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இ�தியாவ�� சாதிக� 
உள்�ர ் மற்�ம் உலகளா�ய அள�ல் மாந்தரின்

நாகரிக வளரச்�்�ன் ெதா�ப்பாக �ளங்�ம் காட�்ப்
ெபா�டக்ைள நாம் கண் �டாகப் பாரத்்��ப்ேபாம்
எனத் �ணிந்�ைரப்ேபன். ஆ�ன், மாந்தரின்
நி�வனங்கள் (Huitith Tristitutions) என்பவற்ைற
ெவளிப்ப�த்தக் ��யன�ம் உள்ளன என்�ம்
க�த்ைதச ் �லேர ஏற்கக்��ம். மாந்தரின்
நி�வனங்கைள ெவளிப்ப�த்�க் காட�்வ� என்ப�
�ேநாதமானெதா� க�த்ேத; �லர ் இதைன
�ரட�்த்தனமான க�த்ெதன்�ம் �றலாம். எனி�ம்,
மா�ட�யல் ஆய்�ல் ஈ�பட�்ள்ள மாணவரக்ள் என்ற
வைக�ல் உங்க�க்� இந்தக் க�த்� ��ைமயானதாக
இ�க்கா�. இ�க்கலாகா� எனக் க���ன்ேறன்.
எப்ப��ம் இந்தக் க�த்� ��யதாக இ�க்கலாகா�. 

நீங்கள் யாவ�ம் பாம்ப்��ன் (Psmpil) �ைத�கள்
ேபான்ற �ல வரலாற்�ச ் �ன்னங்கைளப்
பாரத்்��ப்�ரக்ள். இவற்�ன் ெதான்ைமச ் �றப்ைப�ம்
வரலாற்ைற�ம் �ளக்��ைரப்பதற்ெகன்�
பணியாற்�ம் வ�காட�்களின் வ�ணைனகைள
�யந்� ேகட�்�ப்�ரக்ள். என் க�த்�ப்ப� மா�ட�யல்
மாணவரக்�ம் ஒ� வைக�ல் இந்த வ�காட�்கைளப்
ேபான்றவரக்ேள என்ேபன். அவரக்ைளப் ேபான்ேற ச�க
நி�வனங்கைள �ளக்��ைரப்பதற்�த் தம்மால் ��ந்த
அள� தம் ெசாந்த ��ப்� ெவ�ப்�கைளக் கடந்� அேத
ேவைள�ல் ��ந்த ஆரவ்த்ேதா�ம் ெபா�ப்ேபா�ம்
அவற்�ன் ேதாற்றத்ைத�ம் ெசயற்பா�கைள�ம்
இவரக்ள் ஆய்� ெசய்�ன்றனர.் 

ெதான்ைமக்காலச ் ச�தாயத்ைத�ம் தற்காலச்
ச�தாயத்ைத�ம் ஒப்�ட�் ேநாக்�வ�ல் ஈ�பா�
ெகாண்�ள்ளவரக்ளான இந்தக் க�த்தரங்�ல் கலந்�
ெகாண்�ள்ள நம் மாணவ நண்பரக்ளில் ெப�ம்பாேலார்



தம்ைமக் கவரந்்�ள்ள தற்கால மற்�ம் பண்ைடய கால
நி�வனங்கைளத் ெதரிந்� �றம்பட எ�த்�ைரக்க
வல்லவரக்ளாவர.் இந்த மாைலப் ெபா��ல் நா�ம்
என்னால் இயன்றவைர உங்கைள ம�ழ்�ப்பதற்�
இந்�யா�ல் சா�கள்: அவற்�ன் அைமப்�யக்கம் -
�றப்�ம் வளரச்�்�ம் என்�ம் தைலப்�ல் என்
கட�்ைரைய பைடக்க ��ம்��ன்ேறன். 

நான் எ�த்�க் ெகாண்�ள்ள தைலப்�ன்
�க்கல்கைள நீங்கள் அ�ந்��க்�ன்�ரக்ள். என்ைன�ட
அ�வாற்ற�ம் எ�த்தாற்ற�ம் �க்ேகார ்பலர ்சா�கள்
பற்�ய ��ரக்ைள ��ப்பதற்� �யன்�ள்ளனர.்
எனி�ம் �ர��ஷ்டவசமாக இப்��ர ்�ளக்�க் ெகாள்ள
��யாத� என்� ��வதற்�ரியதாக இல்ைலயா��ம்
'�ளக்கப்படாததாகேவ இ�ந்� வ��ன்ற�. சா�
ேபான்ற �கப் பழைம வாய்ந்த அைமப்�ன் �ழப்பமான
�க்கல்கைள நான் நன்� உணரந்்��க்�ேறன். எனி�ம்,
இ� ெதரிந்� ெகாள்ள ��யாத ஒன்� என்� ஒ�க்�
��ம் நம்�க்ைகயற்ற மனநிைல உைடயவன் அல்ல;
அைதத் ெதரிந்� ெகாள்ள ���ம் என்ேற நான்
நம்��ேறன். 

ேகாடப்ாட�் அள��ம் நைட�ைற��ம் சா�ப்
�ரச�்ைன �கப்ெபரியெதான்றா�ம். நைட�ைற�ல்
சா� என்ப� மாெப�ம் �ன் �ைள�கைள �ன்
அ���யாகக் காட�்ம் ஒ� அைமப்பா�ம். சா� �க்கல்
ஒ� வடட்ாரச ் �க்கல், ஆ��ம் �கப் பரந்த அள�ல்
�ங்� �ைள�க்�ம் வல்லைம ெகாண்ட�. ஏெனனில்
"இந்�யா�ல் சா��ைற உள்ள வைர இந்�க்கள் கலப்�
மணம் ெசய்யமாடட்ாரக்ள், அன்னிய�டன் ச�க உற�
ெகாள்ள மாடட்ாரக்ள்; இந்�க்கள் உல�ன் �ற
ப��க�க்�ப் �ைழக்கச ் ெசன்றா�ம் இந்�ய சா�
உலகளா�யெதா� �க்கலாக உ�க்ெகாள்�ம்."
ேகாடப்ாட�் அள�ேலாெவனில், ெசாந்த ஆரவ்த்�னால்
சா��ன் �லாதாரங்கைளத் ேதாண்�த் ��� அ�ய
�ற்படட் எத்தைனேயா வல்�நரக்�க்� இந்தச ்�க்கல்



ஒ� சவாலாக இ�ந்��க்�ற�. எனேவ இந்தச ்�க்கைல
நான் ��ைமயாக �ளக்��ட ��யா�. சா�
�ைற�ன் ேதாற்றம், அைமப்�யக்கம் மற்�ம் அதன்
வளரச்�் ஆ�யவற்ைற மட�்ம் �ளக்��ைரப்பதற்�
நான் வைரயைற ெசய்� ெகாள்ேவன். அல்லாமற்
ேபானால் காலம், இடம், என் அ��த் �றன் ஆ�ய
அைனத்�ேம என்ைனக் ைக�ட�்�டக் ��ம் என
அஞ்��ன்ேறன். என் ஆய்�ைர�ன் ��ப்�டட்
ப��கைளத் ெதளி�ப�த்�வதற்�ரிய ேதைவ
ஏற்படட்ாலான்� ேமற்��ய வரம்���ந்� நான்
�ல�ச ்ெசல்ல மாடே்டன். 

