகிய அெலக்சாண்டிரியா மனித சமுதாயத்தின்
அறிவு வளர்ச்சிக்கு ெபரிய அளவில் பங்காற்றியது.
மனித சமுதாயத்தின் அறிவுத்திறன் ேநாக்கிய
வளர்ச்சியில் அய்ேராப்பாவின் மிகப் ெபரிய
பங்களிப்ைப அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகேம
வழங்கியது.
பாரசீகப் பைடகைள முறியடித்து இந்தியா
வைரயும் கூட தனது ேபார்ப்பயணத்ைத ேமற்ெகாண்ட
நிைலயில் மனிதர்கள் பல்ேவறு இனமாக பல்ேவறு
கலாச்சாரங்களில் வாழ்ந்து வந்த ேபாதிலும் இவர்கள்
ஒருங்கிைணக்கப்பட ேவண்டியவர்கள் என்கின்ற
சிந்தைன அெலக்சாண்டருக்கு ேதான்றியிருக்கிறது.
அவரது ேபார்த்திறத்ைதப் பற்றிப் ேபசிய அளவுக்கு
இந்த உலகம் அவரது இந்த கனைவப் பற்றிப்
ேபசவில்ைல. கி.பி. 331 ஆம் ஆண்டில் எகிப்து
கடற்கைரேயாரம் அெலக்சாண்டரால் நிறுவப்ெபற்ற
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அெலக்சாண்டிரியா நகரத்தின் ேதாற்றமும் வரலாறும் உலகப் புகழ் ெபற்ற பின்னாளில் ஜீலியஸ் சீசரால்
மிக மிக சிறப்பு வாய்ந்தைவ. அந்நகரின் ேதாற்றம் ெநருப்புக்கிைரயாக்கப் பட்ட அெலக்சாண்டிரியா
அருங்காட்சியகம். இந்த அருங்காட்சியகம் குறித்த
பற்றி டிராப்பர் கூறியிருப்பைத கீேழ காண்ேபாம்,
ஒரு முதற்கட்ட விவரைணைய நாம் டிராப்பரின்
அவர் தனது தைலைமயகத்ைத நாட்டின் பைழய
வார்த்ைதகளிேலேய காண்ேபாம்,
தைலநகரங்களில்
நிறுவாமல்
அெலக்சாண்டிரியாவில்
இந்த
அருங்காட்சியகத்ைத
அைமப்பதில்
நிறுவினார். ஜீபிடர் அம்மன் ேகாவிலுக்கு ெசன்ற ேபாது
ேதாலமி ேசாட்டருக்கும், அவருைடய மகன்
ெமசிேடானிய ஆக்ரமிப்பாளர், அவ்விடம் ஆசியாவிற்கும்
பிலெடல்பஸிக்கும் மூன்று ேநாக்கங்கள் இருந்தன:
அய்ேராப்பாவிற்கும் இைடயிலான ஓர் வணிக நுைழவுத்
(1) உலகில் அதுவைர ேதான்றியுள்ள அறிைவ நிைல
தளமாக அைமயக்கூடும் என்ற ெதாைலேநாக்குப் பார்ைவேயாடு
ெபறச் ெசய்வது (2) அதைன விருத்தி ெசய்வது (3)
அந்நகரில் அடிக்கல் நாட்டினார். இங்கு கவனிக்கத்தக்கைவ,
அதைனப் பரவச் ெசய்வது
அெலக்சாண்டேர பாலஸ்தீனத்திலிருந்து யூதர்கைள இங்கு
அைழத்து வந்து குடியமர்த்தினார் என்பது மட்டுமல்ல, ேதாலமி
ேசாட்டர் தனது ெஜருசலமின் முற்றுைகக்குப் பிறகு ேமலும்
நூறாயிரம் ேபைர அைழத்து வந்தார் என்பேதாடு மட்டுமல்ல,
அவைரப் பின் ெதாடர்ந்து ஆட்சிக்கு வந்த பிலெடல்பியஸ்
ஒரு லட்சத்து எண்பதனாயிரம் அடிைமகைள அவர்களின்
எகிப்திய எஜமானர்களுக்கு அவர்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும் உரிய
ெதாைகைய ெசலுத்தி அவர்கள் அடிைமத் தைளயிலிருந்து
விடுவித்து இங்கு அைழத்து வந்தார். இந்த யூதர்கள்
அைனவருக்கும் ெமசியேடானியருக்கு வழங்கப்பட்ட அைனத்து
சலுைககளும் வழங்கப்பட்டன. பரிவான இந்நடத்ைதயின்
விைளவாக அவர்களின் பல சிரியன்களும் தம் ேதசத்தவருடன்
மனமுவந்து தாமாகேவ எகிப்திற்குள் வந்தனர். அவர்களுக்கு
'ெஹலனிஸ்டிக்கல் (கிேரக்கம் சார்ந்த) யூதர்கள்' என்ற
பட்டமளிக்கப்பட்டது. இேத ேபால், ேசாட்டரின் நல்லாட்சியால்
கவரப்பட்டு எண்ணிலடங்கா கிேரக்கர்கள் அந்நாட்டில்
அைடக்கலம் புகுந்தார்கள். ேமலும், ெபரிடிகாஸ் மற்றும்
ஆண்டிேகானஸ் ஆகிேயாரது பைடெயடுப்புகள் கிேரக்க வீரர்கள்
பிற ெமசிேடானிய தளபதிகைளத் துறந்து இப்பைடகளில் வந்து
ேசர்ந்திருக்கிறார்கள்.
எனேவ, அெலக்ஸாண்டரியாவின் மக்கள் ெதாைக
மூன்று ேதசிய இனங்கைளக் ெகாண்டதாக அைமந்திருந்தது.
1) பூர்வீக எகிப்தியர்கள் 2)கிேரக்கர்கள் 3) யூதர்கள் இந்த
உண்ைமயானது நவீன அய்ேராப்பாவின் மத நம்பிக்ைகயின்
மீது ஆழ்ந்த தாக்கத்ைத ஏற்படுத்திச் ெசன்றது. ((நூல் முதல்
அத்தியாயம்).

ஆம், எகிப்தியர்கள் யூதர்கள் கிேரக்கர்கள் ஆகிய
மூன்று ேதசிய இனங்கைள திட்டமிட்டு இைணத்து
ஒரு புதிய சமுதாயத்ைதப் பைடத்திட அவரும்
அவர் தளபதியாகிய ேதாலமியும் ெபருமுயற்சி
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அந்த சிந்தைனேய அதுகாறும்
நிலவி வந்த மத அைமப்புகளின் மீது மிகப் ெபரிய
தாக்கத்ைத உருவாக்கியது. அதில் விைளந்தது தான்

1. அறிைவ நிைலெபறச் ெசய்ய:

