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பவுத்தம்: எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்
ஒரு வரலாற்றுப் பார்வ

எழுத்தாளர் மு.சங்கையதா

கட்டு்ரச் சுருககம்:

புத்தரின் புதிய நெறி, பார்பபனியக் 
ந�ாடுமை�ளிலிருந்து விடிவு ்தருவ்தா�வவ 
பிறந்து, அன்று புதந்தாளி வீசி்ப 
பறந்்தது. நவறும் ்தததுவத ந்தாகு்பபா� 
ைட்டுைல்ாது ைானுடத ந்தாகு்பபா�வும் 
விளங்கியது. பிற்பபால விதிக்�்பபடும் 
உயரவு்தாழ்வு�மள்ப பவுத்தம் என்றுவை 
ஏற�விலம். ைவுரிய்ப வபரரசர அவசா�ரின் 
ஆட்சியில, அரசியலிலும் சமூ�ததிலும் 
நசலவாக்கு நபறறது பவுத்தம். இ்தனால 
பார்பபனியம் நசலவாக்ம� இழந்்தாலும், 
முறறிலுைா� அழியவிலம். 

பவுத்தததின் வீழ்ச்சி, புத்தரின் 
ைமறவிலிருந்வ்த சிறு�ச் சிறு�த ந்தாடங்கி 
விட்டது. ப் உட்பிரிவு�ளா�்ப பிரிந்து, 
ைனி்தரான புத்தமரக் �டவுள் நிம்க்கு 
உயரததிய வபாது, வீழ்ச்சி இன்னும் 
வலு்பநபறறது. ைானுடம் என்பம்த வி்க்கி, 
நவறும் ்தததுவச் சிமறக்குள் ்தள்ள்பபட்டு, 
ைக்�ளின் பாளி நைாழியிலிருந்து வி்கிச் 
சைஸ்கிரு்த நைாழிக்கு ைாறிய வபாது, 
பவுத்தததின் வீழ்ச்சி �ணநணெதிவர ந்தரியத 
துவங்கிறறு. பார்பபனிய ஆ்தரவாளர�ளான 
கு்ப்தர�ளும், பவுத்ததம்த உருவ வழிபாடா�க் 
�ருதிய இசு்ாமிய அரசர�ளும், அ்தன் 

வீழ்ச்சிமய விமரவுபடுததினர. அணமட 
ொடு�ளுக்கு்ப பு்ம்நபயரந்்தாலும், மூட 
ெம்பிக்ம��ளிலும் ஜாதிக் கிமள�ளிலும் 
சிக்கி, ப் நூறு பிரிவு�ளா�்ப பிரிந்து, புத்தர 
வகுத்த நெறி�ளுக்கு வெநரதிர திமசயில 
பயணிக்�த துவங்கி விட்டது பவுத்தம். அது 
இனியும் புத்தாக்�ம் நபறுைா? என்றும் 
ஆய்கிறது இக் �ட்டுமர.

பவுத்த முன்மையும் பவுத்தப் பிறப்பும்: 

பார்பபனியததின் வவ்தைந்திரங்�ளாலும், 
சடங்கு�ளாலும், வவள்வி�ளாலும், 
சதுரவரணெ விதி, �ரை விதி முமற�ளாலும், 
ை்தம் சாரந்்த �ட்டுக்�ம்த�ளாலும் 
அழுத்த்பபட்டு, மீணநடழ முடியா்த 
துயரததில மூழ்கிக் ந�ாணடிருந்்த சாைானிய 
ைக்�ள், ்தங்�மள விடு்தம் நசய்ய ஒரு 
வ்தவதூ்தர வரைாட்டாரா, வாலெட்சததிரம் 
வழி�ாட்ட்தா, விடிநவள்ளி பூக்�ா்தா 
என்நறல்ாம் ஏங்கிக் ந�ாணடிருந்்த 
வவமளயில, “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 பார்பபனர�மள 
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வொக்கிய வ�ள்வி�வளாடும், பிராைணெ 
ஆதிக்�தம்தயும், அதி�ாரதம்தயும், வரணெக் 
ந�ாடுமை�மளயும் சடங்கு முமற�மளயும், 
வவள்வித தீயில நவந்து சாகும் 
வி்ங்கு�மளயும் �ாக்�, புத்த பிரான் ஒரு 
புதிய நெறிவயாடும் அறதவ்தாடும் அவர�ள் 
முன் வந்்தார.

“உ்�ம் ைாறாத ்தன்மை உமடயது. 
ஆன்ைா நிம்த்த ்தன்மை உமடயது“ என்ற 
பார்பபனியததின் அறிவிய்றற வா்ததம்த 
அடிதது நொறுக்கும் வம�யில, இயங்கியல 
்தததுவதம்த்ப பவுத்தம் முன் மவத்தது. இந்்த 
உ்�ம் இயங்கிக் ந�ாணடும், ஒவநவாரு 
நொடியும் ைாறிக் ந�ாணடும் இருக்கிறது. 
இன்று வபால ொமள இரு்பபதிலம். 
இரு்பபமவ அமனததும் ைாறு்தலுக்கு 
உட்பட்டமவ�வள. பிற்பபும், இற்பபும் 
ந்தாடர நி�ழ்வு�ள். வாழ்க்ம� என்பது 
நீவராட்டம் வபான்றது. வருவதும், வபாவதும் 
நைய்ம்மையின் அடி்பபமட என்றது. 
சுருக்�ைா�க் கூறவவணடும் என்றால 
“மாறும் என்்ற விதிரயத் ெவிை மற்ற 
எல்்ாம் மாறும்” ைாறறம் ஒன்வற ைாறா்தது 
என்ற ைாரக்சிய விதி, 2500 ஆணடு�ளுக்கு 
முன்பா�வவ உணெரந்து நசான்ன புத்தரின் 
்தததுவச் சிந்்தமனவயாடு, மி� நெருக்�ைான 
ந்தாடரபுமடய்தா� இருந்்தது.

சூததிரனுக்குச் நசாரக்�வாசலின் �்தவு 
ஒரு வபாதும் திறக்�ாது என்று முழங்கிக் 
ந�ாணடிருந்்த பார்பபனிய மவதி�்ப 
பிறவபாக்குத ்தததுவச் சிந்்தமன�மள்ப 
புத்தர �ா்ததுக்கு (கி.மு.563-கி.மு.483) 
முன்பா�வும், அவரது சை �ா்த்தவரும் 
வ�ள்விக்கு உட்படுததிவய வந்துள்ளனர. 
ை�ாவீரரின் �ா்ததில 363 வவ்த சைய 
எதிர்பபு அமை்பபு�ளும், புத்தர �ா்ததில 
62 அமை்பபு�ளும் இருந்்த்தா�ச் சைய 
இ்க்கியங்�ள் கூறுகின்றன. பழமையான 
இந்திய ்தததுவத சிந்்தமன�ளான 
மவவசஷி�ம், நியாயம், சாங்கியம், 

வயா�ம் ஆகியமவ நபாருள்மு்தலவா்த 
வொக்கில சிந்தித்தன என்பதும் 
குறி்பபிடத்தக்�து. பவுத்த அடிமையா�்ப 
பிறந்து நைய்யிய்ாளரா�்ப பரிணெமித்த, 
அறிவு்கில மி�வும் நசலவாக்குடன் 
இருந்்த, புத்தரின் சை �ா்த்தவரான, 
உச்வச்தவா்த ்தததுவ்ப பிரிவின் ்தம்மை்ப 
வபா்த�ர 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 வ�ள்வி எழு்பபினார. 
அவ்த �ா்க் �ட்டததில, நியதிவா்த ்தததுவ்ப 
பிரிவுத ்தம்வரான, ஆமடயின்றித 
திரிந்து ந�ாணடிருந்்தவரான, 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” 
என்றார. அ்தாவது விதிவய வலியது என்கிற 
்தத்தவதம்த முன் மவத்தார.2 வ�ாசா்ாவின் 
்தததுவதம்த ஆபத்தான்தா�க் �ருதிய 
புத்தரும், ை�ாவீரரும், அஜி்தரின் பகுத்தறிவுக் 
வ�ாட்பாடு�ளினால பயன் நபறற்தா�க் 
கூறிக் ந�ாணடனர. அம்வபத�ர, ”அமனதது 
்தததுவ வித்த�ர�ளிலும் �பி்ருமடய 
வ�ாட்பாடு�வள ்தரக்�தம்தயும் 
உணமைமயயும் அடி்பபமடயா�க் 
ந�ாணடமவ” என்ப புத்தர �ருதிய்தா� 
குறி்பபிடுகிறார.3 அமனதம்தயும் நபாருள் 
மு்தலவா்த அடி்பபமடயில விளக்� 
முயன்ற, இயறம�மய மீறிய சக்தி�ள் 
இருக்கின்றன என்பம்தச் சாரவா�ர�ள் 
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ைறுதது வந்்தனர. ை்தததின் வடிவங்�ள் 
அமனதம்தயும் இடிததுமரத்த சாரவா�ர�ள், 
�பி்ரின் சாங்கியம், வரத்தைானரின் 
சைணெம் உள்ளிட்ட ்தததுவங்�ள், புத்தருக்கு 
முன்னவர அல்து சை�ா்ததில வ்தான்றியது 
என்றாலும், அமவ பார்பபனீயதம்த 
நவல் முடியாைல வபான்தறகுக் �ாரணெம் 
அவறறுக்கு ைாறறுச் சமூ�ம் என்கிற 
�னமவ்ப பறறிய முழுமையான பாரமவ 
இல்ா்தது ்தான். அமவ துணடு துணடா� 
இருந்்தன. அ்தனாவ்வய பார்பபனியதம்த 
எதிரதது நிற� இய்ாைல �ா் ஓட்டததில 
�மரந்து வபாயின.

