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பிளாட்டடான்( 428 – 348f.Kr.)  

ஒரு தத்துவஞானி ஆவார். அவர் ஏததன்ஸ் நகரில் மற்த ாரு 
பிரபலமான தத்துவஞானியான சாக்ரடீசசச் சந்தித்து, அவரது 
மாணவராக  மா ினார். பிளாட்ட ான் «மனிதம் என் ால் என்ன?» 
என விச  காண முயன் ார். ஒரு மனிதன் `உ ல், ஆன்மா என்று 
இரண்டு பாகங்கசளக் தகாண்டுள்ளான்` என்று நம்பினார். டமலும் 

உ ல், ஆன்மா ஆகியசவ  இரு டவறுபட்  உலகங்கள் டசர்ந்தசவ 
என்று கூ ினார். நம் உ லானது உணரக்கூடிய  உலகத்திற்குச் 
தசாந்தமானது, என் ார் அதாவது நாம் பார்த்து, டகட்டு உணரக்கூடிய 
உலகிற்கு உ ல் தசாந்தமானது. நாங்கள் இ ந்ததும், உ ல் 
மச ந்துவிடும். நம் ஆன்மாவால் உணரமுடியாது உணர முடியாது, 

ஆனால் எதிர்காலத்சதப் பற் ி சிந்திக்கக் கூடிய ஒரு நித்திய 

கற்பசன உலகிற்குச் தசாந்தமானது ஆன்மா என்று கூ ினார். இந்த 
உலசக கற்பசன உலகம்  என் ார். நம்முச ய குணாதிசயங்கள் 
எமது ஆன்மாவின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது என்றும், ஒருவர் இ ந்த 
பின்னும் ஆன்மா அந்தக் கற்பசன உலகில் ததா ர்ந்து வாழ்கி து 
என்று  பிளாட்ட ான் கருதினார். 

தத்துவம் என்  வார்த்சத/தசால் கிடரக்கதமாழிச் தசால். அது 
`தத்துவ` என்  தசால்லில் இருந்து வந்தது. அதன் அர்த்தம் அன்பு 
அல்லது நட்பு. அத்து ன் `டசாபியா` என் ால் ஞானம்  எனப்படும். 
தத்துவம் என் ால் அன்பு வழி ஞானம் தபறுதலாகும். அத்து ன் ஒரு 
தத்துவஞானி ஞானத்சத தன் நட்பு வழியாகப் பார்க்கி ார். 

வண்டிசய இரு குதிசரகள் இழுத்துச் தசல்கி ன. அதில் ஒரு குதிசர 
கறுப்பு நி ம், மற் க் குதிசர தவள்சள நி ம். கறுப்புக் குதிசர 
நீங்கள் மிகவும் விரும்பும் எண்ணங்களின்  ப ம் டபான் து. 
அதாவது நீங்கள் மிகவும் விரும்பும் எண்ணங்கள் அதிக பணமாக 
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இருக்கலாம், தபரிய அரசாட்சியாக இருக்கலாம் அல்லது நிச ய 
இனிப்புகளாக இருக்கலாம்.  கறுப்பு  குதிசர தனியாகச் தசல்லும் 

வண்டியின் திசசசயத் தீர்மானித்தால் அது நல்லதாக இருக்க 
மாட் ாது. தவள்சளக் குதிசர நி ம் எங்கள் விருப்பத்தின்  ப ம் 
டபான் து. 

எனடவ தவள்சளக் குதிசர   மட்டுடம திசசசய தீர்மானிப்பதும் 

நல்லதல்ல. இரண்டு குதிசரகளும் டசர்ந்து இயங்க டவண்டும். 

தன்ன க்கம், சதரியம், புத்திசாலித்தனம்/விடவகத்து ன் வாழ்பவடர, 

ஒரு நல்ல மனிதர் எனப் பிடளட்ட ா நம்புகி ார். 

