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எஙகும் பாரடா இப்புவி மககை்ை,

பாரடா உனது மானிடப் பரப்்ப,

பாரடா உன்னுடன் பிறந்த படடாைம்,

என்குலம் என்று்னத் ்தன்னிடம் ஒடடிய,

மககைள் பபருஙகைடல் பார்த்து மகிழ்ச்சி பகைாள்!

அறி்ை விரிவு பசய், அகைணடமாககு

விசாலப் பார்்ையால் விழுஙகு மககை்ை

அ்ைநது பகைாள், உன்்னச் சஙகைமம் ஆககு

மானிட சமுத்திரம் நாபனன்று கூவு

பிரிவி்ல எஙகும் பப்தம் இல்்ல!

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
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திராவிடப் பபாழில் ைாசகைர்கைள் 
யாைருககும் சமத்துை நாள் நல்ைைககைம்!

ஆம், நம் அணைல் அம்பபத்கைரின் 
பிறந்தநாைான ஏப்ரல் 14ஆம் நா்ைச் 
’சமத்துை நாள்’ என அறிவித்து, அநநாளில் 
யாைரும் சமத்துை உறுதிபமாழி ஏறகை 
ஆைன பசய்துள்ைார், மாணபுமிகு 
்தமிழ்நாடடு மு்தல்மச்சர் அைர்கைள். 
இ்தறகு முன்பும், ்தந்்த பபரியாரின் 
பிறந்தநாைான பசப்டம்பர் 17ஆம் நா்ைச் 
’சமூகைநீதி நாள்’ என அறிவித்து, அப்பபாதும் 
சமூகைநீதி உறுதிபமாழி்ய ஏறகைச் பசய்்தார், 
அரசாஙகை மு்ற்ம ைாயிலாகைபை. 
இது, சிறப்பானப்தாரு முன்பனடுப்பு; 
திராவிட இயககைத்தின் பயைத்தில், அடுத்்த 
்த்லமு்றககைான ஆயத்்தக கைைம்.

திராவிடக கைல்விச் சிந்த்னயின் 
அடிநா்தபம சமத்துைமும், அ்தன்பாறபடட 
சமூகைநீதியும் ்தாபன!

’யாைரும் சமம்’ என்பது, ’சூரியன் 
கிழககில் உதிககும்’ என்பது பபால், 
இயல்பான இயற்கையான பபாது அறிவு 
அல்லைா? இந்த எளிய உண்மககைாகைைா, 

ஆசிரியர	குழுவின்	மு்கவு்ர

இத்து்ைப் பபரும் பபாராடுகிபறாம் 
என்றால், ஆம், ்தமிழினம் மடடுமல்ல, 
உலகைபமஙகும், இந்த எளிய உண்ம்ய 
நி்லநாடடத் ்தான், பல இயககைஙகைள் 
பபரும்பாடு படுகின்றன, அன்றும் இன்றும். 

ஆதிககைம் x சமன்்ம என்ற பபார், 
அய்யன் ைள்ளுைன் கைாலநப்தாடபட நடநது 
ைருை்தால் ்தான், ’பிறப்பபாககும் எல்லா 
உயிர்ககும்’ என்ற எளிய உண்ம்யக கூடத் 
்தத்துைமாககிப் பாட பைணடி இருந்தது.

• பாலினச் சமத்துைம்
• ைகுப்புச் சமத்துைம்
• ைர்ககைச் சமத்துைம்
• ஜாதியில் சமத்துைம்
• சமயத்தில் சமத்துைம்
• உைவில் சமத்துைம்
• கைல்வியில் சமத்துைம்

என்று சமத்துைத்தின் பபாருண்மகைள் 
பலப்பல. ஜாதி என்பப்த சமத்துைமின்்ம 
்தாபன. சமம் என்று ஆகிவிடடால், ஜாதி 
ஏது? ஒழிநது விடுபம! எஙபகைஙபகைல்லாம் 
ஏறறத்்தாழ்வு கைறபிககைப்படுகின்றப்தா, 
அஙகைஙபகைல்லாம் சமத்துைக கைைஙகைளும் 



4 V¥uš - N‹ 2022

பபாராடடஙகைளும் நடாத்தி, சமன்்ம 
கைாணும் முயறசியில்இ்டயறாது நம்்ம 
ஈடுபடுத்திக பகைாணபட இருப்பபாம். இது 
நம் ்தமிழ் - திராவிடச் சமூகைக கைட்ம. இ்தறகு 
ஓய்பைன்பப்த இல்்ல!

இவ்வி்தழ், 5ஆய்வுக கைடடு்ரகை்ைத் 
்தாஙகி பைளிைருகின்றது. 

1. பழந்தமிழ் ைணிகைர்கைளும், பணபாடடு   
விரைலும்

2. மாந்தவியலில் உய்யச் சிந்த்னயும்  
சமூகைநீதியும்

3. திருைள்ளுைரும் மாந்தமும்
4. பவுத்்தம்: எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் – ஒரு  

ைரலாறறுப் பார்்ை
5. ைஞ்சிககைப்படட ைரலாறு

சிறப்பாகை யாககைப்படடுள்ை இந்த 
ஆய்வுக கைடடு்ரகை்ை ைாசித்து, கைல்விப் 

புலஙகைளில் பகிர்நது பகைாள்கை. இந்தக 

கைல்விப் பயைத்தில்,எம்பமாடு ப்தாடர்நது 

பயணிககும் ைாசகைர்கைைாகிய உஙகைளுககு, 

எஙகைளின் ஆரா அன்பும், நன்றியும் என்றும் 

உரித்து. ைாருஙகைள், பயைம் பசய்பைாம்.

- ஆசிரியர் குழு

 o பபரா. மு்னைர்  

 கைணைபிரான்  இரவிசஙகைர்

 o பபரா, மு்னைர் பப. பஜகைதீசன்

 o பபரா. மு்னைர் ப. கைாளிமுத்து

 o பபரா. மு்னைர்  சுப. திணைப்பன்

 o பபரா. மு்னைர் நம். சீனிைாசன்

 o மரு. பசாம. இைஙபகைாைன்

 o மு்னைர் ைா. பநரு

<
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Vanakkam to the Readers of Dravida 
Pozhil, on the Equality Day.

The Hon’ble Chief Minister of Tamil Nadu 
has announced that Dr. B.R. Ambedkar’s 
birthday on Apr 14 every year will be 
henceforth celebrated as Equality Day and a 
Pledge of Equality will be undertaken under 
the auspices of the Tamil Nadu Government. 
A similar announcement was made last 
year for Periyar’s birthday on Sep 17 to be 
celebrated as Social Justice Day. This is 
a very welcome initiative and a nurturing 
ground for the next generation of Dravidian 
Movement.

Equality & Social Justice have always 
been the core philosophies of the Dravidian 
Thought. 

The adage ‘All Men & Women are born 
Equal’ is akin to the statement ‘The Sun rises 
in the East’. It is plain common sense. Are we 
struggling to establish this simple truth? Yes, 
not only amongst Tamil people, but world 
over, only to establish this simple truth, many 
movements have struggled in the past and 
are still continuing their struggle.

Preface

The battle between Superiority x Equality 
has been waged right from the days of 
Valluvar. That’s why he had to sing a simple 
statement like ‘piṟappu okkum ellā uyirkkum 
(All are born equal)’ as a core philosophy.

• Gender Equality

• Divisional Equality

• Class Equality

• Equality of Castes

• Equality of Religions

• Equality in Food

• Equality in Education

And there are many more facets of 
Equality in our daily lives. The word ‘Caste’ 
itself signifies superiority, and when all 
Castes become Equal, there is no such thing 
as Caste – right? Wherever the preaching 
of Superiority x Inferiority is advocated, we 
should leave no stone unturned and establish 
Equality as a true facet of Humanism. This 
is our bounden duty and giving back to the 
Society. This is a continuous process and 
has no retirement whatsoever. 
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This issue of Dravida Pozhil contains 5 
Research Papers.

1. Cultural Diffusion and 
 Tamil Merchants in History

2. Critical Thinking in Masses & 
 Social Justice

3. Humanism & Thiruvalluvar

4. Buddhism: Evolution & 
 Decline – A historical view

5. The History of Deceit of the  
 Dravidian/Tamil Peoples

We request you to immerse yourself in 
this research, read the above papers and 
share with your academic communities. In 

this Dravidian Academic Journey, Readers 
like you have been traveling along with us, 
and our sincere love and thanks to you as 
ever. Come ye, let’s explore.

The Board of Editors.

• Prof. Dr. Kannabiran Ravishankar

• Prof. Dr. P. Jagadeesan

• Prof. Dr. P. Kalimuthu

• Prof. Dr. Sp. Thinnappan

• Prof. Dr. Nam. Srinivasan

• Dr. Soma Ilangovan

• Dr. V. Neru

<
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Cover Page Theme

Today, Dravidian thoughts are slowly and 
steadily reaching all over the world. Progressive 
thoughts are much needed, especially during 
the times of backwardness and stagnancy. They 
trigger the human thought and uplift the human 
heart towards Rationality & Social Justice. 

Periyar was a self-made free thinker. Most of 
his thoughts arose, not out of extensive reading 
of the works of others, but out of his own free 
thinking.

However, his thoughts have predominantly 
stayed in his own mother tongue – Tamil. Only 
a select few of his progressive ideas have gone 
into the domain of English and other languages. 
Periyar himself was running three magazines in 
English – Revolt, Justicite & Modern Rationalist. 
But again, the time has come now, to go even 
beyond.

People in different states of India, especially 
North India - where Social Justice is at its lowest 
ebb today, need to be educated on Rationality in 
their own native tongue. Periyar & Ambedkar’s 
writings are the best medicine for many of the 
social evils prevailing predominantly in the Indian 
casteist society.

Also, the Dravidian Model– which is a Success 
Story in the state of Tamil Nadu, has to be shared 
with the rest of the World. 

Progressive Movements worldwide, like the 
Black Lives Matter and Feminist Movements 

for example, can compare and contrast with 
the Dravidian Model, and both sides can share 
their strategies towards achieving an egalitarian 
society.Commonality of Thought and Connecting 
with the Roots will happen through such 
Knowledge Sharing in the local language.

Hence, the Dravidian Philosophy has to extend 
from Tamil to other languages of India & also to 
other languages of the World. This is really a need 
of the hour.

For quite some time, this has been on the cards 
of Dravidar Kazhagam (DK) - the organization 
developed and nurtured by Periyar - to undertake 
the Translation of Periyar Thought in multiple 
languages. To add strength to strength, now the 
Government of Tamil Nadu has also announced 
that a sum of Five Crore(50 million INR)has 
been set aside in the Government Budget, for 
the translation of Periyar Thought in regional 
languages and global languages.

The Journal of Dravidian Studies (JODS) – 
Dravida Pozhil thanks the Hon’ble Chief Minister 
of TamilNadu, Thiru M.K.Stalin in setting up this 
farsighted &laudable initiative.

This issue of Dravida Pozhil carries the 
same theme on its cover page – Periyar spelt in 
21 languages – both regional and global. Let’s 
globalize Periyar &‘periyarize’ the Globe!     <
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முகப்பு : அட்டைப்்படை விளககம்

திராவிடச் சிந்த்ன இன்று உலபகைஙகும் 
பமல்லபமல்லப் பரவிைருகின்றது. 
முறபபாககுச் சிந்த்னகைள் ஒரு சமூகைத்துககு 
மிகைப் பபரும் ப்த்ை; அதுவும் அச்சமூகைத்தில் 
ப்தககைநி்லயும் பிறபபாககுைா்தமும் பபரிதும் 
பரவிநிறகும் கைாலஙகைளில் இன்னமும் 
ப்த்ை. இச்சீரிய சிந்த்னகைபை, மனி்த 
எணைத்்்தத் தூணடி, மனி்தமனஙகை்ைப் 
பகுத்்தறிவு பநாககியும் சமூகைநீதி பநாககியும் 
ஆறறுப்படுத்துகின்றன.

பபரியார், ஒரு ்தறசிந்த்னயாைர் 
(சுயசிந்த்னயாைர்). அைரின் சிந்த்னகைள் 
பலவும், பிறரின் நூல்கை்ைப் படித்து ைந்த்ை 
அல்ல. சமூகைநி்ல கைணடு, ்தறசிந்த்னயால் 
ஆழ்நது வி்ைந்த்ை.

ஆனால், அைரின் சிந்த்னகைள் பலவும், 
அைரின் ்தாய்பமாழியான ்தமிழிபலபய 
்தஙகி விடடன என்பற பசால்லலாம். பைகு 
சிலபை, ஆஙகிலம் & பிற பமாழிகைளில் 
ஆககைம் கைணடுள்ைன. பபரியாபர, ்தன் 
ைாழுஙகைாலத்தில், ரிபைால்ட, ஜஸ்டி்சட & 
மாடர்ன் பரசனலிஸ்ட என்னும் சில ஆஙகில 
இ்தழ்கை்ை நடத்தியுள்ைார். அ்்தயும் 
்தாணடி, பல கைைஙகைளில் ந்டபயிலும் பநரம் 
ைநதுவிடடது.

இநதிய ஒன்றியத்தின் பல மாநிலஙகைளில், 
குறிப்பாகை ைட மாநிலஙகைளில் ைாழும் 
மககைள் சமூகைஙகைளில், சமூகைநீதி என்பது இன்று 
அடிமடடம் கைணடுள்ைது. அஙபகைல்லாம், 
மககை்ைப் பகுத்்தறிவில் பநறிப்படுத்்த, 
அைரைர் ்தாய்பமாழியிபலபய நல்லவி்தமாகை 
ஆ்தாரத்துடன் எடுத்துச் பசால்லும் 
கைாலககைடடாயம் பநர்நதுள்ைது. பபரியார் & 
அம்பபத்கைர்- இவ்விருைரின் எழுத்துகைளும், 
இநதிய ஜாதியச் சமூகைத்தில் ப்தஙகியுள்ை பல 
பநாய்கைளுககு மாமருநது ஆகும். பமலும், 
திராவிட மாதிரியின் ்தமிழ்நாடடு பைறறிக 
கை்்த்ய, உலபகைஙகும் பகிரும் பநரமும் 
இதுபை!

உலபகைஙகிலும் உள்ை முறபபாககு 
இயககைஙகைள் (கைருப்பின இயககைம், பபணணிய 
இயககைஙகைள் பபான்றன), திராவிட மாதிரிபயாடு 
ஒப்பீடு பசய்து, பகைாடுககைல் ைாஙகைல்கை்ை 
இருபுறமும் நிகைழ்த்தி, உலகைச் சமு்தாயச் சீர்்ம 
பசய்ய இயலும். இ்தறகு, அறிவுப் பகிர்்த்ல, 
அந்தந்தச் சமூகை பமாழிகைளில் நிகைழ்த்துைது, 
ஒத்்த சிந்த்னகை்ையும், பைர்கைளில் 
ஆழம்பாய்்த்லயும் ைைர்த்ப்தடுககும்.

எனபை, திராவிடத் ்தத்துைத்்்த, 
நம்தரு்மத் ்தாய்பமாழியாம் ்தமிழிலிருநது, 
பிற இநதிய பமாழிகைளுககும், பிற உலகை 
பமாழிகைளுககும் ைைர்த்ப்தடுககும் பநரம் 
ைநதுவிடடது எனலாம். நல்ல சமயமிப்த, 
இ்்த நழுைவிடுபைாபமா?

சிலகைாலமாகை, பபரியார் ைைர்த்ப்தடுத்்த 
திராவிடர் கைழகைம், இந்தப் பன்பமாழி 
முயறசிகை்ை மு்னநப்தடுககைத் திடடஙகைள் 
தீடடிைந்தது. இப்பபாது, பழம் நழுவிப் 
பாலில் விழுந்தது பபால், ்தமிழ்நாடு அரசும் 
்தன்னு்டய நிதிநி்ல அறிக்கையில், 
பபரியார் சிந்த்னகை்ைப் பன்பமாழியாககைம் 
பசய்ய, ரூபாய் 5 பகைாடி ஒதுககியுள்ைது.

திராவிடப் பபாழில் ஆய்வி்தழ், இச் சீரிய 
ப்தா்லபநாககுத் திடடம் பைறறிய்டய, 
மாணபுமிகு ்தமிழ்நாடு மு்தல்மச்சர், 
திரு. மு.கை. ஸ்டாலின் அைர்கைடகு, நனிமிகு 
நன்றி்யத் ப்தரிவித்துக பகைாள்கிறது.

இவ்வி்தழின் முகைப்பபாவியம், 21 
பமாழிகைளில் பபரியார் என்ப்்தப் 
பபாருண்மயாகை ்ைத்து, பபரியாரின் 
பபய்ரபய பல இநதிய பமாழிகைளிலும், பல 
உலகை பமாழிகைளிலும் ைடிைாககைம் பசய்து 
மிளிர்கின்றது.  ைாருஙகைள், பபரியா்ர உலகை 
மயமாககுபைாம், உலகி்னப் பபரியார் 
மயமாககுபைாம்!  <
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• ஜாதி பைறுபாடுகைளுககு எதிராகைவும், ஜாதிகைளின் 
பபயரால் நடககும் சமூகை அடககுமு்றகைளுககு 
எதிராகைவும்ப்தாடர்நது பபாராடி,

• ஒதுககைப்படடைர்கைளு்டய உரி்மகைளுககைாகைவும், 
ஒடுககைப்படடைர்கைளு்டய சமத்துைத்திறகைாகைவும், 
ைாழ்நாள் எல்லாம் குரல் பகைாடுத்து,

• எளிய மககைளின் உரி்மகை்ைப் பறறி 
விழிப்புைர்்ை ஊடடிய, நம் அரசியல்மப்புச் 
சடடத்்்த ைகுத்துத் ்தந்த அணைல் அம்பபத்கைர் 
அைர்கைளு்டய பிறந்த நாளில்,

• ஜாதி பைறுபாடுகைள் ஏதுமில்லா்த சமத்துை 
சமு்தாயத்்்த அ்மககை நாம் அ்னைரும் 
பாடுபடுபைாம் என்றும்,

• சகைமனி்தர்கை்ை ஜாதியின் பபயரால் ஒருபபாதும் 
அ்டயாைம் கைாைமாடபடன் என்றும்,

• சகை மனி்தர்கைளிடம் சமத்துைத்்்த ைாழ்நாள் 
முழுைதும் கை்டப்பிடிப்பபன் என்றும் உைமார 
உறுதி ஏறகிபறன்!

சமத்துவ நாள் உறுதிமமாழி!
((தமிழநாடு அரசு–14. 04. 2022)
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விணணி்ட இர்தம் ஊர்நது

  பமதினி கைலககு ்தறகும்

பணணி்டத் ்தமி்ழச் பசர்த்துப்

  பாரி்ன மயககு ்தறகும்

மணணி்ட ைா்ை பயநதிப்

  ப்கைப்புலம் மாய்ப்ப ்தறகும்

எணணிலாத் ்தமிழர் உள்ைார்

  எனும்நி்ல கைாணப ப்தன்பறா?

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
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Abstract:

Commodity Exchange is one of the ancient 
trade mechanisms through which Cultural 
Diffusion blossomed up amongst various 
civilizations. Tamil Merchants played a very 
important role in the diffusion of cultures 
across many countries of the World. From 
local trade to global trade, from land faring 
to sea faring, from simple tolls to excise, the 
journey of Tamil Trade is very vast and deep. 

Activities of the Merchant Guilds have 
taken the Tamil Culture to distant lands 
and brought in new discoveries to the Tamil 
land.Philanthropy of the Tamil merchants 
are recorded in various inscriptions. History 
of the merchant guilds can be traced from 
Literature. Roman coins and foreign currency 
form a treasure trove in several parts of the 
Tamil country. Day markets (nāḷaṅgāḍi) and 
night markets (allaṅgāḍi) were a common 
sight in the Tamil land.Volumes of historical 
information on Maritime trade, Global 
and Local Ports, Geographies, Goods 
exchanged, Voyages and Royal restriction of 
vessel movements are found in the above-
mentioned sources. This paper traces that 
historical path of trade and cultural exchange, 
from various sources in Tamil Literature & 
Tamil Archaeology.

Essay:

Merchants played an important role in 
the diffusion of cultures across countries 
though their prime function was to manage 
the exchange of commodities. They always 
provided the necessary links between 
producers on the one side and consumers 
on the other side. They are the people who 
carry goods of various kinds and travel long 
distances to sell products and satisfy the 
needs of common people. Some merchant 
groups cross the seas and oceans with 
difficulty in search of commercial and luxury 
goods and even established merchant 
settlements in some regions. Their activities 
were mostly dependent on several production 
centers from where they transported 
commodities to different regions. In some 
regions they established their control and 
ruled as territorial chiefs. Their activities were 
distributed in all regions. In general, they 
acted as messengers in the spread of cultural 
materials across regions and also oversee 
the development of regional economy.

In south India also activities of merchants 
could be seen from the earliest times. By its 
very location, the south Indian Peninsula, 
served as an exchange centre for goods from 
various countries situated on the eastern sea 

CULTURAL DIFFUSION AND 
TAMIL MERCHANTS

Prof. P.Shanmugam
(Retd. Professor, Dept. of Ancient History and 
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board as well as on the west. Though we 
have no clear evidence about the activities of 
merchants of the pre historic and proto historic 
periods, the existence of trade in south India 
and the Tamil country could be surmised. 
However, we may presume that the trade 
during the pre-megalithic period involved 
exchange of surplus of agricultural products 
and some goods of commercial value.A 
quick survey of artefacts of the Megalithic 
period could indicate the prevalence of long-
distance trade. It seems that semi-precious 
stones like carnelian, quartz and glass beads 
manufactured in some centers in Tamil 
country were also accepted as commercial 
goods. Similarly, some of these goods 
produced in different parts of the country and 
transported over long distances were also 
marketed by trades in Tamil country. In these 
commercial transactions, we may notice the 
involvement of merchants from north India, 
mariners and traders from overseas countries. 
The numerous artefacts discovered from 
archaeological excavations in ancient sites in 
India and overseas countries clearly speak 
of the involvement of merchants from south 
India and more particularly Tamil country.

Evidence of local trade is available in 
the ancient Tamil literature, commonly 
known as Sangam anthology. They are 
composed by several poets during 3 B.C. 
to A.D.3 centuries. The anthology provides 
some interesting information about the 
activities of native merchants and their trade 
activities. Several poets who composed 
poems in the works like Puṟanāṉūṟu and 
Akanāṉūṟu were merchants. They were 
usually referred to in Tamil language as 
vaṇikar/vāṇikar (merchants). Among the 
several merchants, one gold merchant from 
Uṟaiyūr, (Uṟaiyūr Iḷam poṉ vāṇikaṉār) has 
composed one verse in Puṟanāṉūṟu.1 Uṟaiyūr 
was the ancient capital city of the Sangam 
Chola dynasty. Another merchant, Sīttalaich 
Chāttaṉār, was a dealer in grains (Maduraik 

kūla vāṇikaṉ Sīttalaich Chāttaṉār) who has 
marketed his goods in Madurai, the capital 
of Pandya rulers. He has composed about 
one verse in Puṟanāṉūṟu and five verses in 
Akanāṉūṟu.2 Iḷavēṭṭaṉār, was a cloth trader 
from Madurai, (Madurai aṟuvai vāṇikaṉ 
Iḷavēṭṭaṉār) who has composed one poem 
in Puṟanāṉūṟu and six poems in Akanāṉūṟu.3 

Iḷandēvaṉār was another merchant, who was 
a dealer of different commodities (paṇḍa) 
and his business was centered at Madurai 
(Maduraip paṇḍa vāṇikaṉ Iḷandēvaṉār). 
He has composed 3 verses in Akanāṉūṟu.4 

Kāvithi was a title conferred on merchants 
during the Sangam period and one merchant 
namely Chādēvaṉār, from Āvūr, has 
composed one poem in Akanāṉūṟu (Āvūrk 
kāvithikaḷ Chādēvaṉār).5 Chāttaṉ, was a 
common name usually taken by merchants 
in the Sangam period and many merchants 
with the name Chāttaṉ were endowed with 
several poems in the Sangam anthology.6

The earliest inscriptions in the Tamil 
country are datable between 2 B.C. and 
A.D. 3 century and provide some information 
about merchant activities. They are mostly 
found on ancient caverns and also engraved 
on numerous potsherds excavated from old 
settlements in the Tamil country. They are 
usually named as Tamil Brahmi inscriptions 
and they contain many names of merchants 
who have made some grants and also 
provided some facilities to members of some 
religious community on several occasions. 
From the names of donors found in these 
short inscriptions one can easily identify 
native merchants of the Tamil country 
and their activities. One inscription from 
Aḻagarmalai (2 B.C.) mentionsa merchant, 
Ataṉ Ataṉ, who figures as a donor. He wasa 
gold merchant (poṉ kolvāṉ) from Mathirai 
(Madurai), the capital of the Pandya rulers. 
7Merchants dealing with some local products 
are known from two inscriptions. Among the 
two one was known as Viyakaṉ, who was a 
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salt merchant (upu vāṇikaṉ), 8and the other 
one was Neḍumalan, a merchant dealing with 
the palm gur or jaggery (paṇita vāṇikaṉ).9Two 
more merchants figure in these inscriptions. 
One of them was Eḷa Chandaṉ, who was a 
dealer in iron goods like plough shares (koḷu 
vāṇikaṉ)10and the other one was Eḷa Ataṉ, a 
cloth merchant (aṟuvai vāṇikaṉ) from a place 
called Veṇpaḷi.11In a 3 A.D. inscription from 
Pugaḷūr, one Naththi, was mentioned as 
a gold merchant (poṇvāṇikaṉ) from Karūr, 
who endowed a bed (adiṭṭāṉam).12Another 
merchant, Veni Ātaṉ, an oil dealer (eṇṇai 
vā(ṇ)ṇigaṉ), also donated a bed.13Some 
of these merchants were given royal title, 
kāviti in recognition of their services.  These 
merchants with the title kāviti are known from 
several inscriptions. In Maṅguḷam inscription 
we know that Anthai Asuthaṉ, a kāviti 
belonged to a mercantile guild from Veḷ Aṟai. 
Inscriptions from Sittaṉṉavāsal and Tirumalai 
mention persons with the title kāviti.14Though 
merchants with different professions are 
known, details regarding their spheres of 
activities and other functions are not available 
in these short inscriptions.

The merchants during this period seem 
to have functioned as a group or organized 
themselves into a corporate body called 
nigama. The person Anthai Asuthaṉ, 
referred to above as a kāviti in theMāṅguḷam 
inscription seem to be a member of a 
merchant guild from a place called Veḷ Aṟai 
(veḷ aṟai nikamadu kāviti). He may be a 
chief or an important person in the guild, but 
unfortunately we could not understand either 
the functions of the guild orthe involvement of 
the merchant in the guild.15Another member 
of the same guild was mentioned in another 
inscription from Māṅguḷam.16The name of a 
mercantile guild, nikama was found engraved 
on a piece of potsherd from Koḍumaṇal. This 
could indicate the activities of the guild in the 
Kongu region during the first century A.D.17

Trade relations with north India existed and 
cultural materialswere found in different parts 
of Tamil country. The Northern black polished 
ware, a typical ceramic manufactured in 
northern cities, was found in the several 
excavations in the Tamil country. The silver 
punch marked coins were found in hoards as 
well as from several excavations. More than 
4000 punch marked coins were discovered 
from about 25 sites in Tamil country. These 
coin hoards and stray finds contain coins 
minted during the Magadha-Maurya period 
(from 493 B.C. onwards). Subbarayalu, who 
examined the Tamil Brahmi inscriptions on 
ceramic pieces collected from excavations 
in Tamil country has suggested that many 
names are in Prakrit language and are 
mostly related to merchants from regions 
outside the Tamil country. Merchants from 
north India and Sri Lanka also figure in 
these inscriptions.18 Therefore it is clear that 
merchants form north Indian locations were 
present and conducted trade transactions in 
the early historical period.

Local markets were known to have 
functioned in cities like Pukār and Madurai 
and merchants have established shops 
for selling various goods. Paṭṭiṉappālai 
gives a list of various goods imported from 
different regions and sold in the port city of 
Pukār also known as Paṭṭiṉam (Kāvirippūm 
paṭṭiṉam). Among the various commodities 
precious objects from Kāḻagam (Kaḍāram, 
the northern part (Kedha Province) of 
Malaysia in the Malaysian Peninsula), food 
materials from Srilanka were imported. 
Horses were another important commodity 
imported in ships across the seas. Products 
of Indian origin were brought from different 
regions. Gemstones and gold were brought 
from northern mountains, sandalwood and 
eaglewood (akil) from the western hills, 
grains from Ganges region, coral from the 
eastern seas and pearls from the southern 
seas.  Pepper was brought through canals, 
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and grains came from Kaveri region and 
sold in the market at Pukār.19The movement 
of goods from various regions necessitated 
settlement of people from different countries 
in Kāvirippūm paṭṭiṉam.

The Maduraik kāñchi gives a graphic 
description of a market20in Madurai with shops 
selling various commodities. The city had two 
markets: one was the day market (nāḷaṅgāḍi) 
and the other was night market (allaṅgāḍi). 
There are shops in which merchants sold 
cloth, flowers, incense, and gold, pearl, and 
other precious stones as well as copper 
and probably copper products like vessels. 
Merchants also sold many commoditities21 

like paddy, salt, fish,meat and toddy,and 
ornaments like banglesand pearls.

Merchants travelled distant places and 
market centres to sell their products. Bullock 
carts were used to move their products and 
in some places, donkeys were employed 
to carry their goods. They organized 
themselves into small groups as chāttu and 
to protect their goods from highway robbers 
their convoy included armed warriors also. 
The salt merchants travelled in their bullock 
carts laden with salt along with their family. 22

The nature of merchants and their 
activities are described in Paṭṭiṉappālai. 
These merchants in Pukār were said to 
be judicious and straight forward in their 
dealings and always sold their goods quoting 
correct prices which are not high or low. They 
always speak the truth.23Another Sangam 
work, Perumbāṇāṟṟuppaḍai further mentions 
their brave and martial qualities. They were 
hard working, and were not afraid of highway 
robbers. They carry daggers on their waists 
and are brave warriors who will attack the 
robbers with spears.24

Maritime trade was an important element 
in the economy of early historical south 
India, since the region contained all the 
necessary geographical features. Its location 

as a peninsula, situated in the midst of two 
important seas, namely Arabian Sea on the 
west and Bay of Bengal on the east, has 
provided the natural setting for establishing 
maritime contacts with countries across 
the seas. In spite of difficulties that existed 
in the development of natural ports in this 
region, several ports and berthing harbors 
were developed on account of prosperous 
maritime trade that existed for centuries 
continuously. To support and maintain a brisk 
maritime trade, south India produced agrarian 
products and goods of commercial value like 
beads of semi-precious stones and other 
products. There were several production 
centers, distributed all over the south India 
and these centers were well connected by 
roads. By its very location, the south Indian 
Peninsula, served as an exchange centre for 
goods from various countries on the east as 
well as west.  Though, trade conditions were 
well documented from the first century B.C., 
a quick reading through the evidence could 
suggest that maritime commercial contacts 
existed at least a few centuries earlier.

There is some evidence on the maritime 
trade with the eastern countries also 
especially with Kaḍāram in southeast Asia. 
The evidence on trade with Srilanka is 
also well known and is attested by several 
artefacts like coins, pottery and inscriptions. 
Literary and archaeological materials provide 
the necessary support to study aspects of 
maritime trade with foreign countries. These 
materials were studied and interpreted by 
many scholars in the past few decades. 
The well-known Roman travel literature 
composed by various authorities provided 
sufficient information with regard to goods 
exported and ports frequented by Roman 
mariners. Artefacts in the form of pottery, 
coins, found in the excavations and as stray 
finds and also treasure trove discoveries 
from different localities in south India suggest 
undoubtedly the presence of Roman traders 
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and/or their agents. Coins of the Roman 
Emperors from the imperial issues (1 B.C.) to 
the later Roman issues (4 A.D.) discovered 
from various places in the states of Kerala, 
Karnataka, Tamil Nadu,Telangana and 
Andhra Pradesh support the prosperous 
maritime trade that existed as early as the 
1st century B.C.

In the commercial transactions with the 
Tamil country, Roman coins were exchanged 
with local merchants. These coins were 
found as treasure trovein several parts of the 
Tamil country. More than 3500 coins were 
discovered in about 25 places. The earliest 
of these coin finds were issues of Roman 
Republican period (79 B.C.).Gold aureus 
and silver denarius of the Roman kings were 
found. They were issued by Augustus (31 
B.C.- AD 14), Tiberius (A.D. 14-37), Claudius 
(A.D. 41-54) and Hadrian (AD, 117-138).
Though not found in stratified locations, coins 
collected from the Amaravathi river bed at 
Karur, in Tamil Nadu, narrate the movement 
of foreign traders from different countries 
situated around the Mediterranean Sea 
board, namely Greece, Thrace, Seleucid, 
Create, Rhodes, Thessay and Phoenicia to 
the Tamil country on condition of trade from 
the early centuries of the Christian era till the 
end of the 4th century A.D.

The contemporary Tamil Sangam 
anthology also provides some information 
on maritime trade. The presence of foreign 
traders and the arrival of Roman ships for 
taking pepper as cargo are described in 
these poems. One of the important precious 
commodities exported to the Roman cities 
was beryl, the light green precious stone 
quarried in the Kongu region.There are a few 
references to the use of Roman lamps and 
the consumption of Roman wine by the Tamil 
natives. It is also known that settlements of 
foreign traders existed in some of the port 
cities in the Tamil county. It is evident that 

mariners and merchants from the Tamil 
country participated in the maritime trade 
during the early historical period. Though 
there is no direct evidence from these traders 
about their itineraries some activities of Tamil 
traders are reflected in the artefacts left by 
them in those distant lands.

The role played by native traders in the 
maritime trade, could not be undermined. 
Studies on maritime trade in the past 
emphasized mostly participation of foreign 
traders, deriving the necessary inputs from 
the travel literature of the Romans. The role 
of native merchants in the maritime trade is 
indispensable to a foreign trader, to identify 
production centres and markets. This aspect 
of study has received some consideration 
among the scholars in the recent decades 
due to the identification of new archaeological 
materials obtained from the Mediterranean, 
Red Sea and Southeast Asian countries. 
They provide tangible evidence to the active 
participation of Indian, especially Tamil 
merchants in the maritime trade.

The evidence for identifying the native 
traders of the Tamil country in the maritime 
trade is very scanty. Though, very little 
direct evidence could be traced, the literary 
evidence from the Tamil country, namely 
the Sangam anthology, could be rightly 
interpreted to suggest activities of native 
traders.  In this regard, we may present 
the evidence of native ship building activity, 
which was developed out of dire necessity to 
venture in to the deep seas as an important 
act of native merchants. Native ships suitable 
for oceanic travel were known and ship 
masters and voyages were referred to in the 
local literature. In one significant reference, 
the Chola king, Karikāl Vaḷava, is referred to 
as “a grand successor of a king who was well 
versed with the winds for sailing ships in the 
deep seas’.25 This is obviously a reference 
to navigating ships by an assessment of 
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monsoon winds (vaḻi thoḻil). It is interesting 
that the passage very clearly mentions an 
ocean (muṉṉīr) going vessel, namely nāvāy 
and its navigation in the high seas. Though, 
we have no further evidence to identify the 
ancestor of the Chola king, Karikāla, who 
understood the technique of navigation 
through monsoon winds, we may presume 
from the passage that sailing voyages 
utilizing the monsoon winds was a common 
practice among the Tamil mariners during the 
early first century B.C. The use of monsoons 
could have been known by the native traders 
to move with their goods to other regions on 
the eastern and western seas.  This could 
clearly establish the participation of native 
traders.

There are other references in the Tamil 
anthology which speak about the navy and 
battles fought on the high seas. One of the 
Chera kings had a vast army, which can 
drove enemies into deep seas.26 In another 
reference, the Chera king, Chēralātaṉwas 
said to have possessed big navy and defeated 
his adversary in the sea.  In another place 
the Chera king was said to have stopped the 
movement of foreign ships in his region.27 
The above references clearly suggest that 
the Tamils in the Sangam period had enough 
naval power to protect the country. Though, 
the primary function of the navy was coastal 
safety, its maintenance could be interpreted 
as a support to native maritime trade with a 
safe voyage to their ships and commodities 
in the high seas as well as coastal trading.

Some archaeological materials excavated 
from the ancient ports of the Red sea 
confirm the presence of Tamil merchants in 
those countries as early as the beginning 
centuries of Christian era. In this connection 
the papyrus document in the Vienna 
Museum28 could throw some significant 
light on the involvement of south Indian 

native merchants in the maritime trade. The 
document was written in Greek and dated to 
the mid second century A.D.  It records the 
bill of lading contract between a merchant at 
Muziris, an important ancient port situated on 
the west coast of Kerala, and his counterpart 
at Alexandria. The business contract covers 
the period of shipment from Muziris until the 
arrival of the cargo at Alexandria. It mentions 
the specific type of cargo as Gangetic nard, 
ivory and bales of cloth form Muciri. The 
document further specifies the quantity, the 
value of cargo, and as well as the 25 percent 
tax levied by Roman customs officials.  Since 
some parts of the document are damaged, 
some important aspects of the trade dealings 
could not be understood. Though the 
nativity of the persons involved in the trade 
transaction could not be clearly made out, 
it is reasonably surmised that none of them 
were a native of south India, as their names 
as understood by the editors of the document 
reflect no south Indian content. However, it 
is well understood that the merchant from 
Muciri was a merchant or an agent of a trader 
resident at Muciri. Though this document is 
not useful to understand the relationship of 
the native merchants, it is still useful that 
a foreign resident probably functioned at 
Muciri as a trade agent who probably looked 
after the procurement and shipping of the 
goods. These goods especially, the ivory and 
textiles were products of local merchandise, 
purchased and shipped to Alexandria for 
further transportation to other places. Though 
there is some difficulty to identify Muziris, 
the famous port city, also mentioned in the 
Roman literature, recent excavations on the 
Kerala coast have provided ample evidence 
to its identification with a place, Paṭṭaṇam, 
situated near Koḍuṅgallūr on the west coast 
of Kerala.

Unlike the above evidence, the several 
potsherds29 discovered from the excavation 
of ancient ports on the Red Sea, certainly 
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provide tangible evidence for the presence 
of native Indian traders, especially from 
the Tamil country, in the first century A.D.  
Excavations at Quseir el Qadim (1997), an 
ancient port situated on the Red Sea coast 
of Egypt brought to light broken potsherds 
with Tamil Brahmi inscriptions. They could 
be dated to 1st century A.D. One of the 
inscriptions on the potsherd (Fig. 1) has 
been read as ‘cātaṉ’ and the other (Fig. 2) 
was read as ‘kaṇaṉ’.30 These two inscriptions 
refer to the names of two individuals and 
the name ‘cātaṉ’ was an ancient name of 
a merchant. These names are also found 
on the several pieces of pottery with Tamil 
Brahmi inscriptions belonging to the 1st 
century A.D.  Therefore, these names could 
be rightly considered as the names of Tamil 
traders who visited the port during the first 
century A.D.

In another potsherd (Fig. 3)from the same 
site, the inscription has been rendered by 
Iravatham Mahadevan31 as paṉai ori and 
suggested that it was a pot suspended in 
a rope net. The same inscription has been 
written twice on the piece of pottery and dated 
to the first century B.C. According to him, the 
Tamil word uṟiwhich means a rope net used 
for suspending pots has been rendered as 
ori in the inscription. Roberta Tomber, who 
studied the artefact has identified the vessel 
as a storage jar made in India. Though the 
meaning is somewhat convincing, still, one 
would expect that the inscription refers to a 
name of an individual or a merchant, keeping 
in line with the other pot sherd inscriptions 
noted above. The inscription could refer to a 
name of a trader whose full name was Paṉai 
Ori, since Paṉaiyōṉ and Ōri are considered 
as personal names in the Sangam period.