தைலைம நூலகருக்கு அரசரின் ெசலவில்
எத்தைன
நூல்கள்
ேவண்டுமானாலும்
வாங்குவதற்கு
அதிகாரமளிக்கப்பட்டிருந்தது.
உரிைமயாளர்கள்
விற்பதற்குத்
தயாராக
இல்லாததால் வாங்கவியலாமல் உள்ள நூல்கைள
எழுதிப் படிகள் எடுப்பதற்கு படிெயடுப்ேபார் குழு
ஒன்று அருங்காட்சியகத்தில் அமர்த்தப்பட்டிருந்தது.
ெவளிநாட்டினர் யார் எந்த நூைலக் ெகாண்டு
வந்தாலும் அந்நூல் உடனடியாக நூலகத்தில்
ெபறப்பட்டு படிகள் எடுத்துக் ெகாள்ளப்பட்டு
அந்நகைல உரிைமயாளரிடம் தந்து விட்டு மூல
நூல் நூலகத்தில் ைவக்கப்பட்டது. அடிக்கடி
இதன் ெபாருட்டு ெபரும் ெபாருள் நட்ட ஈடாகத்
தரப்பட்டது. இவ்வாறாகேவ, ேதாலமி யூர்கிட்டஸ்,
ஏெதன்சிலிருந்து யூரிைபட்ஸ், ேசாேபாக்ளஸ், மற்றும்
எஸ்கிலஸ் ஆகிேயார் பைடப்புகைளெயல்லாம்
ெபற்றதாகக்
கூறப்படுகிறது.
அவர்
அந்தப்
பைடப்பாளிகளுக்கு எடுக்கப்பட்ட படிகளுடன்,
பதிைனந்தாயிரம் டாலர்கள் நட்ட ஈடாகத் தந்தார்.
சிரிய பைடெயடுப்பில் ெவற்றி ெபற்று திருப்பி வந்த
ேபாது அவர் ஏக்பட்னாவிலிருந்தும், சூசாவிலிருந்தும்
ேகம்பிெசசும்,
மற்ற
பைடெயடுப்பாளர்களும்
எகிப்திலிருந்து ெகாண்டு ெசன்ற அைனத்து
எகிப்திய நிைனவுச் சின்னங்கைளயும் மீட்டுக்
ெகாண்டு வந்து அவற்றின் பைழய இடங்களில்
இடம் ெபறச் ெசய்தார். ேதாலமி பிலெடல்பியஸின்
உத்தரவின் ேபரில் 'ஹீப்ரு' ெமாழியிலிருந்த ைபபிள்
கிேரக்க ெமாழியில் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டது. இதற்கு
நம்பற்கரிய ெபரும் ெதாைக தரப்பட்டது. இைதப்
ேபான்ற பிற பைடப்புகள் ெமாழிெபயர்க்கப்பட்ட
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ேபாதும், நகெலடுக்கப்பட்ட ேபாதும் ெபரும் ெதாைக திருப்பு முகங்கள், நில நடுக்ேகாடு இவற்ைறக்
காட்டும்
வைளயங்கள்,
உயர்வுமானிகள்,
ஈடாகத் தரப்பட்டது.
விழிக்ேகாட்ட வழுச் சார்ந்த ஒரு ெபாருைள
2. அறிைவ விருத்தி ெசய்ய:
இரண்டு புள்ளிகளிலிருந்து பார்க்கும் ேபாது ஏற்படும்
அருங்காட்சியகத்தின் தைலயாய ேநாக்கங்களில் ேகாணங்களின் ேவறுபாடுகைள அளக்கும் அளவு
ஒன்று
கல்விக்காக
தங்கள்
வாழ்ைவ ேகால்கள் மற்றும் அப்ேபாது பயன்பாட்டிலிருந்த
அர்ப்பணித்துக் ெகாண்டிருந்த ஓர் அறிஞர் பிற கருவிகள், பலபடி நிைலகைளக் ெகாண்ட
குழு
அருங்காட்சியகத்ைதேய
இல்லமாகக் பகுமானிகள், ஆகியைவயடங்கிய ஒரு வானியல்
ெகாண்டு, அங்கு தங்க ைவக்கப்பட்டு அரசரின் ஆராய்ச்சிக் கூடம் அைமக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த
ெசலவில் பராமரிக்கப்பட்டது. சில ேநரங்களில் ஆய்வுக் கூடத்தின் தைரயில் ஒரு தீர்க்க ேரைக
அரசரும் அவர்களுடன் கலந்து ெகாண்டார். வைரயப்பட்டிருந்தது. காலத்ைதயும், ெவப்பத்ைதயும்
அம்மாதிரியான
தருணங்கைளப்
பற்றிய சரியாக அளக்கக் கூடிய கருவிகளின் ேதைவ
பழங்கூற்றுகளும், கைதகளும் இன்ைறய நமது தீவிரமாக உணரப்பட்டது. ெடஸ்பியஸின் நீர்வட்டில்
காலம் வைர வந்து ேசர்ந்திருக்கின்றன. இந்த நாழிைகப்ெபாறி காலத்ைதக் கணிப்பதற்கு ஓரளவிற்கு
அருங்காட்சியகம்
அைமக்கப்பட்ட
ேபாது, பயன்பட்டது. ஆனால் இது மிகவும் ேதாராயமாகேவ
இங்கு தங்கியிருந்த ேபராசிரியர்கள் நான்கு ேநரத்ைதக் கணித்தது. ஒரு குவைள நீரில் மிதந்து
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டார்கள் - இலக்கியம், ெகாண்டிருக்கும் நீர்ம எைடமானிையக் ெகாண்டு
கணிதவியல், வானியல், மற்றும் மருத்துவம். ெவப்பத்ைத
அளக்கலானார்கள்.
இக்கருவி
இப்ெபாதுத் தைலப்புகளின் கீழ் ெபாருத்தமான அடர்த்தியின்
மாறுபாடுகைளத்
தீர்மானித்தது.
முைறயில் குறுந்தைலப்புகள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. வாழ்வின்
இறுதிக்
கட்டத்ைத
ெநருங்கிக்
உதாரணமாக, இயற்ைகயின் வரலாறு மருத்துவத்தின் ெகாண்டிருந்த பிலெடல்பியஸ், மரணம் குறித்துத்
ஒரு பகுதியாகக் கணிக்கப்பட்டிருந்தது. பல தாங்கிக் ெகாள்ள முடியாத அச்ச உணர்வுக்கு
பட்டங்கைளயும் பதவிகைளயும் ெபற்ற ஓர் ஆட்பட்டு அவருைடய ேநரத்தின் ெபரும்பகுதிைய
உயர் அலுவலர் இந்தஅைமப்புக்கு தைலவராக ஆயுட்காலத்ைத நீட்டிக்கக் கூடிய மருந்ைதக்
நியமிக்கப்பட்டு அதன் நலன்களுக்கு ெபாறுப்பு கண்டுபிடிக்க ெசலவிட்டார். இந்த முயற்சியின்
வகித்தார். பல வருடங்கள் ஏெதன்சின் ஆளுநராக ெபாருட்டு அருங்காட்சியகத்தில் ஒரு ேவதியியல்
இருந்த 'ெடமுட்ரிஸ் பலார்கஸ்', அக்காலகட்டத்தின் ேசாதைனச் சாைல அைமக்கப்பட்டது. அக்கால
மிகச்
சிறந்த
கல்விமான்
அவராகத்தான் கட்டத்தில் நிலவி வந்த கருதுேகாள்களுக்கும்
இருக்கக்கூடும். அவர்தான் இந்த அலுவலராக குறிப்பாக எகிப்திய நம்பிக்ைககளுக்கும் மாறாக
முதன் முதலில் நியமிக்கப்பட்டார். அவருக்குக் இந்த அருங்காட்சியகத்தின் மருத்துவத் துைறயில்
கீழ் நூலகரும், நமது காலம் வைர நிைனவு மனித உடலிைனக் கூறு ெசய்து பார்க்கும்
கூறப்படுகின்ற அறிஞர்களான 'எேராஸ்தனிஸ்' உடற்கூற்று. அைமப்பியல் ஆய்வு அைற ஒன்று
மற்றும் 'அப்ேபாலினியஸ்' ேராயஸ் ேபான்ேறார் அைமக்கப்பட்டது. அதில் இறந்தவர்களின் உடல்கள்
பங்ேகற்ற அலுவலகமும் இயங்கின.
மட்டுமல்ல, குற்றத்திற்காக தண்டைன ெபற்ற
இந்த
அருங்காட்சியகத்ைத
ஒட்டி
ஒரு உயிருள்ள மனிதர்களும் பயன்படுத்தப்பட்டனர்.
தாவரவியல் பூங்காவும், விலங்கியல் பூங்காவும்
காணப்பட்டன. இந்தத் ேதாட்டங்கள் அவற்றின் 3. அறிைவப் பரப்புவதற்காக
ெபயர்கள்
குறிப்பிடுவைதப்
ேபால்
தாவர அறிைவப் பரவலாக்க ேவண்டும் என்ற ேநாக்கத்துடன்,
மற்றும்
விலங்கினங்கள்
குறித்த
ஆய்ைவ மனித அறிவின் பல்ேவறு துைறகளில் நிகழ்ச்சிகள்,
ேமம்படுத்துவதற்காக
ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. உைரவீச்சுகளாகவும், கலந்துைரயாடல்களாகவும்,
வான்ேகாள்களின் இயக்கங்கைளக் காட்டுவதற்குரிய அல்லது ேவறு ெபாருத்தமான வடிவத்திலுள்ள
உேலாகப் பட்ைடகளாலான மாதிரிக் ேகாள நிகழ்ச்சிகளாகவும்
நடத்தப்பட்டன.
பல்ேவறு
வைககள், மாதிரி உலக உருண்ைடகள், கதிர்த் நாடுகளிலிருந்து மாணவர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக
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இந்த அறிவு மய்யத்திற்கு வருைக புரிந்தனர். முைறகைளக் குறித்து டிராப்பர் கூறுவைதக்
ஒரு காலத்தில் பதினான்காயிரத்துக்கும் குைறயாத ேகளுங்கள்
எண்ணிக்ைகயில் அவர்கள் வருைக இருந்தது
பிேளட்ேடாவின் தத்துவ முைறயானது அரிஸ்டாட்டிலின்
என்று ெசால்லப்படுகிறது. ெதாடர்ந்து வந்த
முைறயின் தைலகீழ் வடிவமாகும். அதன் துவக்கப்
காலகட்டங்களில் கிறித்துவ மதாலயம் கூட
புள்ளிேய நம் கண்களுக்குக் காட்சியாகாத, நம்பிக்ைகயின்
தங்களுைடய புகழ் ெபற்ற மதகுருமார்களாகிய
அடிப்பைடயிேலேய தனது இருத்தைலக் ெகாண்டிருக்கிற
கிளிமன்ஸ்
அெலக்ஸாண்டிரினஸ்,
ஒரிஜின்,
இயற்ைக முழுதளாவிய அண்டம் ஆகும். இதிலிருந்து
அதனாசியஸ் ேபான்ேறாைர அங்கிருந்துதான்
குறிப்பானவற்றிற்கும், விரிவான தகவல்களுக்குள்ளும்
ெபற்றது. (நூலின் முதல் அத்தியாயம்)
அத்தத்துவம் ெசல்கிறது. அரிஸ்டாட்டிேலா இதற்கு ேநர்
இந்த அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகத்தின்
மாறாகக் குறிப்பானவற்றிலிருந்து ெபாதுவானவற்ைற ேநாக்கித்
அறிவியல்
பணிகள்தாம்
இைறயியலின்
தனிவிதியிலிருந்து ெபாது விதிைய வந்தைடயும் பகுப்பாய்வு
அடிப்பைடக் ேகாட்பாடும் முதற்ேகாட்பாடுமான
முைறைய பயன்படுத்தி அவற்ைற எடுத்துச் ெசல்கிறார்.
உலகம் தட்ைடயானது என்கின்ற கற்பைனையப்
எனேவ, பிேளட்ேடா கற்பைனத் திறைன நம்பினார்.
அரிஸ்டாட்டில் பகுத்தறிைவ நம்பினார். முன்னவர் ஓர்
ெபாய் என நிறுவி உலகம் உருண்ைட என்கின்ற
ஆதிக்கருத்தில் ெதாடங்கி அதைன ேமலும் ேமலும் கூறு ேபாட்டுப்
புள்ளிைய
ேநாக்கி
மனித
சிந்தைனையத்
பார்த்துக் ெகாண்ேட வந்து இறுதியில் பல்ேவறு தகவல்கைள
திருப்பின. உலகம் உருண்ைட என்கின்ற கருத்ைத
வந்தைடகிறார். பின்னவர் தனக்கு, புலனாகும் / கிட்டக்கூடிய
எேராஸ்தனீசு என்கின்ற அறிஞர் கண்டுணர்ந்தது
தகவல்களிலிருந்து அவற்ைற ஒருங்கிைணத்துப் பார்த்து
அெலக்சாண்டிரியா
அருங்காட்சியகப்
ெபாதுவான கருத்துருவாக்கங்கைளப் ெபறுகிறார். எனேவ,
பணிகளில்தான்.
பிேளட்ேடாவின் முைறயில் தக்கவாறு நிரூபிக்கப்படாவிட்டாலும
ேமேல எடுத்துக் காட்டியுள்ள வரலாற்று
கூட 'அதி அற்புதம்'. என்று ேதான்றக் கூடியவற்ைற பைடக்க
நிகழ்வுகள் எத்தைன ெபரிய உண்ைமகைள நமக்கு
முடிந்தது.
சுட்டி நிற்கின்றன. சமுதாய சீர்திருத்த சிந்தைனயும்
ஆனால், அரிஸ்டாட்டிலின் முைற காலதாமதம்
மனிதேநயமும் அறிவியல் வளர்ச்சியும் அல்லாத
ஏற்படுத்தினாலும் நிரூபிக்கக் கூடிய திட்டமான முடிவுகைளத்
அறிவியல் சிந்தைனயும் ஒன்றிலிருந்து மற்ெறான்று
தரக்கூடியதாக இருந்தது. அம்முைறயானது, உண்ைமகைளத்
தவிர்க்க இயலாதபடி பிைணந்திருப்பைதயும் ஒன்றின்
திரட்டுவதில் முடிவில்லாத உைழப்ைபயும், ெதாடர்ச்சியான
விைளவாக இன்ெனான்று முகிழ்த்திருப்பைதயும்
பரிேசாதைனகைளயும்,
உற்றாய்ைவயும்,
அவற்ைற
நம்மால் உணர முடிகிறதல்லவா?
ெசய்மாதிரிகளில்
பயன்படுத்துவைதயும்
ேகாரியது.

அரிஸ்டாட்டிலும் பகுத்தறிவுச் சிந்தைனயும்

அரிஸ்டாட்டிலின் சிந்தைனயின் வளர்ச்சிதான்
அறிவியல் உலகமாக மலர்ந்தது என்று டிராப்பரின்
இந்த நூல் கூறுகிறது. அது மட்டுமன்றி
அரிஸ்டாட்டிலின் சிந்தைனகள் பகுத்தறிவு சார்ந்து
கடின உைழப்ைபக் ேகாரி நின்ற ேவைளயில்
பிேளட்ேடாவின்
சிந்தைனகள்
கற்பைனயான
புைனவுகள் சார்ந்து சிந்தைனயில் உைழப்பு
ேசாம்ேபறித்தனத்ைதத் ேதாற்றுவித்தன என்றும்
அவர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த இடமும் நாம்
ஆழமாகக் கவனிக்க ேவண்டிய இடமாகும்.
அரிஸ்டாட்டில் மற்றும் பிேளட்ேடாவின் சிந்தனா
மற்றும் உண்ைமைய அறியும் பரிேசாதைன

பிேளட்ேடாவின் தத்துவமானது ஆகாசத்தில் கட்டப்பட்ட
வியக்கத்தகு ேகாட்ைடையப் ேபான்றது, அரிஸ்டாட்டிலின்
தத்துவேமா கடுைமயான உைழப்பில் பல ேதால்விகளுக்குப்
பின்னால் பாைறயில் ெசதுக்கிய உறுதியான சிற்பம் ேபான்றது.
அறிைவப் பயன்படுத்துவைத விடக் கற்பைனையப்
பயன்படுத்துவது
மிகவும்
கவர்ச்சிகரமானதுதான்.
அெலக்சாண்டிரியாவின் அறிவுஜீவிதத்தில் சரிவு ஏற்பட்டேபாது
நீண்ட சலிப்பூட்டக்கூடிய உற்றாய்வுகைளயும், பல்ேவறுபட்ட
மூைளப் பயிற்சிகைளயும் விட ேநாவுதராத மடிைமயுைடய
முைறகள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டன. நவீன பிேளட்ேடானிய
ேபாதனா முைறயில் 'அம்ேமானியம் சாக்கா' மற்றும்
'புளூட்ேடானிய' அற்புத சாகசங்களும் கற்பைனக் ேகாபுரங்களும்
நிரம்பி வழிந்தன. (புளுேடானியஸ், அம்ேமானியம் சாக்கா =
பிேளட்ேடா பள்ளியில் உருவான ஆன்மீக அறிஞர்கள்) பைழய
அருங்காட்சியகத்தின் கடுைமயான கணக்குகளின் இடத்ைத
இைவ பிடித்துக் ெகாண்டன. ((நூல் முதல் அத்தியாயம்)

October - December 2022

25

இதன் வாயிலாக ஆன்மீகப் பள்ளிகள் எவ்வாறு
உருவாகின என்கின்ற ேதாற்றுவாய் குறித்தும்
அதிஅற்புதங்களின்
பிறப்பிடங்கள்
குறித்தும்
நாம் அறிகிேறாம் இல்ைலயா… அதுமட்டுமல்ல
பிேளட்ேடாவின்
சிந்தைனேய
பிற்காலத்தில்
கிறித்துவ மதத் தத்துவத்தில் ெபரும் தாக்கத்ைதச்
ெசலுத்தியது என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார்.