�ாரல ைாரக்ஸ், நெங்�லின் 
இயக்�வியம்யும், பயரபக்கின் நபாருள் 
மு்தலவா்ததம்தயும், இமணெதது இயக்�வியல 
நபாருள்மு்தலவா்தம் எனும் �ருததியம் 
உருவாக்கியம்த்ப வபான்று புத்தர, ்தனது 
முன்வனார�ளிடமிருந்து சி் இமழ�மள 
ைட்டும் எடுதது அரசியல, சமூ�ம், 
நபாருளா்தாரம் என அமனதது ்தளங்�ளிலும் 
ஒரு புதிய ்தததுவதம்த நெய்்தார. அது 
வரணெதம்தயும், மவதி�தம்தயும் 
எதிரதது நின்றது. பார்பபனர�ளின் 
புனி்த நூல�மளயும் பிரம்ைதம்தயும் 
ைறுத்தது. சாமவ வாழ்க்ம�யின் முடிவு 
என்றது. எல்ாவறமறயும் பகுத்தறியச் 
நசான்னது. யார எம்தச் நசான்னாலும் அது 
உணமை ்தானா, ஏறபுமடயது்தானா என்று 
ஆராயச் நசான்னது. எந்ெ மனிெனும், ஒரு 
்ெவரன்யா, ்ெவர்கரள்யா சாைாமல், 
சுய முயறசியால் இந்ெ வாழ்க்ரகயி்்்ய 
சுவர்க்கத்ரெ அர்ய்ாம் என்றது. 
்தன்னுயிர வபால அமனதது உயிர�மளயும் 
வபாறறுவது, ்தன்ன்ம் வபா்வவ பிறர ெ்ம் 
வபணுவது, அன்பு, �ருமணெ, நபாறுமை, 
பிறர ெ்ம் �ாணபதில ைகிழ்ச்சி, ஆகிய 
்தரைங்�மள்ப வபாதித்தது. பகுத்தறிவுச் 
சிந்்தமன�மள ைக்�ள் ைனததில விம்தக்கும் 
ஓர உழவனா�வவ பவுத்தம் �ாட்சி ்தந்்தது. 
ஆனாலும் எல்ா வ�ள்வி�ளுக்கும் 

என்னிடம் விமட இலம் என்று புத்தர 
கூறிக் ந�ாணடார. 

பவுத்தக ககாள்ககள: 

பவுத்தததில �டவுள் இலம். நசாரக்�ம் 
இலம். ெர�ம் இலம். ைறுபிற்பபு 
இலம். ைறுஉ்�மும் இலம். ஆன்ைா 
இலம். சடங்கு இலம். உயிரபலி இலம். 
ஜாதி இலம். வரணெம் இலம். ஆண 
நபண வப்தமிலம். அ்தனாவ்வய அது ஒரு 
ை்தைா� இலம். ை்தம் என்று நசால்த்தக்� 
எதுவும் புத்தரின் பவுத்தததிடம் வ்தடித 
வ்தடி்ப பாரத்தாலும் ந்தன்படவவ இலம். 
பவுத்தததில சைததுவம் இருந்்தது. அன்பு 
இருந்்தது. அறம் இருந்்தது. �ருமணெ இருந்்தது. 
�ணணியம் இருந்்தது. எளிமை இருந்்தது. 
ொன்கு ஜாதியினரும் தூய்மையானவர�வள 
என்று மீணடும் மீணடும் கூறியது. பவுத்தம் 
துன்பத்ரெப பறறியும், துன்பத்திறகான 
காைணம், துன்பத்திலிருந்து விடுெர், 
விடுபடுத்ெலுக்கான வழிரயயும் ்பசியது. 
ைக்�ள் பின்பறறத்தக்� எணவம� 
ென்ைாரக்�மும் (ெறபாரமவ, ெலவிமளவு, 
ென்நைாழி, ென்னடதம்த, ெலவாழ்க்ம�, 
ென்முயறசி, ெலந்ணணெம், ெறவபரானந்்தம் 
�ருத்தாகும்). புத்தரின் ைமறவுக்கு்ப பின் 
கூடிய புத்த பிக்கு�ள் திரட்டித ந்தாகுத்த 
புத்தரின் வபா்தமன�ள் அடங்கிய 
திரிபிட�மும், (மூன்று கூமட�ள்), 
ைனி்த வாழ்மவ வைம்படுததுவ்தற�ான 
வ�ாட்பாடு�ளும் ்தததுவங்�ளும் அடங்கிய 
நபட்ட�ைாகும். அமவ பவுத்தததின் 
ைணிமுடியில பதித்த ைணி�ளாகும்.

பவுத்த அமை்பபிறகுள், பிராைணென்/
சூததிரன், ஆணடான்/அடிமை, உயரவு/்தாழ்வு 
என்ற பாகுபாடு�ள் இருந்்ததிலம். பவுத்தம் 
சைததுவதம்த ெமடமுமற்பபடுததியது. 
ஜாதித ்தமட�மள அ�றறியது. ஒரு முமற 
பிராைணென் எ்பவபாதும் பிராைணெவன; ஒரு 
முமற சூததிரன் எ்பவபாதும் சூததிரவன, 
என்ற பிராைணெச் சதுரவரணெ விதி�ள் புத்தரின் 
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வபா்தமன�ளுக்கு எதிரான்தா� இருந்்தன. 
பிற்பபால யாமரயும் பவுத்தம் எமட 
வபாடவிலம். பிற்பபாலும், வம்சத்தாலும் 
கிமடக்கும் �வுரவதம்த்ப பவுத்தம் 
புறந்்தள்ளியது. �டலில �்க்கும் ெதி�ள் ்தம் 
நபயர�மளத துற்பபது வபால, ்தங்�ளது 
பிற்பபின் ்தன்மைமயத துறந்துவிட்டு, 
பவுத்த சங்�ததிறகுள் அவர�ள் வசரட்டும் 
என்றார புத்தர. “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 புத்தரின் புரட்சி�ரச் 
சிந்்தமன�ள், பகுத்தறிவுக் �ருதது�ள் அம் 
அம்யா�்ப பரவி அமனவமரயும் ்தன்பால 
ஈரத்தது.

