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ராஜ் ெகௗதமன்
ராஜ் ெகௗதமன் (எஸ். ெகௗதமன்) வ ருதுநகர் மாவட்டம் புதுப்பட்டி என்ற
க ராமத்த ல் 1950இல் ப றந்தவர்.
மதுைரய ல்

அங்ேகேய ெதாடக்கக் கல்வ பய ன்றார்.

உயர்ந ைலப்பள்ளிப்

படிப்ைபயும்

பாைளயங்ேகாட்ைட

புனித ேசவ யர் கல்லூரிய ல் வ லங்க யல் இளங்கைலப் பட்டமும் தமிழ்
முதுகைலப்பட்டமும் ெபற்றார். ப ன்னர். அண்ணாமைலப் பல்கைலகழத்த ல்
சமூக வ யர் முதுகைலப் பட்டமும் ெபற்றார்.
தத்த ல்

ஈடுபாடு

ெகாண்டு

அைத

நன்கு

ெபாதுவுைடைமச் ச த்தாந்
கற்றற ந்தார்.

புதுச்ேசரி

யூனியன் ப ரேதசத்த ல் அரசு கல்லூரிகளில் தமிழ் வ ரிவுைரயாள ராகப்
பணிபுந்த இவர் தற்ேபாது புதுைவ அரசு பட்டேமற்படிப்பு ைமயத்த ல் தமிழ்
ஆய்வுத்துைறத் தைலவராகக் கடைமயாற்றுக றார்.
ெபாதுவுைடைமச்
வ மரிசனம்,

ச த்தாந்தம்

பத்ெதான்பதாம்

தலித்த யம்,

நூற்றாண்டுத்

நவீன
தமிழகம்,

தமிழ்
சமூக

இலக்க ய
வரலாறு

ஆக யவற்ற ல் ஈடுபாடு உற்றுத் ெதாடர்ந்து அைவ குற த்து எழுத வருக றார்.
19-20ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தமிழ்ச் சமூக நாவல் முன்ேனாடிகளில்
ஒருவரான அ. மாதைவயா பைடப்புகள் பற்ற ஆய்வு ெசய்து முைனவர் பட்டம்
ெபற்றுள்ளார்.
மைனவ : முைனவர் க. பரிமளம். மகள் : டாக்டர் ந ேவத தா, எம்.டி.
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என்னுைர
’ெதாண்ைட

மண்டல

வல்ல

காவத்த

ச ம்ஹம் சங்ைக கவ ராஜ பண்டிட் க.
என்றும்,

ஶ்ரீலஶ்ரீ

அேயாத்த தாஸ்

ெதய்வப்புலைம

ைவத்த ய

அேயாத்த தாள தம்ம நாயகர்

பண்டிதர்

என்றும்

பத்ெதான்பதாம்

நூற்றாண்டின் இறுத ய லும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ெதாடக்கத்த லும்
ெபளத்த

தலித்துக்களால்

மிகுந்த

மரியாைதேயாடு

வ ளிக்கப்பட்டவர்

க.அேயாத்த தாசர் (1845-1974). இவர் ஒரு தலித்தாக இருந்த காரணத்தாலும்
அவருக்குப் ப ன்னர் அவர் மீட்ெடடுத்த ெபௗத்தத்ைதயும், வரலாற்ைறயும்
ெபௗத்த தலித்துக் களும், ப றரும் ேபாராடி வளர்க்காத காரணத்தாலும்,
வழக்கம் ேபால தலித்துக்கைளப் ெபாருட்படுத்தாத தமிழ் அற வுலகத்த ன்
சனாதன் ேமட்டிைம என்னும் காரணத் தாலும், இருபதாம் நூற்றாண்டு
முடிவுற்ற காலத்த ல்தான் அவர் மறுப றப்ெபடுத்தார். அவர் காலத்த ல் அவர்
புரிந்த நல்வ ைனய ன் பலன்கள் ஊழ்த்து ெவளிப்படு வதற்கு எண்பது
ஆண்டுகளாய ன. அன்னாரது எழுத்துப் பணிக்குச் சாகாவரமளித்தவர்களில்
ஒருவரான

ஞான.

பட்டுவ ட்டது.

அலாய்ச யஸ்

இந்த

எண்பது

என்பவருக்குத்

ஆண்டு

தமிழகம்

காலத்த ல்

தலித்துக்

கடைமப்
களின்

சக்த கள் இந்த ய ேதச ய காங்க ரஸ், ப ராமணரல்லாத த ராவ ட இயக்கம்,
வர்க்கப்

ேபாராட்டத்ைத

வலியுறுத்த ய

ெபாதுவுைடைம

இயக்கங்கள்

ேபான்ற அயலார்களின் இயக்கங்களுக் காகத் ெதாடர்ந்து எரிக்கப்பட்டன.
அேயாத்த தாசரால் தமிழகத்த ல் உருவாக்கப்பட்ட நவீன - சாத ேபதமற்ற
த ராவ ட

ெபளத்தம்,

அவருக்

குப்

ப ன்

நாற்பது

ஆண்டு

கழித்து

மகாராஷ்டிரத்த ல் பாக்டர் அம்ேபத்கரால் புரட்ச கரமாக்கப்பட்டு, மீண்டும்
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுத ப் பத்தாண்டுகளில் அம்ேபத்கர் நூற்றாண்டு
வ ழாக் ெகாண்டாட் படத்ைத ஒட்டித் தமிழகத்த ல் தலித்த ய இயக்கமாகக்
க ளர்ச்ச யுற்றது ஒரு வ ச த்த ரமான வரலாறுதான்.

ற.

இலட்சுமி நரசு

(1860-1934) குற ப்ப ட்டைதப்ேபால் ஒருவர் புரிந்த வ ைனகள் அழியாமல்
ப றரிடமும் அவரது சந்தத ய டமும் ேசகரமாக மறுப றப்பு எடுக்கும். இன்று
தமிழக தலித்துக்களிடம் அேயாத்த தாசர் மறுப றப்ெபடுத்துள்ளார் என்ேற
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குற ப்ப டத் ேதாணுக றது.

தாசரின் ச ந்தைனகளும், இலட்ச யங்களும்

சாத மதமற்ற அற வாழ்க்ைகையயும், கருைணயும் அன்பும் மிக்க ேமம்பட்ட
மனித

உறவுகைளயும்

பற்ற ய ருப்பதால்

இைவ

மாந்த

ெசாந்தமானைவ என்று உறுத யாச் ெசால்லலாம்.

இனத்த ற்ேக

ஏெனனில் அவரது

ச ந்தைனகளும் இலட்ச யங்களும், ஆச யாவுக்கு மட்டுமின்ற முழு உலக ற்ேக
ஒளியாக

உத த்த

ெகௗதம்

ப ராமணியத்த ன்
தந்ைத

வழிச்

புத்தரின்

சனாதனம்

சமூகத்த ன்

அக ம்ைசய லிருந்துருவானைவ;

ேமற்கத்த யத்த ன்

ஆணாத க்கம்,

இன

மதவாதம்,

-

பயங்கரவாதம்

ஆக ய சகலவ தமான இம்ைசகளுக்கும் எத ரானைவ.
தாசர்,

ந றவாதம்,

மாற்றானைவ.

புத்தரிடமிருந்து ெபற்றுக்ெகாண்ட அறத்த ல் வன்முைறய ல்ைல:

ஆத க்கமில்ைல;
உண்டு;

சமத்துவம்

புேராக தம்

உண்டு;

இல்ைல;

கருைண

கடவுள்

உண்டு

இல்ைல;

;

ஒழுக்கம்

ஒவ்ெவாருவனும்

தன்ைன உயர்த்த க் ெகாள்ளும் வழிமுைற உண்டு, பகுத்தற வு உண்டு:
சகமனிதைனச் சமமாக மத க்கும் ேநர்ைம உண்டு;
பால்,

இனம்,

மனிதைன

நாடு,

அவனது

ெபாருள்

ஆக ய

ெசயல்களாலும்,

சாத , மதம், ந றம்,

அளவுேகால்கள்

ெமாழியாலும்,

இன்ற ச்

சக

ச ந்தைனயாலும்,

பண்பாலும்), ஒழுக்கத்தாலும் மத ப்ப டுக ன்ற அணுகுமுைற உண்டு; இந்த ய
- தமிழகச் சூழலில் சாத
என்பைத
லாம்.

மத ேபதமற்ற யாருக்கும் இைவ சாத்த யேம

அேயாத்த தாசரின்

வாழ்க்ைகய லிருந்து

உணர்ந்துெகாள்ள

இங்ேக மதங்கைள வ ட்டால் மட்டும் ேபாதாது; சாத கைள வ ட்டால்

தான் ஒருவனால் பண்புள்ள,
என்பைத
அதாவது

புத்தர்

ஒழுக்கமுள்ள மனிதனாக வாழ இயலும்

வழிந ன்று

ப ராமணியத்த ன்

அேயாத்த தாசர்

வஞ்சகமான

-

வலியுறுத்த

மூடத்தனமான

யுள்ளார்.
வைலைய

அறுத்துத் தன்ைன முற்ற லும் வ டுவ க்க ன்ற ஒருவனுக்ேக இயல்பான
மனிதனாக வாழும் சாத்த யப்பாடு ைக கூடும்.

ஒரு நூறாண்டுக்கு

முன்ேப தாசருக்கு இந்த ஞானம் ஏற்பட்டுவ ட்டது.

ஈராய ரத்து ஐந்நூறு

ஆண்டுகளுக்கு

முன்ேப

அேயாத்த தாசருக்கு

முன்

புத்தருக்கு

ஏற்பட்டுவ ட்டது.

ச த்தர்களுக்கு

ஏற்பட்டுவ ட்டது.

தமிழகத்த ல்,
இங்ேக,

இத்தைகய ஞானம் ஏற்படாதவாறு ஒவ்ெவாருவரின் அற வுக்கண்கைளயும்
கட்டிப்ேபாட்டிருப்பது ப ராமணியேம என்பைதச் சரியாக இனம் கண்டவர்
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தாசேர.

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

ப ராமணராய னும் சரி, ப ராமணரல்லாதாரா ப னும் சரி, ஆத

த ராவ டராய னும் சரி ப ராமணியத்ைதப் பூரணமாகக் ைகவ ட்டாலன்ற
அவர்களுக்கு வ டுதைல இல்ைல, மாந்த வளர்ச்ச இல்ைல : மானிட ேநயமும்
இல்ைல என்பது தாசரின் தீர்க்கதரிசனம்.
ப ராமணியத்தால்

வஞ்சகமாகத்

தாழ்த்த

ஒடுக்கப்பட்ட

மக்களின்

ெகௗரவமானெதாரு வரலாற்ைற தாசர் கட்டைமத்தார் என்பதால் அவரது
பணி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வ டுதைலக்கானது மட்டுேம என்று ப றர்
கருதலாம்: சாத ையப் ேபாற்றுக ற ப றைர. இயல்பான. சுயமரியாைதமிக்க,
சுதந்த ரமான, உறவுகளில் ேநர்ைம, கண்ணியம் பாராட்டுக ற மனிதர்களாக
வாழ

வ டாமல்

தாசரது

அேத

பணி

ப ராமணியம்,

அைனவருக்கும்

ஒடுக்கப்பட்ேடார்க்குரிய

ஒடுக்க க்

ெபாதுவானது

அம்பலப்படுத்துதல்

ெகாண்டிருப்பதால்,

என்ேற

(cxp()sition)

ெசால்லலாம்.

அழித்ெதாழித்த

ல் (annihilati(1) அபகரித்த ல் (appropriation) ஆக ய மூன்று ேபார்முைறகைள
முழுைமயாக தாசரிடம் காணலாம்.
இந்த நூலாக்கத்ைதப் ெபாறுத்தவைர அேயாத்த தாசரின் ச ந்தைன
கைளச் சுருக்க யும்,

ெதாகுத்தும் தருவேத எனது முக்க ய முயற்ச யாக

இருந்துள்ளது;

நூலின்

நைடையயும்,

ெசாற்கைளயும்,

கலந்துள்ேளன்.
உைரநைடையயும்

நைடய லும்,

ெசாற்ப ரேயாகத்த லும்,

ெதாடர்கைளயும்

தாசரின்

ேவண்டுெமன்ேற

தாசர் வாழ்ந்த காலச் சூழைலயும், தமிழ்ப் பத்த ரிைக
உள்ளவாேற

ெகாண்டுவரேவண்டும்

என்பது

எனது

ேநாக்கம்.
ஒவ்ெவாரு நூைலயும் எழுதும் ேபாது அதன் மூலமாக சகமனிதர்களுக்குச்
ெசால்லுபவற்ைறவ ட
இந்த

நூலிைன

நான்

கற்றுக்ெகாள்ளும்

எழுத யதால்

தாசரின்

வ சயங்கேள

உைழப்ைப

யும்,

நரசுவ ன் நவீன ெபளத்தத்ைதயும் கற்றுக் ெகாள்ள முடிந்தது.

அத கம்.
ப .லட்சுமி

இந்நூலின்

ஆக்கத்த ற்கு உதவ ய புதுச்ேசரி இந்த ய ப ரஞ்சு ந றுவன நூலகத்த ற்குக்
கடைமப்பட்டுள்ேளன்.

வ.

கீதா அவர்களுக்கு ெராம்ப நன்ற .

தலித்

சாக த்த ய அகாடமி ெவளிய ட்ட தாசரின் நான்கு நூல்கைளத் தந்துதவ ய
ரவ க்குமாருக்கு நன்ற .
www.Kaniyam.com
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அேயாத்த தாசர்
தந்து,

ெதாடர்ந்து

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்
ச ந்தைனகள்

நூலின்

ஊக்கப்படுத்த ,

மூன்று

தற்ேபாது

காலக்கவடு பத ப்பகத்தார்க்கு மிக்க நன்ற .

ெதாகுத கைளத்

நூலாக

ெவளிய டுக ற

நூல் எழுதுவதற்கு ேவண்டிய

மனந ைலையயும், உடல் நலைனயும் ேபணிய என் துைணவ க்கு என் அன்பு.
ராஜ் ெகௗதமன், 01.08.2004
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1.

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

இந்திய - தமிழக ெபௗத்த வரலாறு

க. அேயாத்த தாசர் (1845-1014) இந்த ய - தமிழக பூர்வ ெபௗத்த வரலாறு
ஒன்ைற இருபதாம் நூற்றாண்டில் கட்டி எழுப்ப னார்.
ெமௗனத்த ற்குப்
இந்த யாவ ல்

ப ன்னர்

ெபௗத்தத்ைத

பத ெனட்டாம்
அகழ்ந்து

மிக நீண்ட கால

நூற்றாண்டின்

எடுத்துத்

தூச

ப ற்பகுத ய ல்
துைடத்தவர்கள்

காலனிய அரசாட்ச ய ன் ஆதரைவப் ெபற்ற ஐேராப்ப ய கீைழேதய படிப்பாளர்
களும் அவர்கைளப் ப ன்பற்ற ய இந்த ய ஆர்வலர்களும் என்று ஞான
அலாய்ஸியஸ் குற ப்ப டுக றார் (2002 - முன்னுைர).

மாக்ஸ் முல்லர்,

ஓல்டன்பர்க், ேமானியர் வ ல்லியம்ஸ், ைரஸ்ேடவ ஸ் தம்பத கள் முதலிய
ஐேராப் ப ய அற ஞர்களும்,

அனகாரீக தம்மபாலா ேபான்ற இலங்ைக

நாட்டாரும், ராகுல் சாங்க ருத்த யாயன், தருமானந்த ேகாஸாம்ப , ஆனந்த
ெகௗசல்யாயனர். ஜகதீச் காச யபர் ேபான்ற இந்த யர்களும் குற ப்ப டத்தக்க
வர்கள் என்று பலரும் எழுத யுள்ளனர். இவர்களது முயற்ச ய ன் காரணமாக
க ற ஸ்தவம், இசுலாம் ேபால ெபௗத்தமும் ஒரு மத ஸ்தாபகர், ஒரு புனித
ெமாழி, ஒரு புனித நூல் ஒரு வரலாறு ெகாண்ட ெபரும் மதமாக ந றுவப்பட்டது
(ஞான. அலாய்ஸியஸ், 2002 முன்னுைர)
ஒருபுறம் இம்முயற்ச நடந்து ெகாண்டிருந்தேபாது இைத அடிெயாற்ற
பத்ெதான்பது

-

இருபதாம்

நூற்றாண்டில்

படிப்பாளிகளுக்

க ைடய ல்

வ வாத க்கப்பட்ட சமூக சீர்த ருத்த முயற்ச களில் அவரவர் வர்க்க ந ைலபாடு,
வாழ்ந ைல, இருத்தலியல் ேதைவகளுக்கு அனு சரைணயான கருத்துக்கைள
ெபளத்தத்த லிருந்து மறுவ ளக்கம் ெசய்யும் முயற்ச யும் முக்க யத்துவம்
ெபற்றது.

இம்முயற்ச களில் ஒன்றாக க.

அேயாத்த தாசரின் ெபௗத்தம்

அைமந்தது. ப ராமணியத்துக்கு மாற்றாக, எத ர் மதமாக, தாழ்த்தப்பட்ேடார்
எனப்படும் ஏைழச் சாத யாரின் பூர்வ மதமாக, சாத ேபதமற்ற அறெநற யாக
ஒரு

ெபளத்தமதத்ைத,

எழுப்ப னார்.
வஞ்சகமாக

சரித்த ரத்ைதயும்

புைனைவயும்

கலந்து

கட்டி

இன்றுவைர க ைடத்துள்ள தகவல்களின்படி வரலாற்ற ல்
சாத

முைறயால்

தாழ்த்தப்பட்ட

மக்களின்

பூர்வீக

மதம்

ெபௗத்தேம என்று ந றுவமுயன்ற முன்ேனாடி க. அேயாத்த தாச பண்டிதேர.
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க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

இவர் கட்டைமத்த சாத ஒழிப்பு ெபௗத்த மதத்த ன் வரலாற்ைறக் காண்பதற்கு
முன், பத ெனட்டு - பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் அகழ்வு ஆய்வு, சுவடி
வாச ப்பு, கல்ெவட்டு ஆய்வு மூலப்ப ரத

வாச ப்பு, பத ப்பு ஆக யவற்ற ன்

மூலமாக ந ர்மாணிக்கப் பட்ட அத காரபூர்வ ெபௗத்த மத வரலாற்ைறச்
கருக்கமாகக் காண்பது அவச யம். இேதேபால், இந்த அத காரபூர்வ ெபௗத்தச்
ெசால்லாடல்களிலிருந்து தங்கள் தங்கள் இருத்தலியல் ேதைவகளுக்காக,
சமூக

-

அரச யல்

நூற்றாண்டுகளில்

இயக்கங்களுக்காகப்
தமிழகப்

பத்ெதான்பது

படிப்பாளிகளில்

-

ப ராமணர்,

இருபதாம்
ேவளாளர்,

ப ராமணர் அல்லாதார், சுேதச யத்தார், ஆசார சீர்த ருத்தவாத கள் ஆரிய
- வட ெமாழி எத ர்ப்பாளர்கள், இந்து மரபாளர்கள், தமிழ் ேதச யவாத கள்,
பகுத்தற வாளர்கள் முதலான பல்ேவறு தரப்பார்கள் மறுவாச ப்புச் ெசய்து
உருவாக்க ய கருத்த யல்கைளயும் காண்பது இன்ற யைமயாதது.

முதலில்

அத காரபூர்வமான ெபௗத்த மதம்.
தமது

பத ைனந்தாம்

வயத ல்

இளவரசுப்

பட்டம்

கட்டி,

பத்ெதான்

பதாம் வயத ல் த ருமணம் புரிந்து ஒரு மகனுக்குத் தந்ைதயாக ,

பச ,

ப ணி, மூப்பு, சாவு என்ற உண்ைமகைள உணர்ந்து இருபத்ெதான்பதாம்
வயத ல் அரண்மைனைய வ ட்டு ெவளிேயற த் துறவு பூண்டு, பச ப ணி
மூப்பு சாவ லிருந்து வ டுபடுவதற்குக் கடுைமயான - உடைல வருத்தும்
குரூரமான தவங்கள் - ேநான்புகள் உதவா; சடங்கு ஆச்சாரங் கள் உதவா
என்று அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து ேபாத

மரத்தடிய ல் அமர்ந்து புலன்

ஒடுங்க ெமய்யுணர்வு ெபற்றுப் புத்தரான சத்த ரியேர ச த்தார்த்தர்.

இவர்

ப றந்த நகரம் கப லவாஸ்து; (கப ல முனிவர் தங்கும் இடம் ; வாஸ்து =
இடம்); நாடு உத்தரேகாசலம்; மகத நாடு இ

வாகு பரம்பைர ; சாக்க ய

குலம்; ெகௗதம் குடி ; சுத்ேதாதனனும் மாயாேதவ யும் ெபற்ேறார்கள். இவர்
வாழ்ந்தகாலம் க .மு. 563 - க .மு. 183. மகத, ேகாசல நாடுகளில் புத்தர் தமது
அறத்ைத மக் களிடம் வட்டார வழக்க லான ெமாழிய ல் ேபாத த்தார் ; மைல
உச்ச கள், மரங்கள், வனங்கள் அவருக்குப் ப டித்த இடங்கள்; இவருக்கு மக்கள்
அன்றாட வாழ்வ ல் உறுக ன்ற துக்கங்களிலிருந்து எவ்வாறு வ டுபடலாம்
என்பேத குற க்ேகாள்.

கடவுள் உண்டு, இல்ைல என்ற அநாவச யமான

ச க்கலுக்குள் அவர் ேபாக வ ரும்பவ ல்ைல. அனுபவம், அற வு. அறவாழ்வு
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அடிப்பைடய ல்

மார்க்கத்ைத ேபாத த்தார்.
அவர்

காலத்த ேலேய

பரவ யது;

எட்டுவைகயான

அங்கங்கைளயுைடய

இதைனப் பரப்ப ய சங்கங்கைள அைமத்தார்.

அவர்

ேபாத த்த

மார்க்கம்

வடநாட்டில்

ெபரிதும்

இவரது ேபாதைனகளில், நான்கு வ த சாத்த யங்கள் (ேநாய்,

ேநாய ன் காரணம், ேநாய் நீங்கும் வாய், ேநாய் நீங்கும் வழி), பன்னிெரண்டு
ந தானங்கள் (ேபைதைம, ெசய்ைக, வ ஞ்ஞானம், நாம் உருவம், வாய ல்கள்,
ஸ்பரிசம்.

நுகர்வு, ேவட்ைக, பற்று, கருமக் கூட்டம், ப றப்பு, இறப்பு).

அட்டாங்க மார்க்கம் (நற் காட்ச , நல்லூற்றம், நல்வாய்ைம, நற்ெசய்ைக,
நல்வாழ்க்ைக,

நன்முயற்ச ,

நற்கைடப்ப டி,

சீலங்கள் (5+3+2), த யானம், ஞானம்;
ஒட்டிய

வ ைனக்ேகாட்பாடு

கருத்த யல்களாகும்.

நல்த யானம்),

பத்துவைகச்

காரண - காரியத் ெதாடர்ச்ச ைய

ஆக யைவ

ெபௗத்தத்த ன்

அடிப்பைடக்

புத்தரின் ேபாதைன அைனத்தும் அறம், பகுத்தற வு,

அன்பு, உய ர் இரக்கம் என்ற நான்க ன் ேபரில் கட்டப்பட்டைவ.
இைவ

மனிதைரயும்

அவர்

தாக்குள்

ைவக்கேவண்டிய

உறவுகைளயும் குற க்ேகாளாகக் ெகாண்டிருக்க ன்றன.
கூறுவதுேபால்,

சமத்துவமான

ேசாந.

மனிதன் தன்னாேலதான் உயரேவண்டும், தன்

தன்ெனாழுக்கமுேம

மனித

முயற்ச க்கு

அடிப்பைடயாகும்

(ேசா.ந.க.1977:1) என்பது ெபௗத்தத்த ன் அடிப்பைடகளில் ஒன்று.
ந ரந்தரமான.

கந்தசாமி

மனிதைர ெவளிேய உள்ள யாருேம (external agencies)

முன்ேனற்ற முடியாது.
முயற்ச யும்

இதனால்

மாறாத,

இயற்ைக இகந்த, கால் - இடம் கடந்த ஒரு ெவளிச்சக்த

கடவுள், ப ரம்பாம். பரமாத்மா என்பது இல்ைல; இேதேபால் ஆன்மா என்பதும்
க ைடயாது; பகுத்தற வு சார்ந்த அற ஒழுக்கேம ேவண்டப்படுவது.
சாக்ரடீசுக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பும்,

லேவாச யஸ் மகாவீரர்,

ெசாராஸ்டர் ஆக ேயாருக்குச் ச ல ஆண்டுகளுக்குப் ப ன்பும், கன்பூச யஸ்
ப தாேகாரல் முதலிேயாருக்குச் சமகாலத்த லும் வாழ்ந்த புத்தர் (ேசா.ந.க.
1977: 12{1}), ேலாகாயதத்த ன் இன்பத் த ைளப்பு ெநற ையயும், ைவதீகமும்,
ஆசீவ - சமண ெநற களும் வலியுறுத்த ய உடைல வருத்தும் கடுந்துறவுக்
ெகாள்ைகையயும் வ டுத்து, மத்த ய மார்க்கத்ைத ஏற்படுத்த னார் (9): 122)
ேதைவயற்ற வீண் வ வாதங்கள், நைடமுைறக் குப் பயன் தராதைவ பற்ற ய
சர்ச்ைசகள் முதலானவற்ைற புத்தர் ஒதுக்க னார்; இைவ குற த்து ெமௗனம்
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க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

சாத த்தார். உபந டதங்கைள இதன் காரணமாகேவ ஒதுக்க ைவத்தார் (99:123)
அற வுத்ேதடத்ைத புத்தர் வலியுறுத்த னார். க ற ஸ்து ப றப்பதற்கு அறுநூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன் முதன் முதலாக பகுத்தற ைவ வாழ்வ ன் ஆதாரமாகக்
ெகாண்டு, அைதப் ேபாத த்தவர் புத்தராகத்தான் இருப்பார்.
புத்தரின் ேபாதைனகைள உரிய சந்தர்ப்பங்களில் ேதைவக்கு ஏற்றபடி
ப ன்னர் வ ளக்கவ ருப்பதால் புத்தரின் மார்க்கத்த ன் வரலாற்ைற ஓரளவு
காணலாம். புத்தர் ேபாத த்த அறங்கைளத் ெதாகுத்துக் ெகாண்டால் அைவ
நான்கு வைகப்படும். அைவ:
1. ஒழுக்கம் (சீலம், discipline)
2. புண்ணியம் (Virtuc)
3. ெபாதுநலம் (altrunism பரமித கள்)
4. ெசயல்பாடு (cngagement)
இவற்றுள் ஒழுக்கமும்,

புண்ணியமும் ெதாடக்க நூற்றாண்டு புத்த

வரலாற்ற ன் அம்சங்கள்.

ெபாதுநலமும்,

ெசயல்பாடும் ப ற்காலத்த ல்

முக்க யத்துவம் ெபற்றன (Christopher Queell, 2000:

Introduction).

மைறந்த

மரபான

நூற்றுப்பத்து

(ஹீனயானம்),

சீர்த ருத்த

ப ரிவுகள் உண்டாய ன.
எட்டு

ஆண்டுகளுக்குப்

மாதங்களாக

ெபௗத்தம்

ப ன்

(மகாயானம்)

புத்தர்

ெபளத்தம்

என்று

இரு

ைவசாலி நகரில் கூடிய ெபௗத்த ப க்குகள்

வ வாத த்து,

ெபௗத்தத்த ல்

புகுத்தப்பட்ட

புத ய

வழக்கங்கைளக் கண்டித்தார்கள். இவர்கேள ஹீனயானிகள் (ேதரவாத கள்);
ஹீனயானத்த லும், மகாயானத்த லும் காலப்ேபாக்க ல் பற்பல ப ரிவுகள்
ேதான்ற ன.

இைவ

இரண்டிற்கும்

இைடய லுள்ள

க ற ஸ்ேதாபர் க யூன் சுருக்கமாகக் கூறுக றார்.

ேவறுபாடுகைள

ஹீன + யானம் என்றால்

ச ற ய வாகனம், மஹா +யானம் என்றால் ெபரிய வாகனம் என்பது ேநரடியான
ெசாற்ெபாருளாகும்

ஹீனயானம்

அறஹத்

இலட்ச யத்ைத

(அருகர்)

ந ருவாணத்ைத முன்ைவத்தது; மஹாயானம் ேபாத சத்துவ இலட்ச யத்ைத,
மக்கைள ஈேடற்றுவைத முன்ைவத்தது. ஹீனயானம் சங்கத்ைத ைமயமாகக்
ெகாண்டது;

மகாயானம் புத்தைர (கடவுளாக) ைமயமாகக் ெகாண்டது.
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க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

அறத்ைத

வலியறுத்துவது;

ப ன்னது

பக்த ைய

வழிபாட்ைட

வலியறுத்து வது. ஹீனயானம் தத்துவம் பகுத்தற வு சார்ந்தது. மஹாயானம்
மிஸ்டிகலானது (mystical - ஞானம்) ஹீனயானத்துக்குரிய நூல் புத்தரின்
பூர்வ ேபாதைனேயாடு முடிவுறுக றது; மஹாயானத்த ல் ெதாடர்ந்து புத ய
புத ய நூல்கள் ேதான்றுவது அனுமத க்கப்படுக றது.

மஹாயானப் ப ரிவு

இந்து மதத்ைதத் தாக்குப் ப டிக்க, அதன் தாக்கம் ெபற்றது;
ைவணவத்த ன்

ப ரபத்த

(சரணாகத )

மஹாயானத்த ல் இருந்தைத ேசா.

ந.

ெகாள்ைகய ன்

குற ப்பாக

தாக்கம்

தமிழக

கந்தசாமி மணிேமகைல ெகாண்டு

ந றுவ யுள்ளார் (மணி ேமகைல : 71 - 79, 5.98 – 105, 10 : 11 - 15, 1:61 - 70))
(ேசா.ந.க.

1977 : 10) ெதன்னிந்த யாவ ல்தான் பக்த யும், ேயாக ெநற யும்

மகாயான ெபௗத்தத் த ல் இைணந்ததாக சார்லஸ் எலியட், தாமஸ் ஆக ய
ெபௗத்த இயலார்கைள ேசா. ந. க. குற ப்ப டுக றார் (ேசா.ந.க. 1977 : 17).
வஜ்ரயானம் எனப்படும் தாந்த ரீக ெபௗத்தம் (வஜ்ரம் + யானம் = ைவர
வாகனம்) மஹாயானத்த ன் ஒரு பகுத ேய.
ெதாகுப்பு

எனச்

ெசால்லப்படும்

ெபௗத்தத்த ற்குரியது:

புத்தரின் ேபாதைனகளின்

த ரிப டகம்

மகாயானம்

ஹீனயான

த ரிப டகத்த ன்

சல

(ேதரவாத

பகுத கைளத்

தள்ளியும், புத்தர் கறாத ேவறு ச லவற்ைறப் புகுத்த யும் தனது நூல்கைள
சமஸ்க ருதத்த ல் எழுத யது.
கள் என்று மய ைல சீனி.

ேதரவாத கள் பாலி ெமாழிய ல் எழுத னார்

ேவங்கடசாமி (1972) குற ப்ப டுக றார்.

ேசா.

ந.

கந்தசாமிக்கு ேபாத சத்துவத்ைதப் ேபாற்ற ய, ப றர்க்குரியவராக வாழ்ந்த,
இந்து மதத்த ன் தாக்கம் ெபற்ற தமிழக மஹாயான ெபௗத்தம் ப டித்த ருக்க,
மய ைல சீனி. ேவங்க சாமிக்குத் தமிழகத்த ல் பரவ யது. மணிேமகைலய ல்
ெசால்லப்பட்டது ேதரவாத ெபௗத்தேம என்று பட்டிருக்க றது.

இந்தச்

சர்ச்ைசக்குள் ேபாகாத ருத்தேல சால்பு எனத் ேதான்றுக றது!
வடக்ேக ேதான்ற ய ெபளத்தம் ெதன்னாட்டுக்குக் குற ப்பாக பைழய
தமிழ் நாட்டுக்குள் எப்ேபாது எப்படி வந்து பரவ யது என்பது அடுத்தகப்
வரலாறு.

இந்த வரலாறு.

அேசாகனின் கல்ெவட்டுக்களா லும் (Rock

Edict), பாலி, சமஸ்க ருத ெபௗத்த மூலநூல்களிலுள்ள குற ப்புக்களாலும்,
பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டில் கண்டுப டிக்கப்பட்ட தமிழக ப ராமி குைகக்
கல்ெவட்டுக்களாலும், தமிழ் இலக்க யம், இலக்கண உைரச் சான்றுகளாலும்,
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புகார் நகர அகழ்வு ஆய்வு வழியாகவும் மீட்ெடடுக்கப்பட்டுள்ளது. ெபௗத்தம்
உச்சந ைலய ல் இருந்ததாகக் கூறப்படும் களப்ப ரர்கள் ஆட்ச க் காலத்ைத
அற ய காசக்குடி,
ெசப்ேபடுகள்

ெகாற்றமங்கலம்,

கண்டு

சான்றாகும்.

க.

வரலாற்றுக்கும்

ேவள்வ

அற யப்பட்டிருப்பது

குடி,
ஒரு

தளவாய்புரம்,
முக்க ய

கூரம்

வரலாற்றுச்

அேயாத்த தாச பண்டிதர் புைனந்த தமிழ்பூர்வ ெபளத்த
கூட

ேமற்கூற ய

சான்றாதாரங்களில்

தகவல்கள்

காணப்படுக ன்றன.
அேசாக சக்கரவர்த்த (க .மு. 3ஆம் நூற்றாண்டு) ஆதரவ ல் பாடலீபுரத்த ல்,
ெமாக்கல புத்த த ஸ்ஸ என்ற ேதரவாத ெபளத்த ப க்குகளின் தைலவரின்
தைலைமய ல் மூன்றாவது ெபளத்த மாநாடு கூடியது.
மாதங்களாக நைடெபற்றதாம்.

அத ல்,

மாநாடு ஒன்பது

பல நாடுகளுக்குத் ேதரவாத

ெபௗத்தர்கைள அனுப்ப

சமயேபாதைன ெசய்வது என்று முடிவானதாம்.

இம்முடிவ ன்

அேசாகனின்

ப ரகாரம்

ஆய்வாளர்கள்

கூற ய

மேகந்த ரரிடம்

தம்ப

அல்லது

இலங்ைகய ல்

மகன்

என்று

மிஷனரிப்பணி

ஒப்பைடக்கப்பட்டது. இவர் இலங்ைக ெசல்லும் வழிய ல் த ரமிளம் எனப்பட்ட
தமிழகத்த ல் தங்க காஞ்ச புரம், மதுைர, பூம்புகார் ேபான்ற நகரங்களில்
ேதரவாத ெபளத்தத்த ற்கு அடிப்பைட அைமத்ததாகப் பலரும் எழுத யுள்ளனர்.
இதற்கு ஆதாரமாக சீனயாத்த ரீகர் யுவான் சுவாங் பயணக் குற ப்ைப (க .ப .
6-10) எடுத்துக்காட்டுக றார்கள்.
மேகந்த ரைனத் ெதற்ேக அனுப்ப ய அேசாகர். க .மு. 273 முதல் 232 வைர
தமிழகம் தவ ர்த்த இந்த ய உபகண்டம் முழுவதற்கும் ஏக சக்கரவர்த்த யாக
இருந்தவர்.
ேமைல

இந்த ய ெபௗத்தத்ைதக் கீைழ ேதயங்களுக் குப் பரப்ப யவர்.

ேதயங்களான

க ேரக்கம்,

ெபௗத்தத்ைதப் பரப்ப னார்.

அராப யப்ப ரேதசம்

ஆக யவற்ற லும்

வடக்ேக க ர்னார் நகர் அருக ல் உள்ள ஒரு

பாைறய ல் ெசதுக்க ய கல்ெவட்டு வாசகத்த ன் மூலமாக, அேசாகர், தமது
ஆட்ச க்கு அப்பாற்பட்ட ேசாழ,

பாண்டியா,

சத்த ய புத்த ர ேகரளபுத்த ர

ேதசங்களிலும், தாமிர பரணிய லும் (இலங்ைக)யவன் (க ேரக்க) அரசன்
ஆண்டி ெயாகஸ் நாட்டிலும் அதற்கப்பாலும் இரண்டுவ தமான மருத்துவ
ச க ச்ைச

ந ைலயங்கைள

www.Kaniyam.com

ஏற்படுத்த னார்

18

என்பைத

அற ய

முடிக றது.

FreeTamilEbooks.com

ராஜ் ெகௗதமன்

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

மனிதர்க்கும், கால்நைடகளுக்கும் என இருவைக மருத்துவ ந ைலயங் கைள
ஏற்படுத்த னார்.

புத்தைர ஒரு மருத்துவர் (healer) என்ேற பைழய நூல்கள்

குற ப்ப டுக ன்றன. மருத்துவத்துக்கும், அறெநற களுக்கும் ெபளத்தத்துக்கும்
சம்பந்தம் உண்டு என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.
என்ற

மருத்துவரின்

ெபளத்த

க.

மறுமலர்ச்ச

அேயாத்த தாச பண்டிதர்

நடவடிக்ைககைளப்

புரிந்து

ெகாள்ள இது துைணபுரியும் க .மு. 258இல் ெபஷாவர் நகர் அருக ல் அேசாகர்
ஏற்படுத்த ய கல்ெவட்டில், அறெவற்ற ேய முதல் தரமான ெவற்ற , இந்த
ெவற்ற அேசாகரின் நாட்டிலும், ஆண்டிேயாகஸ், டாமலி, ஆண்டி ெகான்ஸ்,
மகஸ், அெலக் ஸாந்தர் ேதசங்களிலும், ெதற்ேக ேசாழ பாண்டிய தாமிரபரணி
(இலங்ைக) வைரய லும் கட்டப்பட்டதாகக் கல்ெவட்டு இயம்புக றது. (மய ைல
சீனி. ேவங்கடசாமி 1972).
தமிழகத்த ல்

ெபௗத்த

ெபரும்

ஆதாரமாக

லடகமி

கருதுக றார்

(ைஜன)

தமிழ்

ப ராமி

(GIS

1998:79)

ஊடுருவல்
குைகக்

கல்ெவட்டுக்கைள

இன்று

இக்குைககைள

அணுகமுடியாவ டினும், அன்று அதாவது க .மு.
அவ்வாற ல்ைல.
வாசகங்களும்,

இக்குைககளும்,
அன்று

ந கழ்ந்ததற்கான

சம்பக
எளித ல்

மூன்றாம் நூற்றாண்டில்

அவற்ற ல்

கர்நாடகத்த லிருந்து

ஒேர

காணப்படும்

ெதற்ேக

ப ராமி

தமிழகத்த ற்

குச்

ெசன்ற தைரவழித்தடத்த ல் உள்ளதாக சம்பகலட்சுமி எழுது க றார் (79).
இத்தைரவழித் தடம், காேவரி ெடல்டாப் பகுத ைய (ேசாழநாடு) ெகாங்கு
நாட்டுடன் இைணத்தது. ேமலும் அது புதுக் ேகாட்ைட வழியாகப் பாண்டிய
நாட்டுக்குச் ெசன்றது.

இத்தடத்த லிருந்த குைககள் தவ ர, மைலயமான்

நாடு வழியாக (ெதன்னார்க் காட்டு மைலகள் ெதாண்ைடநாடு ெசல்லும்
வழிய லுள்ள மைலகளி லும் ச ல குைககள் உள்ளன.G.V. சேராஜாவ ன்
கருத்துப்படி, அன்ைறய தமிழ்நாட்டுப் ப ரேதசம், ெதான்ைமயான இருெபரும்
ெபௗத்த ைமயங்களுக்கு இைடய ல் - வடக்ேக ஆந்த ரம், ெதற்ேக இலங்ைக
- இருந்தது. அப்ேபாது ஆந்த ரம் அமராவத ய லிருந்து ெதன்ேகாடி இந்த யா
வைர (ச ேலான் அருேக), ஒரு தைரவழிய ருந்துள்ளது (HIS: 1098:3) யுவான்
சுவாங்,

அமராவத ய லிருந்து

ெதன்ேமற்காக

நாகார்ஜுன

ெகாண்டா,

கர்நூல் காட்டுப் பகுத வழியாக பல்லவர் ஆண்ட காஞ்ச ைய அைடந்ததாக
எழுத யுள்ளார். இவ்வழியாக அேசாகனின் ெபௗத்த மிஷனரிகள் தமிழகம்,
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ெசன்று

இது க .ப .

ேதரவாத

ெபௗத்தத்ைத

அற முகப்படுத்த னார்கள்.

2ஆம் நூற்றாண்டு வைர நீடித்தது.

ெபௗத்தம் ெசல்வாக்குச் ெசலுத்த யது.

இதன் ப ன் மகாயான

தமிழக நகரங்களான காஞ்ச புரம்

பூம்புகார் நாகபட்டினம், மதுைர ஆக ய இடங்களில் மகாயான ெபௗத்தத்த ன்
ைசத்த யங்களும் வ ஹாைரகளும்,
(துண்) எழுந்தன.

சங்கங்களும் (பள்ளி) ஸ்துபங்களும்

இக்குைககள், ெபௗத்த சங்கம் ேபால பல துறவ களும்

ந ரந்தரமாகத் தங்க ச் ெசயல்பட்ட குடிய ருப் பாக இன்ற , ேதசாந்த ரிகளாக
அைலந்த துறவ கள் தங்கும் இடங்களாக இருந்தன.

(GIS 1998 79).

இக்குைககள், இலங்ைகக் குைககளின் அைமப்ைப ஒத்த ருந்ததாக மய ைல
சீனி கூறுக றார். இக்குைககளில் ெசதுக்கப்பட்ட வாசகங்கள் தமிழ் ப ராமி
வரிவடிவ ல் (லிப , அட்சரம், Scripi) எழுதப்பட்டன. அேசாகர் பரப்ப ய ப ராமி
வரிவடிவேம ஆத கால ெபௗத்தத்த ன் வரிவடிவமாக இருந்தது. இந்த ப ராமி
எழுத்து

முைற

காரணமாகவும்,

தமிழகத்த ல்
கூடேவ

ெபளத்த

க ழக்குக்

ைஜனாரால்

கடற்கைரய ல்

அற முகமாக யதன்

குற ப்பாகப்

பாண்டி

நாட்டுக் ெகாற்ைகத் துைறமுகத்த ல் முத்து ஏற்றுமத யான கடல் வர்த்தகம்
வடநாட்டுடன் ஏற்பதன் காரணமாகவும், ெதன்னாட் டில் நாகரிக வளர்ச்ச
துரிதப்பட்டது.
ப ராமி கல்ெவட்டு எழுத்து வாசகம் தரும் தகவல்படி பார்த்தால், ேமற்படி
குைககளில் தங்க ய ெபளத்த ைஜன) துறவ கைள (இருப ரி வார்க்க ைடய ல்
ேவறுபாடு காண்பது கடினம் (GIS 1008 : 81) ேசர பாண்டிய அரச குடும்பங்கள்,
இளவரசர்கள், அரசத காரிகள் ேவளிர்கள், வர்த்தகர்கள், ைகவ ைனஞர்கள்
முதலாேனார் ஆதரித்தார் கள்.

புரவலர் வரிைசய ல் ேசாழர் யாரும் இடம்

ெபறவ ல்ைல. ஒருேவைள அப்ேபாது ேசாழர்கள் ப ராமணிய ைவதீக யாக
முைறைய ஏற்றுக் கீழ்க் காேவரிப் பகுத ய ல் ேவளாண்ைம அடித் தளத்ைத
உருவாக்க ய ருக்கலாம் என்பது சம்பகல சுமிய ன் யூகம் (GJS 1998:81)
ப ராமி குைகக் கல்ெவட்டுக்கள்,

உள்நாட்டில் தைரவழித் தடங்களி

லிருந்த வர்த்தக ைமயங்கேளாடு சம்பந்தப்பட்டிருந்தன.

இங்கு ெநகமம்

(ந கமம்) என்னும் வணிகக் குழுக்கள் இருந்தன. இந்த ெநகமத்ேதார்களும்
குைககைள ெவட்டுவ த்தார்கள் (ெவள்ளைற ந கமத்ேதார் - மாங்குளம்
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கல்ெவட்டு (GIS 1998-81)
‘அர்த்தசாஸ்த ரம்’ பாண்டிநாட்டுக் கடற்கைர முத்து பற்ற யும் வர்த்தகம்
பற்ற யும் குற க்க றது.

ெபளத்தம் புகுந்து பரவ யதற்கு இந்தக் கடல் வழி

வர்த்தகமும் முக்க ய பங்காற்ற யது.
குற ப்ப டத்தக்கைவ.

பூம்புகார், ெகாற்ைக, துைறமுகங்கள்

இவற்ற லிருந்து மத்த ய தைரக்கடல் நாடுகள், அர

ப ரேதசங்கள், ெதன்னிந்த யா, இலங்ைக, ெதன்க ழக்கு ஆச ய நாடுகள்
(தீவுகள்) ஆக யவற்றுடன் கடல் வழி வர்த்தகம் ெபருக யது. இத்துைறமுகப்
பகுத கள், நகரங்கள், நகர்ப்புறங்கள் ெபளத்த மத வளர்ச்ச க்குரிய முக்க ய
ேகந்த ரங்களாய ன.

தமிழ் ப ராமி வாசகங்களில் க ழார் பற்ற ய குற ப்பு

இல்ைல. இவர்கள் வ வசாயத் ேதாடு சம்பந்தப்பட்ட ேமற்குடிய னர் ெபௗத்த
ைஜன) துறவ களுக்கு இவர்கள் குைகதானம் ெசய்த தகவல் இல்ைல (GIS
1998:81).

ேவளாண் பகுத மக்களிடம் ெபௗத்தம் அவ்வளவு ெசல்வாக்குச்

ெசலுத்தவ ல்ைல என்ேற ெதரிக றது.
உள்நாட்டு வணிக வழித்தடங்கள், அவற்ைற ஒட்டி எழும்ப ய வர்த்தக
ைமயங்கள், கடல்வழி வர்த்தக துைறமுகப் பட்டின ைமயங்கள், நகரங்கள்
- இவற்ைறச் சார்ந்ேத ெபௗத்தம், ைஜனம் வளர்ந்தன என்ற முடிவுக்கு
வருவத ல் தவற ல்ைல.

இன்னும் சுருங்கச் ெசான்னால், அரச - வணிக -

வர்க்கத்தாரின் ஆதரவ ல் வடக்ேக உருவான ெபளத்த (ைஜன) மார்க்கங்கள்
ெதன்
மற்றும்

தமிழகத்த ல்

வணிகர்,

உள்நாட்டு

ைகவ ைனஞர்

நகரங்களில்

மண்டிய ருந்த

கடற்கைர

வளர்ந்தன

எனலாம்.

ைமயமிட்டு

ெதாடக்கத்த லிருந்ேத உள்நாட்டு ஆற்றங்கைர ேவளாண் ைமயங்களுக்கும்
ெபௗத்தத்துக்கும்
யூக க்கலாம்.

ெபரிய

அளவ ல்

சம்பந்தம்

இருந்தத ல்ைல

என்று

இந்த யூகம், தமிழகத்த ன் பல்லவ - பாண்டிய (க .ப .

6 - 9)

காலகட்டத்த ல் எதார்த்த ந ைலைம யாய ற்று! அதன் ப ன்னர் ெதாடங்க ய
ப ற்கால ேசாழர் காலத்ைதப் பற்ற க் ேகட்கேவ ேவண்டாம்.
தமிழகக்
தற்கு

கடற்கைரப்

‘ச லப்பத காரம்,

நூல்கள் சான்று.

பட்டினங்களில்

மணிேமகைல’

ெபளத்தம்

இலங்ைக

ெசழித்து

‘மஹாவம்சம்’

வளர்ந்த
ஆக ய

இப்படி வடக்க ருந்து வந்து தமிழகக் கடற்கைர வர்த்தக

ைமயங்களில் ந ைலெகாண் - ெபௗத்தத்த ற்குத் தமிழக வர்த்தகப் ப ரிைவச்
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ேசர்ந்த மக்கள் மாற னார்கள் என்பைத யூக ப்பத ல் ச ரமமில்ைல. இதற்கு
சம்பகலட்சுமி ஒரு யூகத்ைத முன்ைவக்க றார்.

ஆந்த ரத்த ன் க ழக்ேக

ெதாடங்கும். கடற்கைரயானது தமிழகம் வழியாக ெதாடர்ச்ச யாக இலங்ைக
வைர நீடித்தது. சங்க இலக்க ய அகத்த ைண மரபுப்படி கடலும் கடல் சார்ந்த
பகுத யும் (ெநய்தல்) பரதவர் எனும் மீன், முத்து, பவளம் ேசகரிக்கும் த ைண
ந ைல மக்கள் வாழ்ந்த பகுத களாகும். இப்பரதவர்களிடமிருந்ேத ெதாடக்க
காலத்த ல் தமிழ்ப் ெபௗத்தர்கள் ேதான்ற ய ருக்கலாம்.

சங்க இலக்க

யத்த ேலேய பரதவர்களில் ெசல்வர்கள் ேதான்ற மாடங்களில் குடிய ருந்த
தகவல் உண்டு.

அகநானூறு (340 : 16 - 17), மதுைரக் காஞ்ச (313 - 323),

ப ன்னர் ச லப்பத காரம் ஆக ய ெதால்ெபரும் தமிழிலக்க யங்களிலிருந்து
பரதவர்கள்

ேமல்ந ைலக்கு

வந்துவ ட்ட

வர்த்தகப்

ெபருங்குடிகளாக,

முத்து, மணி, குத ைர முதலிய பண்டங் களில் வர்த்தகம் ெசய்தவர்களாக
வளர்ந்துவ ட்ட சமூக ந லவரம் ெதரிக றது. ச லப்பத காரம், பரதகுமாரர்’ என்று
ெபரும் வணிகர்கைளக் குற ப்பது கவனத்த ற்குரியது. இவர்கள் ெபௗத்தர்
(சமணர்களாக மாற ய ருந்தைம இலக்க யங்களில் பத வாக யுள்ளன (GIS
1998: 83). நமது அேயாத்த தாச பண்டிதர், சாத ேபதமற்ற பூர்வ ெபௗத்தர்கள்
என்று அவர்காலப் பைறயர் சாத மக்கைள அல்லது ேவஷப்ப ராமணரால்
தீண்டாராகத் தாழ்த்தப்பட்ட ஆற ல் ஒரு பங்கு மக்கைள முன்னிறுத்த
இந்த ரர்ேதச சரித்த ரம் ஒன்ைறப் புைனந்த ருப்பைத இச்சந்தர்ப்பத்த ல்
ேயாச த்துப் பார்க்க ேவண்டும்.

ப ன்னாளில் பத னாறு - பத ேனழாம்

நூற்றாண்டுகளில் தமிழகக் கடற்கைர வாழ் பரதவர்கேள க ற ஸ்தவம்
தழுவ யைதயும் எண்ணிப் பார்க்கலாம். ைவதீக ேமற்குடிகளால், குற ப்பாக
பார்ப்பனரால்
ேநற்ைறய

வன்ெகாடுைமகளுக்கு

காலனிய

ஆளான

ஆட்ச க்காலத்த ல்

பைறயர்

க ற ஸ்தவம்

முதலாேனார்

மாற

முன்ேனற

முயன்றது ேபால, அக்காலத்த ல் ைவதீகக் ெகாடுைம தாங்காமல் மருந்து,
உணவு, கல்வ அளித்துப் பராமரித்த ெபௗத்த (ைஜன) மதத்துக்குத் த ரளாக
மாற ய ருக்கும் சாத்த யப்பாட்ைட வ லக்க ட முடியாது?
ேமலும் ஆய்வு ேதைவ.

இது குற த்து

இலங்ைகய லும் கூட வடேமற்குக் கடற்கைரய ல்

வாழ்ந்த பரதவர்களும், தமிழகப் பரதவர்கைளப்ேபால க ற ஸ்து சகாப்தம்
ெதாடங்க

ஓரிரு நூற்றாண்டு களுக்குப் ப றகு,
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வடக்கத்த ய

மரபுகளான

ப ராமணிய

மற்றும்

ெபளத்த

மரபுகேளாடு கலாச்சாரக் கலப்புற்ற குடிய னராக ஆக ய ருக்கலாம்.

இேத

காலத்த ல்

எனக்

இலங்ைகய ல்

ேதான்ற ய

கல்ெவட்டுக்களில்

பரதர்

குற க்கப்பட்டவர்கள் பரதவர்களாகவும் இருக்கலாம் (GIS 1998:83).
V. பாலாம்பாள் தமிழகத்த ல் களப்ப ரர்கால ெபளத்தம் பற்ற எழுத ய
கட்டுைர ேமலும் முக்க யத்துவம் வாய்ந்தது. சங்க காலத்ைத ஒரு முடிவுக்குக்
ெகாண்டுவந்த களப்ப ரர்கள் தமிழகத்த ன் ைமயப் பகுத கைள (ேசாழ
பாண்டிய ெதாண்ைடப்பகுத கள்) க .ப . 3ஆம் நூற்றாண்டு முதல் க .ப . 6ஆம்
நூற்றாண்டு வைர சீராக ஆண்டார்கள். ஏறத்தாழ முந்நூறு ஆண்டுகாலம்
இவர்கள்

ஆட்ச

நீண்டது.

இக்களப்ப ரர்

ஆட்ச க்காலேம

ெபளத்த

(ைஜனர்)ரின் ெபாற்காலம் என்று தமிழக ெபளத்தர்கள் ெகாண்டாடுவர்.
அது ந யாயமானேத.

பாலி, சமஸ்க ருத ெமாழி இலக்க யத்ேதாடு தமிழ்

ெபளத்த இலக்க யத் ைதயும், மதத்ைதயும், கலாச்சாரத்ைதயும் ஆதரித்த
களப்ப ரர்கைள ைவதீகர்கள் நாகரிகத்த ன் எத ரிகள்’ என்றும், அவர்கள்
ஆண்ட காலத்ைத இருண்ட காலம், வரலாற்று மூடுபனி’ என்றும் கண்டனம்
ெசய்தது எத ர்பார்க்கத்தக்கேத (GJS 1998:

31).

களப்ப ரர்கள் தமிழ்க்

குடிய னர் அல்லர் என்பது உறுத யான தகவல்.

மற்றப்படி அவர்களது

மூலத்ைத அற வத ல் ஒருமித்த கருத்து எழவ ல்ைல.

இவர்களது ஆட்ச க்

காலத்த ல் சங்கமித்த ரர், புத்ததத்தர், புத்த மித்த ரர், ேஜாத பாலர், சுமத ,
ஆசாரியர் த க்நாகர், ேபாத தருமர், தருமபாலர், சாக்க ய நாயனார் முதலிய
ெபளத்த அற ஞர்கள் ெசயல்பட்டார்கள் (GIS 1998:
தமிழகத்துக்கும்
அத கரித்தது.
ேபாராட்டமும்,

இைடேய

ெபௗத்த

34).

அற ஞர்களின்

இலங்ைகக்கும்,
ேபாக்குவரத்து

இலங்ைகய ல் ஹீனயானர் X மகாயானர் உட்பூசலும்,
ெகாைல

இக்காலத்த ல் தான்.

ெவற த்தாக்குதல்

களும்

உச்சசத்த லிருந்தது

இலங்ைக ெசன்று மகாயான ெபளத்தம் ேபாத த்த

சங்கமித்த ரர் இலங்ைக அரச யால் (ஹீனயானி) ெகாைல ெசய்யப்பட்டார்
(GJS 1998:34).

களப்ப ர அரசருள் அச்சுத வ க்கந்தன் முக்க யமானவன்.

இவன் காலத்த ல் வாழ்ந்த ெபளத்த அற ஞரான புத்ததத்தர் பாலி ெமாழிய ல்
அேநக நூல்கைள எழுத னார். இவருைடய அப தம்மாவதாரம் என்ற நூலின்
இறுத ய ல் காேவரிப்பூம்பட்டினம் பற்ற ய ச றப்பான வருணைன உண்டு.
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புகாரிலிருந்த ெசல்வர் மாடமாளிைககள், வணிகர்கள், வனங்கள், காேவரி
நத , ப க்குகளின் பள்ளிகள் பற்ற ய வ வரங்கள் இடம் ெபற்றுள்ள ன (GIS
1998:35)
இலங்ைகய ன் புத்த ேகாஸர், தமிழகம் வந்து காஞ்ச புரம் ெபளத்த
வ காைரய ல் தங்க நூல்கள் எழுத னார். ச லகாலம் மயூரபட்டணம் (மாயவரம்)
ெசன்று அங்குள்ள வ காைரய லிருந்த புத்தமித்த ரருடன் தங்க ய ருந்தார்.
புத்தமித்த ரர் ேகட்டுக் ெகாண்டதன் ேபரில் மஜ்ஜிம ந காயத்துக்கு உைர
எழுத னாராம் (GIS 1098:36. ெபளத்த சாத்தனார் ேகட்டுக் ெகாண்டதன் ேபரில்
ைஜன இளங்ேகா அடிகள் ச லப்பத

காரம் எழுத யது நமது ந ைனவ ல்

ஊடாடுவைதத் தவ ர்க்க முடியாது. ெபளத்த - ைஜனரிைடேய இப்படி நூல்
எழுதும் ஒரு வழக்கம் இருந்த ருக்குேமா? இங்குக் கூறப்படும் புத்தமித்த ரர்
ேவறு, க .ப . ஆம் நூற்றாண்டில் வீரேசாழியம் இயற்ற ய புத்தமித்த ரர் ேவறு.
காஞ்ச அரசனின் மகன் அல்லது பல்லவ அரசனின் அைமச்சர் மகன்
ேபாத தருமன் என்பவர் த யானமார்க்க ெபௗத்தம் என்ற ப ரிைவச் சீனாவ ல்
பரப்ப னார் இவர் காலம் க .ப .

520.

சீன அரசைவய ல் இடம் ெபற்றார்.

இவரது மார்க்கம் மகாயானத்த ல் ஒரு ப ரிெவன்பர்.
வலியுறுத்த யது.

இது த யானத்ைத

த யானம்’ என்ற சமஸ்க ருதச் ெசால்ைல சீனெமாழிய ல்

சான்’ (Chan) என்று உச்சரித்த தாகவும், இதுேவ ஜப்பானில் பரவ யேபாது
அம்ெமாழிய ல் ெஜன் (Zen) என்று உச்சரிக்கப்பட்டதாகவும் க ற ஸ்ேதாபர்
குய ன் எழுதுக றார். ஆசாரிய த க்நாகர் காஞ்ச ப ராமணர் அருேக ப றந்த
ஒரு ப ராமணர் ேவதங்கைளக் கற்றார். ப ன்னர் ஹீனயான ெபளத்தரானார்.
வடநாடு ெசன்று மகாயான ெபளத்த ெகாள்ைககைள வசுபந்து என்பாரிடம்
கற்றார்.
ப ரிவான

இந்த

மாணவர்கேள

ெசௗத்த ராந்த கத்ைதயும்,

ேயாகாசாரத்ைதயும்
ெநற ைய

வசுபந்துவ ன்
இைணத்து

உண்டாக்க யதாகவும்,

ஹீனயானத்த ன்

மகாயானத்த ன்

ெசௗத்த ராந்த க
இந்ெநற ையச்

ஒரு

ப ரிவான

ேயாகாசாரம்’
ேசர்ந்தவேர

கூலவாணிகன் சீத்தைலச் சாத்தனார் என்றும் ேசா.ந.க.

ஒரு
என்ற

மதுைரக்

குற ப்ப டுக றார்

(ேசா.ந.க. 1977:51)
த க்நாகர்

ெசௗத்த ராந்த க
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களில் ெவன்றார்.

நாளந்தா பல்கைலக்கழகத் தைலவராய்த் த கழ்ந்தார்.

நாற்பதுக்கு ேமற்பட்ட நூற்கைள இயற்ற னார். இவற்றுள் பல சீன ெமாழிய ல்
ெமாழிெபயர்க்கப்பட்டன

என்றும்

இவைர

சீனத்த ல்

த ன்னர்’

என்று

அைழத்தனர் என்றும் ேசா. ந. க. எழுதுக றார் (1077 : 187 - 88) வடக்ேக சாஞ்ச
ேபாலத் ெதற்ேக காஞ்ச ெபளத்த வ ைளந லமாகவும், ெபளத்த கல்வ ய ன்
ேகந்த ரமாகவும் வ ளங்க யது (1977 : 185) காஞ்ச நகரில் தான் மகாயான
ெபௗத்தர்கள் தருக்க நூல்கைள இயற்ற னார்கள்.

காஞ்ச ய ல் ேதான்ற ய

த க்நகர்,

ந யாயத்வாரம்’

சமஸ்க ருதத்

த ல்

நூல்கைள (அளைவ நூல்?)

ந யாய

ப ரேவசம்,

இயற்ற னார்.

என்பவர் குற ப்ப டத்தக்கவர்.

என்ற

இவரது சீடர்களில் தருமபாலர்

நாளந்தா பல்கைலய ல் தைலவராய ருந்தார்.

(GIS 1998: 36) இவர், காஞ்ச அரசனின் மந்த ரிய ன் ைமந்தன். மஹாயான
ெபௗத்தர்.

இவைரப்பற்ற

எழுத யுள்ளார்.

யுவான் சுவாங் வ ரிவாக தமது குற ப்ப ல்

இந்த தரும்பாலைரேய, சாத்தனார் தமது காவ யத்த ல்

அறவண அடிகளாகப்பைடத்ததாக ேசா.

ந.

க.

அப ப் ப ராயப்படுக றார்

இதைன பாலாம்பாள் மறுத்துள்ளார் (GIS 1998: 37) இன்ெனாரு தருமபாலர்
பாண்டி நாட்டவர், க ப . ஆறாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர். பாலி, ச ங்கள
ெமாழிகளில் வல்லவர் (GIS 1998: 37).
ெபளத்த

தருக்கவ யைல

மகாயானப்

ப ரிவ னேர

வளர்த்தார்கள்.

புத்தரும், ேதரவாத ெபௗத்தமும் தருக்கத்ைத ஒதுக்க யதாக ேசா.

ந.க.

குற ப்ப டுக றார் (1977: 18:9). இவ்வ ைகய ல் க .ப . 100 முதல் 700 வைரய லான
காலகட்டத்த ல் ெபௗத்த தருக்கத்ைத வளர்த்தத ல் தமிழக மகாயான ெபௗத்த
முனிவர்களுக்குப் ெபரும் பங்கு இருந்த தாகச் ெசால்லலாம்.

ெபளத்தம்

தமிழகம் வந்த க ற ஸ்து சகாப்தத்துக்கு முந்த ய வருடங்களில் ெபௗத்த
அறத்துக்கும் (ேதரவாத ெபௗத்தம்) க .ப . 100 வைர ெபௗத்த தத்துவத்துக்கும்,
ப ன்னர்

ெபளத்த

தருக்கத்துக்

கும்

முக்க யத்துவம்

ெகாடுத்தார்கள்

(ேசா.ந.க. 1977 : 187). காஞ்ச புரமும், புகாரும், நாகபட்டினமும், மதுைரயும்
இவற்றுக்கான வ ைளந லங்களாக இருந்தன.
‘மணிேமகைல’ இயற்ற ய கூலவாணிகர் சாத்தனார் தமிழும் பாலியும்
ெதரிந்தவர்.

(இவரது காலம் க .ப .
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6இன் முற்பகுத என்பார் ேசா.ந.க.
ப ற்பட்ட மகாயான ெபௗத்தர்.

(பக்.

188).

இவர் த க்நாகருக்குப்

த க்நாகரின் தருக்கத் ைதப் ப ன்பற்ற

மணிேமகைல’ இருபத்ெதான்பதாவது காைதய ல் (29:45 - 472) 427 அடிகளில்
தருக்க நூைல அைமத்துள்ளார் (1977 : 186). இதற்ெகன அறவண அடிகள்
என்ற பாத்த ரத்ைத அைமத்தார்.

ெபௗத்த தருக்கவ யலில் ப ரத்த யட்சம்,

அனுமானம் என்ற இரண்ேட அளைவகள் உண்ெடன்பர்.

வர்த்தகரான

சாத்தனார் இயற்ற ய மணிேமகைல காவ யம், ெபளத்தம் ேகாேலாச்ச ய
காலத்த ல் வந்தது. சாத்தனார் தமது காலத்துக்கு முன்பும் தம் காலத்த லும்
ெபருவழக்காய ருந்த

மகாயான

ெபௗத்த

தருமத்ைத

(தருமம்’

என்பது

அறத்ைதயும் தத்துவத்ைதயும், ப ன்னர் தருக்கவ யைலயும் குற த்தது) நன்கு
அற ந்ேத காவ யம் பைடத்தார்.

குற ப்பாக, சாத்தனார், மகாயானத்த ன்

ேயாகாசாரப் ப ரிைவச் ேசர்ந்தவராக ேசா.ந.க.
இவரது தருக்கவ யல்,

த க்நாகர்,

கருதுக றார் (1977 : 18.9).

வசுபந்துவ ன் சீடர்கள் வழிப்பட்டதாக

குற ப்ப டுக றார் (1977 : 191).
சாத்தனார்

கூற யது

மகாயான

பல ஆதாரங்கைளத் தந்துள்ளார்.
புத்தர்கள் உள்ளார்கள்.

ெபௗத்தேம

என்பதற்குச்

ேசா.ந.க.

புத்தர் கடவுள் அவதாரம், எண்ணற்ற

இனியும் ேதான்றுவார்கள் என்ற மகாயான

ெபௗத்தம் சாத்தனாரின் இறந்த காலத்து எண்ணில் புத்தர்களும் (1077
:

14) என்ற அடியால் புலப்படுக றது.

மஹாயானம்.

புத்தைர அவதாரமாகக் கருத யது

அற யாைம வறுைம மிக்க உலக ல் மக்களின் மனமாசுகள்

நீங்கவும், அறம் தைழத்து மைழ ெபருக
இருளகற்ற

உய ர்கள் ஏமுறவும், மறமான

அறக்கத ர் பரப்பும் ேநாக்குடன் புத்த ஞாய று தயமாவான்

என்று சாத்தனார் எழுத யுள்ளார் (21165- சாத்தனாரின் இந்தக் கருத்து
பகவத் கீைதய ன் பரித்ராணாய சாதூனாம் என்ற ைவதீகக் கருத்ைத
எத ெராலிப்பதாக ேசா.ந.க.

குற ப்ப டுக றார் (105) மகாயானம் புத்தரின்

அவதாரத்ைதக் ெகாள்ைகயாக ஏற்றதற்கு ைவத கத்த ன் தாக்கம் என்று
ெபளத்தர் அல்லாதார் கூறுவது வழக்கேம. ஆய ன் புத்தரின் அவதாரத்த ல்
அறமும், அக ம்ைசயும், கருைணயும், அடிப்பைடயாய ருக்க, ைவதீகக் கடவுள்
அவதாரத்த லும், வீர அம்பானங்களிலும் ஹ ம்ைசேய தர்மபரிபாலனத்துக்கு
அடிப்பைடயாக இருப்பைதக் கவனிக்க ேவண்டும்.
www.Kaniyam.com
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மணிேமகைலய ல்

புத்த

பக்த ப்பாடல்கள்

இடம்

ெபற்றுள்ளன.

வீரேசாழியம்’ உைரய ல் உள்ள ேமற்ேகாள் பாடல்கள் பலவும் புத்த பக்த ப்
பாசுரங்கேள என்று ேசா.ந.க. குற ப்ப டுக றார் (1977).
ெதாடர்ந்து மணிேமகைலய ல் வ ளக்கப்படும் ெபளத்த தலங்கள் புத்தரின்
பாதப்புைக வழிபாடு, ெபௗத்த வ காரங்கள், ேகாவ ல்கள்.
அட்டில் சாைல,
ேசா.ந.க.

அருந்துேவார் சாைல,

வ ளக்கமாக எழுதுக றார்.

பள்ளிகள்,

புத்த ச ைல வழிபாடு,

பற்ற ச்

ேமலும் க ழக்க ந்த ய தீவுகளான

மணிபல்லவம் (யாழ்ப்பாணம்) இரத்த னத் தீவு, இலங்காத்தீவு, சாவகத்தீவு,
நக்கசாரணர் வாழும் தீவு (ந க்ேகாபார்) ஆக ய பகுத களில் மகாயான
ெபளத்தம் பரவ ய ருந்த தகவல்கைளக் ேசா ந.க. மணிேமகைலய லிருந்து
த ரட்டித் தருக றார். இவற்ேறாடு வஞ்ச , காஞ்ச , மதுைர ஆக ய நகரங்களில்
நைடெபற்ற ெபௗத்த வழிபாடுகைளயும்,

குற ப்ப டுக றார்.

ெதாடர்பான ெபௗத்த ேதவைதகள், வ ழாக்கள்.
மணிேமகைல வ ரிவாகக் கூற யுள்ளது.
மஹாஜன ஜாதகம்,

இந்த ரன்

வ காைரகள் பற்ற யும்

ெபளத்த ஜாதகக் கைதகள்,

சங்க ஜாதகம் ஆக யவற்ற ல் மகாயான ெபௗத்த

நூல்கள்) ெசால்லப்பட்ட ெபண் ெதய்வங்கள், ேதவைதகள் குற த்த கைதகள்
பலவும் மணிேமகைலய ல் இடம் ெபற்றுள்ளன (1077 43) மணிேமகலா
ெதய்வம் கடல்காவல் ெதய்வம், கடலில் மரக்கலம் ஏற வர்த்தகம் ெசய்த
ெபளத்தவர்த்தகர்கைளக்

கடல்

வ பத்துக்களிலிருந்து

காப்பாற்ற

யது,

தீவுகளுக்குக் காவலாக இருந்தது தீவத லைக என்ற ெபண் ெதய்வம்,
ஊர்க்காவலுக்குப்

பூதங்கள்

மதுைரக்

காவலுக்கு

மதுராபுரி

ெதய்வம்,

தைரக்காவலுக்கு சம்பாபத ெதய்வம், மதுைரய ல் ைவதீகக் கைலமகைள
ெயாத்த ச ந்தாேதவ ெதய்வம், கண்ணக எனும் கற்புத்ெதய்வம், (ேசா.ந.க.
1977 : 49) ஆக யைவ சாத்தனார் வ ளக்க ய ெபளத்த ச று ெதய்வங்களாகும்.
ெபௗத்த அறவ யல், தத்துவ இயல், ப ரபஞ்சவ யல், தருக்கவ யல், வழிபாடு,
முதலான அைனத்ைதயும் வ ளக்க ய சாத்தனார். துக்க ந வாரணத்த ற்காக
புத்தர்

ேபாத த்த

அடிப்பைடயான

அட்டாங்கமார்க்கம்

பற்ற

அறேவ

குற ப்ப டாததற்கு, அவர் ஒரு மஹாயான ெபளத்தர் என்பைதச் ேசா.
க.

காரணமாகக் குற க்க றார்.

ந.

மகாயானத்த ல் அட்டாங்கமார்க்கத்த ற்குச்

ச றப்ப டம் தரப்படுவத ல்ைலயாம். (ஹீனயானத்த ன்) பாலி நூல்களில் தான்
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இதுபற்ற மிகுத யாகக் கூறப்படுக றதாம்! (1977 : 151).
‘மணிேமகைல’,
மறுப்புக்

ெபளத்தத்த ன்

ெகாள்ைககள்

இயம்ப யுள்ளது

;

அறச்ெசயல்கள்,

பலவற்ைறயும்

ெபௗத்த

பற்ற

பள்ளிகளில்

ைவதீக

வருண

வ ளக்கமாக

எடுத்து

உள்ள

பாடசாைலகளில்

ெபௗத்தர்கள் ச றுவர்க்குக் கல்வ கற்ப த்தனர்; ெபௗத்த சமய நன்னாட்களில்
மக்கைளப்

பள்ளிக்கைழத்து

முற்றத்த ல்

மணல்

பரப்ப ல்

அமரச்

ெசய்து, த ரிப டகம், ெபௗத்த ஜாதகக் கைதகள், புத்தசரித்த ரம் ஆக ய
நூல்கைள

ஓத ப்

ெபாருள்

களுக்கும்,

ஏைழயர்க்கும்

ெசான்னார்கள்.

உணவு

தர

உடல்

அறச்சாைலகள்

ஊனமுற்றவர்
ந றுவ னார்கள்

(மணி 17ஆவது காைத); பச ப்ப ணிேபாக்குவேத தைல ச றந்த அறமாக
‘மணிேமகைல’
அறச்சாைலகள்
ப ராமணிய

வலியுறுத்த யது

;

ச ைறச்சாைலகள்

ஏற்படுத்தப்பட்டன;

மதத்த ன்

சாத யமும்,

ஆபுத்த ரன்’

அகற்றப்பட்டு

கைத

வழியாக

வன்முைறயும்,

உய ர்க்ெகாைலயும்,

சடங்கும், ேவள்வ யும், ேவதமும் வ மர்ச க்கப்பட்டன.

ெபௗத்தம் பரவ ய

காலத்த ல் சாத ப்பாகுபாடற்ற ருந்த தமிழர் இந்த மதத்ைத (ெபௗத்தம்)
ேமற்ெகாண்டனர் என்றும் ேதான்றுக றது.

இச்ெசய்த கெளல் லாம் தமிழ்

நூல்களிலும் ப ற நூல்களிலும் ஆங்காங்ேக காணப்படும் குற ப்புக்கைளக்
ெகாண்டு அற யலாம்’ என்று மய ைல சீனி.
க.

ேவங்கட சாமி எழுத யது

அேயாத்த தாசரின் ந ைலபாட்டிைனப் புரிந்து ெகாள்ளத் துைண

ெசய்க றது (மய ைல 1972 : 31) ெபௗத்தத்த ன் ெசல்வாக்க ைனப் பற்ற இவர்
குற ப்ப டும்ேபாது, பூம்புகார், நாகப்பட்டி னம், காஞ்ச புரம், சங்கமங்கலம்,
ேபாத மங்கலம், கும்பேகாணம், உைறயூர், த ருப்பாத ரிப்புலியூர், பல்லாவரம்
(பல்லவபுரம்) மதுைர, வஞ்ச , பாண்டவமைலகள், கழுகு மைல, நாகமைல,
ச த்தர்மைல,
பள்ளிகள்,

ஆைனமைல ஆக ய இடங்களிலிருந்த புத்த வ காைரகள்,
குைகப்படுக்ைககள்,

ேகாவ ல்கள்,

பல்கைலக்கழகங்கள்

ஆக யவற்ைற எடுத்துக்காட்டுக றார்.
இலக்க ய இலக்கண ரீத ய ல் ெபௗத்தம் தமிழில் அரிய சாதைன கைள
ந கழ்த்த ய ருந்தாலும்,

தற்ேபாது

எஞ்ச ய ருப்பைவ

மணிேமகைல

யும்,

வீரேசாழிய மும்தான். ‘குண்டலேகச ய ன் ெபௗத்த தருக்க கருத்துக்கைள,
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ைஜன சமய ’நீலேகச ’ வழியாகேவ அற ய முடிக றது. ப ற தகவல்கள் எல்லாம்
பரபக்கமாகச் ெசால்லப்பட்டைவேய.
மேகந்த ரவர்மபல்லவன்
நாடகத்த ல்

(மத்தவ லாஸ்

துறவ கள்

பலத்த

ெதாடங்க யது.

எழுத யதாகக்

ப ரஹஸனம்)

அங்கதத்துக்கு

வீழ்ச்ச சுட்டப்பட்டது; க .
புறப்பைகயாலும்,

I

ப.

கூறப்படும்

சமஸ்க ருத

காஞ்ச புரத்த லிருந்த

உள்ளாக்கப்பட்டனர்;

ெபௗத்த

சங்கத்த ன்

ஆறாம் நூற்றாண்டுக்குப்ப ன் ெபௗத்தம்

அகப்பூசல்

ப ளவுகளாலும்

களப்ப ரர் ஆட்ச

ெசல்வாக்ைக

இழக்கத்

அரச யல் ரீத யாக பல்லவ, பாண்டிய

மன்னர்களால் ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டது (க .

ப.

6500)

ெபௗத்த வீழ்ச்ச க்கு முக்க ய காரணம் ைஜனம் X ெபளத்தம்,

மற்றும்

ைவதீகம் X ெபௗத்தம் என்ற புறப்பூசேலாடு,
ேதரரும்

-

சம்பந்தர்),

ஆடம்பரமும்,

என்று

ெபௗத்த
கூறுவர்.

வ காைரகளில்
ைவதீகம்

ெசல்வாக்கு உற்ற காலகட்டத்த ல்,

உட்பூசலும் (அறுவைகத்
வாழ்ந்த

அரச யல்,

ெபளத்த தலங்கள்,

ஊர்கள், எல்லாம் அழித்ெதாழிக்கப்பட்டன.

ப க்குகளின்

சமூக

ரீத ய ல்

இலக்க யங்கள்,

சாத்தமங்ைக என்ற இடத்த ல்

சம்பந்தர் வாதம் புரிந்து ெபௗத்தர்கைளச் ைசவராக்க னார், மதுைரய ல்
ஆய ரக்கணக்கான ெபௗத்தர்கள் கழுேவற்றப்பட்டார்கள்.

ச தம்பரத்த ல்

மாணிக்கவாசகர்

இலங்ைகக்கு

வாதத்த ல்

ெபௗத்தர்கைள

ெவன்று

வ ரட்டினார். த ருமங்ைகயாழ்வார், நாகப்பட்டின ெபௗத்த ஆலயத்த லிருந்த
புத்தரின்

ெபாற்ச ைலையப்

பணி ெசய்தார்.

ெபயர்த்து

வந்து

உருக்க த்

ெபரிய புராணத்த ன் வழியாக,

த ருவரங்கப்

ெதாண்ைட நாட்டுச்

சங்கமங்ைகய ல் ப றந்த சாக்க ய நாயனார் ெபௗத்த முனிவராகய ருந்து
ைசவநாயனாரான

தகவலும்,

மூர்த்த

நாயனார்

கூற்றுவ

நாயனார்,

ெகாடும்பாளூர் இடங்கைல நாயனார் ஆக ேயார் களப்ப ரர் காலத்தவர்கள்
என்றும்,

ெதாடக்கத்த ல்

ெபௗத்தர்களாய ருந்து

ைசவம்

மாற யவர்கள்

என்றும் ெதரிக றது. மேகந்த ரவர்மன் காலத்த ல் பாடலிபுத்த ரத்த ல் இருந்த
சமணப்பள்ளிய ல் தருமேசனராக ெவகுகாலம் வாழ்ந்தவர், த ருநாவுக்கரசர்
என்ற ெபயரில் ைசவம் மாற ய தகவல் அைனவருக்கும் ெதரிந்தேத.
க .ப . 7, 8ஆம் நூற்றாண்டுகளில் வாழ்ந்தவர்களாகச் சுந்தரர் குற ப்ப ட்ட
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ைசவ நாயன்மார்கைளப் பற்ற
புராணங்கைள இயற்ற யுள்ளார்.

க.

ப.

12இல் வாழ்ந்த ேசக்க ழார்

ெபௗத்தர்கைள வ வாதங்கள் மூலமும்,

வன்முைறகள் மூலம் ைசவர்கள் அழித்த புராணச் ெசய்த கள் இவற்ற ல்
உள்ளன.

மதுைரச் சமணர்கைள வாதங்களாலும் வன் முைறகளாலும்

அழித்துத் த ரும்ப ய சம்பந்தர், ேபாத மங்ைக என்ற ஊரில் சாக்க யர்கைள
(ெபௗத்தர்கள்)

எத ர்ெகாண்டு

வாத ல்

ெவன்றதாகச்

ேசக்க ழார்

எழுத யுள்ளார். சம்பந்தர் சார்பாக சம்பந்த சரணாலயரும், சாக்க யர் சார்பாக
த ரிப டகத்த ல் ேதர்ந்த சாரிபுத்தனும் வ வாதப் ேபாரிட்டார்கள்.

சம்பந்த

சரணாலயர் தமது ைசவ ந ைலய லிருந்து, புத்தர் முத்த ெபறவ ல்ைல ;
முக்காலமும் எப்ெபாருளும் உணர்ந்தவர் அல்லர் என்று வ வாத க்க, அந்தத்
தளத்துக்குள்ளிருந்ேத சாரிபுத்தர் பத லிறுத்துத் ேதால்வ யைடக றார். வ னா
ெதாடுப்பவர் ைசவர், அதற்குப் பத ல் ெகாடுப்பவர் ெபௗத்தர். ேசக்க ழாரின்
ேநாக்க ல் சாரிபுத்தர் ேமற்படி மறுப்புக்களுக்கு வ ளக்கம் தந்தார். ெபௗத்தம்
கண்பங்க இயல்ப ைனக் கூறுக றது.

கற்பங்கள் அைனத்த லும் ப றந்து

இறந்து கத கள் மாற க்ெகாண்ேடய ருக்க ன்றன என்பைத வ ளக்குவேத
கணபங்கம் (க்ஷணியவாதம்).
இல்ைல ;

ஒரு கணத்த ல் இருந்தது மறுகணத்த ல்

புத யது ேதான்றும் இந்த அந த்த ய தத்துவத்ைத உணர்ந்து,

தானம், தவம், ேயாகம் புரிந்தால் அதனால் ஞானம் உண்டாகும்; அழியாப்
ேபரின்பமுத்த க ட்டும்.

இதைனப் ெபற்றவர் புத்தர்.

உய ர்கள் ப ைழத்து

உய்ய அறம் ெசான்னவர் புத்தர். அவேர ெபளத்தர் ெதாழும் கடவுள். முத்த
ெபறுதல் என்பது பஞ்சஸ் கந்தங்களின் அழிவாகும்; உரு, ேவதைன, குற ப்பு.
ெசய்ைத, ஞானம் என்பைவ பஞ்சஸ்கந்தங்கள் இைவ இைணந்த ந ைலய ல்
ப றவ களும் வ ைனகளும் ெதாடரும்.

இைவ ப ரிந்து முற்றாகத் தீர்க ற

ந ைலதான் அழிவற்ற முத்த ந ைல. பஞ்ச ஸ்கந்த வ ைனயுடம்பு நீங்க , முத்த
அைடந்ததால் புத்தருக்குக் ேகாவ லும் வ ழாவும் எடுப்பது தகும்.

இங்ேக

சாரிபுத்தர் உைரத்தைவ ெபரிதும் ஹீனயான (ேதரவாதம்) ெபௗத்தேம.
புத்தைரக் கடவுள் என்று ெசான்ன ஒன்றுமட்டுேம மஹாயான ெபௗத்தக்
கருத்தாகும்.

இந்த மஹாயான ெபளத்த கருத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு

சம்பந்த சரணாலயர் சாரிபுத்தைர மடக்குக றார். புத்தம் அைடந்த முத்த ந ைல
முத்த ந ைல யன்று, அவர் முற்றும் உணர்ந்தவர் அல்லர்.
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மட்டுேம உணர்ந்தவர்.

அதனால் அவர் கடவுள் அல்லர்.

தமது கருத்ைத

வ ளக்க சாரிபுத்தர் எடுத்துக்ெகாண்ட உதாரணங்கள் பலவீனமானைவ;
அந்த பலவீனமான உதாரணங்கைள (த ருஷ்டாந்தம்) ெகாண்ேட சம்பந்த
சரணாலயர் வாத ல் ெவற்ற

ெபறுக றார்.

இந்த ெவற்ற க்குப் ப றகு

ேபாத மங்ைகய ல் சாக்க யம் வீழ்ந்து ைசவம் ஓங்க யது என்று ேசக்க ழார்
கூறவருக றார்.
மற்ெறாரு ைசவநாயனாரான தண்டியடிகள் புராணத்த ல் ைசவர் களின்
ப ம்பத்த ல் ச த்த ரிக்கப்பட்ட த ருவாரூர் ேகாவ ல் ச வன்.
ேகாவ ல்

குளத்ைத

வ காைரகைளயும்,

அகலப்படுத்துக ற

குடிய ருப்புக்கைளயும்

அழித்து ஒழிக்க றான்.
ச வன் ேதாற்கடித்து,
துரத்துக றான்.

சாக்க ல்

த ருவாரூர்

சுற்ற ய ருந்த

அரசைனத்

ெபௗத்த

தூண்டி

வ ட்டு

தண்டியடிகளிடம் சபதம் ெசய்த சமணர்கைளச்
அரசைன வ ட்டு அவர்கைளத் த ருவாரூரிலிருந்து

அவர்களது பாழி, பள்ளிகைள அழித்து, குளக்கைரைய

அகலப்படுத்துக றான்.
வாதங்கள்,

அரச யல் ஆதரவு,

வன்முைற பக்த

வழிபாட்டு முைற

ேகாய ல் கலாச்சாரம் ஆக யவற்றால் மட்டும் ெபௗத்தம் ைவதீக ெநற யால்
வீழ்த்தப்படவ ல்ைல.
ந றுவன

ெபளத்தத்த ன் ஆதாரமான ெகாள்ைக கைளயும்,

முைறகைளயும்,

தன்வயப்படுத்த க் ெகாண்டது.

வழிபாடுகைளயும்

ைவதீகம்

தனக்குள்

ெபளத்தம் வீழ்த்தப்பட்டதற்கு இைத மிக

முக்க யமான காரணமாகக் கருதலாம். மய ைல சீனி. ேவங்கடசாமி, இந்து
மதத்துக்குள் ெசற க்கப்பட்ட ெபௗத்த மதக் கருத்துக்கைள வ ளக்கமாக
எழுத யுள்ளார். அைவ:
1. புத்தைரத் த ருமாலின் ஓர் அவதாரமாகக் ெகாண்டது.
2. மணிேமகலா, சம்பாபத , தாரா ஆக ய ெபளத்த ெபண் ெதய்வங்கைள
காளி, ப டாரி, த ெரௗபைத என மாற்ற யது.
3. யாகத்த ல் உய ர்க்ெகாைலைய நீக்க யது.
4. அரசமரத்ைதத் ெதாழுவைத ஏற்றது.
5. சங்கம்,

வ காைர,
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மடங்கைள ஏற்படுத்த யது.
6. ஏகான்மவாதம் மாயாவாதம் ப ரசன்ன ெபளத்தம் என வருணிக்கப்பட்ட
சங்கரரின் அத்ைவதம் ெபௗத்தத்த ன் ஒரு பத ப்பாக அைமந்தது.
ெபளத்த சக்கரவர்த்த அேசாகன் தமிழ்க் குைககளில் அற முகப் படுத்த ய
ப ராமி எழுத்துமுைற தமிழ் நாகரிக வளர்ச்ச க்கு உத்ேவகம் தந்தது. இதைனத்
தமிழகத்த ல் ெபௗத்தர்கள் பரப்ப னார்கள்.

தமிழ் ஒலிவடிவ ெமாழிைய

ப ராமி வரிவடிவ ல் எழுத ய முைற பரவ யது.
புகழ்வாய்ந்த ருந்த

அரிக்கேமடு

துைறமுகப்

க .ப .

2ஆம் நூற்றாண்டில்

பட்டினத்ைத

அகழ்வாய்வு

ெசய்தேபாது க ட்டிய மண்பாண்டங்கள் ச லவற்ற ல் ப ராமி எழுத்துக்கள்
உள்ளதாக மய ைல சீனி குற ப்ப டு க றார்.

ப ராமி எழுத்த லிருந்ேத தமிழ்

வட்ெடழுத்து உருவாக்கப்பட்ட தாகவும் குற ப்ப டுக றார்.

தமிழக ெபௗத்த

ைஜன அற ஞர்கள், தங்களது சமய நூல்கைள எழுத ப ராமிய லிருந்து
உருவாக்க ய க ரந்த எழுத்து முைறையப் பயன்படுத்த னார்கள்.
லிப ய ல் சமஸ்க ருத, ப ராக ருத நூல்கைள எழுத னார்கள்.
அற முகப்படுத்த ய

ப ராமி

எழுத்த லிருந்ேத

(நாகரி)

க ரந்த

ெபௗத்தர்கள்

தமிழ்,

ெதலுங்கு,

கன்னடம், மைலயாளம் முதலிய ெமாழிகளின் எழுத்துக்கள் உண்டானதாக
மய ைல சீனி குற ப்ப டுக றார் (பக். 91). இது தனித்த ஆய்வ ற்குரியது. க ரந்த
லிப யால் சமஸ்க ருத ெசாற்கைள எழுத்துக்கைள மிகுத யாகத் தமிழில்
கலக்கவும் முடிந்தது.
இதுவைர

பல்ேவறு

ெபௗத்த

வரலாற்றாய்வாளர்கள்

எழுத யவற்ற

லிருந்து ெபௗத்த வரலாறு ெதாகுத்துக் கூறப்பட்டது. ஏற்கனேவ குற ப்ப ட்ட
மாத ரி

இந்த

அவற்றால்

வரலாறு

பல்ேவறு

அைமத்துக்ெகாண்ட

ஆதாரங்களின்

சாத்த யமான

கட்டைமக்கப்பட்ட அத காரபூர்வ வரலாறாகும்.

அடிப்பைட

யூகங்களின்

ய லும்,
ேபரிலும்

ெபௗத்தம் தமிழகத்த ல்

க .ப . 300 முதல் 600 வைர மிகச் ெசல்வாக்ேகாடு இருந்தைத இத லிருந்து
அற யலாம். இந்த வரலாற்ைற ைவதீகர்கள் பலரும் மூடி மைறக்க முயன்று
வந்துள்ளனர்.

தமிழக வரலாேற ைசவத்த ன் வரலாறுேபால 19,

20-

ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ப ராமண ேவளாள அற வாளிகள் ேதாற்றுவ க்க
முயன்றார்கள்.
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தமிைழயும்

நம்பைவத்தார்கள்.

ஒரு

மரபான

நாணயத்த ன்
தமிழ்க்கல்வ

ஆழ்மனங்கள் வைர இதுேவ ேவர்ப டித்துள்ளது.

இரண்டு
கற்ற

பக்கங்களாக

நவீன

தமிழரின்

இந்தச் ைசவத்தமிழர்கள்

கட்டி எழுப்ப ய அவர் களது வரலாற்றுக்கு மாறான - மைறக்கப்பட்டெதாரு
ெபௗத்த வரலாறு இருந்தைமைய ஒருவாறு அற ந்த டலாம்.

இது பற்ற

ேமலும் வ ரிவாக அற யமுைனேவார் மூலநூல்கைளக் கற்கலாம்.
இந்த ெபளத்த வரலாற்ைற மனத ல் ெகாண்டு, அேயாத்த தாசர் புைனந்த
ெபளத்தம் மற்றும் ெபௗத்தர் ேதச வரலாற்ைற அணுகலாம்.

இருபதாம்

நூற்றாண்டு ெதாடக்கத்த ல் ேமற்ெகாண்ட சரித்த ர ஆராய்ச்ச ையக் காணும்
முன்பாக, இக்காலகட்டத்த ல் தமிழகத்த ல் ஏற்பட்ட ெபளத்த மறுமலர்ச்ச ையப்
பற்ற யும், அதற்குக் காரணமான வர்கள் பற்ற யும், இவர்கள் வ ளக்க ய நவீன
ெபளத்த தன்மம் பற்ற யும் அற ய முயற்ச க்கலாம்.
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19, 20ஆம் நூற்றாண்டில் ெபௗத்த
மறுமலர்ச்சி..

ெபௗத்தம் தமிழகம் வந்த வரலாறு பற்ற எழுதுைகய ல் A.மாரியப்பன்,
1.ெபௗத்தம் ேதான்ற ப் பரவ ய காலம் (க .மு. 250 - க .ப . 250); 2.ேமன்ைமயுற்ற
காலம் (க .ப . 250 - 600); 3.ேபாராடி வீழ்ச்ச யுற்ற காலம் (க .ப 500 - 1200); 4.
மைறந்த காலம் (க .ப . 1200 - 1800); 5.மறுமலர்ச்ச க் காலம் (க .ப . 1800) என்று
காலவரிைசப்படுத்த யுள்ளார். ( Buddhist Themes in Modern Tamil Wrilings GJS
1998).
மறுமலர்ச்ச க்கு

வ த்த ட்ட

வர்கள்

ஐேராப்ப ய

கீைழ

ேதயத்துைற

அற ஞர்களும் அவர்களது இந்த யப் ப ன்பற் றாளர்களும் என்பத ல் மாற்றுக்
கருத்த ல்ைல. இம்மறு மலர்ச்ச ைய இருவைகயாக மாரியப்பன் காண்க றார்.
ஞான.

அலாய்ஸியஸும் இரண்டு வைகயாகக் காணு க றார்.

மாரியப்பனின் வைககைளக் காணலாம்.

முதலில்

1.அற வாளரின் பைடப்புக்கள்.

2.சமூக - அரச யல் இயக்கங்கள். இவற்ைற அலாய்ஸியஸ் 1. கல்வ வட்டார
- வரலாற்றுப் ேபாக்கு என்றும், 2.

வ ளிம்புந ைலக்குத் தள்ளப்பட்ேடாரின்

வ டுதைல (சமூக – அரச யல் - கலாச்சார - ெபாருளாதார வ டுதைல) ேபாக்கு
என்றும் குற ப்ப டுக றார்கள்.

இவர்கள் கூறுக ற வைககளிலிருந்து நாம்

1.ஐேராப்ப ய கீைழ ேதய வல்லுநர்கள்,

ெபளத்தர்கள் எழுத்துக்கள்,

2.

ெபளத்தரல்லாத ைவதீகர், தமிழர், ப ராமணரல்லாதார் எழுத்தும், இயக்கமும்
(அதாவது சமூக சீர்த ருத்தவாத களின் எழுத்தும், இயக்க மும்) 3. நவயான
ெபளத்தர்களின்

(அம்ேபத்கர்

ெசால்லாட்ச )

எழுத்தும்,

இயக்கமும்

என

மூன்றாக வ ரித்துக் ெகாள்ளலாம்.
முதல் வைக பற்ற வ ளக்க இது சந்தர்ப்பம் இல்ைல.
ேபான்றெதாரு

கட்டுக்ேகாப்பான

கண்டுப டிப்புக்களும்,
என்று

அலாய்ஸியஸ்
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ெபௗத்தத்ைத

ந ர்மாணித்தன

ஏற்றுக்
34

க ற ஸ்தவம்

ெகாள்ளலாம்.

இரண்டாம்

FreeTamilEbooks.com

ராஜ் ெகௗதமன்
வைகயார்

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

எழுத்துக்களும்,

இயக்கங்களும்,

க ருந்த ஈடுபாட்டுக்கான ப ன்புலங்களும்,
களும் முக்க யமானைவ.

ெபளத்தத்த ல்

இவர்களுக்

சமூக - அரச யல் காரணங்

பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டு ப ன்பாத ய லும்,

இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுத ய லும் ெசயல்பட்ட சமூக - அரச யல்
சீர்த ருத்த

இயக்கங்களுக்கும்

நவீன

அற ய முயன்றால் இைவ புலப்படும்.

ெபளத்தத்த ற்குமான

உறவ ைன

இவர்களில் ைவதீக ஆதரவாளர்கள்,

எத ர்ப்பாளர்கள் என இரு ந ைலப்பாடுகைள எடுத்தவர் கைள அைடயாளம்
காணலாம்.

இந்த யா முழுவதும் இந்துமதம் பரவ ய ருந்தது;

இந்த யாவ ன்,

பாரத்ேதசத்த ன்

தைலயாய

தருமம்

;

அதுேவ

இந்த ய

மக்கள்

அைனவைரயும் இந்துக் கலாச்சாரேம ஒன்ற ைணக்க வல்லது; இத லிருந்ேத
ெபளத்தம், சமணம் ேபான்ற புறச்சமயங்களும், ேவதத்ைத ஏற்றுக் ெகாண்ட
அகச் சமயங்களும் ேதான்ற ன என ஒற்ைற ேதசம், ஒற்ைறக் கலாச்சாரம்,
ஒற்ைற ேதசீயம்,

ஒற்ைற மதம்,

ஒற்ைற இனம் என்ெறாரு சுேதச ய

அரச யல் ேதைவக்குரிய ெசயல்பாடுகளில் இறங்க யவர்கள் ெபளத்தம்
பற்ற எழுத னார்கள்; ப ராமண - ஆரிய - ேவத - ைவதீக தைலைமைய
ஆத க்கத்ைத
த ராவ டர்,

எத ர்த்தவர்கள்,

சாத

ப ராமணர் அல்லாதார்,

அைமத்துச்

ெசயல்பட்டவர்கள்,

மத

சீர்த ருத்தம்

ேபச யவர்கள்,

சூத்த ரர் நலன்களுக்காக இயக்கம்

தமிழ்

ேதச யம்,

தமிழர்

மதம்

குற த்து

எழுத யவர்கள், ேமற்கத்த ய சுதந்த ரம் - சமத்துவம் கருத்த யைல ஆரத்
தழுவ யர்கள்

முதலானவர்கள்

தங்களது

கருத்த யைல

வளப்

படுத்த,

ெபௗத்தத்த லிருந்து தங்களது இருத்தலியல் ேதைவக்ேகற்ப வ சயங்கைள
எடுத்துக்

ெகாண்டார்கள்.

இவர்களது

முயற்ச களுக்கும்,

’நவயான

ெபௗத்தர்களின் முயற்ச களுக்கும் அடிப்பைடயான ேவறுபாடுகள் இருந்தன.
அவற்ைறப் ப ன்னர் பார்க்கலாம்.
சீர்த ருத்தவாத களான படித்த ைவதீகர் மற்றும் ைவதீகரல்லாதாரின்
ெபளத்த மறுமலர்ச்ச க் கருத்துக்கைளக் காணலாம்.

இந்து சமய சமூக

சீர்த ருத்தவாத களுக்கு ெபளத்தம் என்பது ைவதீகத்த ல் க ைளத்த ஒரு ச று
க ைள மட்டுேம. அக்காலத்த ல் ைவணவர்கள் வ ஷ்ணுவ ன் அவதாரங்களில்
ஒருவேர புத்தர் என்று ஒேர வரியால் ெபளத்தத்ைதத் துைடத்ெதற ந்த
மாத ரிேய இவர்களும் நடந்து ெகாண்டார்கள் உ. ேவ. சாமிநாைதயர் எந்தவ த
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இந்து சமூக சீர்த ருத்த இயக்கங்களிலும் முழுமூச்சாகப் பங்ெகடுக்கவ ல்ைல
ெயன்றாலும், அந்த இயக்கங் கேளாடு ெதாடர்புைடய ப ராமண அற வாளிகள்
-

உத்த ேயாகஸ்தர்கள்

ேமற்ெகாண்டவர்.

ஆக ேயாரின்

சூழலில்

பத ப்புப்

பணிைய

மணி ேமகைல’ என்ற ெபௗத்த காவ யத்ைத 1898இல்

அச்ேசற்ற புத்தசமய ப ரபந்த ப ரவர்த்தனாச் சாரியார்’ என்ற பட்டம் ெபற்ற உ.
ேவ. சா அன்ைறய ஆசாரசீலர்களால் வைசபாடப்பட்டாலும், மணிேமகைல’
பத ப்புக்கு எழுத ய முன்னுைரய ல் (ெபளத்த மதத்துள் மும்மணிகள் என்று
வழங்குக ற புத்த சரித்த ரம், ெபௗத்த தருமம் ெபளத்த சங்கம்‘.
1957இல் தனி நூலாக உ ேவ.

சா.

நூல்ந ைலய ெவளியீடாக வந்தது)

தமது ைவதீக ஆர்வத்ைத ெவளிய டத் தவறவ ல்ைல.
வரலாற்ைறயும்,

இது

பஞ்சஸ்கந்த தத்துவத்ைதயும்,

புத்தரின் வாழ்க்ைக

காரணகாரிய வ ைனக்

ெகாள்ைகையயும், நான்கு உண்ைமகள், அஷ்டாங்கமார்க்கம், துக்கத்ைத
உண்டாக்கும் பத்துவ த உற்பத்த கைளயும் பற்ற த் ெதளிவாக வ ளக்க
வரும் உ.

ேவ.

வ ல்லியம்ஸ்,

சா, ேமற்கத்த ய ைரஸ் ேடவ ட்ஸ் (Rhiys Davids), ேமானியர்
மாக்ஸ்

சர்ச்ைசக்குரிய,

முல்லர்

ேபான்ேறாரின்

ஒரு

தைலப்பட்சமான,

முற்ற லும் ந ரூபணம் ஆகாத வ மர்சனக்கருத்துக்கைள

ெமாழிெபயர்த்துத் தந்துள்ளார். ெகௗதமர் ஒரு இந்து; இந்துவாக வாழ்ந்தார்;
இறந்தார்;

அேசாகனும்

தன்ைன

’ேதவாநாம்பரிய

அன்புக்குரியவன்) என்ேற அைழத்தான்.

இந்து தர்சனங்களில் இல்லாதது

ஒன்றும் புத்தரின் ேபாதைனய ல் இல்ைல.
அப வ ருத்த

ெசய்தார்.

(ேதவர்களுைடய

முன்னர் கூற யவற்ைற இவர்

ப றரிடமிருந்து இவர் ேவறுபடுவது.

அவரது

ஆழமான ச ரத்ைத 2 வ சாலமான ஜீவகாருண்ய பாவம் என்ற இரண்டில்தான்
அவரது

முக்க ய

ெபளத்த

சீடர்களில்

அருகத்துக்கைள

சங்கத்த லிருந்த
ப ராமணர்

என்ற

பலரும்

ப ராமணர்கேள

நாமத்தாேல

அைழத்து

வந்தார் - சங்கத்தாருக்குள் ஜாத ேபதம் பாராட்டாது, ப ராமணனுக் கும்
சண்டாளனுக்கும் ஒேர வ தமாகேவ ந ர்வாணத்துக்குரிய வழி த றந்துள்ளது
என்று அவர் கூற யதும் அவர் மீது அத க அத ருப்த ைய ஏற்படுத்த ன.
யாகம் முதலிய கர்ம மார்க்கத்த ல் அவருக்கு மத ப்பு க ைடயாது; இந்தப்
ப றவ ய ல்

இவ்வ டத்த ேலேய

கைரேயறுவதற்குரிய

வற்ைறச்

ெசய்யும்

ேயாக்க யைத ஒவ்ெவாருவனுக்கும் உண்டு - என்று அவர் ேபாத த்தைவ
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புராதனிகளுக்கு அபாயகரமாகத் ேதான் ற ன வழி வழிேய வந்த இந்து
மதத்த ன் அகத்த ருந்ேத ெபளத்தம் வளர்ந்து ெபருக யது.

ெபௗத்தத்த ன்

ேமலான வ ஷயம் எல்லாம் மூலமதமான இந்து மதத்த ன் ச றப்ைபேய
வ ளக்கும்.

ெகௗதமரின் பய ற்ச எல்லாம் ப ராமண மதத்த ற்குள்ேளதான்’

என்று ைரஸ் ேடவ ட்ைஸ உ.ேவ.

சா.

தமிழ்ப்படுத்த யுள்ளார்.

1880 வைர

ஆங்க ல வாைடேய அற யாது த ருவாவடுதுைற ஆதீனத்த ன் பழஞ்சுவடிப்
புழுக்கத்த ல் வளர்ந்து வந்த உ.ேவ.சா.

1898இல் ைரஸ் ேடவ ட்ைஸ

ெமாழிெபயர்க்கும் அளவுக்கு ஆங்க லப்புலைம ெபற்றது வ யக்கத்தக்கேத
பாராட்டுதற்குரியேத. ைரஸ் ேடவ ட்ைஸக் ெகாண்டு புத்தைர இந்துவாக்க ய
உ ேவ.

சா,

ப ராமணருக்கும்,

சாத யத்துக்கும்,

கர்மகாண்டத்துக்கும்

புத்தர் முதலிடம் தராதைதக் கவனப்படுத்த யுள்ளார்.

ஏைனய ஐேராப்ப ய

ெபளத்தவ யலாளர் கருத்துக்களும் இைவேய என்க றார் (உ. ேவ. சா. 1992:
74).

உபந டதங்கேள புத்த மதத்த ற்கு மூலம்.

- ேகாட்பாட்டிற்கு ஆதாரம்.’
ேமற்ேகாளிடுக றார் (7-1).

அைவேய அதன் ெகாள்ைக

என்ற மாக்ஸ் முல்லர் கருத்ைத உ ேவ.
உ.

ேவ.

சா.

சா.

கவனப்படுத்த ய கருத்துக்கள்

அன்று ப ராமண சீர்த ருத்த வாத களுக்கு உடன்பாடானைவேய. இவர்களது
ெபௗத்த அக்கைற புரிந்துெகாள்ளத்தக்கேத. இந்துச் சாத ய சமுதாயத்த ல்
தங்களது முதன்ைம இடத்ைதத் தக்கைவப்பதற்கு ஏற்றபடிேய ெபௗத்தத்ைத
அணுக னார்கள் என்று ெகாள்ளலாம்.
ப ராமணியத்ைத - ஆரியத்ைத எத ர்த்துத் தனித்தமிழ், தமிழர் சமயம்
பற்ற

ஆேவசமாகச் ெசயல்பட்டவர் தமிழ் ேவளாள அற ஞர் ேவதாசலம்

என்ற மைறமைல அடிகள்.