ஆய்�ப் ெபா��க்� வ�ேவாம். நாம் நன்� அ�ந்த
மா�ட�யல் அ�ஞரக்ளின் �ற்�ப்ப� ஆரியரக்ள்,
�ரா�டரக்ள், மங்ேகா�யரக்ள், �த்�யரக்ள் ஆ�ேயார்
அடங்�ய கலைவேய இந்�ய மக்கள் ஆவர.் இவரக்ள்
அைனவ�ம் பன்ென�ங்காலத்�ற்� �ன்னர ் பல்ேவ�
�ைசகளி��ந்�ம் பலவைகப்படட் பண்பா�கேளா�ம்
இந்�யா�க்�ம் �ைழந்த பழங்��களாவர.் 

இவரக்ள் அைனவ�ம் தங்க�க்� �ன்ேப இங்�
வாழ்ந்� வந்ேதா�டன் ேபாரிட�்த் தங்கள் வ�ைகைய
உ��ப்ப�த்�க் ெகாண்டனர.் இைதத் ெதாடரந்்� வந்த
ேபாராடட்ங்க�க்�ப் �ன் நிைலயாகத் தங்�ப்
�ற�டன் அண்ைட அயலாரா� அைம�யாக வாழத்
ெதாடங்�னர.் �ன்னர ் இவரக்�க்�ள் ெதாடரந்்�
ஏற்படட் ெதாடர�்ன் �லமாக�ம் கலந்� பழ�யதா�ம்
தத்தம் தனித்தன்ைம வாய்ந்த பண்பாட�்ைன இழந்�
அவரக்�க்�ள் ஒ� ெபா� பண்பா� உ�வான�. 

எனி�ம் பலவைக இன மக்களின் தனித்தனி
பண்பா� மைறந்� ஒன்�படட் ஒேர பண்பா� ஏற்பட�்
�ட�ல்ைல என்ப�ம் ெதளி�. இதனால் இந்�ய நாட�்
எல்ைலக்�ள் பயணம் ெசய்�ம் பயணி ஒ�வர்
இந்�யா�ன் �ழக்��ம் ேமற்��ம் உள்ள மக்கள்
உடலைமப்��ம் நிறத்��ம் ேவ�பட�்�ப்பைதக்
காணலாம்; அவ்வாேற ெதற்��ம் வடக்��ம் உள்ள



மக்களிைடேய�ம் ேவ�பா� இ�க்கக் காணலாம்.
இனங்களின் கலப்� என்ப� எப்ேபா�ம் ஒேர
இயல்�ள்ளதாக இ�க்க ேவண்�ம் என்� ஆகா�.
மா�ட�யல் ப� மக்கள் யாவ�ம் பலப�த்தான
(HeicroEETCOus) தன்ைம ெகாண்டவரக்ேள. 

அந்த மக்களிைடேய நில�ம் பண்பாட�் ஒ�ைமேய
ஓரியல்� தன்ைமக்� அ�ப்பைடயா�ம். பண்பாட�்
ஒ�ைமப்பாட�்னால் இைணந்�ள்ள இந்�ய
�பகற்பத்�ற்� இைணயாக ஒப்�ட�்க் �றக்��ய
அள�க்� ேவ� எந்த நா�ம் இல்ைல என்� �ணிந்�
��ேவன். இந்�யா நா� ���யல் ஒ�ைமப்பாட�்ைன
மட�்ேம ெகாண்��க்க�ல்ைல. அ�னி�ம் ஆழ�ம்
அ�ப்பைடயாக�ம் உள்ளதான - இந்�ய நா�
��வைத�ம் த��ய ஐயத்�ற்� இடமற்ற பண்பாட�்
ஒ�ைமப்பாட�்ைனக் ெகாண்�ள்ள�. இந்த ஒத்த
இயல்�ன் காரணமாகேவ சா� என்ப� �ளக்��ைரக்க
இயலாத �க்கலாக உள்ள�. இந்� ச�தாயம் என்ப�
ஒன்�க்ெகான்� தனித்தனிேய இயங்�ம் �ரி�களின்
ஒேர �டட்ைமப்பாக மட�்ம் இ�க்�ேமயானால் இந்தச்
�க்கல் எளிதானதாக இ�க்�ம். ஆனால் சா� ஏற்கனேவ
ஓரியல்பாய் உள்ள �ரி�களின் �டட்ைமப்பாக
உள்ளதால் சா��ன் ேதாற்றத்ைதப் பற்� �ளக்�வ�
�டட்ைமப்பாக அைமந்த �ைற�ைன �ளக்�வதாக
ஆ�ன்ற�. 

நம� �சாரைணையத் ெதாடங்�வதற்� �ன்
சா��ன் இயல்� பற்�த் ெதளி�ப்ப�த்�க் ெகாள்வ�
நல்ல�. எனேவ சா� ��த்�ச ் �றப்பாக ஆய்ந்�ள்ள
�ல�ைடய �ளக்கங்கைளக் காண்ேபாம். 

1. ெசனாரட் ் என்�ம் �ெரஞ்� நாட�் வல்�நர்
�ற்�ப்ப�: ஒ� ���ய ஆட�் மன்றம்,
ேகாடப்ாடட்ள�ல் எல்லா வைக��ம் வாைழய�
வாைழயாகக் கண்�ப்�டன் இயங்�வ�: தைலவர்
ஒ�வைர�ம் ஒ� ஆேலாசைனக் ��ைவ�ம்
தன்னகத்ேத ெகாண்� மர� வ��ல் தன்னிசை்சயாகச்



ெசயல்ப�ம் அைமப்�; ஏறத்தாழ நிைறந்த அ�காரம்
ெகாண்ட ேபரைவயாகக் �ட�்வ�, ��ப்�டட் �ல
���ழாக்களின் ேபா� ஒன்� ேசரவ்�, மண�ழா,
உண�, �ட�் சம்பந்தப்படட் சடங்�கள் ெதாடர�்ைடய
அ�கார வரம்�கைள வைரயைற ெசய்�ம் ெபா�
அ�வல்களால் நிரண்�ப்ப� �லம், தன்
உ�ப்�னரக்ைள ஆள்வ�; தண்டைனகைள ��ப்பதன்
�லம் மாற்ற ��யாத வண்ணம் தன் உ�ப்�னரக்ைளத்
தம் �டட்த்���ந்த நீக்� ைவக்�ம் ெப�ந்தண்டைன
��க்�ம் அள�வைர ெசன்� தன் அ�காரத்ைத
உணரத்்�வ�. 

2. ெநஸ்�ல்� என்பார ் �ற்�ப்ப�: சா� என்ப�
ச�தாயத்�ன் ஒ� �ரி�னர ்ஒ� ��மமாக அைமந்�
�ற ���ன�டன் எவ்வைக��ம் ெதாடர�்
ெகாள்ளாம�ம் கலப்� மணஉற� ஏற்ப�த்�க்
ெகாள்ளாமல் தங்கள் சா�க் ���னைரத்
தனிைமப்ப�த்�க் ெகாள்�தல்; �ற�டன் கலந்�
உண� அ�ந்தேவா தண்ணீர ் �த�யவற்ைறக்
��க்கேவா ெசய்யாம��ப்ப� ஆ�ம். 