Bernike is another ancient port on the 
Red Sea coast of Egypt, where a fragment of 
pottery of an amphora was found with Tamil 

Brahmi inscription. The piece of pottery is 
dated to A.D.60-70. The inscription (Fig. 
4) on it has been read as koṟapūmāṉ by 
Iravatham Mahadevan.32He has explained it 
as a personal name of Koṟṟaṉ(ṉ), a chieftain. 
His reading and interpretation to the name 
has evoked some sharp comments among 
the scholars. Even if one disagrees with 
the reading of the name, it could be rightly 
considered that the name could refer to a 
merchant who had personally visited the 
Egyptian port. Koṟapūmāṉ (or with other 
renderings of the name), could be considered 
as a full name of a Tamil trader. The personal 
names found on these pieces of pottery, 
clearly speak about the presence of Tamil 
merchants in the Red Sea ports. From these 
names one could not satisfactorily locate their 
place of origin except that they all belong to 
the Tamil region.

The pieces of pottery presented above 
were undoubtedly the products of Tamil 
country and produced during the first century 
B.C. and the beginning century of the 
Christian era. The fact that these artefacts 
were unearthed from clear stratified levels 
in scientific excavations, undoubtedly 
suggests the movement of Tamil traders 
and also mariners to these distant places. 
The personal names found on these pieces 
of pottery, clearly speak about the presence 
of Tamil traders in the Red Sea ports. From 
these names one could not satisfactorily 
locate their place of origin except that they all 
belong to the Tamil region. It is very difficult 
to trace aspects of cultural diffusion from the 
meager evidence. However future studies 
may bring more information on this aspect.

The presence of traders of Tamil origin in 
Southeast Asian countries could be noticed 
at least from the early centuries of the 
Christian era. Though, sufficient information 
is not forthcoming from the Tamil Sangam 
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anthology, the recent discoveries from 
the last two decades could suggest the 
activities of native merchants. Paṭṭiṉappālai, 
one of the works of the Sangam anthology 
and datable to the early centuries of the 
Christian era, mentions that goods from a 
country called Kāḻagam (kāḻagattākkam) 
were traded in the Tamil country.33 The 
country mentioned as ‘Kāḻagam’, is generally 
identified with Kedha in Malaysia. From the 
terminology used in the literature one has 
some difficulty in ascertaining the nature 
of merchandize brought from that country. 
Further, the sources are not clear enough to 
explain the nature of trade existed between 
the two countries and traders involved in the 
mercantile transactions, but some inference 
regarding the participation of native Indian 
merchants could be made out.

More than a decade earlier, scholars who 
worked on the trade relations with southeast 
Asia in the early centuries of the Christian 
era, have some difficulty in understanding the 
participation of Indian traders in Southeast 
Asia. This situation has changed a little with 
the archaeological finds collected mainly 
from the excavations and explorations done 
by the government and private agencies.
The earliest archaeological evidence to the 
presence of Tamil traders in southeast Asia 
comes from Khuan Luk Pat, an ancient 
port of Thailand. The port, situated about 5 
kms., interior on the banks of a small stream 
called Klong Thom, which flows into the 
Andaman Sea on the west  yielded ample 
materials made from south India, especially 
from the Tamil country. These artefacts were 
discovered from a small mound, locally 
known as bead mound and displayed in the 
local museum. The earliest of the artefacts 
was dated satisfactorily to the first century 
B.C. The mound also yielded south Indian 
artefacts belonging to a broad time frame 
spreading up to the 6th century A.D.

Among the important artefacts collected 
from the site was a small piece of touch-
stone, (Fig. 5) with two lines of inscription 
on it. It was engraved in Tamil Brahmi script 
which has been read as follows: perum 
pataṉ kal. The small touchstone, measuring 
about 8 x 4 cms. and used for testing the 
quality of gold, was  also a product of the 
Tamil country. Considering the paleography 
of the inscription, the touch stone could 
be assigned to the early centuries of the 
Christian era (1st century A.D.).The first part 
of the short inscription namely, perum pataṉ 
could refer to a person who was a prosperous 
gold merchant from the Tamil country.34The 
second part of the personal name, namely 
pataṉ, could also suggest some association 
with goldsmith's family. The gold workers and 
jewelers are generally called by the name 
pattar/pattaṉ. Pataṉ could be considered as 
the short form of pattaṉ.35 In that case the 
name Perumpataṉ could mean `the great 
pataṉ' (=the great goldsmith). Such small 
stones for testing the fineness of gold can be 
seen in Tamil Nadu among the gold smiths 
and merchants. Therefore, without hesitation 
we may suggest that the person, Perumpataṉ 
was a gold merchant or a smith who was 
most probably the owner of the touchstone. 
There is no doubt  with regard to its Tamil 
origin as the characters resemble the Tamil-
Brahmi characters of the early inscriptions 
found on the caverns in the Tamil country as 
well as inscriptions on pottery. Therefore, it 
can be easily suggested that the stone was a 
product of the Tamil country.

Few more Tamil Brahmi inscriptions 
on potsherds were discovered in recent 
years. One of the sherds with Tamil Brahmi 
inscription (fig.6) was discovered by a team 
of Thai and French archaeologists, at a 
place called Phu Khao Thong.36 The pottery 
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and the inscription has been dated to the 
2nd century A.D. The pottery was broken on 
both the ends and therefore the full name 
of the merchant could not be ascertained. 
The remaining portion of the broken piece 
of pottery has three letters, which has been 
read as “tuṟavō”.  The letter “ṟa” is in the 
Tamil Brahmi form. Iravatham Mahadevan 
has suggested that the name could refer to a 
monk. Though the reading and interpretation 
of the inscription are disputed by some 
scholars, the name “tuṟavō” could possibly 
refer to a merchant or trader, who must be a 
native of the Tamil country.

Among the other artefacts of Tamil origin 
of the early centuries of the Christian era 
was a square copper coin (fig.7) measuring 
about less than 2 cms.37 The obverse of 
the coin has an image of a standing tiger, 
facing left, whose front right leg is lifted up 
and the tail upraised and twisted in an `S' 
like curve. The reverse devices are not well 
preserved, but could be recognized as the 
figure of a horse drawn chariot to the left 
with an elephant following it. The coin has 
no legend on it.  Without much difficulty we 
can attribute the coin to the Sangam Chola 
dynasty on the basis of the tiger emblem 
found on the reverse. The Chola royal crest, 
i.e., the tiger, is very similar to the one found 
on other Sangam Chola coins found in the 
Tamil country.38

The above artefacts from Thailand 
clearly inform us the establishment of trade 
contacts by the Tamil merchants as early as 
the beginning centuries of the Christian era. 
From the discovery of the touchstone with 
the Tamil Brahmi inscription we may presume 
that gold merchants from the Tamil country 
were present in Thailand to trade in gold. The 
Sangam anthology as well as inscriptions of 
the early Christian era provided sufficient 
evidence with regard to gold merchants 

and jewelers. Gold jewellery39 and vessels 
as well as gold coins were used by the 
Sangam people. Gold was also a medium 
of exchange in the trade transactions 
during the Sangam age. The Tamil Brahmi 
inscription from Pugalur mentions the 
grant of an adhistanam by a gold merchant 
(ponvanigan) from Karuvur40  (Tiruchirappalli 
district). In Madurai, the famous capital city 
of the Pandyas, the gold jewelers and gold 
testers(poṉṉurai kāṇmar)41 have functioned 
in the market place. Therefore, we may 
suggest that gold working was an important 
profession during the Sangam period and 
most probably they had transactions with 
the countries of southeast Asia. These 
merchants, probably for purposes of trade 
and exchange could have carried some 
coins of the Tamil country. Therefore, the 
touchstone and the coin found at Khuan Luk 
Pat in Thailand were personal possessions 
of native Tamil merchants. From the above 
we may suggest that native traders from the 
Tamil country were present in Thailand as 
well as in other areas in Southeast Asia as 
early as the early centuries (1-3rd cent. A.D.) 
of Christian era.

The geographical location of Srilanka 
has provided the necessary means to 
establish trade and cultural ties with south 
India, more particularly Tamil country even 
before the dawn of early historical period. 
Cultural linkages and inter coastal trade with 
Srilanka could be traced in the Megalithic 
phase. During the early historical phase, the 
trading activities with Tamil country was very 
prosperous and we notice sufficient materials 
to understand the maritime trade relations.

The presence of merchants from the Tamil 
country in Srilanka could be traced to the pre-
Christian era with reference to a few early 
inscriptions and numerous coins of Tamil 
kingdoms. The Tamil Brahmi inscriptions, 
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particularly coming from Anuradhapura 
suggest the movement Tamil traders to 
Srilanka during the early centuries of the 
Christian era. Two inscriptions from Periya 
Puḷiyaṅguḷam and one inscription from 
Kuḍuvil mention grants made by merchants 
from Damēda.42 The name Damēda has been 
understood as Prakrit rendering of Tamil and 
therefore the merchants could be identified 
with Tamil country.

Another set of evidence in support of the 
presence of Tamil merchants is the numerous 
coins of the Tamil country discovered in the 
island. These coins were mostly uninscribed 
and bore no names of kings or issuer. 
Discoveries of coins of Sangam Pandya 
kings were reported and studied by several 
scholars in Srilanka and also in India.43 
P.E.Pieris and K.N.V.Seyon have reported 
the discoveries of coins of Sangam kings.44 
In recent years, Iravatham Mahadevan, 
Pushparatnam, and Osmand Boppearachi 
reported some new discoveries.45 In some 
coins the punch marked symbols like the 
three-arched hill, tree in railing and tank and 
fishes are found. In some of the Elephant 
type coins, the auspicious symbols are 
found above the animal. On the reverse of 
these coins were found the stylized fish 
symbol.  A few coins have the devices of 
elephant and three arched hills, below which 
is depicted the unique symbol of a temple 
with pillars, which is identified as a chaitya. 
Similar coins were reported from the British 
Museum, London and also from Madurai in 
Tamil nadu.46 The Audumbaras also used 
the temple like structure in their coins.47 

The temple like structure is represented in 
one of the inscriptions dated to 3-4 B.C., 
from Sohgaura (Gorakhpur District, Uttar 
Pradesh).48 However, these coins bear 
the stylish fish symbol, the insignia of the 
Sangam Pandya rulers, and on this count it 

could be suggested that they were minted in 
the Tamil country by the Pandya rulers and 
circulated in Srilanka in trade transactions. 
Among these symbols the symbol described 
as a temple with pillars (chaitya) has been 
found in other coins found in Srilanka and 
also in the Tamil country.49

R.Krishnamurthy and Senarath 
Wickramasinghe reported details of Sangam 
coins deposited in the Colombo Museum, 
Srilanka in 2005.50  About forty-one copper 
coins of the Pandyas were discovered from 
Jaffna, Kantarōḍai, Vaḷḷipuram, Māntai and 
Anuradhapura in Srilanka (fig.8). They bore 
on the obverse the symbol of a horse or 
elephant or bull with the Tamil Brahmi legend 
peruvaḻuti. In some coins the punch marked 
symbols like the three-arched hill, tree in 
railing and tank and fishes are found. Some 
of the elephant type coins has auspicious 
symbols depicted above the animal. On 
the reverse of these coins were found the 
stylized fish symbol suggesting that it was an 
issue of the Sangam Pandya rulers. All these 
could suggest that the coins were minted in 
the Tamil country and was used in Srilanka 
especially for trade. Similar coins with the 
same devices are found in Tamil country 
and attributed as the issues of the Tamil 
kings. Since numerous coins were reported 
from several sites in Srilanka, they could 
have been used among the merchants for 
purchase of commodities.

In recent years some more coins 
belonging to the Tamil region were reported.51 
They were lead coins mostly discovered 
from Akurugoda in southeastern Srilanka 
and were dated to the 2nd century B.C. 
Though, these coins were first believed to 
be of Srilanka in origin, later it was identified 
as issued by the Tamil merchant community. 
Four such coins with Tamil Brahmi legends 
were identified subsequently by Iravatham 
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Mahadevan52 (figs.9-12). The legends on 
these four coins read names, utiraṉ, māla 
chata, kapati kaṭalaṉ, and tissa piṭṭaṉ. 
They undoubtedly represent names of 
Tamil population, particularly names of 
Tamil merchants. Among these names, 
the name Cātaṉ is significant since it could 
be attributed as a personal name of Tamil 
merchant community of the early centuries 
of the Christian era and appear frequently 
in the early Tamil inscriptions and Tamil 
Sangam literature. The name also acquires 
significance, since it is also attributed to 
a mercantile caravan (cāttu) in the early 
historical period.  The other significant name 
is Kaṭalaṉ, which is a title usually associated 
with the Pandya kings. However, the name 
could also be taken by a personal name of 
a naval merchant. Therefore, these names 
could refer to Tamil merchant community and 
these coins could have been products of the 
Tamil country.

Due to trade contacts and interaction with 
the local population some aspects of cultural 
diffusion happened. These aspects were well 
reflected in the local language in Srilanka. 
Many words of Tamil origin were rendered 
in to Prakrit in early inscriptions in Srilanka.. 
Terms like nāvika, thōḍa, and paṭake, are 
considered as Prakrit forms of Tamil names 
for sea going vessels, nāvāy, thōṇi, and 
paṭaku respectively. Further, the names and 
titles of Tamil people like parumakaṉ, vēlaṉ 
were rendered in Prakrit as parumakaand 
vēla.53These examples could suggest the 
presence of Tamil traders and mariners, 
during the 2-1 B.C. in Srilanka and probably 
induced cultural diffusion.

The cultural diffusion could be seen 
in other forms in the Tamil country also. 
Buddhism seems to have played an 
important role in the establishment of cultural 

ties with south India and the Tamil country 
was visited by several Buddhist monks of Sri 
Lankan origin. This is supported by several 
inscriptions on pottery discovered from 
ancient sites like Arikkamedu, Kanchipuram, 
and Alagankulam, in Tamil Nadu. Many Sri 
Lankan forms of Brahmi were introduced in 
the Tamil Brahmi inscriptions in the Tamil 
country.54

Trading activities are visible during the 
post Sangam period. Among the works 
assigned to this period, two compositions 
namely Cilappatikāram and Maṇimēkalai 
provide some interesting information about 
merchants and their activities. The story of 
Cilappatikāram was narrated by Chāttaṉ, a 
merchant who was a dealer of grains (kūla 
vāṇikaṉ)55 to Ilaṅgō Aḍigaḷ, who agreed 
to compose the work. This Chāttaṉ was 
the composer of Maṇimēkalai, another 
work related to Silappadikāram.56It is well 
known that Kōvalaṉ, the main character 
of Cilappatikāram was a famous merchant 
from Pukār, identified with the celebrated 
port city of Kāvērippūmpaṭṭiṉam on the 
eastern shores of the Chola country.57While 
narrating the events of the previous birth of 
Kōvalaṉ, the city goddess narrated the story 
of one Saṅgamaṉ, who was a merchant from 
Siṅgapuram. According to the narration this 
merchant was wrongly identified as a spy 
and was killed by the king.Araṭṭaṉ Cheṭṭi was 
another merchant mentioned in the work.In 
the same work, the several market places 
consisting of several shops doing their 
business in grains and cloth were mentioned 
elaborately.

Maṇimēkalai, also provides some 
information about the activities of merchants. 
It has been suggested that Chāthuvaṉ, 
a merchant after spending his wealth on 
women (kaṇikai),  sailed by ocean going 
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vessel like vaṅgam  to gain wealth. However, 
his ship was destroyed by waves in the sea 
and was later rescued by another merchant, 
Chandirātittaṉ.58 Kambaḷach Cheṭṭi was 
another merchant mentioned in the literature, 
to whom Pīlivaḷai, the princess of Nāganāḍu 
entrusted her son to be handed over to the 
Chola king Veṉvērkiḷḷi.In the city of Vañji, 
several merchants professed their work 
by setting up shops and sold their goods. 
There were merchants selling meat, fish, 
salt, toddy, food items like piṭṭu and appam. 
Merchants dealing with semi-precious 
stones and jewelers had their own shops in 
the city. Other merchants engaged in the city 
sold aromatic substances, pottery, copper 
and bronze objects and gold ornaments and 
other articles.

The above materials, namely Tamil 
Brahmi inscriptions, coins, touchstone, and 
other material could suggest the presence of 
Tamil traders in the local as well as maritime 
trade. As said earlier the Tamil merchants 
must have carried ceramics for their personal 
use and in their commercial transactions 
they probably used coins minted by Sangam 
dynasties.  However, the use of Tamil coins 
as a legal tender and its exchange value 
in those regions needs further supporting 
study. In the case of the touchstone, it is quite 
clear to attest the presence of goldsmith(s) 
and trading in gold objects in southeast 
Asia as early as the 1 century A.D.  The 
most interesting aspect of this study is that 
traders and mariners from the Tamil country 
have travelled and performed trade with the 
countries both on the eastern and western 
sea boards and created space for cultural 
diffusion. Further studies on these aspects 
could throw some more light.
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An ideal society should be mobile, should be full 
of channels for conveying a change taking place in 
one part to other parts. 

In an ideal society there should be many interests 
consciously communicated  and  shared.  There  
should  be  varied  and  free  points  of  contact  
with  other  modes  of  association.  In  other  words,  
there  should  be  social  endosmosis.  

This  is  fraternity,  which  is  only  another  name  
for  democracy.  Democracy  is  not  merely  a  
form  of  Government.  It  is  primarily  a  mode  
of  associated  living,  of  conjoint  communicated  
experience.  

It  is  essentially  an  attitude  of  respect  and  
reverence  towards  fellowmen.

(Annihilation of Caste

Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches:Vol.1 – 2, XIV)

Prof. Dr. B.R. AMBEDKAR, M.A., M.Sc., Ph.D., D.Sc.

Hon’ble Minister (1st Minister) of Law and Justice,  
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  இனப் பபயர் ஏன்' என்று பிறன் எ்னக பகைடடால்.

  மனத்தில் எனககுச் பசால்பலாைா மகிழ்ச்சியாம்.

"நான்்தான் திராவிடன்" என்று நவில்்கையில்

 ப்தன்்தான் நாபைலாம்! ைான்்தான் என்புகைழ்!

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
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Critical Thinking in Masses 
& Social Justice
Need for New Perspective (With special 
reference to Tamil Nadu)

Dr.S. Rajmohan

Abstract:

Critical Thinking and Social Justice are 
the two main pillars of Social progress.
Social Justice is not merely meting out 
justice to those who have been denied in the 
contemporary times or through history, but it 
is a system that has to be always inherent in 
a society or community, ensuring Equality for 
All.Tamil Nadu is a pioneering state towards 
the establishment of Social Justice, as a 
central pillar towards social progress. Along 
with it, Critical Thinking among the masses 
also needs to be inculcated and developed. 
Part of development of Critical Thinking is 
Logic. This application of logic has to be 
nurtured in the Society.

Periyar E.V. Ramaswamy and Arignar 
Dr. C.N. Annadurai were enablers of Social 
Justice & Critical Thinking in Tamil Nadu. 
Anna’s literature has borrowed ideas from 
Plato, Rousseau, Locke, Mill, Marx and 
brilliantly altered them to suit the local 
cultural milieu so that they don’t remain some 
abstract philosophies but rather tangible and 
workable theories. Arignar Anna’s works 
need to be critically evaluated for debates, 
criticism & counter-criticism and the process 

of Socratic method and much more.Only out 
of Critical Evaluation will emerge newer ways 
to develop social welfare models in the ever-
changing society. 

Essay: 

Social Progress, Critical Thinking, Social 
Justice, Tamil Culture, Dravidian Model, 
Dravidian Social Welfare, C. Annadurai, 
Periyar, Ambedkar The progress of societies 
varies and the variations are both of degree 
and kind. There cannot be one universal 
or fit-for-all scale by which the progress 
of the societies can be measured and 
replicated to others who are perceived to be 
lagging behind in that scale. There can be 
endless arguments on the perception of this 
relativism of progress but certain definitive 
markers can be agreed upon and applied at 
all circumstances to judge on this progress.
But there are already claims of various kinds 
of progress of societies and they, on surface, 
are quite contrasting and yet on deeper 
analysis would reveal striking similarity of 
those contrasting claims.

There are certain societies that have 
advanced quite steadily in terms of material 
growth, but if there is a lesson that the past 
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five decades have given us, it is that material 
advancement gaining from the fundamental 
premises of greed, selfishness, exploitation 
etc. will lead to an extremely fragmented and 
unhappy society. 

On the other hand, there are some 
societies which have trumpeted that their 
core strength is spirituality and material 
advancement is negligible in front of spiritual 
growth. The closer scrutiny of these claims 
reveal that such a state relies predominantly 
on renunciation of material gains rather than 
the advancement solely of spiritual society. 

So, we have materialist’s affirmation 
and the spiritualist’s denial and both have 
been and are being propelled as the mark 
of social progress. Human beings are quirky 
and this level of quirkiness is probably too 
much for their own taste.The above two 
positions need no citations and references 
and they are very much a part and parcel of 
every day experience. Humans, maybe due 
to fluctuations of emotions and situations in 
their lives, love to and rather tend to swing 
from the shoulders of one to another. 

And then there is another perception that 
is acutely understated, hardly amenable for 
perception, as if it were a shy lily flower refusing 
to blossom and therefore can only be found in 
traces in interactions, stories and songs. The 
most popular expression of this can be found 
in சமூகைம்மாறிவிடடது [samookam maari 
vittadhu] or సమాజంమారిపోయింది [samaajam 
maari poyindi] or समाजबदलगयाहै [samaj badal 
gayaa hai].

This is very subtle and unnoticeable. 
What it implies as a philosophical undertone 
is that, society changes itself. One has to 
go through these utterances and thoughts 
many a time to perceive this. No human 
intervention is needed and the society 
changes itself.Or to put it in a slightly refined 
way, every now and then societies reshape 

themselves and their paradigms. Lying at 
the bottom of this nuanced assumption is 
the philosophy of fatalism on surface and 
deeper is the philosophy of causality – 
societies ignite and power both material and 
spiritual advancement. 

So, this all-pervading thought in all 
the societies leads to a belief that (which 
people are unaware of at all) all the social 
institutions such as family, caste, class, 
marriage, government, family etc., are 
intelligently designed by Nature and all 
human interventions are waste of time and 
rather unintelligent on the part of human 
beings. If anyone has any doubt, one can go 
through what we call blind beliefs (not only 
religious but also other socio institutional 
thoughts) and one can find this lying at the 
bottom of the pile and snoring like a sleeping 
giant. 

Still not convinced? Talk to a cross section 
of society in various countries and you will be 
appalled to find morphic resonance among 
all, and one can find those who have cared 
to go deep into this resembling ek tara [single 
stringed instrument popular predominantly 
in Maharashtra and Karnataka]. Doubting 
Thomases may think this is a superficial 
understanding of the sayings of the masses, 
but it is not. I mentioned fatalism & there 
is nothing which goes beyond this belief of 
the masses. One will be amazed to see the 
number of people who believe that human 
nature keeps changing, societies keep 
redefining themselves & their paradigms, 
no need for any other factors, no need for 
any other movements etc. This is true of 
democracies and theocracies, autocracies 
and kingships driven by the divine right to the 
throne, and the theists and atheists alike. 

This representation is not only to drive 
home the point that these ideas are widely 
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prevalent, but also to showcase the unique 
absurdity of these ideas as a single entity 
in different forms that display contrasting 
and contradictory ideas, depending on the 
direction of the perceiver. If one may say 
so – these perceptions and beliefs form one 
mammoth shapeless entity, which is at once 
(to borrow the thoughts from six systems 
of Indian philosophy) self-effulgent but 
incapable of higher purpose Mimamsaka’s 
fire, soulless karmic wheel of Buddhists and 
world-less supreme reality of Advaitins). 
If there is one thing that is clear from the 
above, it is that the ideal conditions or 
utopian ideas or dystopian projections 
cannot be the hallmarks of the actual 
social progress. 

Increasingly informed, but widely ignorant 
urban population may wonder about this 
stressed weightage on social progress. 
Knowledge deficient society will be filled with 
people who are not capable of questioning 
and finding out, but will have all the beliefs 
mentioned above. This is not a harsh 
assessment but a pragmatic and benign 
understanding of such communities.Social 
progress springs out of the solid platform 
held together mainly by two pillars [of 
course, there will be more than two pillars in 
something as complex as human society] –
Critical Thinking and Social Justice.

Social justice is not merely meting out 
justice to those have been denied in the 
contemporary times or through history, 
but it is a system that has to be always 
inherent in a society or community ensuring 
Equality for All in all the endeavours of the 
given community. Equal opportunities to 
education and employment have become 
by and large political sloganeering in all 
the countries and unless accompanied by 
the equal opportunities to all, to generate 
wealth by legal means and the right to lead, 

they will remain slogans for the foreseeable 
future. That may sound naïve and contrary 
to accepted political thought. On paper 
theoretical models of social governance 
have not yielded much. Pragmatic and level 
headed approach in understanding social 
dynamics is a must if there has to be a shift 
at ground zero in all the nations. 

Otherwise, what we have witnessed thus 
far, few becoming richer and richer, and 
select few continuing to lead all others on 
the one hand, and the failure of mobilization 
of masses on the back of machines on the 
other, will continue. Ironically, the very same 
schools that have been supporting and 
propagating such models have also come 
out, from time to time, with perplexing and 
blockheaded arguments based on gross 
eugenics and similar ill-founded pseudo-
scientific rationale. 

If that has been the situation in social and 
political governance thus far, the citadels 
of religious practices paint more dismal 
pictures leading to the unavoidable feeling 
of upcoming apocalyptical darkness and 
nescience. Even the religions that project 
themselves as founded on firm footed equality 
of all, have nothing to show except disastrous 
manipulation and greed of groups that have 
successfully led to ostracizing of majority of 
the people within those citadels. This has led 
to a larger and problematic situation of many 
educated people in many nations resorting to 
either support the political / social / religious 
oppressors or join the gangs in the name of 
religion or wealth creation for majority. 

So, it is clear there is a wide chasm 
between theoretical models and philosophies 
of projecting one’s ideas on the society 
[incidentally, mathematical models such as 
algebra were found on such practices and 
probably arm-chair philosophers of later 
centuries were emboldened to replicate such 
hare-brained practices in all other spheres].
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Dr. B. R. Ambedkar was not only India’s 
top sociologist but also the most underrated 
[no doubt, he was the thinker of the top order 
but often got distracted, and the problem 
with that was many of his perceptions could 
have become earth shattering volumes, but 
did not become and remained as bubbles for 
that reason]. What Dr. Ambedkar mentioned 
in the Constituent Assembly of India on 
15 November 1949 about degradation in 
social movements (politics) is very apt for 
what was just described as a problematic 
situation across the world: “Bhakti in religion 
may be a road to the salvation of the soul. 
But in politics, bhakti or hero-worship is a 
sure road to degradation and to eventual 
dictatorship.”[Constituent Assembly of India 
Debates (Proceedings) – Volume XI].

What one means as a deep chasm, is 
the distance between the philosophical 
discourses / works of Mill, Bentham and 
Marx, and what one has been witnessing in 
the past century in almost all the countries. 
Theoretical frameworks unless calibrated 
and re-calibrated on ground are nothing 
more than gaseous dreams. Wonderful 
to experience, but will not benefit anyone 
including the dreamers except for a few 
orgasmic trepidations. To be fair, even Mill 
cautioned common folks not to lay their 
liberties, at the feet of even a great person or 
to trust that person with power which enable 
him / her to subvert the institutions of the 
society. 

So, we have the undesired situation of 
people all over the world enjoying reveries 
in their deep dreams, or hoisting the flag 
for the oppressors on the one hand, and 
people languishing at the bottom of the pile 
with no possibility of seeing light at any time 
during their lifetimes, on the other. Before 
moving on to another central pillar of social 
progress, Critical Thinking, one must 

clearly understand what is Social Justice or 
rather, what does not constitute the core of 
social justice. 

Righting the historical wrong, providing 
material conditions for people to pursue 
basic education and find employment etc., 
are without any doubt, part of Social Justice. 
But, they in themselves do not and cannot 
be the summum bonum of Social Justice. 
Further, there is an inherent misperception 
among the people of Tamil Nadu (please 
refer the title & here it begins) that social 
justice is a kind of justice delivery system 
alone. Justice delivery through jurisprudence 
for civil and criminal procedures is a well-laid 
one, but that will also fail if social justice is 
falsely understood. 

Social Justice is practical and beneficial 
only when opportunities and freedom to 
every individual becomes inherent in the 
social institutions, every penny of public 
finance reaches the last citizen, those who 
are in charge of running the governments 
and institutions should ensure the delivery 
of goods and services for the public do not 
sag at any point of time, and the mechanism 
of jurisprudence, apart from dealing the 
civil and criminal procedures, should not 
impede - directly or indirectly - the delivery 
of public goods and services in any way. 
Well, all these things are happening, i.e., the 
obstacles leading to the absence of inherent 
social justice. I am touching upon Tamil 
Nadu as an example, primarily because, it 
is in this state in India that many preliminary 
steps leading to social progress, such as 
noon-meal scheme for children across 
towns and villages, equal public distribution 
system, attempts to bring uniform syllabus in 
schools, etc. were laid, much before in any 
other state of India. Some ancillary steps 
such as removal of caste in the street names, 
higher reservation for the backward classes 
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including scheduled castes and scheduled 
tribes in education system were also taken 
up. These are, without doubt, essential steps 
towards the establishment of Social Justice 
as a central pillar towards social progress, 
but these are not end in themselves. 

They are the preliminary steps and what 
we are witnessing in the past six to seven 
years in states like Uttar Pradesh, Madhya 
Pradesh and Bihar - that had fallen down in 
the ladder of progress, so much through five 
decades, is nothing but replication of these 
preliminary steps in a more sophisticated 
manner with last mile delivery [for more on 
this, please see Mehta, Nalin. The New BJP: 
Modi and the Making of the World's Largest 
Political Party: The Remaking of the World's 
Largest Political Party, New Delhi: Westland 
Publishers, 2022].So, in the light of the 
above, it is clear that vast majority are forming 
impressions, without any touch with the 
reality and only out of their own imaginations 
on the one hand and the educated people 
joining forces with the oppressors. Why is 
it so? Is the entire humanity very fond of 
walking backwards and getting attracted to 
hidebound thinking, like iron to magnet?

One of the two pillars, Critical Thinking 
is rare, not only in Tamil Nadu but all over 
the world. Without Critical Thinking among 
the masses, Social Justice loses relevance 
and true social progress is not possible. 
Instead, the society will bind itself in chains 
of formalities, and cannot thinking beyond 
the established norms and practices. 
Worse, there will be no reflection on its own 
traditions, and hence there will be no chance 
of breakthroughs in the philosophies. It is 
not enough to have one or two thinkers per 
community, and what is needed is a critical 
thinking among the masses. Without critical 
thinking among the majority, equally or even 
more pernicious cultural hegemony will be 

established in the very same society, that 
started to question and counter the cultural 
hegemony in the first place. 

People are fond of Gramsci when it 
comes to hegemony, but seldom do people 
realize or even find out through reading 
him, that he was wary of such an outcome 
where the societies will start more pernicious 
hegemonic traditions after crystallizing him 
or Marx, for that matter. It is no surprise that 
is what is exactly happening. [For more on 
Gramsci’s Cultural hegemony and ancillary 
views on traditions, see, Gramsci, Antonio.
Selections from the Prison Notebooks, New 
Delhi: Aakar Books, 2015]. People may not 
be aware of the hegemonic traditions they 
themselves are starting, but worrying part is 
that they are following the very same pattern 
of behaviour and thinking which both Dr. 
Ambedkar and J.S. Mill warned about. 

Let us look at Tamil Nadu in the past five 
decades (100 years maybe too long given that 
new traditions and trends emerge every two 
decades and social paradigms are reshaped 
subsequently and hence 50 years will give a 
good slice of reality to assess along with the 
trends and thoughts which emerged in that 
period) and one can clearly see the same 
confusion that one can see elsewhere too, 
happening very much in Tamil Nadu. 

Criticism and Critical Thinking are the 
most underrated activities of the human 
societies. Criticism need not be confined 
to, but includes critical evaluation of the 
activity already happened, something that 
is happening at present, evaluation of a 
published book or movie or art. Critical 
thinking enables people to evaluate the social 
norms, customs, mores, practices, laws and 
traditions of the given society. In the absence 
of such reflective thinking even atheism 
will become a religion and governance will 
become the performance of acting. 
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Criticism is a process of reflection on 
the society as a whole, and all the parts 
which make up that whole. Critical thinking 
and evaluation of thoughts & practices, 
philosophies of the thinkers, reformers and 
leaders of that society, as well as various 
social institutions leads to a healthy society 
that will progress. No one can underestimate 
the critical thinking in masses, as it is the 
primary driver of social progress and social 
justice.

In the twentieth century, two 
personalities charged the Dravidian 
school of social progress and social 
justice, Periyar E.V. Ramaswamy and 
Arignar Dr. C.N. Annadurai. While Periyar 
focused primarily on anti-religious, anti-caste 
and self-respect movement, Anna threw his 
net wide and charged the political movement 
in the post-independent India. There 
were others, but these two were primarily 
responsible for major social and political 
changes that happened in Tamil Nadu during 
the twentieth century. 

These two personalities are adored by 
millions of followers of Dravidian philosophy 
on the one hand and are vilified by few others 
who brush aside their contributions. Alas 
there is no critical evaluation of Periyar and 
Annadurai and their works. Some people just 
put photos, carry some quotes derived from 
someone else on their shoulders and charge 
anyone who says anything in contrary as 
committing blasphemy, whereas some 
people target these two personalities and 
their followers, and charge them as carriers 
of irrationality in the name of rationalism. 
This is the behaviour pattern of warring 
religious societies, what started in the name 
of rationalism has become more of a religious 
system, not applying the rational principles 
of self-reflection and critical analysis and the 
opposing side blindly throwing sacrileges 

disregarding the rationalist movement and 
the subsequent governmental institutions’ 
welfare schemes for public. Only very 
fewanalyse their contributions and works. 

Arignar Anna’s philosophy offers a 
vast landscape for debates, criticism 
& counter-criticism and the process of 
Socratic method and much more. It is sad 
that neither supporters nor opposers have 
read Anna’s speeches and writings deeply 
and reflected on them. Anna’s speeches 
and writings offer a rare critical view of the 
making of independent India (see http://www.
annavinpadaippugal.info/ the site of Anna 
Centenary Trust / Parimalam) and actually 
offer a panoramic view of Indian and World 
politics, social institutions, movements and 
also on the world of arts and cinema. There 
is a constant effort among some sections 
to undermine Anna, the writer. While what 
constitutes good literature has always 
been debatable and will continue to be so, 
Anna’s short stories, more than his other 
writings bring out critical acumen especially 
in relation to social institutions. [see Bose, 
Subash Chandra, Comp.,Selected Stories 
of C. Annadurai, Chennai: Sahitya Akademi, 
2020].

Anna may not have had the field 
experience of Dr. B. R. Ambedkar, or the full 
exposure to European Thought like M. N. 
Roy, but he was original in his assessments. 
Through translations he might have read the 
modern classics of European languages and 
his knowledge of them is very much visible 
in his English writings and speeches. (http://
www.annavinpadaippugal.info/annavin_
english_katturaigal_part1.htm). Through 
three decades of writings and speeches 
that are available in the public domain, one 
can easily trace the development of Political 
Philosophy of Annadurai. 

Anna’s focus and the issues might 
have been local, but his philosophy 
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contained enough universal elements, 
so that they can be applied elsewhere 
too. Also, one can see the influences on 
his philosophy - even by the thinkers and 
leaders with whom he differed completely. In 
the last three decades of his life, one can see 
Anna’s concerted and conscious attempts 
to deploy writing and literature as a political 
tool, almost on the lines of Gandhi with whom 
and the Congress party he disagreed a lot. 
He went one step further, and ensured that 
writing as a political weapon was followed in 
his party even after his passing away. 

If one is unbiased and goes through the 
Anna literature, one cannot but wonder, 
how he borrowed the ideas from Plato, 
Rousseau, Locke, Mill through Marx and 
brilliantly altered them to suit the local 
cultural milieu, so that they don’t remain 
some abstract philosophies, but rather 
tangible and workable theories. 

Such reading of Anna literature is not 
a series of goosebump moments alone, 
there are places where one is bound to 
differ. One can find questionable assertions 
interspersed with brilliant notions and 
oratory. Without much knowledge of what 
historicism and presentismare, majority 
of the contemporary society, masses and 
scholars alike, are heavily engaging in 
the very same act. Popper’s philosophy 
may have many lacunae, but historicism 
is where he got everything correct.While 
today’s masses indulge, without any restraint 
whatsoever, in presentism of many ideas and 
events of the past which they dislike, there 
is no similar attempt to hold Anna for that. 
As it is, uncritical adherence to present-day 
attitudes, especially the tendency to interpret 
past events in terms of modern values and 
concepts, is not a healthy one. In democracy, 
alternative arguments are important, which 
Anna himself stresses.

What Anna provided was, an alternative 
paradigm on the powers that be vested 
with states and the centre, on the rules for 
panchayat, reorganization of regions and 
importantly held up the mirror to the politics of 
Nehruvian era. In fact, in one of the articles, 
Anna fearlessly tore into the Nehru’s rule and 
contradictions galore in the government and 
the party. Incidentally that also props up the 
question of corruption in the country [http://
www.annavinpadaippugal.info/katturaigal/
picture_of_nehrus_india.htm]. 

There arevery fewdiscussions in the 
Tamil milieu on all these aspects of Anna’s 
Thought and Literature, and all that one 
may encounter frequently is the Self-Rule 
and such allied subjects, mostly in the form 
of slogans. Supporters of the political party 
which Anna founded, if they want to respect 
and pay tribute to Anna’s legacy, should do 
so by reading Anna literature and emulate 
&evaluate him critically. Such critical thought 
alone will bring the best out of the existing 
pattern of social thoughts and also show the 
path to new vistas and paradigm. This is the 
way to constantly improve. 

Critically evaluating popular culture 
including cinema, political behaviour, ways 
of governance, available literary and cultural 
traditions, individual’s place in the society 
and so on, is the only way to do that. Part of 
that effort should be to constantly evaluate 
and improve on the Dravidian Model 
of Social Welfare. Otherwise, the entire 
thing will stop with the preliminary steps 
as described above, and there is a danger 
that the very same society which initiated all 
these measures will slide as a whole. 

Why should it happen among the 
masses? Nothing remains permanent. 
Everything changes including Moral codes, 
religions, cultural components, laws, ways of 
governance etc. What was acceptable to the 
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society few years ago may not be acceptable 
today, what was wrong yesterday might be 
correct today, what was the culture of the 
region few decades ago need not be the 
culture of the very same region today. The 
public should reflect on all the philosophies 
available to them, remove what is not 
applicable today and move on with what is 
applicable at present. Unless critical thinking 
becomes part of everyday life and part of 
social institutions, society will end up holding 
on to that which is in the past, that which is 
dead, or at best antique with no clear role in 
the life of the present. Society is an ephemeral 
river. Anna’s literature is not a Critique of Pure 
Reason which people can take up at leisure 
and engage in mental gymnastics. Why 
alone Anna literature, even the sayings that 
are venerated today in different sections of 
the society like theTirukkural of Tiruvalluvar 
or the Mahabharata of Vyasa, have to be 
critically evaluated and people take what is 
applicable to their lives and move on. 

Part ofdevelopment of Critical Thinking 
is Logic.The Tamil Nadu government can 
take initiatives to introduce Logic [Aristotelean 
&Nyaya], Rhetoric etc. from the Class of 8, so 
that when men & women come out of higher 
educational institutions, they will be trained 
in logic and reasoning, and the methods to 
identify fallacies & avoid them. Talking of 
fallacies, masses are completely unaware 
of the logical fallacies in the arguments in 
everyday life, ignorant of the fallacies to 
which the lawyers resort to, or the fallacies in 
the rhetoric of the politicians and government 
officials. Logic can help in markets, offices 
and almost every other aspect of life. Having 
initiated Social Welfare schemes for the 
masses, Tamil Nadu can take the lead in this 
aspect also, to inculcate Logic & Reasoning 
in Society.