பிறந்தது எேதச்சதிகாரம்;
ேதான்றியது ஒரு ெதய்வ வழிபாடு

இதற்கடுத்த காலகட்டத்தில்தான் ேராமக் குடியரசு
எேதச்சதிகாரப் ேபரரசக உருமாறியது. உலகத்தில்
பல்ேவறு ேதசிய இன மக்கைள ஒேர அரசின்
குைடக்குக் கீழ் ெகாண்டு வந்த எேதச்சதிகாரம்
பிறந்தது. இதன் உடன்விைளவாகேவ கிறித்துவ
மதம் மக்களின் ைகயிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு அரசு
ஆதரவு ெபற்ற மதமாக வளர்ந்தது. அரைசயும்
மதகுருமார்கைளயும் எதிர்த்துத் ேதான்றிய மதம்
மீண்டும் அவர்கள் ைககளில் ேபாய்ச் ேசர்ந்தது.
முதலில் பல ெதய்வ வழிபாட்டின் இடத்ைத ஒரு
ெதய்வ வழிபாடு எப்படி எடுத்துக் ெகாண்டது
என்பைத டிராப்பர் கீழ்க்காணும் வரிகளில் கூறுகிறார்,
ேராமில் ஒரு ெதய்வ வழிபாடு:
ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்ட அைனத்து நாடுகளின் அரசர்களும்
மைறந்துேபானார்கள். அவர்களின் இடத்தில் ஒேர ஒரு
ேபரரசர் வந்தார். அந்தக் கடவுள்களும் மைறந்து ேபானார்கள்.
எல்லாக் காலங்களிலும் மதத்துக்கும் அரசியலுக்கும் இருந்து
வந்திருக்கிற ெதாடர்ைபக் கருதும் ேபாது, இவ்வாறாக பல
ெதய்வ வழிபாடு இங்கு ஒரு ெதய்வ வழிபாட்டுக்கு வழி விட்டுக்
கடந்து ெசன்றது வியப்புக்குரிய ஒன்றாக இருக்க இயலாது.
அவ்வைகயில்தான் ெதய்வீக மரியாைதகள் முதலில்
மைறந்தவர்களுக்கு ெசலுத்தப்பட்டு காலப்ேபாக்கில் உயிருள்ள
ேபரரசருக்கு ெசலுத்தப்படலாயின.
எல்லா மக்கள் பிரிவினரும் ஒரு ெதய்வ வழிபாடு என்ற
கருத்துக்கு ஒேர ேநரத்தில் வந்து ேசரவில்ைல. தங்கள்
ெதாழிலின் வாயிலாக வாழ்க்ைகயின் ேமடுபள்ளங்கைள பற்றி
அதிகம் அறிந்து ெகாள்ளும் வாய்ப்பு ெபற்றிருந்தவர்களும், அதிக
அளவில் அறிவுத் திறமிக்கக் கருத்துக்கைளயும் ெகாண்டிருந்த
வியாபாரிகள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் ேபார் வீரர்கள் முதலில்
மாறினார்கள். விவசாயக் கூலிகளும், ெதாழிலாளர்களும்,
விவசாயிகளும் இறுதியாக வந்து ேசர்ந்தார்கள். ((நூல்
இரண்டாம் அத்தியாயம்)
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பிறக்கும் ேபாது கிறித்துவம் அரசுக்கு எதிரான
அைமப்பாகேவ
ேதான்றியது
ெபாதுவுடைமக்
ெகாள்ைகையயும், அன்ைபயும், இரக்கத்ைதயும்
பின்பற்றியது. எளிய மக்களின் அைமப்பாக
ேதான்றிய கிறித்துவம் அரசு மதமாக மாறியது
எப்படி என்கின்ற ேகள்விக்கான பதில் வரலாற்றில்
மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். கிறித்துவ மதத்தின்
ேதாற்றம் பற்றி டிராப்பர் இவ்வாறு கூறுகிறார்;
கிழக்குப் பகுதிகளில் ஒன்றான ‘சிரியா’வில் சில மனிதர்கள்
இரக்கத்ைதப்
ேபாதிக்கும்
மத
ேநாக்கங்களுடன்
எளிைமயான வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்கள்
ெகாண்டிருந்த ேகாட்பாடுகள் ெவற்றி ெகாள்ளப்பட்ட ேதசங்கள்
ஒருங்கிைணக்கப்பட்டதால்
ேதான்றிய
சேகாதரத்துவ
உணர்வுடன் இைணந்திருந்தன. அந்தக் ேகாட்பாடுகள்
‘ஜீசஸால் கற்பிக்கப்பட்டைவ.
யூத மக்கள், அக்காலத்தில் வாழ்ந்து வந்த, தங்களது
பைழய மரபுகளின் அடிப்பைடயில் அவர்களுைடய பைழய
ெபாற்காலத்ைத மீட்டுத் தருகிற ஓர் இரட்சகர் ஒருவர்
அவர்களிைடேய ேதான்றுவார் என்ற நம்பிக்ைகயில்
வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்தார்கள். ‘ஜீசசின்’ சீடர்கள் அவைர,
இவ்வாறு ெவகு காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட ‘மீட்பர்’; என்ேற
ெகாண்டார்கள். ஆனால், அவரால் கற்பிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள்
தங்கள் நலனுக்கு எதிரானைவயாக இருப்பதாகக் கருதிய பூசாரி
சமூகத்தவர் அவர்கள் ேராமன் ஆளுநரிடம் ெசன்று அவைரப்
பற்றிப் பழித்துக் கூறினார்கள். அவரும் அவர்களுைடய
ேகாரிக்ைககைள நிைறேவற்றுவதற்காக தயக்கத்துடன்
அவருக்கு மரணதண்டைன வழங்கினார். ((நூல் இரண்டாம்
அத்தியாயம்)

ேதவாலயம் என்கின்ற
ஒரு புதிய அைமப்பு ேதான்றியது

கிறித்துவ மதத்தின் வாழ்முைறயிலிருந்து அரசுக்கு
ெவளிேய ஒரு மக்கள் அைமப்பாகேவ வரலாற்றில்
ேதவாலயம் என்கின்ற ஒரு புதிய அைமப்பு
ேதான்றியது என்று அவர் பதிவிடுகிறார்.
இரக்கம், மனித சேகாதரத்துவம் பற்றிய அவரது ேகாட்பாடுகள்
அவரது மரணதண்டைனையக் கடந்து நீண்ட காலம் வாழ்ந்தன.
சீடர்கள் பிரிந்து ேபாவதற்கு பதிலாக ஒன்றிைணந்தார்கள்.
ெபாதுவுடைமத் தத்துவத்தின் அடிப்பைடயில் தங்கைள
இைணத்துக் ெகாண்ட அவர்கள், தங்களிடமிருந்த அைனத்து
உடைமகைளயும், அதில் தாங்கள் ெபற்ற இலாபத்ைதயும் ெபாது
இருப்பிற்கு அளித்து விட்டார்கள். இவ்வாறாக விதைவகளும்,
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அனாைதகளும் அச்சமூகத்தில் காப்பாற்றப்பட்டார்கள்.
ஏைழகளும் ேநாயுற்ேறாரும் பராமரிக்கப்பட்டார்கள். இந்த
விைதயிலிருந்து ஒரு புதிய சமூக அைமப்பு ேதான்றியது. பிற்கால,
நிகழ்ச்சிகள் நிரூபித்தவாறு அைனத்து வலிைமகளுமுைடயதாக
அந்த அைமப்பு விளங்கியது. அந்த புதிதான சமூக அைமப்பு
தான் ‘ேதவாலயமாகும்’. ‘ேதவாலயம்’ என்ற அைமப்பு
அன்ைறய சமூகத்திற்கு மிகவும் புதிது. ஏெனனில் அது
ேபான்றெதாரு வலிைமயான சமூக வடிவம் பழங்காலத்தில்
அதுவைர இருந்ததில்ைல. உள்ளூர் ேதவாலயங்கள் முதலில்
புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் கூட ெவகு விைரவில் அவர்களின்
ெபாது நன்ைமக்கான அைமப்பாக ஒருங்கிைணந்தன. இந்த
அைமப்பின் மூலமாக கிறித்துவம் அதன் அைனத்து அரசியல்
ெவற்றிகைளயும் எட்டியது.
அது சிரியாவிலிருந்து ஆசியா ைமனர் முழுவதும் பரவியது.
பின் அதைனத் ெதாடர்ந்து ைசப்ரஸ், கிரீஸ், இத்தாலி
ஆகிய நாடுகைள அைடந்து, அதைனத் ெதாடர்ந்து ேமற்கு
முகமாக முடிந்த அளவு கால் பதித்து மற்றும் பிரிட்டன் வைர
பரவியது. அைனத்துத் திைசகளிலும் இம்மதத்ைத எடுத்துச்
ெசன்ற சமயப் பரப்புக் குழுக்களின் பணியால் இதன் வளர்ச்சி
விைரவுபடுத்தப்பட்டது. அதற்கு முந்ைதய பழங்காலத்திய
தத்துவங்கள் எதுவும் எப்ேபாதும் இப்படிெயாரு வழிமுைறையப்
பயன்படுத்தியதில்ைல. ((நூல் இரண்டாம் அத்தியாயம்)

எேதச்சதிகார அைமப்பினால் வன்முைற மூலமாக அம்மதத்ைத
அழித்துவிட முடியாது என்பைத ேராமானியப் ேபரரசர்கள் கண்டு
ெகாண்டார்கள். அவர்களுைடய இராணுவ அனுபவங்கள்
உணர்த்திய உண்ைமயின்படி, அம்மதத்துடன் இணக்கத்ைத
நிைலநாட்டுவது ஒன்ேற அவர்களுக்கிருந்த ஒேர வழியாகும்.
அரசுக்குள் ேபரரசாய் வளர்ந்த
கிறித்துவம்
ஆனால் கிறித்துவம் அந்த இணக்கத்ைத ெமன்று சீரணித்து
அரசின் அதிகாரத்ைத விைரவில் கடந்து அதற்கு ேமலதிகாரமாக
வரலாற்றில் தன்ைன தகவைமத்துக் ெகாண்டது. அரசதிகாரமும்
ேதவாலயமும் ேமாதிக் ெகாள்ளலாயின. அரண்மைனக்கு
தீ ைவக்கப்பட்டது. பதிலுக்கு கிறித்துவத்ைதப் பின்பற்றிய
வீரர்கள் ெகாடுைமப்படுத்தப்பட்டார்கள். பைழய மதத்தின்
நம்பிக்ைகக்ெகதிரான புதிய நம்பிக்ைகைய பின்பற்றியவர்கள்
விேராதியானார்கள். விைளவு இரத்த ஆறு ஓடத் ெதாடங்கியது.
அரசேர நிைனத்தால் கூட நிைலைமையக் கட்டுப்படுத்த
முடியவில்ைல. இறுதியில் இருதரப்பாருக்குமிைடேய ெபரிய
ேபார் மூண்டது. கிறித்துவர்கள் சார்பாக ேதவாலயத்திலிருந்து
வந்த கான்ஸ்டன்ைடன் என்பவர் தைலைமேயற்றார்.
ேபார்க்களத்திலிறங்கினார்கள் இருதரப்பும். காண்ஸ்டன்ைடன்
ெவற்றி ெபற்றார். அவேர கிறித்துவ மத முதல் ேபரரசர்.
கிறித்துவம் அரச மதமாகியது. பதவி, இலாபம், அதிகாரம்.
இப்ேபாது கிறித்துவத்ைத பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு பரிசாகக்
கிைடக்க ெதாடங்கியது. பிறெகன்ன கூட்டம் ெபருகியது. ((நூல்
இரண்டாம் அத்தியாயம்)

