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மனிதக் குரங்கு  மனிதனாக மாறிய 
இடைநிடைப்படியில்  உடைப்பின் 
பாத்திரம்* 
 

– பிரடைரிக் எங்டகல்ஸ் 

 

சகை டசல்வத்தினுடைய ததாற்றுவாயும் உடைப்தப என அரசியல் டபாருளாதார 
நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். உண்டமயிதை – இயற்டகக்கு அடுத்தபடியாக – 
அதுதான் ததாற்றுவாய் ; இயற்டக மூைாதாரமாக வைங்கும் டபாருடள அது 
டசல்வமாக மாற்றுகிறது. ஆனால் அளவிைமுடியாத வடகயில் அடத விை அது 
இன்னும் கூடுதைாகவும். ஓர் அர்த்தத்தில், உடைப்பு மனிதடனதய படைத்தது என்று 
நாம் கூறதவண்டிய அளவுக்கு அது மனித வாழ்வு முழுவதற்கும் முதன்டமயான 
அடிப்படை நிபந்தடனயாக இருந்துடகாண்டுள்ளது. 

 

பை ைட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், இன்னும் திட்ைமாக நிர்ணயிக்கப்பைாத, 
மூன்றாம் காைக்கூறு (Tertiary period) எனப் புவியியல்வாதிகள் அறிந்துள்ள 
பூமியின் வரைாற்றின் ஒரு சகாப்தத்தில் – அதனுடைய இறுதிக்க்கட்ைத்தில் 
இருப்பதற்கு அதிக சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு – உன்னதமான வளர்ச்சி டபற்ற மனிதக் 
குரங்கு இனமானது டவப்பமண்ைைத்தில் – தற்தபாது இந்துமாகைலின் அடியில் ஒரு 
தவடள மூழ்கிப்தபான ஒரு டபரும் கண்ைமாக இருக்கைாம் – ஏததா ஓர் இைத்தில் 
வாழ்ந்தது. நம்முடைய இந்த மூதாடதயர்கடளக் குறித்த ஒரு உத்ததசமான 
வர்ணடனடய ைார்வின் நமக்குக் டகாடுத்துள்ளார். அவர்கள் முழுடமயாகதவ 
உதராமத்தால் மூைப்பட்டிருந்தனர்; அவர்கள் தாடிகடளயும் கூர் முடனயுள்ள 
காதுகடளயும் டபற்றிருந்தனர் ; மரங்களின் மீது கூட்ைங்கூட்ைமாக வாழ்ந்தனர். 

 

மரதமறுதல் என்பது டக கால்களுக்கு வித்தியாசப்பட்ைடதாழில்கடளப் பகிர்ந்து 
விடுகிறது; அவர்களுடைய வாழ்க்டக முடறயில் தட்டையான நிைத்தின் மீது நிடை 
டபயர்ந்து டசல்ை தவண்டி ஏற்பட்ைதபாது இந்த மனிதக் குரங்குகள் டககடளப் 
பயன்படுத்தும் பைக்கத்டத படிப்படியாகக் டகவிட்ைன; தமலும் தமலும் அதிகமாக 
ஒரு நிமிர்ந்த உைற்பாணிடயதய அனுசரித்தன. மனிதக் குரங்கு மனிதனாக மாறிய 
இடைநிடையில் இது நிர்ணயமான ஒருபடி ஆகும். தற்தபாதுள்ள எல்ைா மனிதக் 
குரங்குகளுக்கும் நிமிர்ந்து நிற்கவும் பாதங்களினால் நைக்கவும் முடியும்; ஆனால் 
அது அவசரகாைங்களிதைதான், அதுவும் விகாரமாகத்தான். அவற்றினுடைய 
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இயல்பான நடை பாதி நிமிர்ந்தும் பாதி குனிந்தும் டசல்லும் நடைதய, அதில் அடவ 
டககடளயும் பயன்படுத்துகின்றன. டபரும்பாைானடவ தங்களது முஷ்டியின் விரல் 
கணுக்கடளப் பூமியின் மீது ஊன்றிக் கால்கடள உள்தள இழுத்து நீண்ை 
டககளிடைதய உைடை ஊசைாட்டிச் டசலுத்துகின்றன – நைக்கும் திறனில்ைாத 
ஒருவர் கடவக் தகால்களினால் நைந்து டசல்வதற்கு ஒப்பாக இதடனக் கூறைாம். 

 

டபாதுவாக, நான்கு கால்களினால் நைப்பது முதல் இரண்டு கால்களினால் நைப்பது 
வடர உள்ள இடைநிடைக் கட்ைங்கடள எல்ைாம் இன்டறய மனிதக் குரங்குகளிைதம 
காணைாம். இருந்தாலும், பின் டசான்ன நடை அவற்றில் எதற்கும் தாற்காலிகமாகச் 
சமாளித்துக் டகாள்வதற்கும் கூடுதைான முக்கியத்துவம் டகாண்ைதாக 
இருக்கவில்டை. உதராமம் பைர்ந்த நமது மூதாடதயரிடைதய நிமிர்ந்த நடை என்பது 
முதலில் ஒரு விதியாகவும் பின்னர் காை அடைவில் ஓர் அவசியமாகவும் ஆகியது, 
இதற்குள்ளாக டககளுக்குப் பல்தவறுவடகயான இதர தவடைகளின் டபாறுப்பும் 
ஏற்பட்டிருக்க தவண்டும் என்படதப் புரிய முடியும். மனிதக் குரங்குகளிடைதய 
ஏற்டகனதவ டககளும் பாதங்களும் பயன்படுத்தப்படுவதில் சிறிது வித்தியாசம் 
இருக்கிறது. தமதை டசான்னதற்கு ஒப்ப, மரதமறுவதில் டககளுக்கும் 
பாதங்களுக்கும் டவவ்தவறு உபதயாகங்கள் உள்ளன. கீழ்ப்படியில் உள்ள சிை 
பாலூட்டிகள் தங்களது முன்பாதங்கடள உபதயாகிப்படதப் தபாை உணடவச் 
தசகரிக்கவும் பிடிக்கவுதம டககள் முக்கியமாக உபதயாகிக்கப் படுகின்றன. 

 

மரங்களில் தங்களுக்குக் கூடுகடளக்கட்டிக் டகாள்ளவும் அல்ைது உதாரணமாக 
சிம்பன்ஸி குரங்டகப் தபாைத் தங்கடள பருவமாற்ற நிடைகளிலிருந்து பாதுகாத்துக் 
டகாள்ளக் கிடளகளிடைதய கூடரகள் தவய்ந்து டகாள்ளவும் கூைப் பை மனிதக் 
குரங்குகள் டககடளப் பயன்படுத்துகின்றன. படகவர்களிைம் இருந்து காத்துக் 
டகாள்ளத் தங்களது டககளினால் கழிகடளப் பிடிக்கின்றன; தங்களது டககடளக் 
டகாண்டு எதிரிகடளப் பைங்களாலும் கற்களாலும் தாக்குகின்றன. அடவ கூண்டில் 
பிடிபடும் தபாது மனிதர்களிைமிருந்து சிை சிறிய டசயல்கடள ஒத்த வடிவத்தில் 
டசய்யத் தங்களது டககடளப் பயன்படுத்துகின்றன. இதில்தான், மனிதடன 
அதிகபட்சம் ஒத்த மனிதக் குரங்குகளின் வளர்ச்சியடையாத டகக்கும் 
ைட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளின் உடைப்பினால் உன்னதமான சிறப்பு டபற்றுள்ள 
மனிதக் டகக்குமிடைதய உள்ள டபரிய இடைடவளிடய ஒருவன் காண்கிறான். 
இந்த இரு டககளிலும் உள்ள எலும்புகளும் தடசகளும் எண்ணிக்டகயிலும் 
டபாதுவான இடணப்பு ஏற்பாட்டிலும் ஒதர மாதிரியானடவ; ஆனால் எந்தக் 
குரங்கின் டகயும் ஒத்த மாதிரி டசய்யமுடியாத நூற்றுக்கணக்கான டசயல்கடள மிகக் 
கீழ்ப் படியிலுள்ள நாகரீகம் முதிராத ஒருவரின் டககளால் டசய்ய முடியும் – எந்தக் 
குரங்கின் டகயும் எந்தக்காைத்திலும் மிகக் கரடுமுரைான கல் கத்திடயக் கூை 
உருவாக்கியதில்டை. 
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மனிதக் குரங்கிலிருந்து மனிதனாக மாறிய இடைநிடையான பல்ைாயிரம் 
ஆண்டுகளில் நமது மூதாடதயர்கள் படிப்படியாகத் தங்களது டககடளப் 
டபாருந்தியவாறு பைக்கப்படுத்தக் கற்றுக்டகாண்ை முதற்டசயல்கள் மிகச் 
சாதாரணமானடவயாக மட்டுதம இருந்திருக்க முடியும். எவ்வளவு கீைான நிடையில் 
இருப்பவராக இருந்தாலும், அதாவது மிருகங்கடள ஒத்த நிடைக்கு மீண்டும் 
திரும்பக் கூடியவராக அனுமானிக்கும் நிடையில் உள்ள, உைலியைாகவும் 
பின்னடைவு டகாள்ளைாம் என கருதப்படுகிற – நாகரீகநிடைடய எய்தாத 
மனிதர்களும் கூை தமற்டசான்ன இடைநிடைடயவாசிகடை விை பைமைங்கு 
தமம்பட்ைவர்கதள. மனிதக் டகயினால் கத்தியாக உருவாக்கப்பட்ை முதல் கல்லின் 
காைத்திற்கு முந்டதய காைத்டத நாம் மனதில் தநாக்கிதனாம் என்றால் – நாம் 
அறிந்துடவத்திருக்கும் வரைாற்றுக்காைத்டத அற்பமாகச் டசய்யக் கூடிய ஒரு 
காைக்கூறு கைந்து விட்டிருக்கக்கூடும். ஆனால் நிர்ணயமான அடி எடுத்து 
டவக்கப்பட்ைாகிவிட்ைது; டக விடுதடை டபற்று விட்ைது; இனிதமற்டகாண்டு அது 
தமலும் தமலும் அதிக நுண்திறத்டதப் டபறமுடியும்; இவ்வாறு டபறப்பட்ை அதிக 
டநகிழ்ச்சித்திறமும் வழி வழியாக அடையப்பட்டு தடைமுடறக்குத் தடைமுடற 
டபருகி வந்தது. 