Anyone who agrees with their dogmas 
are accepted as brothers and sisters, 
and those with some other dogmas are 
branded as traitors and trolled in public 
platforms. It doesn’t matter which end of the 
spectrum they belong to. Jean Paul Sartre 
once remarked that “Principles are easily 
forgotten but Habits seldom die.” The initial 
habits have all become bad habits in the 
absence of critical thinking in masses. One 
cannot stress enough, how much population 
without critical thinking, will become blind 
believers in attractive sensations, become 
addicted to titillations, and the society as a 
whole will degenerate subsequently.This 
situation starkly reminds me of Sita Ram 
Goel’s impression of RSS people in the early 
1980s. The period of 1970’s & 1980’s was 
the Golden Period of both the Left-Wing 
& Right-Wing writing in India. If the likes 
of Ramkrishna Bhattacharya, Gupta and 
Karat led the communist ideology, eminent 
scholars like Sita Ram Goel, Arun Shourie 
and Ram Swarup primarily led the Right-
Wing ideological writings. The exchange of 
ideas led to newer ways to understand social 
institutions and processes.

“What was most revealing to me 
about the RSS people was that, by and 
large, they did not react to expression of 
any opinion on any subject except that 
about their organization (sangha) and 
their leaders (adhikaris). One could say 
anything one chose about Hinduism, 
or Hindu culture, or Hindu society, or 
Hindu history, without drawing any 
reaction from an average RSS man. 
He became warm or cold only when 
something favourable or unfavourable 
was said about his organization, or 
his leaders, or both. I wondered what 
sort of a Hindu organization it was. I 
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expected the RSS to be alive to Hindu 
causes rather than to the reputation 
of its organization or its leaders.”[Sita 
Ram Goel, How I Became A Hindu, 
New Delhi: Voice of India, 1993,  
Page 80]

Tamil Nadu is now portrayed as a rationalist 
society based on the principles of rationalism 
as propounded by Periyar. His rationalism 
revolved around Equality of the Peoples, 
rejection of Caste, rejection of God and 
Religion, denial of myths and superstitions, 
and acceptance of all that which is based on 
science.To begin with, much of the existing 
criticism of Periyar misses the core point, 
and do not assess whether his philosophy is 
universal and for all times. 

For a balanced society to exist and 
progress, both theism and atheism are very 
much in play.Age-old arguments such as light 
and darkness etc. already exist in support of 
this understanding and need not be repeated 
here. All societies and civilizations have 
developed and will develop religions, invent 
gods, produce myths and will appeal to all 
- that which is not possible within the fold 
of matter, and in conscious field of human 
experience.  This is universal and it doesn’t 
matter whether one believes in a specific 
or all of institutionalized religions. A person 
may be an out and out atheist and yet that 
person can have religious experience too. 
The vagaries of the mind cannot prevent 
a person to undergo a truly religious 
experience, and conviction is something that 
leads to emotion, and further play by the ego, 
and hence it has very little to do with actual 
experiences. [For more see, James, William. 
The Varieties of Religious Experience: A 
Study in Human Nature, London &New York: 
Longmans, Green & Co. 1902]. The biggest 
pre-supposition is that religion is driven by 
mythology which is nothing but a bundle 

of superstitions and fantastic stories. But, 
actually, myth is a synthesis of values which 
meanmany things to many people, and 
is one of the many expressions of human 
aspirations to get out of limitations of material 
nature. Eric Gould summed it very beautifully 
when he wrote “It is allegory and tautology, 
reason and unreason, logic and fantasy, 
waking thought and dream, atavism and 
perennial archetype and metaphor, origin 
and end” [Gould, Eric. Mythical Intentions 
in Modern Literature, Princeton: Princeton 
University Press, 1981, p. 28]

Today, the word myth is used in a variety 
of ways, but people predominantly use 
it to mean old ways, old story etc. and in 
the sense propagated by the 20th century 
European materialism school, and believe 
that myths have no use and relevance in 
front of science. Marx is one person they 
all quote in this context. So, to counter, let 
me bring in a leading Marxist writer-thinker, 
K. Satchidanandan: “Marx was wrong in 
supposing in Grundrisse that myths would not 
survive science: they still charm us, involve 
us, move us,encourage us to intervene in 
history, positively and negatively, leading 
us backword or forward, speaking often as 
they do of Utopias in future or golden ages 
in the past.” [Satchidanandan, K. (ed.) Myths 
in contemporary Indian Literature, Sahitya 
Akademi, New Delhi, 2003, P. X]

Further, the word ‘myth’is used in the 
contemporary Society interchangeably with 
the word puranam(புராைம்) to mean all 
things old. But, as the late renowned Tamil 
Scholar& Sociologist Tho. Pa says, Myth/
Lore (ைழககைாறு) is not always old, they are 
created in every generation and every region, 
both with and without religion. There are 
many distinguished scientists who resorted 
to myths when they reached a dead end, 
to recover, what French philosopher Henri 
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Bergson called Élan vital. They all have had 
intuition moments described by the famous 
French mathematician Jules Henri Poincaré. 
Myths are always present, generated in the 
rural as well as urban settings. In today’s 
world, most of the myths have nothing to 
do with religion. Even in the past, myths 
for example Ramayana and Mahabharata, 
served the purpose of providing some 
continuity to cultures. Progressive People 
should leverage on the power of the same 
myth & lore, to touch upon the common 
folk sentiment, and usher them into the 
progressive fold. Nehru, wondering about 
their continued influence says, “Dating 
back to a remote antiquity, they are still a 
living force in the life of the Indian People.” 
[Nehru, Jawaharlal. Discovery of India, New 
Delhi: Oxford University Press, 1974, p. 99]. 
Secret behind their relevance even after 
thousands of years is that they were adapted 
by hundreds of communities, and retold by 
diverse people to suit the sensibilities of local 
cultural milieu. So, to use the principle of 
Redundancy used in Communication studies, 
these myths (going by the connotation of the 
contemporary society to prove the point, 
instead of resorting to itihasa) never lost the 
core - which can be applied to any civilization 
and at any point of time. 

This is not new, and even the educated 
people have not heard of the rationalistic 
assessment of myths, as put out by 
Existentialist, Structuralist and Post-
Structuralist thinkers such as Durkheim, 
Levi Strauss, Roland Barthes, Propp and 
Derrida. (the list is long and hence limiting 
myself to mentioning few names). Probably 
contemporary Tamil society has read them, 
but due to absence of critical thinking, no one 
has bothered to evaluate their own paradigms. 
(I will be failing if I do not mention the names 

of three doyens who enabled people across 
the world to understand myths rationally – 
Mircea Eliade [Eliade, Mircea. The Sacred 
and the Profane: The Nature of Religion, 
San Diego: Harcourt, 1959, p. 84],Bronisław 
Kasper Malinowski[Malinowski, Bronislaw 
Kasper. Myth in Primitive Psychology, 
London: Norton, 1926, p. 137] and C.G. 
Jung[Jung, C.G. & Jaffé Aniela, Memories, 
Dreams, Reflections, New York: Random 
House, 1965]).

Seriously, knowledge of many languages, 
subjects and cultures, provide advantage 
to people of critical thinking. Those who 
question the need for such knowledge 
acquisition are obviously oblivious to the 
fact that the breakthroughs / platform for 
paradigm shift happens outside the field of 
discourse as Thomas Kuhn demonstrated 
[Kuhn, Thomas S.The Structure of Scientific 
Revolutions, Chicago: University of Chicago 
Press, 1962].

Experience is universal among human 
beings and everybody undergoes religious 
and social experience of some sort at several 
points in their lives. When many men and 
women started having these experiences, 
misunderstanding and hatred started 
coming in. To prevent further chasms and 
differences, the communities collected and 
put them as codes for those societies. This 
process itself takes hundreds of years. When 
larger communities took over the smaller 
ones, codes of these smaller communities 
generally disappeared, and of course, in 
countries like Nigeria, good and practical 
codes from smaller religions got absorbed 
in the major religions. However, to prevent 
people from getting mixed up, religious codes 
were institutionalized, codes were made 
as canons, pontification took place, priestly 
class emerged, divine right theory was born, 
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and all these were forced on everyone in that 
society including Kings & Queens. 

Another misconception regarding religion 
is about rituals. Make no mistake, religion is 
designed to be practical and performative. 
Abstract philosophies are for mental 
gymnasiums and after some time people will 
feel fatigued and it is the ritual which ensures 
the alignment of mind and body. What is 
true about the contemporary assessment 
of religion and myth is regarding accretions. 
Accretions are inevitable to all human 
processes including institutions, and religions 
are not exceptions. All the social institutions, 
whether family or marriage or government – 
they all might have had different origins and 
purpose, but today they all are inflated with 
accretions. There is nothing wrong in people 
hating accretions in religions, but merely 
hating will not do. They have to move past 
accretions, and take all that is good for them 
and relevant, and move on with life. 

Then there are groups in the contemporary 
society who have massive problems with 
religion. There is nothing wrong in that. It is 
possible that millions may not be comfortable 
with specific religion, which they may feel 
constrict them from marching towards the 
goal driven by the aspirations to go beyond 
mundane and material. [For more on this 
universal aspiration please read, Aurobindo, 
The Life Divine, Puducherry: Sri Aurobindo 
Ashram, 2001]. It is also quite possible that 
individuals may not be satisfied with any of 
the existing institutionalized religions. Yet to 
serve their own aspirations,they can chalk up 
their own paths, create their own myths and 
religions. In this respect, twentieth century 
people are less courageous than modern 
and pre-modern scholars. For example, 
William Blake was extremely dissatisfied 
with the Church and lack of diversity in the 

myths. So, he decided “I must create my 
own system or be enslaved by another’s” 
[Blake, William. Poetical Sketches, London: 
Tate, 2008, p.22]. Blake was not alone in 
this. Some great minds like William Butler 
Yeats, Rainer Maria, Rilke and Bengt Gunnar 
Ekelöf of Sweden created their own myths or 
systems.

As for Hinduism, it must be recorded 
here that even those who follow the rituals 
are not aware, that it is not a single religion. 
There are multiple religions within it. Great 
scholar, P. V. Kane tried to trace the religious 
practices once including worship of natural 
phenomena from Kanyakumari to Kashmir. 
He found out that many practices or rituals 
that are essentially rural, get transformed 
and absorbed into multiple streams and gain 
different nomenclatures [Even if unrelated, 
one should go through all the pages in 
Kane, P. V. History of Dharma Shastra, 
Pune: Bhandarkar, 2006. One of the most 
amazing works a person can encounter. 
Patrick Olivelle called it as Magnum Opus 
of India]. As for taking what is good and 
leaving out the unacceptable elements in 
the canons, secular philosophers of India 
like Jiddu Krishnamurti [in Jayakar, Pupul. 
J. Krishnamurti: A Biography, New Delhi: 
Penguin, 1986] and Daya Krishna have 
shown that though they do not agree with the 
Bhagavad Gita. Good points which will serve 
humankind can be taken and many of their 
admirers have done that. 

Religions and Myths have multiple roles 
in the lives of individuals and societies. 
Even though I personally do not practice 
any religion though, religious texts from all 
over the world, analysis of various religions, 
and interpretations of religions as carriers of 
cultures, fascinate me.Here is an example, 
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few lines from a Tamil poem and I have not 
seen such richness in any other linguistic or 
literary tradition in India. 

ஆரதா்அருளமு்ம்ேதாதிந்ப�தாயில்
அமபுயதப்தான்அபயதாததிமன்்னற�ளித்ப�தாயில்
ப்தாலதா்்னிவீரன்்்தாழு்ப�தாயில்
துணையதா்னவீடைறகுததுணையதாஙப�தாயில்
பேரதா்ேய்்னல்லதாஞபேர்க்குஙப�தாயில்
்ேழுமணையின்மு்்லழுததுபேர்ந்ப�தாயில்
திருவரங�்ம்னததி�ழுஙப�தாயில்்தாப்ன

In almost every meeting at Delhi or 
Kolkata or Patna or Mumbai or Bengaluru, 
I always point out how Tamil society has 
preserved their language, literature and 
culture spanning two millennia. This is the 
time Tamil society showed to the world 
thatthey can bring in, absorb critical thoughts 
and compelling rationale in other languages 
and cultures. Only such intermingling and 
interaction can produce new ideas.

Lack of critical thinking has prevented 
society from developing second traditions. 
It is possible that Tamil Siddha literature 
could possibly have absorbed socio critical 
thoughts from Mithila region which produced 
theCharyapadas, and from whatever 
manuscripts that people were able to extract 
that were in proto-Maithili script, some of 
the songs have strong resemblance to 
Siddha songs, both in structure and content. 
Butsome people were not ready to accept 
this comparative philosophy and their 
arguments were similar to the people rooted 
in Sanskrit hegemony which advocated that 
it need not take other ideas and sounds.
Without resorting to such historicism or 
presentism, individuals in Tamil society 
should critically evaluate their current social 

structures, negate all that which might lead 
to stagnation, absorb all that which will 
lead to growth, and essentially question the 
existing philosophies.So, let us read and 
critically evaluate great personalities like 
Anna and Periyar in their socio contexts and 
philosophies, instead of doing them a mere 
lip service. Such critical reading alone will 
bring new ideas and fresh thinking.

Out of this extreme negation and critical 
thinking will emerge newer ways to develop 
social welfare models in the ever-changing 
society. Tamil Nadu has a head start, as for 
as social welfare schemes are concerned. 
They have to be continued and so should 
other measures, to ensure equality of all the 
citizens. Stopping there would only mean 
negation of their own goals. Developing 
Logical Thinking and Critical Attitude are 
the signs of Rationality. To conclude, let 
us reemphasize that:Social progress will 
only spring out of a solid platform held 
together by two pillars – Critical Thinking 
and Social Justice.
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The Essence of Social Justice

• “If a larger country oppresses a smaller country, 
I’ll stand with the smaller country.

• If the smaller country has a majoritarian religion 
that oppresses minority religions, I’ll stand with 
minority religions. 

• If the minority religion has caste and one caste 
oppresses another caste, I’ll stand with the caste 
being oppressed. 

• In the oppressed caste, if an employer oppresses 
his employee, I’ll stand with the employee. 

• If the employee goes home and oppresses his 
wife, I’ll stand with that woman. 

Overall, oppression is my enemy!”

Periyar E.V.R
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தூய உள்ைம் அன்புள்ைம் பபரிய உள்ைம்

ப்தால்லுலகை மககைபைலாம் ‘ஒன்பற’ என்னும்

்தாயுள்ைம் ்தனிலன்பறா இன்பம்! ஆஙபகை

சண்டயில்்ல ்தன்னலந்தான் தீர்ந்த்தாபல!

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
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Humanism and Thiruvalluvar1

Dr. R. Prabhakaran, USA

Abstract:

Humanism is a system of thought 
attaching prime importance to humans 
rather than divine or supernatural matters. 
Humanist beliefs stress human beings' 
potential value and goodness, emphasize 
common human needs, and seek solely 
rational ways of solving human problems. 
The Buddha was perhaps the first humanist 
in the world. After the Buddha, Thiruvalluvar 
was the most outstanding humanist in the 
Indian philosophical scene. 

Thiruvalluvar categorically declares that 
all human beings are equal by birth. He 
believes in rational inquiry and condemns 
all superstitious beliefs. He asserts that all 
problems encountered by individuals and a 
society can only be solved by human beings 
and not by divine interventions. He mentions 
that everyone should realize that others are 
also like them, show love and compassion 
toward them, and help them in every way 
possible. Thiruvalluvar strongly believes 
that moral codes vary with respect to place 
and time, and the wise people in a society 
determine them at a particular period. His 

philosophy is totally secular. Thiruvalluvar's 
views on human equality, rationalism, human 
effort, love and compassion, and secularism 
are completely compatible with those of 
modern humanists. 

Keywords:

Humanism, equality, rationalism, 
superstitious beliefs, love, compassion, 
secularism.

The Principles of Humanism:

According to the Humanist Manifesto 
III adopted in 2003, "Humanism is a 
progressive philosophy of life that, without 
supernaturalism, affirms our ability and 
responsibility to lead ethical lives of fulfillment 
that aspire to the greater good of humanity." 
Prof. Stephen Law, a British philosopher and 
senior lecturer at the University of London 
summarizes the basic beliefs of humanism 
as follows:

• Humanists believe that science and 
reason should apply to all areas of life. No 
beliefs should be considered off-limits and 
be protected from rational scrutiny.

1. Paper presented at the Periyar International – American Humanist Association Conference held during September 21-22, 2019 at Silver Spring, 
Maryland, USA
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• Humanists are either atheists2 or at least 
agnostics.3 They are also skeptical about 
the existence of angels, demons, and 
other such supernatural beings.

• Humanists do not believe in reincarnation. 
They also reject the existence of a soul. 

• Humanists strongly believe in the 
importance of moral values. They believe 
that moral and ethical values are derived 
from human need and interest as tested 
by experience and they should not be 
based on religious values.

• Life's fulfillment emerges from individual 
participation in the service of humane 
ideals.

• Humanists believe that working to benefit 
society maximizes individual happiness.

According to a Humanist Magazine,4 
"Humanism is a rational philosophy informed 
by science, inspired by art, and motivated by 
compassion. It derives its goals of life from 
human needs and interest rather than from 
theological or ideological abstractions and 
asserts that humanity must take responsibility 
for its destiny."Many prominent scientists, 
Nobel laureates, doctors, philosophers, 
authors, and scholars have been and 
are humanists. Most of them subscribe 
to rationalism, atheism, or agnosticism 
ideologies. They have a sincere concern for 
human welfare and believe in the human ability 
to solve human problems without any help 
from supernatural powers. Humanists'main 
focus is on plans such as the prevention 
of wars, formation of a world government, 
promotion of rationalism, establishing social 
justice, protecting the environment, and 
eliminating economic inequality. In addition 
to these ambitious and lofty goals, humanists 
are compassionate people. They are also 

concerned with the people's suffering from 
oppression, discrimination, poverty, hunger, 
and diseases and strive tomitigate such 
sufferings.

The concept of humanism is not of recent 
origin.As early as the sixth century B.C., 
the Buddha (563 BC – 483 BC) preached 
love and compassion.The Buddha did not 
believe in God. He ignored the questions 
regarding souls as irrelevant.Buddhism 
is more than a religion. It is a tradition that 
focuses on personal spiritual development.
It is a philosophy and a humanistic way of 
life aimed at striving to lead a moral life, 
being aware of one's thoughts and actions, 
and developing wisdom, compassion, and 
understanding.Buddhism and humanism 
have a lot in common. 

Confucius (551 BC - 479 BC) was a 
contemporary of the Buddha.He is the father 
of Confucianism, a system of thought that 
influenced China and other parts of Asia 
for several centuries. Although Confucius 
took the existence of gods and heaven for 
granted, his ethical and political philosophy 
was independent of such beliefs.Confucius is 
credited with the Golden Rule,which states, 
"Do not do unto others what you do not want 
them to do unto you.This is the only law 
that is needed.It is the foundation of all the 
rest."This Golden Rule is adopted in some 
form or the other by almost all religions and 
by many humanists. 

According to Stephen Law, "Another 
significant philosopher from a humanist 
perspective is Protagoras (490 BC – 420 
BC), the Greek philosopher. Protagoras' 
reasoning about morality and virtue was 
pursued without any reliance on theistic or 
religious doctrine or belief."In fact, Protagoras 
was a self-declared agnostic. He said:

2. One who denies the existence of God
3. One who is not committed to believing in either the existence or the nonexistence of God
4.	 http://americanhumanist.org/Humanism/Definitions_of_Humanism



43April - June 2022

Concerning the gods, I have no means of 
knowing whether they exist or not or of what 
sort they may be, because of the obscurity 
of the subject, and the brevity of human life.

Although there was a significant 
development in philosophical thought during 
the sixth and fifth centuries BC, that period 
did not have a monopoly in that field.There 
have been many outstanding philosophers 
in many parts of the world afterthe fifth 
century BC. About two thousand years 
ago, in the state of Tamil Nadu (the land of 
Tamil-speaking people), India, there was an 
extraordinary man who was an outstanding 
philosopher who analyzed almost all aspects 
of human life and offered practical guidelines 
for a purposeful life on earth. His ideas are 
considered by scholars to be eternally valid 
and universally acceptable. His name is 
Thiruvalluvar.5 His legacy is his magnum 
opus called Thirukkural,6 and it is regarded 
as a veritable guide for the "Art of Living." 
He is very well known in the state of Tamil 
Nadu where people of all ages study his 
book.  Professor Moriz Winternitz (1863-
1937), an eminent Austrian orientalist, says, 
"Valluvar’s Kural is one of the gems of the 
world literature.  He (Valluvar) stands above 
all races, castes, and sects, and what he 
teaches is a general human morality and 
wisdom.  No wonder, that the Kural has 
been read, studied and highly praised in the 
land of its origin for centuries, but also found 
many admirers in the west, ever since it has 
become known.”Dr. Albert Schweitzer (1875 
– 1965) the German Philosopher, physician 
and, Nobel laureate admired Valluvar’s 
positive view of the world and life as opposed 
to the “world and life negation” preached 

by the religions of India. Leo Tolstoy (1828 
– 1910), the famous Russian novelist, was 
very impressed with Valluvar’s ideas about 
non-violence.Also, Mahatma Gandhi (1869 – 
1948) was so fascinated by the Kural that he 
wanted to learn Tamil so that he could study 
the original version of the Kural.The Russians 
are said to have preserved important 
books of lasting value in the Kremlin in an 
indestructible Tungsten chamber so that 
they may outlast even a nuclear attack and 
be useful to posterity.The Kural is one of the 
books preserved in that chamber. Many other 
scholars and philosophers from various parts 
of the world have recognized and admired 
Valluvar’s profound and yet pragmatic view 
of human life and the practical guidelines he 
has offered for a righteous life with love and 
compassion. The Kural has been translated 
into more than forty languages of the world. 
There are more than fifty translations of the 
Kural in the English language alone. 

Valluvar on Human Equality:

Humanists are firmly committed to the 
protection and promotion of human rights 
included in documents such as the United 
Nations Organization’s Universal Declaration 
of Human Rights.These rights represent 
shared values rooted in our common humanity 
and the shared human needs, transcending 
particular cultural and religious traditions. 
This regard for human rights, equal dignity, 
and equality of all human beings is one of the 
basic principles of humanism.

Like the humanists, Valluvar believes in 
the equality of all human beings. During his 
time, the Vedic idea that people in the world 
belong to four distinct classes - the priestly 

 5. There is no clear evidence to indicate that Thiruvalluvar was his real name. The term Valluvan refers to one whose job it was to announce the royal 
proclamations to the public by beating a drum. It might also mean one who served as a minister to a king. Valluvar is the respectful version of the word 
Valluvan.	The	term	“Thiru”	is	an	honorific	prefix	to	anything	that	is	considered	sacred	or	divine.	So,	it	is	quite	possible	that	Thiruvalluvar	might	not	have	
been his real name, but that is how he has been referred to by others. In this essay, for the sake of brevity, we will refer to Thiruvalluvar as Valluvar. 

6. In Tamil, the word “kural” means a two-line verse (couplet). Valluvar’s book consists of 1330 kurals. As in the case of his name, the term “Thiru” is an 
honorific	prefix	to	the	book	of	kurals	and	hence	his	book	is	called	Thirukkural.	For	short,	his	book	is	often	referred	to	as	“the	Kural”	(with	an	uppercase	
K)and	the	word	“kural”	(with	a	lowercase	k)	is	used	to	refer	to	the	individual	couplet.
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class, the warrior class, the business class, 
and the class of laborers - has already begun 
to have its roots in Indian society.There 
were others who were considered social 
outcasts and they did not belong to any of 
the four classes.The class of an individual is 
determined by the family in which he is born 
and there was no provision for migration from 
one class to another. In such a class-oriented 
society, it was indeed revolutionary on the 
part of Valluvar to proclaim that “All are equal 
by birth.”

All human beings are equal by birth, but  
       distinctions arise only because of the different

qualities of their actions.        (kural – 972)

The elitist document, “The Declaration of 
Independence,” which was adopted by the 
Continental Congress of the USA in 1776, 
declares that “All men are created equal”.It 
is obvious that women were not considered 
equal to men and people of color were not 
considered equal to white men. Women and 
people of color had to fight for their equality 
and they obtained equal rights only in the 
20th century.Even in the 21st century, we find 
that in many countries women do not enjoy 
equality with men. Therefore, Valluvar’s 
declaration regarding equality by birth is 
undoubtedly revolutionary and is consistent 
with the principles of humanism.

Valluvar on Rationalism:
Merriam-Webster’s dictionary defines 

rationalism as a theory that reason is in 
itself a source of knowledge superior to 
and independent of sense perceptions. 
Rationalism is the basic principle of 
humanism.Humanism’s refusal to accept 
religious beliefs, supernatural phenomena, 
the existence of a soul, reincarnations, the 
immortality of the soul, etc. are all based 
on the fact that they cannot be verified by 
scientific methodologies. To a humanist, 
anything that cannot withstand the test of 
reason should be ignored as superstition. 

From the humanist point of view, many of 
the religious tenets do not stand the test of 
reason. Also, a humanist finds that there 
are many inherent contradictions among 
the various religious beliefs. Therefore, it is 
not surprising that a humanist would remain 
skeptical of religions. 

With respect to rationalism, Valluvar’s 
ideas are in agreement with those of 
humanists. Valluvar says that one should 
verify the true nature of things and should not 
be misguided by their appearances. 

Whatever be the apparent nature of things, it is 
wise to investigate their true nature.    (kural – 355)

It is this type of free inquiry that forms the 
foundation of science. If Isaac Newton had 
ignored to investigate why an apple fell down 
to the ground instead of going up in the air, we 
would not have the laws of Newton. If Thomas 
Alva Edison did not pursue his investigations 
relentlessly,  he would not have invented the 
incandescent electric bulb and would not 
have developed many devices in fields such 
as mass communication, sound recording,  
motion pictures, etc. Valluvar’s suggestion 
that one should investigate the true nature 
of things is quite compatible with rational 
thinking and scientific methodologies.

Also, according to Valluvar, one should 
not accept others’ statements as true without 
questioning them.He says that it is the mark of 
true wisdom to rationally analyze everything 
instead of taking them for granted.

True wisdom is to discern the truth in whatever 
is said by whomsoever.         (kural – 423)

Questioning and verifying the statements 
made by others is a mark of critical thinking 
and critical thinking leads to increased 
knowledge. For example, if Charles Darwin 
had not thought critically and simply 
accepted religious teachings on creationism, 
he would not have come up with his theory 
on evolution.If Nicholas Copernicus had not 
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doubted Ptolemy’s theory of geocentricity 
he would not have come up with his theory 
of heliocentricity which is regarded as the 
launching point of modern astronomy and 
the scientific revolution.

A typical religious person would not 
be open to questioning his own religious 
dogmas. The Buddha, the original humanist 
is supposed to have said, “Believe nothing, 
no matter where you read it, or who said 
it, no matter even if I have said it, unless it 
agrees with your own reason and your own 
common sense.” Valluvar does not endorse 
any religion as the ultimate truth. He is 
open to the inquiry of all statements made 
by anyone. He echoes the Buddha when he 
says that individuals should investigate and 
believe whatever they feel comfortable and 
should not blindly follow any faith. The kurals 
mentioned above (kurals 355 and 423) are 
consistent with the humanists’ philosophy 
that “No beliefs should be considered off-
limits and all beliefs should be subjected to 
rational scrutiny.” 

Valluvar on Human Effort:
Throughout human history, man has 

invented remarkable devices to improve 
his quality of life. Researchers have been 
successful in developing medicines for many 
diseases to save human life.Thanks to the 
Wright brothers, we are now able to fly. 
Scientists and engineers have successfully 
sent human beings to the moon and brought 
them back. The invention of computers has 
revolutionized the world.There has been 
no evidence that these and other similar 
accomplishments materialized through the 
miracles of gods or their agents. These 
accomplishments have been made possible 
purely by human efforts. Lofty ideals, 
proper goals and objectives, careful and 
detailed planning, unfailing determination, 
and persistent hard work in executing the 
plans in spite of unexpected setbacks 
have been responsible for these and other 

phenomenal achievements of individuals and 
organizations.Valluvar is a strong proponent 
of human effort rather than prayer. He 
suggests high ambition, appropriate goals 
and objectives, and unceasing hard work will 
lead to success in human endeavors.The 
following kurals illustrate Valluvar’s emphasis 
on human efforts to succeed in life.

Importance of lofty ideals
The stalk of water-lily grows as the water level  

   rises; so also, the greatness achieved by a
man is determined by his lofty ideals.         

           (kural – 595)

Importance of having clear goals
Those who fear disgrace will not venture 

anything without having a clear goal in mind. 
            (Kural - 464)

Importance of Planning
Consider the pros and cons and the net gain 

before venturing into any action.           (kural - 461)

Nothing is difficult to attain for those who  
  consult with knowledgeable people before

venturing into action.          (kural – 462)

Actions should follow analytic decision  
    resulting from deep deliberations; it is a disgrace

to commence actions before such deliberations. 
           (Kural – 467)

One will be ruined if one does what should not  
    be done; one will be ruined if one fails to

do what should be done.         (kural – 466)

Consider thoroughly the resources, means,  
      tasks, timing and place of action before

embarking on action.          (kural – 675)

Importance of Persistent Hard Work
If those who have planned an undertaking,  

 possess persistence, they will achieve what
they desired as they have desired.    (kural – 666)

It is easy to achieve your goal, provided you 
keep it in mind persistently.          (kural – 540)

One should not give up by saying “It is 
impossible.” Persistent efforts will lead to success. 
            (kural – 611)
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Even if God cannot help you to attain your goal, 
you will be rewarded in proportion to your efforts 
and hard work.          (Kural- 619) 

Those who work with ceaseless industry will 
overcome unplanned adverse events.   (kural – 620)

In the process of working towards a 
goal, there could be unexpected delays, 
disappointments, and other random 
interruptions to progress.Valluvar does 
not advise his readers to resort to prayer 
to overcome these difficulties.First, he 
suggests that one should be prepared to 
meet adversities in the course of a project 
and should not be under the false assumption 
that everything will go according to plan. In 
other words, one should expect all kinds of 
adversities and develop contingency plans 
to mitigate the risks that might arise from 
them. Also, according to Valluvar, the best 
way to overcome adversities is to laugh at 
them.Again, prayer has no place in valluvar’s 
scheme for achieving success.

He who does not crave for pleasure and realizes 
that adversity in life is natural is not affected by 
adversity.            (kural – 628)

Laugh at adversity; there is nothing better than 
laughter to overcome adversity.        (kural – 621)

As it can be seen from the above-
mentioned kurals, Valluvar places importance 
on goals, plans, and hard work rather than 
prayer.For achieving success, Valluvar’s 
thinking is completely consistent with that of 
the humanists. 

Valluvar on Love and Compassion:
Humanism is a philosophy of life that cares 

for the welfare of all human beings.According 
to humanists, there is no supernatural 
being that helps to relieve the sufferings 
of human beings.They believe that human 
problems must be addressed and solved 
by human beings.Empathy and compassion 
are essential to solve people’s sufferings. 
Empathy is the attempt of one who is self-

aware to understand and even experience 
another person's situation and emotional 
state as their own. Compassion is taking a 
step further, where a person feels empathy 
and then tries to take actions to alleviate the 
suffering of the other person.In the case of 
compassion, the emphasis is on action.So, 
humanists’ concern for others’ sufferings is 
based on their empathy and compassion for 
others.Not only that humanists emphasize 
compassion, but they also believe that 
working to benefit the society maximizes 
individual happiness. 

Just like the humanists, Valluvar does 
not expect that God will solve the problems 
such as poverty, hunger, and other miseries 
that besiege human beings. He emphasizes 
the need for love, empathy, and compassion 
to solve human problems. For example, he 
questions the value of a person’s intelligence, 
if he does not feel others’ suffering as his 
own.Also, he is of the opinion that the world 
functions only because there are people with 
compassion.Furthermore, he criticizes a 
person without compassion as a burden to 
the earth. 

If one cannot treat others’ sufferings as his own, 
what benefit has one gained from his intelligence?  
            (kural – 315)

Sharing your food and other resources to protect 
all lives is the best of all precepts in the books of 
the world.           (kural – 322)

Gracious Compassion is the uniquely great 
quality, because of which the world functions. 
            (kural – 571)

The world exists and functions because there are 
people with compassion. If compassion is absent 
in a person, he becomes a burden to the earth. 
            (kural – 572)

As mentioned earlier, Valluvar strongly 
believes in the equality of all human beings. 
According to him, only those who realize 
that all are equal are really alive.Those who 
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fail to realize the equality of all people are 
not really alive.Since all are supposed to 
be equal, people should have empathy and 
compassion for fellow human beings.Valluvar 
is of the opinion that a compassionate person 
should realize that the purpose of gathering 
wealth is to share it with the deserving people 
who are in need.Sharing of wealth could be 
either in the form of charity or philanthropy. 
Valluvar distinguishes between charity 
and philanthropy.According to Valluvar, 
charity tends to be a short-term, emotional, 
immediate response, focused primarily on 
rescue and relief, whereas philanthropy is 
much more long-term, more strategic, and 
focused on rebuilding. 

He who realizes that he is just like all other 
human beings is the one who is really alive; all 
others are deemed dead.            (kural -214)

All the wealth gained through hard work is for 
doing service to the deserving people.   (kural - 212) 

Valluvar and Secularism:
Secularism, as defined in the Merriam-

Webster dictionary, is the "indifference to, or 
rejection or exclusion of, religion and religious 
considerations."  As a philosophy, secularism 
seeks to interpret life on principles taken solely 
from the material world, without recourse to 
religion. In accordance with its negation of 
religion, secularism as a philosophy requires 
that governments should remain neutral on 
the matter of religion and should neither 
enforce nor prohibit the free exercise of 
religion, leaving the religious choice to the 
liberty of the people. In other words, a secular 
state does not align itself with any particular 
religious or anti-religious point of view. So, in 
a secular society, religious people can feel 
just as much at home as a humanist can. In 
view of this, secularism and humanism can 
co-exist. As Dr. Steven Pinker points out, 
“Though humanism does not invoke gods, 
spirits, or souls to ground meaning and 
morality, it is by no means incompatible with 

religious institutions.”  The world is not full 
of humanists. There are people with varying 
religious beliefs. So, from a practical point of 
view, humanists prefer to adopt secularism 
as the philosophy when it comes to public 
policies and the administration of a state. 

A careful study of the Kural leaves room 
for the interpretation that Valluvar believed 
in a creator and that he also believed in the 
existence of a soul and its permanence. 
These were his personal beliefs. As discussed 
earlier, he leaves it to the individuals to 
rationally analyze and come to their own 
conclusions and not to accept any statement 
made by anyone. When it comes to matters 
like morality and administration of a country, 
he is a secularist.

Valluvar is convinced that feeding the 
hungry and helping the poor are human 
solutions to address the poverty of fellow 
human beings. One cannot be more 
emphatic than Valluvar in promoting charity 
and philanthropy as a means to help the 
poor people. Valluvar advocates charity and 
philanthropy towards poor people out of 
genuine love and compassion for them and 
not by expecting any rewards in this life or in 
a future life. 

If benevolence would result in one’s ruin, then 
it is worth securing that ruin by selling oneself, if ne
cessary.                                     (kural – 220)

There is nothing better than philanthropy 
either in this world or in heaven         (kural – 213) 

According to Valluvar morality should be 
based on society and not be mandated by 
any particular religion. Observance of good 
conduct is an end itself and not a means to 
attain any reward either in this world or the 
next. He values morality more than life itself.

Since right conduct leads to eminence, it 
should be preserved more carefully than life itself. 
            (kural – 131)
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Right conduct should be carefully preserved and 
guarded. Though one knows and excels in many 
virtues, right conduct alone will come to one’s aid.            
            (kural – 132)

Valluvar’s ideas regarding the 
administration of a country are strictly 
based on secular principles. There are two 
hundred and fifty kurals in his book about 
the governance of a country by a king and 
one hundred kurals about how a minister 
should carry out his duties. Nowhere in 
these kurals, we find any mention of religious 
preferences or bias of the king or the minister 
in discharging their duties. So, Valluvar and 
the humanists share the same points of view 
with regards to secularism. 

Valluvar on Morality:
Merriam-Webster’s dictionary defines 

morality as the set of principles concerning 
the distinction between right and wrong or 
good and bad behavior.Religions claim that 
principles that constitute morality come from 
God. According to religions, it is God who 
determines what is right and wrong and 
what is good and bad.The moral codes as 
determined by God are communicated to the 
people through the agents of God.The Ten 
Commandments as revealed to Moses and 
the Sermon on the Mount as delivered by 
Jesus Christ are examples of religious moral 
codes.Almost all religions promulgate their 
own moral codes as revealed by their gods 
or their god’s agents.

There are inherent contradictions 
among the religious moral mandates.
What one religion approves as moral 
behavior is condemned by another religion 
as unacceptable behavior.For example, 
one religion prohibits the consumption of 
alcoholic beverages.Whereas, another 
religion considers that as an acceptable 
behavior and even incorporates it in some 
of the religious ceremonies.One religion 
prohibits the killing of animals whereas 

another religion considers that animals 
can be killed and eaten by human beings.
One religion permits a man to marry up to 
four women, whereas other religions do not 
accept that as a morally acceptable behavior. 
There are other examples of contradictions 
among religious beliefs in the case of moral 
codes.So, morality based on religions is 
relative and the guidelines are not absolute.
If an individual does not like the moral codes 
of his religion, he can convert to another 
religion and continue his immoral behavior. 

In addition to the contradictions and 
inconsistencies in the moral codes as 
decreed by the religions, there is also another 
problem.They are aimed at regulating human 
behavior by the promise of rewards and 
punishments.Those who violate the moral 
codes are told that they would be punished 
and those follow the codes of behavior are 
promised good life on earth and in heaven 
after their death.

 It should be noted that there are about 
a billion people who do not belong to any 
organized religion or do not believe in any 
religion or supernatural beings. What about 
the moral codes of behavior for them?In view 
of the fact that religious moral codes are 
relative and do not apply to all of humanity, 
they are not the ideal or the right set of codes 
that all people can follow. Perhaps, that is 
why the renowned scientist, Albert Einstein 
said, “There is nothing divine about morality, 
it is a purely human affair.” In agreement 
with Albert Einstein, the humanists are of the 
opinion that the moral codes are not to be 
based on religions, but instead, they should 
be based on scientific method, compassion, 
and egalitarianism that guides our sense 
of fairness.As philosopher Paul Kurtz said, 
“The goal of humanistic morality is the 
enhancement of the good life, happiness, 
and well-being for the widest number of 
individuals.”
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Valluvar’s stance on morality is very 
similar to that of the humanists. Valluvar’s 
morality is based on equality, non-violence, 
and compassion.As mentioned earlier, 
he believes in a classless society where 
all are equal by birth.There is no room 
for discrimination of any kind in Valluvar’s 
philosophy.According to him, since all are 
equal, everyone should help the poor without 
expecting anything in return. He believes 
that the purpose of gathering wealth is to 
help the deserving others.His advocacy for 
charity and philanthropy is based on love and 
compassion towards fellow human beings 
and not based on any anticipated benefit 
either in this birth or in the future. In fact, 
he says, even if one does not get to go to 
heaven, it is better to be practice charity. 