3. சர.்எச.்ரிஸ்: சா� என்பதைன ஒ� ெபா�ப் ெபயர்
ெகாண்ட ��ம்பங்களின் அல்ல� பல ��ம்பங்கைள
உள்ளடக்�ய ஒ� �டட்த்�ன் ெதா�ப்� என
�ளக்கலாம். இந்தப் ெபா�ப் ெபயர ் ��ப்�டட்
ெதா�ல்கள் சாரந்்ததாகேவா அல்ல� ெபயர,் �ராணத்
ெதாடர�்ைடய �ன்ேனார ் அல்ல� ெதய்வங்கள் வ�
வந்ததாகச ்ெசால்�க் ெகாள்வதாகேவா இந்த �ன்ேனார்
அல்ல� ெதய்வங்கள் ெசய்� வந்த ெதா�ைலத் தா�ம்
ெதாடரந்்� ெசய்� வ�வதாகேவா அைமந்��ப்ப�;
சா� பற்�ய க�த்�ைனக் �றத் த���ள்ளவரக்ளால்
ஓரியல்பான ஒ� ���ன் உ�வாக்கேம சா� எனக்
க�தப்ப�வ�. 

4. டாக்டர ் ெகடக்ர ் என்பார ் சா� என்ப� இ�வைக
இயல்�கைளக் ெகாண்�ள்ள ச�கக் �� என
�ளக்�வார.் அைவ: 



1. அந்தக் ���ன் உ�ப்�னரா�ம் உரிைம,
உ�ப்�னரக்�க்�ப் �றந்தவரக்�க்� மட�்ேம
உரிய�. அவ்வா� �றந்தவரக்ள் அைனவ�ம்
உ�ப்�னரக்ேள. 

2. இந்தக் ���னர ்தம் ���னைரத் த�ர ெவளி�ல்
ேவ� எந்த ���னேரா�ம் மணஉற� ெகாள்ள
��யாத ப� ச�கக் கட�்�டட்ங்களால்
த�க்கப்பட�்�ப்பவரக்ள். 

நம் க�த்ைத �ளக்க இந்த வைரயைறகைள
ஆய்தல் இன்�யைமயாத�. தனித்தனிேய ேநாக்�னால்,
இந்த ஆராய்ச�்யாளரக்ள் �வரின் �ளக்கம் �க
அ�கப் ப�யானதாகேவா அல்ல� �கக்
���யதாகேவா உள்ள� என்பைதக் காணலாம்.
இவற்�ல் எ��ம் ��ைமயானதாேவா அல்ல�
சரியானதாகேவா இல்லாதேதா� சா� அைமப்�ன்
அைமப்� இயக்கத்��ள்ள ைமயக் க�த்ைத
ெவளிப்ப�த்த இைவ தவற�ட�்�க்�ன்றன. சா�
என்பதைனத் �ண்�க்கப்படட் தனிைமப்பட�்�க்�ம்
அலகாகக் ெகாண்� �ளக்க �ற்பட�்�ப்ப�ல் இந்தத்
தவ� ேநரந்்�ள்ள�. எனி�ம் இவரக்ளின் க�த்�க்கைள
ஒட�் ெமாத்தமாகப் பாரக்்�ம் ேபா� ஒன்�ன் �ைறைய
மற்ெறான்� நிைற� ெசய்வதாக அைமந்��க்�ன்றன. 

எனேவ இவற்ைற ஆய்� ெசய்வதற்� �ன் இவற்�ல்
சா�கள் அைனத்�ற்�ம் ெபா�வாகப் ெபா�ந்தக்��ய
க�த்�க்கைள மட�்ம் எ�த்�க் ெகாண்�
சா�க�க்�ரிய தனித்தன்ைமகைள
ம�ப்�ட�்ைரப்ேபன். 

�த�ல் ெசனாரட் ்�ற்ைற எ�த்�க் ெகாள்ேவாம்.
சா�யத்�ன் ஒ� பண்பாகத் �ட�் பற்�ய க�த்�ைனச்
ெசால்வதால் இவர ்நம் கவனத்ைத ஈரக்்�ன்றார.் இந்தக்
க�த்ைதப் ெபா�த்த அள�ல் இ� எவ்�தத்��ம்
சா�யத்�ன் தனித் தன்ைம அல்ல எனக் ���டலாம்.
இந்தப் பண்�, வழக்கமானப் �ேரா�த சடங்�



�ைற�ேலேய ெதாடங்��ன்ற�. �ய்ைம பற்�ய
ெபா�வான நம்�க்ைக�ன் �றப்�த் தன்ைம இ�.
இதனால், சா��ன் ெசயற்பாட�்த் தன்ைமையத் '�ட�்
பற்�ய க�த்�ற்�ம் சா�யத்�ற்�ம் இைடேய உள்ள
அவ�யமான ெதாடர�்ைன ��ைமயாக ம�க்கலாம்.
�ேரா�த சா�ேய உயரந்ிைல���க்�ம்
வாய்ப்�ைனப் ெபற்��ப்பதாேலேய சா� அைமப்�
�ைறேயா� '�ட�்' பற்�ய க�த்�
�ைணக்கப்பட�்ள்ள�. 

�ேரா�த�ம் �ய்ைம�ம் ெதான்� ெதாட�் வ�ம்
�டட்ாளிகள் என்பைத நாம் அ�ேவாம். ஆைகயால் சா�
என்ப�, மதத்�ன் ந�மணத்ேதா� மணக்�ம்
அள�வைர '�ட�் பற்�ய க�த்� சா�யத்�ன் ஒ�
பண்பா�ம் என ���ச ்ெசய்யலாம். 

ேநஸ்�ல்ட ் தன்�ைடய பாணி�ல் ஒ� சா��னர்
இன்ெனா� சா��ன�டன் ஒன்றாக
உணவ�ந்தாைமையச ்சா��ன் பண்�க�ள் ஒன்றாகக்
���ன்றார.் இந்தக் க�த்� ��யதான ேபா��ம்
காரணத்ைத �ைளவாகக் ெகாண்டதால் தவ��ள்ளார்
என்� ெசால்லலாம். சா� என்ப� தனக்�த்தாேன
அைடப்� ஏற்ப�த்�க் ெகாண்ட ஒ� அலகாக உள்ள�.
ஆதலால் தான் இயல்பாகேவ அதற்�டப்டட்
உ�ப்�னரக்�க்� ெவளியா�டன் கலந்� உண�
உண்�தல் உள்ளிடட் அைனத்� வைகயான ச�க
உற�க�க்�ம் கட�்ப்பா� ��க்�ற�. 

இதனால் ெவளியா�டன் கலந்� உண�
அ�ந்தாைம என்ப� உண்ைமயான தைட�னால்
அல்லாமல் தனிைமப்ப�த்�க் ெகாள்�தலா�ய
சா��ன் இயல்பான �ைளவா�ன்ற�. இவ்வா�
தனிைமப்ப�த்�க் ெகாள்வதால் ஏற்படட் �ற�டன்
கலந்� உணவ�ந்தாைம என்ப� மதக்கடட்ைளயால்
தைடெசய்யப்படட் இயல்பாக அைமந்��டட்�. இ� ஒ�
�ற்காலத்�ன் வளரச்�் என்ேற ெகாள்ள ேவண்�ம்.



ரிஸ்� �றப்பாகக் ��ப்�டத்தக்க ��க் க�த்�
எதைன�ம் ெசால்ல�ல்ைல. 