இவர் ெபளத்தத்ைதத் தமிழர் சமயம் என்றார்.

ஏெனனில் ெபௗத்தம் வலியுறுத்த ய ெகால்லாைம, ைசவ உணவு என்ற
ெகாள்ைக பழந்தமிழரின் ெகாள்ைக. இதற்கு எத ரானது ஆரிய கலாச்சாரம்,
உய ர்க்ெகாைல, புலால் உணவு வழக்கத்ைத ஆரியர் தமிழர் மீது த ணித்தனர்.
புத்தர் இதைன எத ர்த்தார்.

ஆரியர் வருவதற்கு முன்ேப தமிழ் அரசரின்

வம்சத்தவரான தமிழரசர் புத்தர் தமது ெகாள்ைகைய இந்த யா முழுவதும்
பரப்ப னார். எனேவ தமிழரின் சமயமான ெபௗத்தத்ைத ஏற்பது குற்றமில்ைல
என்றார் மைறமைல (GIS 1998:104).
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பழந்தமிழ் - தனித்தமிழ் - தமிழன் - தமிழர் மதம் - ேவளாளர் - ைசவம் என்ற
ரீத ய ல் தமிழர் - ேவளாளர் - ைசவம் - தமிழர் ஆக ய வற்ைற உட்ெகாண்ட
ஒருவ த ஆத்த க தமிழ் ேதச யத்த ற்கு ெபளத்தம் பயன்பட்டைம ெதரிக றது.
இேத
பகுத்தற வு

காலகட்டத்த ல்
சார்ந்த

நாத்த கத்ைத

சுயமரியாைத

-

அடிெயாற்ற ய

சமத்துவ

இயக்கத்த ற்கும் ெபளத்தம் ேதைவப்பட்டது.

-

த ராவ ட

ெபரியாரின்
-

சூத்த ரர்

மாரியப்பன் கருத்துப்படி,

ெபரியார் நாஸ்த கராய னும் ஒவ்ெவாரு வரு– மும் புத்தரின் ப றந்த நாைளக்
ெகாண்டாடினார் (GIS 1998 : 403). புத்தர் கூற ய தருமத்த ல், அனாத்துமவாதம்,
நாத்த கம் (கடவுள் இல்ைல), சாத இல்ைல என்ற ெகாள்ைககைளப் ெபரியார்
வரேவற்றார்.

புத்தர் அவருக்கு ஒரு பகுத்தற வாளச் ச ந்தைனயாளர்.

புத்தரின் கருத்துக்கைளப் ெபரியார் கீழ்க்கண்டவாறு புரிந்து ெகாண்டார்.
� சகலத்ைதயும்

உன்

அற வால்

ேசாத த்துப்பார்.

பகுத்தற வுக்குப்

ெபாருத்தமானவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்.
� கடவுள் - ஆத்மா, ேமாட்சம் - நரகம், ப ராமணன் - சூத்த ரன் முதலான
அர்த்தமற்ற கற்பைனகைள நம்பாேத.
� மனிதேன பகுத்தற வாளன். கடவுள், ேவதம் ெசான்னது என்பதற்காக
ஒன்ைற ஏற்காேத.

உன் அற ைவேய நம்பு; ேவதம், வருணம், சாத ,

யாகம் ஆக யைவ ப ராமணருக்கு இந்துச் சமுதாயத்த ல் முதன்ைமயான
இடம் தந்தன; தருவன; அவர்களது சகலவ தமான அத காரங்களுக்கும்
இைவேய முகவர்கள்; இவற்ைற க .

மு.

ஆறாம் நூற்றாண்டிேலேய

எத ர்த்து ஓர் எத ர்ப்புக் ெகாள்ைகைய ஏற்படுத்த ய புத்தைரப் ெபரியார்
ஏற்றத ல் வ யப்ப ல்ைல.
பாரத , த ரு.

வ.

கலியாண சுந்தரனார், கவ மணி ேதச கவ நாயகம்

ப ள்ைள, பாரத தாசன் முதலானவர்களும் ெபௗத்த ெகாள்ைககைள தங்கள்
ேநாக்கங்களுக்கு எடுத்தாண்டார்கள். குற ப்பாக ேவதேவள்வ , சாத அைமப்பு
ஆக யவற்ைறயும், ப ராமணியத்ைதயும் எத ர்த்த பல்ேவறு தரப்ப னர்களும்
புத்தைரக் கருத்தளவ ல், ஏற்றுக்ெகாண்டார் கள். கத ைரேவற்ப ள்ைளய ன்
சனாதன ைசவப்ப டிய லிருந்து க ற ஸ்தவம்,
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ஆத த ராவ ட அற வாளிகள் உறவு, கார்ல் மார்க்ஸ் என்று வளர்ச்ச யைடந்த
கலியாண

சுந்தரனார்

ெபௗத்தத்த ன்

சமத்துவ

ெநற ய ல்

ஈடுபட்டு

ெபளத்தம் பற்ற எழுத னார். மய ைல சீனி ேவங்கடசாமி ெபௗத்த - சமண
ந ைலப்பாட்ைட ேமற் ெகாண்டு ெபௗத்தமும் தமிழும் (1940) என்ற நூைல
எழுத னார்.

கவ மணி ஆச ய ேஜாத என்று ெபௗத்த குறுங்காவ யத்ைத

ெமாழியாக்

கம்

ெசய்தார்.

இவருக்கு

புத்தரின்

எளிைம,

கருைண,

ஞானம், சமத்துவேநாக்கு, முதலான ெமல்லிய மனிதாப மான குணங்கள்
ஏற்புைடயதாக இருந்தன. சாத மத சமய ேபதமற்ற சன்மார்க்க ெநற கண்ட
இராமலிங்கர், தமிழ் ெபளத்த இலக்க ய பரம்பைரையச் ேசர்ந்தவர்; புத்தரின்
உய ர் இரக்கம், சமத்துவம், ேபான்ற பண்புகளும், பச ப்ப ணி ேபாக்கும்
ெசயல்பாடும் இவருக்கு மிகவும் அணுக்கமாக இருந்தன.
ேபாக்க

தருமசாைல

அைமத்த

இராமலிங்கரின்

பாரம்பரியத்த ன் பாற்பட்டதுதான்.
பத்மாவத சரித்த ரம் பைடத்த அ.

பச ப்ப ணி

ெசயல்பாடு

ெபளத்த

ெதாடக்க காலத் தமிழ் நாவலான
மாதைவயா வும் புத்தரால் ஈர்க்கப்பட்டு,

ச த்தார்த்தன் (1918) என்ற புத்த சரித நூைலக் கூடியவைர தனித்தமிழில்
எழுத னார். இதன் இறுத ய ல் பாத்யு அர்னால்ட் எழுத ய Light of Asia’விலிருந்து
ச ல பாடல்கைளத் தமிழாக்கம் ெசய்தார். மணிேமகைல காவ யத்த ன் முதல்
இரு காைதகைளக் ெகாண்டு அகவல் ஓைசய ல் மணிேமகைலத் துறவு
என்ற ஈரங்க நாடகத்ைதயும் இயற்ற னார் (தமிழர் ேநசன் இதழில்) Manimekalai
(10923) என்று பாடநூலுக்காக ஆங்க ல நூல் எழுத னார். நவீனத்துவத்த ன்
வ ழுமியங்கைள ஏற்ற ேமற்கத்த ய கல்வ ய ல் கற்றவர்கள் புத்தரிடம் நவீன
மத ப்பீடுகைளயும்,

ெகாள்ைககைளயும் கண்டு ஈர்க்கப்பட்டார்கள் என்று

ெசால்லலாம்.
இதுவைர சுருங்கக் கூற ய ெபௗத்த ஆர்வலர்கள் அல்லாமல் ’நவயானம்
என்ற நவீன, நான்காம் ெபௗத்த வாகனத்ைதச் ேசர்ந்த நவ - ெபௗத்தர்கள்
அல்லது

நவீன

ெபௗத்தர்கள்

அல்லது

சமூக

மாற்றத்த ல்

ஈடுபட்ட

ெபௗத்தர்கள் (Engaged Buddhists) பத்ெதான்பது - இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில்
தமிழகத்த ல் கட்டி எழுப்ப முயன்ற சமூக வ டுதைலக்கான ெபௗத்தத்ைத,
மிஷனரி ெபௗத்தத்ைதப் பற்ற க் காணலாம்.
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இவ்வ த ெபளத்த வ டுதைலையப் புத ய சட்டகமாகக் ெகாண் ெடழுந்தைத
ஈடுபடுத்த க்ெகாண்ட

ெபளத்தம்

(Engaged

Buddhism)

என்றும்,

டாக்டர்.

அம்ேபத்கர் ெமாழிய ல் நவயானம் (புத ய வாகனம் அல்லது நான்காம்
வாகனம்) என்றும் குற ப்ப டுவார்கள் இத ல் சமய ேநாக்கு ப ன்ெனாதுங்க ,
சமுதாயமும்

-

ெதாடக்ககால

வ டுதைலயும்
ெபளத்த

என்ற

இலக்கு

அறத்த லிருந்த

ஒழுக்கம்

முன்ைவக்கப்பட்டது.
(discipline

/

morality)

புண்ணியம் (Virtuc) ெபாதுநலம் (altru ism) ஆக யன நைடமுைறப்படுத்தப்படும்
வ தத்த ல் மறுவ ளக்கம் தரப்பட்டன.

(க ற ஸ்ேதாபர் குய ன்).

இைவ

நவீன மனித உரிைமகள், சமூகநீத , ெசயலூக்கமான அரச யல் குற த்த
பார்ைவகளில் ெசயல்படுத் தப்படலாய ன. அதாவது நவீன வாழ்க்ைகய ல்
வ டுதைல, சமூக ேமம்பாடு ஆக ய இலக்குகைள ஈட்டுவதற்காக ெபளத்த
அறங்கள் மீள்பார்ைவக்கும், ெசயல்பாட்டுக்கும் உட்படுத்தப்பட்டன.
அவலத்த ற்கான

அைமப்பு

ரீத யான

காரணங்கைளக்

சமூக

கண்டற ந்து

அகற்ற . உலக ல் சமூக முன்ேனற்றத்ைத ஏற்படுத்தும் கூட்டுச் ெசயல்பாடு
வலியுறுத்தப்படலாய ற்று.
அக்காலத்ைதவ ட நவீன காலத்த ல் இைடவ டாத துரிதமான மாற்றங்கள்
ஏற்பட்டுவ ட்டன. சுருங்க வரும் க ரகத்த ல் இன்று ஆதாரத் ேதைவகளான
நீர், உணவு, ேவைல, கல்வ , சுகாதாரம் முதலானவற்ைறப் ெபறுவதற்கான
ெவற ப டித்த ேபாட்டி உண்டாக வ ட்டது. இைவ இல்லாதாரின் அத ருப்த ைய
ஆழமாக்க ,

இைவ எளித ல் க ைடக்க ன்ற முதல் உலைக ஏக்கத்ேதாடு

பார்க்கச் ெசய்துள் ளன. இத்தைகய நவீன உலக ல் சமூகரீத ய ல் தன்ைன
ஈடுபடுத்த க் ெகாண்ட ெபௗத்தம், உலகப்ேபாருக்குப் ப ன்னால் 1956 முதல்
1960 வைரய லான காலகட்டத்த ல் ேதான்றலாய ற்று.

இந்த யாவ ல் 195

ஏப்ரலில் அம்ேபத்கர் தைலைமய ல் த ரளான மாஜி தீண்டாதார் மக்கள்
ெபௗத்த மதத்த ல் அைடக்கலம் புகுந்தார்கள்.

ெபௗத்தத்த ன் சமத்துவக்

ெகாள்ைகயும், வ டுதைல இலட்ச யமும் இந்துச் சாத ய அைமப்ைப எத ர்த்த
ேபாராட்டத்த ற்கு வழிகாட்டும் எனச் ேசர்ந்தார் கள் என்று க ற ஸ்ேதாபர்
குய ன்

இந்த யச்

சர்ேவாதய

சூழலில்

ச ரமதான

ெபாருத்த க்காட்டு

இயக்கம்

(Volunteer

க றார்.

work

-

camps)

இலங்ைகய ல்
ேதான்ற யது.

க ராமப்புற வறுைமைய அகற்ற ெபௗத்த ெகாள்ைககைளப் பயன்படுத்த யது.
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வ யட்நாம், த ெபத், தாய்லாந்து, ஜப்பான், கம்ேபாடியா, பர்மா முதலிய ஆச ய
நாடுகளில் ஏற்கனேவ பரவ ய ருந்த மரபான ெபளத்த ெகாள்ைககள் நவீன
சமூக வ டுதைல இயக்கங்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
வன்முைற

கைளதல்,

இனவ டுதைல,

மனித

யுத்த ந வாரணம்

உரிைம,

சுற்றுச்

சூழல்

பராமரிப்பு, பால் உறவுகளில் சமத்துவம், சுகாதாரம், ச ைறச்சாைல ேமம்பாடு,
பள்ளிக்கூடம்

பணிய டங்களில்

ேமம்பாடு

ெபௗத்தம் தன்ைன ஈடுபடுத்த யது.

முதலான

ெசயல்பாடுகளில்

இதுேவ ஈடுபடுத்த ய ெபளத்தம்

என்று வைரயறுக்க றார் க ற ஸ்ேதாபர் குய ன்.

ெபளத்தம் முன்ைவத்த

மகாகருைணய ன் அடிப்பைடய ல், உலகம் தழுவ ய ெபாறுப்புணர்வு, எல்லா
உய ர்கைளயும் பாதுகாத்தல், உலைகப் பாதுகாத்தல் என்பன இவ்வைக
ெபளத்தத்த ன் அக்கைறயாய ற்று.

த ச் நாத் ஹன் (Thich Nhat Hanh) என்ற

வ யட்நாமிய ெபௗத்தர் 1960களில் ஈடுபடுத்தும் ெபளத்தம்’ என்ற ெதாடைர
அற முகப்படுத்த னார்.
க ற ஸ்ேதாபர் குய ன் வ ளக்க ய ஈடுபடுத்த ய ெபளத்தம்’ ேதான்றும்
முன்னேர

தமிழகத்த ல்,

குற ப்பாக

அன்ைறய

மதராஸ்

மாகாணத்த ல்

தங்கைள ஒடுக்கப்பட்ட சமூகமாக உணர்ந்த படிப்பாளிகளால் ெபளத்தம்
வ டுதைல சார்ந்த கருத்த யலாக, தத்துவமாக, அைமப்பாக ஈடுபடுத்தப்பட்டது.
இத்தைகய வ டுதைல வ ரும்ப ய நவீன ெபௗத்தர் களுக்கு,
காலனிய

ஆட்ச க்

ெகாண்டிருந்தேபாது
இவர்கள்

தங்களது

உயர்த்தவும்,

காலத்த ல்,
புத்தரின்
சமூக

அரச யல்

-

சமுதாயம்

ேபாதைனகளில்
பண்பாட்டுத்

ெபாருளாதரச்

ப ரிட்டிஷ்

ப ராமண

மயமாக க்

புகலிடம்

க ைடத்தது.

தாழ்வுற்ற

ந ைலய லிருந்து

சுரண்டலிலிருந்து

வ டுபடவும்,

ஒரு புத ய சமய - பண்பாட்டு, அரச யல் - சமூக தன் னிைலக்கு மாறவும்
ெபௗத்தம் வாகனமாகப் பயன்படலாய ற்ெறன்பார் ஞான அலாய்ஸியஸ்,
இவர்கள் தங்களது இருத்தலியல் ச க்கல்களுக்குத் தீர்வுகாண புத்தரின்
ேபாதைனய ல், பகுத்தற வும், அறமும், அன்பும் மிக்க ேபாதைனய ல் ஒர்
உத்தரவாதத்ைதக்
பண்பாட்டு
பன்முக

காணமுயன்றதாகவும்,

மூலாதாரங்கைள

வடிவங்கங்கைளக்

குற ப்ப ட்டார்.

ைவத்துக்
கட்ட

தங்களிடமிருந்த
ெகாண்டு

முயன்றதாக

வும்

மிதமான

ெபௗத்தத்த ன்
அலாய்ஸியஸ்

இதைன ‘இருத்தலியல் - சமய மார்க்க ம்’ (existential-religious
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route) என்றார்.

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்
சமூகத்த ல் தங்கைள ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக உணர்ந்த

ெபௗத்த அற வாளிகளும்,

அவர் கைளச் சார்ந்தவர்களும்,

ெபௗத்தம் மாறுவதற்கு அைர நூற்றாண்டுக்கு முன்ேப,
கருத்துக்கைளயும்,

மூல தத்துவத்ைதயும்,

அம்ேபத்கர்

புத்தரது சமூக

தங்களது சமூக - அரச யல்

வ டுதைலய ன் ெபாருட் டாகத் தத்தம் தாய் ெமாழிகளில் மறுவாச ப்புச்
ெசய்தார்கள்.

இது ஐேராப்ப ய கீைழேதயவ யலாளர் தங்களது ெசமிட்டிக்

(யூேதயம், க ற ஸ்தவம், மகமத யம்) மதங்களின் சாயலில் ெபௗத்தத்ைதக்
கட்ட ைமத்ததற்கு மாறான ேபாக்காகும்.
ெசயல்வீரர்களாக, P. லட்சுமி நரசு, க.
ஆக ேயாைர

அலாய்ஸியஸ்

பகுத்தற வாளர்கள்.

இத்தகு மாற்றுச் ச ந்தைன -

அேயாத்த தாசர், M. ச ங்காரேவலர்

குற ப்ப டுக றார்.

இருபதாம்

இவர்கள்

நூற்றாண்டின்

மதராஸில் (ெசன்ைன) வாழ்ந்தார்கள்.

ெபளத்த

-

ெதாடக்ககாலத்த ல்

இவர்களுக்கு உறுதுைணயாக

த யாசப கல் சைபய ன் தைலவர்களான ஆல்காட்டும், மஹாேபாத சைபய ன்
தைலவர் அனகாரிக தருமபாலரும் (1864 - 1933) ந ன்றார்கள்.

இவர்

இலங்ைக ெபௗத்த துறவ . இவர் 1890இல் மதராஸில் மஹாேபாத சைபய ன்
க ைள ஒன்ைறத் ெதாடங்குவதற்கு முன்ேப, ேமற்ெசான்ன மூன்று முக்க ய
புள்ளிகள் ஆல்காட் ஆதரேவாடு ெபளத்த ேபாதைன கைளப் பரப்ப க்
ெகாண்டிருந்தார்கள்.

S. ெபருமாளின் தகவல்படி, இந்த ய ச ப்பாய்கலக

வீரரான மஹா வீரசாமி, ெபௗத்த ப ட்சு சங்காரக்ஷ தர் ஆக ேயாரிலிருந்ேத
நவீன இந்த ய - தமிழக ெபௗத்த மீட்ப யக்கம் ெதாடங்க யதாகக் ெகாள்ளலாம்
(GIS 1998:

529) ப ன்ன ர் P.லட்சுமி நரசு (1860 - 1934), அேயாத்த தாசர்

(1845 1914) ஆக ேயார் கேலானல் ெஹன்ற ஸ்டீல் ஆல்காட் (1832 - 1907),
அனகாரிக

தர்மபாலா

ஆக ேயாரிடமிருந்து

உற்சாகம்

ெபற்றுத்

ெபளத்தத்ைத வளர்த்ததாகப் ெபருமாள் குற ப்ப டுக றார் (GIS 1998:

தமிழ்
530)

இலங்ைக ெபௗத்தரான குணநாதா, ெகாழும்பு வ காைரய ன் தைலைமக்
குரு. இவர் 1877இல் த யாசப கல் சைபய ல் ேசர்ந்தார். இவரது அைழப்ைப
ஏற்ற ஆல்காட்டும், H.P. ப ளாவட்ஸ்க யும் பம்பாய லிருந்து 1880 ேம மாதம்
ச ேலான் ெசன்றனர். இருவரும் அங்ேகேய ெபளத்தம் தழுவ னர். ச ேலான்
வ ஜயநாதர் ேகாவ ல் தைலைம குரு A. தம்மராமாவ டம் பஞ்ச சீலம் ெபற்றனர்
(530 - 31).
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1881இல் ஆல்காட், ச ேலான் முழுவதும் ெபளத்த பள்ளிக் கூடங்கைள
ஏற்படுத்த , க ற ஸ்தவ மிஷனரிகளின் எத ர்ப்ைபக் சந்த த்தார்.
கல்வ

இயக்கம்

பரவ யது.

த யாசப கல்

சைபத்

ெபளத்த

தைலவர்

என்ற

முைறய லன்ற த் தனி மனிதர் என்ற அளவ ல் இப் பணிைய ேமற்ெகாண்டு,
ஜப்பான், ஆஸ்த ேரலியா ெசன்று பல கலந்தாேலாசைனகைள நடத்த னார்.
ப ன்னர் ஆல்காட்டும், ப ளா வட்ஸ்க யும், தர்மபாலாவும் 1884இல் ெசன்ைன
அைடயாறு வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிைடேய (depressed class) வ டுதைலப்
பணிகைளத் ெதாடங்க னார். இது குற ப்ப டத்தகுந்தது. புத்தரின் கருைண,
இரக்கம், அன்பு, அறம், பகுத்தற வு, சமத்துவம் ேபான்றைவ ஒடுக்கப்பட்ட
மக்களின்

வ டுதைலக்குரியைவ

என்பதாலும்,

ஒடுக்க ய

ப ராமணிய

சக்த களின் ப டிய லிருந்து வ டுவ க்கத் தகுந்தைவ என்பதாலும் மறுமலர்ச்ச
ெபளத்தம், தமிழகத்த ல் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிைடேய தன்ைன ஈடுபடுத்த யது.
கல்வ ஒன்ேற சமூக ேநாய்களுக்ேகற்ற மருந்து என உணர்ந்த ஆல்காட்,
ஆல்காட் பஞ்சம இலவசப் பள்ளிகைள (Olcott Panchama Free Schools)
ெசன்ைன நகரில் ஏற்படுத்த னார்.

அேயாத்த தாசர், அவரது நண்பர்கள்

ஆக ேயாரின் ேவண்டு ேகாைள ஏற்ற ஆல்காட் ஒரு ெபளத்த வ காைர
அைமத்தார்.

இவேர,

அேயாத்த தாசைரயும்,

பஞ்சம்

இலவசப்பள்ளி

ஆச ரியர் P.கிருஷ்ணசாமியாரையும் ச ேலான் அைழத்துச் ெசன்று 1898இல்
ெபௗத்தராக்க னார் (GIS 1998:531).
த ரும்ப

வந்த

அேயாத்த தாசர்

1914-ல்,

இறக்கும்

வைர

ஆற்ற ய

பணிகைள வ வரிக்கும் முன்பு, P. லட்சுமி நரசுவ ன் ெபளத்தத்ைதச் சற்றுக்
காண்பது அவச யம்.
ஆக ேயாரின்

ஏற்கனேவ குற ப்ப ட்ட நரசு, தாசர், ச ங்காரேவலு

ெபளத்த

மறுமலர்ச்ச

ெபாதுவாக

ஒன்ேறயாய னும்

இவர்களின் வாழ்ந ைல, சமூகச் சூழல், கல்வ , ேவைல முதலிய இருத்தலியல்
சார்புகளின் காரணமாக மூவருக் க ைடேய குற ப்ப டத்தகுந்த ேவறுபாடுகள்
இருந்தைத ஞான.

அலாய்ஸி யஸ் எடுத்துக்காட்டுக றார்.

இம்மூவரும்

ஏைனய ெபளத்தர்கேளாடு ேசர்ந்து ப ரிட்டிஷ் காலனிய அரசு ஆதரவ ல்,
ஆத க்கசக்த யாக
மாற்றாக

வந்து

ெகாண்டிருந்த

நவெபௗத்தத்ைத

முன்ைவத்து

மூவருக்கும் மூவ த ேநாக்கங்கள் இருந்தன.
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ெபாதுவுைடைமச்

ச த்தாந்தத்

த ல்

ஈடுபாடு

ெகாண்டதால்

அதன்

அடிப்பைடய ல் ெபௗத்தத்ைத நாத்த கம் - பகுத்தற வு சார்ந்த ஒன்றாகப்
ெபாருள் ெகாண்டார்.

நரசு நவீன அற வ யல் பட்டதாரி;

அற வ யல்

ேபராச ரியராக க ற ஸ்தவக் கல்லூரி, பச்ைசயப்பன் கல்லூரி ஆக யவற்ற ல்
ேபாத த்தவர். ேமற்கத்த ய மரப ன் பகுத்தற வு - மனிதாப மானம் - அற வ யல்
ஆக யவற்ைற ஆரத்தழுவ யவர்; இந்துச் சாத சமயக் கட்டுக்குள்ளிருந்து
தம்ைம முற்ற லும் அறுத்து வ டுவ த்துக் ெகாண்டவர்.

எனேவ நரசுவுக்கு

ெபளத்தம், அற வ யல் - மனிதாப மான - பகுத்தற வுசார்ந்த ஒன்றாகேவ
பட்டது. அேயாத்த தாசர் மரபான தமிழ்ப்பண்டிதர், மருத்துவர், தாழ்த்தப்பட்ட
சாத ய ல் ப றந்தவர், ப ராமணியத்த ன் ெகாடூர முகத்ைத ேநருக்கு ேநர்
கண்டவர், அதனால் ெவறுத்து உமிழப்பட்டவர். எனேவ அவருக்கு ெபௗத்தம்,
சாத ேபதமற்ேறாரின்
வீழ்த்தப்பட்ட

உயர்

மதமாகவும்,

ைவதீக

ெநற யாகவும்

பட்டது.

ேவஷ

ப ராமணியத்தால்

மஹாேபாத சைபய ன்

க ைளையச் ெசன்ைனய ல் ஏற்படுத்த ய தர்மபாலாதான் இம்மூவைரயும்
ஒன்ற ைணத்தவர்.
மூவரும் வ ைரவ ல் ப ரிந்தனர். மஹாேபாத சைபய ல், தாம் எத ர்பார்த்த
சமூக சமத்துவத்ைத ேநாக்க ய ஆழ்ந்த ஈடுபாட்ைடக் காணமுடியாததால்
அேயாத்த தாசர் முதலில் ப ரிந்தார். ெபாது வுைடைம இயக்கத்த ல் தம்ைம
முற்றாகக் கைரத்துக் ெகாண்டதால் இறுத ய ல் ச ங்காரேவலு ப ரிந்தார். (P.
L. 1993: XIV). சைபய ல் ப ட்சுக் களின் மைறமுகமான புேராக த ஆத க்கம்
ந லவ யைத உணர்ந்த நரசுவால் ெதாடர்ந்து ஒத்துைழக்க முடியவ ல்ைல.
புத்த ச த்தாந்தத்த ன் மூலக்கருத்தான அனாத்தும் வாதம்,

அந த்த யம்,

ஆக யவற்ைற ஏற்றுக் ெகாண்டிருந்த அற வ யலாளர் நரசுவுக்கு, மறுப றப்பு
உண்டு, ஆன்மாவுக்கு எத ர்கால வாழ்க்ைக உண்டு, கண்ணுக்குத் ெதரியாத
கடவுள் உண்டு என்று மஹாேபாத சைப ப ட்சுக்கள் ேபாத த்தது ஏற்கவ ல்ைல.
ெபளத்தம் கூற ய மறுப றப்பு என்பது தனிமனித ஆன்மாைவப் பற்ற ய ன்ற ,
தனிமனிதனின் வ ைனகள் - ெசயல்பாடுகள் பற்ற யேத என்று நரசுவும்,
அேயாத்த தாசர் ேபான்ேறாரும் புரிந்து ெகாண்டிருந்தனர்.

இவர்களுைடய

அனாத்துமம், அந த்த யம், கர்மத்த ன் மறுப றவ க் கருத்துக்கள் சைபய ன்
ப ட்சுக்களுக்கு
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சூனியவாதமாகப்பட்டது. நரசு, ப ராமணிய - புேராக த ஆத க்கத்ைத மறுத்தது
ேபாலேவ நவெபளத்த ப க்குகளின் புேராக த ஆத க்கத்ைத மறுத்தார். தாசர்
ஏற்படுத்த ய ‘ெதன்னிந்த ய (சாக்ைகய) ெபளத்த சங்கம்’ (ராயப்ேபட்ைட, 1898)
மூலமாக நரசு, ெபௗத்த ப ட்சுக்களின் ஆத க்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்த முயன்றார்
(XIV) அேயாத்த தாசர் காலத்த ற்குப் ப றகு, ெதன்னிந்த ய ெபளத்த சங்கத்ைத
வழிநடத்த அதன் ெபரம்பூர் க ைளையப் பராமரித்தவர் நரசு (P. L. 1993 : XV).
அேயாத்த
ஞான.

தாசருக்கும்,

லட்சுமி

நரசுவுக்கும்

அலாய்ஸியஸ் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.

ஒரு ேமைதைம இருந்தது.

இருந்த

ேவறுபாட்ைட

தாசருக்கு உள்ளார்ந்த

தமிழ் மரப லக்க யம், மரபான மருத்துவம்

ஆக யவற்ற ல் ேபாத ய பய ற்ச அவருக்க ருந்தது.

இருந்தாலும் அவருக்கு

நரசு ேபால அவர்கள் காலத்து ேமலாத க்க ெமாழியான ஆங்க லத்த ல்
அவ்வளவு புலைம க ைடயாது;
அற வ யல்
தாசர்

பய ற்ச

பைறயர்;

ேவறுபாடுகைள

ேமற்கத்த ய உயர்கல்வ

க ைடயாது.
இைவ

பய ற்ச , நவீன

சமூக

தளத்த ல்

நரசு

இவர்களுைடய

ெபளத்த

கண்ேணாட்டத்த ல்

ஏற்படுத்த ன.

நரசுவுக்கு

ேமம்பட்டவர்;

ெபௗத்தம்

பகுத்தற வு,

மனிதாப மானம் - அற வ யல் சார்ந்தது; இது அவரிடமிருந்த ேமற்கத்த ய
மத ப்பீடுகள், பய ற்ச சார்ந்து உருவானது. தாசர் மரபான தமிழ் இலக்க யம்,
இலக்கணம், அறெநற , கலாச்சாரம், வரலாறு ஆக யவற்ற ல் ஆழ்ந்தவர்;
இதன்

காரணமாகவும்,

தாழ்த்தப்பட்ட

சாத ய ல்

ப றந்தவர்

என்பதால்

அனுபவ த்த அவமானம் - அவலம் காரணமாகவும், அவரது பார்ைவய ல்
சாத

ஏற்றத்தாழ்வு,

துண்டு

ெரண்டு

ப ராமணிய

என்க ற

ெகாத ந ைலய லிருந்தன.

ேமலாத க்கம்

மாத ரியான

பற்ற

கருத்துக்களும்

இப்படிப்பட்டவருக்கு

ெவட்டு

ஒன்று

ேகள்வ களும்

நரசுவ ன்

ெபௗத்தம்

அந்ந யமானதாக’, வ ஞ்ஞானபூர்வமானதாக’ இருந்தத ல் ஆச்சரியமில்ைல
தாசைரப் ெபாருத்தவைர ெபௗத்தத்த ன் ைமயப்ப ரச் ச ைன சாத எத ர்ப்ேப
!

இது நரசுவ டம் அவர் அளவுக்கு இல்ைல.

தாசரின் ெபாறுைமய ன்ைம

சரியானது, புரிந்துெகாள்ளத் தக்கது என்றாலும், அவர் நரசுவ டம் நடந்து
ெகாண்டது சரிய ல்ைல தான் என்பைதப் ப ன் நடந்தைவ உறுத ெசய்ததாக
அலாய்ஸியஸ் கருதுக றார் (P. L. 1993: XVI).
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ெதன்னிந்த ய (சாக்ைகய) ெபளத்த சங்கத்த ன் க ைள ஒன்று ெபரம்பூரில்
1917இல் ெதாடங்கப்பட்டது. இதன் வளர்ச்ச க்கு முழுப் ெபாறுப்பு நரசுதான்.
அதற்ெகாரு

வ காரம்,

பள்ளிக்கூடம்

அைமத்தார்.

தர்மபாலாவ ன்

துைணயால் அெமரிக்க ெபளத்த ெபண்மணி ேமரி ஃபாஸ்டர் இவற்றுக்கு ந த
உதவ அளித்தார். இவரது ெசயல்பாடு களுக்கு V. P. S. ேமானியர், ெபரம்ைப.
மாணிக்கம் உறுதுைணயாக இருந்தார்கள்.
1921இல் ெசாந்தக் கட்டடம் எழுப்ப யதும்.

ெபரம்பூர் க ைளக்ெகன்று
(தர்மபாலா ந த உதவ ேயாடு

சம்பந்தப்பட்டிருந்ததால் இக்கட்டிடத்ைத மகாேபாத சைப ப க்குகள் உரிைம
ேகாரினர். இந்த தாவா பல்லாண்டுகளாகத் ெதாடர்ந்தது). இதன் தைலவர்
நரசு.

ெபரம்பூர் ெபௗத்த சைபய ல், ப ராமண புேராக தர், ேவத சடங்கு

இல்லாமல் சீர்த ருத்த த ருமணங்கள் நடத்த ைவக்கப்பட்டன.

இம்மாத ரி

சீர்த ருத்த த ருமணங்கள் ப ன்னர் சுயமரியாைத த ராவ ட இயக்கத்தால்
ப ரபலமைடந்தன.
(1924),

ஓய்வு

ெபற்றப ன்

ெபளத்த சைபய ல் நரசு முழுேநரக் கடைமயாற்ற ,

ெபங்களூர்,

த ருப்புத்தூர்,

ேபராச ரியப்

ேகாலார்

ஏற்படுத்த னார்.

தங்க

பணிய லிருந்து

வயல்

ஆக ய

இடங்களில்

க ைளகைள

ெபௗத்தத்த ன் அடிப்பைட ெநற கைள நரசு ஆங்க ல

நூல்களாக எழுத னார்.

தாசரும்,

நரசும் அவரவர் ந ைலப்பாடுகளில்

உறுத யாக ந ன்று இந்த ய உபகண்டத்த ல் வ டுதைல ெபௗத்தத்துக்கு
அடிக்கல் நாட்டினார்கள்.

நரசுவ ன் ஆங்க ல ெபளத்த எழுத்துக்கைள

அம்ேபத்கர் படித்துப் பாராட்டினார்.

ஒருவ தத்த ல் அம்ேபத்கரின் நவயான

ெபளத்தத்துக்கு’, நரசுவ ன் எழுத்துக்கள் உதவ யுள்ளன.
தமிழரின்
சமூகத்த ற்குள்,

(சாத ேபதமற்ற

பூர்வ

வரலாற்றுக்குள்

ெபௗத்தர்)

வ டுதைல

கலாச்சாரத்துக்குள்,

ெபௗத்தத்ைதக்

கண்டற ய

முைனந்த அேயாத்த தாசரின் சாதைனையக் காண்பதற்கு முன் இவேராடு
இைணந்து பாடுபட்ட நரசுவ ன் பகுத்தற வு - அறம் - மனிதாப மானம் அற வ யல்

சார்ந்த

நவீன

ெபௗத்தத்த ன்

சுருக்கமாகக் காண்பது ேதைவ.

அடிப்பைடக்

கருத்துக்கைளச்

இைதக் காண்பதன் வழியாக, இேத

காலத்த ல் அேயாத்த தாசர் கட்டி எழுப்ப முயன்ற வ டுதைல ெபௗத்தத்த ன்
தனித்துவத்ைத அற ய ஏதுவாகும்.
எழுத ய ருந்தாலும்
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நூலும், 1930களின் ெதாடக்கத்த ல் எழுத முடிக்கப்பட்டு, அைத ெவளிய ட
வாங்க ச் ெசன்ற அம்ேபத்கராலும் முடியாமல், இறுத ய ல் 2000இல் ஞான.
அலாய்ஸியஸால் ெவளிய டப் பட்ட Religion of the Modern Buddhist என்ற
நூலும்

அவரது

ெபௗத்தம்

பற்ற ய

ஒட்டுெமாத்தமான

எண்ணங்கைள

ெவளிப்படுத்துக ன்றன. அவற்ற ன் சாராம்சத்ைதத் ெதாகுத்துக் காணலாம்.
நாகரிக சமுதாயத்த ன் உள் வலிைம அறம் சார்ந்தேதயன்ற ெபாருள்
இகந்த ச ந்தைன சார்ந்ததன்று என்பது லட்சுமி நரசுவ ன் நவீனத்துவ
ந ைலப்பாடு (P. L. 1993 : VIII). உலக லுள்ள ஐம்ெபரும் வரலாற்றுப்பூர்வமான
மதங்களான

இந்து,

யூேதயம்,

ெபௗத்தம்,

க ற ஸ்தவம்,

மகமத யம்

ஆக யவற்ற ல் முதல் இரண்டும் குற ப்ப ட்ட ேதச யம் சார்ந்தைவ. இந்துவாகப்
ப றந்தவன் எப்ேபாதும் ஒரு குற ப்ப ட்ட சாத ய னனாகேவ இருப்பான்; யூத
மதத்த னன் எப்ேபாதும் யூதனாக இருப்பான். ஏைனய மூன்று மதங்களும்,
உலகளாவ யைவ. இனம், நாடு என்ற எல்ைலகைளக் கடந்தைவ. இவற்ற ல்
ெபௗத்தம் மட்டுேம அற வ யலுடன் ஒத்த ைசக ன்றது; ஏெனனில் அவற்ற ல்
உள்ளது ேபால் ஒரு கடவுள், அவரது பைடப்பு, காப்பு, ரட்சகர், புராணம்,
வ சுவாசம்,

அற்புதம் எைவயும் ெபௗத்தத்த ல் க ைடயாது என்று நரசு

கூறுவத லிருந்து (P. I. 2000 :

2) அவரது நவீன நாகரிகத்த ன் அற வ யல்

ந ைலபாட்ைடப் புரிந்து ெகாள்ளலாம். ேமலும் ேபாத ’ என்பது மனிதனால்
எய்தக்கூடிய முழுைமயான அறம் - அற வு ஆக யவற்ற ன் இலட்ச ய ந ைல
என்று நரசு தமது ெபௗத்தத்த ல் இரண்டு அடிப்பைடயான தூண்கைள
முன்னிறுத்துக றார் (P. L. 1993 :
க ற ஸ்துைவப்ேபாலக்

கடவுளின்

1).

புத்தர் தம்ைம எவ்வ டத்த லும்

மகன்

என்ேறா,

கடவுளின் தூதுவர் என்ேறா ெசான்னத ல்ைல.

நப கைளப்

ேபாலக்

மனிதன் தனது மீட்ச ைய,

சுய வ டுதைலைய, ெவற்ற ைய அவேன ெசய்தாக ேவண்டும்; யாராலும்
இன்ெனாருவைனப் பரிசுத்தப்படுத்த முடியாது என்பேத புத்தர் ெசான்ன
ெசய்த (PL 2000 :

1 – 2).

ஒரு மருத்துவன் எப்படி ேநாய ன் காரணம்

அற ந்து மருந்து ெகாடுத்து ேநாையக் குணப்படுத்துக றாேனா அவ்வாேற
சாக்க யமுனிவரான

புத்தர்,

மனித

இனத்துள்

எவ்வ த

பாரபட்சமும்

பார்க்காமல் ஆன்மீக மருந்த ைனத் தந்தார். பால், ெசல்வம், புகழ், அந்தஸ்து,
சாத

அல்லது ேதசம் என்ற பாகுபாடின்ற
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சமத்துவத்ைதப் ப ரகடனம் ெசய்தார்.

எல்ேலாரா லும் உண்ைமைய,

மீட்ச ையத் தம் முயற்ச யால் அைடயமுடியும் என்று ேபாத த்தார் (P. L. 2000: 9).
மனிதர் துன்ப துயரங்களிலிருந்து வ டுதைல ெபறுவேத ெபளத்தத்
த ன் குற க்ேகாள். இதற்கு உடைலக் கடுைமயாக வருத்தும் ேநான்புகேளா,
கடுைமயான

துறவறேமா

ேவட்ைககைள

ேதைவய ல்ைல

ஒழித்தாேல

ேபாதும்;

;

அவரவர்

இதற்கு

தமது

சுயநல

சுயபரிேசாதைனயும்

த யானமும் வழிமுைறகள். பகுத்தற வு இதற்குத் துைண. பத்து வ தமான
புண்ணியங்கைளச் (பாரமித கள் - perfections) ெசய்வது அவச யம். இதற்கு
ஒரு குருேவா, ஈஸ்வரேனா ேதைவய ல்ைல.

அற வு, ஞானம் அவச யம்

என்றாலும், கருைண இல்லாத அற வால் ஒருபயனு மில்ைல. Italis ெஜபங்கள்
ேவண்டாம், ெவற த்தனம் ேவண்டாம்; வாளும், துப்பாக்க யும் ேவண்டாம்;
முயற்ச , த யானம், அற வு, அன்பு, ஒழுக்கம், அறம் ேபாதும்.
கண்ட ெபளத்தம்.

இதுேவ நரசு

ெதாடர்ந்து லட்சுமி நரசு, ெபௗத்தத்த ன் பகுத்தற வுச்

சார்பு, அதன் ஒழுக்கவ யல், சாத பற்ற ய அதன் கண்ேணாட்டம், இந்து மதம்,
ப ராமணிய தத்துவம், ெபௗத்தத்த ன் காரண - காரியக் ெகாள்ைக, ஆன்மா,
ெதாடர்ச்ச , கர்மம், மறுப றவ

பற்ற ய கருத்துக்கள் பற்ற த் ெதளிவான

பார்ைவேயாடு எழுத யுள்ளார்.
1. ெபௗத்தம் ஒரு மதமல்ல;
அைமப்பாகும்.
பாங்கானது;

அது தத்துவம் - நைடமுைற அறவ யல்

அேதாடு கூட இதன் அணுகுமுைற பகுத்தற வுப்

ஒன்ைற நாம் ஏற்பதற்குப் பகுத்தற வு ரீத யான வ சா

ரைணேய அடிப்பைட. ‘புத்த யுத்த க்குப் ெபாருத்தமாகவும், சகலருைடய
நன்ைமக்கும் அனுகூலத்துக்கும் உகந்ததாகவும் இருந்தாெலாழிய ேவறு
எந்த முகாந்த ரங்களுக்காகவும் நாம் ஒன்ைற ஏற்கலாகாது’ என்பேத
புத்தரின் ேபாதைன.

இதன்ற , மரபு, பாரம்பரியம், ெபரும் பான்ைம,

மூத்ேதார், ெபரியவர், ெதய்வம் ஆக ய முகாந்த ரங்களுக்காக மட்டும்
ஒன்ைற நாம் வ சாரைணய ன்ற ஒத்துக் ெகாள்ள கூடாது (1993: 21 - 22).
அது பகுத்தற வாகாது.
2. ெபௗத்த ஜாதகக்கைதகள் ஒழுக்கத்த ன் எடுத்துக்காட்டாக அல்லது
புத்தரின் அடிப்பைடக் ெகாள்ைகய ன் வ ளக்கமாகப் பைடக்கப்பட்ட
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கட்டுக்கைதகேள. அைவ சாஸ்த ரங்கள் அல்ல. தானம், சீலம், ந ஷ்கா
மியம், அற வு, வீரம், சாந்தம், அன்பு (ைமத்த ரி) பற்ற ய எடுத்துக்காட்டுக்
கைதகேள அைவ.
யூத - க ற ஸ்தவ மதங்களில் ஒரு மனிதனின் ெசயல்களின் ஒழுக்கம்
என்பது, ஓர் இயற்ைக இகந்த கடவுளின் கட்டைளகளுக்கு அவன் கீழ்ப்படிதல்
அல்லது - படியாைமையப் ெபாருத்து அைமக றது (1993: 63). இந்து மதத்த ல்,
ஒழுக்கவ யலின் அடிப்பைட ந த்த ய ஆன்மா (scli) தான். இந்த என்ெறன்றும்
அழியாத ஆன்மாைவ எந்தவ தத்த லும் ந ரூப க்க முடியாது.
அத காரத்ைத ஏற்ேற ஆகேவண்டும்.

ேவதத்த ன்

ஒரு ெசயல் சரியா தவறா என்பது

இறுத யாக ேவதத்த ன், சாத்த ரத்த ன் அத காரத்த ல் தான் தங்க யுள்ளது.
இதுகுற த்து நரசு அற வ ன் அடிப்பைடய ல் வ மர்ச க்க றார்.
இகந்த

ஜீவ கெளல்லாம்

(beings)

மனித

கற்பைனய ன்

இயற்ைக

பைடப்புக்கேள.

அைவ ஏற்கனேவ மனிதர் ெகாண்டுள்ள இயல்புகைளேய ெகாண்டுள்ளன.
கண்ணால் காணாத ஒன்ைற மனிதனால் எவ்வாறு மத த்து அன்பு பாராட்ட
முடியும்? கண்ணுக்குப் புலப்படாத ஒரு காவல்காரனுக்கு (ேபாலீஸ்) பயந்து
ஒருவனால் அறேவானாக இருக்க இயலாது.

தண்டைனக்குப் பயந்தா

ஒருவன் தன் ெபற்ேறாைர, மைனவ மக்கைள ேநச க்க றான்?

எத ர்கால

பரிசுக்கும் தண்டைனக்கும் பயப்படுவது, அல்லது அப்படி நம்புவது ஒருவனது
நடத்ைதையப் பாத க்கலாம்;

ஆனால் ஓர் அறச்சக்த யாக அது இருக்க

முடியாது (1993:63)
சுயம்,

சுயமின்ைம (sclf,

ஏற்படுத்துக றார்.

sclflessness) பற்ற

சுயமின்ைமையச்

ேமலும் நரசு ெதளிைவ

சகலரும்

உணர்க றேபாதுதான்

அதன் ெதாடர்ச்ச யாக சகல ஜீவன்களும் ஒருவேராடு ஒருவர் ெகாள்ளும்
அடிப்பைடயான
65).

சமத்துவம்

இதைன

வ ளக்குக றார்.

ஏற்படும்

உபந ஷதம்,

என்பது

ேவதாந்தம்

புத்தரின்

வாக்கு

(1903

ஆக யவற்ற லிருந்ேத

நரசு

யாக்ஞவல்க யர், தம் மைனவ ைமத்ேரய ய டம், கணவன்,

மைனவ , குழந்ைதகள், ெசாத்து, புேராக தன், வீரர் அரசுகள், கடவுளர்,
வாழ்வ ருத்தல் மீது ெசலுத்தப்படும் அன்பு என்பது உண்ைமய ல் தன் மீது
ஒருவன் ஒருத்த ெசலுத்தும் அன்ேப; அன்ப ன் ெபாருட்டு யாரும் எதுவும்
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ேநச க்கப்படுவத ல்ைல.

தம் சுயத்த ன் மீதான அன்ப ற்காகேவ யாவரும்

யாைவயும் ேநச க்கப்படு க றார்கள் என்று கூற னார் (ப ரிஹதாரண்யக
உபந ஷதம் (1993:66)
‘நானும் எல்லா இடங்களிலும் த ரிந்துள்ேளன்;

இன்னமும் தன்ைன

வ டப் ப றைன அத கமாக ேநச க்கும் ஒருவைனக்கூட நான் காண வ ல்ைல’
என்று புத்தர் கூற யது யாக்ஞவல்க யர் கூற்ற ன் மற்ெறாரு வடிவேம
(1993: 67).

இத லிருந்து ெதரிவது என்னெவன்றால், ப றர் நலம் என்பது

ெசயல்முைறப்படுத்தப்பட்ட

சுயநலேம;

இத்தைகய

சுயநலத்த ல்

தான்

ஒழுக்கவ யல் ந ைல ெகாண்டுள்ளதாக ெபளத்தம் ெசால்லுக றது. எனேவ
சுயம் என்பது சுயமின்ைமயாக உருெவடுக்கேவண்டும்.

ேவதாந்தத்த லும்,

சுய நலத்த ல் தான் ஒழுக்கவ யல் ந ைல ெகாள்ளுவ தாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஞானி

ஒருவன்

தனது

சுயத்ைத

(sclf

-

ஆன்மா),

ப ரம்மத்ேதாடு ஒன்ற ைணத்துக் காணு க றான்.
எல்லாம்‘;

சுயமான

எனேவ, நான்’ என்பது

எல்லாம்’ என்பது நான் என்று ேவதாந்தம் கூறும்.

தருக்கநீட்ச யாக
cal).

ப ரபஞ்ச

என்

அயலான்

என்னுடன்

ஒத்தவனாக றான்

இதன்
(identi-

இதனால் மற்றவன் துன்புறுவ தும் மக ழ்வதும் நான் துன்புறுவதும்

மக ழ்வதுமாக ஆக றது. நான் - மற்றவன் எனத் ேதாற்றத்த ல் இரண்டாகத்
ெதரிவது ஒரு மாையேய! ேவதாந்த ஞானிக்கு எல்லாவ த ேவறுபாடுகளும்
மைறந்து எல்லாேம தான் - சுயம் ஆக றது.

அதுேவ தத் த்வம் அஸி’ (That

thou art). நான் எல்லாவற்ைறயும் ேநச க்க ேறன்; ஏெனனில் ஒவ்ெவான்றும்
நாேன; (myself) எனது சுயம் (1993 : 67).
எனேவ ேவதாந்தம் கூறும் சுயநலம், ஒரு ெபாதுநலம் ப றர் நலமாக
உருமாற்றம் ெபறுவதாக உள்ளது. இருந்தாலும் ேவதாந்த சுயநலத்துக்கும்,
ெபௗத்த சுயநலத்துக்கும் இைடய ல் ஓர் அடிப்பைடயான ேவறு பாடுண்டு.
ெபளத்தம், சுயம் (self) என்பது ஆன்மா என்ற கண்காணாத வஸ்துவ ன்
இருப்ைப மறுக்க றது.
என்பது

இல்ைல.

சாத்த யப்பாடுகளும்

ஆன்மா என்பது மாைய;
இதனால்

உண்ைமயான

மைறக ன்றன.

சுயநலம் என்பது உண்ைமயானது;
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ந ைலபாட்ைட ஒட்டிேய அதன் ஒழுக்கவ யல் அைமக றது.

அனாத்துமம்

பற்ற ய அற ேவ, அது மட்டுேம ஒழுக்கவ யல் வாழ்வ ற்கு இட்டுச் ெசல்லும்
என்பது ெபௗத்தத்த ன் ந ைலபாடு (1993:

68).

எவ்வாறு சூரிய ஒளிைய

ேவறு ஒன்றால் ப ரத பலித்தாெலாழிய அதைனப் பயன்படுத்தவ யலாேதா,
அவ்வாேற, சகமனிதேராடு மனம், ெமாழி, ெசயல் ஆக யவற்ற ன் வழியாக
சரியான உறைவ ேமற்ெகாண்டாெலாழிய அனாத்துமாைவ உணரவ யலாது
(1993:

68).

அழியாத ஆத்மாவுக்கும் ஒழுக்கவ யலுக்கும் சம்பந்தமில்ைல;

ெசயல் முைறப்படுத்துக ற, சகமாந்தேராடு சரியான உறவு ெகாள்ளுக ற
சுயத்தால் தான் ஒழுக்கம் பராமரிக்கப்படுக றது.
சுயங்களின்

உறவுமுைறகளால்

உருவாக றது என்று கூறலாம்.

புத்தரின் ஒழுக்கவ யல்,

சாத்த யமாக ற

சுயமின்ைமயால்

ஒழுக்கம், ஆன்மா பற்ற ப் ேபசுக ன்ற

ேவதாந்தத்த ல், இருப றப்பாளர்களாக ய முதல் மூன்று வருணத் தாருக்ேக
மீட்ச க்குரிய ஆன்மீகத் தகுத உண்டு. ெபளத்தத்த ல் இந்த பாரபட்சம் இல்ைல
; சகலருக்கும் மீட்ச ெபறத் தகுத உள்ளது என்க றது ெபௗத்தம். அனாத்துமா
பற்ற ய வ ஷயத்த ல் சாங்க ய தரிசனம் ெபௗத்தத்ேதாடு ஒத்த ருந்தாலும்,
அது ஒழுக்கவ யலுக்கு எவ்வ த அழுத்தமும் ெகாடுப்பத ல்ைல என்க றார் நரசு
(1993 : 68). சாங்க யத்ைதயும், அதன் ப ற்பட்ட வளர்ச்ச யான ேயாகத்ைதயும்,
அதன்

துறைவயும்

-

தனிைம

வ ருப்பத்ைதயும்

புத்தர்

ஏற்றத ல்ைல.

புத்தருக்குத் தனியாக ஒதுங்க க் கடுைமயாக வ ரதம் இருப்பது ஏற்புைடய
முயற்ச யாக இருந்தத ல்ைல.
3. சாத

பற்ற

நரசு

ப ராமணியத்ேதாடு

வ ளக்கவருைகய ல்,

ெபௗத்தத்ைத

இயலாத உத்த ேய.

இந்துமதத்ேதாடு

ஒப்ப டுக றார்.

இது

-

தவ ர்க்க

ததாகதராக ய புத்தர் சமூக ஏற்றத்தாழ்ைவ

ஏற்றத ல்ைல. சகலருக்கும் இரட்சணியம்’ என்பேத அவரது ேபாதைன.
சாத கைளச் சங்கத்த ல் அவர் ஏற்றத ல்ைல.
ெதாடக்ககால
ந றுவுக றார்.

சீடருள்

ஒருவரான

இதைன புத்தரின்

ஆனந்தைரக்

ெகாண்டு

நரசு

ஆனந்தர் ஒரு நாள் க ணற்ற ல் தண்ணீர் இைறத்துக்

ெகாண்டிருந்த ஒரு மாதங்கசாத (சண்டாளர்) ெபண்ணிடம் தாகத்துக்குத்
தண்ணீர் ேகட்டார்.

அவேளா, “தன்ைனப் ேபான்ற ஒரு தீண்டாச்

சாத ப் ெபண்ணிடம் தண்ணீர் ேகட்கலாமா?
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தீட்டுப்படாதா?”

என்றாள்.

அதற்கு அவர்,

உன் சாத ையக் ேகட்கவ ல்ைல;

“சேகாதரிேய,

நான்

குடிக்கத் தண்ணீர்தான் ேகட்ேடன்”

என்றார் (1993:70) அந்தப் ெபண் ஆனந்தைரத் ெதாடர்ந்து ெசன்று
புத்த சங்கத்த ல் ேசர்ந்தாள்.
ெபௗத்த

ப க்குணியாக

இப்படிெயாரு சண்டாளசாத ப் ெபண்
வந்தத ல்

ப ரேசனஜித்

ராஜாவுக்கும்,

ப ராமணர்களுக்கும், சத்த ரியர்களுக்கும் அவமத ப்பதாகத் ேதான்றேவ
அதுபற்ற புத்தரிடம் முைறய ட்டார்கள். அதற்கு புத்தர் தந்த வ ளக்கம்:
சாம்பலுக்கும் ெபான்னுக்கும் வ த்த யாசம் உண்டு.

ஆனால்

ஒரு ப ராமணனுக்கும் ஒரு சண்டாளனுக்கும் இைடய ல் எந்த
வ த்த யாசமும்

இல்ைல.

ஆகாயத்த லிருந்ேதா,
வந்தவன்

அல்லன்;

கருப்பத்த லிருந்து
ப றந்தான்.

ப ராமணன்
காற்ற லிருந்ேதா,

ஒரு

சண்டாளன்

ப றந்தாேனா

ெநருப்ப லிருந்ேதா,
ந லத்த லிருந்ேதா,

எப்படி

ஒரு

தாய ன்

அப்படிேயதான்

ப ராமணனும்

எல்லா மனிதர்க்கும் அங்கங்கள்,

அவயவங்கள்,

உறுப்புக்கள் ஒேர மாத ரிதான். ப றகு எவ்வாறு இவர்கள் தனித்தனி
இனங்கள்?’ (1993: 71).
புத்தர்

தமது

சங்கத்தாரிடம்

இவரது சங்கங்களில்,
மீனவன்,
ேவச

ெகாள்ைளயன்,

மாடுேமய்ப்பவன்,

மகள்,

சாத

ேவறுபாடு
ேதாட்டி,

சவரத்ெதாழில்

அடிைமப்ெபண்ணின் மகள்,

துறவ களாக இருந்தார்கள் (1993:

75).

பார்க்கவ ல்ைல.

நாய்க்கற

புச ப்பவன்,

பார்ப்பவன்,

கணிைக,

ேவடுவன் மகள் ஆக ேயார்

சாத கூடாது என்பது புத்தரின்

ெகாள்ைகயாகய ருந்தாலும் இல்லறம் நடத்த ய சாமான்ய ெபளத்தர்களிடம்
சாத கூடாது என அவர் ேபாராடவ ல்ைல. அவர் கால ந ைலய ல் சாத ஒழிப்புப்
ேபாராட்டம் பற்ற ய ஓர்ைம வரவ ல்ைல. (இன்று கூட வரவ ல்ைல !).
சாத ப்பாகுபாட்டுக்கும்

இந்து

மதத்துக்கும்,

குற ப்பாக

ப ராமணர்களுக்கும் உள்ள ஒட்டுறைவப் பற்ற நரசு சற்றுக் காட்ட மாகேவ
வ மர்ச த்துள்ளார்.

ப ராமணன் என்பது ஓர் இந்த ய ந கழ்வு; எதார்த்தம்.

ப ற நாடுகளின் பண்பாடுகளில் ப ராமணன் இல்ைல.

அங்ெகல்லாம்

எசமானன் - அடிைம, ெசல்வர் - ஏைழயர் என்க ற ெபாருளாதார (வர்க்க)
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ப ரிவ ைனகேள உள்ளன.

அங்ேக ெசல்வர் ஏைழயராகலாம், ஏைழயர்

ெசல்வராகலாம் என்ற மாற்றங்களுக்கு இடமுண்டு. ஆனால் சாத ேவறுபாடு
அப்படிய ல்ைல.

மாறாதது; ப றப்பாேல சாசனமாவது.

இந்துவாவதற்குப்

ப றப்புத்தகுத ஒன்ேற ேபாதும், அத ல் தைலைமய டம் ப ராமணசாத க்கு.
இதற்குக்

காரணம்

இந்து

மதத்த ன்

அப ேசகம் - யாகம் (sacrifice).

ைமயக்

கருத்தான

அர்ச்சைன

இது சடங்காசாரங்கள் மிகுந்தது.

-

இந்த

அர்ச்ச ைன - அப ேசகம் - யாகம் என்பைவ இயற்ைக மற்றும் ேதவர்களுக்கு
மக்கைளக் கீழ்ப்படிய ைவக்க ன்றன (P.L. 2000 34) கீழ்ப்படிய ைவக்கும்
அத காரம் புேராக தனுக்குக் க ைடக்க றது.

இந்த அர்ச்சைன - அப ேசகம் -

யாகம் என்பது, ஒரு புேராக த வர்க்கத்துக்கு ஏகேபாகத்ைத வழங்குக றது.
புேராக தவர்க்கமான ப ராமணர்களுக்கு ெமாத்த இந்து சமுதாயத்த ன் மீது
ேமலாத க்க ந ைல க ட்டுக றது.

இதுேவ இந்து மதத்த ன் வர்ணாஸ்ரம

தர்மம்‘. பார்க்கப்ேபானால் இந்துமதம் என்பது இறுத ஆய்வ ல், ப ராமணரின்
ேமலாண்ைமையக் குற க்க றதாக ஆக றது (2000:35) சாத சமுதாயமின்ற ,
ஒரு ப ராமணனால் பாரம்பரிய – நவீன வாழ்க்ைக வாழவ யலாது. ஆசாரம்
என்பது சாத ய ன் தைலயாய பண்பு.

ஆசாரம் என்பது ச ந்தைன, மற்றும்

ெசயல் சுதந்த ரத்ைத ஒருேபாதும் அனுமத க்காது.
மான

உறவுகளுக்கு

(35) சாத

குறுக்ேக

தைடயாக

மனிதரின் சுதந்த ர

இருப்பது

சாத

அைமப்பு ப ராமணருக்கு இலாபகரமானது;

வரலாற்ற ல்

ப ராமணர்கள்

இதைன

ஊக்குவ த்து

-

ஆசாரம்

அதனால் தான்

ேபணிப்பராமரித்து

ஆதாயம் அைடந்தார்கள் (1993: 78). சாத க்கு அடிப்பைட தீட்டுக் ெகாள்ைக.
சாத களுக்க ைடேய ெதாடர்புகள் கூடாது; ெதாட்டால் தீட்டு.

ஆனால் ஒரு

குளியலால் தீட்டுப்பட்ட ஒரு ப ராமணைன அத லிருந்து (அழுக்கு, தூச )
சுத்தப்படுத்த முடியுமானால்,
சுத்தப்படுத்த முடியாது?
உலக

ஏன் அதனால் ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும்

என்று நரசு ேகட்க றார் (1993:

நாகரிகங்களிலிருந்து

ஏைனய

நாகரிகத்ைத

அைடயாளப்படுத்தும்

அடிப்பைடயான அம்சம் சாத யேம (P. L. 2000 : 36).

அம்ேபத்கர் கூற யது

ேபாலேவ நரசுவும், சாத

இன்ற

என்று எழுத னார் (2000: 35).
தன்ைமயானது;
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71).

ஓர் இந்து இல்ைல; இருக்க முடியாது

சாத அைமப்பு அடிப்பைடய ல் ப ராமணியத்

ப ரமாணியம் பரவ யதால் சாத யம் பரவ யது ’எங்ேக
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ப ராமணன் இருக்க றாேனா அங்ேக தவ ர்க்க முடியாதபடி சாத ய அைமப்பும்
பைறயரும் இருக்க றார்கள்’ என்றார் நரசு.
தீண்டாைமையயும்,

தீட்ைடயும்,

வ க்க ரக

இத்தைகய சாத ையயும்,
வழிபாட்ைடயும்,

குமட்டுக ற

புராணங்கைளயும் அகற்ற வ ட்டால் இந்து மதத்த ல் ஏதாவது மிஞ்சுமா என்று
நரசு ந யாயமாகக் ேகட்டார். நரசு, தமது காலத்து கல்வ கற்றற ந்தவர்களாகக்
கருதப்பட்ட

இந்துக்கைள,

அவர்களது

மூதாைதயரின்

அடிைமகள் என்ேற எழுத னார் (PL 2000:38).

ெமௗடீகத்துக்கு

ெபளத்தம் சாத யத்ைதப்

ெபாருட்படுத்தவ ல்ைல; சாத ய ஒழுக்கத்த ன் சட்டங்கைள ஏற்ற த ல்ைல;
இதனாேலதான் ெபௗத்தர்கைளச் சாத ெகட்டவர்கள், அனாச்சாரவாத கள்,
இந்து மதத்துக்கு எத ரிகள் என்று ப ராமணர்கள் தூஷைண பண்ணினார்கள்.
(வீழ்த்தப்பட்ட ெபௗத்த - சமணர்கைள, ப ராமணியம் சாத ெகட்டவர்களாக,
சாத ப் ப ரஷ்டர்களாக, தீண்டத் தகாதவர்களாக ஆக்க ய ருக்க சரித்த ரத்த ல்
சாத யம் இருந்த ருப்பைத முற்றாக ந ராகரிக்க முடியாது). ப ராமணியத்த ன்
‘பகவத்கீைத
அதன்

ய ன்

மூலமாக

ஒேர

மரபான

ேநாக்கம்

சாத

ப ரமாணிய

அைமப்ைபக்

மதத்ைத

காப்பதுதான்.

அழிவ லிருந்து

காக்க

முயன்றது. ெபௗத்தர்களின் தாக்குதல்கைள முற யடிக்க ’பகவத்கீைத’ என்ற
கருத்தாயுதம் உருவாக்கப்பட்டது (1993: 62). கீைத, ேவதத்த ன் தன்னிகரற்ற
அத காரத்ைத உயர்த்த ப் ப டித்தது. ேவதம் ேபாற்ற ய வருணாச ரமத்துக்குப்
புத்துய ர் ஊட்டியது.

நான்கு வருணத்தாரின் கடைமகைள, அவர்களது

சுபாவங்கேளாடு இைணத்தது.

அவரவர் சுபாவத்துக்குரிய கடைமகைளச்

ெசய்யுமாறு வலியுறுத்த யது. இது சீர் குைலந்தால் கலி முற்றும், ேபரழிவு
வரும் என்றது (82)
சத்தர்ம புண்டரீகம்’ நூலில் புத்தர் கூறுக றார்;
’நாேன ததாகதன்! நாேன எஜமானன்! எனக்கு ேமல் யாருமில்ைல.
காப்பாற்றுவதற்ேக இவ்வுலக ல் ேதான்றுக ேறன்
இேத ேபால கீைதய ல் க ருஷ்ணன்:
தர்மம் அழியம் ேபாது அக்க ரமம் ெபருகும் ேபாது நான்
அவதரிக்க ேறன்.
அழிக்கவும்,
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ஸ்தாபனம்
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ஒவ்ெவாரு யுகத்த லும் ப றக்க ேறன் (82)
இங்ேக

தர்மம்’

என்று

க ருஷ்ணன்

கூற யது,

ேபால சாத கள் மதங்களின் தர்மமாகும் (82 - 83).

சங்கரர்

கூற யது

புத்தர் தாம் ப றந்த

சத்த ரியருக்குரிய தர்மத்ைத வ ட்டு வ லக , குரு, ஆசான் தர்மத்ைத (அதாவது
ப ராமணரின் தர்மத்ைத ேமற்ெகாண்ட ெசயல் வருணம் மீற ய ெசயல்.
இதுதான் ப ராமணரின் ேநாக்க ல் அதர்மம்; அக்க ரமம். கீைத, மைறமுகமாக
ப ராமணரின் ேமலாத க்கத்ைத, ேமன்ைமைய ஆதரித்தது (83) சூத்த ரர்கைள
புத்தர் பக்கம் ேபாகவ டா மல் தடுக்கும் ேநாக்குைடயது. இதற்காக ெபளத்த
தருமத்த லிருந்து கருத்துக்கைள எடுத்துக் ெகாண்டு தனது சுயநலத்த ற்குப்
பயன்படுத்த யது.

இந்து மதத்ைத ப ராமணரின் ஆத க்கத்ைதக் காப்பது

சாத யேம. “சாத அைடயாளங்கள், வைரயைறகள் மூலேம பரத கண்டத்த ல்
இந்து மதம் ேபணிக் காக்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

சாத ேய இதற்கு ஆதாரம்.

சாத ைய வ ட்டால் இந்து மதம் அழிந்து வ டும்” என்று இந்து தர்ம தத்துவம்’
என்ற நூைல எழுத ய ப ராமணர் ெதளிவாக எழுத யுள்ளார் (83).

இந்து

மதத்த ல் இைணய ஒருவருக்கு ேவண்டிய தகுத சாத அைமப்ைப ஏற்பது
தான்.

ஒரு சாத யானாகேவ ஒரு வன் இந்து மதத்த ல் ஜீவ க்க முடியும்.

காலப் ேபாக்க ல் நான்கு வருணம் ேபாய் ஆய ரக்கணக்கான சாத கள்
உருவாய ன; உருவாக்கப்பட்டன.

ப ராமணர்களுக்குள்ேளேய நூற்றுக்கு

ேமற்பட்ட ப ரிவுகள் ேதான்ற ன. இப்படி சாத மயமான இந்த யாைவ, ெபரும்
ஜன சமுதாயத்ைத,

அலக்ஸாந்தர்,

ச த்த யார்,

அராப யர்,

ஆப்கானியர்,

மங்ேகாலியர், ேபார்த்துக்கீச யர், டச்சுக்காரர், ப ெரஞ்சுக்காரர், ப ரிட்டிஷார்
என்ற மிகச் ச றுபான்ைம அந்ந யர்களால் ெவன்று அடிபணிய ைவக்க
முடிந்தது

(84)

அடிைமப்பட்டேதாடு,

அற வுத்ேதக்க

ந ைலயும்

ஏற்பட்டது.

காரணம் சாத ப்பாகுபாடுகள் தாம்.
நவீன அற வ யல் யுகத்த லும் கூட இந்துத்துவ வாத கள், சாத ையக்
காப்பாற்ற அற வ யல் வ ளக்கங்கைளத் தர முயற்ச க்க றார்கள்.

சாத க்கு

இனவ யல் அடிப்பைட உண்டு; சாத ைய சமஸ்க ருதத்த ல் வருண்’ என்றும்,
இதன் ேநரடிப் ெபாருள் ந றம்’ என்றும் உயர்சாத ய ரான ஆரியரிலிருந்து
ந றத்தால் ேவறு ேவறு தாழ்ந்த சாத யார்கள், பாகுபடுக றார்கள் என்றும்
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இதைன நரசு அவர்கால அற வ யல் ெகாண்டு மறுத்தார்.

ந றத்த ன் ேவறுபாடு குணத்த ன் ேவறுபாட்ைடக் குற க்காது, இது அற வ யல்
ேதாலின் ந ற ேவறுபாட்டுக் குக் காரணம் ேதாலில் உள்ள ந றமிகேள
காரணம்;

ப றக்கும்

ேபாத ருந்த

ேதாலின்

ந றம்

சீத

உஷ்ண

பருவ

ந ைலக்கு ஏற்றபடி மாற்றமைடக றது என்று நரசு நவீன வருணக் காப்பாளர்
கருத்ைத மறுத்தார் (85). இவ்வாறு மனித இனத்ைத இனங்களாகப் (races)
பகுக்கும் முயற்ச கள் அைனத்தும் ேதால்வ ய ல் முடிந்தன.
மானுடவ யலாளர்.

இனவைரவ யலாளர் வைரயறுத்த இனப்பாகுபாடு

கள் எல்லாேம ெவறும் கற்பைனய ன் உற்பத்த கேள!
டின்

இவ்வாறு

வ ைளவுகேள!

இயற்ைகய ல்

அற வு வ ைளயாட்

இவற்றுக்கான

ஒத்த

பகுத கள்

(counter parts) ந ஜத்த ல் க ைடயாது’ என்று லாமார்க் கூற யைத நரசு
ேமற்ேகாளிடுக றார். ெபளத க வ ஞ்ஞானத்த ன் ேகாட்பாடுகள் ெசால் வைதப்
ேபால,

இைவெயல்லாம்,

ெசௗகரியமாக வ ளக்குவதற்காக,

ஊகத்த ன்

அடிப்பைடய ல் ெசய்து ெகாண்ட வைகபாடுகேள என்றார் நரசு (85). மனித
இனத் ேதாற்றத்த ன் ஒருைமப்பாட்ைட இன்று உலகம் பூராவும் ஒத்துக்
ெகாண்டது. கலப்பற்ற சுத்த ரத்தம் என்பெதல்லாம் ெதான்மேம! அன்றும்
இன்றும்

இந்துக்கள்

பயப்படுக ற

அந்த

வருண

சங்க ரமம்’

கலப்பு) பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்ேப ஏற்பட்டுவ ட்டது.
ப ராமணர்களின்

ரத்தக்

சூத்த ரர்கள் ரத்தேம!

குழாய்களில்

(85).

ஓடுக ற

(வருணக்
இன்ைறய

ரத்தெமல்லாம்

பைழய

(இன்று ஐேராப்ப யர் உடலில் ஓடும் ரத்தம்

அன்று வாழ்ந்த நீக்ேராவரின் ரத்தம் ேபான்றது இது). சுதந்த ரமான ரத்தக்
கலப்புதான் வளர்ச்ச க்கு, முன்ேனற்றத்துக்கு வழிேகாலியது.

தனிமனித

த றன் என்பது பாரம்பரியமாக வருவதுேபால, அறப்பண்பு என்பது வருவ
த ல்ைல ; அதற்குத் தனி நபரின் முயற்ச யும் பய ற்ச யும் அவச யம் ; கல்வ
அவச யம் ப றப்பால் வருவதன்று என்றார் நரசு.

சந்தர்ப்பம் வாய்த்தால்

சுய முயற்ச யால் கீேழ உள்ளவனால் ேமேல வரமுடியும்; மாறாக ஏற்கனேவ
உச்சத்த ல் உள்ளவனின் பரம்பைர சீரழியும் வாய்ப்பு உண்ேட தவ ர அதற்கும்
ேமேல ேபாகவ யலாது. இதற்கு வரலாற்ற ல் சான்றுகள் உள்ளன என்க றார்
நரசு (87)
அவரவர் சுய முயற்ச யாலும் கட்டுப்பாடான பய ற்ச யாலும் அறப்பண்ைப
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ெகாள்ளுவதற்காக

முன்ெமாழிந்தார்.

புத்தர்

ஒரு

மத்த ய

மார்க்கத்ைத

அது கட்டற்ற களிப்பு, கடுைமயான சுயவைத என்ற

இரண்டு துருவங்கைளயும் ெதாடாத அட்டாங்க மார்க்கமாகும். 1. சரியான
பார்ைவ, ேநாக்கு, காட்ச , நம்ப க்ைக (belief). 2. சரியான ஆர்வ ம், தீர்மானம்,
முடிவு (aspiration) - 3. சரியான ேபச்சு, ெமாழி, வாக்கு (speech). 4. சரியான
ெசயல்பாடு, நவீன கர்மம் (action). 5. சரியான வாழ்க்ைக, ஜீவ தம் (living). 6.
சரியான முயற்ச (effort). 7. சரியான எண்ண ம், ேயாசைன, ச ந்தைன (thought).
8. சரியான அைமத , சாந்தம், சமாத (tranquility) (1993 : 126).
புத்தர்

ெசான்ன

இந்த

அட்டாங்க

மார்க்கத்த ல்

ஆன்மாவுக்ேகா,

கடவுளுக்ேகா, சாத க்ேகா, இயற்ைக இகந்த - ெபாருள் இகந்த எந்த ஒரு
கருத்து வைகக்ேகா இடமில்ைல என்பது குற ப்ப டத்தக்கது.

மீட்ச க்கு.

ஆன்மா - கடவுள் - ேமாட்சம் பற்ற ய நம்ப க்ைக, அல்லது ஒரு இயற்ைக இகந்த
சக்த ையச் சார்ந்த ருத்தல் என்பது தவறுக்ேக இட்டுச் ெசல்லும்.
துக்கம் - துயரத்த லிருந்து மீட்ச ….◌ாது (1993:127).

இதனால்

இதற்குப் பகுத்தற வும்,

அற வ யலும் சாதனங்கள் துக்கமும் துயரமும் இயற்ைகயானைவ; காரண
காரியத் ெதாடர்பானைவ.

எனேவ மீட்ச க்குரிய மார்க்கமும், சாதனமும்

இயற்ைகயானைவேய. பகுத்தற வு - அற வ யல் சாதனங்கள், ஒழுக்கம் (சீலம்,
morality), ஈைக (தானம், charity) ஆக யவற்ைறச் ெசய்வதன் வழிேய புண்ணியம்
(real

merit

virtue)

ஈட்டுவைத

ேநாக்கமாகக்

அைனத்த ற்குேம ஒழுக்கம் தான் அடிப்பைட;

ெகாண்டிருக்க

ேவண்டும்.

ஒழுக்கம் இயங்காத ருப்

பது; ஈைக ெசயலூக்கமாக இயங்குவது (1993 : 130).

அதாவது ஒழுக்கம்

உயர் வாழ்வுக்கான அடிப்பைட; அற வும் ஞானமும் அைத ந ைறவைட, யச்
ெசய்பைவ (1993 : 137). புத்தர் கூறுக ற ஞானம் ேவறு ; ேவதாந்தத்த ன் ஒரு
வடிவான அத்ைவதம் மீட்ச க்காக முன் ெமாழிந்த ஞானம் ேவறு. இரண்டும்
ஒன்றல்ல.

ெபளத்த தருமம் மீட்ச க்காக முன் ைவத்த ஞானம் என்பைத

ப ரக்ைஞ’ என்பர்.

ப ரக்ைஞ என்றால் உள்ளுணர்வு (intuition) அல்ல து

அத ேமல்ம னம் (super consciousness) அல்ல ; மனித அவதானிப்பு மற்றும்
அனுபவம் ஆக ய ப ரமாணங்களால் (ஞானம் ெபறுவதற்கான மூலாதாரம்)
வருவேத ஞானம், ப ரக்ைஞ. ஆனால் அத்ைவத ேவதாந்தம் கூறும் ‘ஞானம்’,
ேவதத்ைத,

சாஸ்த ரங்கைள அடிெயாற்ற யது (1993:138).
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வலியுறுத்துக ற வ சுவாசம்’ என்பைத ஒத்தது இது.
அனுபவம்,

அனுமானம்

ப ரக்ைஞேகயாடு
ேவண்டும்.

(ஞானம்,

ஆக ய
knowledge)

ப ரமாணங்களால்
த யானம்

-

ஏற்படுக ற

ஸமாத

இைணய

த யானம் என்பது அைலபாய்ந்து ெகாண்டிருக்க ற மனத ன்

ந ைலையத் தடுக்க வல்லது.

வாழ்வ ன் உண்ைமகைளப் பற்ற ஆழ்ந்து

ேயாச ப்பதுதான் த யானம் (1993:138).
இல்ைல; மாறாக த யானேம உண்டு.

ெபௗத்தத்த ல் ெஜபம் - மந்த ரம்
த யானம் மனைத ஒழுங்குபடுத்தும்

பய ற்ச , ப ரக்ைஞைய, ஓர்ைமைய இழப்பது த யானம் ஆகாது; அது ஒரு
பரவச ந ைல, மயக்கந ைல அல்ல.

கனவுகள், பரவச ந ைலகள், அற்புதக்

காட்ச கள், மயக்கங்கள் எல்லாம் பய னற்ற - முட்டாள்தனமான கற்பைனகேள!
(1993:13:9).

ெபளத்த த யானம், ப ராமண ேயாகத்த ன்றும் ேவறுபட்டது.

ேயாகம் என்பது முந்த முந்த ஒரு உடலியல் - வச ய (hypnotic) பய ற்ச யாகும்.
த யானம் என் பது முந்த முந்த அற வார்ந்த - அற வ யல் பய ற்ச யாகும்
என்பார் நரசு (1993 - 139 - 40).
புத்தர்

மீட்ச க்கு

ெவற்ற கரமாகப்

முன்ெமாழிந்த

பயணம்

ெசய்தால்

(perfection), ஒளி உண்டாகும்.

அந்த

அட்டாங்க

இறுத ய ல்

மார்க்கத்த ல்

ந ருவாணம்,

ந ைறவு

இந்தப் பயணம் என்பது உண்ைம, ஒழுக்கம்

ஆக யவற்றால் மட்டுேம சாத்த யம். ேவதாந்த மார்க்கம் கூறுக ற ந ைறவான
ந ைலைய அைடவதற்கு எந்தவ தமான ஒழுக்கவ யல் வ த களும் இல்ைல.
இவ்ேவறுபாடு

முக்க யமானது

(1993:

143)

அட்டாங்க

பயணத்த ற்கு

ஏற்படக்கூடிய பத்து வ தமான தைடகைளப் (ஸம்ேயாஜன, impediments) பற்ற ப்
புத்தர் கூற யுள்ளார். அைவ: 1. ந ரந்தரமான ஒரு ஆன்மாப் பற்ற ய மயக்கம் 2.
ஐயப்பாடு (scepticism. doubt). 3. சுத்த கரிக்கும் சடங்குகள், குற த்த நம்ப க்ைக
(ritualism); 4. காமம் (sensuality).5. குேராதம், ேகாபம், malevolence) 6. ேலாபம்
(ெபாருட்கள் மீது எழும் ேபராைச), 7. ேமாகம் 8. கர் வம் (pride). 9. சுயேமாகம்
(self - righteousness). 10. ேபைதைம (அவ த்யா) (1993:141 - 142).
ெபளத்தம் கூற ய நான்குவ த சத்த யங்களில் காணப்படும் ெமாழி யாட்ச ,
இந்த ய மருத்துவ அற வ யலில் பயன்படுத்தப்படுவதாகும் - நரசு (1993: 97).
அைவ :
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� துக்கம் - ப றப்பு, மூப்பு, ப ணி, சாவு ஆக யவற்றால் வரும் துன்பம், வலி
� துக்க உற்பத்த - துன்பத்த ற்கான காரணம்; சுற்ற யுள்ள உலகத்தால்
ெபறப்படுக ன்ற உணர்ச்ச கள்
� துக்க ந வாரணம் - துன்பத்த லிருந்து ந வாரணம் ெபறுவது சுயநலத்ைத
வ டுவது.
� துக்க ந வாரணமார்க்கம் - அட்டாங்கமார்க்கம் - பூரணத்துவ ந ைலக்கு
இட்டுச் ெசல்லுவது; துன்பத்த லிருந்து பூரண வ டுதைல எய்துவது.
4. ப ராமணிய

தத்துவத்ேதாடு

அதைன வ மர்ச த்துள்ளார்.

ெபளத்த

தத்துவத்ைத

நரசு

ஒப்ப ட்டு

ெபௗத்த தத்துவச் ெசழுைமையப் புரிந்து

ெகாள்ள இது உதவும்.
ேவதத்த லுள்ள
யாவும்

ெதான்ைமயான

(ஸம்க ைத)

கீதங்கள்

ேதவர்களுக்குப்

பலி

-

ேதாத்த ரப்

ெகாடுத்தல்

பாடல்கள்

பற்ற யனேவ.

இதற்கடுத்த ப ரமாணங்களில், பலிெகாடுக்கும் சடங்கான ேவள்வ (யாகம்,
யக்ஞம்) காரியங்கைளப் பற்ற ய வ ரிவான வ ளக்கங்களும், வ த களும்,
ெசய்முைறகளும் வ ளக்கப்படுக ன்றன.
வானப்ப ரஸ்தர்களான

தபச களின்

அடுத்து ஆரண்யகங் களில்

(hermits)

த யானங்கள்,

ெசய்க ன்ற சடங்குகைளப் (rites) பற்ற ய ஊகங்கள்,

அவர்கள்

ஆரண்யர் களின்

ேபாதைனகளில் உள்ள பூடகமான (mystic), ரகச யமான மைறெபாருளான
பண்புகள்

பற்ற க்

கறப்படுக ன்றன.

இறுத யான

உபந ஷதங்களில்,

ஆரண்யகத்த ல் ேதான்ற ய ஊகங்கள், மூடுமந்த ரங் கள், மைறெபாருள்கள்,
ரகச யங்கள் ஆக யைவ தத்துவ உைரயாடல் களாக வளர்க்கப்படுக ன்றன.
இைதேய ேவதாந்தம் என்பர்.
கூறுவர்.

ேவதாந் தத்ைத உத்தரமீமாம்ஸகம் என்றும்

ப ரம்ம சூத்த ரத்த ற்கு வ ளக்கவுைர எழுத ய ேபாதாயனர் முதல்,

ேவதாந்த தத்துவம் ெதாடங்குவதாகக் கூறுவர்.

ப ரம்ம சூத்த ரத்த ல்

தனிப்பட்ட ஆத்மா வும், ப ரம்மனும் ஒன்ேற என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டது.
இைத ஒட்டி எழுந்த ேபாதாயனரின் ேவதாந்தேம உபந ஷதங்களின் மரைப
உண்ைமயாகப் ப ன்பற்றுவதாகக் கூறுவர் (2000:01).
ேவதாந்தத்த ன்படி ப ரம்மேன முதல்; ஆத ; முழுமுதல் (பரம) ஆத்மா.
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அதுேவ ஒவ்ெவான்ற னுள்ளும் உண்ைமயான ஜீவ யாக உள்ளது (தத்துவம்
அஸி). ஆய ன் ப ரம்மன், தனிப்பட்ட ஜீவ களில் தங்குவத ல்ைல. ஜீவ கள்,
ப ரம்மைன அற வத ல் தான் அவற்றுக்கு மீட்ச உண்டு.
(உண்ைம);

மற்ற

(அவ த்ைய).

அனுபவரீத யான

ந கழ்ச்ச க

ப ரம்மேன சத்

ெளல்லாம்

அற யாைம

ப ரம்மேன ப ரபஞ்ச உண்ைம; ப ரபஞ்ச எதார்த்தம்; ேவறு

எதார்த்தமில்ைல; மற்றைவெயல்லாம் மாைய; மாையயும் ெதய்வப் பைடப்ேப.
ஜீவ ஆத்மாக்கள் கர்மக்கூட்டத் தால் வைளக்கப்படுக ன்றன; அவற்றுக்குப்
பருண்ைமயான (ஸ்தூ) சரீரம் உண்டு. ஸ்தூல சரீரத்த ற்குள்ேள நுண்ணிய
(சூட்சும) சரீரம் உண்டு; இந்தப் ெபாருள் உலகம் என்பது ப ரம்மனின் சரீரேம.
ப ரம்ம

சூத்த ரத்த ற்கு

ேபாதாயனர்

தந்த

வ ளக்கத்த ல்

உருவான

ேவதாந்த தத்துவம் - ப ரம்ம தத்துவம் ெபௗத்தத்ைத மறுத்தது.

காலப்

ேபாக்க ல் ப ரம்ம சூத்த ரத்த ற்குப் பலர் வ ளக்கங்கள் தந் தனர். அவற்ற ல்,
க .ப .

9

ஆம்

நூற்றாண்டில்

சங்கரர்

தந்த

வ ளக்கம்

பாரதூரமான

வ ைளவுகைள ஏற்படுத்த யது. புராதனமான ேவதாந்தத் த ல் எஞ்ச ய ருந்த
எதார்த்தத்த ன்
காணுக ன்ற

தடயங்கள்

எல்லா

அைனத்ைதயும்

எதார்த்தமும்

நமது

இது

அகற்ற யது.

அற யாைம

ய ன்

நாம்

(அவ த்யா)

மாையதான்; மாைய என்பது ஒரு சக்த இல்ைல; அது ஒரு ப ைழ; இறுத
உண்ைமைய உணராதவைர மாைய நீடிக்கும்; உணர்ந்ததும் அது மைறந்து
வ டும்.
சங்கரரின்

இவ்வ த

வ ளக்கம்

ெபௗத்தர்களில்

ஒரு

ப ரிவ னரான

மத்த யமிகர்களின் ந ைலப்பாட்ைட மிகவும் ெநருங்க வருக றது என்றார்
நரசு.

சங்கரரின் ேவதாந்தம் (அத்ைவதம்),

ெபளத்தத்த

அம்சங்கைள

உள்வாங்க ய காரணத்தால், ேவதாந்தத்த ன் ப ந்ைதய வ ளக்கங்களான
துைவதம்

(மாத்வர்);

வ ச ஷ்டாத்ைவதம்

(ராமனுஜர்),

சுத்தாத்ைவதம்

(வல்லபர்) ஆக யைவ, சங்கரரின் அத்ைவதத்ைத மாறுேவடமிட்ட ெபளத்தம்
(ப ரச்சன்ன ெபளத்தம்) என்று வ மரிச த்தன.
சூத்த ரகாரைர

பரிணாமவாத

(evolutionist)

ப ன் வந்த மூவரும், ப ரம்ம
என்றனர்;

சங்கரர்

அவைர

வ வர்த்த வாத (phenomenalist) என்று ச த்த ரித்தார்.
சங்கரரின் வ ளக்கப்படி, எல்லாேம மாையய ன் அம்சம்;
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வஸ்து (sulestance) தான் உள்ளது; ஒேரெயாரு காரணம்தான் உள்ளது. இந்த
காரணத்துக்கு எவ்வ த மாற்றமும் இல்ைல. ப ராணனும், ஜீவனும் எதார்த்தம்
இல்ைல.

சங்கரரின் இந்த அத்ைவதம் மாறுேவடமிட்ட ெபௗத்தமாக

ப ராமணியத்தால்

வ மரிச க்கப்பட்டது;

ேவதாந்தத்ைதச் ச வன் சாடுக றார்.

பத்மபுராணத்த ல்

சங்கரரின்

தாேம இதைனக் கலியுகத்த ற்காக

ேவதாந்தத்த ல் ெபௗத்த ச த்தாந்தத்ைதப் புகுத்த எழுத யதாகக் கூறுக றார்.
மாத்வாச்சாரியார், மஹாபாரதத்த ல் கூறப்பட்ட மனிமத் (Manimat) என்ற
இராட்சசக் கூட்டத்த ன் தைலவேன சங்கரராக பூமிய ல் அவதரித்ததாக
எழுத னார்.

அசுரர்கள், இத்தைலவைன ப ராமணனாகப் ப றக்கச் ெசய்து

ேவதாந்தத்ைத அழித்த ட அனுப்ப னார்களாம்!
ப ரம்மனும்

ஒன்ேற

எனப்

ேபாத க்கச்

தனித்தனி ஆத்மாக்களும்,

ெசான்னார்களாம்!

மனிமத்

என்ற அசுரர் தைலவன் பூமிய ல் ஒரு வ தைவக்கு மகனாய் ப றந்தான்.
தரித்த ரத்த ல் வளர்ந்தான்,

ஒவ்ெவாரு குருவாகத் ேதடி அைலந்தப ன்

தனது அத்ைவதத்ைதக் கண்டுப டித்தான்.
ந ர்குணவாதம்.

அதன் ெபயர் சூன்யவாதம் -

அசுரர்கள் அவைனத் தமது ரட்சகனாகப் ேபாற்ற னார்கள்.

அவர்களது அற வுைரப்படி சங்கரன் ெபௗத்தர்கேளாடு ேசர்ந்து ெகாண்டு
ேவதாந்தப் ேபார்ைவய ல் ெபௗத்தத்ைதப் ேபாத த்தான் (2000:

62 - 63).

(ப ராமணியம் ஒருவைனத் தனது எத ரி என்று அற ந்தால் அவனது ப றப்ைபக்
ேகவலப்படுத்துவேத தண்டைன முைறயாகக் ெகாண்டிருந்தது. வீழ்த்தப்பட்ட
ெபௗத்தர்கைளப் ப றப்பால் தீண்டத் தகாதவர்களாக்க யது; வள்ளுவைரப்
பார்ப்பானுக்கும் பைறச்ச க்கும் ப றந்த சண்டாளன் என்று தூற்ற யது).
உண்ைமய ல் இன்ைறய அத்ைவத ேவதாந்தத்த ன் தந்ைத சங்கரர்
அல்லர்; கண்டபாதர் (Gandapada) என்பவேர என்று நரசு எழுதுக றார். இவர்
சங்கரரின் பரம குருநாதர். ெபௗத்தர்களுக்கு மிகவும் கடன்பட்டவர். இந்த
கண்டபாதர் என்பவர் அஸ்வேகாஸர், நாகார்ஜூணர், அஸங்கர், வசுபந்து,
த க்நாகர்,

தர்மகீர்த்த

ஆக ய

ெபளத்த

அற ஞர்களுக்குப்

ப ற்பட்டவர்.

கண்டபாதர், மண்டுக்க ய உபந ஷதத்துக்கு காரிைக (ெசய்யுள்) வடிவ ல்
எழுத ய

உைரய ன்

(மண்டுக்யகாரிைக’)

முடிவ ல்,

ேவதக்கடலிலிருந்து

அவர் அத்ைவத் அமுதத்ைதக் கைடந்து எடுத்ததாக சங்கரர் எழுத னார்.
இந்த

மண்டுக்க ய
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ேவதத்ைத ெபளத்தத்ேதாடு ஒருங்க ைணக்கும் முயற்ச
ேவதாந்தத்த லிருந்து
வ ளக்க யுள்ளார்.

எவ்வாறு

ெபளத்தம்

நான்காவது

ப ரகரணம்

காணப்படுக றது.

வந்தெதன
முதல்

கண்டபாதர்

இருகாரிைககளில்

கண்டபாதர் புத்தருக்கு அஞ்சலி ெசய்துள்ளார்; இரண்டாவது காரிைகய ல்
சமாத ைய

ேபாத த்தவைர

(புத்தர்)

வணங்க யுள்ளார்.

நான்காம்

ப ரகரணம் முற்ற லும் ெபௗத்தத்த ன் ேயாகாசார, மத்த யமிகப் ப ரிவுகளின்
கருத்துக்கேள வ ளக்கப்பட்டுள்ளன (2000 : 63 - 64).
கண்டபாதர், நாகார்ஜுணைரப் ேபால, உலைக ஒரு மாைய என்றார்.
உபந ஷதங்கள் மாயாவாதத்ைத ந றுவ னதாகக் கருத னார். உபந ஷதத்த ல்
கூறப்படும் ப ரம்மன் என்பது,
ேவறுபட்டது.

ச த்தம் அல்லது மனம் என்பத லிருந்து

ஆனால் கண்டபாதர் ப ரம்மன் என்பைதச் ச த்தம் என்றார்.

இது தூக்கத்த லிருந்து, கனவ லிருந்து வ டுபட்டது என்றார்.
புத்தைரப்

பல

இடங்களில்

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

அத்ைவதம் குைறப்ப ரசவமான குழந்ைத ேபான்றது.
பற்ற

கண்டபாதர்

உபந ஷதத்த லுள்ள
ெபௗத்தர் இைதப்

அற யவ ல்ைல; தாேம அத்வயவாதம்’ என்பைதக் கண்டற ந்ததாக,

கண்டபாதர் ெசான்னார். ெபௗத்த பாத ப்ப னூடாகேவ இதைனக் கண்டற ந்த
கண்ட பாதர் அத்ைவதத்ைத மீட்ெடடுத்தார். (2000: 64). சங்கரர் கண்டபாதரின்
முடிவுகைள ஏற்றுத் தமது நூலில் வ ரித்து, ெபளத்த தடயங்கைள அகற்ற
முயன்றார்.

சங்கரர் நாகர்ஜுணரின் சூனியவாதத்ைதயும், அஸங்கரின்

வ க்ஞானவாதத்ைதயும்,

உபந ஷதங்களில்

அழியாைம என்ற கருத்ேதாடு இைணத்தார்.

கூறப்பட்ட,

ஆத்மாவ ன்

மாறாத ப ரம்மேன ஒப்பற்ற

உண்ைம; மாறும் உலகம் உண்ைமய ல்ைல; அது மாைய என்பது இந்து
அத்ைவத களின் ெகாள்ைக. ெபௗத்தம் இத லிருந்து ேவறுபடுக றது. தன்
அற யாைம காரணமாக மனிதன் எப்ேபாதும் ந ைலத்த - ந த்த யத்ைதத்
ேதடுக றான். இன்ைறய அற வ ய லும் கூட– இதற்கு முயற்ச க்க றதாக நரசு
கூறுக றார். ஆனால் ப ரபஞ்சம் எப்ேபாதும் மாறுவது; அத ல் முழுமுதல்கள்
(absolutes) என்பவற்றுக்கு இடமில்ைல; ெதாடர்ந்து மாறுக ற இப்ப ரபஞ்சத்த ல்
நாமும் ெதாடர்ந்து மாறுக ற அங்கங்கேள;
ைவேய;

ந ைலய ல்லாதைவேய.

அைனத்தும் தற்காலிகமான

ெபௗத்த ‘அத்வயவாதம்’,

ந த்த யம் என்ற கருத்ைத முற்றாக ந ராகரிக்க றது.
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அனாத்மகம் (ஆன்மா இல்ைல), கஷணிகம் (கணம் ேதாறும் மாறுவது),
அந த்த யம் (ந ைலயற்றது) துக்கம் (ந ரந்தரமான அைலச்சல்) ஆக யைவேய
உண்ைமகள்.

இவற்றுக்கு அப்பால் ப ரம்மன், ப ரக ருத ேபால மாறாத

கூறுகள் ஏதுமில்ைல.

எல்லாேம கடந்து ெசன்று ெகாண்டிருப்ப ைவேய.

குணங்கைளத்தவ ர ேவறு வஸ்து ஏதுமில்ைல;
அப்பால் ேவறு ெபாருள் ஏதுமில்ைல;

புலன் வ பரங்களுக்கு

மன வ பரங் களுக்கு அப்பால்

ஆன்மா ஏதுமில்ைல என்று அத்ைவத ேவதாந்தத்த லிருந்து ெபௗத்தத்த ன்
அடிப்பைடகைள லட்சுமி நரசு ெதளிவாக வைரயறுத்துள்ளார் (2000 : 66).
ெபளத்தத்த ன் ந ைலப்பாட்டுக்குப் பகுத்தற ேவ ஆதாரம்.
மும்,

அனுமானமும்

ப ராமணியப்ப ரிவுகள்
பரிசுத்த நூல்கள்,
அத காரத்ைத

ப ரமாணங்கள்;
எல்லாம்,

ஆனால்

மூன்றாவது

ெதய்வீக ெவளிப்பாடு,

ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ன்றன.

மீமாம்சகர்களும்

ேவதங்கைளேய

எல்லாவ தமான

ப ரமாணமான

ேவதம்,

சாத்த ரங்கள் ஆக யவற்ற ன்
குற ப்பாக

ஒப்பற்ற

அனுபவ

ேவதாந்த களும்,

ப ரமாணமாகக்

சத்தர்மமான ெபௗத்தம் இதைன ஏற்பத ல்ைல (2000 :

67).

ெகாள்வர்.
மரைபயும்,

அத காரத்துவத்ைதயும் ேநர்ைமயாகப் பரிசீலிப்பது தான் பகுத்தற வார்ந்த,
அற வ யல் பூர்வமான முைற.
மூடநம்ப க்ைக
ெசய்வதால்

சார்ந்தது.

உண்டாவது

அத காரபூர்வம்
உள்ளுணர்வு,
ெசய்க றது.

ஊட்டி

அப்படிேய ஏற்பதன்று (2000:68).
அனுபவங்கைளத்

மூடநம்ப க்ைக.

வளர்க்க றது.

முன்ேனார்

தவறாக

இதைன
கண்மூடி

மறுவாச ப்புச்

அத காரத்துவம்

ெபரும்பான்ைம,

என்பதற்காகக்

அது
-

ெபாதுப்புத்த ,

ஏற்றுக்

ெகாள்ளச்

எைதயும் நம் அனுபவத்தாலும், பகுத்தற வாலும் சரிபார்க்க

ேவண்டும் என்றார் நரசு (2000 : 68) (பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டு அற வ யல்
பகுத்தற வு, அனுபவ அற வு ஆக யவற்ைறக் ெகாண்டாடியது.

அன்று

அற வுலக ல் ேகாேலாச்ச ய அற வ யல் பாங்கான ஐயவாதத்த லிருந்து (scientific scepticism) லட்சுமி நரசு தப்பவ ல்ைல என்பது அவரது வ வாதத்த லிருந்து
புலப்படும்) இந்த ரீத ய ல் தான் நரசு புத்தைர ஒரு சுதந்த ர ச ந்தைனயாளர்
என்றார் (2000:69).
மனிதருக்கு ஆன்மா என்ற ந ைலத்த ஒன்ைறப்பற்ற ய எண்ணம் வரக்
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காரணம் என்ன என்பைதப் பற்ற நரசு ஆய்ந்துள்ளார். வாழ்வ ருத்தல் என்பது
ஒவ்ெவாரு உய ர்வாழ் ஜீவ ய ன் அடிப்பைட யான இயல்பூக்க உந்துதலாகும்.
இவ்வுந்துதல்

மனிதனிடம்

ப றப்பு

-

இறப்பு

பற்ற ய

எண்ணங்கைளக்

க ளப்ப வ ட்டுள்ளது (2000:84). மனித வாழ்க்ைக இைடவ டாமல் மாறுக றது.
மனிதன்,

காலத்த ன்

அத காரத்த லிருந்து

தப்ப க்க

ந ைனக்க றான்.

மரணத்துக்கு அஞ்சுக றான். மரணம் என்றால் ந ரந்தரமான ப ரிவு, மைறவு
என்று பதறுக றான்.

இதனால், என்ெனன்ைறக்குமான வாழ்வு என்ற

பூதத்ைதத் ேதடி அைலக றான்.

மரணத்ைத ெவல்வெதப்படி?

தனக்குள்

அழியாத ஓர் ஆன்மா, ஆவ (ghost) (ஆத்மா, ஜீவன், புருஷன், சூட்சும சரீரம்,
லிங்க சரீரம்) இருப்பதாகவும், அதுேவ எல்லாவ தமான உடல் மற்றும் உள்ளச்
ெசயல்பாடுகளின் முகவர் என்றும் கற்ப த்துக் ெகாண்டான் (84)
புராதன மனிதனுக்கு இனவ ருத்த

என்பது கலவ ேயாடு ேநரடியான

சம்பந்தம் ெகாண்டெதனத் ெதரியாதாைகயால், ெபண்ணின் கருப் ைபக்குள்
ஓர் ஆவ (மூதாைதயர்?)

நுைழவதாேலேய குழந்ைத உற்பத்த யாவதாகக்

கருத னான். இந்த ஆவ பற்ற ய நம்ப க்ைகேய ஆத வாச மதத்ேதாடு, நவீன நாகரீக ஆத்த கைன இைணக்க றது (84) ப ராமணியம், ைஜனம், க ற ஸ்தவம்,
மகமத யம் ேபான்ற மதங்கள் ஒரு மனிதனின் ஆளுைம அல்லது சுயம்
என்பைத அவனது ஆன்மா என்று கூறுக ன்றன.

இது, ப றக்கும் ேபாது

உடலில் புகுந்து, இறக்கும் ேபாது ெவளிேயறுக றது; அதற்கு அழிவ ல்ைல;
ெபாருள் அல்லாத ஒன்று ; கட்புலனாகாதது; நான்’ என்ற அது, மாறுக ன்ற
வற்றுக்கு மத்த ய ல் மாறாத ருப்பது. ஐம்புலன்களின் வாசல் வழியாக அது
அற ைவப் ெபறுக றது.

இதுதான் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் எஜமானன்.

அதைன நமது ஐம்புலன் அனுபவத்தால் உணர முடியாது. நம்ப க்ைகயால்
(வ சுவாசம்) அதைன ஏற்க ேவண்டும்.

ஆத்மேம ஒருவனது இயல்ைப

ெவளிப்படுத்துக றது’ என்று காதக உபந ஷதம் கூறுக றது (1993 :
புராதன

இந்த யாவ ல்

இறந்தப ன்னும்

ஜீவ த்த ருத்தல்

பற்ற

16:3).

இருவ த

கருத்துக்கள் இருந்தன. 1.சாங்க ய தரிசனம் கூற ய லிங்கசரீரம். இதன்படி
சுயம் - ஆளுைம என்பது உளவ யல் மற்றும் ெபௗதீக ஒருமித்தேல (unity) என்று
கருத யது. 2. சுயம் என்பது அழியாத ஆன்மா, அது ந ரந்தரமானது. ெபாருள்
சாராத வஸ்து (substance). இக்கருத்து சாருவாகம், ெபௗத்தம் தவ ர்த்த ப ற
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இந்த ய தத்துவ அைமப்புக்களில் பரவலாகக் காணப்படுக றது (85) ெபளத்தம்
ஆத்மாைவ ஏற்கவ ல்ைல. சகலவ தமான ெபாய்ச் ச த்தாந்தங்களுக்கு மூல
காரணேம ஆத்மா பற்ற ய கருத்தாக்கேம என்றார் அஸ்வேகாஸர் (1993: 164)
ஆத்மா மீது ெகாண்ட நம்ப க்ைகைய ஒழித்தால் தான் அட்டாங்கமார்க்கத்த ல்
பயணம் சாத்த யமாகும் (163).

ஆன்மா மாறாதது, அழியாதது என்றால்

உலக ல் இன்பம், துன்பம் என மாற மாற வரக் காரணம் என்ன? இன்பமும்
துன்பமும் எங்கும் மாற மாற வருவதால் ஒரு மாறாத - ந ரந்தரமான ஆன்மா
என ஏதும் இருக்க முடியாது என்க றார் நரசு (164).
ஆன்மா பற்ற ய நம்ப க்ைகேய துன்பங்களுக்குக் காரணம் என்றார் புத்தர்
(2000-85) ஆன்மா ந ரந்தரமானது என்ற ெகாள்ைக, ேபைதயரின் ெகாள்ைக
என்றார்.
நரசு.

ஆன்மா என்ற கருத்த ல் ஐந்து ப ன்னைடவுகள் உண்ெடன்றார்

அைவ:

ச த்தாந்தம்.

1.

2.

அது ஒரு அற வுள்ள ஜீவ க்குப் ெபாய்யானெதாரு

அது பத தருடன் (heretics) ஒத்துப் ேபாவது.

3.

அது

மீட்ச க்குத் தவறான பாைத. 4. அது சூன்யம் என்ற கருத்ைதப் பற்ற ய ஓர்
அவநம்ப க்ைக.

5.

இத ல் ந ஜமான பரிசுத்தத்த ன் புனிதத்துவம் இல்ைல

(85. ஆன்மா ந ரந்தரமானெதனில் எவ்வாறு அது பரிசுத்தமாகேவா அல்லது
பரிசுத்தமற்றதாகேவா ஆகமுடியும்? (86) பகுத்தற ேவ புகலிடம் ; ஆன்மா அல்ல
என்பது புத்தரின் ேபாதைனய ல் உள்ள உண்ைம (86)
ஆன்மா என்ற கருத்ைத மறுத்து அதற்கு மாற்றாக, மனித வாழ்வ ல்
பஞ்சஸ்கந்தங்களின் ’ வ ைனயாற்றல் - உறவு/ப ரிவு பற்ற ய ெகாள்ைகைய
புத்தர் வகுத்தார். இதன்படி, மனித வாழ்க்ைக பஞ்சஸ்கந்தங்களால் ஆனது
அைவ: 1. ரூபம் (உருவம், உடல்), 2. ேவதனா (உணர்ச்ச ), 3. வ ஞ்ஞானம்
(அற வு) 4.