இவ்வாறு மக்கள் அைமப்பாக ேதாற்றுவிக்கப்பட்ட
ேதவாலயங்கள் அதிகார மய்யங்கைள ெநருங்கின.
பின் அரசுக்கு இைண அதிகார அைமப்புகளாகத்
தங்கைள வளர்த்துக் ெகாண்டன. கிட்டத்தட்ட
பவுத்த மத வரலாறும் இதைனெயாத்ததாகேவ
மீண்டும் பழைமேயாடு கலந்து….
நம்மால் ஒப்பிட்டு உணர முடிகிறது. அதைனயும்
டிராப்பர் வரிகளிேலேய பார்ப்ேபாம்
ெவற்றி ெபற்றபின் காண்ஸ்டன்ைடன் தான் கிறித்துவ
மதத்துக்கு மட்டுமல்ல அைனத்து மக்களுக்குமான
அம்மதம் அரசியலதிகாரத்ைத
அரசேன என்று தன்ைன பாவித்துக்ெகாண்டார்.
அைடதல்
அதன் விைளவு கிறித்துவம் ெபருங்கூட்டடமாக
கடவுைள வணங்குதல், தனிப்பட்ட வாழ்வில் தூய்ைம, சமூக
வளரத் ெதாடங்கிய அேத ேவகத்தில் அது
வாழ்வில் இரக்கம், இைவ மூன்றுக்குமான அைமப்பாகேவ,
எந்த மதக் ெகாள்ைககைள, மதகுருமார்கைள
கிறித்துவம் பல வருடங்களாகத் தன்ைன ெவளிப்படுத்தி
எதிர்த்து வளரத் ெதாடங்கியேதா அேத பைழய
வந்தது. துவக்கத்தில் தங்களது மதம் பலவீனமாக
மதங்களின் நம்பிக்ைககைளயும் அம்சங்கைளயும்
இருந்தேபாது அவர்கள் பிரச்சாரத்தின் வாயிலாக மட்டுேம
தனக்குள்
இைணத்துக்
ெகாள்ளலாயிற்று.
தங்கள் கருத்துக்கைளப் பரப்பி வந்தனர். ஆனால் அம்மதம்
இப்ேபாக்கிற்ெகதிராக
ெடர்டுலியன்
என்பவர்
எண்ணிக்ைகயில் ெசல்வாக்கிலும் அதிகரிக்க அதிகரிக்க
அன்ைறய
நீதிபதிகள்
முன்பாக
ைவத்த
நீண்ட
அவ்வைமப்பில் அரசியல் உணர்வுகள் தைலதூக்கலாயின. அது
வாதம் இன்று வைர மிகச் சிறந்த கிறித்துவ
அரசாங்கத்துக்குள் அரசாங்கமாக, ேபரரசுக்குள் இன்ெனாரு
இலக்கியமாகப் ேபாற்றப்படுகிறது என்று டிராப்பர்
ேபரரசாக மாறியது. இந்தப் ேபாக்குகைள இன்று வைர அது
குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் பின் வரும் மிக
விட்டுவிடவில்ைல. உண்ைமயில் இந்தப் ேபாக்குகள் அதன்
ேமாசமான பல விைளவுகைள உண்டு பண்ணிய
வளர்ச்சியின் தர்க்கரீதியான விைளவுகேளயாகும். தங்களது
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ஓர் அறிக்ைக அதில் அடங்கியிருந்தது. அதைன ெபரும்பாலான ெதய்வங்கள் ெபண் ெதய்வங்கள்.
டிராப்பர் வார்த்ைதகளில் கீேழ காண்ேபாம்
அந்த இடம் ஆைண மய்யமாகக் ெகாண்ட தந்ைத
மகன் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட ேபாது அங்கு
தனது தரப்பு வாதத்ைத முடிக்குமுன்பாக, ெடரிடூலியன்
ெபண்ணின் இடம் காலி ெசய்யப்பட்டது. இதைன
நைடமுைறப்படுத்தப்பட ேவண்டிய ஓர் உறுதிெமாழிைய மீண்டும்
ெபண்கள் சமுதாயம் எதிர்த்திருக்க ேவண்டும். ேமலும்
ெமாழிகிறார். அது பின்னால் அய்ேராப்பாவில் நைடெபற்ற
ெபண் ெதய்வத்ைத வழிபட்டு வந்த ஆண்களும்
அைனத்து விதமான அறிவுத்திறேனாக்கிய வளர்ச்சிையயும்
கூட பின்பற்றுவதில் மனத்தைடகள் ஏற்பட்டிருக்கக்
ெவகுவாக பாதித்தது. அவர் அறிவிக்கிறார். "புனித மைற நூல்
கூடும், இவ்வாறு ஏற்பட்ட ஒரு ேபாராட்டத்ைதத்
ஒரு மிகப் ெபரிய ெசாத்தாகும்; அதிலிருந்து தான் உலகின்
தான் டாவின்சி ேகாடு என்கின்ற திைரப்படம்
அைனத்து அறிவுத்திறமும் ெபறப்பட்டது. எனேவ, ஒவ்ெவாரு
நமக்கு
உணர்த்தியிருப்பதாகக்
கருதுகிேறன்.
தத்துவவாதியும், கவிஞரும் அதற்குக் கடன் பட்டுள்ளனர்."
அவர்கைளயும்
திருப்திபடுத்தி
இைணக்கும்
ேமலும், அவர் அந்த மைற நூேல அைனத்து உண்ைமகளுக்கும்
விதமாகேவ
கன்னிேமரி
வழிபாடு
பைழய
சாயலில்
ஆதாரமும், அளவுேகாலும் ஆகும், என்றும் அந்நூலில்
கூறப்பட்டுள்ளவற்றிற்கு முரண்பட்ட யாைவயும் கண்டிப்பாகப்
மீட்டுருவாக்கம் ெசய்து ேதாற்றுவிக்கப் பட்டிருக்க
ெபாய்யாகேவ இருக்க முடியும் என்றும் வலிந்துைரக்கிறார்.
ேவண்டும். இனி இந்த நிகழ்வுகைள டிராப்பரின்
((நூல் இரண்டாம் அத்தியாயம்)
வார்த்ைதகளில் பார்ப்ேபாம்
ெகாடுைமகளுக்குள்ளான
ேபாதும்
தனது
இவ்வாறு அறிவிக்கப் பட்ட இந்த இறுதி
இருத்தலுக்காகப் ேபாராடிய ேபாதும் "கிறித்துவம்"
வார்த்ைதகேள பின்னாளில் கிறித்துவம் பல
என்னவாக இருந்தது என்பைத நாம் ெடரிடூலியனின்
பிற்ேபாக்கான
ெகாடூரமான
காரியங்களில்
வார்த்ைதகள் மூலமாக அறிய முடிகிறது. அேத
ஈடுபடுவதற்கான அடித்தள ஆதாரத்ைத இட்டது
கிறித்துவம், எேதச்சதிகாரத்ைத அைடந்த பின்
எனலாம். ெடரிடூலியன் அவர்களது வாதம்
என்னவாக இருந்தது என்பைத அடுத்துக் காண
எத்தைனேயா
ேநர்த்தியான
தர்க்கங்கைள
ேவண்டும். ெசவரசுக்குக் கீழிருந்த கிறித்துவத்துக்கும்,
உள்ளடக்கியிருந்தாலும் அதன் இறுதி அறிவிப்பு
கான்ஸ்டன்ைடனுக்குப் பிறகு வந்த கிறித்துவத்துக்கும்
மனிதகுல அறிவின் மீதான ேபார்த் ெதாடுத்தலாகேவ
இைடேய மிகப் ெபரிய ேவறுபாடு இருக்கிறது.
அைமந்து ேபானது என்கிறார் டிராப்பர்.
பிந்திய
காலத்தில்
முக்கியத்துவம்
ெபற்று
இதன் அடுத்த கட்டத்தில் மன்னர்களின்
விட்டிருக்கிற பல ேகாட்பாடுகள், முந்ைதய
ஆதரேவாடு
கிறித்துவம்
என்கின்ற
புதிய
காலத்தில் அறியப்படாமலிருந்தைவயாகும்.
சிந்தைனப் ேபாக்கு தனது தனித்துவத்ைத இழந்து
இராணி 'மாதா ெஹலினா' தனது அரசைவப்
பண்ைடய நம்பிக்ைககளுடன் ஒருவித கலப்ைப
ெபண்கள் துைணயுடன் இந்தப்ேபாக்ைக வழி
ஏற்படுத்திக்ெகாள்ளேல
நைடமுைறயாயிற்று.
நடத்தினார். அவருைடய திருப்திக்காக, ெஜருசலமில்
மன்னர்
காண்ஸ்டன்ைடன்
இராணி
மாதா
மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு புைதக்கப்பட்ட
ெஹலினா ஆகிேயாரின் ேபாக்குகள் அதற்கான
குைகயிலிருந்து, ேசவியர் (இரட்சகரின்) மற்றும்
அடிப்பைடைய அைமத்துக் ெகாடுத்தன. அதன்
அந்த இரண்டு திருடர்களின் சிலுைவகளும்
விைளவாக என்ெனன்ன நடந்தன….
அவற்றில் ெபாறிக்கப்பட்டிருந்த எழுத்துக்களும்,
ேமலும் அதில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆணிகளும்
ெபண் ெதய்வங்கைள
கண்ெடடுக்கப்பட்டன.
எச்சங்கள்/நிைனவுச்
ேதாற்கடிக்க முடியவில்ைல…
சின்னங்கள் மீதான உண்ைமயான வழிபாடு
ஏற்படுத்தப்பட்டது. பைழய கிேரக்கத்தின் இயல்
கன்னிேமரி வழிபாடு…
நிைலக்கப்பாற்பட்ட காலம் மீண்டும் ேதான்றியது.
அதுமட்டுமல்ல இந்த இடத்தில் வில்லியம் டிராப்பர் அன்று பயன்படுத்தப்பட்ட 'பிேலாப்ஸின் ெசங்ேகால்',
'ஆக்கிெலஸின்
ஈட்டி'
ெசால்லாத சில விசயங்கைள இைணத்துக்ெகாள்ள கேரானியாவிலும்,
நான் விரும்புகிேறன். ெதான்ைமயான மதத்தில் ேபசிலிஸிலும், ெமம்னானின் கத்தி நிக்ேகாமீடியாவிலும்
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ட்ேராஜான் குதிைர 'ட்ராய்' ேதசத்ைத அழிக்க
பண்ைடய கிேரக்கர்கள் உத்தியாக பயன்படுத்திய
ெபாய் மரக் குதிைர ெசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட
கருவிகள் ெமட்டாேபாண்டும் நகரத்தில் காணப்படும்
நம்பிக்ைககள்
ேதாற்றுவிக்கப்பட்டன.
பைழய
கிேரக்கப் புராணக் கைதகளின் நிைனவுச் சின்னங்கள்
என பல ெபாருட்கள் அைடயாளப்படுத்தப்பட்டன.
பண்ைடய நகரமாகிய?? ட்ராய் ேதாற்கடிக்கப்பட்ட
ேபாது கிேரக்கர்கள் ைகப்பற்றிய 'பள்ளடியம்' என்ற
உருவச்சிைல, (இது இருக்கும் நாட்ைடத் ேதாற்கடிக்க
முடியாது என நம்பப்பட்டது) தங்களிடம் இருப்பதாகப்
பல நகரங்கள் பைறயடித்துக் ெகாண்டன. பைழய
கிேரக்க
ெதய்வங்களின்
உருவச்சிைலகளும்
60
ஓவியங்களும் உருவாக்கப்பட்டு எண்ணற்ற
வழிபாட்டுத் தலங்கள் அதிசய அற்புத சுகமளிக்கும்
இடங்களாக உருெவடுத்தன.
பைழய
கிேரக்க
புராணீகத்துடன்
அது
பிைணக்கப்பட்டது.
'ஒலிம்பஸ்'
மீண்டும்
உயிர்ப்பிக்கப்பட்டது.
ஆனால்
ெதய்வங்கள்
ேவறு ெபயர்களுக்கு மாறிக் ெகாண்டார்கள்.
ெபரும்பான்ைமயான ேராமப் ேபரரசின் பலம்
ெபாருந்திய பகுதிகள் தாங்கள் காலங் காலமாக
ேபாற்றிவரும்
கருத்துருக்கள்
பின்பற்றப்பட
ேவண்டுெமன வலியுறுத்தின. எகிப்திய மரபின்படி
மும்ைமயின் கருத்துக்கள் நிைலநிறுத்தப்பட்டன.
புதிய ெபயரில் 'இஸிஸின்' வழிபாடு புதுப்பிக்கப்பட்டது
மட்டுமல்ல, வளர்பிைறயில் நின்று ெகாண்டிருக்கும்
அவளது உருவேம மீண்டும் ேதான்றுவிக்கப்பட்டது.
அந்தப் ெபண் ெதய்வம் தனது ேதாளில் அவள்
குழந்ைதயுடன் உள்ள புகழ் ெபற்ற உருவச் சிைல
குழந்ைதயுடன் உள்ள ேமரி மாதாைவப் பைடக்கும்
அழகிய கைலப் பைடப்பாக இன்ைறய நமது
காலம் வைர எடுத்து வரப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு,
பைழய
கருத்துருக்கள்
புதிய
வடிவங்களில்
உயிர்ப்பிக்கப்படுவது எங்குேம மகிழ்ச்சியுடேனேய
வரேவற்கப்படுகிறது. 'சிரில்' தைலைமயிலுள்ள
அரண்மைனச் சிைல கன்னி ேமரிைய கடவுளின்
தாய்
என்று
அைழக்கேவண்டும்
என்று
தீர்மானம் நிைறேவற்றியது. எஃபிசியன்களுக்கு
அறிவிக்கப்பட்டேபாது
அவர்கள்
ஆனந்தக்
கண்ணீருடன்
பிஷப்பின்
முழங்கால்கைளக்
கட்டிக்ெகாண்டனர். அது அவர்களின் பைழய