பார்பபனியக் ந�ாள்ம��ளுக்கும் 
நெறிமுமற�ளுக்கும் ைாறா�, சு்தந்திரம், 
சவ�ா்தரததுவம் என வர்ாறறில மு்தன் 
மு்த்ா� முழக்�மிட்டு வந்்த பவுத்தம், 
அரசியலிலும், ை்தததிலும் படிந்து கிடந்்த 
வவ்த ைரபுக் �மற�மள துமடதந்தறிந்்தது. 
பவுத்தம் வளர வளர, பமழய 
ெம்பிக்ம��ளும் ை்தரீதியான �றபமன�ளும் 
ைமறயத ந்தாடங்கின. “உணரம, நன்ரம, 
அழகு ஆகிவறறின் உயிர்நாடிரய புத்ெர் 
தொடடுக் காடடியொக” ைாொகிருஷணன் 
குறிபபிடுகி்றார்.5

பவுத்தததில் எல்லா ஜாதிகள: 

ஒடுக்�்பபட்ட, ்தாழ்த்த்பபட்ட 
ைக்�ளின் சமூ� வாழ்வில நபரிய அளவில 
ைாறறங்�மளக் ந�ாணடு வந்்த்தால 
சாைான்ய ைக்�ள், கூணடிலிருந்து 
விடு்தம் நபறற பறமவ�ள் வபா், 
பவுத்தம் வொக்கிக் கூட்டம் கூட்டைா�்ப 
பறந்து வந்்தனர. வவ்த ஆரியர�ளின் வவ்த 

விதி�மள உமடதது சூததிரர�ள், நபண�ள், 
உயரந்வ்தார/ ்தாழ்ந்வ்தார, ஆணடான்/
அடிமை என எலவ்ாமரயும் எந்்த்ப 
பாகுபாடும் இல்ாைல பவுத்தம் ஆரத 
்தழுவியது. பும்யர சமூ�ததில பிறந்்த 
சுவபா�மனயும், வ்தாட்டி சனி்தமனயும், 
ொவி்தன் உபாலிமயயும் ்தன் சங்�ததில 
இமணெதது, புத்தர பார்பபனியததுக்கு 
எதிர விமனயாறறினார. ்தாழ்ந்்த ஜாதியில 
பிறந்்த பிராக்ரதி, து்பபுரவு்ப பணியாளர 
சுனி்தா, சுடு�ாட்டுக் �ாவ்ரின் ை�ள் 
வசாப�ா, அடிமையாயிருந்்த சுைங்�்ா, 
�ணிம�யர�ளான அம்ரபாலி, 
விை்ா, ந்தாழுவொயாளி சு்பரபுத்தா, 
ந�ாள்மளக்�ாரன் அங்குலிைா்ா, எனக் 
�மடக்வ�ாடியில இருந்்தவர�ளில 
ப்மரயும் பவுத்தம் வரவவறறது. 
பின்னாளில அவர�ள் நபருந்துறவி�ளா�த 
தி�ழ்ந்்தனர. பிற்பபால ொவி்தனான 
உபாலி, ்தம்மை்ப பிக்குவா� உயரும் 
அளவுக்கு சைததுவம் நி்வியது”. சங்�ததில 
வசரந்்த பிறகு ப் நபண�ள் உணெரந்்த 
விடு்தம் அனுபவதம்த இன்று �றபமன 
நசய்தும் பாரக்� முடியாது”6. சமூ�ததின் 
�மடக்வ�ாடி ைனி்தர�ள் ைட்டுமின்றி, 
சாரிபுத்தர, நைாக்�்னா, �ச்சனா வபான்ற 
பிராைணெர�ள், ஆனந்்தர, ராகுல, அனுரா்தா 
வபான்ற நபரிய வியாபாரி�ள், யாசா வபான்ற 
ெ�ரசமப உறு்பபினர�ள், இளவரசர�ள், 
பிரபுக்�ள், வைல்தட்டு வரக்�தம்தச் 
வசரந்்த இமளஞர�ள் ஆகிவயாரும் 
பவுத்தம் ்தழுவினார�ள். ஏமழ�மள 
விட்ப பணெக்�ாரர�ளும், பிரபுக்�ளும் 
எணணிக்ம�யில அதி�ம் இருந்்தனர. 
புத்தரது ஆ்தரவாளர�ளில ை�்த ைன்னன் 
பிம்பிசாரன், வ�ாச் ைன்னன் பவசனாதியும் 
அடங்குவர”.7 

பவுத்ததம்தத ்தழுவியவர�ள் ்தங்�மள 
ை�ரா�வவா தீணடத்த�ா்தவரா�வவா, 
ஏன் இந்துவா�வவா கூட இலம். ொன் 
ஒரு ைனி்தனா� ைாறிவிட்வடன். ொன் 
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கீழ்ஜாதியில பிறந்்தவவனா ்தாழ்ந்்தவவனா 
அல். பவுத்ததம்தத ்தழுவியவுடன் என் 
தீணடாமை அழிந்து விட்டது. என்   �ால�மளத 
்தமளயிட்டிருந்்த தீணடாமையின் 
சங்கிலி இ்பவபாது உமடபட்டு விட்டது. 
இ்பவபாது எலவ்ாமரயும் வபால ொன் 
ஒரு ைனி்தன். என்று பூரி்பபமடந்்தனர. 
பவுத்த ைடங்�ளில வசரந்்த வபாது அமடந்்த 
எலம்யறற பரவசதம்த்ப பார்பபனர�ளும், 
சததிரியர�ளும் கூட அமடந்திருக்� முடியாது 
என்று பரவச்பபட்டனர .8 

பிராைணெச் சதுர வருணெ ்தததுவததுக்கு 
எதிரா� பவுத்தமும், சைணெமும் ெடததிய 400 
ஆணடு�ா்்ப வபாராட்டங்�ள், இந்தியச் 
சமு்தாயததிலும் சையததிலும், அரசியலிலும் 
அழிக்� முடியா்த முததிமர�மள்ப 
பதித்தன. புத்த ை்தம் இந்திய ைக்�ளின் 
நபரும்பாவ்ார ை்தைா� ைாறியது. அது 
பார்பபனியதம்த எல்ா்ப பக்�ங்�ளிலும் 
்தாக்கிய்தால, பார்பபனியம் ைக்�ளிடததில 
நசலவாக்கு இழந்து வந்்தது. பவுத்தம் ஒரு 
மி�்ப நபரிய ைாறறதம்த இந்தியச் சமூ� 
வாழ்விலும், பணபாட்டிலும், அரசியலிலும் 
ந�ாணடு வந்்தது. சூததிரர�ள், மவசியர�ள் 
அரசாணடார�ள். பசு வம்தக்கு எதிரா�வும் 
வரணொசிரைததுக்கு எதிரா�வும் ெடந்்த 
பவுத்தததின் பர்பபுமர�ள், ைக்�மள்ப 
நபரிதும் �வரந்்தன. �லவி பரவ்ானது. 
நபாருளா்தார நிம்யிலும் ெடந்்த மி�்ப 
நபரிய ைாறறங்�ள், விவசாயி�ள் ைததியில 
மிகுந்்த ைதி்பபும் ைரியாம்தயும் நபறறன. 
அரச சமபயிலும், அதி�ாரததிலும், பவுத்தம் 
வளர வளர்ப பார்பபனியததின் நசலவாக்கு 
சரிந்்தது. ஜாதிய அமை்பபு வலுவிழந்து 
ந�ாணடு வந்்தது.

கி.மு.268இல ைவுரிய வம்சததின் 
வபரரசனா� அ்சாகர் ஆடசிக்கு வந்்த பின் 
அதுவமரயிலும் சிற்பபு உரிமை�மளயும், 
சலும��மளயும் அனுபவிதது வந்்த 
பார்பபனர�ள், அவறமற இழக்� வெரந்்தது. 

பவுத்தம் அரசு ை்தைாகியது. அ்தன் பின் 
இந்திய வர்ாறு வவறு திமசயில பயணெம் 
நசய்யத ந்தாடங்கியது. அவசா�ரின் 41 
ஆணடு �ா் ஆட்சியில பவுத்த ்தரைதம்த 
உ்கு முழுவதும் ்தமழக்�ச் நசய்ய ப் 
ொடு�ளுக்கும் தூ்தர�மள அனு்பபினான். 
இ்ங்ம�க்கு ை�ன் ைவ�ந்திரமனயும், 
ை�ள் சங்�மிததிமரமயயும் அனு்பபினான். 
்தமிழ்ொட்டிலும், இ்ங்ம�யிலும் பவுத்தம் 
வவரூன்றியது. கி.பி.14 ஆம் நூறறாணடு 
வமர ்தமிழ்ொட்டில வசாழ ொட்டின் 
ப் பகுதி�ளில பவுத்தம் நிம்நபறறு 
இருந்்த்தா� ையிம் சீனி வவங்�டசாமி 
“பவுத்தமும் ்தமிழும்” நூலில அறுதியிட்டுக் 
கூறுகிறார.

ைவுரிய்ப வபரரசில ரத்தம் சிந்தும் 
யா�ங்�ள் ்தமட நசய்ய்பபட்டன. 
அவசா�ர ஆட்சியிலும் அ்தறகு பின்னரும் 
ஏறக்குமறய 400 ஆணடு�ள் பார்பபனர�ள் 
சமூ�ததில ைதி்பபிழந்து, அதி�ாரமிழந்து 
நின்றார�ள். ்தங்�ளது வவ்த �ா் வைன்மை 
படுபா்தாளததில கிட்பபம்தக் �ணடு �்ங்கி 
நின்றார�ள். ஏைாறறி, ைக்�மளச் சுரணடி 
வாழ்ந்்த வாழ்க்ம� முடிவுக்கு வந்்தம்த 
உணெரந்்தார�ள். “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-பிராைணெ 
ஜா்த�ம் கூறுகிறது.9 பார்பபனர�ளின் 
சைஸ்கிரு்தம் புழக்�ததில இருந்து ைமறந்்தது. 
பிக்கு�ள் ைக்�ள் நைாழியான பாலியில 
உமரயாறறினார�ள்.