 

இவ்வாறாக டக உடைப்பிற்கான உறுப்பு என்பது மட்டுமல்ை, உடைப்பின் 
விடளபயனும் அதுதவயாகும். உடைப்பினால் மட்டுதம, எப்டபாழுதும் புதிய 
டசயல்களுக்குப் டபாருந்தியவாறு அடமத்துக் டகாள்ளவது, இவ்விதத்தில் தனிச் 
சிறப்பான வளர்ச்சி அடைந்த தடசகள், தடச நார்கள் – ஒரு குறிப்பிட்ை காைத்தின் 
தபாக்கில் மாற்றமடைந்த எலும்புகள் ஆகியடவகடள வழி வழியாகப் டபறுவது, 
இவ்வாறுவழி வழியாகப் டபறப்பட்ை நுண்ணயங்கடளப் புதிய, தமலும் 
தமலும்கூடுதைான சிக்கைான டசயல்களுக்குத் திரும்பத் திரும்பப் பயன்படுத்துவது 
என ஒரு ரஃப தயலின் ஓவியங்கடளயும், டதார்வால்ட்ஸனின் சிற்பங்கடளயும் ஒரு 
பகனீனியின் சங்கீதத்டதயும் டசப்பிடுவித்டதயின் விடளவு தபாை முன்டகாண்டு 
வந்து நிறுத்தத்தக்க மதகான்னதத் ததர்ச்சிடய மனிதனின் டகக்கு அளிக்கப்பட்ைது. 

 

ஆனால் டக மட்டும் தனித்து இருக்கவில்டை; அது முழு டமாத்தமான, உயர்ந்தபட்ச 
பல்கூட்டுத்டதாகுதியான அங்கஜீவியின் ஓர் உறுப்பாகும். டக என்ன 
நற்பயடனப்டபற்றததா, அடத அது பணி புரிந்த உைைடமப்பு முழுவதும் டபற்றது; 
இது இரண்டு வழிகளில் நைந்ததறியது. 

 

முதைாவதாக, வளர்ச்சியின் ஒன்தறாடைான்று டதாைர்பு விதி என ைார்வின் 
அடைத்ததற்கு ஒத்த வடகயில் உைைடமப்பு அந்த (உடைப்பின்) நற்பயடனப் 
டபற்றது. ஓர் அங்கஜீவியின் தனிப்பட்ை உறுப்புகளின் சிறப்புத் தன்டம டபற்ற 
வடிவங்கள் எப்தபாதுதம, தமலீைாக அவற்றுைன் டதாைர்பற்றதாகத் டதரிகிற இதர 
உறுப்புகளின் குறிப்பிட்ை வடிவங்களுைன் பிடணக்கப்பட்டுள்ளன என அந்த விதி 
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அறிவிக்கிறது. இவ்வாறாக ஜீவ அணுக் கருவற்ற சிவப்பு ரத்த அணுக்கடளயும் 
முதுடகலும்பின் முதல் எலும்புைன் இரட்டை மூட்டுகளால் இடணக்கப்பட்ை 
தடைடயயும் டபற்றிருக்கும் எல்ைா மிருகங்களும் எவ்வித விதிவிைக்குமின்றித் 
தங்களது குட்டிகளுக்குப் பாலூட்ைப் பால் சுரப்பிகள் டபற்றிருக்கின்றன. 
அடதப்தபாைதவ, பாலூட்டும் மிருகங்களின் பிளவுபட்ை குளம்புகள் என்பது 
அடசதபாடுவதற்கான பல் கூறைங்கிய வயிற்டறப் டபற்றிருப்பது என்பதுைன் 
முடறயான இடணப்புக் டகாண்டிருக்கிறது. சிை குறிப்பிட்ை வடிவங்களில் ஏற்படும் 
மாற்றங்கள் உைலினுடைய இதர உறுப்புகளின் வடிவங்கடள மாற்றுவதில் 
அைங்கியுள்ளன- இந்தத் டதாைர்டப நம்மால் விளக்க முடியவில்டைடயனினும் இது 
உண்டமதய. நீைக்கண்கடளப் டபற்ற தூய டவள்டளப் பூடனகள் எப்தபாதுதம 
அல்ைது கிட்ைத்தட்ை எப்தபாதுதம டசவிைாக உள்ளன. படிப்படியாக தமலும் 
தமலும் நிடறவுடபற்று வந்த மனிதக் டகயும் இடத ஒத்து ஒதர அளவில் நிமிர்ந்த 
நடைக்கு உகந்த வடகயில் பாதங்கள் டபாருந்தி வந்தடமயும் தசர்ந்து இந்தப் 
ஒன்தறாடைான்று டதாைர்பு இடணப்பின் காரணமாக அங்க ஜீவிகளின் இதர 
உறுப்புகள் மீது நிச்சயமாக எதிர்விடனகடளப் புரிந்தன. இருந்ததபாதிலும் கூை, 
யதார்த்த உண்டமடயப் டபாதுப்படையாக அன்றி அதற்கு தமல் அதிகமாகச் 
டசால்லுவதற்குச் சாத்தியமல்ைாத வடகயில் தபாதுமான அளவுக்கு இந்தச் 
டசயற்பாடு ஆராயப்பைவில்டை. 

 

உைலின் இதர பாகங்கள் மீது, டககள் டசலுத்திய தநரடியான, கண்கூைான தாக்கம் 
அதிக முக்கியமானதாகும். நமது வானர மூதாடதயர்கள் சமூக உணர்வு 
டகாண்ைவர்களாக இருந்தனர் என்படத ஏற்கனதவ பார்த்ததாம். மிருகங்களிதைதய 
மிக அதிக சமூக உணர்வுடகாண்ை மனித ததாற்றத்டத சமூக உணர்வில்ைாத மிக 
சமீபத்திய மூதாடதயரிடைதய ததடுவது சாத்தியமில்டை என்பது டதளிவு. 
இயற்டகயின் மீது உடைப்டபக் டகாண்டு ஆளுடக டகாள்வது, டகயின் 
வளர்ச்சியுைன் டதாைங்கியது; ஒவ்டவாரு புதிய முன்தனற்றத்தினாலும் மனித 
அறிடவல்டை விரிவடைந்தது. அதுவடர அறியப்பைாமல் இருந்த இயற்டகப் 
டபாருள்களின் புதிய பண்புகடளத் அடுத்தடுத்து மனிதன் கண்டுபிடித்துக் 
டகாண்டிருந்தான். மற்டறாருபுறம் உடைப்பின் வளர்ச்சியானது, சமூகத்தின் 
உறுப்பினர்கள் டநருங்கிக் கூடி வந்து ஒருவருக்டகாருவர் ஆதரவளிக்கவும், கூட்டுச் 
டசயைல்பாட்டுக்கான வைக்கங்கடள அதிகரித்தும் டபருக்கியும் ஒவ்டவாரு தனி 
நபருக்கும் இவ்வித கூட்டுச் டசயலின் நல்ைாதாயத்டதத் டதளியச் டசய்தும் 
அவசியமான உதவிடயப் புரிந்தது. சுருக்கமாகக் கூறுவடதன்றால் உருவாகிக் 
டகாண்டிருந்த மனிதர்கள் ஒருவருக்டகாருவர் டசால்லிக்டகாள்வதற்கு ஏததா ஒன்று 
உள்ளவர்களாகிற நிடைடய எய்தினர். ததடவ என்பது ஓர் உறுப்டபப் படைத்தது; 
மனிதக் குரங்கின் வளர்ச்சியுறாத குரல்வடள டமதுவாக ஆனால் நிச்சயமாக 
தவறுபட்ை ஒலிகடள ஏற்படுத்தக் கற்றதன் வழிதய இன்னமும் தமம்பட்ை ஒலிகடள 
உருவாக்கும் வடகயில் மாற்றியடமக்கப்பட்ைது; வாயின் உறுப்புகள் படிப்படியாக 
ஒருதீர்க்கமான ஒலிக்குப் பின் மற்டறான்றாக உச்சரிக்கக் கற்றுக் டகாண்ைன. 
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டமாழியின் பிறப்டப உடைப்பில் இருந்தும், அதன் மாற்றப் தபாக்கில் இருந்தும் 
விளக்குவது மட்டுதம சரி என்பது மற்ற மிருகங்களுைன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்தபாது 
நிரூபிக்கப்படுகிறது. மிக அதிக வளர்ச்சி டபற்ற மிருகங்களுக்கும் தம்மிடைதய 
ஒன்தறாடைான்று டதாைர்பு டகாள்ள அவசியமான, மிகச்சிறிய அளவிற்கும் கூை 
தபச்சு ததடவப்படுவதில்டை. இயற்டக நிடையில் அதற்குப் தபசுவதற்கு அல்ைது 
மனிதப் தபச்டசப் புரிந்துடகாள்வதற்கு சாத்தியப்பைவில்டை என்பதினால் தனக்கு 
ஏததா ஒரு தடை இருப்பதான உணர்ச்சி எந்த மிருகத்திற்கும் இல்டை. மனிதனால் 
பைக்கப்படும் டபாழுது இது முற்றாகதவ தவறுபடுகிறது. நாயும் குதிடரயும் 
மனிதனுைன் டகாண்ை நட்புக் கூட்டின் காரணமாக, எந்த டமாழியிைான தபச்டசயும், 
தங்கள் கருத்து வீச்சுக்கு உட்பட்டு புரிந்துடகாள்ளும் கல்விடய எளிதாகப் 
டபறுகின்ற வடகயில் தங்கள் காதுகடள வளர்த்துக் டகாண்டுள்ளன. தமலும், 
அவற்றுக்கு அப்பாற்பட்ை தாக முன்பு இருந்த, மனிதனின் தமைான அபிமானம், 
நன்றியுணர்வு, முதைான உணர்ச்சிகடளக் டகாள்ளுவதற்கான திறடனயும் 
அடவடபற்றுள்ளன. இப்படிப்பட்ை மிருகங்களுைன் அதிகமாகப் பைக வாய்ப்புள்ள 
ஒருவன், அதநக வைக்குகளில் அடவ தபசுவதற்குச் சாத்தியமற்ற தங்களது 
தற்தபாடதய நிடைடய ஒரு குடறபாைாக உணருகின்றன என்ற நம்பிக்டகயிலிருந்து 
எளிதாகத் தப்பிக்க முடியாது; இருந்தாலும், டகடுவாய்ப்பாக, இந்தக் குடறபாடு 
இனி தநர் டசய்யமுடிகிற ஒன்றல்ை; ஏடனனில் அவற்றினுடைய வாய்த் டதானி 
உறுப்புகள் ஒரு திட்ைமான திடசயில் மிகவும் தனித்துவமான தன்டம 
டபற்றுவிட்ைன. 