அகத்தூண்டுதலின் பீறிடுதலாகும். அவர்களுைடய
மூதாைதயர்
இைதேயதாம்
டயானாவிற்கு
ெசய்திருப்பர் (நூல் இரண்டாம் அத்தியாயம்)
இவ்வாறு
இேயசுநாதர்
என்கின்ற
சமூக
சீர்திருத்தவாதி அல்லது புர்ட்சியாளர் கூறிய
ேபாதைனகளுக்கு
முற்றிலும்
மாற்றான
நம்பிக்ைககளும் சடங்குகளும் எவ்வாறு கிறித்துவ மத
நைடமுைறகளில் பரவின என்பதன் ெதாடக்கத்ைத
விவரிக்கும் டிராப்பர் நாம் இன்று அந்த மதத்தில்
காணும்
நைடமுைறகள்
இக்காலகட்டத்தின்
ெதாடர்ச்சியாகத் ேதான்றியைவேய என்பைத கீழ்க்
காணுமாறு விளக்குகிறார்
இவ்வாறு உருவாகி வந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் பைழய
மதத்துடன் மீண்டும் கலந்ததால் என்னெவல்லாம்
நடந்திருக்கும்? அறிவுத்திறனானது எந்த அளவுக்கு வீழ்ச்சிைய
சந்தித்திருக்கும்? பைழய மதச் சடங்குகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன,
ஆரவாரத்துடனும் வண்ண விளக்குகளுடனும் கூடிய
சடங்குகளும், ஒளிதரும் திரிகளும் மரப்பட்ைடகளிலான
தைலப்பாைககளும், தியாராக்களும் (பாதிரிகள் அணியும்
கிரீடம்) ெமழுகுப் பட்ைடகளும் ஊர்வல அணி வகுப்புகளும்,
புனித நீராட்டு விழாக்களும் தங்கத்திலும் ெவள்ளியிலுமான
பூச்சாடிகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
பாதிரிமார்களின் முன்னால் சிலுைவையச் சுமந்து
ெகாண்டு ெசல்லும் பணியாட்கள் அமர்த்தப்பட்டனர், ெபாதுப்
பிரார்த்தைனயில் குறி ெசால்லுதேல மதகுருமார்களின்
'ேவைலயானது. சிற்றாலயங்கள் மதத் தியாகிகளின்
கல்லைறகளின் ேமல் எழுப்பப்பட்டதுடன், பைழய ேராமானியப்
புேராகிதர்களிடமிருந்துகடன்ெபறப்பட்டசடங்குகைளக்ெகாண்டு
புனிதமாக்கப்பட்டன. மதத்துக்காக உயிர் துறந்ேதாருக்கான
விழாக்களும்,
நிைனவுநாள்
ெகாண்டாட்டங்களும்,
அவர்களுைடய எச்சங்கள் என கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
எண்ணற்ற புைனவுகளுடன் பல்கிப்ெபருகின. சாத்தாைன
விரட்டவும், கடவுைளத் திருப்திப் படுத்தவும் உண்ணா ேநான்ேப
முகாைமயான வழியாக உருெவடுத்தது. பாலஸ்தீனத்திற்கும்,
மற்ற தியாகிகளின் கல்லைறகளுக்கும் புனிதப் பயணங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. புண்ணியதலத்திலிருந்து மண்ணும்,
புழுதியும் ெகாண்டு வரப்பட்டு சாத்தாைன விரட்டும் மருந்துகளாக
நல்ல விைலக்கு விற்கப்பட்டன. புண்ணிய தீர்த்தத்தின்
மகிைம தூக்கிப்பிடிக்கப்பட்டது. சிைலகளும், மந்திரங்களும்
சிற்றாலயங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ெதான்ைமக்காலக்
கடவுள்களுக்கு ெசய்யப்பட்ட முைறயில் வழிபாடு நடத்தப்பட்டது.
ெதால்காலத்தில் நடந்தது ேபாலேவ மாயாேவைலகளும்
அற்புதங்களும்
சில
இடங்களில்
நடக்கலாயின.
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மரணமைடந்துவிட்ட
கிறித்துவர்களின்
மகிழ்ச்சியான
ஆத்மாக்களிடம் ேவண்டுதல்கள் நிகழ்த்தப்பட்டன; அவர்கள்
உலகில் அைலந்து ெகாண்டிருப்பதாகேவா அல்லது அவர்களின்
இடுகாட்டில் ஆவியாகச் சுற்றிக் ெகாண்டிருப்பதாகேவா
நம்பப்பட்டார்கள்.
ேகாயில்களும்,
பலிபீடங்களும்/
மதகுருமார்கள் நின்று ேபாதைன ெசய்யும் திருேமைஜ, மத
(பாதிரிமார் அணியும்) உைடகள் பல்கிப் ெபருகின. பைழய
மதத்திலிருந்து மதம் மாறியவர்கள் தங்களது நாட்டுப்புறத்
ேதவைதக்கு விருந்தளிக்கும் விழாவான 'லூப்டர்காலியா'ைவ
இழந்ததனால் ஏற்பட்ட மன ஏக்கத்ைத நீக்குவதற்காக கன்னி
மாதாைவ தூய்ைமப்படுத்தும் விழா ேதாற்றுவிக்கப்பட்டது.
சிைலகள், சிலுைவத் துண்டுகள் அல்லது எலும்புகள்,
நகங்கள் மற்றும் ெதான்ைமச் சின்னங்கள் இவற்ைற
வழிபடுதல், மற்றும் மூடநம்பிக்ைக நிைறந்த வழிபாடு
வளர்த்ெதடுக்கப்பட்டது.
இப்ெபாருட்களின்
மீதான
நம்பகத்தன்ைமக்கு இரண்டு வாதங்கள் முன்ைவக்கப்பட்டன;
ஒன்று, மதாலயத்தின் அதிகாரம் மற்ெறான்று அற்புதங்களின்
நிகழ்வு. ஏன், மதகுருமார்களின் கிழிந்த ஆைடத் துண்டுகளும்,
அவர்களது புைதமண்ணும் கூட வணங்கப்பட்டன.
பாலஸ்தீனத்திலிருந்து புனித மார்க் மற்றும் புனித ேஜம்ஸ்
இவர்களின் எலும்புக் கூடுகள் என்று கூறப்பட்டைவயும்
மற்றும் பிற ெதான்ைமயான வணக்கத்துக்குரிய ெபாருட்களும்
ெகாண்டு வரப்பட்டன. ேராமானிய காலத்தின் ெகாள்ைக
வழிபாடு திருச்சிைல வழிபாட்டால் பதிலீடு ெசய்யப்பட்டது. சிறு
ெதய்வ வழிபாட்ைடத் ெதாடர்ந்து மதகுருமார்களும் அந்த
இடத்ைதப் பிடித்துக்ெகாண்டார்கள். இதைனத் ெதாடர்ந்து
சாதாரண ெபாருட்கள் ெதய்வீக மாற்றமைடயத் ெதாடங்கின.
ெராட்டியும் ஒயினும் இேயசு நாதரின் சைதயாகவும்
இரத்தமுமாக மாறிவிடுதல் நிகழத் ெதாடங்கியது. பின் வந்த
நூற்றாண்டுகளில் கிறித்துவப் புறச்சமய மயமாதல் ேமலும்
ேமலும் முழுைம ெபற்றது.
இரட்சகருைடய உடைலத் துைளத்துக் ெசன்ற ஈட்டி,
இரட்சகைரச் சிலுைவயிலைறயச் ெசய்த ஆணிகள் மற்றும் அவர்
தைலைய அலங்கரித்த முட்கிரீடம் இவற்றின் நிைனவுகைளப்
புனிதப்படுத்தும் திருவிழாக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. ஏராளமான
திருக்ேகாயில்களில் மகிைம வாய்ந்த இேயசுநாதரின் எச்சத்ைத
ைவத்திருப்பதாக பல ேதவாலயங்கள் உரிைம பாராட்டிக்
ெகாண்டன. அது எப்படி இத்தைன ேதவாலயங்களில் அவரது
எச்சம் இருக்க முடியும்? இது உண்ைமயாயிருக்க வாய்ப்பில்ைல
என்பைதச் ெசால்லும் துணிவு யாருக்கும் இல்ைல. (நூல்
இரண்டாம் அத்தியாயம்)

சரி. இதனால் மனித சமுதாயத்தின் அறிவு வளர்ச்சி
எவ்விதம் பாதிக்கப்பட்டது என்பைதயும் அவர்
விளக்குகிறார். கிறித்துவத்துக்கு முந்தி நிலவி வந்த
டிராப்பர் புறச்சமயம் என்றைழக்கிற நாம் பைழய
மத அைமப்புகள் என்று புரிந்து ெகாள்கின்ற மத
நம்பிக்ைககளில் எவ்வளவு மூட நம்பிக்ைககள்
மலிந்திருந்த ேபாதிலும் புதிய சிந்தைனயாளர்களும்
அதிலிருந்த ேதான்றுவதற்கு இடமிருந்தது. முற்றும்
முழுக்க புனிதப் படுத்தப்பட்ட மதக் ேகாட்பாடுகளாக
அைவ ெகட்டி தட்டிப் ேபாகவில்ைல. ஆனால்
இேயசுநாதருக்கு பிற்பாடு கூட ெவகுகாலம்
மக்களுக்கு
ெதாண்டாற்றுவேத
கிறித்தவமாக
இருந்த நிைல மாற்றப்பட்டு மத நம்பிக்ைககள்
புனிதப்படுத்தப்பட்ட
ேகள்விக்குட்படுத்தப்பட
முடியாத மதக் ேகாட்பாடுகளாக ஆைணகளாக
மாற்றப்பட்டன. அதன் விைளவு அவற்ைற மீறி
மனித இனம் சிந்திக்கக் கூடாது என்கின்ற மிகக்
ெகாடூரமான சமுதாய விைளவு ஏற்பட்டது.
இது மனித சமுதாய சிந்தைனைய ஆயிரம்
ஆண்டுகாலத்திற்கு பாதித்தது என்கிறார் டிராப்பர்.
எண்ணிப் பாருங்கள் மதத்தினால் மனித இனம்
எவ்வளவு நீண்ட பாதிப்புக்குள்கியிருக்கிறது என்று.
டிராப்பர் எடுத்து ைவக்கும் இந்த சித்திரத்ைதப்
பாருங்கள்.