தாம் �ளக்க எ�த்�க் ெகாண்ட ெபா�ைளத்
ெதளிவாக �வரிக்கப் ெபரி�ம் �யன்�ள்ள டாக்டர்
ெகடக்ரின் வைரயைறையக் காண்ேபாம். அவர ்இந்�யர்
என்ப� மட�்மல்ல; சா� பற்�ய �டப்மான அ��த்
�றத்�ட�ம் �றந்த மனத்�ட�ம் ஆய்ந்�
எ�த்�ைரத்�ள்ளார.் சா� அைமப்�ல் சா�க்�ள்ள
உற� ெதாடர�்ைன வைரய�த்� உைரப்ப��ம்,
சா�ய அைமப்�ல் ஒ� சா� நிைலத்� நிற்பதற்�
இன்�யைமயாத இயல்�கைளக் ��வதற்�த் தம்
கவனத்ைதச ் ெச�த்� இ�ப்பதனா�ம் �ற
இயல்�கைள இரண்டாந்தரெமன்ேறா அல்ல� �லப்
பண்�களின் �ைள�கள் என்ேறா ெகாள்வதனா�ம்
அவ�ைடய வைரயைற நம் கவனத்ைத ஈரக்்�ன்ற�.
அவ�ைடய வைரயைற எல்லா வைக��ம்
ெதளிவாக�ம் நயமாக�ம் இ�ந்த ேபா��ம் அவர�
�ந்தைன ேபாக்�ல் ஒ� ��� �ழப்பம் உள்ள�
என்பைத�ம் ெசால்�ேய ஆக ேவண்�ம். 

சா��ன் இ� இயல்�களாகக் கலப்� மணத்
தைடைய�ம், தான் �றந்த ���ன் வ��லான
உ�ப்�னரா�ம் தன்ைமைய�ம் அவர ் �ன்
ைவக்�ன்றார.் ஆ�ன் இைவ இரண்�ம் ஒேர ெபா�ளின்
இ� தன்ைமகள் எனக் �ற ��ம்��ன்ேறன். அதாவ�
அவர ்��வ� ேபால இவ்�� தன்ைமக�ம் இ�ேவ�
நாணயங்கள் ேபான்றைவ அல்ல, ஒேர நாணயத்�ன் இ�
பக்கங்கள் ேபான்றைவ என்ேபன். கலப்�மணத்
தைட�ன் �ைளவாக ஒ� ���ற்�ள் �றந்தாரக்்ேக
உ�ப்�னரா�ம் உரிைம என்ப�ம்
கட�்ப்ப�த்தப்ப��ற�. இதனால் இவ்��
இயல்�க�ம் ஒ� நாணயத்�ன் இ� பக்கங்களாக
உள்ளன. 

சா��ன் பல்ேவ� இயல்�கைள ஆய்ந்� சரியாக
ம�ப்�ட�் உைரப்பதனால், அகமணம் அல்ல� தன்



இனத்�ற்�ள்ேளேய மணம் ெசய்� ெகாள்�ம்
வழக்கேம சா��ன் அ�ப்பைடயான ஒேர இயல்� எனக்
�றலாம். அதாவ�, கலப்� மண�ன்ைமேயா அல்ல�
கலப்� மணத் தைடேயா சா��ன் சாராம்சமா�ம்.
ஆனால் சா� என்�ம் �ரச�்ைனக்� இட�ல்லாத
வைக�ல் அகமணக் ���னர ்இ�ப்பைதக் ெகாண்�
�டப்மான மா�ட�யல் அ�ப்பைட�ல் இக்�ற்�ைன
ம�க்கலாம். அகமணப் பழக்கம் உள்ளைவயாக உள்ள
இத்தைகய ச�கக் ��க்கள் ஏறத்தாழ இடப்ெபயர�்
ெபற்ற இடங்களில் தம் உைற�டங்கைள அைமத்�க்
ெகாண்டைவயாக�ம், ஒன்�க்ெகான்� ���ம்
ெதாடர�் இல்லாதைவயாக�ம் இ�ப்பைதக் காணலாம். 

இந்தப் ேபாக்�ற்� எ�த்�க்காடட்ாக
அெமரிக்கா�ல் உள்ள நீக்ேராக்கைள�ம்,
ெவள்ைளயரக்ைள�ம் அெமரிக்க இந்�யரக்ள்
எனப்ப�ம் பல்ேவ� பழங்���னைர�ம் �றலாம்.
இந்�யா�ல் உள்ள நிைலைம ேவ�
�தமானதாைகயால், இந்தச ் �க்கைலக் �ழப்�க்
ெகாள்ளக் �டா�. ஏற்கனேவ ��ப்�டட்வா�. இந்�ய
மக்கள் ஓரியல்பான ��ைம�னராவர.் இந்�யா�ல்
பல்ேவ� ப��களில் பர��ள்ள பல்ேவ� இனத்தவரான
இந்�ய மக்கள் அேனகமாக ஒன்� கலந்� ஓரியல்�
தன்ைம�ற்ற பண்பாட�் ஒ�ைமைய அைடந்�ள்ளனர.்
அகமணச ் ச�க அல்ல� கணவ��லான ெந�ங்�ய
உற�னால் அைமந்த ச�க அல்ல� பழங்���னரிடம்
காணப்படாத இயல்�ைனக் க�த்�ல் ெகாண்�
பாரக்்�ம் ேபா�, ஓரியல்� தன்ைம�ள்ள பண்பாட�்
ஒ�ைமைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� அைமந்த
இந்�ய மக்களிடம் நில�ம் சா�ச ்�க்கல் ��ைமயான
தன்ைம�ள்ளதாக ஆ�ன்ற�. 

இந்�யா�ல் சா� என்ப� மக்கைளச்
ெசயற்ைகயாகக் ��ப�த்�ப் �ரித்� அகமணம்
�ரி�ம் வழக்கத்தால் ஒன்� மற்ெறான்ேறா�
இைணவ���ந்� த�த்� வைரய�க்கப்படட்



�ரி�களாக ஆக்��ள்ள� என்பேத இதன் ெபா�ள்
��ங்கச ் ெசான்னால், சா� �ைறக்�த் தன் இனத்
��மண வழக்கம் அல்ல� அகமண வழக்கேம தனித்
தன்ைம வாய்ந்த ஒேர இயல்� என்�ம் ��� த�ரக்்க
��யாததா�ற�. ஆைகயால், அகமண வழக்கம்
எவ்வா� கட�்க் காப்பாற்றப்ப��ற� என்பைத
நி��வ�ல் நாம் ெவற்� கட�்க் காப்பாற்றப்ப��ற�
என்பைத நி��வ�ல் நாம் ெவற்� ெபற்றால் சா��ன்
�றப்ைப�ம் அைமப்�யக்கத்ைத�ம் சரியாக
நி��த்தவரக்ளாேவாம். 

சா�யைமப்� என்�ம் மரம்ப் ேபைழையத்
�றப்பதற்�ரிய �ற�ேகாலாக நான் ஏன் அகமண
வழக்கத்ைதக் ��ப்���ன்ேறன் என்பைத நீங்கள்
��ப்ப� அவ்வள� எளிதாக இ�க்காததாைகயால்
நீங்கள் உைளசச்ல் அைடயாமல் இ�ப்பதற்காக
என்�ைடய காரணங்கைள �ன் ைவக்க
�ைர�ன்ேறன். 

இந்�யச ்ச�தாயத்ைதத் த�ர ேவ� எந்த நாகரிக
ச�தாயத்��ம் நாகரிகமற்��ந்த பழங்காலத்�ற்�ரிய
�சச் ெசாசச் �ன்னங்கள் நில� வ�வைதக் காண
��யா� என்பைத�ம் இந்தத் த�ணத்�ல்
வ���த்�வ� �ற்��ம் ஏற்றெதன்ேற க���ன்ேறன்.
இங்�ள்ள மதங்கள் நாகரிகத் ெதாடக்கக்
காலத்தன்ைம�ைடயன காலச ் �ழற்�யா�ம், நாகரிக
வளரச்�்யா�ம், பா�க்கப்படாதைவயாய் அதன்
பழங்��ச ் ச�தாயச ் சடட் �டட்ங்கள் பழைம
�ரியத்�டன் இன்றள�ம் இயங்� வ��ன்றன.
பழங்காலத்�ப் பழக்க வழக்கங்களில் எசச்மாக
�ஞ்��ள்ளவற்�ள் ஒன்றான �றமண வழக்கம்
ெதாடக்கக் காலச ்ச�தாயங்களில் பரவலாக நில�ய�
என்�ம் உண்ைம நீங்கள் யாவ�ம் நன்க�ந்ததா�ம். 