சம்ஜனா (கருத்தாக்கம், ஞாபகம், புைனவுகள், அரூபம்) 5.

சம்ஸ்காரம் (மனச்சாய்வுகள்,

உந்துதல்கள்,

ந ைலகள்),

ப ரக்ைஞக்கு -

ஓர்ைமக்கு ெவளிேய கால் - இடம் கடந்த ந ரந்தரமான ஒரு ஆன்மாைவ
ெபளத்தம் மறுக்க றது. ஆனால் ஒரு தனிமனித ஆளுைமைய, ஒரு அனுபவ
ரீத யான நான் என்பைத ெபளத்தம் மறுக்கவ ல்ைல. ெபளத்தம் ஆன்மாவுக்கு
மாற்றாகத்

தரும்

பஞ்சஸ்கந்தக்

ெகாள்ைக,

தனிமனித

ஆளுைமைய

வ ளக்குக றது. இந்த ஐந்து கூறுகேள உய ைர இயக்குக ன்ற உந்துதல்கள்
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உடைல வ ட்டுச் சுயம்புவாக இயங்கும் ஓர் ஆன்மாைவ ந ரூப ப்பது கடினம்.
ஆன்மா என்பது ஓர் அற வ யல் கருதுேகாளல்ல (67). மனித ஆளுைம என்பது
உடல் மற்றும் உள்ளம் ஆக யவற்ற ன் கூட்டாகும் (175).
பஞ்சஸ்கந்தங்களில், ஆன்மா என்ற வஸ்து இல்ைல. பஞ்சஸ்கந் தங்கள்
ெதாடர்ந்து மாற க் ெகாண்டிருக்க ன்றன. இதற்குப் ெபயர்தான் ‘உய ர்வாழும்
ஜீவ ’.

மாறாத சுயம் என்பது இல்ைல, ஸ்கந்தங்களின் மாற்றங்கேள

உள்ளன.

ேமேல ெசான்ன அனுபவ ரீத யான நான் (cmpirical cgo) என்பது

ஒரு ெசயல்பாடாகும்; இத ல் மாற்றம் உண்டு. ந ைலைமகள் அனுமத க்க ன்ற
வைர நான் முன்ேபால் நீடிக்கும், ந ைலைமகள் மாறும்ேபாது அதுவும் மாறும்.
நமக்குத் ெதரிந்த ‘சுயம்’ என்பது உணர்ச்ச கள், எண்ணங்கள், வ ருப்பங்கள்,
ெசயல்கள் ஆக யவற்ற ன் வரிைசக்க ரமமாகும் (87).

இந்த வரிைசய ல்

உள்ள எந்த ஒன்ைறயும் சுயம் என வைரயறுக்க முடியாது. இைவ எல்லாம்
க்ஷணத்த ன் தற்காலிகத் ேதாற்றங்கேள. ந ஜமனிதன் என்பவன் க்ஷணம்
ேதாறும் மாற க் ெகாண்டிருப்பவன்.
அடுத்த

ஒரு க்ஷணத்த ல் ேதான்றுபவன்

க்ஷணத்த ல்

ேவறுபடுக றான்.

ேவறுபடும் மனிதன்,

ெதாடர்ச்ச யாலும்,

இவ்வாறு

க்ஷணந்ேதாறும்

உள்ளார்ந்த காரண - காரிய

வ த யாலும் ஒன்றாக இைணக்கப்படுக றான். அதுதான் அவனது ஆளுைம.
ச னிமாப்படச் சுருளில், ஒவ்ெவாரு ஃப ேரமிலுள்ள மனிதனின் ேதாற்றங்கள்
ேவறுபடுக ன்றன; மாறுக ன்றன. எந்த ஒரு ேதாற்றத்ைத மட்டும் ெகாண்டு
அவைன, அவனது ஆளுைமைய வைரயறுக்க முடியாது. ெதாடர்ந்து மாற ய
ேதாற்றங்கைளக் ெகாண்ட… வரிைசய ன் ஒட்டுெமாத்தேம அப்படி ஒரு
வைரயைறைய - தற்காலிக வைரயைறையக் காட்டவ யலும் என்பார் நரசு
(2000:88).
ஒப்பீட்டளவ லான

ந ரந்தரத்தன்ைமயுைடய

உடைலவ டவும்

மனித

ச ந்தைன தான், ெவவ்ேவறு ந கழ்வுகளுக்க ைடய ல் ஒரு இறுத இைணைவச்
ெசய்வதன் வழியாக ஒரு ந ரந்தரமான தன்னிைலையப் (subjcct) பைடக்க றது
(89).
ஓர்ைம உணர்வுைடய சுயம்,
ஒன்றாகத்

ெதாடங்கவ ல்ைல;
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ஓர்ைமயற்ற மனதால் ெவகுவாக ந ர்ணய க்கப்படுக றது. இந்த ஓர்ைமயற்ற
மனம்,

ெபரிதும்,

பாரம்பரியத்த ன் உற்பத்த ேய என்பார் லட்சுமி நரசு.

இவ்வாறு உருவான ஓர்ைம மனம் - ப ரக்ைஞ என்பது, ெபௗதீக உய ரி
அல்லது உடலின் இடரீத யான அம்சம் (spatial aspect) சம்பந்தப்பட்ட ஓர்
இயக்கத்த ன் காலரீத யான அம்சமாகும் (90). அதாவது மனித ெசயல்பாட்டில் அதன் இயக்கத்த ல் உடல் என்பது ெவளி (space); ஓர்ைம மனம் என்பது காலம்
(timc); இரண்டுேம மாற க் ெகாண்டிருப்பைவ. காலமும் ெவளியும் ஒன்றுடன்
ஒன்று சார்பு ந ைல ெகாண்டு இயங்குபைவ.

அவ்வாேற மனமும் உடலும்

ஒன்ைற ஒன்று சார்ந்து இயங்குபைவ. தனித்தனியானைவ அல்ல (2000) :
94).
‘ஆன்மா’ பற்ற ய ெபளத்த வ ளக்கத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெதாடர்ச்ச யான
மாற்றம்,

மாற்றங்களுக்க ைடேய ெதாடர்ச்ச ,

காரண - காரிய இையபு

ஆக யைவ குற த்த வ ளக்கங்கைள அற ந்து ெகாண்டால் ப றப்பு - இறப்பு,
என்ற மாற்றங்களுக்கு இைடேய ெதாடர்க ன்ற வ ைன - வ ைனப்பயன்
என்ற

காரண

காரிய

இையப ைனப்

பற்ற ப்

புரிந்து

ெகாள்ளலாம்.

இதைன அற வ யல் பூர்வமாக லட்சுமி நரசு வ ளக்குக றார்.

அேயாத்த

தாசருக்கு சாத இழிவ லிருந்து சாத ஒழிப்ப ன் மூலமாக வ டுதைலையச்
சாத ப்பது ஆகப் ெபரிய - உடனடியான ேவைலத்த ட்டமாக இருந்ததால்,
நரசுவ ன்
தாசருக்குப்

சீரிய

வ ளக்கம்

அந்ந யமான

பத்ெதான்பதாம்

நூற்றாண்டு

-

வ ஞ்ஞானவாதமாகப்பட்டது.
அற வ யல்

நுட்பத்ைத

வட

சாத ஒழிப்பு என்ற சமூக - அரச யல் பணி இன்ற யைமயாததாகப்பட்டது.
இதற்காக அற வ யலின் ெகாைடகைள தாசர் தமக்ேகயுரிய ேநாக்கத்த ல்
பயன்படுத்த யுள்ளார். அதைனப் ப ன்னர் காணலாம்.
ந ைலயாைம (impermanence) என்ற ெபளத்த கருத்த ன் நரசு நவீன
ெபௗதீக அற வ யல் துைணேயாடு வ ளக்க முற்படுக றார்.
ப ரபஞ்சத்த ல்
ஓர்

எதுவும்

இைடவ டாத

ந ைலத்ததன்று.

சுழற்ச ேய

ெதாடர்ந்து மாறுக ன்றன.

-

ெதாடர்ச்ச யான

இருத்தல்களும்

ஓட்டேம.

எல்லாேம

எதுவும் அதுவாகேவ என்றும் இருப்பத ல்ைல.

அந த்யமானைவ; கட்டுண்டைவ.
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உய ர் வாழ்க்ைக என்பது ெமௗனத்த ன் இரு ேபெரல்ைலகளுக்கு இைடய ல்
ந கழும் ஒரு குறுக ய ந கழ்ச்ச தான் (78). மாறுதல் என்பது வ த வ லக்கன்று;
அதுேவ வ த .
முயலுக றார்.

இதைன ெபௗதீகத்த ன் அடிப்பைட ெகாண்டு நரசு ந றுவ
ெபௗதீகம் (இயற்ப யல், Physics) மாறாத ந ரந்தரம் என்பைத

மறுக்க றது (79).
ப ரபஞ்சம்

நரசு காலத்து நவீன ெபௗதீகம் இந்தப் ெபாருள்சார்

அைனத்ைதயும்

ெவறும்

அைலகளாக

காலமும் இடமும் ஒன்ைற ஒன்று சார்ந்தைவ.
ative) இயக்கம் / அைசவு (motion),

அடக்க

முைனந்தது.

சார்பு அளவான (rel-

காலத்ைதயும்,

இடத்ைதயும் (நீளம்)

பாத க்க றது. ப ண்டத்ைதப் (mass) ேபாலேவ, சக்த யும் (energy) ஒரு ெபௗதீக
அைமப்ப ன் ஒரு குற ப்ப ட்ட ெசயல்பாடுதான் (function). ப ண்டம், ேவகத்துடன்
ேவறுபடுக றது; ேவகம் (vclocity) (ேவகவ க தம்) என்பது நீளத்ைத (இடம் - spacc),
காலத்தால் வகுப்பதால் க ைடப்பது. ப ண்டத்த ன் மைறவு என்பது சக்த ய ன்
மைறேவாடு உடன் ந கழ்வது. சக்த , ெபௗதீக வ ஞ்ஞானத்த ன் அடிப்பைடக்
கருத்தாக்கமாக யுள்ளது.

ெவளிய லுள்ள

(space)

எல்லா

சக்த களின் காலரீத யான ஒரு மாற்றேம ஒளி எனப்படும்.

மின்காந்த

எல்லாப்புலன்

உணர்வுகளும் முழுைமயாக சக்த ய ன் வ ைளவுகேள இைவ எல்லாேம
ெதாடர்ச்ச யாக மாற க் ெகாண்டிருக்க ன்றன.

அற வ யல், ப ரபஞ்சத்த ன்

சாரம் பற்ற ய அற ைவ வழங்குவத ல்ைல.

மாறாக, அதன் அைமப்ைபப்

பற்ற ய அற ைவ மட்டுேம வழங்கும் (80).

மாற்றம் என்பது ெமதுவாக

நடக்கலாம்; ஆனால் எதுவுேம ந ைலத்ததன்று; ெதாடர்ச்ச யானதன்று; உள்
ஒத்த ைசவு ெகாண்டதன்று. ப ரக ருத . ப ரம்மன் ேபால, கால இடம் கடக்கும்
சாராம்சம் எதுவும் இல்ைல. ஆனால், இப்படி எல்லாேம மாறுக றது என்பைத
ைவத்துக் ெகாண்டு, எல்லாேம மாைய எனக் கூறமுடியாது.

அவற்ைற

உணர்க ற ‘நான்கள்’ (cgos) எவ்வளவு ந ஜேமா அவ்வளவுக்கு அைவ குைறந்த
பட்ச ந ஜங்கேள.
நமது ‘நான்’ என்பதன் ந ரந்தனத்தன்ைம என்பது நமது கற்பைனய ன்
ஒரு பைடப்பாகும்.

நைடமுைற வ வகாரங்களில் ேதைவக்காக இவ்வாறு

பைடத்துக் ெகாள்ளுக ேறாம்; இேத ேபான்றுதான், இேத ேதைவ கருத தான்,
புற உலகத்த ற்கு நாம் ந ரந்தரத்ைதக் கற்ப த்துக் ெகாள்ளுக ேறாம். மற்றபடி
அைவ ந ரந்தரமானைவயல்ல.
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ஒன்றுமட்டும்தான்,

என்பைத

ப ரபஞ்சம்

வலியுறுத்துக றது.

ெபௗத்தத்த ல்

இல்ைல.

வாஸ்தவம்’ (உண்ைம, reality).

தழுவ ய

ஆத மூலமான
ந கழ்வுகள்

இைடவ டாத
ெபாருள்

(phenomcna)

இத்தர்மங்கேள நமது ப ரக்ைஞய ன்

(அற வ ன், ஞானத்த ன்) அற ெபாருள்களாகும் (objects) (80).
எப்ேபாதும் மாற ெகாண்டிருக்க ன்றன;
(clements)

ெதாடர்ச்ச ையக்
அவச யமாக
தர்மமும்

ந கழ்ச்ச கள்

அைவ க்ஷண ேநர இருப்ைபக்

வாழ்வ யக்கத்த ல் பங்குெபறும் எல்லா தர்மங்களும்

ஒன்றுக்ெகான்று

ெதாடர்ச்ச ய ல்

மட்டுேம

இந்த ெபௗதீக அல்லது மனந கழ்ச்ச கைள

தர்மங்கள்’ என்க றது ெபௗத்தம்.

ெகாண்டுள்ளன.

என

(continum)
அடுத்து

ேவறுபட்ேட

(element)

காரணமாய்
சந்தானம்)

வரும்

ஒரு

இைடயறாத

கட்டியைமக்க ன்றன.

அைசவு,

இருக்கும்

மற்ெறல்லா

அைமந்த
முந்த ய

(81).

அைசவ லிருந்து

உண்ைமய ல்,

தர்மங்கேளாடு

இந்தத்
ஒவ்ெவாரு

ேநரடியான

அல்லது

மைறமுகமான காரண - காரிய உறவு ெகாண்டிருக்க றது - ெசால்லப்
ேபானால்

முழுப ரபஞ்சத்ேதாடும்.

எனேவ

எதுவும்

இப்ப ரபஞ்சத்த ல்

தனித்த ருப்பத ல்ைல. ஒவ்ெவாரு தர்மமும் எப்ேபாதும் ஒன்ற ைணந்து ப ற
தர்மங்கேளாடு வ ைனயாற்றுக ன்றது. இருக்க ன்ற யாவும் காரணங் களால்
ேஹது ப ரபாவம்) உற்பத்த யாக ன்றன. எல்லாேம ந ர்ணய க்கப் படுக ன்றன;
ந ர்ணய க்க ன்ற ந ைலகைளச் சார்ந்து உண்டாக்கப்படுக ன் றன.
காரணமும் இல்ைல; அந்த காரணமுமில்ைல.

ஆத

ஒன்ற லிருந்து ேதான்ற

ஒன்ற ல் முடிக றது என்ற ேபச்சுக்ேக இடமில்ைல. எதுவும் சந்தர்ப்பவயத்தால்,
சடுத ய ல் ந கழ்வத ல்ைல. த ட்டவட்டமான வ த கள் உள்ளன. இைடவ டாத
மாற்றம் ந கழ்வைத, மாறாத எதார்த்தம் ஒன்ைற ேமற்ேகாளிட்டு, அதைன
முன்ைவத்து வ ளங்க க் ெகாள்ளுவத ல்ைல;
சமகால

அல்லது

இனித்

ெதாடருக ன்ற

இதற்கு மாறாக முந்ைதய,

ந கழ்ச்ச கேளாடு

(தர்மங்கள்)

ஒப்ப ட்டு, உறவுபடுத் த ேய மாற்றத்ைத வ ளங்க க்ெகாள்ளுக ேறாம். காரண
- காரியத் ெதாடர்ச்ச

என்பது ந கழ்காலத்துடன் முந்ைதயது பூண்டுள்ள

ஓர் இைணப்ப ைன உணர்த்துக றது; ஆய ன் எதுவும் நீடிப்பத ல்ைல (82).
காரண - காரியம் (causality) ஓர் உறவுமுைற என்ற அளவ ல் அது ஒரு
மனக்கட்டைமப்பாக இருக்க றது.
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ெபறுக றவர்களும், அைசவுகளுேம ந ஜம்;
ெதாடர்ச்ச யான அடிப்பைட ஏதுமில்ைல.

எதார்த்தம்.

இதன் அடிய ல்

இதனால், சங்க லித் ெதாடரான

தனிச்ச று அைசவுகள் மட்டுேம உண்ேட தவ ர, காரணப்ெபாருள் என ஒன்றும்
க ைடயாது.

நமக்குள் அனுபவமாக றவற்ேறாடு சம்பந்தப்படுக ற நாமும்,

ந கழ்வும் கற்பைனேய.
(83).

கற்பைன ய ன் பைடப்புக்கேள நாமும், ந கழ்வும்

எதார்த்தம் என்பது அப்பழுக்கற்ற ெசயல்பாடு சூரியனின் ேதாற்றம்

(ெசயல்பாடு) பகல் (எதார்த்தம்) - இந்தச் ெசயல்பாடுதான் வ ைன, கர்மம்.
ஜீவ களின் ந ைலய ல் உள்ள ேவறுபாடுகள் கர்மத்த லிருந்து வருக ன்றன.
ஒரு ப ரபஞ்ச முழுைமய ன் பகுத களாக மனித இனம் அைனத்தும்
இைணக்கப்பட்டுள்ளது என்று கருத னால் மட்டுேம, கர்மக்ெகாள்ைகய ன்
முழு அர்த்தத்ைத நம்மால் உணரமுடியும்.

ப ரபஞ்சம் தழுவ ய காரண -

காரிய ெதாடர்ச்ச ைய ெபௗத்தம் கர்மா’ (வ ைன) என்ற ஒரு ெசால்லால்
குற க்கும். ஒவ்ெவான்றும் கர்மாவால் (வ ைன, activity) ப றக்க றது. கர்மம்
என்பது இைடவ டாமாற்றமாக ய ஒரு இயக்கமாகும்.

இந்த முழுைமயான

காரண - காரியத் ெதாடர்ச்ச (imexus) எல்லாவற்ைறயும் கட்டுக றது (100).
கர்மம் தான் எதார்த்தம்; அது ந கழ்காலத்த ல், முந்ைதயைதப் ேபணுக றது,
ந கழ்காலத்த லிருந்து

எத ர்காலம்

பரிணாமமைடக ன்றது.

கர்மாைவ

சம்ஸ்காரம் என்பர்; இதற்குத் ேதாற்றமுமில்ைல, முடிவும் இல்ைல.
கர்மா என்பைத ைவதீகர்கள் கூறும் ஆத
மாத ரி கூறுவதுேபால் ேதான்றுக றது).

(நரசு,

அந்தமில்லாப் பரம்ெபாருள்

ெபௗத்தத்த ன் கர்மா ெகாள்ைக,

ப ராமணிய மறுப றவ (transmigation) ேகாட்பாட்டிலிருந்து ேவறுபடு க றது.
ப ராமணியம் ஓர் ஆத்மாவ ன் மறு ப றப்புப் பற்ற க் கூற,

ெபளத்தம்,

கர்மங்களின் ெவறும் ெதாடர்ச்ச ையப் பற்ற ேய கூறுக றது. ெபளத்தத்த ல்
மறுப றவ என்பது காரண - காரிய ெவளிப்பாடு மட்டுேம.
பைழய ெசயல்களின் வ ைளவு; அதைன.

கர்மம் என்பது

ஊடகப்படுத்தும் ஒரு கருவ

எனலாம் (1993 1996). அழியாத ஓர் ஆன்மா, இறந்த உடலிலிருந்து க ளம்ப
ேவெறான்றாக புனர்ஜன்மம் எடுக்க றது என ேபாத த்தவர்கள் ெபௗத்தர்கள்
அல்லர்; ெபளத்தரல்லா தாேர (2000 : 118)
ெபளத்தத்த ன்
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மறுப றப்புக்கும் இடமில்ைல.

எல்லாேம மாற க் ெகாண்டிருக்க ன்றன;

எண்ணத்த ல் மாறாத வ சயங்கள் இருக்கலாம்;

ஆனால் எதார்த்தத்த ல்

அல்ல. இல்லாத ஒன்றுதான் மாறாததாக இருக்க முடியும். ந ரந்தரமானது,
மாறாதது எனத் தவறாக ந ைனப்பதுதான் துக்கத்துக்கு ஆதாரம் (1993:199).
ெபளத்தம்

கூற ய

இைடவ டாத

மாற்றம்

என்ற

உண்ைம,

பரிணாமக்

ேகாட்பாடுக்கு அடிப்பைடயாக உள்ளதாக லட்சுமி நரசு கூறுக றார். பரிணாம
வளர்ச்ச க்கு எந்த ஒரு த ட்டேமா,

ேநாக்கேமா இல்ைல - குற ப்பாகப்

ெபாருளிகந்த - கால இடம் கடந்த த ட்டம் எதுவும் இல்ைல.
மாற்றங்கைளப் பரிணாமவ த வ ளக்குக றது.
வஸ்துைவ

அகழ்ந்ெதடுத்து

ந கழுக ற

ஏேதா ஒரு ந ரந்தரமான

ெவளிப்படுத்துவத ல்ைல

பரிணாமக்

ெகாள்ைக (2000 : 106). ஒரு வ லங்க னம் என்ற அளவ ல் மனிதன் ெராம்ப
அவலட்சணமானவன், நைகப்ப ற்குரியவன்; மனிதன் ஏேதா ஒரு மாெபரும்
த ட்டத்த ன்

உற்பத்த ய ல்ைல;

தற்ெசயலாக

உற்பத்த யானவன்

(111).

அவன் மிகச் சமீபகாலத்த ல் ேதான்ற ய உய ரிதான் – சுமார் ஐந்து லட்சம்
ஆண்டுகளில்தான் ேதான்ற
ஒன்றாகத்தான்

மனிதன்

ந ைல ெபற்றுள்ளான்.

உருவாக்கப்பட்டான்.

இயற்ைகேயாடு

அவனது

இறப்ைபப்

ேபாலேவ அவனது ேதாற்றமும் த ட்டமிடப் பட்டதல்ல (114); கரி, ப ராண
வாயு, ைஹட்ரஜன், ைநட்ரஜன் - இவற்ற ன் தற்ெசயல் ேசர்க்ைகதான் என்று
நரசு உய ரியல்வாதத்ைத ேநாக்க ச் சரிக றார் ! சாவுதான் மனித வாழ்வ ன்
மாெபரும் துயாமாகக் கருதப்படுக றது (115) இறப்பு என்பது இயற்ைகயானது;
அத ல் அஞ்சுவதற்கு ஒன்றுமில்ைல என்க றார் நரசு. புேராக த வர்க்கம்தான்
தனது

ெசாந்த

ஆதாயத்துக்காக

உண்டாக்க வ ட்டது (116).

மரணம்

பற்ற ய

இவ்வாறு கூறும் நரசு,

பயங்கரங்கைள

மரணபயம் மனித

இனத்ைத மைறயாதவாறு நடத்த வந்த ருப்பைதயும் ஒப்புக்ெகாள்ளுக றார்.
மரணத்துக்கு மனிதன் பயந்த ருக்கவ ல்ைலெயன்றால், அவன் எப்ேபாேதா
உலக லிருந்து

மைறந்த ருப்பான்.

மரணத்ைதத்

தட்டிக்கழித்

தட

முடியாைமதான் அவைன மரணத்த ற்குப் ப ந்ைதய வாழ்க்ைகப் பற்ற ய
ச ந்தைனக்கு வலுக்கட்டாயமாக இழுத்துச்ெசன்றது (117)
கர்மக்

ெகாள்ைகய ல்

ந ரந்தரமான

ஒரு

ஏற்கப்படவ ல்ைல - நரசுவ ன் வ ளக்கத்த ன்படி.
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ேதாற்றம் மைறவு பற்ற வ ளக்குைகய ல், பஞ்சஸ்கந்தங்களின் இைணவு,
கைலப்பு பற்ற ய கருத்துக்கைள நரசு முன்ைவக்க றார்.
இருப்பும்

ஸ்கந்தங்களின்

ஸம்ஸ்காரம்)

(ரூபம்,

ச க்கலான

ேவதனா,

இைணவும்,

வ க்ஞானம்,

ெதாடர்ச்ச யான

ந கழ்வுகளும் கர்மா ஆகும் என்க றார் நரசு (2000 :
ஸ்கந்தங்களும்

உய ைர

தருக ன்றன.

(உருவம்,

உந்துதல்)

உந்துக ன்றன.
உணர்ச்ச ,

ஸ்கந்தங்களின்

ஸம்ஜனா,
ஓர்ைமயான

119).

அதற்ெகாரு

அற வு,

ச க்கலான

ஒவ்ெவாருவரின்

இந்த ஐந்து
ஆளுைமையத்

ந ைனவு - கருத்து,

இைணவு

என்பது

மன

எப்ேபாதும்

மாற க் ெகாண்டிருக்க றது, ஆனால் அது அவற்ற ன் முந்ைதய குணத்தால்
ந ர்ணய க்கப்படுக றது.

ஸ்கந்தங்கள் (மாறாமல்) எப்ேபாதும் ேபாலேவ

இருக்கும் வைர, நாம் ஒருவைர, நைடமுைற வ வகாரங்கைள உத் ேதச த்து
அேத நபராக அைடயாளம் காண்க ேறாம் (119)
இந்த

ஸ்கந்தங்களின்

இைணப்பு

ெவளிப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும்.
வ ைழயும் ;

துன்பம் தவ ர்க்கும்;

ெதாடரும்

வைர

‘நான்’

ப றேராடு உறவு ெகாள்ளும்!

(eg())

இன்பம்

இந்த ஒரு ‘நான்’- இன் உள்ளடக்கம்

அதற்குள்ேள மட்டும் அடங்குவதன்று; அது ப றரிடம் ெசன்று, அங்ேக தங்க ,
ேபணப்பட்டு, அவன் இறப்புக்குப் ப றகுங்ககூடத் ெதாடருக றது.

இந்த

வைகய ல் ஒவ்ெவாரு தனிநபரின் இருத்தல் என்பது கர்மாக்களின் ெதாகுத
என்பது புரியும். மனிதன் இறக்க றான்; ஆனால் அவனது கர்மம் மற்ெறாரு
நபரிடம் மீண்டும் ப றக்க றது. ஒரு மனிதன் ஒரு கடிதத்ைத எழுத ய ப றகு,
எழுதுதல் என்பது மைறக றது, ஆனால் எழுத்து எஞ்சுக றது.

அதுேபால,

ஸ்கந்தங்கள் கைலக றேபாது, அவற்ற ன் ெசய்ைககள் (கர்மா) எஞ்சுக ன்றன.
எத ர்காலத்த ல் பயக்க ன்றன (1993: 184). மனிதன், அவைனப் ெபாருத்தம்
வைர எவ்வ தத்த லும் முக்க யமில்ைல ; அவனது ெசயல் (work) தான் முக்க யம்
(2000:119)
காரண - காரியக் ெகாள்ைகேய கர்மக் ெகாள்ைகக்கு அடிப்பைட என்பது
புரியும். இது பற்ற ய புத்தரது வாக்க யங்கள்:
� எல்லாப் ெபாருளும் வ ைனகளால் ப றக்க ன்றன.
� ஒவ்ெவான்றும் ெதாடர்ச்ச யான ஒரு உருமாற்றத்த ல் இருக்க ன்றது
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� பைடப்பும் இல்ைல ; அழித்தலும் இல்ைல ; ஆத யும் இல்ைல, அந்தமும்
இல்ைல
காரணம், வ ேவகம் ( reason) இன்ற எதுவும் ந கழாது (1993: 144). (எ.டு).
வ ைத ஒன்று, ஒரு ெசடியாக மாறுக றது;

குற ப்ப ட்ட ெதாரு ெசடியாக

மாறுவதற்கு அந்த வ ைதக்குள் இருப்பது வ ேவகம் (reason) அதுதான்
மாற்றத்த ற்குக் காரணம் (reason).

இம்மாற்றத்த ற்கான ந ைலைமகளின்

கூட்டுத்ெதாைகயாக இருப்பைவ, மண், நீர், ெவப்பம் (ஒளி), காற்று, ெவளி.
ெசடியாக வளர்ந்த வளர்ச்ச காரணத்ைதக் கட்டைமக்க றது.

இேதேபால,

உணர்வு - அற வ ன் (வ க்ஞானம்) வ த்து, தனிநபரின் (நாமம்) வளர்ச்ச க்குரிய
காரணமாகும் (reason வ ேவகம்); ெபற்ேறாரின் கலப்பு, தாய ன் கருப்ைப,
ெபற்ேறாரிடமிருந்து ெபறப்படும் உள்ளார்ந்த குணங்கள் முதலானைவ, ஒரு
குற ப்ப ட்ட தனிநபைர உருவாக்கும் காரணங்கைளக் கட்டியைமக்க ன்றன
(144) என்று லட்சுமி நரசு ெபாருத்த க்காட்டுக றார்.
வ ருப்பங்களும்,

நமது

ச ந்தைனத்

நமது எண்ணங்களும்,

ெதாடர்வரிைசகளில்

(வாஸ) வ ட்டுச் ெசல்லுக ன்றன (ச த்த சந்தானம்).

தடயங்கைள

நமது உடல் ெசயல்கள்

புலன்களால் அற யத்தக்க (corporcal), ஆனால் நுட்பமான (subil ஏேதா ஒன்ைறப்
பைடக்க ன்றன; இறந்த காலத்ைத ந கழ்காலத் த ல் நீடிக்கச் ெசய்க ன்றன.
ஓர்ைமய ல்லாமேல மறுபடி, மறுபடி ெசயல்கள் ந கழ்த்தப்படுவத லிருந்து
நாம் இதைனக் காணுக ேறாம். (நரசு இவ்வ டத்த ல் கட்டி எழுப்பமுைனக ற
வ வாதம் முழுைமயாகப் புரியவ ல்ைல ; எப்படி ஒருவன் ெசய்க ற கர்மங்கள்
ப றனிடம் ெசன்று ேசகரமாக ன்றன என்பைதத் ெதளிவுபடுத்துவதும் ச க்கல்;
புரிந்து ெகாள்வதும் ச க்கல்)
ஒவ்ெவாரு தனிமனிதனும் இரண்டு வழிகளில் ப துரார்ஜிதமாகப் ெபற்ற
பண்புகைளக் ெகாண்டிருக்க றான்.

1 உய ரியல் அடிப்பைடய ல் ெபறுவது.

இது இனவ ருத்த ச் ெசல்களால் ந கழ்வது.

(நரசு காலத்த ல் மரபணுக்கள்

பற்ற ய வ ஞ்ஞானம் வளர்ந்த ருக்கவ ல்ைல).

பாரம்பரியத் த ன் ஊடாக,

மனம், அனுபவங்கைளப் ப துரார்ஜிதமாகப் ெபறுக றது.

2.

முக்க ய

உண்டாக்கப்பட்ட

பங்காற்றுக றது.

சூழலுக்குத்

தன்
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(பரிணாம வளர்ச்ச ய ல் பாரம்பரிய பண்புகளும், சூழலின்

வ ைனயாற்றலும் முக்க யமான ஒன்றாக, இயற்ைகத் ேதர்வு (natural selection)
என்பத ல் பங்குெபறுக ன்றன. நரசு இவ்வைகயான இயற்ைக அற வ யலின்
தாக்கத்தால் வளர்ந்தவர்)
ஒருவனுைடய மனம், வாக்கு, ெசயல் ஆக யைவ அவனது கர் மாைவக்
கட்டியைமக்க ன்றன.

இக்கட்டைமப்ப ல் அவனுக்கும் ப றருக்குமான உறவு

சம்பந்தப்படுவது இயல்ேப (119).
ெசல்லுக ன்றன.
அவர்களிடம்
ெதாடர்ச்ச .

தனிமனிதனின் கர்மாக்கள் ப றரிடம்

அவன் இறந்த ப றகும் கூட,

ேபணிப்

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

அவனது கர்மாக்கள்,
இதுேவ

காமத்த ன்

இைடவ டாத ெதாடர்ச்ச ; காரண - காரியத் ெதாடர்ச்ச .

ஆக,

ஒருவன் இறக்க றான்; ஆனால் அவனது கர்மா மற்ற நபர்களிடம் மீண்டும்
ப றக்க றது - இத ல் ஓர் ஆன்மாவ ன் மறுப றவ க்கு இடமில்ைல (19). இதைன
வ ளங்க ட, புத்தர் கூற யைதக் காண ேவண்டும்.
“ெசயல்களும் (கர்மா),அவற்ற ன் வ ைளவுகளும் (நன்ைம, தீைம)
இருக்க ன்றன.
ஒருவராலும்

ஆனால்

ெசயல்படும்

ஒருவைகத்தான

ஆன்மா

ஸ்கந்தங்கைள

ஏதுமில்ைல.

அகற்ற

வ ட்டு,

ஒரு புதுவைகத்தான ஸ்கந்தங்கைள பாவ க்க முடியாது.” (120).
ெபளத்தத்த ன் அனாத்மவாதம், அந த்யவாதம் என்ற ெகாள்ைகக ேளாடு,
கர்மா பற்ற ய இந்த வ ளக்கங்கள் ெபாருத்தமாக உள்ளன (120).
ந த்த ய

ஆன்மா

ெதாடர்ச்ச

பற்ற

பற்ற ய

நம்ப க்ைக

உள்ளவர்களாலும்,

இதைன

ெசயல்களின்

அவநம்ப க்ைக ெகாள்ளும் ேலாகாயத வாத களாலும்

புரிந்து ெகாள்ளுவது கடினேம என்க றார் நரசு (120)
வ ைனகளின் ெதாடர்ச்ச பற்ற 1907இல் நரசு எழுத யேபாது, இறப்பு
என்பது மனம், உடல் ஆக யவற்ற ன் கைலவு, ஆய னும் இறந்த மனிதன்
தனது வ ைனகளில் ெதாடர்ந்து வாழுக றான் என்றார். வ ைனகள் அவனது
குழந்ைதகைளப் ேபான்றைவ. அவனது ச த்தத்த ற்கு அப்பாலிருந்து அைவ
வாழ்க ன்றன.

எங்ெகல்லாம் ஒருவனின் எண்ணங்களும், ேபச்சுக்களும்,

ெசயல்களும் ப றருைடய மனங்களில் தம்ைமேய பத வு ெசய்க ன்றனேவா,
அங்ெகல்லாம் அவன் மறுப றவ எடுக்க றான்; மறு அவதாரம் ெசய்க றான்.
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ஒருவனுைடய வ ைனகள் அவனுக்கு முன்னிருந்து ெதாடர்ந்து வந்து, அவன்
வாழும் சமூகத்த ல் ப றரிடம், அவனது சந்தத களிடம் ேசகரமாக ன்றன மறுப றவ எடுத்துத் ெதாடர்ந்து ெசன்று ெகாண்ேட இருக்க ன்றன (106)
நான் புரிக ற நன்ைம அல்லது தீைம எதுவாக லும் அவற்ற ன் வ ைளவுகள்
எல்லா ஜீவராச கைளயும் பாத க்க ன்றன (2000: 121). முந்ைதய ெசய்ைககள்,
ப ந்ைதய ந கழ்வுகள் மீது ஒரு தாக்கத்ைதப் புரிக ன்றன.
நாம் அைனவரும் எல்லா யுகங்களின் வாரிசு கேள.
மனிதர்கள் தனித்தனியாக இல்ைல;
வாழ்க ன்றனர்.

இவ்வாறு,
சமுதாயத்த ல்

ஒருவேரா ெடாருவர் உறவுபூண்ேட

ஆன்மா, கடவுள், மறுப றவ , ேமாட்சம், நரகம் பற்ற த்

துளிகூட நம்ப க்ைக ைவக்காத ெபளத்தத்ைத அவநம்ப க்ைகவாதம் (nihilism) என்றும், இந்த நம்ப க்ைககள் இல்லாத தால், உய ர் உள்ளவைர
மனம் ேபாலக் களித்து வாழும் வாழ்க்ைகப் ேபாக்ைக ஆதரிக்க றது என்றும்
கூறுவைத நரசு த ட்டவட்டமாக மறுக்க றார்.

ேமற்படி, இல்லாதவற்ற ன்

மீது குருட்டு நம்ப க்ைக ைவத்த ருப்பதால் தான் மனிதன் துயரைடக றான்;
சமுதாயம் பல்ேவறு ஏற்றத்தாழ்வுகளால் சீரழிக றது என்று நரசு ெசால்ல
வருக றார்.

பகுத்தற வார்ந்த

ெபௗத்தத்த ற்குள்ேளேய

பல்ேவறு

மூட

நம்ப க்ைககளும், துறவுச் சடங்குகளும் புகுத்தப்பட்டன; நல்வாழ்க் ைகக்கு
மாறாக, சந்ந யாசத்துக்கு அத க அழுத்தம் ெகாடுக்கப்பட்டது. தங்களுக்குத்
தாராளமாக

தானம்

வழங்குவத ல்

தான்

மீட்ச

உண்ெடன்று

ேசாம்ேபற ப ட்சுக்கள் (bonzcs) ேபாத த்தார்கள் (125).
ப ராமணிய,

ைஜன

மதங்களின்

தாக்கங்கேள;

சீரழிந்த

இைவெயல்லாேம
இந்துமயமாக்கப்பட்ட

ெபௗத்தேம என்று நரசு வ மரித்தார் (126)
ெபௗத்தத்த ன்

அந த்த யவாதம்

அனாத்துமவாதத்த ற்கு

இட்டுச்

ெசல்லுக றது; இதன் இறுத ந ைல ந ருவாணம்.

ப ராமணியம் கூறுவது

ேபால,

அல்லது

ஆன்மா,

ெசயல்பாடுகளும்
ெபௗத்தம்
வ டுக ற
காமம்,

கூறும்
ஒரு

ப ரபஞ்சத்துடன்
ஒடுங்க

ந ருவாணம்

ஜூவாைல

குேராதம்,
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ஒழிந்து
-

கலப்பேதா
ேபாவேதா

ேவறு

முற்றும்

இந்ந ைலேய

எல்லாவ தச்

ந ருவாணம்
எரிந்து

ந ருவாணம்

அல்ல.

அைணந்து

(1993

:

203)

அற யாைம என்னும் மூவ த ெநருப்புக்கள் அழிந்து
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எல்லா மனித மாண்புகளின் பூரணத்துவ ந ைலதான் ந ருவாணம் (210.3)
அழிவ னூடாகத்தான்

வளர்ச்ச ;

மரமாக

வளர்ந்த

அந்த

வளர்ச்ச யால்

வ ைத அழிக்கப்படுவதுேபால - (204) முழு வளர்ச்ச ய ைடந்த ந ைலதான் பூரணத்துவம்தான் ந ர்வாணம். இறுத யாக –
� கடவுள் என்பது மனித ஆன்மாவ ன் ெவறும் நகல்தான்.
� ஒரு

நுண்

க ருமிையக்கூட

உண்டாக்க

இயலாத

மனிதன்

டஜன்

கணக்க ல் கடவுள்கைள உண்டாக்க னான் (2000 : 127)
� கடவுளுக்குரியனவாகச்

ெசால்லப்பட்ட

எல்லா

குணங்களும்

உண்ைமய ல் மனிதனுைடயைவேய (128)
� ெபௗத்தத்த ல் கடவுள் இல்ைல; கர்மா உண்டு (120)
� ஒற்ைறக் காரணம் எதுவும் இல்ைல ; கடவுள் இல்ைல.
� இந்தப் ப ரபஞ்சத்துக்குத் ேதாற்றமும் இல்ைல (ச ருஷ்டி);

மைறவும்

இல்ைல (ப ரளயம்) (131)
� மனிதன் ஆய ரக்கணக்கான தைலமுைறகளின் துயரங்கள் குரூரங்கள்
ஊடாகக் கடந்து வந்துள்ளான் – ெகௗரவமாக வாழும் எளிய பாடத்ைதக்
கற்றுக் ெகாள்ளுவதற்காக! (134)
P.

லட்சுமி

நரசு,

19

ஆம்

நூற்றாண்டின்

இறுத ய லும்

இருபதாம்

நூற்றாண் டின் முதல் முப்பத்ைதந்து ஆண்டுகளிலும் கற்று,

அற ந்து.

ெசயல்படுத்த ய ெபளத்தம், முற்ற லும் நவீன அற வ யல் யுகத்த ற்ேகயுரிய
ெபளத்தமாகும். புத ய சமூக - அரச யல் ந ைலைமகளில், புத ய மாற்றங்கைள
ஏற்படுத்தும் வ தத்த ல் உருவான ெசயல்படும் ெபௗத்தமாகும்’ (Engaged
Buddhism).

நவீன அற வ யலின் பலத்ேதாடும், பகுத்தற வு ேநாக்ேகாடும்,

நவீன ஒழுக்கவ யைலக் கட்டைமக்கும் ெபளத்தமாகும்.
ஒழுக்கவ யல்
ெகாண்டது.

என்பது

தனிமனித

-

சமூக

வ டுதைலைய

இந்த நவீன
ைமயமாகக்

சாத , சமய, சாத்த ர, பாலியல், ேதச, இன ேபதங்கைளயும்,

ேபதங்களால் வரும் துக்கங்கைள யும் கண்டற ந்து, காரணமற ந்து, அன்பு,
கருைண,

அற வு,
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ஆக யவற்ைற

வாழுக ன்ற இலட்ச
இன் இறுத

நைடமுைற

வாழ்வ ல்

யத்ைதக் ெகாண்டது.

அனுபவ

சாத்த யமாக்க

இவ்வ த ெபளத்தத்த ல், 19

20இன் ெதாடக்க காலத்த ன் ேமற்கத்த ய அற வ யல்வாதப்

பார்ைவயும், உய ரியல்வாதப் பார்ைவயும், எல்லாவற்ைறயும் கண்டற ந்து
வ ளக்க முடியும் என்ற ந ச்சயவாதப் பார்ைவயும் இடம் ெபற்ற ருந்தாலும்,
ெவறும்

சாத்த ரங்கைளயும்,

சடங்குகைளயும்,

புேராக தத்ைதயும்,

மத

ஆத க்கத்ைதயும், சாத அைமப்ைபயும் ைவத்துக்ெகாண்டு சமூகத்த ன் மீது
சர்வ மானிய உரிைம ெகாண்டாடிக் ெகாக்கரித்த ைவதீக - ப ராமணியத்ைத
எத ர்த்துப் ேபாராடுவதற்கு உரிய நவீன கருத்த யல் ஆயுதமாகச் ெசயல்பட்டது
என்பைத மறுக்கவ யலாது.
இத்தைகய

ஒரு

காலகட்டத்த ல்

வாழ்ந்த

அேயாத்த தாசர்,

அேத

சூழலிலிருந்து ேவறுபட்ட ஒரு ெபளத்தத்ைத, சாத ஒழிப்பு - ப ராமண எத ர்ப்பு
என்ற ெசயலுக்குரிய ெபௗத்தத்ைத எப்படி ந ர்மாணித்தார் என்பைத அடுத்து
காணலாம்.
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3.

அேயாத்திதாசரின் காலம்

க அேயாத்த தாசர் (1845 - 194) வாழ்ந்த காலக்கட்டம் வரலாற்ற ல்
மிக

முக்க யமான

கலாச்சாரத்தாலும்,

கட்டமாகும்.
புராதனமான

இைறயாண்ைமயாலும்

ஈராய ரம்

ஆண்டுகளாக

ெபாருளுற்பத்த

பாரபட்சமான

வ தத்த ல்

முைறயாலும்,
சுய

த ருப்த

சாத ய
சமய
கண்டு

ெகாண்டிருந்த ஒரு ெபரும் சமுதாயத் த ல் அந்ந யரின் புத ய வாழ்க்ைகமுைற
புகுத்தப்பட்ட தால் ப ரளயமாற்றங்கள் உண்டான காலகட்டமாகும்.

இந்த

மாற்றங்கைள அண்டவ டாமலும், இவற்ற ன் நவீன அத காரத்ைதத் தாேன
அனுபவ க்குமாறும் ப ராமணியம் ேபயாட்டமாடிய காலகட்டமாகும்.
இப்படிப் ெபாதுப்பைடயாகச் ெசால்வைதவ ட, ஆங்க லக் கல்வ யால்
புத ய வாழ்க்ைக முைறக்குள் தங்கைளத் தக அைமத்துக் ெகாண்டிருந்த
பாரம்பரிய

உயர்குடிகைளச்

ேசர்ந்தவர்களின்

ெசயலூக்கமான

காலக்

கட்டமாக இதைனக் கருதலாம். ப ரிட்டிஷ் ஏகாத பத்த ய மும், ப ராமணியமும்
தங்கள் நலன்கைளப் பாதுகாக்க பலத்த ேபாராட்டங்களில் ஈடுபட்ட காலகட்டம்
என்றும் இதைனக் கூறலாம்.
சுேதச ய அரச யல் முயற்ச கள் சர்க்காருக்கு மகஜர் ெகாடுப்பத லிருந்து
ெதாடங்க ெமதுவாக வங்காளம், மராட்டியம், பஞ்சாப் பகுத களில் தீவ ரமான
சுயராஜ்ய க ளர்ச்ச யாக பரிணாமம் அைடந்து ெகாண்டிருந்தன. ேமற்கத்த ய
கல்வ க் கூடங்கள், க ற ஸ்தவ மிஷனரி களின் கல்வ - சமயப்பணிகள்,
சுேதச களின் எத ர்வ ைனகள், மாதாந்த ர சம்பளம் ெபறும் புத ய நகர்ப்புற
நடுத்தரவர்க்கம் ஆக யைவ புத ய சமூக எதார்த்தங்களாக க் ெகாண்டிருந்தன.
சமூகத்த ன்

புத ய

ெபாருளாதார

வர்க்கங்களான

பாட்டாளி

வர்க்கமும்,

ேதச ய முதலாளி வர்க்கமும் ெதாழிற்சாைலகள், ஆைலகள், கம்ெபனிகள்,
வர்த்தகம் ஆக ய ெபாருளாதார உற்பத்த ைமயங்கைளச் சார்ந்து உருவாக க்
ெகாண்டிருந்தன.

உருவாக ய ேபாேத நாக்பூர் (1877), பம்பாய், மதராஸ்

மாகாணங்கள் (1882 - 1890) ஆக ய பகுத களில் ெதாழிலாளர் ேவைல ந றுத்தப்
ேபாராட்டங்களும் ஏற்பட்டன.
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க ளர்ச்ச களிலும்,

ஆசார

சீர்த்த ருத்த

முயற்ச களிலும்,

(அரசு உத்த ேயாகங்களிலும்) ப ராமணிய சக்த கள், தீவ ர வாதத்ைதயும்,
இந்துமயமாதைலயும் தைல ேமற்ெகாண்டு ெசயல்பட்டன.

சகல அத கார

ைமயங்களிலும் ப ராமணர்கள் தங்கைள ந ைல ந றுத்த க் ெகாண்டார்கள்.
இவர்களது

சுேதச ய

முன்ைவக்கப்பட்டாலும்,
ஏற்ற

உயர்

ேகாரிக்ைககள்
அைவேவ

சாத யாருைடய

நலன்கைளக்

காப்பைவயாக

சாத ய

ேதசநலன்

கருத யைவயாக

அவர்களுைடய

ப ராமணியத்ைத

சமூக,

உள்ளூறச்

அரச யல்,

ெபாருளாதார

ெசயல்பட்டன.

அந்ந யரின்

வ ேதச ஆட்ச ய ன் கீழ் வாழ்ந்தவர்களின் சுேதச யம் என்பது இந்துத்துவ
மீட்ப யக்கமாகேவ பச்ைசயாகச் ெசயல்பட்டது.

புத ய ெவகுஜன அரச யல்

தளத்த ல்,

ந ர்வாக

பைழய

அற வாளி

வர்க்கமும்,

அற வாளிகளும்

ப ன்ெனாதுங்க , அரச யல் அற வாளிகளின் காலம் ேமல்ந ைலக்கு வந்து
ெகாண்டிருந்தது.

ச ல ப ரமுகர்களால் ேதாற்றுவ க்கப்பட்ட இந்த ய ேதச ய

காங்க ரஸ் 1905 வங்காளப் ப ரிவ ைனயால் தீவ ரவாதத்ைத ேநாக்க நகர்ந்து
ெகாண்டிருந்தது. வங்கத்த ல் இது ச றுபான்ைம ப ராமண இைளஞர்களால்
தைலமைறவு பயங்கரவாதமாகவும் உருவாக யது.

ேகாரிக்ைக அரச யல்

நடத்த ய மிதவாத காங்க ரசும், சுயராஜ்யம் ேகட்ட தீவ ரவாத காங்க ரசும்
சூரத் காங்க ரஸ் மாநாட்டில் ேமாத க் ெகாண்டன. ெதன்னாப்ப ரிக்கா வ ல்
சத்த யாக்க ரக பய ற்ச ையச் ேசாத த்தற ந்த எம்.
1914இல் இந்த யா வந்து ேசர்ந்தார்.

ேக.

காந்த அவர்கள்

அதுதான் அேயாத்த தாசர் மைறந்த

வருடம்.
அேயாத்த தாசர்

வாழ்ந்த

காலகட்டத்ைத

R.

சுந்தரலிங்கம்,

படித்த

பட்டதாரிகளின் சங்கங்களின் காலம் என்ேற வருணிப்பார் (R. Sundara
lingam: 1974).

பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டின் ப ற்பகுத ய ல் ெதன்னிந்த

யாவ ன் ஒவ்ெவாரு நகரத்த லும் ஆங்க லம் படித்தவர்கள் அடர்த்த யாக
வாழ்ந்த
சங்கேமா

இடங்களில்
இருந்தது.

ஒரு

இலக்க ய

மதராஸ்

சங்கேமா

மாகாணத்த ல்

அல்லது

ஒரு

ெசன்ைனய ல்

வ வாத
மட்டும்

1886இல் குைறந்தது நூறு சங்கங்கள் வைர இருந்ததாகச் சுந்தரலிங்கம்
புள்ளிவ பரத்ேதாடு எழுத யுள்ளார்.

இைவ ப ன்னாளில் ெதன்னிந்த ய

அரச யல் தைலவர்கைள உருவாக்க ய மழைலயர் பள்ளிகளாக இயங்க ன.
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இச்சங்கங்களில் பட்டதாரிகள்,
உறுப்ப னர்களாக
ெபரும்பான்ைம.

வக்கீல்கள்,

இருந்தார்கள்.

துபாஷ கள்,

இவர்களில்

ந லக்க ழார்கள்

ப ராமணர்

கேள

சங்கங்கள் சைபகளில் மட்டுமல்ல, பத்த ரிைகத் துைற,

சட்டம் நீத த்துைற, வருவாய்த்துைற, ந ர்வாகத்துைற, கல்வ த்துைற முதலிய
துைறகளிலும்

ப ராமணர்கேள

இரண்டாம்

ந ைல

அத காரி

களாகவும்,

உத்த ேயாகஸ்தர்களாகவும் இடம் ெபற்ற ருந்தார்கள். க ழக்க ந்த ய கம்ெபனி
ஆட்ச ெதாடங்க யத லிருந்து ச வ ல் சர்வீஸ் அத காரவர்க்கத்தாலும், ந ர்வாக
அற வு ஜீவ களாலுேம அரசாங்கம் நடத்தப்பட்டது; இந்த இரு தரப்பார்களில்
ப ராமணர்கேள ெபரும் பான்ைம இடம் ெபற்ற ருந்தது குற ப்ப டத்தக்கது.
சமய - சமூக - கலாச்சார தளத்த ல் புேராக த அத காரமும், க ராமப்புற
ேவளாண்ைம உற்பத்த ய ல் ந லவுைடைம அத காரமும்,

அரசாங்கத்த ல்

ந ர்வாக அத காரமும் ப ராமணர்களிடம் குவ ந்து க டந்தன.
தமிழக மக்களிடம் பரவ ய கருத்துக்கைளத் தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ைவத்த ருந்த பத்த ரிைகத் துைறயும் ப ராமண அற வாளிகள் ைககளில்
இருந்தன.
ேபான்ற

ஜி.

சுப்ப ரமணிய

குற ப்ப டத்தக்க

ெசயல்பட்டார்கள்.

ஐயர்,

ப ராமண

கஸ்தூரிரங்கன்,

பத்த ரிைகயாளர்கள்

பாரத யார்
தீவ ரமாகச்

1882-ல் ெதாடங்கப்பட்ட சுேதசமித்த ரன்’ ப ராமணரின்

நலைன ெவளிப்பைடயாகேவ காத்தது.
இக்காலகட்டத்த ல்

ஐேராப்ப ய

மிஷனரிகள்

(ேவதேபாதகர்கள்)

‘ெசாைசட்டிகள்’ ஏற்படுத்த , க ற ஸ்தவ மதத்ைதப் பரப்ப னார்கள். இேதேபால
இந்த ய படிப்பாளி வர்க்கம் ெசாைசட்டிகைள ஏற்படுத்த ’, இந்து ஆசார
சீர்த்த ருத்தப் பணிகளில் முழு மூச்சாக ெசயல்பட்டது.

இந்து மதத்ைத,

நவீன மத ப்பீடுகளுக்கு ஏற்றவாறு சீர் ெசய்வது, சாத களுக்கு இைடய ல்
ந லவ வந்த ேவற்றுைமகைள அகற்றுவது, ெபண்களுக்குக் கல்வ உரிைம
வழங்குவது,

வ தைவகளுக்கு

மறுவாழ்வு

அளிப்பது,

கலப்பு

மணம்,

மூடவழக்கங்கைள அகற்றுவது என்ற சீர்த்த ருத்தங்கைள வலியுறுத்த யது.
ஆனால் வங்காளப் ப ரிவ ைனக்குப் ப றகு (1905) சமூக சீர்த ருத்த முயற்ச கள்
ப ன்தள்ளப்பட்டு, சுேதச வ டுதைல அரச யல் க ளர்ச்ச கள் முன்னுக்கு வந்தன.
பரிபூரணமான சுயராஜ்யம் க ைடத்த ப றேக சீர்த்த ருத்தங்கள் சாத்த யப்படும்

www.Kaniyam.com

80

FreeTamilEbooks.com

ராஜ் ெகௗதமன்

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

என்ற அரச யல் ப ரதான ேபச்சாக யது.
சமூக

-

சமய

‘த ேயாசப கல்

சீர்த்த ருத்தத்த ல்

ெசாைசட்டி’

பங்குெபற்ற

குற ப்ப டத்தக்கது.

வாழ்க்ைகய ல் இதற்கு முக்க ய பங்கு உண்டு.
த ேயாசப கல்

ெசாைசட்டி

ெசன்ைன

‘ெசாைசட்டிகளில்’,
அேயாத்த தாசரின்

1882இல் பம்பாய லிருந்து

அைடயாறுக்கு

இடம்

ெபயர்ந்தது.

1883இல் ெதன்னிந்த யாவ ல் இதற்குக் குைறந்தது ஒன்பது க ைளகள்
ேதான்ற வ ட்டன.
பார்ப்பன
தது.
அரச யல்

-

(R.S. 1974:298).

பார்ப்பனரல்லாத

இன்னும்

உயர்சாத களிடம்

குற ப்ப ட்டுச்

க ளர்ச்ச ய லிருந்து

இச்சைபக்கு இந்துக்கள், குற ப்பாக
ெசான்னால்,

ஒதுங்க ய ருந்த

வர்க்கத்த டம் இதற்கு ஆதரவு அத கம் இருந்தது.
க ைளகளின்

கமிட்டிகளிலும்,

துைண

நல்ல

ெசல்வாக்க ருந்

உத்த ேயாகம்
இந்து

பார்த்த,

அரச

அத கார

த ேயாசப ய ன் எல்லாக்

கெலக்டர்,

மாவட்ட

முன்சீப்

அல்லது தாச ல்தார்கள் தவறாமல் இடம் ெபற்ற ருந்தார்கள் வக்கீல்கள்,
ஆச ரியர்கள், பத்த ரிைகயாளர்கள், ப ராந்த ய அரச யல் பணிய ல் முன்னணி
வக த்தவர்கள் இதன் உறுப்ப னர்கள் வணிக வர்க்கம் இதற்குப் ெபாருள்
உதவ ெசய்தது. இவர்கைளேய 1885இல் கர்னல் ஆல்காட் (சைபத்தைலவர்)
இந்த ய மக்களின் மலர்கள்’ என்று வருணித்தார் (R. S 19744).
ேமற்கத்த ய கல்வ கற்றவர்கட்கும்,
சுயமரியாைத

உணர்ைவத்

இச்சைப,

அவர்களது ேதசத்த ற்கும் ஒரு புத ய

தந்ததாக

சுந்தரலிங்கம்

குற ப்ப ட்டுள்ளார்

(R.S.1974 : 302).
இேத

சைபதான்,

ெபளத்தர்களுக்கும்

ெசன்ைனவாழ்
சுயமரியாைத

சுந்தரலிங்கம் மீபீப்படுத்தவ ல்ைல.
கல்வ க் கண்ைணத் த றந்தது.

நவெபளத்தர்களுக்கும்,

உணர்ச்ச ைய

தலித்

ஏற்படுத்த யைதச்

இச்சைப பஞ்சமச் ச றுவர்களுக்குக்

அேயாத்த தாசர், P. லட்சுமி நரசு முதலான

மாற்றுச் ச ந்தைன மற்றும் ெசயல் வீரர்களுக்கு உறுதுைணயாக இருந்தது.
சமூக வ டுதைலய ல் தன்ைன ஈடுபடுத்த க் ெகாண்ட நவெபளத்தத்த ற்கு
ஆதரவளித்தது. பாரத ேபான்ற அரச யல்வாத களுக்கு த ேயாசப அத்தைன
உகப்பான சைபயாக இருந்தத ல்ைல.

ஆல்காட் தைலவராக இருந்தவைர

அச்சைபைய ப ராமணியம் ஏற்றத ல்ைல.
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ஆனிெபஸண்ட ைகக்குச் சைப மாற ய ேபாது ப ராமணியத்த ன் ப டிக்குள்
சைப வந்துவ ட்டதாகேவ ெசால்லலாம்.
அேயாத்த தாசர் நீண்ட ஆராய்ச்ச க்குப்ப றகு 1890-ல் ெபளத்த தன்மத்த ன்
உண்ைமகைளக் கண்டு ஏற்றார்.
அணுக

1896, 1898 ஆண்டுகளில் ஆல்காட்ைட

ெசன்ைனய ல் ஒரு ெபௗத்த வ காைரயும்,

ெபளத்த சங்கமும்

ந றுவ ஒத்துைழப்புக் ேகட்டார் எனத் ெதரிக றது.

1898இல் அவரும்,

அவரது நண்பர் P. க ருஷ்ண சாமியாரும் ஆல்காட்டு டன் ச ேலான் ெசன்று
மலிக்கண்ட வ காைரய ல் சுமங்கல மஹாநாயகா வ டம் பஞ்சசீலம் ெபற்று
ெபளத்தரானார்கள்.

த ரும்ப வந்த தாசர் தமது ெபளத்த நண்பர்கேளாடு

ேசர்ந்து ராயப்ேபட்ைடய ல் ‘ெதன்னிந்த ய சாக்ைகய புத்த சங்கம்’ என்ற
சங்கத்ைத 1898இல் ஏற்படுத்த னார்.

ச க்காேகாவ ல் வாழ்ந்த டாக்டர்.

பால்காரஸ் என்பவர் இதன் ப ரச ெடண்ட் ஆக இருக்க ஒப்புக்ெகாண்டார்.
ெபங்களூர், ேகாலார் தங்கவயல், த ருப்பத்தூர், ெசகந்த ராபாத், ரங்கூன்
ஆக ய ஊர்களில் வ ைரவ ல் இச்சங்கத்த ற்குக் க ைளகள் ேதான்ற ன.
(ப ன்னர் இச்சங்கத்த ன் ெபயர் ெதன்னிந்த ய ெபளத்த சங்கம்’ என மாற்றப்
பட்டது).

1898 - 1908 காலகட்டத்த ல் ெபளத்த சமய நடவடிக்ைககளுக்கு,

(குற ப்பாக
தர்மத்ைத

தலித்துக்களிைடேய)
வ ரிந்த

அளவ ல்

இச்சங்கேம

பரப்புவதற்காக

ைமயமாய ற்று
1907இல்

ெபளத்த

தாசர்

தமிழன்

வாரப்பத்த ரிைகையத் ெதாடங்க னார். இவ்வாண்டில் ஆல்காட் இறந்தேபாது,
ஆனிெபஸண்ட அைழப்ப ன் ேபரில் தாசர் ெசன்று ெபௗத்த முைறப்படி
அவருக்கு இறுத ச் சடங்குகைள ந ைறேவற்ற னார்.

சங்கம் இயங்க ய

கட்டிடத்த ற்குத் ெதாடர்ந்து ெபஸண்ட மாத வாடைகயாக அவருக்கு பத்து
ரூபாய் அளித்து வந்தார்.
பத்த ரிைகக்காக,

ேகாலார்

நன்ெகாைட களும் வழங்க னார் தமிழன்’
தங்கவயல்

ெபௗத்தர்கள்

கூடி

ஒரு

ச று

அச்ச யந்த ரம் வாங்க த் தந்தார்கள்.
தாசர்

ெதாடங்க ய

குற ப்ப ட்டார்.

அைவ:

ெபளத்த

சங்கத்த ன்

ேநாக்கங்கைள

அவேர

சாத ேபதமின்ைம, பூர்வீக த ராவ டைர (பைறயர்)

ேமம்படுத்துதல், மதுமாமிசம் ைகவ டுதல்; பஞ்சசீலம் ெபறுதல்; அைனவரும்
சமம் (11.

1912 :
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ெசயல்பட்ட ேபாேத, ெசன்ைன புதுப்ேபட்ைட ேகாமளீஸ்வரன் ேகாவ லருக ல்,
இலங்ைக ெபளத்த ப ட்சு தர்மபாலா உண்டாக்க ய மகாேபாத சங்கத்த ன்
க ைளய ல் சாத ேபதம் வழக்கம் ேபாலக் கைடப்ப டிக்கப்பட்டது (11.
:

168).

1911

அேயாத்த தாசர் ேபான்ற தலித்ெபளத்தர்களுக்குச் சாத ேபத

ஒழிப்பு - சமத்துவம் ஆக யவற்ற லிருந்த தீவ ரம் ஏைனய ெபௗத்தர்களுக்கு
இல்லாமலிருந்தது சகஜம்தான்! அதுதான் இயல்பு
அேயாத்த

தாசரும்,

முற்பகுத ய ல்

அவரது

ெசன்ைன,

நண்பர்களும்

ெபரம்பூர்,

20ஆம்

ேகாலார்

நூற்றாண்டின்

தங்கவயல்

ஆக ய

இடங்களில் ேமற்ெகாண்ட கல்வ மற்றும் சமூக ேமம்பாட்டுப் பணிகைள
ஞான.

அலாய்ச யசும், எஸ்.

வந்துள்ளார்கள்.

ெபருமாளும் ெவளிச்சத்த ற்குக் ெகாண்டு

ெதாண்ைட மண்டல வல்ல காளத்த

ைவத்த ய ச ம்ஹம், சங்ைக.
நாயகர்’ என்றும்,

கவ ராஜபண்டிட் க.

ஶ்ரீலஶ்ரீ அேயாத்த

ெதய்வப்புலைம,

அேயாத்த தாஸ தம்ம

தாஸ பண்டிதர் என்றும் அவரது

ஆதரவாளர்களால் கனத்த மரியாைதேயாடு அைழக்கப்பட்ட தாசர் தமது
வாழ்நாள்

முழுவதும்,

கடுைமயான

ப ராமணிய

எத ர்ப்புக்க ைடய ல்

பத்த ரிைக மற்றும் சங்கத்த ன் மூலமாக ெபளத்த தன்மத்ைத,

தமிழக

பூர்வகுடிய னரான சாத ேபதமற்ற த ராவ டர்களின் (அதாவது பைறயர்களின்)
மதமாக, ப ராமணியத்துக்கு எத ர்மதமாகக் கட்டி எழுப்ப அரும்பாடுபட்டார்.
மராட்டியத்த ல்

அம்ேபத்கர்

ஆரம்ப த்த

நவயான

ெபௗத்த

இயக்கத்

த ற்குச் சுமார் அைர நூற்றாண்டுக்கு முன்பாகேவ தாசர் இப்பணிையத்
ெதாடங்க வ ட்டார்.

நவயான ெபௗத்தத்த ன் முன்ேனாடி என்ேற தாசைர

அைழக்கலாம்.
வழக்கமான ெபளத்தமத வரலாற்ற லிருந்து வ லக , தாசர், பழந்தமிழ்
இலக்க யங்கள், ந கண்டுகள், ெபளத்த சமய நூல்கள், ெசவ வழிக்கைதகள்,
பழெமாழிகள், ஆக யவற்ைற மறுவாச ப்புச் ெசய்து ெபளத்த தன்மத்ைத,
வாழ்ந்து வீழ்ந்த பைறயரின் பூர்வமதமாக, பாத க்கப்பட்ேடாரின் மதமாகக்
(Subaltern Religion) கட்டி எழுப்ப முயன்றார்.

இது அவரது தனித்தன்ைம.

அவரது இந்த ரர் ேதச சரித்த ரமும், ஆத ேவதமும் இத்தனித் தன்ைமய ன்
ெவளிப்பாடுகள்.
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ெபளத்தர்கள் ேவறு; ைசவ - ைவணவர்கள் (இந்து) ேவறு என்று தாசர்
மக்கள் ெதாைக கணக்ெகடுப்ப ன் ேபாது வலியுறுத்த னார்.

1881 மக்கள்

ெதாைக கணக்ெகடுப்ப ல், க ற ஸ்தவர் - மகமத யர் - சீக்க யர் அல்லாத
அத்தைன மக்கைளயும் இந்துக்கள் எனக் குற க்கு மாறு ெசான்ன ப ராமண
அத காரிகளின் ேயாசைனைய அப்ேபாைதய ப ரிட்டிஷ் சர்க்கார் ஏற்றுக்
ெகாண்டைத

எத ர்த்து,

ெசான்னவர் தாசர்.

அம்மக்கைள

ஆத

தமிழர்கள்’

என்று

பத யச்

ெதாடர்ந்து இதைன தாசர் வலியுறுத்த வந்தைத 101

மக்கள் ெதாைக கணக்ெகடுப்பு ஏற்றுக்ெகாண்டது. 1911 - 21 கணக்ெகடுப்ப ல்
த ராவ டெபளத்தர்களின் எண்ணிக்ைக கூடிய ருந்தது.
தாசர் அவர்காலச் ைசவ - ைவணவ ேமன்மக்களின் தாக்குதலுக்கு
உள்ளானார்.
படுத்த ய

அவரது

மகாேபாத

சாக்ைகய

சங்கத்த லும்,

க ைளச்சங்கத்த லும்

களும் (ேயசுக ற ஸ்துவும்) குைறகூற
பரவ ன.

யாழ்ப்பாணம்

ச ங்கார

நாயன்மார்களும்,

ேவலு

ஏற்

ஆழ்வார்

வ மர்ச க்கப்பட்டதாகச் ெசய்த கள்

கத ைரேவல்ப ள்ைளய ன்

ஆதரவாளர்களான

த ருவாரூர் வ ருத்தாசலம் முதலியார் மகன் கலியாண சுந்தரமும் (த ரு.
வ . க.) அவர் நண்பர்களும் ராயப் ேபட்ைட. ெபௗத்த சங்கக் கூட்டங்களில்
குழப்பத்ைத உண்டாக்க னார்கள். K. வடிேவலு ெசட்டியார், வ த்வான் ெசன்ன
ேகசவலு ஆக ேயார் ெபருங்கூச்சலிட் டார்களாம்!
த ருந்த னாராம்.

ப றகு த ரு.வ .க, மனம்

ஆல்காட் ஜினராஜதாசர், தர்மபாலா ஆக ேயார் எழுத ய

ெபௗத்த நூல்கைளக் கற்றுணர்ந்து தமது எத ர்ப்ைப மாற்ற க்ெகாண்டாராம்.
ெபௗத்த தன்மத்த ன் ச றப்ைப உணர்ந்தப ன் அவேர புத்தம் தர்மம் சங்கம்’
பற்ற உைரயாற்ற னார்; எழுத னார்.

தமிழிலக்க யத்த ல் ெபௗத்தம்’ என்ற

ச று நூைல எழுத னார் (G. John Samuel 1998:533).

தமது வாழ்க்ைகக்

குற ப்புக்கள் நூலில் இதைன ந ைனவு கூர்ந்துள்ளார் (கழகம். 1982: 506 - 7).
இேத நூலின் முதல் பகுத ய ல், ச றுவயத ல் ஈராண்டுகளாகத் தமது காலில்
ஏற்பட்டு வருத்த ய ேநாைய குணப்படுத் த ய அேயாத்த தாசரின் மருத்துவப்
புலைமைய ெவகுவாகப் பாராட்டியுள்ளார்.

தாசருக்கு இரங்கற்பாவும்

எழுத னார்.
அேயாத்த தாசர் உய ேராடு வாழ்ந்த காலத்த ல் காரிய சாத்த யமாகா
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த ருந்த ெபளத்தமாநாடு, அவர் காலத்த ற்குப்ப ன் 1917இல் ெசன்ைன ய ல்
சாத்த யமாய ற்று.

அதுேவ ெபளத்த முதல் மாநாடு.

அத ல் மாண்ேடகு -

ெசம்ஸ் ஃேபார்டு குழுவ டம் ஆத த ராவ டர்களுக்குரிய அரச யல் உரிைமகள்
(ப ரத ந த த்துவம்) ேகாரி மனு ெகாடுக்கத் தீர்மானம் ந ைறேவற்றப்பட்டது. P.
லட்சுமி நரசு தைலைமேயற்ற இம்மாநாட்டுக்கு ைமசூர், ெசகந்த ராபாத்,
தமிழ்நாடு,

ெகாழும்பு,

ரங்கூன்

ப ரத ந த கள் வந்தார்கள்.

ஆக ய

இடங்களிலிருந்து

இைதத் ெதாடர்ந்து 1920,

1932,

ெபளத்த
1952ஆம்

ஆண்டுகளில் ெவவ்ேவறு ஊர்களில் ெபளத்த மாநாடுகள் நைடெபற்றன
(GIS 1998-534)
தாசர்காலத்த லும், அவருக்கு ப ன்னரும் ைமசூர்மாகாணம் ேகாலார்
தங்கவயல், ெபளத்த சமயம் - கல்வ நடவடிக்ைககளில் முக்க ய பங்காற்ற யது.
தங்கவயலில்

உைழத்த

தலித்ெதாழிலாளிகள்

மாற யது குற ப்ப டத்தக்கெதாரு ந கழ்வாகும்.

ெபளத்த

சமயத்த ற்கு

தாசரின் உறவ னர் M. Y.

முருேகசர் 1907இல் தங்கவயல் மாரிக்குப் பத்த ல் சாக்ைகய சங்கத்த ன்
க ைளையத்
P.

ெதாடங்க

ெபரியசாமி

இவர்கேளாடு

ைவத்தார்.

புலவரும்

இவரும்,

ெசன்ைன

G.அப்பாத்துரையாரும்,

ெசன்று
E.N.

E.

குருசாமியாரும்,

பஞ்சசீலம்

A.

ெபற்றார்கள்.

அய்யாக்கண்ணு

புலவரும்

இைணந்து மாரிக்குப்பம் சங்க நடவடிக்ைககைளப் பார்த்துக் ெகாண்டார்கள்.
M. Y. முருேகசர் தங்கவயலில் ஒரு சாதாரண உத்த ேயாகஸ்தராகய ருந்து
துைண சம்பள ேரால் ஆபீசராக , தங்கச்சுரங்கத்த ன் ஓர் ஒப்பந்ததாரரானார்
இவேர

மாரிக்குப்பம்

சங்கத்த ற்ெகன

ஒரு

ெபரிய

கூடம்

கட்டினார்.

1908இல் ேகாலார் தங்கச்சுரங்கத் ெதாழிலாளிகள் ஆய ரம் ேபரும் தங்கள்
குடும்பங்கேளாடு அயர்லாந்து ப ட்சு வ ஸீத்தரிடம் பஞ்சசீலம் ெபற்றதால்
மாரிக்குப்பம் சங்கக் கூடத்த ல் நைடெபற்ற வாராந்த ரக் கூட்டங்களுக்கு
மக்கள் த ரளாக வருைக புரிந்தார்கள். ச ேலான், பர்மா, தாய்லாந்து, ச யாம்
ஆக ய நாடுகளிலிருந்து ெபௗத்த ப ட்சுக்கள் வந்து ேகாலார் தங்கச் சுரங்கத்
ெதாழிலாளிகளிடம் ேபாத த்தார்கள். ேகாலார் தங்க வயலில் ஒரு பகுத யான
ேசம்ப யன் ேகால்டு ரீவ்ஸ் என்ற இடத்த ல் 1916இல் ெதாடங்கப்பட்ட ெபளத்த
சங்கத்த ற்கு லட்சமி நரசு, ெபரியசாமி புலவர் (த ருப்பத்தூர்), K. A.பட்டாபிராமர்
(தாசரின் மகன்), ெசாப்பேனஸ்வரி அம்மாள் ஆக ேயார் வருைக தந்தார்கள்.
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இவ்வ ரு சங்கங்களும் ஐம்பது வருடங்களுக்கு ேமலாக இப்பகுத களில்
ெசயல்பட்டு வந்தன.
மாரிக்குப்பம் சங்கத்த ற்ெகன ஒரு நூலகம் இருந்தது. இங்ேக ெபளத்த
நூல்கள்,

ெவளிநாட்டுப் பத்த ரிைககள்,

ஓைலச்சுவடிகள் முதலானைவ

த ரட்டப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்பட்டன. இது ஒரு ெபளத்த ஆய்வு ைமயமாக யது.
வருடாந்த ர

நாட்களில்

வ ரிவுைரகள்

ந கழ்த்தப்பட்டன.

சங்கத்த ன்

தைலைமய ல் ெபளர்ணமி நாட்கள் ெகாண்டாடப்பட்டன. சங்கராந்த புத்தரின்
ந ருவாண

நாளாகவும்,

அனுசரிக்கப்பட்டன
சத்த யம் ெசய்து,
நடத்த

ெபாங்கல்

த ருக்குறள்,

பண்டிைக
தம்மபதம்

புத்த
ஓத

பண்டிைகயாகவும்
அவற்ற ன்

ேபரில்

தாலிக் கட்டிச் சீர்த ருத்த த ருமணங்கள் சங்கத்த ல்

ைவக்கப்பட் டன.

ெபரியாரின் சீர்த ருத்த த ருமணங்களுக்கு

இச்சங்கேம முன்ேனாடி இச்சங்கத்த ல் சாத க் கலப்பு மணம் ெசய்து ெகாண்ட
அன்னபூரணியும், A.ரத்தின சபாபத யும் ப ன்னர் ெபரியாரின் பகுத்தற வு
இயக்கத்த ன் முக்க ய ேபச்சாளர்களாக, எழுத்தாளராக ஆனார்கள் (GIS :
1998:535).
ேகாலார் தங்கவயல் ெபளத்த சங்கங்கள் தங்கள் ெசாந்த அச்சகங்கள்
வழியாக ெபளத்த இலக்க யங்கைள ெவளிய ட்டன.
ெசன்ைனய ல் M. Y. M. Printing Press - ம்,

M. Y. முருேகசருக்குச்

P.M. ராஜரத்த னத்த ற்குத்

தங்கவயலில் Siddhartha Printing Press 7- ம் ெசாந்தமாக இருந்தன. ச த்தார்த்தர்
அச்சகத்த லிருந்து அேயாத்த தாசரின் நூல்கள் மறுபத ப்பாக ன.
சங்கங்கைளத்

ேதாற்றுவ த்துச்

ெசயல்படுத்த யவர்களின்

ப றகு சங்கப்பணிகளில் ெதாய்வு ஏற்பட்டது.
மகன்.

ேமற்படி

மைறவுக்குப்

E.N. அய்யாக்கண்ணுவ ன்

உலகநாதன் என்பவேர அவருக்குப் ப ன் மாரிக்குப்பம் ெபௗத்த

பாடசாைலையயும்,

ேகாலார்

தங்கவயல்

ெபளத்தர்கைளயும்

பார்த்து

வருக றார் (GIS : 1998:537).
வட ஆர்க்காட்டில் ெபளத்த சங்கங்கள் பல ேதான்ற யதற்குப் ெபரியசாமிப்
புலவர் என்பவர் முக்க ய காரணம். த ருப்பத்தூரில் இவரும், T. N. ஹனுமந்த
உபாசகரும் ஒரு ெபௗத்த சங்கம் ஏற்படுத்த

னார்கள்.

மாரிக்குப்பம்

ெபௗத்த பாடசாைலய ன் ஆச ரியர் அய்யாக் கண்ணுவ ன் உறவ னர்கள்
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ெதன்னாப்ப ரிக்க ேநட்டாலில் ெபௗத்த சங்கம் ெதாடங்க னார்கள் (GIS :
1998:537).

ரங்கூன் ெபளத்த சங்கத்த ல் தாசரும், க ருஷ்ணசாமியாரும்

உைரயாற்ற யுள்ளார்கள். ெபரம்பூர் ெபௗத்த சங்கம், பாடசாைல பணிகளில்
தாசரின்

நண்பர்கள்

ெசயல்பட்டார்கள்

P.

லட்சுமி

ெபரம்பூர்

நரசுவ ன்

ெபளத்த

தைலைமய ல்

சங்கத்த ன்

பற்ற த் தனியாக, வ ரிவாக எழுதேவண்டும்.

ச றப்பாகச்

ேதாற்றம்

வளர்ச்ச

இங்கு அது சாத்த யமில்ைல.

இவ்வாறாக, வட ஆர்க்காடு, ேகாலார் தங்கவயல், ெபங்களூர், ரங்கூன்,
ெசன்ைன

ராயப்ேபட்ைட,

ெபரம்பூர்

ெபளத்தம்

முதல்

வ ழிப்புணர்வ ன்

நவீன

பகுத களில்

தலித்துக்களிைடேய

வ ைதகைள

வ ைதத்தது.

ஆய னும் இதன் அறுவைடைய தலித்துக்கள் முழுைமயாகப் ெபறவ ல்ைல;
புரட்டஸ்டண்ட் க ற ஸ்தவம் தழுவ ய தலித்துக்கள் ெதன் தமிழ் நாட்டில்
மத அடிப்பைடய ல் தங்கைள முன்ேனற்ற யது இக்காலகட் டத்த ல் தான்.
கத்ேதாலிக்கக் க ற ஸ்தவத்துக்கு மாற ய தலித்துக்கள் அந்த மதந றுவன
அடிப்பைடய ல்

தங்கள்

வாழ்க்ைகைய

ேமம்படுத்த ட

முடியாதவாறு

ப றசாத கைளச் ேசர்ந்த கத்ேதாலிக்கக் க ற ஸ்தவர்கள் அதைன தங்கள்
வசப்படுத்த க்
உயர்சாத

ெகாண்டார்கள்.

வசமாக வ ட்ட

கத்ேதாலிக்க

கத்ேதாலிக்கமத

தலித்

க ற ஸ்தவர்கள்

ந றுவனத்துக்

தங்கள் தைலகைள முட்டி ேமாத க் ெகாண்டிருந்தேபாது,

குள்ேளேய
இப்படிெயாரு

சந்தர்ப்பத்ைத புராட்டஸ்டண்டு தலித் க ற ஸ்தவர்களும் எத ர்ெகாண்டார்கள்.
குற ப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த தலித்துக்கள் லண்டனில்
தைலைமயகம் ெகாண்டிருந்த ‘இரட்சணிய ேசைன’ (Salvation Army) என்ற
புரட்டஸ்டண்ட் சைபய ல் த ரளாகச் ேசர்ந்தார்கள்; ஏறத்தாழ 99 வ ழுக்காடு
அவர்களாகேவ இருந்தார்கள்.
அைழத்தார் கள்.

இச்சைபக்கு நாகர்ேகாவ ல் புத்ேதரிய ல் காதரீன்பூத்

ஆஸ்பத்த ரி இருந்தது;
முதலான

துைண

இச்சைபையப் ப றர் பைறயர் சைப என்ேற

மருத்துவத்த ல் ெசவ லியர், ேலப் ெடக்னீச யன்

மருத்துவக்

கல்வ ைய

இந்த

ஆஸ்பத்த ரி

ேசைன

க ற ஸ்தவர் களுக்கு வழங்க யது; ேசைனக்குரிய பாடசாைலகள் கல்வ ைய
வழங்க ன.

மிகவும் ஏழ்ைம ந ைலய லிருந்த பல குடும்பங்களிலிருந்து

ேமற்படி கல்வ

வசத

ெபற்ற குழந்ைதகள் ெவளிநாடுகளுக்குச் ெசன்று

பணிபுரிந்து சம்பாத த்துச் ெசல்வந ைலக்கு வந்து ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
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ெமாத்த சைபேய தலித்துக்களின் சைபயாக இருந்ததாலும், இச்சைபய ன்
தைலைமயகம்
தாங்கேள

இங்க லாந்த ல்

முன்ேனற்ற க்

இருந்ததாலும்

ெகாள்ள

தலித்துக்கள்

முடிந்தது.

தங்கைளத்

இப்படிெயாரு

வசத

கத்ேதாலிக்க தலித் க ற ஸ்தவர்களுக்கு இல்ைல; ஏெனனில் கத்ேதாலிக்க
சைப முழுவதும் அவர்கள் வசம் இல்ைல.
தாசர்

காலத்த ல்

மதத்ைதத்

தழுவ

வடதமிழ்

நாட்ைடச்ேசர்ந்த

முன்ேனற னாலும்,

தலித்துக்கள்

கன்னியாகுமரி

ெபௗத்த

தலித்துக்கள்

க ற ஸ்தவ சைபையக் ைகப்பற்ற கல்வ , ேவைல வாய்ப்பு, சம்பாத்த யம்
ெபறமுடிந்த அளவ ற்குப் ெபறமுடியவ ல்ைல.
ெபளத்த

சைபகளின்

இலங்ைகச்
ெபௗத்த

முழு

ச ங்களவர்

ஆதரவு

முழுைமயாக

நாடுகளிலிருந்து

நத

ேமற்கத்த ய, ஜப்பானிய

இவர்களுக்குக்
ெபௗத்தம்

மற்றும்

க ட்டவ ல்ைல.

தழுவ ,

ெதாழில்

நுட்ப

இன்றுவைர
உதவ கைளப்

ெபற்றுக் ெகாண்டிருப்பது ேபால தாசர்கால தலித் ெபௗத்தர்களால் ெபற
இயலவ ல்ைல. ேமலும் ெபௗத்தத்த ற்கு மாறாத ெபரும்பான்ைம வடதமிழக
தலித்துக்கள் தாசர் காலத்த ேலேய பார்ப்பனர் அல்லாதவர் கட்ச , த ராவ …
இயக்கம்,

காங்க ரஸ்

ஆக யவற்ற ல்

இைணந்து

ச லர்

ஆதாயங்கைள அைடந்தேதாடு கைரந்து ேபாய னர்.

சல

அரச யல்

எப்படிேயா கடந்து

ேபான வரலாற்ைற ந மிர்த்த முடியாது. ெபளத்த க்ஷணிக வாதப்படி எல்லாேம
கணந்ேதாறும் மாற க் ெகாண்டிருக்க ன்றன.

கடந்து ேபானது ஒருேபாதும்

த ரும்பாது, ஆனால் அதனால் வ ைளவுற்ற காரியங்களின் ஆற்றலுக்குத்
தகுந்தபடி ெதாடர்ச்ச யான மாற்றங்கள் நடந்ேத தீரும்.
தாசர் கால ெபளத்த தலித்துக்கள் எழுத்துப்பணிய லும் ஈடுபட்டார்கள்.
இத ல் தாசர் தைலச றந்தவர்.
அவரது நூல்கள் :

1.

ெபளத்த சங்கத்த ன் மூலமாக ெவளிவந்த

புத்தரது ஆத ேவதம் (1912.

பக்.

296); 2.

Bud-

dhist Doctrincs-Questions and Answers (Second Edition: 1912.pp.40). 3. இந்த ரர்
ேதச சரித்த ரம் (1931 பக்.184). வ வாக வ ளக்கம் (4ஆம் பத ப்பு - 1926. பக்.
64).

5.

ஹரிசந்த ரனின் ெபாய்கள் (1931.

பக்.

34).

எழுத ய புத்தரது அருளமுதம்’ (1950) ெவளிவந்தது.

G.அப்பாத்துரையார்

மாரிக்குப்பம் ெபௗத்த

பாடசாைல ஆச ரியர் அய்யாக்கண்ணுபுலவர், புத்தேதாத்த ர சங்கீதங்கள் பல
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எழுத இைச அைமத்தார். புத்தர் சரித்த ரப் பா’ என்று ெசய்யுளில் புத்தரின்
சரித்த ரத்ைத எழுத னார். அது ைகெயழுத்துப் ப ரத யாகேவ உள்ளது (GIS.
1998:537).
தாசர் ேதாற்றுவ த்த ‘தமிழன்’ பத்த ரிைக, ெசன்ைனய ல் 14 வருடங்களாக
ெவளிவந்தது.

1907 முதல் 1914 வைர (தாசர் இறக்கும் வைர) அவரது

ஆச ரியத்துவத்த லும்,

அவருக்குப்ப ன்

1919)

வைர

க.அ.பட்டாப ராமர் ெபாறுப்ப லும் ெவளிவந்தது.
அதைன

யார்

நடத்த யெதனத்

அவரது

புதல்வர்

1910 முதல் 1022 வைர

ெதரியவ ல்ைல.

1922இல்

தமிழன்

ெவளியீடு ெசன்ைனய ல் ந ன்றுவ ட்டதாகவும், ப றகு G. அப்பாத்துைரயாைர
ஆச ரியராகக் ெகாண்டு அது மீண்டும் ேகாலார் தங்க வயலிலிருந்து 1926
முதல் 1935 வைர ெவளிவந்ததாகவும் எஸ்.
(GIS 1998:537).

ெபருமாள் குற ப்ப டுக றார்

ஞான அலாய்ச யஸ் ெதாகுத்துப் பத ப்ப த்துள்ள தமிழன்

இதழ்களில் (1907 – 194) பத வாக ய ச லவற்ைறத் ெதரிந்து ெகாள்ளலாம்.
தாசர்

காலத்த ல்

ேகாரிக்ைககளும்,

ந கழ்ந்த

ேதச ய

காங்க ரஸின்

மிதவாத,

தீவ ரவாத

க ராம் பஞ்சாயத்து ராஜ் முதல் அந்ந யப் ெபாருள்

புறக்கணிப்பு - பூரண சுயராஜ்யம் வைரய லான அரச யல் ேகாரிக்ைககளும்,
வ. உ. ச தம்பர னாரின் சுேதச கப்பல் வர்த்தக முயற்ச களும், தூத்துக்குடி
மற்றும் த ருெநல்ேவலி கலவரங்களும், ஆஷ் துைரைய வாஞ்ச நாதன் சுட்டுக்
ெகான்ற பயங்கரவாதமும், தமிழன் இதழ்களில், தாசரின் வ மர்சனத்ேதாடு
பத வாக யுள்ளன.

இந்து

ஆசார

சீர்த ருத்த

முயற்ச கள்,

க ற ஸ்தவ

மிஷனரிகளின் கல்வ ப்பணிகள், மதமாற்ற முயற்ச கள், க ற ஸ்தவத்த ல்
சாத யம்

முதலானைவ

நடவடிக்ைககள்,

தமிழனில்

இடம்ெபற்றுள்ளன.

ப ரிட்டிஷாரின்

சனாதனப்

முனிச பாலிடி

பாகுபாடற்ற

அரசாட்ச ,

வகுப்புவாரி ப ரத ந த த்துவம் - இட ஒதுக்கீடு முதலான ேகாரிக்ைககள்,
ஆக யைவ தமிழனில் வ ரிவாக இடம் ெபற்றுள்ளன. சுருங்கச் ெசான்னால்
தாசர்கால சுேதச யம், ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச , ெபாருளாதாரம், சமூக - அரச யல்,
ப ராமணியம் ஆக யைவ தாசரின் தலித்த ய ேநாக்க ல் தமிழனில் வ ரிவாக
வ மர்ச க்கப்பட்டுள்ளன.
பத்த ரிைகத்தளத்த ல்,
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சுேதசமித்த ரேனாடு ெதாடர்ந்து வ வாதப் ேபார் புரிந்தது.

தலித்துக்கைள

அவமத ப்பத ல் முதலிடம் வக த்த சுேதசமித்த ரனின் ஒவ்ெவாரு ெசயைலயும்
தாசர் கண்டித்தார். சு.மி ’ (டிச. 31, 1907) இதழில் ெவளிவந்த ஒரு வாசகர்
கடிதத்த ல், சீரங்கத்த ல் பைறயன் ஒருவைன ஒரு மகமத யன் ெசருப்பால்
அடித்ததும் அவன் பயந்து ஓடிவ ட்டான் என்றும் இதற்குக் காரணம் அவனது
ஈனச் சாத ப் ப றப்ேப என்றும் எழுதப்பட்டிருந்தது (1.19).

இந்தமாத ரி

வாசகர் கடிதத்ைத சு.மி’ ெவளிய டக் காரணம் என்ன ?
26,

சு.மி.’

(மார்ச்

1907) இதழில் ஒரு வாசகர் ‘ஐேயா அந யாயம் அந யாயம்’ என்று

ஓலமிட்டிருந்தார்.

த ரான்ஸ்வாலில் (ெதன்னாப்ப ரிக்கா) குடிேயற ய சாத

இந்துக்கைள ெவள்ைளயர்கள் கூலி கூலி ’ என்று த ட்டி, தங்கள் ரய லில்
ஏறத் தைட ெசய்க றதாகவும், ெபாது வீத களில் நடக்க அனுமத க்க றத ல்ைல
என்றும் எழுத ய ருந்தார்.

ேமலும், இன்று ெபாதுவாக இழிகுலத்ேதாரில்

பலர் படித்துவ ட்டு உயர் சாத , உயர்குலம், ெபரியவர்கள் என்று பாராமல்
இவர்கைள வாய ல் வந்தபடி ேபசுவதாகவும் வருத்தப்பட்டிருந்தார். இதைன
மறுத்த தாசர்,

இேத சாத

இந்துக்கேள உள்நாட்டில் தாழ்த்தப்பட்ேடார்

என்ேபாைரத் தைட ெசய்வது மட்டும் ந யாயேமா என்று எழுத னார்.
காலத்த ல் வாழ்ந்த அ.

அவர்

மாதைவயா என்ற தமிழ் நாவலாச ரியரும் கூட

இேத ேகள்வ ையத் தமது ப ராமணசாத யாரிடம் ேகட்டார்!

சு.மி’ (ஏப்ரல் 17,

1908) இதழில், பஞ்சமர்க்ெகன்று தனி ஓட்டல் ைவக்க ேவண்டும் என்ெறாரு
அரிய ேயாசைனைய ஒரு வாசகர் ெதரிவ த்தார்.

இதற்கு எத ர்வ ைன

புரிந்த தாசர், இந்த ேயாசைனையச் ெசான்ன அந்த வாசகர் தம்ைம மட்டும்
மனித

வகுப்ைபச்

ேசர்ந்தவராகவும்,

பஞ்சமர்கைள

மாட்டு

ேசர்ந்தவர்களாகவும் எண்ணியுள் ளாேரா என்று ேகட்டார்.

வகுப்ைபச்
இப்படிப்பட்ட

சுேதச களின் ேசாற்றுக் கைடகளில் சுத்தமும் சுைவயும் இல்லாததால் ப . எ.,
எம். எ, படித்த கெலக்டர்கள் ஜட்ஜ்கள் முதலான உயர் உத்த ேயாகஸ்தர்கள்
கூட பஞ்சமர்கள் நடத்த வரும் ெரப ரஷ்மண்ட்’ அைறகளிலும் ஓட்டல் களிலும்
வ ரும்ப ப் ேபாய்ச் சாப்ப டுக ற நைடமுைறைய எடுத்துக் காட்டினார் (1.1908 :
25).
‘சு.மி’ (ேம, 16, 1908) இதழில் ஒருவாசகர், சுேதச களான இந்துக்கள்
ெஜய லில்

தங்கள்
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அடிக்கப்படுவதாக புகார் ெசய்த ருந்தார்.
ையப்

பற்ற

தாசர்

வ ளக்க னார்.

இந்தப் புகாரின் ப ன்னணி

க ழக்க ந்த ய

கம்ெபனி

ஆட்ச க்

காலத்த ல், ெஜய லில் மற்றைகத களின் கழிவுகைளப் பைறயேர அகற்ற
ேவண்டும் என்ற ந ைலய லிருந்தது.

ஆனால் ப ரிட்டிஷ் ேநரடி ஆட்ச ய ல்,

இன்று

கழிவுகைள

யாராய ருந்தாலும்

அவரவர்

எடுக்கேவண்டிய ந ைலைம ஏற்பட்டது.

அவரவேர

ெஜய லில்

அன்று பைறயர்கள் எடுத்தேபாது

மக ழ்ந்த இந்துக்கள் இன்று புகார் கூறுவெதன்ன? என்று தாசர் ேகட்டார் (1.
27).
வங்காளத்த லிருந்து வரும் Standard இதழில், ைவஸ்ராய ன் வளர்ப்பு
நாைய ஒரு ெவற நாய் (mad dog) கடித்துவ ட்டதாக ஆங்க லத் த ல் ெசய்த
வந்தது (ேம 11, 1909) இச்ெசய்த ையத் தமிழில் ெவளிய ட்ட ‘வ ஜயா’ இதழ்
(ேம 11, 1909) mad dog என்பைத ‘ெவற நாய்’ என்ேற ெமாழி ெபயர்த்த ருக்க,
சு.மி’ (ேம, 12, 1909) மட்டும் பைற நாய் என்று ெமாழிெபயர்த்து, மும்முைற
இதைன அச்ச ட்டது.

இவ்வாறு ெமாழிெபயர்த்த சு.மி’ பத்த ராத பைர

ச ன்னசாத ெபரியசாத என்னும் மூட்ைடைய வலுவாகக் கட்டிக் ெகாண்டுள்ள
பத்த ராத பர்’ என்று குற ப்ப ட்டார் (1, 113 - 114) - ‘இந்த யா’ பத்த ரிைகயும் சு.மி’
ேபால ச ல ேவைளகளில் ெசயல்பட்டது.

இந்த யா’ (ேம 24, 1908) இதழில்

வந்த வாசகர் கடிதத்த ல் உயர்சாத யாருக்காகக் கல்வ ச்சாைல கள் ஏற்படுத்த
ேவண்டும்; அத ல் பஞ்சமர்களுக்ெகன்று தனிப்பள்ளிக் கூடம் உண்டாக்க
ேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டிருந்தது. இதைன வ மரிச த்த தாசர்,
ஏேதாபார்ப்பனர்கூடி

பணதானம்

பண்ணுக றமாத ரி,

பஞ்சமர்க்ெகன்று

தனிப்பள்ளிக்கூடம் தருக றார்கள் ேபாலும் எனக் க ண்டல் ெசய்தார். தனிப்
பள்ளிக்கூடம் உண்டாக்க னால் அங்ேகயும் வாத்த யார் ேவைல க ைடக்கப்
ேபாக றவன் பார்ப்பான் தாேன என்று வ நயமாகக் ேகட்டார் தாசர்.
‘சு.

மி’,

‘இந்த யா’

ேபான்ற

ப ராமணிய

பத்த ரிைககள்

தாசர்

காலத்த ல் தலித்துக்கைளப் பைழய ந ைலய ேலேய ஒடுக்க ைவப்பதற்காக
எவ்வ த குற்றவுணர்வுமின்ற ,

மிக ெவளிப்பைடயாக,

என்ற ந ைனப்ேபாடு ெசயல்பட்டன.
சனாதனத்ைதப்
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ெவட்கப்பட்டதுமில்ைல. இன்ைறய சுதந்த ர ஜனநாயகத்த ல் இேத உணர்வு
கமுக்கமாக,

கபடமாக,

ெகாண்டிருக்க றது.
ஏேதா

ஓைசய ன்ற ,

இடக்கரடக்கலாக

ெவளிப்பட்டுக்

சாத துேவஷ உணர்ைவ வ ட்டுவ டு வது என்பைத

தலித்துக்களுக்காக

ந ைனக்க றார்கேளெயாழிய,

இறங்க

வந்து

தங்கைள

வ ட்டுக்

ெகாடுப்பதாக

இழிவ லிருந்து

த ருத்த க்

ெகாள்ளுவதாக ந ைனப்பத ல்ைல.
ப ராமணிய

ஏடுகள்

சமயம்

க ைடத்தேபாெதல்லாம்

தலித்துக்கள்

ேமேல வந்துவ டக் கூடாது என்று வாசகர் கடிதங்கள் வழியாக எத ர்த்து
வந்தைதப் ேபால, இதற்கு எத ராக, தாசர் ப ராமணர்கைள வ மரிச த்து
வந்த

ப றபத்த ரிைகச்

ப ரசுரம் ெசய்தார்.

ெசய்த கைளத்

தமது

வ மரிசன

பார்ைவேயாடு

இலங்கா தீபப்பத்த ரிைககளில் ஒரு ப ராமணன்

மகமத ய மார்க்கத்த ற்கு மாற ய ெசய்த ெவளிவந்தைத வரேவற்றுத் தமது
மக ழ்ச்ச ையத் ெதரிவ த்தார் (1.1907:17).
நைடெபற்ற
ேபாட்டுத்

ஆழ்வார்
த ரியும்

சுவாமிெயன்று

ஊர்வலத்த ல்,

பார்ப்பார்கள்

கவனிக்காது

த ருச்ச
வடகைல

ெபாறா

ஆழ்வார்

சீரங்கர் ேகாவ லில்
ெதன்கைல

ைமயால்

நாமம்

சண்ைடய ட்டுச்

கழுத்த லிட்டிருந்த

மாைலையப்

ப டுங்க யும் அவைரக் கீேழ தள்ளவும் ஆரம்ப த்து ேபாலீசாரால் ப டிபட்டு
வ சாரைணய லிருக்க ன்றார்கள்’ என்று ச ல ப ராமணர்களின் சுய ரூபத்ைத
எடுத்துக் காட்டினார் (1 1907:17).
பம்பாையச் ேசர்ந்த ெவங்ைகய மகாத்மா என்ற ேவதாந்த ெமல்ேபார்ன்
நகரில் தங்க ய ருந்தேபாது, தனது ைடப்ப ஸ்டாக இருந்த ஒரு ப ெரஞ்சு
ச றுமிையக் கட்டிப் ப டித்து முத்தமிட்டாராம்!
(11908:82).
இந்த ய

இது பத்த ரிைகச் ெசய்த

(பரமாத்மா, சீவாத்துமாைவ வலுக்கட்டாயமாக முத்தமிடுவது

அத்ைவத

ேவதாந்தத்துக்கு

இது சட்டப்படி குற்றம்).

உடன்பாடாகலாம்;

ஐேராப்பாவ ல்

இச்ெசயலுக்காக அந்த ேவதாந்த க்கு ஆறுமாதம்

கடுங்காவல் ச ைறத் தண்டைன க ைடத்ததாம்!
வடநாட்டில் வங்காள ஐேகார்ட் ஜடஜ் (மாஜி) பாபு சாரத சரணமித்த ரர்
என்பவர் இந்து சைப ஒன்ைற ஏற்படுத்த , இந்துப் பழம்ெபருைமகைளச்
ெசால்லி ப ரச்சாரம் ெசய்துவந்தார்.
www.Kaniyam.com
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ேபால (?) ஆங்க ேலயைர இந்துக்கள் ெவல்லேவண்டும்; எல்லாரும் இனிேமல்
ேதவநாகரி வரிவடிவத்த ல் எழுதேவண்டும்;

இந்துக்களின் ஒற்றுைமக்கு

இந்த ெமாழி ெபாதுெமாழி யாக ேவண்டும் என்ெறல்லாம் ேபச வந்தார்.
இது பற்ற க் குற ப்ப ட்ட தாசர்,

பாபு ப ரச்சாரம் பண்ணும் காரியங்கள்

ந ைறேவறுவைதப் பார்க்க அவர் ஒன்றும் ச ரஞ்சீவ பட்டம் ெபற்றவரல்லர்
என்று வ கடம் ெசய்தார் (1.1910:297 - 98).
பூேபந்த ரநாத் பாஸு 1911-இல் ெகாண்டுவந்த வ வாக மேசாதாைவ
(கலப்பு

மணம்)

கள்ளுக்கைட,

தாசர்

தமக்ேகயுரிய

சாராயக்கைட,

வ கட

உணர்ேவாடு

ரிப்ரஷ்ெமண்ட் அைறகள்,

ஆதரித்தார்.

தாச

வீடுகள்,

இரவ ல் தாச கைள ஏற்ற ப்ேபாகும் வண்டிகள் முதலியவற்ற ல் யாரும்
சாத ஆசாரம் பார்ப்பத ல்ைல. இரவ ல் பலசாத ப் ெபண்கேளாடு தங்க வ ட்டு,
வ டியற்காலம் எழுந்ேதாடி வரும்ேபாது மட்டும் சாத ஆசாரம் பார்க்கலாமா?
எனேவ இவர்கள் பாஸு ெகாண்டுவந்த மேசாதாைவத் தடுக்கமாட்டார்கள்.
இரவ ல் நடக்கும் சகலசாத

சம்மந்த காந்தர்வ வ வாகம் பகலில் சகல

சாத ய லும் பஹ ரங்க வ வாகமாக மாறுவது ச ேரஷ்டச் ெசயலாம்’ என
தாசர் கலப்புமணத்ைத ஆதரித்த வ தேம தனிதான்!

(1.1911:375).

இந்து

யூனிவர்ச ட்டி’ எனப் ெபயர் சூட்டித் ெதாடங்கப்படும் ஒரு ந றுவனத்த ல் சாத
ேபதம் இல்லாத ருக்க முடியுமா என்று தாசர் ேகட்டார் (1.1911 : 385).
அேயாத்த தாசர் வாழ்ந்த காலத்து இந்த யா - தமிழகப் பகுத களில்
ந கழ்ந்து ெகாண்டிருந்த அரச யல், ெபாருளாதாரம், கலாச்சாரம், சமூகம்,
மதம் ெதாடர்பான மாற்றங்களில் அவைர மிகவும் ஆழமாகப் பாத த்தைவ
சாத ேபதம் சம்பந்தப்பட்டைவயாகேவ இருந்தன என்பது புரியும். சாத ேபத
அைமப்பால்

பாத க்கப்பட்ட

ஒரு

கனவானின்

எத ர்வ ைனகளாகேவ

தாசரின் ெசயல்பாடுகள் அைனத்தும் அைமந் த ருந்தன.

தாசர் எதற்காக

சாத ேபதமற்ற த ராவ டர்களின் ெபௗத்த மதத்ைத ந ர்மாணித்தார் என்பைத
அற ய இதுமட்டும் ேபாதாது.
சுதந்த ரமாகக்

கட்டவ ழ்த்து

அவர் காலத்த ல் தலித்துக்களுக்கு எத ராக
வ டப்பட்ட

சாத ய

வன்ெகாடுைமகைள

அற ய ேவண்டும்; ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க் காலத்த ல் பட்லர், துைரமார் வீட்டுக்
காவலர்கள், பாரம்பரிய மருத்துவம், ஆங்க ல மருத்துவமைனகள், ரய ல்ேவ,
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இராணுவம் முதலிய துைறகளில் தலித்துக்கள் உைழத்து வசத க்கு வந்து
ெகாண்டிருந் தார்கள்.

க ற ஸ்தவத்துக்கு மாற மிஷனரிகள் தந்த கல்வ ,

ேவைல வாய்ப்புக்கைளக் ைகப்பற்ற
ெகாண்டிருந்தார்கள்.

ெகௗரவமான ந ைலக்கு உயர்ந்து

தாசர் ேபான்ற தலித் ெபளத்தர்கள் ெபளத்த சங்கம்,

பாடசாைல, மருத்துவம், பத்த ரிைக வழியாக நவீனத்துவ வாழ்வ ல் ஊன்றத்
ெதாடங்க ய ருந்தார்கள்.