To give to the needy alone is charity. All the 
rest is an investment in anticipation of a return. 
         (Kural – 221) 

Even if it is good (for the ascetic) to receive 
charity from others for livelihood, it is still bad.Even 
if heaven is denied to the giver, giving (charity) is 
still good.                 (kural – 222)

Since words and actions that hurt others 
originate in the mind, Valluvar insists on 
cultivating a mind without any blemishes. 
He says that one should never even think of 
an evil thought at any time towards anyone. 
Also, in accordance with the “Golden Rule” 
of Confucius, he says that one should avoid 
doing things to others that one finds harmful 
to oneself. In fact, he goes one step further 
and states that we should do good deeds to 
those who do evil to us so that they will be 
vexed. Valluvar’s stance on non-violence can 
be seen in the following kurals:

The best punishment for those who do evil to 
you is to shame them by

 returning good for evil and after doing good in 
return, just forget the 

evil that was done to you as well as the good 
deed you did.          (kural – 314)

What benefit does someone derive from his 
intelligence (knowledge, wisdom), if he does not 
treat others’ suffering as his own?       (kural – 315)

What one has realized as causing pain 
to oneself, one should not inflict on others. 
            (kural – 316)

It is the supreme virtue not to have a harmful 
thought about anybody in any degree at any 
moment.          (kural – 317)

Why does a man inflict upon other living 
beings those things he found harmful to himself? 
            (kural – 318)

Good conduct varies with respect to the 
location and the time period in which one 
lives.What is considered good conduct in the 
western countries may not be considered 
good in the eastern countries and vice 
versa. Also, the societies change over a 
period of time.For example, in the past, 
same sex marriage and divorce were not 
considered acceptable and nowadays they 
are considered acceptable behavior in many 
countries.Since what is good conduct varies 
with respect time and, location, Valluvar says 
good conduct is the one that is determined 
by the wise people of the society where one 
lives and not by the religion to which one 
belongs. Therefore, as Greg M. Epstein 
concludes in his book, “Good Without God: 
what billion non-religious people do believe”, 
there can be good without God and Valluvar 
is in agreement with that. 

Those who fail to conduct themselves in 
harmony with the world are ignorant despite their 
vast learning.               (kural – 140)

Conclusion:
Valluvar recognizes human equality.He 

emphasizes rationalism as the approach to 
understanding the true nature of things and 
the truth in all statements made by anyone. 
He is emphatic about human efforts rather 
than prayer for success in life.He stresses 
love and compassion towards one and all and 
helping others without expecting anything in 
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return. He is secular in his approach to the 
governance of a country.For him, morality 
should be independent of religion, and it 
should be determined by wise people.Based 
on these facts, it is evident that Valluvar was 
a humanist, and his book is indeed a manual 
on humanism. 
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Thirukkural and Sangam Literature in western 
countries as his mission in life. He lives with his 
wife Geetha in Maryland, USA.  <
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Who are the Dravidians?

It is a fact that the term Dravidians and Nagas 
are merely two different names for the same people. 
The Nagas were a very ancient people. It must also 
be remembered that the Nagas were in no way an 
aboriginal or uncivilized people. Not only did the 
Naga people occupy a high cultural level but history 
shows that they ruled a good part of India.

The word Dravida is the name of language of 
the people and does not denote the race of the 
people. Nagas was a racial or cultural name and 
Dravida was their linguistic name.

Thus, the Dasas are the same as the Nagas and 
the Nagas are the same as the Dravidians. In other 
words what we can say about the races of India is 
that there have been at the most only two races in 
the field, the Aryans and the Nagas.

(Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches: Vol.7  - 
The Untouchables? Part III, Chapter VII)

Prof. Dr. B.R. AMBEDKAR, M.A., M.Sc., Ph.D., D.Sc.

Hon’ble Minister (1st Minister) of Law and Justice,  
Union of India (1947-51).

Minister of Labour in Viceroy's Executive Council (1942-46).

Chairman of the Constitution Drafting Committee -  
Constituent Assembly of India (1946-50).

Member of Parliament - Rajya Sabha for Bombay State (1952-56).
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்தரத்்தம்மால் முடிந்தமடடும் ்தரபைணடும் பின்னால்

சரசபரனக கைருத்தூறும் மனப்பழககைத் ்தாபல!

இருககும் நி்ல மாறபறாரு புரடசிமனப் பான்்ம

ஏறபடுத்்தல், பிறர்ககு்ழககும் எழுத்்தாைர் கைடனாம்!

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
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பவுத்தம்: எழுச்சியும் வீழச்சியும்
ஒரு வரலாற்றுப் பார்்வ

எழுத்தாளர் மு.ேஙண�யதா

கட்டு்ரச் சுருக்கம்:

புத்்தரின் புதிய பநறி, பார்ப்பனியக 
பகைாடு்மகைளிலிருநது விடிவு ்தருை்தாகைபை 
பிறநது, அன்று புத்ப்தாளி வீசிப் 
பறந்தது. பைறும் ்தத்துைத் ப்தாகுப்பாகை 
மடடுமல்லாது மானுடத் ப்தாகுப்பாகைவும் 
விைஙகியது. பிறப்பால் விதிககைப்படும் 
உயர்வு்தாழ்வுகை்ைப் பவுத்்தம் என்றுபம 
ஏறகைவில்்ல. மவுரியப் பபரரசர் அபசாகைரின் 
ஆடசியில், அரசியலிலும் சமூகைத்திலும் 
பசல்ைாககு பபறறது பவுத்்தம். இ்தனால் 
பார்ப்பனியம் பசல்ைாக்கை இழந்தாலும், 
முறறிலுமாகை அழியவில்்ல. 

பவுத்்தத்தின் வீழ்ச்சி, புத்்தரின் 
ம்றவிலிருநப்த சிறுகைச் சிறுகைத் ப்தாடஙகி 
விடடது. பல உடபிரிவுகைைாகைப் பிரிநது, 
மனி்தரான புத்்த்ரக கைடவுள் நி்லககு 
உயர்த்திய பபாது, வீழ்ச்சி இன்னும் 
ைலுப்பபறறது. மானுடம் என்ப்்த விலககி, 
பைறும் ்தத்துைச் சி்றககுள் ்தள்ைப்படடு, 
மககைளின் பாளி பமாழியிலிருநது விலகிச் 
சமஸ்கிரு்த பமாழிககு மாறிய பபாது, 
பவுத்்தத்தின் வீழ்ச்சி கைணபைதிபர ப்தரியத் 
துைஙகிறறு. பார்ப்பனிய ஆ்தரைாைர்கைைான 
குப்்தர்கைளும், பவுத்்தத்்்த உருை ைழிபாடாகைக 
கைருதிய இசுலாமிய அரசர்கைளும், அ்தன் 

வீழ்ச்சி்ய வி்ரவுபடுத்தினர். அண்ட 
நாடுகைளுககுப் புலம்பபயர்ந்தாலும், மூட 
நம்பிக்கைகைளிலும் ஜாதிக கி்ைகைளிலும் 
சிககி, பல நூறு பிரிவுகைைாகைப் பிரிநது, புத்்தர் 
ைகுத்்த பநறிகைளுககு பநபரதிர் தி்சயில் 
பயணிககைத் துைஙகி விடடது பவுத்்தம். அது 
இனியும் புத்்தாககைம் பபறுமா? என்றும் 
ஆய்கிறது இக கைடடு்ர.

பவுத்த முன்்மயும் பவுத்தப் பிறப்பும்: 

பார்ப்பனியத்தின் பை்தமநதிரஙகைைாலும், 
சடஙகுகைைாலும், பைள்விகைைாலும், 
சதுர்ைர்ை விதி, கைர்ம விதி மு்றகைைாலும், 
ம்தம் சார்ந்த கைடடுககை்்தகைைாலும் 
அழுத்்தப்படடு, மீணபடழ முடியா்த 
துயரத்தில் மூழ்கிக பகைாணடிருந்த சாமானிய 
மககைள், ்தஙகை்ை விடு்த்ல பசய்ய ஒரு 
ப்தைதூ்தர் ைரமாடடாரா, ைால்நடசத்திரம் 
ைழிகைாடட்தா, விடிபைள்ளி பூககைா்தா 
என்பறல்லாம் ஏஙகிக பகைாணடிருந்த 
பை்ையில், “ஒன்றும் தெரியாமல் வளர்ந்து 
வாழ்ந்து சாகப்பாகும் குதிரைக்கு, ்மாடசம் 
ெருகின்்ற பிைாமணர்க்ள, எல்்ாம் அறிந்ெ 
பிைாமணனாகிய நீஙகள் ்மாடசம் தப்ற 
்வண்ாமா? அந்ெ அக்னிகுண்த்தில் 
யாகம் ந்த்தும் உஙகரளயும் தூக்கிப 
்பாட்ால் உஙகளுக்கும் ்மாடசம் கிடடும் 
அல்்வா..?”1 என்று பார்ப்பனர்கை்ை 
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பநாககிய பகைள்விகைபைாடும், பிராமை 
ஆதிககைத்்்தயும், அதிகைாரத்்்தயும், ைர்ைக 
பகைாடு்மகை்ையும் சடஙகு மு்றகை்ையும், 
பைள்வித் தீயில் பைநது சாகும் 
விலஙகுகை்ையும் கைாககை, புத்்த பிரான் ஒரு 
புதிய பநறிபயாடும் அறத்ப்தாடும் அைர்கைள் 
முன் ைந்தார்.

“உலகைம் மாறாத் ்தன்்ம உ்டயது. 
ஆன்மா நி்லத்்த ்தன்்ம உ்டயது“ என்ற 
பார்ப்பனியத்தின் அறிவியலறற ைா்தத்்்த 
அடித்து பநாறுககும் ை்கையில், இயஙகியல் 
்தத்துைத்்்தப் பவுத்்தம் முன் ்ைத்்தது. இந்த 
உலகைம் இயஙகிக பகைாணடும், ஒவ்பைாரு 
பநாடியும் மாறிக பகைாணடும் இருககிறது. 
இன்று பபால் நா்ை இருப்பதில்்ல. 
இருப்ப்ை அ்னத்தும் மாறு்தலுககு 
உடபடட்ைகைபை. பிறப்பும், இறப்பும் 
ப்தாடர் நிகைழ்வுகைள். ைாழ்க்கை என்பது 
நீபராடடம் பபான்றது. ைருைதும், பபாைதும் 
பமய்ம்்மயின் அடிப்ப்ட என்றது. 
சுருககைமாகைக கூறபைணடும் என்றால் 
“மாறும் என்்ற விதிரயத் ெவிை மற்ற 
எல்்ாம் மாறும்” மாறறம் ஒன்பற மாறா்தது 
என்ற மார்கசிய விதி, 2500 ஆணடுகைளுககு 
முன்பாகைபை உைர்நது பசான்ன புத்்தரின் 
்தத்துைச் சிந்த்னபயாடு, மிகை பநருககைமான 
ப்தாடர்பு்டய்தாகை இருந்தது.

சூத்திரனுககுச் பசார்ககைைாசலின் கை்தவு 
ஒரு பபாதும் திறககைாது என்று முழஙகிக 
பகைாணடிருந்த பார்ப்பனிய ்ைதிகைப் 
பிறபபாககுத் ்தத்துைச் சிந்த்னகை்ைப் 
புத்்தர் கைாலத்துககு (கி.மு.563-கி.மு.483) 
முன்பாகைவும், அைரது சம கைாலத்்தைரும் 
பகைள்விககு உடபடுத்திபய ைநதுள்ைனர். 
மகைாவீரரின் கைாலத்தில் 363 பை்த சமய 
எதிர்ப்பு அ்மப்புகைளும், புத்்தர் கைாலத்தில் 
62 அ்மப்புகைளும் இருந்த்தாகைச் சமய 
இலககியஙகைள் கூறுகின்றன. பழ்மயான 
இநதிய ்தத்துைத் சிந்த்னகைைான 
்ைபசஷிகைம், நியாயம், சாஙகியம், 

பயாகைம் ஆகிய்ை பபாருள்மு்தல்ைா்த 
பநாககில் சிநதித்்தன என்பதும் 
குறிப்பிடத்்தககைது. பவுத்்த அடி்மயாகைப் 
பிறநது பமய்யியலாைராகைப் பரிைமித்்த, 
அறிவுலகில் மிகைவும் பசல்ைாககுடன் 
இருந்த, புத்்தரின் சம கைாலத்்தைரான, 
உச்பச்தைா்த ்தத்துைப் பிரிவின் ்த்ல்மப் 
பபா்தகைர் அஜிெ ்கச கம்பளர், “இ்றபபுக்குப 
பின் எதுவுமில்ர். அ்றக்தகார், யாகம், 
்�ாமம் என்த்றல்்ாம் எதுவுமில்ர். உ்ல் 
்வறு; ஆன்மா ்வறு அல்். மறுபி்றப்பா 
மறுஉ்க்மா கிர்யாது. உ்லின் முடி்வ 
ஆன்மாவின் முடிவு.” என்கி்ற ்காடபாடர் 
முன்ரவத்ெரெப ்பா்்வ, அவைது 
சீ்ர்களில் ஒருவைான சார்வாக பயாசி, 
“மறுரம உ்கு சி்றந்ெது என்்றால், மெவாதிகள் 
ஏன் ெறதகார் தசய்து தகாள்ளாமல் 
இருக்கி்றார்கள்?” என்று பகைள்வி எழுப்பினார். 
அப்த கைாலக கைடடத்தில், நியதிைா்த ்தத்துைப் 
பிரிவுத் ்த்லைரான, ஆ்டயின்றித் 
திரிநது பகைாணடிருந்தைரான, மறகலி 
்காசா்ர் “கா்்ம மாற்றம் அரனத்ரெயும் 
தகாணடு வரும். மனிென் தசய்யக் கூடியது 
எதுவுமில்ர். கா்ம் கனியும் தபாழுது 
அரனத்து உயிர்களும் ்மாடசத்ரெ 
அர்யும். எவைாலும் துன்பத்ரெ நீக்கவும் 
முடியாது. கூட்வும் குர்றக்கவும் இய்ாது” 
என்றார். அ்தாைது விதிபய ைலியது என்கிற 
்தத்்தைத்்்த முன் ்ைத்்தார்.2 பகைாசாலாவின் 
்தத்துைத்்்த ஆபத்்தான்தாகைக கைருதிய 
புத்்தரும், மகைாவீரரும், அஜி்தரின் பகுத்்தறிவுக 
பகைாடபாடுகைளினால் பயன் பபறற்தாகைக 
கூறிக பகைாணடனர். அம்பபத்கைர், ”அ்னத்து 
்தத்துை வித்்தகைர்கைளிலும் கைபிலரு்டய 
பகைாடபாடுகைபை ்தர்ககைத்்்தயும் 
உண்ம்யயும் அடிப்ப்டயாகைக 
பகைாணட்ை” எனப் புத்்தர் கைருதிய்தாகை 
குறிப்பிடுகிறார்.3 அ்னத்்்தயும் பபாருள் 
மு்தல்ைா்த அடிப்ப்டயில் விைககை 
முயன்ற, இயற்கை்ய மீறிய சகதிகைள் 
இருககின்றன என்ப்்தச் சார்ைாகைர்கைள் 
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மறுத்து ைந்தனர். ம்தத்தின் ைடிைஙகைள் 
அ்னத்்்தயும் இடித்து்ரத்்த சார்ைாகைர்கைள், 
கைபிலரின் சாஙகியம், ைர்த்்தமானரின் 
சமைம் உள்ளிடட ்தத்துைஙகைள், புத்்தருககு 
முன்னபர அல்லது சமகைாலத்தில் ப்தான்றியது 
என்றாலும், அ்ை பார்ப்பனீயத்்்த 
பைல்ல முடியாமல் பபான்தறகுக கைாரைம் 
அைறறுககு மாறறுச் சமூகைம் என்கிற 
கைன்ைப் பறறிய முழு்மயான பார்்ை 
இல்லா்தது ்தான். அ்ை துணடு துணடாகை 
இருந்தன. அ்தனாபலபய பார்ப்பனியத்்்த 
எதிர்த்து நிறகை இயலாமல் கைால ஓடடத்தில் 
கை்ரநது பபாயின.

கைாரல் மார்கஸ், பெஙகைலின் 
இயககைவிய்லயும், பயர்பககின் பபாருள் 
மு்தல்ைா்தத்்்தயும், இ்ைத்து இயககைவியல் 
பபாருள்மு்தல்ைா்தம் எனும் கைருத்திய்ல 
உருைாககிய்்தப் பபான்று புத்்தர், ்தனது 
முன்பனார்கைளிடமிருநது சில இ்ழகை்ை 
மடடும் எடுத்து அரசியல், சமூகைம், 
பபாருைா்தாரம் என அ்னத்து ்தைஙகைளிலும் 
ஒரு புதிய ்தத்துைத்்்த பநய்்தார். அது 
ைர்ைத்்்தயும், ்ைதிகைத்்்தயும் 
எதிர்த்து நின்றது. பார்ப்பனர்கைளின் 
புனி்த நூல்கை்ையும் பிரம்மத்்்தயும் 
மறுத்்தது. சா்ை ைாழ்க்கையின் முடிவு 
என்றது. எல்லாைற்றயும் பகுத்்தறியச் 
பசான்னது. யார் எ்்தச் பசான்னாலும் அது 
உண்ம ்தானா, ஏறபு்டயது்தானா என்று 
ஆராயச் பசான்னது. எந்ெ மனிெனும், ஒரு 
்ெவரன்யா, ்ெவர்கரள்யா சாைாமல், 
சுய முயறசியால் இந்ெ வாழ்க்ரகயி்்்ய 
சுவர்க்கத்ரெ அர்ய்ாம் என்றது. 
்தன்னுயிர் பபால் அ்னத்து உயிர்கை்ையும் 
பபாறறுைது, ்தன்னலம் பபாலபை பிறர் நலம் 
பபணுைது, அன்பு, கைரு்ை, பபாறு்ம, 
பிறர் நலம் கைாணபதில் மகிழ்ச்சி, ஆகிய 
்தர்மஙகை்ைப் பபாதித்்தது. பகுத்்தறிவுச் 
சிந்த்னகை்ை மககைள் மனத்தில் வி்்தககும் 
ஓர் உழைனாகைபை பவுத்்தம் கைாடசி ்தந்தது. 
ஆனாலும் எல்லா பகைள்விகைளுககும் 

என்னிடம் வி்ட இல்்ல என்று புத்்தர் 
கூறிக பகைாணடார். 

பவுத்தக் மகாள்்ககள்: 

பவுத்்தத்தில் கைடவுள் இல்்ல. பசார்ககைம் 
இல்்ல. நரகைம் இல்்ல. மறுபிறப்பு 
இல்்ல. மறுஉலகைமும் இல்்ல. ஆன்மா 
இல்்ல. சடஙகு இல்்ல. உயிர்பலி இல்்ல. 
ஜாதி இல்்ல. ைர்ைம் இல்்ல. ஆண 
பபண பப்தமில்்ல. அ்தனாபலபய அது ஒரு 
ம்தமாகை இல்்ல. ம்தம் என்று பசால்லத்்தககை 
எதுவும் புத்்தரின் பவுத்்தத்திடம் ப்தடித் 
ப்தடிப் பார்த்்தாலும் ப்தன்படபை இல்்ல. 
பவுத்்தத்தில் சமத்துைம் இருந்தது. அன்பு 
இருந்தது. அறம் இருந்தது. கைரு்ை இருந்தது. 
கைணணியம் இருந்தது. எளி்ம இருந்தது. 
நான்கு ஜாதியினரும் தூய்்மயானைர்கைபை 
என்று மீணடும் மீணடும் கூறியது. பவுத்்தம் 
துன்பத்ரெப பறறியும், துன்பத்திறகான 
காைணம், துன்பத்திலிருந்து விடுெர், 
விடுபடுத்ெலுக்கான வழிரயயும் ்பசியது. 
மககைள் பின்பறறத்்தககை எணை்கை 
நன்மார்ககைமும் (நறபார்்ை, நல்வி்ைவு, 
நன்பமாழி, நன்னடத்்்த, நல்ைாழ்க்கை, 
நன்முயறசி, நல்பலணைம், நறபபரானந்தம் 
கைருத்்தாகும்). புத்்தரின் ம்றவுககுப் பின் 
கூடிய புத்்த பிககுகைள் திரடடித் ப்தாகுத்்த 
புத்்தரின் பபா்த்னகைள் அடஙகிய 
திரிபிடகைமும், (மூன்று கூ்டகைள்), 
மனி்த ைாழ்்ை பமம்படுத்துை்தறகைான 
பகைாடபாடுகைளும் ்தத்துைஙகைளும் அடஙகிய 
பபடடகைமாகும். அ்ை பவுத்்தத்தின் 
மணிமுடியில் பதித்்த மணிகைைாகும்.

பவுத்்த அ்மப்பிறகுள், பிராமைன்/
சூத்திரன், ஆணடான்/அடி்ம, உயர்வு/்தாழ்வு 
என்ற பாகுபாடுகைள் இருந்ததில்்ல. பவுத்்தம் 
சமத்துைத்்்த ந்டமு்றப்படுத்தியது. 
ஜாதித் ்த்டகை்ை அகைறறியது. ஒரு மு்ற 
பிராமைன் எப்பபாதும் பிராமைபன; ஒரு 
மு்ற சூத்திரன் எப்பபாதும் சூத்திரபன, 
என்ற பிராமைச் சதுர்ைர்ை விதிகைள் புத்்தரின் 
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பபா்த்னகைளுககு எதிரான்தாகை இருந்தன. 
பிறப்பால் யா்ரயும் பவுத்்தம் எ்ட 
பபாடவில்்ல. பிறப்பாலும், ைம்சத்்தாலும் 
கி்டககும் கைவுரைத்்்தப் பவுத்்தம் 
புறந்தள்ளியது. கைடலில் கைலககும் நதிகைள் ்தம் 
பபயர்கை்ைத் துறப்பது பபால், ்தஙகைைது 
பிறப்பின் ்தன்்ம்யத் துறநதுவிடடு, 
பவுத்்த சஙகைத்திறகுள் அைர்கைள் பசரடடும் 
என்றார் புத்்தர். “பி்றபபினால் ஒருவன் 
உயர்வர்ந்து வி் முடியாது. பி்றபபினால் 
ஒருவன் புனிெம் அர்ந்து வி் முடியாது. 
பி்றபபினால் ஒருவன் பிைாமணன் ஆகிவி் 
முடியாது. பி்றபபினால் ஒருவன் தபரி்யான் 
ஆகிவி்வும் முடியாது. ஒழுக்கம் ஒன்்்ற 
ஒருவரன உயர்வர்யச் தசய்கி்றது. மா்றா 
ஒழுக்கத்தினா்்்ய ஒருவன் உயர்ந்்ொன் 
ஆகி்றான்”4 என்ற புத்்தரின் புரடசிகைரச் 
சிந்த்னகைள், பகுத்்தறிவுக கைருத்துகைள் அ்ல 
அ்லயாகைப் பரவி அ்னை்ரயும் ்தன்பால் 
ஈர்த்்தது.

பார்ப்பனியக பகைாள்்கைகைளுககும் 
பநறிமு்றகைளுககும் மாறாகை, சு்தநதிரம், 
சபகைா்தரத்துைம் என ைரலாறறில் மு்தன் 
மு்தலாகை முழககைமிடடு ைந்த பவுத்்தம், 
அரசியலிலும், ம்தத்திலும் படிநது கிடந்த 
பை்த மரபுக கை்றகை்ை து்டத்ப்தறிந்தது. 
பவுத்்தம் ைைர ைைர, ப்ழய 
நம்பிக்கைகைளும் ம்தரீதியான கைறப்னகைளும் 
ம்றயத் ப்தாடஙகின. “உணரம, நன்ரம, 
அழகு ஆகிவறறின் உயிர்நாடிரய புத்ெர் 
தொடடுக் காடடியொக” ைாொகிருஷணன் 
குறிபபிடுகி்றார்.5

பவுத்தத்தில் எல்லா ஜாதிகள்: 

ஒடுககைப்படட, ்தாழ்த்்தப்படட 
மககைளின் சமூகை ைாழ்வில் பபரிய அைவில் 
மாறறஙகை்ைக பகைாணடு ைந்த்தால் 
சாமான்ய மககைள், கூணடிலிருநது 
விடு்த்ல பபறற பற்ைகைள் பபால, 
பவுத்்தம் பநாககிக கூடடம் கூடடமாகைப் 
பறநது ைந்தனர். பை்த ஆரியர்கைளின் பை்த 

விதிகை்ை உ்டத்து சூத்திரர்கைள், பபணகைள், 
உயர்நப்தார்/ ்தாழ்நப்தார், ஆணடான்/
அடி்ம என எல்பலா்ரயும் எந்தப் 
பாகுபாடும் இல்லாமல் பவுத்்தம் ஆரத் 
்தழுவியது. பு்லயர் சமூகைத்தில் பிறந்த 
சுைபாகை்னயும், ப்தாடடி சனி்த்னயும், 
நாவி்தன் உபாலி்யயும் ்தன் சஙகைத்தில் 
இ்ைத்து, புத்்தர் பார்ப்பனியத்துககு 
எதிர் வி்னயாறறினார். ்தாழ்ந்த ஜாதியில் 
பிறந்த பிராகரதி, துப்புரவுப் பணியாைர் 
சுனி்தா, சுடுகைாடடுக கைாைலரின் மகைள் 
பசாபகைா, அடி்மயாயிருந்த சுமஙகைலா, 
கைணி்கையர்கைைான அம்ரபாலி, 
விமலா, ப்தாழுபநாயாளி சுப்ரபுத்்தா, 
பகைாள்்ைககைாரன் அஙகுலிமாலா, எனக 
கை்டகபகைாடியில் இருந்தைர்கைளில் 
பல்ரயும் பவுத்்தம் ைரபைறறது. 
பின்னாளில் அைர்கைள் பபருநதுறவிகைைாகைத் 
திகைழ்ந்தனர். பிறப்பால் நாவி்தனான 
உபாலி, ்த்ல்மப் பிககுைாகை உயரும் 
அைவுககு சமத்துைம் நிலவியது”. சஙகைத்தில் 
பசர்ந்த பிறகு பல பபணகைள் உைர்ந்த 
விடு்த்ல அனுபைத்்்த இன்று கைறப்ன 
பசய்தும் பார்ககை முடியாது”6. சமூகைத்தின் 
கை்டகபகைாடி மனி்தர்கைள் மடடுமின்றி, 
சாரிபுத்்தர், பமாககைலனா, கைச்சனா பபான்ற 
பிராமைர்கைள், ஆனந்தர், ராகுல், அனுரா்தா 
பபான்ற பபரிய வியாபாரிகைள், யாசா பபான்ற 
நகைரச்ப உறுப்பினர்கைள், இைைரசர்கைள், 
பிரபுககைள், பமல்்தடடு ைர்ககைத்்்தச் 
பசர்ந்த இ்ைஞர்கைள் ஆகிபயாரும் 
பவுத்்தம் ்தழுவினார்கைள். ஏ்ழகை்ை 
விடப் பைககைாரர்கைளும், பிரபுககைளும் 
எணணிக்கையில் அதிகைம் இருந்தனர். 
புத்்தரது ஆ்தரைாைர்கைளில் மகை்த மன்னன் 
பிம்பிசாரன், பகைாசல மன்னன் பபசனாதியும் 
அடஙகுைர்”.7 

பவுத்்தத்்்தத் ்தழுவியைர்கைள் ்தஙகை்ை 
மகைராகைபைா தீணடத்்தகைா்தைராகைபைா, 
ஏன் இநதுைாகைபைா கூட இல்்ல. நான் 
ஒரு மனி்தனாகை மாறிவிடபடன். நான் 
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கீழ்ஜாதியில் பிறந்தைபனா ்தாழ்ந்தைபனா 
அல்ல. பவுத்்தத்்்தத் ்தழுவியவுடன் என் 
தீணடா்ம அழிநது விடடது. என்   கைால்கை்ைத் 
்த்ையிடடிருந்த தீணடா்மயின் 
சஙகிலி இப்பபாது உ்டபடடு விடடது. 
இப்பபாது எல்பலா்ரயும் பபால் நான் 
ஒரு மனி்தன். என்று பூரிப்ப்டந்தனர். 
பவுத்்த மடஙகைளில் பசர்ந்த பபாது அ்டந்த 
எல்்லயறற பரைசத்்்தப் பார்ப்பனர்கைளும், 
சத்திரியர்கைளும் கூட அ்டநதிருககை முடியாது 
என்று பரைசப்படடனர் .8 

பிராமைச் சதுர் ைருை ்தத்துைத்துககு 
எதிராகை பவுத்்தமும், சமைமும் நடத்திய 400 
ஆணடுகைாலப் பபாராடடஙகைள், இநதியச் 
சமு்தாயத்திலும் சமயத்திலும், அரசியலிலும் 
அழிககை முடியா்த முத்தி்ரகை்ைப் 
பதித்்தன. புத்்த ம்தம் இநதிய மககைளின் 
பபரும்பாபலார் ம்தமாகை மாறியது. அது 
பார்ப்பனியத்்்த எல்லாப் பககைஙகைளிலும் 
்தாககிய்தால், பார்ப்பனியம் மககைளிடத்தில் 
பசல்ைாககு இழநது ைந்தது. பவுத்்தம் ஒரு 
மிகைப் பபரிய மாறறத்்்த இநதியச் சமூகை 
ைாழ்விலும், பணபாடடிலும், அரசியலிலும் 
பகைாணடு ைந்தது. சூத்திரர்கைள், ்ைசியர்கைள் 
அரசாணடார்கைள். பசு ை்்தககு எதிராகைவும் 
ைர்ைாசிரமத்துககு எதிராகைவும் நடந்த 
பவுத்்தத்தின் பரப்பு்ரகைள், மககை்ைப் 
பபரிதும் கைைர்ந்தன. கைல்வி பரைலானது. 
பபாருைா்தார நி்லயிலும் நடந்த மிகைப் 
பபரிய மாறறஙகைள், விைசாயிகைள் மத்தியில் 
மிகுந்த மதிப்பும் மரியா்்தயும் பபறறன. 
அரச ச்பயிலும், அதிகைாரத்திலும், பவுத்்தம் 
ைைர ைைரப் பார்ப்பனியத்தின் பசல்ைாககு 
சரிந்தது. ஜாதிய அ்மப்பு ைலுவிழநது 
பகைாணடு ைந்தது.

கி.மு.268இல் மவுரிய ைம்சத்தின் 
பபரரசனாகை அ்சாகர் ஆடசிக்கு ைந்த பின் 
அதுை்ரயிலும் சிறப்பு உரி்மகை்ையும், 
சலு்கைகை்ையும் அனுபவித்து ைந்த 
பார்ப்பனர்கைள், அைற்ற இழககை பநர்ந்தது. 

பவுத்்தம் அரசு ம்தமாகியது. அ்தன் பின் 
இநதிய ைரலாறு பைறு தி்சயில் பயைம் 
பசய்யத் ப்தாடஙகியது. அபசாகைரின் 41 
ஆணடு கைால ஆடசியில் பவுத்்த ்தர்மத்்்த 
உலகு முழுைதும் ்த்ழககைச் பசய்ய பல 
நாடுகைளுககும் தூ்தர்கை்ை அனுப்பினான். 
இலங்கைககு மகைன் மபகைநதிர்னயும், 
மகைள் சஙகைமித்தி்ர்யயும் அனுப்பினான். 
்தமிழ்நாடடிலும், இலங்கையிலும் பவுத்்தம் 
பைரூன்றியது. கி.பி.14 ஆம் நூறறாணடு 
ை்ர ்தமிழ்நாடடில் பசாழ நாடடின் 
பல பகுதிகைளில் பவுத்்தம் நி்லபபறறு 
இருந்த்தாகை மயி்ல சீனி பைஙகைடசாமி 
“பவுத்்தமும் ்தமிழும்” நூலில் அறுதியிடடுக 
கூறுகிறார்.

மவுரியப் பபரரசில் ரத்்தம் சிநதும் 
யாகைஙகைள் ்த்ட பசய்யப்படடன. 
அபசாகைர் ஆடசியிலும் அ்தறகு பின்னரும் 
ஏறககு்றய 400 ஆணடுகைள் பார்ப்பனர்கைள் 
சமூகைத்தில் மதிப்பிழநது, அதிகைாரமிழநது 
நின்றார்கைள். ்தஙகைைது பை்த கைால பமன்்ம 
படுபா்தாைத்தில் கிடப்ப்்தக கைணடு கைலஙகி 
நின்றார்கைள். ஏமாறறி, மககை்ைச் சுரணடி 
ைாழ்ந்த ைாழ்க்கை முடிவுககு ைந்த்்த 
உைர்ந்தார்கைள். “அவர்கள், உழவர்களாக, 
ரகவிரனஞர்களாக, மந்ரெ வளர்ப்பாைாக, 
கொகா்ட்சபம் தசய்து கா்ம் 
கழிப்பாைாக, வணடி்யாடடுபவர்களாக, 
ஊர்காவ்ாளியாக, பால் விற்பாைாக, முயல் 
்வடர் ஆடுபவைாக, மீன், ஆரமகரளப 
பிடித்து உண்பாைாக, மண தவடடும் ்வர் 
தசய்பவைாகப பைடர்த் ெர்்யாடும், 
அழுக்்கறிய நிர்யிலும் வாழத் 
தொ்ஙகினார்கள்” என்று ்தாச-பிராமை 
ஜா்தகைம் கூறுகிறது.9 பார்ப்பனர்கைளின் 
சமஸ்கிரு்தம் புழககைத்தில் இருநது ம்றந்தது. 
பிககுகைள் மககைள் பமாழியான பாலியில் 
உ்ரயாறறினார்கைள்.

 இவ்ைாறு பார்ப்பனியம் உருககு்லநது 
பபானாலும், உயிர் ைாழ்நது பகைாணடு்தான் 
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இருந்தது. அைர்கைள் அவ்ைைவு எளிதில் 
வீழ்நது விடத் ்தயாராகை இல்்ல. பவுத்்தத்்்த 
வீழ்த்தி, இழந்த பசார்ககைத்்்த மீடகை 
உறுமீனுககைாகைக கைாத்திருந்தனர். கைாலம் 
அைர்கைளுககுக ்கை பகைாடுத்்தது.

பவுத்தத்தின் வீழச்சி:

80 ஆணடுகைள் ைாழ்ந்த புத்்தர், கி.மு 483 
ஆம் ஆணடில் குசி நகைரத்தில் ம்றந்த 
பின், அைரது உடல் எரிககைப்படடு, 
மிஞ்சிய எலும்பும் சாம்பலும் எடடுப் 
பகுதிகைைாகைப் பகுககைப்படடு, எடடு 
ஊர்கைளில் பு்்தககைப்படடு, அைறறின் பமல் 
்சத்திலாயஙகைள் எழுப்பப்படடன. புத்்தர் 
ம்றந்த சில நாள்கைளிபலபய இராஜகிருகைம் 
நகைருககு அருகில், பிககுகைளின் மு்தல் மாநாடு 
நடந்தது. அதில் புத்்தரின் பபா்த்னகைள், 
பிககுகைள் கை்டப்பிடிககை பைணடிய ஒழுககை 
மு்ற பபான்ற்ை ப்தாகுககைப்படடுத் 
திரிபி்கமாக பைளி ைந்தது. இரணடாைது 
மாநாடு ்ைசாலியிலும், மூன்றாம் மாநாடு 
பபரரசர் அபசாகைர் கைாலத்திலும், நான்கைாம் 
மாநாடு மாமன்னன் கைனிஷகைர் கைாலத்திலும் 
ந்டபபறறன. ஒவ்பைாரு மாநாடடிலும் 
ஏறபடட கைருத்து பமா்தல்கைைால் பவுத்்தம் 
பிைவுபடடது. இதில் குறிப்பாகை ் ைசாலியில் 
நடந்த மாநாடு, பவுத்்தத்திறகுள் பல பிரிவுகைள் 
ப்தான்றக கைாரைமாயிறறு. 

புத்்தர் ம்றந்த 100 ஆணடுகைள் கைழித்து, 
பவுத்்த சஙகைத்தில் புதி்தாகைத் ப்தான்றிய பழககை 
ைழககைஙகை்ைக கைணடிககும் பபாருடடும், 
மரபுசார்ந்த பவுத்்த பநறிகை்ைக கைாககும் 
பபாருடடும், 700 பிககுகைள் ்ைசாலியில் 
கூடி எடடு மா்தஙகைள் ஆராய்ந்தனர். 
்ைசாலியில் கூடிய அந்த இரணடாைது 
பவுத்்தப் பபர்ையில் புத்்தப் பிககுகைளில் 
ஒரு பிரிவினர், துறவிகைளுககைான விதி 
மு்றகை்ைச் பசால்லும் விநய பி்கத்தில் 
பத்து திருத்்தஙகை்ைக பகைாரினர். ஆனால் 
அைர்கைள் முன்்ைத்்த சீர்திருத்்தஙகைள் 
அ்னத்தும் புத்்தருககும், பவுத்்தத்துககும் 

எதிரான்ை என்ப்தால், ச்ப ஏறறுக 
பகைாள்ை மறுத்்தது. அ்தனால் 10000 பிககுகைள் 
்தனிப் பிரிைாகைப் பிரிநது பபாயினர் என்று 
தீபைம்சம் நூல் கூறுகிறது. பவுத்்தம் என்கிற 
பகுத்்தறிவுக பகைாட்டயில் விழுந்த மு்தல் 
விரிசல் இதுபை.

என்றாலும் அ்தறகைான கைரு்ைப் பவுத்்த 
சஙகைம் ப்தாடககைத்திலிருநப்த சுமநது 
ைநதிருககிறது என்ப்்த அ்தன் ப்தாடர் 
நடைடிக்கைகைள் உைர்த்தின. அ்தனால்்தான் 
புத்்தர் ம்றந்த பசய்தி பகைடடவுடன் 
சிலரால் மகிழ முடிந்தது. ”புத்்தர் இறநது 
விடட்தாபலபய யாரும் கைை்லப்படாதீர்கைள்.  
அைரிடம் இருநது நாம் விடு்த்ல அ்டநது 
விடபடாம். இது சரியான ைழி, இது 
்தைறான ைழி என்று நமககுத் ப்தால்்ல 
பகைாடுத்்தைர் அைர். இப்பபாழுது நாம் எ்்த 
விரும்புகிபறாபமா அ்்தத் ்த்டயில்லாமல் 
பசய்யலாம். அைர் இறந்தது நன்்மபய. 
அ்தறகைாகை ஏன் அழ பைணடும். ஏன் புலம்ப 
பைணடும். அைர் இறந்த்தது மகிழ்ச்சிககுரிய 
பசய்தி அல்லைா” என்று சுபக்தர் என்ற 
துறவி கூச்சலிடடு மகிழ்ச்சி ஆரைாரம் 
பசய்்த்தாகைத் ப்தாழர் எழில் இைஙபகைாைன் 
்தனது “பவுத்்தம்-ஆரிய திராவிடப் பபாரின் 
ப்தாடககைம்” (பக-8) என்னும் நூலில் 
குறிப்பிடுகிறார். பவுத்்தத்தின் வீழ்ச்சிககைான 
மு்தல் வித்து இஙபகை ்தான் வி்்தககைப்படடது.

பின்னர் பவுத்்தம் 18 பிரிவுகைைாகைப் 
பிரிந்தது. இ்ை அ்னத்தும் மூல 
பவுத்்தத்திலிருநது விலகி, ஒவ்பைான்றும் 
்தனித்்தனி பகைாள்்கைகை்ையும், 
ந்டமு்றகை்ையும் பகைாணடிருந்தன. இந்த 
பவுத்்த உடபிரிவுகைள் ்தமககுள்பைபய ்தர்ககைம் 
பசய்து பபாரிடடுக பகைாணடன. அ்ை 
பவுத்்தத்தின் அடித்்தைத்்்தபய ஆடடம் 
கைாைச் பசய்்தன. இந்த 18 பிரிவுகைளின் 
்தத்துைக கைருத்துகை்ை உள்ைாஙகிக 
பகைாணட நாைாந்தா பல்கை்லககைழகைத்தில், 
மகைா புபராகி்தராகை இருந்த, மாபபரும் 
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அறிவினராகை அறியப்படட, ஸ்ரீபர்ை்தம் என்று 
அ்ழககைப்படட, நாகைார்ஜஜுன குணடா்ைப் 
பிறப்பிடமாகைக பகைாணட நாகார்்ஜுனா 
என்ற ஆநதிரப் பார்ப்பனர், கி.மு இைண்ாம் 
நூற்றாணடில் மகைாயானம் என்ற பபயரில் 
ஒரு பவுத்்தப் பிரி்ை உருைாககினார். 
பவுத்்தம் “ஹீனயானம்,” “மகாயானம்” என 
இரணடாகைப் பிைந்தது. ஹீனயானத்தில் 
(ப்தரைா்தம்) சவுத்திைாந்திகர், ரவபாஷிகர் 
என இரு பிரிவுகைள் ப்தான்றிய்்தப் 
பபாலபை, மகைாயானத்திலும் மாத்தியமிகர், 
்யாகாசாைர் என இரு பிரிவுகைள் உருைாகின. 
ஹீனயானம், அ்தாைது மூல பவுத்்தம், 
மகைாயானம் என்னும் புதிய பவுத்்தமானது. 
ஹீனயானம் புத்்த்ர மனி்தராகைப் பார்த்்தது. 
மகைாயானம் புத்்த்ரக கைடவுைாககியது.