�றமண வழக்கம் காலப் ேபாக்�ல் தன் ெதம்ைப�ம்
�றைன�ம் இழந்த�. ெந�ங்�ய இரத்த உற�
ெகாண்டவரக்ைளத் த�ர �ற�ைடய ��மணத்�ற்�க்



கட�்ப்பா� ��க்�ம் ச�தாயத் தைடகள் எ��ம்
இப்ேபா� இல்ைல. ஆ�ன், இந்�ய மக்கைளப் ெபா�த்த
மட�்ல் �றமண �� என்ப� இன்�ங்�ட உ��யான
தைடயாக உள்ள�. இந்�யா�ல் கணங்கள் (Clan) ஏ�ம்
இல்லாத ேபா�ம் �ட, கண அைமப்�ன்
சாராம்சங்கைளேய தக்க ைவத்�க்
ெகாண்��க்�றாரக்ள். �றமணக் ெகாள்ைகைய
ைமயமாகக் ெகாண்ட ��மண ���ைற���ந்�
இைத எளி�ல் �ரிந்� ெகாள்ளலாம். இதன் �ைளவாக,
ச�ன்தாஸ்' அதாவ� ஒேர இரத்த உற� உள்ளவரக்ள்
��மண உற� ெகாள்ளக் �டா� என்�ல்லாதேதா�
'சேகாத்ராஸ்' எனப்ப�ம் ஒேர ேகாத்�ரத்ைதச்
ேசரந்்தவரக்�க்�ைடேய நடக்�ம் ��மணம் அவச்
ெசயலாகக் க�தப்ப��ன்ற�. 

எனேவ, அகமண �ைற என்ப� இந்�யரக்�க்�
அந்நியமான� என்ற உண்ைமைய நீங்கள் நிைன�ல்
ெகாள்ள ேவண்�ம். இந்�யா�ன் பல்ேவ�
ேகாத்�ரங்க�ம் �றமண வழக்கத்ைதக் ெகாண்டைவ
தான். ����கைளக் �லமர�ச ் �ன்னங்களாகக்
ெகாண்ட ��க்க�ம் (Teleinic) இத்தன்ைமயனேவ.
இந்�ய மக்கைளப் ெபா�த்தமட�்ல் �றமணம் என்ப�
எவ�ம் �ளத் �ணியாத ஒ� சமயக் ேகாடப்ாடாகேவ
உள்ள�. இந்த இயல்�ன் காரணமாக, சா�க�க்�ள்
அகமண வழக்கம் கைட��க்கப்படட் ேபா��ம்
சா�களின் தன்னின மக்க�க்�ள்ேள �றமணம் என்ப�
�றத் �ணியாத ஒ� சமயக் ேகாடப்ாடாகேவ உள்ள�.
ேம�ம் அகமண வழக்கத்ைத ��யதற்காக
��க்கப்ப�ம் தண்டங்கள் �றமண வழக்கத்ைத
��யதற்காக ��க்கப்ப�ம் தண்டங்கைள�ட �கக்
க�ைமயானைவ. �றமணம் என்றாேல கலந்�
ஒன்றாவ� என ஆ�ன்ற�. இதனால் �றமணத்�ன்
�ைளவாகச ் சா� என்ப� இ�க்க இயலா� என்பைத
அ��ரக்ள். ஆனால் நம்�ைடேய சா�கள் உள்ளனேவ;
இ� எதனால்? ஆய்ந்� பாரத்்ேதாமானால் இந்�யாைவப்
ெபா�த்த மட�்ல் சா�களின் பைடப்� என்ப�



�றமணத்ைத�ட அகமணத்�ற்� உயரவ்ான இடம்
அளிக்கப்படட்தன் �ைள� என்ப� �லப்ப�ம். எனி�ம்,
வழக்கமாகப் �றமணம் ெசய்� வந்த �டட்த்தார ் ��
தன் இனத்�ற்�ள்ேளேய மணம் �ரி�ம் அகமண
வழக்கத்ைதப் ��த்�ய�. சா�ையப் பைடப்பதற்�
இைணயான ெசயலாக அைமந்� �டட்�. இ�ேவ
�யராரந்்த �ரச�்ைனயா�ம். �றமண வழக்கத்�ற்�
எ�ராக அக மண வழக்கத்ைதக் கட�்க் காப்பதற்காகப்
�ன்பற்��ள்ள வ�மைறகைள ஆழ்ந்� ேநாக்�வதால்
நம் �ரச�்ைனக�க்�த் �ர�் காண இய�ம் என நாம்
நம்பலாம். 

இவ்வா� �றமணத்ைத�ட அகமணத்�ற்�
உயரவ்ான இடம் அளிக்கப்பட�்�ப்பேத சா��ன்
ேதாற்றமா�ற்�. எனி�ம் இ� அவ்வள� எளிதான
நிகழ்ச�் அல்ல. தன்ைனத்தாேன ஒ� சா�யாக ஆக்�க்
ெகாள்ள ��ம்�ம் ஒ� கற்பைனக் ��ைவ எ�த்�க்
ெகாண்� அகமணப் பழக்கத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்�
அக்�� ைகயாளக்��ய வ��ைறகைள ஆய்ேவாம்.
ஒ� ���னர ் தங்க�க்�ள் அகமணப் பழக்கத்ைத
ேமற்ெகாள்ள ��ம்�னால் அந்நியக் ���ன�டனான
கலப்� மணத்�ற்�த் தைட ��ப்பதனால் மட�்ம் பயன்
ஏற்படா�. ��ப்பாக, அகமணப் பழக்கம் ��த்�வதற்�
�ன் �றமணேம மணஉற�களில் ஒ� ��யாகப்
�ன்பற்றப்பட�்�க்�மா�ன் ேமற்��ய தைட�னால்
பயேன�ம் இல்ைல என்ப� ெதளி�. ேம�ம்
ஒன்ேறாெடான்� �க ெந�க்கமான ெதாடர�்ைடய
எல்லாக் ��க்களி�ம் ஒன்� �ரிெதான்ைறப் ேபால
இ�க்க�ம், இைணந்� கலப்�ற்� ஒேர மா�ரியான
ச�கமாக ேசர�்ன்ற ேபாக்�ம் உள்ள�. சா��ைற
உ�வாவைதக் க�� இந்தப் ேபாக்�ைன வன்ைமயாகத்
த�க்க ேவண்�மானால், ஒ� ���ய வடட் வரம்�க்�
ெவளிேய ெசன்� மக்கள் மணஉற�கைள ைவத்�க்
ெகாள்ளக் �டா� என வைரய�க்க
ேவண்�யதா�ன்ற�. 