 

இருந்தாலும், சிை குறிப்பிட்ை வடரயடறகளுக்குள் வாய்த்டதானி உறுப்புகளின் 
திறனின்டம மடறயவும் டசய்கிறது. பறடவகளின் குரல் டகாடுக்கும் உறுப்புகள் 
மனிதனுடையவற்டற விை எவ்வளவு மாறுபை முடியுதமா அவ்வளவு 
மாறுபட்டிருந்தாலும் கூை, எல்ைா விைங்குகளிலும் பறடவகள் மட்டுதம 
தபசுவதற்குக் கற்றுக்டகாள்ள வல்ைடவ: மிகவும் அருவருக்கத்தக்க குரடைக் 
டகாண்டுள்ள கிளிதான் மிகச் சிறப்பாகப் தபசுகிறது. கிளி என்ன தபசுகிறததா, அடத 
(அதனாதைதய) புரிந்து டகாள்ள முடிவதில்டை என்று யாரும் ஆட்தசபிக்க 
தவண்ைாம். மனிதர்களுைன் தபசவும் நட்புறவு டகாள்ளவுமான இன்பத்திற்காக 
மட்டும் கிளி ஒதரயடியாய் மணிக் கணக்கில் தபசும்; டதாைர்ந்தாற்தபாைத் தனது 
டசாற்டசல்வம் முழுவடதயும் திரும்பத் திரும்ப ஒப்பிக்கும் என்பது உண்டமதய. 
ஆனால் அதனுடைய கருத்துகளின் வீச்சு எல்டைக்கு உட்பட்தை அதனால் 
டசாற்கடள உள்வாங்கிக் கற்றுக்டகாள்ள முடியும். ஒரு கிளிக்கு வடசச் டசாற்கடள 
அதன் டபாருள் விளங்குகிற வடகயில் டசால்லிக் டகாடுக்க முயற்சித்துப் பாருங்கள், 
(டவப்ப மண்ைைத்திலிருந்துதிரும்புகிற மாலுமிகளின் ஓர் இன்பமான 
டபாழுதுதபாக்கு இது); பிறகு அதற்குத் டதால்டை டகாடுங்கள், டபர்லின் 
டதருக்களில் பை விற்கும் தள்ளுவண்டிக்காரரின் அளவுக்கு, அது வடசச்டசால்டை 
எப்படி பயன்படுத்தைாம் என அறிந்துடகாண்டிருப்படத உங்களால் உணர முடியும். 
அவ்வாதற உணவுக்காக டகஞ்சும் விசயத்திலும் அது உண்டமயாகிறது. 
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முதலில் உடைப்பு, அததாடு தசர்ந்தும், அதன் பிறகும் தபச்சு – இந்த மிக 
முக்கியமான இரண்டு தூண்டுடககளின் டசயல்பாடுகளின் காரணமாக மனிதக் 
குரங்கின் மூடள படிப்படியாக மனித மூடளயாக மாறியது; இதுவும் முன்னடத 
ஒத்ததாக இருந்ததபாதிலும் அடத விை இன்னும் டபரிதாகவும் இன்னும் 
தநர்த்தியாகவும் இருந்தது. மூடளயின் வளர்ச்சியுைன் டகதகாத்துக் டகாண்டு 
அதனுடைய மிக உைனடியான கருவிகளான புைன்களின் வளர்ச்சியும் நிகழ்ந்தது. 
தபச்சின் படிப்படியான வளர்ச்சியுைன் ஒத்த வடகயில் டசவிப்புைனும் 
டசம்டமயடைவது தவிர்க்க முடியாமல் டதாைர்ந்தடதப் தபாை மூடளயின் வளர்ச்சி 
முழுவடதயும் டதாைர்ந்து எல்ைாப் புைன்களும் டசம்டமயடைந்தன. 
மனிதனுடையடத விைப் பருந்தின் கண்கள் மிகத் டதாடைடவப் பார்க்கின்றன; 
ஆனால் மனிதப் பார்டவயானது பருந்தினடதவிைக் கணிசமாகதவ 
அதிகமானவற்டறப் டபாருள்களில் உய்த்துணருகின்றன. மனிதருடையடதவிை 
நாயின் முகரும் உணர்வு மிகக் கூர்டமயானதத; ஆனாலும் மனிதனுக்கு 
டவவ்தவறான டபாருள்கடளக் குறிக்கிற திட்ைமான அறிகுறிகளாக உள்ள 
வாசடனகளில் நூற்றில் ஒரு பகுதிடயக்கூை அதனால் வடகதவறுபாடு 
காணமுடியாது. மனிதக் குரங்கு கரடுமுரைான, ஆரம்ப நிடையில் மட்டுதம 
டபற்றிருக்கும் டதாடுதல் உணர்வானது, மனிதர்களுக்கு டகயின் வளர்ச்சியுைன் 
அக்கம்பக்கமாகதவ, அதுவும் உடைப்பின்மூைமாக வளர்ச்சி டபற்றது. 

 

மூடளயும், அதன் பணியாட்களான புைன்களின் வளர்ச்சியும் உடைப்பு மற்றும் 
தபச்சின் மீதாற்றிய எதிர்விடனகள் பகுத்தறிதடை தமலும் தமலும் டதளிவாக்கியது, 
டபாதுடமப்படுத்துதல் மற்றும் தீர்வுகாணும் திறன் ஆகியவற்டற வளர்த்தியது அது 
தமலும் உடைப்பு மற்றும் தபச்சின் வளர்ச்சிக்கு தூண்டுதடை அளித்துவந்தன. இந்த 
வளர்ச்சி மனிதக் குரங்கிலிருந்து மனிதடன தவறுபடுத்திக் காட்டுவததாடு 
முற்றுப்டபறவில்டை, அடுத்தகட்ை முன்தனற்றத்திற்கு வலுச்தசர்க்கவும் டசய்தது. 
டவவ்தவறுகாைங்களில் டவவ்தவறு மக்களினங்களிடைதய அளவிலும் 
தகாணத்திலும் மாறுபட்ைது, ஓரிைத்தில் நிைவிய சூைல் மற்றும் தற்காலிக 
பின்னடைவுகளால் பாதிக்கப்பைவும் டசய்தது. இவ்வாறு அடைந்த 
முன்தனற்றமானது ஒருபுறம் திட்ைமான திடசயில் உந்தித் தள்ளியது, மறுபுறம் ஒரு 
முழுடமயான வளர்ச்சிடபற்ற மனிதடன, அதன் மூைம் சமூகம் என்ற புதிய 
ஆக்கக்கூறு ததான்றுவதற்கு வழிவகுத்தது. 

 