 இவவாறு பார்பபனியம் உருக்கும்ந்து 
வபானாலும், உயிர வாழ்ந்து ந�ாணடு்தான் 
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இருந்்தது. அவர�ள் அவவளவு எளிதில 
வீழ்ந்து விடத ்தயாரா� இலம். பவுத்ததம்த 
வீழ்ததி, இழந்்த நசாரக்�தம்த மீட்� 
உறுமீனுக்�ா�க் �ாததிருந்்தனர. �ா்ம் 
அவர�ளுக்குக் ம� ந�ாடுத்தது.

பவுத்தததின வீழ்ச்சி:

80 ஆணடு�ள் வாழ்ந்்த புத்தர, கி.மு 483 
ஆம் ஆணடில குசி ெ�ரததில ைமறந்்த 
பின், அவரது உடல எரிக்�்பபட்டு, 
மிஞ்சிய எலும்பும் சாம்பலும் எட்டு்ப 
பகுதி�ளா�்ப பகுக்�்பபட்டு, எட்டு 
ஊர�ளில பும்தக்�்பபட்டு, அவறறின் வைல 
மசததி்ாயங்�ள் எழு்பப்பபட்டன. புத்தர 
ைமறந்்த சி் ொள்�ளிவ்வய இராஜகிரு�ம் 
ெ�ருக்கு அருகில, பிக்கு�ளின் மு்தல ைாொடு 
ெடந்்தது. அதில புத்தரின் வபா்தமன�ள், 
பிக்கு�ள் �மட்பபிடிக்� வவணடிய ஒழுக்� 
முமற வபான்றமவ ந்தாகுக்�்பபட்டுத 
திரிபி்கமாக நவளி வந்்தது. இரணடாவது 
ைாொடு மவசாலியிலும், மூன்றாம் ைாொடு 
வபரரசர அவசா�ர �ா்ததிலும், ொன்�ாம் 
ைாொடு ைாைன்னன் �னிஷ�ர �ா்ததிலும் 
ெமடநபறறன. ஒவநவாரு ைாொட்டிலும் 
ஏறபட்ட �ருதது வைா்தல�ளால பவுத்தம் 
பிளவுபட்டது. இதில குறி்பபா� மவசாலியில 
ெடந்்த ைாொடு, பவுத்தததிறகுள் ப் பிரிவு�ள் 
வ்தான்றக் �ாரணெைாயிறறு. 

புத்தர ைமறந்்த 100 ஆணடு�ள் �ழிதது, 
பவுத்த சங்�ததில புதி்தா�த வ்தான்றிய பழக்� 
வழக்�ங்�மளக் �ணடிக்கும் நபாருட்டும், 
ைரபுசாரந்்த பவுத்த நெறி�மளக் �ாக்கும் 
நபாருட்டும், 700 பிக்கு�ள் மவசாலியில 
கூடி எட்டு ைா்தங்�ள் ஆராய்ந்்தனர. 
மவசாலியில கூடிய அந்்த இரணடாவது 
பவுத்த்ப வபரமவயில புத்த்ப பிக்கு�ளில 
ஒரு பிரிவினர, துறவி�ளுக்�ான விதி 
முமற�மளச் நசாலலும் விநய பி்கத்தில் 
பதது திருத்தங்�மளக் வ�ாரினர. ஆனால 
அவர�ள் முன்மவத்த சீரதிருத்தங்�ள் 
அமனததும் புத்தருக்கும், பவுத்தததுக்கும் 

எதிரானமவ என்ப்தால, சமப ஏறறுக் 
ந�ாள்ள ைறுத்தது. அ்தனால 10000 பிக்கு�ள் 
்தனி்ப பிரிவா�்ப பிரிந்து வபாயினர என்று 
தீபவம்சம் நூல கூறுகிறது. பவுத்தம் என்கிற 
பகுத்தறிவுக் வ�ாட்மடயில விழுந்்த மு்தல 
விரிசல இதுவவ.

என்றாலும் அ்தற�ான �ருமவ்ப பவுத்த 
சங்�ம் ந்தாடக்�ததிலிருந்வ்த சுைந்து 
வந்திருக்கிறது என்பம்த அ்தன் ந்தாடர 
ெடவடிக்ம��ள் உணெரததின. அ்தனால்தான் 
புத்தர ைமறந்்த நசய்தி வ�ட்டவுடன் 
சி்ரால ைகிழ முடிந்்தது. ”புத்தர இறந்து 
விட்ட்தாவ்வய யாரும் �வம்்பபடாதீர�ள்.  
அவரிடம் இருந்து ொம் விடு்தம் அமடந்து 
விட்வடாம். இது சரியான வழி, இது 
்தவறான வழி என்று ெைக்குத ந்தாலம் 
ந�ாடுத்தவர அவர. இ்பநபாழுது ொம் எம்த 
விரும்புகிவறாவைா அம்தத ்தமடயில்ாைல 
நசய்ய்ாம். அவர இறந்்தது ென்மைவய. 
அ்தற�ா� ஏன் அழ வவணடும். ஏன் பு்ம்ப 
வவணடும். அவர இறந்்த்தது ைகிழ்ச்சிக்குரிய 
நசய்தி அல்வா” என்று சுபக்்தர என்ற 
துறவி கூச்சலிட்டு ைகிழ்ச்சி ஆரவாரம் 
நசய்்த்தா�த வ்தாழர எழில இளங்வ�ாவன் 
்தனது “பவுத்தம்-ஆரிய திராவிட்ப வபாரின் 
ந்தாடக்�ம்” (பக்-8) என்னும் நூலில 
குறி்பபிடுகிறார. பவுத்தததின் வீழ்ச்சிக்�ான 
மு்தல விதது இங்வ� ்தான் விம்தக்�்பபட்டது.

பின்னர பவுத்தம் 18 பிரிவு�ளா�்ப 
பிரிந்்தது. இமவ அமனததும் மூ் 
பவுத்தததிலிருந்து வி்கி, ஒவநவான்றும் 
்தனித்தனி ந�ாள்ம��மளயும், 
ெமடமுமற�மளயும் ந�ாணடிருந்்தன. இந்்த 
பவுத்த உட்பிரிவு�ள் ்தைக்குள்வளவய ்தரக்�ம் 
நசய்து வபாரிட்டுக் ந�ாணடன. அமவ 
பவுத்தததின் அடித்தளதம்தவய ஆட்டம் 
�ாணெச் நசய்்தன. இந்்த 18 பிரிவு�ளின் 
்தததுவக் �ருதது�மள உள்வாங்கிக் 
ந�ாணட ொளாந்்தா பல�ம்க்�ழ�ததில, 
ை�ா புவராகி்தரா� இருந்்த, ைாநபரும் 
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அறிவினரா� அறிய்பபட்ட, ஸ்ரீபரவ்தம் என்று 
அமழக்�்பபட்ட, ொ�ாரஜஜுன குணடாமவ்ப 
பிற்பபிடைா�க் ந�ாணட நாகார்்ஜுனா 
என்ற ஆந்திர்ப பார்பபனர, கி.மு இைண்ாம் 
நூற்றாணடில் ை�ாயானம் என்ற நபயரில 
ஒரு பவுத்த்ப பிரிமவ உருவாக்கினார. 
பவுத்தம் “ஹீனயானம்,” “மகாயானம்” என 
இரணடா�்ப பிளந்்தது. ஹீனயானததில 
(வ்தரவா்தம்) சவுத்திைாந்திகர், ரவபாஷிகர் 
என இரு பிரிவு�ள் வ்தான்றியம்த்ப 
வபா்வவ, ை�ாயானததிலும் மாத்தியமிகர், 
்யாகாசாைர் என இரு பிரிவு�ள் உருவாகின. 
ஹீனயானம், அ்தாவது மூ் பவுத்தம், 
ை�ாயானம் என்னும் புதிய பவுத்தைானது. 
ஹீனயானம் புத்தமர ைனி்தரா�்ப பாரத்தது. 
ை�ாயானம் புத்தமரக் �டவுளாக்கியது.