எனி�ம், ெவளியா�டன் மணஉற� ெகாள்வைதத்
த�ப்பதற்� ��க்�ம் இந்தத் தைட அல்ல� எல்ைலக்
கட�், எளி�ல் �ரக்்க ��யாத �ரச�்ைனகைள
உள்�க்�ள்ேளேய உ�வாக்� ���ன்ற�.
ேமெல�ந்தவாரியாகச ்ெசான்னால், சாதாரணமாக ஒ�
���ல் ஆண், ெபண் இ� பால�ம் சம்
எண்ணிக்ைக�ல் இ�ப்பர;் ெபா�வாகச ் சம் வய��ம்
இ�ப்பர;் ஆனால் பல ச�கத்�னரிைடேய இந்தச்
சமநிைல சரியாக உணரப்ப�வ� இல்ைல. அேத
ேநரத்�ல் தன்ைனத் தாேன ஒ� சா�யாக உ�வாக்�க்
ெகாள்ள ��ம்��ன்ற ���ற்� ஆண், ெபண்
ஆ�ேயா�க்�ைடேய சம நிைலகைளப் ேப�வ�
��வான ேநாக்கமாக ஏற்பட�் ���ன்ற�. இவ்வா�
இ�பால�ம் சம எண்ணிக்ைக�ல் இல்லாமற் ேபானால்
அகமண வழக்கம் அ�ந்� ேபா�ம். அதாவ�, அகமண
வழக்கத்ைதக் கட�்க் காக்க ேவண்�மானால் இல்லற
வாழ்க்ைகக்கான அல்ல� மண�ற�க�க்கான
உரிைமகள் ���க்�ள் இ�ந்ேத அளிக்கப்பட
ேவண்�ம். 

இல்ைலெயனில் ���ன் உ�ப்�னரக்ள் தங்கள்
வடட்த்ைத �ட�் ெவளிேய�த் தங்களால் ��ந்த
வ�களிெலல்லாம் தங்கள் நலைனப் பா�காத்�க்
ெகாள்ள �ைனவாரக்ள். ஆகேவ, ��மண உரிைமகள்
���க்�ள்ளி�ந்ேத அளிக்கப்பட ேவண்�ெமன்றால்,
தம்ைமத் தாேம ஒ� சா�யாக ஆக்�க் ெகாள்ள
��ம்�ம் ���னர ் ��மணத்�ற்ேகற்ற ஆண்கள்,
ெபண்கள் ஆ�ேயாரின் எண்ணிக்ைக சம அள�னதாக
இ�க்�மா� ேப�வ� அவ�யமா�ன்ற�. இ�ேபான்ற
ஒத்த எண்ணிக்ைகச ் சம நிைலையப் ேப�வதன்
�லேம, அகமண வழக்கத்ைதக் கட�்க் காக்க ���ம்.
ஆண், ெபண், எண்ணிக்ைக�ல் ஏற்ப�ம் ெபரிய
ஏற்றத்தாழ்� அகமண வழக்கத்ைத நிசச்மாகத்
தகரத்்���ம். 



ஆக, சா�ச ் �க்கல் என்ப�. தம் ���ற்�ள்
இ�க்�ம் மண வய�ைடய ஆண், ெபண்
இ�பால�க்�ைட�லான சம�ன்ைமைய
ஒ�ங்�ப�த்�வைதச ்�ற்�ேய �ழல்�ன்ற� எனலாம்.
ஆண், ெபண் எண்ணிக்ைக அள� எப்ேபா�ம் சமமாக
இ�க்க ேவண்�மானால் இயற்ைக�ல் ஆண்,
ெபண்ணாக இ�க்�ம் கணவ�ம் மைன��ம்
மரணத்�ன் ேபா� ஒேர காலத்�ல் இறக்க ேவண்�ம்.
ஆனால் இ� எப்ேபாதாவ� நடக்கக் ��யெதா�
நிகழ்ச�்யாகத்தான் இ�க்க ���ேமெயா�ய
எப்ேபா�ம் நடக்க ��யாத ஒன்றா�ம். மைன�க்�
�ன் கணவன் இறக்கலாம். அதனால் ஆண்கைள �ட
ஒ� ெபண் எண்ணிக்ைக�ல் அ�கமா�றாள். 

இந்தக் ��தலாக உள்ள ெபண்�க்� ஒ� ���
கடட் ேவண்�ம். இல்ைலெயனில் அவள் தன் இன
ஒ�க்கத்ைத ��க் கலப்� மணம் ெசய்� ெகாண்�
அவள� ���ன் அகமணப் பழக்கத்ைதச்
�ர�்ைலப்பாள். அவ்வாேற, மைன�ைய இழந்த
கணவன் ��தல் ஆண் ஆ�ன்றான். அவன் தன்
மைன�ைய இழந்ததற்காகச ் ச�தாயம்
அ�தாபப்படலாம். ஆ��ம் அவனால் ஏற்ப�ம் ஒ�
ஆண் எண்ணிக்ைகக் ��தைலத் த�ரக்்க ேவண்�ம்.
இல்ைலெயனில் அவன் தன் சா�க்� ெவளிேய
��மணம் ெசய்� ெகாண்� அகமண வழக்கத்ைதத்
தகரப்்பான். 

எனேவ, ஆண், ெபண் எண்ணிக்ைக�ல் கவனம்
ெச�த்� அவரக்�க்� அந்தந்த ��க்க�க்�ள்ளி�ந்ேத
வாழ்க்ைகத் �ைணவரக்ைளத் ேத� அளிக்கா�டட்ால்
அவரக்ள் த�க்கப்படட் எல்ைலகைளத் தாண்�த்
��மணம் ெசய்� ெகாண்� சா�க்� அந்நியமான
�ள்ைளகைளப் ெபற்றளிக்கக் ��யவரக்ளா�
��வாரக்ள். 

நாம் ஆய்வதற்� எ�த்�க் ெகாண்�ள்ள கற்பைனக்
�� அ�கப்ப�யாக உள்ள ஆைண�ம் ெபண்ைண�ம்



என்ன ெசய்�ம் என்� பாரப்்ேபாம். �த�ல் ேதைவக்�
���யாக உள்ள ெபண்களின் நிைலையப் பாரப்்ேபாம்.
சா��ன் அகமண வழக்கத்ைதக் காப்பாற்�வதற்காக
அவ�க்� இ�ேவ� வ�களில் ��� கடட்லாம். 

�தலாவதாக, இறந்� ேபான அவ�ைடய
கணவைன எரிக்�ம் ஈமச ் �ைத�ேலேய அவைள�ம்
ேசரத்்� எரித்� இல்லாமல் ெசய்� ��வ�. இ� ஆண்-
ெபண் எண்ணிக்ைக�ல் ஏற்ப�ம் ஏற்றத்தாழ்�
�க்கைலச ் சமப்ப�த்�வதற்� நைட�ைற�ல்
ஒத்�வராத வ�. �ல சமயங்களில் இ� எ�படலாம். �ற
த�ணங்களில் எ�படாமல் ேபாகலாம். ேதைவக்� ேமல்
உள்ள ஒவ்ெவா� ெபண்ைண�ம் இவ்வா� ஒ�த்�க்
கட�்�ட ��யா�. இ� எளிய �ர�் தான் என்றா�ம்
ெசயல்ப�த்�வதற்�க் க�னமான ஒன்�. ேதைவக்�
ேமல் அ�கப்ப�யாக உள்ள ெபண் (ைகம்ெபண்)
அகற்றப்படாமல் ேபானால் அந்தக் ���ேலேய
இ�ப்பாள். 