புத்்தரின் ஆரம்ப கைாலத்திலிருநப்த, 
பார்ப்பனர்கைள் புத்்த ம்தஙகைளில் பசர்நது 
ைந்தனர். அ்தன் ப்தாடர்ச்சியாகை இநது 
ம்தத்தின் ைர்ைமும் ஜாதியும் பவுத்்தத்திலும் 
ஊடுருவியது. மகைாயானப் பிரி்ைப் 
பார்ப்பனியக பகைாடபாடுகைளுககு 
இைககைமான ம்த நிறுைனமாகை, நாகார்்ஜுனா 
மாறறினார். புத்்தரின் பகைாள்்கைககு எதிரான 
ஆரியைா்தத்்்த ஏறறுக பகைாணடார். நம்்மச் 
சுறறி இருப்ப்ை அ்னத்தும் பைறு்ம, நாம் 
கைாணபது அ்னத்தும் மாயத்ப்தாறறஙகைள் 
எனக கூறிய நாகார்்ஜுனா, ஒரு ை்கையான 
சூனிய ைா்தத்துககுள், உபநிட்தஙகைளின் 
சிந்த்னகைைான கைருத்து மு்தல்ைா்தக 
கைருத்துககுள் மூழ்கினார். ஆரியர்கைளின் 
மகைாயானப் பள்ளி, ்தன் பமாழி்ய 
பாளியிலிருநது சமஸ்கிரு்தத்துககு மாறறிக 
பகைாணடது. அபசாகைர் கைாலத்திபலபய 
பவுத்்தபநறி ந்டமு்றகைளில் புகுநது 
விடட ைழிபாடடுச் சடஙகுகைள், நாகைார்ஜஜுனா 
கைாலத்தில் பபரிதும் அருைருககைத்்தககை 
அைவில் ைைர்ககைப்படடன. மாயாஜாலக 
கை்்தகைள் உருைாககைப்படடன. 
்தாநதிரிகைைா்தம் உயர்த்திப் பிடிககைப்படடது. 
பவுத்்த பிககுகைள் ஆடம்பரமான 

உ்டகைபைாடும் ஆபரைஙகைபைாடும் பைனி 
ைரத் ப்தாடஙகினர். பிச்்ச பபறற உைவில், 
நாள்கை்ைக கைடத்தி ைந்த பவுத்்த பிககுகைள், 
இப்பபாது அறுசு்ை உை்ை உணடு 
மகிழ்ந்தனர். ்தஙகைம், பைள்ளி பபான்ற வி்ல 
உயர்ந்த பபாருள்கைள் நன்பகைா்டயாகை ைநது 
குவிய, துறவிகைள் புதிய ைாழ்க்கைககுள் 
பசன்றனர். பவுத்்த பிககுகைள் ்தஙகைள் 
கைட்ம்ய மறநது, பவுத்்த விகைா்ரகைளில் 
இன்பத்்்த துய்ககைத் ப்தாடஙகிய்தால், 
மககைளிடம் அைர்கைளுககு இருந்த பசல்ைாககு 
கு்றந்தது.

புத்்தர் கைடவுள் ஆனார். புத்்த்ர 
ைழிபடுை்தன் மூலம் பமாடசம் அ்டயலாம். 
புத்்தரும் கைாளிப்தவியும் ஒன்று ்தான், பிரம்மா, 
விஷணு, சிைன் ஆகிபயாரும் பூ்ஜககுரிய 
ப்தய்ைஙகைள் ்தாம், என்பறல்லாம் பரப்பு்ர 
பசய்யப்படடன. இநது ம்தம் விஷணுவின் 
பத்து அை்தாரஙகைளில், புத்்த்ர ஒன்ப்தாைது 
அை்தாரமாககியது. புத்்தரின் ைரலாறு 
திரிககைப்படடது. புத்்தருககு முன்னர் 
24புத்்தர்கைள் பிறந்த்தாகைவும், புத்்தருககுப் 
பின்னர் பல புத்்தர்கைள் பிறந்த்தாகைவும் 
இலங்கையின் மகைாைம்சம் ைரலாறு 
கை்்த பசான்னது. பவுத்்தர்கைளுககுள் ஜாதி 
பைறுபாடுகை்ை உருைாககியது. உருை 
ைழிபாடு ப்தாடஙகியது. பார்ப்பனியத்்்த 
உள்ைாஙகிக பகைாணட்தன் அ்டயாைமாகை 
அது பரவிய பல நாடுகைளிலும், ஜாதியத்தின் 
வி்்தகை்ை ஊன்றிச் பசன்றது. அ்தாைது 
மகைாயான பவுத்்தம் “மூட நம்பிக்கைகைள் 
பகைாணட கைழிவுப் பபாருள்கைளுககு ஒரு 
ைாகைனமாகை மாறி விடடது”.10

பவுத்்தம் முறறிலும் 
அழித்ப்தாழிககைப்படட பைணடும். மீணடும் 
பை்தம் அரிய்ையில் ஏற பைணடும் 
என்கிற சதியின் வி்ைைால், மவுரிய மரபின் 
கை்டசி மன்னனான பிைகத்ைெரன அைனது 
பபார்ப்ப்டத் ்தைபதியாகை இருந்த ்ைதிகை 
பைறி பகைாணட புஷயமித்திைன் கி.மு.185இல் 
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ஒரு ராணுை அணிைகுப்பின் பபாது, 
அரசனின் ்த்ல்யக பகைாய்து பகைான்று 
விடடு ஆடசி்யக ்கைப்பறறினான். 
பவுத்்தத்துககு எதிர்வி்னயாகை பை்த 
யாகைஙகைளுககு உயிர் பகைாடுத்்தான். ராஜசூய 
யாகைத்்்தயும் நடத்தினான். பவுத்்த 
இலககியஙகைள் சாம்பலாககைப்படடன. 
புத்்தரின் பபா்த்னகை்ைச் சுமநது 
பகைாணடிருந்த 84,000 பவுத்்த ஸ்தூபிகைளும், 
பாடலிபுத்திரத்திலும் அ்்தச் சுறறியுள்ை 
பகுதிகைளிலும் இருந்த பவுத்்த மடஙகைளும், 
எரித்துச் சாம்பலாககைப்படடன. பவுத்்த 
பிககுகைளும், பபண துறவிகைளும், பவுத்்தம் 
்தழுவிய மககைளும் ஈவிரககைமின்றிப் 
படுபகைா்ல பசய்யப்படடனர். 
ஒவ்பைாரு புத்்த துறவியின் ்த்லககும் 100 
பபாறகைாசுகைள் வி்ல ்ைககைப்படடன. 
அைனு்டய ஆடசிக கைாலத்தில் ்தான் மநு 
ஸ்மிருதி எனும் பார்ப்பனியச் சடடத் ்தத்துை 
நூல் ப்தாகுககைப்படட்தாகை அம்பபத்கைர் 
கூறுகிறார். பவுத்்தம் வீழ்ை்தறகும், 
ைலுவிழநது கிடந்த பார்ப்பனீயம் 
மீணடும் எழுை்தறகும் புஷயமித்திரபன 
கைாரைமாகை இருந்தான் என்ப்தறகைாகைபை 
்ைதிகை இநதுத்துைைாதிகைைால் 
பகைாணடாடப்படுகிறான். ்ைதிகை பைறியும், 
பவுத்்த பைறுப்பும், பார்ப்பனியத்்்த மறு 
நிர்மாைம் பசய்ை்்தயும் பநாககைமாகைக 
பகைாணட சுஙகைர்கைளின் ஆடசியில், 
பவுத்்தர்கைளின் நி்ல எவ்ைாறு இருந்தது 
என்று ைர்ணிப்ப்்த விடக கைறப்ன 
பசய்து பகைாள்ைது எளிது. இப்பபாதும் 
கூட பல பவுத்்தர்கைள், புஷயமித்திரன் 
பபய்ர மிகைவும் பைறுப்பபாடு சாபமிடும் 
மு்றயில் ்தான் உச்சரிககிறார்கைள்” 
என்கிறார் ைரலாறறாசிரியர் எச்.பி.சாஸ்திரி. 
அப்படி என்றால் அந்தக பகைாடு்ம 
எத்்தன்்மயு்டயாகை இருநதிருககும் 
என்ப்்த, கைறப்ன பசய்து பாருஙகைள். 

கி.பி. 3 ஆம் நூறறாணடில் ப்தாடஙகிய 
குபெர்களின் ஆடசி (கி.பி 300-கி.பி.600) 

பார்ப்பனர்கைளுககுப் பபாறகைாலமாகை 
இருந்தது. பார்ப்பனர்கைளின் பல 
பைறறிககும், புத்துயிர்ப்புககும் அைர்கைைது 
ஆடசி து்ையாகை இருந்தது. மவுரியர்கைளின் 
கைாலத்தில் இழநது பபான ்தஙகைைது 
பசல்ைாக்கைக குப்்தர்கைள் கைாலத்தில் 
அரசியலிலும் சமூகைத்திலும் பணபாடடிலும் 
மீடபடடுககைத் ப்தாடஙகினர். பசு்ைப் 
புனி்தப்படுத்தும் “பகைா பூ்ஜ” இந்தக 
கைாலத்தில் ்தான் ப்தாடஙகியது. 
பவுத்்தப் புரடசியால் ஒழிநது பபான 
்தாயத்துகைளும், மநதிர முடிச்சுகைளும் 
மீணடும் மரியா்்த்யப் பபறறன. 
மூடநம்பிக்கைகைைான பபபயாடடு்தல், 
ஆவிவிரடடு்தல், மநதிரபை்ல, பசாதிடம் 
மறறும் ப்தய்ைஙகைள், புனி்த இடஙகைள் 
என சகைலத்்்தயும் மீடடுருைாககைம் பசய்து 
பகைாணடனர். ைரலாறுகைள் திருத்்தப்படடன. 
்தமிழின் பசவ்வியல் இ்சயான 
்தமிழி்ச்யயும், ப்தான்்மயான 
கூத்துக கை்ல்யயும் ்கைப்பறறி, 
அ்்தத் ்தஙகைளுககைான்தாகை உரி்ம 
பகைாணடாடிய்்தப் பபான்பற, பவுத்்த 
சித்்தாந்ததின் பைர் பை்தத்தில் உள்ைது 
என்று பசாந்தம் பகைாணடாடி ைரலாற்றத் 
திருத்தி எழுதினார்கைள். பவுத்்தத்்்த அ்தன் 
மிகை நீர்த்துப் பபான ைடிைத்தில் பின்பறறி, 
புத்்த்ர ஆலிஙகைனம் பசய்து பகைாணடனர். 
பவுத்்தத்தின் புகைழ் பரப்பிய ஸ்தூபிகை்ையம், 
புத்்தர் சி்லகை்ையும் இடித்து விடடுக 
பகைாயில்கை்ைக கைடடினர். பல சமை, 
புத்்த ஆலயஙகைள் இநதுக பகைாயில்கைைாகை 
உருமாறறம் பசய்யப்படடன. ஆனாலும் 
கி.பி ஆறாம் நூறறாணடு ை்ர பவுத்்தம் 
்தான் இநதிய நாகைரிகைத்்்த நிர்ையிப்ப்தாகை 
இருந்தது என்கிறது ைரலாறு. 

12 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்நத புகழமபற்ற 
வரலாற்றாசிரியரான கல்கணன் தரும் 
மசய்திகள்:

கைாஷமீர் மன்னன் ஜாலுககைன், பவுத்்த 
மடாலயஙகைளிலிருநது எழுப்பப்படும் 
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சஙபகைாலி ்தனது தூககைத்்்தக பகைடுப்ப்தாகைக 
கூறி இடித்துத் ்தள்ளினான். மறபறாரு 
கைாஷமீர் மன்னனான அபிமன்யு 
ஆணடுப்தாறும் ஆயிரககைைககைான 
பவுத்்தர்கை்ை இனப்படுபகைா்ல பசய்்தான். 
அப்த கைாஷமீரில் பவுத்்த ம்தத்தினர் ஒரு 
பபண்ைக கைடத்திய்தால் நபரன் என்ற 
கின்னரன் ஆயிரககைைககைான பவுத்்த 
மடாலயஙகை்ைத் தீககி்ரயாககினான். 
பபராசிரியர் பி.லடசுமி நரசு கூறுகிறார்… 
கைனிஷகைர் ம்றந்த 100 ஆணடுகைளுககுப் 
பின் சிராைஸ்தி மன்னன் விககிரமாதித்்தன், 
பவுத்்தர்கை்ை பகைாடு்மப்படுத்தினான். 
சிை பக்தனான மீராகுலன் பவுத்்த 
ம்தத்தின்ர பைடடி வீழ்த்தினான். 
ைஙகைாை மன்னன் சசாஙகைன் பவுத்்தர்கை்ை 
்தனது பஜன்ம எதிரிகைைாகைக கைருதினான். 
பபாதி மரத்்்த பைபராடு சாய்ப்ப்தறகுப் 
பலமு்ற முயன்றான். மன்னன் 
சு்தன்ைனன் ்தனுஷபகைாடி பாலத்திலிருநது 
இமாலயம் ை்ர பவுத்்த குழந்்தகைள், 
முதியைர்கைள் என்று பாராது அ்னை்ரயும் 
பகைான்றுவிடுமாறு ஆ்ை பிறப்பித்்தான்.11

பவுத்்தப் புரடசி, பார்ப்பனர்கைளின் 
பை்த விதிகை்ைச் சுககு நூறாககிய்தால், 
எல்லாைற்றயும் இழந்த நி்லயில் 
இருந்த பார்ப்பனர்கைள் மீணபடழுநது, 
்தஙகைைது அதிகைாரம், ஆளு்ம, பசல்ைாககு 
அ்னத்்்தயும் ஒன்றாகைத் திரடடி, 
பை்த மநதிரஙகைளின் கைாலடியில் கிடந்த 
மன்னர்கைளின் அருகில் இருந்தபடி, 
பவுத்்தத்்்த இநதியாவில் பைபராடு பைடடி 
வீழ்த்தினார்கைள் என்கிற ைரலாறு ஒருபுறம் 
இருககை,

இநதுககைள், பவுத்்தர்கைள் மீது நடத்திய 
பகைாடூரமான படுபகைா்லகை்ை விட, 
முஸ்லிம் ப்டபயடுப்பாைர்கைள் நடத்திய 
பகைாடூரமான பகைா்லகைள் அதிகைம் 
என்றும், நாைந்தா, விகரமசீல பஜகைத்்தலா, 

ஓ்தந்தபுரி மு்தலிய பவுத்்தப் பல்கை்லக 
கைழகைஙகை்ையும், பவுத்்த மடஙகை்ையும் 
இசுலாமியர்கைள் அழித்ப்தாழித்்தார்கைள் 
என்றும், அ்தறகுக கைாரைம், புத் என்கிற 
அரபுச் பசால்லுககு உருைச் சி்ல என்ற 
பபாருளும் உள்ை்தால், பவுத்்தம் ஓர் 
உருை ைழிபாடடுச் சமயம் என்கிற கைருத்து 
இஸ்லாமியப் ப்டபயடுப்பாைர்கைள் 
பநஞ்சில் குடிபகைாணடிருந்த்தால், பவுத்்தம் 
அழித்ப்தாழிககைப்படட பைணடியப்த என்று 
கைருதி, பவுத்்தம் பரவிய இடஙகைளிபலல்லாம் 
அ்்த அழித்ப்தாழிப்பதில் இஸ்லாமியர் 
முன்னின்றனர் என்று அம்பபத்கைர், 
ைரலாறறின் மறபறாரு பககைத்்்தத் திறநது 
கைாடடுகிறார். பவுத்்த சமயக குருமார்கைளின் 
அ்மப்பு இஸ்லாமியர்கைளின் ைாளுககு 
இ்ரயானது என்றும், இஸ்லாமியர்கைளின் 
ைாளுககு அஞ்சிய ஆயிரககைைககைான 
பவுத்்தர்கைள், பவுத்்தத் துறவிகைள் பநபாைம், 
(பநபாைத்தில் இரணடாைது பபரிய ம்தம் 
பவுத்்தம்) திபபத்து, பபான்ற இடஙகைளுககுத் 
்தப்பி ஓடிவிட, எஞ்சியைர்கைள் இஸ்லாம் 
சமயத்்்தத் ்தழுவிய்தாகைவும், பவுத்்தத்்்த 
ஒழித்்ததிலும், இநதியா்ை விடடு 
பைளிபயறறியதிலும், இஸ்லாமியப் 
ப்டபயடுப்பாைர்கைளுககுப் பபரும் 
பஙகுணடு; அதில் எந்த அய்யப்பாடும் 
இருககை முடியாது என்று அம்பபத்கைர் 
அழுத்்தமாகை ்தனது “பவுத்்த சமயத்தின் 
நலிவும் வீழ்ச்சியும்’ என்ற கைடடு்ரயில் 
குறிப்பிடுகிறார்.

உலகில் ம்தத்்்த மய்யமாககி நடந்த 
யுத்்தஙகைள் ஏராைம், பிற ம்தத்தின்ர ஈவு 
இரககைமின்றிக பகைான்பறாழித்்த புனி்தப் 
பபாரின் ைரலாறுகைளும் கைைககின்றி 
கிடககின்றன. (கிபி.6 ஆம் நூறறாணடில் 
மது்ரயில் 8000 சமைர்கை்ைக கைழுபைறறிய 
ைரலாறு அ்னைரும் அறிந்தப்த). 
ஆனால் பவுத்்தத்்்த, பவுத்்தர்கை்ை 
இநதியா்ை விடடுத் துரத்்தச் சதிகைளும், 
ப்தாடர்நது பல நூறறாணடுகைைாகை 
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நடத்்தப்படட கைரு்ையறற பகைா்லகைளும் 
பகைாடு்மகைளும், உலகில் பைறு எந்த 
ம்தமும் சநதித்்தது இல்்ல.

பவுத்தப் பிரிவுகள்-ஜாதியம்:

மகைாயான பவுத்்தம் இநதியாவிலும் 
அண்ட நாடுகைளிலும் பரவியது. மகைாயான 
பவுத்்தத்தின் நீடசியாகை பிறகைாலத்தில் 
ப்தான்றிய வஜைாயன பவுத்ெம், திதபத்தில் 
ஜாதிகைபைாடு பயைம் பசய்கிறது. ஜப்பானில் 
பின்பறறப்படும் பிரிவு ஷிங்கான் பவுத்ெம். 
சீனாவில் ஒரு கைாலத்தில் பரைலாகைத் ெரச 
பூமிக பிரிவு இருந்தது. சீனாவில் ்தாங அரச 
மரபு கைாலத்தில் ப்தான்றிய தசன் பவுத்ெம், 
பின்னர் ப்தறகு வியடநாம், ைடகிழககு 
பகைாரியா கிழககு ஜப்பான் ை்ர பரவியது. 
ொய்்ாந்து நாடடின் அ்னத்து பவுத்்தப் 
பிரிவுகைளும் ஒரு சில சமூகைப் பிரிவு 
மககை்ைக கீழானைர்கைைாகைபை கைருதுகிற 
பபாககு நிலவுகிறது. தநவார் பவுத்ெம் 
பிரிவு ைஜராயனத்்்த அடிப்ப்டயாகைக 
பகைாணடது.

1956இல் அம்்பத்கர் பவுத்்த பநறி்யத் 
்தழுவிய பபாது, ஹீனயானம், மகைாயானம், 
ைஜரயானம் பபான்ற பிரிவுகைளின் 
பகைாள்்கைகை்ையும், பபா்த்னகை்ையும் 
நிராகைரித்து விடடு, இநது ம்தத்்்தயும், 
ஜாதி்யயும் நிராகைரிககிற நி்யா பவுத்ெ 
இயக்கம் / நவயான பவுத்ெம் என்கி்ற புதிய 
பவுத்ெப பிரிரவத் ப்தர்நப்தடுத்்தார். ஒபர 
நாளில் ஆறு லடசம் பபர் இநது ம்தம் 
விடடு பைளிபயறி, நையான பவுத்்தத்தில் 
அய்ககியமானார்கைள். இநதியாவில் சுமார் 8.4 
மில்லியன் பவுத்்தர்கைள் உள்ைனர். இைர்கைளில் 
87 விழுககைாடு நையான பவுத்்தத்தில் 
உள்ைனர். அைர்கைளில் பபரும்பகுதி 
படடியலின மககைைாகை இருப்ப்தாபலபய 
நையான பவுத்்தத்துககுத் ்தலித் முத்தி்ர 
குத்்தப்படுகிறது.

கி.மு. மூன்றாம் நூறறாணடு ை்ர 
இலங்கைத் தீவில் இருந்த ப்ழய ்ெைவாெ 
பவுத்ெம், கி.மு. மு்தல் நூறறாணடில் ஆதி 

பவுத்்தக பகைாள்்கைககு மாறாகைப் புதிய 
பவுத்்தத்்்த பமல்ல பமல்ல உள்ைாஙகிக 
பகைாணட்தால், கைாலப்பபாககில் ஜாதியும் 
உள்பை நு்ழந்தது. கைாரைா, பபரைா, 
ப்தகைாமா, பகைாவிகைம, பபா்தகைரா, பமா்தலிய, 
சின்னராயா, மரககைலபகை, ரபடலா, 
ராஜைகும்புரா, பராடியா, சாலகைம பபான்ற 
18 ஜாதிகைளும், பல உடபிரிவுகைளும் பவுத்்தக 
பகைாள்்கைககு எதிராகை, ஏறறத் ்தாழ்வுகைபைாடு 
இன்னமும் ஜாதிய அ்டயாைத்ப்தாடு 
இருககின்றன. பவுத்்தர்கைள் இநதுககை்ைப் 
பபாலபை ஒரு ஜாதியச் சமூகைமாகைபை 
ைாழ்கிறார்கைள். இலங்கையில் பிர்தமராகைவும், 
அதிபர்கைைாகைவும் இருந்தைர்கைளில் 99 
விழுககைாடு தகாவிகம என்ற ஜாதி்யச் 
பசர்ந்தைர்கைபை. 

இலங்கையின் பவுத்்த சஙகை அ்மப்பு 
மு்ற்ய நிக்காய என்று அ்ழககின்றனர். 
அது மூன்று பிரிவுகைைாகை  ஜாதி ரீதியில் பிரிநதுக 
கிடககின்றது. அந்தப் பிரிவுககுள்ளும் 
ஜாதி உடபிரிவுகைள் இருககின்றன. அ்்த 
யாழ்ப்பாை இநது ஜாதிய கைடட்மப்பு 
மு்றபயாடு ஒப்பிடடால், பைள்ைாைர், 
கை்ரயார், ்தலித் எப்படி இநதியாவில் 
அ்னத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகைராகை 
இன்று ை்ர பபாராட பைணடியுள்ைப்தா, 
அது பபான்ற நி்ல இலங்கை 
பவுத்்தத்திலும் உள்ைது. அஙபகை உள்ை உயர் 
ஜாதியினரான பகைாவிகைம ஜாதி ்தவிர, பிற 
ஜாதியினருககுத் தீட்ச மறுககைப்படுகிறது. 
பகைாவிகைம ஜாதி ்தவிர்த்்தைர்கைள், பவுத்்தத் 
துறவிகைைாகை ஆை்தறகு அரசு ஆ்தரைாகைவும் 
அனுசர்ையாகைவும் இல்்ல. 1803 ஆம் 
ஆணடு பவுத்்தத் துறவிகைைாகைக பகைாவிகைம 
ஜாதி்யச் பசர்ந்தைர்கைபை இருககை பைணடும் 
என்று சடடம் இயறறப்படடது. பிற 
ஜாதியினருககுப் பவுத்்த துறவிகைளுககைான 
தீட்ச ்தர மறுப்ப்தால், பிற ஜாதியினர் பர்மா, 
்தாய்லாநது பசன்று தீட்ச பபறறு, அந்தச் 
சமூகைத்துககைான மடஙகைளில் துறவிகைைாகை 
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அமர்கின்றனர். இன்்றககும் இலங்கை 
நாளி்தழ்கைளில் பவுத்்தப் பிககுைாகை ஆை்தறகு 
பகைாவிகைம ஜாதி்யச் பசர்ந்தைர்கைள் ப்த்ை 
என விைம்பரஙகைள் ைருகின்றன.12 (்தமிழர் 
கைைம் 12.04.2019.) இஙபகை ஜாதிககு ஒரு 
பகைாயில் கைடடிக பகைாள்ை்்தப் பபால, 
இலங்கையில் ஜாதிகபகைாரு பவுத்்த 
விகைா்ர கைடடிக பகைாள்கின்றனர். 1810 
ை்ர, பாைர் து்றயிலுள்ை பவுத்்த 
விகைா்ரயில் பகைாவிகைம ஜாதியினர் ஒரு 
புறமும், ஏ்னபயாருககு மறுபுறமும் இடம் 
ஒதுககைப்படடிருந்தது. அ்்த எதிர்த்துக கைராை 
ஜாதி்யச் பசர்ந்த 18 பபர் பைளிபயறி, 
பசாந்த விகைா்ர அ்மத்துக பகைாணட்தாகை 
்தமிழர் கைைம் (12.04.2019) குறிப்பிடுகிறது. 
இலங்கையில் மடடுமல்ல, இநது ம்தம் ்தடம் 
பதித்்த இடஙகைளிபலல்லாம், இநது ம்தத்தின் 
ஆன்மாைான ஜாதியின் நிழல் அதிகைமாகைபை 
பதிநதுள்ைது.

இவ்ைாறாகைப் பவுத்்தம் கைடந்த 2500 
ஆணடுகைைாகை உள் முரணகைள், பல 
பிரிவுகைள், சுஙகை ைம்ச அரசர்கைள், குப்்தர்கைள், 
பை்த பநறிமு்றகைள், நாகைார்ஜஜுனர்கைள், 
பார்ப்பனிய அடிைருடி அரசர்கைள், 
இஸ்லாமியப் ப்ட எடுப்பாைர்கைள் எனப் 
பலரும் எய்்த ஏவுகை்ைகைளில் சிககி, ்தத்துை 
ைறடசியில் சி்தறி நலிவுறறு இருந்தாலும், 
அது இன்னமும் பல நாடுகைளில் உயிர் 
ைாழ்நது பகைாணடிருககிறது. ஆனால் அது 
கைவு்தம புத்்தரின் சமத்துைம், பகுத்்தறிவு, 
பை்தமறுப்பு சிந்த்னகை்ைத் ்தாஙகிப் 
பிடித்்த பவுத்்தமாகை இல்்ல. 

இநதியாவில் பவுத்்தம் மீணடும் 
புத்்தாககைம் பபறுமா? ்த்ழத்து ைைருமா? 
என்பது பகைள்விககுறிபய. கைாரைம் பவுத்்தப் 
பிரிவுகைைான ஹீனயானம், மொயானம், 
ைஜரயானம், நையானம் எனப் பிரிவுகைள் 
எதுைாகை இருந்தாலும், அ்ை அ்னத்தும் 
்ைதிகை இநது ம்தத்தின் திரு்தராஷடிர 
ஆலிஙகைனத்தில் சிககிக பகைாணடுள்ைன. 

இன்்றககும் இநதியாவில் ஜாதிக 
பகைாடு்மகைளிலிருநது ்தப்பிககை, பவுத்்த 
பநறிகை்ைத் ்தழுவிக பகைாணடைர்கைளில் 
பலரும் ்தாழ்த்்தப்படட, பழஙகுடியின 
மககைைாகைபை இருககின்றனர். ஆனாலும் 
அைர்கைளும் ஜாதி அழுககுகை்ைச் 
சுமந்தபடிபய ைாழ்கின்றனர். பவுத்்தத்துககு 
மாறிய்தால் ஜாதிய சமூகைப் படிநி்லகைளில், 
ந்டமு்ற ைாழ்க்கையில் பபரிய 
மாறறம் எ்்தயும் கைாைவில்்லயா்த்தால், 
அம்பபத்கைருககுப் பின் பவுத்்தம் ்தழுவு்தல் 
என்பது பபரிய அைவில் கைைனம் ஈர்ககும் 
ை்கையில் ந்டபபறவில்்ல. 

்ைதிகை ம்தத்தின் சாதியத்்தால் 
இழிவுகை்ையும் அைமானஙகை்ையும், 
பிறபடுத்்தப்படட, ஒடுககைப்படட சமூகை 
மககைள் தினம் தினம் சநதித்்தாலும், பைறு 
பா்்த அறியா்த்தால் அ்தபனாடு ைாழப் 
பழகி விடடனர். சமத்துைம், பகுத்்தறிவுகை்ை 
பநறிகைைாகைக பகைாணடுள்ை பவுத்்த 
பநறிகைபை உண்மயான விடு்த்ல்யத் 
்தரும் என்கிற கைருத்து ஒரு பிரச்சார 
ைடிைமாகைக கூட அைர்கை்ை எடடவில்்ல 
என்பது பை்த்னககுரியது. பவுத்்தத்துககு 
மாறியைர்கைள் கூட, பவுத்்த பநறிகைளுககு 
மாறாகை ்ைதிகை ம்தத்தின் ைழி்பாடடுச் 
சடஙகுகைளிலும், சாத்திரஙகைளிலும் இருநதும் 
விடுபட முடியாமல் ்தள்ைாடுை்தாகைபை 
பசய்திகைள் கூறுகின்றன. அம்பபத்கை்ர 
ஆசானாகைவும், ்த்லைராகைவும், 
ைழிகைாடடியாகைவும் பகைாணடாடும் 
்தாழ்த்்தப்படட மககைளில் பலரும் 
அம்பபத்கைரின் படத்துககு அருகில், அைரது 
பகைாடபாடடுககு எதிரான இநது ம்தக கைடவுள் 
படஙகை்ை ்ைத்து ைைஙகும் பபாககுகைள், 
பநறபயிர்கைபைாடு கை்ைகை்ையும் 
ைைர்ப்பது பபான்றப்த. இநதியப் 
பவுத்்தர்கைள் இ்ைபயல்லாம் ஆய்வுககு 
உடபடுத்தியாகை பைணடியிருககிறது. 
அதுவும் இநதியாவின் அரசியல், சமூகைம், 

பணபாடடுத் ்தைஙகைளில் நிலவுகின்ற 
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சிறப்பான ்தன்்மகை்ை, இநதிய பவுத்்தர்கைள் 

முறபபாககுச் சிந்த்னயாைர்கைளுடன் 

இ்ைநது, கூர்்மயாகை ஆய்வுககு 

உடபடுத்தினாபலாழிய, பவுத்்தம் பைர்விட 

பைறு குறுககு ைழிகைள் எதுவும் இல்்ல. 

அடிக்குறிப்புகள்:

1. இநது ம்தம் எஙபகை பபாகிறது-அகனி

பொத்திரம்ராமானுஜ்தாத்்தாச்சாரியார்-

பக-27

2. இநதிய ைரலாறறில் பகைைத் கீ்்த-

பிபரம்நாத் பசாஸ் .பக150-151

3. புத்்தரும் அைரது ்தம்மமும்-டாகடர் 

பாபாசாபகைப் அம்பபத்கைர்.பக 93 .

4. பவுத்்த அறவியல்-இரா.வீச்சாைன்.பக 15

5. உலகைாய்தம்-சடபடாபாத்யாயா -பக 611.

6. ைரலாறறில் பிராமை நீககைம்-

ப்ரஜரஞ்சன்மணி.பக 140

7. உலகைாய்தம் - பண்டககைால இநதியப் 

பபாருள்மு்தல் ைா்தம் பறறிய ஆய்வு.- 

ப்தவி பிரசாத் சடபடாபாத்யாயா -பக 604.

8. ைரலாறறில் பிராமை ம்தம்-அருைன்.  

பக1 44

9. இநதிய ைரலாறறில் பகைைத் கீ்்த.-

பிபரம்நாத் பசாஸ் பக 186

10. ஆரிய திராவிடப் பபாரின் ப்தாடககைம்- 

எழில் .இைஙபகைா .பக 6 8

11. இநதிய ைரலாறறில் பகைைத் கீ்்த-

பிபரம்நாத் பசாஸ் -பக 208.

12. ்தமிழர் கைைம் 12-04-2019.

ஆசிரியர் குறிப்பு:

மு. சங்கையா, இநதிய அரசின் 

ப்தா்லத்ப்தாடர்பு நிறுைனத்தில் 

(BSNL) அதிகைாரியாகைப் பணியாறறி ஓய்வு 

பபறறைர். ப்தசிய ப்தா்லத்ப்தாடர்பு 
ஊழியர்கைள் சம்பமைனத்திலும் (NFTE 
-BSNL), அ்னத்திநதிய ப்தா்லத்ப்தாடர்பு 
அதிகைாரிகைள் சஙகைத்திலும் பல்பைறு 
பபாறுப்புகை்ை ைகித்்தைர். மனி்த உரி்ம 
ஆர்ைலர். 

இைரது மு்தல் ப்டப்பான “லணடன் 
- ஒரு ப்ழய சாம்ராஜயத்தின் அழகிய 
்த்லநகைரம்” என்ற நூலுககு, ்தமிழ்நாடு 
அரசின் ்தமிழ் ைைர்ச்சித் து்ற, 2013ஆம் 
ஆணடின் சிறந்த பயை இலககிய நூலுககைான 
விருதி்ன ைழஙகியது. உலகைமயம் 
இநதியாவில் ஏறபடுத்்தப் பபாகும் ்தாககைம் 
பறறிய “பன்னாடடுச் சந்்தயில் பார்த 
மா்தா”, இநதிய ைலதுசாரிகை்ைப் பறறிய 
“கைாவி என்பது நிறமல்ல” பபான்ற இைரது 
நூல்கைள் பபரிதும் பபசப்படட்ையாகும். 
இைரது பசாந்த ஊர், தூத்துககுடி மாைடடம், 
பகைாவில்படடி ைடடத்தில், து்றயூர் என்ற 
சிறறூர் (கிராமம்). ைசிப்பது ்தமிழ் ைைர்த்்த 
மாமது்ரயில்.

<
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“For all these reasons, I am confident than an 
opening to the secrets of the Indus script has 
been achieved:

We know that the underlying language was 
Proto-Dravidian and we know how the script 
functions.

I hope that at this stage, scholars who speak 
Tamil and other Dravidian languages as their mother 
tongue willactively participate in this exercise and 
develop it further”.

(A Dravidian Solution to the Indus Script problem

World Classical Tamil Conference – June 25-2010, 

Coimbatore, Tamil Nadu, Union of India).

Prof. Dr. ASKO PARPOLA

University of Helsinki, Finland.
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சீர்த்தியால்,அறத்்தால்,பசழு்மயால் ்ையப்

பபார்த் திறத்்தால் இயற்கை பு்னந்த

ஓருயிர் நான்!என் உயிர் இனம் திராவிடம்!

பண்டத் ்தமிழும் ்தமிழில் மலர்ந்த

பணணிகைர் ப்தலுஙகு துளும்ல யாைம்

கைண்ட நிகைர்கைன் னடபமனும் பமாழிகைள்

கைமழக கை்லகைள் சிறந்த நாடு.

புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்
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கட்டு்ரச்சுருக்கம்

திராவிட இனமும், ்தமிழ் பமாழியும், 
பல்பைறு அரசியல் மறறும் சமூகைப் 
பிறழ்வுகைைால், கைாலநப்தாறும் 
ைஞ்சிககைப்படடு ைந்த ைரலாற்ற, விரிைாகை 
ஆய்கிறது இக கைடடு்ர

ஒரு கைாலத்தில் ைரலாறு என்பது 
மன்னர்கை்ைப் பறறியும் அைர்கைள் நடத்திய 
பபார்கை்ைப் பறறியும் பைறறி பபறற 
நாடுகைளில் அைர்கைள் பசய்்த பை்லகை்ைப் 
பறறியும் பபசுை்தாகை இருந்தது. கைாலப் 
பபாககில் ைரலாறு மககை்ைப் பறறிப் 
பபசுை்தாகை மாறறம் பபறறது. என்றாலும் 
ைரலாறறில் பல 'குள்ைநரி பை்லகைள்' 
நடநதுள்ை்ம்ய நடுநி்ல ஆய்ைாைர்கைள் 
இப்பபாது எடுத்துககைாடடி ைருகின்றனர்.

ைரலாற்ற ம்றப்பது, மாறறுைது, 
திரிப்பது, பபாய்்ய பமய்யாககுைது 
என்னும் 'திருப்பணிகைள்' இநதிய ைரலாறறில் 
ப்தாடர்நது ந்டபபறறு ைநதுள்ை்ம்யக 
கைாைமுடிகிறது. கைாரைம், ைரலாற்ற 
எழுதியைர்கைள் பபரும்பாபலார் 
பார்ப்பனர்கைளும் பார்ப்பனச் 
சார்பு்டபயாருமாகைபை இருநதுள்ைனர். 

இ்தறகுச் சான்றாகைக கீழ்ைரும் பசய்திகை்ைக 
குறிப்பிடலாம்.

குப்தர் காலம் மபாற்காலமா?

’குப்்தர் கைாலம் பபாறகைாலம்’ என்று 
நீணட பநடுஙகைாலமாகைக கைறபிககைப்படடு 
ைந்தது. ஆனால், குப்்தர் கைாலத்தில்்தான் 
பபணகைளுககும் ்தாழ்த்்தப்படட மககைளுககும் 
சூத்திரர்கைளுககும் கைல்வி மறுககைப்படடது. 
சமஸ்கிரு்தத்திறகு உயர்ந்த இடம் 
பகைாடுககைப்படடு, பார்ப்பனர்கைள் பபாறறிப் 
பாதுகைாககைப்படடார்கைள்.1 ைரம்பு மீறிய 
பசயல்கைளும் கைலகைஙகைளும், குழப்பஙகைளும், 
பகைாள்்ைகைளும், பாலியல் ைல்லுறவுகைளும் 
குப்்தர்கைளின் ஆடசியில் பகைாபலாச்சின.2 

மககைள் பசால்லபைாணைாத் துன்பஙகைளுககு 
ஆைாயினர். மவுரிய அரசனான ’பிரகைத்ர்தா’ 
என்பை்ன அைனு்டய ப்டத் 
்த்லைனாகை இருந்த ’புஷயமித்ர சுஙகைன்’ 
என்னும் பைதியன், ப்டயணிைகுப்்ப 
மன்னன் பார்்ையிடடுக பகைாணடிருந்த 
பநரத்தில் அைன் பின்னாலிருநது அரச்ன 
பைடடிக பகைான்றுவிடடு ஆடசி்யக 
்கைப்பறறினான்.3 பைதியர் வீரம் 
பின்னாலிருநது, ம்றநதிருநது ்தாககுைது 
்தாபன!

வஞ்சிககப்்படடை வரலாறு

பேரதாசிரியர் ே.�தாளிமுதது எம்.ஏ., பிஎச்.டி.,
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களப்பிரர் காலம் இருண்்ட காலமா?