இந்த ேமம்பாடுகள் எல்லாேம நகர்ப்புறங்களில்

தான் ஓரளவுக்குச் சாத்த யமாய ன. க ராமங்களில் பாரம்பரியமான சாத ய
ஒடுக்குமுைற எப்ேபாதும் ேபாலப் ேபயாட்டம் ேபாட்டுக்ெகாண்டுதானிருந்தது.
ப ராமணியம்

மிகத்

தீவ ரமாக

பைழய

சனாதன

சமூக

ஒழுங்ைகப்

பராமரிக்க எத்தனங்கைள ேமற்ெகாண்டிருந்தது. அதைனத் தட்டிக் ேகட்பார்
யாருமில்ைல; ஆனால் தாசர் தட்டிக் ேகட்டார்; வ டாமல் ேகட்டார்; இதற்கான
அறம் - ஒழுங்குசார்ந்த ஒரு கருத்த யல் தளமாக த ராவ ட ெபளத்தத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

ப ராமணிய ஹ ம்ைசக்கு எத ர் ந ைலய ல் த ராவ ட

ெபளத்த அக ம்ைசைய வ யூகம் அைமத்தார்.
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4. அேயாத்திதாசர் கால தலித்துக்கள்
இந்த ய - தமிழக வரலாற்ற ல் தலித்துக்களின் வரலாறு ப றசாத களின்
வன்முைறகளுக்கு ஆளான ேசாக வரலாறு. அந்தச் ேசாகவரலாற்ற ல் ஒரு
மாற்றம், இேலசான மாற்றம் ேதான்றக் காரண மானது ப ரிட்டிஷாரின்
காலனிய அரசாட்ச .

இந்த அந்ந ய அரசாட்ச ய ன் ஒேர குற க்ேகாள்

ஆட்ச ைய ந ைலப்படுத்த , ெசல்வங்கைளக் ெகாள்ைளயடிப்பேத. இதற்காக
அந்த ஆட்ச

ெகாண்டுவந்த புத ய உற்பத்த

உறவுகளும், சக்த களும் ேதைவப்பட்டன.

முைறக்குப் புத ய உற்பத்த
அந்த அரசாட்ச வரும் வைர

இங்கு ந லவ ய பாரம்பரியமான உற்பத்த முைறக்கு சாத ய சமூக அைமப்பும்,
உறவுகளும் பராமரிக்கப்பட்டு வந்தன. ேவளாண்ைம உற்பத்த ேய ைமயமான
ெபாருளாதார உற்பத்த யாகவும், இதற்கு ேவண்டிய மலிவான உற்பத்த ச்
சக்த களாக ப றப்பாேலேய தீண்டாதாராகச் சமூக வ லக்குக்கு ஆளாக்கப்பட்ட
தலித்துக்கள் பயன்படுத்தப் பட்டு வந்தார்கள்.

இந்து மதத்த ன் சாத யக்

ெகாள்ைக, உயர்சாத யார்களின் உைடைமப் ெபருக்கத்துக்கும், நீடிப்புக்கும்
வழி வகுத்தது. இதன்படி எவ்வ த உைடைம யும் உரிைமயும் பாராட்ட முடியாத
அடிைம ந ைலைமய ல் தலித்துக்கள் ைவக்கப்பட்டார்கள்.
ெகாடூரமான

சமூக

ந ைலைமையப்

ப ராமணிய சனாதனக் ெகாள்ைக.

ப றப்பாேலேய

இப்படி ஒரு

சாசனப்படுத்த யது

இந்தக் ெகாள்ைகையக் ேகள்வ க்கு

உட்படுத்த ய காலம்தான் ப ரிட்டிஷ் காலனிய ஆட்ச க் காலம்.
அற வாளி

கள்,

க ற ஸ்தவ

மிஷனரிகள்,

தனிமனிதைன

ஐேராப்ப ய
அலகாகக்

ெகாண்ட ப ரிட்டிஷ் சட்டம், தரிசாகக் க டந்த ந லங்கள் வ ைளந லங்களாக
மாற்ற யைம, அற வ யல் - ெதாழில் நுட்ப வளர்ச்ச , ேமற்கத்த ய கல்வ ,
நகர்ப்புறங்களில் புத ய துைறகளில் ேவைலவாய்ப்பு ெபருக்கம், ஜனநாயக
அைமப்புக்கள் - ெசயல்பாடுகளின் வளர்ச்ச . இப்படிப் பட்ட காரணங்களால்
ெமாத்த சமுதாயேம நல்லதுக்கும் ெகட்டதுக்கு மாகப் ெபரும் மாற்றங்கைள
அைடந்து ெகாண்டிருந்தது.
கூட

மாற னார்கள்;

இந்தப் ப ரளயகாலத்த ல் தலித் மக்களும்

ந மிர்ந்து

ந ற்கமுடியும்

என்பைத

உணர்ந்தார்கள்.

இதற்காக அவர்கள் பட்ட பாடுகள் அேநகம். புத ய காலச் சூழலில் இவர்கள்
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சமத்துவத்ைத ேநாக்க ந மிர எத்தனித்த ேபாது சாத யம் என்ற ப ராமணியம்
தனது அடிப்பைடேய ஆட்டம் காணுவதாகப் புரிந்து ெகாண்டு,

ேமலும்

ேமலும் சாத ய வன்ெகாடுைமகைள தலித்துக்கள் மீது கட்டவ ழ்த்து வ ட்டது.
ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ய ல் க ட்டிய ெசாற்ப அனுகூலத்ைதக் கூட தலித்துக்கள்,
அனுபவ த்து

வ டக்கூடாெதன,

பாரம்பரியமான

வழிகளிலும்,

நவீன

பத்த ரிைககள், அத காரிகள், இந்து அைமப்புக்கள், சுேதச ய இயக்கங்கள்,
கல்வ க் கூடங்கள், க ற ஸ்தவ மதம் ஆக யவற்ற ன் ஊடாகவும் தலித்துக்கைள
இைட வ டாமல் அவமானப்படுத்த வந்தது; ெபாதுவான இடங்களிலிருந்தும்,
சமூகச்

ெசயல்பாடுகளிலிருந்தும்,

கைள வ லக்க

நல

உைடைமகளிலிருந்தும்,

அவர்

ஒடுக்க ச் சனாதன தருமத்ைத அற வ யல் காலத்த லும்

ெதாடர்ந்து பராமரித்தது. ப ராமணியத்தால் எவ்வ த சுய முயற்ச யு மின்ற
ஆதாயம் அைடந்து வந்த உயர் சாத ய சக்த கள் அதைன இழக்கத் தயாராக
இல்ைல;

உள்ளைதப்

பக ர்ந்து

ெகாள்ளுதல்

என்பைத

சாத ய

சமூக

அைமப்ப ல் காணவ யலாது; எனக்கு இது, உனக்கு அது என்ற பாகுபாட்டின்
அடிப்பைடய ல் தான் சாத யம் ெசயல்படுக றது. நமக்கு எஙனற ேபச்சுக்ேக
இடமில்ைல.
இந்த ந ைலைமையப் படித்த தலித்துக்கள் உணரத்தைலப்பட்டார் கள்;
மிக மலிவாகவும்,

எளிதாகவும்,

எந்தவ தமான முகாந்த ரமு மின்ற யும்

தாங்கள் மற்றவர்களால் மரியாைதய ன்ற நடத்தப்படுவைத உணர்ந்து இந்த
ந ைலைமய ல் மாற்றம் வரேவண்டும்; ந யாயமான ஒரு சமூக ஒழுங்கும்,
அைமப்பும்,

நைடமுைறயும் இருக்க ேவண்டும் என்று எண்ணினார்கள்.

ப றப்புத் தகுத ேதைவப்படாத நவீன காலத்த ல் அதைனேய வலியுறுத்த
வந்த ப ராமணியத்ைத எத ர்ெகாண்
டார்கள்; இந்து மதம்தான் சாத மதம் என்பைத ஐயத்த ற்கு இடமின்ற
உணர்ந்தார்கள்;

மாற்று மதங்கள், நாடுகள், நாகரிகங்கள், வரலாறுகள்

ஆக யவற்ைறக் கற்றற ந்தார்கள்;

கருத்த யல் ரீத யாக ப ராமணியத்ைத

எத ர்ெகாண்டு கருத்துப் ேபாராட்டம் நடத்த யேதாடு, சைபகள், அைமப்புக்கள்
மூலமாகவும், அவற்ற ன் பத்த ரிைககள் வழியாகவும் தலித்துக்களிைடேய
வ ழிப்புணர்ச்ச ைய ஏற்படுத்த னார்கள்.
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ெதாடங்கப்பட்டது;
வலுப்படுத்தும்

ப ராமணியத்ைத
முயற்ச களில்

அைமப்புக்கைளக்

வீழ்த்

த டத்

தங்களது

ஈடுபட்டார்கள்;

கட்டினார்கள்;

க ற ஸ்தவ

சாத ய

மதத்துக்கு

பலத்ைத
ஒழிப்புக்கு

மாற னார்கள்;

கல்வ ைய முக்க ய ஆயுதமாகக் ெகாண்டார் கள்; தங்களுக்கான மாற்றுச்
ச ந்தைனகள்,

ச த்தாந்தங்கள்,

கட்டைமக்கும்

முக்க யமான

முயன்றார்கள்;

மதங்கள்,
அற வுச்

ப ராமணியத்துக்கு

வரலாறுகள்

ஆக யவற்ைறக்

ெசால்லாடல்கைள
எத ராக

இருந்த

உருவாக்க
சக்த கேளாடு

உைரயாடுவதன் வழியாக சமுதாயத்த ல் தங்களுக்கான ேநச சக்த கைள
வளர்க்க முயன்றார்கள்; சாத ய இந்த யாவ ன் சுயராஜ்ய அரச யல் வ டுதைல
தங்களுக்குப் ெபரும் பாதகமாக அைமயும் என்பைதச் சரியாக அவதானித்து
அதற்கு முன், ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க் காலத்த ேலேய அகவ டுதைலயாக ய சமூக
வ டுதைல வருவைத ஆதரித்தார்கள்; குற ப்பாக சாத ேவற்றுைம கள் அகல
ேவண்டும்; சாத முைறையேய அகற்ற ேவண்டும்; நலி வுற்ற சாத யார்க்குப்
ப ற சாத யாேராடு சமபலத்ேதாடு அத காரேபரம் நடத்த முடியாத ந ைல
இருந்ததால், இட ஒதுக்கீட்டு உரிைம, வகுப்புவாரி ப ரத ந த த்துவ உரிைம,
க ராமப்புறங்களில் ெசாந்த வ வசாயம் ெசய்வதற்கான ந லவுைடைம உரிைம,
கல்வ கற்க உரிைம, இலவச கல்வ , ந த உதவ , ெதாழிற்கல்வ , ஆக யவற்ைற
வலியுறுத்த

நைடமுைறப்படுத்த அப்ேபாைதய ப ரிட்டிஷ் அரசாங்கத்ைத

ஆதரித்தார்கள்.
பார்க்காதது

ஐேராப்ப யரும், ஐேராப்ப ய மிஷனரிகளும் சாத ேபதம்

தலித்துக்களுக்குப்

ஆதரவாகவும் இருந்தது.

ெபரும்

ஆறுதலாகவும்,

சமயத்த ல்

அந்ந யர்களது ஒடுக்கு முைறக்கு ஆளாக ய

ேபாெதல்லாம் ப றசாத சுேதச கள் அதைன அந யாயம் என்று கூற யேபாது,
ப றசாத கள் ஆண்டாண்டு காலமாகத் தங்கைள ஒடுக்க வந்தது மட்டும்
ந யாயேமா எனத் தலித்துக்களால் அவர்கைளப் பார்த்துத் த ருப்ப க் ேகட்க
முடிந்தது.
வளர்ந்துவந்து ெகாண்டிருந்த இந்த ய ேதச ய காங்க ரஸ் மூலமாகேவா
அல்லது

தமிழகத்த ல்

ப ராமணர்

அல்லாதாரின்

த ராவ ட

மூலமாகேவா, க ற ஸ்தவத்த ன் மூலமாகேவா தங்களுக்கு சாத
முைறய லிருந்து

வ டுதைல

க ைடக்கும்

என

நம்ப ய

இயக்கம்
அடிைம

தலித்துக்கள்

ஒருபுறம் இருக்க, ேவறு தலித்துக்கள் ெவளிய லிருந்து எந்தச் சக்த களா
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தலித்துக்கு

மீட்ச ைய

வழங்கமுடியாது,

நமக்கான

வலிைமைய

வரலாற்ற லிருந்தும், சமகாலத்த லிருந்தும் த ரட்டி ஓர் அணியாக எழுவதன்
மூலேம சுயமீட்ச ைய, வ டுதைலையச் சாத க்க முடியும் என்று நம்ப னார்கள்.
அத்தைகயவர்களின் முன்ேனாடிதான் க. அேயாத் த தாசர். இந்த முயற்ச க்கு
ெபளத்தேம சாதகமாக இருந்தைத இவர் கண்டற ந்தார்.
அடிப்பைடேய

சுயமீட்ச தான்;

ஒருவன்

தன்ைனத்

ெபௗத்தத்த ன்

தனது

வ ைனையக்

கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக, பூரண வ டுதைலைய ஈட்டமுடியும், ந ருவாண
ந ைல ெபறமுடியும் என்பது ஒன்று; வரலாற்ற ல் ப ராமணியத்ைத முதன்
முதலாகக் ேகள்வ

ேகட்டு அதன் சனாதன முகத்த ைரையக் க ழித்தது

ெபௗத்தம் என்பது மற்ெறான்று.

அடுத்தது, அவர் காலச்சூழலில் ஒரு

வட்டத்த ற்குள் ேபச ப் பரிமாறப்பட்ட நவீன ெபௗத்தம், ஒட்டு ெமாத்தமாக
தலித்துக்களின் மதேம என்ற ஒரு வரலாற்ைற புைனவதாகும். ஏெனனில்
சமகாலத்த லும்

சரி,

ெகாடுஞ்ச ைறக்குள்

வரலாற்ற லும்
ைவத்து

சரி,

தண்டித்துக்

தலித்துக்கைள
ெகாண்டிருப்பது;

சாத யக்
இருந்தது

ப ராமணியம்; அதைன எத ர்த்துப் ேபாராட ஏற்ற மதம் தலித்துக்களுக்கான
ெபளத்தேம என்ற தருக்கம் தாசரிடம் ெசயல்பட்டது.
அவரது சமகால தலித்துக்கள், ப ராமணியத்த ன் சாத ய வஞ்சகத் தால்
எவ்வாெறல்லாம் நசுக்கப்பட்டார்கள் என்ற தாக்கம் தாசைர ெபௗத்தத்த ற்கு
இட்டுச் ெசன்றது. க ற ஸ்தவத்துக்கு இட்டுச் ெசல்ல வ ல்ைல ; ெபளத்தத்த ல்
ப ராமணிய சாத கள் வரமுடியாது; ஆனால் க ற ஸ்தவம் அன்று ப ராமணிய
க ற ஸ்தவமாக வ ட்டிருந்தது.
க ற ஸ்தவத்த ற்குள்ளும்

ப ராமணி

தலித்துக்கள்

யத்தாலும்

எவ்வாறு

(இந்து

மதம்);

தண்டிக்கப்பட்டார்கள்

என்பைத தாசர் தமிழன்’ பத்த ரிைகய ல் வ ளக்கமாகப் பத வு ெசய்துள்ளார்.
முதலில் ப ராமணியத்த ன் சாத யத்ைதக் காணலாம்.
தாசர் வாழ்ந்த காலத்த ல் ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச
ளில்

அன்று

வழக்கமான

சாத யக்

இைழக்கப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தன.

நடந்தாலும்,

ெகாடுைமகள்

க ராமங்க

தலித்துக்களுக்கு

பைழய சாத முைறேயாடு க ராமப்புற

தலித்துக்கைள நசுக்குவத ல் ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச முைற ஏற்படுத்த ய க ராமப்புற
வருவாய்த்துைற உத்த ேயாகஸ்தர்களும் ேசர்ந்து ெகாண்டார்கள்.
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உத்த ேயாகமுைறய ல்
ப றப்பால்

வந்த

இரட்ைடக்குழல்

க ைடத்த

சாத

அத காரத்

அத காரமும்

துப்பாக்க

மாத ரி

ேதாடு,

பாரம்பரியமாகப்

இவர்களிடம்

ெசயல்பட்டார்கள்.

இைணந்தன.
க ராமங்களில்

இத்தைகய சுேதச மாஜிஸ்டிேரட், தாச ல்தார், முன்சீப், கர்ணம் முதலான
வருவாய்த்துைறய னரால் ஏைழ எளிய சாத கள் (குற ப்பாக தலித்துக்கள்)
ஒடுக்கப்பட்டன; அவர்களிடம் கட்டாயேவைல வாங்குவது, நாள் முழுவதும்
உைழத்த

தற்குக்

வரிகைளக்

குைறந்த

கறாராக

கூலி

தருவது,

வசூலிப்பது;

வ ைளச்சலற்ற

தலித்துக்கள்

தங்கள்

காலத்த ல்
குைறகைள

ஆங்க ேலய கெலக்டர் துைரய டம் ேநரடியாகச் ெசால்ல வ டாமல் தடுப்பது;
ெபாய்க் குற்றங்கைளச் சாட்டுவது,

ஊைர வ ட்ேட துரத்துவது இப்படி

அன்றாடம் ேமற்படி அத காரிகள் தலித்துக்களின் வாழ்ைவ நரகமாக்க க்
ெகாண்டிருந்தைத தாசர் பத்த ரிைகய ல் எழுத னார்; சாத ேபதம் பாராட்டாத
ஆங்க லத் துைரகைளேய வருவாய்த் துைறய ல் அமர்த்த ேவண்டும் என்று
அடிக்கடி அரசாங்கத்த டம் ேகாரிக்ைக வ ட்டார், ந ைனவூட்டினார்…..க ராம
உத்த ேயாகஸ்தர் களுக்குக் ெகாடுத்துள்ள ெசாற்ப அத காரங்கைளயும்
எடுத்துவ ட

ேவண்டியேத

வ வசாய

வ ருத்த க்கு

சுகமாகும்’

என்றார்.

(1.1910:290). சாத யம், க ராமப்புற வ வசாய உற்பத்த க்கு எவ்வாறு தைடயாக
இருந்தது என்பைத எடுத்துக்காட்டினார்.

க ராமப்புற சாத யத்துக்கு தாசர்

உறுத யாகச் ெசான்ன தீர்வு உைழப்பவனிடம் ந லத்ைத அளிக்கேவண்டும்.
ெபாதுவுைடைமக் கட்ச கள் இன்றும் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்க ற வ வசாய
வர்க்கப்ப ரச்ச ைனக்கு அடித்தளமாக இருக்கும் சாத யத்ைத அன்ேற தாசர்
உணர்ந்த ருந்தார் என்பது முக்க யமாகும். அதற்கு முன்பாக தரிசு ந லங்கைள
ஏைழச் சாத களுக்கு அரேச வழங்க ேவண்டுெமனக் ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
க ராமங்களில்

சாத ய ன்

ேபரால்

தலித்கூலி

ஜனங்களின்

உடல்

உைழப்பு அரக்கத்தனமாக ந லவுைடைமச் சாத களால் சுரண்டப்பட் டன.
உடல் உைழப்ேப தலித்துக்களுக்கு அவர்களது ப றப்புக்காக வழங்கப்பட்ட
தண்டைனயாக இருந்தது. உணவு, உைட, உைறவ டத் த ற்கு க ராமங்களில்
தலித் சாத யர்கள், ந லவுைடைமச் சாத கைளச் சார்ந்து வாழ ேவண்டிய
அடிைம ந ைலதான் இதற்குக் காரணம்.

உழுக ன்ற பைறயரிடம் ெசாந்த

பூமி இல்ைல. ந லெமல்லாம் ச லரது ைகய ல் இருப்பதால் தான் ப ரச்ச ைன
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என்றார் தாசர். அவர்கால அெமரிக்காவ ல் ெசாந்தபூமி ைவத்து வ வசாயம்
பார்ப்பவர்கள் 87 சதவ க தம்.

இந்த யாவ ல் 5 சதவ க தம் கூட இல்ைல

என்று புள்ளிவ வரம் காட்டிய தாசர், இதற்கு சாத நாற்றக் கச மலங்களும்’
ஒரு காரணம் என்று எழுத னார் (1.1908:38).
சாத கள்; உைடைமயாளர் உயர் சாத கள்.

உைழப்பவர்கள் தலித்

இந்தப் ப ளைவ தாசர் கண்டார்

ேசாம்ேபற கள் ஒன்றுேசர்ந்து பூமிையப் ெபருக்க க் ெகாண்டு,

அைதப்

பண்படுத்த ப் பய ரிட, வ த யற்றுப் ேபாய்ப் பைற யைனத் ேதடுவார்கள்
என்று தாசர் குற ப்ப ட்டார் (1 38).

இந்தப் ப ளவுப்பட்ட சாத ய சமூக

அைமப்பு, வ வசாய உற்பத்த ையப் ேபரளவுக்கு வ ருத்த ெசய்யவ ல்ைல.
பஞ்சம்

ஏற்படுவதற்குக்கூட

சாத ேபதமும்தான்

காரணம்

இத்தைகய
என்ெறாரு

சாதகமற்ற
கருத்ைத

சாத

அைமப்பும்

தாசர் அவ்வப்ேபாது

முன்ைவத்தார் (1 43) வழக்கமாக நமக்குப் பாடப்புத்தகங்கள் வழியாக,
ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க் காலத்த ல் ஏற்பட்ட பஞ்சங்களுக்கு மூலகாரணம் அந்ந ய
ஏகாத பத்த யம் என்று ெசால்லப்பட்டு வந்துள்ளது. சாத யேம ேவளாண் உற்
பத்த முைறக்கு உகந்ததாக இல்ைல; இதுேவ பஞ்சங்களுக்குக் காரணமாக
இருந்துள்ளது என்ற காரணம் பாத க்கப்பட்டவர்களால் ெசால்லப்பட்டது.
அன்று

இரவுபகலாக

ந லத்த ல்

கூலி

ேவைல

ெசய்த

’சாத ேபதக்காரர்கள் தந்த கூலி, நாள் ஒன்றுக்கு ஒன்பது காசு!
370).

ஏைழக்கு
(1.

1911-

தாசர் தமது காலத்த ல் ெதன்னிந்த ய வ வசாயக் கூலியாட்களுக்கு

வழங்கப்பட்ட கூலி வ பரத்ைத ெவளிய ட்டார்.
பண்ைணக் கூலி:
1 ஆணுக்குச் சராசரி நாள் பக்குக் கூலி - 34 அணா
1 ெபண்ணுக்குச் சராசரி நாள் பக்குக் கூலி - 12 அணா
16 வயதுக்குட்பட்ட ைபயன் கட்கு நாள் 1க்குக் கூலி - 14 அணா
கூலிைய ெநல்லாகத்தந்தால்:
1 ஆணுக்கு நாள் 1க்கு - 3 ஆழாக்கு
1 ெபண்ணுக்கு நாள் க்கு - 2 ஆழாக்கு
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ேகழ்வரகு (அ) ேசாளமாகத்தந்தால்:
1 ஆணுக்கு நாள் 1க்கு - 1 உழக்கு
1 ெபண்ணுக்கு நாள் க்கு - 1 ஆழாக்கு
கூலிஜனங்கள்
உங்கள்

சம்சாரி

வாய்க்கு

வீடுகளில்

ருச யாகக்

உப்பு

குழம்புகூட

புளி

மிளகாய்

ேவண்டுேமா

ேகட்டால்

என்பார்களாம்.

கூலி ேபாதாெதன முைறய ட்டால், வீட்டு எஜமானிய டம் அனுப்ப க் ேகட்க
ெசால்வார்களாம்.

அவேளா நான்குநாள் பைழயதான கூழ்ப்பாைனகளில்

ஆற்று நீைர வ ட்டுச் சுரண்டி கலயங்களில் வார்ப்பாளாம். இதுக்கும் ேமேல,
பண்ைணயாரிடம் பச யாறக் கூலி ேகட்டால், அவன் பாட்டனும், அப்பனும்
வாங்க ய கடைனத் த ருப்ப த் தரவ ல்ைல என்றும் அதனால் கூலி இல்ைல
என்றும் கூறுவாராம் (1.378).

காலங்காலமாக இந்த உைரயாடல் நடந்து

ெகாண்டுதான் இருக்க றது!

அன்று தலித் கூலியாளுக்கு ஐந்து ரூபாய்

கடன் ெகாடுத்துவ ட்டு அறுமாத காலம் வ வசாய ேவைல வாங்குவதும்,
அைரப்படி

ெநல்லுக்கு

ஒரு

நாள்

முழுவதும்

ேவைல

வாங்குவதும்

நைடமுைறய ல் இருந்தது (1.57). ஒரு அணா, அைர அணா வ ைல ெபறும்
தானியங்கைளக் ெகாடுத்து நாள் பூராவும் ேவைல வாங்குவதும் வழக்கேம
(1.22).

இந்த ய சமுதாயத்த ல் ஆற ல் ஒரு பகுத மக்கைள சாத முைறயால்

அடிைமப்படுத்த யது,

மலிவான

உைழப்புச்

சக்த ைய

ந ரந்தரமாகப்

பட்டினிய ல் ைவத்த ருப்பதற்ேக என்பது வ ளங்கும். அவர்கள் இழிந்தவர்கள்;
அசுத்தமானவர்கள்; பார்க்கச் சக க்கமாட்டா தவர்கள்; தரித்த ரங்கள், இதற்கு
அவர்கள் ப றப்ேப காரணம் என்று ந யாயம் கூறப்பட்டது.

தலித்துக்குரிய

அடிப்பைடத்தகுத

இல்லாைமேய.

எவ்வ த

உைடைமயும்

உரிைமயும்

அவனுக்குச் ச ற தளேவனும் உைடைம வந்துவ ட்டால் சுயமாக,

ெசாந்த

உைழப்ப ல் வாழத்தைலப்பட்டு வ டுவான் என்பைதப் ப றர் உணராமல்
இல்ைல.

இப்படி ஒரு தலித் உைடைம ெபற்றதால் பட்ட பாடுகைள தாசர்

’தமிழனில் வ ரிவாக எழுத னார்.
க ராமத்ைத வ ட்டு, ேகாலார் தங்கவயலில் ெதாழிலாளியாக உைழத்து
(அன்று வடஆர்க்காடு மாவட்டத்த ல் வாழ்ந்த பைறயர்களுக்கு ேகாலார்
தங்கவயல் முன்ேனற்றத்த ற்குரிய ேவைலத் தளமாக இருந்தது) நாலு காசு
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ேதடி மீண்டும் ெசாந்த க ராமம் வந்து நன்கு உைட உடுத்தும் பைறயைனப்
ப டித்து மரத்த ல் கட்டிைவத்து உயர்சாத யார், புளியமிலாரால் அடித்தார்கள்.
இது பற்ற அவன், அத காரிய டம் புகார் கூற யதால் அன்ற ரேவ அவனது
குடிைசக்குத் தீ ைவத்தார்கள்; ஊைர வ ட்ேட துரத்த னார்கள்; ெகாண்டு
வந்த பணத்ைதக் ெகாண்டு ெசாற்ப ந லம் வாங்க ச் ெசாந்த வ வசாயம்
பார்த்தால் அவன் ந லத்த ல் வ ைளந்த பய ரில் இரவ ல் மாடுகைள வ ட்டு
ேமய வ ட்டார்கள். பய ைர ேமய்ந்த மாடுகைள அவன் ப டித்து பவுண்டுக்குக்
ெகாண்டுேபானால் அவைனக் ெகாைல ெசய்யவும் தயங்கமாட்டார்கள் என்று
தாசர் எழுத னார் (1.
தாலுகா,

1914:507 - 8).

ெதன்னாற்காடு ஜில்லா, த ண்டிவனம்

வ டலாபுரம் க ராமத்த ல் நடந்த படுெகாைலையத்தான் தாசர்

எழுத னார்.

டிசம்பர் 1912இல் நடந்த படுெகாைல இது.

தலித் ந லத்த ல்

மாடுகைள ேமயவ ட்டவர்கள் ெரட்டிகள். அவைன மறுநாள் அடித்துக் ெகாைல
ெசய்ததும் அவர்கேள.
மாஜிஸ்டிேரட்

மூவரும்

வ சாரைணக்கு வந்த தாச ல்தார், இன்ஸ்ெபக்டர்,
தமிழ்நாட்ைடச்

ேசர்ந்த

சாத

இந்துக்களல்ல

என்பைதயற ந்த தாசர், வ சாரைண ந யாயமாக நடக்கும் என்று எழுத னார்
(III.1913:77 - 79).
மதுராந்தகம் தாலுகா, ஓரத்தூர் க ராமத்த ல் வாழ்ந்த பைறயர் களுக்கு
அக்க ரகாரத்துப் ப ராமணர்கள் வ த த்த ருந்த சாத த்தைடகள்:
� பைறயர் ப ராமணரின் பட்டாந லம் வழியாகப் ேபாகக்கூடாது.
� ஏரிய ல் தண்ணீ ர் ப டிக்கக் கூடாது; ப டித்தால் குடம் உைடபடும்
� ஆடுமாடுகைளக் காட்டில் ேமய்க்கக் கூடாது.
� காய்ந்த வ றகுகள் ெபாறுக்கக் கூடாது
� ஏர்மாடுகள் ைவக்கக் கூடாது
� சுத்த நீர் குடிக்கேவா, துைவத்த ஆைட உடுத்தேவா கூடாது
� மாட்டுக்குப் புல்லறுக்கக் கூடாது
� சர்க்கார் தீர்ைவ கட்டுவதற்கு அக்க ரகாரத்ைதச் சுற்ற ப் ேபாக ேவண்டும்
(1.1909 : 102).
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இத்தைகய

தைடகள்

இந்த ய

க ராமங்கள்

எங்கும்

நீக்கமற

ந ைறந்த ருந்தன. உைடைம, குடிநீர், சுகாதாரம், ெபாது இடங்களில் புழக்கம்
ஆக யைவ தலித்துக்களுக்கு மறுக்கப்பட்டன.
ஆசாரக்காரருக்கு,
சாத ய ல்

இைவெயல்லாம் சாத

உைடைமயாளர்களுக்ேக உரியன,

ஆசாரக்ேகடானவர்களாகக்

இந்த உரிைமகள்

கருதப்பட்டவர்களுக்கு

இல்ைல

என்பதுதான் அன்ைறய ெபாதுப்புத்த அற வு. தலித் சாத க்காரன் ஒரு ெகாடி
வழிய ல் (ஒற்ைறயடிப்பாைத) எத ரில் வந்தால்,
அவைன வந்த வழிேய த ருப்ப
துரத்த யடித்தார்கள்.

அைரைமல்,

ெபரிய சாத க்காரர்கள்

ஒரு ைமல் தூரத்துக்குத்

ெபாதுக் க ணற்ற ல் நீர் ப டிக்க தலித்துக்கு உரிைம

இல்ைல; அசுத்த நீர்தான் அவனுக்கு!

மீற ப் ப டித்தால் புளியம் மிலார்

அடி, ெதாழுவ ல் மாட்டுதல் தண்டைனகளாக வழங்கப்பட்டன.
அசுத்த

நீைரக்

மாண்டார் கள் :

குடித்த

பைறயர்கள்

வ ருதுப்பட்டிய ல்

இதனால்

வ ஷேபத யால்

மிருகங்களுக்குத் தண்ணீர் தருபவர்கள், மக்களுக்குக்

ெகாடுப் பத ல்ைல என்று தாசர் வருந்த னார் (11909: 109). பஞ்சகாலத்த ல்
வய ற்றுக்ேக ேசாற ல்லாமல் குடல் வற்ற இறந்து ேபாகும் ஏைழமக் கைளப்
பற்ற (தலித்துக்கள்) க ராம முன்சீபுகள் சீதேபத யால் மரணம் என ரிப்ேபார்ட்
எழுத வ டுவார்கள் (ராமலிங்கெரட்டி) இந்த யா 6. 4. 1907 (II. 63).
ப ரிட்டிஷார்

கட்டிைவத்த

அனுமத க்கப்படவ ல்ைல.

ெபாதுச்சத்த ரங்களில்

தலித்துக்கள்

தங்க

க ராமங்களிலிருந்த தாலுகா ேகார்ட்டு களில்

தலித்துக்கள் நுைழயத் தைட ேகார்ட் கச்ேசரிக்கு ெவளிேய ந ன்று ெகாண்டு
அவன் ெசான்ன ப ராைத எவனாவது ேகட்டு உள்ேள ெசன்று ெசால்ல, அதன்
அடிப்பைடய ல் அவனுக்குத் தீர்ப்பு வழங்க னார்கள் (I. 507).
க ராமங்களில் பைறயர்கள் தங்களுக்குரிய வீடுகைளக் கட்டும் ேபாது,
ஓரமாக முன்னால் த ண்ைணகள் ைவத்துக் கட்டக்கூடாது.
சாத க்குரிய

ச ன்னம்);

எடுக்கக்கூடாது;

அசுத்த

சுத்தநீைர
நீர்தான்

ஊர்ப்

ெபாதுக்

(அது ெபரிய

க ணற்ற லிருந்து

அவர்களுக்குரியது;

அவர்கள்

நாள்

முழுக்க வ வசாய உைழப்ப ல் ஈடுபட்டு உைழப்பதற்கு அைர வய ற்றுக்
கஞ்ச க்ேகனும் தக்க கூலி ெகாடுக்கக் கூடாது; அவர்கள் எப்ேபாதும் பட்டினி
க டக்க ேவண்டும்; பட்டினிையப் ேபாக்க உயர்சாத ைய நம்ப ேய இருக்க
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ேவண்டும் (1.52).

பட்டினிையப் ேபாக்குவதற்குக் கடுைமயாக அவர்கள்

உைழத்தாக ேவண்டும்.

இன்னும் கூடுதலாக ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும்.

உயர் சாத யார் வீட்டில் அரிச மித த்துப் பதப்படுத்த ேவண்டும்; ேகழ்வரகு,
ேசாளம், வரகு, கரும்பு, மிளகாய், ெகாத்துமல்லிையப் பதப்படுத்த ேவண்டும்;
புளிைய உருட்டிக் ெகாடுக்க ேவண்டும்;

வீட்டுக் க ணறுகளில் வ ழுந்த

ெசம்பு ப த்தைளப் பாத்த ரங்கைள மூழ்க எடுத்துக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இந்தமாத ரி

ேவைலகெளல்லாம்

பைறயர்களது

சாத க்கடைம

என்ேற

வ த க்கப்பட்டன (11911 : 381-82).
இந்துக்கள்

தங்கள்

குளங்களில்

மாடு

ைவத்து நீர் அருந்தச் சம்மத க்க றார்கள்;

குத ைர

கழுைதகள்

ஆனால் தலித்துக்கள் தங்கள்

பாத்த ரங்களில் நீர் ெமாள்ளச் சம்மத ப்பத ல்ைல.
(1.1910 :
தமது

266).

ெதாட்டால் தீட்டு?

ெதாடக்கக்கால நாவலாச ரியர் அ.

நாவல்களிலும்,

ப ராமணர்கள்

ச றுகைதகளிலும்,

பைறயைர

இேதேபால

வாய்

மாதைவயாவும்

சீர்த ருத்தக்

கட்டுைரகளிலும்

நடத்துவைதப்

பற்ற

தார்மீகக்

ேகாபத்ேதாடு எழுத ய ருக்க றார்.
தாழ்ந்த சாத யார்கள்,
உயர்சாத யார்

வழக்கம்

இறந்துேபான ஆடுமாடுகைளேய புச க்கும்படி
வகுத்து,

எடுத்துக் ெகாண்டார்களாம்.

அவ்வ லங்குகளின்

ேதாைல

மட்டும்

முனிச பாலிட்டிக்கு உட்பட்ட க ராமங் களில்

இறந்த ப ராணிகைள ஓரிடத்த ல் கண்டிப்பாகப் புைதக்க ேவண்டும் - ேதால்
உட்பட என்று உத்த ரவ ட ேவண்டும் என்று தாசர் எழுத னார்.
இவ்வ டத்த ல்

தலித்துக்களிைடேய

ெசய்வைதச் சுட்ட ேவண்டும்.

தாசர்

இரண்டு

ப ரிவுகைளச்

தாழ்ந்த சாத - தாழ்த்தப்பட்ட சாத என ஒரு

பாகுபாட்ைடச் ெசய்தார். குறவர், ேதாட்டி, வ ல்லியர், சக்க லியர் ஆக ேயார்
தாங்களாகேவ தாழ்ந்த சாத கள் என்றும், பைறயர் முதலாேனார் கனம்,
தனம் ஆக யவற்ற ல் ப றரால் வஞ்சகமாகத் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்றும்
எழுத னார்.
இந்த யாவ ல்

1909 டிசம்பர் வ டுமுைறக் காலத்த ல் ச ல ெபரிேயார் கூடி
தாழ்த்தப்பட்டவர்கைளச்

சீர்த ருத்த

முடிவு

ெசய்தார்கள்.

அப்ேபாது 1. இயல்பாக அற வ ன்ற த் தாழ்ந்த சாத கள் (குறவர், வ ல்லியர்,
சக்க லியர்,

மலெமடுக்கும்
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தாழ்த்தப்பட்ட சாத கள் (பைறயர், சாம்பாவர், வலங்ைகயர்) இந்த இரண்டாம்
ப ரிவ னைர முதல் ப ரிவ னேராடு ேசர்த்துப் பஞ்சமர் (ஐந்தாம் சாத ) என்று
ெபயரிட்டைத தாசர் ஆட்ேசப த்தார்.

(197).

பைறயர் என்ற சாத ையச்

ேசர்ந்தவராக தாசர் சாத யத்தால், ப ராமணரால் தாழ்த்தப்பட்டதாலும், பூர்வ
ெபௗத்தர் என்ற தமது வரலாற்று உத்ேதசத்ைதக் கருத யதாலும் பைறயைரத்
தாழ்த்தப்பட்ட… சாத யர் என்றார்.

(தாசேர பள்ளராகப் ப றந்த ருக்கும்

பட்சத்த ல் ேதேவந்த ரகுல ேவளாளர்கள், இந்த ரன் என்ற நாமம் ெபற்ற
புத்தைர

வழிபட்ட

குலத்ைதச்

ேசர்ந்த

-

ேவளாளத்

ெதாழில்

புரிந்த

பள்ளர்கள் என்றும், இவர்கேள புத்த பள்ளிகளில் அறஹத்துக்களாக இருந்து
அறம்ேபாத த்தார்கள் என்றும் புைனந்த ருக்க ஏகேதசம் வாய்ப்பு இருக்க றது
- ஆ.ர்.).

பைறயர்க்ேக உரிய பாடசாைலைய, சாத

ஆசாரக்காரர்களின்

ேபச்ைசக்ேகட்டு ஆட்ச யாளர்கள் பஞ்சமர் ஸ்கூல்’ எனப் ெபயரிட்டைத தாசர்
ஒப்பவ ல்ைல.

இப்படிேய ேபானால் இன்னுஞ்ச ற து காலத்த ல் ேதாட்டி,

பைறயர் யாவரும் ஒரு வகுப்பார் என்று கூடடக் கூற வ டுவார் கள் என்று
எழுத னார் (1.1909:138). தாசருைடய சரித்த ரத்த ல் பைறயர் என்ேபார் சாத
ேபதமற்ற த ராவ டர்கள் ; பூர்வ ெபௗத்தர்கள்.
தாழ்ந்த

பற

தாழ்ந்த

சாத களுக்குமிைடேய

அவர்களுக்கும், தாமாகத்
ேவற்றுைம

உண்ெடன்பது

தாசரின் கருத்து; ேவஷ ப ராணர் சாத ேபதமற்ற பைறயர் என்ற ேமாதைல
அவர் ப ராமணியம் பூர்வ ெபௗத்தம் என்ேற ேநாக்க னார்.

இன்றுேபால

தலித் சாத கள் தனித்தனித் தைலைமய ல் குற ப்ப ட்ட ப ரச்ச ைனகைளக்
ைகயாண்டு, ெபாது அரச யலில் கூட்டு ந ைலப்பாட்ைட எடுப்பதுேபால 19ஆம்
நூற்றாண்டு இறுத ய ல் 20இன் ெதாடக்கத்த ல் சூழல் இல்ைல. நாடார், தீயர்
எனத் தனித்த சாத யாக மதரீத யாகப் ேபாராடிய ந ைலதான் அன்ைறய
ந ைல.

அந்தச் சூழ்ந ைலக்ேகற்பேவ தாசரும்,

பைறயருக்கான

ஒரு

மாற்று

கட்டியைமக்கப் பாடுபட்டார்.

மதத்ைத

ப ராம

ெபளத்த மதரீத யாகப்
ணியத்துக்கு

எத ராகக்

எனேவ இன்ைறய தலித் வ டுதைல அணுகு

முைறகைள அக்காலத்துக்கு வ ரித்து யாரும் வ சனப்பட ேவண்டியத ல்ைல.
குற ப்பாக தலித் அல்லாத அன்பர்கள்!
க ராமங்களில் ெபரியசாத என்பவன் ஒருவன் அகால மரணமைடந் தால்
அதற்கு வ சாரைண உண்டு.
www.Kaniyam.com
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மரித்தால் வ சாரைணேய க ைடயாது (1.171).

அவனது உய ைர அத்தைன

ெபாருட்படுத்தத்தக்கதாக
கருதவ ல்ைல ேபாலும்.

மத க்கத்தக்க

தாகப்

ப றர்

-

ப ராமணியம்

குற்றங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டைன முைற

சாத ைய அனுசரித்ேத இருந்து வந்தது. க ழக்க ந்த ய கம்ெபனி ஆட்ச ய ல்
இந்த சாத க்ெகாரு நீத , வழைம அமலிலிருந்தது.

ஒேர குற்றம் புரிந்த

தாழ்த்தப்பட்டவனுக்குத் ெதாழுக்கட்ைட தண்டைனயும், உயர் சாத யானுக்கு
சாதாரண காவல் தண்டைனயும் தரப்பட்டன.
கட்ைட கள்.

ெதாழு என்பது நீண்ட

இவற்ற ல் நான்கு துவாரம் இட்டு, இரண்டு துவாரங்களில்

இருைககைளயும்,

மற்றத ல்

உள்ள

இரண்டு

துவாரங்களில்

கால்கைளயும் மாட்டிப் பூட்டிட்டு ெவய லில் வ ட்டுவ டுவார்கள்.

இரண்டு
அவைன

யாரும் ெதாடக்கூடாது; காப்பாற்ற முயலக்கூடாது; மீற னால் அவைனயும்
ெதாழுவ ல் மாட்டினார்கள் (1.1913:505).
தஞ்ைச ஜில்லா, நாகப்பட்டினம் தாலுகா, காடாேகான் பாடி க ராமத்த ல்
உள்ள இடுகாட்டுக்குப் ெபயர் அரியான் த டல் இது பைறயர் பள்ளர்களின்
இடுகாடு. சுமார் 250 குழி பரப்ப லிருந்த இதைனப் பக்கத்து வயல்காரர்கள்
ெதாடர்ந்து ஆக்க ரமித்ததால் ஐந்தாறு குழி கூடத் ேதறாத ந ைல ஏற்பட்டது.
ப றகு அந்த இடு காட்டு வழிையயும் ஆக்க ரமித்து வ ட்டதால், அவ்வழிேய
ேபான

பைறயர்

ப ராது

ெகாடுத்து

பள்ளர்கள்
அபராதம்

தங்கள்

மகசூல்கைள

வசூலித்த

அழித்துவ ட்டதாகப்

ெசய்த ைய

தாசர்

தமிழனில்’

எழுத னார் (1.1911: 333). தஞ்ைச கெலக்டரிடம் காடர்ேகான் குடிகள் த ரண்டு
வ ண்ணப்ப க்க ேகட்டுக் ெகாண்டார் தாசர்.
க ராமங்களில் அன்றாடம் நடந்து ெகாண்டிருந்த சாத க் ெகாடுைம
கைள அகற்றுவதற்காக தாசர் கூறும் தீர்வு:

க ராமந்ேதாறும் பைறச்

ச றுவர்களுக்கு கல்வ ச்சாைலகள் ந றுவ நான்காம் வகுப்புவைர இலவசக்
கல்வ

அளிக்க

ேவண்டும்;

க ராமங்களிலுள்ள

பைறயர்க்குத் தரேவண்டும் (1.80 - 81).

தரிசு

ந லங்கைளப்

பைறயர் மீட்ச க்குக் கல்வ ையயும்,

அவர்களது ந லவுைடைமய ல் ந கழும் வ வசாயத்ைதயும் தாசர் ேகட்க றார்.
ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ய ன் ேபாேத இவற்ைற அைடந்து வ டேவண்டும் என்று
ந ைனத்தார். க ராமங்களில் இருக்க ன்ற தலித்துக் களுக்கு ந லவுைடைமயும்,
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அவர்களது வருங்கால தைலமுைறக்குக் கல்வ யும் நவீன வாழ்வும் ேதைவ
என தாசர் ச ந்த த்தது அனுபவம் தந்த படிப்ப ைன!

1891 டிசம்பரில்

நீலக ரிய ல் த ராவ ட கனவான்கள் கூடி ேநஷனல் காங்க ரசுக்குப் பத்து அம்ச
ேகாரிக்ைககள் அடங்க ய வ ண்ணப்பத்ைத அனுப்ப னார்கள் இவற்ற ல்,
பைறயைரச் சாத ய ன் ேபரால் இழிவுபடுத்துேவாைர அவதூறு குற்றத்துக்கு
ஆளாக்கும் சட்டம் இயற்ற ேவண்டும், பைறயர்க்குத் தனிக்கல்வ ச்சாைல,
கட்டணச்சலுைக,
க ணறுகளில்,

ஸ்காலர்ஷ ப்,

உத்த ேயாகம்

தரேவண்டும்;

ெபாதுக்

குளங்களில் தைடய ன்ற த் தண்ணீர் எடுக்கும் உரிைம,

ஆங்க ேலய ஆட்ச அலுவலகங்களில், கச்ேசரிகளில் பைறயர் நுைழந்து நீத
ெபறும் உரிைம, க ராம வருவாய்த்துைற உத்த ேயாகங்களில் இட ஒதுக்கீடு
ஆக யவற்ைறக் ேகாரிய ருந்தார்கள்.
பைறயர்களுக்கு

அடிப்பைடயான

இக்ேகாரிைககளிலி ருந்து அன்று

மனித

உரிைமகள்

ப ராமணியத்தால்

மறுக்கப்பட்டிருந்தைத யாராலும் உணரமுடியும். பைறயர் மட்டுமன்ற ஏைனய
பள்ளர், சக்க லியர் முதலான தலித்துக் களின் ந ைலயும் இதுதான்.
நகரங்களில் ேவறு வைகயான சாத த்தைடகள் ந லவ ன.

முனிச பல்

வருைகயால் நகரச்சுத்த , ெதருவ ளக்கு, குழாய ல் குடிதண்ணீர், வசத கள்
ஏற்பட்டதால் தனிக்க ணறு,
அகற்றப்பட்டது உண்ைமேய.
நலன்

காக்கும்

அசுத்த நீர்,

சுகாதாரமற்ற சூழல் ெபரிதும்

ஆனால் சுேதசமித்தன் ேபான்ற ப ராமண

பத்த ரிைககள்

நகரங்களில்

பஞ்சமைரத்

ைவக்கும் சமூகவ லக்க ைன வலியுறுத்த க் ெகாண்ேடய ருந்தன.

தனித்ேத
ெமாத்த

சமூகத்த ல் தலித்துக்கைள உறவாடவ டாமல், அவர்கைளப் பாரம்பரியமான
வ தத்த ேலேய நடத்த ெபருமுயற்ச எடுத்தன. அவற்ைற தாசர் எத ர்ெகாண்ட
வ தத்த ைன முன் அத காரத்த ல் கண்ேடாம்.
தீண்டாைம

பாராட்டி,

சகல

சாத களும்

புழங்கும்

இடங்களிலும்,

துைறகளிலும் படித்த தலித்துக்களுக்கு ேவைல தரக்கூடாது என்பத ல்
ப ராமணர்கள்

கண்ணுங்கருத்துமாக

இருந்தார்கள்.

ெதய்வங்களில்

கூட உயர் சாத வணங்கும் ெதய்வங்கள் தலித்துக்களுக்குக் க ைடயாது;
ேகாவ ல்களில் நுைழயக்கூடாது எனத் தடுத்தார்கள். இது ேவண்டா ெமன்று
தலித்துகள் க ற ஸ்தவம் மாற படித்து ேவைல பார்த்த ேபாது, அங்ேகயும்
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ெசன்று

தலித்துக்கைள

எனச் ெசாந்தங் ெகாண்டாடினார்கள்.

ஒதுக்க ,

யாவும்

தங்களுக்ேக

தாங்கேள வாழப் ப றந்தவர்கள்

என்ற ந ைனப்பு அவர்களது ஆழ்மனத ல் நன்கு ேவரூன்ற ய ருந்தது. சாத
என்ற குறுக்குவழி, மூடத்தனம் அவர்களுக்குச் சகல ெசௗகரியங்கைளயும்
உண்டாக்க யதால்

அைத

அவர்களால்

எளித ல்

வ டமுடியவ ல்ைல.

ஆனால் தலித்துக்கேளா வாழ்நாள் முழுவதும் அவற்ைற அைடய ேபாராட
ேவண்டிய ந ைலய லிருந்தார் கள்.

இந்த ந ைலைம இந்த இருபத்ேதாராம்

நூற்றாண்டின் ெதாடக் கத்த லும் மாறவ ல்ைல.
ெசன்ைனக்குச் ச ல வருடங்களுக்கு முன் டிராம் வண்டி வந்தேபாது அத ல்
பைறயர்கள் கண்டக்டர்களான ேபாது, அவர்கள் ைகயால் சீட்டு வாங்குவது
உயர்சாத யாருக்குத் தீட்டு எனக் கூற ,

தடுத்தார்கள்.

பைறயர்கைள

அகற்ற வ ட்டு அவர்கேள கண்டக்டர்களானார்கள். இப்ேபாது மட்டும், டிராம்
வண்டிய ல் பயணம் ெசய்யும் பைறச்ச , சக்க லிச்ச

ேதாட்டிச்ச

அருக ல்

ந ன்று டிக்கட்டுக்கு காசுவாங்கும் ேபாது அந்த உயர்சாத கண்டக்டர்களுக்குத்
தீட்டுப்படாதா என்று தாசர் ேகட்டார்.

இேதேபால,

மருத்துவமைனகள்,

இராணுவம் முதலான துைறகளிலும் பைறயர்கைள ேவைலக்கு ைவக்கக்
கூடாது என்று கூக்குரலிட்டார்கள்.
ேவறுேகாணத்த ல் அணுக னார்.

இந்த வ தமான ேபாக்க ைன தாசர்
அதாவது உயர் சாத யான தங்களுக்கு

ஆதாயம் வருெமன்றால் அப்ேபாது சாத , தீட்டு பார்க்கமாட்டார்கள்; ஆனால்
பைறயர்க்கு ஆதாயம் என்றால் அங்ேக ஒட்டுெமாத்த குரலில் சாத த் தீட்டு
ஒட்டிக் ெகாள்ளுவதாக கத்துவார்கள்.

பார்ப்பான் என்ேபான் பணஞ்

சம்பாத த்து முன்னுக்குவர ேவண்டிய இடங்களில் எல்லாம் சாத யாசாரங்
க ைடயாது.

பைறய

ெனன்

ேபான்

பணஞ்சம்பாத த்து

முன்னுக்கு

வரேவண்டிய இடங்களில் எல்லாம் சாத யாசாரம் உண்டு’ என்று தாசர்
இந்தக் கப்படத்ைத அம்பலப்படுத்த னார் (1.44 - 45). படித்த தலித்துக்கள் தக்க
உத்த ேயாகங் களில் ப ரேவச க்க நகரங்களில் சாத யத் தைட ேபாடப்பட்டது.
நகரத்த ல் ஐயர், நாயுடு, முதலிய சாத யார் வச க்கும் வீத கைள அந்தந்தச்
சாத ய ன் ெபயரிட்டு வழங்காத அச்சாத யார்கள், பைறயர் கள் வச க்கும்
வீத கைள மட்டும் மய லாப்பூரான் பைறச்ேசரி வீத ‘,

இராமசாமி முதலி

www.Kaniyam.com

FreeTamilEbooks.com

108

ராஜ் ெகௗதமன்

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

பைறச்ேசரி வீத ’ என ேபார்டுகளில் எழுத ைவத்தைத தாசர் கண்டித்தார்
(1.177).

க ராமங்களின் ேசரிகளிலிருந்து ெபயர்ந்து நகரத்த ற்கு வந்த

பைறயர்களின்
இன்னர்

சாத

என்று

இருந்தது.

அைடயாளத்ைத

ப றருக்குக்

காட்டிக்

அழிக்கக்

கூடாதபடி,

ெகாடுக்கும்

அவர்கள்

முயற்ச யாக

இது

நவநாகரிக வாழ்வ ல் தலித்துக்கள் ஈடுபட்டுப் ப றைரப்ேபால,

ப றைரவ ட உயர்ந்த ேபாத லும் அவர்களது சாத அைடயாளத்ைத அழியாமல்
பாதுகாப்பது உயர்சாத யாரின் பணியாக இருந்தது.
வன்முைறயும்
ஏ.

அவர்கைளவ ட்டகலவ ல்ைல.

சாத ய வன்மமும்,

நகரங்களில்

ப .ஏ.,

எம்.

படித்து இராவ்பகதூர் பட்டம் ெபற்று உயர்ந்த உத்த ேயாகங்களில்

ெகௗரவமாக வாழும் பைறயர் வீடுகைளச் சரியாக அைடயாளம் ைவத்துக்
ெகாண்டு, அவ்வீடுகளுக்கு முன்னால் ந ன்று, ப ற சாத யார்கள் ப ச்ைச
எடுப்பது

ேபால

வந்து,

கூத்து

ேமைடகளில்

நைகச்சுைவ

உண்டாக்க

பைறயைர இழித்துப்பாடும் ‘பைறயன் வந்தான், பைறச்ச வந்தாள்’ என்ற
மாத ரி

பாடல்கைளப்பாடி

(1.1909:96).

நடித்துக்காட்டினதாக

தாசர்

எழுத யுள்ளார்

ெசாந்த முயற்ச யால் பைறயர் ேபான்ேறார் நவீன நாகரிக

வாழ்க்ைகய ல் முன்ேனறுவது மற்றவர்கட்குச் சக த்துக் ெகாள்ள இயலாத
காரியமாக இருந்துள்ளது. இருக்க றது!
1860களில் டம்பாச்சாரி வ லாசம்’ ஆடியவர்கள்,
பத்த ரிைககளில்

பஞ்சமர்

கூத்து

ேமைடக்கு

வர

தங்கள் வ ளம்பரப்
அனுமத ய ல்ைல

என்று ப ரசுரம் ெசய்ததாக தாசர் ந ைனவு கூர்ந்துள்ளார்.

இத்தைகய

சூழலில், 1891இல் பைறயர் கூடி, தம்ைம பூர்வீக த ராவ டர் என்ற ெபயரில்
அைழக்குமாறு காங்க ரஸ் கமிட்டிக்கு வ ண்ணப் ப த்தார்களாம்.

1892இல்,

கூடிய மஹாஜன சைபக்குப் பைறயர்கள் தம்ைம பூர்வீக த ராவ டர் என்ற
ெபயரில் குற த்தனுப்ப னார்களாம்.

பைறயர்,

சாம்பான்,

வலங்ைகயர்

என்ற ெபயர்கைளத் தவ ர்த்தார்கள் என்று தாசர் எழுத னார்.
கூத்து

ேமைடகளில்

நைகச்சுைவ

ஏற்படுத்துவதற்காகப்

அக்கால

பைறயர்கைள

அவமானப்படுத்த ேய காட்ச கைள யும் பாடல்கைளயும் அைமத்தார்கள் (1.177).
இக்ெகாடுைமகைளச் சக க்க முடியாத அேயாத்த தாசர் நூறுகுடிகைளக்
ெகடுத்துத் தங்கள் ஒரு குடி சுகமைடயக்ேகாரும் சாத த் தைலவர்களின்
ெகாடிய ெசயல்கைள அடக்க அறக்கருைணயாம் ெசங்ேகால் உதவாது;
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மறக்கருைணயாம் ெகாடுங்ேகால் க ஞ்ச த்து இருந்ேத தீரல் ேவண்டும்’
என்று எழுத னார். சாத ைய ஒழிக்க ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ெகாஞ்சம் ெகாடுங்ேகால்
ஆட்ச ெசய்தாலும் பரவாய ல்ைல என்று ந ைனத் துள்ளார் (1.1909 : 159).
சாத யக் ெகாடுங்ேகான்ைமைய,
அகற்றமுடியும் ேபாலும்!

ெகாடுங் ேகான்ைம ஆட்ச யால் தான்

உயர்சாத யார் நடத்த ய கைடகளில் ஒரு தலித்

ெசன்று ஒரு பலகாரத்ைதச் சுட்டிக் காட்டி இதுேவண்டாம் ேவறு ஒன்று ெகாடு
எனக் ேகட்டால், பலகாரத்ைதத் தீண்டிவ ட்டான் என்றும், அதனால் அதன்
வ ைலைய எல்லாம் அவேன ெகாடுக்க ேவண்டும் என்றும் ெசால்லி அக்கம்
பக்கத்துப் ெபரியசாத யார் என்ேபார் ேசர்ந்து ெகாண்டு மிரட்டிய தகவைலயும்
தாசர் பத வு ெசய்துள்ளார் (1.1913: 504).
எல்லாவற்றுக்கும் ச கரம் ைவத்தது ேபால ஒரு சம்பவத்ைத தாசர்
குற ப்ப டுக றார். ஆந்த ராவ ல் நடந்தது இது. தீண்டாச் சாத ய ல் ப றந்த ஒரு
ைகக்குழந்ைத உரச யதால் தீட்டுப்பட்டதாக ெவகுண்ட ஓர் உயர்சாத ப் ெபண்,
அதன் தைலய ல் குடத்து நீைரக் ெகாட்ட அது மூச்சுத்த ணற ச் ெசத்தது (III.1910
: 25). இதுேபால் எத்தைன எத் தைனேயா ெகாடுைமகள்! இன்ைறக்கும் கூட,
ப றசாத யார்கள், ‘சாத த்தைட ஏதுமில்ைல - ெஷட்யூல்டு சாத தவ ர்த்து’
என்று கலியாண வ ளம்பரத்த ல் பக ரங்கமாக அச்ச டுக றார்கள்.
-**c க ற ஸ்தவத்த ல் சாத யம்
தலித் சாத க் ெகாடுைமகளிலிருந்து வ டுபடுவதற்கு தாசர் வாழ்ந்த
காலத்த ல்

ஏராளமான

தலித்துக்கள்

-

பைறயர்கள்,

கத்ேதாலிக்க

க ற ஸ்தவத்துக்கும் புராட்டஸ்டண்ட் க ற ஸ்தவத்துக்கும் மதம் மாற னார்கள்;
மிஷனரிகளின் பள்ளி, கல்லூரிகளில் படித்துப் பட்டம் ெபற்று ேவைலகளில்
அமர்ந்து வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ெவகுவாக ேமம்படுத்த னார்கள்.

ஆனால்

இந்த வழிய லும் ஆசார இந்துக்கள் ேபாட்டிக்கு வந்தார்கள். அவர்களிலும்
பலர்

க ற ஸ்தவம்

மாற

தலித்

க ற ஸ்தவர்கைள

இதற்கு மிஷனரிகளும் ஆதரவு தந்தார்கள்.
புராட்டஸ்டாண்ட்

மதத்த ற்குள்

சாத ையப்

ஒடுக்க னார்கள்.

18 ஆம் நூற்றாண்டில்
புகுத்த யவர்

சீகன்பால்கு;

கத்ேதாலிக்க மதத்த ல் சாத ையப் புகுத்த யவர்கள் ராபர்ட்டி ெநாப லியும்,
வீரமா முனிவரும்.
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இந்த யா முழுவதும் க ற ஸ்தவம் பரவ னால் சரி.
க ற ஸ்தவர்களாக்க வ ட்டால்
சாத யாக

வ டுவார்.

வ ட்டால்
என்ற

நமது

நமது

ேதவனாக ய

உயர்ந்த

சாத ேயாைரக்

ேதவனாக ய

க ற ஸ்து

உயர்ந்த

இந்த

அபாயம்

எண்ணத்த னால்தான்

எழுத னார் (1.1907:533).

‘தாழ்ந்த சாத ேயாைர
க ற ஸ்து

தாழ்ந்த

க ற ஸ்தவர்களாக்க
சாத யாக

வ டுவார்.’

ேநரிட்டதாக

தாசர்

தாழ்த்த ப்பட்டவர்கள் க ற ஸ்தவம் மாற யது

சாத ப்புைலைமையத்

தீர்க்கேவ;

அனுபவ த்தவர்களும்

கூட

ஆனால்

க ற ஸ்தவம்

சாத ய ன்

மாற யது

ெசௗகரியங்கைள

க ற ஸ்துநாதர்ேபரில்

ெகாண்ட வ சுவாசத்ைத வ ட அந்த மதத்தால் ெபறக்கூடிய ெபாருளா
தார

ஆதாயேம

என்பது

வ மரிச த்துள்ளார்.

ெவளிப்பைட.

இப்படிப்பட்டவர்கைள

தாசர்

க ற ஸ்தவனான ப றகும் சாத ையப் ேபாற்றுபவன்,

சமயத்துக்கு க ற ஸ்துைவயும், சாத க்கு மனுதர்மத்ைதயும் ப ராமணைனயும்
ஏற்றுக்

ெகாண்டவனாக றான்;

அைரக் க ற ஸ்தவேன.

அவன்

முழு

க ற ஸ்தவன்

இல்ைல;

சாத ஆசாரம் ேவண்டும் என்பதால் அைர இந்து,

க ற ஸ்தவ மத ஆசாரம் ேவண்டும் என்பதால் அைர க ற ஸ்தவன், அதாவது
சாத ய ல் இந்துவாகவும், மதத்த ல் க ற ஸ்தவனாகவும் இருப்பவன் அைரக்
க ற ஸ்தவன் என்றார் தாசர் (1.1910 : 688).
க ற ஸ்தவத்துக்கு

முதன்

(பைறயர்).

இரண்டு

இரண்டின்

வரலாறுகைள

முதலில்

ப ரிவான

மாற யவர்கள்

க ற ஸ்தவத்த லும்

தாசர்

சுருக்கமாகத்

தலித்துக்கேள

இதுேவ

தமது

நடந்தது.

பத்த ரிைகய ல்

எழுத யுள்ளார். 1. ஆர். ச . க ற ஸ்தவம் (ேராமன் கத்ேதாலிக்கம்) 1498இல்
ேபார்த்துக்கீச யர்களாலும்,

150இல்

ஆங்க ேலயர்களாலும்,

ஹாலந்து ேதசத்தாராலும் (ஒல்லாந்த யர்கள்),

1594இல்

1638இல் ப ரஞ்ச யராலும்

அற முகப்படுத்தப்பட்டது.

ேமற்குற த்த நாட்டார்களின் குடிேயற்றங்கேளாடு

மிஷனரிகள்

பரப்ப யது

மதத்ைதப்

ந கழ்ந்தது.

கடற்கைரப் பகுத களில் மதமாற்றம் ெசய்தார்.

154இல்

சேவரியார்

1697இல் ெபஸ்க வந்தார்

(வீரமாமுனிவர்) அவர் ேகாணாங்குப்பத்த ல் ஓர்ேகாய ல் கட்டினார். மய ைல
ேமற்றாணியார் (ப ஷப்) உத்தரேவாடு, மய லாப்பூரில் ெபரியநாயக ேகாவ ல்
ந றுவ , அத ல் குழந்ைத ஏசுைவக் ைகய ேலந்த ய ருப்பதுேபால் மாதாவ ன்
படம் ஒன்ைற எழுத ைவத்தார்.

இந்த ஆர்.
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சாத ேபதமற்ற த ராவ டர்கள் ஆர்.

ச.

மார்க்கம் தழுவ னார்கள்.

ஆர்.

ச.

பாத ரிகள் (ஆத ) த ராவ டர்களால் வச த்த ேசரிகள் மத்த ய லும், அருக லும்
பூமிகைள வ ைலக்கு வாங்க ஐந்து முதல் ஆறாய ரம் வைர ெசலவ ட்டுக்
ேகாவ ல்கைள

மத ல்

சுவர்கேளாடும்,

கட்டினார்கள்.

இதன் காரணமாக, மற்ற சாத

துக்கு மாறத் தயங்க னார்கள் (1.1908:88).

கல்லைறத்

ேதாட்டங்கேளாடும்

இந்துக்கள் க ற ஸ்தவத்

மதம் மாற ய த ராவ டர்களால்

ஞானஸ்நானத்துக்கும், வாரக்காணிக்ைகக்கும், புனிதர்களின் த ருநாளுக்
கும், புதுநன்ைம, வ வாகம், சாவு, குழி, தூம்பா, குருசு, ேதன்ெமழுகு வர்த்த கள்
முதலானவற்றுக்கும் வ த க்கப்பட்ட ெதாைககைளத் தர இயலவ ல்ைல (1.8889).

காலப்ேபாக்க ல் பாத ரிகள் நாயகர், ெசட்டி முதலிய சாத யர்கைள

அேத

சாத

அந்தஸ்ேதாடு

க ற ஸ்த

வத்துக்குள்

அனுமத த்து,

க ற ஸ்தவர்கைளப் பைறக் க ற ஸ்தவர் கள் என்று தாழ்த்த
இதுதாேன உங்கைள நம்ப ய பலன்?’
ேகட்டார்.

பைழய

வ ட்டார்கள்.

(1.89) என்று தாசர் ேவதைனேயாடு

இப்ேபாதுள்ள பாத ரிகைளப்ேபால் அன்று க ற ஸ்துநாதரும்,

அவருைடய சீடர்களும் இப்படிப் ெபாருள் சம்பாத த்துப் ேபாத க்கவ ல்ைலேய
என்று தாசர் ஒப்ப ட்டார் (1.89).

க ற ஸ்தவ மதேபாதகம் அன்று காலனிய

நாடு களில் - ஆச ய - ஆப்ப ரிக்க கண்டங்களில் முழுமூச்சாக நடத்தப்பட்ட
தற்கு ேவறு முக்க ய காரணம் இருந்தது.

வணிக முதலாளியம் வளர்ந்து

ஏகாத பத்த ய சக்த யாக க் ெகாண்டிருந்த காலகட்டத்த ல் ஆச ய, ஆப்ப ரிக்க
கண்டங்களிலிருந்த ேதசங்கள் முதலாளிய உற்பத்த

களின் பரந்துபட்ட

சந்ைதகளாக மாற்றப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தன. இதற்கு ஐேராப்ப ய நாடுகள்
துப்பாக்க ைய மட்டுமன்ற ைபப ைளயும் பயன்படுத்த ன. ஆச ய, ஆப்ப ரிக்க
நாடுகளில் ந லவ ய பூர்வீக அரச யல் - ெபாருளாதாரம், சமூக - கலாச்சாரம்
ஆக யவற்ைற அழித் துப் புத ய வணிக முதலாளிய அரச யல் - ெபாருளாதார
உற்பத்த க்கும்

அைமப்புக்கும்

உகந்த

சந்ைத

நாடுகளாக

மாற்றும்

உபாயங்களில் ஒன்றாகக் க ற ஸ்தவ மதமாற்றங்கள் முடுக்க வ டப்பட்டன.
அந்தந்த நாடுகளின் (அைவ நாடுகளாகேவ உருவாக ய ருக்கவ ல்ைல) சமூக
- கலாச்சார அம்சங்களுக்குத் தக்கபடி ச ல சமரசங்கைளச் ெசய்து ெகாண்டு
க ற ஸ்தவம் ெபரும்பான்ைம மதமாக ஆவதற்கான ெசயல் பாடுகளில்
முயன்று ெகாண்டிருந்தது. இந்த ய உபகண்டத்த ல் சாத ேபதங்கைள ஏற்கும்
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சமரசம் புரிந்து க ற ஸ்தவம் சாத மதமாகப் பரவலாய ற்று. இந்த அம்சங்கள்
தாசர் எழுத்துக்களில் தூக்கலாக இல்ைல ;
2. புேராட்டஸ்டண்ட்

க ற ஸ்தவ

பாத ரிகள்

இங்ேக

உண்டாக்க ய

கல்வ ச்சாைலகளில் த ராவ ட ெபளத்த ப ள்ைளகள் ேசர்ந்து படித்து
அவர்களது மதத்துக்கு மாற னார்கள்.
ெபற்றுப்

பாத ரி,

உபேதச ,

ப .ஏ., எம்.

உபாத்த மார்

ஏ.

பட்டங்கைளப்

ேவைலகளில்

அமர்ந்து

நகரங்கள் - க ராமங்களில் ேபாதகம் ெசய்து வந்தேபாது, புறமதத்தாரும்,
சாத யாரும் அவர்கைளக் கற்களாலும், தடிகளாலும், சாணத்தாலும்
அடித்துத்

துரத்த ப்

படாதபாடுபடுத்த னார்கள்.

ப றகு

அவர்கேள

க ற ஸ்தவ மதம் மாற னார்கள்; அதற்குப் பாத ரிகள் இடம் ெகாடுத்தார்
கள். பைழய க ற ஸ்தவர்கள் பைறக் க ற ஸ்தவர்களானார்கள் (1.1909:90
91).

இதுபற்ற

தாசர் வ மர்ச க்கும் ேபாது, சாத ைய வ டாதந ைல

க ற ஸ்துவ ன் ேபாதகத்துக்குப் ெபாருந்தாது ; க ற ஸ்தவர்கள் கூட்டம்
ெபருகேவண்டும் என்பைத மட்டும் பார்த்தாலும் க ற ஸ்துவ ன் நீத
ேபாதங்கள் பரிமளிக்காது.

சாத ைய வ டாத ஆய ரங்க ற ஸ்தவர்

கைளவ ட,

புண்ணிய

சாத ேபதமற்றுப்

ஒரு க ற ஸ்தவன் இருந்தால் ேபாதும்.

பலைன

மட்டும்

கருதும்

க ற ஸ்துவ ன் மகத்துவமும்

ேபாதகமும் எங்கும் பரவும் என்ெறழுத னார் (191).
தாசர் கூற ய இந்தவ த இலட்ச ய க ற ஸ்தவம் இந்த யாவ ல் இல்ைல.
தனிமனிதன் என்ற அளவ ல் இலட்ச ய மதம் இருக்கலாம்;

ஒரு ெபரிய

ந றுவனம் என்ற அளவ ல் அது ஓர் அரச யல் அைமப் பாகேவ இருக்கவ யலும்.
இந்த யாவ ல், சாத ைய ஏற்றுச் சமரசம் கண்ட மதம் க ற ஸ்தவ மதமாக
நீடிக்க முடியாது; அது இந்துச்சாத மதத்த ன் ஒரு ப ரத யாகேவ, நகலாகேவ
இருக்கும் தகுத ையப் ெபற்றுவ டுக றது.
தாசர் காலத்த ல்,

க ற ஸ்தவத்த ல் சாத ெவற

இரு சம்பவங்கைள தாசர் காட்டியுள்ளார்.
இது

உயர்

சாத

ெசன்ைனய ல்

க ற ஸ்தவர்களின்

குருவானவர்

இருந்தது என்பதற்கு

ஒன்று ெசன்ைனய ல் நடந்தது.

அடாவடித்தனத்த ற்கு

உத்தரவு

ெபறாமேல,

உதாரணம்.

ேதவாலயத்த ன்

கல்லைறய ல் ச ல க ற ஸ்தவர்கள் சடலத்ைத அடக்கம் பண்ணியேபாது,
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ெசான்ன

குருவானவைர

முகத்த ல்

குத்த

அடித்து

ெநாறுக்க வ ட்டு ஆளுக்கு முதலில் ேகார்ட்டில் வழக்கும் ெதாடர்ந்தார்களாம்
(192).

மற்ெறான்று புதுச்ேசரிய ல் நடந்தது.

தாழ்த்தப்பட்ட… சாத யாைர

ஒடுக்க யத ல் அப்ேபாது புதுச்ேசரி, இந்த ய யூனியனுக்குச் சைளக்கவ ல்ைல.
புதுச்ேசரி ேதவா லயத்த ல் தாழ்த்தப்பட்ட சாத க ற ஸ்தவர்கைள உயர்சாத க்
க ற ஸ்தவர் கேளாடு சமமாக உட்காரக் கூடாெதனப் புத தாக வந்த ஒரு குரு
வானவர் ேகாப த்த ேபாது அதைனப் பைறக் க ற ஸ்தவர்கள் ஆட்ேசப த்
தார்களாம். அதற்கு அந்த குருவானவர், உங்கள் ெபண்ைணச் சக்க லிக்குக்
ெகாடுப்பீர்களா?’

என்று ேகட்டாராம்.

அதற்குத் தாங்கள் சம்மதேம என்று

பைறயர்கள் ெசான்னதும் ஆத்த ரம் தாங்காத குருவானவர் ஒரு பைறக்
க ற ஸ்தவப் ெபண்ைண முதுக ல் ஓங்க அைறந்து ெவளிேய வ ட்டுவ ட்டு
வந்தாராம்.

இைதக் கண்ட ஏைழக் க ற ஸ்தவர்கள் குருவானவர் ேபரில்

ேமலத காரிகளிடம் ப ராது ெகாடுத்தார்களாம் (1.92 - 93).
இவ்வ ரு

சம்பவங்கைளயும்

ஒப்ப ட்டுக்காட்டிய

தாசர்

க ற ஸ்தவர்களில் யார் எதார்த்தக் க ற ஸ்தவர்கள்?

இவ்வ ரு

(சரியான க ற ஸ்

தவர்கள்) என்று பாத ரிகளுக்கு ஒரு ேகள்வ ைய வ டுத்தார்.

புராட்டஸ்

டண்ட மிஷனரிகள் கருைணயால் எளிய சாத யார் கல்வ ெபற்று ேவைல
பார்த்து

முன்ேனற க்

ெகாண்டிருந்தேபாது,

இவர்களது

வளர்ச்ச ையக்

கண்டு ெபாறுக்காத சாத ேபதக்காரர்கள் வஞ்சக ேநாக்கத்ேதாடு லூதர்
மிஷனரி சங்கத்த ல் ேசர்ந்து, புராட்டஸ்டண்ட் க ற ஸ்தவ மதத்த லும் தாங்கள்
சாத ேபத அசுத்தத்ைத உண்டாக்க

வ ட்டதாக தாசர் ஒரு முக்க யமான

வரலாற்றுச் ெசய்த ைய எழுத யுள்ளார் (1.1909: 141). இது பத்ெதான்பதாம்
நூற்றாண்டின் ப ற்பகுத
தமக்குரிய

ய ல் ந கழ்ந்தது.

தனிச்சைபைய

ஏற்படுத்த க்

இதன் ப றேக பைறயர்கள்

ெகாண்டார்கள்.

லண்டனில்

தைலைமயகத்ைதக் ெகாண்ட ஸால்ேவஷன் ஆர்மி’ (Salvation Army) எனப்படும்
இரட் சணிய ேசைனய ல் ெமாத்தமாகச் ேசர்ந்தார்கள்.

இச்ேசைனையப்

பைறயர் சைப என்ேற கூற னார்கள். நாகர்ேகாவ லில் புத்ேதரிய ல் உருவான
காதரீன் பூத் ஆஸ்பத்த ரியும், இங்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட பாராெமடிக்கல் கல்வ ,
ேவைலவாய்ப்புக்களும்
இன்றும்

இதன்
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ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

தாசர் உருவாக்க ய சாத ேபதமற்ற ெபளத்தம்

வளர்ந்த ருக்குமானால், வடதமிழ் நாட்டுப்பைறயர்கள், ஜப்பான், முதலான
ெதன்க ழக்கு ஆச ய ெபௗத்த நாடுகளிலுள்ள ெபளத்த ந றுவனங்களின்
உதவ களால் எப்படிேயா முன்ேனற ய ருப்பார்கள்.

வரலாற்ைறத் த ரும்ப

எழுதலாம் தான், த ருப்ப க் ெகாண்டு வந்து சரிெசய்ய முடியுேமா?
எப்படியானாலும் அன்று க ற ஸ்தவ மிஷனரிகேள ஏைழப் பைறயர்
களுக்கு உண்ைமயான ஆதரவு தந்தார்கள்;

ப ரிட்டிஷ் துைரத்தனமும்

உதவ யது (1. 1909-204 - 5). இந்த இருதரப்ப னரும் ெசய்துவந்த உண்ைம
யான

சீர்த்த ருத்தங்களுக்கு

எத ரிகேள

சுேதச

சாத யவாத களான

சீர்த்த ருத்தக்காரர்கள் என்று தாசர் சான்றுகேளாடு ந றுவ னார். குற ப்பாக
ஆரிய சமாஜவாத கைளத் தாசர் முற்றாக ந ராகரித்தார். (1.1910 : 261 - 62)
க ற ஸ்தவ மிஷனரிகைள தாசர் பாராட்டினாலும்,
அன்று,

ஏைழப்

பைறயர்கைளப்

ெகாண்டுேபாய்

ப ரபுக்களிடம்

க ேறாம் என்று ெசால்லி,

ச ல மிஷனரிகள்,

படங்கள்

ப டித்து

ேமல்நாடுகளுக்குக்

காட்டி,

அம்மக்கைள

முன்ேனற்று

பணம் ெபற்று வந்து கல்வ க் கூடங்கைள

ஏற்படுத்த னார்கள். (இந்த வழக்கம் இன்றும் உண்டு). ஏைழப் பைறயர்களிடம்
கட்டணம் வாங்க க் ெகாண்டு, ேசர்த்து வந்த பணத்தால் ெபரியசாத கள்
என்ேபாைரக் க ற ஸ்தவர்களாக்க அவர் களுக்கு உதவ , பைறயர்கைளப்
புறக்கணித்தார்கள்; குத ைர வண்டிேயாடு சுகமாக வாழ்ந்தார்கள் (III. 1907:5).
இருந்தாலும்,

மிஷனரிகளால்

பைறயர்களுக்குச்

ெசாற்பக்

கல்வ ய ன்

பலனாவது க ைடக்க றது; ஆனால் உள்ளூர் எஜமான்கேளா பைறயர்களுக்கு
எதுவும் ெசய்வ த ல்ைல என்றார் தாசர் (III.5).
புங்கனூர் ேலாக்கல் ேபார்டு டிஸ்ெபன்ஸரிையச் ச ல பாத ரிமார்கள்
தாங்கேள

ஏற்று

நடத்த

அனுமத

ேகட்டேபாது,

அவ்வூர்

முனிச பல்

கமிஷனர்கள், ஏற்று நடத்துவதானால், பஞ்சம க ற ஸ்தவர்கைள ேவைலக்கு
ைவக்கக் கூடாது, க ற ஸ்து ேபாதைனகள் கூடாது; பணம் ஏதும் வாங்கக்
கூடாது

என்ற

மூன்று

ந பந்தைனகைள

வ த த்தார்களாம்.

பாத ரியார்கள் ஒத்துக்ெகாள்ளவ ல்ைல (1.1910:306).

இதற்கு

சாத இந்துக்களின்

இத்தைகய நடவடிக்ைகைய நறுக்காகச் ெசான்னால், ைவக்ேகால் ேபார் மீது
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படுத்த நாய் தானும் உண்ணாது; கன்றுக் குட்டிையயும் உண்ண வ டாது.
இந்து ஆசார சீர்த்த ருத்தக் காரர்கள் தாழ்ந்த சாத யாைர உயர்த்தப்
ேபாக ேறாம் என்று ெவற்றுச் சப்தம் இட, மிஷனரிகள் சப்தம் ஏதுமின்ற
இலட்சக்கணக்க ல் ெசலவழித்துக் கலாசாைலகள் ைமத்து எளிய குடிகைளப்
படிக்கைவத்து

உத்த ேயாகங்களில்

அமர்த்த

யைத

தாசர்

வரேவற்றுப்

பாராட்டத் தவறவ ல்ைல (1.1912 : 404 - 5). அவைரப் ெபாருத்தவைர சாத ேபதம்
கூடாது.
உயர்சாத

சுேதச

இந்துக்கள், க ற ஸ்தவ மிஷனரிமார்கள் அைமத்த

கலாசாைலகளில் பஞ்சமர்கள் ேசர்ந்து படிப்பதால், தங்கள் ப ள்ைளகள்
அவர்கேளாடு
அைத

ஒரு

கலந்து

படிக்கமாட்டார்கள்

காரணமாகச்

ெசால்லி

என்று

சுேதச கள்

சாத ேபதம்
கூடி

பாராட்டி,

கலாசாைலகள்

அைமக்கப்ேபாவதாகக் கூற யதற்கு, ஜீவனம் நடத்த அது நல்ல ெதாழிலாக
இருந்தேத காரணம் என்றார் தாசர் (1.

1912:405).

பத்ெதான்பதாம்

நூற்றாண்டில் நாற்பதுகளில் ெசன்ைன ய ல், பஞ்சமக் க ற ஸ்தவர்கைளக்
காரணம் காட்டிேயா,

அல்லது மிஷனரி கலாசாைலகளில் சாத

இந்து

மாணவர்கள் க ற ஸ்தவ மதம் மாற்றப்படுவைதக் காரணம் காட்டிேயா,
சுேதச கள் டிரஸ்ட் அைமத்து இந்துக் கலாசாைலகள் ஏற்படுத்த னார்கள்.
இத லிருந்த ெபாருளாதார ேநாக்கத்ைத தாசர் உைடத்துக் காட்டினார்.
இதுவைர

கூற வந்த

காரணங்களால்

தாசர்

பைறயர்

முதலான

தலித்துக்கள் ேவறு மதங்களுக்கு மாறுவத ல் சாத ேபதம் அகலாது என்ற
முடிவுக்ேக வந்தார்.

1894 வாக்க ல், ஆனரப ள் எஸ்.

ஶ்ரீந வாசராகவ

ஐயங்கார், அரசாங்கத்துக்கு எழுத ய அற க்ைகய ல் பைறயர்கள், க ற ஸ்தவ
மற்றும்

இசுலாம்

மதங்களுக்கு

எனப் ப ேரரப த்த ருந்தார்.

மாற னால்

தான்

முன்ேனற

இதைன தாசர் ஏற்கவ ல்ைல.

முடியும்

உண்ைமய ல்

பைறயர்களின் முன்ேனற்றத்ைதச் சாத இந்துக்கேள தடுத்தார்கள், ரய ல்ேவ,
ராணுவம், மருத்துவம், காவல் துைறகளிலிருந்த பைறயர்கைளத் தீட்டு’
என்ற சாத யக் காரணம் காட்டி ேவைலகளிலிருந்து அகற்ற யவர்கள் சாத
இந்துக்கேள.

இவ்வாறு அகற்ற வ ட்டு, பைறயர்கள் முன்ேனற்றத்த ற்கு

க ற ஸ்தவ - இசுலாமிய மதமாற்றங் கைளச் ச பாரிசு ெசய்தைத தாசர்
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பைறயர்களின் முன்ேனற்றத்த ற்கு க ற ஸ்தவம் உதவாது;

உதவாது;

அவர்கள்

அைனவரும்

ஆத ெபளத்தத்த ற்ேக

வரேவண்டும்; ச றுெதய்வ வழிபாடு, ரத்தபலி, ெகாைட கூடாது என்று தாசர்
வலியுறுத்த னார் (II:24. 29).
தமது காலத்த ல் ந கழ்ந்து ெகாண்டிருந்த சாத ய அடாவடித்தனங் களுக்கு
மத்த ய ல் ெபௗத்தம் என்ற சாத - வருண எத ர்ப்பு மதம்தான் தாசருக்கு ஒேர
புகலிடமாகப்பட்டது இயல்பானேத. 1907இல் தமிழன் இதைழ ஆரம்ப த்தேத
இந்த எண்ணத்ைத தலித்துக்களிடம் பரப்புவ தற்ேக. 19 ஆம் நூற்றாண்டின்
இறுத ய ேலேய

தாசர்

இதற்கான

தயாரிப்புக்களில்

இறங்க வ ட்டார்.

பைறயர்கள் தங்களது பூர்வ ெபளத்தத்த ற்கு வரேவண்டியதன் ேதைவைய,
அதற்கான சமூகச் சூழைல தாசர் எடுத்துக்காட்டினர்.

குற ப்பாக ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச ய ன் கீழ் உத்த ேயாகம் பார்த்த சுேதச அத காரிகளும், உத்த ேயாக
வர்க்கமும், இந்து சீர்த்த ருத்த வாத களும் பைறயர்களுக்கு எத ராகச் சகல
மட்டங்களிலும் ெசயலாற்ற க் ெகாண்டிருந்தைத மிக வ ளக்கமாக தாசர் தமது
இதழ்களில் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.
- சீர்த ருத்த சாத

அந்த சுேதச உத்த ேயாக - அத கார

இந்துக்களின் நடவடிக்ைக களால் ஆத த்த ராவ டர்கள்

எவ்வாறு பாத க்கப்பட்டார்கள் என்று பார்க்கலாம்.
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5. சுேதசி அதிகார - உத்திேயாக
வர்க்கமும் சீர்திருத்த சுயராஜ்யவாதிகளும்.
ப ரிட்டிஷ்

ஆட்ச ய ல்

உருவான

க ராமப்புறங்களிலிருந்து நகரங்கள் வைர,

புத ய

துைறகளில்,

ந ர் வாகத்த ல் பங்குெபற்ற

ச ற ய அத காரிகளிலிருந்து ெபரிய அத காரிகள் வைர சாத இந்துக்கேள
- குற ப்பாக ப ராமணர்கேள இடம்ெபற்றனர்.
ெபருந லவுைடயாளர்களும் அடங்குவார்கள்.

இவர்களில் க ராமப்புற
இவர்களி லிருந்ேத இந்து

சமூக சீர்த ருத்தக்காரர்களும், ேதச ய காங்க ரஸின் சுயராஜ்ய க ளர்ச்ச
அரச யல்வாத களும் உருவானார்கள்.

இவர்களிடம் பாரம்பரியமான சாத

அத காரமும், புத ய ஆட்ச அத காரமும், குவ வுற்றன.
தாசர் கடுைமயாக வ மர்ச த்தார்.
புத ய

வாய்ப்புக்

கைளப்

இப்ப ரிவ னைரேய

ஏெனனில் இவர்கேள தலித்துக்கைளப்

ெபற்று

முன்ேனற

வ டாமல்

தடுத்தவர்கள்

சாத ேபதமுள்ள இந்த யா ேபான்ற ேதசத்த ல் அத கார உத்த ேயாகங்கள்
யாவற்ைறயும் சாத ேபதமில்லாதவர் கேள அதாவது - ஆங்க ேலயர்கேள ஆள
ேவண்டும் (1.448); அல்லது இட ஒதுக்கீடு ெசய்வதன் மூலம் சமூகத்த ல் சகல
சாத ப் ப ரிவ னர்களும் தலித்துக்கள் உட்பட - அத கார உத்த ேயாகங்களில்
இடம்ெபற

ேவண்டும்

ேகாரிக்ைக.

என்பது

தாசர்

த ரும்பத்

த ரும்ப

வலியுறுத்த ய

இதற்கு ேமல் ஒருபடி ெசன்று, சாத ேபதம் இந்நாட்ைட வ ட்டு

நீங்கும் வைர - அது ேவரூன்ற ய ருக்கும் வைர சாத த்தைலவர் களுக்கு
ப ரிட்டிஷ்

அரசு

உத்த ேயாகம்

தீர்ைவச் ெசான்னார் (1.1913:457).

ெகாடுக்கக்கூடாது

என்று

தாசர்

ஆனால் நடந்த கைத ேவறு !

தமது
இந்து

சமூக சீர்த்த ருத்தவாத களின் சாத ேபதக் ெகாள் ைகைய வ மர்ச த்த தாசர்,
முதலில் சாத சமய ேபதங்கைள ஒழிப்பேத சீர்த்த ருத்தத்துக்கு அடிப்பைட
என்ற தீர்ைவ முன்ைவத்தார் (1.34).

உண்ைமய ல் இந்து, சமய, சமூக

சீர்த ருத்த நடவடிக்ைககள் எல்லாேம ேமற்கத்த ய சமத்துவ மத ப்பீடுகளின்
தாக்குதல்களிலிருந்தும் க ற ஸ்தவ மதத்த லிருந்தும் இந்துச் சமயத்ைதயும்,
சாத முைறையயும் காப்பாற்றும் முயற்ச கேள என்பைத தாசர் சரியாகப்
www.Kaniyam.com
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புரிந்த ருந்தார்.
முதலில் உத்த ேயாக - அத கார வர்க்கத்த னால் ஏைழக் குடிகளும்,
தலித்துக்களும் பட்ட துயரங்கைள தாசரின் எழுத்து வழியாக அற யலாம்.
கூடேவ தாசர் முன்ெமாழிந்த தீர்வுகைளயும் காணலாம். க ராமப் புறங்களில்
பைழய

பாரம்பரிய

சாத யச்

சட்டத்ைத

ெதாடர்ந்து

அமுல்படுத்த வந்த

சுேதச ய முனிசீப்களிடம், புத ய மாஜிஸ்டிேரட் (நீத வழங்கும்) க ரிமினல்
அத காரத்ைதக் க ழக்க ந்த ய கம்ெபனி ந ர்வாகம் தந்தது. இதனால் சாத ய ல்
தாழ்ந்த கூலி சனங்கள் க ராம ந ர்வாக களால் இரட்டிப்பாக ஒடுக்கப்பட்டு
வந்தார்கள்.

இந்தப் புத ய மாஜிஸ்ேரட் அத காரத்ைத அவர்களிடமிருந்து

பற க்க ேவண்டும் என்பது தாசரின் ேகாரிக்ைக.

புத ய மாஜிஸ்டிேரட்

அத காரம் சாத ேபதத்ைத ஒட்டியதாகேவ இருந்தது. சாத ையேய ெபருெமய்
(ெபருைம) பாராட்டித் த ரிபவர்களும் ெசாற்பக் கல்வ யுள்ளவர்களுமாக ய
முந சீப்புகளிடம் மாஜிஸ்டிேரட் அத காரங் ெகாடுப்பது ஆபத்தாகேவ முடியும்’
என்றார் தாசர் (1. 22). இந்த முன்சீபுகேளாடு, க ராமங்களில் ந லபுலமுள்ள
ெபரிய சாத யார் எனப்படுேவார் இைணந்து ெசயல்படுவதால் சாமானிய
கூலிசனங் களுக்கு அவர்களது உைழப்புக்குரிய கூலி க ைடப்பத ல்ைல (1.
22). ச று குற்றங்களுக்குக் கூட இவர்கள் கடுைமயாகத் தண்டிக்கப்பட் டார்கள்.
இட்ட ேவைலகைளச் ெசய்யக் கட்டாயப் படுத்தப்பட் டார்க ள் (1. 22).
தாசர்
நீத

இப்ப ரச்ச ைனையப்

வழங்கும்

மாஜிஸ்டிேரட்

பற்ற

அத காரத்ைத

மிருந்து எடுத்துவ டக் ேகாரியேதயாகும்.
மற்றவர்;

சாத ேபதம்

பார்க்கும்

மிருந்ேத

மாஜிஸ்டிேரட்

எழுதக்

சுேதச

அத காரத்ைதப்

காரணம்

காங்க ரஸார்,

ஆங்க ேலய

கெலக்டரிட

ஆங்க ல கெலக்டர் சாத ேபத்
தாச ல்தார்கள்,
பற க்க

முன்சீப்புகளிட

ேவண்டும்.

இந்த

அத காரத்ைத இவர்கள் சாத ேபதங்கைள அனுசரித்துச் ெசயல்படுத்த ய தால்
ஏைழக்குடிகேள பாத க்கப்பட்டார்கள்.

மக்கள் கெலக்டைர வரேவற்றார்கள்;

தங்களுக்கு இவரால் ந யாயம் க ைடக்குெமன நம்ப னார்கள்.
அத காரிகள் வந்தால் கலக்கமைடந்தார்கள்.

தங்கைள மீற

சுேதச
இவர்கள்

கெலக்டருக்கு மனுச்ெசய்து அது அவர்களது பார்ைவக்கு அனுப்பப்பட்டால்
வ ண்ணப்ப த்தவன்பாடு
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ஓடும்படி ெசய்தார் தாச ல்தார்.

இந்த உத்த ேயாகஸ்தர்களுக்குப் பயந்ேத

குடியானவர்கள் பலர் க ராமத்ைதக் காலி ெசய்ய ேநரிட்டது (1 1907:5).
கம்ெபனி ஆட்ச

ேபாலன்ற , குய ன் வ க்ேடாரியாளம்மன்’ அரசாட்ச ய ல்

(1857 - க்குப்ப ன்) தாச ல்தார்களுக்க ருந்த மாஜிஸ்டிேரட் அத காரம் பற க்கப்
பட்டதால் ஏைழக் குடிகளுக்கு ந ம்மத வந்ததாக தாசர் எழுத னார் (1.20-21).
இம்மாத ரி ந லைமகள் மாறேவண்டுமானால், அரசாங்கத்தார், உயர்ந்த சாத ,
தாழ்ந்த சாத என்ற சாத சட்டங்கைள வ டுத்து, ச வ ல் வ யாஜத்ைத நடத்தும்
முநுசீப்புகளிடம் க ரிமினல் அத காரங் கைளக் ெகாடாமல், க ராம அத காரச்
சட்டங்கைளப் புதுப்ப க்க ேவண்டும்’ என்று ேகாரிக்ைக வ ட்டார் (1.

1908 :

22). தாசைரப் ெபாறுத்தவைர, சாத ேபதம் இல்லாத சுத்தய தயம் உைடயவர்
களுக்ேக

கெலக்டர்

உத்த ேயாகங்

ெகாடுத்துக்ெகாண்டு

வருவார்களா

ய ன் சகல குடிகளுஞ் சுகம் ெபற்று வாழ்வார்கள்’ (1.1908:26).

ஏைழ

மக்கள் ஆங்க ேலய அத காரிகைளேய வரேவற்றார்கள் என்ற அன்ைறய
ந ைலைமைய தாசர் எழுத னார் (11908 61).
க ராமங்களில் உயர்சாத சக்த கேளாடு (ப ராமணர்கள்) அரச அத காரிகள்
இைணந்து
தாசர்

தலித்துக்கைள

மதுராந்தகம்

வன்முைறக்கு

தாலுகா,

ஓரத்தூர்

சம்பவத்ைதக் ெகாண்டு ந றுவ னார்.
27;

பைறயர் குடிைசகள் 28;

உள்ளாக்க

க ராமத்த ல்

வைதத்தைத

நடந்த

உண்ைமச்

ஓரத்தூரில் ப ராமணர் வீடுகள்

பைறயர்க்கு வீத

களில் நடக்கத் தைட

சர்க்கார் தீர்ைவ கட்ட அக்க ரகாரத்ைதச் சுற்ற வரேவண்டும்; தீர்ைவைய
ஒரு

ெகௗண்டன்

ெபட்டி

வழியாகேவ

முன்சீப்

அக்க ரகாரத்த லிருந்ததால்

ஐயர்

பைறயர்கள்

வாங்க னார்.
கடிதம்

தபால்

ேபாடமுடியாது.

கவுண்டனிடம் தந்து ேபாடச் ெசால்ல ேவண்டிய ந ைல. இந்த அந யாயத்ைத
அவர்களிடம் ேகட்கப்ேபான ஒரு பைறயைன நான்கு பார்ப்பனர்கள் ேசர்ந்து
கல், தடிகளால் இரத்தம் வர அடித்தார்கள். இதைன அவன் க ராம முன்சீப்
ஐயரிடம்

ப ராது

ெசய்யப்

ேபானேபாது

பார்ப்பனர்கள்

ஒரு

வாைழக்

குைலைய ெவட்டி முன்சீப் வீட்டுத் த ண்ைணய ல் ைவத்து, அதைன அவன்
த ருடியதாகவும் தாங்கள் அடித்ததாகப் ெபாய்ப் ப ராது ெகாடுத்தார்கள் (1 102
- 3). இந்ந கழ்ச்ச ய லிருந்து தைலமுைற தைலமுைற யாக ப ராமணர்களும்,
அவர்கைளச் சார்ந்த சாத
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மக்கைள எப்படி நடத்த வந்த ருப்பார்கள் என்பைத ஒருவாறு அற யலாம்.
க ராமங்களில்

நடக்கும்

தலித்துக்கு

எத ரான

வன்முைறச்

ெசயல்கள்

ஏறத்தாழ ேமேல எழுத வந்த வைகய ேலேய அைமக ன்றன.
மற்ெறாரு சம்பவம், த ண்டிவனம் தாலுகா ேமல்பாக்கம், பாஞ்சாலம்,
சாத்தனூர்

க ராமங்கைளச்

ேசர்ந்த

தாச ல்தாரும்,

முனிசீப்புகளும்,

கணக்கர்களும், அப்பகுத ய ல் தரிசாகக் க டந்த ஆய ரம் ஏக்கர் ந லத்ைத
ேமற்படி க ராமங்களில் வாழும் ஏைழக் குடிகளுக்கு (பஞ்சமர்) தருமாறு மனுச்
ெசய்தேபாது, அது ேமய்க்காலுக்கு வ டப்பட்டந லம் என மறுத்துவ ட்டார்கள்.
காலி ந லங்கைள ஏைழ களுக்குப் பய ர் ெசய்யக் ெகாடுக்கும் உத்த ரைவ
1902ஆம் ஆண்டிேலேய ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ப றப்ப த்து வ ட்டிருக்க (1.338)
மாதம் பத்து ரூபாய் சம்பளத்த ல் முனிசீப் ேவைலய ல் ேசர்க ற ஒரு இந்து,
பத்து வருசத்துக்குள் பத்தாய ரம் ரூபாய் குவ த்துவ டுக றான், ஐம்பது ரூபாய்
சம்பளத்த ல் தாச ல்தாராக றவன் இேத கால கட்டத்த ற்குள் ஐம்பதனாய ரம்
ரூபாய் ஸ்த த அைடக றான். அது எப்படி என்று தாசர் நக்கல் ெசய்தார் (1 457)
தாச ல்தார்,

முன்சீப்

ேபான்ற

க ராம

அத காரிகளின்

இரட்ைட

அத காரத்ைதயும், ஒடுக்குமுைறையயும் தடுத்த ட தாசர், கூற ய தீர்வுகள்.
1. அந்தந்த க ராமங்களிலுள்ள தாச ல்தாரர்களுக்கும் முனிஷ ப்புகளுக்கும்,
கணக்கர்களுக்கும் அங்கு ெசாந்த பூமிகள் இருக்கப்படாது. 2. ேபாலீசுகைள
ேமற்பார்ைவய ட சூப்ப ரண்ெடண்ட இருப்பது ேபால, (க ராமக்) குடிகளின்
குைறகைள ேநரிலற ந்து கெலக்டரிடம் ெதரிவ க்க வருவாய்த் துைறகளில்
ஐேராப்ப ய வருவாய்த் துைற சூப்ப ரண்ெடண்ட ஒருவைர அரசு ந யமிக்க
ேவண்டும். ஏெனனில் க ராம வருவாய்த்துைற உத்த ேயாகஸ்தனுக்கு அந்த
க ராமத்த ல் ெசாந்த ந லமிருந்தால் அத ல் மற்றக் குடியானவர்கைள மிரட்டிப்
பய ர் ெசய்ய ைவப்பான் என்றும் (1 1909 106), ஐேராப்ப யர் சாத ேபதம்
பார்க்காமல் ந யாயமான முைறய ல் நடப்பர் என்றும் எழுத னார் (1. 1909 106).
குற ப்ப ட்ட சாத ேய,
அவற்ற ல்

ேவறு

அரசுப்பணிகளுக்கு ஏகேபாக உரிைம பாராட்டி

சாத யார்

வரவ டாமல்

தடுத்தைத

தாசரும்

கண்டார்.

ஒரு ஆப ச ல் ெபரிய உத்த ேயாகஸ்தர் ஒரு ஐயங்கார் ேசர்வாராய ன்
ஐந்து

வருஷத்துக்குள்
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மற்றுமுள்ளவர்கள்

எல்லாம்

மைறந்துேபாய்

எல்லாம்

ஐயங்காரர்கள்

மயமாகேவ ேதான்றுவத யல்பாம்’ என்று தாசர் எழுத னார் (1.

1909: 156).

இது தமிழகத்த ன் தனித்துவம்.
க ராமப்புற அத காரிகளின் சாத

ேபத ஆசாரங்கள்,

நகர்ப்புற சாத

இந்து அத காரிகளிடமும் இருந்தன.

நவீன படிப்பால் இவர்களது சாத

மனப்பாங்ைக மாற்ற இயலவ ல்ைல.

பரம்பைரயாக ஊற ய ருந்த சாத ய

ஆழ்மனம்தான்

அவர்களுைடய

அைனத்ைதயும் இயக்க யது.

மனம்,

ெமாழி,

ெசயல்,

உத்த ேயாகம்

மய லாப்பூர் நகர சீர்த்த ருத்த சங்கத்தார்

ஆேலாசைனக் கூட்டத்த ல் ேசஷாச்சாரியார்.

ப .ஏ.,

ப .எல் என்பவர்,

தங்களது (உயர்சாத ) சுடைலக்குப் ேபாகும் வழிய ல் பைறச்ேசரி இருப்பதால்
அவ்வழியாக
கூற னார் !

உயர்சாத யார்கள்

ேபாக

அஞ்சுவதாக

ஆேலாசைன

இதைன வ மர்ச த்த தாசர், சாதாரண முனிச பல் அத காரம்

க ைடத்ததும் பைறச்ேசரி மீது இப்படி ஆேலாசைன பண்ணுக றவர்கள்
வசம்

சுயராஜ்யம்

ெகாடுத்தால்

பைறச்ேசரிகளும்,

பைறயர்களும்

ஊர்ேபர் இல்லாதவர்களாக்கப்பட்டு 100 வ டுவார்கள்; துைரகளின் ஆட்ச
இருக்கும் வைரதான் தாழ்த்தப்பட்ேடாருக்கும் வளம் க ைடக்கும்; அவர்கள்
ேபாய்வ ட்டால் பைழய ந ைலதான் என்ெறழுத னார் (1.1908: 74 - 75). இது
தாசரின் தீர்க்க தரிசனங்களில் ஒன்றாகும்.
முன்னர் இல்லாத அளவுக்குப் பைறயர் முதலான தலித் சாத யாருக்கு
நவீன நாகரிகத்த ன் பலன்கள் ஓரளேவனும் க ைடக்கத் ெதாடங்க யைத
உணர்ந்து வரேவற்ற தாசர்.
ேபாக றவர்கள் சாத

இதற்கு பாதகமாக இருப்பவர்கள், இருக்கப்

முைறையக் கட்டிக் காக்க ன்ற சுேதச இந்துக்கள்

என்பைதச் சரியாகப் புரிந்த ருந்தார்.
சுேதச

உயர்சாத யார்,

வைகப்படுத்த னார்.
வரேவற்றார்;

அவர்கால சமூகத்ைத, ஐேராப்ப யர்,

தாழ்த்தப்பட்ேடார்

என

மூன்று

ப ரிவுகளாக

ஐேராப்ப யரின் சாத ேபதம் பாராட்டாத பண்ைப

ஆய ன் அவர்களது மதத்ைத ஏற்கவ ல்ைல;

சுேதச

சாத

இந்துக்களின் ப ராமணியேம சாத க்குக் காரணெமனக் கண்டு அவர்கைள
கடுைமயாக வ மர்ச த்தார். இவர் கட்கு எத ர் ந ைலய ல் சாத மத ேபதமற்ற
ெபௗத்த தன்மத்ைதத் தாழ்த்தப்பட்ேடாரின் தர்மமாக, அரச யல் தளமாக தாசர்
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கட்டி எழுப்பப்பாடுபட்டார்.
சாத

இந்து

உத்த ேயாகஸ்தர்களின்

கண்காணித்து வ மர்ச த்தார் தாசர்.
சூபர்ைவசர்கள்
சறய

சாத ப்

ேநரில்

கூட

சாத

ப ள்ைளகள்

ேபாய்

ஆசார

ேபாக்ைக

இைடவ டாமல்

அவர் காலத்த ல் ப ைரமரி ஸ்கூல்
சீலர்களாக

பய லும்

நடந்து

க ராமத்துப்

ேமற்பார்ைவய டாமல்,

ெகாண்டார்கள்.

பள்ளிக்கூடங்களுக்கு

(தீட்டு!),

தாங்கள்

இருக்கும்

இடத்துக்கு அப்ப ள்ைளகைள வரவைழத்து, தூரத்த ல் ந றுத்த
நடத்த வ ட்டதாகவும்,

பார்ைவய ட்டு

வ ட்டதாகவும்

பரீட்ைச

ரிப்ேபார்ட்’

எழுத

வ டுவார்களாம்! (1. 1909:101).
அரசாட்ச ய ல்,

ந ர்வாகத்த ல்,

ெபாதுவாழ்க்ைகைய
இருக்கேவண்டியது,

ந ர்ணய க்கும்

உத்த ேயாகத்த ல்,
ெபாறுப்ப ல்

சாத ேபதம் பாராட்டாத குணம்;

ஜனங்களின்

வருக றவர்களுக்கு
இருக்கக் கூடாதது

சாத ேபதம் பாராட்டும் இயல்பு. இதைனத் தாசர் த ரும்பத் த ரும்ப எழுத னார்.
அடுத்து இந்து ஆசார சீர்த்த ருத்த வாத களின் ெசயல்பாடுகைள தாசர்
எவ்வாறு ேநாக்க னார் என்பைதக் காண ேவண்டும்.

ெதன்னிந்த ய சாத

ஆசார சீர்த்த ருத்தவாத களுக்குச் சாத களும் இருக்க ேவண்டும், அைதச்
சீர்த்த ருத்தவும் ேவண்டும்!