ஒரு ெகாள்ைகயாக இருந்த கிறித்துவ மதம்
முழுைமயான ஆதிக்க நிறுவனமாக மாற இந்த
சடங்காச்சாரங்கேள ெபருந்துைண புரிந்தன.
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கிறித்துவ சமயேமா அைனத்து அறிவும் ேவதங்களிலும்,
ேதவாலயச் சடங்குகளிலுேம கண்டறியப்பட ேவண்டும் என
வலியுறுத்தியது. தான் எழுதிய 'ெதய்வீக ெவளிப்படுத்துதலில்”
கடவுள் உண்ைமயின் பிரமாண சூத்திரத்ைதத் தந்திருப்பது
மட்டுமல்ல நாம் எைதெயல்லாம் அறிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்
என்று அவர் விரும்பினாேரா அைவ அைனத்ைதயும்
ெதரியப்படுத்தி உள்ளார். எனேவ, ேவதங்கள் அைனத்து
அறிவின் ெமாத்தத்ைதயும், இறுதிையயும் ெகாண்டுள்ளன.
எனேவ ேபரரசர்கைளத் தங்கள் பின் புலமாகக்
ெகாண்டிருக்கும் இந்த மத குருமார்களுக்கு ேபாட்டி என்று
யாருமில்ைல.
இவ்வாறாக 'புனிதமான அறிவு ' ' புனிதமற்ற அறிவு'
என்றைழக்கப்பட்ட பிரிவுகள் ெகாண்டு வரப்பட்டன.
இவ்வாறாக, மனித அறிவின் வழிகாட்டுதைல நம்புகிற ஒரு
பிரிவும், ேவதகாமத்தின் ெதய்வீக ெவளிப்படுத்துதைல நம்புகிற
ஒரு பிரிவுமாக இரண்டு எதிெரதிர்த் தரப்புகள் ேதான்றின.
புறச்சமயம் அதன் தத்துவவியலாளரின் கல்விக்கு
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ஆதரவளித்தது, கிறித்துவம் அதன் பாதிரிமார்களின்
அருட்கிளர்ச்சிக்கு ஆதரவளித்தது.
இவ்வாறாக, ேதவாலயம் தன்ைன அறிவின் ேசமிப்புக்
கிட்டங்கியாகவும், அறிவுக்கு தீர்ப்பு ெசால்லும் நீதிபதியாகவும்
ஆக்கிக் ெகாண்டது. தனது முடிவுகளுக்குக் கீழ்ப்படிதைல
வற்புறுத்தும் ெபாருட்டு அரசியல் அதிகாரத்ைதப் பயன்படுத்த
அது எப்ேபாதும் தயாராக இருந்தது. இவ்வாறாக, மதம்
தனது எதிர்கால நிைலைய தீர்மானிக்கக் கூடிய ஒரு ேபாக்ைக
ேமற்ெகாண்டது. அய்ேராப்பாவில் அறிவுத்திறேனாக்கிய
வளர்ச்சியில் ஓர் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்திற்கு அது ஒரு முட்டுக்
கட்ைடயாக உருெவடுத்தது. ((நூல் இரண்டாம் அத்தியாயம்)

இனி மனித அறிவின் தத்துவ வளர்ச்சியில்
முட்டுக் கட்ைடயாகக் கிடத்திய விவாதங்களின்
வரிைசையக் ெகாஞ்சம் பார்ப்ேபாம்.

மும்ைமக் ேகாட்பாட்டு விவாதம்

இந்தக் ேகாட்பாடு என்பது யாெதனில் அதாவது
கடவுள் என்பவைர மூன்றாகப் பார்ப்பது. தந்ைத,
மகன், பரிசுத்த ஆவி. இவ்வாறு கடவுைள
மூன்றாகப் பிரிக்க முடியாது கடவுள் ஒருவேர
என வாதிட்டவர்கள் இவர்கைள எதிர்த்தார்கள்.
இவர்கள் எழுப்பிய முதற் ேகள்வி… தந்ைத
மூத்தவராகதாேன இருக்க முடியும் அவரும் மகனும்
எப்படி சமகாலத்தவராக இருக்க முடியும்… என்று
ேகட்டார்கள். சரி. இதுேபால் ஆயிரம் விவாதங்கள்
நடந்திருக்கலாம் அதற்ெகன்ன இப்ேபா என்று
சாதாரணமாகக் ேகட்டு விட முடியாது. இந்த
விவாதத்தின் ெபாருட்டு என்ெனன்ன தைடகள்
ஏற்படுத்தப் பட்டன என்று பாருங்கள்.
ஆரியஸின் இவ்வாதத்ைத, அவைரப் ேபாட்டியிட்டு ெவன்ற
பிஷப் மறுத்தார். இருவருக்குமிைடேய ெபாதுவிவாதங்கள்
நைடெபற்றன. பிஷப் தனது ஆரவாரமான ெசால்லாட்சித்
திறைன ெவளிப்படுத்தினார். இந்த ெசாற்ேபார் பரவியது.
அெலக்சாண்டிரியாவின் ெபரும் மக்கட் கூட்டத்தவராகிய
யூதர்களும், புறச்சமயத்தவரும், ேமைடகளில் இந்த
ெசாற்ேபார் ேபாட்டிகைள ேகளிக்ைக நிகழ்வாக நடத்தி மகிழ்ந்து
ெகாண்டார்கள். அவர்களின் ைநயாண்டிக்குரிய விசயமாக
மகனுக்கும் தந்ைதக்கும் ஒேர வயதா? என்ற ேகள்வி அைமந்தது,
ேபரரசரின் அைவக்கு எடுத்துச் ெசல்லப்படும் அளவுக்கு
இப்பிரச்சைன விசுவரூபெமடுத்தது. முதலில் அரசர்
இதைன ஒரு ெபாழுது ேபாக்கான விவாதமாகப் பார்த்தார்.
ஒருேவைள ஆரியஸின் நிைலப்பாேட உண்ைமெயன

எண்ணியிருக்கக் கூடும்; ஏெனனில் தந்ைத மகைன
விட மூத்தவராக இருப்பதுதாேன இயற்ைக? ஆனால்,
அவரது இந்தத் தனிப்பட்ட கருத்ைதத் தாண்டி, இந்த
ேமாதைலத் தீர்ப்பதற்காக 'நிசியா குழு'ைவக் கூட்டுமளவுக்கு
அவர் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார். அக்குழுவானது “புனிதமான
கத்ேதாலிக்க மற்றும் அப்ேபாஸ்தல திருச்சைபயானது,
கடவுளின் மகன் இல்லா காலெமான்றிருந்தது என்றும்,
அவர் ேதான்று முன்பாக அவர் இல்லாமலிருந்தார். பின்
சூன்யத்திலிருந்ேதா அல்லது ேவெறாரு ெபாருளிலிருந்ேதா
உருவாக்கப்பட்டார், பைடக்கப்பட்டார் அல்லது மாற்றம்
ெசய்யப்பட்டார் என்றும், ேபசக்கூடியவர்கைள திருச்சைப
பழிப்பு நிந்தைனக்குள்ளாக்குகிறது' என்ற விதிைய சமயக்
ேகாட்பாட்டுத் ெதாகுப்பில் இைணக்க ேவண்டுெமன
முடிெவடுத்தது. காண்ஸ்டன்ைடன் உடேன அம்முடிைவ தனது
அரசதிகாரத்ைதப் பயன்படுத்தி அமுல்படுத்தினார்.

இதைனத் ெதாடர்ந்து சில வருடங்களில்
ேபரரசர் திேயாெடாசியஸ் உயிர்ப்பலிகைளத் தைட
ெசய்தார்; விலங்குகளின் குடல்கைளப் பரிேசாதைன
ெசய்வைதத் தைலயாய குற்றமாக்கினார். ேமலும்,
இதன் ெபாருட்டு ேகாயிலுக்குள் யாரும் வருவைதத்
தைட ெசய்தார். அவர், நம்பிக்ைக குறித்து விசாரைண
நடத்த விசாரைண அதிகாரிகைள நியமித்தேதாடு
ேராமின்
பிஷப்பாகிய
'டமாஸஸ்'
மற்றும்
அெலக்சாண்டரியாவின் பிஷப்பாகிய 'பீட்டரின்'
நம்பிக்ைகேயாடு உடன்படாதவர்கள் அைனவரும்
குடியுரிைம பறிக்கப்பட்டு நாடு கடத்தப்பட ேவண்டும்
என்று சட்டமியற்றினார். யூதர்கள் ெகாண்டாடும்
அேத நாளில் ஈஸ்டைரக் ெகாண்டாடியதாக
நம்பப்படுபவர்கள் மரணதண்டைனக்குள்ளாவர்,
கற்பது நின்று ேபானது; ெமய்யான புலைம காலாவதியானது.
(நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

புனித சிரிலும் ெபண் அறிவியாலாளர்
ஹிப்பாட்டியா படுெகாைலயும்

ஆம் டிராப்பர் கூறுகிறாேர அந்த ஆயிரம்
வருடங்கள்…. மனித இனத்தின் அந்த ஆயிரம்
ஆண்டுகள் மதவாதிகளால் அறிைவத் ேதடிய
சிந்தைனயாளர்கள் பலரும் ெகாடூரமாகக் ெகால்லப்
பட்டார்கள். இேதா ெகாடுங்கைதகள்… பிஷப்பாக
புனித சிரில் என்பவர் பதவிேயற்ற காலத்தில்
நடந்தது. மதம் அறிவு வளர்ச்சிக்கு தைடயாக
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இருந்தது என்பது ஒருபுறம் உண்ைமயாக இருக்க
மனித உயிர்கள் மதங்களுக்குள் நைடெபற்ற
ேமாதல்களிலும் பலியாகின. அந்த வரலாறு இன்று
வைர ெதாடர்வைதக் காணும் எவரும் அந்த
நம்பிக்ைகயாளர்கைளக் காட்டுமிராண்டிகள் என்று
கூறுவதிலிருந்து தங்கைளத் தடுத்துக் ெகாள்ளுதல்
இயலுமா?
கீழ்க்காணும்
சம்பவங்களின்
ெதாடர்ச்சிையக் காணுங்கள்,
இந்த சமயத்தில், அெலக்சாண்டரியாவின் பிஷப் அலுவலகம்
'திேயாபிலஸ்' என்பவர் வசமிருந்தது. ஒரு பைழய
ஓசிரிஸ் ேகாவிெலான்று அந்நகரின் கிறித்துவர்களுக்கு
ேதவாலயம் கட்டுவதற்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. புதிய
கட்டிடத்துக்கான அஸ்திவாரம் ேதாண்டுைகயில் முன்னாளில்
வழிபாட்டுக்குரியைவயாக இருந்த சில ஆபாசமான
ெபாருட்கள் அதில் அகப்பட்டுவிட்டன. இவற்ைற 'திேயாபிலஸ்'
ஆர்வக் ேகாளாறு காரணமாக ெபருந்தன்ைமயின்றி,
சந்ைதயில் ெபாது மக்களின் ஏளனத்துக்காளாகும்
விதத்தில் காட்சிப்ெபாருளாக ைவத்துவிட்டார். மும்ைம
விவாதத்தில் கிறித்துவக் கட்சியார் காட்டியைதவிடக்
குைறவான ெபாறுைமயுடன் புறச்சமயத்தவரும் வன்முைறயில்
இறங்கினர். ஒரு, கலகம் மூண்டது. அவர்கள் ெசரபியைனத்
தைலைமயகமாகக் ெகாண்டனர். ேபரரசர் தைலயிடேவண்டிய
அளவுக்கு ஒழுங்கின்ைமயும் இரத்தக்களறியும் ஏற்பட்டது.
ேபரரசர் என்ன ெசய்தார்? அவர் அெலக்சாண்டிரியாவுக்கு
பிஷப்பின் கருத்திற்கிைணந்து ஒரு பைடைய "ெசரபியைன”
அழித்து விடும்படி அனுப்பினார். ஆம். ேதாலிமியால்
ேசகரிக்கப்பட்டு, ஜீலியஸ் சீசரின் ெநருப்புக்குத் தப்பி
நின்றிருந்த அந்த மாெபரும் நூலகம் அந்த மத ெவறியரால்
அழிக்கப்பட்டது.