்தமிழ்நாடடு ைரலாறறில் கைைப்பிரர் 
கைாலத்்்த ‘இருணட கைாலம்’ (Dark Age) 
என்று ைரலாறறில் பதிவு பசய்துள்ைனர். 
ஏபனன்றால், அதுை்ரயில் ்தமிழ் 
பைந்தர்கைைால் பார்ப்பனர்ககு 
ைழஙகைப்படடுைந்த ‘பிரம்மப்தயம்’ 
மு்தலான அ்னத்துச் சலு்கைகை்ையும் 
கைைப்பிரர்கைள் ஒழித்துக கைடடி விடடார்கைள் 
என்கிறார் பகை.ஏ.நீலகைணட சாஸ்திரி.4

‘சஙகை கைாலத்திறகுப் பிறகு ஆடசி்யக 
்கைப்பறறிய கைைப்பிரர் பார்ப்பன 
ஆதிககைத்திறகு முறறுப்புள்ளி ்ைககும் 
முயறசியில் ஈடுபடடனர். பார்ப்பனரின் 
பை்த சமயம் புறககைணிககைப்படடது. 
பவுத்்தமும் சமைமும் கைைப்பிரர்கைைால் 
ஆ்தரிககைப்படடன. பார்ப்பனர்ககும் 
அைர்கைளின் ஆதிககைத்தில் இருந்த 
பகைாயில்கைளுககும் அரசு ைழஙகிைந்த 
அ்னத்து உ்தவிகைளும் நிறுத்்தப்படடன. 
பை்த - புராைக கைருத்துகை்ைக கைைப்பிரர்கைள் 
பைறுத்து ஒதுககினார்கைள். பார்ப்பனரின் 
ஆடம்பர ைாழ்க்கை ஆடடம் கைணடது. 
இயற்கைபயாபடான்றிய ்தமிழ் மககைளின் 
எளி்மயான ைாழ்க்கை மீணடும் சுடர்விடத் 
ப்தாடஙகியது. ்தமிழ் பமாழிககு உரிய இடம் 
பகைாடுககைப்படடது. ்தமிழ் இலககியஙகைளின் 
ைைர்ச்சிககைாகைவும் அறிவுசான்ற நூல்கை்ை 
மககைளி்டபய பரப்புை்தறகைாகைவும் 
ைச்சிரநநதி என்னும் சமை முனிைர் 
கி.பி.470ஆம் ஆணடு மது்ரயில் 
‘திராவிடச் சஙகைம்’ என்னும் அ்மப்்பத் 
ப்தாறறுவித்்தார். ஆஙகைாஙபகை ்தமிழ்க 
கைல்விக கூடஙகைள் ப்தாடஙகைப்படடன. 
பார்ப்பன எதிர்ப்பு மனப்பான்்ம 
பரவியிருந்த்மயால் அைர்கைளின் 
ஆதிககைம் கைைப்பிரர் கைாலத்தில் ஓரைவு 
்த்டப்படுத்்தப்படடிருந்தது’ என்கிறார் 
பபராசிரியர் ப்தைபநசன்.

“The Concessions and support rendered 
to the Hindu temples and Brahmins were 
stopped. So the fortunes of the Brahmins began 
to decline. They ignored Vedic and puranic 
principles. They prohibited their luxurious life. 
The simple and natural life of the Tamils once 
again reappeared in the society... Kalabras 
gave due importancee to the develop of Tamil 
language. In 470 A.D. Vajira (ment nandhi) 
founded 'Dravida Sangam' at madurai. It 
Contributed much for the development of 
Tamil literature. It led to the decline of sanskrit 
language. Tamil educational institutions were 
started.... Anti-Brahminical attitude gathered 
momentum. Thus during the reign of Kalabras. 
The Brahmin domination in Tamilnadu was to 
some extent Prevented."5

- Prof Devanesan,  
History of Tamilnadu

்டாக்்டர் கக.கக.பிள்்ளயின் கருத்து:

பசன்்னப் பல்கை்லககைழகைத்தின் 
பமனாள் ைரலாறறுத் து்றப் பபராசிரியர் 
டாகடர் பகை.பகை.பிள்்ையின் கைருத்து 
ைருமாறு:

“கைைப்பிரர் கைாலத்தில் ஆககைத் 
து்றகைள் பலைறறில் ைைர்ச்சி 
கைாைப்படடது. பவுத்்தரும் 
சமைரும் ்ைதிகைச் சடஙகுகை்ையும் 
பைள்விகை்ையும் ஆரிய சமயத் 
்தத்துைஙகை்ையும் மறுத்்தைர்கைள். 
பகைால்லா்ம, புலால் உணைா்ம, 
பபாய்யா்ம, பிறப்பினால் உயர்வு 
்தாழ்வு கைாைா்ம பபான்ற உயர்ந்த 
அறஙகை்ை ஓம்பி ைைர்த்்தைர்கைள். 
ஆயிரம் பைள்விகைள் பைடபதினும் 
ஓர் உயி்ரக பகைால்லா்மபய 
பமலான அறமாம் என்று புத்்தர் 
பபாதித்்த அறத்்்த ைலியுறுத்தி 
ைந்தனர் பவுத்்தர்கைள். மககைளுககுள் 
ஒழுககைத்்்தயும் அ்மதி்யயும் 
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பிற உயிர்கைள்மாடடு அன்்பயும் 
ைைர்ப்பதில் சமை பவுத்்தத் 
துறவிகைள் மு்னநது ைந்தனர். 
இககைாரைஙகைைால் பைள்விகை்ையும் 
குலபைறுபாடுகை்ையும் படிகைைாகைக 
பகைாணடு உயர்நது ைந்த ்ைதிகை 
சமயம் ்தன் பசல்ைாக்கை இழநது 
ைந்தது. மது்ரயில் ைச்சிரநநதி 
நிறுவிய ‘திராவிடச் சஙகைம்’ (கி.பி.470) 
நீலபகைசி, குணடலபகைசி, யபசா்தர 
கைாவியம் சீைகை சிந்தாமணி ஆகிய 
கைாவியஙகைள் ்தமிழில் ப்தான்றுை்தறகுக 
கைாரைமாகை இருந்தது. பதிபனணகீழ்க 
கைைககு நூல்கைளுள் பல இச்சஙகை 
கைாலத்தில் இயறறப் பபறற்ையாம். 
மணிபமகை்லயும் சிலப்பதிகைாரமும் 
இககைாலத்தில் எழுந்த்ை..... ்தமிழர்கைள் 
- புறச் சமயத்்தார்கைள் பமறபகைாணட 
்தமிழ் ைைர்ச்சிப் பணிகை்ைப் பாராடடி 
ஏறறுக பகைாணடனர்.6

பாணடியன் முதுகுடுமிப் பபருைழுதி 
பார்ப்பனர்ககுத் ்தானமாகைக பகைாடுத்்த 
ைைம் பகைாழித்்த ஊரான பைள்விககுடி்ய 
கைைப்பிரர்கைள் மீடபடடுத்துக பகைாணடார்கைள் 
என்று பைள்விககுடிச் பசப்பபடுகைள் 
ப்தரிவிககும் பசய்தி்ய ஏறறுகபகைாள்ளும் 
அறிஞர் மயி்ல சீனி. பைஙகைடசாமி 
அ்தறகு பைறு கைாரைஙகை்ைத் ப்தடுகிறார், 
கைைப்பிரர்கைள் பார்ப்பன்ர பைறுககைவில்்ல 
என்கிறார் அைர்.7

கசாழர் காலம் எப்படி?

பமல் எடுத்துக கைாடடியுள்ை்்தப் 
பபாலபை பிறகைாலச் பசாழர் கைாலத்்்தயும் 
’பபாறகைாலம்’ என்று கூறுைதும் ைரலாற்ற 
ம்றககும் பசயலாகைபை ப்தான்றுகிறது.

பசாழர் கைாலத்தில் ைடைரின் 
இலககியஙகைளும் சமயக கைருத்துகைளும் 
பணபாடுகைளும் ்தமிழ்நாடடில் 
பபருகபகைடுத்துப் பாயபை, அைற்ற 

ைைர்ப்ப்தறகும் பமறபகைாணடு பல 
புது்மகை்ைப் பபருககிக பகைாள்ை்தறகும் 
மன்னர்கைள் ஆயிரககைைககில் அயல் 
நாடடுப் பார்ப்பன்ர இறககுமதி பசய்து 
பகைாயில்கைளிலும் கைல்வி நிறுைனஙகைளிலும் 
அைர்கை்ைப் பணியமர்த்தினர். பை்தபநறி 
்த்ழத்ப்தாஙகுை்தறகைாகை மன்னரும் மககைளும் 
புதி்தாகைக குடிபுகுந்த பார்ப்பனர்ககுப் 
பபான்்னயும் பபாரு்ையும் 
குடியுரி்மகை்ையும் ைாரி ைழஙகினர். 
பார்ப்பனருககுத் ்தனி நிலஙகைளும் முழுக 
கிராமஙகைளும் ்தானமாகை ைழஙகைப்படடன. 
அககிராமஙகைள் அககிரகைாரம், அகைரம், 
சதுர்பைதி மஙகைலம், பிரமப்தயம் எனப் பல 
பபயரில் ைழஙகின. இக குடியிருப்புகைளில் 
அரசனு்டய ஆ்ைகைள் பசயல்படா... 
பமலும் ்தமிழ் மன்னரும் ்தமிழ் மககைளும் 
ை்ரயாது ைழஙகிய ைாழ்க்கை 
நலன்கை்ைப் பபறற பார்ப்பனர்கைள் 
்தனித்து ைாழ்நது மககைளி்டபய குல 
பைறுபாடுகை்ைப் பபருககித் ்தமிழ்ரச் 
’சூத்திரர்’ என்ற இழிகுலத்தினராககிக 
பகைாயில்கைளிலும், மடஙகைளிலும் 
ஏ்னய பபாது அறச்சா்லகைளிலும் 
ஒதுககி ்ைத்துவிடடார்கைள். பகைாயில் 
கைருை்றயில் ைடபமாழியின் ஆரைார 
ஓ்ச ஓஙகைவும் ்தமிழ் ஒலி ம்றயவும் 
ைழககைாறுகைள் ைகுககைப்படடன........ ஆரியப் 
பழககை ைழககைத்்்தப் பாராடடிக கூறும் 
சாஸ்திரஙகைளும் புராைஙகைளும் எழுந்தன. 
அைற்றப் பார்ப்பனர் பயில்ை்தறபகைன 
அரசர்கைள் பல கைல்வி நிறுைனஙகை்ை 
அ்மத்துக பகைாடுத்்தனர் . ்தமிழ் மககைளுககைான 
கைல்விக கூடஙகை்ைக கைாைமுடியவில்்ல. 
பசாழர்கைளின் கைல்பைடடுகைளில் ஏராைமான 
எழுத்துப் பி்ழகை்ைக கைாைமுடிகிறது.8

பார்ப்பன்ரயும் பைைாை்ரயும் 
எதிர்த்துக கைலகைஙகைள் வி்ைநதுள்ைன. 
இவ்விரு ைகுப்பா்ரயும் எதிர்த்துக கிைர்ச்சி 
பசய்பைர்கைளுககு இருபதினாயிரம் கைாசுகைள் 
்தணடம் விதிககைப்படும் என்றும், ்தணடம் 
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பசலுத்்தத் ்தைறினால் குறறைாளிகைளின் 
நிலஙகைள் பறிமு்தல் பசய்யப்படும் என்றும் 
மூன்றாம் குபலாத்துஙகைனின் ஆ்ை ஒன்று 
கூறுகிறது.9

்தஞ்்சப் பபருவு்டயார் பகைாயில் 
பணிககைாகை இராசராசன் நானூறு 
ப்தைரடியார்கை்ை அமர்த்தியிருந்தான். 
இைர்கை்ை பைறு பகைாயில்கைளுககு 
விறப்ன பசய்யும் பழககைமும் இருந்தது, 
ப்தைரடியார்கைளின் உடம்பில் குலக 
குறியிடுைது ைழககைமாகை இருந்தது.10

பசாழர் கைாலச் சமு்தாய நி்ல பறறி 
ஆராய்ந்த ஆஙகிபலய ஆய்ைாைர் ‘சர்.சார்லஸ் 
எலியட என்பைர் பார்ப்பனர்கைள் பசாழ 
மன்னர்கைளுககு அறிவு்ரககும் ஆசான்கைைாகை 
இருந்தனர் என்றும், அைர்கைள் அரசுககுள் 
ஒரு சிறிய அரசாகைத் திகைழ்ந்தார்கைள் என்றும் 
பசால்லுைது பபாருத்்தமன்று; அைர்கைள் அரசு 
நாடடின் அரசுககு பமறபடட்தாகை இருந்தது 
என்று பசால்ைப்த சாலப் பபாருநதும்’ 
என்கிறார்.11

பசாழர் கைாலத்தில் சமூகைத்தின் 
உயர்ந்த இடத்தில் பார்ப்பனர்கைள் 
்ைககைப்படடிருந்தனர் என்றாலும் 
அைர்கைைது ஆதிககை மனப்பான்்ம 
எள்ைைவும் கு்றயவில்்ல. படடத்து 
இைைரசனாகிய ஆதித்்த கைரிகைால்ன 
ைஞ்சகைப் பார்ப்பனர் பகைா்ல பசய்்த 
நிகைழ்ச்சி்ய (கி.பி.969) சி்தம்பரம் 
கைாடடுமன்னார் பகைாவிலுககைணித்்தாகைவுள்ை 
உ்டயார்குடிக கைல்பைடடால் அறிய 
முடிகின்றது. பகைா்ல பசய்்தைர்கைள் யார் 
என்ப்்தயும் அககைல்பைடடு ப்தளிைாகை 
உைர்த்துகின்றது.12

இைற்றபயல்லாம் ம்றத்துவிடடு, 
பசாழர் கைாலம் பபாறகைாலம் என்று கூறுைது 
எவ்ைாறு ஏறபு்டத்்தாகும்? இப்படிப்படட 
ம்றப்பு பை்லகைளும் திரிபு பை்லகைளும் 
ைரலாறறு ைழிபநடுகிலும் இன்றுை்ரயில் 
ப்தாடர்நது ந்டபபறறு ைருகின்றன.

திரண தூமாக்கினியும் மதால்காப்பியரும்:

பண்டத் ்தமிழ்நாடடின் மிகைச் 
சிறந்த ஆளு்மகைைாகை விைஙகியைர்கைள் 
ப்தால்கைாப்பியரும் திருைள்ளுைரும் 
ஆைர். இைர்கைள் இருை்ரயும் எவ்ைைவு 
இழிவுபடுத்்த முடியுபமா அவ்ைைவு 
இழிவுபடுத்தி ்ைத்துள்ைனர். 
்தமிழர்கைளுககுக கி்டத்துள்ை 
நூல்கைளில் ப்தால்கைாப்பியபம கைாலத்்தால் 
முறபடட்தாகும். அது ்தமிழ்ச் சமு்தாயத்தின் 
ைாழ்வியல் ைரலாற்ற விைககும் கைாலக 
கைணைாடியாகை விைஙகுகிறது. இ்த்ன 
இயறறியைர் ப்தால்கைாப்பியர்.

ப்தால்கைாப்பியத்்்த எழுதியைர் 
ப்தால்கைாப்பியர் என்ப்்த அநநூலுககுப் 
பனம்பாரனார் எழுதிய முன்னு்ரயின் 
ைாயிலாகை அறிகின்பறாம். ’்தமிழகைத்தில் 
கைாப்பியாறு கைாப்பியககுடி, கைாப்பியாமூர் என 
ஆறு குடி ஊர்ப் பபயர்கைள் ைழஙகியுள்ைன. 
கைாப்பியாறறுக கைாப்பியனார் (பதிறறுப்பத்து 
4ஆம் பத்து) கைாப்பியர் பசந்தனார் (நறறி்ை 
- 246) கைாப்பியத் ப்தால்குடி (சிலப் - ைரந்தரு 
கைா்்த) கைாப்பியககுடி (சீர்கைாழிககுத் ப்தன் 
கிழககில் உள்ை ஓர்’ ஊர்) எனைரும் 
பபயராகை கைாப்பியன் எனும் பபயர் மிகுந்த 
ைழககைாறு்டய ஒரு பபயராகை முறகைாலத்ப்த 
ைழஙகி ைநதுள்ை்ம்ய அறியலாம். 
எனபை, ப்தால்கைபிலர் என்ப்்தப் பபாலத் 
ப்தால்கைாப்பியர்' என்பதும் இயறபபயராகை 
இடடு ைழஙகைப் பபறற ஒன்றாகும்.13 
எனபை, ப்தால்கைாப்பியர் என்பது அைரது 
இயறபபயர் என்பதும் அைர் எழுதிய 
நூல் ப்தால்கைாப்பியம் என்பதும் எளிதிற 
புலனாகும். இ்த்னத் ப்தால்கைாப்பியத்தின் 
பாயிரம் (முன்னு்ர) உறுதிப் படுத்துகின்றது

ப்தால்கைாப்பியரின் ப்தாழரான 
பனம்பாரனார் எழுதிய பாயிரம், 
ப்தால்கைாப்பிய்ரப் பறறிய சில பசய்திகை்ை 
நமககுத் ்தருகின்றது. அது ைருமாறு:
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“ைட பைஙகைடம் ப்தன்குமரி
  ஆயி்டத்
  ்தமிழ் கூறு நல்லுலகைத்து
  ைழககும் பசய்யுளும் ஆயிருமு்தலின்
  எழுத்தும் பசால்லும் பபாருளும் நாடிச்
  பசந்தமிழ் இயற்கை சிைணிய 

நிலத்ப்தாடு
  முநதுநூல் கைணடு மு்றப்பட எணணிப்
  புலநப்தாகுத் ப்தாபன பபாககைறு பனுைல்
  நிலந்தரு திருவின் பாணடியன் 

அ்ையத்து
  அறஙகை்ர நாவின் நான்ம்ற முறறிய
  அ்தஙபகைாடடு ஆசாறகு அரில்்தபத் 

ப்தரிநது
  மயஙகைா மரபின் எழுத்துமு்ற கைாடடி
  மல்குநீர் ை்ரப்பின் அய்நதிரம் நி்றந்த
  ப்தால்கைாப்பியன் எனத் ்தன் பபயர் 

ப்தாறறிய
  பல்புகைழ் நிறுத்்த படி்ம பயாபன”

அ்தாைது ைடககில் பைஙகைட ம்லயும் 
ப்தறகில் ப்தன்குமரியும் ஆகிய இவ்விரணடு 
எல்்லகைளுககுப்படட, ்தமிழ்பமாழி 
ைழஙகும் நிலப்பகுதிபய ப்தால்கைாப்பியம் 
பசய்ை்தறகுத் ப்தால்கைாப்பியர் 
எடுத்துகபகைாணட நாடாகும்.

பமறகூறிய ்தமிழ்பபசும் நாடடைரின் 
உலகியல் ைழக்கையும் இலககிய 
ைழக்கையும் நன்கு ஆராய்நது 
ப்தால்கைாப்பியர் ்தம் நூ்ல இயறறியுள்ைார்.

்தமிழ் எழுத்துகைள் எவ்ைாறு 
ப்தான்றுகின்றன. அவ்பைழுத்துகைைால் 
உருைாகும் பசாறகைள், அ்ை உைர்த்தும் 
பபாருள், மககைளின் ைாழ்வியல் மு்றகைள் 
ஆகியைற்ற நன்கு ஆராய்நது (நாடி) 
ப்தால்கைாப்பியர் நூல் பசய்துள்ைார்.

பசந்தமிழின் இயற்கைத் ்தன்்ம 
பபாருநதிய நிலத்து மககைளின் 
ைாழ்்ையும் பணபாட்டயும் 
நாகைரிகைத்்்தயும் விடடுவிடாமல் பபணிக 

கைாத்து, பிறகைாலத்்தைர்ககுத் ்தநதுள்ைார் 
ப்தால்கைாப்பியர்.

்தமககு முறபடட நூலாசிரியர்கைளின் 
கைருத்துகை்ை மு்றப்படி ஆராய்நது 
அைர்்தம் அறிவுச் பசல்ைத்துடன் மககைளின் 
ைாழ்வியல் மரபுகை்ையும் ப்தாகுத்துத் 
்தந்தைர் ப்தால்கைாப்பியர்

ப்தால்கைாப்பியர் ்தமது நூ்ல நன்கு 
ஆராய்நது குறறமறற ை்கையில் சிறப்புடன் 
பசய்து பகைாடுத்துள்ைார்.

நிலந்தரு திருவிறபாணடியன் 
அ்ையத்தில் ப்தால்கைாப்பியர் ்தமது நூ்ல 
அ்தஙபகைாடடாசான் எனும் அறஙகூறும் 
சான்பறார் முன்னி்லயில் அரஙபகைறறினார்.

அய்நதிரம் எனும் பகைாடபாட்டக 
கைறறுத் து்ற பபாகியைர் ப்தால்கைாப்பியர். 
’பல்புகைழ் பமவிய ப்தால்கைாப்பியன்' எனத் 
்தன்பபயர் நிறுவிய பபரு்மககுரியைர் 
ப்தால்கைாப்பியர்.

இைற்றத் ்தவிர ப்தால்கைாப்பிய்ரப் 
பறறிய ்தரவுகைள் எ்ையும் நமககுக 
கி்டககைவில்்ல.

உ்ரயாசிரியர்கள்:

ப்தால்கைாப்பியர் அய்ந்தாயிரம் 
ஆணடுகைளுககு முறபடடைர் என்பது 
ம்றம்லயடிகைைார் கைருத்்தாகும்.14 
ப்தால்கைாப்பியருககுப் பின்னர் அய்ந்தாயிரம் 
ஆணடுகைள் கைழித்து ைந்த இைம்பூரைர் 
ப்தால்கைாப்பியத்திறகு மு்தன்மு்தலாகை 
உ்ர எழுதினார். இைம்பூரைருககுப் 
பின் பசனாை்ரயர், ப்தய்ைச்சி்லயார், 
கைல்லாடர், பபராசிரியர், நச்சினார்ககினியர், 
மு்தலாபனார் உ்ர ை்ரநதுள்ைனர். 
இைர்கைளில் நச்சினார்ககினிய்ரத் ்தவிர 
ஏ்னய உ்ரயாசிரியர் அ்னைரும் 
பனம்பாரனார் பாயிரத்தில் குறிப்பிடடுள்ை 
பசய்திகை்ை மடடுபம கூறிச் பசன்றுள்ைனர்.
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நச்சினார்ககினியர் பரத்துைாசி 
பகைாத்திரத்தில் மது்ரயில் பிறந்த பார்ப்பனர். 
கி.பி. 13ஆம் நூறறாண்டச் பசர்ந்தைர்.15 

நச்சினார்ககினியர் ப்தால்கைாப்பிய்ரப் 
பறறிய புதுககை்்த ஒன்றி்னப் 
பு்னநது்ரத்துள்ைார். அககை்்த ைருமாறு!

'ைடதி்ச ்தாழ்நது பபாயிறறு; ப்தன்தி்ச 
மிகை உயர்நது நின்றது, இ்த்னச் சமப்படுத்்த 
- ப்தைர்கைள் அகைத்தியக குறுமுனி்ய 
அனுப்பினர். அகைத்தியர் புலத்தியனார் 
்தங்கையாகிய உபலாபாமுத்தி்ர்ய அைர் 
பகைாடுப்ப மைநது பகைாணடு உபலாபா்ை 
அஙபகைபய விடடுவிடடு யம்தககினியன் 
மகைனாகிய திரைதூமாககினி்ய 
அ்ழத்துக பகைாணடு ப்தன் தி்சககு ைநது 
பபாதிய ம்லயில் ்தஙகினார். அகைத்தியர் 
இராைை்ன இ்சயால் பைன்றார். 
இராககை்த்ர அஙகு ைராமல் ்தடுத்்தார். 
பின்னர் திரைதூமாககினியாராகிய 
ப்தால்கைாப்பிய்ர அ்ழத்து 'நீ பபாய் என் 
ம்னவி்யக பகைாைர்கை’ என்றார். அ்தறகுத் 
திரைதூமாககினி ’எம் பபருமாடடி்ய 
யான் எங்ஙனம் அ்ழத்து ைருபைன்' 
என வினை அ்தறகு அகைத்தியர் ’முன்னும் 
பின்னும் நாறபகைால் அைவு நீைம் விலகி 
நின்று அ்ழத்து ைருகை' என்றார். அங்ஙனம் 
அ்ழத்து ைந்த பபாது, ்ை்கையில் 
பைள்ைம் கை்ரபுரணடு ஓடியது. பைள்ைம் 
உபலாபாமுத்தி்ர்ய இழுத்துச் பசல்ல 
உடபன திரைதூமாககினி மூஙகில் ஒன்ற்ன 
முறித்து வி்ரநது நீடடினார். உபலாபா 
மூஙகில் குச்சி்யப் பிடித்துகபகைாணடு 
கை்ரபயறினார். நாறபகைால் அைவு கு்றநது 
ஒரு பகைால் அைவு பநருஙகிச் பசன்று 
உபலாபா முத்தி்ர்யத் திரைதூமாககினி 
கைாப்பாறறிக கை்ரபசர்த்்தார். ஒரு பகைால் அைவு 
பநருஙகிப் பபான்மயால் அகைத்தியருககுச் 
சினம் ைநதுவிடடது. உடபன இருை்ரயும் 
பார்த்து 'சுைர்ககைம் புகைாமல் ஒழிவீர்’ எனச் 
சபித்்தார். உடபன திரைதூமாககினி, ’யாஙகைள் 
ஒரு குறறமும் பசய்யாதிருககை எஙகை்ைச் 

சபித்்த்மயால் எம் பபருமானும் சுைர்ககைம் 
புகைாமல் ஒழிகை' எனச் சபித்்தார். இ்தனால் 
ஆத்திரம்டந்த அகைத்தியர் அரஙபகைறறத்தின் 
பபாது ப்தால்கைாப்பியத்்்த எைரும் 
பசவிமடுத்துக பகைடகை பைணடாம் என்று 
அ்தஙபகைாடடாசானிடம் ைறபுறுத்தினார்.16 

இவ்ைாறு நச்சியின் கை்்த பசல்கிறது.

இந்தத் திரைதூமாககினி்தான் 
ப்தால்கைாப்பியர் என்று நச்சினார்ககினியர் 
்தம் ப்தால்கைாப்பியப் பாயிர உ்ரயில் 
ப்தளிைாகைக குறிப்படடுள்ைார். இககை்்த 
நச்சினார்ககினியர் உ்ர்யத் ்தவிர, பைறு 
எைர் உ்ரயிலும் கைாைப்படவில்்ல. 
இககை்்தயின் ைாயிலாகை, யம்தககினி 
முனிைரின் மகைனாகிய ப்தால்கைாப்பியர் ைட 
நாடடிலிருநது ைந்த ஆரியப் பார்ப்பனர்; 
அைர் அகைத்தியரின் மாைைர்; ஆரியப் 
பார்ப்பனர் ்தமிழர்கைளுககுக பகைாடுத்்த 
பகைா்ட ப்தால்கைாப்பியம்; அறிவிற 
சிறநப்தார் ஆரியபர; திரைதூமாககினி 
ைருை்தறகு முன்னர் ்தமிழ்நாடடில் 
ப்தால்கைாப்பியத்்்தப் பபான்ற நூல்கைள் 
இல்்ல என்னும் கைருத்துகை்ை 
நச்சினார்ககினியர் நி்ல நிறுத்துகிறார்.

அரசஞ் சண்முகனார்

’ப்தால்கைாப்பியத் ப்தாணடன்’ என்று 
்தம்்மக கூறிக பகைாணட பசாழைந்தானூர் 
அரசஞ் சணமுகைனார் ்தம்மு்டய 
’ப்தால்கைாப்பியச் சணமுகைவிருத்தியின் 
மு்தலாைது பகுதியாகிய பாயிரவிருத்தி' 
உ்ரயில் (1905) நச்சினார்ககினியரின் 
பபாய்யு்ர்ய பமய்யு்ர எனக கைருதி 
மயஙகினர்.

”ஆசிரியர் அகைத்தியனார் மாைாககைர் 
பன்னிருைருள்ளும் சிறந்தாரும் சம்தககினி 
முனிைர்ககு மகைனாரும் திரைதூமாககினி 
என்னும் இயறபபயரு்டயாரும்..... 
அய்நதிர நி்றந்தாருமாகிய ஆசிரியர் 
ப்தால்கைாப்பியனார் என்றும், 
அகைத்தியனார் ைழித் ப்தான்றிய ஆசிரியர் 
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எல்லாருள்ளும் ப்தால்கைாப்பியனாபர 
்த்லைர் என்பதும்.... என்றும் அரசஞ் 
சணமுகைனார் குறிப்பிடுை்தனால் அைர் 
நச்சினார்ககினியரின் கை்்த்ய அப்படிபய 
ஏறறுக பகைாள்கிறார் என்பது ப்தளிைாகிறது.

திரைதூமாககினி எனும் 
இயறபபயரு்டய ைட நாடடுப் பார்ப்பனர் 
எழுதியது எப்படித் ப்தால்கைாப்பியமாகும் 
அது ’திரைதூமாககினியம்’ என்றல்லைா 
பபயர் பபறறிருககை பைணடும்? பமலும் 
அகைத்தியனாரின் மாைைர் ப்தால்கைாப்பியர் 
என்ப்தறகைான சான்று எதுவுபம இல்்ல. 
ப்தால்கைாப்பியர் எந்த இடத்திலும் 
அகைத்தியர் பபய்ரக குறிப்பிடபை 
இல்்ல. ்தமிழ்நாடடில் அறிவிற சிறநது 
விைஙகிய சிந்த்னயாைர்கை்ையும் 
சான்பறார்கை்ையும் பார்ப்பனர் 
்தம்மைர்கைைாககிக பகைாள்ைார்கைள் என்ப்தறகு 
நச்சினார்ககினியரின் இப்பு்னகை்்த ஒரு 
சிறந்த சான்றாகும். ”பமலும் அப்பபருந 
்தமிழ் முனிை்ர ைடைராககை முயன்று 
கைடடிய கை்்தகைள் ைாய்்மயு்டயனைாகைா. 
பமலும் சம்தககினியார் மகைனார் என்றும் 
பரசுராமனின் உடன் பிறந்தார் என்றும் 
கூறுைர். பரசுராமர் கைாலத்துககும் 
ப்தால்கைாப்பியர் கைாலத்துககும் இ்டப்படட 
கைாலம் பல ஆயிரம் ஆணடுகைைாகும் 
அ்தனாலும் அககை்்த பபாருந்தாப் 
பு்னபைன்பது ப்தறறம்” என்னும் 
ப்தால்கைாப்பிய அறிஞரின் கூறறும் ஈணடு 
பநாககைத் ்தககை்தாகும்.18

இ்்டச் மசருகல் கவ்லகள்

ப்தால்கைாப்பிய்ர ைடககிலிருநது 
ைந்தைர் என்றும் ஆரியப் பார்ப்பனர் 
என்றும் நி்ல நிறுத்தும் முயறசிகைள் ஒரு 
புறத்தில் நடநதுைந்த பநரத்தில் மறு புறத்தில் 
ப்தால்கைாப்பியத்திறகுள்பைபய ்கை்ைத்து 
விடடார்கைள். ப்தால்கைாப்பியர் கைருத்துககு 
மாறுபடட பசய்திகை்ை இ்டச் பசருகைல் 

பசய்து அைரது கைருத்்்த மாசுபடுத்தும் 
முயறசி ந்டபபறறு ைநதுள்ைது.

ப்தால்கைாப்பியர் ்தம் கைருத்துகை்ை நிரல்பட 
பமாழியும் பபறறியர், ப்தால்கைாப்பியத்துள் 
எந்த இடத்திலும் முன்னுககுப் பின் 
முரணபடும் கைருத்துகை்ைக கைாை இயலாது. 
அப்படி ஏ்தாைது ைருமாயின், அது இ்டச் 
பசருகைல் என்ப்்த எளிதில் அறிநது 
பகைாள்ைலாம்.

எழுத்ப்தனப் படுப
அகைரமு்தல னகைர இறுைாய்
முப்ப ஃப்தன்ப
சார்நது ைரல் மரபின் மூன்றலஙகை்டபய'

அ்ை்தாம்
குறறியலிகைரம் குறறியலுகைரம் ஆய்்தம் 

என்ற
முப்பாற புள்ளியும் எழுத்ப்தா ரன்ன'

அைறறுள்
அ இ உ எ ஒ என்னும்
அப்பால் அய்நதும்
ஓரைபி்சககும் குறபறழுத்ப்தன்ப

ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ
ஓ ஔ என்னும் அப்பால் ஏழும்
ஈரைபி்சககும் பநடபடழுத்ப்தன்ப19

என்று எழுத்துகை்ை நிரல்பட ்ைககிறார் 
ப்தால்கைாப்பியர். அகைத்தி்ை இயலில் 
மு்தல் கைரு உரிப்பபாருள்கை்ைப் பறறிப் 
பபசுமிடத்திலும் இந்த ைரி்ச மு்ற்யக 
கைாைலாம். மு்தறகைண மு்தறபபாரு்ைக 
கூறுைார். ’மு்தல் எனப்படுைது நிலம் 
பபாழுதிரணடின் இயல்பபன பமாழிப' 
என்று கூறிவிடடு அடுத்து நிலத்்்தப் 
பறறியும் அ்தறகைடுத்துக கைாலத்்்தப் 
(பபாழுது) பறறியும் நிரல்படக கூறிச் 
பசல்லும் பநறிபய ப்தால்கைாப்பிய 
பநறியாகும்.”20 ஆனால், மரபியலில் 
கைருப்பபாருள்கைைான மரம், பசடி, பகைாடி, 
விலஙகு, பற்ை ஆகியைறறின் இை்மப் 
பபயர்கை்ையும் ஆணபாறபபயர்கை்ையும் 
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பபணபாறபபயர்கை்ையும் ப்தால்கைாப்பியர் 
ைரி்சயாகைப் படடியலிடுகிறார். இைற்ற 
நிரல்பட அடுககிைந்த நி்லயில் திடீபரன்று,

"நூபல கைரகைம் முகபகைால் ம்ைபய
 ஆயுங கைா்ல அந்தைர்க குரிய”21

என்று ்தடம் மாறுை்்தக கைாணகிபறாம். 
அ்தாைது பூணூலும் கைமணடலமும் ்தணடும் 
ம்ையும் அந்தைர்ககுரிய்ையாகும். 
ப்டயும் பகைாடியும் பைணபகைாறறக 
கு்டயும் முரசும் குதி்ரயும் படடத்து 
யா்னயும் ப்தரும் அ்டயாை 
மா்லயாகிய ்தாரும் மணிமுடியும் 
அரசர்ககு உரிய்ையாகும். அந்தைர் 
அரசர்ககுரிய அ்னத்்்தயும் பபறு்தறகு 
உரியைர், ்ைசிகைனுககு ைாணிகை 
ைாழ்க்கை உரியது. பைைாண மாந்தர்ககு 
உழுப்தாழில் ்தவிர பைறு உரி்ம இல்்ல. 
வில்லும் பைலும் ப்தரும் ்தாரும் ைானம் 
குதி்ரயும் இழிநப்தார்ககு இல்்ல22 என்று 
பதி்னநது நூறபாககைளில் மரபியலுககு 
மாறான கைருத்துகைள் இ்டச் பசருகைலாகை 
நு்ழககைப்படடுள்ைன.

மககை்ை நிலை்கையாற 
பகுத்து்ரப்ப்தன்றி நிறை்கையாகிய 
ைருைத்்தாற பகுத்து்ரககும் 
பநறியி்னத் ப்தால்கைாப்பியனார், 
மககைளுககுரிய ஒழுகைலாறுகை்ை 
விரித்து்ரககும் முன்்னய 
இயல்கைளில் யாணடும் குறிப்பிடபை 
இல்்ல. இை்ம, ஆண்ம, 
பபண்ம மு்தலியன கைாரைமாகைத் ்தம் 
கைாலத்திற பயின்று ைழஙகிய மரபுப் 
பபயர்கை்ைத் ப்தாகுத்துைர்த்தும் 
மு்றயிபலபய ஆசிரியர் இம் 
மரபிய்ல அ்மத்துள்ைார். இம் 
மரபியலில் 1-மு்தல் 70-ை்ரயுள்ை 
சூத்திரஙகைளும் 86-மு்தல் 90-ை்ரயுள்ை 
சூத்திரஙகைளும் இம் மரபி்னபய 
ப்தாடர்நது விரித்து்ரககின்றன. 
இயல்பாகை அ்மந்த இத்ப்தாடர்பு 

இ்டயறவுபடடுச் சி்்தயும் 
நி்லயில் நான்கு ஜாதிகை்ைப் பறறிய 
15 சூத்திரஙகைள் (71-85) மரபியலின் 
இ்டபய புகுத்்தப்படடுள்ைன. 
மககை்ை பைைாண மாந்தர் என்பறா 
்ைசியர் என்பறா ைருைம் 
பறறித் ப்தால்கைாப்பியர் யாணடும் 
குறிப்பிடபை இல்்ல. மரபியலில் 
இடம் பபறறுள்ை ’்ைசியன்' 
என்ற பசால் சஙகைச் பசய்யுடகைளில் 
யாணடும் ைழஙகைப்படா்த பிறகைாலச் 
பசால்லாகும். ைருைம் நான்கு என்ற 
ப்தா்கை ப்தால்கைாப்பியத்தில் யாணடும் 
சுடடப்படவில்்ல. ’பைைாண 
மாந்தர்' என்பறாரு குலப்பிரிவு 
ப்தால்கைாப்பியரால் முன்்னய 
இயல்கைளில் குறிககைப்பபறவில்்ல. 
ஆகைபை 71 மு்தல் 85 ை்ரயுள்ை 
இச்சூத்திரஙகைள் நால்ை்கை ைருைப் 
பாகுபாடு ்தமிழ்நாடடில் பைரூன்றத் 
ப்தாடஙகிய பிறகைாலத்தில் இம் 
மரபியலில் இ்டச் பசருகைலாகை 
நு்ழககைப் பபறறிருத்்தல் பைணடும். 
்தமிழ் மககைைது உரி்ம உைர்வி்னச் 
சி்்தககும் பநாககைத்துடன் இத்்த்கைய 
அடி்மக கைருத்துகைள் ்தமிழ் நூல்கைளில் 
ஆஙகைாஙபகை இடம் பபறலாயின”23 

என்று,

பபராசிரியர் பைள்்ை ைாரைனார் 
மரபியலில் இ்டச்பசருகைல் ைந்த 
ைரலாற்ற விைககுகிறார்.

மரபியலின் இ்டயில் மடடுமல்லாது 
அ்தன் இறுதிப் பகுதியில் ைரும் 'நூல் மரபு' 
என்பதும் பிறகைாலத்்தைர் எைபரா எழுதி 
மரபியலின் இறுதியில் பசர்த்து விடட்தாகும். 
குலமரபு பறறி ைருைனவும் நூல்மரபு பறறி 
ைருைனவும் இ்டச் பசருகைல்கைபை என்பது 
ப்தால்கைாப்பியத்்்த அய்யமற ஆழமாகைப் 
பயின்ற அறிஞர் முடிபாகும்' என்கிறார் 
பபராசிரியர் ்தமிழணைல்.24
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கைனலுககும் கை்ரயானுககும் 
இ்ரயான்ை, ஆடிப்பபருககில் ஆறறில் 
விடப்படட்ை - என்று அழிககைப்படட 
்தமிழ்ச் பசல்ைஙகைள் எத்்த்ன எத்்த்னபயா! 
எஞ்சியிருந்தைறறில் இ்டச் பசருகைல் 
பசய்தும் திரித்தும் ம்றத்தும் அழித்தும் 
ைநப்தறிகைள் பசய்்த ைஞ்சகை பை்லகை்ை 
எழுதினால் அது ஒரு ைரலாறறுத் ப்தாடராகை 
விரியும்.