மரதமறிகளான குரங்குகளின் கூட்ைத்திலிருந்து, மனிதர்கள் ஒரு சமூகமாக 
ததான்றுவதற்கு இடையிைான ைட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் – 
மனிதனுடையஆயுளில் ஒரு வினாடிக்கு இருப்படத விை அதிக முக்கியத்துவம் 
இதற்குப் பூமியின் வரைாற்றில் ஏதும் இல்டை*– நிச்சயமாகதவ கைந்து டசன்றன. 
ஆனால் இறுதியாக அது ததான்றத்தான் டசய்தது. குரங்குகளின் ஒரு கூட்ைத்திற்கும் 
மனித சமூகத்திற்கும் பண்பின் அடிப்படையிைான தவறுபாைாக திரும்பவும் நாம் 
எடதக் காண்கிதறாம்? அது உடைப்தப. பூதகாளச் சூழ்நிடைகளால் அல்ைது 
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அண்டையிலுள்ள மந்டதகளின் எதிர்ப்பால் வடரயடற டசய்யப்பட்ை தீனிப் 
பிரததசத்திற்குள் இடரததடிக் டகாண்டிருப்பதுைன் ஒரு மனிதக் குரங்குக் கூட்ைம் 
திருப்தியடைந்தது; புதிய தீனிப் பிரததசங்கடளப் டபறுவதற்காக அதுகுடி 
டபயர்ச்சிகடள அல்ைது தபாராட்ைங்கடள தமற்டகாண்ைது; தனது கழிவுப் 
டபாருடளக் டகாண்டு அப்பிரததசங்களுக்குத் தன்னுணர்வின்றி உரமளித்தடதத் 
தவிர்த்து அடவ இயற்டக அதன் நிடைடமயிலிருந்து டகாடுத்ததற்கு கூடுதைாக 
வலிந்து எடுத்துக்டகாள்ளும் திறன் அதற்கு இல்டை. எல்ைாத் தகுந்த தீனி 
நிைங்களும் பரவியவுைன் மனிதக் குரங்குகளின் டமாத்தத் டதாடகயில் டபருக்கம் 
ஏற்பைவில்டை; அதிகபட்சமாக அவற்றின் எண்ணிக்டக ஒதர நிடையில் 
தங்கிவிட்ைது. ஆனால் எல்ைா மிருகங்களும் டபருமளவு உணடவ விரயம் 
டசய்கின்றன; அத்துைன் கூடுதைாக, உணவின் அடுத்த தடைமுடறடய 
முடளயிதைதய அழித்துவிடுகின்றன. தவட்டைக்காரடனப் தபாைன்றி ஓநாய் 
தனக்கு அடுத்த ஆண்டிற்குக் குட்டிகடள உணவாக அளிக்கும் டபண்மாடன 
விட்டுடவப்பதில்டை; முழு வளர்ச்சி டபறுவதற்கு முன்னதர இளம் 
புதர்கடளத்தின்று விடுகிற கிதரக்க நாட்டு டவள்ளாடுகள் நாட்டிலுள்ள எல்ைா 
மடைகடளயும் பசுடமயின்றி டவறிச்தசாை டவத்தன. மிருகங்களின் இந்தச் 
“சூடறயாடும் டபாருளாதாரம்”, இனவடககள் தங்களது வைக்கமான உணடவக் 
டகவிட்டு இதர வடகக்கு ஏற்றவாறு தங்கடளஅடமத்துக் டகாள்ள நிர்ப்பந்தித்து, 
படிப்படியாக நிடைமாறுதல் அடைவதில் முக்கியப் பாத்திரம் வகிக்கிறது: இதன் 
புண்ணியத்தால் அவற்றின் ரத்தம் ஒரு தவறுபட்ை இரசாயன ஆக்கத்டதப் டபறவும் 
உைைடமப்பு படிப்படியாக தவறுபைவும் டசய்கிறது; அதத டபாழுதில் தங்கடளத் 
திருத்தியடமத்துக் டகாள்ளாத இனவடககள் சிறுகச் சிறுக இறந்து விடுகின்றன. நமது 
மூதாடதயர்கள் மனிதக் குரங்கிலிருந்து மனிதனாக மாறியதில் இந்தச் சூடறயாடும் 
டபாருளாதாரம் டபரும் அளவில் நற்பங்காற்றியுள்ளது என்பதில் ஐயம் ஏதுமில்டை. 

 

மனிதக் குரங்குகளில் புத்திக் கூர்டமயிலும் சூழ்நிடைடமகளுக்குப் டபாருந்தியவாறு 
அடமத்துக் டகாள்வதிலும் மற்டறல்ைாவற்டறயும் விைதமதைாங்கி நின்ற ஓர் 
இனத்தின் இந்தச் சூடறயாடும் டபாருளாதாரம் உணவாக உபதயாகிக்கப்பட்ை 
தாவரங்களின் எண்ணிக்டகடயத் டதாைர்ந்து டபருக்குவதற்கும் உணவு வடக 
தாவரங்களின் உண்ணத்தக்க பகுதிகடள தமலும் தமலும் கூடுதைாக உண்பதற்கும் 
இட்டுச்டசன்றது. சுருக்கத்தில், “உணவு தமலும் தமலும் பல்வடகயதாயிற்று 
உைலுக்குள் டசல்லும் டபாருட்சத்துகளின் வடகயும் அவ்வாதறயாயிற்று”; இந்தப் 
டபாருட்சத்துகதள மனிதனாக மாறுவதற்கான இரசாயன ஆதாரப்படிகளாகும். 

 

ஆனால் அடவ அத்தடன தசர்ந்தும் கூை இன்னும் உடைப்பு என்ற டசால்லிற்குப் 
டபாருத்தமான டபாருடளப் டபற்றுவிைவில்டை. உடைப்புக் கருவிகடளச் 
டசய்வதிலிருந்தத உடைப்பு ஆரம்பமாகிறது. நாம் காண்கிற மிகப் புராதனமான 
உடைப்புக்கருவிகள் – இன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள, வரைாற்றுக் காைத்திற்கு 
முற்பட்ை மனிதனின் வழிவழியாக வந்த உடைடமகடளக் டகாண்டும் வரைாற்றுக் 
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காைத்தின் ஆரம்ப மக்களுடையவும் மிக மிக முதிர்ச்சியற்ற தற்காைத்துக் நாகரீகம் 
அடையாத மக்கள் குழுவின் வாழ்க்டகப் பாங்டகக்டகாண்டும் 
நிர்ணயிப்படதன்றால், மிகப் புராதன உடைப்புக் கருவிகள் தான் என்ன?. 
தவட்டையாடுவதற்கும் மீன் பிடிப்பதற்குமான அக்கருவிகள் ஒதர சமயத்தில் 
ஆயுதங்களாகவும் பயன்பட்ைன. தவட்டையாடுதல், மீன் பிடித்தல் என்றால், அதற்கு 
முன்தப தாவர உணடவ மட்டும் உட்டகாள்வது மாற்றமடைந்து இடறச்சிடயயும் 
உட்டகாள்ளத் டதாைங்கிவிட்ைார்கள் என்று டபாருள்; மனிதக் குரங்கு மனிதனாக 
மாறிய இடைநிடை மாற்றப்தபாக்கில் இது மற்டறாரு முக்கியமான படியாகும். ஒரு 
உைலின் வளர் சிடத மாற்றத்திற்கு ததடவயான சத்துக்களும் ஆக்கக் கூறுகளும் 
ஏறக்குடறயப் பக்குவப்பட்ை நிடையில் இடறச்சி உணவில் உள்ளன; 
டசரிமானத்திற்கு ஆகும் தநரத்டதக் குடறத்ததின் மூைமாக, தாவர உணடவச் சார்ந்து 
நிகழ்ந்துடகாண்டிருந்த உைலியல் மாற்றங்கடளயும் குடறத்தது, அதன் வழிதய 
கூடுதைான தநரம், டபாருள், சக்திடய வைங்கியது. உருவாகிவந்த மனிதன் தாவர 
ராஜ்ஜியத்திலிருந்து விைகிச் டசன்ற அளவுக்கு அவன் மிருகத்டத விை தமம்பட்ைார். 
தாவர உணதவாடு தசர்த்து இடறச்சியும் உண்ணும் பைக்கம் ஏற்பட்ைதானது காட்டுப் 
பூடன, காட்டு நாய் வடககடள மனிதனின் தசடவயாட்களாக்கின. எனதவ தாவர 
உணதவாடு இடறச்சிடயயும் இடணத்து உண்கிற தபாக்கானது உருப்டபற்றுவந்த 
மனிதனுக்கு உைல் வலிடமடயயும், சுதந்திரத்டதயும் டபறுவதில் நல்ை பங்டக 
ஆற்றியது. ஆயினும் இடறச்சி உணவானது, மிக அதிக அளவில் மூடளக்தக 
நற்பயடன விடளவித்தது. அதனுடைய ஊட்ைத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் ததடவயான 
டபாருள்கடள இப்டபாழுது இன்னும் டசழுடமயாக டபற்றது; எனதவ 
தடைமுடறக்குத் தடைமுடற அதிக விடரவாகவும் முழுநிடறவாகவும் தமம்படுவது 
அதற்குச் சாத்தியமாயிற்று. டசவம் உட்டகாள்தவாருக்கு மரியாடதயில் குடறவு 
எதுவும் டசய்யாத அதத தநரத்தில் குறிப்பிட்டுச் டசால்ை தவண்டியது 
என்னடவன்றால் இடறச்சி உணவு இல்ைாமல் மனிதனின் உருவாக்கம் 
சாத்தியப்பைவில்டை, எனதவ இடறச்சி உணவினால் ஏததா ஒரு காைத்தில் 
நாமறிந்த சகை மக்கள் இனங்களிலுதம நரமாமிசப்பட்சணிகள் உருவாக அது இட்டுச் 
டசன்றது எனினும் (டபர்லின் வாசிகளின் மூதாடதயர்களானடவடைைாபியன்கள் 
அல்ைது வில்ட்ஸியன்கள் ஆகிதயார் பத்தாவதுநூற்றாண்டு வடரக்கும் தங்களது 
டபற்தறாடர உண்படத வைக்கமாகப்டபற்றிருந்தனர்) அது இன்று நமக்கு 
முக்கியமல்ை. 

 

இடறச்சி உணவு நிர்ணயமான முக்கியத்துவம் உடைய இரண்டு 
புதியமுன்தனற்றங்களுக்கு இட்டுச் டசன்றது – டநருப்டபப் 
பயன்படுத்தல்,மிருகங்கடளப் பைக்குதல். முதைாவது பகுதி டசரித்த நிடையில் 
உணடவ வாய்க்கு வைங்கியதால் டசரிமான மாற்றப்தபாக்டக தமலும் 
சுருக்கியது;இரண்ைாவது தவட்டையாடுவததாடு கூை இடறச்சி இன்னும் 
அபரிமிதமாகவும் ஒழுங்காகவும் கிடைப்பதற்கான புதியடதாரு ததாற்றுவாடயத் 
திறந்து விட்ைது; தமலும், பாலிலும் அடதச்தசர்ந்த விடளடபாருள்களிலும் 
ஊட்ைத்தில் இடறச்சிக்குக் குடறந்தபட்சம் சமமான மதிப்புள்ள புதியததார் உணவுப் 
பண்ைத்டத அளித்தது. இவ்வாறு இவ்விரண்டு முன்தனற்றங்களும் மனிதனுடைய 
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விடுதடைக்குப் புதிய சாதனங்களாக விளங்கின. மனிதனுடையவும் சமூகத் 
தினுடையவும் தமம்பாட்டுக்கு அடவ மகத்தான முக்கியத்துவம் உடையனவாக 
இருந்தாலும், அவற்றின் மடறமுக விடளவுகடளப் பற்றி இங்கு நாம் விரித்துக் 
கூறினால் அது நம்டம தவறு புறம் டவகு தூரம் இட்டுச் டசன்றுவிடும். 