புத்தரின் ஆரம்ப �ா்ததிலிருந்வ்த, 
பார்பபனர�ள் புத்த ை்தங்�ளில வசரந்து 
வந்்தனர. அ்தன் ந்தாடரச்சியா� இந்து 
ை்தததின் வரணெமும் ஜாதியும் பவுத்தததிலும் 
ஊடுருவியது. ை�ாயான்ப பிரிமவ்ப 
பார்பபனியக் வ�ாட்பாடு�ளுக்கு 
இணெக்�ைான ை்த நிறுவனைா�, நாகார்்ஜுனா 
ைாறறினார. புத்தரின் ந�ாள்ம�க்கு எதிரான 
ஆரியவா்ததம்த ஏறறுக் ந�ாணடார. ெம்மைச் 
சுறறி இரு்பபமவ அமனததும் நவறுமை, ொம் 
�ாணபது அமனததும் ைாயதவ்தாறறங்�ள் 
எனக் கூறிய நாகார்்ஜுனா, ஒரு வம�யான 
சூனிய வா்தததுக்குள், உபநிட்தங்�ளின் 
சிந்்தமன�ளான �ருதது மு்தலவா்தக் 
�ருததுக்குள் மூழ்கினார. ஆரியர�ளின் 
ை�ாயான்ப பள்ளி, ்தன் நைாழிமய 
பாளியிலிருந்து சைஸ்கிரு்தததுக்கு ைாறறிக் 
ந�ாணடது. அவசா�ர �ா்ததிவ்வய 
பவுத்தநெறி ெமடமுமற�ளில புகுந்து 
விட்ட வழிபாட்டுச் சடங்கு�ள், ொ�ாரஜஜுனா 
�ா்ததில நபரிதும் அருவருக்�த்தக்� 
அளவில வளரக்�்பபட்டன. ைாயாஜா்க் 
�ம்த�ள் உருவாக்�்பபட்டன. 
்தாந்திரி�வா்தம் உயரததி்ப பிடிக்�்பபட்டது. 
பவுத்த பிக்கு�ள் ஆடம்பரைான 

உமட�வளாடும் ஆபரணெங்�வளாடும் பவனி 
வரத ந்தாடங்கினர. பிச்மச நபறற உணெவில, 
ொள்�மளக் �டததி வந்்த பவுத்த பிக்கு�ள், 
இ்பவபாது அறுசுமவ உணெமவ உணடு 
ைகிழ்ந்்தனர. ்தங்�ம், நவள்ளி வபான்ற விம் 
உயரந்்த நபாருள்�ள் ென்ந�ாமடயா� வந்து 
குவிய, துறவி�ள் புதிய வாழ்க்ம�க்குள் 
நசன்றனர. பவுத்த பிக்கு�ள் ்தங்�ள் 
�டமைமய ைறந்து, பவுத்த வி�ாமர�ளில 
இன்பதம்த துய்க்�த ந்தாடங்கிய்தால, 
ைக்�ளிடம் அவர�ளுக்கு இருந்்த நசலவாக்கு 
குமறந்்தது.

புத்தர �டவுள் ஆனார. புத்தமர 
வழிபடுவ்தன் மூ்ம் வைாட்சம் அமடய்ாம். 
புத்தரும் �ாளிவ்தவியும் ஒன்று ்தான், பிரம்ைா, 
விஷணு, சிவன் ஆகிவயாரும் பூமஜக்குரிய 
ந்தய்வங்�ள் ்தாம், என்நறல்ாம் பர்பபுமர 
நசய்ய்பபட்டன. இந்து ை்தம் விஷணுவின் 
பதது அவ்தாரங்�ளில, புத்தமர ஒன்ப்தாவது 
அவ்தாரைாக்கியது. புத்தரின் வர்ாறு 
திரிக்�்பபட்டது. புத்தருக்கு முன்னர 
24புத்தர�ள் பிறந்்த்தா�வும், புத்தருக்கு்ப 
பின்னர ப் புத்தர�ள் பிறந்்த்தா�வும் 
இ்ங்ம�யின் ை�ாவம்சம் வர்ாறு 
�ம்த நசான்னது. பவுத்தர�ளுக்குள் ஜாதி 
வவறுபாடு�மள உருவாக்கியது. உருவ 
வழிபாடு ந்தாடங்கியது. பார்பபனியதம்த 
உள்வாங்கிக் ந�ாணட்தன் அமடயாளைா� 
அது பரவிய ப் ொடு�ளிலும், ஜாதியததின் 
விம்த�மள ஊன்றிச் நசன்றது. அ்தாவது 
ை�ாயான பவுத்தம் “மூட ெம்பிக்ம��ள் 
ந�ாணட �ழிவு்ப நபாருள்�ளுக்கு ஒரு 
வா�னைா� ைாறி விட்டது”.10

பவுத்தம் முறறிலும் 
அழிதந்தாழிக்�்பபட்ட வவணடும். மீணடும் 
வவ்தம் அரியமணெயில ஏற வவணடும் 
என்கிற சதியின் விமளவால, ைவுரிய ைரபின் 
�மடசி ைன்னனான பிைகத்ைெரன அவனது 
வபார்பபமடத ்தளபதியா� இருந்்த மவதி� 
நவறி ந�ாணட புஷயமித்திைன் கி.மு.185இல் 
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ஒரு ராணுவ அணிவகு்பபின் வபாது, 
அரசனின் ்தம்மயக் ந�ாய்து ந�ான்று 
விட்டு ஆட்சிமயக் ம�்பபறறினான். 
பவுத்தததுக்கு எதிரவிமனயா� வவ்த 
யா�ங்�ளுக்கு உயிர ந�ாடுத்தான். ராஜசூய 
யா�தம்தயும் ெடததினான். பவுத்த 
இ்க்கியங்�ள் சாம்ப்ாக்�்பபட்டன. 
புத்தரின் வபா்தமன�மளச் சுைந்து 
ந�ாணடிருந்்த 84,000 பவுத்த ஸ்தூபி�ளும், 
பாடலிபுததிரததிலும் அம்தச் சுறறியுள்ள 
பகுதி�ளிலும் இருந்்த பவுத்த ைடங்�ளும், 
எரிததுச் சாம்ப்ாக்�்பபட்டன. பவுத்த 
பிக்கு�ளும், நபண துறவி�ளும், பவுத்தம் 
்தழுவிய ைக்�ளும் ஈவிரக்�மின்றி்ப 
படுந�ாம் நசய்ய்பபட்டனர. 
ஒவநவாரு புத்த துறவியின் ்தம்க்கும் 100 
நபாற�ாசு�ள் விம் மவக்�்பபட்டன. 
அவனுமடய ஆட்சிக் �ா்ததில ்தான் ைநு 
ஸ்மிருதி எனும் பார்பபனியச் சட்டத ்தததுவ 
நூல ந்தாகுக்�்பபட்ட்தா� அம்வபத�ர 
கூறுகிறார. பவுத்தம் வீழ்வ்தறகும், 
வலுவிழந்து கிடந்்த பார்பபனீயம் 
மீணடும் எழுவ்தறகும் புஷயமிததிரவன 
�ாரணெைா� இருந்்தான் என்ப்தற�ா�வவ 
மவதி� இந்துததுவவாதி�ளால 
ந�ாணடாட்பபடுகிறான். மவதி� நவறியும், 
பவுத்த நவறு்பபும், பார்பபனியதம்த ைறு 
நிரைாணெம் நசய்வம்தயும் வொக்�ைா�க் 
ந�ாணட சுங்�ர�ளின் ஆட்சியில, 
பவுத்தர�ளின் நிம் எவவாறு இருந்்தது 
என்று வரணி்பபம்த விடக் �றபமன 
நசய்து ந�ாள்வது எளிது. இ்பவபாதும் 
கூட ப் பவுத்தர�ள், புஷயமிததிரன் 
நபயமர மி�வும் நவறு்பவபாடு சாபமிடும் 
முமறயில ்தான் உச்சரிக்கிறார�ள்” 
என்கிறார வர்ாறறாசிரியர எச்.பி.சாஸ்திரி. 
அ்பபடி என்றால அந்்தக் ந�ாடுமை 
எத்தன்மையுமடயா� இருந்திருக்கும் 
என்பம்த, �றபமன நசய்து பாருங்�ள். 

