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nBÇ� pA ,¨°j º²n°j ° ,»‾±£oÇ£j ¬An°j ºBµ³z½kÇ‾A ¥½°BÇU ° bo{ o�Be JBT�
»Tvµ nBzT‾A pA uQ ,¨A²k‾A±i »‾±£o£j ¬An°j ³a ¬C /SwA o£k½Bµ ¼UnB« ºoñ-
pA o£k½BÇµ nB� ¨°j º²n°j ° ,k¼z� ApAnj ³M 1935 ¬BTvMBU BU ° ,k{ pB3C ¬B«p °
²n°j Ç½A nj °A oÇYA ½oU©´Ç« /S-BÇ½ ³Ç«AjA °A oªî ¬B½BQ BU 1935 ¬BTvMBU ¬Bªµ
³�v¦Ç� ³ÇM »ª´Çw ºAjA BÇÇ½ Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)JBTÇÇ�
SLwB®« ³M 1989 nj) °A òo« pA uQ ³� ,SwA (²k®®�j±i ß¬C pA jAk½°n º²nBMnj)
ozT®Ç« (nBÇYC º³î±ª\Ç« 65 k¦\Ç« Rn±æ ³M ° ,xk§±U Sz£¤Bw ¼«kæð½
/jnAj ¬B«p ° »Tvµ BM pnA©µ ºnBLTîA ° xpnA ¬B£k®v½±‾ pA ºnB¼vM oH‾ pA ° ,k{

º³¦ÇeoÇ« ð½ ° »¦ÇæA º²n°j °j ³ÇM An o£k½BÇµ ºoÇñ- nB� ¥eAo« ¬A±U»«
ºk®M©¼vIÇU nj ñªÇ« ¥Çñ{ ³‾BÇ¢½ Ç½A ,³TÇL§A /joÇ� ©¼vIÇU ,»§BITÇ‾A BÇ½ ,»‾B¼«
²k{ {°n o£k½Bµ nBYC ¼Tvh‾ nBzT‾A BM /Sv¼‾ °A ºoñ- nB� L¦Th« ºBµ²n°j
<»‾±£o£j pA uQ º²n°j> An ¬C « ³� ¨°j º²n°j ©¼µBO« ½oU©´« pA ºnBª{ ³�
³Ç� ²kÇ{ KLw ³Tñ‾ ¼ªµ ° ,k‾A²j±M boQ« ½pB3C ºBµ³T{±‾ ½A nj ,©‾A±i»«
¬B£k®v½±‾ pA ºnBª{ ,¼®a©µ /j±{ nAj³{ki ºj°ke BU ¨±wo« ° [½An n±~U
¬BªÇµ Ç« ,Ç½A j±Ç]° BÇM /kÇ‾A²k{ ¥ÄBV °A ºoñ- nB� nj »‾±£o£j ßjAkin °j ³M
º²k{B‾ozT®Ç« p±®Çµ nBÇYC nBzTÇ‾A BÇM k½BÇ{ /¨o¼£»« nB� ³M An ¨±wo« ºk®M©¼vIU
j±Çi ºk®M©¼vIÇU Ç½A nj ³Ç� ¨±{ o½q£ B‾ (Sv¼‾ ©� q¼‾ Bµ¬C jAkíU ³�) o£k½Bµ
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