 

உண்ணத்தக்கவற்டற எல்ைாம் உண்ணக் கற்றுக்டகாண்ைடதப் தபாைதவ மனிதன் 
எந்த தட்படவப்ப நிடையிலும் வாைவும் கற்றுக்டகாண்ைான். குடியிருக்கத்தக்க 
உைகம் முழுவதிலும் அவன் பரவி வாழ்ந்தான்; தனது டசாந்தப் தபாக்கில் அடத 
முழுடமயாகச் சாதித்த ஒதர மிருகம் அவதன. எல்ைா தட்படவப்ப நிடைகளுக்கும் 
தங்கடளப் பைக்கப்படுத்திக் டகாண்ை இதர மிருகங்கள் – வீட்டுப் பிராணிகளும் 
பூச்சி இனங்களும் – தங்களது டசாந்தப் தபாக்கில் சுதயச்டசயாக அவ்வாறு 
மாறவில்டை; மனிதனுடைய அடிச்சுவட்டைப் பின்பற்றிச் டசன்தற அவ்வாறு 
மாறின. ஒதர மாதிரியான டவப்ப சூைல் நிைவிய தனது அசல் குடியிருப்புப் 
பிரததசத்திலிருந்து மனிதன் தவனிற்காைம், பனிக்காைம் என வருைம் இரண்ைாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ள குளிர் பிரததசங்களுக்குப் டபயர்ந்து டசன்றதானது புதிய 
ததடவகடள – குளிடரயும் ஈரத்டதயும் எதிர்த்து பாதுகாப்பான புகலிைமும் 
உடுப்பும் என்பதாக – படைத்தது; இதனால் உடைப்புக்கான புதிய 
துடறகளும்டசயலுக்கான புதிய வடிவங்களும் ததான்றின; இடவ தமலும் 
தமலும்மனிதடன மிருகத்திலிருந்து தவறுபடுத்தின. 

 

டககள், தபச்சுக்கான உறுப்புகள், மூடள இவற்றினுடை ய ஒருங்கிடணந்த 
டசயற்பாட்டினால் – ஒவ்டவாரு தனி மனிதனிைத்தில் மட்டுமின்றிச் சமூகத்திலும் 
கூை – மனிதர்கள் தமலும் தமலும் சிக்கல்மிக்க டசயல்கடள நிடறதவற்றும் திறன் 
டபற்றனர்; தமலும்தமலும் உயர்ந்த குறிக்தகாள்கடளத் தங்களுக்கு 
நிர்ணயித்துக்டகாள்வதும் அவற்டற அடைவதும் அவர்களுக்குச் சாத்தியமாயிற்று. 
ஒவ்டவாரு தடைமுடறயின் தவடையும் கூை வித்தியாசப்பட்ைது; கூடுதைான 
டசய்தநர்த்தியும் பல்வடகத் தன்டமயும் அது டபற்றது.தவட்டையாடுவது, 
கால்நடைகடள வளர்ப்பது என்பதுைன் விவசாயமும் தசர்ந்தது; அடதத் டதாைர்ந்து 
நூற்பு, டநசவு தவடைகள், உதைாக தவடைகள், மண் பாண்ைங்கள் டசய்தல், 
கைற்பயணம் ஆகியனவும் வந்தன. வாணிபம், டதாழில் இவற்றுைன் 
இறுதியாகக்கடைகளும் விஞ்ஞானமும் ததான்றின: குைங்கள் ததசங்களாகவும் 
அரசுகளாகவும் வளர்ந்தன. சட்ைமும் அரசியலும், அவற்தறாடு மனிதனுடைய 
விவகாரங்களில் எழும் மனித சிந்தடனயின் அருடமயான பிரதிபலிப்பாகிய மதமும் 
எழுந்தன. இந்த அடனத்து பிம்பங்களும் தசர்ந்து – மனித சிந்தடனயின் 
படைப்புக்கடள முதன்டமயான இைத்திற்கு, ஆதிக்கம் டசலுத்தும் இைத்திற்கு 
டகாண்டுவந்தன, உடைக்கும் அந்தக் கரங்களின் விடளடபாருட்கள் 
தன்னைக்கத்ததாடு பின்னணிக்குச் டசன்றன; சமூக வளர்ச்சியின் மிக ஆரம்பக் 
கட்ைத்திதைதய (உதாரணமாக, புராதனக் குடும்பத்திதைதய) சிந்தடனதய ஒரு 
உடைப்புக்கு திட்ைமிட்ைது, திட்ைமிைப்பட்ை உடைப்டப தன்னுடைய கரங்கள் 
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அல்ைாமல் மற்றடவகடளயும் டகாண்டு தமற்டகாண்ைதால் அவ்வாறு நைந்தது. 
நாகரிகத்தினுடைய துரிதவளர்ச்சியின் டபருடம முழுவதும் மனத்திற்தக, மூடளயின் 
வளர்ச்சிக்கும் அதனுடைய டசயலுக்குதம வைங்கப்பட்ைது. (எவ்வாறாயினும் 
சிந்தடனயின் வழிதய புைன் நுகர்ச்சி டசய்யப்பட்டு அதில் பிரதிபலிக்கிற) 
தங்களுடையததடவகளில் இருந்து அல்ைாமல் கருத்துக்களில் இருந்தத டசயல்கள் 
உதிப்பதாக விளக்குவடத மனிதர்கள் வைக்கப்படுத்திக்டகாண்ைனர்; எனதவ காை 
ஓட்ைத்தில், பண்டைய உைகத்தின் வீழ்ச்சிடயத் டதாைர்ந்து, கருத்துமுதல்வாத 
சிந்தடனப் தபாக்கு உருவாகி எழுந்தது. ைார்வின் கருத்ததாட்ைத்டதச் தசர்ந்த 
அதிகப் டபாருள்முதல்வாத இயற்டகவிஞ்ஞானிகள் கூை மனிதனுடைய ஆரம்ப 
பிறப்டபக் குறித்து ஒரு டதளிவான கருத்டத இன்னும் கூைப் டபற இயைாத 
அளவுக்கு அது இன்னும் மனிதர்கடள ஆதிக்கம் டசய்து வருகிறது; ஏடனனில் 
அதனுடைய கருத்தியல் டசல்வாக்கிற்கு ஆட்பட்டுள்ள அவர்கள் அதில் உடைப்பு 
ஆற்றியுள்ள பங்டக அங்கீகரிப்பதில்டை. 

 

ஏற்டகனதவ சுட்டிக் காட்டியது தபாை, மிருகங்கள் தங்களதுடசயல்களால் – 
மனிதடனப் தபாைதவ, ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்ைாவிட்ைாலும் – சூைடை 
மாற்றியடமக்கின்றன; இந்தமாற்றங்களும் தங்களுடைய பங்கிற்கு அவற்டற 
நிகழ்த்தியவர்களின் மீது எதிர்ச்டசயல் புரிந்து அவர்கடள மாற்றுகின்றன 
என்படதயும் கண்தைாம். இயற்டகயில் எதுவுதம தனிடமப்பட்ை நிடையில் 
நிகழ்வதில்டை. ஒவ்டவான்றும் மற்ற ஒவ்டவான்டறயும் பாதிக்கிறது, 
பாதிக்கப்படுகிறது. டபரும்பாைான இனங்களில் இந்தப் பை தரப் பட்ை இயக்கமும் 
ஒன்தறாடைான்று நிகழ்த்திக் டகாள்கிற டசயற்பாடும் மறக்கப்படுவதால் மட்டுதம 
நமது இயற்டக விஞ்ஞானிகள் மிக எளிய விஷயங்களிலும் கூை ஒரு டதளிவான 
ஆழ்ந்த பார்டவடயப் டபற இயைாது தடுக்கப்படுகின்றனர். கிதரக்க நாட்டில் 
டவள்ளாடுகள் காடுகள் புத்துயிர் டபறுவடத எப்படி தடுத்தன என்படதக் 
கண்தைாம்;டசயின்ட்டெதைனா தீவில் ஆரம்பத்தில் குடிதயறியவர்களால் 
டகாண்டுவரப்பட்ை டவள்ளாடுகளும் பன்றிகளும் ஏறக்குடறயப் பூரணமாகதவ 
அங்கிருந்த படைய டசடிடகாடியினத்டததய ஒழித்து விடுவதில் டவற்றிகண்டு, 
பின்னால் வந்த மாலுமிகள், குடிதயறியவர்கள் இவர்களால்டகாணரப்பட்ை டசடிகள் 
பரவுவதற்கு வழி வகுத்தன. 