”நம் பழந்தமிழ் இலககியஙகைள் ஏராைமான 
இ்டச் பசருகை்ல ஏறறுக பகைாணடு 
உயிர் ைாழ்கின்றன. எநப்தந்த நூல்கைளில் 
இ்டச் பசருகைல் பசய்ய முடியவில்்லபயா 
அந்த அந்த நூல்கை்ைபயல்லாம் 
பமபலாரும் நூபலாரும் ஆனைர்கைள் 
மிகைவும் கைரைான பசயல்மு்றகை்ைப் 
பின்பறறி அழித்து ஒழித்துள்ைனர். 
எநப்தந்த நூல்கைளில் இ்டச் பசருகைல் 
பசய்ய முடிந்தப்தா அந்த அந்த நூல்கை்ை 
அந்த இ்டச்பசருகைல்கைளுககைாகைபை 
அனுமதித்துள்ைனர், பரிபமலழகைர் 
அஙகைஙபகை வி்்தத்்த நச்சுக கைருத்துகை்ைக 
கைாப்ப்தறகைாகைத்்தான் திருககுற்ைக கூட 
இைர்கைள் அழிககைாமல் விடடனர்”25 என்னும் 
பகைா்ை இரணியனின் கைருத்து கைைனத்தில் 
பகைாள்ைப்பட பைணடிய்தாகும்.

ப்தால்கைாப்பியத்்்த அறிவியல் 
அடிப்ப்டயில் அ்மத்திருககிறார் 
ப்தால்கைாப்பியர். உண்மத் ்தரவுகை்ைத் 
ப்தடி ஊபரல்லாம் சுறறியிருககிறார். 
்தமிழ்நாடடின் மூ்ல முடுகபகைல்லாம் 
பசன்று ்தமிழ் மககைளின் ைாழ்க்கை்ய 
உறறு பநாககி, உண்மயறிநது, சரியான 
்தரவுகை்ைச் பசகைரித்து, ்தமிழ்பமாழியின் 
கைடட்மப்்பயும் ்தமிழ் மககைளின் அகைப்புற 
ைாழ்்ையும் ஆைைப் படுத்தியிருககிறார் 
என்ப்்தப் பனம்பாரனார் பாயிரம் 
உறுதிப்படுத்துகிறது. உண்மத் ்தரவுகைள் 
அடஙகிய ஒரு மாபபரும் கைருத்்்தத் 
ப்தால்கைாப்பியர் ்தமிழ் மககைளுககு 

விடடுச் பசன்றிருககிறார்.26 இத்்த்கைய 
ைைமான ைரலாறறுச் சிறப்பு்டய ்தமிழ்ச் 
சான்பறாராகிய ப்தால்கைாப்பிய்ர ைடைர் 
என்றும், ஆரியர் என்றும், திரைதூமாககினி 
என்றும் ைஞ்சகை பமாழிகைைால் ம்றககைத் 
துடிககும் ைநப்தறிகைளின் சூழ்ச்சி்ய 
ஆராய்ச்சி உலகைம் ஒருபபாதும் ஒப்பாது. 
இன்றைவும் ப்தால்கைாப்பியம், ்தன் வீச்சால் 
்தமிழுககு ஒளிபாய்ச்சி ைருகின்றது.

அகத்தியர் க்த

அகைத்திய்ரப் பறறிப் பல கை்்தகைள் 
ைழஙகிைருகின்றன. 'ஒரு சமயம் 
இமயம்லயில் சிைபபருமான் திருமைம் 
ந்டபபறறது. விழா்ைக கைாைத் 
ப்தைர்கைளும் மககைளும் ைநது குவிந்தனர். 
அ்தனால் நிலத்தின் ைட பகுதி பாரம் 
்தாஙகைாமல் ்தாழ்ந்தது. ப்தன்பகுதி உயர்ந்தது. 
அ்்தக கைணட சிைன் சிநதித்்தைணைம் 
அருகிலிருந்த குடம் ஒன்்றத் திறந்தார். 
அதிலிருநது ஒரு மனி்தன் பைளிப்படடு 
ைைஙகி நின்றான். அைனுககுத் ்தமிழ் 
மு்தலிய பமாழிகை்ைக கைறறுக பகைாடுத்துத் 
ப்தன்பகுதிககுச் பசன்று பூமியின் நி்ல்யச் 
சமப்படுத்தும்படி அனுப்பி்ைத்்தார். அம் 
மனி்தன் அகைத்தியன் எனப்படுகிறான்.27 
உடபன அகைத்தியர் கைங்கையாரு்ழச் பசன்று 
கைாவிரியா்ர ைாஙகிக பகைாணடு பின்னர் 
யம்தககினியாரு்ழச் பசன்று.... என்று 
நச்சினார்ககினியார் கூறும் கை்்த ஒன்று!

ைடககிலிருநது ைந்த அகைத்தியர் குடகு 
ம்லககைண அ்மதியாகை அமர்நதிருந்த 
கைாலத்தில் கைாகைம் ஒன்று ைநது அைர் 
கைமணடலத்்்தக கைவிழ்த்துவிடடது, 
கைமணடலத்திலிருந்த நீர் பபருகபகைடுத்து 
ஓடியது, அதுபை கைாவிரி எனப்படடது என்று 
ஒரு கை்்த!

1915ஆம் ஆணடில் ’சுப்தச கீ்தஙகைள்' 
என்னும் ்த்லப்பில் பாரதி பாடிய 
பாடல் அகைத்தியர் யார் என்ப்்த ஒளிவு 
ம்றவின்றிக கூறுகிறது.
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"ஆதி சிைன் பபறறுவிடடான் - என்்ன
  ஆரிய ்மந்தன் அகைத்தியன் என்பறார்
 பைதியன் கைணடு மகிழ்நது - நி்ற
         பமவும் இலககைைம் பசய்து பகைாடுத்்தான்...
 ஆன்ற பமாழிகைளினுள்பை - உயர்
  ஆரியத்திறகு நிகைபரன ைாழ்நப்தன்"

இப்பாடலில் சிைபபருமான் ்தமி்ழப் 
பபறறு அ்்த அகைத்தியன் என்னும் ஆரியப் 
பார்ப்பனரிடம் (பைதியன்) பகைாடுககை, அைர் 
மகிழ்ச்சிய்டநது ்தமிழுககு இலககைைம் 
பசய்து பகைாடுத்்தார். அ்தனால் ஆரிய 
பமாழியாகிய சமறகிரு்தத்திறகு நிகைபரனத் 
்தமிழ் ைாழ்ந்த்தாகைப் பாரதி குறிப்பிடுகிறார். 
பிறிப்தாரிடத்தில், ”்தமிழ் பமாழிககு 
மு்தன்மு்தலாகை இலககைைம் அகைத்தியராலும் 
அைரு்டய 'சிஷயராகிய’ திரைதூமாககினி 
என்ற ஆரிய முனிைராலுபம ச்மத்துக 
பகைாடுககைப்படடது என்பது பமய்பய என்றும், 
அது மு்தல் ்தமிழ் இலககைைம் பபரும்பாலும் 
சமஸ்கிரு்த இலககைைத்்்த அனுசரித்ப்த 
ச ் ம க கை ப் ப ட டி ரு க கி ற ப ்த ன் ப து ம் 
பமய்பய”28 என்று பாரதி எழுதுகிறார்.

ஒருபமாழி்ய எந்தபைாரு 
்தனிமனி்தனும் ப்டத்து ைைர்த்ப்தடுககை 
முடியாது. பமாழியின் படிநி்ல 
ைைர்ச்சிககு முரைான இக கைருத்்்த ஆரியம் 
ப்தாடர்நது பபசி ைருகிறது. ஒருபமாழியின் 
ப்தாறறமும் ைைர்ச்சியும் மககைட சமூகைத்தின் 
்கைகைகைளில்்தான் இருககிறது. கைடவுைரால் 
ஒரு பமாழி ப்டககைப்படடது என்ப்்த 
அறிவுலகைம் ஏறபதில்்ல. ்தமி்ழ 
ஆதிசிைன் பபறறுவிடடான், அகைத்தியன் 
அ்தறகு இலககைைம் ை்ரந்தான் என்னும் 
ஆரியக கைருத்துகை்ை பமாழியியல் முறறாகைப் 
புறந்தள்ளுகிறது. ்தமிழ் இலககைைம், 
சமறகிரு்த இலககைைத்்்த அனுசரித்ப்த 
அ்மககைப்படடிககிறது' என்னும் பாரதியின் 
கைருத்து, ்தமிழ் இலககைைத்தின் இயற்கைத் 
்தன்்ம்ய அறியாது கூறிய்தாகும். 
பமலும் ப்தால்கைாப்பியர் அகைத்தியத்்்த 

மு்தனூலாகைக பகைாணடார் என்பது ்தமிழ் 
அறிவுலகைத்்்த இழிவுபடுத்தும் பசயலாகும். 
ப்தால்கைாப்பியர் ்தமககு முன்பிருந்த 
புல்மச் சான்பறார்கை்ை ’யாப்பறி புலைர்’ 
’என்மனார் புலைர்' ’உயர்பமாழிப் புலைர்' 
’ப்தாபலன பமாழிப ப்தான் பமாழிப்புலைர்' 
’என்ப’ ’பமாழிப’ என்று 250ககும் பமறபடட 
இடஙகைளில் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால், 
அகைத்தியர் பபயர் எவ்விடத்திலும் இல்்ல.

மூன்று சஙகஙகள்:

முச்சஙகைம் பறறி விரிைாகைப் பபசும் நூல் 
’இ்றயனார் அகைப்பபாருள் உ்ர' என்னும் 
நூல்்தான். மு்தறசஙகைம் ப்தன்மது்ரயில் 
4440 ஆணடுகைள் இருந்தது என்றும், அதில் 
அகைத்தியரும் சிைன், முருகைன் மு்தலான 
கைடவுைரும் 540 புலைர்கைளும் வீறறிருநது 
்தமிழாய்ந்தனர் என்றும் இ்றயனார் 
அகைப்பபாருள் உ்ர கூறுகிறது. இைர்கைளுககு 
அகைத்தியரின் அகைத்தியபம இலககைை நூலாகை 
விைஙகியது.

இ்டச் சஙகைம் கைபாடபுரத்தில் 
பசயல்படடது. இச்சஙகைத்தில் கைடவுை்ரக 
கைாைவில்்ல, அகைத்தியபராடு 
ப்தால்கைாப்பியர் மு்தலாகை 59 பபர் இருந்தனர், 
3700 புலைர்கைள் ்தமிழாய்ந்தனர். இைர்கைளுககு 
அகைத்தியமும் ப்தால்கைாப்பியமும் 
இலககைைநூல்கைைாகை விைஙகின, கைபாடபுரம் 
கைடல் பகைாளுககு இ்ரயானது.

கை்டச் சஙகைம் மது்ரயில் 
அ்மநதிருந்தது. (கை்டச் சஙகைத்திலும் 
கைடவுை்ரக கைாைமுடியவில்்ல.) 449 
புலைர் ்தமிழாய்வு பசய்்தனர். அகைத்தியமும் 
ப்தால்கைாப்பியமும் இைர்கைளுககு இலககைை 
நூல்கைைாகை இருந்தன.29 இவ்ைாறு இ்றயனார் 
அகைப்பபாருள் உ்ர கூறுகிறது. இைறறில் 
பலபசய்திகைள் நம்பத்்தகுந்தனைாகை இல்்ல.

கை்டச் சஙகைம் ை்ர ப்தால்கைாப்பியத்ப்தாடு 
அகைத்தியம் ப்தாடர்நது ைந்தது. 
அ்தன்பிறகு திடுபமன அகைத்தியத்்்தக 
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கைாைமுடியவில்்ல. ப்தால்கைாப்பியம் 
மடடும் இ்டச் பசருகைல்கைபைாடு 
இன்றும் உயிர்ைாழ்நது பகைாணடிருககிறது. 
அகைத்தியம் அழிநது பபாயிறறு என்கிறார்கைள். 
்தமிழ் நூல்கை்ைபயல்லாம் ப்தடித்ப்தடி 
அழித்்தைர்கைள், 'அகைத்தியன் என்பறார் 
ஆரிய ்மந்தன்' எழுதிய நூ்ல அழிய 
விடடிருப்பார்கைள் என்ப்்த ஏறகை 
முடியவில்்ல.

ஆரிய ்மந்தராகிய அகைத்தியர் 
பபாதிய ம்லககைண அமர்நது பன்னிரு 
மாைைர்கைளுககுத் ்தமிழ் கைறறுக பகைாடுத்்தார் 
என்பர்.

”இனி ஆசிரியர் அகைத்தியனார்ககு 
மாைைர் பன்னிருைர். சம்தககினி யிருடியின் 
பு்தல்ைருள் ஒருைனும் பரசுராமன் 
பசா்தரனுமாகிய திரைதூமாககினிபயன்னும் 
இயறபபயரு்டய ப்தால்கைாப்பியனும் 
அ்தஙபகைாடடாசானும் பசம்பூடபசயும் 
பனம்பாரனும் அவிநயனும் கைாக்கை 
பாடினியும்....... எனப் பன்னிருைர்..." 
அைர்கைளுள் ்த்லசிறந்தைர் திரை 
தூமாககினியாகிய ’ப்தால்கைாப்பியர்' 
என்கிறார் அரசஞ் சணமுகைனார்.30

ப்தால்கைாப்பியருடன் பயின்ற 
பனம்பாரனார், ்தாம் எழுதிய பாயிரத்தில் 
ப்தால்கைாப்பிய்ரப் ’பல்புகைழ் நிறுத்்த 
படி்மபயான்' என்று புகைழ்நது பபசுகிறார். 
ஆனால், பாயிரத்தில் ்தஙகைள் ஆசிரியர் 
என்று கூறப்படும் அகைத்திய்ரப் பறறிபயா 
ப்தால்கைாப்பியரின் உடன்பிறப்பாகிய 
பரசுராம்னப் பறறிபயா ஒரு பசால்பலனும் 
கூறவில்்ல என்பது குறிப்பிடத்்தககைது, 
எத்்த்ன எத்்த்னப் பபாய்யு்ரகைள்! இ்ை 
அ்னத்்்தயும் உ்டத்ப்தறிகிறார் புரடசிக 
கைவிஞர்.

அகத்தியன் விட்்ட புதுக்கரடி:

அகைத்திய்ரப் பறறிய கை்்தகைள் இவ்ைாறு 
பலைாகை இருககும் நி்லயில் புரடசிக 

கைவிஞர் அகைத்திய்ர ஆரியப் பணபாடடுப் 
ப்டபயடுப்பின் ஒரு குறியீடாகைபை 
கைருதுகிறார். பசல்ைம் முறபிறப்பிற பசய்்த 
நல்வி்னப் பயனால் பசர்ைது; சிறு்ம 
முறபிறப்பிற பசய்்த தீவி்னப் பயனால் 
ைருைது; ஆன்மா என்றும் அழியா்தது; 
ஊழ்வி்ன ப்தாடர்நது ைரும்; மநதிரஙகைைால் 
ைானைர் மகிழ்ச்சிய்டைர். தீ ஒரு ப்தய்ைம்; 
பசம்புனல் ஒரு ப்தய்ைம்; கைாறறும் ப்தய்ைம்; 
நிலம் ஒரு ப்தய்ைம். ப்தய்ைம் அழிப்பது; 
இநதிரன் ப்தய்ைம்; மநதிர பைள்வியால் 
இநதிரன் மகிழ்ைான்’ என்று அகைத்தியன் 
அைந்த்்தபயல்லாம் அரசன் ’ஆம் ஆம் ஆம்' 
என்று ்த்லயாடடினான்.

"அகைத்தியன் அரசபன ஆகிவிடடான்
 அரசனும் அகைத்தியன் அடி்மயானான்
 ்தமிழர் கை்ல பணபு ஒழுககைம் ்தகைர்ந்தன
 பழந்தமிழ் நூல்கைள் பறறி எரிந்தன,”

என்று ்தமிழர் கை்ல, பணபு ஒழுககைம் 
்தகைர்ககைப்படட ைரலாற்றயும் பழந்தமிழ் 
நூல்கைள் எரிககைப்படட்்தப் பறறியும் 
புரடசிக கைவிஞர் விைககிப் பாடுகிறார்.

’குள்ை்ன நம்பாப்த' என்னும் பழபமாழி 
்தமிழ்நாடடில் என்று எப்படி ைந்தது 
என்ப்்தப் புரடசிக கைவிஞர்,

''அகைத்தியக குள்ைன் ஆரியர் 
பகைாள்்கை்யப்

 புகுத்தினான் பசந்தமிழ்ப் 
பபான்னாட்தனில்

 அ்தனால் குள்ை்ன அணுவும் நம்பாப்த
 என்ற பழபமாழி அன்று பிறந்தது"31

என்று ப்தளிவுபடுத்துகிறார்.

பழ்நதமிழ இலக்கியஙகள் எவவாறு 
அழிக்கப்பட்்டன?

்தமிழ்த் ப்தால்லிலககியஙகைள் 
அழிககைப்படட மு்றகை்ையும் எஞ்சிய 
இலககியஙகைளில் ஆரியக கைருத்துகைள் 
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எவ்ைாறு நு்ழககைப்படடன என்ப்்தப் 
பறறியும் பபரியார் விைககுகிறார்:

“நமது பண்டய பபரு்மயான ஏடுகைள் 
அழிககைப்படடன, ஆறறில் எறியப்படடன. 
மிஞ்சியிருப்ப்ைகைளுககுப் பார்ப்பாபன 
அர்த்்தமும் விைககைமும் எழுதி ைநது 
விடுகிறான் அைன் நீதி பசான்னால், 
”பகைைான் பசான்னார்; அசரீரி பசால்லிறறு; 
பார்ைதிககுப் பரமசிைன் பசால்ல அ்்த 
நநதி பகைடடிருநது நார்தரிடம் கூற நார்தர் 
ரிஷியிடம் பசால்ல அ்்தத் ப்தசியப் 
பா்ையில் பிராமபைாத்்தமர்கைளுககுக 
கைாதில் கூற, அ்தறகு நான் அர்த்்தம் 
கூறுகிபறன், இ்்த நம்பு; இல்லாவிடில் 
நரகைம் என்று எழுதி விடுகிறான்.”32

என்றும், 1958ஆம் ஆணடு ைள்ளுைர் 
விழாவில் பபசும் பபாது, “இருந்த 
இலககியஙகை்ைபயல்லாம் ஆடிப் 
பபருககில் விடடுவிடபடாம். ஒன்றிரணடு 
மிஞ்சியிருந்தது என்றால் அ்்தப் 
பார்ப்பனர்கைளிடத்திபல பகைாடுத்து அர்த்்தம் 
பசால்” என்று ்தநப்தாம். அைர்கைள் எவ்ைைவு 
மாறறி அர்த்்தமும் விைககைமும் பசால்லித் 
்தஙகைள் கைருத்துகை்ைப் புகுத்்த முடியுபமா 
அப்படிப் புகுத்திவிடடார்கைள். மறறபடி 
நமககுப் பயன்பட இன்று பைறு ஒன்றுபம 
ப்தான்றவில்்ல.”33

என்றும் பபரியார் ்தமிழ் இலககிய 
ைரலாறறில் நடந்த ைஞ்சகை பை்லகை்ை 
எடுத்துக கைாடடுகிறார். '்தமிழரின் 
ஆதிநூல் என்று பசால்லப்படும் 
ப்தால்கைாப்பியத்திபலபய ஆரியம் 
புகுநதுவிடடது (’விடு்த்ல’ - 19.04.1951) 
என்றும், அது புலைர் ்கையிலும் படட்தாரி 
்கையிலும் சிககியப்த ்தவிர பாடடாளிகைள் 
்கையில் சிககைவில்்ல' அ்தனால் அதில் 
ஆரியம் புகுநதுவிடடது என்றும் பபரியார் 
கைருதுகிறார். (’விடு்த்ல’ - 03.09.1956)

இத்்த்கைய முடிவிறகுப் பபரியார் 
ைருை்தறகைான கைாரைஙகை்ை நாம் ஆராய 
பைணடும்.

மதால்காப்பிய உ்ரயாசிரியர்கள் மசய்த 
குழப்பஙகள்:

ப்தால்கைாப்பியம், கைறபியலில் ைரும் 
சில நூறபாககைளுககு உ்ரயாசிரியர்கைள் 
பகைாடுத்துள்ை விைககைஙகைள் நம்்ம 
வியப்பில் ஆழ்த்துைனைாகை உள்ைன.

"பபாய்யும் ைழுவும் ப்தான்றிய பின்னர்
  அய்யர் யாத்்தனர் கைரைம் என்ப"   

           (ப்தால், கைறபியல்-4)

என்னும் நூறபாவில் ைரும் 
'அய்யர்' என்ப்தறகு 'மு்னைர்' என்று 
இைம்பூரைர் பபாருள் கூறுகிறார். ஆனால் 
நச்சினார்ககினியர் இருடிகைள் (பார்ப்பனர்) 
என்றும், 'என்ப' என்பது ைட நூலாசிரிய்ரக 
குறித்்தது என்றும் பபாருள் கூறுகிறார். பமலும் 
கைறபு என்ப்தறகு 'கைறபபன்று சிறப்பித்துக 
கூறப்படுைது பைள்விச் சடஙபகைாடுகூட, 
ஒத்்த குலத்ப்தானும்மிககை குலத்ப்தானுமாகிக 
பகைாள்ளு்தறகுரிய மு்ற்மயி்னயு்டய 
்த்லைன் ஒத்்த குலத்்தாளும் இழிந்த 
குலத்ப்தாளுமாகிய ்த்லவி்யக 
பகைாடுத்்தறகுரிய மு்ற்மயி்னயு்டய 
இரு முது குரைர் மு்தலாயிபனார் பகைாடுப்பக 
பகைாள்ைது34 என்று ஆரிய உைர்பைாடு உ்ர 
எழுதுை்்தக கைாை முடிகிறது.

ப்தால். கைறபியல் நூறபா(4)வில் ைரும் 
'அய்யர் என்ற பசால் பார்ப்பனர் என்னும் 
குலத்தின்ரக குறித்து அககைாலத்தில் 
ைழஙகைப்பபறவில்்ல என்பது ப்தளிவு. 
'அய்யர்’ என்னும் பசால் ்த்ல்மச் 
சிறப்பு்டய பபரிபயார்கை்ைக குறித்து 
ைழஙகும் ்தனித்்தமிழ்ச் பசால்லாகும்,.... 
அய்யர் என்னும் இச்பசால் இஙகுத் ்தமிழின் 
மு்தல்ைராகிய முன்பனா்ரக குறித்து 
ைழஙகைப் பபறற்தாகும்.

'என் ஐ முன் நில்லன்மின் ப்தவ்வீர்,  
            பலர்என்ஐ

முன்நின்று கைல்நின் றைர்'     
          (குறள்-771)
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என்றும், என் ஐ புற்கை யுணடும் 
பபருநப்தாைன்பன' (புறம்-84) என்றும் ைரும் 
ப்தாடர்கைளில் 'என் ஐ என்பது என்னு்டய 
்த்லைன் என்ற பபாருளில் ைழஙகுை்த்ன 
அறிஞர் பலரும் நன்குைர்ைர், இத்்த்கைய 
'ஐ' என்ப்தன் அடியாகை 'அர்' விகுதி 
பபறற பலர்பாற பபயர் 'ஐயர்' என்னும் 
்தமிழ்ச் பசால்லாகும், ’ஐ' வியப்பாகும்' 
என்பது ப்தால்கைாப்பியம், மககை்ைத் 
தீபநறியினின்றும் விலககி நன்பனறியிற 
பசலுத்்தைல்ல பபரறிவும் பபராறறலும் 
நல்பலாழுககைமும் உ்ட்மயால் யாைரும் 
வியநது பாராடடும் ்த்ல்மச் சிறப்பு்டய 
சான்பறார்கை்ை ’ஐயர்' எனப் பபாறறும் 
மரபுண்ம இ்தனால் புலனாகும்35 என்று 
அறிஞர் பைள்்ை ைாரைனார் இககைருத்்்த 
நிறுவுகிறார். பமலும் பார்ப்பன்ரப் 
’பார்ப்பனர்' என்பற ப்தால்கைாப்பியமும் 
சஙகை இலககியஙகைளும் சிலப்பதிகைாரமும் 
குறிப்பிடு்தல் கைாைலாம்.

இவ்ைாறு ’ஐயர் யாத்்த கைரைம்' 
என்று ைரும் இடஙகைளில் எல்லாம் 
நச்சினார்ககினியர் ஆரியக கைருத்துகை்ை 
அள்ளித் ப்தளித்து ்தம் ்ைதிகை பைறி்ய 
பைளிப்படுத்துை்்த பைள்்ைைாரைனார் 
அம்பலப்படுத்துகிறார்:- 'அைரது (நச்சியின்) 
உள்ைத்தில் ஊறிய ்ைதிகைச் சடஙகி்ன 
பைளிப்படுத்திய்தாகுபம யன்றி அைர்ககுப் 
பன்னூறாணடு முறபடட ப்தால்கைாப்பியனார் 
கைருத்்்த பைளிப்படுத்திய்தாகைாது.' என்கிறார் 
பைள்்ைைாரைனார்.36

’கரணம்' என்பது என்ன?

'கைரைம்' என்பது திருமை நிகைழ்வு; 
கைைவு ைாழ்க்கை முடிநது கைறபு ைாழ்க்கை 
ப்தாடஙகுை்தறகு முன் ந்டபபறும் 
நிகைழ்வு இது. ஓர் ஆணும் (்த்லைனும்) 
பபணணும் (்த்லவியும்) உலகைத்்தார் 
அறிய ம்னயறம் நிகைழ்த்துை்தறகு உரி்ம 
பசய்்தளிககும் பசயல்மு்றகைபை பண்டத் 

்தமிழர் பமறபகைாணபடாழுகிய திருமைச் 
சடஙகைாகும். இ்த்னக ’கைரைம்' என்று 
ப்தால்கைாப்பியர் குறிப்பிடுகிறார், கைா்தலர் 
இருைரும் ’ஈருடல் ஓருயிர்` எனப் பிரிைறியா 
நடபு்டயர் என்ப்த்ன ைலியுறுத்தி 
உறுதிப்படுத்துைது இத்்த்கைய திருமைச் 
சடஙகைாகிய கைரைபம ஆ்தலின் இநநிகைழ்ச்சி 
ந்டபபறாது பபாமாயின் அவ்விருைரது 
ைாழ்க்கையிலும் மரைத்்்தபயாத்்த 
பபருநதுன்பம் பநரும் என்பது உறுதி. 
அ்தனால் ’கைரைம் ்தப்பினால் மரைம்' 
என்னும் பழபமாழி இன்றுை்ர நின்று 
நி்லத்து ைழஙகைப்பபறறு ைருகின்றது. 
ஆயினும் ’கைரைம்' என்ப்தன் பபாரு்ை 
அறியாது இககைாலத் ்தமிழர் 'குன்று 
முடடிய குருவி்யப் பபால இடர்ப்படடு 
ைருகின்றனர், மன்றல், திருமைம், 
ைாழ்க்கைத் து்ைபயறபு, ைாழ்க்கை 
ஒப்பந்தம், இ்ைபயறபு எனப் பல்பைறு 
பபயர்கைைால் 'கைரைம்' இககைாலத்ப்த 
அ்ழககைப்படுகின்றது.

பார்ப்பன உ்ரயாசிரியராகிய 
நச்சினார்ககினியர் குறிப்படுை்்தப் 
பபால பைள்விச் சடஙகு பசய்து 
பைதியர் முன்னி்லயில் தீைலம் 
ைநது பசய்து பகைாள்ளும் திருமைச் 
சடஙகுகைள், ப்தால்கைாப்பியத்திலும் சஙகை 
இலககியஙகைளிலும் ்தமிழர்ககுரியனைாகை 
யாணடும் கூறப்படவில்்ல. ஆரிய 
பை்தஙகைளில் கூறப்படும் பைள்விச் சடஙகு 
பைறு; பண்டத் ்தமிழர் பமறபகைாணடு 
நிகைழ்த்திய திருமைச் சடஙகைாகிய கைரைம் 
பைறு. இ்தனால் நச்சினார்ககினியரின் 
’பை்த பைறியுைர்ச்சி்ய' நம்மால் அறிநது 
பகைாள்ை முடிகிறது. ்தமிழரின் ’கைரைத்்்த' 
ஆரியரின் பை்தஙகைபைாடு இ்ைத்து உ்ர 
கூறுைது ைரலாற்ற ைஞ்சிப்ப்தாகும்.

கமகலார் மூவர் யாவர்?

ைைம் நி்றந்த குளிர்ச்சி பபாருநதிய 
பபாழில்கைள் சூழ்ந்த ்தமிழ்நாட்ட ஆணடு 
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ைந்த புகைழ் ைாய்ந்த மூபைந்த்ர (பசர, பசாழ 
பாணடிய்ர) 'மூைர்' என்ற பசால்லால் 
ப்தால்கைாப்பியர் குறிப்பிடுகிறார், (ைணபுகைழ் 
மூைர் ்தணபபாழில் ை்ரப்பு" - ப்தால் - பசய்-
75). பிறிப்தாரிடத்தில் பபாந்்த பைம்பப ஆர் 
என ைரூஉம் மாபபருந ்தா்னயர் ம்லந்த 
பூவும்" (ப்தால் - புறத் - 5 ) - என்று மூபைந்த்ர 
'மாபபருந ்தா்னயர்' என்ற ப்தாடரால் 
குறிப்பிடுகிறார்.

பண்டத் ்தமிழ்ச் சான்பறார் ைகுத்்தளித்்த 
திருமை நிகைழ்மு்றயாகிய ’கைரைம்’ 
என்பது மு்தன்மு்தலில் நாடாளும் 
பமன்்மயு்டபயாராகிய முடிபைந்தர் 
மூைர்ககும் ைகுககைப்பபறறு, பின்னர் 
அைர்கைளின் கீழ் ைாழ்ந்த குடிமககைளுககும் 
உரிய்தாய் அ்மந்தது என்கிறார் 
ப்தால்கைாப்பியர்.

'பமபலார் மூைர்ககும் புைர்த்்த கைரைம்
 கீபழார்ககு ஆகிய கைாலமும் உணபட''  

         (கைறபியல் 3.)

என்பது ப்தால்கைாப்பியம், இ்தறகு உ்ர 
ை்ரந்த இைம்பூரைர் "பமறகுலத்்தாராகிய 
அந்தைர், அரசர், ைணிகைர் என்னும் மூன்று 
ைருைத்்தார்ககும் புைர்த்்த கைரைம் 
கீபழாராகிய பைைாண மாந்தர்ககும் ஆகிய 
கைாலமும் உணடு' என்று எழுதுகிறார். 
நச்சினார்ககினியர் "பை்தநூல்்தான் அந்தைர், 
அரசர், ைணிகைர் என்னும் மூைர்ககும் 
உரியைாகைக கூறிய கைரைம் (கீபழார்ககு 
ஆகிய கைாலமும்) அந்தைர் மு்தலிபயார்ககும் 
மகைடபகைா்டககுரிய பைைாண மாந்தர்ககும் 
்தநதிர மநதிர ை்கையால் உரித்்தாகிய 
கைாலமும் உை” என்று கூறுகிறார். 
இைம்பூரைரும் நச்சினார்ககினியரும் 
ைருைக பகைாடபாடடின் 
அடிப்ப்டயிபலபய உ்ரபயழுதிச் 
பசன்றுள்ைனர். நச்சினார்ககினியர், திருமை 
நிகைழ்ைாகிய கைரைத்்்த பை்தத்ப்தாடு 
ப்தாடர்பு படுத்துகிறார். இைர்கைள் 

இருைருபம ப்தால்கைாப்பியர் கைாலத்திறகுப் 
பல ஆயிரம் ஆணடுகைளுககுப் பின் 
ைந்தைர்கைள்,  ப்தால்கைாப்பியர் கைாலத்தில் 
இல்லா்த ைருைப் பாகுபாடு இைர்கைள் 
கைாலத்தில் பசல்ைாககுப் பபறறுவிடடது. 
ஆ்தலின் இவ்வு்ரயாசிரியர்கைளின் கைருத்து 
நால்ைருைப் பாகுபாடடின் அடிப்ப்டயில் 
உருைான்தாகும்; ப்தால்கைாப்பியர் கைருத்துககு 
எதிரான்தாகும். '்தமிழகைத்தில் நால்ை்கை 
ைருைப் பாகுபாடு இடம் பபறா்த 
ப்தான்்மக கைாலத்தில் ைாழ்ந்த ஆசிரியர் 
ப்தால்கைாப்பியனார் ்தமிழ் மககை்ை 
நிலை்கையால் பகுத்து்ரத்்த்தல்லது 
குலை்கையால் பகுத்து்ரத்்தாரில்்ல. 
்தமிழ்நாட்ட ஆணட முடியு்ட பைந்தர் 
மூைருபம என்ப்த்ன ’ைணபுகைழ் 
மூைர் ்தணபபாழில் ை்ரப்பு’ என்னும் 
ப்தால்கைாப்பியத் ப்தாடரால் நன்குைரலாம். 
'கீபழார்' என்றது அம் மூபைந்தரது ஆடசியின் 
கீழ், ைாழ்ந்த குடிமககைள் எல்பலா்ரயும் 
குறித்்த்தாகும்.37

தமிழர் திருமணமும் ஆரியர் திருமணமும்

ஓர் ஆணும் பபணணும் பிறர் 
தூணடு்தலின்றி இயற்கையாகைத் ்தாபம 
எதிர்ப்படடு ஒருை்ர ஒருைர் விரும்பிக 
கைா்தல் பகைாணடு பிறர் அறியா ைணைம் 
கைைவு ைாழ்க்கையில் சிறிது கைாலம் கைழித்துப் 
பின்னர் பபறபறார் ஒப்பு்தலுடன் ஊரார் 
முன்னி்லயில் அைர்கைள் இருைரும் 
திருமைம் பசய்து பகைாணடு இல்லறம் 
நடத்துைர், இத் திருமைத்தில் பார்ப்பனர்ககு 
இடமில்்ல, பபணகைபை முன்னின்று 
எளி்மயான மு்றயில் திருமைத்்்த 
நடத்தி ்ைப்பர். (அகைம்-66,86) இ்தறகுப் 
பபயர்்தான் கைரைம் என்பது. பபறபறார் 
உடன்படா்த நி்லயில் கைா்தலர் இருைரும் 
உடன்பபாககில் பசன்று பைபறார் இடத்தில் 
சிலர் முன்னி்லயில் அல்லது ்தாஙகைபைா 
பூமா்ல மாறறிக கைரைத்்்த நி்றபைறறிக 
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பகைாள்ைர். இத்்த்கைய இயற்கையான, 
சிறப்பு ைாய்ந்த திருமைமு்ற கி.பி. 
இரணடாம் நூறறாணடு ை்ர நீடித்்தது. 
இ்தன் பின்னர் ஆரியர் ைரு்கையும் 
ஆதிககைமும் அதிகைரித்்தபபாது, ்தமிழர் வீடடுத் 
திருமைஙகைளிலும் பிற நிகைழ்ச்சிகைளிலும் 
பார்ப்பனர் உள்பை புகுநதுவிடடனர். 
இ்தறகுக பகைாைலன் - கைணைகி திருமைபம 
மு்தல் சான்றாகை அ்மநதுள்ைது.

சாலி ஒருமீன் ்த்கையா்ைக பகைாைலன்
மாமுது பார்ப்பான் ம்றைழி கைாடடிடத்
தீைலம் பசய்ைது கைாணபார்....

என்று சிலப்பதிகைாரம் கூறுகின்றது.

சிறப்பு மிககை ்தமிழர் திருமைத்்்த 
(கைரைத்்்த) ஆரியரின் திருமைத்ப்தாடு 
ப்தால்கைாப்பியர் ஒப்பிடடுத் ்தமிழர் 
திருமைத்தின் சிறப்்ப எடுத்துக 
கைாடடுகிறார்.

ஆரியர் திருமணம் எட்டுவ்க:

ஆரியர்கைளின் திருமைம் எடடு 
ை்கைப்படும். அ்ை பிரமம், பிரசாபத்தியம் 
ஆரிடம், ப்தய்ைம், கைாந்தருைம், அசுரம், 
இராககை்தம், ்பசாசம் என்பனைாகும்.

இைறறுள் பிரமமாைது, ஒத்்த 
பகைாத்திரத்்தானாய், நாறபத்து எடடாணடு 
பிரமச்சரியஙகைாத்்தைனுககுப் பன்னீராணடுப் 
பருைத்தினைாய்ப் பூப்பு எய்தியை்ைப் 
பபயர்த்து இரணடாம் பூப்பு எய்துமுன்னர் 
அணிகைலன் அணிநது ்தானமாகைக பகைாடுப்பது.

பிரசாபத்தியம் என்பது, மகைள் பகைாடறகுரிய 
பகைாத்திரத்்தார் பகைாடுத்்த பரிசத்து இரடடித் 
்தம் மகைடகு ஈநது பகைாடுப்பது,

ஆரிடம் என்பது, ்தககைான் ஒருைனுககு 
ஆவும் (பசுவும்) ஆபனறும் (கைா்ையும்) 
பபாறபகைாடடுப் பபாறகுைம்பினைாகைச் 
பசய்து அைறறி்ட நிறுவி பபான் அணிநது 
(பபண்ை) நீர் ைார்த்துக பகைாடுப்பது,

ப்தய்ைம் என்பது, பபருபைள்வி 
பசய்பைார் பலருள் ஒத்்த ஒருைனுககு, 
அவ் பைள்வித் தீ முன்னர் பபண்ைத் 
்தககி்ையாகைக பகைாடுப்பது.

அசுரம் என்பது, பகைால்பலறு பகைாடல் 
வில்பலறறு்தல் திரிபின்றி எய்்தல் மு்தலியன 
பசய்து பபண பகைாள்ளு்தலாகும்.

இராககை்தம் என்பது பபணணின் 
விருப்பமின்றி, அைள் பபறபறார் 
உடன்படா்த நி்லயில் அை்ை ைலிநது 
ைன்மு்றயால் மைம் பசய்து பகைாள்ைது.

்பசாசம் என்பது, மூத்ப்தா்ர, 
கைள்ளுணடு கைளித்து மயஙகிக கிடப்பபா்ர, 
உறஙகிக பகைாணடிருப்பபா்ர ைன்புைர்ச்சி 
பசய்்தல்'. இழிந்தை்ை மைம் பசய்்தல்; 
்தான் விரும்பிய பபண்ை அைைது 
கைா்தலனது உ்ட, பபாலணிநது மாறு 
பைடத்தில் பசன்று ைஞ்சித்து அை்ைக 
கூடு்தல். (அகைலி்கை - இநதிரன் கை்்த இ்தறகுச் 
சான்று).

கைந்தருைம் என்பது, கைந்தருை குமாரரும் 
கைன்னியரும் ்தம்முள் எதிர்ப்படடுக 
கைணடு இ்ைந்தது பபாலத் ்த்லைனும் 
்த்லவியும் எதிர்ப்படடுப் புைர்ைது.38

ஆரியரின் இத்்த்கைய திருமை 
மு்றகை்ைத் ்தமிழ் மககைளின் 
மைமு்றபயாடு இ்ைத்துக கைரைம் 
என்பது பை்தஙகைபைாடு ஒன்றியது 
என்றும், இ்த்னப் பார்ப்பனர் யாத்்தனர் 
(உருைாககினர்) என்றும் கூறும் 
நச்சினார்ககினியர் என்னும் பார்ப்பனர் 
்தமிழுககும் ்தமிழர்ககும் எவ்ைைவு பபரிய 
பகைடடி்னச் பசய்துள்ைார் என்ப்த்ன 
ஆய்ைாைர்கைள் எணணிப் பார்ககை பைணடும்.

பமலும் ்தமிழ் பமாழியில் சமறகிரு்தச் 
பசாறகை்ையும் எழுத்துகை்ையும் 
அப்படிபய எழு்தககூடாது என்றும் 
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அைற்றத் ்தமிழ் ைரிைடிைத்திபலபய 

எழு்தபைணடும் என்றும் ப்தால்கைாப்பியர் 

குறிப்பிடுகிறார்39 இது ஆரியக கைலப்்ப 

எதிர்த்துத் ்தமிழின் ்தனித் ்தன்்ம ைாய்ந்த 

மரபுகை்ைக கைாப்ப்தறகைாகைத் ப்தால்கைாப்பியர் 

ப்தாடஙகி்ைத்்த ்தமிழ்க கைாப்பு இயககைத்தின் 

மு்தல் நடைடிக்கையாகும்.