இப்படிப்பட்ட ஈரடியான, உள்முரண்பாடான

ந ைலக்குக் காரணம் இவர்கள், தங்கள் ெசாந்த சுகத்ைத முன்ைவத்ேத
சாத

சீர்த்த ருத்தம் பற்ற ப் ேபச னார்கள் என்பது தாசரின் கருத்து.

1909:204).
எளியசாத

இது அவர்களுக்கு ஒரு வ ளம்பரம், பகட்டு, என்றார் (1.

(1.
404).

யாைர முன்ேனற்றப்ேபாக ேறாம் என்று இவர்கள் கூறுவது

ஆடுநைனக ற ெதன புலி ஒப்பாரிைவத்த கைத மாத ரிதான் என்றார்
தாசர் (1.

1910 : 228).

இது,..இமயமைலைய ெவட்டி வழிவுண்டாக்குவது

ேபாலாம்’ என்று எழுத னார் (1.

1909 : 98).

ஆசாரங்கைளச் சீர்த்த ருத்தப்

ேபாவதாக சாத இந்துக்கள், கூற யைத தாசர் ேகள்வ ேகட்டார். உண்ைமய ல்
ஆசாரம் என்பது எது? சமய ஆசாரங்கள், குல ஆசாரங்கள், இல்வாழ்க்ைக
முதலானவற்ைற

வ ட்டுவ டுவதாக ய

இதுேவ முன்ேனார் கண்டமுடிவு.

பற்றற்ற

ெசயல்தான்

ஆசாரம்.

எனேவ, ஆசாரம் என்றால் சமயாசாரம்,

குலாசாரம் ஆக யவற்ைறத் தவ ர்ப்பேதயாகும். ஆசார சீர்த்த ருத்தம் ேபச ய
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ேமற்சாத யார் இதைன உணரவ ல்ைல.

முதலில் இவர்களுக்குப் ப றைர

உயர்த்தப் ேபாக ேறாம் என்ற நல்ெலண்ணமும் கருைணயும் இருக்குமாய ன்
கீழ்ச்சாத ’ என்ற ெமாழிைய மறந்தும் பயன்படுத்தமாட்டார்கள் (1.

110 - 1).

ஆனால் அன்ைறய நைடமுைறய ல் அவ்வாற ல்ைல !
சுேதச கைளயும்,
உண்ைமயான

சீர்த்த ருத்துவது

ேநாக்கமாய ருந்தால்,

ைகத்ெதாழிைலயும்
முயற்ச ய ல்

சுேதசத்ைதயும்
சீர்த்த ருத்த

அவர்கள்

முதலில்

வ வசாயத்ைதயும்,

முயற்ச த்த ருக்க

இறங்க ய ருந்தால்,

இவர்களுக்கு

ேவண்டும்.

அந்த

உைழப்பாளிகளான

பூர்வக்

குடிகைள (தலித்துக்கள்) தாழ்ந்த சாத ேயார் என்று கூற ஒடுக்க ய ருக்க
மாட்டார்கள்.

அப்படி

இறங்காததால்,

சாத களின்

வ ருத்த யும்,

மதக்கைடகளின் வ ருத்த யும் ேமலும் ேமலும் ெபருக வருக றதன்ற வ வசாய
வ ருத்த யுங் ைகத்ெதாழில் வ ருத்த யும் ெபருகுவைதக் காேணாம்’ என்று
தாசர் நாட்டு வளர்ச்ச க்கு ஆதாரமான சமூக - ெபாருளாதார சீர்த ருத்தத்ைதக்
குற ப்ப ட்டார் (1.1912:412).
ஒன்று.

இது தாசரின் தீர்க்க தரிசனங்களில் மற்றும்

இத்தைகய அடிப்பைட யான சீர்த ருத்தத்தால் தாழ்த்தப்பட்ட

வகுப்பார்கள் முன்ேனற வளம் ெபறுவார்கள் என்பைத மிகச் சரியாக தாசர்
கணித்துச் ெசான்னார்.

ஓரளவ ற்காவது நகரங்களில் தாழ்த்தப்பட்ேடாரில்

ச லர் முன்ேனற வளம் ெபற்றதற்குக் காரணம் ப ரிட்டிஷாரின் ஆட்ச யும்,
மிஷனரிகளின் அன்புேமயன்ற , சாத ேவசமுற்றுள்ள ஆசாரச் சீர்த ருத்தக்
காரர்கள் அல்லர் என்று தாசர் அடித்துச் ெசான்னார் (1.503). சாத ேபதமற்ற
க ற ஸ்தவ

ெமஷெநரிதுைர

மகன்

ஒருவனுக்கு

சாத ேபதம்

பார்க்கும்

சீர்த ருத்தக்காரர்கள் ஆய ரம்ேபர் கூட ஈடாகமாட்டார்கள்’ என்றார் (1.383).
உண்ைமயான சீர்த ருத் தங்கைளச் ெசய்பவர்கள் மிஷனரிகளும், ப ரிட்டிஷ்
ராஜாங்கத்தாருேம;

இவற்றுக்கு

எத ரிகள்

சுேதச

சாத யவாத களான

சீர்த ருத்தக்காரர்கேள என்று ஆதாரங்கேளாடு தாசர் ந றுவ னார் (1.1910 :
262).
ெபாதுக்குளங்களில் பஞ்சமர்கள் நீர் அருந்தக் கூடாது, ப ராமணாள்
ஓட்டல்களில் காப குடிக்கக்கூடாது என்று பக ரங்கமாக நைடமுைறப் படுத்த க்
ெகாண்ேட தாழ்ந்த வகுப்பாைர உயர்த்தப் ேபாவதாகக் கூறுவது என்ன
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கூற்ேறா ?

என்று தாசர் ேகட்டார் (I. 279).

சாத ேபதம்

பாராட்டாைம,

எளிய

ஆசார சீர்த ருத்தவாத களின்

சாத கைள

ஈேடற்றுதல்

ேகாஷங்களின் சுயரூபத்ைத தாசர் கைலக்க முயன்றார்.

ேபான்ற
இத்தைகய

சமூக சீர்தருத்த எண்ணத்ைத ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யாளர்கள் ெவளிய ட்டதும்,
சாத ஆசாரக்காரர்கள் எங்ேக இது நடந்துவ டுேமா எனப் பதற , தாங்கேள
அவர்கைள ஈேடற்றப் ேபாவதாக பத்த ரிைககளிலும், ெபாது கூட்டங்களிலும்
கூச்சலிட ஆரம்ப த்தார்கள்.
ஆட்ச யாளர்கள்

நாம் ஏன் இத ல் தைலய ட ேவண்டும் என்று

அடங்க வ டுவார்கள்

என்ற

படுவதாக தாசர் வ மர்ச த்தார் (I. 98).
ஏற்றுக்

ெகாள்ளுவதனால்,

தந்த ரேம

இங்கு

ெவளிப்

அப்படிேய சீர்த ருத்தக்காரர்கைள

சீர்த ருத்த

சங்கத்த ல்

சாத ேபதமுள்ளவர்

களின் எண்ணிக்ைக ஐந்ெதன்றால், சாத ேபதமில்லாதார் (தலித்துக்கள்)
எண்ணிக்ைக பத்தாக இருக்க ேவண்டும்.

அப்ேபாதுதான் ந ஜமாகேவ

தாழ்த்தப்பட்ேடாைரச் சீர்த ருத்த முடியும் (I. 98).
உள்ளவர்கள்

கூடிக்

ேபாக றார்கள்

ெகாண்டு

என்பது

இந்த

அங்ஙனமின்ற சாத ேபதம்

சாத ேபதமில்லா

ஏைழகைள

கலியுலகத்த லுமில்ைல;

ஈேடற்றப்
இனிவரும்

கலியுலகத்த லும் இல்ைல என்பது த ண்ணம்’ என்று தாசர் உறுத பட
எழுத னார் (1. 99).
பச்ைசயப்பன்
பச்ைசயப்பன்

டிரஸ்டுக்கு

காேலஜில்

ந யமிக்கப்பட்ட

சுேதச ய

ைகத்ெதாழிற்சாைலைய

கனவான்கள்,

ஏற்படுத்த ,

அத ல்

சாத ஆசாரமுள்ளவர்கேள ேசர்க்கப் படுவார்கள்; அப்படி அல்லாத வர்கள்
ேசர்க்கப்படமாட்டார்கள் என பக ரங்கமாக வ ளம்பரம் ெசய்தைத தாசர்
எடுத்துக்காட்டி சுேதச களின் சாத சீர்த ருத்தத்ைதக் கண்டித்தார். சீர்த ருத்தம்
ேதைவப்படுவது கல்வ ய ல் தான் என்று மிகுந்த தீர்க்கதரிசனத்ேதாடு
ெசான்னார் தாசர்.

அப்ேபாத ருந்த கல்வ முைறய ல் ப .ஏ., எம்.

எ.

பட்டம்

ெபறுவது, அப்படிப் ெபற்றவர் களின் ெபண்டு ப ள்ைளகைள மட்டிலுேம
காப்பாற்றக் கூடியது. ெமாத்த சமுதாயத்ைதயும் காப்பது ந லச் சீர்த ருத்தேம
என்றார் (1.1911:317) அரசு உத்த ேயாகத்ைதேய குற ய லக்காகக் ெகாண்ட
ப .ஏ., எம்.ஏ.

படிப்பு முைறயால், வ வசாயம், வ யாபாரம், ெபாற ய யல்

துைறகளில் ேதர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்புமின்ற ப் ேபாக றது; இதனால்
ெவறுமேன உருப்ேபாட்டுப் ெபறுக ற ப .
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வ வசாயம், ைகத்ெதாழில், வாணிகம் ெபாற ய யல் என்ற அடிப்பைடயான
வளர்ச்ச த் துைறகளில் ஈடுபாடு ெகாண்டு ேதர்ச்ச

ெபற்றவர்க்ேக அரச

உத்த ேயாகம் வழங்குவது சாலவும் ச றந்தது என்றார் தாசர் (1.1911 : 318).
கைலநூல் கல்வ , ைகத்ெதாழில், அற வு, ச ற்பம், ேசாத டம், மருத்துவம்,
நீத , வ வசாயம் பற்ற ய கல்வ முைறைய தாசர் வரேவற்றார்.

(1.1911 332)

கல்வ ய ல் இரண்டு வைககைளக் கூற னார்
1. கண்டு படிக்கும் படிப்பு: கைல நூல்கள் கற்று ைகத்ெதாழில் வ ருத்த
ெபற்று ேலாக உபகாரமாக வ ளங்கும் படிப்பு.
2. ெதண்டப் படிப்பு:

ஒருவர் ெகாடுக்கும் பாடங்கைள உருப்ேபாட்டு

ஒப்ப த்துச் சுயநலன் நாடும் படிப்பு.
தாசர்
350).

இவற்ற ல்

இரண்டாவது

வைகைய

ஒதுக்க னார்

(1

1911-

இந்த ெதண்டப் படிப்பு முைறய ல், அரசு உத்த ேயாகங்களுக்குப்

ேபாட்டிப்பரிட்ைச நடத்த ஆெளடுக்கும் முைறைய தாசர் ஏற்க வ ல்ைல. ஏக
சாத யார் வாழும் ஐேராப்ப ய - அெமரிக்க நாடுகளுக்கு இது ெபாருந்தலாம்.
ஆனால் பல சாத கைளக் ெகாண்ட இந்த ய நாட்டுக்கு இது ெபாருந்தாது.
இங்ேக.

பரிட்ைசக்கு ேவண்டிய பாடத்ைத இராப்பகலாக உருப்ேபாட்டு

ஒப்ப க்கும் வழக்கம் எல்லாச் சாத யார்களிடமும் க ைடயாது. குற ப்ப ட்ட ச ல
சாத களுக்கு மட்டுேம இப்படி உருப்ேபாடும் வழக்கம் உண்டு.
ேபாட்டிப்

பரிட்ைசய ல்

வ டுக றார்கள்.
உைழப்பு,
ெகாடுத்து,

முதலிடம்

ப டித்து

அவர்கேள

உத்த ேயாகங்களுக்கு

இதற்கு மாற்றாக, அவரவர் ேயாக்க யைத, அந்தஸ்து,

இராஜவ சுவாசம் (நாட்டுப்பற்று) கண்டு உத்த ேயாகங்கைளக்
டிபார்ட்ெமண்டுகளில்

மகமத யர்,

க ற ஸ்தவர்,

இந்துக்கள்

என்ற ப ரிவ னர்க்கு இட ஒதுக்கீடு ெசய்ய ேவண்டும் (1.1911 328).
பரிட்ைசமுைற,
வசத ,

வந்து

மனப்பாடக்

கல்வ முைற,

அதற்கான

ேபாட்டி

குடும்பச்

சூழல்,

ஆக யன வாய்க்கப்பட்ட ப ராமண மற்றும் உயர் சாத யார்க்ேக

உத்த ேயாகங்கள் ெசன்று ேசரும் வ த்ைதைய தாசர் அன்ேற துல்லியமாக
அற ந்த ருந்தார்.

இத்தகு

கல்வ

முைறயால்

வஞ்ச க்கப்பட்டைத தாசர் எடுத்துக்காட்டி,

சாமானிய

பல சாத

சாத யார்

மதங்கள் ந லவும்

சமூக அைமப்ப ற்கு ஏற்ற இடஒதுக்கீட்டு முைறைய, சாத்த யமான சமூகநீத
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முைறையத் தாசர் தீர்க்க தரிசனத் ேதாடு முன் ைவத்தார். அப்ேபாது ெபரியார்
தீவ ரமான காங்க ரஸ் பக்தராகச் ெசயல்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்.
நவீன அற வ யல்) கல்வ ைய தாசர் வரேவற்றார்.
அற வ யல்

கண்டுப டித்த

ேபாட்ேடாக ராப்,

வ வசாய

னார் (1.1912-407).
கல்வ யாகாது.

ஐேராப்ப யரின்

ஸ்டீமர்,

ேபானக ராப்,

ெலத்ேதாக ராப்,

வ த்ைத

முதலியவற்ைறக்

கற்கச்

ெசான்

ெவறும் அரசாங்க ேவைலக்காகக் கற்கப்படும் கல்வ

வ ேவகமும் ெதாழிலும் அப வ ருத்த யாக ேவண்டும், புத ய

அற வ யல் கண்டுப்ப டிப்புக்கைளக் கற்க ேவண்டும் அதுதான் கல்வ என்றார்
(1 408). இத்தைகய கல்வ தான் சரியான சீர்த ருத் தத்ைதக் ெகாண்டுவரும்.
இதுதான் ஒரு மனிதன் யாராகய ருந்தாலும்,

அவனது ேதசம்,

ெமாழி,

வருணம் கடந்து அவைன ஒரு மனிதனாக, சமமானவனாக உணரைவக்கும்
என்று ெசான்னார் (1.434). இதுேவ ேதசத்த ற்கு முதன்ைமச் ச றப்பு; ஒருவன்
தனது ந லத்த ல் உைழத்துப் ப ற உய ர்களுக்கு ஈந்து வாழ்வது இரண்டாவது
ச றப்பு;

வ யாபாரம், கல்வ , ைகத்ெதாழில் வ ருத்த

மூன்றாவது ச றப்பு

(1.1912:435). அக்காலத்த ல் வாழ்ந்த லட்சுமி நரசு ேபான்றவர்கேளாடு தாசர்
ெகாண்டிருந்த உறவு தாசருக்கு மிக நவீனத்துவமான, சமயச் சார்பற்ற ஒரு
சமுதாயம் பற்ற ய ச ந்தைனையத் தூண்டிய ருக்க வாய்ப்பு இருந்தது.
தாசர் ெமாழிந்த சீர்த ருத்தத்த ல் ேதசத்த ன் ச றப்புக்குரிய நான்கு படிகள்
கூறப்பட்டுள்ள ன (1.1914:521-22).
முதற்படி : வ வசாய அப வ ருத்த , உற்பத்த .
இரண்டாம் படி : வ த்த யா (ெதாழில்கள்) வ ருத்த , வ ேவக வ ருத்த
மூன்றாம் படி : கல்வ வ ருத்த
நான்காம் படி : மனிதனின் வ ருத்த .
நான்காம்

படிய ல்

தாசர்

ெபௗத்தத்த ன்

நான்கு

சத்த யங்கைளக்

கூற மனிதன் அவற்ைற ஆராய்ந்து உணர்ந்து ந ருவாண ந ைல ெபறும்
இலட்ச யத்ைத வ வரித்தார்.
மனிதன் ெதய்வமாக றான்.
தாசர்.

சாத
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முன்ைவத்தது சத்த ய தர்ம சீர்த ருத்தமாகும்.

இது புறவ ருத்த

(முதல் மூன்று படிகள்) அக வ ருத்த ைய இைணக்க றது!

ேயாடு

இவற்ற ல்

நான்காம் படியாக ய மனிதனின் அகவ ருத்த க்கு, முதல் மூன்று படிகளாக ய
புறவ ருத்த மிகவும் அவச யம் என்பைத தாசர் வலியுறுத்த னார்.
புறவ ருத்த ய லும்,

அகவ ருத்த ய லும்

என்பது முக்க யம்.

தாசருக்கு முன் வாழ்ந்து மைறந்த ச .

(1823 - 1874) அகவ ருத்த ையப் பற்ற
தவ ர,

அதற்கு

கவனம்

அனுசரைண

அவருக்கு

யாகப்

இருந்ததாகத்

சாத

மதம்

ேமற்படி

சம்பந்தப்படவ ல்ைல
இராமலிங்கர்

மட்டுேம ஆழமாகப் ேபச னாேர
புறவ ருத்த யும்

ெதரியவ ல்ைல.

ேவண்டும்
தாசரின்

என்ற
சத்த ய

தன்மசீர்த ருத்தம் இராமலிங்கருக்கு ப ன் வந்த வளர்ச்ச . தாசருக்கு சுமார்
நாற்பதாண்டுகளுக்குப் ப ன் ப றந்து ஆறைர ஆண்டுகளுக்குப் ப ன் மைறந்த
கவ ஞர் பாரத யார், சாத மத குழப்பங்கள் தீராததாலும், ஆரிய மாையய லும்
ேவதாந்த லாகரிய லும் தம்ைம இழந்ததாலும், ப ராமணியத்த ன் ேகாரப்
படிய லிருந்து தம்ைம முற்றாக வ டுவ த்துக் ெகாள்ள இயலாததாலும் அவரது
ச ந்தைனகளும், தீர்வுகளும் உள்முரண்பாட்டிலிருந்து தப்ப முடியவ ல்ைல.
தாசர் காலத்த ல் வாழ்ந்த பாரத யார் ேதச ய காங்க ரஸ், சுயராஜ்ய க ளர்ச்ச
ஆக யவற்ைற

எத ர்ெகாண்ட

ந ைல

பாட்டிலிருந்து

தலித்

இனத்த ன்

மீட்ச க்காக இைடவ டாத ேபாராட் டம் நடத்த ய தாசர் முற்ற லும் ேவறுபட்டு
ந ன்றார். அந்த ந ைல பாட்ைடக் காணலாம்.
சாத ேபதம் பாராட்டுபவர்கள் முன்ைவத்த ஆசார சீர்த ருத்தங் கைளயும்,
சுயராஜ்ய முயற்ச கைளயும் தாசர் நூற்றுக்கு நூறு எத ர்த்தார்.

தாசர்

பத்த ரிைக நடத்த ய அந்த ஏழாண்டுகள் ஆசாரசீர்த ருத்த ேகாசங்களும்,
காங்க ரஸின் மிதவாத தீவ ரவாத ேகாஷ்டிகளின் சுயராஜ்ய ேகாரிக்ைக
ேகாசங்களும் சப்தமாக ஒலித்துக் ெகாண்டிருந் தன. வங்கப்ப ரிவ ைனையத்
(1905) ெதாடர்ந்து வங்காளத்த ல் சுயராஜ்ய க ளர்ச்ச தீவ ரமைடந்தது; 1906
கல்கத்தா

காங்க ரஸ்

மாநாட்டில்

ெபாருள்

புறக்கணிப்பு

சுயராஜ்ய

தீர்மானமும்

ேகாரிக்ைகயும்,

முன்ெமாழியப்பட்டு

அந்ந யப்
நாெடங்கும்

ப ரச்சாரம் ெசய்யப்பட்டது; 1906 சுேதச ஆண்டாகவும் அனுசரிக்கப்பட்டது.
மதராஸ் மாகாணத் த ல் வ. உ.ச .ய ன் சுேதச கப்பல் கம்ெபனி ெதாடங்கும்
முயற்ச கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. வ.உ.ச .க்கு 40 ஆண்டு ச ைறத்தண்டைன
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வ த த்தைத

ெதாடர்ந்து

த ருெநல்ேவலி,

ெவடித்தன.

191இல் வாஞ்ச நாதன் என்ற ப ராமண இைளஞன் ஆஷ்

துைரையக் ெகாைல ெசய்தான்.
ெதாடங்க யது.

தூத்துக்குடி

கலவரங்கள்

1910இல் பார்ப்பனரல்லாதர் க ளர்ச்ச

ெதன்னாப்ப ரிக்காவ லிருந்து காந்த

1914இல் இந்த யா

த ரும்ப னார். மராட்டியம் (த லகர்), பஞ்சாப் (நவுேராஜி), வங்காளம் (ப ப ன்
சந்த ரா) ஆக ய மாந லங்களில் தீவ ரவாத காங்க ரஸும்,

தமிழகத்த ல்

ப ராமண வக்கீல்கைளப் ெபருவாரியாகக் ெகாண்ட மிதவாத காங்க ரஸும்
இக்கால கட்டத்த ல் முைனப்புடன் ெசயல்பட ஆரம்ப த்தன.
தைலவர்கைளயும்,

வந்ேதமாதர

ேகாஷத்ைத

யும்,

வங்காளத்

பாரதமாதா,

சக்த ,

உருவகத்ைதயும், ேவதாந்தத்ைதயும் ெசன்ைன ய ல் பாரத , ஜி.சுப்ப ரமணிய
ஐயர் ேபான்ற பத்த ரிைகயாளர்கள் தீவ ரவாத காங்க ரஸின் சுயராஜ்ய
இலட்ச யத்ேதாடு இைணத்து ேவைல ெசய்தார்கள்.

தாசர் இப்படிப்பட்ட

காலகட்டத்த ல் சாத ேபத மற்ற, சமத்துவ சமுதாயம் பற்ற வ வாத த்தார்.
ேமற்படி காங்க ரைஸயும்,

அதன் உள்ளைமப்பு,

ேநாக்கம்,

ெசயல்பாடு

பற்ற யும், த ட்டம் பற்ற யும், சுயராஜ்யம் பற்ற யும் எத ர்வ ைனகள் புரிந்தார்.
பத்த ரிைகய ல் இவற்ைறக் கடுைமயாக வ மர்ச த்தார்.
சாத

ேபதங்கள் ந லவும் ஒரு நாட்டில் சுயராஜ்யம் என்றால் சகல

சாத களுக்குமாக இன்ற ,

பாரம்பரியமான உயர் சாத களுக்ேக ெசன்று

ேசரும் என்பேத தாசரின் வ மர்சன அடிப்பைட, இந்த ந ைலய லிருந்ேத
எல்லாவற்ைறயும் அணுக னார்.
சாத மத

கச மலங்கைள

எல்லாவற்றுக்கும் முன்பாக முதலில்

அகற்றுவேத

ப ரதானம்

என்றார்.

அவரது

பாகுபாட்டில் சாத மத கச மலங்கைள அகற்றுவது உள்சீர்த ருத்தம்‘. ஆசார
சீர்த ருத்தம் - சுயராஜ்ய ேகாரிக்ைக எல்லாம் புறச்சீர்த ருத்தம்’.
காங்க ரஸ் சுேதச
ெகாள்ள

முதலில்

க ளர்ச்ச க்காரர்கள் உள்சீர்த ருத்தத்த ல் முழுகவனம்

ேவண்டுேமயன்ற ,

புறச்சீர்த ருத்தத்த ல்

அல்ல.

அவ்வாறு

புறச்சீர்த ருத்தத்த ல் புகுந்தால், காங்க ரஸுக்குள் உள்ள மிதவாத களின்
மூர்க்கத்தாலும், அமிதவாத

களின் அக்க ரமத்தாலும் நாட்டுக்கு ேமாசம்

வ ைளயும் என்று தாசர் எச்சரித்தார் (1.1908 23 - 24). 1907 சூரத் மாநாட்டில் தான்
காங்க ரஸின் இந்த இரு ப ரிவாரும் அடிதடி ரகைளய ல் இறங்க னார்கள்.
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காங்க ரஸ் கட்ச ய ன் சமூக தளத்ைத தாசர் எடுத்துக்காட்டினார். இந்து
மதத்துக்குச்

சாத ப்ப ரிவ ைனகள்

ஆதாரம்;

சாத

ப ரிவ ைனகளுக்கு

இந்து மதம் ஆதாரம் என்று குற ப்ப ட்ட தாசர் (1.181), காங்க ரஸ் கட்ச
அனுபவத்த ல் இந்து காங்க ரஸாக உள்ளது என்றார்.
சாத ப்ப ரிவ ைனகைளக் ெகாண்டது என்றார்.
தான்

இந்த யர்

என்ற

எனேவ அது

சாத ைய அது வ ட்டால்

ஒருைமப்பாட்டுக்குள்

மகமத யர்,

க ற ஸ்தவர்,

தாழ்த்தப்பட்ேடார் இைணயமுடியும் என்றார் (1.182).
சுேதச

க ளர்ச்ச யாளர்களின்

அரச யல்

அைமப்புதான்

‘நாஷனல்

காங்க ரஸ்’.

இது தாசரின் பார்ைவய ல் இந்து நாஷனல் காங்க ரஸாக

ஆற ெலாரு

பகுத

(தலித்)

ஏைழகளின்

துயரங்கைள

அரசுக்குத்

ெதரிவ க்காமல் தங்கள் குைறகைளப் பற்ற மட்டும் ெதரிவ க்க ற சுயநல
காங்க ரஸாக, வங்காள காங்க ரஸாக’, ப ராமண காங்க ரஸாக, த ராவ டர்
ேகாரிக்ைககைளக்

கவனிக்காத

காங்க ரஸாக

(1.

1908:77),

’சாத

காங்க ரஸாக (1. 1908:37) புலப்பட்டது!
1907,

டிசம்பரில் சூரத்காங்க ரஸ் மாநாட்டில் நடந்த கலவரம் பற்ற

தாசர் வ மர்ச த்தார்.

இக்கலவரத்துக்குக் காரணேம சாத ேபதம் என்றார்.

வாய னால் வாத ப்பைத வ ட்டுக் ைககலப்ப ல் ஈடுபட்டவர் கள் கற்றவர்களா
என்று ேகட்ட தாசர், இப்படிப்பட்டவர்கள் ைகய ல் சுயராச்ச யம் ெகாடுத்தால்
என்ற வ னாைவயும் உடன் எழுப்ப னார் (1.36).
சுேதச ய சீர்த ருத்தக்காரர்களுக்கு, சாந்தம், சமாதானம், எல்ேலாைர
யும் ேசாதரர் என்று எண்ணும் பண்பு, வாய்ைம, நன்முயற்ச , நல்ஞானம்,
நற்கைடப டி ஆக யன ேவண்டும் என்றார் (1 32 - 33). இப்பண்புகள் எல்லாேம
ெபளத்த அட்டாங்கத்த ன் ச ல அம்சங் களாகும்.
ப ராமணர்களின் ஆத க்கம் ந ைறந்த காங்க ரஸ் சாத ேபதத்ைத ஒழிக்க
முன்வராது என்பது தாசரின் நம்ப க்ைக.

ப ராமணர்களும், அவர்களது

அைமப்புக்களும் தாசரின் நம்ப க்ைகையப் ெபாய்த்துப் ேபாக வ டவ ல்ைல.
ெசன்ைன நாஷனல் இன்டஸ்டிரியல் அேசாச

ேயாஷன்,

உண்ைமய ல்

த ராவ ட மஹாஜனசைப குற ப்ப ட்டது ேபால, ப ராமணர்கள் இண்டஸ்டிரியல்
அேசாச ேயஷன்’
www.Kaniyam.com
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சைபய லும் ப ராமணேர ஆத க்கம்.

இந்த சைபய னேராடு 1892 - ஏப்ரலில்

தாசருக்கு கசப்பான ஓர் அனுபவம் ஏற்பட்டது. இச்சைப 1892 ஏப்ரலில் கூடி,
ஏரி, க ணறு, ேராடு, ஜில்லா சீர்த ருத்தம் பற்ற யும், பைறயர்களுக்கான
உபகாரம் பற்ற யும் ஆேலாச க்க ஏற்பாடு ெசய்தது (பைறயர்க்கு உபகாரம்,
என்பைத ஏரி, க ணறு, ேராடு சீர்த ருத்தத்ேதாடு ஒன்றாகச் ேசர்த்த ருப் பைதக்
காண்க!) இந்த ஆேலாசைனக் கூட்டத்த ற்கு நீலக ரி ஜில்லா ப ரத ந த யாக
தாசரும் வந்த ருந்தார். பைறயர் ப ராப்ளம்’ பற்ற ப் ேபச்சு வந்தேபாது தாசர்
ேபச அைழக்கப்பட்டார். அவர், பைறயருக்கு ஆலயப்ப ரேவச உரிைம பற்ற ப்
ேபச ஆரம்ப த்ததும், எல்லாரும் ஒன்று ேசர்ந்து கூச்சலிட்டார்கள். அவர்களுள்
ஒருவரான

ச வராம

சாஸ்த ரியார்

எழுந்து,

‘உங்கள்

குலத்ேதாருக்கு

மதுைரவீர சாமி, காட்ேடரி சாமி, கருப்பண்ண சாமி ெகாடுத்த ருக்க ன்ேறாம்
என்று கூற , ச வனும் வ ஷ்ணுவும் உங்கள் குலத்ேதாருக்கு உரியதல்ல’
என்று ஆட்ேசப த்தார் (1.80).
சாமிகள் ேவண்டாம்,

அதற்குப் பத லிறுத்த தாசர், அவர்களது

பைறக்குலச் ச றுவர்களுக்கு இலவசக் கல்வ யும்,

பைறக்க ராம வாச களுக்கு தரிசு ந லங்களும் தரச்ெசால்லி அரசுக்கு ச பாரிசு
ெசய்யக் ேகாரினார்.

இந்த இருவரது ேபச்ச லுள்ள ேவறுபாட்ைட சாத ய

சமூகத்த ல் ப றந்து வளர்ந்த யாராலும் வ ளங்க க் ெகாள்ள முடியும்.
ப ராமணசாத

சுேதச ய ன் சாத

ஒரு

ஆணவமும் ெபளத்தம் தன்மம் ேபணும்

ஒரு பைறயரின் சமூக அக்கைறயும் இங்ேக ெதளிவாக ெவளிப்படுக ன்றன.
இத்தைகய சுேதச களிடம் தாசர் ேபான்ேறார்க்கு அவநம்ப க்ைக உண்டானது
இயல்பானேத.

நாஷனல் காங்க ரஸின் ெசன்ைனப் ப ரேதச காங்க ரைஸ

ப ராமண காங்க ரஸ் என்று குற ப்ப ட்ட தாசர், காங்க ரஸ் கமிட்டியாரும்,
சீர்த ருத்த சங்கத்தாரும் பைறயருக்காகப் பரிந்துைர ெசய்யும் உபகாரத்ைத
ந றுத்த , அவர்களுக்கு உபத்த ரவம் ெசய்யாமலிருந்தாேல ேபாதும் என்றார்
(1.86)
தாசர்

காலத்த ல்

ேகாரிக்ைககளிலும்
என்ற

ெபாருள்

ஆசார

சாத

பற்ற ய

மத

சீர்த ருத்த
குல

வ வாதம்

முயற்ச களிலும்,

ேபதங்கைள

பத்த ரிைககளிலும்,

மாநாடுகளிலும் பரவலாக ந கழ்ந்து ெகாண்டிருந்தது.
பல வ ளக்கங்கள் வந்தன.
www.Kaniyam.com
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கூட்டங்களிலும்,
பலதரப்ப லிருந்து
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இந்துத்வ மறுெபாருள் ேகாடல்கள் ஒருபுறம்; ேமற்கத்த ய பகுத்தற வுசார்
வ யாக்க யானங்கள்

ஒருபுறம்.

ராஜாங்க

சீர்த ருத்தங்களும்,

ஆசார

சீர்த ருத்தங்களும் அன்று ஒரு நபேர ேபசக்கூடிய வ ஷயங்களாக இருந்தன.
இவர்களில் பலர் ேபச ய சாத மத குல ஆசாரசீர்த ருத்தங்கள் யாவும் ஊருக்கு
உபேதசமாகேவ இருந்ததாகவும் தங்கள் வீடுகளில் இவர்களில் பலர் ஆசார
சீலர்களாக இருந்ததாகவும் பாரத எழுத யுள் ளார் (பா.ப 1. 1998:233). ஒரு
வ தத்த ல் சுயராஜ்ய ேகாரிக்ைக க ளர்ச்ச ய லிருந்து த ைச த ருப்புவதற்ேக
பலரும் ஆசார சீர்த ருத்தம் ேபசுவதாகவும்,
என்றும் பாரத க்குட்பட்டது (பாப.

1998:345).

இது ஆங்க ேலயரின் சத

ஆசார சீர்த ருத்தம், அரச யல்

மாற்றத்துக்குப் ப றேக என்று பாரத எழுத னார்.

சாத குல ேபதங்கைள

முற்றாக அகற்ற ய ப றகுதான் சகலருக்கும் சம உரிைம தரும் சுயராஜ்யம்
ேவண்டும் என்பது தாசரின் ந ைலப்பாடு ! ஆசார சீர்த ருத்த முயற்ச களால்
ச க்கலும், குழப்பமும், ப ளவும் ேதசவ டுதைலக்குக் காலதாமமும் ஏற்படும்
என்பது பாரத கருத்து (பாப் 1. 1998: 427). சுயராஜ்யத்ைத சாத இந்துக்கள்
ைகய ல் தரக்கூடாது என்று தாசர் ப ரிட்டிஷ் அரசாங்கத்த டம் த ரும்பத்
த ரும்பக் ேகட்டுக் ெகாண்டார்.
தாசர்

முதலில்

உள்

சீர்த ருத்தமாம்

சாத மதேபத

ஊழல்கைள

ஒழித்துவ ட்டுப் ப ன்பு புறச்சீர்த ருத்த சுேதச யத்ைத நாடுவதுதான் அழகு
என்றார் (1. 1970 294). பாரத யும் கூட ெசன்ைனக்கு வந்த புத த ல் 1901இல்
உள்சீர்த ருத்தேம ப ரதானம் என்றவர் பல அரச யல் ெகாந்தளிப்புக்கள்
ஏற்பட்ட

ப ன்

1906இல்

தமது

ந ைலப்பாட்ைட

மாற்ற க்

ெகாண்டார்.

ஆய ரம் உண்டிங்கு சாத எனில், அந்ந யன் புகல் என்ன நீத ?’
ேகட்டார்.

என்று

சாத மத ேபதங்கைள அகற்றும் முயற்ச , அந்ந ய ஆட்ச ய ன் கீழ்

சாத்த யமில்ைல, சுயராஜ்யம் ெபற்றப றேக அது சாத்த யம், அதற்கு முன்ேப
இத ல் ஈடுபட்டால், அது அந்ந ய ஆட்ச க்ேக சாதகமாக முடியும் என்றார்.
ஆனால், சுயராஜ்யத்துக்கு முன் ந பந்தைன சாத மத ேபதமகற்றும் உள்
சீர்த ருத்தேம என்றார் தாசர்.
அப்ேபாது
1912:441).

தான்

எப்ேபாது இங்ேக சாத ேபதம் நீங்குக றேதா

இந்நாட்டுக்கு

ஐேராப்ப யரின்

சுயராட்ச யம்

சுதந்த ரமும்,

ெகாடுக்க

சமத்துவமும்,

ேவண்டும்

(1

சுயராஜ்யமும்

தங்களுக்கு ேவண்டும் என உரிைம பாராட்டும் இந்த யர்கள் (இந்துக்கள்)
www.Kaniyam.com
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உரிைமையப்

பைறயர்

முதலாேனார்க்கு

என்பேத தாசரின் வ சனம்.

வ ரிவுபடுத்துவத ல்ைல

ஐேராப்ப யருக்குள்ள சுகங்கைள இந்துக்

களும் அைடய ேவண்டுெமன்று முயல்ேவாருக்குப் பார்ப்பானுக்குள்ள சுகம்
பைறயனும் அைடய ேவண்டுெமன்னும் கருைண இல்ைலேயா? என்று தாசர்
ேகட்டத ல் ந யாயம் இருந்தது (1 495). சாத யும் ேவண்டும், மதமும் ேவண்டும்
சுயராட்ச யமும் ேவண்டும் என்றால் அது ஈேடறாது (1.521) என்று அற வ த்தார்
தாசர். இன்றுவைர ஈேடறவ ல்ைல என்பதுதான் எதார்த்தம்.
பாரத க்கு ேதசவ டுதைல ெபாதுவ சயம்,
உள்சீர்த ருத்தம்
பாருைடய

சாத மத ேபதம் அகற்றும்

அந்தந்தப்ப ராந்த யத்ைதச்

ப ரச்ச ைன

அந்தந்தக்

இைவ ச ல்லைற வ சயங்கள்.

ேசர்ந்த

கூட்டத்தாரின்

அந்தந்த

ெபாறுப்பு

வகுப்
என்றார்.

ஆசார சீர்த ருத்தம் என்பது அந்தந்த

வகுப்ப ற்குரிய சீர்த ருத்தங்களாகும். இவற்ைற அந்தந்த வகுப்பார் ெசய்து
ெகாள்ளுவேத ெபாருந்தும்.

ேதச ய காங்க ரஸ் ேதச முழுைமக்குமான

ெபாது வ வகாரங்கைளக் கவனிக்கும். அதாவது வாணிபம், ைகத்ெதாழில்,
ேதசவ டுதைல முதலானைவ என்று பாரத
மாநாட்டில்

நவுேராஜி

2001 77).

பாரத க்கு சாத குல ஆசார சீர்த ருத்தம் என்பது, ப றருக்குப்

பாத ப்ப ல்லாதபடி
ெபாதுஜன

அற வ த்தைத

1893இல் லாகூர் காங்க ரஸ்

அவரவர்

ேக்ஷமத்ைதப்

வீடுகளில்

பற்ற ய

மறந்து வ ட ேவண்டும் என்று ஜி.
பட்டது (பாப.

11.

எடுத்து

எழுத னார்

அநுசரிக்கப்

வ ஷயங்களில்

(பா.ப.

11.

படுவேதயன்ற ப்

அவ்ேவற்றுைமகைள

சுப்ப ரமணிய ஐயர் ேபச யது சரியாகப்

2001 522).

தனிப்பட்ட மனிதர்கள் மறந்துவ டேவண்டிய

வ சயமாக பாரத க்குப்பட்டது.

அப்ேபாது பாரத க்கு சுேதச யேம பத்தாவது

அவதாரம், அந்ந யப் ெபாருள் பஹ ஷ்காரேம அதன் ஆயுதம்; வந்ேத மாதரேம
அதன் தாரக மந்த ரம் (பா.ப. 11.2001 587)
தாசரின் ேகள்வ கள் ேவறுவ தமாக இருந்தன.

சுடுகாட்டுக்கு வழி

ெகாடாத சுேதச களுக்கு சுயராட்ச யங்ெகாடுக்கப் ேபாேமா?’ என்று ேகட்டார்
(1.1911:333) இந்துக்கள், தங்களது மநுதன்ம சாஸ்த ரத்ைத அனுசரித்துக்
ெகாண்ேட சுயராட்ச யம் ேகட்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல என்றார் (1.1912:422).
இதற்குப் புதுச்ேசரி ந ைலைமைய எடுத்துக்காட்டினார்.
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ப ரான்ச யர்

குடியரசு

வழங்க ய

ப றகு,

ஆண்டுேதாறும்

அங்கு நடக்கும் ேதர்தல் காலத் த ல் ப ணங்கள் பல வ ழுவதும், வீடுகள்
சாத்தப்படுவதும், மக்கள் ைககால் ஓடிவதும் ப ரத்த யட்ச வ சயமாக வ ட்டன.
ஒரு ச ற்றூர் அளவு ஊருக்ேக குடியரசு ஆட்ச

சரிப்பட்டு வரவ ல்ைல

என்க றேபாது இந்த யாவுக்கு சுயராட்ச யம் ெகாடுத்தால் என்ன ஆகும்?
என்று தாசர் ேகட்டார் (1.422 - 23). இப்படிெயாரு சுயராஜ்யம் சாத மத ேபதம்
பாராட்டும் சுேதச களிடம் வழங்கப்பட்டால், இத்ேதசத்த லுள்ள சகலருக்கும்
யாங்கேள ேமலானவர்களாதலால் ேமலத காரங்கள் யாைவயும் நாங்கள்
அனுபவ க்க ேவண்டும் எனத் தங்கள் சுயசாத ேயார் யாவைரயும் ஒன்றாகச்
ேசர்த்து அத கார கூட்டங்களில் ைவத்துக் ெகாண்டு மற்றவர்கைள ேகாலுங்
குடுைவயுங் ெகாடுத்து அல்ேலாகலத்த லைலையச் ெசய்து வ டுவார்கள்’
என்று தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார் தாசர் (1.1907:30).
பாரத யால்

தாசைரப்

ேபால

ஒரு

தீர்க்கதரிசனம்

நடந்தது இதுதான்!
கூற

இயலவ ல்ைல

; அவர் ஒரு மஹா கவ யாக இருக்கலாம்; புதுைம வ ரும்ப யாகக் கூட
இருக்கலாம், அந்தந்த சந்தர்ப்பங்களில் உந்த த்தள்ளுக ற உணர்ச்ச களின்
வசப்பட்டு,

தன்னிைலயழிந்து

தன்

முந்ைதய

கருத்துக்கைள

மறுத்து

ேநெரத ராக முழங்குபவராக இருக்கலாம். ஆனால் அவர் தாசைரப் ேபால ஒரு
தாழ்த்தப்பட்ட சாத ையச் ேசர்ந்த ச ந்தனாவாத யாக இல்ைல என்பதுதான்
அவரது முரண்பாடுகளுக்ெகல்லாம் காரணம்.

அவர்,

அவர்காலத்துச்

சனாதனிகளிடமிருந்து தம்ைம முற்ேபாக்கானவராக ந ைனத்த ருக்கக் கூடும்;
ஆய ன், தாசேராடு ஒப்ப டுைகய ல் பாரத மிகவும் ப ற்ேபாக்கானவேர! பாரத ,
அவர்காலக் காங்க ரஸ்காரர்கைளப் ேபால சுயராச்ச யம் சுயராச்ச யம் என்று
ேபச னார். எழுத னார். இந்த யர்களில் ேமலிருந்து கீழ்வைர எத்தைனேயா
சாத ப்ப ரிவுகள் இருக்க,

இவற்றுள் எந்தச் சாத யாருக்கு சுயராச்ச யம்

வாங்க க் ெகாடுக்கப் ேபாக றாேரா மிஸ்டர் ேகயர் ஆர்டி?’ என்று தாசர் ேகட்ட
ேகள்வ ையப் பாரத க்கும் வ டப்பட்ட ேகள்வ யாக எடுத்துக் ெகாள்ளலாம்
(1.1908:23).

இனம்,

நாடு,

ெமாழி,

கலாச்சாரம்,

மதம்,

ஆக யவற்ற ல்

முற்ற லும் ேவறுபட்ட ஒரு அந்ந ய ேதசத்தாரின் ஆட்ச ைய அகற்றுவதற்கு,
இந்துத்துவமீட்பு வாதத்ைத முழு மூச்சாக ப ரச்சாரம் ெசய்த த லகர் (1856 1920) ேபான்ேறாரின் ந ைலப்பாட்ைட ஏற்றுக் ெகாண்ட பாரத ய ன் அரச யல்
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ெசயல்பாடு, ஆத க்கத்துக்கு உட்பட்ட வர்களுக்கான ெசயல் உத்த எனப்
பாராட்டுக றார்கள். காலங்காலமாக இேத ஆத க்க இந்துத்துவத்தால் ஆட்பட்ட
ந ைலய ேலேய ஒடுக்கப்பட்ட வர்கள் இந்துத்துவத்ேதாடு சம்பந்தமல்லாத ஓர்
அந்ந ய ஆட்ச ைய வரேவற்றைதயும், இந்துத்துவத்த ன் சாத ேபதமான சமூக
ந ைலைமைய அகற்ற னால் தான் பூராண சுயராஜ்யம் ஏற்படும் என்று
ெசால்லி யைதயும் ேதசவ ேராதமாகத் தூற்ற முடியுமா? இைவ இரண்டுேம
பாத க்கப்பட்ட
முடியுமா?

இருேவறு

தரப்பாரின்

ந யாயங்கள்

என்று

சமன்படுத்த

இைவ நடுந ைலயாளர்களின் ச ந்தைனக்கு வ டப்படுக ன்றன.

இைதத் ெதாடரும் ஒரு ேகள்வ : நடுந ைலைம என்று ஏதாவது உண்டா ?
சுயராஜ்யம்

ெபறுவதற்கான

நான்கு

வழிகைளப்

பாரத

1907இல்

குற ப்ப ட்டார். அைவ: 1. சுேதசக்கல்வ . 2. அந்ந யப்ெபாருள் புறக்கணிப்பு 3.
க ராம பஞ்சாயத்து 4. அரசுப்பணி ந ராகரிப்பு (பா. பா:2001). ப ரிட்டிஷாரின்,
மிஷனரிகளின்

ேமற்கத்த ய

கல்வ க்கு

மாற்றாக,

லாலா

லஜ்பத்ராய்,

த லகர், ஜி. சுப்ப ரமணிய ஐயர், பாரத , வங்காள தீவ ரவாத காங்க ரஸார்
ேதசீயக்கல்வ ’ ஒன்ைற வடிவைமத்துப் ப ரச்சாரம் ெசய்தார்கள்.

இதன்படி,

அந்ந யர் ஆட்ச ைய அகற்றுவது, பாரத ஆரியப் ெபருைமையக் கற்ப ப்பது,
அற வ யல் கைலகேளாடு, புராதனமான இத காச - அவதார - புராண உபந ஷத - வரலாற்று நாயகர்கைள உதாரண புருஷர்களாகக் கற்ப ப்பது
என்ற கல்வ த்த ட்டம் உருவாக்கப்பட்டது (பா.

ப.

1.1998:496).

இத்தைகய

ேதசீயக் கல்வ 1906 கல்கத்தா காங்க ரஸ் மாநாட்டில் ந ைறேவற்றப்பட்டது
(பா. ப. 1. 2001 : 64). கல்வ என்றால், பாரத்ேதச மஹான்களான வ யாஸர்,
யாக்ஞவல்க யர்,

சங்கரர் முதலிய ஞானிகைளயும்,

முதலிய அவதார புருஷர்கைளயும்,

அர்ஜூனன்,

க ருஷ்ணர்,

கர்ணன்,

புத்தர்

வ க்க ரமன்,

ச வாஜி முதலிய சரித்த ர வீரர்கைளயும் பற்ற ச் ெசால்லித் தருவது என்றார்
பாரத (பா.ப. 1. 1998: 461). இத்தைகய கல்வ ைய மிஷனரி பள்ளிகளில்
ெசால்லித்தருவத ல்ைல.

இந்த மஹா புருஷர் கைள மிஷன் பள்ளிகளில்,

ெகாைலயாளி, அற வ லி, தூர்த்தன் என்று ெசால்லித்தருவதால், சுேதச த்
தந்ைதயர் தம் ப ள்ைளகைள மிஷன் பாடசாைலகளுக்கு அனுப்பக்கூடாது;
அப்படி அனுப்புபவர்கள் ேதசத் துேராக கள் என்றார் பாரத (பா.ப. 1. 1998:
461). ேமலும் அன்னியர் எழுத ய பாரத வரலாற்ைற மாற்ற நம்மவர் புத ய
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உண்ைமயான வரலாற்ைற எழுதேவண்டும் என்றார் (பா.
462).

ப.

1.

1998 :

தாசர் இந்தக் கல்வ ையயும், இவர்களது வரலாற்ைறயும் முழுசாக

ந ராகரித்து வ ட்டார்.

இவர்களின் ேதச ய கல்வ ய ல் நவீனகல்வ ைய

மட்டும் தாசர் ஏற்றார்.

பள்ளிக் கூடங்களில் கூட சாத இந்துக்களுக்குத்

தனியாகவும், பஞ்சமர்க்ெகன்று தனியாகவும் பள்ளிக்கூடம் உண்டாக்கக்
ேகாரியைத தாசர் கண்டித்தார். இப்படித் தனிப் பள்ளிக்கூடம் ேகட்பவர்கள்
ைகய ல் சுயராச்ச யம் வந்தால் பஞ்சமர்க்குரிய தனிப் பள்ளிக்கூடங்கைளயும்
ஒழிப்பார்கள் என்று எழுத னார் (I. 1908: 79).
ெபரிய

சாத கள்

வ ைரவாய்
ப ரிக்க ற

என்ேபார்,

நீர்பாய்ச்சும்

உழும்

ஏற்றத்ைதேயா,

எந்த ரங்கைளேயா

ேபாட்ேடாக ராப்,

பூமிைய

ெடலிக ராப்,

அன்று சுயராஜ்யம் ேகாரிய
நவீன

கலப்ைபையேயா,

ெநல்ைலயும்

அரிச ையயும்

கண்டுப டித்தத ல்ைல.
ேபாேனாக ராப்,

இேதேபால

ேமாேனா க ராப்,

ஸ்டீம்

ெரய ல்ேவ, டிராம்ேவ என்பவற்ைறயும் கண்டுப டிக்கவ ல்ைல; மாறாக சாத ,
மத வ த்ைதகைளேய நாளுக்கு நாள் அப வ ருத்த ெசய்து வருக றார்கள்
என்று தாசர் எழுத னார் (I.1908 :

72).

அக்காலத்த ல் சாத மதேபதக்

காரர்கைளவ ட அேயாத்த தாசர் ேபான்ேறார் மிகவும் நவீனத்துவப் பார்ைவ
ெகாண்டிருந்தார்கள்.

நவீனத்துவத்ேதாடு சாத யும் மதமும் சகவாழ்வு

நடத்த இயலாது; இந்த யாவ ல் மட்டுேம இது சாத்த யம்!
சாத யாலும்,
சுயராஜ்ஜியம்

ெமாழியாலும்,

இனத்தாலும் பலவாறாகப் ேபதப்பட்டிருக்கும் இந்த யர்க்கு,
உதவாது,

ப ரிட்டிஷாரின்

ச றந்த

ஆங்க ல

ெமாழியால்

ஒற்றுைம பராமரிக்கப்படுவதாக தாசர் கருத னார் (1.1910 248) ஒற்றுைம
பற்ற ப் ேபசும் சுேதச கள் என்னும் காங்க ரஸ் கமிட்டியார்,

ப ராமணர்

ஓட்டல்களின் முன், க ற ஸ்தவர், பஞ்சமர், மகமத யர் நுைழயக்கூடாெதன்று
பலைகய ல் எழுத த் ெதாங்கவ ட்டி ருப்பைத தாசர் எடுத்துக்காட்டி அவர்களது
ஒற்றுைமய ன் லட்சணத்ைத உரித்துக் காட்டினார் (1.273).
காங்க ரஸின் அந்த யப் ெபாருள் புறக்கணிப்பு என்பது ேதசநலனுக்
குக் குந்தகமானது; சுேதச களின் சுயநலைனக் கருத்த ல் ெகாண்டது என்று
வ மரிச த்தார் தாசர். நாட்டினுைடய அன்னிய வ யாபாரம் ெகடும் என்றார் (1.
1907-28-29). புறக்கணிக்கப்பட ேவண்டியைவ பல உள்ளன. சாத கைளயும்
சமயங்கைளயும் சாராயக் கைடகைளயும் கள்ளுக்கைடகைளயும் பாய்காட்
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பண்ணாமல்,

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

அன்னியேதச ஜவுளி கைளப் புறக்கணிப்பதால்,

மூன்று

முதல் ஐந்து ரூபாய் வைர வ ற்ற மல்பீசுகள் நான்கு முதல் ஏழு ரூபாய்
என வ ைல ஏற வ ட்டதாகவும்,

சுேதச ய மல்லுகேளா சுத்த பூஜ்ஜியேம

என்றும்

காரணத்ைதக்

36).

தாசர்

ெபாருளாதார

காட்டி

மறுத்தார்

(1.1908

அன்னிய ேதச சரக்கு கைள வாங்குவதால் தான் நாட்டில் பஞ்சம்

ஏற்படுவதாக

காங்க ரஸ்

ெசான்ன

காரணத்ைத

தாசர்

ந ராகரித்தார்.

வ வசாய உற்பத்த ய ல் நடந்த ேகாளாறுதான் காரணம். சர்வசீவர்கைளயும்
காப்பாற்றும் நவதானியங்கைளப் பய ரிடாமல், தங்கள் குடும்பம் மட்டும் வாழ
ேவண்டுெமன்று மணிலாக்ெகாட்ைடைய (பணப்பய ர்) வ ைளவ ப்பதா ேலேய
பஞ்சம் உண்டாவதாக தாசர் எடுத்துைரத்தார் (1.1908:44). (இது உண்ைமதான்
என்றாலும் ப ரிட்டிஷாேர இந்தப் பணப்பய ர் வ வசாயத்துக்கு மூலகாரணம்
என்பைத தாசர் மறந்து வ ட்டாேரா?)
உள்ளூர்

மக்களின்

பஞ்சம்

பட்டினிக்கு

உதவ

முன்வராத

சுேதச

கனவான்கள், ெவளிநாட்டுப் ெபாருட்கைள பக ஷ்கரிப்பது தங்களது இலாப
ேநாக்கத்த ற்ேக என்றார் தாசர் (1 62).

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச க்குப் ேபாட்டியாக

வ.உ.ச .யும் (1872 - 1936), ச வாவும் ேமற்ெகாண்ட சுேதச கப்பல் வர்த்தகத்ைத
தாசர் மறுக்கவ ல்ைல; அவர்கள் சுேதச சரக்கு கப்பல் வர்த்தக வ ருத்த ையக்
கவனிக்காமல், அரசுமீது பைகைய வ ருத்த ெசய்வதால் வ ைளவது துக்கம்,
மாளாத துக்கம் என்றார் (1. 1908:55).
அந்ந யப் ெபாருட்கைள ஒதுக்கச் ெசான்ன பல சுேதச கள், காண்டில்,
ேசாப்,

மாச்சீஸ்,

சருக்கைர

ேபான்ற

நவீன

பண்டங்கைள

வாங்கும்

மனந ைலய ல் இல்ைல ; அவர்களுக்கு க ரச ன் வ ளக்கும், கருப்பட்டியும்,
காடாத்துணிகளும் ேபாதும் என்று தாசர் வ கடமாக எழுத னார் (1.1907:30).
பக ஷ்காரம் என்பது நவீனத்துவத்துக்கு எத ரான ந ைலப்பாடு என்பைத
உணர்த்த வ ைழந்தார்.
காங்க ரஸார்
ரு

ேவண்டும்;

ச வ ல்
க ராம

(முன்னது மிதவாதம்,

ெசர்வ ஸ்

பரீட்ைசைய

பஞ்சாயத்து

ராஜ்யத்ைத

இந்த யாவ ல்
ஏற்படுத்த

ைவக்க

ேவண்டும்

ப ன்னது தீவ ரவாதம்) எனக் ேகாரியைத தாசர்

ஏற்கவ ல்ைல. அதற்குக் காரணம் 1. இருக்க ற சாத க் கட்டுப்பாடு ேமலும்
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இறுக வ டும், 2.

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்
க ராமத்த ல் சாத ேபதக்காரர்களின் ைக ஓங்கும் (1.

346).

வங்கப்ப ரிவ ைனய லிருந்து, ெபரிதும் ப ராமணப்படிப் பாளிகளால் சுேதச ய
வ டுதைலக்காக ஆயுதப் புரட்ச ையக் ைகய ெலடுத்த பயங்கரவாதப் ேபாக்கு,
தாசர் காலத்த ல் தைலதூக்க யது.

வங்காளத்த ல் ‘ஸ்வர்ண ெபங்காளம்’

(Golden Bengal) என்ற தைலமைறவு இயக்கம் ேதான்ற யது பற்ற சந்ேதகமான
வ தத்த ல் பாரத

குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

ேமலும் அரவ ந்தர் முதலாேனார்

பங்குெபற்ற ‘யுகாந்தரம்’ பத்த ரிைக பற்ற யும் குற ப்ப ட்டார். இத ல் சுதந்த ரம்
க ைடப்பதற்குரிய எவ்வ த வழிமுைறகளும் தர்ம வழிமுைறகேள.

நமது

முடிவான ேநாக்கம் தரும் ேநாக்கமாக இருக்குமானால் அபாயங்களும்
தர்மந்தான்’

என

வங்கெமாழிய ல்

ெமாழி ெபயர்த்துள்ளார் (பா.

ப.

ப ரகடனம்

II. 2001: 630).

வந்த ருந்தைத

பாரத

இந்த யுகாந்தரம்’ வங்க

இதழில் (1906இல் ெதாடங்கப்பட்டது) ஆரம்பத்த ல் அரவ ந்தர் கட்டுைரகள்
எழுத யுள்ளார்.
மணியாச்ச

இந்த ப ராமணிய பயங்கரவாதம் 1911 ஜூன் 18இல்

ரய ல்ேவ ஜங்ஜனில் வாஞ்ச நாதனால் ெசயல்படுத்தப்பட்டு

ஆஷ் துைர மாண்டார்.

இக்ெகாைலக்கான காரணத்ைத தாசர் யூக க்க

முைனந்துள்ளார். இந்தக் ெகாைல, த ருெநல்ேவலி கலகத்ைத முன்னிட்டு
நடக்கவ ல்ைல.

ஆஷ் துைரேமல் ப ராமண சாத யார்க்கு மட்டும் பைக

வரக் காரணம், அவர் சாத ேபதங்கைளப் ெபாருட்படுத்தாததுதான். இதுேவ
ெகாைலக்குக் காரணமாகலாம் என்றார். வ சாரித்தத ல் ஆஷ் துைர நல்லவர்,
நீத மான், சகலசாத மனிதைரயும் சமமாகப் பாவ ப்பவர் என்ேற ெதரிவதாக
தாசர் குற ப்ப ட்டார் (I. 1911 : 364). அவர் ஊக த்தது சரிேய. வாஞ்ச நாதனின்
கடிதம் இதற்குச் சான்று. சுதந்த ர இந்த ய பாடநூல்களில் இது மைறக்கப்பட்டு,
வாஞ்ச நாதைன த யாக என்று ேபாத க்கப்பட்டது!
காங்க ரஸாரின் ‘வந்ேதமாதரம்’,
பற்ற
குய ன்
மாதா

தாசர் வ மர்ச த்தார்.
வ க்ேடாரியம்ைமக்குப்
இப்ேபாது

எங்க ருந்து

பாரதமாதா’ என்ற ேகாஷங்கைளப்

ப ரிட்டிஷார்,
பட்டங்கட்டிய

இந்த ய சக்கரவர்த்த னியாக
ேபாது

ேதான்ற னாள்?

இல்லாத
இந்த

சுேதச ய

இந்து

சுேதச

மாதாைவ யுேரஷ யேரா, மகமத யேரா, சுேதச க ற ஸ்தவர்கேளா, அறுபது
லட்சத்துக்கு ேமற்பட்ட சாத ேபதம் இல்லாத த ராவ டர்கேளா (தலித்துக்கள்)
ஏற்கமாட்டார்கள் என்று தாசர் எழுத னார் (1. 1908:52) சுேதச யம் ேபசுபவர்கள்
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மதேபதச்சண்ைட ேபாட்டுக் ெகாண்ேட வந்ேதமாதரம் என்றால் எப்படி என்று
தாசர் ேகட்டார் (1.35).
இந்த யர், மகமத யர் என்று ப ரித்துப் ேபச யைத தாசர் ஒப்பவ ல்ைல.
இந்த யர்

என்றால்

மகமத யைர

உள்ளிட்டது.

மகமத யருக்கு

முன்

இத்ேதசத்துக்குக் குடி வந்த ப ராமணர்கள் தங்கைள இப்ேபாது இந்த யர்
என்று ெசால்லும்ேபாது, அவர்களுக்குப் ப ன்வந்து இங்ேக ச ல இடங்களில்
ஆண்ட மகமத யைர ஏன் இந்த யர் எனச் ெசால்லக் கூடாது? என்று அன்ேற
தாசர் ேகள்வ எழுப்ப னார் (1. 103). அரசாங்க கவுன்ச ல் ெமம்பர் ந யமனத்த ல்
இந்து - மகமத யர் எனப்ப ரிக்கலாகாது; அது சுேதச களின் ஒற்றுைமையக்
ெகடுக்கும்

என்று

ெசால்லும்

சுயராஜ்யக்காரர்களின்

உண்ைமயான

அக்கைற, அத காரங்கெளல்லாம் தங்களுக்ேக ேவண்டும் என்பேதயாகும்.
ஏெனனில் மற்றப்படி இந்து, மகமத யர் என்று ப ரிவ ைனேயாடு தாேன
வாழ்க றார்கள் என்று தாசர் சுயராஜ்ய சாத ேபதக்காரர்களின் ேவடத்ைதக்
கைலத்தார் (1.1909 : 182, 183).
இந்துக்கள் மட்டுமன்ற , மகமத யரும் சுயராஜ்யம் ேகாரியைத தாசர்
அற வார்.

இந்துக்களுக்குள்ள

சாத ேபத

பற்றும்,

மகமத யருக்குள்ள

மதேபத பற்றும் அகலும் வைர இருசராரும் ஒற்றுைம அைடயமாட்டார்
கள்.

இந்துக்களுக்கு

தடிப்ேபற வ ட்டதாக

சாத க்களிம்பும்

தாசர்

எழுத னார்

மகமத யருக்கு
(1.514).

மதக்களிம்பும்

இைவ

இன்றும்

ச ந்தைனக்குரியைவேய.
தாசைரப் ெபாருத்தவைர, இத்ேதசத்த ன் பூர்வீகமான சாத ேபதமற்ற
ந ைலையக் கருத , மக்கைள மக்களாக பாவ த்து, கல்வ வ ருத்த , ெதாழில்
வ ருத்த , வ யாபார - வ வசாய வ ருத்த கைள மனத ல் ந றுத்த , ேசாம்பலின்ற
உைழத்துத்

ேதசத்ைதச்

சுயேதசத்தார்;

சீர்ெபறச்

பூர்வ குடிகள் (1,

ெசய்ய
433).

முயல்பவர்கேள

சுேதச கள்;

இந்த சுயேதசத்தாரும்,

பூர்வ

குடிகளுமான மக்களும் தங்கள் ேதசத்ைதத் தாங்கேள ஆளு வதற்குப்
ெபயேர சுயராட்ச யம். இப்ெபயர் தற்கால இந்துக்கள் எனப்படுேவாருக்குப்
ெபாருந்தேவ ெபாருந்தாது.

இவர்கள் இந்த ய ேதசத்த லுள்ள ச ந்துநத

ஓரமாக வந்து குடிேயற இந்துக்கள் என அைழக்கப்பட்டார்கள்.
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பூர்வ குடிகள் அல்லர்; புத ய குடிகள்.

ஆகேவ இவர்களுக்கு இத்ேதசத்ைத

ஆளும் உரிைமயும், சுதந்த ரமும் இல்ைல என்று தாசர் தமது இந்த ரர்ேதச
சரித்த ரத்ைத மனத ல் ெகாண்டு எழுத னார் (1.

1912:433).

சுேதச கள்

என்றால் ேதசத்த ற்குச் சுதந்த ரமுள்ளவர்கள், ேதசப்பூர்வகுடிகள். இங்ேகேய
ப றந்து வளர்ந்து அனுபவ த்தவர்கள்.

காலத்த ற்குக் காலம் இங்ேக வந்து

குடிேயற யவர்கள் பரேதச கள் தமிழ்நாட்டுக்குத் தமிழ் ேபச ய பூர்வ த ராவ ட
குடிகேள உண்ைமயான சுேதச கள்; இேதேபால ஆந்த ரா, கன்னட, மராட்டிய
குடிகளும் அங்கங்ேக சுேதச கேள என்று தாசர் தமது முடிைவ ெவளிய ட்டார்
(1. 432).
தாசருக்கு ஒரு ெகாள்ைக, வரலாறு, மதம், அற வ யல், உண்டு ; இைவ
அைனத்துக்கும் அடிப்பைட சாத ேபதம் இன்ைமேய.

அதாவது சாத கள்

இல்லாமற் ேபாகேவண்டும்; சாத - மத ேபதமற்ற ந ைலைமக்கு இட்டுச்
ெசல்லுவேத வ டுதைல; சுயராஜ்யம். ப ராமணரின் ஆத க்கத்ைத எத ர்த்துக்
க ளம்ப ய ப ராமணரல்லாதர் சங்கத்ைதப் பார்த்து தாசர் ேகட்ட முதல் ேகள்வ
அவர்கள் சாத மத ஆசாரங்கைள ஒழித்துவ ட் டார்களா? அல்லது அவற்ைறத்
தழுவ க் ெகாண்டார்களா?

ப ராமணர் வகுத்த சாத மத ஆசாரங்கைள

அப்படிேய ைவத்துக்ெகாண்டு ப ராமணர் அல்லாதார் எனக் கூறுவது வீண்
என்றார் (1. 183) இந்தக் ேகள்வ கைளப் ப ன் வந்த த ராவ ட இயக்கத்தாரிடமும்,
ஆத்த க - நாத்த க ப ராமணரல்லாதாரிடமும், சாத களிடமும் ேகட்டால் என்ன
பத ல்கள் வரும் என்பது இன்று ஊருக்ேக ெவளிச்சம்! ‘யாருக்குத்தான் சாத
உணர்வு இல்ைல’ என்பது இவர்களது ேகள்வ !

www.Kaniyam.com

140

FreeTamilEbooks.com

ராஜ் ெகௗதமன்

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

6. ெபௗத்தர் (பைறயர்) இந்து (பிராமணர்)
பைகயின் வரலாறும் இந்திரர் ேதச
சரித்திரமும்..
இதுவைர 19 - 20 நூற்றாண்டு காலகட்டத்த ல் அேயாத்த தாசைர, அவரது
பார்ைவைய உருவாக்க ய அரச யல் - ெபாருளாதார, சமூக - சமய சாத ய
சூழல்கைளயும்,
ெகாண்ேடாம்.

சீர்த ருத்தப்

ேபாராட்டங்கைள

யும்

ெதளிவு

படுத்த க்

இனி, இந்தத் தாக்கங்களால் அவர் ஏற்படுத்த க் ெகாண்ட

அற வ யல் - புைனவு சார்ந்த கருத்த யல்களின் அடிப்பைடய ல் உருவாக்க ய
ெபௗத்தர் (பைறயர்) இந்து (ப ராமணர்) பைகய ன் வரலாறு, இந்த ரர் ேதச
வரலாறு,

ைவதீகத்ைத

யும்,

க ற ஸ்தவத்ைதயும்

ெபௗத்தமயமாக்க ய

தாசரின் புலைம, இறுத யாக அவர் புைனந்து கட்டிய புத்தரது ஆத ேவதம்
ஆக ய

தாசரின்

தனித்துவமான

ெகாைட

கைளப்பற்ற க்

காணலாம்.

ப ராமணர்களின் புராணங் களிலிருந்தும், ஸ்மிருத சூத்த ரங்களிலிருந்தும்,
ேவத கீத சடங்கு மந்த ர தத்துவங்களிலிருந்தும், இத காசங்களி லிருந்தும்,
புைனகைத ரூபங்களில் தரப்பட்டவற்ற லிருந்து சரித்த ர எதார்த்தங்கைள
மீட்டுருவாக்கம் ெசய்ய முடியும் என்றால் ெசய்ய முடியும் என்ேற ஆய்வாளர்
கள் கூறுவர்) தாசரின் புைனவுகளிலிருந்தும் இன்ெனாரு மைறக்கப்பட்ட
- த ரிக்கப்பட்ட - சரித்த ர எதார்த்தங் கைள மீட்டுருவாக்கம் ெசய்ய முடியும்
அல்லவா?
‘..சரித்த ரங்கைள ஆராய்ச்ச ெசய்ய ேவண்டுேமயன்ற கற்பனா
கைதகைள….’

அல்ல என்றும்,

சரித்த ர ஆராய்ச்ச ய னின்று

சகலவற்ைறயும் உசாவேவண்டுக ேறன்’ (1.573)
என்றும் தாசர் கற்பைனக் கைதகளிலிருந்து, சரித்த ர ஆராய்ச்ச ைய
ேவறுபடுத்த க்
இருக்க

காட்டினாலும்,

முடியாத
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சரித்த ரங்களில் கற்பைனக் கைதகள் கலந்தும், கற்பைனக் கைதகளில்
சரித்த ரங்கள் கலந்தும் காணப்படுக ன்றன.

காலத்த ன் ப ன்ேனாக்க ச்

ெசல்லச்ெசல்லக் கற்பைனக் கைதகளாகவும், காலத்த ன் முன்ேனாக்க வர
வர சரித்த ரங்களாகவும் உருமாற க்ெகாள்வது கண்கூடு.
தாசர் தாம் வாழ்ந்த காலத்த ல் கண்டுணர்ந்த பைறயர் ப ராமணர்
பைகக்கான

மூலங்கைள

சரித்த ரகாலத்த லும்

அவர்

க ைடத்த

ேதடியேபாது

தரவுகளின்

சமகாலத்த லும்,

அடிப்பைடய ல்

ஒரு

வரலாற்ைறக் (Geneology) கட்டைமத்தார். பார்ப்பானுக்கு மூப்பான் பைறயன்
ேகளப்பாரில்லாமற் கீழ்ச்சாத ஆனான்’ என்னும் பழெமாழி (1.

1908:26),

ப ராமணருக்கு முன்ேப இத்ேதசத்த ன் பூர்வ குடிகளாக வாழ்ந்தவர்கள்
பைறயர்கள்

என்றும்,

கீழ்ச்சாத யார்களாக

பார்ப்பனர்களால்,
வீழ்த்தப்பட்டார்கள்

ஆராய்ச்ச க்கு அடிெயடுத்துக் ெகாடுத்தது.

அவர்கள்
என்றும்

காலப்ேபாக்க ல்

தாசரது

சரித்த ர

தாசர் வாழ்ந்த காலத்த ல்,

பைறயர், ப ராமணைரக் கண்டு ஒதுங்க ஓடினார் கள்; அவர்கள் வாழ்ந்த
அக்க ர காரத்த ற்குள் காலடி எடுத்து ைவக்க பயந்தார்கள்.

இேதேபால்

ப ராமணர்கள், பைறயர் வாழும் பகுத க்கு வர ேநர்ந்து வ ட்டால், பைறயர்கள்
சாணச் சட்டி உைடத்து அவர்கைள அடித்துத் துரத்த னார்கள் (1.36). இவ்வாறு
இவர்கள் சாணச்சட்டியுைடத்து சாணி கைரத்துத் ெதளிப்பது, ஈமச் சடங்க ன்
ேபாது ந கழ்த்தப்படும் சடங்குகளாகும் என்று தாசர் ஆல்காட்டுக்கு எழுத ய
கடிதம் ஒன்ற ல் குற ப்ப ட்டார்.

இச்சமகாலத் தகவல் தாசரிடம் பைறயர்

ப ராமணர் பைகக்குரிய வலுவான தடயமாகப் பட்ட து.
எல்லீஸ் துைர ெசன்ைனக் கல்வ ச் சங்கத்த ல் (1812 - 1851) (The College of
Font St. George) தமிழ்ச் சுவடிகைள அச்ச ட்ட காலத்த ல், ஆரிங்க்டன் துைரய டம்
பட்லராகப் பணிபுரிந்த கந்தசாமி (தாசரின் பாட்டனார்?) துைரய டம் கூற ய
தகவல் குற ப்ப டத்தக்கது. ஆரிங்க்டன் துைரக்குத் தமிழ் வ த்துவான்களாக
இருந்த

பார்ப்பனர்கள்,

அவரிடம்,

பைறயர்கள்

தங்கள் வீடுகளுக்குள் நுைழய வ டுவத ல்ைல;

நீசர்கள்,

அவர்கைளத்

தீண்டுவத ல்ைல என்று

வத்த ைவக்க, துைர பட்லரிடம் அது குற த்து வ சாரித்தார். அப்ேபாது அவர்,
பார்ப்பனர்க்கும் பைறயர்க்கும் இைடய ல் ஏேதா பைழய பைக உண்ெடன்று
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கூற னாராம்.

பைறயர் வீத க்குப் பார்ப்பனர் வந்தால் துரத்த யடித்து,

வழிய ல் சாணம் கைரத்துத் ெதளித்து,

சாணச்சட்டிைய உைடப்பதாகச்

ெசான்னாராம். பைறயர் ெதாழில் வ வசாயம் ; பார்ப்பனர் ெதாழில் ப ச்ைச
எடுத்துண்பது என்றாராம் (யாசகம் ெபறுவது; தானம் ெபறுவது) (I. 1909 138
- 39).

இத்தகவல் பைறயர் ப ராமணர் பழம்பைக பற்ற உறுத ப்படுத்த யது.

அடுத்தது கர்னல் ஆல்காட் எழுத ய பூர்வ பைறயா’ (Poor paraiah) என்ற
நூல்.

இத ல், பைறயர்கள் என்ேபார் ெபளத்தர்கேள; இப்ெபளத்தர்கைள

ேவஷப ராமணர்கள் பைறயர்கள் என்று இழித்து, வச , கற்காணம், கழு
ஆக யவற்ற ல் இட்டு வைதத்துக் ெகான்ற வரலாறு குற க்கப்பட்டுள்ளதாக
தாசர் அற ந்தார் (1.

1909: 147).

அக்காலத்த ல் தாசர் ஊர்ஜிதப்படுத்த ய

பைறயர் (ெபளத்தர்) ப ராமணர் (இந்து) பைக பற்ற ய ெசவ வழிக் கைதகள்
படித்த பைறயர்கள் (ெபளத்தர்கள்) வட்டாரத்த ல் புழக்கத்த ல் இருந்த ருக்க
ேவண்டும்.
ெபளத்தர்கைளப் பைறயர்கள் என்று ப ராமணர்கள் இழிவு படுத்த யதற்கு
வள்ளுவரின்

த ருக்குறள்’

பத்ெதான்பதாம்

பத ப்பு

நூற்றாண்டுச்

வரலாறு

சான்றாக

தாசருக்குக்

இருந்தது.

க ைடத்த

எல்லீஸ்

துைர

பத ப்ப ல் (1831) ெவளிவந்த குறள் பத ப்ப ல் வள்ளுவர், பார்ப்பானுக்கும்
பைறச்ச க்கும் ப றந்தவர் என்ற கட்டுக்கைத இடம் ெபறவ ல்ைல (11.460).
1835-ல் ெவளிவந்த வ சாகப் ெபருமாைளயர் பத ப்ப லும்,

அவர் தம்ப

சரவணெபருமாைளயர் பத ப்ப லும் (1837) இந்தக் கைத முதன் முதலாக இடம்
ெபற்றது (II.461) வள்ளுவர் சமணர் /ெபளத்தர் என்ற கருத்து பத ெனட்டாம்
நூற்றாண்டிலிருந்து ெசவ வழிச் ெசய்த யாக சமய வட்டாரங்களில் ேபசப்பட்டு
வந்தது. ைசவ சமய மீட்ெடடுப்புக்கால கட்டத்த ல், சமணர்/ெபளத்தர் எனப்
ேபசப்பட்ட

வள்ளுவரின்

ப றப்ைப

அச ங்கப்படுத்தும்

ேநாக்கத்த ேலேய

ைவதீகர்களால் இக்கைத குறள் பத ப்புக்களில் புகுத்தப்பட்டது. ெபாதுவாக
ைவதீகத்ைத ஏற்காதவர்கைளயும், எத ர்த்தவர்கைளயும் இழிந்த சாத யார்
என்றும்,

ப றப்பால்

சுத்தமற்றவர்கள்

ைவதீகத்த ன் வழக்கம்.

ெபளத்தர்,

என்றும்

கைதகள்

சமணர் பற்ற

கட்டிவ டுவது

இத்தகு கைதகள்

ைவதீகத்தால் புைனயப்பட்டன. க .ப . 7, 8, 9ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பாடப்பட்ட
ைசவப் பத கங்களிலும்,
www.Kaniyam.com
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சமணைரப் புைலயர், அசுத்தமானவர், முைடநாற்றமிக்கவர், குளிக்காதவர்
என்று

அவர்கைள

அசுத்தம்,

தீட்டு

ஆக யவற்ேறாடு

சம்பந்தப்படுத்த ப்

பாடினார்கள் என்பது எழுத்து வழிச் சான்று. ைவதீகம் தனது எத ராளிகைள
ெயல்லாம்

ப றப்பால்

ேகாளாறானவர்கள்

அதனால்

தீண்டாச்சாத யார் என்று வைசபாடியது வரலாறு.

இழிப றப்பாளர்,

தாசருக்கு இந்தத்

தடயங்கள் எல்லாம் நன்கு ெதரிந்தன.
சரவணப்

ெபருமாைளயர்

வள்ளுவைரத்

ேகாளாறானவராக எழுத னார்.

ெதாடர்ந்து

ப றப்பால்

அவரது குறளின் நான்காவது பத ப்ப ல்,

வள்ளுவர் ேவளாளகுலப் ெபண்ைண மணந்ததாக எழுத னார்.
முதலியார்

பத ப்ப ல்

(1847)

தன்ைனத்

ேதடிவந்த

ேவதக ரி

கருவூர்ப்புைலமகள்

ஆத ைய, பகவன் முதலில் அடித்துத் துரத்த யதாகவும், அவள் மீண்டும்
வந்தேபாது ேசர்த்துக் ெகாண்டு ஏழு ப ள்ைளகள் ெபற்றதாகவும் கைத
வ வரிக்கப்பட்டது.

ச வப ரான்,

ப ரம்மாைவ வள்ளுவராக அவதரிக்கச்

ெசய்ததாக, ைசவர்கள், வள்ளுவைர இறுத ய ல் ைவதீகராகவும், குறள்
ைசவ

நூலாகவும்

கைதகள்

மூலம்

ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்.

எத ரிகைள ஒன்று கீழ்ச்சாத ய னராக்கு வது;

இல்லாவ டில் அவர்கைள

ைவதீகர்களாக்குவது தான் ப ராமணி யத்த ன் உத்த .
இைறச்ச

ைவத க

புத்தைரப் பன்ற

த ன்று ெசத்தார் என்று கூற ய ப ராமணியம், ப றகு அவைர

வ ஷ்ணுவ ன் அவதாரம் என்று தனக்குள் இழுத்துக் ெகாண்டது. ைவதீகம்
உயர்சாத க்குரியது,

அதற்குப்

புறம்பானெதல்லாம்

இழிசாத க்குரியது

என்று ஆக்குவது அதன் ேபார்த்தந்த ரங்களில் அடிப்பைடயானது. சாத யம்
அதற்கான ஆயுதம்! |
இந்த இழிவான ேபாராட்ட உத்த க்கு எத ராக எப்படி வ யூகம் அைமத்து
எத ர்த்தாக்குதல் ெசய்வது என்பதற்கான வ ைடையத் தாசரிடம் காணலாம்.
தாசரின் மகத்தான ெகாைடயாக இதைனக் கருதலாம்.

தாசருைடய

‘தமிழன்’ பத்த ரிைகைய 1907 முதல் 1914 வைர காலவரிைசப்படி பார்த்தால்
படிப்படியாக அவர் உருவாக்க முயன்ற மாற்றுக் கைதயாடைல-வரலாற்ைற
(geneology) காணலாம்.
இருதரப்பாைர
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என்றால்

ெமாழி

முதல்

மூன்றும்

ஆராய்ந்ேதார்,

மூவ த

குற்றங்கைளக் கடிந்ேதார், ப ணி மூப்பு மரணம் ெவன்ேறார், வாய்ைம
முக்த உைடேயார்; ஈனர்கள் என்றால் இடுக்கண் வடுக்கண் ெசய்ேவார்,
இதயத்த ல் வஞ்சம் உள்ேளார், கள் சூது வ பசாரம் ெசய்ேவார் (1.

1908

: 19).

சாத

எதார்த்தத்த ல் உயர் சாத , தாழ்ந்த சாத என்பது க ைடயாது.

ேபதத்தக்குக் காரணம் ெபாறாைம, ேசாம்பல், வய றுவளர்க்கும் எண்ணம்
என்று சாத

ேபதத்துக்கான பண்படிப் பைடைய முன்ைவத்தார் தாசர்.

ப றப்ைப முன்ைவக்கவ ல்ைல.

இது ப ராமணியத்துக்கு எத ரான முதல்

ஆயுதம் (அஸ்த ரம்)
தாசர் 1907 ஆம் ஆண்டு தமிழைனத் ெதாடங்கும் ேபாது முதன் முதலாகச்
சுருக்கமான இந்த ய ேதச வரலாற்ைற எழுத னார்.

1500 ஆண்டுகளுக்கு

முன் இத்ேதசத்த ல் மக்கள் சுப ட்சமாக வாழ்ந்து வந்தார்கள்.
குமானிடர்

என்ற

ேதசத்த லிருந்து

இங்கு வந்து குடிேயற னார்கள்.

மிேலச்சர்

எனும்

அப்ேபாது

ஒரு

கூட்டத்தார்

யாசகம் பண்ணி வாழ்ந்த இவர்கள் பல

இடங்களுக்கும் பரவ , இத்ேதச ெமாழிகைளக் கற்றற ந்தார்கள்.

அதுவைர

ெதாழில்களுக்ெகன்று வகுத்த ருந்த ெபயர்கைளக் கீழ்ச்சாத , ேமற்சாத என
மாறுபடுத்த
தாங்கேள

அரசர்கைளயும் ெபருங்குடிகைளயும் தங்கள் வசப்படுத்த த்
உயர்ந்த

சாத

என்றார்கள்.

அவர்களுக்கு

அடங்காமல்

எத ர்த்ேதாைரத் தாழ்ந்த சாத யாெரன்று வகுத்து ேதச ஒற்றுைமையக்
குைலத்துத்

தங்களின்

சுயநலத்ைத

வ ருத்த

ெசய்தார்கள்.

ப றகு

மகமத யர் வந்து குடிேயற ப் பாழாக்க னார்கள். அவர்கட்குப்ப ன் க ேரக்கர்,
ேபார்த்துக்கீச யர், ப ரஞ்ச யர் வந்தார்கள்.
வந்தார்கள்.

கைடச ய ல் ஆங்க ேலயர்கள்

இவர்கேள கப்பல், ரய ல் பாைத, கல்வ ச்சாைல, மருத்துவச்

சாைல, உத்த ேயாகம் ஆக யவற்ைற ஏற்படுத்த ச் சுகம் தந்தார்கள் (1.1907:29).
இக்கைதய ன்

கைடச ப்பகுத

நமக்குப்

பாடநூல்கள்

வாய லாகச்

ெசால்லப்பட்டது தான் முன்பாத புத யது; அல்லது ேகள்வ ப்பட்டது. (இந்த ய
வரலாற்ைற ஆற்றங்கைரப் ப ள்ைளயார்’, நாரதராமாயணம் ஆக ய குற யீட்டு
- பகடிக் கைதகைளப் புதுைமப்ப த்தன் ைவதீகச் சார்புந ைலய லிருந்து
புைனந்த ருப்பைத ஒப்ப ட்டுக் ெகாள்ளலாம்.
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வரலாறு

எல்ேலாரும்

பாத க்கப்பட்டவன்

சமமாக

இத்ேதசத்துக்குரியவர்கள்.

சுகமாக

பார்ைவய லான

வாழ்ந்தார்கள்.

வரலாறு
இவர்கேள

அடுத்த கட்டத்த ல் வந்ேதற களான மிேலச்

சர்களின் தந்த ரங்களால் மக்களிைடேய சமத்துவம் ச ைதக்கப்பட்டு ேமல் - கீழ்
சாத கள் உருவாய ன. பூர்வ குடிகள் வீழ்த்தப்பட்டார்கள். மீண்டும் வந்ேதற
மிேலச்சர்களால் மீண்டும் சீரழிவு; இறுத யாகத் தற்காலம்.

ஐேராப்ப யர்

வருைகயால் மறுபடியும் சமுதாயத்த ல் சமத்துவம் ேமெலழுந்தது; நவீன
வாழ்க்ைக ஆரம்பம்.
இந்த வைர ேகாட்டுப்படம் ேபான்ற வரலாறு அடுத்தடுத்து தாசரால்
வண்ணமிடப்பட்டது; இந்த ய ேதச வரலாற்ற ல், சமூகத்த ல் எத ர்மைறயான,
ேகடான

தாக்கத்த ற்கு

சாத ேபதங்களுக்கும்,

சகல

முதற்காரணம்
ேகடுகளுக்கும்

மிேலச்சர்கேள

இவர்கேள

மூலகாரணம்.

அந யாய

அடிப்பைடய ல், ப ச்ைச எடுப்பவன், பணமுள்ளவன், ேசாம்ேபற ஆக ேயார்
ெபரிய சாத என்றும், ந லத்ைத உழுதுப்பய ர் ெசய்பவன், பணமில்லாதவன்,
உைழப்பவன் ச ன்னச்சாத என்றும் பாகுபாடு ேதாற்றுவ க்கப்பட்டது (1.34).
உைழப்ப ல் ஈடுபடாத ேசாம்ேபற கள் தங்கள் ப ைழப்புக்காக ஏற்படுத்த க்
ெகாண்ட மதங்கைள உயர்சாத யார் என்ேபார் வளர்த்தார்கள்.

இவர்கள்

தம் ப ைழப்புக்காக ஏற்படுத்த ய கைதகள் யாவும் ெபாய், கற்பைன என்று
கூற ப் புறக்கணித்தவர்கள் யாவரும் தாழ்ந்த சாத யராக்கப்பட்டார்கள் (134)
சாத ப் ப ரிவ ைனையயும், சுகேபாக வாழ்க்ைகயும் தக்கைவத்துக் ெகாள்ள
மதக்

கற்பைனக்

கைதகைள

வந்ேதற களான

மிேலச்சர்கள்

புைனந்து

ைவத்தார்கள். இைவ இரண்டுேம பூர்வகுடிகளிடம் இல்ைல என்பைத தாசர்
உணர்த்த னார். மிேலச்சர்களின் ேசாம்ேபற வாழ்க் ைகக்கு சாத அைமப்பு
வழி வகுத்தது; இதைனச் சாசனப்படுத்த யைவ மதமும் அதன் ேவத புராண
இத காச சாத்த ரங்களும்.
அடுத்து தாசர் தரும் ேதசவரலாறு,
ெபௗத்தைரயும்,

பூர்வ ெபளத்தத்ைதயும்,

பூர்வ

வந்ேதற ய மிேலச்சர்கள் ேநர்ைமயற்ற - தந்த ரமான -

ேவடதாரித்தனமான முைறகளில் வஞ்ச த்து வீழ்த்த ய ேசாக வரலாறாகும்.
பூர்வத்த ல் இத்ேதசமுழுவதும் புத்த தருமம் ந ைறந்த ருந்தது, புத்த சங்கங்கள்
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இருந்தன. இச்சங்கத்ைதச் சார்ந்த சமண முனிவர்கள் (தாசர் சமணர் என்ற
தனிப்ப ரிைவ ஏற்றத ல்ைல, ெபளத்தமாகேவ ெகாண்டார். சமஸ்க ருதத்த ல்
ப ராமணர் என்றும், பாலிய ல் அறஹத் என்றும், ெதன்ெமாழிய ல் (தமிழ்)
அந்தணர் என்றும் அைழக்கப்பட்டு எல்ேலாராலும் வணங்கப்பட்டார்கள். 1500
ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு இங்ேக வந்து குடிேயற ய ஒரு சாத யார், இங்ேக
ஒற்றுைமயாக வாழ்ந்த ஆந்த ரா, கன்னட, மராஷ்டிர, த ராவ ட சாத யாைர
ேவறு எவ்வ தத்த லும் ெவல்ல முடியாெதனக் கண்டு, எல்ேலாரும் பயப்பட்டு
மரியாைத ெசய்க ற அந்தண ேவஷத்ைதப் பூண்டு சமஸ்க ருதம் கற்றார்கள்
(1 39). இவர்களில் ச லர் ெமாட்ைட யடித்தும், ச லர் முடி வளர்த்தும், ச லர் குடுமி
ைவத்தும் கல்வ யற்ற குடிகைள வஞ்ச த்து யாசகம் ெபற்று வாழ்ந்தார்கள்.
ச லர்

வடநூற்

சுேலாகங்கைளச்

இவர்களிலிருந்ேத ஐயர்,

ெசால்லிப்

ஐயங்கார்,

பட்டர்,

ெபாருள்

பற த்தார்கள்.

ஆச்சாரி என நூற்ெறட்டு

ப ராமணர்கள் – ப ரிவுகள் உண்டாய ன. இவர்கேள ெபளத்தர்கைள தாழ்ந்த
சாத யாராக வகுத்தார்கள் (1.39). பூர்வ ெபௗத்தர்கைளத் பைறயர்கெளன்று
தாழ்த்த த்

தைலெயடுக்க

வ டாமல்

நச ப்பதற்ேக

மனுதன்ம

சாஸ்த ரம்

என்னும் நூைல ஏற்படுத்த னார்கள் (1. 1909:593 - 94).
இந்ந ைலய ல்

மகமத ய

துைரத்தனத்தார்

ப றகு இங்க லீஷ் துைரத்தனம் வந்தேபாது,
பாஷ்யங்கைளச்

சுருட்டிைவத்துவ ட்டு,

வந்து

குடிேயற னார்கள்

ேவதம் புராணம் சுமிருத

ஐேகார்ட்

உத்த ேயாகம்

(நீத ),

ெரவ னியூ ேபார்டு (வருவாய்த்துைற), ஆப்காரி (மருத்துவம்) முனிச பல் ஆபீசு
(உள்ளாட்ச ந ர்வாகம்) ஆக யவற்ற ல் உத்த ேயாகம் பார்ப்பதற்குரிய கல்வ
கற்றார்கள் (I. 39 - 40). ப ராமணியம், தனக்கு எத ரானவர்களின் ப றப்ைபக்
குற ைவத்துச் சாத இழிவு கற்ப க்கும் மலிவான ெபாய்யான ேபார்முைறக்கு
எத ராக தாசர் பார்ப்பனியம் வஞ்சகமானது, ேவஷமிட்டு ஏய்ப்பது, தந்த ரமாக
மக்கைளப் ப ளவுப் படுத்துவது,
ெகாண்டது,

தன்னலைன மட்டுேம இலட்ச யமாகக்

அறவுணர்வு அற்றது;

சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்றபடி மாறுவது,

அடுத்த ருந்து ெகடுப்பது என்ற அறவ யல் உத்த ையக் ைகயாளுக றார்.
அறத்தகுத யற்ற முழுைமேய ப ராமணியம் என அணிப ரிக்க றார்.

தாசர்

காலத்த ற்குப் ப ன்ெனழுந்த ப ராமண எத ர்ப்பு இயக்கங்கள் எல்லாேம
தாசர் ெமாழிந்த ேபார்முைறையப் ப ன்பற்ற யது குற ப்ப டத்தக்கது.
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ெமாழிந்த அறவ யல் உத்த அவராலும் அவர்காலத்த ல் வாழ்ந்த ஆல்காட்,
P. இலட்சுமி நரசு ேபான்ற புலைமயாளர்களாலும் உருவாக் கப்பட்டது
என்றும் கூறலாம்.

ேமலும் தாசர் காலத்த ல் வாழ்ந்த ெதாடக்ககால தமிழ்

நாவலாச ரியரும், தீவ ரமான ஆசார சீர்த ருத்த வாத யுமான அ.மாதைவயா
(1872 - 1925) என்ற ப ராமணரும் கூட,

ஆச்சாரமான ப ராமணர்கைள

ேவைளக்குத்தக்க ேவஷம் ேபாடுக றவர் களாகவும், முதலில் ‘நீசபாைஷ’
என்று பழித்த ஆங்க லத்ைத சுயநலனுக் காகப் படித்தேபாது இராஜபாைஷ’
என்று

ேபாற்ற யவர்களாகவும்,

பார்க்கமாட்டார்கள்
வ மர்ச த்தார்.

என்றும்

ஆதாயம்

கைதகளிலும்,

வரும்ேபாெதல்லாம்
கட்டுைரகளில்

ஆசாரம்

கடுைமயாக

எனேவ 19 - 20ஆம் நூற்றாண்டுகளின் இறுத , ேதாற்றம்

ஆக ய காலகட்டத்த ல் தமிழகத்த ல் ப ராமணியம் பற்ற ய வ மர்சனப் ேபாக்கு
ேமெலழுந்து ெகாண்டிருந்தைத ந ைனவ ல் ெகாள்ள ேவண்டும்.

தாசர்

இந்தச் சூழலில் தமது ேநாக்கு ந ைலக்கு ஏற்றவாறு ப ராமணியத்ைத
எத ர்த்தாக்குதல்
கருதவ யலும்.

புரியும்

உத்த ைய

வகுத்துக்

ெகாண்டார்

என்று

ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச யும், ேமைலக் கருத்துக்களும், க ற ஸ்தவ

மைற ேபாதகமும் ஏற்பட்ட ப றேக ப ராமணிய வ மர்சனமும், தாக்குதலும்
உருவாய ன என்றும் கூறலாம். இதற்கு முன் த ருமூலரி லிருந்து ெதாடங்க ய
அகச்சமயப் ேபாராட்டத்த ன் ப ராமணிய கண்டனம் ச த்தர் பரம்பைரய ல்
தனித்த ருந்தது.
பயன்பட்டது.

அது, ப ரிட்டிஷ் காலகட்டத்த ல் தாசர் முதலாேனார்க்குப்

தாசைரப் ெபாருத்த வைர ச த்தர்கள் ெபளத்த தருமத்த ன்

ஒருபகுத ய னேர என்பதும் குற ப்ப டத்தக்கது.
இந்நாட்டின் பூர்வீகமான சுேதச கள் புத்ததன்ம சீலம் மிக்கவர்களாக
வாழ்ந்தார்கள்.
எனத்

தாழ்த்த த்

1908:45).

பூர்வ

குடிேயற ய

அசுேதச கள்

தீண்டாைமக்

இவர்கைளப்

ெகாடுைமக்கு

சுேதச களான

பைறயேராடு

பைறயர்

ஆளாக்க னார்கள்
அம்பட்டர்,

(1.

வண்ணார்

ஆக ேயாைரயும் தாசர் இைணத்ேத குற ப்ப ட்டார் (1.46). புத்த ேபாதைனயால்
இப்பூர்வ

சுேதச கள்

சாந்தம்,

வாழ்ந்து வருக றார்கள்.

அன்பு

ெபருக்க

1500

ஆண்டுகளாக

இவர்கள் இப்படிேய தாழ்த்தப் பட்டவர்களாக

எப்ேபாதும் இருக்கமாட்டார்கள்.

உயர்த்தப்பட்டவர் தாழ்த்தப்படுவதற்கும்,

தாழ்த்தப்பட்டவர் உயர்த்தப்படுவதற்கும் ஒரு காலம் வரும். இது சாத்த யம்.
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அப்ேபாது பூர்வீக குடிகளான பைறயர்கைளத் தாழ்த்த யவர்கள் தங்கள்
தீவ ைனகளால் பாழாவார்கள் என்று தாசர் எச்சரித்தார் (1.46).

இந்த

எச்சரிக்ைக, ெபளத்த தன்மம் உைரத்த வ ைனக் ெகாள்ைகய ன் ேபரில்
வ டுவ க்கப்பட்டது என்பைதப் புரிந்து ெகாள்ளலாம்.
புத்த

தன்மங்கைளயும்

ப ராமணர்கள்
சாத

தங்கள்

ெபளத்தர்கைளயும்

ப ைழப்புக்குப்

புத தாக

பாழாக்க ய

உண்டாக்க க்

மதங்கைளப் பரவச் ெசய்ய ேமற்ெகாண்ட முதல் உத்த ,

மதங்களுக்கும் சாத
த ராவ டர்கைள,

ேவஷ
ெகாண்ட
தங்கள்

ேபதத்துக்கும் எத ரிகளாக இருந்த சாத ேபதமற்ற

தங்கள் சாத

மதத்துக்கு அந்ந யப் பட்டவர்களாதலின்,

அவர்கைளப் பராயர், பராயர் என்று வைசபாடிய தாகும்.

பராயர் என்றால்

ப றர், அந்ந யர் என்று ெபாருள். இதுேவ காலப்ேபாக்க ல் பைறயர் பைறயர்
என்றாய ற்று.

அந்தப் ப றைர, அந்ந யைர, பைறயைர மடிந்து ேபாகாமல்

காப்பாற்ற யவர்கள்
65).

கருைணமிக்க

ப ரிட்டிஷ்

ராஜாங்கத்தார்கேள

(1.

சாத ேபதம் இந்துக்கள் மனத லிருந்து அகலும் வைர அவர்கைளப்

புண்ணிய புருஷர்கள், வ ேவக கள், சீவகாருண்யர்கள் என்று எண்ணேவ
கூடாது! (1. 448) என்று தாசர் தம் காலத்து ப ராமணர்கைள, கருைணமிக்க
ப ரிட்டிஷ் ராஜாங்கத்தாருக்கு ேநெரத ராக சீவகாருண்யமற்றவர்கள் என்று
குற ப்பைதக்

கவனத்த ல்

ெகாள்ள

ேவண்டும்.

ப ராமணியத்துக்கும்

ஜீவகாருண்யத்துக்கும் (உய ர் இரக்கம்) எவ்வ த சம்பந்தமும் இல்ைல என்பேத
தாசரின் ேதசவரலாறு கூறும் உண்ைம.
ப ராமணிய

சாத

மதத்துக்கு

ெவளிய லிருந்தவர்கேள

பைறயர்

என்று தாசர் பைறயர் என்ற ெசால்லின் வரலாற்று முக்க யத்துவத்ைத
தமக்ேகயுரிய பாணிய ல் ந ைலநாட்டினார்.
ெவளிேய

இருந்த

பைறயர்களுைடய

ப ராமணிய சாத மதத்துக்கு

மதமும்

வழிபாடும்

குலெதய்வம், நாட்டுப்புற மதம், வழிபாடு சார்ந்ததல்ல;

ச றுெதய்வம்,

(மதுைர வீரன்,

கருப்பண்ணன், காட்ேடரி) ச வன், வ ஷ்ணுவும் அல்ல. ஏெனனில் அவர்கள்
ெதாடக்க காலந் ெதாட்ேட ெபௗத்தர்கள்; பூர்வ ெபௗத்தர்கள் என்பைத தாசர்
அடிக்கடி ந ைனவூட்டினார் (1. 80). இவ்வ தத்த ல் ெபளத்தரல்லாத தாழ்ந்த
சாத களான குறவர், வ ல்லியர், ேதாட்டிகள், சக்க லியர் முதலான சாத கள்,
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ேவஷப்ப ரா மணர்களால் தாழ்த்தப்பட்ட பைறயர், சாம்பவர், வலங்ைகயர்
சாத ய லிருந்து ேவறானவர்கள் என்பது தாசரின் கருத்து (1.
எனப்பட்ட பைறயர்,

97).

பராயர்

ப ராமணியத்தால் வஞ்ச க்கப்பட்ட பூர்வ ெபௗத்தர்

என்ற கருதுேகாளின் அடிப்பைடய ேலேய தாசரின் பைறயர் ப ராமணர்
பைக வரலாறு கட்டப்பட்டுள்ளது.

எனேவ தான் இவ்வரலாற்ற ல் குறவர்,

வ ல்லியர் முதலான சாத களுக்கு இடமில்ைல.

அம்பட்டர் வண்ணாருக்கு

இடம் தந்துள்ளார். இவர்கள் பைறயரிலிருந்து ெதாழிலால் மட்டும் ேவறுபட்ட
த ராவ டர்கள் என்று தாசர் கருத ய ருக்கக் கூடும்.

ெபௗத்த மார்க்கத்ைத

அழிக்க ேநர்ந்த பூர்வீகமான வ ேராதேம இன்று வைர த ராவ ட ெபளத்தர்
(பைறயர்) ேவஷப ராமணர் எனத் ெதாடர்க றதாக தாசர் எழுத னார் (1.1909 :
101).
அடுத்து இந்த யா, இந்த யர் என்ற ெபயர்களுக்கு உரியது எது? உரியவர்
யார்?

என்ற ஆராய்ச்ச ய ல் தாசர் இறங்க னார்.

ெபளத்தமார்க் கத்தார்

ஒருவருக்ேக இந்த யர் என்ற ெபயர் ெபாருந்தும், ப றர் எல்லாரும் குடிேயற
வந்தவர்கேள என்பது தாசரின் முடிவு (1.103).
வ ளக்க னார்.

இதற்குரிய காரணத்ைத

ஐந்து இந்த ரியங்கைள (ஐம்புலன்) ெவன்று இந்த ரன்,

ேதேவந்த ரன் எனப் ெபயர் ெபற்றார் புத்தர்.

இந்த இந்த னுக்கு இந்த ர

வ காரங்கள் எழுந்தன, இந்த ர வ ழா எடுத்தார்கள். அவரது தர்மேம இந்த ய
தர்மம்; இதைன ஏற்ற மக்கேள இந்த யர்; அவர்களது ேதசேம இந்த யர் ேதசர்
என்று வ வாத த்தார் தாசர் (1.103). (ச ந்து நத ஓரமாகக் குடிேயற யவர்கேள
இந்து என்றைழத்ததாக ேவறு சந்தர்ப்பத்த ல் தாசர் எழுத யது இடிக்க றது)
(1.1912 : 433).
ெபௗத்த

ேமன்மக்கைளப்

பைறயர்கள்

எனத்

தாழ்த்த ய

ேவஷ

ப ராமணர்கள், மனிதர்களிைடேய பைறயர் - பார்ப்பனர் என்று பாகுபாடு
ெசய்தைதப் ேபாலேவ, வ லங்க னத்த லும், பைற மய னா - பார்ப்பார மய னா,
பைறப்பருந்து - பார்ப்பாரப்பருந்து என்று ப ரித்தார் கள். ஆனால், பைற நாய்
என்று ெசான்னவர்கள் பார்ப்பார நாய் என்று மட்டும் பாகுபடுத்தவ ல்ைல
என்று தாசர் நக்கலாக எழுத னார் (1.112 - 13).

இத்தைகய நக்கல்

பாத க்கப்பட்ேடாரின் இயல்பு. இத்ேதசத் த ன் பூர்வகுடிகளான சாத ேபதமற்ற
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த ராவ டர்கள் எனப்பட்டவர்களுக் குள் இருந்த வைககைளப்பற்ற

தாசர்

எழுத ய ேபாது, இவர்களில் ெதன்னாட்டவர்கள் தமிழர் என்றும், வடநாட்டவர்
த ராவ டர் / த ராவ ட ெபளத்தர் என்றும் வழங்கப்பட்டதாக எழுத னார். அடுத்து
எழுதும் ேபாது அைனவரும் த ராவ டர்கேள என்று குற ப்ப ட்டார் தாசர் (1.115).
இவர்களிைடேய வள்ளுவர், சாக்ைகயர், ந மித்த கர், பாணர், யாழ்ப்பாணர்,
ேவளாளர், வணிகர், மன்னர், ச ரமணர், அந்தணர் என்ேபாரும் அடங்குவர்
(1.115).

த ராவ டர்களின் ெபயர் களான முத்தன், முனியன், கறுப்பன்,

ெசல்லன் ஆக யன புத்தப ரானின் 1008 நாமங்களில் அடங்கும்.

இதற்கு

தாசர் ப ன்கைல (ப ங்கைல) ந கண்டிலிருந்து சான்றாதாரம் காட்டுக றார்:
‘முத்தன் மாமுந
117).

கறுத்தன்,

முக்குைடச் ெசல்வன் முன்ேனான்’ (1.116 -

சீவக ச ந்தாமணிய லும், சூளாமணிய லும், வள்ளுவர், சாக்ைகயர்,

ந மித்த கர் என்ேபார் ெபௗத்த அரசர்களின் கன்மகுருக்கள் என வருவதாக
தாசர் எழுத னார் (1.117).
தனிமதம் க ைடயாது!

தாசைரப் ெபாருத்தவைர சமணமதம் என்ெறாரு
படுகர், ெதாதுவர், ேகாத்தர், குறும்பர், வ ல்லியர்,

குறவர் (மைலய ன மக்கள் முதலிேயார் ெதான்றுெதாட்ேட நல்ல அந்தஸ்த ல்
இல்ைல, இவர்கைள த ராவ ட ெபௗத்தர்கள் ஒடுக்கவ ல்ைல என்று தாசர்
வ ளக்க னார் (1.118).