அதனால் இ�வைககளில் அபாயங்கள் உள்ளன.
ஒன்� தன் சா�க்� ெவளிேய மணம் �ரிந்� அகமண
வழக்கத்ைதச ் �ர�்ைலக்கலாம். அல்ல� தன் சா�க்�
உள்ேளேய மணந்� ெகாண்�, அதன் �ைளவாக,
மண��க்கப்பட ேவண்�ய கன்னிப் ெபண்ணின்
மணவாய்ப்�ைன இழக்கச ் ெசய்யலாம். ஆைகயால்
அவள் எப்ப��ம் ெபரிய அச�்�த்தலாகேவ அைமந்�
���ன்றாள். இறந்� ேபான அவ�ைடய கணவேனா�
அவைள�ம் எரிக்காமல் ேபானால், அவ�க்� ஏதாவ�
ெசய்தாக ேவண்�ம். 

இரண்டாவ� வ�, எஞ்��ள்ள வாழ்நாள் ��வ�ம்
அவைள �தைவயாக்� வற்��த்� ைவப்ப�. �ற
�ைள�கைளக் க��ப் பாரக்்�ம் ேபா�, �தைவயாக
ைவத்�க் ெகாண்��ப்பைத �ட அவைள எரித்�
��வேத நல்ல �ரவ்ாக அைம�ம். எரித்� ��வதால்
�வைகக் ெகா�ைமகளி��ந்� அவைள
���க்கலாம். அவள் இறந்ெதா�ந்� ேபாவதால் தன்



சா�க்� உள்ேளேயா ெவளிேயேயா ம�மணம் �ரிந்�
ெகாள்ளக் ��ய �ரச�்ைன �ரந்்� ேபா�ற�. 

ஆனால் அவைளக் கடட்ாயப்ப�த்� �தைவயாக
ைவத்��ப்ப� எரித்� ��வைத�ட ேமலான�;
காரணம் எரித்ெதா�ப்பைத�ட அ�ேவ நைட�ைறக்�
ஏற்ற� ; மனிதத் தன்ைம�ைடய�, எரித்���வைத
ஒத்த �தைவக் ேகாலம் ம�மணத்�னால் ஏற்ப�ம்
ெகா�ைமகளி��ந்� அவைளக் காக்�ற�. ஆனால்
கடட்ாயத்தால் �தைவக் ேகாலத்��ள்ள ெபண்
எ�ரக்ாலத்�ல் ஒ�வ�க்� மைன�யா�ன்ற
இயற்ைகயான உரிைம இழந்���வதால், ஒ�க்கக்
ேகடான ெசயல்க�க்� அ�க வாய்ப்� ஏற்ப��ன்ற�.
எனி�ம் இ� கடக்க ��யாத ஒ� இக்கட�் அல்ல.
�தைவக் ேகாலம் கவரச்�்�ன் இ�ப்�டமாக இ�க்க
��யாத அள�க்� அவைளத் தாழ்த்� ���ன்ற�. 

தன்ைன ஒ� சா�யாக ஆக்�க் ெகாள்ள ��ம்�ம்
����ள்ள ��தலாக உள்ள ெபண்ைண�டக்
��தலாக உள்ள ஆணின் (மைன�ைய இழந்தவன்)
�ரச�்ைன ெபரி�ம் �க்�யத்�வம் வாய்ந்த�;
க�னமான�ம் �ட, நீண்ட ெந�ங்காலமாகேவ,
ெபண்ைண�ட ஆணின் ைகேய ேமேலாங்� இ�ந்�
வந்�ள்ள�. ஒவ்ெவா� ����ம் ஆேண
ஆ�க்க�ள்ளவனாக ெபண்ைண �ட ெபரி�ம்
மரியாைதக்�ரியவனாக இ�க்�ன்றான். 

வ�வ�யாகப் ெபண்ைண�ட ஆ�க்�
அளிக்கப்பட�் வந்�ள்ள இந்த உயர�்னால் ஆணின்
��ப்பங்கேள ஆேலாசைனக்� உரியதாக இ�ந்�ள்ளன.
ெபண்ேணா , சமய, ச�தாய, ெபா�ளாதாரத்
ெதாடரப்ான அைனத்� வைகயான அநீ�யான தைட
ஆைணக�க்� இைரயாக்கப்பட�் வந்��க்�ன்றாள்.
ஆனால் தைட ஆைணகைள ஆக்�த் த�பவன் என்ற
வைக�ல் ஆண், இந்த ஆைணக�க்�
அப்பாற்படட்வனாக இ�க்�ன்றான். இந்த நிைல�ல்,
ஒ� சா��ல் ��தலாக உள்ள ஒ� ெபண்ைண நடத்�ம்



அேத �ைற�ல் ��தலாக உள்ள ஆைண நீங்கள் நடத்த
��யா�. 

இறந்� ேபான மைன��டன் கணவைன�ம்
ேசரத்்� எரிக்�ம் �டட்ம் இ� வ�களில் ஆபத்தான�.
ஒன்� அவன் ஆண் என்ற காரணத்தாேலேய அவ்வா�
ெசய்ய ��யா�. இரண்டாவதாக, அவ்வா� ெசய்தால்
சா�, வ�வான ஒ� உ�ைர இழக்க ேந�ம். இவற்ைற
�டட்ால், அவ�க்� ��� கட�்ம் இரண்� இணக்கமான
வ�கள் உள்ளன. நான் இணக்கமான வ�கள் என்ற
��ப்��வதற்�க் காரணம், ���ற்� அந்த ஆண் ஒ�
ெப�ம் ெசாத்தாக இ�ப்ப� தான். 

���ற்� ஆண் �க்�யமானவன், அதனி�ம்
அகமண வழக்கம் �க்�யமான�. எனேவ, நம்
�க்க�க்�க் கா�ம் �ர�் அவைன�ம் அக மண
வழக்கத்ைத�ம் ேப�வதாக இ�க்க ேவண்�ம்.
இந்நிைல�ல் மைன�ைய இழந்த ஆண், ஒ�
ைகம்ெபண்ைணப் ேபாலேவ தன் வாழ்நாளில் எஞ்�ய
காலத்ைத வாழ்க்ைகத் �ைண�ன்� இ�க்�ம்ப�க்
கடட்ாயப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம் அல்ல� அவ்வா�
க�க்�ம்ப�த் �ண்டப்பட ேவண்�ம் என்ேற நான்
��ேவன். 

இந்தத் �ர�் �ற்��ம் க�னமானதல்ல. ஏெனனில்,
எவ்�த கடட்ாய�ம் இல்லாமேலேய தாங்களாகேவ �ன்
வந்� �ரம்மசச்ரியத்ைதக் கைடப்��ப்பதன் �லேமா,
அல்ல� இன்�ம் ஒ�ப� ேமேல ெசன்� அவரக்ேள
�ன்வந்� உலைக�ம், உல�யல் இன்பங்கைள�ம்
�றப்பதன் �லேமா �ல�க்� ��� கடட்லாம். ஆனால்
இயற்ைகயாக அைமந்த மனித இயல்�கைளக் க��ப்
பாரக்்�ம்ேபா� இத்�ர�் நைட�ைற�ல் க�னமான�.
இன்ெனா� பக்கம் பாரக்்�ம்ேபா�, ��தலாக இ�க்�ம்
இந்த ஆண், ���ன் நடவ�க்ைககளில் ஈ�பாட�்டன்
கலந்� ெசயலாற்�பவனாக இ�ந்தால் அவன் ���ன்
ஒ�க்கத்�ற்� ஆபத்தானவனா�றான். ேவ� வைக�ல்
ேநாக்�ேவாமானால் �ரம்மசச்ரியம் அல்ல� ஆண்



ம�மணம் ெசய்� ெகாள்ளாமல் இ�த்தல் ெவற்�
ெப�ம் அள� வைர எளிைமயானதாக இ�ந்த
ேபா��ம், சா��ன் ெபா�ளாதார நலன்க�க்�ப்
பயனள்ளதாக இ�க்கா�. அவன் �ரம்மசச்ரிய
ஒ�க்கத்ைத உண்ைமயாக அ�சரித்� உலக
இன்பங்கைளத் �றந்தவனாக இ�க்�ன்ற நிைல�ல்
சா��ன் அகமண ஒ�க்கத்ைதப் ேபணிக் காப்பதற்�ம்
சா� ஒ�க்க ெந�கைளக் காப்பதற்�ம் ஐயத்�ற்�
இட�ன்� ஒ� இடராக இ�க்க மாடட்ான். 