 

ஆனால் மிருகங்கள் சுற்றுச்சூைலின் மீது எவ்வித உள்தநாக்கமின்றியும், 
தற்டசயைான முடறயிலும் நிரந்தர பாதிப்டப நிகழ்த்துகின்றன. ஆனால், மனிதர்கள் 
இயற்டகயின் மீது அவர்களின் பாதிப்பு முன்கூட்டிதய திட்ைமிட்ை குறிக்தகாள்கடள 
தநாக்கிய, தாங்கள் விரும்பிய முடிவிடன ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒன்றாக, மிருகங்களில் 
இருந்து முற்றிலும் தவறுபட்ைதாக உள்ளது. மிருகங்கள் தங்கடள அறியாமதைதய 
ஓர் இைத்தில் உள்ள டசடிடகாடியினங்கடள அழிக்கின்றன. மனிதன் அடத 
அழிப்பது அவ்வாறு டசய்வதினால் விடுபடுகிறநிைத்தில் தவளாண்டமப் பயிடர 
விடதக்க அல்ைது மரங்கடள அல்ைது திராட்டசக் டகாடிகடள நடுவதற்காகதவயாம்; 
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விடதப்படதப் தபாைப்பை மைங்டக அடவ அளிக்கின்றன என்படத அவன் 
அறிவான். உபதயாககரமான டசடிகடளயும் வீட்டுப் பிராணிகடளயும் ஒரு 
நாட்டிலிருந்து மற்டறாரு நாட்டிற்கு அவன் மாற்றி கண்ைங்கள் அடனத்தின் 
மாவடை, மரவடை வடககடளதய இவ்வாறு மாற்றிவிடுகிறான். இடத விை 
இன்னும் அதிகமாக. டசயற்டக இனப் டபருக்கத்தின் மூைம்டசடிகளும் 
மிருகங்களும் மனிதனுடைய டகயினால் அடையாளம்டதரியாத அளவுக்கு 
மாற்றப்படுகின்றன. நம் தானிய வடககடள ததாற்றுவித்த காட்டுச் டசடிகள், 
இப்தபாதும் பயனற்று ததைப்படும் நிடையில் உள்ளன. மிக வித்தியாசமான 
வளர்ப்பினங்கடளச் தசர்ந்த நமது நாய்கள் அல்ைது இவற்றிற்குச் சமமான 
எண்ணிக்டகயுள்ள வளர்ப்பினங்கடளச் தசர்ந்த குதிடரகள் எந்தக் காட்டு 
மிருகங்களின் வழிமரபாக வந்தன என்படதக்குறித்து இன்னும் சர்ச்டச உள்ளது. 

 

முன்கூட்டிதய சிந்தடன டசய்து திட்ைமிட்டு டசயல்படும் மிருகங்களின் ஆற்றல் 
குறித்து நமக்கு சந்ததகம் எைாது என்படத இங்தக டசால்ைதவண்டியதில்டை. அதத 
சமயம், தநர்மாறான விதத்தில், எங்டகல்ைாம் ஒரு கருவில் புதராட்தைாபிளாசமும், 
உயிருள்ள அல்புமின்களும் விடனயாற்றுகின்றனதவா – அதாவது திட்ைமான 
புறநிடைத் தூண்டுதலினால் ஒரு சாதாரண சைனங்கடள ஏற்படுத்தி 
டசயல்படுகிறததா அங்டகல்ைாம் திட்ைமிட்ை டசயல்பாடு நிகழ்கிறது. அப்படிப்பட்ை 
எதிர்விடன, ஒரு நரம்பு டசல்கூை, ஒதர ஒரு டசல் கூை இல்ைாத இைத்தில் நைக்கிறது. 
பூச்சிகடள உண்ணும் டசடிகள் தன்டன அறியாமதை டசய்தாலும்கூை தங்களுடைய 
இடரடயப் பிடிக்கும் முடறயில் ஏததாடவாரு திட்ைமிட்ை நகர்வு இருக்கிறது. 
மிருகங்களில் சுயசிந்தடன உள்ள திட்ைமிட்ை டசயலுக்கான திறன் என்பது 
அவற்றின் நரம்பு மண்ைைம் தமம்படுவதுைன் தகவடமவதாகும்; பாலூட்டிகளில் 
அது இன்னும் கணிசமான உயர் வளர்ச்சிடய அடைகிறது. இங்கிைாந்தில் நரி 
தவட்டையின்தபாது தன்டனத் துரத்துகிறவர்களிைமிருந்து தப்பிக்க குறிப்பிட்ை 
பகுதிடயப் பற்றிய தனது சிறந்த அறிடவ எவ்வாறு பிடையின்றி உபதயாகிக்கிறது 
என்படதயும் தமாப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க நிைத்தில் உள்ள எல்ைாச் சாதகமான 
ஏற்பாடுகடளயும் அது எவ்வளவு நன்கு உணர்ந்து பயன்படுத்துகிறது என்படதயும் 
ஒருவர் தினசரி கவனிக்க முடியும். மனிதனுைன் உறவு பூண்ைதின் நன்டம 
காரணமாக மிக உயர்ந்த வளர்ச்சி டபற்ற நமது வீட்டுப்பிராணிகளிடைதய 
குைந்டதகளுக்குச் சரி ஈைாக உள்ள சூழ்ச்சித் திறமுள்ள டசயல்கடள ஒருவன் 
இடைவிைாமல் கவனிக்கமுடியும்.தாயின் கர்ப்பத்தில் உள்ள மனிதக் கருவின் 
வளர்ச்சிக் கட்ைங்கள், பைபத்து ைட்சம் ஆண்டுகளாக நைந்ததறிய நமது மிருக 
மூதாடதயர்கள் புழுவிலிருந்து டதாைங்கிய உைல் பரிணாமத்தின் சுருங்கிய 
புனர்நிகழ்தவயாம்; இடதப் தபாைதவ, மனிதக் குைந்டதயின் உள வளர்ச்சி அதத 
மூதாடதயர்களின்-குடறந்த பட்சம், பிற்காைத்தவருடைய-அறிவுத் துடற 
வளர்ச்சியின் இன்னும் கூடுதைான சுருங்கிய புனர்நிகழ்வு மட்டுதமயாகும். ஆனால் 
எல்ைா மிருகங்களின் எல்ைாத் திட்ைமிட்ைடசயல்கள் தசர்ந்தாலும் பூமியின் மீது 
அவற்றினுடைய சிந்தடனயினுைய முத்திடரடய இடுவதில் அடவ டவற்றி டபற 
வில்டை. அது மனிதனுக்தக விைப்பட்ைது. 
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சுருக்கமாகச் டசான்னால், ஒரு மிருகம் தனது சுற்றுச் சார்டபச் டவறுமதன 
பயன்படுத்த மட்டுதம டசய்கிறது; தனது டவறும் இருத்தைால் மட்டும் மாற்றங்கடள 
உண்ைாக்குகிறது; மனிதர்கள் தனது மாற்றங்களால் தனது குறிக்தகாள்களுக்கு அடத 
தசவகம் புரியச் டசய்கின்றனர், அதற்கு எசமானனாகின்றனர். மனிதனுக்கும் இதர 
மிருகங்கள் அடனத்திற்கும்உள்ள இறுதியான, சாராம்சமான தவறுபாடு இதுதவ: 
இந்த தவறுபாட்டிடன நிகழ்த்துவது உடைப்தப என்படத மீண்டும் ஒரு முடற 
குறிப்பிை தவண்டும். 

 

* 

 

இருந்ததபாதிலும் இயற்டகயின் மீது நமது மனித டவற்றிகடள டவத்துக் டகாண்டு 
நம்டம நாம் அளவு கைந்து தற்புகழ்ச்சி டசய்துடகாள்ள தவண்டியதில்டை. 
ஏடனனில் இப்படிப்பட்ை டவற்றி ஒவ்டவான்றுக்கும் இயற்டக நம்டமப் பழி 
வாங்குகிறது. ஒவ்டவாரு டவற்றியும் முதைாவதாக நாம் எதிர்பார்க்கிற 
விடளவுகடள நிகழ்த்துகிறது என்பது உண்டமதயயாயினும் இரண்ைாவது, 
மூன்றாவதுநிடைகளாக நாம் எதிர்பார்க்காத, முற்றிலும் தவறுபட்ை பைன்கடளயும் 
அளிக்கிறது; இடவ பை தைடவகளிலும் முதலில் டசான்னடதரத்து 
டசய்துவிடுகின்றன. டமசப்டபாதைமியா, கிரீஸ், ஆசியாடமனர், இன்னும் இதர 
இைங்களிலும் சாகுபடி நிைங்கடளப்டபறுவதற்காகக் காடுகடள அழித்த மக்கள் 
காடுகடள அழித்ததுைன்கூைதவ நீர்த் ததக்கங்கடளயும் தண்ணீர் ஒருங்கு தசரும் 
இைங்கடளயும் ஒழித்ததினால் அவர்கள் அந்த நாடுகளின் தற்தபாடதய 
திக்கற்றநிடைக்கு அடிதகாலியதாகக் கனவும் கூைக் காணவில்டை. ஆல்ப்ஸ் 
மடைகளில் குடிதயறிய இத்தாலியர்கள் வை புறச் சரிவுகளில் அவ்வளவுபரிவுைன் 
தபணிக் காக்கப்பட்ை டபன் மரக் காடுகடளத் டதன் புறச்சரிவுகளில் பூரணமாக 
டவட்டிப் பயன்படுத்தி விட்ைடபாழுது, அவ்விதம்டசய்ததின் மூைம் 
அப்பிரததசத்துப் பால் பண்டணத் டதாழிலின் அடிதவர்கடளதய டவட்டி விட்ைதின் 
சூசகத்டதயும் கூைக் காணவில்டை;அதன் மூைம் வருைத்தின் டபரும் பகுதியில் 
மடைச் சுடனகளுக்குத் தண்ணீர் இல்ைாமல் டசய்து விட்ைடதப் பற்றியும் மடைக் 
காைங்களில்கூடுதைான டவள்ளப் டபருக்குைன் அடவ சமடவளிகளில் பாய்வதற்கு 
வடக டசய்யப்பட்ைது என்படதப் பற்றியுதமா, அந்த அளவு சூசகமும்கூைக் 
காணவில்டை. ஐதராப்பாவில் உருடளக் கிைங்டக யார் பரவடவத்தனதரா, 
அவர்கள் அந்த மாவுச்சத்துள்ள கிைங்குகளுைன் அதத சமயத்தில் கண்ைமாடை 
என்ற வியாதிடயயும் கூைப் பரப்ப ஏதுவாயினர் என்படத அவர்கள் அறியவில்டை. 
இவ்வாறாக அயல்நாட்டு மக்கள்மீது டவற்றிவாடக சூடியவடனப் தபாை, 
இயற்டகக்குப் புறத்தில் நிற்கும் ஒருவடனப் தபாை, இயற்டகயின் மீது 
எவ்விதத்திலும் நாம் ஆளுடக புரியவில்டை என்பதும் அதற்குப் பதிைாக நமது 
சடத, ரத்தம்,மூடள இவற்றுைன் இயற்டகதயாடு தசர்ந்தவர்கள் நாம் அதன் நடுவில் 
வாழ்கிதறாம் என்பதும் இயற்டகயின் நியதிகடளக் கற்றுக் டகாண்டுஅவற்டறப் 
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டபாருந்தியவாறு கடைப்பிடிப்பதில் இதர எல்ைாப் பிராணிகடளக் காட்டிலும் நமக்கு 
அனுகூைம் உள்ளது என்பதிதைதயஅதன் மீது நமது ஆளுடக அைங்கியுள்ளது 
என்பதும் ஒவ்டவாருபடியிலும் நமக்கு நிடனவூட்ைப்படுகிறது. 