 

 

Illustrasjon: Pixabay 
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சாதாரண மனிதர்களின் ஆன்மா, அடிசமகளின் ஆன்மாசவ வி  
டவறுபட் து என்றும், மற்றும் ஆண், தபண்களுக்கிச டய 
விடவகத்தில் டவறுபாடு உண்டு. என்றும், பிடளட்ட ானின் காலத்தில் 
வாழ்ந்த பலர் கருதினர். 

அவர்கள் ஆண்களின் விடவகத்தன்சம தபண்களின் 
விடவகத்தன்சமசய வி  விருத்தியச ந்தது என்றும்,   

அடிசமகளின் விடவகத்தன்சம சாதாரண மனிதர்களின் 
விடவகத்தன்சமசய வி க்  குச ந்த வளர்ச்சியுச யது என்றும் 
கருதினர். பிளாட்ட ா தவவ்டவறு மக்களக்கிச டய 
விடவகத்தன்சமயில் டவறுபாடு உண்டு.  என்பசத 
ஏற்றுக்தகாள்ளவில்சல,  மற்றும் அசனவருக்கும் சமமாக ந த்தப்ப  
டவண்டும் என்று நம்பினார். 

இங்டக பிளாட்ட ானினால் உருவாக்கப்பட்  "ஏததன்ஸ் பள்ளி." யின் 
ஓவியத்சத ரடபல் சந்தியினால் வசரயப்பட்டுள்ளது. ப த்தின்  
மத்தியில் நாங்கள் அரிஸ் ாட்டிலு ன் பிளாட்ட ாசவப் பார்க்கலாம். 

 

Illustrasjon: Pixabay 
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வினா 

1 . பிளாட்ட ானின் கருத்துப்படி, ஒரு மனிதன் எந்த இரண்டு 
பாகங்கசளக் தகாண்டுள்ளான்? 

……………………………………………………………………………………………….......  

2. பிளாட்ட ானின் கருத்துப்படி, மனிதனின் ஆன்மா மற்றும் உ ல் 
எந்த இரண்டு உலகங்கசளச் டசர்ந்தசவ? 

…………………………………………………………………………………………………  

3. பிளாட்ட ா கருத்துப்படி, ஒரு நல்ல மனிதன் என்ன 
பண்புகசளக் தகாண்டிருக்க டவண்டும்? 

…………………………………………………………………………………………………  

 

 

அரிஸ்டாட்டில் (384-322 கி.மு.)  

அரிஸ் ாட்டில் பிளாட்ட ானின் ஒரு மாணவராக இருந்தார், ஆனால் 
அவருக்கு மனிதன் என் ால் என்ன என ஒரு வித்தியாசமான 
பார்சவ இருந்தது. அவர் இயற்சகயில் வாழும் உயிரினங்கள் பற் ி 
அ ிந்துதகாள்வதில்  ஆர்வமாக இருந்தார். அத்து ன், அவர் 
விலங்குகள், தாவரங்கள் பற் ி அ ிய அதிக ஆர்வம் தகாண் ார். 
அவரது இயற்சகயில் வாழும் உயிரினங்கள் பற் ிய அ ிவினால், 
மனிதன் பற் ிய பார்சவயில் தாக்கம் உண் ானது. அரிஸ் ாட்டில் 
பிளாட்ட ானின் கருத்சத ஏற்றுக்தகாள்ளவில்சல. அரிஸ் ாட்டில் 
கற்பசன உலகு என்று எதுவுமில்சல என்றும் பல்டவறு வசகயான 
வாழ்சக முச கள் உலகில் உண்டு என்றும் கருதினார். 
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இயற்சகயில் உள்ள எல்லாம் ததா ர்ந்து மா ிக் தகாண்டு 
இருப்பசத அரிஸ் ாட்டில் பார்த்தார். அந்த மாற் ங்களால் 
இயற்சகயில் எந்தப் பாதிப்பும் இல்லாததால், மாற் ங்கள் எல்லாம் 
நன்சமக்டக என்று கருதினார். தசரயில் கி க்கும் ஒரு `எயிக்` 
விசத ஒரு தபரிய   `எயிக்` மரமாக  மாறுகி து. ஒரு வாற்டபத்சத 
தவசளயாக மாறுகி து. இடத டபால் இம்மாற் ங்கள் எல்லாம்  
தங்கள் இலக்குகசள அச யும் தபாருட்ட  ந க்கின் ன. , 