இவ்ைாறு ்தமிழ்மககைளின் ைாழ்வியல் 

கூறுகை்ை ைடபமாழி பை்தஙகைபைாடு 

இ்ைத்து கைலப்படம் பசய்து 

மாசுபடுத்திைந்த ஆரியப் பார்ப்பனியத்்்தப் 

பபரியார் அம்பலப்படுத்தித் 

ப்தால்கைாப்பியத்திலும் ஆரியக பகைாடபாடுகைள் 

புகுத்்தப்படடுள்ைன40 என்ப்த்ன 

எடுத்து முழஙகிய பிறகு்தான் நாைலர் 

பசாமசுந்தரபாரதியார், இலககுைனார், 

பைள்்ைைாரைனார், ்தமிழணைல் 

பபான்ற ்தமிழறிஞர்கைள் ப்தால்கைாப்பியத்்்த 

நுணுகி ஆராயத் ப்தாடஙகினார்கைள்.

்தமிழ்நாடடின் அறிவுக கைைஞ்சியஙகைைாகை 

விைஙகிய சான்பறார்கை்ைப் பார்ப்பனர் 

என்பறா (அல்லது) பார்ப்பனர்ககுப் 

பிறந்தைர் என்பறா (அல்லது) ைடககிலிருநது 

ைந்த பைதியர் என்பறா பபாய்யான 

கை்்தகை்ைப் பு்னநது ஆயிரமாயிரம் 

ஆணடுகைைாகை இழிவு படுத்திைநதுள்ைனர். 

்தந்்த பபரியார் பபாது ைாழ்க்கையில் 

ஈடுபடட கைாலத்தில் ப்தான்்மத் 

்தமிழ் நூல்கை்ைபயல்லாம் நடுநி்லப் 

பார்்ைபயாடு திறனாய்வு பசய்்தார். 

அ்தனால் ப்தால்கைாப்பியர், திருைள்ளுைர் 

பபான்ற ப்தான்னூலாசிரியர் மீது 

பு்னயப்படடிருந்த ஆரியப் பு்னகை்்தகைள் 

அம்பலமாயின, ்தந்்த பபரியார் 

்தமிழ் இலககியஙகை்ை மு்தன்மு்தலில் 

திறனாய்வு பசய்்த மு்தல் திறனாய்ைாைர் 

என்ற பபரு்மககுரியைரானார். 

்தமிழறிஞர்கைளுககுப் புதிய பைளிச்சம் 
கி்டத்்தது.

திராவிடத் ப்தால்குடி மககைளின் 
்தாய்பமாழியான ்தமிழ் ”சிைனால் 
ப்டககைப்படடது; குடத்தில் பிறந்த 
குறுமுனியான ஆரிய பைதியன் அகைத்தியன் 
என்பான் அ்தறகு இலககைைம் எழுதிக 
பகைாடுத்துத் ்தமி்ழ ைைர்த்்தான்; 
திரைதூமாககினி எனும் ப்தால்கைாப்பியர் 
ைடகபகையிருநது அகைத்தியனுடன் ைந்த 
பார்ப்பனர்; அைர் ைட பமாழி இலககைைத்்்த 
ஒடடிபய ்தமிழுககுத் ப்தால்கைாப்பியம் 
பசய்து பகைாடுத்்தார். அைர் அகைத்தியரின் 
மாைைர்” என்னும் கைருத்துகை்ை 
அறிவியலும் பமாழியியலும் ைரலாறும் 
இன்று முறறிலுமாகை முறியடித்துவிடடன. 
ப்தால்கைாப்பியம் பண்டத் ்தமிழ்ச் 
சமூகைத்தின் ைாழ்வியல் நூல் என்பது 
நிறுைப்படட உண்மயாகிவிடடது, 
பபரியாரியம் இ்தறகுப் பபரிதும் 
பயன்படடது,

ப்தால்கைாப்பியத்திலும் ஆரியக கைருத்துகைள் 
புகுத்்தப்படடுள்ைன என்று ்தந்்த 
பபரியார் கூறிய பிறகு்தான் ்தமிழறிஞர்கைள் 
ப்தால்கைாப்பியத்தில் பார்ப்பனர் ்கை 
்ைத்திருககிறார்கைள் என்ற உண்ம்ய 
உைர்ந்தார்கைள் ப்தால்கைாப்பியத்தில் 
எஙபகைல்லாம் பார்ப்பனர் இ்டச் 
பசருகைல் பசய்துள்ைனர் என்ப்்தக 
கைணடறிநது எடுத்துக கைாடடினார்கைள். 
்தமிழ்ச் சான்பறார்கைளின் கைருத்துகை்ைத் 
திரித்தும். ம்றத்தும் இ்டச் பசருகைல் 
பசய்தும் பல ைஞ்சகை பை்லகை்ை ஆரியம் 
பசய்திருககிறது.. ைநப்தறிகை்ை ைரபைறறு 
ைாழ ்ைத்்த ்தமிழினத்தின் சான்பறார்கை்ை 
ைஞ்சகை ைழிகைைால் ஆரியம் வீழ்த்்த 
நி்னத்்தது, ஆனால் பபரியார்' என்னும் 
பபபராளி ்தமிழர்கைளுககுப் பாதுகைாப்பு 
அரைாகை நின்று அைர்கை்ைக கைாத்து 
ைருகின்றது.
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அடிக்குறிப்புகள்

1. Luniya .... .... .... Life and culture in Ancient 
India; P.373

2. A.L.Basham .... .... The wonder that was India;  
P. 86; (1988)

3. R.C.Majumdhar .... .... The Age of Imperial 
Unity; (The History and culture of the people);  
P.90; (1980)

4. K.A.NilaKantasastri... A History of South India; 
P.144 (1992)

5. Prof Devanesan.... A History of Tamilnadu;  
PP. 97-98

6. டாகடர் பகை.பகை.பிள்்ை ்தமிழகை ைரலாறு 
(மககைளும் பணபாடும்); பக. 173-174 (1972)

7. மயி்ல சீனி.பைஙகைடசாமி 
கைைப்பிரர் ஆடசியில் ்தமிழகைம்; பக. 66-67 
(2006)

8. டாகடர் பகை.பகை.பிள்்ை மு.நூ; பக.298-301

9. பமலது... .... பமலது; ப. 314

10. பமலது .... ..... பமலது; ப. 318, 322

11. டாகடர் மு.ஆபராககியசாமி (பசன்்னப் 
பல்கை்லக கைழகைம்) ்தமிழ்நாடடு ைரலாறு 
ப.66 (1958)

12. தி.்ை. ச்தாசிை பணடாரத்்தார் பிறகைாலச் 
பசாழர் ைரலாறு, ப.76 (1974)

13. ்தமிழணைல் ப்தால்கைாப்பியர். ப.27; 
(2001) (சாகித்திய அகைாபடமி பைளியீடு)

14. புலைர் ப.இராமநா்தபிள்்ை 
ப்தால்கைாப்பியம்; எழுத்்ததிகைாரம்; 
இைம்பூரைம்; ப.9 (1947)

15. பபரா. கு. சுந்தரமூர்த்தி ப்தால்கைாப்பியம்; 
பசால்லதிகைாரம்; நச்சி-உ்ர; ப.8 (1962)

16. நச்சினார்ககினியர் ப்தால். எழுத்து; நச்சி 
உ்ர; பக.10-11 (1972); பாயிர உ்ர

17. அரசஞ்சணமுகைனார் 
 ’ப்தால்கைாப்பியச் சணமுகைவிருத்தியின் 
மு்தறபகுதியாகிய பாயிரவிருத்தி (1905) 
பக.2; 105

18. புலைர் ப.இராமநா்தபிள்்ை 
ப்தால்கைாப்பியம் - எழுத்்ததிகைாரம், 
இைம்பூரைம்; ப.9 (1974)

19. ப்தால்கைாப்பியர் ப்தால்கைாப்பியம் 
எழுத்்ததிகைாரம்; (இைம்) நூன்மரபு;  
1-4 (1974)

20. பமலது ப்தால்; பபாருைதிகைாரம்; 
அகைத்தி்ை - இயல் 3-5; இைம்; (1954)

21. பமலது மரபியல் 71

22. பமலது மரபியல் 71-85

23. கை.பைள்்ைைாரைன் ப்தால்.மரபியல் 
உ்ரைைம்; பக.97-98 (1994)

24. மு்னைர் ்தமிழணைல் ப்தால். 
பபாருைதிகைாரம்; ப்தாகுதி 3; ப.137; (2003)

25. இரணியன் சஙகை இலககியத்தில் சமூகை 
அறம்; ப.78 (டிசம்பர் 2017)

26. K. Kothandapanipillai Thirukkural 
Kamathuppal; pp.47-48 (1962) University of 
Madras Tholkappiar was no doubt, Scientific 
in his research, but he was more factual than 
axiomatic in his work. He had travelled through 
out the Tamil country observed, verified 
and collected facts not only those relating to 
linguistics but also those pertaning to the sex life 
(பபாருள்). This is confirmed by the preface to 
Tholkappiam written by Panombaranar. By his 
patient research Tholkappiar had left us a vast 
store of reliable materials. (1962)

27. பலா. சுப்பிரமணியன்  
சிந்த்னயாைர் ப்தால்கைாப்பியர்; 
பக. 10-11 (1966)

28. பாரதியார்    
பாரதியார் கைடடு்ரகைள் ப.46, (1981)
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29. தி.ப்த.்ச.சி.நூ.கை   
இ்றயனார் அகைப்பபாருள் உ்ர

30. அரசஞ் சணமுகைனார் மு.நூ. ப.103-104 
(1905)

31. பாரதி்தாசன் - பாரதி்தாசன் கைவி்்தகைள் 
மூன்றாம் ப்தாகுதி; பக.109-113; (1964)

32. ்தந்்த பபரியார் “விடு்த்ல” 10.11.1948

33. கி.வீரமணி (ப்தா.ஆ) பபரியார் 
கைைஞ்சியம்; ப்தாகுதி 37; திருககுறள் - 
ைள்ளுைர்; 
ப.273; (2015)

34. நச்சினார்ககினியர் ப்தால்கைாப்பியம், 
கைறபியல், உ்ரைைம், ப.3,  
ம.கைா.பல்கை்ல (1983)

35. கை.பைள்்ைைாரைனார்  
ப்தால்கைாப்பியம், கைறபியல், உ்ரைைம் 
ப.14 (1983)

36. பமலது பமலது; பக. 33-34

37. பமலது பமலது ப.10

38. நச்சினார்ககினியர் ப்தால்கைாப்பியம், 
கைைவியல் நூல் 1, உ்ர

39. ப்தால்கைாப்பியர் ப்தால்கைாப்பியம்;  
எச்சவியல்; நூ.5

40. ்தந்்த பபரியார் ’விடு்த்ல’ 28.03.1960

ஆசிரியர் குறிப்பு:

பபராசிரியர் கைாளிமுத்து, பழனிக 
கைல்லூரியில் ்தமிழ்த் து்றப் பபராசிரியராகைப் 
பணியாறறி ஓய்வு பபறறைர். பமாழிப்பபார் 
வீரர். ்தமிழும் ஆஙகிலமும் து்ற 
பபாகியைர். சஙகைத்்தமிழின் எடடுத்ப்தா்கை 
நூல்கைளுள் ஒன்றான அகைநானூற்ற ஆய்வு 
பசய்து மு்னைர் படடம் பபறறைர். பல 
ஆய்வுக கைடடு்ரகைளின் ஆசிரியராகைவும் 
பமாழிபபயர்ப்பாைராகைவும் விைஙகுகிறார். 
பநருககைடிநி்லக கைாலத்தில் ்தம் பபராசிரியர் 

பணியிலிருநது நீககைம் பசய்யப்படடு 
பழிைாஙகைப்படடைர்.

அய்யா கைாளிமுத்து, திராவிடர் 
ைரலாறறு ஆய்வு மய்யத்தின் பசயறகுழு 
உறுப்பினர். 1970இல் பகுத்்தறிைாைர் கைழகைம் 
ப்தாடஙகைப்படட பபாது அ்தன் பசயறகுழு 
உறுப்பினராகைவும் பணியாறறினார். 
'குறிப்புப்பபாருள் பகைாடபாடுகைள்' என்பது 
இைரது மு்தல் நூலாகும். மனு ஸ்மிருதி 
சாத்திரத்்்த ஆய்வு பசய்து 'மனுநீதி -ஒரு 
மறுபார்்ை' என்ற நூ்ல எழுதியைர். 

'3000 ஆணடுகைளுககு முறபடட இநதியா', 
'உலகைத் ்தத்துைச் சிந்த்னயாைர்கைளும் 
்தந்்த பபரியாரும் - ஓர் ஒப்பியல் ஆய்வு', 
'சிைாஜி முடிசூடடலும் பார்ப்பனீயமும்' 
பபான்ற நூல்கை்ையும், 'மாடடுககைறியும் 
ம்தபைறியும்', 'கைாநதியார் படுபகைா்ல: 
அதிர்ச்சியூடடும் ்தகைைல்' பபான்ற நூல்கைளின் 
முககியப் பகுதிகை்ையும் ்தமிழில் 
பமாழிபபயர்த்்தைர்.

<
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I belong to the Dravidian stock

“I claim Sir, to come from a country, a part in India 
now, but which I think, is of a different stock, not 
necessarily antagonistic. I belong to the Dravidian 
stock. 

I am proud to call myself a Dravidian. That 
does not mean that I am against a Bengali or a 
Maharashtrian or a Gujarati. As Robert Burns has 
stated, “A man is a man for all that”. 

I say that I belong to the Dravidian stock and that 
is only because I consider that the Dravidians have 
got something concrete, something distinct, 
something different to offer to the nation at large”.

(maiden speech in the Indian Parliament – Council of States  
(Rajya Sabha) – Apr 1962)

Dr. C.N. ANNADURAI

Hon’ble Chief Minister of Madras State & Tamil Nadu  
(subsequently renamed), Union of India (1967-69).
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சென்ற இதழின 
(ெனவரி-மார்ச் 2022) ஆயவரஙகம்

பபரியார் பன்னாடடு அ்மப்பு சார்பாகை, 
திராவிடப் பபாழில் இ்தழ் ஆய்வு, இ்ைய 
ைழிக கூடடம் ஏப்ரல் 09, 2022 சனிககிழ்ம 
இரவு 7:30 மணிககு (அபமரிககை கிழககு 
பநரம் கைா்ல 10:00 மணி) ந்டபபறறது. 
இந்த இ்ைய ைழிக கூடடத்திறகு,  
பபரியார் பன்னாடடு அ்மப்பின் 
இயககுநர், திராவிடப் பபாழில் இ்தழின் 
ஆசிரியர் மருத்துைர் பசாம.இைஙபகைாைன் 
அைர்கைள் ப்தாடககை உ்ரயாறறினார். அைர் 
்தனது உ்ரயில் “திராவிடப்பபாழில் 
இ்தழ், இதுை்ர 5 இ்தழ்கைள் ைநதுள்ைன. 
இது 5ஆைது இ்தழ் பறறிய கூடடம்” எனக 
கூறி ஒருஙகி்ைப்பு உ்ரயாறறும் கைவிஞர் 
பநல்்ல அன்புடன் ஆனநதி அைர்கை்ை 
அறிமுகைப்படுத்தினார். நாகைம்்மயார் 
இல்லத்துக குழந்்தகைபைாடு ப்தாடர்நது 
உ்ரயாறறி அைர்கைளுககு கை்்த, கைவி்்த 
எழு்தச் பசால்லி, இன்று கைவி்்தகைள் 
எழுதும் அைவிறகு நாகைம்்மயார் 
இல்லத்துப் பிள்்ைகைள் ைைர்ை்தறகுக 
கைாரைமானைர் அன்புடன் ஆனநதி எனக 
குறிப்பிடடார்.

நிகைழ்்ைப் பறறிக குறிப்பிடடு, 
கைணைபிரான் இரவிசஙகைர் அைர்கை்ை 
அறிமுகைப்படுத்தி, அன்புடன் ஆனநதி 
அைர்கைள், திராவிடப் பபாழில் இ்தழின் 
மு்தன்்ம ஆசிரியர் பபரா. கைணைபிரான் 
இரவிசஙகைர் அைர்கை்ை உ்ரயாறற 
அ்ழத்்தார்.

பபரா. கைணைபிரான் இரவிசஙகைர் 
அைர்கைள் ்தன் உ்ரயில், “திராவிடம் என்ற 
ஒற்றச் பசால் நம்்ம இ்ைககிறது. 

்தமிழ் என்றாலும் திராவிடம் என்றாலும் 
ஒன்று்தான் என்ப்்த, ்தமிழர் ்த்லைர் 
ஆசிரியர் அைர்கைள், திராவிடப் பபாழில் 
மு்தல் இ்தழிபலபய, ைாழ்த்து்ர்யபய 
ஓர் ஆய்வுக கைடடு்ர பபாலக பகைாடுத்து, 
இ்்த விைககியிருந்தார்கைள். திராவிடம் 
என்னும் பசால் பறறி அதில் விரிைாகை 
அறியலாம். திராவிடம் என்னும் பசால், 
பல நூறறாணடுகைளுககு முந்்தய பசால். 
நம்மாழ்ைார் திராவிட பை்தம் என்றார். 
பபாழில் என்றால் பைறும் பூஙகைா 
மடடுமல்ல. எப்பபாதும் ைறறா்த நீர்ைைம் 
உள்ை பூஙகைா ்தான் பபாழில். எப்பபாதும் 
அது பூத்துக குலுஙகிக பகைாணபட 
இருககும். எனபை ்தான் ்தமிழர் ்த்லைர் 
ஆசிரியர் அைர்கைள் திராவிடப் பபாழில் 
என்னும் பபய்ரத் ப்தர்நப்தடுத்்தார்கைள்.

இ்தனு்டய  பநாககைம் என்னபைன்றால்: 
அறிஞர்கைள் மத்தியில் மடடும் ்தஙகி 
விடட கைருத்துகை்ை, வீடடிறகும் வீதிககும் 
பகைாணடு ைரபைணடும், எல்லாரிடமும் 
பகைாணடு பபாய்ச் பசர்ககை பைணடும் 
என்பப்த இ்தன் பநாககைம். இரணடாைது, 
நாம் ்தமிழர்கைள் பபாதுைாகைபை உைர்ச்சி 
ையப்படடைர்கைள். ஒரு புறம் மககைளிடம் 
பிரச்சாரமாகைக பகைாணடு பசன்று 
மககை்ை அறிவு பபறச்பசய்ய, பிரச்சாரம் 
பயன்படுகிறது. இன்பனாரு புறம், நமது 
முன்பனார்கை்ைக கைல்வி பபறாமல் 
பசய்துவிடடு, குறிப்பிடடைர்கைள் மடடும் 
கைல்வி பபறறுக பகைாணடார்கைள். அந்தக 
கைல்வி்ய ்ைத்து நி்றய ஆைைஙகை்ை 
உருைாககி ்ைத்துச் பசன்று விடடார்கைள். 
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இன்று கைல்விப்புலத்தில், அைர்கைளின் 
ஆைைஙகை்ை ்ைத்ப்த நி்றய ஆய்வுகைள் 
நடநது பகைாணடிருககின்றன. ்தமிழகை, 
இநதிய, உலகைப் பல்கை்லககைழகைஙகைள் 
ஆைைஙகை்ை எதிர்பார்ககின்றார்கைள். 
திராவிட இயககைம் ்கைதூககி விடட்தால், 
கைல்விப் படிகைளிபல நாம் பமபலறி 
விடபடாம். ்தந்்த பபரியார், பபரியாருககு 
முன் அபயாத்தி்தாசர், பபரியாருககுப் பின் 
பபரறிஞர் அணைா உள்ளிடடைர்கைள் 
பாடுபடட்தால், நாம் இந்த அைவிறகு 
உலகைப் பல்கை்லககைழகைஙகைளில் 
பகைாபலாச்சிக பகைாணடிருககிபறாம். 
ஆனால், அந்தச் சான்று ஆைைஙகைள் என்று  
ைருகின்ற பபாது, அறிவுப் பூர்ைமான சான்று 
ஆைைஙகைளுககு நாம் இன்னும் நி்றய 
பமனகபகைட பைணடும். ப்தாகுப்புகைள் 
நி்றய பசய்ய பைணடும். ஆய்வுகைள் 
நி்றய பசய்ய பைணடும். உலகை அறிஞர்கைள் 
ஏறறுக பகைாள்கின்ற ை்கையிபல ஆய்வுகைள் 
பசய்யபைணடும். அய்யன் ைள்ளுைன் 
ப்தாடஙகி நம்மிடம் நி்றய அறிவுக 
கைருவூலம் இருககிறது. ைள்ளுைரிலிருநது 
ப்தாடஙகி பபரியார், புரடசிககைவிஞர் 
பாரதி்தாசன், பபரறிஞர் அணைா 
என்று பலர் அறிவுக கைைஞ்சியமாகைத் 
திகைழ்கிறார்கைள். அந்த அறி்ை ஒன்று 
திரடடி ஆய்வு மு்றயிபல, அறிவியல் 
மு்றயிபல எப்படி மககைளுககுக பகைாணடு 
ைநது பசர்ப்பது என்பது்தான் திராவிடப் 
பபாழிலின் பநாககைம். ஆய்வுக கைடடு்ரகைள் 
ைழியாகை நி்றயப் பபச பைணடும்.

்தமிழ் ்தான்  திராவிடம். எகிப்தில் ்தமி்ழ, 
திராவிடம் என்று்தான் பசால்கிறார்கைள். 
்தமிழ் திராவிட பமாழிக குடும்பமாகை மாறிய 
பபாது, பல பமாழிகைளுககுப் பரவியது. 
பமாழி அடிப்ப்டயில் திராவிடம் 
என்பது மடடுமல்ல, சமூகைநீதிப் பபாராடட 
அடிப்ப்டயிலும் ைைர்ச்சி பபறறது. 
சமூகைநீதி இயககைமாகைவும் விரிந்தது. அப்படி 
விரிந்த திராவிடத்்்த மககைளிடம் ஓர் 

அறிவுக  கைருவியாகை எப்படிக பகைாணடு 
பசல்ைது என்பது ்தமிழர் ்த்லைர் 
ஆசிரியர் அைர்கைளின் பநடு நாள் சிந்த்ன. 
உலகை அறிஞர்கைள் அைவிபல இ்்தக 
பகைாணடு பசன்று இன்னும் பரைலாககை 
பைணடும் என்னும் மு்தன்்மயான 
குறிகபகைாபைாடு இ்த்னத் துைஙகினார். 
திராவிடப் பபாழில் இ்தழ் முழுககை 
முழுககை ஆய்வி்தழாகைபை இருககும். 
பிரச்சாரமாகைபைா பரப்பு்ரயாகைபைா 
இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட, அதிலும் 
சமூகைநீதி்ய உள்ைடககினார். எப்படி 
என்றால் பபரும் பபரும் பபராசிரியர்கைள் 
என்பது மடடுபம இல்லாமல், 
ஒடுககைப்படட சமூகைத்திலிருநது  ைரககூடிய 
பபராசிரியர்கைள், குறிப்பாகைப் பபண 
பபராசிரியர்கைள், பபண மாைைர்கைள், 
விளிம்பு நி்லயில் இருககைககூடிய, 
ஆய்வுப் புலத்திபல இப்பபாது ்தான் 
பமபலறிகபகைாணடிருககிற மாைைர்கைள், 
அைர்கைளிடமிருநதும் கைடடு்ரகைைப் 
பபறறு, அைர்கைளுககு ஒரு பயிறசிக 
கைைமாகைவும் இது அ்மயபைணடும் 
என்று நி்னத்்தார். ஆய்வு ஒரு புறம், 
ஆய்பைாபடபய சமூகைநீதியும் ஒரு புறம் 
என்று இரண்டயும் உள்ைடககி, அய்யா 
ஆசிரியர் இ்்தச் பசய்்தார்கைள்.  

பசன்ற ஆணடு சனைரியில் இ்்தத் 
ப்தாடஙகிபனாம். இதுை்ர 5 இ்தழ்கைள் 
ைநதுள்ைன. அடுத்்த இ்தழ் இன்னும் 
10 நாள்கைளுககுள் ைரப்பபாகிறது”. 
இதுை்ர என்ன பசய்துள்பைாம் 
என்ப்்த ஒரு படமாகை தி்ரயில் கைாடடி 
விைககினார். இதுை்ர ைநதுள்ை 
கைடடு்ரகைள் பமாழி, சமூகைநீதி, பபரியார், 
ம்தம், பபணணியம், இன ை்ரவியல், 
கை்ல எனப் பல ்த்லப்புகைளில் 
திராவிடப்பபாழிலில் ைநதுள்ை்்தக 
கைாடடி, இது கைடசி சார்ந்த்தாகை இல்லாமல், 
பபரியார் மணியம்்ம பல்கை்லககைழகைம் 
சார்பாகை ைருை்்தச் சுடடிக கைாடடினார். 
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அபமரிககைா, கைனடா, இலங்கை, 
அய்பராப்பா எனப் பல நாடுகைளில் 
இருநது கைடடு்ரகைள் ைநதுள்ை்்த 
எடுத்துக கைாடடினார். பபணகைள் பலர் 
கைடடு்ரகை்ைக பகைாடுத்திருப்ப்்தச் 
சுடடிக கைாடடினார். மும்மா்தஙகைளுககு 
ஒரு மு்ற ைரககூடிய ஆய்வி்தழ். 
திராவிடப்பபாழில் இ்ையத்திலும் 
ைருகிறது. அச்சி்தழாகைவும் ைருகிறது. 
இன்னும் பமம்படுத்்த பைைடும்.

மு்தன் மு்தலில், சிகைாபகைா பல்கை்லககைழகை 
டாகடர் சாச்சா ஈபபலிங, புகைழ் பபறற, 
உலகைைவில் கைல்வியாைர்கைள் நன்றாகை அறிந்த 
அந்த அறிஞர்்தான் திராவிடப்பபாழில் 
இ்தழுககு ைாழ்த்துச் பசய்தி பகைாடுத்்தார். 
பை்தகைால  நாகைரிகைம் என்று பசால்ைார்கைள்; 
இல்்ல, கீழடி  நாகைரிகைம் பபாரு்ந  
நாகைரிகைம், ்ை்கை நாகைரிகைம், கைாவிரி 
நாகைரிகைம் என இது திராவிட நாகைரிகைம் என்று 
பசால்ல ்ைககை பைணடும். ்தமிழ்த்்தாய் 
ைாழ்த்து இநதியா்ைபய ்த்ல கீழாகை 
மாறறிப்பபாடும். திராவிடத்்்தத்   
திலகைமாகைக கைாடடுைது ்தமிழ்த்்தாய் 
ைாழ்த்து. திலகைம்  பநறறியில் இருககும். 
அ்தனால் ்தமிழ் நாடு ்தான் ்த்லயாகை 
இருககும். கைாஷமீர் என்பது கைாலாகை 
இருககும். அப்பபை மபனான்மணியம் 
சுந்தரனார்  அைர்கைள் இநதியப் படத்்்தபய 
்த்லகீழாகைப் புரடடிப் பபாடடுத்்தான் 
பாடியிருககிறார். எனபை, இந்த ைாசிப்்ப 
இஙகிருநது கைாடடுைது, இது  பை்த 
இநதியா இல்்ல, இது திராவிட இநதியா 
என்று கைாடடுைது. அணைல் அம்பபத்கைர் 
அ்த்னத்்தாபன பசால்கிறார், இநதியா 
முழுைதும் இருந்தது நாகைர் நாகைரிகைம், 
திராவிட நாகைரிகைம் என்று பசால்கிறார் 
அல்லைா?. 

ஆகைபை, இைற்ற எல்லாம் 
அறிவியல் மூலமாகை, ஆய்வு மூலமாகை 
பகைாணடு பசல்ைது்தான் திராவிடப் 

பபாழில். .பை்தஙகை்ைப் பார்த்தீர்கைள் 
என்றால் ஒன்றும் இருககைாது. படித்துப் 
பார்த்்தால், “நான் கைாடடுககுள் பபாய்க 
பகைாணடிருககிபறன். ஓநாய்கைளிடமிருநது 
என்்னக கைாப்பாறறு” என்பது்தான் 
சுபலாகைமாகை இருககும். இதில் என்ன 
பபரிய அறிவு  இருககிறது? நாம் அறிவு 
என்றால் என்ன என்ப்்த, ்தமிழின் 
மூலமாகை நி்லநிறுத்திக கைாடடுபைாம். 
திராவிடத்தின் மூலமாகை நி்லநிறுத்திக 
கைாடடுபைாம் என்னும் பபரும் 
குறிகபகைாளுடன் திராவிடப் பபாழில் 
்தன்னு்டய கைல்விப் பயைத்்்த, ஆய்வுப் 
பயைத்்்த, திராவிடர் கைழகைத் ்த்லைர் 
அய்யா ஆசிரியர் கி.வீரமணி அைர்கைள் 
பைந்தராகை இருநது, இந்த இ்தழின் 
இ்தழ் ஆசிரியர் குழுபைாடு  இ்த்னத் 
துைஙகியுள்பைாம். இந்த இ்தழின் 
கைல்விப் பயைத்திபல மககைளுககும் 
அறிஞர்கைளுககும் இ்டயில் பாலமாகை 
இருநது பசயல்படுபைாம் என்ப்்தச் 
பசால்லிக பகைாள்கிபறாம்” என்று 
குறிப்பிடடு உ்ரயாறறினார்.

ஆய்வு்ரயி்ன மு்தலில் 
பநல்லுப்படடு மு்னைர் இராஜபைல் 
அைர்கைள் நிகைழ்த்தினார். டாகடர்  
கைணைபிரான் இரவிசஙகைர் அைர்கைளின் 
கைடடு்ரயான 'The issue of 'ai'(ஐ/அய்) 
& au(ஒை/அவ்) in Tamil language and 
Periyar's Proactiveness'  என்னும் கைடடு்ர 
பறறித் ்தனது ஆய்வு்ரயில்,  ்தமிழ் 
பமாழியில் ஏறபடட எழுத்து மாறறஙகைள் 
பறறி நி்றய புள்ளி விைரஙகைபைாடு  
கைருத்துகை்ைக பகைாடுத்திருககிறார். ஆரியர் 
ைந்தபிறகு ்தமிழர்கைள் ைாழ்வில் ஏறபடட 
மாறறஙகைள் பபாலபை ஆரிய பமாழிக 
கைலப்பினால் ஏறபடட மாறறஙகை்ை 
விைரித்து ்தந்்த பபரியாரின் எழுத்துச் 
சீர்திருத்்தத்்்த இககைடடு்ர பபசுகிறது 
எனக குறிப்பிடடார். அ்்தப் பபாலபை 
மு்னைர் ஸ்ரீப்தவி அைர்கைள் எழுதிய 
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'ப்தால்கைாப்பியப் பூஙகைா ைழிப் புலனாகும் 
கை்லஞரின் இலககைைப்புல்ம என்னும்  
கைடடு்ர பறறியும், மு்னைர் ச.ஜீைானந்தம் 
அைர்கைள் எழுதிய 'சுயமரியா்்த 
இயககைத்தின் ஆளு்ம மிககை பபணகைள்' 
என்னும் கைடடு்ர பறறியும் குறிப்பிடடு 
ஆய்வு்ர நிகைழ்த்தினார். அைரின் ஆய்வு்ர 
மிகைச் சிறப்பாகை அ்மந்தது.

ப்தாடர்நது பபரா. அழகுச்பசல்ைம்  
அைர்கைள், பபரா.கைாளிமுத்து அைர்கைள் 
எழுதிய 'திருைள்ளுை்ரப் பறறிய 
பு்னகை்்தகைள்' என்னும் கைடடு்ர்யப் 
பறறிப் பபசினார். இந்தக கைாலகைடடத்திறகு 
மிகைத் ப்த்ையான கைடடு்ர என்ப்்தயும், 
இந்தப் பு்னகை்்தகைள் எப்படிப்படட 
கைடடுககை்்தகைள் என்ப்்தயும் பபராசிரியர் 
சுடடிககைாடடியிருககிறார் என்று 
குறிப்பிடடார். அ்த்னப் பபாலபை 
மு்னைர் மு.சு.கைணமணி அைர்கைள் எழுதிய 
'பபரியாரியல் பநாககில் நறறி்ை' 
என்னும் கைடடு்ர பறறியும் ஆய்வு்ர  
நிகைழ்த்தினார். நான் பசால்ை்தறகைாகை 
நீஙகைள் பின்பறறபைணடாம் என்று 
பபரியார் பசான்னார். பபரியார் பசய்்தது 
மிகைப்பபரிய புரடசி. எல்லாச் சூழலுககும் 
பபாருநதும் பபரியா்ர நாம் நி்னவில் 
பகைாள்ைபைணடும் என்று குறிப்பிடட 
பபரா. அழகுச்பசல்ைம், கைடடு்ரயில் 
இருககும் சில முரணகை்ையும் சுடடிக 
கைாடடினார்.

ஆய்வு்ரகை்ைப் பறறிக குறிப்பிடடு 
உ்ரயாறறிய திராவிடப்பபாழிலின் 
ஆசிரியர் பபரா.ப..கைாளிமுத்து அைர்கைள் 
"ஆய்வு்ரகை்ைக கைைனத்ப்தாடு 
பகைடடுகபகைாணடிருநப்தன்." என்று 
குறிப்பிடடு ஆய்வு்ரகை்ைப் பறறிய ்தனது 
கைருத்துகை்ையும் ்தனது கைடடு்ர பறறிக 
கூறப்படட கைருத்துகைளுககு விைககைமும் 
அளித்து உ்ரயாறறினார்.

நி்றைாகை, திராவிடப்பபாழிலின் 
ஆசிரியர்குழுவில்  ஒருைரான மு்னைர். 
ைா.பநரு நன்றியு்ரயாறறினார். ப்தாடககைம் 
மு்தல் இறுதி ை்ர பபச்சாைர்கைள் 
ஒவ்பைாருை்ரயும் அறிமுகைப்படுத்தியும், 
அைர்கைள் பபசி முடித்்தவுடன் அைர்கைளின் 
கைருத்துகைளில் முககியமானைற்ற 
ப்தாகுத்துச் பசால்லியும் மிகைச் 
சிறப்பாகை அன்புடன் ஆனநதி அைர்கைள் 
ஒருஙகி்ைப்பு பசய்்தார். நிகைழ்வின் 
இறுதியில் டாகடர் சபராஜா இைஙபகைாைன் 
உள்ளிடட பஙபகைறபாைர்கைள் கைருத்து 
ப்தரிவித்்தனர். இந்த நிகைழ்வுககு 
உறுது்ையாகை இருந்த அ்னைருககும், 
இைமாறன், து்ரககைணைன் உள்ளிடட 
அ்னைருககும் நன்றி கூறி, பபரியார் 
பன்னாடடு மய்யத்தின் இயககுநர் டாகடர் 
பசாம.இைஙபகைாைன் அைர்கைள் ப்தாடர்நது 
ஒவ்பைாரு இ்தழ் ைந்தவுடன் அ்த்னப் 
பறறிக கூடடஙகைள் நடத்துபைாம் என்று 
கூறி கூடடத்்்த நி்றவு பசய்்தார்கைள்.

<
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Thus, spake Arignar Anna 
at the Indian Parliament -  

Council of States (Rajya Sabha) 
April, 1962

I belong to the 
Dravidian stock

I claim Sir, to come from a country, a 
part in India now, but which I think is of a 
different stock, not necessarily antagonistic. 
I belong to the Dravidian stock. 

I am proud to call myself a Dravidian. 
That does not mean that I am against a 
Bengali or a Maharashtrian or a Gujarati. 

As Robert Burns has stated, “A man is a 
man for all that”. I say that I belong to the 
Dravidian stock and that is only because 
I consider that the Dravidians have got 
something concrete, something distinct, 
something different to offer to the nation 
at large. Therefore, it is that we want self-
determination.

After coming here, I must say that 
many times I have found great kindness 
in the Hon. Members. I did not expect so 
much kindness when I came here. I find 
that this kindness even makes me forget 
the animosities that had been created by 
certain Hindi speaking people. 

I would very much like to be one with 
you, I would very much like to be with you 
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as one nation. But a wish is one thing and 
facts are another. We want one world, 
one government. But we forget national 
frontiers. 

The other day I found the Hon. Member 
Mr.Dayabhai Patel speak and when he 
spoke about Gujarat, there was such fire 
in his words and about such an industrially 
advanced State, Gujarat and so on. Take 
my State of Madras. It is backward taking 
into consideration everything. 

You have here four steel plants. We 
have been crying hoarse for a decade 
and more for a steel plant, but what have 
they given us? They gave the portfolio to a 
new Minister, not the steel industry to us. 
Perhaps if the Hon. Subramaniam had not 
come here he might have been pressing for 
the steel industry from there. Is it diplomacy 
or prudence or political expediency? I don’t 
know which but you have brought him here 
and you are going to ask him to reply to the 
demand of the South. 

That is what the British were doing – 
divide and rule, barter and get money, 
marshal out figures and demolish 
arguments.

The fact that we want separation is not 
to be misconstrued as being antagonistic. 

Of course, I can understand the feelings 
that would very naturally arise in the minds 
of people in the northern area, whenever 
they think of partition. I know the terrible 
consequences of partition and I am 
deeply sympathetic towards them. But our 
separation is entirely different from the 
partition which has brought about Pakistan. 

I would even say that if sympathetic 
treatment is afforded, there need be no 
heat generated. There would not be any 
dire consequences. 

Fortunately, the South itself is a sort of 
a geographical unit. We call it the Deccan 
plateau or the peninsula. There will not be a 
large number of people migrating from this 
place to that. There will not be any refugee 
problem. I would ask you to very calmly 
bestow deep and sympathetic thought on 
the problem.

The language and other details will be 
worked out by a Constituent Assembly. The 
position to-day is, whatever may be your 
reading of the situation, for whatever we 
do not get in the South, the masses are 
ready to lay the entire blame on the Indian 
Government. 

There will be very natural reasons for 
not opening certain industries there, but the 
moment we are denied a steel plant, the 
moment we are denied new railway lines, 
the moment we are denied an oil refinery, 
the man in the street in the South gets up 
and says, “This is the way of Delhi. This is 
the way of northern imperialism and unless 
you come out of that imperialism and 
unless you come out of that imperialism 
you are not going to make your country 
safe, sound, plentiful and progressive.

When I talk about separation, I represent 
the resurgent view of the South and as the 
illustrious person, Mira Behn, stated some 
time ago, the natural unity that we found 
when we were opposing the British is not to 
be construed as a permanent affair. 
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The principle of separation or, to put 
it more explicitly, the principle of self-
determination, has been accepted by 
leaders of international repute and more 
than that, by the Prime Ministers of this 
sub-continent of ours. 

During the days of the Pakistan 
controversy, Pandit Jawaharlal Nehru, 
speaking, if I remember correctly, on the 
Kapurthala grounds, stated categorically 
that they, the Congress, as an organization, 
would try to keep every unit within the 
Indian Union; but if any Indian unit 
decided to secede, the Congress would 
give its consent. Thus, the Congress 
has recognized the principle of self-
determination.

I make this bold appeal to that liberal 
thought, to that democratic spirit. 

Despite the fact that he has become the 
Prime Minister, I think part of the old fire 
is still burning in his heart. Why don’t you 

give self-determination 
to peninsular India? 
After that, India will not 
be impoverished. 

I would say that 
decision would pave 
the way for raising the 
stature of India. I am 
inviting those people 
who want to keep India 
one and indivisible to 
make it a comity of nations instead of its 
being a medley of disgruntled units here 
and there.

(Text Abridged from the speech of 
Hon’ble Dr. C.N. Annadurai at the Indian 
Parliament - Council of States (Rajya 
Sabha), April, 1962.

Reproduced from: Book of Modern 
Indian Speeches (1877 to the Present), 
The Penguin Publishers, Edited by Rakesh 
Batabyal).             <
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