தாசருக்குப் பைறயர் மட்டுமல்லாது, தாழ்த்தப்பட்ட

மற்ற சாத கைளயும், மைலவாழ் மக்கைளயும் பற்ற யும் ெதரிந்த ருந்தது.
அச் சாத கைள எவ்வாறு தமது பூர்வ ெபௗத்த வரலாற்றுக்குள் அடக்குவது
அல்லது வ டுவது என்பது பற்ற ய ெதளிவு அவருக்கு இல்ைல. நாடார், தீயர்
என்ற அன்ைறய சாத க்க ரமமான சாத எத ர்ப்புப் ேபாராட்டத்த ல் தமக்குத்
ெதரிந்த பைறயர் சாத ைய மட்டும் கணக்க ல் எடுத்துக் ெகாண்டிருந்ததாகத்
ெதரிக றது.

அன்ைறய வடதமிழ்நாட்டுச் சமூகச் சூழலில் இது தவ ர்க்க

முடியாதேத!

இந்தப் ப ன்னணிய ல் தான் தாசர், பைறயர்கைள சாம்பவ

மூர்த்த யான புத்தப ரானின் தன்மவம்ச வரிைசேயாராகப் பார்த்து, அதனால்
அவர்கைளப் பைறயர் என அைழக்கலாகாது, சாம்பான்குலம் என்ேற கூற
ேவண்டும் என்றார் (1 135). பைறயர் மஹாசைப, ஆத த ராவ டர் அைமப்பு
எல்லாம் அன்று வடதமிழ்நாட்டின் பைறயர் இனத்ேதாடு சம்பந்தப்படைவ.
ெரட்ைடமைல சீனிவாசன், எம்.ச .ராஜா ேபான்ேறார் வடதமிழகப் பைறயர்
இனத்தைலவர்களாவர்.
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சாஸ்த ரங்கைள 18, 19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் அச்ச ட்டவர்கள் யாவரும்
பூர்வ

ெபளத்த

வம்ச

வரிைசேயார்

வடதமிழ்நாட்டுப் பைறயர்கேள.
அவர்கேள 1.

என்று

தாசர்

இேதேபால பத்த ரிைக நடத்த யவர்களும்

மார்க்கலிங்க பண்டாரம் அச்ச ட்டைவ:

மணிகண்ட ேகரளம், ேசாத டாலங்காரம், வருஷாத
2.

குற ப்ப டுக றவர்கள்
குமாரசாமியம்,

நூல், கணித நூல்

குழந்ைதேவலு பரேதச யார் - மணிகண்ட ேகரளம் 3.

எல்லீஸிக்குத்

துைணயாக இருந்த தமிழ்ச்சங்க மாேனஜர் முத்துசாமிப ள்ைள - நாயனாரின்
த ரிக்குறள், நாலடி நானூறு, அறெநற த் தீபம்.

(முத்துசாமி ப ள்ைளேய,

எல்லீஸ் உத்தரவ ன்படி தமிழகத்ைதச் சுற்ற வந்து வீரமாமுனிவர் எழுத
அச்ேசறாத சுவடிகைளத் ேதடி எடுக்கும் பணிைய ேமற்ெகாண்டவர்) 4.
மய ைல குழந்ைதேவலு பண்டாரம் - ச த்தர்பாடல்கள் 5.
த ருேவங்கடசாமி

பண்டிதர்

–

ைவத்த ய

புதுப்ேபட்ைட

காவ யம்,

ச வவாக்க யம்,

இரத்த னகரண்டகம் 6. வீ. அேயாத்த தாச கவ ராஜபண்டிதர் - ேபாகர் எழுநூறு,
அகஸ்த யர் இருநூறு, ச மிட்டு ரத்த னச் சுருக்கம், பாலவாகடம் (1.146 - 47).
தாசர் குற ப்ப டும் ேமற்படி நூல்கள் ெபரிதும் ைவத்த யம், ேசாத டம், கணிதம்,
பஞ்சாங்கம், சம்பந்தப் பட்டைவேய.

மரபான தமிழ் இலக்கண இலக்க யக்

கல்வ யும், ைவத்த யமும், ேசாத டமும், ேசாத டக் கணிதமும் அன்ைறய படித்த
பைறயர்களின் கல்வ யாக இருந்தது குற ப்ப டத்தக்கது.
இவர்கள் நடத்த ய பத்த ரிைககள் ச ல:

சூரிேயாதயம்’ - புதுப்ேபட்ைட

த ருேவங்கடசாமி பண்டிதர்; சுக ர்தவசனி - அரங்ைகய தாஸர் (1.146 - 47).
பூர்வெபௗத்தர்

மிேலச்சர்

ஆரியர்,

முற்றத் ெதாடங்க ய காலத்த ல்,
ஆடுமாடுகைள

உய ேராடு

ேவஷ

ப ராமணர்

என்ற

பைக

ெகாைல புைலய ல்லாத இந்நாட்டிேல

ெநருப்ப லிட்டு

உய ர்வைத

ெசய்துண்ணும்

பாவ களான ேவஷப ராமணர்கைள, பூர்வெபளத்தர்கள் வ ரட்டியடித்தார்கள்
(1.147 - 48).

இதனால் ஆத்த ரமைடந்த ேவஷப ரா மணர்கள் தங்கள்

ெகாள்ைகக்கு அந்ந யமாய ருந்த (பராயர்) ெபௗத் தைரப் பராயர் என்றும்,
தங்களுைடய அந்தரங்கக் கருத்ைதச் சகலருக்கும் பைறந்ததால் பைறயர்
என்றும்

ெசால்லி,

பைறயர்கைளத்

வந்தார்கள் (1.1909 148);
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ெவளிய ல் இருந்தவர்கள்; அந்ந யர்கள், எத ரிகள். அச்ெசால் மருவ யதால்
வந்த

வழக்கு

பைறயர்’

என்று

முன்னர்

ெசான்ன

தாசர்

இப்ேபாது,

ைவதீகர்களின் அந்தரங்கத்ைத அம்பலப்படுத்த யதால் பைறயர்’ என்று
ெபயர்ெபற்றதாக எழுத னார்.

ைவதீகர்களின் ெதாடர்ந்த ப ரச்சாரத்தால்

சாத த்தன்ைமயற்ற ருந்த பைறயர்’ என்ற ெசால்லும் ப ரிவும் தாழ்ந்த சாத த்
தன்ைம ஏற்றதாக தாசர் எழுத னார். 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன் புத்ததர்மம்
தழுவ

இராஜவ சுவாசத்த லும் ஒழுக்கத்த லும் நீத ய லும் ந ன்றவர்கேள

தற்காலத்த ல் தாழ்ந்த சாத யார் எனப்படுக றார்கள் என்றார் தாசர் (1. 243).
இவர்கேள டிப ரஸ்ட் க ளாஸ் (Depressed class) என்றும் தாசர் குற ப்ப ட்டார்
(1.244).
ஆரியர்கள் மத்த ய ஆச யாவ லிருந்து ச ந்துச் சமெவளிக்கு வந்த வர்கள்;
ப ன்னர் இங்க ருந்த பூர்வ குடிகைள (த ராவ டர்கைள) யுத்தத்த ல் ெவன்று
கங்ைகச் சமெவளிெயங்கும் பரவ யதாக ஐேராப்ப ய ைமயவாத வரலாறு
ஒன்று ஏற்பட்டிருந்தது;
இருந்ததால்

இது இங்குள்ள ப ராமணி யத்துக்கு ஏற்றதாக

அவ்வரலாேற

இந்த ய

வரலாறு

என்று

தூக்க ப்ப டித்தது.

இந்த ய சுதந்த ரத்துக்குப் ப றகு பாடநூல்களிலும் இேத வரலாகீ இந்த யர்
அைனவருைடய

வரலாறாகப்

ப ரச்சாரம்

ெசய்யப்பட்டது.

ெராமிலா

தாபார் ேபான்ற இடதுசாரி வரலாற்றாச ரியர்கள் இந்த ஆரிய மாையைய
உைடத்தார்கள்.

தாசரும் தமது பங்க ற்கு ெபளத்தம்,

பைறயர் என்ற

ந ைலய லிருந்து இந்த ஆரிய மாையைய உைடக்க முயன்றார்.
இத்ேதசத்து பூர்வகுடிகளான த ராவ டர்கைளப் புத தாகக் குடிேயற ய
ஆரியர்கள்

யுத்தத்த ல்

ெஜய த்தத ல்ைல

;

சூது,

வஞ்சம்,

கபடம்

ஆக யவற்றால் தான் ெஜய த்தார்கள் (மஹாபாரதத்த ல் பஞ்ச பாண்டவர்கள்,
18-19 ஆம் நூற்றாண்டில் ப ரிட்டிஷ் க ழக்க ந்த ய கம்ெபனியார் ஆக ேயார்
ெபற்ற ெவற்ற கேளாடு ஒப்புைமயுைடயது) அவர்கேள சாத க் ெகாள்ைகையப்
பரப்ப னார்கள்;

ெதாழில்கைள

எல்லாம்

சாத களாக

மாற்ற னார்கள்.

ஆத முதலாகேவ ஆரியர் த ராவ டர்க்குச் சத்துரு, த ராவ டர் ஆரியர்க்குச்
சத்துரு (1.284).

இன்று த ராவ டர்கள், சாண்டாளர், தீயர், தீண்டாதார்,

பைறயர் எனத் தாழ்த்தப்பட்டுவ ட்டார்கள்; ஆய ன் சுயராட்ச யத்துக்குரிேயார்
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த ராவ டேர; ஆரியர் அல்லர் என்றார் தாசர் (1.285), தாசர் தமது தருக்கத்த ன்
முடிைவ முன்ைவத்தார். தாசரின் வரலாற்றுத் தருக்கம் மிகவும் இலகுவானது
- எளிதானது.

பூர்வீகர் நல்லவர்;

வந்ேதற கள் அேயாக்க யர்;

அதர்மம்

தர்மத்ைத வீழ்த்த யது; இனி தர்மம் அதர்மத்ைத அகற்ற ப் பைழய ந ைலக்கு
வரேவண்டும்.

ஏறக்குைறய எல்லா மானிட வரலாறுகளும்,

பல்ேவறு

வைகப்பட்ட கைதகளும் இந்த தருக்கத்த ல் தான் புைனயப்பட்டுள்ளன.
ெபளத்த

தருமத்ேதாடு

பைறயர்

முதலான

இன்ைறய

இைணத்ததுதான் தாசரின் மகத்தான ெகாைடயாகும்.
ஆயுதபலம்,

வன்முைற

ஆக யவற்றால்

தலித்துக்கைள
வீரம், ெசல்வம்,

ஒருகாலத்த ல்

ேமம்பட்டு

ஆண்டவர்கள் பைறயர்கள் என்று வழக்கமாகக் கூற யத லிருந்து முற்ற லும்
தாசர் ேவறுபட்டு, ெபளத்த அறவ யலின் ஒழுக்கத்ைதப் ப ன்பற்ற வாழ்ந்த
சீலர்களாக தாசர் பைறயர் முதலான எளிய சாத யார்கைள வரலாற் ற ல்
பைடத்துக் ெகாண்டது வலுவான ேபாராட்ட உத்த யாக அைமந்துள்ளது. பூர்வ
ெபௗத்த த ராவ டர்களான பைறயர்கள் சாத ேபதமற்றவர்கள்; இவர்களது
சத்துருக்களான இந்துக்கள் சாத ேபதங்கைளத் தங்களது சுயநலனுக்காக
ஏற்படுத்த னார்கள்.
ேபாதைனேயா,

இந்து

வரலாேறா,

மதத்துக்ெகன்று

தர்மேமா,

ேதசேமா,

ஸ்தாபகேரா,

சீர்த ருத்தேமா எதுவும் இல்ைல.

ஆனால் ெபரியசாத , ச ன்னச்சாத என்பதற்கு மட்டும் அத ல் ஏராளமான
சரித்த ரங்களும், சாஸ்த ரங்களும் உள்ளன என்றும் இந்து (ைவதீக) மதத்த ன்
ஒேர அடிப்பைட சாத ேபதேம என்றும் தாசர் வலியுறுத்த னார் (1.313)
ஆரிய ேவதத்த ல் கூறப்படாத சாத யாசாரம் ப ன்னர் ேவதாந்தத்த ல்
கூறப்படுவது

வ ந்ைதேய

என்று

எழுத ய

தாசர்,

ேவஷேவதாந்த கேள

ப ரம்மக் கருத்த ல் சாத வருணத்ைதப் புகுத்த னார்கள்.

(புருஷ சூக்தம்).

எங்கும் ப ரமம் ந ைறந்த ருக்க றது, ப ரமம் சருவமயம் என்றவர்கள், அது
ப ராமணனிடம்
ேவறாகவும்,

தனியாகவும்,

க்ஷத்த ரியனுள்

சூத்த ரனுள்
ேவறாகவும்

ேவறாகவும்,
பைறயனிடம்

இல்ைல என்றும் ேவஷ ேவதாந்த கள் புகுத்த னார்கள் (1.

ைவச யனுள்
மட்டிலும்
172).

அது

ேவதமும்,

ேவள்வ யும், ைவதீகமும், வருணா ச ரமும் பரவ ய காலத்துக்குப் ப றேக
புத்தர் ேதான்ற இவற்றுக்கு எத ராக ேபாத த்து தருமத்ைதப் பரப்ப யதாக
அத காரப்பூர்வ வரலாறு ஒன்றுண்டு.
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கவ ழ்த்த , சாத ேபதமற்ற சமத்துவ ந ைலதான் - ெபளத்த அறம் ந லவ ய
காலம்தான் - ெதான்ைமயானது. அதன்ப றகு தான் அதர்மம் தைல தூக்க ச்
சாத யத்ைத ஓங்கச் ெசய்தது என்று தாசர் ெசவ்வ யல் வரலாறு ஒன்ைறக்
கட்டி அைமக்க முயன்றைம ெதரிக றது.
வரலாற்ற ல் இந்து’ என்பேத க ைடயாது.

அச்ெசால் ப ரிட்டிஷார்

வந்த ப ன் ேதான்ற யது; அது ஆங்க லச் ெசால் (Hindu); புத்தர், க ற ஸ்து,
மகமது என்ற வரலாற்று மாந்தர் ேபால இந்து’ என்ெறாரு மனிதன் இந்து
மதத்துக்கு இல்ைல.

எனேவ இந்து (Hindu) என்பது ப ைழயானது என்றார்

தாசர் (1.379). இப்படிெயாரு ச ந்தைன - வ மர்சனம் இருபதாம் நூற்றாண்டில்
கற்ேறாரிைடேய பரவலாக இருந்தது; இந்து ஆசார சீர்த ருத்த வ வாதங்களில்
இவ்வ மர்சனம் இடம்ெபற்றது; P. லட்சுமி நரசு ேபான்ற அற வ யல் அற ஞர்கள்
- நவெபளத்தர்கள் மத்த ய லும் இது இருந்தது. இதைனப் ப ன்னர் ெபரியார்
தமது கருத்தாயுதங்களில் ஒன்றாக்க க் ெகாண்டார்.

இவ்வ தத்த லும்,

வகுப்புவாரி ப ரத ந த த்துவக் ேகாரிக்ைகய லும், இட ஒதுக்கீடு எனும் சமூக
நீத க் ேகாரிக்ைகய லும் ெபரியாருக்கு முன்னவர் அேயாத்த தாசேர.
‘இந்து’ என்பது ச ந்துநத ைய ஒட்டி உருவான ெசால் (Sind > Hind)
என்பைத

முன்ெனாரு

சந்தர்ப்பத்த ல்

தாசர்

குற ப்ப ட்டைதக்

காண்க.

இக்கருத்த ைனப் ப ன்னர் ஜவஹர்லால் ேநரு தமது இந்த ய கண்டுப டிப்பு’
(Discovory of India) நூலில் எழுத யுள்ளார்.

இைவ அைனத்துேம அன்று

ப ராமணியத்ைதச் சீர்த ருத்தேவா அல்லது மறுத்து ஒழிக்கேவா உருவான
ஒரு எத ர்ச்ச ந்தைனத் ெதாகுத க்குள் உள்ளடங்குபைவயாகும்.

இதன்

உருவாக்கத்த ற்கு, ஐேராப்ப ய ெமாழி, இன ஒப்பீட்டாய்வுகள், பரிணாமக்
ேகாட்பாடு,

பகுத்தற வுப்

அகழ்வாராய்ச்ச கள்,

பார்ைவ,

எதார்த்தவாதம்,

ெதால்ெபாருள்

-

இயற்ைகவாதம்,

மானிடவ யல்

-

ேராமாண்டிச சம்,

ேமற்கத்த ய ஐயுறவாதம், நாத்த கம், ெபளத்த மீட்ப யக்கம், மறுமலர்ச்ச
க ற ஸ்தவம், அற வ யல் - ெதாழில் நுட்பம் ச த்தர்தத்துவம் ஆக ய பல்ேவறு
அற வுச் ெசால்லாடல்கள் பங்கு வக த்தன.
1910-11 ஆண்டுகளில் தமிழன்’ இதழில் ெதாடராக தாசர் ெவளிய ட்ட
‘இந்த ரர் ேதச சரித்த ரம்’ என்ற ெதாடர் முந்த ய 20 ஆண்டுகளில் துண்டு
www.Kaniyam.com
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துண்டாக ெவளிய ட்ட கருத்துக்களின் ஒழுங் கைமக்கப்பட்ட முழுைமயாகும்.
இதற்குப் ப ன்னரும் கூட 1912, 1914-ஆம் ஆண்டுகளிலும் கூட இந்த ரர்
ேதச

சரித்த ரத்ைத

சந்தர்ப்பம்,

க ைடக்கும்

ேபாெதல்லாம்

வ ளக்கங்கேளாடு ‘தமிழனில்’ தாசர் வ டாமல் எழுத னார்.

புதுப்புது

அவ்வாறு 1912,

13, 14 ஆம் ஆண்டுகளில் தாசர் வ ளக்க ய இந்த ரர்ேதச வரலாற்ைறத்
ெதாகுத்துக் காணலாம்.
இத்ேதசம் பூர்வத்த ல் இந்த ரர்ேதசம் என்ற ருந்தது.
அனுசரிக்கப்பட்டது.

காலத்த ல் மைழ ெபய்தது;

ெவண்ெகாடிகள் பறந்தன,
ேமம்பட்டது.

இந்த ரர்

புத்த தன்மம்

ெபளத்த அரசர்களின்

குடிகள் சுக த்து வாழ்ந்தார்கள்,
ேதசத்த ன்

கைலநூல்,

வ த்யா

வ வசாயம்
வ ருத்த கள்

ஆக யவற்ைற அற ந்த சாலேமான் முதலான புறேதச அரசர்கள் பலரும்
இங்கு வந்து அரிய வ த்ைதகைளக் கற்றுச் ெசன்றார்கள்.
ஆனால்

இந்து

மதேபதங்கள்

தன்

மத்த ன்

ெபருக யதால்

ெபாறாைம
சாத

ஆசாரங்களும்,

(சுயநலம்) கட்டுக்கைதகளும் மலிந்தன.
மக்களும் சீர்ேகடுற்றனர் (1.

மிகுந்த

1912 :

இது சரித்த ரம்.

சாத

ேபதங்கள்,

சுயப்ப ரேயாசன

இவற்றால் இந்த ரர் ேதசமும்

405 - 7).

இத்ேதசத்த ல் இந்த ரர்

தன்மமான புத்த தன்மம் பரவ ய ருந்த வைரய ல் சமண முனிவர்களால்
குடிகள் யாவரும் மதுமாமிசம் அகற்ற

சீலத்த ல் ந ைலத்து வாழ்ந்தனர்.

இந்ந ைலய ல் யாசக ஜீவனமாக வந்து குடிேயற ய ச ல நூதன சாத யார்
சாத

மதங்கைள உண்டாக்க

ெகாைல, புைல, கள்குடி ஆக யவற்ைறத்

தங்கள் கடவுள்களுக்குப் பைடத்தார்கள்.

மயக்கவஸ்து, குடி, மாமிசத்ைத

இவர்கேள அற முகப் படுத்த னார்கள். இப்ப டிச் சீரழிந்தவர்கைள மிேலச்சர்,
ஆரியர், ஈனர் என்று ெபௗத்தர்கள் அடித்துத் துரத்த னார்கள் (1.

1914:572).

சுராபான மாம் மயக்க வஸ்துைவக் (கஞ்சாய ைல மயக்க நீர்) குடித்ேதாைர
சுரர்

என்றும்,

காமியமுற்ற
ெகாண்டு,

சீலர்களான

ெபௗத்தர்கைள

ச ற்றரசர்கைளயும்,
அவர்களால்

அசுரர்

ெகால்லத் ெதாடங்க னார்கள்.

கல்வ

அசுரர்

அற வற்ற

என்றும்

வகுத்து,

ெபருங்குடிகைளயும்

எனப்பழிக்கப்பட்ட

ெபௗத்தர்கைளக்

ெபௗத்த சாஸ்த ரங்களிலிருந்த ெபயர்

கைளயும், ெசயல்கைளயும் ஆதாரமாகக் ெகாண்ேட புத ய சாத மதங் கைள
உண்டாக்க னார்கள்.
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வ பசாரத்த ற்ெகன்ேற புண்டரீகயாகத்ைதயும், இரவ க்ைக உற்சவத்ைதயும்
உண்டாக்க னார்கள் என்று தாசர் புத ய தகவல்கைளத் தந்தார் (1. 1914:513).
சுரர் - அசுரர் என்ற ைவதீகப் பாகுபாட்டின் புனிதத்ைத தாசர் தைல
கீழாக்க யுள்ளார்.
லாக ரிக்கு

சுரர் என்பது ேதவர்கைளயன்ற ,

அடிைமயான

கீேழார்கைளயும்,

சுராபானம் என்ற

அசுரர்

என்பது

இதற்கு

அடிைமயாகாத ெபளத்த ேமேலார்கைளயும் குற ப்பதாக ஒரு வ ளக்கத்ைதத்
தாசர் வழங்க னார். எத ர்மைறகைள ேநர்மைற யாக்க னார். ேமலும் தாசர்,
ைவதீகர்கள், ெபௗத்தர்கைளத் தமிழகத்த ல் அழித்ெதாழித்த ெகாடூரமான
வன்முைறய ன் உக்க ரத்ைதத் தமது கற்பனா சக்த யாலும், வரலாற்றுத்
தடயங்களாலும் நம் காட்ச க்கு ைவத்துள்ளார்.
தாசர்

ெபௗத்தத்ைத

முன்னிறுத்த

வாழ்ந்து

-

வீழ்ந்தெதாரு

வரலாற்றுச் ெசால்லாடைல உற்பத்த ெசய்த காலகட்டத்த ல், ைவதீகரும்
இதைன

மறுக்கும்

கட்டைமத்தார்கள்.

வ தமாகத்

தங்களது

‘ேலாேகாபகாரி’ (16.

வரலாற்றுச்
9.

ெசால்லாடைலக்

1912) இதழில், ராமருக்குப்

ப ன்ேப புத்தர் ேதான்ற னார் என ஒரு ைவதீகர் எழுத யது இந்த இந்துச்
ெசால்லாடலின் பாற்பட்டேத.

மற்ெறாரு ைவதீகர், இேத இதழில், புத்த

தன்மத்ைத நாஸ்த கம் என்ெறழுத னார். இரண்ைடயும் தாசர் உடனுக்குடன்
மறுத்ெதழு த னார்.

வால்மீக ராமாயணத்த ல், இலங்ைகய ல் சீைதையத்

ேதடிய அனுமார், ஓர் ேகாபுர உச்ச ய லிருந்து இது ெபௗத்தர்களது வ ஹா
ரேமா?’ என்று ேபசும் பகுத ைய தாசர் எடுத்துக்காட்டி ராமனுக்கு முந்த யவர்
புத்தர் என்பைத ந றுவ னார்.
ேபாத க்கும்

ேபாது,

பதுமாசனம்

இட்டு

ேமலும் வச ஷ்டர் ராமனுக்கு ஞான சாதனம்

அவனது
அமர்ந்து

பாட்டன்

உத்தாலகன்,

ஞானசாதனம்

ெசய்தது

புத்தைரப்ேபால
ேபால்

ெசய்ய

ேவண்டும் என்று ேபாத த்தைத தாசர் எடுத்துக்காட்டினார் (II. 1912:425).
19ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த அருணாச்சலக்கவ ராயர், தமது ‘ராம நாடக
கீர்த்தைனய ல் இலங்ைக ையப் பைறயர் வூர்’ என்று சீைத ேபசுவதாக
வந்துள்ளைத தாசர், ெபௗத்தரின் ெதான்ைமக்குச் சான்றாகக் காட்டினர்
(1.590 - 91).
பூர்வத்த ல்,
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ேமற்ெகாண்டிருந்தார்கள்
காலத்த ல்

(1812

என்பதற்கு,

வாக்க ல்)

க ழக்க ந்த ய

ச த்தூர்

ஜில்லா

கம்ெபனி

ேகார்ட்டில்

ெதாடுத்த வழக்க ைனச் சான்றாகக் காட்டினார் (II. 435).
குருப்பட்டத்த ற்குரியவர்களல்லர்;
ஏற்றுண்பவர்கேள

என்பது

ேபாத சங்கமர்கைளப்

வாத களின்

வாதம்).

ஆட்ச க்
கம்மாளர்

(ப ராமணர்
ேபால

ப ச்ைச

ஐேராப்ப யரான

மாக்ஸ்முல்லரும் ைரஸ் ேடவ ட்ஸும், உபந டதங்களிலிருந்து புத்த தன்மம்
ேதான்ற யதாக எழுத யைத தாசர் மறுத்து, புத்த தன்மத்த லிருந்ேத சகல
உபந டத சாராம்சங்களும் ேதான்ற ன என்றார் (II.1911 : 164).
இந்துக்களுக்கும் ெபௗத்தர்களுக்கும் இைடய லுள்ள ேவற்றுைமகைள
தாசர் வரிைசப்படுத்த னார்:
1. இந்துக்களிடம்

சாத யாசாரம்

என்னும்

ப ரிவ ைனகள்

உண்டு,

ெபளத்தரிடம் இது இல்ைல.
2. இந்துக்களிடம் ேதவைதகள் வழிபாடு, பூைச, ெநய்ேவத்த யம், ேமாட்சம்
உண்டு; ெபௗத்தர்களுக்கு நன்மார்க்க நைட, சீலம் ஒழுக்கம் உண்டு.
3. இந்துக்களுக்கு

ேவதம்,

சாத யாசாரம்

உண்டு;

ெபௗத்தர்களுக்கு

ஆகமேபாதம், சர்வஜீவர் மீது அன்பு உண்டு.
4. இந்துக்களுக்குச்

சாத த்

சமயச்ச ன்னங்களான

ெதாடர்ெமாழிகளும்,

வ பூத ,

த ருமண்,

ெநற்ற ,

கழுத்த ல்

உருத்த ராட்சம்

ெபௗத்தர்களுக்கு பஞ்சசீல த யானேம உண்டு;

உண்டு;

சங்கம் உண்டு (11.

162).
இந்த ய வரலாெறன்பது இவ்வ ரு தரப்பாடுகளுக்க ைடய ல் நைடெபற்று
வரும் ேபாராட்டேம என்பது தாசர் முடிவு.
பாரசீகருக்கும்,

பைறயர்

என

வழங்கும்

ப ராமணர் என வழங்கும்
சாக்ைகயருக்கும்

பூர்வமுதல்

இன்றுவைர ஓர்வைக பைக இருக்க றது என்று அவர் எழுத யது இதைன
உறுத ப்படுத்தும் (II. 24). இந்தப் ேபாராட்ட வரலாற்ற ல் ப ராமணியத்துக்கு
எத ரானவர்கைளப்

பைறயர்

என்ேற

ைவதீகம்

தாசர் சரித்த ர ஆராய்ச்ச ’ வழிேய ந றுவ னார்.

முத்த ைரய ட்டுள்ளைத

ேமருமந்த ர புராணத்த ல்’

(ைவதீக நூல்), வணிகனுக்கு வஞ்சகம் ந ைனத்த மந்த ரி சத்த ய ேகாடன்
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(ேவத யன்), ‘பைறயன் இக்கள்வன்’ என்று தூற்றப்பட்டான். பைறயர்வூரிேல
ச ைறய ருந்த என்ைனப் பரிந்துைக ெதாடுவாேரா’ எனச் சீைத ெசப்புவதாக
ராம நாடக கீர்த்தைன ’ கூற யது.

ெபளத்தர் வாழ்ந்த இலங்ைகைகேய

கவ ராயர் பைறயர்வூர்’ என்றார் (1,590 - 91).
இத்தைகய ெகாடிய ப ராமணர்கள் இன்று (தாசர் காலம்) ப ரிட்டிஷ்
அத காரிகள் மீது ெவடிகுண்டு எற தல், துப்பாக்க யால் சுட்டுக் ெகாைல
ெசய்தல்

முதலிய

பயங்கரவாதச்

ெசயல்களில்

ஈடுபடுக றார்கள்.

இப்ேபர்ப்பட்டவர்கள் முன்னர் தங்கள் ைககள் ஓங்க ய காலத்த ல் தங்களுக்கு
எத ரிகளாய ருந்த

ெபௗத்தர்கைள

வச ய ல்

குத்த ,

கற்காணங்களில்

அைறத்து, கழுவ ல் அைறந்து ெகாைல ெசய்தார்கள் (III. 23).

முட்கள்

ந ரப்பப்பட்ட பீப்பாய்களில் அைடத்து உருட்டிக் ெகான்றார்கள் (1 24) என்று
தாசர்

ப ராமணியத்

த ன்

பயங்கரவாத

முகத்ைத

ெவளிப்படுத்த னார்.

ப ராமணியத்த ன் இந்துச் சாமிகைளயும் தாசர் பயங்கரவாத களாகவும்,
ஒழுக்கத்த லிருந்து ப றழ்ந்தவர்களாகவும் கண்டார்.
எல்லாம்

ரிஷ பத்த னி

கைளக்

கற்பழித்தனர்,

இந்துச் சாமிகள்

ேகாப காஸ்த ரீகைளக்

கற்பழித்தனர்; ெபாய் ெசான்னார்கள், மனிதர்கைளக் ெகாைல ெசய்தார்கள்,
உடன் ப றப்புக்கைளக் ெகான்றார்கள், அன்னமிட்ட மாற்றான் மைனவ ையப்
ெபண்டாளத்

துணிந்தார்கள்,

பஞ்சமாபாதங்கள்.

த ருடினார்கள்.

இவர்கைளச்

சாமிகள்

இச்ெசயல்கெளல்லாம்
என்று

கும்ப டுவைதவ ட,

வ பச்சாரம், ெபாய், களவு, ெகாைல, ப றன் மைனவ ேமல் இச்ைச முதலிய
பாதகங்கைளக் கடிந்து ேபாத த்த ஒரு மனிதைனக் (புத்தன்) கும்ப டுவது
ேமல் என்றார் தாசர் (III. 1913 :

93).

சம காலத்தவரான P. இலட்சுமி

நரசுைவப் ேபாலேவ தாசரும் புத்தைரக் கடவுளாக அன்ற , மாமனிதராக,
ததாகதராக, பரிந ருவாண ந ைல அைடந்தவரா கப் ேபாற்ற னார் என்பது
குற ப்ப டத்தக்கது.
தாசரின் கணக்குப்படி, க .

மு.

600 முதல் க .ப .

700 வைர இத்ேதச

ெமங்க லும் புத்தரது சத்த ய தருமம் ந ைறந்த ருந்தது. க .ப . 700க்குப் ப றேக
ப ராமண மதமும், ப றகு த ரிமூர்த்த மதங்களான ைவஷ்ணவ மும் ைசவமும்
ேதான்ற ன (1. 1908 : 541).
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தாசர் கட்டைமத்த இந்த ரர் ேதச சரித்த ரத்த ற்கு எழுத்துச் சான்றுகளாக
அைமந்தைவ.
சூளாமணி,

ந கண்டுகள், இரட்ைடக் காப்ப யங்கள், சீவக ச ந்தாமணி,

த ருக்குறள்,

நன்னூல்,

வீரேசாழியம்,

நாலடியார்,

காக்ைக

பாடினியம், ைகவல்யம், ஞானேபாதம், பட்டினத் தார், இைடக்காட்டுச்ச த்தர்,
ச வவாக்க யர்,
பாடல்கள்,

பாம்பாட்டிச்

த ருமந்த ரம்,

ச வேயாகசாரம்,

மூதுைர,

ச த்தர்,

தாயுமானவர்,

அருங்கலச்

ெசப்பு,

ஒளைவயார்

நீத

அகப்ேபய்ச்
ச த்தாந்தக்

நூல்கள்,

ச த்தர்

ெகாத்து,

கப ரலகவல்,

நல்லாப்ப ள்ைள பாரதம், ஞானேபாதம் முதலியவற்ேறாடு பாலிய லுள்ள
த ரிப டகம் அஷ்வேகாசரின் உைரநூல் ‘நாரதீய புராண சங்ைகத் ெதளிவு’
இவற்றுள் ஆத்த ச்சூடி,

ெகான்ைற ேவந்தன்,

மூதுைர,

குறள்,

நீத

ெவண்பா, வ ேவக ச ந்தாமணி முதலான கைலநூல்கள் யாவும் பூர்வ ெபௗத்த
வமிசவரிைசய ல் வந்த பைறயர்களால் இயற்றப்பட் டைவ என்று தாசர்
கருத னார் (1.47).

இக்கருத்து 18, 19-ஆம் நூற் றாண்டுகளில் கற்ேறாரிடம்

பரவலாக இருந்தது.
எனச்

ைசவ நூல்கைளத் தவ ர மற்றவற்ைறப் படிக்கலாது

ைசவமடாத பத கள்

ஆைணய ட்

டைதத்

ெதாடர்ந்து

இக்கருத்து

உருெவடுத்தெதனலாம்.
1908இல் ெசந்தமிழ்’ (ச த்த ைர, பகுத 6, ெதாகுத 4, பக்: 223) இதழில்,
‘பாணன் பைறயன் துடியன் கடம்பன்’ என்னும் பூர்வ தமிழ்க் குடிகைளப்
பற்ற ப் புறப்பாட்டு குற ப்பதாக எழுதப்பட்டிருந்தது தாசரிடம் குழப்பத்ைத
ஏற்படுத்த ய ருக்க ேவண்டும். அவர் காலத்த ல் உ. ேவ. சா. சுவடிகளிலிருந்து
பத ப்ப த்த பழம் ெபரும் தமிழ் நூல்கைள தாசர் பார்த்தாரா படித்தாரா என்பது
ேகள்வ க்குற ! புறப்பாட்ெடன்னும் ஓர் நூலுண்டா அது யாவரால் இயற்ற யது
எக்காலத்தது, அஃெதங்குளது?’ (1 1908 535) என்று தாசர் எழுத யத லிருந்து
அவர்

பத்துப்பாட்டு,

புறநானூறு

முதலான

படிக்கவ ல்ைல என்பது உறுத ப்படுக றது.

சங்க

இலக்க யங்கைளப்

மணிேமகைல, ச லப்பத காரம்,

சீவகச ந்தாமணி, சூளாமணி ேபான்ற சமண ெபௗத்த காப்ப யங்கைளக்
கற்றற ந்த தாசர் பார்ைவக்குச் சங்க நூல்கள் படாதது புத ராகேவ உள்ளது.
ெதாடக்கத்த ல் நான்கு சீர்கள் இல்லாத அந்தப் புறப்பாட்டில் (புறம் 335) குருந்த
மரப்பூ, முல்ைலப்பூ என்று இந்த நான்கு அல்லாத பூவும் இல்ைல.
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த ைன, ெகாள், அவைர என்று இந்த நான்கு அல்லாத உணவும் இல்ைல,
துடியன், பாணன், பைறயன், கடம்பன் என்று இந்த நான்கு அல்லாத குடியும்
இல்ைல, பைகவர் முன் ந ன்று தடுத்து, யாைனையக் ெகான்று மரணமைடந்த
வீரனுக்கு எடுத்த நடுகல் அல்லாத, ெநல் தூவ வழிபடும் ேவறும் கடவுளும்
இல்ைல’ என்ற கருத்து ெசால்லப்பட்டிருக்க றது.

இதன்படி பார்த்தால்

ெதான்ைம வாய்ந்த (இைசக்) குடிகளில் ஒன்றான பைறயர் குடி, வரகு
த ைன ெகாள் அவைர என்ற மைல - காடுகளில் வ ைளந்த தானியங்கைள
உணவாகக் ெகாண்டு, அவ்வ டங்களில் வாழ்ந்து அங்கு பூத்த பூக்கைள
அணிந்து, இறந்த வீரர்க்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகல்ைலக் கும்ப ட்டு வாழ்ந்த
குடி எனத் ெதரிக றது. இனக்குழு வாழ்க்ைகய ன் முத ர்ந்த கால கட்டத்த ல்
மைல, காட்டுப்பகுத களில் - அதாவது ெநல் தூவ

வழிபடும் ேவளாண்

நாகரிகத்த ற்கு ெவளிய லி ருந்த குடியாகேவ பைறயர் குடி குற க்கப்படுக றது.
துடிப்பைற, யாழ், பைற, கடம்பு முதலான இைசக்கருவ கேளாடு (ேதால், நரம்பு)
சம்பந்தப்பட்ட இைசக் குடிகளில் ஒன்றாகேவ பைறயர் குடி வாழ்ந் துள்ளது.
இந்த அரிய தகவைலத் ெதரிந்த ருந்தால் தாசரின் பூர்வ ெபளத்த சரித்த ரம்
எப்படிய ருந்த ருக்கும் என்பைத யூக க்க இது சந்தர்ப்பம் அன்று (அல்ல).
அன்ைறய பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டில் உருவான தமிழ் வ த்துவான்களின்
பாடத்த ட்டத்த ல் சங்க இலக்க யங்கள் இல்ைல என்பது ெதரிந்தேத. புராணம்,
நீத நூல்,
ைசவ

ந கண்டு,

ைவணவ

மருத்துவம்,

இலக்க யங்கள்,

ேசாத டம்,

கணிதம்,

தனிப்பாடல்கள்,

ச த்தர் பாடல்கள்,
ச ற்ற லக்க யங்கள்,

ைசவ ச த்தாந்தம், ச ந்து - கீர்த்தைனகள், யாப்பு - இலக்கணம் அலங்கார
இலக்கணம் ஆக யைவேய அன்ைறய வ த்துவான்களின் கல்வ க் களஞ்ச யம்
என்று ெசால்லலாம்.
இதுவைர

தாசர்

தமிழன்’

பத்த ரிைக

ப ரத கள்

வழியாக

அவ்வப்

ேபாது ெதரிவ த்த பூர்வ ெபௗத்தர் x ேவஷ ப ராமணர் ேபாராட்ட வரலாறு
ஞான.

அலாய்ஸியஸ் பத ப்ப த்த அேயாத்த

தாசர் ச ந் தைனகள் - I’

என்ற ெதாகுப்ப ல் இந்த ரர் ேதச சரித்த ரம்’ (1.600 - 679) என்ற ெதாடராக
(1910 - 1)த் தரப்பட்டுள்ளது.
வந்ததாகத் ெதரிக றது.

இது தனிநூலாக 1912இல் முதல் பத ப்பாக

ச த்தார்த்த புத்தக சாைல ப ரசுரமாக 1957-ல்

இதன் இரண்டாம் பத ப்பு ெவளிவந்தது. 1999இல் ெசன்ைன, தலித் சாக த்ய
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அகாடமி’ ெவளிய ட்ட ‘க. அேயாத்த தாசப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள் ெதாகுத
நான்கு’ நூலில் ‘இந்த ரர் ேதச சரித்த ரம்’ என்ற அேத ெபயரில் மறுபத ப்பாக
ெவளிவந்துள்ளது.

இந்நூல் கூறும் சரித்த ரம் முழுவைதயும் அற வதற்கு

இந்நூைலயும், இதன் வ ளக்கத்ைத அற ய டி.

தருமராஜன் எழுத ய ‘நான்

பூர்வெபௗத்தன்’ (டாக்டர் அம்ேபத்கர் பண்பாட்டு ைமயம், மதுைர : 2003) என்ற
நூலின் நான்காம் அத காரத்ைதயும் (பூர்வ ெபௗத்தம்’) காண்க)
இங்கு தாசரின் ‘இந்த ரர் ேதச சரித்த ரம்’ (1999) நூலின் சாராம்சம்
மட்டுேம தரப்படுக றது.

தாசரின் தலித் ெபௗத்த ச ந்தைனேயாட்டத் த ன்

கலகப் பண்ப ைன அற யும் ேநாக்கம் இங்குத் தைலயாயது.
ச ந்தைனய ன்,
கீழறுக்கும்

அவரது

தைலகீழாக்கும் குணத்ைதயும் ( inversion) புனிதத்ைதக்

குணத்ைதயும்

(subversion)

இத ல்

ெதளிவாகக்

காணலாம்.

பாத க்கப்பட்ேடாரின் வரலாற்றுக்கு (Subaltern History) தாசரின் இந்த ரர் ேதச
சரித்த ரம்’ முன்ேனாடியாகக் கருதத்தக்கதாகும்.
அஸ்வேகாஷர்,

நந்தன் என்னும் ெபளத்த அரசன் ஆண்ட இந்த ரர்

ேதசமாம் ெபளத்த இந்த யாவுக்குக் குடிேயற யவர்கள் ஆரியர், மிேலச்சர்
எனும் பாரசீக நாட்டினர் என்று வ ளக்க ய ‘சரித்த ர சம்பவத்த லிருந்து’,
தாசர் வரலாற்ைறத் ெதாடங்குக றார்.

இப்படி ஒருவர் ஒருவரிடம் எடுத்துக்

கூறுவதாகத் ெதாடங்குவது புராண சம்ப ரதாயமாகும். ைவதீக புராணங்கள்
எல்லாேம இந்த உத்த ய ல் தான் ெதாடங்குக ன்றன.

பத்ெதான்பதாம்

நூற்றாண்டு மரபான கல்வ ச் சூழலில் உருவான தாசருக்கு சரித்த ரத்ைத
இவ்வாறு

ெதாடங்குவது

இயல்பானதாக

இருந்த ருக்கும்.

இவ்வாறு

ெதாடங்குவது சரித்த ரத்த ன் நம்பகத்தன்ைமைய அத கரிக்கும்.
பாரசீக நாட்டிலிருந்து குடிேயற ய ஆரிய மிேலச்சர்கள், ெபளத்தத்த
லிருந்த அறஹத் ப ராமணர் அந்தணர் என முைறேய பாலி, சமஸ்க ருதம்,
த ராவ டம் ெமாழிகளில் வழங்கப்பட்ட எதார்த்த ப ராமணர்கைளப் ேபால
ேவஷமிட்டு மக்கைள ஏமாற்ற வாழ்ந்ததால் அவர்கைள ேவஷப ராமணர்
என்று அஸ்வேகாசர், நந்த அரசனுக்கு வ ளக்க னார். ேவஷ ப ராமணர்களின்
கபடங்கைளப் பற்ற
யாெரன்று

நந்தன் புரிந்து ெகாண்டான்.

அற யாததால்
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வாதவூர் நாட்டுக்கு வந்த இவர்கைள நந்தன் உபசரித்தான்.

அவனிடம்

இந்த ேவஷப ராமணர்கள் ச ல சமஸ்க ருத சுேலாகங்கைளச் ெசால்லி
ஆச கூற னார்கள்.

ஆனால் வந்த ருப்பவர்கள் ேவஷதாரிகள் என்பைதச்

சமணமுனிவர்களாலும், உபாசகர்களாலும் அற ந்து ெகாண்டதும் நந்தன்
த டுக்க ட்டான்.

அவர்களிடம் வந்த காரணம் ேகட்டான்.

ப ள்ைளகளுடன்

இருந்த

அவர்கைளப்

பார்த்து

எதார்த்த

ெபண்சாத
ப ராமணரா

என்று வ சாரித் தான். அவர்கேளா முட்ைட, ப ரம்மம், நால்வருணம் பற்ற க்
கைத வ ட்டார்கள்.

அவர்களுைடய உண்ைமயற ய ெகாலுமண்டபத்த ற்கு

அவர்களது சங்கத்தாைரயும் கூட்டி வரச்ெசய்து வ சாரித்தான் சங்கத்தார்
சாம்பவனார் என்ற ெபரியவைரயும் உடன் அைழத்து வந்தார்கள். அவைரக்
கண்டதும், ேவஷப ராமணர்கள் பைறயர் உள்ேள வரலாமா என்று அரசனிடம்
ஆட்ேசப த்தார்கள். ப றகு ேவஷ ப ராமணர் யாவரும் ெவளிேயற , நந்தைனத்
தங்கள்

ேதசம்

அவைனக்

ேபாய்ப்

பார்க்க

ெகான்றுவ ட்டார்கள்

தாசர் குற ப்ப ட்டார்.

வ டாதபடி,
என்று

ச தம்பச்ச ைல

அஷ்வேகாசர்

அைமத்து

எழுத யுள்ளதாக

(நந்தன் என்னும் அரசைன ப ராமணர்கள் ெகான்று

வ ட்டதாக ெரவரண்டேரனியஸ் தமது இந்துேதச சரித்த ரத்த ல் எழுத யைத
தாசர் ஆதாரமாகக் காட்டுக றார்)
குடிேயற ய
ெபளத்த

ேவஷப ராமணர்களானவர்கள்

சமணரின்

யைவயாக,

ெகாள்ைக

ைவதீகமாக

மாற்ற

-

சடங்கு
அைமத்து

படிப்படியாக

ஆக யவற்ைறத்
வஞ்சைனயால்

எவ்வாறு
தங்களுைட
சுகவாழ்வு

நடத்த னார்கள் என்ற வரலாற்ைற தாசர் ெபரிதாக வ ளக்க யுள்ளார். முதலில்
எட்டு வ த ஏதுக்கள்’ (காரணங்கள், ெசயல்கள், தந்த ரங்கள், மூலங்கள்)
வழியாக ெபளத்தரின் எட்டு வ தமான அம்சங்கைளத் தங்களுைடயைவயாக
அபகரித்துக் ெகாண்டு தங்கள் வலிைமையப் ெபருக்க னார்கள் என்பைத
தாசர் வ ளக்க யுள்ளார்.

இதற்கடுத்து ேவறு ச ல ஏதுக்கள் வழியாக

எவ்வாறு ெபளத்தம் முழுைமயாக ேவஷப ராமணர்களால் த ரித்துச் ச ைதத்து
ைவதீகமயமாக்கப்பட்டது என்பைதத் ெதாடர்ந்து வ ளக்க யுள்ளார். முதலில்
அந்த எட்டுவ த ஏதுக்கைளக் காணலாம்:
1. முதல் கட்டத்த ல் இத்ேதசத்த ல் அஞ்ச அஞ்ச ப் ப ச்ைச இரந் துண்ட
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மிேலச்சர்கள் தங்கள் வஞ்சக வார்த்ைதகைள ெமய்ெயன நம்ப ேமாசம்
ேபானவர்கள் கூட்டத்ைதப் ெபருக்க னார்கள்
2. அடுத்து,

இம்மிேலச்சர்கள்,

தங்கைள,

ெபளத்த சங்கத்த ல் ச த்த

ெபற்ற ப ராமணர்கள் என்று ேவஷமிட்டார்கள். இப்ேபாது அச்சமின்ற
ைதரியத்ேதாடும் அத காரத்ேதாடும் ப ச்ைச இரந்து உண்டார்கள்.
3. அக்காலத்த ல் அரசர்களும், குடிகளும் ெபௗத்த சங்கத்ைத ேபாஷ த்து
வந்தைதக் கண்ட அந்த ேவஷ ப ராமணக் கூட்டத் தார்கள், தங்களுக்கும்
அப்படி

ஒரு

ெசய்தார்கள்.
வஞ்சகமாகப்

ஏற்பாட்ைடச்

ெசய்து

வசத யாக

சுகஜீவனம்

வாழ்ந்த

ஒரு

ேபச ,

அவள்

காலத்துக்குப்

அழியாத ருப்பதற்கு,

அவள்

ெபயரால்

நடத்த

ேயாசைன

வ தைவய டம்
ப றகும்

ஓரு

ெசன்று

அவள்

ெபரிய

கட்டிடம்

ெபயர்
கட்டி

தங்களுக்கு முப்ெபாழுது அன்ன ஆகாரமிடச் சம்மதம் வாங்க னார்கள்.
அவளது

ந லபுலன்கள்

கட்டிடத்துக்கு

ெசாத்துக்கள்

எழுத ைவக்கச்

எழுத ைவத்தார்கள்.

ெசய்து,

அைனத்ைதயும்
அதைனக்

அவள்

கல்ெவட்டில்

இது ப ச்ைச எடுப்பைத வ ட ெகௗரவமானது

என்பைத அற ந்த ேவஷப் ப ராமணர்கள், கல்வ யற வற்ற ெபருங்குடி
மக்கைளயும்,
பல

காமியமுற்ற

கட்டிடங்கைளக்

ச ற்றரசர்கைளயும்

கட்டுவ த்துச்

சுக

தம்

வசப்படுத்த ப்

வாழ்வுக்கு

உத்தரவாதம்

ெசய்து ெகாண்டார்கள் அந்தச் ச ற்றரசர்கைளக் ெகாண்ேட ெபளத்த
சங்கத்தாைர ெவளிேயற்ற , சங்கங்கைளத் தம்வசப்படுத்த னார்கள்.
4. அடுத்து அவர்களது கவனம் ெபளத்தச் சங்கத்துச் சமண முனிவர்கள்
உபநயனம்

என்ற

சடங்ைக

வழக்கத்த ன் மீது ெசன்றது.

ேமற்ெகாண்டு

முப்புரி

நூலணிந்த

உபநயனம் என்பது சமணமுனிவர்கள்,

ஊனக்கண்பார்ைவ அகற்ற ஞானக்கண்பார்ைவ ெபற்றைதக் குற த்த
சடங்காகும். இத்தகு நயனம்’ (கண்பார்ைவ) ெபற்ற சமணமுனிவர்கள்,
அப்பார்ைவய ல் ந ைலத்து, மடங்கைள வ ட்ட கலாமல் ஞானசாதனம்
ெசய்து வந்தார்கள்.
வந்தார்கள்.

இவர்கைள, ெபளத்த உபாசகர்கள் ேபாஷ த்து

இந்த உபநயனம் - முப்புரிநூலணியும் வழக்கத்ைத,

அதுகுற த்த தாத்பரியமற யாத கூட்டத்தாரிைடேய ேவஷ ப ராமணர்கள்
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ேமற்ெகாண்டு, அவர் களிடம் ெபாருள் பற த்து வாழத்தைலப்பட்டார்கள்.
இவ்வாறு உபநயனம் - பூணூல் அணிதல் என்ற ெபளத்த வழக்கம் ேவஷ
ப ராமணரால் அபகரிக்கப்பட்டது.
5. அமாவாைச, ெபௗர்ணமி, அட்டமி நாட்களில் ெபளத்த உபாசகர் கள்
மடங்களுக்குச்

(சங்கம்)

ெசன்று

அறஹத்துக்கைள

பஞ்சசீலம் ெபற்று வ ரதம் ேமற்ெகாண்டார்கள்.
வ ரத கள்
கண்ட

ஒரு

ேவைள

மட்டும்

ேவஷப ராமணர்கள்,

உண்பது

அற யாத

வணங்க

134)

இந்தநாட்களில்

வழக்கம்.

இதைனக்

குடிமக்களிடம்,

ேசாமவார

வ ரதம், மங்களவார வ ரதம் எனப் ெபாய்யாகச் ெசால்லி அவற்ைற
அனுசரிப்பதாலும்,
சகலசம்பத்துக்களும்

தங்களுக்கு

தானங்கள்

ெபருகும்

எனப்

வழங்குவதா

ெபாய்

கூற ப்

லும்,

ெபாருள்

பற த்தார்கள்.
6. ெபளத்த
தர்மம்.
ேநான்பு.

உபாசகர்களின்

ேநான்புகளில்

தைலயானது

அக ம்ஸா

உய ர்க்ெகாைல, மாமிச உணவு நீக்குவது இதன் ெபாருள்;
இது பஞ்சசீலத்த ல் முதலாவது சீலமாகும்.

அறஹத்துக்கைள அணுக

உபாசகர்கள்,

இதைன வழங்குமாறு ேகட்பது வழக்கம்.

அறஹத்து, உபாசகனது புஜத்த ல் கங்கணம் கட்டி, அவல் ப ரசாதம்
ஈவார். இதன் உட்ெபாருள் வ ளங்காத ேவஷப ராமணர் கள், அற யாத
குடிமக்களிடம் கய றுகைளக் ெகாடுத்து பூச க்கச் ெசால்லி, தட்சைண
தாம்பூலம் ெபற்றுப் ப ைழப்பு நடத்தலானார்கள்.
7. ெபௗத்தர்களுக்குப்

பத ெனட்டு

வைகயாகங்கள்

உண்டு.

பாலிெமாழிய ல் யாகம் என்பைத சமஸ்க ருதத்த ல் ேவள்வ என்றும்,
த ராவ டத்த ல் (தமிழில்) புடம் என்றும் கூற னர்.

(ேசாத ட்ேடாமயா கம்

முதல் ப ரமமித யாகம் வைர) யாகத்த ன் முடிவ ல் எல்ேலாருக் கும்
அவல்ப ரசாதம் அளிக்கப்பட்டது.

புடம் என்றால், குண்டம் எனும் குழி

ெவட்டி அக்க னி வளர்த்து மருந்துகைளப் புடம் இடுவதாகும். இவற்ற ன்
உட்க ைடயாற யாத ேவஷப ராமணர்கள், யாரும் பார்க்காதபடி சுற்ற லும்
த ைரகள் கட்டி, அக்க னி வளர்த்து பசு, குத ைரகைளக் ெகாண்டுவரச்
ெசய்து த ைரமைறவ ல் சுட்டுத்த ன்றார்கள்.
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எடுத்து ேபைதமக் களுக்குத் தந்துவ ட்டு, அவல் ப ரசாதம் ேதவர்களுக்ேக
என்று ஏமாற்ற னார்கள்.
8. ேகாவ ல் என்றால் ெகௗதம ச த்தார்த்தரின் இல்லம் என்று ெபாருள்.
ச த்தார்த்தர்
ப ன்னர்,
பட்ட

புத்தரானப ன்

அவைரப்

ேபான்று

வ ஹாரங்கைளயும்

இவ்வ ஹாரங்களில்
முனிவர்களுக்கு

இறுத ய ல்

ெபளத்த

உருவங்கள்

ேகாவ ல்

அமர்ந்து

பரிந ருவாணம்
அைமத்து

என்ேற

ஞானம்

ைவக்கப்

அைழக்கலாய னர்.

சாதனம்

உபாசகர்கள்

எய்த ய

ெசய்த

உதவ கள்

சமண

ெசய்தார்கள்.

ஏெனனில் இங்க ருந்த சமண முனிவர்கள் மக்கைளச் சீர்த ருத்துவதற்
காக நீத நூல், கணித நூல், ஞானநூல், மருத்துவ நூல், இலக்க ய
இலக்கண நூல்கள் இயற்ற த் தந்தார்கள். இைதப் பார்த்த ேவஷப ரா
மணர்கள் புத்தரின் ஆய ரம் நாமங்கைளத் தங்களுக்கு உரியைவயாக
அபகரித்து,

அந்நாமங்கள்

ஒவ்ெவான்ற ன்

ெபயரால்

ஒவ்ெவாரு

ேகாவ ல் கட்டி, உள்ேள அந்தந்த நாமத்த ன் ச ைலகைள அைமத்துப்
ெபாய்ப்புராணக்
ேகாவ லுக்குள்

கைதகள்

கட்டி,

மதக்கைடகைளப்

வ யாபாரக்
பரப்ப

கைடகைளப்ேபாலக்

அதன்மூலம்

சீவனம்

நடத்த னார்கள்.
மிேலச்சர்கள் இப்படிப் ெபாய் ேவஷங்கள் ேபாட்டு ஏமாற்ற யைதக்
கண்ட த ராவ டர்கள் அவர்கைளக் கண்ட இடங்களிெலல்லாம் அடித்துத்
துரத்த னார்கள். தாங்கள் வச க்கும் வீத களுக்கு இம்மிேலச்சர் கள் வந்தால்,
அவர்கைள அடித்து, சாணம் கைரத்து அவர்கள் வந்த வழிய ல் ெதளித்து
சாணச்சட்டிைய

அவர்கள்

ேமல்

அடித்து

உைடப்பது

வழக்கமாய ற்று.

இவ்வழக்கம் இன்னும் ச லகாலம் ெதாடர்ந்து இருந்தால் ஆரிய மிேலச்சர்
கூட்டம் முழுவதும் தங்கள் ெசாந்தேதசம் (பாரசீகம்) ேபாய ருக்கும். ஆனால்
அக்காலத்த ல் இத்ேதசத்த ல் பரவ ய ருந்த ஆந்த ர,

கன்னட,

மராஷ்டிர,

த ராவ ட சாத எனும் நான்கு ெமாழி ேபச யவர்களில் ச லர், கல்வ ஞானமற்ற
ேவஷ ப ராமணர்கள் சுகமாக வாழ்வைதக் கண்டு தாங்களும் அவ் வழிையப்
ப ன்பற்ற னார்கள். இதனால் நாட்டில் ேவஷ ப ராமணர் கூட்டம் ெபருக யது.
கல்வ யற்ற மக்கள் கூட்டமும் ெபருக ற்று.
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ப ராமண ெபௗத்த சங்கங்கைள அழிக் கவும், ெபளத்த சாஸ்த ரங்கைளயும்,
மடங்கைளயும், உபாசகர்கைளயும் ந ைலகுைலயச் ெசய்யவும் ெதாடங்க ன.
பைழய

ஆரிய

ேவஷப ராமணர்களுடன்

புத ய

ேவஷப ராமணர்கள்

ெபண், உணவு ஆக யவற்ற ல் கலப்புற்று வாழ்ந்தார்கள்.
ெபருக ன.

ேபதங்களும்

ஆந்த ர, கன்னட, மராஷ்டிர, த ராவ ட ேவஷப ராமணர்கள்

தனித்தனியாகப் ப ரிந்தார்கள்;

இவர்களிலிருந்து ஆரியேவஷப ராமணர்

கள் தனிப்ப ரிவாக வாழ்ந்தார்கள்.
மூலக்கருத்துக்கைளத்

த ரித்துத்

ெபளத்த தரும் நூல்களில் உள்ள
தங்கள்

சாத்த ரங்கைள

உண்டாக்க

னார்கள்.
சங்கத்த ன்
அந்தணன்
ப ரம்மம்

அத பத களாக

எனப்பட்ேடார்,

என்பதன்

புத்தரின்

முகத்த லிருந்து

தவறாமல் அரசாண்டவைன,
வும் ச றப்ப த்தார்கள்.
மும்ெமாழிகளில்

ஆக்கப்பட்ட
ஆய ரம்

அறஹத்

ப ராமணன்/

நாமங்களில்

ப றந்தவர்காளவும்,

ஒன்றான

புத்தரின்

நீத

ப ரம்மனது புஜத்த லிருந்து ப றந்தவனாக

இவைன அரயன் க்ஷத்த ரியன் மன்னவன் என

வழங்க னார்கள்.

தன்மெநற

தவறாது

வணிகம்

ெசய்தவைன ப ரம்மனின் ெதாைடய ல் ப றந்தவன் எனச் ச றப்ப த்தனர்.
இவைன
தன்மெநற

மும்ெமாழிகளில்,
தவறாது

ைவச யன்

உலகபரமாக

வ யாபாரி/வாணிகன்
வ வசாயம்

ெசய்து

ெபருக்க யவைன ப ரம்மனின் பாதத்த ல் ப றந்தவன் என்றனர்.

என்றனர்.
உணைவப்
இவைன

மும்ெமாழிகளில் சூஸ்த ரர் சூத்த ரர் ேவளாளர் என்றைழத் தார்கள். ெதாழில்
அடிப்பைடய ல் இவ்வாறு நான்கு ப ரிவுகளாக ெபளத்தத்த ல் இருந்தவற்ைற
ேவஷ ப ராமணர்கள் ேமல் - கீழ்ச் சாத வரிைசய ல் ப ரித்தார்கள். தங்கைள
ேமற்சாத என்றும், ேவஷங்களுக்கு உட்படாது வ லக ந ன்ற பராயர்களான
ெபௗத்த உபாசகர்கைளச் சகல சாத களுக்கும் தாழ்ந்த பராயர், பைறயர்
என்றும் ெகடுத்தார்கள்.

இதைனப் ப ன்பற்ற மற்ற நான்கு ேவஷப்ப ரா

மணருள் (ஆந்த ர, கன்னட, மராஷ்டக, த ராவ ட) ச லரும், ெபளத்த ேபாதகர்கள்
ச ேலைட ெமாழிய ல் ெசான்னவற்ைறச் சாத களாக்க னார்கள். இப்ேபாது
ேவஷப்ப ராமணர்கள் சமூகத்த ல் முதலிடம் ெபற்றார்கள். மற்ற சாத யார்கள்
இவர்களுக்குத் தானம் தரத் ெதாடங்க னார்கள்.
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வசத ய ன்

ேபாதைனகைளயும்,

ெபாருட்டு

ேவஷப ராமணர்கள்

காமியக்கைதகைளயும்

ெபாய்ச்சாமி

புைனந்து

கட்டினார்கள்

ெபளத்த தன்மம் சார்ந்த ெபயர்கைளயும், சரிதங்கைளயும் எடுத்து, அவற்ற ல்
ச லைதக்

கூட்டியும்,

குைறத்தும்,

அழித்தும்,

பழித்தும்

எழுத னார்கள்.

அவற்ற ல் ச ல:
1. புத்தரின் சங்கரர் (சங்க ஹரர்) என்பைத மாற்ற சங்கர வ ஜயம் என்ற
கற்பைனக் கைதைய உண்டாக்க னர்.
2. தங்களால்தான் சமூகத்த ல் அநீத , அசத்த யம் ெபருகுவைத மாற்ற ,
ெபௗத்தர்களால் ெபருகுவதாகப் ெபாய் ெசால்லி, அவற்ைற அகற்ற
அவதாரக் கைதகைளக் கட்டி வ ட்டார்கள். இந்தப் ெபாய் அவதாரங்கள்,
ெபளத்தர்கைள அழித்ததாக வ யாஸர் ெசான்னார் என எழுத ைவத்துச்
சங்கராச்சாரி பரம்பைரைய ஏற்படுத்த ப் பணம் சம்பாத த்தார்கள்.
3. புத்தரின் அஸ்த ைய மஹாபூத என ெபௗத்தர்கள் ேபாற்ற த் தங்கள்
ெநற்ற களில்

புத்தம்,

தன்மம்,

சங்கம்

என்று

மூன்று

ேகாடுகள்

பூச னார்கள். புத்தரின் மஹாபூத தீர்ந்ததும், ச ல ெபளத்த உபாசகங்கள்
சாதாரண

சாம்பைலப்

பூச னார்கள்,

ச லர்

பூசாது

வ ட்டார்கள்.

இதைன ேவஷ ப ராமணர் (நீலகண்ட ச வச்சாரி) ைசவமத வழக்கமாக
மாற்ற யைமத்தார்கள்.
இன்னும் பல யுக்த கைளயும் ேவஷ ப ராமணர்கள் ஏற்படுத்த மக்கைள
ஏமாற்ற ப் ெபாருள் பற த்தார்கள். தங்கள் ேகாவ ல்களிலுள்ள ச ைலகைளக்
கும்ப ட்டால், கடவுள் தனம், தானியம், சந்தத தருவான்; ப ணிேபாக்குவான்,
ேமாட்சம் அளிப்பான் என்று கூற , ச ைலகளுக்குப் பூைச ெநய்ேவத்த யம்
ெசய்தார்கள்.

ெபளத்தர்களிடம் இக்கருத்த ல்ைல; கடவுள் எதுவும் தராது;

அவரவர் புத்த முயற்ச யாேல இவற்ைறப் ெபறலாம் என்பது ெபௗத்த கருத்து.
பூரிேகாவ ல் முன்பு ெபளத்த வ காரமாய ருந்தது. ேவஷப ராமணர் கள்
அங்க ருந்த சமணமுனிவர்கைள வ ரட்டி இந்துக் ேகாவ லாக்க ச் ச ைலகளின்
அடிய ல் அகன்ற காந்தக் கற்கைளப் புைதத்து ைவத்தார் கள். பக்தர்களிடம்
ேதங்காய், கனிவர்க்கங்கள், தட்சைண தாம்பூலம் புஷ்பம் ஆக யவற்ைற
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இரும்புத் தட்டில் ெகாண்டு வரச்ெசால்லி,

ேதவனுக்குப் ப ரீத யானால்

அவர்களது த ரவ யத் தட்ைடத் தன்பக்கம் இழுத்துக் ெகாள்வார் எனக்கூற ச்
ச ைலகள்

முன்ைவத்தார்கள்

அடிய லிருந்த

காந்தம்

இரும்புத்

தட்ைட

இழுத்துக் ெகாள்ளுவைதக் காட்டி ஏமாற்ற னார்கள். மக்கள் ஏமாந்தார்கள்!
…இப்படிச்

ெசல்லுக றது

சரித்த ரத்துக்குப்

தாசர்

கூறும்

பழக்கப்பட்டவர்கள்

தாசர்

சரித்த ரம்.

வழக்கமான

கூற வரும்

சரித்த ரத்ைதப்

படித்து முகம் சுழிக்கலாம், அத ர்ச்ச அைடயலாம்; புரியாமல் த ைகக்கலாம்,
அல்லது புரிந்து கலக்கமைடயலாம்.

ேவஷப்ப ராமணர்க ளின் வஞ்சக

வரலாற்ைற உண்ைம வரலாறு என்று நம்புபவர்களுக்கு,
வரலாறு ெபாய்ெயனப் படலாம்;

இதற்கு மாறாக,

தாசர் தந்த

முன்னைதப் ெபாய்,

வஞ்சைன எனச் சந்ேதகப்படுபவர்களுக்குப் ப ன்னது சரியாகப்படலாம்.
மூன்றாவது ப ரிவ னர்க்கு இரண்டுேம கட்டுக்கைதகளாகப் படலாம். ஆனால்
ஒன்று; இதுவைர இதுேவ உண்ைமயானது, சரியானது, பவ த்த ரமானது,
ெகௗரவமானது

என்று

பழக்கப்பட்டுப்

ேபான

சந்ேதகங்கைளயும்,

ஓர்ைமேயாேடா
ைவதீக

ஓர்ைமய ன்ற ேயா

வரலாற்ற ன்

மறுப்புக்கைளயும்,

மீது

ஏற்றுப்

வ னாக்கைளயும்,

எத ர்ப்புக்கைளயும்

அன்ைறய

காலகட்டத்த ல் ேதாற்றுவ ப்பத ல் அேயாத்த தாசர் ெவற்ற ெபற்றார் என்று
தான் ெசால்ல ேவண்டும். அந்தப் புனித’ (ெபாய்) வரலாறு அழிவதன் மூலேம
சாத யத்ைத ஒழிக்க முடியும், சமத்துவத்ைத ஏற்படுத்த முடியும் என்பது
தாசரின் குற இலக்கு. இன்று அறெநற சார்ந்த பகுத்தற வுள்ளவர் யாருக்கும்
ைவதீகப் புனித வரலாறும், புராணங் களும், சாத்த ரங்களும் அற வுக்கு
ஒவ்வாதைவ,

ச ந்தைனக்குத்

தைட

ெசய்பைவ,

மனித

உறவுகைளச்

சீரழிப்பைவ என்று புரியும். இந்தப் புரிதலுக்குரிய ெதாடக்ககட்ட அற வுப்பணி
புரிந்தவர்களில் அேயாத்த தாசர் சரித்த ரத்த ல் குற ப்ப டத்தக்கவர் என்பைத
இனியாராலும் மைறக்கேவா மறக்கேவா மறுக்கேவா இயலாது.
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7. இந்து, கிறிஸ்தவ மதங்கைள ெபௗத்த
மயமாக்கல்..
இந்த ய

வரலாற்ைற

என்பவற்ற ன்
ேதச

ேபாராட்டமாக

வரலாற்ைறப்

உருவாக்க

பூர்வெபளத்தம்

கண்ேடாம்.

உணர்வுகளும்,

ெபரும்பங்காற்ற யைதத்

குடிேயற ய

கண்டதன்

ெபளத்தமயமாக,

யைதக்

அகவயமான

தாசர்

X

எடுத்துச்

இந்த ய

மீட்டுருவாக்கமாக

உருவாக்கத்த ல்

உணர்வுகைளச்

தனிேய

வழியாக,

ெபளத்த

அந்த

ப ராமணியம்

சார்ந்த

அவரது

எண்ணங்களும்

ெசால்லத்ேதைவ

இல்ைல.

எல்லா வரலாறுகைளயும் ேபாலேவ தாசர் தந்த வரலாறும் கற்ப தேம;
அவரது கருத்துக்கைளயும், ஆர்வங்கைளயும், வ ருப்ப ேவட்ைக கைளயும்,
ேவகத்ைதயும்,

அவர்காலத்த ன்

கருத்த யல்

சூழைலயும்

இைணத்து

உருவான கற்ப தேம. வரலாறு அற்றவர்களுக்குரிய வரலாறு அது.
இம்முயற்ச ய ன் மற்ெறாரு பரிமாணம், ைவதீகம் உரிைம ெகாண்டாடி
வந்த

ெசால்லாடல்களும்,

நபர்களும்,
அல்ல,

நாமங்களும்

அைவ

பட்டைவ;

வ ழாக்க

ந றுவுவதாகும்.

உண்ைமய ல்

ெபளத்தத்த லிருந்து

ெபளத்தத்ைத

ளும்,

(Original)

ெகாள்ைககளும்,

ைவதீகத்துக்குரியன

த ருடப்பட்டுத்

அழிப்பதற்காக

தாசர்,

சமயக்

த ரித்து

உருவாக்கப்பட்

இம்முயற்ச ய ல்

ைவக்கப்

டைவ

ைவதீகத்ைத

என்று

மட்டுமல்ல;

அன்று நாட்டுப்புற தலித்துக்களிைடேய வழக்கத்த லிருந்த ச றுெதய்வ ேதவைத வழிபாட்டு முைறையயும் ெபௗத்தமயமாக்க யுள்ளது வ யப்ைப
அளிக்க றது.

தலித்துக்கள் (பைறயர்) மத்த ய ல் ெசல்வாக்குச் ெசலுத்த

வந்த ச றுெதய்வேதவைத வழிபாடு, முன்னர் வரலாற்ற ல் பைறயர்களாக
வீழ்த்தப்பட்ட பூர்வ ெபௗத்தர் களின் வழிபாட்டு முைறேய என்ற ேகாணத்த ல்
தாசர் ஆராய்ச்ச
ெபளத்தேர,

ெசய்துள்ளதாகத் ெதரிக றது.

அதாவது

பைறயேர

ைமயம்.

தாசரின் வரலாற்ற ல்
அதனால்

பைறயரிடம்

வழங்க வந்தெதல் லாேம பூர்வ ெபௗத்தத்த ன் எச்சங்கள் (Vestiges) என்ேற
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தாசர் ந ைனத்த ருக்கக் கூடும்.
நாட்டார்

வழிபாட்ைடயும்,

ைபப ளின்
புத ய

பைழய

ஏற்பாட்டின்

மணிகளாக

தாசர்

வட்டாரத்த ல்

ைவதீகத்ைதயும்

ஏற்பாட்டில்
தைலவர்

ேயசு

ெபாருள்

சலசலப்ைப

வரும்

ேமாேச,

மட்டுமன்ற ,
எலியா

க ற ஸ்துைவயும்

ெகாண்டிருப்பது

ஏற்படுத்த ய ருக்கும்.

க ற ஸ்தவ
ஆக ேயாரும்,

ெபளத்த

அவர்கால

ச ேரான்

க ற ஸ்தவ

மய லாப்பூரிலிருந்த

வள்ளுவர் க ற ஸ்துவ ன் ேபாதைனையக் ேகட்டு க ற ஸ்தவரானார் என்று
க ற ஸ்தவர்கள் ஆராய்ச்ச ெசய்த காலத்துக்கு முன் தாசர் ேயசு க ற ஸ்துைவ
ெபளத்த முனிவராக்க வ ட்டார்.

இது மட்டுமன்ற ப் பைழய ஏற்பாட்டின்

ஆத யாகமத்ைத ெபளத்த ப ரத யாக தாசர் ஆக்க யது ப ரம்மிப்ப ற்குரியது.
இதற்கு ேமேல ஒருபடி ெசன்று தாசர் ப ரிட்டிஷ் ஆட்ச ைய ெபளத்த தரும் ஆட்ச
என்றும் (11910 : 267), தமிழில் நீத நூல்கைள எழுத ய சாக்ைகயர்களின்
வமிசாவரிைசய ல் ேதான்ற ய ஆங்க ேலயர்கள், ஆரியர்களால் மிேலச்சர்
என்று ந ைல குைலந்து ேபானவர்கேள என்றும் எழுத யுள்ளார் (1. 1907 : 6).
முதலில் ச றுெதய்வ - ேதவைத வழிபாட்டின் ெபளத்த மூலத்ைத தாசர்
எடுத்துக்காட்டியைதக் காணலாம்.

தாசர்காலத்த ல் க ராமங் களில் (வட

தமிழகம்) பைறயர்கள் அரச மரத்த ன் கீழ் ெசங்கல் நட்டு, முனியாண்டவன்
பூைச ெசய்தார்கள். இந்த அரசமரம் முன் காலத்த ல் புத்தர் வாழ்க்ைகேயாடு
ெநருங்க ய ெதாடர்பு ெகாண்டிருந்த ேபாத ரேம என்பது தாசர் கருத்து.
அதுமட்டுமன்ற , அன்று பைறயர்கள் தங்களுக்கு ைவத்த முத்தன், முனியன்,
கருப்பன், ெசல்லன் என்ற ெபயர்கள் புத்தரின் ஆய ரம் நாமங்களில் (சகஸ்ர
நாமம்) உள்ளைவ என்றும் தாசர் கருத னார். பைழய இந்த ர வ ழா, ேபாத
பண்டிைக,

மங்கலத் த ருநாள்,

தீபச்சாந்த

ஆக ய ெபளத்த வ ழாக்கள்

இன்று, மார்கழி மாதம் ெசாக்கப்பாைன ெகாளுத்தும் ெகாண்டாட்டமாகவும்,
ேபாக ப்பண்டிைக,

இந்த ரைனப் பூச க்கும் ெபாங்கல்,

பூைச என்றும் வழக்க ல் உள்ளதாக தாசர் எழுத னார் (11.

ெபரியாண்டவன்
22).

அம்ப ைக

எனப்படும் ச ந்தாேதவ , புத்தர் ேபாதைனைய அனுசரித்து வந்து ஆடிமாதம்
ந ருவாணத ைச அைடந் தாள். இவேள ‘மணிேமகைல’ கூறும் ச ந்தாேதவ
என்று தாசர் அம்மன் வழிபாட்ைட ெபளத்தமயமாக்க னார் (II. 35). இப்ெபண்
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ேதவைத வழிபாடு இன்றும் அம்மன் வழிபாடாகச் ேசரிகளில் ெதாடர்வதாகக்
குற ப்ப ட்டார் (II. 23). இந்த அம்ப ைக அம்மன் ஆடிமாதம் ந ருவாண ந ைல
அைடந்ததற்கு

ெநடுங்காலங்கழித்து,

மதுைரய ல்

ேகாவ லன்

மைனவ

கன்னைக என்பவள் தன் ச லம்பால் ஏற்பட்ட துன்பத்தால் தனது ஒரு
புறத்து மார்ைபத் த ருக எற ந்து மதுைர அரண்மைனைய எரித்தாள். இத ல்
ஆய ரம் ேபர் மாண்டனர். அது ந கழ்ந்ததும் ஆடிமாதேம. அைத முன்னிட்டு
ஆடிமாதத்த ல் ஆடு மாடு ெவட்டி பலிெகாடுக்கும் வழக்கம் ஏற்பட்டதாக தாசர்
ஒரு நூதனமான கைதையக் கூற யுள்ளார் (11. 38).
பூர்வபரத கண்டத்ைத ஆண்டு வந்த மூன்று ேதவைதகளில் இரண்டுேபர்
துஷ்ட ேதவைதகள் - ஒருத்த காளி. இவள் வங்கம், காம்ேபாஜம், பப்ப ரம்
ஆக ய மூன்று நகரங்கைள ஆண்டாள்; மற்றவள் நீலி; இவேள ேகாவ லன்
மைனவ

கன்னகா பரேமஸ்வரி சாந்தமான ேதவைதய ன் ெபயர் சாந்த

ேதவைத, இவேள சாக்ைகயரில் பாண குல மைலயரசன் மகள் வாலாம்ப ைக.
இவைள ஒளைவ, அம்ைம, மணிேமகலா ெதய்வம், வாைல, மேனான்மணி
என்றும் கூறுவர் (I1. 109 - 110).
மதுைரைய எரித்த பத்த னி ெதய்வத்ைதச் சாந்த ெசய்வதற்காக ஆய ரம்
ெபாற்ெகால்லர்கைளப் பலிய ட்ட ெசய்த ையச் ச லப்பத காரம்’ கூறுவது
தமிழ் படித்தவர்களுக்குத் ெதரிந்த வ சயேம.

தாசரின் கற்பைனக்கு இந்த

வ சயம் வ ருந்தாக இருந்த ருக்கலாம். மணிேமகைல, ‘ச லப்பத காரம்’ ஆக ய
ெபளத்த - சமண காவ யங்கைள அடிப்பைட யாகக் ெகாண்டு ெபளத்த
அற ஞர்களும், தமிழற ஞர்களும் ெபளத்த ெபண் ெதய்வங்கைளப் பற்ற
ஆராய்ந்து எழுத ய ருக்க றார்கள். இவ்வைகய ல் தாசரும் தமது பங்க ைன
ஆற்ற யுள்ளார் என்று கூறலாம்.
இனி சாத ேபதத்ைத உருவாக்க ய ைவதீகச் ெசால்லாடல்கைள தாசர்
தைலகீழாக்க ய ஆய்வ ைனக் காணலாம். பாரதத்த ன் சரித் த ரத்ைத தாசர்
ஏழு காலகட்டங்களாகப் ப ரித்தார். அைவ:
1. ஒலிவடிவ காலம். 2. அட்சர காலம் (வரிவடிவம்) 3. இலக்கணகாலம்.
4.
5.

சமுதாயகாலம்
அநாதரகாலம்.
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இக்காலகட்டங்களில் ஆறாவதாக உள்ள இத காச காலத்த ல் பாரதம்,
இராமாயணம் ேதான்ற ன.

இக்காலத்த ல் தான் சாத

ேபதங்கள்

ஏற்பட்டதாக தாசர் கூற னார்.
ப ராமணர்களின்

ேவதங்களும்,

புராணங்களும்,

மநுஸ்மிருத

இத காசங்கள் யாவும் புத்தர் பரிந ருவாணம் எய்த ய ப றேக ெநடுங் காலஞ்
ெசன்று ேதான்ற ன (I1 90). இருக்கு, எசுர், சாமம், அதர்வணம் என்ற நான்கு
ேவதங்களும்

ெதாகுக்கப்பட்ட

மாதவாச்சாரியாேரா

ெதாகுத கேள.

முழுைமயாகத்

இவற்ைறச்

ெதாகுத்ததற்கான

சங்கரேரா,
வரலாற்றுச்

சான்றுகள் இல்ைல. ப ரிட்டிஷார் வந்த ப றகு, பத ப்பதற் காக அவர்களிடம்
ெகாடுக்கப்பட்ட ேவதம் முழுைமயானதல்ல. தாராஷ்ேகா என்பவர் ெபர்ச ய
ெமாழிய ல் எழுத த் தந்தேத இப்ேபாைதய ேவதம்.

இத ல் பாத ப் பகுத

அக்க னி வழிபாடு பற்ற யது. ஏெனனில் தாராஷ்ேகா அக்க னிைய வழிபட்ட
பாரீசு சாத ையச் ேசர்ந்தவர்.
கல்கத்தா

இந்த ேவதேம முதன் முதலாகப் பத ப்பாக ,

கண்காட்ச சாைலய ல்’

(அருங்காட்ச யகம்)

ைவக்கப்பட்டது.

எனேவ முதன் முதலில் பத க்கப்பட்ட ேவதத்த ன் ெபரும்பகுத ெபாச யரின்
ேவதமாகும்.
இதைன

ெபர்ச யரின் ெஜண்ட அவஸ்தா நூலில் உள்ளவற்ேறாடு

ஒப்ப ட்டுப்பார்த்தால்,

அக்க னி

வழிபாடுகள்,

மந்த ரங்கள்,

ப ராமணங்கள் எல்லாம் ஒற்றுைமயாக இருக்கக் காணலாம் என்று தாசர்
ஒரு புதுத்தகவைலத் தந்துள்ளார் (1.540).

அடுத்து, கர்னல் ேமாலியர், சர்

ராபர்ட் ேசம்பாஸ், ெஜனரல் மார்டின், சர் வ ல்லியம் ேஜான்ஸ், ேகால்புரூக்
ஆக ய ஐேராப்ப ய கீைழேதயவ யல் அற ஞர் களிடம், ேவஷப ராமணர்கள்
தாராஷ்ேகா

ெகாடுத்த

ச லவற்ைறயும்,

ேவதத்ேதாடு,

நீத ெநற

ஒழுக்கங்களில்

ேசர்த்துக் ெகாடுத்தார்கள் (1,540 - 41).
க ைடக்கும் ேவதமாகும்.

ெபளத்த

தரும்

சரித்த ரங்களில்

ச லவற்ைறயும்

க ரக த்துச்

இவற்ற ன் ெதாகுப்புதான் இன்று

இவ்ேவதத் த ல் புத்தரின் நாமமாக ய இந்த ரன்

என்பது அப்படிேய இடம் ெபற்றுள்ளது.
‘ேவதம்’ என்ற ெசால்ைல ஆராய்ந்த தாசர் அதைன ேபதம்’ என்ற
ெசால்லின் த ரிபு என்றார்.
வகரமாகும்.

ெமாழிமுதல் பகர ஒலி,

பாலிெமாழிய ல்

உ.ம் : பரதன் வரதன்; ைபராக்க ைவராக்க ; பண்டி வண்டி.
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இேதேபால் ேபதவாக்க யம் ேவதவாக்க யம் ஆனதாக தாசர் ெமாழியாராய்ச்ச
ெசய்தார் (1 545). இந்த ேபத வாக்யம்’, புத்தரால் ஓதப்பட்ட முப்ப டகம் எனும்
த ரிபீடக வாக்யமாகும். இதைனேய த ரிேபத வாக்க யங்கள் என்றனர். அைவ:
1. பாபஞ் ெசய்யாேத. 2. நன்ைமையக் கைடப்ப டி. 3. இதயத்ைதச் சுத்த ெசய்
இம்மூன்று

வாக்யங்களும்

மூன்று

‘த ரிேபதவாக்க யங்கள்’ எனப்பட்டன.
மற்றவர்

ெசவ யால்

ேகட்க

இருந்ததால்

இைவ

இவற்ைற ஒருவர் நாவால் ஓத,

ேநர்ந்ததால்,

கள்’ என்றைழக்கப்பட்டன (1.545).
சுருத வாக்க யங்களின்

ேபதமாக
இைவ

சுருத

வாக்க யங்

ஒலிவடிவ ல் இருந்த காரணத்தால்

உள்ளார்த்தம்

வ ளங்காமல்

மைறந்த ருந்ததால்

அதைன மைற’ என வழங்க னர். இத்த ரிேபதவாக்க யங்கைள முைறேய 1.
கர்மபாைக. 2. அர்த்த பாைக. 3. ஞானபாைக என்றனர் (1.545). இம்மூன்று
பாைககளும் (பாவம் ெசய்யாேத - கன்மம்; நன்ைம கைடப்ப டி - அர்த்தம்;
இதயத்ைதச் சுத்த ெசய் - ஞானம்) தன் ேதகத்துள் ந கழ்வதால் இவற்ைற
ெபௗத்தர்கள் அறம், ெபாருள், இன்பம் என்றார்கள்.

நான்காம் பாைகேய

பரிந ருவாணம்‘. இந்நான்கு மைறெமாழிகைள நான்கு ேவதவாக்க யங்கள்
என்றும் வழங்க னர் (1.546).
நான்கு ேவதவாக்க யங்கள்.

அறம், ெபாருள், இன்பம், வீடு என்பைவேய
நான்மைற என்றும் வழங்க னர் (1.547).

இதைனப் பாலி ெமாழிய ல் த ரிபீடகம் என்றும், சமஸ்க ருதத்த ல் சதுர்மைற
என்றும்,

த ராவ டத்த ல்

வள்ளுவர்

இயற்ற ய

த ரிபீடக

வழிநூலான

த ரிக்குறள் என்றும் வழங்க னர் (1.547). ஆத நூல், முதல் நூல் என்ெறல்லாம்
வழங்கப்படுபைவ த ரிபீடக வாக்க யங்களாகும், ேவதநூலாகும்.

இந்த

ேவதநூலின் உட்ெபாருள் நுட்பங்கைள வ ளக்குவன உபந டதங் களாகும்
(1.547).

நான்கு மைறகள் ஒவ்ெவான்றும் எட்டு உபந ச்ச யார்த்தங்கைளக்

ெகாண்டுள்ளது.

ெமாத்தம் 32 உபந ச்சயார்த்தங்கள் உள்ளன.

பாலிய ல் உபந ஷத்துக்கள்’ என்பர்.

இதைனப்

இதற்கு ஆதாரமாக தாசர் முன்கைல

த வாகர ந கண்ைடக் காட்டினார் (1.547).
ெபளத்தத்த ல்

ஐம்புலன்களின்

ெசயல்களாக

32

வைககள்

கூறப்பட்டுள்ளன. இந்த 32 ெசயல்களுக்குரிய உருவகத்ைத ஆன்மா புருஷன்
மனிதன் என மும்ெமாழிகளில் வழங்க னர். இந்த உருவகம் ஒன்றாய னும்

www.Kaniyam.com

174

FreeTamilEbooks.com

ராஜ் ெகௗதமன்

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

ெசயலால் உள்ெமய் (உய ர்), ேதாற்றத்தால் புறெமய் (உடல்) என இரண்டாக
வகுத்தனர் (1.550). இவ்வாறு தாசர் சுருத , மைற, ேவதம் ஆக யவற்ைறயும்,
உபந ஷதங்கைளயும் ெபௗத்த ெசால்லாடல்களுக்குள் ெகாண்டு வந்தார்.
படிப்பு, ஊகம், ஆராய்ச்ச

என்ற முயற்ச கள் மூலமாக தாசர் இதைனச்

சாத த்தார்.
ப ராமணர்களின்

ேவதங்களில்

கடவுள்,

ப ரம்மம்,

ஆத்மா

பற்ற த்

ெதளிவான வ ளக்கங்கள் இல்ைல என்று கூற ய தாசர் ப ரம்மம் பற்ற
உபந ஷத்துக்களிலுள்ள முரண்பட்ட பத வுகள் பத்த ைன எடுத்துக்காட்டினார்.
அைவ:
1. முண்டேகாப உபந ஷத்:

ெஜாலிக்கும் அக்க னிய லிருந்து ஆய ரம்

பக்கங்களில் ெபாற கள் எவ்வாறு உண்டாக ன்றனேவா அவ்வாேற
அழிவற்ற ப ரம்மத்த டமிருந்து பல சீவாத்துமாக்கள் ேதான்ற மீண்டும்
அதனுள் அடங்கும்.
2. தலவகார் உபந ஷத் ப ரமத்ைத அற ேயன் என்பவன் அற வான்;
அற ேவன்

என்பவன்

அற யான்;

ப ரமம்

ெதரியும்

என்பவர்க்குத்

ெதரியாது; ெதரியாது என்ேபார்க்குத் ெதரியும்.
3. கேடாபந ஷத்: மனத னால் மட்டுேம ப ரம்மத்ைத எட்டக் கூடும்.
4. ேகேனாபந ஷத்:
எட்டமுடியாது.

ப ரம்மத்ைதக்

கண்ணால்

வாக்கால்

மனதால்

அைத நாம் அற ேயாம்; அைதத் ெதரிவ க்கும் வழியும்

நமக்குத் ெதரியாது (1544)
5. வாஜகாேநய உபந ஷத்: ப ரம்மம் சரீரமற்றது; ஒளிெபாருந்த யது;
பாபமற்றது, வ ேவக , மனைத ஆள்வது.
6. முண்டேகாபந ஷத்: ப ரம்மத்ைதக் கண் வாக்கு கர்மம் மூலம்
க ரக க்க முடியாது.
7. முண்டேகாபந ஷத்: பரமாத்துமா (ப ரம்மம்) அணுப்ேபால
மிகச்ச ற யது, மனதால் அற யத்தக்கது.
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8. முண்டேகாபந ஷத்: ப ரம்மம் வ ேவகபரிபூரணம்; சர்வக்யனம்,
ப ரும்மபுரெமங்கும் பரவ யுள்ள மக ைமமிக்க ஆத்மா,

ஆகாசத்

த லுள்ளது.
9. சுேவதாசுவ உபந ஷத் :

த யானம், ேயாகம் அனுசரித்தவர்கள் கால

ஆத்மாக்கேளாடு அைமந்த ேவத ஆத்தும் சக்த ையக் கண்டார்கள்.
10. சுேவதாசுவ உபந ஷத்: புருஷன் அந்தாரத்துமாவாக வ ரல் அளவுள்ள
சனங்களின் இருதயத்த ல் இருக்க றான்.
இதுவைர ெதாகுத்துக் கூற யவற்ற லிருந்து ேவஷ ப ராமணர்களின்
ேவத

ேவதாந்தங்களில்

மாறுபாடாய்

உள்ளன

ப ரம்மம்
என்பைத

-

ஆத்துமம்

தாசர்

பற்ற ய

வ ளக்கங்கள்

ெவளிப்படுத்த னார்

என்பைத

அற யலாம் (1.544).
ேமலும் ப ராமணர்கள் கூற ய ப ரக்ஞான ப ரம்மம்‘, ’அகம் ப ரம்மாஸ்மி’,
அயமாத்ம ப ரம்மம்‘,
அட்டாங்க

’தத்துவமச ’ என்பைவ எல்லாம் புத்த தன்மத்த ன்

மார்க்கத்த ன்

சீலம்,

சமாத ,

ப ரக்ைஞ

என்ற

ந ைலயால்

ேதான்றுபைவேய என்றார் தாசர் (II. 90).
அடுத்து, ைவத க சமயங்களின் சரிைய, க ரிைய, ேயாகம், ஞானம் என்ற
வழிபாட்டு மார்க்கங்கைள தாசர் எடுத்துக் ெகாண்டு ெபௗத்த வ யாக்னம்
தந்தார். ைவத கத்த ல் சரிைய என்பது வ க்க ரகவழிபாடு, ச ைலக்குப் பட்டம்
இடுதல், ெமழுகுதல், வலம் வருதல் என்ற வழிபாட்டு முைறையக் குற க்கும்
(II. 49).

ேவஷப ராமணர்களுக்கு சரிைய வழியாகத்தான் நல்ல வரும்படி

இருந்தது (II. 50). க ரிைய என்பது ேதவைதகளுக்கு ஏற்ற மந்த ரம் ெசப ப்பது;
உருேவற்றுவது;

ேயாகம் என்றால் மூச்சடக்குவது, ைககால் முடக்குவது;

ஞானம் என்றால் மனைத அடக்குவது (11.

49).

இந்த நான்க ற்கும் தாசர்

தந்த ெபௗத்த வ ளக்கம் ேவறானது. எடுக்கும் ெசயைலச் சரிவரச் ெசய்தால்
பாக்க யம் உண்டாக அற வு ெபருகும் என்பேத இவற்ற ன் ெபாருள் (11. 50).
சரிைய: (சரி, சரிைய, சரிைத) எடுக்கும் காரியங்கைளச் சீர்ெபற
சரிவர சீர்தூக்க ச் ெசய்பவர் ெபௗத்தர்.
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க ரிைய : (க ரியாவ ருத்த , க ரியாபலன்) - சீர்தூக்க ச் ெசயைல
முடிப்பர்.
ேயாகம் : பாக்க யம்; சரிவரச் சீர்தூக்க ஒரு ெசயைல முடித்தால்
ேயாகம் எனும் பாக்க யம் ெபருகும்.
ஞானம்: அற வு, வ ேவகம், பாக்க யம் ெபருகுவதால் ஞானம் எனும்
அற வு வ ருத்த யைடயும் (II. 50).
ெபளத்தரின்

இந்த

மாற்ற வ ட்டார்கள்.

மூல
சரிைய

வ ளக்கத்ைத
எனும்

ப ராமண

வ க்ரக

ேவதாந்த கள்

ஆராதைன

ெசய்ேவார்

மறுப றப்ப ல் க ரிைய எனும் மந்த ரம் உருேவற்றுவர்; க ரிைய ெசய்ேவார் 144
மறுப றப்ப ல் ேயாகம் எனும் மூச்சடங்குவர்; ேயாகம் புரிேவார், மறுப றப்ப ல்
ஞானம்

எனும்

மனமடக்க

தாசர் எழுத னார் (II. 50).

ெமௗனமைடவர்

எனக்

கைத

கட்டியதாக

இது தவறு; ெபௗத்த வ ைனக் ெகாள்ைகப்படி,

ஒரு ஜன்மத்த ல் மனமும் உடலும் எதைன வ டாது முயற்ச ேயாடு பற்ற
ந ற்க றேதா, அதுேவ ஜன்மங்கள் ேதாறும் வ ருத்த யாகும். இது பகுத்தற வு
சார்ந்த, ப ரத்த யட்ச - அனுமான ப ரமாணங்களின் படியைமந்த காரண
- காரியத் ெதாடர்ச் ச யாக அைமயும்.

ப ராமண ேவதாந்த கள் கூறுவது

பகுத்தற வு சார்ந்த, ெதாடர்ச்ச யாக ந கழும் காரண - காரியக் ேகாட்பாட்டிற்கு
அப்பாலானது; சாஸ்த ர ப ராமணங்களின்படி அைமந்தது.

எனேவ தாசர்

இதைனத் தவறு என்று மறுத்தார்.
ைவணவத்த ன் அவதாரக் கைதகளில் ஒன்று வாமனன் அவதாரம்.
மாபலி சக்கரவர்த்த ைய வ ஷ்ணுவ ன் அவதாரமான வாமனன் மித த்துக்
ெகான்று வ ட்டதாக ைவணவம் கைத கட்டியுள்ளது.

இதற்கு முற்ற லும்

ேவறான ஒரு வரலாற்ைற தாசர் தந்துள்ளார்.
1200

வருடங்களுக்கு

முன்

மாபலிபுரம்

ெதன்பரதகண்டத்ைத மாபலிச் சக்கரவர்த்த

என்ற

பத ய லிருந்து

என்னும் ெபளத்த அரசன்

ஆண்டுவந்தான். இவன் ெதன்னாெடங்கும் தன்ம சங்கங்கைள ஏற்படுத்த
புத்த - தன்ம - சங்கம் எனும் த ரிரத்த னங்கைளப் ேபாற்ற வந்தான். இறுத க்
காலத்த ல் சங்கத்த ல் ேசர்ந்து புரட்டாச அமாவாைச நாளில் ந ருவாணந ைல
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எய்த னான் (II. 1907 40). (இதற்கு ஆதாரமாக தாசர், ேவலூர் த ருவல்லக ராமம்,
குல்கான்ேபேட க ராமம் கல்ெவட்டு மற்றும் ெசப்ேபடுகைளக் காட்டுக றார்) (II.
41).
இந்த

மாபலி,

புத்ேதள்

(ேதவர்)

உலக ன்

தைலைமக்

இவனுக்குத் த ருப்பாணர் என்ற புதல்வன் உண்டு.

காவலன்.

ெபண்ப ள்ைளய ன்

ெபயர் அலர்ேமலுமங்ைக. இவள் ஒரு ெபௗத்த ப க்குணி (II. 41). இவளுக்கு
தாதைக என்றும் ெபயர் வழக்குண்டு.

இதற்குச் சான்று மணிேமகைல‘:

அமரர்கள் உலகக் காவல் ெகாண்ட கற்பகசீலன் மாவலி ெபருமான், சீர்புகழ்
த ருமகள் ச தாதைகெயன்னுந் த ருத்தகு ேதவ ’ (II. 41)
மாவலி ந ருவாணம் அைடந்த மாதம் புரட்டாச ; இடம் ேவங்கடமைல;
அம்மாதத்த ல் ெபளத்தர்கள் ெமாட்ைடயடித்துச் சுைனய ல் நீராடி சமண
முனிவர் ேபால மஞ்சளாைட அணிந்து,

‘ேகாவ ந்தா ேகாவ ந்தா’ எனக்

கூச்சலிட்டு மற்ற காரியங்கைளப் பார்ப்பது வழக்கம் (II. 41). அக்காலத்த ல்
அவர்கள் ஏைழகளுக்கு அன்னதானம் அளிப்பார்கள்.

இந்த மாவலி

அமாவாைச தானத்ைத மாளிய அமாவாைச என ைவணவம் மாற்ற வ ட்டதாக
தாசர் எழுத னார் (II. 41).
மாவலிபாண

அரசனின்

மகன்

ச ேரான்மணிையப்

பைறயன்

ைவஷ்ணவத்துக்கு

மாற

த ருப்பாணர்

(தீண்டாதவன்)

என்ற

என்று

த ருப்பாணாழ்வாராக

ெபளத்த

கூற ,

வ ட்டதாகக்

அவன்
கைத

கட்டினார்கள் (II. 42).
ைசவ

மதம்,

நந்தைனயும்,

பாணைனயும்

கைதய ன் மர்மத்ைத தாசர் துலக்க னார்.

நாயன்மார்களாக்க ய

இந்த இருவரும் ெபௗத்தர்கள்.

சுமார் 184இல் ப ராமணர் கம்மாளர் கலகம் ெவடித்தது.
கள்

தங்கைள

நான்

முகன்

வாய லிருந்து

ப ராமணர்

வந்ததால்

உயர்ந்தவர்

என்று உரிைமபாராட்டியைதக் கம்மாளர்கள் எத ர்த்தார்கள்.

பஞ்சமுகப்

ப ரம்மாவ டமிருந்து ப றந்ததால் தாங்கேள ப ராமணரிலும் ெபரிய சாத யார்
என்று கம்மாளர் உரிைமபாராட்டேவ இருதரப்பாருக் க ைடய ல் அடி தடி
கலவரம் ஏற்பட்டது. ப ராமணர்கள் பைறயர் கைளத் தங்கேளாடு ேசர்த்துக்
ெகாண்டு வலங்ைகயர் என அணித ரண் டனர்.
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கம்மாளைரத் தாக்கச் ெசய்தார்கள். இதன் காரணமாகேவ கம்மாளர் தவ ர
ப ற சாத கள் ஒவ்ெவான்ற லிருந்தும் ஒருவைர நாயன்மாராக்க வ ட்டார்கள்.
இேதேபால ைவணவமும் பாணைர ஆழ்வாராக்க யது என்று தாசர் எழுத னார்
(11. 44). இத ல் ெவளிப்பைடயான காலமுரண்பாடு ெதரிக றது. க . ப . ஏழாம்
நூற்றாண்டில் நடந்ததற்கும் 1814 இல் நடந்ததுக்கும் முடிச்சுப் ேபாடுக றார்
தாசர்.

இருப்ப னும் கம்மாளச் சாத களிலிருந்து (கல்,

ெபான்,

மரம்,

இரும்பு, சுைத ஆக யவற்ைறக் ெகாண்டு ைகவ ைனப் ெபாருள் உற்பத்த
ெசய்தவர்கள்) நாயன்மார்,

ஆழ்வார் வரவ ல்ைல என்பது சந்ேதகத்ைத

ஏற்படுத்துக றது.

11, 12 ஆம் நூற்றாண்டு கல்ெவட்டுக்களில்

க .ப .

கம்மாளச் சாத ய னர், ேகாவ ல்களுக்குத் தானம் வழங்க தங்களுக்குரிய
உரிைம

குற த்துப்

ேபாராடிப்

ெபற்ற

தகவல்கள்

காணப்படுக ன்றன.

ேகாவ ல்கள், ச ைலகள் உருவாக்கத்த ல் கம்மாளச் சாத களுக்கு முக்க ய
பங்கு இருந்தைத மறுக்கவ யலாது; ேகாய ல்களின் கட்டுமான ேவைலகள்
ெபருகப்

ெபருக

இவர்கள்

தங்களது

முக்க யத்துவத்ைதயும்,

சாத

உயர்ைவயும், அதற்கான உரிைமகைளயும் ேகாரிய ருக்கச் சாத்த யங்கள்
ந ரம்ப உள்ளன. நாயன்மார், ஆழ்வார் வரிைசய ல் இச்சாத ய னர் த ட்டமிட்ேட
ஒதுக்கப்பட்டிருப்பார்கேளா என்ற சந்ேதகம் எழுக றது. தாசர் எழுத ய கைத
இதைன உறுத ப்படுத்துக றது.
நந்தன் என்ற ெபளத்த அரசைனச் ைசவர்கள் பைறயன் என்று தாழ்த்த க்
கட்டுக்கைதகைள ஏற்படுத்த யதாக தாசர் எழுதுவது ேயாசைனக்குரியது.
ெபரியபுராணம் கூற ய நந்தன், அதற்குமுன் அஸ்வேகாசர் கூற ய நந்தன்,
கம்மாளர்கள்

எத ர்ப்ப ன்

காரணமாக

நாயனாராக்கப்பட்ட

நந்தன் ஆக ேயார் பற்ற ய ஆய்வுகள் ேதைவ.
சார்ந்த

அரசர்கைளயும்,

சரித்த ரங்கைள

மாற்ற ,

சங்கத்தார்
ெபௗத்த

பைறயன்

ெபளத்த தன்ம சங்கம்

கைளயும்

தாழ்த்த ,

நூல்களிலுள்ள

அவர்களது

வாக்க யங்கைள

மாறுபடுத்த யதாக ப ராமணர்களின் கீழறுப்புச் ெசயல்கைளப் பற்ற தாசர்
கூற யது தனிப்பட்ட ஒரு வ சயமல்ல;
சான்றுகள்
ஆக ய

உள்ளன.

ெபளத்தர்களி

வீரேசாழியம்

ஆக ய
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என்று வருக ன்ற ெசால், ப ராமணரிடமிருந்த நூல்களில் சாவகர்’ என்று
மாற்றப்பட்டது.

மலர்கலியுலகத்து’ என்ற ெதாடர் மலர்தைலயுலகத்து’

என்றும் மாற்றப்பட்டதாக தாசர் எழுத னார் (11.

42).

நாகப்பட்டினத்து

வ காைர த ருமங்ைகயாழ்வாரால் ச ைதக்கப்பட்டது. ேவற்கண்ணி வ காரம்
ேபார்த்துக்கீச யரால் ேவளாங்கண்ணி ஆலயமாக மாற்றப்பட்டது ேபால,
ெதன்னிந்த யாவ லிருந்த இந்த ர வ காரங்கைளயும் ெபௗத்த அரசாங்க
வ ழாக்கைளயும்,

அம்மன்

உற்சாகங்கைளயும்

ைவதீகர்கள்

மாற்ற ய

தகவல்கைள தாசர் தந்துள்ளார் (II. 37).
ெபளத்த தன்மமும் அரசாட்ச யும் பரவ ய ருந்த காலத்த ல் தானியங்கள்,
ெநய்கள்,

மூலிைககள்,

சருக்கைர,

வ ருட்சங்கள்,

கனிவர்க்

கங்கள்,

ேலாகங்கள், மருந்துகள், கணித சாஸ்த ரங்கள், இலக்கண இலக்க யங்கள்
கண்டுப டிக்கப்பட்டன (II. 48).
ெபௗத்தர்களால்

எள்ெநய்,

கண்டுப டிக்கப்பட்டதன்

ஆமணக்கு ெநய் ஆக யன
ந ைனவாகேவ

தீபாவளி,

கார்த்த ைக தீபம் ஆக ய வ ழாக்கள் ெபௗத்தர்களால் ெகாண்டாடப்பட்டு
வந்தன (II. 46 - 47). இவற்ைற ப ராமணியம் இந்து வ ழாக்களாக மாற்ற வ ட்டது.
இவற்ற ன் மதம் சாராத ெலௗகீகப் பண்பாடு மைறக்கப்பட்டது.
பைறயர்கைள

இந்துக்

ேகாவ லுக்குள்

நுைழய

ெசய்ததற்குரிய காரணத்ைத தாசர் எழுத யுள்ளார்.
குள்ேள
கள்,

அரசமரம்,

ேயாகசயன

தாமைரத்தடாகம்,
ச ைலவடிவ

சூழ்ந்த

ஆக யன

இைவெயல்லாம் பூர்வெபௗத்த சங்கத்தாரின் மடங்கேள.
குடிகளான

பைறயர்கைள

கண்டுப டித்துத்

தங்களின்

உள்ேள

நுைழய

மடங்கைளக்

பீத தான் முக்க ய காரணம் (II. 50).

தைட

இந்துக் ேகாவ லுக்

ேவப்பமரம்

அறப்பள்ளிகள்

பார்ப்பனர்

இருந்தன.