கி.பி. 3 ஆம் நூறறாணடில ந்தாடங்கிய 
குபெர்களின் ஆடசி (கி.பி 300-கி.பி.600) 

பார்பபனர�ளுக்கு்ப நபாற�ா்ைா� 
இருந்்தது. பார்பபனர�ளின் ப் 
நவறறிக்கும், புததுயிர்பபுக்கும் அவர�ளது 
ஆட்சி துமணெயா� இருந்்தது. ைவுரியர�ளின் 
�ா்ததில இழந்து வபான ்தங்�ளது 
நசலவாக்ம�க் கு்ப்தர�ள் �ா்ததில 
அரசியலிலும் சமூ�ததிலும் பணபாட்டிலும் 
மீட்நடடுக்�த ந்தாடங்கினர. பசுமவ்ப 
புனி்த்பபடுததும் “வ�ா பூமஜ” இந்்தக் 
�ா்ததில ்தான் ந்தாடங்கியது. 
பவுத்த்ப புரட்சியால ஒழிந்து வபான 
்தாயதது�ளும், ைந்திர முடிச்சு�ளும் 
மீணடும் ைரியாம்தமய்ப நபறறன. 
மூடெம்பிக்ம��ளான வபவயாட்டு்தல, 
ஆவிவிரட்டு்தல, ைந்திரவவம், வசாதிடம் 
ைறறும் ந்தய்வங்�ள், புனி்த இடங்�ள் 
என ச�்தம்தயும் மீட்டுருவாக்�ம் நசய்து 
ந�ாணடனர. வர்ாறு�ள் திருத்த்பபட்டன. 
்தமிழின் நசவவியல இமசயான 
்தமிழிமசமயயும், ந்தான்மையான 
கூததுக் �ம்மயயும் ம�்பபறறி, 
அம்தத ்தங்�ளுக்�ான்தா� உரிமை 
ந�ாணடாடியம்த்ப வபான்வற, பவுத்த 
சித்தாந்்ததின் வவர வவ்தததில உள்ளது 
என்று நசாந்்தம் ந�ாணடாடி வர்ாறமறத 
திருததி எழுதினார�ள். பவுத்ததம்த அ்தன் 
மி� நீரதது்ப வபான வடிவததில பின்பறறி, 
புத்தமர ஆலிங்�னம் நசய்து ந�ாணடனர. 
பவுத்தததின் பு�ழ் பர்பபிய ஸ்தூபி�மளயம், 
புத்தர சிம்�மளயும் இடிதது விட்டுக் 
வ�ாயில�மளக் �ட்டினர. ப் சைணெ, 
புத்த ஆ்யங்�ள் இந்துக் வ�ாயில�ளா� 
உருைாறறம் நசய்ய்பபட்டன. ஆனாலும் 
கி.பி ஆறாம் நூறறாணடு வமர பவுத்தம் 
்தான் இந்திய ொ�ரி�தம்த நிரணெயி்பப்தா� 
இருந்்தது என்கிறது வர்ாறு. 

12 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்்ந்த புகழ்கபற்ற 
வரலாற்றாசிரியரான கல்கணன ்தரும் 
கெய்திகள:

�ாஷமீர ைன்னன் ஜாலுக்�ன், பவுத்த 
ைடா்யங்�ளிலிருந்து எழு்பப்பபடும் 
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சங்ந�ாலி ்தனது தூக்�தம்தக் ந�டு்பப்தா�க் 
கூறி இடிததுத ்தள்ளினான். ைறநறாரு 
�ாஷமீர ைன்னனான அபிைன்யு 
ஆணடுவ்தாறும் ஆயிரக்�ணெக்�ான 
பவுத்தர�மள இன்பபடுந�ாம் நசய்்தான். 
அவ்த �ாஷமீரில பவுத்த ை்தததினர ஒரு 
நபணமணெக் �டததிய்தால ெவரன் என்ற 
கின்னரன் ஆயிரக்�ணெக்�ான பவுத்த 
ைடா்யங்�மளத தீக்கிமரயாக்கினான். 
வபராசிரியர பி.்ட்சுமி ெரசு கூறுகிறார… 
�னிஷ�ர ைமறந்்த 100 ஆணடு�ளுக்கு்ப 
பின் சிராவஸ்தி ைன்னன் விக்கிரைாதித்தன், 
பவுத்தர�மள ந�ாடுமை்பபடுததினான். 
சிவ பக்்தனான மீராகு்ன் பவுத்த 
ை்தததினமர நவட்டி வீழ்ததினான். 
வங்�ாள ைன்னன் சசாங்�ன் பவுத்தர�மள 
்தனது நஜன்ை எதிரி�ளா�க் �ருதினான். 
வபாதி ைரதம்த வவவராடு சாய்்பப்தறகு்ப 
ப்முமற முயன்றான். ைன்னன் 
சு்தன்வனன் ்தனுஷவ�ாடி பா்ததிலிருந்து 
இைா்யம் வமர பவுத்த குழந்ம்த�ள், 
முதியவர�ள் என்று பாராது அமனவமரயும் 
ந�ான்றுவிடுைாறு ஆமணெ பிற்பபித்தான்.11

பவுத்த்ப புரட்சி, பார்பபனர�ளின் 
வவ்த விதி�மளச் சுக்கு நூறாக்கிய்தால, 
எல்ாவறமறயும் இழந்்த நிம்யில 
இருந்்த பார்பபனர�ள் மீணநடழுந்து, 
்தங்�ளது அதி�ாரம், ஆளுமை, நசலவாக்கு 
அமனதம்தயும் ஒன்றா�த திரட்டி, 
வவ்த ைந்திரங்�ளின் �ா்டியில கிடந்்த 
ைன்னர�ளின் அருகில இருந்்தபடி, 
பவுத்ததம்த இந்தியாவில வவவராடு நவட்டி 
வீழ்ததினார�ள் என்கிற வர்ாறு ஒருபுறம் 
இருக்�,

இந்துக்�ள், பவுத்தர�ள் மீது ெடததிய 
ந�ாடூரைான படுந�ாம்�மள விட, 
முஸ்லிம் பமடநயடு்பபாளர�ள் ெடததிய 
ந�ாடூரைான ந�ாம்�ள் அதி�ம் 
என்றும், ொளந்்தா, விக்ரைசீ் நஜ�த்த்ா, 

ஓ்தந்்தபுரி மு்தலிய பவுத்த்ப பல�ம்க் 
�ழ�ங்�மளயும், பவுத்த ைடங்�மளயும் 
இசு்ாமியர�ள் அழிதந்தாழித்தார�ள் 
என்றும், அ்தறகுக் �ாரணெம், புத என்கிற 
அரபுச் நசாலலுக்கு உருவச் சிம் என்ற 
நபாருளும் உள்ள்தால, பவுத்தம் ஓர 
உருவ வழிபாட்டுச் சையம் என்கிற �ருதது 
இஸ்்ாமிய்ப பமடநயடு்பபாளர�ள் 
நெஞ்சில குடிந�ாணடிருந்்த்தால, பவுத்தம் 
அழிதந்தாழிக்�்பபட்ட வவணடியவ்த என்று 
�ருதி, பவுத்தம் பரவிய இடங்�ளிந்ல்ாம் 
அம்த அழிதந்தாழி்பபதில இஸ்்ாமியர 
முன்னின்றனர என்று அம்வபத�ர, 
வர்ாறறின் ைறநறாரு பக்�தம்தத திறந்து 
�ாட்டுகிறார. பவுத்த சையக் குருைார�ளின் 
அமை்பபு இஸ்்ாமியர�ளின் வாளுக்கு 
இமரயானது என்றும், இஸ்்ாமியர�ளின் 
வாளுக்கு அஞ்சிய ஆயிரக்�ணெக்�ான 
பவுத்தர�ள், பவுத்தத துறவி�ள் வெபாளம், 
(வெபாளததில இரணடாவது நபரிய ை்தம் 
பவுத்தம்) திவபதது, வபான்ற இடங்�ளுக்குத 
்த்பபி ஓடிவிட, எஞ்சியவர�ள் இஸ்்ாம் 
சையதம்தத ்தழுவிய்தா�வும், பவுத்ததம்த 
ஒழித்ததிலும், இந்தியாமவ விட்டு 
நவளிவயறறியதிலும், இஸ்்ாமிய்ப 
பமடநயடு்பபாளர�ளுக்கு்ப நபரும் 
பங்குணடு; அதில எந்்த அய்ய்பபாடும் 
இருக்� முடியாது என்று அம்வபத�ர 
அழுத்தைா� ்தனது “பவுத்த சையததின் 
ெலிவும் வீழ்ச்சியும்’ என்ற �ட்டுமரயில 
குறி்பபிடுகிறார.