 

உள்ளபடியாகதவ, கைந்து தபாகும் ஒவ்டவாரு நாளும் நாம் இந்த நியதிகடள 
தமலும் நன்கு புரிந்துடகாண்டும் இயற்டகயின் பரம்படரயான டசல்வழியில் நாம் 
குறுக்கிடும்தபாது உண்ைாகும் உைனடி விடளவுகடளயும் எதிர்காைத்தில் நிகழும் 
விடளவுகடளயும் புைனாக்கிக் டகாண்டும் வருகிதறாம். குறிப்பாக, இந்த 
நூற்றாண்டில் இயற்டக விஞ்ஞானங்களில் ஏற்பட்டுள்ள மகத்தான 
முன்தனற்றங்களுக்குப்பிறகு குடறந்தபட்சம் நமது தினசரி உற்பத்திச் டசயல்களின் 
இயற்டகயான எதிர்காை விடளவுகடளயும் கூை உணரவும் எனதவ அவற்டறக் 
கட்டுப்படுத்தவும் கூடிய நிடையில் எப்டபாழுடதயும் விை இன்றுள்தளாம். இது 
முன்தனற்றம் அடைய அடைய மனிதர்கள் இயற்டகயுைன் தங்களுக்குள்ள 
ஒருடமப்பாட்டை தமலும் தமலும் உணருவது மட்டுமின்றி அறிவதுைன் கூை, 
ஐதராப்பாவில் பண்டையகிதரக்க – ைத்தீன் நாகரிகமடைந்த பிறகு ததான்றி 
கிறிஸ்துவ மதத்தில் மிக அதிக நுட்பம் டபற்ற, சிந்தடன – பருப்டபாருள் 
என்படதயும் மனிதன் – இயற்டக என்படதயும் உைல் – ஆன்மா 
என்படதயும்தவறுபடுத்தி எதிர்நிடைப்படுத்துகிற டபாருளற்ற, இயற்டகக்கு 
முரணான கருத்து தமலும் தமலும் சாத்தியமில்ைாமல் தபாகும். உற்பத்தித் துடறயில் 
நமது டசயல்களின் கூடுதைான டதாடைவிலுள்ளஇயற்டகயான பைன்கடள 
எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதில் ஒருசிறிடதக் கற்றுக்டகாள்ள நமக்குப் 
பல்ைாயிரமாண்டுகள் உடைப்புததடவப்பட்ைது; ஆனால் இந்தச் டசயல்களின் 
கூடுதைான டதாடைவிலுள்ள சமுதாய ரீதியான பைன்கடளப் பற்றியது. இன்னும் 
அதிகக் கடினமுள்ளதாக இருக்கிறது. உருடளக் கிைங்டகப் பற்றியும் அதன் பைனாக 
விடளந்து பரவிய கண்ைமாடை வியாதிடயப்பற்றியும் தமதை டசான்தனாம். 
ஆனால் உருடளக் கிைங்கு உணவுைன்டதாழிைாளிகள் கட்டுப்பட்டுப் தபானதால் 
பை நாடுகளில் பாமரமக்கள் பகுதிகள் அடனத்தின் வாழ்க்டக நிடைடமகளில் 
நிகழ்ந்த விடளவுகளுைன் ஒப்பிட்டு தநாக்கினாலும் அல்ைது உருடளக்கிைங்கு 
ஒன்டற மட்டுதம அல்ைது கிட்ைத்தட்ை அடத மட்டுதம உணவாகக் டகாண்ை ஐரிஷ் 
மக்களில் பத்து ைட்சம் தபடரப் புடதகுழிக்கு அனுப்பியும் அத்துைன் இருபது ைட்சம் 
தபடரக் கைல்கைந்து குடிடபயரவும் டசய்த, அயர்ைாந்தில் 1847 இன் 
உருடளக்கிைங்கு தநாய் நிகழ்த்திய பஞ்சத்துைன் ஒப்பு தநாக்கினாலும் கண்ை 
மாடை என்பது எந்த மூடைக்கு? மதுபானங்கடள வடிக்க அராபியர்கள் கற்றுக் 
டகாண்ை தபாது, அவ்விதம் டசய்ததின் மூைம் அவர்கள் அப்டபாழுது இன்னும் 
கண்டுபிடிக்கப்பைாமல் இருந்த அடமரிக்கக் கண்ைத்தின் பூர்வீகக் குடிகடளக் 
கடளந்டதறிவதற்கான பிரதான கருவிகளில் ஒன்டறச் சிருஷ்டித்துக் 
டகாண்டிருப்பதாக அவர்கள் மூடளயில் கிஞ்சிற்றும் ததான்றவில்டை. அதன் 
பின்னர் அந்த அடமரிக்காடவ டகாைம்பஸ் கண்டுபிடித்தடபாழுது, 
அவ்வாறுடசய்ததின் மூைம் ஐதராப்பாவில் என்தறா ஒழிக்கப்பட்டுப் தபான 
அடிடமத்தனத்துக்குப் புத்துயிரளிப்பதாகவும் நீக்தரா அடிடமவர்த்தகத்திற்கு 
அடிதகாலுவதாகவும் அவர் அறியதவ இல்டை. பதிதனைாவது, பதிடனட்ைாவது 
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நூற்றாண்டுகளில் நீராவி எஞ்சிடனப்படைக்க உடைத்த மனிதர்களுக்கு, உைகம் 
முழுவதிலும் தவறு எடதக்காட்டிலும் சமூக உறவுகடளப் புரட்சிகரமாக்குகிற ஒரு 
சாதனத்டத அவர்கள் தயாராக்கிக் டகாண்டிருக்கின்றனர் என்ற எண்ணதம இல்டை; 
ஐதராப்பாவில் ஒரு சிறுபான்டமதயார் டகயில்டசல்வத்டதக் குவித்தும், 
டபரும்பான்டமதயாரின் உடைடமகடளப் பறித்தும் இந்தச் சாதனம் முதலில் 
முதைாளி வர்க்கத்திற்குச் சமூக,அரசியல் தமைாதிக்கத்டத அளிப்படதயும் ஆனால் 
பிற்பாடு முதைாளி வர்க்கம் துக்கிடயறியப்படுவதிலும் எல்ைாவித 
வர்க்கப்படகடமகளும் ஒழிக்கப்படுவதிலும் மாத்திரதம முடிவு டபறக் கூடிய, 
முதைாளி, பாட்ைாளி வர்க்கங்களிடையில் வர்க்கப் தபாராட்ைத்டதத் 
ததாற்றுவிப்படதயும் தனது பிணியாகக் டகாண்டிருந்தது. ஆனால் இந்தத் 
துடறயிலும் கூை நீண்ை, அடிக்கடி குரூரத் தன்டம வாய்ந்த அனுபவத்தின் 
மூைமாகவும் வரைாற்று டசய்திகடளச் தசகரித்துப் பகுப்பாய்வு நைத்தியதின் 
மூைமாகவும் நமது உற்பத்திச் டசயல்களின் மடறமுகமான, தமலும் 
டதாடைவிலுள்ள சமூக விடளபயன்கடளப் பற்றித் டதளிவானடதாரு 
கண்தணாட்ைம் டபற நாம் படிப்படியாகக் கற்று வருகிதறாம்; எனதவ இந்த 
விடளபயன்கடளயும் கட்டுப்படுத்தி முடறப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பு நமக்குக் 
கிடைத்தது. 

 

எனினும் இவ்வாறு முடறப்படுத்தல் என்பதற்கு டவறும் அறிவுமட்டும் தபாதாது; 
ஏததா ஒன்று அதிகமாகவும் ததடவயாகிறது. இன்றுவடர நிடைப்பிலுள்ள நமது 
உற்பத்தி முடறயில் ஒரு முழுப் புரட்சியும்,அதத சமயத்தில் நமது இன்டறய சமூக 
அடமப்பு முழுவதிலும் ஒரு புரட்சியும் ததடவப்படுகின்றன. 