பூர்வ ெபளத்த

வ ட்டால்

ைகப்பற்றுவார்

கட்டிடங்

இவற்ைறக்
கேளா

என்ற

சங்கராந்த , காமன்பண் டிைக, தசரா,

ஆயுத பூைஜ ஆக யைவ ைவத க வ ழாக்களாக மாற்றப்பட்ட மூல ெபௗத்தமத
வ ழாக்கேள என்பது தாசரின் கருத்து.
சங்கராந்த என்றால் புத்தர் ந ருவாணமைடந்த காலம் என்று ெபாருள்
(சங்கரர் + அந்த = சங்கராந்த ) (II. 53). சங்கரன் என்பது புத்தரின் நாமங்களில்
ஒன்று. புத்தர் தமது 85-வது வயத ல் (80 என்று சரித்த ரம் கூறும்) மார்கழி
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இறுத நாளில் மங்களவாரம், ெபளர்ணமி த த ய ல், த ருவாத ைர நட்சத்த ரம்
துலாம் லக்க னம் கூடிய ைவகைறப் ெபாழுத ல் மரணமைடந்தார்.

புத்தர்

அந்த யமான நாைள ஆண்டுேதாறும் மார்கழி மாதம் முதல் 28 நாட்களாக
ெபளத்தர்கள் ெகாண்டாடி வந்தார்கள். தம் வீடு வாசல்கைளச் சுத்தம் ெசய்து,
ேதாரணம் கட்டி, வீத களில் புதுமணல் பரப்ப , வைழ கரும்பு நட்டி, இறுத
நாைள ேபாத பண்டிைக, தீபச்சாந்த , இந்த ர வ ழா என்று வ டியற்காலம்
தீபங்கைள ஏற்ற க் ெகாண்டாடினார்கள் (II.54).

(சான்று:

’மணிேமகைல,

இந்த ர வ ழா அைற காைத). மார்கழி மாதம் முழுவதும் வீத களில் ேகாலம்
ேபாடும் வழக்கம் ெபளத்தர்கள் உண்டாக்க யதாகும்.

ேபாக ப்பண்டிைக

என்பது பைழய ேபாத ப்பண்டிைகேய (II. 55).
காமன் பண்டிைகயும் ெபௗத்த பண்டிைகேய.

புத்தர் தம் முப்பதா வது

வயத ல் பங்குனி மாதம் ெபௗர்ணமி த த ய ல் ஓர் அரச மரத்தடிய ல் ததாகதம்’
ெபற்றுக் காமைனயும் காலைனயும் (காமம், காலம்) ெவன்றார்.

மண்,

ெபண், ெபான், ஆைசகள் என்ற முப்புரங்கைள யும் எரித்தார்.

புத்தர்

ஞானம் ெபற்றைத ஆண்டுேதாறும் பங்குனி மாத ெபௗர்ணமி நாளில் காமன்
பண்டிைக என ெபௗத்தர்கள் ெகாண்டாடி வந்தார்கள் (II. 59).

ைவகாச

ெபௗர்ணமி, மாச ெபௗர் ணமி, பங்குனி ெபௗர்ணமி, மார்கழி ெபௗர்ணமி
ஆக ய நாட்கள் ெபளத்தர்களுக்குப் புனித நாட்கள். புத்தரின் ப றப்பு, துறவு,
ந ருவாணம், பரிந ருவாணம் ந கழ்ந்த நாட்கள் இைவ. (இந்த ய சமயங்களின்
முக்க ய நாட்கெளல்லாம் ெபௗர்ணமி - அமாவாைச த த களில் வருவது
ஆய்வுக்குரியது).
தசரா, ஆயுத பூைசகள் எல்லாம் அரசர்களுக்குரியைவ.
காலத்த ல்,

வடநாட்டரசர்கள்

காளிேபால்

ஓர் உருவம்

ெதான்ைமக்

ெசய்து

தங்கள்

ஆசனத்த ல் அதைனப் பத்து நாட்கள் அமர்த்த ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒவ்ெவாரு
ஆயுத

வ த்ைதகைள

வ ைளயாடி

பத்தாம்

நாளில்

தாங்கள்

எடுக்கும்

பைடக்கலத்துக்கு ஆதரவு தரக்ேகாரி ெகாலுைவக் கைலப்பது வழக்கம்.
பத்து நாள் வ ைளயாட்டாதலின் இதற்கு வடெமாழிய ல் தசரா எனப் ெபயர்
ஏற்பட்டது. யுத்தத்த ல் பயன்படுத்தும் பல்ேவறு யுத்த கருவ கைள ைவத்துப்
பூச ப்பைத ஆயுத பூைச என்ற னர் (11, 1908 : 101).
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ைவதீக புரணங்களில் அரிச்சந்த ர புராணம் தாசருக்குப் ப டிக்காத
புராணம்.

இதைன ஒரு ெபாய் மூட்ைட ’ என்றார் (11.96).

ெபளத்தர்

கைளப் பைறயர் என்று தாழ்த்த இழிவு படுத்துவதற்காகேவ உருவாக்கப்
பட்ட

ெபாய்க்

(II. 95).

கைதகளில்

‘அரிச்சந்த ர

உண்ைமய ல் ெபாய்,

உருவாக்கப்படவ ல்ைல.

ெமய் பற்ற

சாக்ைகயர்

மூதாைதயுமான

வீரவாகு

என

படுத்துவதற்காகேவ

இழிவு

புராணமும்’

ஒன்று

உணர்த்துவதற்காக இது

வம்சவரிைசேயானும்,

சக்கரவர்த்த ையச்

என்றார்

சுடைலகாக்கும்

இப்புராணம்

புத்தரின்
பைறயன்

ப ராமணியத்தால்

உருவாக்கப்பட்டது (II. 95 - 96) என்று தாசர் சத்த யம் ெசய்தார் (II. 90).
ெபளத்தம் ைவத கத்தால் அபகரிக்கப்பட்டு,
அவமத க்கப்பட்டைதக்

கட்டுைடத்த

தாசர்,

ெபளத்தப் ெபரியவர்கள்
இதுவைர

ைசவர்,

ைசவத்துக்குரியன என்று நம்பப்பட்டுவந்தவற்ைற ெபௗத்த மயமாக்க னார்.
நடராசர் என்பது கூத்தாடும் ச வப ரான் அல்ல; அது புத்தரின் நாமங்களில்
ஒன்று.

தமது தந்ைதையச் சுடுகாட்டில் தகனம் ெசய்தேபாது,

தகன

குண்டலத்ைதச் சுற்ற ச் சுற்ற வந்து தமது சைடயும் உைடயும் துலங்குமாறு,
இவ்வுருவம் ஆேணா ெபண்ேணா எனக் கலங்குமாறு புத்தர் நடனமாடினர். (II.
355). இத லிருந்ேத அவருக்கு நடராஜர் என்ற நாமம் ஏற்பட்டது என்றார் தாசர்.
ந ருவாணம் அைடபவேன ச வன்; அதுேவ ச வகத ; ஆத ச வன் தான்
புத்தன், (1.561 - 62); புத்தேன அறச்சக்கரத்தால் உலகமளந்தவன் (1.563).
புத்தேர ஜலதாரி; அவரது சைடய லிருந்ேத கங்ைகநத ேதான்ற யது என்றார்
தாசர் (II. 61).

ச வவாக்க யம்’ என்பது ெபௗத்த மதநூல்; ஏெனனில் இத ல்

வரும் அண்டர்ேகான்’ என்பது புத்தரின் ஆய ரநாமங்களில் ஒன்று என்றார்
தாசர் (II. 21). தாசைரப் ெபாருத்த வைர பட்டினத்தார் ெபௗத்தேர; ஏைனய
ச த்தர்களும் கூட இவருக்கு ெபௗத்த ச த்தர்கேள. தாயுமானவரும் ெபௗத்தேர.
இவரது ‘ைசவ சமயேம சமயம்’ எனத் ெதாடங்கும் பாடலுக்கு தாசர் தந்துள்ள
ெபௗத்த உைர வ ளக்கம் ஆச்சரியமானது :
ைசவம்) = தன்ைனயற யும் சமயேம
சமயம் = காலேம காலமாகும்
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ெதய்வ சைப = புத்த சங்கம்
மன்றுள் ெவளிக்காட்டும் = அன்று உள் ஒளி காட்டும்
ெபாய் வந்துழலுஞ் சமயெநற = அபுத்தமாகும் சமய ெநற (II. 1910 : 121).
தாசர் இன்னும் ச ல ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ருந்தால் ைசவ - ைவணவம்
அைனத்ைதயும், அவற்ற ன் எல்லாப் ப ரத கைளயும் ெபௗத்த வாச ப்புக்கு
உட்படுத்த ய ருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற் க ல்ைல. இது அவரது தனிப்பட்ட
ேமைதைம என்றாலும் கூட, அவர் உறவாடிவந்த நவீன ெபௗத்த அற ஞர்
குழாத்த ைடேய புழக்கத்த லிருந்த ெபௗத்த மீட்பாக்கக் கருத்துக்கள் அவரது
ேமைதைய

ேமலும்

கூர்படுத்த க்

ெகாள்ள

வாய்ப்பாக

இருந்த ருக்கும்

என்பத ல் ஐயமில்ைல.
இதனினும்

நம்பகமான

ஆதாரங்கேளாடும்

வ தத்த ல்,

எளித ல்

வ வாதங்கேளாடு

தாசர்

ஒதுக்க வ ட
க ற ஸ்தவ

முடியாத
ைபப ைள,

குற ப்பாக ேமாேசைய (Moscs - ேமாயீசன்) ெபௗத்த ேநாக்கு ந ைல ந ன்று
அர்த்தப்படுத்த யது

மிகவும்

சுவாரஸ்யமானது;

தாசர்,

அெமரிக்க டாக்டர் ெஹன்ற

அண்ட்

ஆக்ஸிெடண்ட்’

என்ற

இதற்கு

ஆதார

மாக

என் சால்ட் ப ரசுரித்த ‘ஓரியண்ட்

ஆங்க ல

இதைழத்

தவ ர

(1.570)

ேவறு

நூல்கைளக் காட்டவ ல்ைல. புரபசர் மகாப ஸின் கல்ெவட்டு ஆதாரங்கைளக்
குற ப்ப ட்டுள்ளார்.

மற்றும்

அதார்

சந்தர்,

முகர்ஜிய ன்

கல்ெவட்டு

ஆதாரங்கைளயும் குற ப்ப ட்டுள்ளார். ஒருேவைள ைபப ள் பைழய ஏற்பாட்ைட
- குற ப்பாக ஆத யாகமத்ைத ேமைல நாட்டினர் - குற ப்பாக ெபௗத்தர்கள்
ெபௗத்த வாச ப்புக்கு உட்படுத்த யைத தாசரும் அற ந்த ருக்கக்கூடும். இந்த
மூலாதாரங்கைளப் பற்ற

தனியான ஆய்வு ேதைவதான்.

இங்கு அது

ேமற்ெகாள்ளப் படவ ல்ைல.
க ற ஸ்தவர்கள்
பல்லாண்டுகளாக

கருத்துப்படி

ேமாேச

அடிைமப்படுத்தப்பட்ட

என்பவர்

எக ப்த ய

ேதசத்த ல்

இஸ்ராயலர்கைள

(யூதர்கள்)

அடிைமத் தனத்த லிருந்து வ டுவ த்து ேதவன் அவர்களுக்கு வாக்களித்த
கானான்

ேதசத்துக்கு

இட்டுச்ெசன்றவர்;

மைலகள்,

பாைலவனங்கள்

வழியாக அைழத்துச் ெசன்றேபாது காலமானார் (க .மு. 1250). இவேர பைழய
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ஏற்பாட்டிலுள்ள ஆத யாகமம், யாத்த ராகமம் உள்பட ஐந்து ஆகமங்கைள
எழுத யாக நம்புவார்கள்.

இவேர சீனாய் மைலய ல் ேதவனிடமிருந்து

யூத சமூகத்த ற்கான பத்துக் கட்டைளகைளப் ெபற்று வந்தார்.

அவர் ஒரு

யூதர். யாக்ேகாப ன் வழிமரப னர். ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு, அவனது
பன்னிரு ைமந்தர்கள், அவர்களின் ஒருவனான ேயாேசப்புக்குப் (க .மு. 2000)
ப றகு எக ப்த ல் ேதான்ற யவர்.
அேயாத்த தாசர்
வ ேநாதமும்,

இவைரப்பற்ற த்

வரலாறும்

முடியவ ல்ைல;

தரும்

கலந்ததாகக்

நம்பாமலிருக்கவும்

ச த்த ரம்

வ ச த்த ரமும்,

காட்ச யளிக்க றது.

முடியவ ல்ைல.

நம்பவும்

அேயாத்த தாசர்

அற முகப்படுத்தும் ேமாேச ஒரு ப ராமணர்; இருப றப்பாளர்.

இவர் தமது

தாய ன் வய ற்ற லிருந்து ப றந்தது முதல் ப றப்பு; முடிவ ல் தமது ேதகத்ைதப்
பள்ளத்தாக்க ல் அடக்க ,

ேசாத

உருவாக மாற்ற ப் ப றந்தது,

க ற ஸ்து

ப றந்த 32-வது வயத ல் சீனபருவத்த ல் (சீனாய் மைலய ல்) க ற ஸ்துவுடன்
ேசாத உருவாகத் ேதான்ற யது இரண்டாம் ப றப்பு ஒரு மனிதன் மீண்டும்
ப றவாத ருப்ப ன் பரேலாக ராட்ச யத்த ல் ப ரேவச ப்பத ல்ைல என்று க ற ஸ்து
கூற யது இந்த இரு ப றப்புப் பற்ற யேத என்று தாசர் சாத த்தார் (1 565).
உடலில் ேசாத உருவம் ஒன்று உண்டு.
ெவளிப்படும்.

அது பரிந ருவாண ந ைலய ல்

இதற்கு ைபப ள் புத ய ஏற்பாட்டிலிருந்து தாசர் சான்று

தந்துள்ளார்.
ஒரு சமயம் க ற ஸ்து ஒரு பருவதத்த ல் ஏற ஒளிமயமான மறுரூப மானார்;
ஆய ரம்

ஆண்டுகளுக்குமுன்

பள்ளத்தாக்க ல்

அடக்கமான

ேமாேசயும்,

நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்து அடங்க ய எலியாவும் ஓர் உருவமாகப்
ப ரசன்னமாக

க ற ஸ்துவ டம்

ேபச னார்கள்.

அந்த

ஒளி

உருைவக்

காணக் கண் கூச ய ேயசுவ ன் சீடர்கள் தைலகவ ழ்ந்து ெகாண்டார்கள்
(III. 1913:88). (ஒளி உருவம், மரணமிலா வாழ்வு பற்ற ச் ச த்தர்களும், 19ஆம்
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ச .

இராமலிங்கம் ேபான்ற ச த்தைவத்த யர்களும் -

ச த்தர்களும் ேபச னார்கள். அஷ்டாங்க ேயாகத்த ல் இது ஓர் இலட்ச யமாக
இருந்தது.

தாசரும் கூட ேவறு சந்தர்ப்பத்த ல் குண்டலி - ேயாகம் பற்ற

எழுத யுள்ளார். ேமலும் இதைன தாசர் ெபௗத்த ேயாகம், பரிந ருவாண ந ைல
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ஆக யவற்ேறாடு உறவுப்படுத்த னார்).
ேமாேச குமரப்பருவத்த ல் தன் அண்ணைன ஒருவன் அடிக்கச் சக யாமல்,
அவைன அடிக்க அவன் உய ர் துறந்ததால் பயந்துேபாய் ேமாேச நாட்ைடவ ட்டு
ஓடிப்ேபானார் (II. 565).

அைலந்தார்.

அப்ேபாது அந்த மைலய ல் (சீனாய்)

‘ெகாைல ெசய்யாத ருப்பாயாக’ என்னும் கட்டைள அவருக்குக் க ைடத்தது.
அைத எடுத்துக் ெகாண்டு ேமாேச ஒரு ேதசம் ேபானார்.

அத்ேதசத்தார்,

சத்ய தர்மத்ைதப் ப ன்பற்ற (ெபளத்தம்) மாதா, ப தா, குரு என்ற மூவைரயும்
ெதய்வமாக வழிபட்டு வந்தார்கள். அைதக் கண்ட ேமாேசயும் தமது குருைவத்
ெதய்வமாகப் ேபாற்ற , சத்த ய தருமத்தால் ஞானத்ெதளிவுற்று லாமா எனும்
ெபௗத்த குருவானார் (I. 1908:566).
ேமாேச

எக ேபத்த யனாக

(எக ப்த யன்)ய ருந்தாலும்,

த ெபத்த யாக

ய ருந்த ேபாத லும், ெபரும்பாலும் சீனாய் மைலய ல் வச த்து வந்ததால்,
வடநாட்டாரால் சீனர்கள் என்றும், இசேரலர்கள் என்றும், ெதன்னாட் டாரால்
நாகர் குலத்தார் என்றும் அைழக்கப்பட்ட ஆசீர்வத க்கப்பட்ட கூட்டத்தார்க்குக்
குருவாக வ ளங்க னார் (1.566).
த ெபத்த ய

புத்த

குருக்கைள

லாமா

என்றைழப்பது

வழக்கம்.

ேமாேச, எலியா, க ற ஸ்து இம்மூவரும் சீனாய் மைலய ல் க ற ஸ்துவ ன்
பாட்ைடப்பற்ற ப் ேபச யப ன் க ற ஸ்து ச லுைவய ல் அைறயுண்ணும்படி
ேநர்ந்தது.

(புத ய ஏற்பாடு, லூக்காஸ் சுவ ேசஷம்.

ேபதுருைவயும்

ேயாவாைபயும்

ேவண்டுவதற்காக

ஒரு

யாக்ேகாைவயும்

மைலமீது

ஏற னார்கள்.

9 :

28 - 31 ேயசு

கூட்டிக்
அவர்

ெகாண்டு
ேவண்டிக்

ெகாண்டிருந்தேபாது அவரது முகத்ேதாற்றம் மாற யது; அவருைடய ஆைடயும்
ெவண்ைமயாய் மின்னியது; ேமாேச, எலியா என்னும் இருவர் அவேராடு
ேபச க் ெகாண்டிருந்தனர்.

மாட்ச யுடன் (மக ைம ப ரதாபம்) ேதான்ற ய

அவர்கள் எருசேலமில் ந ைறேவறவ ருந்த, அவருைடய இறப்ைபப் பற்ற ப்
ேபச க் ெகாண்டிருந்தார்கள்’ என்ற பகுத தாசர் எழுத யதற்குரிய ஆதாரம் ஆ.ர்.).
ப ன்னர்

க ற ஸ்து

ச லுைவய ல்

அைறயுண்டு

பாடுபடும்

ேபாது

ேமாேசைய லாமா�, என்றும், எலியாைவ ஏலி!’ என்றும் அைழப்பதாக ‘ஏலி
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ஏலி லாமா சபக்தானி’ என்ற க ற ஸ்துவ ன் கைடச ேபச்சு அைமந்தது (1.566).
(இதற்கு புத ய ஏற்பாடு மத்ேதயு சுவ ேசஷத்த லிருந்து சான்று : நண்பகல்
பன்னிரண்டு மணி முதல் ப ற்பகல் மூன்று வைர நாடு முழுவதும் இருள்
உண்டாய ற்று. மூன்று மணியளவ ல் இேயசு, ‘ஏலி ஏலி ெலமா சபக்தானி?’
அதாவது, என் இைறவா என் இைறவா ஏன் என்ைனக் ைகவ ட்டீர்’ என்று
உரத்த
ச லர்

குரலில்
அைதக்

கத்த னார்.
ேகட்டு

மற்றவர்கேளா,

அங்ேக

‘இவன்

ந ன்று

எலியாைவக்

ெகாண்டிருந்தவர்களுள்

கூப்ப டுக றான்’

என்றனர்.

‘ெபாறு,

எலியா வந்து இவைன வ டுவ ப்பாரா என்று

பார்ப்ேபாம் என்றார்கள்.

இேயசு மீண்டும் உரத்த குரலில் கத்த உய ர்

வ ட்டார்’ - மத்.

27:45 - 50) தாசர், இங்ேக ஏலி, ெலமா என்ற ெசாற்கைளப்

பற்ற க்ெகாண்டு, எலியா, லாமா என அைடயாளம் காணுக றார்.
‘ஏலி’

என்று

இேயசு

ெசான்னைதக்

ேகட்டவர்களில்

ச லர்

ஆனால்

ேராமானிய

வீரர்கள்?) எலியா என்று ெபாருள் எடுத்த ருப்பதற்கு மத்ேதயு சுவ ேசஷேம
சாட்ச ! தாசர் அவ்வாறு ெபாருள் படுத்த யது ஆதாரமற்றதாக இல்ைல.
இந்த எலியாவும், ஏேனாக் என்பவரும் வ ேதக முத்த

ெபற்றவர்கள்;

ேமாேச ஜீவன்முத்த ெபற்றவர். ஐம்பூதங்களில் கைரந்து மைறயக் கூடியவர்;
அந்தரத்த ல் உலாவும் சாரணர்; ச த்த முத்த ெபற்றவர் என்று தாசர், பைழய
ஏற்பாட்டிலுள்ள

தீர்க்கதரிச கைளயும்,

யூதகுலத்தைலவைரயும்

(patriarch)

ஆச ய ெபௗத்த சமண ச த்தர் மரபுக்குள் ெகாண்டு வருக றார் (1.566).
ெபளத்த த ரிவ கடத்த ன் மூன்று ேவத வாக்க யங்களும் ேமாேசய ன்
ந த்த ய

ஜீவனுக்கு

ஆத ய ல்

வழியாய ருந்தது.

ஒலிவடிவாய ருந்தது.

வார்த்ைதயாய ருந்தது.

இம்மூன்று

ேயாவான்

வாக்க யங்களும்

சுவ ேஷசத்த ல்

ஆத ய ல்

அவ்வார்த்ைத ேதவனிடத்த லிருந்தது.

அவ்

வார்த்ைதேய ேதவன் என்று வரும் ெதாடர் இதைனக் குற ப்பதாக தாசர்
கருதுக றார் (1.567).
தாவீது அரசனும், (க .மு.
ேவத

வாக்க யங்களான

1000 - க .மு.
நீத

962) ேமாேச அனுசரித்த

ெமாழிகைளப்

பற்ற க்

கூற னான்:

‘கர்த்தருைடய ேவதத்த ல் ப ரியமாய ருந்து இரவும் பகலும் அவ்ேவதத் த ல்
க யானியாய ருக்கப்பட்ட மனிதன் பாக்க யவான்’ இதைனேய க ற ஸ்து தமது
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மைலப்ப ரசங்கத்த ல்,
‘நீத ய ன் ேபரில் பச தாக முள்ளவர்கள் பாக்க யவான்கள்.

அவர்கள்

பரேலாக ராட்ச யத்ைத சுதந்தரித்துக் ெகாள்ளுவார்கள்’ என்றார் (1.567).
மாற்கு சுவ ேசஷத்த ல் வ சுவாசத்தால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றவன் பல
ெமாழிகைளயும் ேபசுவான், நஞ்ைச உண்டாலும் சாகமாட்டான், பாம்புகைளக்
ைகய ல் ப டிப்பான், அவன் ைகப்பட்டால் வ யாத யஸ்தன் ெசாஸ்தமைடவான்’
என்று கூற னார் (1567). (மாற்கு 16:15 - 18)
ேமற்ெசான்ன வழிகளில் ேமாேச மரணத்ைத ெவன்று ந த்த ய சீவைன
அைடந்து இருப றப்பாளரானார்.

தான் ெபற்ற ந த்த ய பலைனப் ப றரும்

அைடய ப ண்ேடாற்பவம் (ப ண்ட - உற்பவம்) பற்ற எழுத அதன்ப ன் ந த்த ய
வழிைய வ ளக்கும் மார்க்கத்ைத ஆரம்ப த்தார் (1.567).
புத்த தன்ம சாஸ்த ரிகள் யாவரும் உலக உற்பவம்,
பற்ற

அதன் அழவு

ஆராயாமல், உடைலயும் அதன் உற்பவத்ைதயும் உண்ைமையயும்

ஆராய்ந்தார்கள்.
எழுத னார்கள்.

அதனால் ஆத ய ல் ப ண்ேடாற்பவ தத்துவம் பற்ற ேய
அேத வழிய ல் ேமாேசயும் ப ண்ேடாற்பவம் எனும் கரு

உற்பத்த ய ன் வ ளக்கத்ைதயும் அதன் வளர்ச்ச முடிைவயும் வகுத்தார் என்று
தாசர் எழுத னார் (1.567).
இங்ேக தாசர், ஆத யாகமத் ெதாடக்கத்த ல் ேமாேச வ வரித்த ேதவனின்
உலக ச ருஷ்டி வ பரங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு கருப்ைபய ல் ப ண்டம் (கரு)
உருவாக க் குழந்ைத வ ருத்த யாவதாக உருவகப் ெபாருள் ேகாடைலச்
ெசய்துள்ளார். அது வருமாறு:
முதல் மாதம் : [ ஆழத்த ல் இருள் பரவ ய ருந்தது.

நீர்த்த ரளின் ேமல்

கடவுளின் ஆவ அைசந்தாடிக் ெகாண்டிருந்தது - ேமாேச]
தாய ன் கருப்ைப இருளைடந்து வ டாநீராக ய ஜலம் ந ைறந்த ருக்கும்
காலத்த ல், வ ைனக்கு ஈடாக சுக்க ல - சுேராணித (sperm-ovum) க ருமி த ரண்டு
கருப்பாயாச ஜலத்த ன் ேபாஷ ப்பால் (amniotic fluid) அைசவாடி வளர்ந்து…
முதல் மாத கர்ப்பம் உண்டாக றது - தாசர்.
இரண்டாம் மாதம் :
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ஒளி ேதான்ற ற்று கடவுள் ஒளிையயும் இருைளயும் ெவவ்ேவறாகப் ப ரித்தார்.
ஒளிக்குப் பகல்’ என்றும், இருளுக்கு இரவு என்றும் ெபயரிட்டார்.’ - ேமாேச
(முதல் நாள் பைடப்பு)]
� கருப்ைபஜலம் இரண்டாகப் ப ரிந்தது. ஒருபாகம் ேமல் ேநாக்க மார்ப ல்
ேசர்ந்து பாலுக்கு ஆதாரமாக யது;

மறுபாகம் கீழ்ந ன்று சப்தமாகும்

அக்க னிக்கும், சுவாசமாகும் காற்றுக்கும் ெவளி (space) யாகும் இடம்
புரிந்து ப ண்டம் வளர ஆதரமாக யது - தாசர்.
மூன்றாம் மாதம் :

[ அப்ெபாழுது கடவுள் வ ண்ணுலகுக்குக் கீழுள்ள

நீெரல்லாம் ஓரிடத்த ல் ஒன்று ேசர, உலர்ந்த தைர ேதான்றுக! என்றார். அது
அவ்வாேற ஆய ற்று உலர்ந்த தைரக்கு ந லம்’ என்றும், ஒன்று த ரண்ட நீருக்கு
கடல் என்றும் ெபயரிட்டார் புற்பூண்டுகைளயும், வ ைத தரும் ெசடிகைளயும்
கனிதரும் மரங்கைளயும் ந லம் வ ைளவ க்கட்டும்’ என்றார். அது அவ்வாேற
ஆய ற்று - ேமாேச ]
� கருப்ைப ஜலம் ப ரிந்து ப ண்டம் த ரண்டு,

கரசரணங்கள் ப ரிந்து

உேராமங்களுக்கு ஆதாரமாகும் சருமம் ேதான்றும் - தாசர் (1.568)
நான்காம் மாதம் : கடவுள் இரு ெபரும் ஒளிப்ப ழம்புகைள உருவாக்க னார்.
பகைல

ஆள்வதற்குப்

ெபரிய

ஒளிப்

ப ழம்ைபயும்

(சூரியன்),

இரைவ

ஆள்வதற்குச் ச ற ய ஒளிப்ப ழம்ைபயும் (ந லா) மற்றும் வ ண்மீன்கைளயும்
அவர் உருவாக்க னார் வ ண்ணுலுக வானத்த ல் அவற்ைற அைமத்தார் ேமாேச
� வாயுவ ன்

ஆதாரத்தால்

சூரியனிலிருந்து
பார்ப்பதற்கு

ப ரகாசம்

ஆதாரமான

சுவாசங்கள்
ேதான்றுவது
கண்களும்,

ேதான்றுவது

ேபாலவும்,

ேபாலவும்,

ப ண்டத்த ல்

ேகட்பதற்கு

ஆதாரமான

ெசவ களும் ப ரிக ன்றன - தாசர் (1.568)
ஐந்தாம் மாதம் :

[அப்ெபாழுது கடவுள், த ரளான உய ரினங்கைளத்

தண்ணீர் ேதாற்றுவ ப்பதாக!

வ ண்ணுலக வானத்த ல் ந லத்த ற்கு ேமேல

பறைவகள் பறப்பனவாக! என்றார் ! - ேமாேச
� பூமிய ன்
www.Kaniyam.com

ஆதரவால்

வ ருட்சங்களும்,
188

வ ருட்சத்த ன்

ஆதரவால்

FreeTamilEbooks.com

ராஜ் ெகௗதமன்

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

ெஜந்துக்களும் ேதான்ற ப் பறப்பன, தவழ்வன சீவ ப்பது ேபால் தாயார்
புச க்கும் அன்ன சாரமானது ப ண்டத்த ன் ெதாப்புழ் வழிேய ெசன்று
உடல் பருத்து வளரும் - தாசர் (1.568).
மாதங்களில்
உருவகப்

குழந்ைத

ெபாருள்

வளர்ந்து

காணும்

இப்படிேய ஆறாவது ஏழாவது

பத்தாம்

முைறய ல்

மாதம்
தாசர்

ெவளிவருவைத
வருணித்துள்ளார்.

தாசருக்குச் ச று துரும்பு க ைடத்தாலும் அைதத் தூண்களாக்க வல்ல
துணிச்சலும், ஆற்றலும் உைழப்பும் வ ேவகமும் இருக்க ன்றன. ைபப ள்
ஆத யாகம்

ச ருஷ்டிைய

மகப்ேபறு

நபர் தாசராக இருக்குேமா?

மருத்துவமாக

வாச த்த

முதல்

ஆத யாகமத்த ல் இறுத ய ல் கடவுள்

ஆத மனிதைன - ஆைணப்பைடத்த வ பரத்ைத உருவகமாகக் ெகாண்..
தாசர் அதற்குப் ெபளத்த தன்ம வ ளக்கத்ைதத் தந்தார்.
களிமண்ணால் உருவு ப டித்து, கடவுள் என்னும் ச ேரஷ்ட வஸ்துேவ
தனது

சீவ

சுவாசத்ைத

அதன்

என்று ேமாேச எழுத யைத,

நாச ய ல்

தாசர்,

ஊத ,

உய ர்

ெகாடுத்தார்

உடலுக்குள் உள்ள அற வு,

அன்பு பற்ற ச் ச றப்ப த்ததாக வ ளக்க னார்.

சாந்தம்,

அதாவது, ெபௗத்த தன்ம

சாஸ்த ரிகள் தங்கைளவ ட்டு, தங்களுக்கு அப்பால் ெவளிேய ேவறு ெபாருள்
இல்ைல என்ற ெகாள்ைகயுள் ளவர்கள்.
தங்களுக்குள்ளாகேவ
சீர்த ருத்துவேத சால்பு.
கூறுவர் (1.568).

பரம்ெபாருளாம் நற்ெசயல்கள்

இருக்க ன்றன.

அதனால்

தங்கைளத்தாேம

அதுேவ ந த்த ய ச வைன அைடயும் வழி எனக்

எனேவ ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்குள்ேளேய ேதவன் எனும்

ச ேரஷ்ட வஸ்துவ ன் சுவாசம் எனும் அற ெபாருள் இருக்க றது என்று
தாசர் வ ளக்க னார் (1.569).
ஒரு

வசனத்ைத

அவரிேலயும்

தாசர்

இதற்கு ஆதாரமாக க ற ஸ்து ெமாழிந்த

தந்துள்ளார்.

அதுேபால்

உங்களுக்குள்ளாக

என்று ேபசுக றவர்கள் நீங்களல்ல.
உங்களிலிருந்து
பராபரனுைடய

பராபரன்

ேபசுக றார்”

என்னிேலயும்

நான்

ந ைறந்த ருக்க ன்றான்

உங்கள் ப தாவ ன் ஆவ யானவேர

இைதேய

ெகாருந்த யரும்,

ஆலயமாய ருக்க ன்றீர்கள்’

என்ெறழுத யதாக

‘நீங்கள்
தாசர்

சுட்டியுள்ளார் (1.569).
களிமண்

உருவகம்
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கனிைய உண்ட காமிய உருவகம் ஒன்ைறத் தந்துள்ளதாகக் கூற அதற்குத்,
தாத்பரியம் காண முயன்றார் தாசர்.

ேதவன் பைடத்த ஆதாமும் ஏவாளும்

ச ங்காரத்ேதாட்டத்த ல் வாழ்ந்த ேபாது, அத்ேதாட் டத்த ன் மத்த ய லிருந்த
மரத்துப்பழத்ைதத் தவ ர மற்றபடி அவர்கள் எைதயும் உண்டு மக ழலாம்
எனக்

கட்டைளய ட்டிருந்தார்.

ெசான்ன

ேபச்ைசக்

ேகட்க றார்களா

இல்ைலயா என்பைதத் ெதரிந்து ெகாள்ளு வதற்கு அன்று ேதவனுக்கு இந்த
ேயாசைனதான் வந்தது. ஆனால் சந்தர்ப்பம் பார்த்துக் காத்த ருந்த சாத்தன்
சர்ப்பத்த ன் வடிவ ல் வந்து வ லக்கப்பட்ட மரத்த ன் கனிைய உண்டால்
நன்ைம தீைமையப் பகுத்தற யலாம் என்று ஆைச காட்டி ஏவாைள வஞ்ச த்து
உண்ணச் ெசய்தது;

ஏவாளுக்காக ஆதாமும் ெதரிந்ேத அந்த மரத்த ன்

கனிைய உண்டான். அதன் ப றேக நமது முதல் ெபற்ேறாருக்குத் தங்களின்
அம்மணம்

ெதரிந்தது;

அத லிருந்து

மனித

வம்சமும்

உற்பத்த யானது.

ஆத யாகமத்த ல் இடம் ெபறுக ற அப்பகுத :
ேமலும்

ஆண்டவராக ய

கடவுள்

ஆத ய ேல

ெசல்வமும்,

இன்பமும்

ந ைறந்த ஒரு ச ங்காரத் ேதாட்டத்ைத நாட்டி, அத ேல தாம் உருவாக்க ன
மனிதைன ைவத்தார் அந்தச் ச ங்காரத் ேதாப்ப ன் நடுப்புறத்த ேல சீவ யம்
தரும்

தருைவயும்

உற்பவ க்கப்
ச ங்காரத்

நன்ைம

பண்ணினார்.
ேதாட்டத்த லுள்ள

த ன்ைம

அற யத்தக்க

அன்ற யும்
சகலவ த

அவர்

வ ருக்ஷத்ைதயும்

அவைன

வ ருக்ஷங்களின்

ேநாக்க

“நீ

கனிகைளப்

புச க்கலாம். ஆனால் நன்ைமயும் த ன்ைமயும் அற வ க்கும் மரத்த ன் கனிைய
உண்ணாத ருப்பாயாக, ஏெனன்றால் அைத நீ புச க்கும் நாளிேல சாகேவ
சவாய்” என்று கற்ப த்தார் (ஆத யாகமம்: 2: 8 - 17).
இதற்கு

தாசர்

தந்த

மைறெபாருள்

வ ளக்கத்ைதக்

காணலாம்.

ேதாட்டத்த ன் நடுப்புறம் என்பது ெபண்ணின் நடுப்புறம், அதாவது அல்குல்
எனும் ெபண் குற ;
இன்பஸ்தானமான

சர்ப்பம் வஞ்ச த்தது என்பதற்கு சர்ப்ப வடிவான,
அல்குல்

அவைள

வஞ்ச த்தது

சாஸ்த ரப்படி ெபாருள் காணுக றார் (1.570).

என்றும்

ெபளத்த

ேமலும் வ ளக்குைகய ல்,

ெபண் என்பவள் பரிமளிக்கும் நந்தவன நறுமண மரம்; அவளது அல்குல்
இன்பசுகமான நன்ைம, தீைமைய ஈயத்தக்க கனி.
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கனிையப் புச த்தால் நன்ைம என்னும் புத்த ர பாக்க ய வ ருத்த யும், தீைம
என்னும் ேதக ெமலிவும் மரணமும் சம்பவ க்கும் என்றார் (1.569).

இதைன

புத்த தன்ம சாஸ்த ரிகள், ெபண்ணின் ேதக மத்த ய பாகத்த ல் அல்குல் எனும்
சர்ப்பம் உண்டு. அத ல் மாணிக்கத்துக்கு ஒப்பான நற்பலன் என்னும் புத்த ர
பாக்க யமும், வ ஷத்துக்கு ஒப்பான தீயபலன் என்னும் ப ணி மூப்பு சாக்காடும்
உண்டு என வகுத்ததாக தாசர் எழுத னார் (1 569). அதாவது ெபண்ேணாடு
ஆண் ெகாண்ட பாலியல் உறவ லிருந்ேத மனித இனத்துக்கு நன்ைமயும்
தீைமயும் ஏற்பட்டன என்பது தாத்பரியம்.
இதைனப் புத ய ஏற்பாட்டில் ேயசு கூற யைதயும், ெகாரிந்த யர் கடித
வாசகத்ைதயும் ெகாண்டு தாசர் ந ைலநாட்ட முயன்றுள்ளார்.

‘பரேலாக

ராட்ச யத்த ன் ந மித்தமாக வ வாகம் பண்ணாமல் இருப்பவர்களும் உண்டு’
என்றார் க ற ஸ்து. வ வாகமில்லாதவன் கர்த்தருக்கு உரியைவகளுக்காகக்
கவைலப்படுக றான்.

ஸ்த ரீையத்

ெதாடாத ருப்பேத

நல்லது

என்பது

ெகாரிந்த யர் ந ருபம். இவற்ற லிருந்து தாசர் கூற வருவது : புத்த ரபாக்க யம்
ேவண்டும் என்ற நன்ைம கருத னால் சதா இன்பத்ைத நாடி (கனி அல்குல்
காமம்), தீைமைய அைடவார்கள்.

நன்ைமயான ேபரின்ப வ ருட்சத்ைதேய

ெபௗத்த சாஸ்த ரிகள் ஜீவ வ ருட்சம், கற்பகத்தரு என்று ெசான்னார்கள் (I.
1908:570).
தாசரின் இந்தப் ெபாருள் ேகாடல் தாசருைடயது தானா?
அவர்

காலத்த ல்

ைபப ைள

ெபாருள் ெகாண்டார்களா?

இவ்வாறு

ேமற்கத்த ய

இல்ைல

ெபளத்தர்

கள்

என்பைத உறுத ப்படுத்த க் ெகாள்ள இங்கு

முயற்ச ேமற்ெகாள்ளப்படவ ல்ைல.

தாசேர இந்தப் ெபாருள் ேகாடைலச்

ெசய்த ருந்தார் என்றால் அவைர ேமைத என்ேற பாராட்டலாம்.
ேமாேசைய தாசர் ெபளத்த லாமாவாகக் காண முயன்றதற்கு அவைர
மட்டுேம காரணர் எனக் கூறவ யலாது. அவருக்கு முன்ேப கீைழத்ேதய நவீன
ெபௗத்தம் இப்படிெயாரு ெபாருள் ேகாடைலச் ெசய்த ருந்தது.

இத்தைகய

மறுவ ளக்கத்ைத தாசர் காலத்த ல் மறுத்துக் ேகள்வ ேகட்டுள்ளனர். ேமாேச
எக ப்ைதவ ட்டு அேரப யாவுக்கு வரேவய ல்ைல;

ப றகு எப்படி அவருக்கு

ெபௗத்த தன்மம் ெதரியும் என்ற ஐயம் அவர்காலத்த ல் எழுந்தது.
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சீனாய் மைல எக ப்த ன் க ழக்க லும், அேரப யாவுக்கு வடக்க லும் உள்ளது.
இவ்வ ரு ேதசங்களுக்கு இைடய ல் கைரவழிகளும், ேபாக்குவரத்தும் உண்டு
(I.570). ேமாேச 39 வயது வைர எக ப்த லிருந்தார். ப றகு 79 வயது வைர ைடயர்,
ேபான்ஷ யா என்னும் ேதசங்களிலிருந்தார். 80-வது வயத ல் எக ப்த லிருந்து
இஸ்ரேவல

(Israel)

வ டுவ த்தார்.

ப ன்னர்

ெஜரிக்ேகாபட்டணத்ைத

இஸ்ரேவலைர காட்டிவ ட்டு ஒரு மைலய ல் சமாத யானார்.
எப்படி சீனாய் மைலக்குப் ேபாய ருப்பார்?

எனேவ இவர்

என்ற ேகள்வ எழுந்தது (1.570).

இதைன மறுத்த தாசர், அெமரிக்க டாக்டர் ெஹன்ற என் சால்ட் என்பவரின்
எழுத்ைதச் சான்றாகக் காட்டினார். (1.570).
க .மு. 260 வருடங்களுக்கு முன் அேசாகர் ெபௗத்த குருக்கைள காபூல்,
கண்டஹார், ஆப்கானிஸ்தான், ச ரியா, மாச டன், ச ரீன், எப ராஸ், க ரீஸ்
முதலிய நாடுகளுக்கு அனுப்ப சத்த ய தன்மத்ைதப் பரவச் ெசய்தார் (1.570
- 71).

க .மு.

தன்மத்ைதப்

200இல் ெபளத்த குருக்கள் ச ரியா, பாலஸ்தீனம் நாடுகளில்
ேபாத த்து

வந்ததாக

புரபசர்

மகாப ஸ்

ந றுவ யுள்ளார்.

இேதேபால த ெபத், காஷ்மீர், ஆப்கானிஸ்தான், பர்மா, க ரீக் ேதசங்களில்
தன்மத்ைதப் பரப்ப யதாக அதார் சந்தர் முகார்ஜி ந றுவ யுள்ளார் என்று தாசர்
வ வாத த்தார்.
எல்லாம்

சரிதான்.

ஆனால்

ேமாேச

க .மு.2000

ஆண்டுகளுக்கு

முற்பட்டவர் என்பதால், க .மு. 200-ல் வந்த ெபளத்த குருக்களுக்கும், ெபளத்த
தன்மத்துக்கும் ேமாேசய்க்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று தாசர் காலத்த ல்
வ மர்சனம் வந்தது (1.571). இதற்கு தாசர் தந்த வ ளக்கம் ேவடிக்ைகயானது.
ேமாேச எழுத யவற்றுள் ச லவற்ைற ‘தள்ளுபடியாகமங்கள்’ என்று இவர்கேள
நீக்க வ ட்டு மற்றவற்ைறத் ெதாகுத்துக் ெகாண்டு வந்த காலம் க .ப .
ஆண்டுகளுக்குப் ப ன்புதான்.
இதனால் ேமாேச க .மு.

150

இதற்குப் ெபயர் ப ப லிக்கல்’ (Bibilical).

2000க்கு முற்பட்டவர் என்பதற்குச் சான்ற ல்ைல

என்று தாசர் கூற யத ல் ெபாருட்படுத்தத் தக்க வ சயம் எதுவும் க ைடயாது.
தாசர் இேதாடு வ டவ ல்ைல.

ேமாேச ஆச ய கண்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்,

சாம்பலின் ேமலமர்ந்து ஞானசாதன ச த்த
பரிந ருவாணமைடந்த
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சாம்பல்ேமேல வஸ்த ரம் வ ரித்து ெபௗத்தர்கள் ஞான சாதனங்கைளச்
சாத த்த வழக்கத்ைத அடிெயாற்ற யேத என்றார் தாசர் (1.572).
ேமாேசய ன்
என்றார்கள்.

ஆகமத்தார்,

ெபளத்த

சங்கங்கைளத்

த ருச்சைபகள்

ஒவ்ெவாரு சங்கத்தாரும் மற்றவர்க்கு எழுத ய ‘ந ருபங்கள்’

(கடிதம்) ைபப ளில் ெதாகுத்து ைவக்கப்பட்டன (1.572). ேமாேச மர ணத்ைத
ெவன்றவர் (1. 1909:574). இவ்வாறு மரணத்ைத ெவன்றவர் கைள ெபளத்த
சாஸ்த ரிகள் சமணமுனிவர்கள் என்றும், சமணரில் ச த்த ெபற்ற ச த்தர்கள்
என்றும் அைழத்தார்கள்.
க ராமத்த ல் ெசால்லப்படும் ஒரு பழெமாழிக்கு ஏற்றபடி தாசர் கேடச ய ல்
ேயசுக ற ஸ்துைவேய

புத்தைரப்

ேபால

ந ருவாண

ந ைல

எய்த வ ட்ட

ததாகதராகக்காட்ட முயன்றுள்ளார். ஒரு முைற ேயசு தமது சீடருள் ஒருவன்
தன் குடும்பத்தாரில் ஒருவன் இறந்துேபான தால் அவைன அடக்கம் ெசய்து
வர உத்தரவு ேகட்டான்.

அப்ேபாது அவர் அவைனப் பார்த்து மரித்ேதாைர

இனி மரிப்ேபார் அடக்கம் பண்ண ட்டும். நீ என் ப ன் ெதாடர்ந்து வா’ என்றார்
(1.575).
[‘அதற்கு

ேயசுநாதர்,

ெசய்யட்டும்.

’மரித்ேதார்

தங்களில்

மரித்ேதாைர

அடக்கஞ்

நீேபாய் சர்ேவசுரனுைடய இராட்ச யத்ைத அற வ ’ என்று

அவனுக்குத் த ருவுளம் பற்ற னார்’ - லூக் 9:60]
தாசர்

ேமற்ேகாளிடுவத ல்

வ ளக்கத்ைதக்

காணலாம்.

ச று

மாற்றம்

இருந்தாலும்

உலகப்ெபாருளில்

அவர்

தந்த

இச்ைசயுற்றவர்கள்

ப றப்பதும் இறப்பதும் இயல்ேப. க ற ஸ்துைவப் ப ன்பற்றுபவர்கள் உலகப்
ெபாருளில் பற்றற்றவர்கள். அதனால் மரித்ேதார் ெதாழில்களுக்கு (அடக்கம்
ெசய்தல்) அவர்கைள அனுப்பாமல் மரணத்ைத ெவல்லும் ெதாழிலுக்கு ேயசு
ந றுத்த னார்.
பஞ்சபுலன்கள் அடங்கும் ேபாது தூங்காமல் தூங்கும் வ ழிப்பு ந ைல
வரும்.

இதைன அவேலாக தரின் அஷ்டாங்க மார்க்கம் கூறுவதாக தாசர்,

கூற வ ட்டு, இந்த வ ழிப்புந ைல பற்ற (லலாடம்) தாயுமானவர், அகஸ்த யர்,
பாம்பாட்டிச்ச த்தர் முதலிய ெபௗத்த ஞானிகள் எழுத யுள்ளதாக ேமற்ேகாள்
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காட்டியுள்ளார்.
’ஆங்காரம் உள்ளடங்க ஐம்புலைனச் சுட்டறுத்து
தூங்காமல் தூங்க

சுகம்ெபறுவ ெதக்காலம்?’

- தாயுமானவர்

’லலாடத்த ல் தூங்குவாேய - அகஸ்த யர் பரிபாைஷ
தூங்காமல் தூங்க ேய சுகம் ெபறேவ.’ - பாம்பாட்டிச் ச த்தர் (1.578).
இதைன அனுசரித்ேத க ற ஸ்துவும் தமது சீடர்களிடம் வ ழித்த ருந்து
ெசபம்

பண்ணுங்கள்’

என்று

கூற யதாக

தாசர்

எழுத னார்

(1.578).

அப்ேபாஸ்தலர்களும் தங்கள் ந ருபங்களில் இைத வலியுறுத்த யதாகவும்
எழுத னார்.
இறுத த்தீர்ப்பு நாளில் (Judgement Day) எங்கும் எக்காளம் ஒலிக்கும்
என்றார்

க ற ஸ்து.

அப்ேபாஸ்தலர்கள்.

இதைனேய

சுரமண்டல

ெதானிகள்’

என்றனர்

அதாவது மனிதனின் ஞானத் ெதளிவாம் கைடச

நாளாதலின், புலன்களும் தசவாயுக்களும் (சுழுத்த ) ஒடுங்க , தசநாதங்களாம்
எக்காளம் எனும் நாத ஒலிகள் எழும்பும் என்றார் தாசர்.

இது ததாகதரின்

அட்டாங்க

சதா

மார்க்கத்த ல்

ஐம்புலன்கள்

ஒடுங்க யப ன்

ஜாக்க ரைதயால் தசவாயுக்கள் ஒடுங்க ,

வ ழிப்ப ன்

தசநாதங்கள் எழும்பும் என்று

ெபளத்த அட்டாங்கத்ேதாடு அஷ்டாங்க ேயாக சாதனத்ைதச் ேசர்த்து தாசர்
வ ளக்கம் தந்துள்ளார்.
‘கழுத்த ய ேல ேபாகாமல் ஒருமனதாய் ந ன்றால் சத்தெமன்ற நாதெவாலி
காத ல் ேகட்கும்’ - மச்சமுனியார் (1.579).

ந ருவாணம் எய்துதற்கு முன்

ேயசுக ற ஸ்துவ டமும் இத்தைகய ேயாக சாதன உச்சந ைல ஏற்பட்டதாக தாசர்
எழுத னார். இத்தைகய ந ைலய ல் ேதகம் கூச , உேராமம் ச லிர்த்து இதயம்
படபடத்து இரத்த வ யர்ைவ வரும் (உச்சமான ரத்தக் ெகாத ப்பு, ெநஞ்சுவலி
ஏற்படும் ேபாதும் இேத ெமய்ப்பாடுகள் ேதான்றும் என்பர்!).

க ற ஸ்து

வுக்கு ெஜத்செமன் ேதாட்டத்த ல் ேமற்ெசான்ன குற கள் ேதான்ற யதாக தாசர்
எழுத யுள்ள ர் (1.579)
[அவேரா

மிகுந்த

ேவதைனக்குள்ளாகேவ

இைறவனிடம் ேவண்டிக் ெகாண்டிருந்தார்.
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ெபரும் இரத்தத் துளிகைளப் ேபாலத் தைரய ல் வ ழுந்தது - லூக். 22:
44).
மறுரூபம் அைடவது என்பது ந த்த ைரைய ெஜய த்து வ ழித்த ருந் தால்
அைடயலாம்; முக்காலமும் அற யலாம்.

ேயசுக ற ஸ்து மறுரூபம் அைடந்து

காட்டினார். இதுேவ ஞான ந ைல. இைதக் கண்டவர் கைளேய ஞானத்தானம்
ெபற்றவர்கள் என்று கூறுவர் எனதாசர் எழுத யுள்ளார் (1.579) (ஞானஸ்நானம்’
எனும் த ருமுழுக்ைக தாசர் இப்ப டி வ ளக்க யுள்ளார்).
ஆத ேதவனின் (புத்தர்) அருள் ெமாழிையப் ப ன் பற்ற ேய ேமாேச,
ஏேனாக்,

எலியா,

க ற ஸ்து

ஆக ய

ேமன்மக்கள்

ந த்த ய

சீவ களாய்

வாழ்க றார்கள் என்று தாசர் தமது முடிைவ அற வ த்தார் (1.581).
ேமலும் தக்க சான்றுகேளாடு தாசர் ந றுவுக றார்.

இதைன

ஏகசக்கர வர்த்த

புத்தர், தமது முப்பதாவது வயத ல் கல்லால மரத்தடிய லிருந்து ஓதாமல்
உணர்ந்து உள்ளத் துறவு அைடந்து ந ருவாண ந ைல அைடந்தார் (1.582).
இைத அற ந்த க ற ஸ்துவும் தமது முப்பதாவது வயத ல் வனாந்த ரத்த ல்
உலாவ ய ேயாவானிடம் ஞானதானம் (ஞானஸ்நானம் ெபற்று குைகய ல்
அடங்க நாற்பது நாளில் ஞானவ ழி த றந்து ந ருவாணம் ெபற்றார் என்று
தாசர் எழுத யது க ற ஸ்தவர் களுக்குச் ச ரிப்பூட்டலாம்.

இருந்தாலும் இது

ச ந்தைனக்குரியேத (1.582).
இறுத யாக வந்த ஏசுப ராைன ெபளத்தராக்க ய தாசர் வரலாற்றுக்கு
முந்ைதய

ஆதாம்

-

ஏவாள்

காலத்துக்குப ன்

வந்த

இஸ்ரேயலரின்

மூதாைதயரில் தைலமூத்த ஆப ரகாமின் (க .மு. 1900) மைனவ சாரரைளயும்
வ ட்டுைவக்கவ ல்ைல.

இவைளப்

புத்த

தருமம்

தழுவ யள்

என்று

எழுத னார் (1.586). தாசரின் வ பரீத வ ளக்கங்கைளப் படித்து அத ர்ச்ச ய ல்
உைறயக்கூடிய க ற ஸ்தவர்கள் ச ந்தைனக்கு இறுத யாக ஒன்ைற தாசர்
முன்ைவத்தார்.

அன்ைறய க ற ஸ்துவ ன் ேபாதகத்துக்கும்,

ேபாதகத்துக்கும்;

அக்காலத்த லளித்த

ஞானத்தானத்த ற்கும்

(ஞானஸ்நானம்)

ஞானத்

(1.

யாேரா

ெதாகுத்துத்

எப்படிெயல்லாேமா
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தானத்துக்கும்,

யாெதாரு

இது சாத்த யம் என்றார்.

இன்ைறய

சம்பந்தமும்

தற்கால
இல்ைல.

நமக்கு எப்ேபாேதா யார்

தந்தவற்ைறேய

நாம்

இன்று
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முழுைமயான

சாத்த ய

வாக்காக

எடுத்துக்

ெகாண்டு

அவற்ைறேய

பரிபூரணமாக - ேகள்வ க்கு அப்பாற்பட்டதாக நமது ஆழ்மனத ல் ேசகரித்து
ைவத்த ருக்க ேறாம்.

இைத தாசர் உசுப்ப

மூலம்

ேவறு

ேகள்வ க்கும்,

ைவதீகத்ைதயும்,
பாடுகளுக்குத்

சாத்த யப்பாடு

க ற ஸ்தவத்ைதயும்

த றந்துவ ட்டார்

தலித்த னுைடய பார்ைவய லும்,
அறுத யானது

முடிவானது,

தாசர்

என்று

வ ட்டார்.

மறுவ ளக்கத்த ன்

களுக்கும்
இப்படி

எடுத்துக்

உட்படுத்த னார்.

மாற்றுச்

ெகாள்ளலாம்.

சத்த யப்
ஒரு

வாழ்வ ருத்தலுக்கான ேபாராட்டத்த லும்

இனி

ேபசுவதற்கு

ஒன்றுமில்ைல

என்பன

எைவயும் இல்ைல. இப்படி உரிைம ேகாருக ன்ற எல்லாவற்ைறப் பற்ற யும்
மாற்று

வழிகளிலும்

முைறகளிலும்

ேபச யாக

ேவண்டும்

என்பைதேய

தாசரின் முயற்ச களிலி ருந்து பாத க்கப்பட்டவர்கள் கற்றுக் ெகாள்ளலாம்.
இேதேபான்ற முயற்ச ைய நமக்குத் தரப்பட்டுள்ள தமிழ் இலக்க யங்கைளப்
பற்ற யும் ேமற்ெகாண்டார். அதைனயும் காணேவண்டும்.
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8. தமிழ் இலக்கியம் பற்றிய தாசரின்
ெபாருள்ேகாடலும் ெசால்லாராய்ச்சியும்
அேயாத்த தாசருக்கு இலக்க யம் என்றாேல ஒழுக்கம், தர்மம், அறம்
பற்ற ய

கல்வ யாகும்.

இத்தைகய

இலக்க யேம இலக்க யம்.
ேபான்ற

காவ யங்களும்

நூல்களும்,

த வாகரம்,

கல்வ ைய

உட்ெகாண்ட

ெபளத்த

மணிேமகைல, ச லப்பத காரம், சூளா மணி
வீரேசாழியம்,

நன்னூல்

ேபான்ற

இலக்கண

ப ங்கைல முதலான ந கண்டுகளும்,

த ருமூலர்,

ச த்தர்கள், தாயு மானவர் ஆக ய ச த்தர்களின் பாடல்களும், த ருக்குறள்,
நாலடியார், த ரிகடிகம், அறெநற ச்சாரம், ஆத்த ச்சூடி, ெகான்ைற ேவந்தன்
முதலான முற்கால ப ற்கால அறநூல் களும், இன்னும் பத்ெதான்பதாம்
நூற்றாண்டில்
ேயாகம்

புழக்கத்

சம்பந்தமான

த லிருந்த
நூல்களும்,

ேசாத டம்,
இன்று

கணிதம்,
ெபருவழக்க ல்

மருத்துவம்,
இல்லாத,

ஆனால் அன்று இருந்த ச த்த ைவத்த யம், ச த்தர் தத்துவம், நீத ெநற ,
ெபௗத்தம் ஆக யவற்ேறாடு ெதாடர்பு ைடயவர்கள் குழாங்களில் பய லப்பட்ட
பல்துைற நூல்களும் அேயாத்த தாசரின் வ த்துவத்த ற்கு அடிப் பைடயாக
அைமந்தன.

அவர்காலத்த ல் தமிழ் இலக் க யம் என்றாேல ைசவ -

ைவணவ இலக்க யங்கேள என்ெறாரு மரபு வலுவாகப் பரவ ய ருந்தது.
க .ப . 17ஆம் நூற்றாண்டில் இலக்கணக் ெகாத்து’ என்ற இலக்கண நூைல
எழுத ய ைசவ மடாத பத

ஶ்ரீலஶ்ரீ சாமிநாத ேதச கர் அவர்கள்,

தமது

நூற்பாய ரத்த ல் ைசவ சமய ச த்தாந்த நூல்கேள வீடுேபற்றுக்கு உரியன;
அவற்ைறத் தவ ர சமணெபளத்த காவ யங்கள், பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்ெதாைக,
பத ெனண்கீழ்க்கணக்கு, இராமன் கைத, நளன் கைத, அரிச்சந்த ரன் கைத
முதலிய இலக்க யங்கைளப் படித்து வாழ்நாைள வீழ்நாளாக்க ேவண்டாம்
என்று ைசவக் கத்த ரிக்ேகாலால் தணிக்ைக ெசய்த ருந்தார். இதனால் ைசவ
மடங்கள் ைசவசமய இலக்க ய ச த்தாந்தக் கல்வ ையேய பரப்ப வந்தன.
இச்ைசவ மரபுக்கு இைணயாக ஒரு ச றுபான்ைம ச த்தர் மரபும் கூடப்
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பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டு வைர வளர்ந்து ஆங்காங்ேக தனிமனிதர்களால்
ேபாற்றப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தது.

இது த ருமூலரிலி ருந்து பட்டினத்தார்

பத்ரக ரியார் ெகாஞ்சம் அருணக ரியார், ச வவாக்க யர் முதலான முக்க ய
ச த்தர்கள்,

தாயுமானவர்,

ச.

இராமலிங்கம் வழியாகத் தமிழகத்த ல்

ஏேதா ஒருவ தத் ெதாடர்ச்ச ையக் ெகாண்டிருந் தது.
அறம்,

ேயாகம்,

ைவத்த யம்,

எண்கணிதம்,

இம்மரப ல் தத்துவம்,

வானசாஸ்த ரம்,

மூலிைக

அற வ யல், ேவத யல், உடற்கூற்ற யல் முதலானைவ முக்க ய அற வ யல்
ெசால்லாடல்களாக இடம்ெபற்ற ருந் தன.
மரபு என்று கூடச் ெசால்லலாம்.

இைத ஒருவ தமான சந்ந யாச

இது அற வ யைலயும், த யானம் ேயாகம்

முதலான பய ற்ச கைளயும், அகவழிபாடு, ஒடுக்கம், மரணமிலா வாழ்வு
ஆக யவற்ைறயும் அன்றாட சாதனங்களாகக் ெகாண்டிருந்தது.

ைசவ

மரபு ேபாலக் ேகாவ ல் வழிபாடு, சடங்கு வ ழா பண்டிைக புேராக தம் பக்த
சாத என்ற ஆர்ப்பாட்டங்களும் அத காரங்களும் இல்லாமல், ெபரும்பாலும்
மக்கைள வ ட்டு ஏகாந்த சஞ்சாரங்களிலும்,

பரேதச யாத்த ைரகளிலும்,

வனவாசங்களிலுேம இம்மரபு தன்ைன வளர்த்து வந்த ருந்தது.

முன்னர்

ெசான்ன ைசவமரப ன் சமூக ஆர்ப்பாட்டங்கைளயும், ேவடங்கைளயும் இது
ஓயாமல் கண்டித்தது. சாத ேபதம், வ க்க ரக வழிபாடு, ஸ்தூலமான ேகாவ ல்,
இவற்றுக்கான சாத்த ரங்கள், சமய ேபதம் ஆக யவற்றுக்கு எத ராகக் குரல்
ெகாடுத்தது. மருட்டுக ன்ற எளிைமபைடத்த இம்மரப ன் ேபச்ச ல் ஆழமான
புத ர்களும் சங்ேகதங் களும் இருந்தன.
இம்மரபு சம்பந்தப்பட்ட ைவத்த யம்,
ஒழுக்கம்
இருந்தன.

ஆக யைவ

ேயாகம்,

அேயாத்த தாசருக்கு

இயற்ைக அற வ யல்,

முற்ற லும்

இணக்கமாக

அவருைடய முன்ேனார்கள் பாரம்பரியமாக ைவத்த யர்கள்,

ைவணவர்கள், ேசாத டம், கணிதம், வான சாஸ்த ரம் ஆக ய கைலகளில்
ேதர்ச்ச ெபற்ற ருந்தார்கள்.
சாத

எத ர்ப்புக்

இந்தப் பாரம்பரியத்த ல் உருவான தாசரிடம்

ெகாள்ைககள்

கருக்ெகாள்ளத்

ெதாடங்க ய

ேபாேத

அவர்காலத்த ல் மறுமலர்ச்ச யைடந்து ெகாண்டிருந்த ெபௗத்தம் அவருக்கு
சாத எத ர்ப்ப ற்கான அற வுச் ெசால்லாடலாக அைமந்தது.

அதன்ப றகு

அவரது ெமாத்த கல்வ யும் சாத எத ர்ப்ைபேய ைமயமாகக் ெகாண்டதாக
அைமந்து வ ட்டது.
www.Kaniyam.com
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உண்டு; இவற்ற ல் புலைம ெபற்ற ருப்பாரா என்பது சந்ேதகேம. அக்காலத்
தமிழ் வசன நைடய ல் ெபரும் அளவுக்கு சமஸ்க ருத ெசாற்கலப்ப ருந்தது;
ைவத்த யத் துைறய ன் கைலச்ெசாற்களும், ேசாத டம் - கணித கைலச்
ெசாற்களும் சமஸ்க ருதக் கலப்புற்ற ருந்தன. தாசர் இத்துைறகளிலும், வசன
நைடய லும் ஈடுபட்டதால் சமஸ்க ருத ெசாற்களின் பரிச்சயம் ெபற்ற ருந்தார்.
ெபளத்தத்த ன்

கருத்துக்கைளக்

கற்றற ந்தேபாது

களின் பரிச்சயம் ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
ஆனிெபஸன்ட்,
பழக்க

தர்மபாலா

வழக்கத்தாலும்,

முதலானவர்கேளாடு

பத்த ரிைகத்

பாலிெமாழிச்

ெசாற்

ஆல்காட், லட்சுமி நரசு,
தாசர்

துைறய ல்

ெகாண்டிருந்த

ெதாடர்ந்து

ஈடுபட்டு

உைழத்த காரணத்தாலும் அவருக்குச் சரளமாகக் கருத்துக் கைளப் புரிந்து
ெவளிப்படுத்தும் அளவுக்கு ஆங்க லப் பய ற்ச

இருந்துள்ளது.

மரபான

தமிழ்ச் ெசய்யுள் கல்வ பய ற்ச ைய முைறயாக ஒரு தமிழ்ப் பண்டிதரிடம்
ெபற்ற ருந்தார். அன்ைறய ைவத்த யம், ேயாகம், ேசாத டம், கணிதம், ந கண்டு
எல்லாேம இலக்க யம் ேபாலச் ெசய்யுளில் அைமந்த காரணத்தால் தாசர்
ேபான்ற அக்காலப் பண்டிதர்களுக்குச் ெசய்யுளில் நல்ல புலைம இருந்தது
என்பைத மறுக்கவ யலாது.
தாசர்

காலத்த ல்

பரவ ய ருந்தது;

புத ய

பாடபுத்தகங்களின்
இத்ேதைவையப்

ஆங்க லக்

அச்சகத்தார்களும்,

ேபரளவ ற்கு

கல்வ முைறக்குரிய

ேதைவ

பூர்த்த

கல்வ

குற ப்ப டத்தக்க

ெசய்து

இலாபம்

வ த்துவான்களும்,

நகரங்களில்

அகக்கட்டுமானத்த ல்
இடம்

ெபற்ற ருந்தது.

ெபறுவதற்காகேவ
பாடபுத்தக

சுேதச ய

கமிட்டியாரும்

ஓைலச்சுவடிய லிருந்த மரபான இலக்க ய இலக்கணங்கைள அச்ேசற்ற
வ ந ேயாகம் ெசய்தனர்.

பத ப்புக்கைல வளர்ந்தது;

இலக்க யங்களுக்கு உைர வ ளக்கங்களும்,
களும்,

மறுவ ளக்கங்களும்,

டன.

தாசரும்

அரச யல்

மறுவ ளக்கம்

பைழய ெசய்யுள்

அவற்ற லிருந்து சரித்த ரங்

ெசால்லாடல்களும்

ெசய்தார்;

ைசவத்ைதயும்,

எழுதப்பட்
தமிைழயும்,

தமிழைரயும் உள்ளிட்ட அரச யல் மறுவ ளக்கங்களும், ப ராமணிய அரச யல்
மறுவ ளக்கங்களும்

வந்து

ெகாண்டிருந்த

ேபாது,

இவற்ைற மறுக்கும் ெபளத்த - சாத ேபதமற்ற ஆத
மறுவ ளக்கங்கைளச் ெசய்தார்;
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தமிழ் இலக்க யங்கைள ெபளத்த அடிப்பைடய ல் அவர் வ ளக்க யைதயும்
அதற்காக அவர் ெசய்த நூதனமான ெசால்லாராய்ச்ச

ையயும் இங்ேக

ஓரளவ ற்குக் காணலாம். ‘த ருக்குறள்’ (முற்றுப் ெபறவ ல்ைல) த ரிவாசகம்’
(ஆத்த சூடி, ெகான்ைற ேவந்தன், ெவற்ற ஞானம்) ஆக ய நீத நூல்களுக்கு
தாசர் சாத ேபதமறுப்பு, ெபளத்த தன்மம், ச த்தர் ேயாக சாதனம் ஆக ய
அடிப்பைடய ல்
எழுத னார்.

புத ய

உைரகைளத்

தமது

பத்த ரிைகய ல்

ெதாடராக

இைவ ப ன்னர் தனி நூலாக ெதாகுக்கப்பட்டு ெவளிவந்தது

(ஶ்ரீ அம்ப ைகயம் மன் அருளிய த ரிவாசகம்) த ருக்குறைள தாசர் ‘த ரிக்குறள்’
என்ேற எழுத னார். ஏெனனில் இதைன ெபளத்த மூலநூலான த ரிப டகத்த ன்
வழிநூல் என்ேற
தாசர் நம்ப னார்.

த ரிமந்த ரம், த ரிவாசகம் (ஒளைவ), த ரிெவண்பா,

த ரிமாைல, த ரிகடுகம், ச த்தர் நூல் ஆக யைவ த ரிப டகத்த ன் சார்புநூல்
கள் என்ேற தாசர் எழுத னார் (11.568).

த ரிக்குறளுக்கு தாசர் பத வுைர,

ெபாழிப்புைர, கருத்துைர, வ ரித்துைர என நான்கு உைரகைள எழுத னார்.
தமது

வாழ்க்ைகய ல்

மகத்தானெதாரு

இலட்ச யமாக

அவர்

இதைனக்

கருத ய ருக்கலாம்; ஆனால் மரணம் அவைர இைத ஈேடற்றைவக்காதபடி
தடுத்துவ ட்டது. இந்த வ ரிந்த உைர எழுத ஒேர காரணம்தான்: த ருக்குறைள
த ரிக்குறளாக, த ரிப டகத்த ன் வழிநூலாக ஆக்குவேத ! அவர்காலத்த லும்,
அதற்கு முன்னிருந்தும் த ருக்குறள் - த ருவள்ளுவர் பற்ற ய சர்ச்ைசகள்
ேதான்ற வளர்ந்த ருந் தன. முதலில் ைசவர்கள் வள்ளுவைர ஈனச்சாத யார்
என அவர் நூலின் சமணக் கருத்த ன் காரணமாகப் பழித்து வந்தார்கள்;
தாசர் காலத்த ல் இத ல் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது; த டீெரன ைசவர்களுக்கு
த ருக்குறள் ைசவ ச த்தாந்த நூலாகவும், ெபாதுமைற - தமிழ்மைற என்றும்
ேதான்றலாய ற்று. இது தனி ஆராய்ச்ச க்குரியது. த ருவள்ளுவமாைல’ என்ற
சாற்று கவ ைதத் ெதாகுப்பும் சர்ச்ைசக்குரியதாக்கப்பட்டது. இது 1830களில்
நைடெபற்றது.

தாசர் வாழ்ந்த இருபதாம் நூற்றாண்டுக் காலப்பகுத ய ல்

த ருக்குறள் சகலராலும் ஏற்றுக் ெகாள்ளப்பட்டிருந்தது. எல்லா மதங்களும்
குறைளத் தங்கள் மதம் சார்ந்த நூல் என உரிைம பாராட்டின. தாசர் இவற்ைற
உைடக்கேவ த ரிக்குறள் உைர வ ளக்கம் எழுத னார் என்று ேதான்றுக றது.
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தாசர் தரும் வள்ளுவர் வரலாறு வ த்த யாசமானது.

ெபளத்த மதம்

ேமேலாங்க ய காலத்த ல் அரசர், வணிகர், ேவளாளர் ஆக ேயார்களுக்கு
கன்ம குருக்களாக இருந்தவர்கைளச் சாக்ைகயர், வள்ளுவர், ந மித்த கர்
என்றைழத்தார்கள்.
435).

இவர்கள்

கணிதத்த ல்

வல்லவர்கள்

(II.

1908

:

த ரிப டகத்ைத அடிெயாட்டி முப்பால் த ரிக்குறள்’ என்ற வழிநூைல

இயற்ற யவர் ெபயர் நாயனார். இவர் வடமதுைரக் கச்சன் என்ற அரசனுக்கும்
உபேகச

என்ற அரச க்கும் மகனாகப் ப றந்து பலேதசங்கள் சுற்ற னார்.

குலகுருவான சாக்ைகய முனிவரிடம் த ரிப டகம் கற்றார். த ன்னனூர் புத்த
சங்கத்த ல் ேசர்ந்து அறஹத் ஆனார் (II. 1908 : 455 - 56). இச்சரிதத்துக்குச்
சான்றாக, த ருக்குறள் சாற்றுகவ யான நல்கூர் ேவள்வ யாரின் உப்பக்க
ேநாக்க

உபேகச

’

என்ற

ெவண்பாைவ

(‘த ருவள்ளுவமாைல’)

தாசர்

எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்.
த ருக்குறைள 1830களில் பத ப்ப த்த வ சாகப் ெபருமாைளயரும் அவர்
தம்ப சரவணப் ெபருமாைளயரும் வள்ளுவைரப் பைறச்ச க்குப் ப றந்தைத
ேநரில் பார்த்தது ேபால அவதூறு ெசய்து வரலாற்றுப் புரட்டிைன ஏற்கனேவ
கண்ேடாம்.

1831லிருந்து 1847 வைர வந்த ைவத கர் - ப ராமணர் குறள்

பத ப்புக்களில்

சாத ெவற யும்

மதெவற யும்

ெவளிப்பைடயாக

ஏற்றப்பட்டன.

இவர்கைளத் தமிழ் வளர்த்த சான்ேறார்களாக இலக்க ய

வரலாறு எழுத ய ைசவர்கள் பாராட்டியுள்ளார்கள்.
என்ற தைலப்ைப ஏற்கவ ல்ைல.
வ னயப டகம்

எனும்

அச்ச ல்

தாசர் ‘த ருக்குறள்’

இதைனவ ட தன்மப டகம், சூத்ர ப டகம்,

த ரிப டகத்த ன்

த ராவ ட

ெமாழி

வழிநூலான

(முதலாம் ப டகத்த ன்) அறத்துப்பால், ெபாருட்பால், காமத்துப்பால் என்ற
த ரிக்குறேள (த ரி = மூன்று) சரியானெதன்றார் தாசர் (II. 568). மூன்று என்ற
எண்ணிக்ைகைய அடிெயாற்ற ேய இந்நூலுக்கு வள்ளுவர் முப்பால்’ என்று
ெபயரிட்டார் என்பது வரலாற்றுச் ெசய்த
த ருக்குறள்

கடவுள்

வாழ்த்து

என்ற

பகுத க்கு

புத்தரது

ச றப்புப்

பாய ரம்’ என்ேற தாசர் ெபயரிட்டார். பகவன்’ என்றால் (குறள்) புத்தப ரான்
என்ேற உைர எழுத னார்.
பகவனதாைணய ல்’
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(சீவக ச ந்தாமணி), ஆத பகவைனேய ெதாழுவாய் (இைடக்காட்டுச் ச த்தர்),
ஆத பகவன் அருமைற ஓதுமின் (த ரி மந்த ரம்) இேதேபால மலர்மிைச
ஏக னான்’ என்ற குறள் ெதாடர் புத்தைரேய குற க்கும் என்று பூந்தாமைரய ன்
வ ைரத்தும்ப ேமல் நடந்தான், (ச ந்தாமணி), மலர் மிைகச் ெசன்ற மலரடிக்கு
அல்லது என் தைலமிைச உச்ச தான் அணிெபறாஅ ’ (ச லம்பு) ஆக ய
ேமற்ேகாள் வழியாக ந றுவ னார்.

நீத்தார் ெபருைம’ என்ற நான்காம்

அத காரம், ந ருவாணம் ெபற்றவர்கள் ச றப்பு என்ேற தாசர் எழுத னார்.
வ ருந்து’ என்றால் வீட்டிற்கு வரும் அறஹத்துக்கள்,

ஆதுலர்கள் (உடல்

ஊனமுற்ேறார்) ஆக ேயாைரக் குற க்கும் என்றார். குறளுக்கு தாசர் வழங்க ய
ெபளத்த தன்ம உைர ஒரு தலித்த ய அரச யல் உைரதான். ஒரு ப ரத க்கு ஒரு
ெபாருள்தான் உள்ளது என்ற மாைய எப்ேபாேதா ச ைதக்கப்பட்டு வ ட்டது.
இதைன மிகத் தீவ ரமாக ந ைறேவற்ற யவர் தாசேர.
தமிழ் ெமாழிய ன் ேமன்ைம வ ளங்க ய காலம் ெபளத்த அரசர்களும்
சங்கங்களும் உபாசகர்களும் வாழ்ந்த காலம் என்ெறழுத னார் தாசர் (II. 548).
அப்ேபாது ெபளத்த சங்கங்கைளச் ேசர்ந்த சமணமுனிவர்கள், தமிழ் இலக்க ய
இலக்கணங்கைள வகுத்தார்கள் (II. 546).

மதுைரய ல் பத்தாய ரத்த ற்கு

ேமற்பட்ட ெபளத்த சங்கங்கள் இருந்தன (II. 539) முச்சங்கங்கள் இருந்ததற்குச்
சான்ற ல்ைல.

முதல்,

இைட,

கைடச் சங்கங்கள் எல்லாேம ெபளத்த

சங்கங்கேள என்றார் தாசர் (11.539). முற்றுப் ெபறாத தாசரின் த ருக்குறள்
உைரவளம் பற்ற த் தனியான வ ரிவான ஆய்வு ேதைவ.
ேமற்ெகாள்ளப்படவ ல்ைல.

இங்கு அது

ஒளைவய ன் ச ல நீத ப்பாடல்களுக்கு தாசர்

தந்த மறுவ ளக்கங்கைள இந்நூலின் கருத்த யல் எல்ைலக்குள்ளிருந்து
காணலாம்.
ஞானத்தாய் ஒளைவயார் இயற்ற யதாக மூன்று நூல்கைளச் ேசர்த்து
த ரிவாசகம்’ என்று தாசர் ெபயரிட்டுள்ளார். அைவ: 1. ஆத்த சூடி 2. குன்ைற
ேவந்தன் (ெகான்ைற ேவந்தன்) 3. ெவற்ற ஞானம் (ெவற்ற ேவற்ைக’ எனப்
ப ன்னால் ஆத வீரராமபாண்டியன் இயற்ற ய தாக இது த ரிக்கப்பட்டதாக
தாசர் கருத னார்) ‘அறம் ெசய் வ ரும்பு’ என்பைத தாசர் அறன் ெசயல்
வ ரும்பு என்று மாற்ற எழுதுக றார்.
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சாத க்கக் காரணம் அறன் என்றால் அறக்கடவுள் புத்தர், ெசயல்’ என்றால்
நற்காட்ச முதலான அட்டாங்கமார்க்கம். ெபளத்த நூலாக தாசர் கருத யதால்
இப்படி ஒரு மூலபாடத்ைதத் தந்தார் ேபாலும்.

மூலெபளத்த பண்பாட்ைட,

சமுதாயத்ைத, நாகரிகத்ைத அழித்த ப ராமணியம் ெபளத்த சரித்த ரங்களில்
இைடச்ெசருகல்கைளப் புகுத்த யும், மாற்ற யும், மைறத்தும் அவற்ைறேய
தனது

மூலபாடமாகத்

த ரித்தைதயும்

தாசர்

மீண்டும்

மாற்ற

ெபளத்த

மீட்டுவாக்கம் ெசய்தார். இதுமட்டு மல்ல, ஊக்கமது ைகவ ேடல்’ என்பதற்கு
தாசர் தந்த உைர நவீனத்துவ வளர்ச்ச ையக் கருத்த ல் ெகாண்டுள்ளது.
அது ப ன்வருமாறு: உனக்குள்ள முயற்ச ய ல் ேசார்வைடயாேத. இரய ல்ேவ,
டிராம்ேவ, ெடல்ல க றாப், ேபான க றாப், ெலத்த க றாப் முதலிய ெதாழில்கள்
யாவும் ைகவ டா ஊக்கத்த னால் வ ருத்த ெபற்ற காட்ச கள் எனப்படும்’ (II.
467) என்று ஊக்கத்த ற்கு த ருஷ்டாந்தமாக நவீன ஐேராப்ப ய அற வ யல்
- ெதாழில் நுட்ப வளர்ச்ச ையக் காட்டுக றார்.

கூடேவ ப ராமணியத்ைதத்

தாக்குக றார். இத்தைகய ெதாழில், அற வு ஈைக, சன்மார்க்க வளர்ச்ச கைளக்
ைகவ ட்டுவ ட்டுப்

ெபாய்

குருக்கள்

(ப ராமணியர்)

ேபாத க்கும்

ெபாய்ப்

புராணக் கட்டுக் கைதகைள நம்ப ஊக்கமற்ற ேசாம்ேபற களாய்ப் ப ச்ைச
எடுத்துண்பேத

ெபரும்

கல்வ

அப வ ருத்த

ேவண்டாம் என்றார் தாசர் (II. 467).
ெபௗத்தம்

அவைர

காரணத்தால்

ஒரு சாதைன தான்.

பாழைடய

தாசர் மரபான பண்டிதர் என்றாலும்

ப ராமணியத்துக்கு

நவீனத்துவத்ைதப்

என்ெறண்ணிப்

எத ர்

பூரணமாக

ந ைலய ல்
ஏற்றுக்

ந றுத்த ய

ெகாண்டிருப்பது

சனாதனத்ைதயும் புராணங்கைளயும் ேபாற்ற ய

ைவதீகத்ைதக் காலங்கடந்த பழைமயாகேவ தாசர் கண்டிருந்தார்.
‘ஏற்பத கழ்ச்ச ’

என்பைத

முற்ற லுமாக

நவீன

அற வ யல்

ஆய்வு

முைறயாகப் ெபாருள் ெகாண்டார் தாசர். ஒருவர் ெசால்லும் வார்த்ைதைய
வ சாரைணய ன்ற ஏற்றுக் ெகாள்வது இழிவு என்றார். ப ராமணன் தன்ைன
ப ரம்மா வாய லிருந்து ப றந்ததாகக் கூறுவைத வ சாரைணய ன்ற ஏற்றால்
ஏற்பவன் தாழ்ந்த சாத யானாக இழிவுக்கு ஆளாக றான். எனேவ அவனிடம்
ப ரம்மா யார்? உன் மைனவ எங்க ருந்து ப றந்தாள்?’ என்று ேகள்வ ேகட்கச்
ெசால்லுக றார் (II. 468).

சாத மத ேபதம் பாராட்டும் ெசால்லாடல்கைள

அப்படிேய ஏற்பது தலித்துக்கு இழிவு;
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வ சாரைண ெசய்ய ேவண்டும் என்க றார்.

ஓதுவது ஒழிேயல்’ என்பதற்கு,

அற ைவப் ெபருக்கும் கைல நூல்கைள வாச ப்பைத நீங்க டாேத என்று
நவீனப் ெபாருள் காணுக றார்.
வ மர்சனம்;

ஏற்பது இகழ்ச்ச ’ என்பது எத ர்மைற

‘ஓதுவது ஒழிேயல்’ என்பது ேநர்மைற அற வுைர.

பைழய

ப ரத ய ைன தாசர் அழித்து உைரமூலமாகப் புத ய, நவீன ப ரத ையப் பைடக்க
முயன்றது ெதரிக றது.
‘நூற்கைலகல்’

(பாடேபதம்:

நூல்

பல

கல்)

என்பதற்கு,

அற ைவ

வளர்க்கும் 64 கைல நூல்கைள வாச க்கக் கடவாய் என்று தாசர் உைர
எழுத , ந கண்டு முதல் அவஸ்ைத ஸ்தம்பம் வைரயுள்ள அந்த 64 நூல்களின்
ெபயர்கைள எழுதுக றார்.

‘ேமன்மக்கள் ெசாற்ேகள்’ என்றால் ச றந்த

மனுக்களின் (மனிதர்) ெசால்ைலக் ேகட்டு நட எனப் ெபாருள் கூறுக றார்.
ேமன்மக்கள் என்றால் உயர்ந்த சாத ய னர் என்று ெபாருள் இல்ைல என்று
கவனப்படுத்த யுள்ளார். ைதயல் ெசாற் ேகேளல்’ என்றால் ெபண்ேபச்ைசக்
ேகட்டு நடக்காேத என்பது மரபான பைழய ெபாருள்.

இதற்கு தாசர் தந்த

வ ளக்கம் அபாரமானது! ந ைனத்துப் பார்க்க முடியாதது. ‘ைதயல்’ என்பதற்கு
ெகாடூரம், மனம் ைதக்க, காயம்படக் கூறுவது என்று ெபாருள் ெகாள்ளுக றார்.
ைதத்தல் என்பேத ைதயல். பனிய ன் ெகாடூரத்தால் இைல உத ரும் மாதம்
ைத மாதம், ெகாடூரமான ெநய்கலந்த வஸ்துக்களுக்குப் ெபயர் ைதலம்.
இதயம் புண்படத் ைதக்கக் கூறும் வார்த்ைத ைதயல்ெமாழி.

இதனால்,

ெகாடூரமான ெசாற்களுக்குச் ெசவ ெகாடாேத என்ற ெபாருள் க ைடக்க றது.
ெபண்ணியலாளர்கள் தாசரின் இப்ெபாருள் ேகாடைலக் கவனிப்பார்களாக!
‘நீர்
நீ

வ ைளயாேடல்’

வ ைளயாடிக்

ச த்தார்த்தர்

என்றால்

பங்குனிப்பருவ

ேகாண்டாரினதடாேத

காமைனயும்

காலைனயும்

என்று
ெவன்ற

நீர்

ெபாருள்

வ ைளயாட்ைட
காணுக றார்.

ந கழ்ைவப்

பங்குனி

மாதத்த ல் ெபௗத்த அரசரும் குடிகளும் ஆணும் ெபண்ணுமாகச் ேசர்ந்து
நீர்வ ைளயாட்டாக
எனப்ெபயர்.

வ ைளயாடினார்கள்.

இதற்குக்

காமன்

பண்டிைக

காலப் ேபாக்க ல், இவ்வ ைளயாட்டில் ெபண்கள் மத மயங்க

கற்புந ைல தவற னர்;

ஆண்கள் பஞ்சவ ரதம் தவற னர்;

இதனால் நீர்

வ ைளயாட்ைடச் சங்கத்தார் தைட ெசய்தார்கள் என்று தாசர் ெபௗத்த
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வ ளக்கம் தருக றார்!
தாசர் ைவத்த யராதலால் ஒளைவய ன் ச ல ெமாழிகளுக்கு மருத்துவ
வ ளக்கம்

தந்துள்ளார்.

‘சனிநீராடு’

என்றால்

எள்

ெநய்

ேதய்த்துக்

குளிப்பதல்ல; உேலாக (சனி) ஊற்ற ல் ேதகம் முழுவதும் அழுந்த குளித்து
எழு என்பது ெபாருள் (II. 472).

பாலிய யல் சனி என்றால் இருள் என்று

அர்த்தம். சனிநீர் என்றால் உேலாக ஊற்று, தீர்த்தம் என்று ெபாருள். இதனால்
சர்வேராக ந வர்த்த

உண்டாகும் என்பது சகரசாஸ்த ர மூலபாடம் என்று

ைவத்த ய சாஸ்த ர முைற பற்ற தாசர் எழுத னார்.
‘இலவம் பஞ்ச ற்றுய ல்’ என்பதற்கு ைவத்த ய வ ளக்கம் தருக றார்.
இலவம் பஞ்சால் உஷ்ணேராகங்கள் (வ யாத கள்), பாரம்பரியமாக வரும்
மதுேமகம், குட்டேராகம், குழந்ைதகளின் மலபந்தம், குமரகண்ட வலி ஆக யன
நீங்கும்; தாது வ ருத்த யாகும் என்க றார் (II. 476).
ேதகத்ைதச் சுத்த

ெசய்வைத ஒருக்காலும் மறவாேத !

இதயசுத்த க்கு ஏதுவாகும்.
உைடேயாடு

ேதகசுத்த ேய

நம்ைம ஆளும் ஆங்க ேலயர் ெவண்ைம

ந றத்தால் சுத்த ேதத களாக இருக்க றார்கள்.
சுத்த

‘சீர்ெமய் மறேவல்’ =

இருப்பதால்

அவர்கைளச்

எப்ேபாதும் சுத்த ேதகம்,
சீர்ெமய்யர்,

சீர்ைமேயார்

என்பர். இதனாேல ஐேராப்பாவுக்கு 6 சீர்ெமய் (சீைம) எனப்ெபயர் வந்தது
என்று

ப ராமணிய

சுத்தத்த ன்

மாையைய

உைடத்து

ஆங்க ேலயரின்

சுகாதார அடிப்பைடய லான சுத்தத்ைத தாசர் முன்ைவக்க றார்.

தாசரின்

ெசால்லாராய்ச்ச அசாத்த யமானது!
தாசர்

நவீன

கல்வ ைய

வரேவற்றேபாது

ைகத்ெதாழில்கைளயும்,

வ வசாயத்ைதயும் ெபரிதும் வலியுறுத்த வந்தார். ெநற்பய ர் வ ைள என்றால்
ெநல்தானியத்ைத உழுது பய ரிடு என்று ெபாருள்.

ெநல்வ ைளச்சலின்

முக்க யத்துவத்ைத தாசர் ேவறு ேகாணத்த லிருந்து பார்த்தார். ரூபாய்க்குப்
பத்துப்படி அரிச வ ற்றது ேபாய் நான்கு படி வ ற்க றது; இதற்குக் காரணம்
ெநற்பய ைர வ டுத்து, சுயலாபத்த ற் காக மணிலாக்ெகாட்ைடையச் சாகுபடி
ெசய்க றார்கள். இதனால் நல்ல மைழ ெபய்தும் கூடப் பஞ்சம் ஏற்படுக றது
என்று தாசர் அவர்கால ேவளாண் ந ைலைய எடுத்துக்காட்டினார்.
’வ த்ைத வ ரும்பு என்றால் ைகத்ெதாழிைலக் கற்க வ ரும்பு என்று
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ெபாருள். இதைன வ ளக்க ய தாசர், ஒரு ெமாழிையக் கற்பது வ த்ைதயாகாது;
ப ற ெமாழியும் கற்க ேவண்டும்; மரம், ைதயல், ெபான்வ ைன, பய ரிடல்
முதலிய வ த்ைதகளில் ஒன்ைறத் ேதறக் கற்றால் எத்ேதசம் ேபானாலும்
ச றப்பு வரும் என்று தாசர் ெதாழில் சார்ந்த கல்வ ைய வலியுறுத்த னார்.
இனி,

அவர்காலத்த ல்

மரபான

ைவத்த யர்கள்

மத்த ய லிருந்த

ேயாகப்ப யாசக் கருத்ைத தாசர் தந்த உைரய ன் வழி காணலாம். ெகான்ைற
ேவந்தனில் வரும் எண்ணும் எழுத்தும் கண்ெணனத்தகும்’ என்பதற்கு,
கணிதத்த ல் எட்டு என்னும் தமிழ் வரிவடிவமும் (அ), அட்சரத்த ல் அகரம் என
வரும் வரிவடிவும் (அ), உள்ெமய், புறெமய் எனும் அருட்கண்ணாம் ஞானக்கண்
எனக் கூறுதல் ஒக்கும் என்க றார் தாசர்.

தாசர் - ைம வ குத ய ன்ற

அவ்வ டத்த ல் - ெமய் வ குத இட்ேட எழுதுவது அவரது தனித்தன்ைம. அதன்
சூட்சுமத்ைத அவேர வ ளக்க யுள்ளார்.
� ெமய் என்பது புத்தர் கண்டு பரிந ருவாணம் அைடந்தைதக் குற க்கும்.
இது மாந்தர் அகத்த ற்குள் உள்ளது ; - ைம என்பேதா மாந்தர்க்கு அப்பால்
உள்ளது. இது ெபளத்தர்களுக்கு உடன்பாடல்ல என்றார் (11.549).
உய ர்தான் உண்ெமய் (உள்ெமய்); உடல் என்பது புறெமய். இவற்ைறக்
கண்டைடய புத்தேர வரிவடிவங்களான அட்சரங்கைள பாலி, சமஸ்க ருதம்,
தமிழ் ஆக ய ெமாழிகளுக்கு வகுத்துத் தந்தார்.
ஆவ ; ெமய் எழுத்ெதன்பது உடல்.

உய ர் எழுத்துதான்

எழுத்துகளுக்ெகல்லாம் ஆத எழுத்து

அகரம் ; அகர அட்சரம் என்பது ேபர் உய ர்.

இப்ேபருய ராம் அண்நாவ ல்

உள்நாவ ல் அமுதுண்டு, அழியாத பாக்க யம் ெபற்றவனாக , புறெமய் அகற்ற
உள்ெமய்ய ல் (உண்ெமய்) ந ைலத்து நன்ெமய்யாம் தன்ம காய ததாகன்
ஆக றான் என்று புத்தரின் பரிந ருவாணத்ைதயும், ச த்தரின் அமுதம் உண்டு
மரணத்ைத ெவல்வைதயும், தாசர் இைணத்துப்பார்த்தார். ஆத்த சூடிய லும்
எண்ெணழுத்த கேழல்’ என்று இது வந்துள்ளது.

எட்டு என்னும் கணித

அட்சரமாகவும் (அ=8), எழுத்து என்னும் அகர அட்சரமாகவும் (அ) வ ளங்கும்
வரிவடிைவ அவமத யாேத. இதைன தாசர் வ வரித்ெதழுத யுள்ளார். அகரேம
எழுத்துக்களுக்ெகல்லாம் ஆத , ெதாடக்கம்.

அதுேவ அற ைவ வளர்க்கும்

ஞானக் கண் என்று எழுத்து - அற வுத் ெதாடர்ைப தாசர் வலியுறுத்த னார்.
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அேதாடு அகர எழுத்த ன் வரிவடிவான அ ’ என்பதன் ேயாக சூட்சுமத்ைதயும்
வ ளக்க னார்.
முதுக ன்

அகரத்த ன் சுழியானது புருவமத்த ய சுழி முைனய லிருந்து

தண்ெடலும்புள்

அளாவ ,

உந்த ய ல்

முைன

கூடி

பூணூல்

அைணவது ேபால மார்புள் ெசன்று, கண்டத்த ல் கால்வாங்க ந ற்கும். இைத
ப ரமரந்த னம், குண்டலிநாடி, குண்டலிசத்த என்றுங் கூறுவர். அகர அட்சரம்
கண்டத்த ல் ஊன்ற குண்டலிைய ந மிர்த்த குணம் குடி ெகாள்ளும் வழிக்கு
ஆத அட்சரமாகும் என்று தாசர் எண்கணிதம், அகர அட்சரம், குண்டலிேயாகம்
முதலியவற்ைறத் ெதாட்டுக் காட்டியுள்ளார்.
குண்டலி அன்று மரபான ைவத்த யமுைறக்கும், ச த்த தத்துவத் துக்கும்
இைடய லிருந்தது.
இருந்தது.

ேயாகசம்பந்தமான உடற்கூற்று இயலாக, பய ற்ச யாக

ஆங்க ல மருத்துவமும், அறுைவ ச க ச்ைச முைறயும், மனித

உடல் பற்ற ய நவீன அற வ யல் வளர்ச்ச யும் உருவாக ப் பரவ ய ப றகு இது
படிப்படியாகப் ப ன் தள்ளப்பட்டது. இன்று அது ேவறு தளத்த ல் மரபுசார்ந்த
உடல் - உள்ளப் பய ற்ச யாக - ேயாக முைறயாக ெசல்வாக்குப் ெபற்று
வருக றது.
தாசர் கூற ய குண்டலி பற்ற க்காணலாம். தாய ன் கருப்ைபய ல் குழவ
(ச சு) (Foetus) கட்டுப்பட்டிருக்கும் ேபாது அதன் மூச்சு உள்ளுக் குள்ேள ஓடிக்
ெகாண்டிருப்பது சுபாவம்; இயல்பு. அதாவது அதன் ெகாப்பூைழ ஆதாரமாகக்
ெகாண்டு இடது மார்ப ன் உள்ேள ேமல் ஏற இரு கண்களின் மத்த ய ல்
நாச முைனையத் தாவ , ச ரச ன் உச்ச ையக் கடந்து ப டரி வழிய ல் இறங்க
வலது முதுக ன் ப ன்புறம் இழிந்து மீண்டும் ெகாப்பூழில் கலந்து ந ற்கும்
(மூச்சு).

இப்படிச் சுழலும் நாடிையக் குண்டலி என்றும், அதன் குழலுக்குப்

ப ரம்ம ரந்த னம் என்றும் கூறுவர் (1.552). இவ்வாறு ச சுவ ன் உள்மார்புக்கும்
முதுகுக்கும் ஓடிக் ெகாண்டிருந்த மூச்சு (நாடி), கருப்ைபைய வ ட்டு அது
ெவளிவந்ததும் வாய்த றந்து கூச்சலிடும் ேபாது நாச த றந்து உள்ளுக்குள்
ஓடிக் ெகாண்டிருந்த மூச்சு உள்ளுக்கும் ெவளிக்குமாக ஓடத் ெதாடங்குக றது.
இதனால், கருப்ைபக்குள் ச சு இருந்தேபாது அதன் உள்ளுக்குள் மூச்சு
ஓட வழி ெகாடுத்த ருந்த நாடியானது குளிர்ந்து மண்டலமிட்டு (சுருண்டு),
சுருண்ட பாம்பு ேபாலக் ெகாப்பூழில் வைளந்து அவ்வழிைய அைடத்து
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வ டுக றது. தாய ன் கருப்ைபக்குள்ளிருந்தேபாது நீண்டு ஓடிக் ெகாண்டிருந்த
நாடி குழந்ைத ப றந்ததும் சுருண்டு அவ்வழி அைடந்தபடியால் அதற்கு
குண்டலிநாடி எனப்ெபயர் என்று தாசர் வ ளக்க னார் (1.552).
மீண்டும்
உள்ளுக்குள்

ப ரம்மரந்த னக்
த ருப்ப க்

குழல்

ெகாள்க றவனுக்கு

ந ருவாண சுகம் உண்டாக றது (1552).
நாடி,

வாழியாக

இடதுமார்புக்கும்,

வலது

மூச்ைச

மறுபடியும்

மாளாப்ப றவ ,

துக்கமற்ற

ப ரம்மரந்த னக் குழல் வழிேபாகும்

முதுக ற்கும்

சுற்ற

ந ற்க றபடியால்

அதைன உணர்த்தும் வ தமாக உபநயனம் கண்ட சாதனன் என உலேகார்
அற வதற்காக மதாணி பூணூல் எனும் முப்புரி நூைல இடது மார்புக்கும் வலது
முதுகுக்குமாக அணிக றார்கள்.

இந்த நூைல அணிந்தவன் ஐம்புலைன

அடக்கும் ெதன்புலத்தான் (அந்தணன்) என்பைதப் ப றர் அற வர்.
இல்லறவாச
அற ந்தவன்

உதவேவண்டும்.
என்று

அணிக றான் (1.

மக்கள்

1908:552).

இவைன
அற யுமாறு

மண்டலமிட்ட

மதாணி

இவேன

குண்டலநாடி

பூணூைல

மார்ப ல்

பூணுக்கு ஆதாரம் குண்ட லி, ப ரமரந்த னம்

எனப்படும் நாடியாகும். இதைனச் ச வவாக்க யர்
”உருதரித்த நாடிதன்னில் ஓடுக ன்ற வாயுைவ
கருத்த னால் இருத்த ஏகபாலம் ஏற்ற வல்லிேரல்
வ ருத்தர்களும் பாலராவர் ேமனியும் ச வந்த டும்” (1.55253)
என்று குற ப்ப ட்டார்.
ச சுப்பருவத்த ல்

அதனுள்

ஓடியதாகக்

ெபரியவரான ப றகும் ஓடைவக்கலாம்;

கூறப்படும்

மூச்ச ைனப்

அப்படி ஓடைவத்தால் இளைம

த ரும்பும் ; முதுைம, மரணம் இல்ைல என்ெறாரு தர்க்கம் இத ல் உள்ளது.
இதைன தாசர் ேயாகபரிபாைஷய ல், உபநயனம் என்னும் உதவ வ ழியான
ஞானக்கண்ெபற்று புருவமத்த ய லுள்ள சுழிமுைனநாடிைய அழுத்த , சதா
வ ழித்து,

சர்வ பாச பந்தங்கைளயும் ஒழித்து,

நனவ ல் சுழுத்த யாக த்

தூங்காமல் தூங்கும்ேபாது, தசநாடி களின் ெதாழில் ஒடுங்க , குண்டலி
நாடி ந மிர்ந்து சதநாதங்கள் ேதான்ற க் கலங்கச் ெசய்யும் (1.553) என்று
வ ளக்க னார்.

அதாவது நாச வழியாக நைடெபறும் சுவாசத்ைதப் பய ற்ச ,
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கட்டுப்பாடுகள் மூலம் அடக்க , ச சுவ ற்குள் நடந்த உள்மூச்சு ஓட்டத்ைத
மீண்டும் ெகாண்டு வந்தால் சுயம்ப ரகாசம் உண்டாகும் (1.553).

அந்தச்

சுயம்பு ஒளியான ேதயுய ன் ெநருப்பு) அகம், ராகதுேவச ேமாகங்களால்
சூடுற்று

அழியாதவாறு,

ேதயுவ ன்

அகம்

சாந்தம்

குளிர்ந்து

ஈைக

தன்ைன

அன்பு

உணாந்து

எனும்

ெபருக்கத்தால்

புளியம்பழமும்

ஓடும்

ேபாலப் ப ரிந்து மனிதன் என்னும் ெபயரற்று குளிர்ந்த ெதய்வம் எனும்
ஏழாவது ேதாற்றப்ெபயர் ெபறுக றான்.

அதாவது ேதவனாக றான் (1.553).

(பூமி > புல்பூண்டு புழு > மச்சம்பட்ச > மிருகம் > மனு > ேதவர் (1.554).
மனிதனுக்குள்ேள ேதயு என்க ற துர்ச்ெசயல்கள் அகன்று குளிர்ந்து சாந்தம்
ந ைறக க ற ேபாது ேதவனாக றான்.
குளிர்ந்த ந ைல அைடக றான்.
ெபறுக றான்.
எழுப்ப

சர்வ ஜீவன் மீது அன்பு பாராட்டும்
அப்ேபாது அந்தணன் என்ற ெபயர்

தாசரும் அவைரெயாத்தவர்களும் கூற ய இந்த குண்டலி

உள்வ ழியால் புருவமத்த ய சுழி முைனைய நாடும் பய ற்ச ய ல்

மனிதனின் ெசாந்த முயற்ச ேய இடம் ெபறுக றது. இங்ேக ைவத கத்துக்ேகா,
ப ராமணியத்துக்ேகா

இடம்

எழுப்ப

மனிதேன

ஒளிெபறும்

இல்ைல

என்பது

யமகாதகன்,

உறுத .
காலகாலன்,

குண்டலிைய
மரணத்ைத

ெஜய த்தவன் என்பர் (1.1908: 1908). புத்தர் இத்தைகய ந ைலைய எய்த யவர்.
புத்த

சங்கத்ைதச்

ேசர்ந்த

அறஹத்துக்களான

அந்தணர்கள்

தாங்கள்

இருப றப்பைடய - அதாவது ேசாத வடிவாக - ஒரு மாசம் இருக்கும் ேபாேத
சங்கத்தார்க்கும், ேதச அரசனுக்கும் ெதரிவ த்துத் தங்கள் வ ஹாைரக்கு
அருக ல் ஒரு கல்லைற கட்டி அதற்குத்தக்க சதுரக்கல் மூடி ஒன்ைறச்
ெசய்யச் ெசால்வார்கள்.

அக்கல்லைறய ல் சாம்பைலயும் கற்பூரத்ைதயும்

ெகாட்டி அமாவாைச அல்லது ெபௗர்ணமி நாளில் அறஹத்துவானவர்கள்
அதற்குள் உட்கார்ந்து சதுரக்கல்லால் மூடிவ டச் ெசய்வார்கள். அதற்குள்ேள
அவர்கள் ஆத க்குச் சமமாக (புத்தர்) சுயம்ப ரகாசமாய் ெவளித்ேதான்ற
இரு ப றப்பாளராவார்கள்.

இதுேவ சமாத (சம - ஆத ).

புத்தர் என்ற

ஆத க்குச் சமமான ந ைலயாகும். சமாத அைடந்த 15 ஆம் நாள் மாைலய ல்
கல்லைறையத் த றந்து பார்க்கும் ேபாது, அந்த அறஹத்த ன் தைல உச்ச
ெவடித்து பீடம் கைலயாமல், ச ரம் கவ ழாமல் இருந்தால் அவர் மரணத்ைத
ெவன்றவர் எனக் கண்டு ெகாள்ளலாம்.
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தானங்கள் ெசய்தார்கள் (1.557).

இதற்கு மாறாக, கல்ெலடுப்ப ன் ேபாது,

அறஹத்த ன் உச்ச ெவடிக்காமல், முடி சாய்ந்து க டந்தால் அவர் சமாத ந ைல
அைடயவ ல்ைல;

இறந்து வ ட்டார் என்றர்த்தம்.

இந்த இழிவு (எழவு)

வந்ததற்காக, உறவ னர்கள் தங்கள் மீைசகைளந்து துக்கத்த ல் இருப்பார்கள்
(1.557).

இவ்வாறு ஜீவன் முத்தர்களானவர் கைளத்தவ ர, அந்தரத்த ல்

உலாவும்

வ ேதக

உள்ளனர்

முத்தர்கள்,

இவர்கள்

89

சாரணர்கள்,

ச த்துக்கைள

ச த்தர்கள்

என்ேபார்களும்

வ ைளயாடவல்லவர்கள்

(1.558).

ேவதத்துக்கு அந்தம் ேவதாந்தம்; அஷ்ட (8) ச த்துக்களுக்கு அந்தம் ச த்தாந்தம்;
இவ்வ ரண்டுக்கும் மத்த ய ல் ேதகத்ேதாடு அந்தரத்த ல் உலாவுபவர்கேள
ச த்தர்கள்,

சாரணர்கள்.

இைதேய தாயுமானவர் ேவதாந்த ச த்தாந்த

சமரச நன்னிைல ெபற்ற வ த்தகச் ச த்தர் கணேம’ என்று பாடியதாக தாசர்
வ ளக்குக றார் (1.558).