உ்கில ை்ததம்த ைய்யைாக்கி ெடந்்த 
யுத்தங்�ள் ஏராளம், பிற ை்தததினமர ஈவு 
இரக்�மின்றிக் ந�ான்நறாழித்த புனி்த்ப 
வபாரின் வர்ாறு�ளும் �ணெக்கின்றி 
கிடக்கின்றன. (கிபி.6 ஆம் நூறறாணடில 
ைதுமரயில 8000 சைணெர�மளக் �ழுவவறறிய 
வர்ாறு அமனவரும் அறிந்்தவ்த). 
ஆனால பவுத்ததம்த, பவுத்தர�மள 
இந்தியாமவ விட்டுத துரத்தச் சதி�ளும், 
ந்தாடரந்து ப் நூறறாணடு�ளா� 
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ெடத்த்பபட்ட �ருமணெயறற ந�ாம்�ளும் 
ந�ாடுமை�ளும், உ்கில வவறு எந்்த 
ை்தமும் சந்தித்தது இலம்.

பவுத்தப் பிரிவுகள-ஜாதியம்:

ை�ாயான பவுத்தம் இந்தியாவிலும் 
அணமட ொடு�ளிலும் பரவியது. ை�ாயான 
பவுத்தததின் நீட்சியா� பிற�ா்ததில 
வ்தான்றிய வஜைாயன பவுத்ெம், திதபத்தில் 
ஜாதி�வளாடு பயணெம் நசய்கிறது. ஜ்பபானில 
பின்பறற்பபடும் பிரிவு ஷிங்கான் பவுத்ெம். 
சீனாவில ஒரு �ா்ததில பரவ்ா�த ெரச 
பூமிக பிரிவு இருந்்தது. சீனாவில ்தாங் அரச 
ைரபு �ா்ததில வ்தான்றிய தசன் பவுத்ெம், 
பின்னர ந்தறகு வியட்ொம், வடகிழக்கு 
ந�ாரியா கிழக்கு ஜ்பபான் வமர பரவியது. 
ொய்்ாந்து ொட்டின் அமனதது பவுத்த்ப 
பிரிவு�ளும் ஒரு சி் சமூ�்ப பிரிவு 
ைக்�மளக் கீழானவர�ளா�வவ �ருதுகிற 
வபாக்கு நி்வுகிறது. தநவார் பவுத்ெம் 
பிரிவு வஜராயனதம்த அடி்பபமடயா�க் 
ந�ாணடது.

1956இல் அம்்பத்கர் பவுத்த நெறிமயத 
்தழுவிய வபாது, ஹீனயானம், ை�ாயானம், 
வஜரயானம் வபான்ற பிரிவு�ளின் 
ந�ாள்ம��மளயும், வபா்தமன�மளயும் 
நிரா�ரிதது விட்டு, இந்து ை்ததம்தயும், 
ஜாதிமயயும் நிரா�ரிக்கிற நி்யா பவுத்ெ 
இயக்கம் / நவயான பவுத்ெம் என்கி்ற புதிய 
பவுத்ெப பிரிரவத் வ்தரந்ந்தடுத்தார. ஒவர 
ொளில ஆறு ்ட்சம் வபர இந்து ை்தம் 
விட்டு நவளிவயறி, ெவயான பவுத்தததில 
அய்க்கியைானார�ள். இந்தியாவில சுைார 8.4 
மிலலியன் பவுத்தர�ள் உள்ளனர. இவர�ளில 
87 விழுக்�ாடு ெவயான பவுத்தததில 
உள்ளனர. அவர�ளில நபரும்பகுதி 
பட்டியலின ைக்�ளா� இரு்பப்தாவ்வய 
ெவயான பவுத்தததுக்குத ்தலித முததிமர 
குத்த்பபடுகிறது.

கி.மு. மூன்றாம் நூறறாணடு வமர 
இ்ங்ம�த தீவில இருந்்த பமழய ்ெைவாெ 
பவுத்ெம், கி.மு. மு்தல நூறறாணடில ஆதி 

பவுத்தக் ந�ாள்ம�க்கு ைாறா�்ப புதிய 
பவுத்ததம்த நைல் நைல் உள்வாங்கிக் 
ந�ாணட்தால, �ா்்பவபாக்கில ஜாதியும் 
உள்வள நுமழந்்தது. �ாரவா, நபரவா, 
ப்த�ாைா, ந�ாவி�ை, வபா்த�ரா, நைா்தலிய, 
சின்னராயா, ைரக்�்வ�, ரவட்ா, 
ராஜவகும்புரா, நராடியா, சா்�ை வபான்ற 
18 ஜாதி�ளும், ப் உட்பிரிவு�ளும் பவுத்தக் 
ந�ாள்ம�க்கு எதிரா�, ஏறறத ்தாழ்வு�வளாடு 
இன்னமும் ஜாதிய அமடயாளதவ்தாடு 
இருக்கின்றன. பவுத்தர�ள் இந்துக்�மள்ப 
வபா்வவ ஒரு ஜாதியச் சமூ�ைா�வவ 
வாழ்கிறார�ள். இ்ங்ம�யில பிர்தைரா�வும், 
அதிபர�ளா�வும் இருந்்தவர�ளில 99 
விழுக்�ாடு தகாவிகம என்ற ஜாதிமயச் 
வசரந்்தவர�வள. 

இ்ங்ம�யின் பவுத்த சங்� அமை்பபு 
முமறமய நிக்காய என்று அமழக்கின்றனர. 
அது மூன்று பிரிவு�ளா�  ஜாதி ரீதியில பிரிந்துக் 
கிடக்கின்றது. அந்்த்ப பிரிவுக்குள்ளும் 
ஜாதி உட்பிரிவு�ள் இருக்கின்றன. அம்த 
யாழ்்பபாணெ இந்து ஜாதிய �ட்டமை்பபு 
முமறவயாடு ஒ்பபிட்டால, நவள்ளாளர, 
�மரயார, ்தலித எ்பபடி இந்தியாவில 
அமனதது ஜாதியினரும் அரச்ச�ரா� 
இன்று வமர வபாராட வவணடியுள்ளவ்தா, 
அது வபான்ற நிம் இ்ங்ம� 
பவுத்தததிலும் உள்ளது. அங்வ� உள்ள உயர 
ஜாதியினரான ந�ாவி�ை ஜாதி ்தவிர, பிற 
ஜாதியினருக்குத தீட்மச ைறுக்�்பபடுகிறது. 
ந�ாவி�ை ஜாதி ்தவிரத்தவர�ள், பவுத்தத 
துறவி�ளா� ஆவ்தறகு அரசு ஆ்தரவா�வும் 
அனுசரமணெயா�வும் இலம். 1803 ஆம் 
ஆணடு பவுத்தத துறவி�ளா�க் ந�ாவி�ை 
ஜாதிமயச் வசரந்்தவர�வள இருக்� வவணடும் 
என்று சட்டம் இயறற்பபட்டது. பிற 
ஜாதியினருக்கு்ப பவுத்த துறவி�ளுக்�ான 
தீட்மச ்தர ைறு்பப்தால, பிற ஜாதியினர பரைா, 
்தாய்்ாந்து நசன்று தீட்மச நபறறு, அந்்தச் 
சமூ�ததுக்�ான ைடங்�ளில துறவி�ளா� 
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அைரகின்றனர. இன்மறக்கும் இ்ங்ம� 
ொளி்தழ்�ளில பவுத்த்ப பிக்குவா� ஆவ்தறகு 
ந�ாவி�ை ஜாதிமயச் வசரந்்தவர�ள் வ்தமவ 
என விளம்பரங்�ள் வருகின்றன.12 (்தமிழர 
�ளம் 12.04.2019.) இங்வ� ஜாதிக்கு ஒரு 
வ�ாயில �ட்டிக் ந�ாள்வம்த்ப வபா், 
இ்ங்ம�யில ஜாதிக்ந�ாரு பவுத்த 
வி�ாமர �ட்டிக் ந�ாள்கின்றனர. 1810 
வமர, பாணெர துமறயிலுள்ள பவுத்த 
வி�ாமரயில ந�ாவி�ை ஜாதியினர ஒரு 
புறமும், ஏமனவயாருக்கு ைறுபுறமும் இடம் 
ஒதுக்�்பபட்டிருந்்தது. அம்த எதிரததுக் �ராவ 
ஜாதிமயச் வசரந்்த 18 வபர நவளிவயறி, 
நசாந்்த வி�ாமர அமைததுக் ந�ாணட்தா� 
்தமிழர �ளம் (12.04.2019) குறி்பபிடுகிறது. 
இ்ங்ம�யில ைட்டுைல், இந்து ை்தம் ்தடம் 
பதித்த இடங்�ளிந்ல்ாம், இந்து ை்தததின் 
ஆன்ைாவான ஜாதியின் நிழல அதி�ைா�வவ 
பதிந்துள்ளது.