தத்துவமும், மதெவறியும்!! இைவகள் இரண்டும் ஒேர
ேநரத்தில் இருப்பது சாத்தியமில்ைல. இைத சிரில் உணர்ந்தார்.
அந்த உணர்வினால் ெசயல்பட்டார். 'ஹிப்பாட்டியா' தனது
பல்கைலக்கழகத்ைத மராமத்து ெசய்து ெகாண்டிருந்த
ேவைளயில், சிரிலினுைடய வன்முைறக் கும்பெலான்று
அவைரத் தாக்கியது - அந்த வன்முைறக் கும்பல் பல
மதகுருமார்கள் உள்ள கூட்டம். ஆைடகள் உரியப்பட்டு
நிர்வாணமாக அவர் ேதவாலயத்துக்கு இழுத்துவரப்பட்டு அங்கு
திருக்ேகாவில் வாசிப்பாளரின் குண்டாந்தடியால் ெகாைல
ெசய்யப்பட்டார். உயிரற்ற அவரது உடல் பல துண்டுகளாக
ெவட்டப்பட்டது; எலும்புகளிலிருந்து சைதகள் ேதாேலாடு ேசர்த்து
பிய்க்கப்பட்டன, இறுதியில் எச்சம் தீ ைவக்கப்பட்டது.
அெலக்சாண்டிரியாவில் கிேரக்கத் தத்துவம் இப்படிெயாரு
முடிைவச் சந்தித்தது. ேதாலமியரால் அரும்பாடுபட்டு
வளர்க்கப்பட்ட புலைமக்கு காலவைரயற்ற மூடுவிழா நடத்தப்பட்டது.
ெசரபியனிலிருந்து "மகள் நூலகம்" கைலக்கப்பட்டது.
ஹிப்பாட்டியாவுக்கு ேநர்ந்த கதியானது மதச்சார்பற்ற சிந்தைனைய
வளர்க்க விரும்பும் அைனவருக்கும் எச்சரிக்ைகயாக
அைமந்தது. அதுமுதற்ெகாண்டு மனித அறிவிற்கான சுதந்திரம்
இருக்கக் கூடாெதன்றாகியது. திருச்சைபகள் எவ்வாறு
ஆைணயிட்டிருக்கிறேதா அவ்வாேற ஒவ்ெவாருவரும் சிந்திக்க
ேவண்டும். கி.பி, 414-ல் ஏெதன்ஸிலும் தத்துவவியல் தனது
இறுதிக்கட்டத்திற்குக் காத்திருந்தது. 'ஜஸ்டினியன்' மிக விரிவான
அளவில் அதனுைடய ேபாதைனையத் தைட ெசய்ததுடன்
அந்நகரிலுள்ள அைனத்துப் பள்ளிகைளயும் மூடச் ெசய்தார்.
(நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இம்
மண்ணில்
அறிவியல்
வளர்ச்சிக்காக
தன்னுயிைரத் தியாகம் ெசய்தவர்கள் வரிைசயில்
ஹிப்பாட்டியா என்கின்ற ெபண் அறிவியலாளர்
தைலயாய இடம் ெபறுகிறார் என்பைத இன்று
வைர வரலாற்று நூல்கள் ேபாதுமான அளவு
'ஹிப்பாட்டியா'
'பிேளட்ேடா'
மற்றும் உரத்து ெசால்லவில்ைலதாேன?
'அரிஸ்டாட்டிலினுைடய தத்துவங்களில் மிகுந்த
ஆளுைம மிக்கவர் என்பேதாடு 'அப்பேலானியஸ்' ெபலஜியசும் புனித அகஸ்டினும்
மற்றும் பிற நிலக்கணக்கியலாளருைடய எழுத்துக்கள்
மீதான திறனாய்வினாலும் தனித்து விளங்கினார். மரணம் என்பது மதத்தின் மிகப் ெபரிய ஆயுதம்.
ஒவ்ெவாரு நாளும் அவருைடய கல்விச் சாைல மரணம் என்கின்ற ஒன்று இல்லாவிட்டால்
முன்பு பல குதிைர வண்டிகள் சங்கிலித்ெதாடர் கடவுள் என்பரின் ேதைவேய மனித சமுதாயத்தில்
ேபால் நின்றன. அவருைடய ெசாற்ெபாழிவைற ேதான்றியிருக்க வாய்ப்புகள் மிகக் குைறவு.
அெலக்சாண்டிரியாவின்
ெசல்வந்தர்களாலும், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பேத கடவுைள
புதுைம விரும்பிகளாலும் நிரம்பி வழிந்தது.
தக்க ைவக்க மக்கள் மனதில் பதியப் பட்ட
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முதல் ஆணி என்று கூறலாம். மரணம் பற்றி
ேவதநூல்கள் உைரத்தைத புத்தியுள்ள மனிதர்கள்
ேகள்விக்குட்படுத்த தான் ெசய்தார்கள். ஆனால்
மதத்தின் அடுத்த உடனடி ஆயுதம் வன்முைறயும்
ெகாடுங்ேகான்ைமயும்தான் என்பைதத்தாேன நாம்
பார்த்து வருகிேறாம்.
ெபலஜியஸ் என்கின்ற பிரிட்டிஸ் மதகுரு ஒருவேர இதைனக்
ேகள்வி ேகட்கும் கருத்துக்கைளப் பதிவிடலானார். அவர்
மட்டுமல்ல பல மதக்கருத்துக்கைள மறுத்தவர்களில்
மதகுருமார்களும் அடங்குவர். இங்கர்சால் அவர்கேள
மதக்கல்வி கற்றவேர என்பைத அறிேவாமல்லவா?
உண்ைமயாக மதத்ைத அறிவின் ெவளிச்சத்தில் பார்க்கும்
எவரும் இதைனச் ெசய்தனர் அவர்கள் அறிவியலறிஞர்களாக
மட்டுமல்ல மதகுருமார்களாகவும் இருந்தனர்.
"மரணம் என்பது ஆதமின் பாவத்தினால் இவ்வுலகில்
அறிமுகப்படுத்தப்படலில்ைல, மாறாக, இயற்ைகயின் விதிப்படி
அவன் மாண்டுதான் ஆகேவண்டும். எனேவ அவன் பாவேம
ெசய்யாமலிருந்திருந்தால் கூட மாண்டுதான் ேபாயிருப்பான்,
அவனுைடய பாவத்தின் விைளவுகள் அவைன மட்டுேம சாரும்;
தவிர, அவனுைடய சந்ததிைய பாதிக்காது, இப்ேபாதைனைய
அவர் ேமற்கு அய்ேராப்பா மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்கா
முழுவதிலும் எடுத்துச் ெசன்றார்.
'ஆதாமுைடய வீழ்ச்சிக்கு முன்ேப உலகில் மரணம் இருந்து
வந்ததா?' அல்லது 'ஆதாமுைடய பாவத்துக்கு தண்டைணயாக
தான் மரணம் உலகில் புகுத்தப்பட்டதா?' என்ற ேகள்விக்கான
பதிைலத் தீர்மானிப்பதில், ெபலஜியஸின் கருத்துக்கள்
இயற்ைகேயாடு ஒத்திருந்ததா அல்லது முரண்பட்டிருந்ததா என்று
ஆய்வு ெசய்யப்படவில்ைல. பதிலாக, புனித அகஸ்டீனின் மதக்
ேகாட்பாடுகளுடன் தான் ெபாருந்திப் பார்க்கப்பட்டது. முடிவும்
எதிர்பார்க்கக் கூடியதாகேவ அைமந்திருந்தது. (அதாவது
ெபலஜியஸ் நாடு கடத்தப்பட்டார்)
ஆனால் மதத்தின் ேபரால் ேதவாலயங்களின் அதிகாரத்தால்
தூக்கிப் பிடிக்கப்பட்ட இந்தக் ேகாட்பாடானது ேகள்விக்கப்பாற்பட்ட
நவீன அறிவியலின் கண்டுபிடிப்புகளால் தூக்கிெயறியப்பட்டது.
பூமியில் ஒரு மனித உயிர் ேதான்றுவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு
முன்ேப, இலட்சக்கணக்கான தனி உயிரிகளும், அதற்குேமல்
பல்லாயிரக்கணக்கான உயிரின வைககளும் ெபாதுப்பண்புள்ள
இனக் கூட்டங்களும் மரணமைடந்திருக்கின்றன, அந்தப்
பரந்த மூதாைதயரின் வழித்ேதான்றல்களில் ஒரு மிகச் சிறிய
விகிதம்தான் இன்று நம்மிைடேய எஞ்சியுள்ளது. (நூல்
மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இவ்வாறாக ஆதாமுக்கு முன்ேப உலகில் மரணம்
என்று ஒன்று இருந்தது என்று கூறிய குற்றத்திற்கு
ெபலஜியசு ஆளாகி நாடு கடத்தப்பட்ட பின்னர்
மதம் இது குறித்து கறாரான நடவடிக்ைககளில்
இறங்கியது.
'ெபலஜியன் முரண்பாட்டில்' வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பானது
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விைளைவ உருவாக்கியது.
உலகின் ேதாற்றத்ைதப் பற்றிக் கூறும் நூல் கிறித்துவத்தின்
அடிப்பைடயாகியது. ஒருபக்கம் இைறயியற் பார்ைவயில்
ஏெதன் ேதாட்டத்தில் நடந்த பாவமும், ஆதாம் வரம்பு மீறியதும்
தண்டிக்கப்பட்டதும் மிகப் ெபரிய முக்கியத்துவம் ெகாண்டைவயாக
மாறின என்றால், மற்ெறாரு புறம் தத்துவவியல் பார்ைவயில்
பிஷப்புகளுக்கு அறிவியல் துைறயில் மிகப் ெபரிய அதிகாரத்ைத
அளித்தது. வானவியல், நிலவியல், பூேகாளம், மானுடவியல்,
காலக் கணிப்புத் துைற, ேமலும் மனித அறிவின் பிற அைனத்து
பிரிவுகளும் பிஷப்பின் அறிவியல் ெகாள்ைகயுடன் ஒத்துப்
ேபாகுமாறு அைமக்கப்பட்டன. (நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இப்ேபாது புனித அகஸ்டீன் என்கின்ற பாதிரியாைரப்
பற்றி நாம் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
புனித அகஸ்டீன் ேகாட்பாடுகேள கிறித்து
மதத்தின் அடிப்பைட விதிகளாகக் கிட்டத்தட்ட 15
நூற்றாண்டுகளுக்கு ேமலாக வரலாற்றில் ஆட்சி
ெசய்தன என்று எடுத்துைரக்கும் டிராப்பர் அவருைடய
இைறயியைல ஒருவர் வாசித்தால் தனியாக அவற்ைற
விமர்சனம் ெசய்ய ேவண்டிய ேதைவ இருக்காது
என்று கூறுகிறார். அந்த அளவுக்கு அவருைடய
எழுத்துக்கள் இருந்தன,,, உதாரணத்துக்கு ஒரு சில
வரிகள். புனித அகஸ்டீனடமிருந்து,
புனித அகஸ்டீன் ேமலும் கூறிக் ெகாண்டு ேபாகிறார். இவ்வாறாகக்
கடவுளால் உச்சரிக்கப் பட்ட வார்த்ைதகள் ெதாடர்ச்சியாக
உச்சரிக்கப் பட்டன. ேமலும் இவற்ைற உச்சரிப்பதற்கு முன்ேப
பைடக்கப்பட்ட ஒரு ெபாருள் இருந்திருக்க ேவண்டும். எனேவ
இப்ெபாருளானது விண்ணும் மண்ணும் ேதான்றுவதற்கு
முன் எந்த உயிரும் ேதான்றியிருக்க முடியாது. ஆனால்
அது ஒரு பைடப்பாகதான் இருக்க ேவண்டும். ஏெனனில்
அதனின்று ெவளிப்பட்ட வார்த்ைதகள் முடிந்து விடுகின்றன.
ஆனால் கடவுளின் வார்த்ைதகள் என்ெறன்ைறக்குமானைவ
என்பைத நாம் அறிேவாம். ேமலும் ேபசப்பட்ட வார்த்ைதகள்
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ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உச்சரிக்கப் படவில்ைல. மாறாக ஒேர
ேநரத்தில் உச்சரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படியில்லாவிட்டால்
அைவ ேதான்றிய காலம் இருந்து அது ேவறுபட்டிருக்கும்.
ெதாடர்ச்சி என்பது இயல்பாகேவ ேநரத்ைதக் குறிக்கும்.
ஆனால் அப்ேபாேதா அழியாைமயும் நிைலத்திருப்பைவயும்
தவிர ேவெறதுவுேமயில்ைல. என்ெறன்ைறக்குமாக் கடவுள்
அறிந்து கூறியிருக்கும் வார்த்ைதகள் அவற்றிற்குரிய காலத்தில்
நடந்ேதறுகின்றன. (நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)