 

இதுவடர நிடைப்பிலிருந்து வரும் எல்ைா உற்பத்தி முடறகளும் உடைப்பினுடைய 
மிக அடுத்த, தநரடியான பயன் அளிக்கிற விடளடவப்டபறுவடத மட்டுதம டவறும் 
குறிக்தகாளாகக் டகாண்டிருந்தன. பிற்பாடு மட்டுதம டவளிப்படுகிற, படிப்படியாகத் 
திரும்பத் திரும்பச் டசய்யப்படுவதாலும் திரட்சி டபறுவதினாலும் மட்டுதம 
பயன்தருகின்ற தமலும் கூடி வரும் விடளவுகள் பூரணமாகதவ 
உதாசீனம்டசய்யப்பட்ைன. முதைாக இருந்த நிைப் டபாது உடைடம, ஒருபுறம், 
உைனடியாகக் கிட்ைக்கூடியதுைன் மட்டுதம டபாதுவாக வடரயறுக்கப்பட்ை அறிவு 
வரம்பு டபற்ற மனிதகுை வளர்ச்சிமட்ைத்துக்கு ஒத்திடசந்திருந்தது; மற்டறாரு புறம், 
அது இந்தப்பூர்வீகத் தன்டம வாய்ந்த டபாருளாதாரத்தின் சாத்தியப்பாடுள்ள 
தீயவிடளவுகடள தநர் டசய்ய இைமளிக்கிற நிைத்தின் ஓர் உபரிடயமுன்னூகம் 
டசய்து டகாண்ைது. இந்த உபரி நிைம் தீர்ந்த பிறகுடபாதுவான உடைடம என்பதும் 
நசித்தது. இருந்தாலும் உற்பத்தியின் உயர் வடிவங்கள் அடனத்தும் மக்கள்டதாடக 
பல்தவறு வர்க்கங்களாகப் பிரிக்கப்படுவதற்கும் அதன் மூைம் ஆளும் வர்க்கம், 
ஒடுக்கப்படுகிறவர்க்கம் இவற்றிடைதய படகடம ததான்றுவதற்கும் இட்டுச் 
டசன்றன. இவ்வாறாக ஆளும் வர்க்கத்தின் நைன்கதள உற்பத்திடய முன்நைத்திச் 
டசல்லும் காரணியாக அடமந்தன; ஏடனனில் ஒடுக்கப்பட்ை மக்களின் வாழ்க்டகக்கு 
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அத்தியாவசியமான பண்ைங்கடள அளிப்பதுைன் உற்பத்தி கட்டுப்பட்டு 
விைவில்டை. தமற்கு ஐதராப்பாவில் ஓங்கிப்பரவியுள்ள முதைாளித்துவ உற்பத்தி 
முடறயில் இது முழுக்க முழுக்க அமைாக்கப்பட்டுள்ளது. உற்பத்தியிலும் 
பரிவர்த்தடனயிலும் தமைாதிக்கம் டகாண்டுள்ள தனிப்பட்ை முதைாளிகள் 
தங்களுடைய டசயல்களின் மிக உைனடியான பயனுள்ள பைன்கடளப் 
பற்றிமட்டுதம கவடைப்பை முடிகிறவர்களாக உள்ளனர். உண்டமயில் இந்தப் 
பயனுள்ள பைன் என்பதும் கூை – உற்பத்தி டசய்யப்படுகிற அல்ைது 
பரிவர்த்தடனக்கு உட்படுகிற பண்ைத்தின் பயன்பாடு என்பதத சிக்கைாகி – 
பின்னுக்குச் டசன்றுவிடுகிறது, விற்படனயினால் கிடைக்கும் ைாபம் மட்டும் ஒதர 
உந்தும் சக்தியாகிவிடுகிறது. 

 

முதைாளி வர்க்கத்தின் சமூகவியைான, மூைச் சிறப்புள்ள அரசியல்டபாருளாதாரம் 
உற்பத்தி, பரிவர்த்தடன ஆகிய துடறகளில் உண்டமயாகதவ குறிக்தகாள்களாகக் 
டகாள்ளப்படுகின்ற மனிதச்டசயல்களின் சமூக விடளவுகடள மட்டுதம பிரதானமாக 
ஆராய்கிறது. சமூக அடமப்பின் தத்துவார்த்த டவளியீைாக உள்ள அத்துைன் முழு 
ஒத்திடசவு உள்ளதாகதவ இருக்கிறது. தனிப்பட்ை முதைாளிகள் உைனடியான 
ைாபத்திற்காக உற்பத்தியிலும் பரிவர்த்தடனயிலும் ஈடுபட்டிருப்பதால் முதலில் மிக 
டநருங்கிய, மிக அடுத்துள்ளவிடளவுகள் மட்டுதம கணக்கிடைடுக்கப்பை தவண்டும். 
ஒரு தனிப்பட்ைஉற்பத்தியாளன் அல்ைது வியாபாரி உற்பத்தி டசய்த அல்ைது 
விடைக்குவாங்கப்பட்ைசரக்டக வைக்கமான தபராடசப்பட்ை ைாபத்துைன் விற்கும் 
வடர அவன் அத்துைன் திருப்தியடைகிறான்; அதன் பிறகு அந்தச்சரக்கிற்தகா 
அல்ைது அடத வாங்குபவர்களுக்தகா என்ன தநர்கிறது என்படதப் பற்றி அவன் 
கவடை டகாள்பவனாக இல்டை. அததடசயல்களின் இயற்டக விடளபயன்களுக்கும் 
இதுதவ டபாருத்தமாகஉள்ளது. கியூபாவில் மடைச் சரிவுகளில் இருந்த காடுகடளத் 
தீயிட்டுக்டகாளுத்தி மிகவும் உயர்ந்த ைாபகரமான காப்பிச் டசடிகளின் 
ஒருதடைமுடறக்குப் தபாதுமான உரத்டத அந்தச் சாம்பலிலிருந்து டபற்ற ஸ்பானிய 
காப்பித் ததாட்ை முதைாளிகள் என்ன கவடைப்பட்ைார்கள் – டவப்பப் பிரததசத்துக் 
கன மடை பின்னால் பாதுகாப்பற்ற தமல்படிவ மண் முழுவடதயும் அடித்துக் 
டகாண்டு தபாய் பாடறகடள மட்டும்டமாட்டையாக விட்டுச் டசன்றது என்படதப் 
பற்றித்தான் அவர்கள் என்ன கவடைப்பட்ைார்கள்! சமூகத்டதப் தபாைதவ இயற்டக 
சம்பந்தமாகவும் கூை இக்காைத்திய உற்பத்தி முடற உைனடியான, மிக 
உருப்படியான விடளவுகடளப் பற்றி மட்டுதம பிரதானமாக அக்கடற 
டகாண்டுள்ளது; பிறகு இந்த தநாக்கத்தின் பால் முகம் திரும்பியுள்ள டசயல்களின் 
எதிர்காை விடளவுகள் மிக தவறுபட்ைடவயாக, இயல்பில் டபரும்பாலும் தநர் 
முரணானடவயாக மாறிவிடுகின்றன என்றும் டதாழில்துடறயின் பத்தாண்டு காை 
சக்கரவட்ைச் டசல்வழி காட்டியதுதபாை அளிப்புக்கும் ததடவக்கும் இருந்த 
நல்லிணக்கம் தநர் எதிரானதாக -“வீழ்ச்சியில்” டெர்மனியும் கூை சிறிது பூர்வாங்க 
அனுபவத்டத அடதக்குறித்து டபற்றது – மாறி விடுகிறது என்றும் தன் டசாந்த 
உடைப்டப அடிப்படையாகக் டகாண்டுள்ள தனி உடைடம அத்தியாவசியமாகதவ 
உடைப்பாளிகளின் உடைடம கவரப்பட்டு டவளிதயற்றப்படுவதாக வளர்ந்து 
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உடைப்பாளிகள் அல்ைாதவர் டககளில் தமன்தமலும் டசல்வம் குவிக்கப்படுகிறது 
என்றும் தமலும் ஆச்சரியம் டவளிப்படுகிறது….* 

 

1876 இல் பி. எங்டகல்சினால்எழுதப்பட்ைது… 

 

* இக்கட்டுடர முதலில் “அடிடமப்படுத்தலின் மூன்று முக்கியமான வடிவங்கள்” 
என்னும் விரிவான நூலுக்கு ஒரு முன்னுடரயாகத் திட்ைமிைப்பட்ைது. ஆனால் அது 
நிடறதவற்றப்பைவில்டை; ஆடகயால் முடிவில் எங்டகல்ஸ், அவர் எழுதிய 
முன்னுடரக்கு “மனிதக் குரங்கு மனிதனாக மாறிய இடைநிடைப் படியில் 
உடைப்பின் பாத்திரம்” என்னும் தடைப்டபக் டகாடுத்தார். மனித உைைடமப்பின் 
உருவாக்கத்தில் உடைப்பு மற்றும் கருவிகளின் உற்பத்தி வகித்த ஜீவாதாரமான 
பாத்திரத்டத எங்டகல்ஸ் ஆராய்கிறார்; நீண்ை வரைாற்றுப் தபாக்கின் விடளவாகக் 
குரங்கு குண ரீதியில் புதிய பிறவியாக, மணிதனாக எப்படி மாறியது என்படத அவர் 
எடுத்துக்காட்டுகிறார். இக்கட்டுடர அதநகமாக 1876 ெூ னில் எழுதப் பட்டிருக்க 
தவண்டும். 

** இங்கு டகடயழுத்துப் பிரதி துண்ைாக நின்றுவிடுகிறது.-ப.ர், 

 

கார்ல் மார்க்ஸ் – எங்ககல்ஸ் க ாகுப்பு நூல்கள் வாங்க:  

பார ி புத் காலயம் (9444960935) 
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இக்கட்டுரர, எங்ககல்ஸ் 200 க ாடக்க விழாரவ ஒட்டி மார்க்சிஸ்ட் 
இரைய இ ழில் இடம்கபற்றது.  
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