இவவாறா�்ப பவுத்தம் �டந்்த 2500 
ஆணடு�ளா� உள் முரண�ள், ப் 
பிரிவு�ள், சுங்� வம்ச அரசர�ள், கு்ப்தர�ள், 
வவ்த நெறிமுமற�ள், ொ�ாரஜஜுனர�ள், 
பார்பபனிய அடிவருடி அரசர�ள், 
இஸ்்ாமிய்ப பமட எடு்பபாளர�ள் என்ப 
ப்ரும் எய்்த ஏவு�மணெ�ளில சிக்கி, ்தததுவ 
வறட்சியில சி்தறி ெலிவுறறு இருந்்தாலும், 
அது இன்னமும் ப் ொடு�ளில உயிர 
வாழ்ந்து ந�ாணடிருக்கிறது. ஆனால அது 
�வு்தை புத்தரின் சைததுவம், பகுத்தறிவு, 
வவ்தைறு்பபு சிந்்தமன�மளத ்தாங்கி்ப 
பிடித்த பவுத்தைா� இலம். 

இந்தியாவில பவுத்தம் மீணடும் 
புத்தாக்�ம் நபறுைா? ்தமழதது வளருைா? 
என்பது வ�ள்விக்குறிவய. �ாரணெம் பவுத்த்ப 
பிரிவு�ளான ஹீனயானம், ைொயானம், 
வஜரயானம், ெவயானம் என்ப பிரிவு�ள் 
எதுவா� இருந்்தாலும், அமவ அமனததும் 
மவதி� இந்து ை்தததின் திரு்தராஷடிர 
ஆலிங்�னததில சிக்கிக் ந�ாணடுள்ளன. 

இன்மறக்கும் இந்தியாவில ஜாதிக் 
ந�ாடுமை�ளிலிருந்து ்த்பபிக்�, பவுத்த 
நெறி�மளத ்தழுவிக் ந�ாணடவர�ளில 
ப்ரும் ்தாழ்த்த்பபட்ட, பழங்குடியின 
ைக்�ளா�வவ இருக்கின்றனர. ஆனாலும் 
அவர�ளும் ஜாதி அழுக்கு�மளச் 
சுைந்்தபடிவய வாழ்கின்றனர. பவுத்தததுக்கு 
ைாறிய்தால ஜாதிய சமூ�்ப படிநிம்�ளில, 
ெமடமுமற வாழ்க்ம�யில நபரிய 
ைாறறம் எம்தயும் �ாணெவிலம்யா்த்தால, 
அம்வபத�ருக்கு்ப பின் பவுத்தம் ்தழுவு்தல 
என்பது நபரிய அளவில �வனம் ஈரக்கும் 
வம�யில ெமடநபறவிலம். 

மவதி� ை்தததின் சாதியத்தால 
இழிவு�மளயும் அவைானங்�மளயும், 
பிறபடுத்த்பபட்ட, ஒடுக்�்பபட்ட சமூ� 
ைக்�ள் தினம் தினம் சந்தித்தாலும், வவறு 
பாம்த அறியா்த்தால அ்தவனாடு வாழ்ப 
பழகி விட்டனர. சைததுவம், பகுத்தறிவு�மள 
நெறி�ளா�க் ந�ாணடுள்ள பவுத்த 
நெறி�வள உணமையான விடு்தம்மயத 
்தரும் என்கிற �ருதது ஒரு பிரச்சார 
வடிவைா�க் கூட அவர�மள எட்டவிலம் 
என்பது வவ்தமனக்குரியது. பவுத்தததுக்கு 
ைாறியவர�ள் கூட, பவுத்த நெறி�ளுக்கு 
ைாறா� மவதி� ை்தததின் வழி்பாட்டுச் 
சடங்கு�ளிலும், சாததிரங்�ளிலும் இருந்தும் 
விடுபட முடியாைல ்தள்ளாடுவ்தா�வவ 
நசய்தி�ள் கூறுகின்றன. அம்வபத�மர 
ஆசானா�வும், ்தம்வரா�வும், 
வழி�ாட்டியா�வும் ந�ாணடாடும் 
்தாழ்த்த்பபட்ட ைக்�ளில ப்ரும் 
அம்வபத�ரின் படததுக்கு அருகில, அவரது 
வ�ாட்பாட்டுக்கு எதிரான இந்து ை்தக் �டவுள் 
படங்�மள மவதது வணெங்கும் வபாக்கு�ள், 
நெறபயிர�வளாடு �மள�மளயும் 
வளர்பபது வபான்றவ்த. இந்திய்ப 
பவுத்தர�ள் இமவநயல்ாம் ஆய்வுக்கு 
உட்படுததியா� வவணடியிருக்கிறது. 
அதுவும் இந்தியாவின் அரசியல, சமூ�ம், 

பணபாட்டுத ்தளங்�ளில நி்வுகின்ற 
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சிற்பபான ்தன்மை�மள, இந்திய பவுத்தர�ள் 

முறவபாக்குச் சிந்்தமனயாளர�ளுடன் 

இமணெந்து, கூரமையா� ஆய்வுக்கு 

உட்படுததினாந்ாழிய, பவுத்தம் வவரவிட 

வவறு குறுக்கு வழி�ள் எதுவும் இலம். 

அடிககுறிப்புகள:

1. இந்து ை்தம் எங்வ� வபாகிறது-அக்னி

வொததிரம்ராைானுஜ்தாத்தாச்சாரியார-

பக்-27

2. இந்திய வர்ாறறில ப�வத கீம்த-

பிவரம்ொத பசாஸ் .பக்150-151

3. புத்தரும் அவரது ்தம்ைமும்-டாக்டர 

பாபாசாவ�்ப அம்வபத�ர.பக் 93 .

4. பவுத்த அறவியல-இரா.வீச்சாளன்.பக் 15

5. உ்�ாய்தம்-சட்வடாபாதயாயா -பக் 611.

6. வர்ாறறில பிராைணெ நீக்�ம்-

்பரஜரஞ்சன்ைணி.பக் 140

7. உ்�ாய்தம் - பணமடக்�ா் இந்திய்ப 

நபாருள்மு்தல வா்தம் பறறிய ஆய்வு.- 

வ்தவி பிரசாத சட்வடாபாதயாயா -பக் 604.

8. வர்ாறறில பிராைணெ ை்தம்-அருணென்.  

பக்1 44

9. இந்திய வர்ாறறில ப�வத கீம்த.-

பிவரம்ொத பசாஸ் பக் 186

10. ஆரிய திராவிட்ப வபாரின் ந்தாடக்�ம்- 

எழில .இளங்வ�ா .பக் 6 8

11. இந்திய வர்ாறறில ப�வத கீம்த-

பிவரம்ொத பசாஸ் -பக் 208.

12. ்தமிழர �ளம் 12-04-2019.

ஆசிரியர குறிப்பு:

மு. சங்ம�யா, இந்திய அரசின் 

ந்தாம்தந்தாடரபு நிறுவனததில 

(BSNL) அதி�ாரியா�்ப பணியாறறி ஓய்வு 

நபறறவர. வ்தசிய ந்தாம்தந்தாடரபு 
ஊழியர�ள் சம்வைளனததிலும் (NFTE 
-BSNL), அமனததிந்திய ந்தாம்தந்தாடரபு 
அதி�ாரி�ள் சங்�ததிலும் பலவவறு 
நபாறு்பபு�மள வகித்தவர. ைனி்த உரிமை 
ஆரவ்ர. 

இவரது மு்தல பமட்பபான “்ணடன் 
- ஒரு பமழய சாம்ராஜயததின் அழகிய 
்தம்ெ�ரம்” என்ற நூலுக்கு, ்தமிழ்ொடு 
அரசின் ்தமிழ் வளரச்சித துமற, 2013ஆம் 
ஆணடின் சிறந்்த பயணெ இ்க்கிய நூலுக்�ான 
விருதிமன வழங்கியது. உ்�ையம் 
இந்தியாவில ஏறபடுத்த்ப வபாகும் ்தாக்�ம் 
பறறிய “பன்னாட்டுச் சந்ம்தயில பார்த 
ைா்தா”, இந்திய வ்துசாரி�மள்ப பறறிய 
“�ாவி என்பது நிறைல்” வபான்ற இவரது 
நூல�ள் நபரிதும் வபச்பபட்டமவயாகும். 
இவரது நசாந்்த ஊர, தூததுக்குடி ைாவட்டம், 
வ�ாவிலபட்டி வட்டததில, துமறயூர என்ற 
சிறறூர (கிராைம்). வசி்பபது ்தமிழ் வளரத்த 
ைாைதுமரயில.
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