புத்தேர ச த்தர்களின் தைலவர் என்று முடிக் க றார்

தாசர்!
இைதத் ெதாடர்ந்து மனேராகத்ைதயும் (மனவ யாத ) ேதகேராகத் ைதயும்
(உடல் வ யாத ) ேசர்த்ேத ெபளத்தரும் ச த்தரும் குணப்படுத்த ய தாக தாசர்
எழுதுக றார்.

மனம் உடல் இரண்ைடயும் குணப்படுத்தும் வ தமாகேவ

ெபளத்தமும், ச த்தர் ேபாதகமும் அைமந்தன.

புத்தரின் உத்தரவ ன் ேபரில்

தன்வந்த ரி என்ற தனவந்தன், பரத்துவாசரிடம் ைவத்த யம் படித்து, இந்த ர
வ காைரகளுக்கு அருக ல் ைவத்த ய சாைலகைள ஏற்படுத்த ைவத்த யம்
ெசய்தார். மனேராகங்கைள த ரிப டக ேபாதைனயாலும், ேதகேராகங்கைள
அவுடதங்களாலும் ேபாக்க னார் (I1.314).
ேமலும் தாசர் உடல் ேநாய்களுக்கும் மனத ன் குணம் குற்றங்களுக்கு
முள்ள சம்பந்தத்ைத வ ளக்க யுள்ளார்.

மனிதரின் ரேஜா, தேமா, சத்துவ

முக்குணங்களால், காமம் - ெவகுளி - மயக்கம் காரணமாக எழும் மூவ த
ேநாய் அடிப்பைடகளான வாதம் - ப த்தம் - ச ேலத்துமம் ேதான்றுக ன்றன.
வாதத்தால் 1500 வைக வ யாத களும், ப த்தத்தால் 1540ஆம், ச ேலத்துமத்தால்
1408ஆம்

உண்டாக ன்றன.

இவ்வ யாத களின்

ேதாற்றத்துக்கும்

உபாைதகளுக்கும் அவாக்கேள காரணம் (மனம்) (II. 310).
ேதாற்றங்கட்கு
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ெசயல்களும் காரணங்களாகும் (11.311). இதைன தாசர்,
1. மண், நீர், ெநருப்பு, காற்று முதலிய பூதங்களின் மாறுதலின் ெசயல்கள்
முதல் மூலம்
2. முக்குண அவாக்களான காமம் ெவகுளி மயக்கங்கள் இரண்டாவது
மூலம்
3. மனப்ேபாக்க ன் மீற ய ெசயல்கள் மூன்றாம் மூலம்
இந்த மூன்றுவ த ஏதுக்களால் ( soures) வ ைளவன சத்துவ வ ருத்த , தேமா
வ ருத்த , ரேஜா வ ருத்த . இக்குண வ ருத்த களால் வ ைளயும் வ யாத கேள
வாதம், ப த்தம், ச ேலத்துமம்.
இந்த வ யாத களின் பீடங்களாக, இருப்ப டங்களாக தாசர், தமிழகத்
த ன் ஐவைக ந லங்கைள (space) எடுத்துக் ெகாள்ளுக றார்.

ெநய்தல்

ந லமக்களுக்கு வாதேம வ யாத ய ன் பீடம் ; குற ஞ்ச க்கு ப த்தம், முல்ைலக்கு
ச ேலத்துமம்,

மருதத்துக்கு வாதத்த ல் ப த்தம்,

பாைலக்குப் ப த்தத்த ல்

ச ேலத்துமம் பீடங்கள் என்க றார் (II. 311)
இந்த ேநாய்கைளத் தீர்க்க உதவும் மருந்துகைளத் தயாரிக்க ஐந்து மருந்து
ஆதாரங்கைளத் தாசர் தருக றார்.

1 உேலாகம் 2.

மூலிைக 3.

உப்பு 4.

பாஷாணம் (நஞ்சு) 5. ரத்த னம்.
1. உேலாகங்களால் உடம்ப ன் உறுப்புக் குைறகைள அகற்றலாம்.இரத்த
வ ருத்த க்கு அயம் (இரும்பு);
வ ருத்த க்கு

வங்கம்,

மூைள வ ருத்த க்குப் ெபான்;

அஸ்த ய ன்

வ ருத்த க்கு

ெவள்ளி,

மாமிச
நரம்பு

வ ருத்த க்கு தரா, சரும வ ருத்த க்குத் தாமிரம் (11.311)
2. மூலிைககளில், அயம், ெபான், தாமிரம் சம்பந்தமானைவ உள்ளன.
அவற்ைற அற ந்து உபேயாக க்க ேவண்டும்.
3. உப்ப ன் வைககளிலும் அயம், ெபான், வங்கம், ெவள்ளி, தரா தாமிர
சம்பந்தமான உேலாகங்கள் உண்டு (II. 311)
4. பாஷாணம்,
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5. ரத்த னம் வைககளில் உேலாக சம்பந்தங்கள் உள்ள ன (II. 312).
இந்த ஐந்த லிருந்தும் ேநாய்தீர்க்கும் மருந்துக்கைளத் தயாரிக்கலாம்
(II.312).
இதுவைர குண்டலிேயாகம், சமாத ந ைல, மருத்துவம் பற்ற த் தாசர்மூலம்
அவர்காலத்த ல் ந லவ ய கருத்துக்கைளத் ெதாகுத்துக் ெகாண்ேடாம். இைவ
குற த்த வ ரிவான வ ளக்கங்கைளேயா,

வ மர்சனங் கைளேயா இங்ேக

ைவக்க முடியாைமக்குக் காரணம் நமது அற யா ைமேய! தாசரின் கருத்த யல்
கட்டைமப்ப ற்கு இைவ பங்களித்துள்ளன என்பைதச் ெசால்லேவ இந்த
வ பரங்கள். தமிழ் இலக்க யத்ைத ெபளத்த அறம், மருத்துவம், நவீனத்துவம்,
ேயாகம்

ஆக யவற்ற ன்

ேநாக்க லிருந்து

தாசர்

மறுவாச ப்புச்

ெசய்து

அதைன ெபளத்த - நவீனமயமாக்க யைம பற்ற அற ந்த ப ன்னர் அவரது
ெசால்லாராய்ச்ச

பற்ற யும் ெதரிந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.

ெபௗத்த ந ைலய லிருந்து சாத
இழிந்த தாகேவா,
ெசாற்கைள
எவ்வாறு

- மதேபத மறுப்பு ேநாக்க ல் ஏற்கனேவ

ைவதீகப் புனிதம் மிக்கதாகேவா ெபாருள்பட்டுவந்த

ஆராய்ச்ச

ெசய்து

அர்த்தங்கைளத்

தனித்தமிழ்,

தமிழர்

என்ற

ேதவேநயப்பாவாணர்
தாசரும்,

தாசர் தமது

ெசாற்கைள

அவருக்கு முன்ேப,

அரச யல்

ஆராய்ச்ச

தைலகீழாக்க யுள்ளார்
ந ைலப்பாட்டிலிருந்து

ெசய்தாேரா

ெபளத்தத்த ன் சாத

அவ்வாேற

ேபத மறுப்பு என்ற

அரச யல் ந ைலபாட்டிலிருந்து ெசாற்கைள ஆராய்ச்ச ெசய்தார். எப்ேபாதுேம
பாத க்கப்பட்டவர்கள்

தங்களுைடயைவ

என்று

எடுத்து

ைவக்க

ஏதும்

இல்லாத ேபாது, இருக்க ன்றவற்ைற உைடத்துப் பார்ப்பது வழக்கம்தான்.
ெசாற்கைளப்

ப ரித்துப்

புத ய

அரச யல்

ேசர்க்ைககள்

தங்களுைடயவற்ைற முன்ெனடுத்து ைவப்பார் கள்.

வழியாகத்

தாசரும் பாவாணரும்

இந்த முைறய ல் ஒத்துப்ேபாக றார்கள்.
தாசர் தமது காலத்த ல் இழிவழக்காக ஆக ய குற ப்பாக தலித் சார்ந்த
ெசாற்களுக்கு தாம் கருத ய உயர்ெபாருளில் அவற்ைற உைடத்துப் ப ரித்துச்
ேசர்த்து, அவற்ைற மூலத்த ல் ெபளத்ததன்மம் சம்பந்தப்பட்டைவயாகேவா,
உயர்வழக்குைடயைவயாகேவா

தைல

கீழாக்குவார்.

ப றகு

அைவ,

அவற்ற ன் மூல உயர் ெபாருைள இழந்து இழிெபாருளாகேவா ைவதீகச்
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சார்பு ெபற்றுவ ட்டதாகேவா சாதைன பண்ணுவார்.

பாவாணர் எவ்வாறு

ெசாற்களின் ேவர்கைள ஆரியக் கலப்பற்ற தூய ந ைலக்கு, தனித்தமிழ்
ந ைலக்கு உந்த ச் ெசன்றாேரா அவ்வாேற தாசரும் அவருக்கு முன்னர்,
ெசாற்கைள

ைவதீக

சாத ேபதக்

கலப்பற்ற

த ராவ ட

ெபளத்தத்த ற்கு

உந்த ச் ெசன்றார் என்று கூறலாம். சாத ’ என்பைதத் தமிழ்ச் ெசால்லாகக்
ெகாண்டு, இது சாத த்ேதார்’ ‘சாத ப்ேபார்’ என்பைதக் குற க்கும் என்றும்,
தன்னுய ர்ேபால் மன்னு ய ைரக் காப்பேத அரிய ெசயல், அதுேவ சாதைன;
அச்சாதைனையப்

புரிபவேர

ெபரிய

சாத கள்,

என்று

தாசர்

ெசய்த

ெசாற்ெபாருள் ஆராய்ச்ச , ெபளத்த தருமத்த ன் உய ைரக் ெகால்லாைம என்ற
சீலத்ேதாடு சாத ையப் ெபாருத்துவதாக உயர்ந ைல ஆக்கம் ெபறுக றது. (III.
1908:17).
சண்டாளன்’

என்ற

ெசால்

சாத யக்

ெகட்டவார்த்ைத.

உயர்சாத ேயார் என்ேபார் அடிக்கடி பயன்படுத்த னர்.
தீட்டுக்குள்ளாகும்

மக்கைளக்

குற க்கப்

பயன்பட்டு

இதைன

இது ப றப்பால்
வந்தது.

இதற்கு

அறுவைகத் ெதாழில்புரிபவன் என்ற வ ழுமிய ெபாருைளத் தாசர் தம்
ஆராய்ச்ச மூலம் ெபற்றார்.

தண்+ஆமைர = தண்டாமைர (குளிர்ச்ச யான

தாமைர) ஆவது ேபால, சண்+ஆளன் = சண்டாளன் என்றானது என்று
வழக்கமான புணர்ச்ச இலக்கணத்ைத மீற தாசர் பகுபதம் பண்ணியுள்ளார்.
சண் = ஆறு ;
என்ற

சண்மதம், சண்முகம் என்பவற்ற ல் சண் என்பது ஆறு

எண்ணிக்ைகையச்

சுட்டும்.

அதுேபாலச்

சண்டாளன்

எனில்

ஆறுவ த ெதாழில்புரியும் உயர்ந் ேதாைனக் குற க்கும் என்றார் தாசர்.
இதுேவ

பார்பனியத்தால்

தீண்டத்தகாதவைனக்

குற க்கும்

வைசச்

ெசால்லாக்கப்பட்டது. இலக்கணப் புணர்ச்ச படி, தண்+தாமைர என்பைவேய
தண்டாமைர என்றாகும்.
சண் டாளன் என்றாகும்.

இதன்படி பார்த்தால் சண் +தாளன் என்பைவேய
தாசர் ெசான்னபடிேய பார்த்தால், புணர்ச்ச

வ த ப்படி, தண் + ஆமைர = தண்டாமைரயாகாது; தண்ணாமைர யாகும்;
இேத வ த ப்படி, சண் +ஆளன் = சண்ணாளன் என்ேற புணரும். சண்ட்+ஆளன்
தான் சண்டாளனாகும். இைதப்பற்ற ெயல் லாம் தாசர் கவைலப்படவ ல்ைல;
மூச்சுட்டும் அளவுக்கு ஒருவன் அமுக்கப்படும்ேபாது உய ர் வாழ்தல் எனும்
ேபாராட்டத்த ன் ெவடிப்பாக அவன் அந்ந ைலய லிருந்து எந்த வ தத்த ேலனும்
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மூச்சுவ டு வதற்காக கரடுமுரடான எத்தனிப்புக்களில் இறங்கேவ ெசய்வான்.
இது இயற்ைக வ த .

இந்த இயற்ைக வ த ய ன் அடிப்பைடய ல்தான் தாசர்

இலக்கணப் புணர்ச்ச வ த ைய மீற ய ருக்க றார் ! ேதவ அடியார் என்ற ச றப்பு
ெமாழி இன்று தட்டுவாணி என்று இழிவழக்கானைதப் ேபாலேவ ‘சண்டாளன்’
என்பதும் ஆய ற்று என்பது தாசர் கண்டு ப டிப்பு (III. 1907 2).
‘மடாத பத ’
மூலவழக்க ற்கு

என்ற

ெசால்ைல

இட்டுச்

எடுத்துக்ெகாண்டு

ெசல்லுக றார்

தாசர்.

பாலி

மடாத பத க்கு மஹாய ட அத பத என்று ெபாருள்.
ெதய்வ சைபேயார் ெசய்யும்

ெசயல்கள் :

அதன்

ெமாழிய ல்

இந்த மகா இடமாக ய

நல்லூக்கம்,

முதலான ெபௗத்த சங்கத்தாரின் சீலங்களாகும்.
ெபௗத்த மடாத பத கள் இன்ற ல்ைல;

அதைன

நல்வாய்ைம,

இப்படிப்பட்ட ேமலான

இன்றுள்ள மடாத பத கள் ெவறும்

டம்பமடாத பத கள், ேவஷபுேராக தர் கள் என்க றார் தாசர் (III. 1909:17 - 18).
தாசர் குற ப்ப டும் அவர்கால மடாத பத கள் த ருவாவடுதுைற, தருமபுரம்
முதலான

ஊர்களிலிருந்த

ைசவ

மடங்களின்

ஆதீன

கர்த்தர்களான

ேதச கர்கேள; தம்ப ரான்கேள. ைசவச் சார்பானைத தாசர் ெபௗத்தத்துக்கு
இடம்

ெபயர்த்துள்ளார்.

இல்லாதவர்களுக்கு,

வரலாற்ற ல்

இருக்க ன்ற

தம்ைம

வற்ைறத்

ந ைலந றுத்த

தமக்குரிய

ஏதும்

சாதனங்களாக

அபகரிப்பதும், தூைணத் துரும்பாக்குவதும், துரும்ைபத் தூணாக்குவதும்
ேபாராட்ட முைற களாக அைமக ன்றன. தாசர் இவ்வைகப் ேபாராட்டத்த ற்குச்
ச றந்த முன்ேனாடி.
தாசர்

காலத்த ல்

ெசல்லுைகய ல்,

(அவருக்குப்

சாத ேபதமில்லாக்

ப றகும்
கூட்டத்தார்

கூட)

ப ணம்

(பைறயர்)

கள்

தூக்க ச்
குடித்து

ெவற க்கூத்தாடிப் ேபாவைதக் கண்டு அதன் உண்ைம’ வரலாற்ைற அதன்
உயர்ந்த ந ைலைய எடுத்துக் கூற னார். ந ருவாண மைடந்த ப ன் புத்தரின்
ேதகத்ைதத் தகனம் ெசய்ய எடுத்துப்ேபான ேபாது அதைன ஆனந்தக்
கூத்தாடிக் ெகாண்டாடினார்கள் ெபளத்தர் கள். அந்த ஆனந்தக் கூத்துதான்
இன்று கால மாற்றத்தால் துக்கக் கூத்தாக வ ட்டது; இதைனத் தைட ெசய்ய
ேவண்டுெமன்று தாசர் ேகாரிக்ைக வ டுத்தார் (III. 1910: 25).
வ பூத

என்பது
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மந்த ரம் மாத ரி இது அபூர்வ சக்த

ெபற்றதாகச் ைசவர்கள் கருத னார்

கள். இதைனத் தாசர் தைல கீழாக்க னார். வ பூத ய ன் மூலச்ெசால் மாபூத ’.
புத்தரின் அஸ்த ைய இது குற த்தது (III. 1910:32).

இவ்வாறு வ பூத ையச்

ைசவர்களிடமிருந்து ைகப்பற்ற ய தாசர் ைவணவக் கடவுள் வ ஷ்ணுவ ன்
ைககளிலிருந்த

சங்க ைன,

ெபளத்த

சங்கமாகவும்,

(சங்கு

>

சங்கம்),

சக்கரத்ைத புத்தரின் தர்மச்சக்கரமாகவும் (அற ஆழி) இடம் ெபயர்த்தார்.
இதற்ெகாரு சரித்த ர ஆராய்ச்ச ையத் தந்துள்ளார். இராமனுஜர் காலத்த ல்
தாமைர

ேரைகயுள்ள

ச த்தார்த்தரின்

பாதத்ைத

வ ஷ்ணுவ ன்

பாதம்

எனக்கூற ய ைவணவர்கள் அதைனத் தாமைர மலர்மீது ந றுத்த னார்கள்.
அவர்கேள

ெபளத்த

சங்கத்ைதச்

சங்காகவும்,

தன்ம

சக்கரத்ைதச்

சக்கரப்பைடயாகவும் ஆக்க வ ஷ்ணு வ ன் ைககளில் ைவத்துப் பூச த்தார்கள்
(III. 1910 32).

எத ர்ப்புராணம், எத ர்வரலாறு கட்டுவதன் மூலமாக தாசர்

ைவதீகத்ைத ந ர்மூலம் ெசய்ய முயன்றுள்ளார்.
ெபளத்தத்த ன் ெகாள்ைககைள உருவ எடுத்து, க ரக த்து சூன்யவாத
மாக,

ஏகான்மவாதமாக

மாற்ற

ப ராமணியத்துக்குப்

புத்துய ர்

தந்த

சங்கராச்சாரியாைர தாசர் சங்க அற ஆச்சாரியார்’ என்று ப ரித்து எடுத்து
அதைனப்

புத்தரின்

நாமங்களில்

மருவ

எளவானதாக

இழிவுதான்

ஒன்றாக
ஒரு

மாற்ற னார்

வழக்ைக

(III.

1910:37).

எடுத்துக்ெகாண்டு,

ந ருவாணமைடயாமல் ெவறுமேன ஒருவர் மரணம் அைடந்து இழிைவ
ஏற்றைதக் குற ப்பேத இழிவு - எளவு.
ெபருவ ரல்கள்

இரண்ைடயும்

இத்தைகய ப ணத்த ன் கால்

ேசர்த்துக்கட்டுவது

நீங்கவ ல்ைல என்பைதச் சுட்டவும்,

பந்த

பாசக்கட்டு

ப ேரதத்த ன் ச ரச ன் அருேக தீபம்

ஏற்றுவது, மரணித்தவன் ச ரச ன் உச்ச ய லிருந்த ேசாத அவ ந்துவ ட்டைதச்
சுட்டவும்,

ப ேரதத்ைதத்

தூக்க ப்

ெதளிப்பது வாய்க்கரிச ய டுவது,

ேபாகும்

ேபாது

சாணம்

கைரத்துத்

இழிவுக்குப் ேபாய் வந்தவர்கள் தைல

முழுக்குப் ேபாடுவது ேபான்ற சடங்குகள் இழிைவ அகற்றுவைதச் சுட்டவும்
ேமற்ெகாள்ளப்படுவதாக தாசர் மாற்று வ ளக்கம் தந்தார்.

இத ல் ைவதீக

வ ளக்கத்த ற்கு இடேமய ல்ைல என்பது குற ப்ப டத்தக்கது (III. 1910:40 - 41).
தாசரின்

ெசால்லாராய்ச்ச ய ல்
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க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்

தருக்கம்.

கருத்துவைகச்

இது

அவரது

ெசயல்பாடுகளிலும்

எல்லாவ தச்

ெசயல்பாடுகளிலும்

ெதற த்துள்ளது.

-

குரங்க லிருந்து

மனிதன் ப றந்தான் என்ற நவீன பரிணாமக் ேகாட்பாட்டின் கருத்ைதத் தமது
தருக்கத்துக்குப் பயன்படுத்த னார்.

குரங்க லிருந்து மனிதன் ப றந்தான்

எனில் ப ரம்மாைவப் ெபருங்குரங்ெகன்ேற ெசால்ல ேவண்டிவரும்; அது
இல்ைல

எனில்

இந்த யர்

யாவரும்

பரிசுத்த

ப ரம்மாவ டத்த னின்று

ேதான்ற னர் என்றால் பைறயனும் அவனிடத் த ருந்ேத ேதான்ற ய ருக்க
ேவண்டும். அது அவ்வாறானால் பைறயைனத் ேதாற்றுவ த்த ப ரம்மாைவயும்
ெபரும்பைறயன் என்ேற கூற ேவண்டும்! (III. 1910 : 46). இேத தருக்கப்படி
தாசர் வால்மீக ையயும், கம்பைனயும் ெபாய்யர்களாக்க னார்.

பூவுலக ல்

ெபாய்ேபசாது ெமய்ேபசுக றவர்கள் யார் எனத் ேதவர்கள் வ னவ யேபாது,
அரிச்சந்த ரன் ஒருவேன ெமய்யன் என்று கூற ய ப ரகாரம் வால்மீகரும்,
கம்பரும் ெபாய்யர்களா க றார்க ள்’ (III. 1910 : 47).
ெபாதுவாக

ஆகமம்’

சடங்குவ த கைளக்

என்பது

கூறும்

ைவதீகத்ேதாடு

ெதாகுத யாகக்

ெதாடர்புைடய

கருதப்பட்டு

வந்தது.

ஆகமவ த களின்ற ைசவ வழிபாடுகள் சாத்த யமில்ைல என்பார்கள். தாசர்
இதைன ‘புத்தாகமம்’ என்பதால் இடம்ெபயர்த்தார். இதற்குப் ப ங்கல ந கண்டு,
தண்டியலங்காரம் ஆக யவற்ைறச் சான்றாகக் காட்டினார். ஆகமம் என்பது
அறநூல், புத்தர் ேபாத த்த அறத்ைதேய புத்தராகமம் எனக் கருதலாம் என்றார்.
ந ர்வாணம்,
புதுைமயானது.

வாணம்

ஆக ய

ெசாற்களுக்கு

தாசர்

தந்த

ெபாருள்

பாலிெமாழிய ல் ‘வாணம்’ என்றால் கட்டுண்ட ந ைலைம

எனப்ெபாருள் (III.1913:83).

அதாவது பந்த பாசத்தால் ச க்க க் கட்டுண்டு

துக்கவ ருத்த ய லிருக்கும் ந ைலக்கு வாணம் என்று ெபயர். இதற்கு எத ராக,
பந்தபாசமறுத்து, மனம் எனும் ெபயர் ஒழிந்து, காமம் ெவகுளி மயக்கம்
எனும் மாசகற்ற , துக்கங்களற்று ந த்த ய ஆனந்தத்த லிருக்கும் ந ைலக்கு
ந ர்வாணம்’ என்று ெபயர். அதாவது மீண்டும் ப றவாத ந ைல. (III.1911:53).
சாவு என்ற இழிவ லி ருந்து (எளவு) ந ர்வாணம் ேவறுபட்டது.

ெசத்தவன்

மீண்டும் ப றப்பான், ந ர்வாணம் எய்த யவனுக்கு மறுப றப்ப ல்ைல.
பல

ேவைளகளில்
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தைல

கீழாக்கும்

ெசயலும்,

பாத க்கப்படாதவர்களுக்குப்

புத ராக, ச லேவைள ேகாபத்ைதக் க ளப்புவதாகக் கூடப்படலாம்.

ஆய ன்

பராயர் (ப றர், அந்ந யர்) என்ற சமூக ந ைலய லிருந்த ஒரு மக்கள் கூட்டம்,
சாத அைமப்புக்குள் வலிந்து புகுத்தப்பட்டுத் தீண்டத்தகாதவர்களாக்கப்பட்ட
வலி தாசரின் ெசயலில் ெதாடர்ந்து காணப்படுக றது.
காரணமாகேவ
ைவதீகத்தால்

அவர்

ப ராமணி

நாயன்மாராக்கப்

யத்ைதத்

பட்டுப்

இந்த வலிய ன்

தைலகீழாக்க

ேபாற்றப்பட்ட

முயன்றார்.

நந்தைன

அவர்

சுரைணெகட்டவன், பூர்வதன் மத்ைத மறந்தவன், சாத ெவற யரின் சாமிையக்
கும்ப டத் தன்ைனேய ெநருப்ப லிட்டுச் சுடும் அளவுக்குச் ெசன்ற மூடன் என்று
கடுைமயாக ஏச யுள்ளதற்கு இந்த வலிதான் காரணம் (III. 1911 : 68).
ஓம் என்ற மந்த ரம் ைவத கர்களுக்குப் புனித உச்சாடனம். தாசருக்ேகா
அது அேராகரா மாத ரி ஒரு குைறச் ெசாற் க ளவ ’ அவ்வளேவ. அதற்கு எந்தப்
ெபாருளும் இல்ைல (II1.1913:91) மிேலச்சர் என்ற ெசால்ேல காலப்ேபாக்க ல்
ஆரியர் என வழங்கலா ய ற்று என்பது தாசரின் ஆய்வு (III. 1914: 104).
ஜலக்க ரீடினன்

>க ருட்டினன்

க ருட்டன்

>க ருஷ்ணன்

என

மருவ

வழங்க யது ேபால, வ ட்ேடா வ ட்ேடா ேபாேவன்’ என்று கூற யேத நாளைடவ ல்
வ ட்டுணு, வ ஷ்ணு என வழங்கலாய ற்ெறன்பார் தாசர் (III. 1914:

104).

தாசருக்கு ெமாழி ஆராய்ச்ச ேயாடு கூட. நைகச்சுைவ உணர்ச்ச யும் மிகுத
என்பது ெதரிக றது.
மநுதர்ம சாஸ்த ரத்ைத தாசர் மநு அதர்ம சாஸ்த ரம்’ என்ேற எழுத னார்
(1 1908 : 26). இவ்வாறு ேவண்டுெமன்ேற ப ைழ ேபாட்டு எழுதுவதன் மூலம்
ைவதீக ப ரத கைளயும், ஆக ருத கைளயும் சாய்ப்பது தாசரின் பாணி!
பைறயர்

என்பைதவ டச்

மரியாைதக்குரிய

ெபயராக

சாம்பான்,
ஏற்றதற்கு

என்ற

ெபயைர

ெபௗத்த

அவர்கள்

மூலதாரத்ைத

தாசர்

காட்டினார். பாலி ெமாழிய ல் சம்மா‘, ’சம்பு என்றால் ’குன்றாத மனபாக்க யம்
ெபற்றவர்’ என்று ெபாருள் (1.

1909 :

135).

சாம்பவ மூர்த்த யாக ய

புத்தப ரானின் தன்மவம்ச வரிைசேயார் என்பதால் சாம்பான் குலத்தார்,
சாம்பான்கள் என்று அைழக்கேவ சம்மத த்தார்கள்;
என்றார் தாசர்.
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என்றும், சக்க லியர் தம்ைம அருந்தத யார் என்றும் ைவதீக நாமமிட்டுப்
ெபருைமயாக

அைழப்பைத

வலியுறுத்துவைதப்

ேபால,

அன்று

தாசர்,

பைறயைர சாம்பவ மூர்த்த யான புத்தப ரானின் வம்ச வரிைசேயாரான
சாம்பான்கள் என்று ெபளத்த ெபருைமேயாடு அைழப்பைத வலியுறுத்த னார்
என்று ெசால்லலாம்.
‘அன்ைனயும் ப தாவும் முன்னற ெதய்வம்’, ஆலயம் ெதாழுவது சாலவும்
நன்று’ என்பத ல் வரும் ஆலயத்ைத, ஆ + லயம் என்று தாசர் ப ரித்து ஆ =
மனம், வாக்கு, காயம் எனும் த ரிகரணங்கள் எனப்ெபாருள் கூற , இம்மூன்றும்
ஒடுங்க ஒரு லயத்த ல் அடங்குமாறு ெபற்ேறாைர வழிபட ேவண்டும் என்று
ெபாருள் கூற னார். (II. 1908: 91).
‘ேகாய லில்லாவூரில் குடிய ருக்க ேவண்டாம்’ என்பத லுள்ள ‘ேகாவ ல்’
இந்துக்ேகாவ ல் அல்ல; அரசன் மைன.

அரசன் மைன இல்லாத ஊரில்

குடிய ருக்கேவண்டாம் என்பது தாசர் ெகாண்ட ெபாருள். ேகாத்த ரம் அற ந்து
ெபண்ெகாடு’

என்றால்

சாத பார்த்துப்

ெபண்ெகாடு

என்பதன்று;

ேகா

(அரசன்) த றம் (வல்லைம) அற ந்து ெபண்ெகாடு என்றார் தாசர் ! பாத்த ரம்
அற ந்து ப ச்ைசய டு என்றால் தராதரம் அற ந்து உதவு என்பதன்று ; புத்த
சங்கத்தாருக்கு வ மலர் (புத்தர்) தந்த ஓடு ெதரிந்து ப ச்ைசய டு என்றார்
தாசர் (II. 91).

அவனன்ற ஓரணுவும் அைசயாது’ என்பதற்கு, அவனவன்

ெசய்யும் கன்மபலைன அவனவேன அனுபவ த்துத் தீரேவண்டு ேமயன்ற
ஓரணுேவனும் மற்றவரால் அகற்ற முடியாது என்று ெபளத்த கன்மக்கருத்ைத
தாசர் தந்தார் (II. 115)
அேயாத்த தாச
வ த்துவான்,
ப ரிப்பதும்,

பண்டிதர்

புலவர்

காலத்த ல்

ேபான்ேறாருக்குச்

ேசர்ப்பதும்,

ச ேலைடயாகப்

ஏைனய

பண்டிதர்,

ெசாற்கைளப்
ெபாருள்

கவ ராயர்,

புதுவ தமாகப்

காண்பதும்

ெசால்வ ைளயாட்டு ைகவந்த கைலயாக வ ளங்க யது.

ஆக ய

அது அவர்களது

வ த்துவத்துக்கும், ப ைழப்புக்கும், ப ரச த்த க்கும் கூட ஆதாரமான கைலயாக
இருந்தது.

தாசர் அந்தக் கைலைய ைவத்து வ ைளயாடவ ல்ைல; வய று

வளர்க்கவுமில்ைல.

அைதயும் கூட தமது வ ரிவான சாத

எத ர்ப்புச் ெசயல்பாட்டுக்ேக பயன்படுத்த னார்.
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வ த்துவான்களிலிருந்து தனித்து ந ன்றார்.
ைவதீகத்ைதயும், க ற ஸ்தவத்ைதயும், மரபான இலக்க யத்ைதயும் சாத
மத ேபத எத ர்ப்ப ன் ஓர் ெசயல்பாடாக ய ெபளத்தமயமாக்குதல்,

பூர்வ

ெபௗத்த ந ைலைமக்கு உயர்த்துதல் என்ற தளத்த ல் தாசர் தீவ ரமாகக்
கடைமயாற்ற னார். ஒரு நூற்றாண்டு காலத்த ற்கு முன்ேப அவர் ெதாடங்க ய
இந்தச்

ெசயல்பாடு

ெதாடராமற்ேபாய ற்று.

சுவடுகள்

எல்லாேம

ஒரு

மைறந்ேத

ேபாய ருந்தன.

நூற்றாண்டுக்
ஞான.

அவருைடய
காலச்

பணிய ன்

சரித்த ரத்த லிருந்து

அலாய்ச யஸ்

என்று

ஒருவர்

முயன்ற ருக்கவ ல்ைலெயனில் கால ெவள்ளத்த ல் ஒேரயடியாக அடித்துச்
ெசல்லப்பட்டிருக்கும்.

இப்படி

எத்தைன

எத்தைனேயா

ேபாராட்டங்களின் சுவடுகள் மைறக்கப்பட்ட னேவா?

தலித்த யப்

மைறந்தனேவா?

தமிழ் ெபளத்தமும், ெபளத்த இலக்க யமும், சரித்த ரமும் ப ராமணியத்தால்
அழிக்கப்பட்டது

ேபாலேவ

அழிக்கப்பட்டுவ ட்டன.

தலித்துக்களின்

எழுச்ச த்

தடயங்களும்

வரலாற்ற ன், சமூக - பண்பாட்டின் அழிமத களுக்கு

ஊடாக ஒரு கடினமான பயணத்ைதப் ப ன்ேனாக்க நடத்த னால் ச ைதவுண்ட
தரவுகள் க ைடக்காமலா ேபாகும்?

இதற்கு இன்ைறய சாத ய சர்க்கார்கள்

முன்வருமா?
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அேயாத்திதாசரின் ஆதிேவதம்..
இந்நூலில்

தாசைரப்பற்ற ய

ஓர்

எழுத

வந்தவற்ைறக்

ஒட்டுெமாத்த

பார்ைவ

அவரது வாழ்வ ன் ஒேர குற க்ேகாள் சாத

ெகாண்டு

அேயாத்த

உருவாக ய ருக்கலாம்.

இழிைவ அகற்றுவது;

ேபதமற்ற சமுதாயத்ைத அற அடிப்பைடய ல் உருவாக்கு வது;

சாத

இதற்கு

எத ராக வஞ்சகமாகச் ெசயல்பட்டுவரும் சக்த கைளத் ேதாலுரிப்பது; ேநச
சக்த கைள ஆதரிப்பது; சாத ேபதமும், மதேபதமும், இல்லாத அறவ யல் இலட்
ச யங்ெகாண்ட ஒரு ெநற ைய, ெபளத்த தன்மத்ைத மீட்ெடடுப்பது என்ற
ரீத ய ல் அைமந்துள்ளது.

இருபதாம் நூற்றாண்டில் சாத எத ர்ப்புக்காக,

சமத்துவத்த ற்காக, ஒழுக்கமான நவீன வாழ்வுக்காக அவர் கட்டி எழுப்ப ய
ெபளத்த தன்மத்ைத ஆத ேவதம் என்றைழத்தார்.
முழுக்கற்பைனேயா

பைடப்ேபா

உருவாக்கேமா

ஆத ேவதம்’ தாசரது
அல்ல;

சாத

எத ர்ப்பு

என்ற ேநாக்கம் அவருைடயதாக இருந்தாலும், அதன் மற்ற அம்சங்கள்
அவர்காலத்த ல் ெசயல்பட்ட இலட்சுமிநரசு, ஆல்காட், தர்மபாலா முதலான
ெபௗத்த சான்ேறார்களின் உறவாடலால் உருவாய ன என்று கூறுவத ல்
ப ைழய ராது.
1898இல் இலங்ைக ெசன்று புத்த மதம் தழுவ ய தாசர், த ரும்ப வந்து
ராயப்ேபட்ைடய ல் ெதன்னிந்த ய சாக்ைகய புத்த சங்கத்ைத ந றுவ னார். இது
ஒரு பத்தாண்டுகளில் தமிழக புத்த சமய நடவடிக்ைககளின் ைமயமாய ற்று.
இச்சங்கத்த ன் சார்பாக அவர் 1907, ஜூன் 19இல் ெதாடங்க ய தமிழன்
இதைழத் தாம் இறக்கும்வைர (ேம, 1914) தமது ஆச ரியத்துவத்த ல் தாசர்
நடத்த வந்தார்.

தாம் உணர்ந்து அற ந்த ெபளத்த தன்மத்ைத புத்தரது

ஆத ேவதம்’ என்ற தைலப்ப ல் ‘தமிழன்’ முதல் ஆண்டு முதல் இதழிலிருந்து
ெதாடங்க ெதாடர் கட்டுைரயாக நான்காம் ஆண்டு 11-ஆம் இலக்க மிட்ட
இதழ்வைர எழுத

முடித்தார்.

29 அத்த யாயங்களாக அைமந்த இச்ச று

நூைல தாசர் பாலிெமாழிப் ப ரத கைளக் ெகாண்டும், தமிழ்ப் ப ரத கேளாடு,
பரம்பைர சுருத வாக்க யங்கைளக் ெகாண்டும் எழுத னார்.

இத்ெதாடர்

மாரிக்குப்பம் ேகாலார் தங்கவயல்) சாக்ைகய புத்த சங்க சபாநாயகர்
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ஆ.லு. முருேகசர் மற்றும் சங்க காரியதரிச ச . குருசுவாமியார் ஆக ேயார்
ெசய்த ெபாருளுதவ யால் 1912இல் தனி நூலாக ெவளிவந்தது.

இது

ெவளிவந்தேபாது, ெசன்ைன தத்துவ வ சார சங்கம் இதைனப் பாராட்டி
நற்சான்ற தழ் வழங்க யது.
இந்நூலின்
ெபருங்குறவஞ்ச
அவதரித்த
அவரது

பாய ரத்த ல்,

நைடய ல்

கூறும்

வரிகைள

புத்தர்

கைல

சரித்த ரம்

துைணபுரிந்த

அவர் தவறவ ல்ைல.

அைவ:

ந கழ்காலத்த ரங்கள்,

மணிேமகைல,

த ரிக்குறள்,

ேமற்ேகாளிடுக றார்.

அவதரித்த

எழுதுவதற்காகத்

ச லப்பத காரம்,

ப ன்

ந கண்டு,

- குலமுைறச் ச றப்பு ஆக ய நூல்களிலிருந்து புத்தர்

ெசய்த

இந்நூைல

மணிேமகைல,

1.

ப ன்னர்

ெதாடங்குக றது.

மூலநூல்கைளக்

குற ப்ப ட

அருங்கலச்ெசப்பு, அறெநற ச்சாரம்,
சீவகச ந்தாமணி,

த ரிமந்த ரம்,

த ரிகடுகம்,

சூளாமணி,

யாப்பருங்கைல,

த ரியறக்கைல. 2. சமண முனிவர்களில் ச த்த ெபற்ற ச த்தர்களின் ச த்து
நூல்கள்.
4.

3.

சாக்ைகய வம்சத்தார் கூற வரும் காணபரம்பைரச் சுருத கள்.

ெசன்ைன சாக்ைகய புத்த சங்கத்துக்கு வருைக புரிந்த யு.

(மாண்டேல), யு.

வ னயலங்காரா (ச ேலான்), யு.

சாந்தவார்

ப ரஞ்ஞா (ேமால் ெமன்),

யு. ேதேஜாவன்ஸா (என் சடா), ஆக ய சமணமுனிவர்கள் பாலி ெமாழிய ல்
எழுத ய அப தம்ம சங்கஹ, பட்தானா‘, தம்மசங்க னி’, சம்ஹ தசுத்தா’ எனும்
ெபளத்த தன்ம நூல்களின் ெமாழிெபயர்ப்பு (தாசர்). (II. 1907 : 186).
ேமலும் தாம் எழுதும் ெபௗத்த நூல், அன்னிய மதத்தார் எழுத ய ெபௗத்த
நூல்களிலிருந்து மாறுபட்ேடய ருக்கும் என்று எழுத ய தாசர் அதற்கான
காரணங்கைள வரிைசப்படுத்த யுள்ளார். அைவ: 1. பாலி ெமாழிய லிருந்து
ெமாழிெபயர்த்ததால் ஏற்பட்ட ேபதங்கள் 2.
ப ரித்ததால் ஏற்பட்ட ேபதங்கள்.

3.

ெசய்யுட்களிலிருந்து ெபாருள்

ேதசத்துக்கு வந்த யாத்ரீகர்கள்

எழுத யவற்ற ல் ஏற்பட்ட ேபதங்கள். (II. 186).
தாசரின் ஆத ேவதத்ைதச் சுருங்கக் காண்பதற்கு முன் தாசர் ெபௗத்தம்
என்றால் என்ன என்று வைரயறுப்பைத அற வது ச ல ஐயங்கைள அகற்ற
உதவும்.

தமிழகத்த லும் சரி, இந்த யாவ லும் சரி, ெபளத்தம், சமணம்

ஆக யவற்ைறத் தனித்தனி மதங்களாகேவ வரலாற்றாச ரியர்களும், ப றரும்,
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ேசர்ந்தவர்களும்

கூற வருக றார்கள்.

சமணத்ைதத் தனி மதமாகக் கருதவ ல்ைல.
சங்கத்துச்

ெசயலுக்குரிய

ெபயர்

என்றும்,

ஆனால்

தாசர்

சமணர் என்பது ெபௗத்த
ைசனர்’

என்பது

ெபௗத்த

மார்க்கத்த லிருந்து ப ரிந்து ெசன்ற ஒரு கூட்டத்தாரின் ெபயர் என்றும்
ஒரு சந்தர்ப்பத்த ல் தாசர் வ ளக்குக றார்.

இந்த ைசனர்’ கூட்டத்தார்

தற்காலத்த ல் சாத சமய ஆசாரங்கைள அனுசரிப்பதாக தாசர் எழுதுக றார்
(II. 151).

சமணர் (ச ரமணர்) ேவறு; ைசனர் (ைஜனர்) ேவறு என்பது தாசர்

கருத்து.

பாலிய யல் சமணர் என்றும் சமஸ்க ருதத்த ல் ச ரமணர் என்று

அைழக்கப்படுபவர்கள்

ெபௗத்த

சங்கத்தார்களில்

முற்சாதன

ந ைல;

இச்சமண / ச ரமண முனிவர்களில் ேதர்ந்தவர்கைள பாரத ேதசத்தார்
ச த்தர்கள் என்று அைழத்ததாக தாசர் கூறுக றார் (II. 1910: 151).
ேவெறாரு இடத்த ல், ‘ைஜனம்’ என்பது புத்தரின் நாமங்களில் ஒன்றான
‘ஜினர்’ என்பத லிருந்து வந்தது என்று தாசர் முரண்பட எழுதுக றார் (II.1908:78
- 79).

ைஜன மதக் கடவுள் அருகன் என்பது ெபாய் (II.79); ைஜனர்கள்

தனி மதத்தார் அல்லர், எதார்த்தத்த ல் அவர்கள் ெபௗத்தர்கேள என்க றார்
தாசர். சங்கத்தாைர (ெபளத்தைர) வச ய லும், கழுவ லும் அைறந்து வைதத்த
படங்கைள மதுைரச் ச வாலயச் சுவர்களில் வைரந்து ைவத்துள்ளைத தாசர்
குற ப்ப டுவத லிருந்து அவர் தமிழகத்த ன் சமணத்ைத ெபளத்தம் என்ேற
கருத யது புலப்படுக றது. ஆனால் ேதவாரங்களில் ேதரர் - சமணர்; சாக்க யர்
- சமணர் என்று ெபளத்தரும், சமணரும் தனித்தனி மார்க்கத்தவர் களாகேவ
வைசபாடப்பட்டைம பத வாக யுள்ளது.
இன்ெனாரு

இடத்த ல்

எழுத்துக்கைளப்பற்ற

ெபளத்தர்,

தாசர் எழுதுக றார்.

சமணர்

குைகக்கல்ெவட்டு

ஆைனமைல, புவ லுைடயார்

மைல, வீரச காமணிக் குன்று, வரிச்ச யூர்மைல, ெமட்டுப்பட்டி மைலக்குைக,
த ருப்புறங் குன்றம், அழகர்மைல முதலிய மைலகளி லுள்ள குைககளில்
ப ராஹ்மி’

சாசனம்

கண்டுப டிக்கப்பட்டைதக்

குற ப்ப டும்

தாசர்,

இக்குைககைள ெபளத்தர் அல்லது ைஜனர் ஏற்படுத்த ய ருக்க ேவண்டும்
என்க றார்.

இவ்வ டத்த ல் இரண்டும் தனித்தனி மதங்கள் என்பைத

அவர் மைறமுகமாக அங்கீகரிக்க றார்.
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எழுத ய ருந்தாலும்

ப ராஹ்மி

எழுத்து

ெபளத்தருைடயது.

எனேவ

குைகச்சாசனம் யாவும் ெபௗத்தர்களுைட யைவேய என்று தீர்மானிக்க றார்
(III. 1909:

17- 18).

ெதரியவ ல்ைல.

தாசருக்குச் சமணத்ைத என்ன ெசய்வெதன்று
சாத

எத ர்ப்பு

என்ற

ஒரு ெநருடலாக இருந்த ருக்க றது.

தமது

த ட்டத்த ற்குச்

சமணம்

எனேவ அதைன ெபளத்தத்ேதாடு

இைணக்க றார்; சாத ேபதம் பார்த்த ஒரு கூட்டத்ைத வ லக ப்ேபான ைஜனர்
என்று ஒதுக்குக றார். ப ராமணி யத்ைத ஒரு முைனய லிருந்து தாக்குவதற்கு
வசத யாக சமணத்ைத ெபளத்தத்ேதாடு ேசர்த்துவ ட்டதாகேவ ெதரிக றது.
ெபளத்தம் கூற ய ந ருவாணம் ேவறு ; இதைனயற யாத ைஜனர், ஆைடகள்
ஏதுமற்ற அம்மணத்ைத - த கம்பரத்ைத - சந்ந யாச களுக்குக் கூற யதாக
தாசர் எழுதுக றார். காட்டுமிராண்டிகேள அம்மணமாகத் த ரிந்தார்கேளயன்ற
சந்ந யாச கள் அல்லர் என்க றார் (II. 1910 151).

ைஜனரில் த கம்பரர்

ப ரிவ ைன தாசர் ஏற்கவ ல்ைல; அவர்கைள வ டுத்து மற்ற சமணப் ப ரிைவ
(ஸ்ேவதாம்பரர்) ெபௗத்தத்ேதாடு ஒன்றாகச் ேசர்த்த ருப்பார் எனக் கருத
இடமுண்டு.

சமண முனிவர் என்பது ெபளத்த சங்கத் தார்க்கு உரிய

ெபயர் என்று தாசர் எழுதுவது கவனத்த ற்குரியது (II. 158).

ஒரு வாசகர்,

தமிழனில்‘, ெபளத்தரும் ைஜனரும் ஒன்றா ேவறா என்று வ ளக்கம் ேகட்டு
எத யேபாது, இரண்டும் ஒன்றுதான்; ஆனால் நைடமுைறய ல் ேவறுேவறு
மார்க்கமாகேவ அைவ அனுஷ்டிக் கப்பட்டன என்று பத லிறுத்தார் (III. 1913).
தாசர் கருத்த ல் ெபௗத்தேம அவரது நவீன வ டுதைலத் த ட்டத்த ற்கு ஏற்ற
சமயம் ;

சமணம் என்பது அவ்வாற ல்ைல;

அத ல் ச க்கல்கள் உள்ளன.

ைவதீகத்துக்கு எத ராக அது ேதான்ற ய ேபாத லும், அது ைவதீகச் சாத
ேபதத்ைத ஏற்றவர்கைளக் ெகாண்டிருந்தது தாசருக்குப் ப ரச்ச ைனயாக
இருந்தது.
ெபளத்தம்,

அவேரதான் அது சாத ேபதம் பாராட்டியது என்று கூற னார்.
சாத ,

ஆன்மா,

உறுத யாக இருந்தார்.

கடவுள்,

ேமாட்சம் அற்றது என்பத ல் தாசர்

சமணம் இப்படி இல்ைல என்பது அவர் கருத்து.

’புத்தப ரான் காலத்த ல் கடவுெளன்னும் ெமாழி ேதான்ற யதுங் க ைடயாது,
எந்த சாஸ்த ரிகளும் அவற்ைற வற்புறுத்த க் கூற யதுங் க ைடயாது’ என்று
தாசர் கூற யது கவனத்த ற்குரியது (III.1910:36).

சமணத்த ல் ைவதீகம்

கற்ப த்த கடவுள், வழிபாடு, பக்த , சடங்கு, சாத இைவெயல்லாம் இருந்ததாக
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தாசருக்கு ஒரு கருத்து உறுத ப்பட்டதால் அவர் சமணத்த ன் தனித்தெதாரு
இருப்ப ைன ஏற்றத ல்ைல என்று ெதரிக றது.

இலட்சுமி நரசு ேபாலேவ

தாசரும் ெபௗத்தத்த ன் அநாத்மம், அந த்த யம், கடவுள் இல்ைல, ேமாட்சம்
இல்ைல என்ற கருத்துக்கைள ஏற்ற ருந்தார். ஏெனனில் இவற்றுக்கு மாறான
ஆத்மம்,

ந த்த ய ப ரம்மம்,

கடவுள்,

வழிபாடு,

ேமாட்சம் ஆக யவற்ைற

சாத மதேபதம் பாராட்டிய ைவதீகம் - ப ராமணியம் தனது ஆதாரமான
ெகாள்ைககளாக ஏற்ற ருந்தது!

சமணத்த ல் கடவுள், ஆத்மா, ந த்த யம்,

வழிபாடு, சாத எல்லாம் இருந்தது தாசருக்கு ஒத்துவராதது வ யப்பன்று.
O
புத்தர்

தாேம

ெமாழிந்தைவ

என

தாசர்,

த ரிேபதவாக்க யங்கள்,

த ரிபீடவாக்க யங்கள், த ரிமந்த ரவாக்க யங்கள், த ரிசுருத
ஆக யவற்ைறக்

குற ப்ப ட்டார்.

இவற்ைறத்

ெதாகுத்து

வாக்க யங்கள்
ெமாத்தமாக,

ஆத நூல், எழுதாக்க ளவ , ஆரணம், ஓத்து, சாைக, சுருத , இருக்கு என்று
ஏழு ெபயர்களிட்டு தாசர் குற ப்ப ட்டார்.

(ஆதாரம்: ப ன்கைல ந கண்டு) (II.

187 - 88). த ரிேபத -, த ரிபீட -, த ரிமந்த ர-, த ரிசுருத - வாக்க யங்கள் என
தாசர் கூறுபைவ: 1. பாபம் ெசய்யாேத (இருக்கு - கர்மபாைக - ெமய் அறம்) 2.
நன்ைம ெசய் (யசுர் - அர்த்தபாைக - உட்ெபாருள் ந ைல), 3. இதயத்ைத சுத்த
ெசய் (சாமம் - ஞானபாைக - ேபரின்ப ந ைல) (II.188).
தாசர் தமது ஆத ேவதத்ைத ‘ச த்தார்த்தர் உற்பவக்கைத’ முதல் ‘ஆத ேவத
வ ளக்கம்’ வைர 29 அத காரங்களில் வ வரித்துள்ளார். புத்த அவதாரத்ைதத்
ெதாடங்குமுன் தாசர் அறுவைகச் சங்கத்தார் களின் ெகாள்ைககைளப்
பற்ற

அற முகப்படுத்துக றார்.

ெபௗத்தத்த ற்கு முன் நாட்டில் ந லவ ய

ெகாள்ைககள் இைவ.
1. முதலாவது சங்கம்: பஞ்சபூதங்கைள வணங்குேவார் சங்கம்.

இறப்பு

ப றப்பு, உயர்வு தாழ்வு, நன்ைம தீைம எல்லாம் பஞ்சபூதங் களால்
உண்டாவன என்பது இவர்கள் ெகாள்ைக (சாருவாகம் - ேலாகாயதம்?)
2. இரண்டாம் சங்கம்:

இறந்தப ன் மனிதன் மனிதனாகவும்,

மிருமாகவும் ப றக்கும்;
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வணங்க ப் பயனில்ைல.

வணங்காவ டினும் பயனில்ைல என்பது

இதன் ெகாள்ைக (scepticism).
3. மூன்றாவது சங்கம்:

மனிதனின் ப றப்பு என்பது ெதாடக்கம் (ஆத );

இறப்பு என்பது முடிவு (அந்தம்). இறந்தப ன் சகலமும் சூன்யம். எனேவ
சூன்யத்ைத வ சாரிப்பத ல் ஒரு சுகமுமில்ைல என்பது இதன் ெகாள்ைக
(சூன்யவாதம்?)
4. நான்காம் சங்கம் :

நடப்பன எல்லாம் தற்ெசயேல என்பது இதன்

ெகாள்ைக (காரண - காரிய மறுப்புவாதம்)
5. ஐந்தாம் சங்கம் : பச , தாகம், அக்க னி, சூரிய ெவப்பம், ஆக யவற்ைறத்
தாங்க அடக்குபவன் எக்காலும் சுகம் ெபறுவான்; தாங்காதவன் சுகம்
ெபறமாட்டான் என்பது இதன் ெகாள்ைக (II.194) (கடும்த வம்)
6. சாக்ைகய வம்சத்தாரின் ஆறாம் சங்கம் : இதுேவ ெபௗத்த சங்கம்.
இைதயடுத்து காலப்பாகுபாடு, நட்சத்த ரம், ராச , க ரகம், குற த்த ேசாத டக்
கணிப்ைபப்பற்ற எழுதுக றார். ஏழு க ழைமகள் ஒருவாரம்; ஏழு வாரத்த ல்
15 த த கள், இரண்டு பட்சங்கள், இரண்டு பட்சங்களுக்கு முப்பது நாட்கள்,
முப்பது நாட்களில் ேதான்றும் நட்சத்த ரங்கள் 27, ராச கள் 12.

இவற்ற ல்

தங்கும் க ரகங்கள் ஒன்பது - (வடேவாட்டுக் க ரகங்கள் ஏழு; இடேவாட்டுக்
க ரகங்கள் இரண்டு) மைழ, ெவய ல், பனிக் காலங்கள் மூன்று. க ரகங்கைளச்
ேசாத த்து கணித்து ேசாத டம் பார்ப்பத ல் வல்லவர் சாக்ைகயன்.
இயற்ெபயர் கலியன்.

இவரது

இவேன மகத நாட்டு மன்னன் ; ெபயர் கலிவாகு.

இவர் ஆண்ட காலத்த ன் ெபயர் கலிகாலம் ; இவர் பட்டத்துக்கு வந்தது முதல்
கலியுக வருடம் ஆரம்பம்; இவருக்குப் ப ன் வந்தவர்கள் ஒன்பது மன்னர்கள்;
இவர்களிலிருந்ேத ஆறாம் சங்கத்தார் ேதான்ற னர் (11 194 - 95).

கலியன்

கலிவாகு பட்டம் ஏற்றது முதல் நாட்டில் ெசழிப்பு, வ ைளச்சல்.

சூரியன்

ேமஷராச க்கு வந்த அந்த மாதத்ைத ஆண்டின் முதல் மாதமாகவும்; சூரியன்
மீனத்துக்கு வரும் மாதத்ைத இறுத மாதமாகவும் ெகாண்டு ஒரு வருடம் என
வகுத்தார். இந்த முதல் வருடத்ைதப் பாலி ெமாழிய ல் ப ரபவ வருசம்’ என்று
கலிவாகு ெபயரிட்டார். ெதாடர்ந்து வ பவ, சுக்க ல, ப ரேஜாத்பத்த , ஆங்க ரீஸ
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என்று ெபயரிட்டார்.

அவர் ஆட்ச க்கு வந்த 60 - வது வருடத்ைத அக்ஷய

வருசம் என்று ெபயரிட்டு இறந்தார். இப்படிச் சரித்த ரத்த ன் ெதாடக்கத்த ல்
வம்சாவளிைய வ வரிப்பது ெபௗராணிக மரபாகும்.

தாசர் இதைனப்

ப ன்பற்ற யுள்ளார்.
இந்தக் கலியுகம் 1616-ல் சாக்ைகய குல வீரவாகு வம்சவரிைசய ல்
மண்முகவாகு

(சுத்ேதாதனன்)

என்ற

அரசனுக்கும்

மாயாேதவ க்கும்,

ச த்தார்த்த வருசம், ைவகாச மாசம் 13 ஆம் நாள் ெபளர்ணமி த த , ேகட்ைட
நட்சத்த ரம், மீனலக்னத்த ல் ஆத வாரம் அத காைலய ல் புத்தர் ஜனனம்
நடந்தது (II.195).

ெகௗதமருக்குப் பத னாறு வயத ல் த ருமணம், இருபது

வயதுக்குேமல் புத்த ர சந்தானம்; ப ன்னர் துறவு பூண்டு ெவளிேயற முப்பது
வயத ல் புத்த ந ைல அைடந்தார்.

இவ்வாறு புத்தர் ெவளிேயற யதன்

இலட்ச யம், துக்கங்களின் உற்பவங்கைளக் கண்டற ந்து சர்வசீவர்களும்
ந த்த ய சுகம் ெபறுதற்ேக வாரணாச ய ல் (காச ) முதல் ெபளத்த சங்கத்ைத
ந றுவ னார். உய ர் வாழ்க்ைகய ன் நான்கு பரிசுத்தங்கைளக் கண்டற ந்தார்.
அைவ துக்கம் 2.
ந வாரணமார்க்கம்.

துக்க உற்பத்த
1.

3.

துக்க ந வாரணம் 4.

துக்க

துக்கம் : பற்றுக்களால் வருவன அைவ : ப றப்பு,

ப ணி, மூப்பு, மரணம் (II : 237) அந த்த யமானெதல்லாம் துக்கேம என்பது
புத்தர் வாக்கு. எவெனாருவன் தன்ேதகத்தால் (ரூபஸ்கந்தம்), உணர்ச்ச யால்
(ேவதனா ஸ்கந்தம்), காட்ச யால், அறுவைக இந்த ரியங்களால் (காது மூக்கு
நாவு கண், ேதகம், மனம்) உண்டாகும் உணர்ச்ச களால் (சன்ஹாஸ்கந்தம்),
அற வால் (வ க்ஞான ஸ்கந்தம்) ஆனந்தப்படுக றாேனா, அவன் துக்கத்த ல்
ஆனந்தப்படுக றான்; அவனால் துக்கத்த லிருந்து தப்பமுடியாது (II : 239).
2. துக்க உற்பத்த : அவா, பற்று, ேவட்ைக
i. ெமய், வாய், கண், மூக்கு, ெசவ , மனம் ஆக ய இடங்களில் (ெபாற கள்)
அந்தந்த அவாக்கள் (புலன்கள்) உத த்து ந ைலெபறும். அைவ,
ii. அறுவைக ேசதனா இந்த ரியங்களில் (உருவம், ஒலி, கந்தம், சுைவ,
ஸ்பரிசம், எண்ணம்) ந ைலெபறுக ன்றன.
iii. அறுவைக இந்த ரியங்களின் பற்றுக்களால் ஏற்படுக ற அற வு, உணர்ச்ச
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ஆக யவற்ற ல் அவா ந ைலெபறும்.
iv. ஐம்புலன்களின் சுகங்கைள மனம் பற்றுக ற பாசப்பற்றுக்களில் அவா
ந ைலெபறும்
v. காட்ச , ேகள்வ , முகரல், ருச த்தல், ஸ்பரிச த்தல், எண்ணுதல் ஆக ய
ேசதனா இந்த ரியங்களிலிருந்து உத க்கும் உணர்ச்ச களின் இடங்களில்
அவாக்கள் ந ைலெபறும் (II. 240)
vi. அறுவைகச் ேசதனா இந்த ரியங்களின் ேபரிலுள்ள ச ந்தைன களும்
ேநாக்கமும்

மாந்தைரச்

சுகப்படுத்தும்

இவ்வ டங்களில்

அவாக்களும்

பற்றுக்களிடத்த ல்

அவாக்கள்

ந ைலெபறும்.
vii. ேமற்கூற ய

அறுவைக

ேதான்ற

ந ைலெபறுக ன்றன (II. 241).
viii. காட்ச , ேகள்வ , முகரல்..

முதலானைவமீது எண்ணுவது, மறப்பது

மறுபடியும் ேதான்றுவது ஆக ய உணர்வுகளிடத்த ல் அவாக்கள் ந ைல
ெபறும் (ச ந்தைன)
� சீவேகாடிகள்

இம்மிருதுவான

அவாக்களின்

ஐக்க யத்த னால்

நடமாடுக ன்ற ன (II. 242).
துக்கம் உற்பத்த யாகும் முைறகைள 12 ந தானங்கள் என்று புத்தர்
கூற னார். அைவ:
1. ேபைதைம (அற யாைமய லிருந்து வ ைனகள் உண்டாகும்
2. வ ைனகளிலிருந்து உணர்வுகள் உண்டாகும்
3. உணர்ச்ச ய லிருந்து அருவுரு உண்டாகும்
4. அருவுருவ லிருந்து வாய ல்கள் உண்டாகும்
5. வாய ல்களிலிருந்து ஊறு உண்டாகும்
6. ஊற லிருந்து நுகர்வு உண்டாகும்
7. நுகர்வ லிருந்து ேவட்ைக உண்டாகும்
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8. ேவட்ைகய லிருந்து பற்று உண்டாகும்
9. பற்ற லிருந்து கருமக்கூட்டம் உண்டாகும்
10. கருமக் கூட்டத்த லிருந்து ப றப்பு உண்டாகும்
11. ப றப்ப லிருந்து வ ைனப்பயன்கள் உண்டாகும்
12. வ ைனப்பயன்கேள மூப்பு ப ணி மரணம் அழுைக துன்பம் (II. 367 - 68)
‘மஹாசமுத்த ரமும்
ேபாகுங்காலம்

காய்ந்து

வரினும்

முடிவு ெசால்லத்தரமன்று.

தண்ணீரில்லாமல்

வரும்.

ஆனால்

வரண்டு

இத்துக்கத்த ன்

இறப்பதும் ப றப்பதும், ப றப்பதும்

இறப்பதுமான கன்மச் சக்கரத்த ன் முடிைவ யாவரால் ெசால்ல
முடியும்’ (II. 242)
� புத்தர்
3. துக்க ந வாரணம்:

புத்தரின் அட்டாங்கமார்க்கேம துக்க ந வாரணம்.

நல்ல காட்ச , ச ந்ைத, வசனம், ெசய்ைக, வாழ்க்ைக, ஊக்கம், கருத்து,
அைமத என்பைவ அந்த எட்டு வழிகள். இைவ பற்றுக்கைள அகற்றும்.
’ச ரைச ெமாட்ைடயடிப்பத ல் பயெனன்ன?
தாடிையச் ச ைறத்து வ டுவத ல் பயெனன்ன?
மஞ்சளாைடையப் புைனவத ல் பயெனன்ன?
மனத லுள்ள பற்றறுக்க ேவண்டும் - புத்தர் (II. 252)
4. துக்க ந வாரணமார்க்கம்: ெபளத்த சங்கேம இதற்கான அைமப்பு
சங்கத்த ல் ஐந்து வைகப்பட்டவர்கள் உள்ளார்கள்.
1. உத்த மக்கள் 2.
ச றுமியர்).

வ தரண மக்கள் (ெவள்ளாைட உடுத்த ய ச றுவர்,
3.

உள்வ ழி

மக்கள்

(பூணூலணிந்தவர்கள்)

4.

வ ஞ்ைஞமக்கள் (சாரணர், ச த்தர்) 5. ஐந்த ரமக்கள் (அறஹத்துக்கள்) (II.
280 - 81).
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இைதத் ெதாடர்ந்து அவா பற்று அகற்ற நல்வாழ்வு நடத்துவதற்காக புத்தர்
ேபாத த்த ச ல உபேதசங்கைள தாசர் எழுதுக றார்.
‘நம்மிடமுள்ள காம அக்க னியும், ேகாப அக்க னியும் வ ஷம் ேபான்றைவ.
இைவ அகன்று, சாந்தம் அன்பு எனும் குளிர்ந்த ந ைல ெபருக அமுதுண்ட
கருைண அத கரிக்க ேவண்டும். வ ஷத்ைத நீக்க அமுைத ந ரப்புங்கள்!’ புத்தர் (II. 289).
’நம்முைடய எண்ணங்கேள நாமாய ருக்க ன்ேறாம்
நம்முைடய எண்ணங்கேள நமக்காதாரம்
நம்முைடய எண்ணங்களால் நாம் அைமந்த ருக்க ன்ேறாம்’ – புத்தர் (II. 289)
அவன் என்ைன அவமத த்தான்,
அவன் என்ைன அடித்தான்,
அவன் என்ைனத் ேதாற்கடித்தான்,
அவன் என்ைன வஞ்ச த்தான்
என்று எழும் எண்ணங்களுக்கு ஒருவன் இடங்ெகாடாத ருப்பாேனல் பைக
அவைன வ ட்டகலும்’ - புத்தர் (II. 289)
‘மனம்

வாக்கு

காயத்தால்

உய ர்கட்கு

யாெதாரு

துன்பமும்

ெசய்யாத ருப்பவன் எவேனா அவேன ப ராஹ்மணன்’ - புத்தர் (II.291).
‘ேநாய்களில் ெகாடிது பச ; துன்பங்களில் ெகாடிது ேதகம்’ - புத்தர் (II. 293)
’எதுவைரய ல்

ஒருவன்

ஸ்தீரிய ன்

ேபரில்

அவாைவ

வ டாது

இருக்க ன்றாேனா அதுவைரய ல் அவன் மனம் அடிைமத்தனத்த லிருந்து
வ லகாது - புத்தர் (II. 295).
‘சகல தானங்களிலும் ந தானேம ச ேரஷ்டம்’ (II. 296)
‘அயலாரிடம் தவறுகைளயும் குற்றங்கைளயும் காணும் ேபாது வ ேவக ,
தனது தவறு குற்றங்கைளப் பற்ற எண்ணிக் கவைலயுறுவான்’ (II. 296)
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தனக்குச்

ெசாந்தமல்லாதேபாது

மக்களும்

ெசாத்துக்களும்

எவ்வ தத்த ல் ெசாந்தமாவார்கள்?’ (II. 297)
‘உேராமம் நைரத்தால் ேபாதாது; ஆைசயும் நைரத்தால் தான் ஒருவைனப்
ெபரியவன் எனச் ெசால்லமுடியும்’ (II. 298).
’ப றர் குற்றத்ைத உணர்வது எளிது; தன் குற்றத்ைத உணர்வது அரிது (II.
299).
‘மரம்

பற்ற

எரியும்ேபாது

ஒருப்பட்ச யும்

அதனருக ல்

அணுகாமல்

த ைகக்கும்; அதுேபால நம்மிடம் ேகாபம் காமம் ேலாபம் என்ற அக்க னி
பற்ற எரியும்ேபாது உள்ளத்த ல் உண்ைம ேசராது த ைகக்கும்’ (II. 346).
‘ப றவ ய ன் ேதாற்றத்த ற்கும் அதன் மடிவுக்கும் அவனவேன காரணம்
ேவறுயாரும் ஒருவைனப் ப றவ ய னின்று வ டுவ க்க மாட்டார்’ (II. 347).
’எண்ணங்களின் ேதாற்றேம ப றப்பு; அவற்ற ன் மறத ேய அதன் இறப்பு (II.
347).
இதுவைர தாசர் காட்டிய புத்தரின் உபேதசங்கள் ஒருவன் இந்த உலக ல்
தனக்கும்
உள்ளன

ப றருக்கும்
என்பது

இதமாக

வாழுக ன்ற

குற ப்ப டத்தக்கது.

நைடமுைற

இங்ேக

மானிட

பற்ற யனவாக
நல்வாழ்வுக்கு,

அவனுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்த ையத் ெதாழுது கும்ப ட்டு வழிபடுவேதா,
பலிய டுவேதா, பக்த ெசலுத்துவேதா கூறப்படவ ல்ைல. தன்ைனத் தாேன
ஒழுங்குப்படுத்துக ன்ற - மட்டுப் படுத்துக ன்ற வழிமுைறேய கூறப்படுக றது.
இல்லறம் நடத்துக றவர்களுக் காக புத்தர் கூற ய உபேதசங்களில் ச ல
1.

ேபராைச 2.

ேகாபம் 3.

பயம் 4.

அற யாைம ஆக யவற்றால் வரும்

பாவங்கைளச் ெசய்யக் கூடாது. (II. 356)
இத்தைகய பாவங்கள் ப ன்வருமாறு:
1. ப ற உய ர்கைள ேநச க்காது ெகாைல புரிவது
2. தன் தாரம் இருக்கப் ப றர் தாரத்ைத இச்ச ப்பது
3. அற ந்ேத ெபாய் கூறுவது
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4. ப றன் மனமுவந்து ஈயாத ெபாருைள அபகரிப்பது
ஒருவனது மூதாைதயர் ேசர்த்துத் தந்த ெசல்வ இழப்புக்குக் காரணங்கள்
:
1. கள் முதலிய ேபாைத வஸ்துக்கைள அருந்துவது
2. ஒரு ெதாழிலும் பாராது ேசார்ந்த ருப்பது
3. நடனம், சங்கீதம், நாடகம் முதலியன ந கழும் இடங்களுக்குப் ேபாவது. 4.
கல்வ முயற்ச கைள அசட்ைட ெசய்வது; சூதாடுவது
4. வஞ்சகம், குடி ெகடுப்பு ெகாண்ேடாரிடம் ேநசம் பாராட்டுவது
5. ெபருந்தீனி உண்டு சதா உறங்குவது (I1 356-57)
புத்த சங்கத்த ல் ேசர்ந்ேதார் அனுசரிக்க ேவண்டிய எட்டுவ த சீலங்கள் :
1. களவு ெசய்யாைம 2. கள் அருந்தாைம 3. ெபாய் கூறாைம 4. ப றன்மைன
நயவாைம 5. ெகாைல ெசய்யாைம 6. அகாலேபாஜனம் அருந்தாைம
7. இைச கூத்து வாசைனக்கு இடங்ெகாடாைம 8. பஞ்சைணெமத்ைத
உயர்படுக்ைகய ல் துய லாைம (II. 381)
ஒருப றவ ய ல்
(அகுஸலா)

ஒருவன்

யாவும்

புரியும்

எவ்வாறு

காரண

நல்வ ைன
-

(குஸலா),

காரியவாத

தீவ ைன

ெதாடர்ச்ச மூலம்

மறுப றப்ப ல் ெதாடர்க ன்றன என்பதற்கு தாசர் தரும் வ ளக்கம் அவர்கால
ெபௗத்த ப க்குகள் தந்தைவ;

புத்தைரக் கடவுெளன வழிபட்ட மகாயான

ெபௗத்தத்த ல் உள்ளைவ. ஒருவன் மரணமைட யும் ேபாது அவைனச் ேசர்ந்த
ஐம்புலன்கள் (பஞ்ச ஸ்கந்தங்கள்) யாவும் ப ரிக ன்றன. இந்ந ைலய ல் அவன்
வாழ்ந்தேபாது ெசய்த நல்ல - தீய வ ைனகள் யாவும் வ ஞ்ஞான ஸ்கந்தத்த ல்
(மனம் - உணர்வு) வ ைத ேபால் கட்டுப்பட்டிருக்கும். நல்ல - தீய வ ைனகள்
அந்த வ ஞ்ஞான ஸ்கந்தத்ைதத் தகுந்த ப றப்ப ல் ஏைனய நான்கு ஸ்கந்தங்க
ேளாடு (புலன்கள்) ேசர்ந்து மறுப றப்ைப உண்டாக்கும் (II. 368)
தாசர்
இலட்சுமி

காலத்த லும்,
நரசு

ப ன்பும்

வ ைனகளால்

ேவறுவ தமாக வ ளக்க னார்.
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ெமாழி, ெசயல் மூலம் ஏற்படுக ன்றன. இந்த உருவாக்கத்த ல் அவனுக் கும்,
அடுத்தவர்களுக்குமான உறவு சம்பந்தப்படுக றது இயல்பு. தனிமனிதனின்
கர்மாக்கள் (வ ைனகள்) ப றரிடம் ெசல்லுக ன்றன; ேசகரமாக ன்றன. அவன்
இறந்த

ப றகுங்கூட

அவனது

வ ைனகள்

ப றரிடம்,

அவேனாடு

ெகாண்டு பாத க்கப்பட்டவர்களிடம் ேபணப்படுக ன்றன.
ஒருவனது வ ைன ெதாடர்க றது.

உறவு

இப்படித்தான்

இதுதான் காரண - காரியத் ெதாடர்ச்ச .

எனேவ ஒருவன் இறக்க றான்; ஆனால் அவனது வ ைன மற்ற நபர்களிடம்
மீண்டும் ப றக்க றது.

இந்த வ ைனத் ெதாடர்ச்ச ய ல் ஓர் ஆன்மாவ ன்

மறுப றவ க்கு இடமில்ைல.

அதாவது இறந்த ப ன்னும் மனிதன் தனது

வ ைனகளில் ெதாடர்ந்து வாழ்க றான் (1993:

119 - 20).

எப்படி ஒருவன்

ெசய்த வ ைனகள் மறுப றப்ெபடுக்க ன்றன என்பைத தாசர் நரசுேபால
அற வ யல் முைறய ல் வ ளக்கவ ல்ைல.

அைத அவர் ஏற்கவ ல்ைல என்று

ெதரிக றது. நரசுவ ன் ெபளத்த வ ளக்கத்ைத வ ஞ்ஞானவாதமாகேவ தாசர்
புரிந்த ருந்தார்.
புத்தரின் ேபாதைனய லுள்ள நவீனத்தன்ைமயும்,
அடிப்பைடயும்,
ஒரு

சமத்துவ

ந ம்மத ைய,

ந ைலப்பாடும்,

ெபருமிதத்ைத,

பகுத்தற வும்,

தாசருக்கு

அற

அவர்காலத்த ல்

ெசயல்படுவதற்கான

ஊக்கத்ைத,

ப ராமணியத்ைத உறுத யாக எத ர்ப்பதற்கு ஆற்றைல வழங்க ய ருக்கும்
என்பது

ெதளிவாக றது.

கற்றவர்கள்,

ெபளத்தர்கள்

ஒழுக்கசீலர்கள்,

என்றால்

பகுத்தற வாளர்கள்,

உய ர் இரக்கமுள்ளவர்கள்,

மரணமிலாப்

ெபருவாழ்ைவ இலட்ச யமாகக் ெகாண்டவர்கள் ; சாத மத ேபதமற்றவர்கள்
நவீனத்துவமானவர்கள்,

அற வ யைல

வரேவற்பவர்கள்,

வ டுதைலைய

ஏற்படுத்துபவர்கள் என்க ற ெபறுமத கள் தாசைர ஈர்த்த ருக்கும் என்பத ல்
ஐயமில்ைல. இத்தைகய ெபறுமத கேளாடு சாந்தமாக வாழ்ந்த சாத ேபதமற்ற
பூர்வ ெபௗத்தர்கைள, இைவ ஏதுமற்ற ெவற்றுப் புரட்டர்கள் வஞ்சைன, சூது,
ேவஷம், கபடம், மித்த ரேபதம் ேபான்ற தீவ ைனகளால் பைறயர் எனத்
தாழ்த்த யதாக உணர்ந்ததும் தாசரால் சக த்துக் ெகாள்ள முடியவ ல்ைல;
பைறயர்கள்

மீண்டும்

ேமற்ெகாண்

டால்

பூர்வ

ெபௗத்தர்களாக

புேராக தத்ைதயும்

ப ராமணியத்தால் ஏதும் ெசய்யமுடியாது;
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தூக்க ப் ப டித்தவர்கேள உலக நீத ய ன் முன் மிக இழிந்த ெஜன்மங்களாக
ஆக்கப்படுவார்கள்

என்ற

நம்ப க்ைகேயாடு

வ டுதைலக்காகப் ேபாராடினார்.

தாசர்

சாகும்

வைர

சமூக

அவருைடய வழிமுைறகளில் அக ம்ைச

இல்ைல; உய ர் இரக்கேம அவைர வழிநடத்த யது.

காலத்த ற்கு ஒவ்வாத

ஒரு ெபௗராணிக ப ராமணியத்தால் மனித குலத்துக்கு இழப்ேப வரும்
என்பைத தாசர் முன்னற வ த்தார்.
உலகம்

நன்னைடெபறும்

என்ற

ெபளத்தத்த லுள்ள கருத்துக்களால்

உத்த ரவாதத்ைத

தாசரும்,

அவர்கால

ெபௗத்த அற வாளிகளும் ஏற்படுத்த ச் ெசன்றார்கள்.
மனிதன்

தன்னளவ ல்

எவ்வ தத்த லும்

முக்க யமானவனில்ைல.

அவனது ெசயல் (Work) தான் முக்க யம் (P.L 2000: 119) என்று நரசு எழுத ய
வாசகம்

அேயாத்த தாசர்

ெகாள்ளலாம்.

வழியாக

ெசயல்முைறப்

படுத்தப்பட்டதாகக்

ப ராமணியம் ஒரு மனிதனின் பணிையேயா பண்ைபேயா

பார்த்தத ல்ைல; பார்க்க றதுமில்ைல. அதனால் அப்படி பார்க்க முடியாதவாறு
அதன் கருத்த யலால் வ ைளக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆைளத்தான்,

அவனது

ப றப்புத் தகுத ையத் தான், அவனது சாத ையத்தான் அதனால் பார்க்க
முடியும்.

அதுதான் அதற்கு அடிப்பைட.

அைத ைவத்ேததான் ஒருவனது

ெசயைலப் பார்த்தது, பார்க்க றது. அேயாத்த தாசைர ச வராமசாஸ்த ரியார்
இப்ப டித்தான்

பார்த்தார்.

இன்ைறக்கும்

அேயாத்த தாசர்

அளவுக்கு

இல்லாவ ட்டாலும், தம்மளவ ற்கு அற வு, அன்பு, ஒழுக்கம், கருைண ெகாண்டு
மானிடப்

பணியாற்றுக ன்ற

எத்தைனேயா

தலித்துக்கைளயும்

ஏைழச்

சூத்த ரர்கைளயும் பார்ப்பனியக் கவசம் அணிந்த ப ற்பட்ட, உயர் சாத யார்கள்
சாத ப் ப றப்ைப மட்டும் அளவாக ைவத்துக் கண்டுெகாள்வதுமில்ைல; புரிந்து
ெகாள்ளுவதுமில்ைல; புறக்கணிப்பும் அவமத ப்புேம அவர்களது ஆயுதங்கள்.
பார்ப்பனியத்ைத

ஏன்

வ டமுடியவ ல்ைல

என்று

ஒவ்ெவாரு

ஆத்த க

நாத்த க இந்துவும் ஆத்மேசாதைன ெசய்து பார்க்கட்டும். சக மனிதேனாடு
சகஜமான

உறவு

கண்ைண

மைறக்க றது

பார்ப்பனியத்த
இங்ேக

ெகாள்ள

வ டாமல்

என்பது

எவ்வாெறல்லாம்

வ ளங்கும்.

இது

வ ளங்காதவைர,

லிருந்து தன்ைன முற்றாக அறுத்துக் ெகாள்ளாதவைர

ஒருவன்

எவ்வளவுதான்

கற்றுக்

கல்வ மானாக

அவன் ஒரு ேபைதேய என்பைத அேயாத்த தாசரும்,
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நன்கு புரியைவத்துள்ளார்கள். இந்நூல் இந்தப் புரிதைலச் ெசய்யும் என்று
நம்புேவாமாக!
� பயன்படுத்த ய நூல்கள் /கட்டுைரகள்.
1. அேயாத்த தாசர்
அலாய்ச யஸ்,

ச ந்தைனகள்
நாட்டார்

–

I’,

(ெதாகுப்பாச ரியர்.

வழக்காற்ற யல்

ஞான.

ஆய்வு

ைமயம்,

(ெதாகுப்பாச ரியர்.

ஞான.

பாைளயங்ேகாட்ைட 1999)
2. அேயாத்த தாசர்
அலாய்ச யஸ்,

ச ந்தைனகள்
நாட்டார்

-

II’,

வழக்காற்ற யல்

ஆய்வு

ைமயம்,

பாைளயங்ேகாட்ைட 1999)
3. அேயாத்த தாசர்
அலாய்ச யஸ்,

ச ந்தைனகள்
நாட்டார்

-

III’,

(ெதாகுப்பாச ரியர்.

வழக்காற்ற யல்

ஆய்வு

ஞான.
ைமயம்,

பாைளயங்ேகாட்ைட : 2003)
4. க. அேயாத்த தாஸப் பண்டிதர் ச ந்தைனகள் - ெதாகுத நான்கு, இந்த ரர்
ேதச சரித்த ரம்’, (தலித் சாக த்ய அகாடமி, ெசன்ைன. 1999)
5. மய ைல சீனி ேவங்கடசாமி (1940),

’ெபௗத்தமும் தமிழும் (கழகம்,

ெசன்ைன 1972) 5 ஆம் பத ப்பு.
6. ேசா.ந.கந்தசாமி, ெபளத்தம்’, ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகம், ெசன்ைன :
1977) (ேச.ந.)
7. உ. ேவ. சாமிநாைதயர், (1898), ெபளத்த மும்மணிகள் என்று வழங்குக ற
புத்த சரித்த ரம், ெபளத்த தருமம், ெபளத்த சங்கம்’ (மகாமேகாபாத்த யாய
டாக்டர். உ ேவ. சாமிநாைதயர் நூல் ந ைலயம், ெசன்ைன : 1992)
8. கால வரிைசப்படுத்தப்பட்ட பாரத
பத ப்பாச ரியர் - சீனி.

பைடப்புகள் - முதல் ெதாகுத ’,

வ சுவநாதன், (சீனி.

வ சுவநாதன், ெசன்ைன

: 1998) (பா. ப.)
9. காலவரிைசப்படுத்தப்பட்ட பாரத பைடப்புகள் - இரண்டாம் ெதாகுத ’,
பத ப்பாச ரியர் - சீனி.வ சுவநாதன், (சீனி. வ சுவநாதன், ெசன்ைன : 2001)
(பா. ப.)
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10. டி. தருமராஜன், ‘நான் பூர்வ, ெபளத்தன்’, (டாக்டர். அம்ேபத்கர் பண்பாட்டு
ைமயம், மதுைர 2003)
11. R. Sundaralingam, Politics and Nationalist Awakening in South India, 182 - 1891’
(The University of Arizona Press, Arizona : 1974) (R. S.)
12. P. Lakshmi Narasu (1907). The Essence of Buddhism’ (Second Asian Educational
Services Refount, New Delhi: 1993) (P.L.)
13. P. Lakshmi Narasu, Religion of the Modern Buddhist’ (Edited by G. Aloysius, Wordsmith, Delhi : 2002) (P.L.)
14. A New Buddhism’ - Introduction by (Christopher Queen to the book ‘Engaged Buddhism in the West’, (Wisdom Publications, Someritle, U.S.A : 2000)
15. Revival of Tamil Buddhism: A Historical Survey (pp.529-542) by S.Perumal in the
book Buddishm in Tamil Nadu - Collected Papers’ (General Editor: G. John Samuel;
Editors : R.S.Murthy and M.S. Nagarajan, Institute of Asian Studies, Chennai : 1998)
(GJS: 1998)
16. ‘Buddhist Themes in Modern Tamil writings’ by A. Mariappan in the book (GIS: 1998)
17. History of Buddhism in Tamil Nadu’ by G.V.Saroja in the book (GJS: 1998)
18. ‘Buddhism in Tamil Nadu During The Kalabhra Period’ by V. Balambal in the book
(GIS:1998).
19. ‘Buddhism in Tamil Nadu’ by R.Champakalakshmi, in the book
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FREETAMILEBOOKS.COM
மின்புத்தகங்கைளப் படிக்க உதவும் கருவ கள்:
மின்புத்தகங்கைளப்

படிப்பதற்ெகன்ேற

ைகய ேலேய

ைவத்துக்

ெகாள்ளக்கூடிய பல கருவ கள் தற்ேபாது சந்ைதய ல் வந்துவ ட்டன.

Kin-

dle, Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்ற ல் ெபரும்பங்கு வக க்க ன்றன.
இத்தைகய கருவ களின் மத ப்பு தற்ேபாது 4000 முதல் 6000 ரூபாய் வைர
குைறந்துள்ளன.

எனேவ ெபரும்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபாது இதைன

வாங்க வருக ன்றனர்.
ஆங்க லத்த லுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
ஆங்க லத்த ல் லட்சக்கணக்கான மின்புத்தகங்கள் தற்ேபாது க ைடக்கப்
ெபறுக ன்றன.
இருப்பதால்,

அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3.
அவற்ைற

ேமற்கூற ய

ேபான்ற வடிவங்களில்

கருவ கைளக்

ெகாண்டு

நாம்

படித்துவ டலாம்.
தமிழிலுள்ள மின்புத்தகங்கள்:
தமிழில் சமீபத்த ய புத்தகங்கெளல்லாம் நமக்கு மின்புத்தகங்களாக
க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
மின்புத்தகங்கைள

ProjectMadurai.com

ெவளிய டுவதற்கான

ஒர்

எனும்
உன்னத

குழு

தமிழில்

ேசைவய ல்

ஈடுபட்டுள்ளது. இந்தக் குழு இதுவைர வழங்க யுள்ள தமிழ் மின்புத்தகங்கள்
அைனத்தும் PublicDomain-ல் உள்ளன.

ஆனால் இைவ மிகவும் பைழய

புத்தகங்கள்.
சமீபத்த ய புத்தகங்கள் ஏதும் இங்கு க ைடக்கப்ெபறுவத ல்ைல.
சமீபத்த ய புத்தகங்கைள தமிழில் ெபறுவது எப்படி?
அேமசான் க ண்டில் கருவ ய ல் தமிழ் ஆதரவு தந்த ப றகு,

தமிழ்

மின்னூல்கள் அங்ேக வ ற்பைனக்குக் க ைடக்க ன்றன. ஆனால் அவற்ைற
நாம் பத வ றக்க இயலாது. ேவறு யாருக்கும் பக ர இயலாது.
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சமீபகாலமாக பல்ேவறு எழுத்தாளர்களும்,

பத வர்களும்,

சமீபத்த ய

ந கழ்வுகைளப் பற்ற ய வ வரங்கைளத் தமிழில் எழுதத் ெதாடங்க யுள்ளனர்.
அைவ இலக்க யம், வ ைளயாட்டு, கலாச்சாரம், உணவு, ச னிமா, அரச யல்,
புைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்றும் தகவல் ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற பல்ேவறு
தைலப்புகளின் கீழ் அைமக ன்றன.
நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்து தமிழ் மின்புத்தகங்கைள
உருவாக்க உள்ேளாம்.
அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்கள் Creative Commons எனும்
உரிமத்த ன் கீழ் ெவளிய டப்படும். இவ்வாறு ெவளிய டுவதன் மூலம் அந்தப்
புத்தகத்ைத

எழுத ய

மூல

பாதுகாக்கப்படுக ன்றன.

ஆச ரியருக்கான

உரிைமகள்

சட்டரீத யாகப்

அேத ேநரத்த ல் அந்த மின்புத்தகங்கைள யார்

ேவண்டுமானாலும், யாருக்கு ேவண்டுமானாலும், இலவசமாக வழங்கலாம்.
எனேவ தமிழ் படிக்கும் வாசகர்கள் ஆய ரக்கணக்க ல் சமீபத்த ய தமிழ்
மின்புத்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்றுக் ெகாள்ள முடியும்.
தமிழிலிருக்கும்

எந்த

வைலப்பத வ லிருந்து

ேவண்டுமானாலும்

பத வுகைள எடுக்கலாமா?
கூடாது.
ஒவ்ெவாரு

வைலப்பத வும்

அதற்ெகன்ேற

ஒருச ல

அனுமத கைளப்

ெபற்ற ருக்கும். ஒரு வைலப்பத வ ன் ஆச ரியர் அவரது பத ப்புகைள “யார்
ேவண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம்” என்று குற ப்ப ட்டிருந்தால் மட்டுேம
அதைன நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அதாவது “Creative Commons” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் வரும் பத ப்புகைள
மட்டுேம நாம் பயன்படுத்த முடியும்.
அப்படி இல்லாமல் “All Rights Reserved” எனும் உரிமத்த ன் கீழ் இருக்கும்
பத ப்புகைள நம்மால் பயன்படுத்த முடியாது.
ேவண்டுமானால்

“All

Rights

Reserved”

என்று

வ ளங்கும்

வைலப்பத வுகைளக் ெகாண்டிருக்கும் ஆச ரியருக்கு அவரது பத ப்புகைள
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Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

ெவளிய டக்ேகாரி

நாம்

நமது

ேவண்டுேகாைளத் ெதரிவ க்கலாம். ேமலும் அவரது பைடப்புகள் அைனத்தும்
அவருைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் நாம்
அளிக்க ேவண்டும்.
ெபாதுவாக புதுப்புது பத வுகைள
பத வுகள்

ந ைறய

எண்ணம் இருக்கும்.

வாசகர்கைளச்

உருவாக்குேவாருக்கு அவர்களது
ெசன்றைடய

ேவண்டும்

என்ற

நாம் அவர்களது பைடப்புகைள எடுத்து இலவச

மின்புத்தகங்களாக வழங்குவதற்கு நமக்கு
அவர்கள் அனுமத யளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்களது பைடப்புகள்
ெபரும்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைடயும். வாசகர்களுக்கும் ந ைறய
புத்தகங்கள் படிப்பதற்குக் க ைடக்கும்
வாசகர்கள்

ஆச ரியர்களின்

அவர்களுைடய
ஆனால்

நாங்கள்

பைடப்புகைள
வாசகர்களின்

வைலப்பத வு
ேதடிக்

முகவரிகளில்

கண்டுப டித்து

ச ரமத்ைதக்

குைறக்கும்

கூட

படிக்கலாம்.
வண்ணம்

ஆச ரியர்களின் ச தற ய வைலப்பத வுகைள ஒன்றாக இைணத்து ஒரு
முழு மின்புத்தகங்களாக உருவாக்கும் ேவைலையச் ெசய்க ேறாம்.
அவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

புத்தகங்கைள

“மின்புத்தகங்கைளப்

ேமலும்
படிக்க

உதவும் கருவ கள்”-க்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவைமக்கும் ேவைலையயும்
ெசய்க ேறாம்.
FREETAMILEBOOKS.COM
இந்த வைலத்தளத்த ல்தான் ப ன்வரும் வடிவைமப்ப ல் மின்புத்தகங்கள்
காணப்படும்.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இந்த வைலதளத்த லிருந்து யார் ேவண்டுமானாலும் மின்புத்தகங்கைள
இலவசமாகப் பத வ றக்கம்(download) ெசய்து ெகாள்ளலாம்.
அவ்வாறு பத வ றக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட புத்தகங்கைள யாருக்கு
ேவண்டுமானாலும் இலவசமாக வழங்கலாம்.
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இத ல் நீங்கள் பங்களிக்க வ ரும்புக றீர்களா?
நீங்கள்

ெசய்யேவண்டியெதல்லாம்

தமிழில்

எழுதப்பட்டிருக்கும்

வைலப்பத வுகளிலிருந்து பத வுகைள
எடுத்து, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல் ேபாட்டு ஓர்
எளிய மின்புத்தகமாக மாற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும்.
அவ்வளவுதான்!
ேமலும் ச ல பங்களிப்புகள் ப ன்வருமாறு:
1. ஒருச ல

பத வர்கள்/எழுத்தாளர்களுக்கு

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்கீழ்

அவர்களது

பைடப்புகைள

ெவளிய டக்ேகாரி

மின்னஞ்சல்

அனுப்புதல்
2. தன்னார்வலர்களால்

அனுப்பப்பட்ட

மின்புத்தகங்களின்

உரிைமகைளயும் தரத்ைதயும் பரிேசாத த்தல்
3. ேசாதைனகள்

முடிந்து

அனுமத

வழங்கப்பட்ட

தரமான

மின்புத்தகங்கைள நமது வைலதளத்த ல் பத ேவற்றம் ெசய்தல்
வ ருப்பமுள்ளவர்கள்

freetamilebooksteam@gmail.com

எனும்

முகவரிக்கு

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
இந்தத் த ட்டத்த ன் மூலம் பணம் சம்பாத ப்பவர்கள் யார்?
யாருமில்ைல.
இந்த

வைலத்தளம்

ெசயல்படுக ன்ற
என்னெவனில்

ஒரு

முழுக்க

வைலத்தளம்

தமிழில்

ந ைறய

முழுக்க
ஆகும்.

தன்னார்வலர்களால்
இதன்

மின்புத்தகங்கைள

ஒேர

ேநாக்கம்

உருவாக்குவதும்,

அவற்ைற இலவசமாக பயனர்களுக்கு வழங்குவதுேம ஆகும்.
ேமலும்

இவ்வாறு

உருவாக்கப்பட்ட

மின்புத்தகங்கள்,

ebook

reader

ஏற்றுக்ெகாள்ளும் வடிவைமப்ப ல் அைமயும்.
இத்த ட்டத்தால் பத ப்புகைள எழுத க்ெகாடுக்கும் ஆச ரியர்/பத வருக்கு
என்ன லாபம்?
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ஆச ரியர்/பத வர்கள் இத்த ட்டத்த ன் மூலம் எந்தவ தமான ெதாைகயும்
ெபறப்ேபாவத ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் புத தாக இதற்ெகன்று எந்தஒரு
பத ைவயும் எழுத த்தரப்ேபாவத ல்ைல.
ஏற்கனேவ அவர்கள் எழுத ெவளிய ட்டிருக்கும் பத வுகைள எடுத்துத்தான்
நாம் மின்புத்தகமாக ெவளிய டப்ேபாக ேறாம்.
அதாவது அவரவர்களின் வைலதளத்த ல் இந்தப் பத வுகள் அைனத்தும்
இலவசமாகேவ

க ைடக்கப்ெபற்றாலும்,

அவற்ைறெயல்லாம்

ஒன்றாகத்

ெதாகுத்து ebook reader ேபான்ற கருவ களில் படிக்கும் வ தத்த ல் மாற்ற த்
தரும் ேவைலைய இந்தத் த ட்டம் ெசய்க றது.
தற்ேபாது மக்கள் ெபரிய அளவ ல் tablets மற்றும் ebook readers ேபான்ற
கருவ கைள நாடிச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெநருங்குவதற்கு இது ஒரு நல்ல
வாய்ப்பாக அைமயும்.
நகல்

எடுப்பைத

அனுமத க்கும்

வைலதளங்கள்

ஏேதனும்

தமிழில்

உள்ளதா?
உள்ளது.
ப ன்வரும்

தமிழில்

உள்ள

வைலதளங்கள்

நகல்

எடுப்பத ைன

அனுமத க்க ன்றன.
1. http://www.vinavu.com
2. http://www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. http://kaniyam.com
5. http://blog.ravidreams.net
எவ்வாறு ஒர் எழுத்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்த ன் கீழ் அவரது
பைடப்புகைள ெவளிய டுமாறு கூறுவது?
இதற்கு ப ன்வருமாறு ஒரு மின்னஞ்சைல அனுப்ப ேவண்டும்.
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<துவக்கம்>
உங்களது வைலத்தளம் அருைம [வைலதளத்த ன் ெபயர்].
தற்ேபாது படிப்பதற்கு உபேயாகப்படும் கருவ களாக Mobiles மற்றும்
பல்ேவறு ைகய ருப்புக் கருவ களின் எண்ணிக்ைக அத கரித்து வந்துள்ளது.
இந்ந ைலய ல் நாங்கள் h t tp : / / w w w . F r e e T a m i l E b o o k s . c o m எனும்
வைலதளத்த ல், பல்ேவறு தமிழ் மின்புத்தகங்கைள ெவவ்ேவறு துைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒரு புத ய த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ேளாம்.
இங்கு

ேசகரிக்கப்படும்

மின்புத்தகங்கள்

பல்ேவறு

கணிணிக்

கருவ களான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android,
iOS ேபான்றவற்ற ல் படிக்கும் வண்ணம் அைமயும்.

அதாவது இத்தைகய

கருவ கள் support ெசய்யும் odt, pdf, ebub, azw ேபான்ற வடிவைமப்ப ல்
புத்தகங்கள் அைமயும்.
இதற்காக நாங்கள் உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ெபற
வ ரும்புக ேறாம்.

இதன் மூலம் உங்களது பத வுகள் உலகளவ ல் இருக்கும்

வாசகர்களின் கருவ கைள ேநரடியாகச் ெசன்றைடயும்.
எனேவ உங்களது வைலதளத்த லிருந்து பத வுகைள ப ரத ெயடுப்பதற்கும்
அவற்ைற

மின்புத்தகங்களாக

மாற்றுவதற்கும்

உங்களது

அனுமத ைய

ேவண்டுக ேறாம்.
இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட மின்புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக ஆச ரியராக
உங்களின் ெபயரும் மற்றும் உங்களது வைலதள முகவரியும் இடம்ெபறும்.
ேமலும்

இைவ

“Creative

Commons”

உரிமத்த ன்

கீழ்

மட்டும்தான்

ெவளிய டப்படும் எனும் உறுத ையயும் அளிக்க ேறாம்.
http://creativecommons.org/licenses/
நீங்கள் எங்கைள ப ன்வரும் முகவரிகளில் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
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G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

நன்ற .
</முடிவு>
ேமற்கூற யவாறு ஒரு மின்னஞ்சைல உங்களுக்குத் ெதரிந்த அைனத்து
எழுத்தாளர்களுக்கும் அனுப்ப அவர்களிடமிருந்து அனுமத ையப் ெபறுங்கள்.
முடிந்தால் அவர்கைளயும் “Creative Commons License”-ஐ அவர்களுைடய
வைலதளத்த ல் பயன்படுத்தச் ெசால்லுங்கள்.
கைடச யாக அவர்கள் உங்களுக்கு அனுமத அளித்து அனுப்ப ய ருக்கும்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM

எனும்

முகவரிக்கு

அனுப்ப ைவயுங்கள்.
ஓர்

எழுத்தாளர்

உங்களது

உங்களது

ேவண்டுேகாைள

மறுக்கும்

பட்சத்த ல் என்ன ெசய்வது?
அவர்கைளயும்

அவர்களது

பைடப்புகைளயும்

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட

ேவண்டும்.
ஒருச லருக்கு

அவர்களுைடய

ெசாந்த

தயாரிக்கும் எண்ணம்கூட இருக்கும்.

முயற்ச ய ல்

மின்புத்தகம்

ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்டும்

மீண்டும் ெதாந்தரவு ெசய்யக் கூடாது.
அவர்கைள

அப்படிேய

வ ட்டுவ ட்டு

அடுத்தடுத்த

எழுத்தாளர்கைள

ேநாக்க நமது முயற்ச ையத் ெதாடர ேவண்டும்.

மின்புத்தகங்கள் எவ்வாறு அைமய ேவண்டும்?
ஒவ்ெவாருவரது வைலத்தளத்த லும் குைறந்தபட்சம் நூற்றுக்கணக்க ல்
பத வுகள்

காணப்படும்.

அைவ

வைகப்படுத்தப்பட்ேடா

அல்லது

வைகப்படுத்தப் படாமேலா இருக்கும்.
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அவற்ைறெயல்லாம்

ெபாதுவான

தைலப்ப ன்கீழ்

ஒன்றாகத்
வைகப்படுத்த

த ரட்டி

ஒரு

மின்புத்தகங்களாகத்

தயாரிக்கலாம். அவ்வாறு வைகப்படுத்தப்படும் மின்புத்தகங்கைள பகுத I பகுத -II என்றும் கூட தனித்தனிேய ப ரித்துக் ெகாடுக்கலாம்.
தவ ர்க்க ேவண்டியைவகள் யாைவ?
இனம்,

பாலியல்

மற்றும்

வன்முைற

ேபான்றவற்ைறத்

தூண்டும்

வைகயான பத வுகள் தவ ர்க்கப்பட ேவண்டும்.
எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்வது எப்படி?
நீங்கள் ப ன்வரும் முகவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்பு ெகாள்ளலாம்.
� EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM
� Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
� Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
இத்த ட்டத்த ல் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் யார்?
குழு – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/

SUPPORTED BY
கணியம் அறக்கட்டைள- http://kaniyam.com/foundation
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கணியம் அறக்கட்டைள

ெதாைல ேநாக்கு – Vision
தமிழ்
கருவ கள்

ெமாழி

மற்றும்

மற்றும்

இனக்குழுக்கள்

அற வுத்ெதாகுத கள்,

சார்ந்த

ெமய்ந கர்வளங்கள்,

அைனவருக்கும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல் க ைடக்கும் சூழல்
பணி இலக்கு – Mission
அற வ யல் மற்றும் சமூகப் ெபாருளாதார வளர்ச்ச க்கு ஒப்ப,

தமிழ்

ெமாழிய ன் பயன்பாடு வளர்வைத உறுத ப்படுத்துவதும், அைனத்து அற வுத்
ெதாகுத களும்,

வளங்களும்

கட்டற்ற

அணுக்கத்த ல்

அைனவருக்கும்

க ைடக்கச்ெசய்தலும்.

தற்ேபாைதய ெசயல்கள்
� கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com/
� க ரிேயட்டிவ் காமன்சு உரிைமய ல் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – http://Fr
eeTamilEbooks.com

கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
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� உைர ஒலி மாற்ற – Text to Speech
� எழுத்துணரி – Optical Character Recognition
� வ க்க மூலத்துக்கான எழுத்துணரி
� மின்னூல்கள் க ண்டில் கருவ க்கு அனுப்புதல் – Send2Kindle
� வ க்க ப்பீடியாவ ற்கான ச று கருவ கள்
� மின்னூல்கள் உருவாக்கும் கருவ
� உைர ஒலி மாற்ற – இைணய ெசயலி
� சங்க இலக்க யம் – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஆன்டிராய்டு ெசயலி
� FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி
� WikisourceEbooksReportஇந்திய

ெமாழிகளுக்ககான

வ க்க மூலம்

மின்னூல்கள் பத வ றக்கப் பட்டியல்
� FreeTamilEbooks.com

–

Download

counter

மின்னூல்கள்

பத வ றக்கப்

பட்டியல்

அடுத்த த ட்டங்கள்/ெமன்ெபாருட்கள்

� வ க்க

மூலத்த ல்

உள்ள

மின்னூல்கைள

பகுத ேநர/முழு

ேநரப்

பணியாளர்கள் மூலம் வ ைரந்து ப ைழ த ருத்துதல்
� முழு ேநர ந ரலைர பணியமர்த்த பல்ேவறு கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்கள்
உருவாக்குதல்
� தமிழ் NLP க்கான பய ற்ச ப் பட்டைறகள் நடத்துதல்
� கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
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ெமன்ெபாருட்கள்,

க.அேயாத்த தாசர் ஆய்வுகள்
க ரிேயட்டிவ்

காமன்சு

உரிைமய ல்

வளங்கைள உருவாக்குபவர்கைளக் கண்டற ந்து ஊக்குவ த்தல்
� கணியம் இதழில் அத க பங்களிப்பாளர்கைள உருவாக்குதல், பய ற்ச
அளித்தல்
� மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� எழுத்துணரிக்கு ஒரு இைணயதள ெசயலி
� தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உருவாக்க ெவளிய டுதல்
� h t tp : / / O p e n S t r e e t M a p . o r g ல் உள்ள இடம், ெதரு, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்
� தமிழ்நாடு முழுவைதயும் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்
� குழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வடிவ ல் வழங்குதல்
� http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்த API க்கு ேதாதாக மாற்றுதல்
� http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பத வு ெசய்யும் ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுத்துப் ப ைழத்த ருத்த உருவாக்குதல்
� தமிழ் ேவர்ச்ெசால் காணும் கருவ உருவாக்குதல்
� எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்னூல்கைளயும் Google Play Books,
GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
� தமிழ் தட்டச்சு கற்க இைணய ெசயலி உருவாக்குதல்
� தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இைணய ெசயலி உருவாக்குதல் (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

ேமற்கண்ட த ட்டங்கள், ெமன்ெபாருட்கைள உருவாக்க

ெசயல்படுத்த

உங்கள் அைனவரின் ஆதரவும் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேறனும் பங்களிக்க
இயலும் எனில் உங்கள் வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
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ெவளிப்பைடத்தன்ைம
கணியம்
ெமன்ெபாருட்கள்
100%

அறக்கட்டைளய ன்
யாவும்

அைனவருக்கும்

ெவளிப்பைடத்தன்ைமயுடனும்

ெசயல்கைளயும்,

இந்த

ெசயல்கள்,

இைணப்ப ல்

த ட்டங்கள்,

ெபாதுவானதாகவும்,

இருக்கும்.இந்த
மாத

அற க்ைக,

இைணப்ப ல்
வரவு

ெசலவு

வ வரங்களுடனும் காணலாம்.
கணியம் அறக்கட்டைளய ல் உருவாக்கப்படும் ெமன்ெபாருட்கள் யாவும்
கட்டற்ற ெமன்ெபாருட்களாக மூல ந ரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT,
Mozilla ஆக ய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளிய டப்படும். உருவாக்கப்படும் ப ற
வளங்கள், புைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்புகள், காெணாளிகள், மின்னூல்கள்,
கட்டுைரகள் யாவும் யாவரும் பக ரும், பயன்படுத்தும் வைகய ல் க ரிேயட்டிவ்
காமன்சு உரிைமய ல் இருக்கும்.
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நன்ெகாைட
உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமிழுக்கான கட்டற்ற வளங்கைள உருவாக்கும்
ெசயல்கைள ச றந்த வைகய ல் வ ைரந்து ெசய்ய ஊக்குவ க்கும்.
ப ன்வரும் வங்க க் கணக்க ல் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அனுப்ப , உடேன
வ வரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79
Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai
IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

UPI ெசயலிகளுக்கான QR Code
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குற ப்பு:

ச ல UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்

ேபாகலாம்.

அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்க க் கணக்கு எண், IFSC code ஐ

பயன்படுத்தவும்.
Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
www.Kaniyam.com
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