ஆன்மாவானது அது வாழும் வாழ்க்சக முச சயப் தபாறுத்து 
தவவ்டவறு வழியில் விருத்தியச ந்துள்ளது என்று அரிஸ் ாட்டில்  
கருதுகி ார். உதாரணமாக ஒரு தவசளயின் ஆன்மாவுக்கு பாய, 

கத்தத் ததரிய டவண்டும். ஒரு தவசள  ஒரு சிற்றுந்து மீது 
டமாதினால், அதன் ஆன்மாவும் உ லும் மச ந்துவிடும். அதனால் 
தவசளயால் இனி குதிக்கடவா கத்தடவா முடியாது. 

ஒரு மனிதன் தனது  உணர்வுகசளயும்  சிந்திக்கும் தி ன்கசளயும் 
பயன்படுத்தி தன் அ ிசவ வளர்த்துக் தகாள்கி ான்.  இதன் மூலம் 
மனிதத் தன்சமசய விருத்தி அச யச் தசய்கி ான். அப்டபாது 
அவன் சி ந்த வாழ்க்சகசய வாழ்கி ான், என்று அரிஸ் ாட்டில் 
கூ ினார். எப்படியும் மக்களுக்கு இச டய டவறுபாடுகள்  உள்ளன 
என்று தத்துவவாதி கருதுகி ார். ஆனால்  அடிசமகளுக்கும் 

தபண்களுக்கும் சுகந்திர ஆண்கள் டபான்று  அடத வாய்ப்புக்கள் 
இருந்தது என்று  அவரால் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியவில்சல. 

சந்டதாஷமாக இருக்க டவண்டும் என்று விரும்பும் ஒரு மனிதன், 

சிந்திக்கும் தி சன பயன்படுத்த டவண்டும் என்று அரிஸ் ாட்டில் 
கூ ினார். டமலும் நியாயமான, நிதானமான மனிதன் எப்டபாதும் 
சரியான காரியத்சதச் தசய்வான் என்று நம்பினார்.  நாங்கள் 
குச யற்  இச நிசல வழிசயப்  பின்பற்றும் டபாது நாம் ஒரு 
விச யத்சதச் சரியாகச்  தசய்யமுடியும். ஒரு விச யத்திற்கு 
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எதிர்ப்புக்காட் லாம் ஆனால், அசதக் டகாசழத்தனமாக அல்லது 
ஏ ாகூ மாகச் தசய்வது தவறு. நடுநிலசமயாக இருக்க உரிசம 
உண்டு, ஆனால் அசதத் தவ ான அல்லது வணீான வழியில் 
பயன்படுத்தக் கூ ாது. 

அகஸ்ட் தராடி அவர்களின் "சிந்தசனயாளர்" சிற்பம் ஒரு சிந்தசன 
தத்துவவாதிசயக் காட்டுகி து. 

 

 

 
Illustrasjon: Pixabay 
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சரியா பிழையா? 

அரிஸ் ாட்டில் பிடளட்ட ாவின் மாணவர் ஆவார் . 

அரிஸ் ாட்டில் இயற்சக வளங்களில் ஆர்வம் தகாண்டிருந்தார். 

அரிஸ் ாட்டில் கற்பசன உலசக நம்பினார். 

அரிஸ் ாட்டிலின் கருத்துப்படி, ஒரு மகிழ்ச்சியான மனிதன் ஒரு 
விடவகமான மனிதன் ஆவான். 

அரிஸ் ாட்டிலின் கருத்துப்படி, தபண்கள், சுகந்திரமான ஆண்கள் 
மற்றும் அடிசமகள் எல்டலாரும் சமவுரிசம உச யவர்கள். 

அரிஸ் ாட்டிலின் கருத்துப்படி, ஒரு மனிதன் குச யற்  இச நிசல 
வழிசயப் பின்பற்  டவண்டும். 