இவ்வாறு
நீண்டு
ெசல்கிறது
புனித
அகஸ்டினுைடய தத்துவம். டிராப்பர் கூறியது
ேபால் இவற்ைற நாம் தனியாக விமர்சிக்க
ேவண்டாம்தாேன? இந்த வாசகங்கள் டாக்டர்
பாஸி என்பவரின் கத்ேதாலிக்க திருச்சைப
தந்ைதயரின் நூல் திரட்டு என்கின்ற நூலிலிருந்து
எடுக்கப்பட்டது என்றும் டிராப்பர் ெதரிவிக்கிறார்.
மதத்துக்கும் அறிவியலுக்குமிைடேய மிகப் ெபரிய
முரண்பாடுகைளத் ேதாற்றுவித்த பாதிரியாரும்
இவேர என்று டிராப்பர் விரிக்கிறார்,
அறிவுத்திறேனாக்கிய
வளர்ச்சியில்
அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகம் நிகழ்த்திய
மாெபரும் சாதைனைள அழிக்கும் ேவைலைய
புனித அகஸ்டீன் காலத்திய கிறித்துவ மதம்
ெசய்யலாயிற்று. உலகம் மற்றும் மனிதனின்
பைடப்புக் ேகாட்பாடுகள் பற்றி ைபபிளின் கைதகைள
நாம் அறிந்திருப்ேபாம். எனேவ இக்கட்டுைரயில்
அப்பகுதிகள் பற்றிய விவரைணகைளத் தவிர்த்து
சில முக்கியமான விவாத உைரகைளப் பற்றி மட்டும்
பார்க்கலாம், பூமி தட்ைடயாக இருக்கிறது என்றும்
பூமிக்கு ேமற்கூைரயாக வானம் இருக்கிறது என்றும்
பூமிக்குக் கீேழ அக்கினிக் குண்டமாக பாதாளம்
இருக்கிறது என்பதுேம உலகம் பற்றிய மதத்தின்
சித்திரமாக இருந்தது இல்ைலயா? ஆனால்
அவ்வாறில்லாமல் பூமி தட்ைட அல்ல உருண்ைட
என்றும் அெலக்சாண்டிரியா அருங்காட்சியகத்தின்
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகேள உணர்த்திவிட்டன
அதன் வழி வந்த எேராஸ்தனீசு என்கின்ற
அறிவியலாளர் உணர்ந்து உைரத்திட்டார் என்றும்
ஏற்கேனேவ கூறிேனாமில்ைலயா? இந்தக் கூற்ைற
மறுத்து புனித அகஸ்டின் கால மதவாதிகள்
என்னெவல்லாம் கூறி வாதிட்டார்கள் என்று
பார்ப்ேபாமா…

34

பூமி
ேகாள
வடிவத்திலுள்ளது
என்று
ெசால்பவர்கைளப் பார்த்து லக்டானிடஸ் என்பவர்
எழுப்பும் ேகள்விகைளப் பாருங்கள்
தாவரங்களும் மரங்களும் பூமியின் அடுத்த
பாகத்தில் கீழ்ேநாக்கி ெதாங்கிக் ெகாண்டிருக்கின்றன.
மனிதர்களின் கால்கள் அவர்கள் தைலைய
விட உயரமாக இருக்கின்றன என்ெறல்லாம்
நம்புமளவுக்கு மனிதர்கள் முட்டாள்களாக இருக்க
முடியுமா? பூமியின் அடுத்த பக்கத்திலிருந்து
எப்படி ெபாருட்கள் கீேழ விழாமல் ெதாங்கிக்
ெகாண்டிருக்கின்றன? அவர்களிடம் ேகட்டால் இது
ேபான்ற முரண்பாடுகளுக்கு என்ன சமாதானம்
ெசால்வார்கள்? ((நூல் மூன்றாம் அத்தியாயம்)
இதைனத் ெதடர்ந்து புனித அகஸ்டீன் உறுதியாகப்
பதிலளிக்கிறார்
பூமியின் அடுத்த பாகத்தில் யாரும் வசித்துக்
ெகாண்டிருக்க முடியாது. ஏெனனில் ஆதமின்
வாரிசுகளில் அப்படி எந்த ஓர் இனமும் விவிலியத்தில்
ெசால்லப்படவில்ைல (!!!!)
இைவ எல்லாவற்ைறயும் விட பூமி உேலாக
வடிவிலுள்ளது என்கின்ற வாதத்தில் அதிகமாகப்
பதிலளிக்கப்படாத
ேகள்வி
இதுவாகத்தான்
இருந்திருக்கும், “நியாயத் தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில்
பூமியின் அடுத்த பக்கத்திலுள்ள மனிதர்கள்
ஆகாயத்திலிருந்து கீழிறங்கி வரும் கடவுைள எப்படி
பார்க்க முடியும்?
இவ்வாறாக
நீண்டு
ெசல்லும்
அறிவு
வளர்ச்சிக்கான ேபாராட்ட பாைதயின் வரலாற்றுச்
சுவடுகளுக்கான ஒரு முன்னுைரேய இக்கட்டுைர.
தங்கள் வாழ்க்ைகையயும் தங்கள் இன்னுயிைரயும்
மதங்களின் தண்டமுைற மன்றத்திடம் பலியிட்டு
அறிவியலாளர் இந்தக் ேகள்விகைளத் தாண்டி
அறிவியல் உண்ைமகைள மனித புத்தியில் நிைல
ெபறச்
ெசய்தார்கள்.
அெலக்சாண்டிரியாவின்
அழிவுக்குப் பிறகு நீண்ட காலம் கழித்து அராபியர்கள்
அதைனக் ைகப்பற்றி நின்று ேபாயிருந்த அல்லது
நிறுத்தப் பட்டிருந்த அறிவியல் வளர்ச்சிையக்
குறிப்பாக
வானவியலிலும
கணிதவியலிலும்
ெதாடர்ந்தார்கள். ஆனால் அதன்பிறகும் 18ம்
நூற்றாண்டு வைர மதத்திற்கும் அறிவியலுக்குமான
ேமாதல் அரசு அதிகாரத்ைதயும் மீறிக் கூட
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நடத்தப்பட்டுக் ெகாண்ேட இருந்தது. ஒரு கட்டத்தில்
அய்ேராப்பா அரசிடமிருந்து மதத்ைத பிரித்திட
தீர்மானித்தது. அதுவைரயிலுமான வரலாறு கூட பல
நூல்களாக இயற்றப்படும் வண்ணம் முக்கியத்துவம்
வாய்ந்தேத ஆகும். மதத்தின் இத்தைகய வரலாற்ைற
அறிந்திருந்தும் அறிவியைலத் ெதாழிலாக ஏற்றுக்
ெகாண்டிருப்பவர் பலரும் மதம் மனித வாழ்வில்
இன்றியைமயாதது எனக் கூற முற்படும்ேபாது அதைன
மறுத்துத் தைலவர் ெபரியாரின் கடவுள் மறுப்பு
முழக்கங்கள் நமக்குள் உயிர்ப்ேபாெடாலிக்கின்றன.
அைவ மனித இன வரலாற்ைற சுருக்கிக் கூறிட்ட
வரிகளாகும்.

அடிக்குறிப்புகள்
1.

HISTORY OF THE CONFLICT BETWEEN
RELIGION AND SCIENCE
By John William Draper, M. D., LL. D., December 1873.

ஹிஸ்டரி ஆஃப் த கான்ஃபிலிக்ட் பிட்வீன்
ரிலிஜன் அண்டு ைசயின்ஸ் (மதத்துக்கும்
அறிவியலுக்குமான ேமாதலின் வரலாறு),
திசம்பர் 1873.
ஆசிரியர்: டிராப்பர்,
ேஜம்ஸ் வில்லியம்(1811-1882)

ஆசிரியர் குறிப்பு
1930களில்,

தமிழகத்தில் முதல் தைலமுைற
சுயமரியாைதத்
திருமணங்கள்
நைடெபற்றுக்
ெகாண்டிருந்த காலகட்டத்தில், சாதி மறுப்புத்
திருமணங்கள் ெசய்து ெகாண்ட சுயமரியாைதச்
சுடெராளிகள் ச.வீ.க.முத்துசாமி- காந்தியம்மாள்
அவர்களின் ேபத்தி ஆவார் ஓவியா. தந்ைதயார்
தமிழரசன் என்ற இராசாமணி, தி.மு.க.ப.க.,

அதன்பின் திராவிடர் கழகத்தில் ேபச்சாளாராக,
மாவட்டப் ெபாறுப்புகளில் இருந்து பணியாற்றியவர்.
ஓவியா 13 வயதிலிருந்து ேமைடப்ேபச்சாளராக
இருந்து வருகிறார். மகளிர் விடுதைல மன்றம்,
தமிழனப்ெபண்கள்
விடுதைல
இயக்கம்,
தாழ்த்தப்பட்ேடார் பிற்படுத்தப்பட்ேடார் நல இயக்கம்
ஆகிய அைமப்புகைள நடத்தியவர். ஏழாண்டுகள்
நடத்தப்பட்ட புதிய குரல் இதழின் ஆசிரியர். புதிய
குரல் என்னும் இயக்கத்தின் நிறுவனர். இது ஒரு
கலாச்சார இயக்க, சிந்தைன உருவாக்கக் களம்.
சாதியற்ற, பாலின ேபதமற்ற தமிழ்ச் சமூகம் அதுேவ
இலக்கு என்பது இந்த இயக்கத்தின் குறிக்ேகாள்
வாசகம். சாதியற்ற ெபாது ெவளிையக் கட்டுவேத
இதன் முகாைமயான ேநாக்கம்.
திரு. ஆனந்தன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட
புத்த மதத்தின் சாரம் என்ற புத்தகத்திைன ெமாழி
ெபயர்த்தவர் ஓவியா. 'ெபண்ணும் ஆணும் ஒண்ணு',
'கருஞ்சட்ைடப்ெபண்கள்',
'ஆதிப்ெபண்ணின்
அடிேதடி', 'மதம் மாறச்ெசான்னாரா ெபரியார்?',
'புதிய குரல் ெதாகுப்பு', 'மதமும் ெபண்களும்'
என்னும் பல நூல்களின் ஆசிரியர். ’மதத்திற்கும்
அறிவியலுக்குமான ேபார்’ என்னும் இவரின்
ெமாழிெபயர்ப்பு நூல் ெவளிவர இருக்கிறது.
சிந்தைனயாளன், உண்ைம, காலச்சுவடு, ைகத்தடி
ேபான்ற ஏராளமான இதழ்களில், மலர்களில்
இவரது கட்டுைரகள் இடம் ெபற்றிருக்கின்றன.
கருத்துைரயாளராக, எழுத்தாளராக ஊடகத்தளத்தில்
இயங்கி வருகிறார். 22 ஆண்டுகள் ஒன்றிய
அரசுப்பணியாளராக,
இந்திய
விண்ெவளி
ஆராய்ச்சி மய்யத்தில் பணி புரிந்தவர். தற்சமயம்
கம்ெபனி ெசகரட்டிரியாக ெசன்ைனயில் ெசாந்தத்
ெதாழில் ெசய்து வருகின்றார். பல தனியார்
நிறுவனங்களுக்கும் பணியாற்றுகிறார்
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The Indus script is most likely to have belonged
to the Dravidian family.

The Indus symbols and seals represent a logo-syllabic script
and based on computer analysis,it is strongly suggested that
an underlying agglutinative Dravidian language is the most
likely candidate for the underlying language of the Indus Valley Civilization.
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