ஆனால் அவன் உல�யல் நடவ�க்ைககளில்
ஈ�படட்வனாக இ�ப்பானானால் அவனால் ஆபத்�
இ�க்�ம். சா��ன் ெபா�ளாதார நலன்கைளப்
ெபா�த்த அள�ல் �ற்�ம் �றந்த ம�மணமாகாதவன்
எரிக்கப்படட்தற்�ச ் சமமானவேன. ஒ� சா� வ�ைம
�க்க ச�க வாழ்க்ைகைய நல்�ம் ெபா�ட�் ஒ�
��ப்�டட் அள� மக்கள் ெதாைகைய ஒ� ேபா�ம்
�ைறயாமல் காத்தாக ேவண்�ம். ஆனால் ஒ��றம்
மக்கள் எண்ணிக்ைக �ைறயாமல் எப்ப��ம் காத்�க்
ெகாள்ளலாம் என்ற நம்�க்ைக�ட�ம் ம��றம்
ம�மணம் ெசய்� ெகாள்ளாதவனின்
�ரம்மசச்ரியத்ைதப் �கைழப் பாராட�்க் ெகாண்�ம்
இ�ப்பதான�, ேநாையக் �ணப்ப�த்த ேநாயாளி�ன்
இரத்தத்ைதேய உ�ஞ்�வைத ஒத்ததா�ம். 

ஆகேவ, ���ல் ��தலாக உள்ள ஆைணக்
கடட்ாயப்ப�த்�த் ��மணமாகாதவனாக
ைவத்��ப்ப� ெகாள்ைக அள��ம் நைட�ைற��ம்
ேதால்�யைடயக் ��ய�. அதற்�ப் ப�லாகச ்சா��ன்
நலைனக் க�� சமஸ்��தத்�ல் ெசால்வதானால்
'�ரஹஸ்தன்' ��ம்பத்ைதப் ேப�பவன்) என்�
ெசால்லக் ��ய நிைல�ல் அவைன ைவத்��க்க
ேவண்�யதா�ன்ற�. ஆனால் சா�க்� உள்ளி�ந்ேத
அவ�க்� மைன� ஒ�த்�ையத் ேத�த்தர ேவண்�ம்
என்ப� தான் �ரச�்ைன. 



ஒ� சா��ல் நில�ம் ஆண் ெபண் ��தாசச்ாரம்
ஒ� ெபண்ணிற்� ஒ� ஆண் என்� இ�ப்பதா�ம் எந்த
ஆ�ம் ெபண்�ம் இ� �ைற ��மண வாய்ப்�கைளப்
ெபற ��யா� என்பதா�ம் எ�த்த எ�ப்�ேலேய இ�
இயலா� என்� ���டலாம். ஏெனனில் தங்க�க்�ள்
வைரயைறகளால் கட�்ப்ப�த்�க் ெகாண்�ள்ள ஒ�
சா��ல் மண��க்கத்தக்க நிைல�ல் உள்ள
ஆண்க�க்காகச ் �ற்�வ�ம் மணப் ப�வ�ள்ள
ெபண்கள் எப்ேபா�ம் சம அள�ேலேய இ�ப்பாரக்ள்.
இக்காரணங்களால், மைன�ைய இழந்� ��தலாக
உள்ள ஆைணக் ���டன் இைணத்�
ைவத்��ப்பதற்கான ஒேர வ�, ��மணப்
ப�வெமய்தாத ஒ� ெபண்ைன அவ�க்� மண��த்�
ைவப்பேத, ��தலாக உள்ள ஆணின் �ரச�்ைனையத்
�ரப்்பதற்�ள்ள வ�களில் இ�ேவ �றந்த� எனலாம்.
இதனால் அவன் சா�க்�ள்ேளேய
நிைலநி�த்தப்ப��ன்றான்; அவன் ெவளிேய�வ�
த�க்கப்ப�வதால் ���ன் எண்ணிக்ைக �ைறயாமல்
காப்பாற்றப்ப��ன்ற�; அகமண வழக்கத்�ன்
ஒ�க்க�ம் காக்கப்ப��ன்ற�. 

ஆண், ெபண் ஆ�ய இ�பாலரின் எண்ணிக்ைக
ஏற்றத் தாழ்� �ன்வ�ம் நான்� வ�களில்
இணக்கமாகப் ேபணப்ப�வைதக் காணலாம். 

இறந்� ேபான கணவ�டன் மைன�ைய
எரித்���தல், 

வற்��த்�ப் ெபண்ைண �தைவயாக
ைவத்��த்தல் - எரிப்பைத�ட ெமன்ைமயான �ைற 

மைன�ைய இழந்தவன் �� ��மணமாகாத -
�ரம்மசச்ரிய ஒ�க்க�ைறையத் �ணித்தல் ��மணப்
ப�வெமய்தாத ெபண்ெணா�த்�ைய அவ�க்�
மண��த்� ைவத்தல் 

ேமற்��யவா� �தைவைய எரித்த�ம்
மைன�ைய இழந்த ஆண் �� �ரம்மசச்ரிய



ஒ�க்கத்ைதத் �ணித்த�ம் அகமண வழக்கத்ைதக்
காக்�ம் �யற்�க்� இந்த நான்�ம் வ�களாக
இயங்��ன்றன. ஆனால் இந்த வைககள் தளரத்்தப்ப�ம்
ேபா�ம் அல்ல� ெசயற்ப�ம் ேபா�ம் ஒ� ��ைவ
உண்டாக்�ம். அந்த ��� என்ன? அைவ அகமண
வழக்கத்ைத உ�வாக்� நிைல நி�த்��ன்றன. 

சா�ையக் ��த்த பல்ேவ� வைரயைறகைள
ஆய்ந்த ஆய்�ன்ப�, சா��ம் அகமண வழக்க�ம்
ஒன்ேற என்றா�ற�. இவ்வ� வைககள் இ�ப்ப�
சா�ேயா� ஒத்த�; சா� இந்த வ�வைககைள
உள்ளடக்�க் ெகாண்� இயங்��ன்ற�. 

சா�களின் அைமப்�ல் ஒ� சா��ன் ெபா�வான
அைமப்�யக்கம் இ�ேவ என நான் க���ன்ேறன்.
தற்ேபா� நாம் உயரவ்ான ெபா� ��க்கங்கைள
��த்� இந்� ச�கத்��ள்ள சா�களின்
அைமப்�யக்கத்ைத ஆராய்ேவாமாக. பழைமைய
ஆய்ந்� ெதளிவாக்க �யல்பவரக்ளின் பாைத
கர��ரடான�; ப���கள் நிைறந்த�. இந்�யா�ல்
சா� �கத் ெதான்ைமயான நி�வனம்; அைத
அ�வதற்� நம்பத்தக்க சான்�கேளா எ�தப்படட்
ப�ேவ�கேளா இல்லாத நிைல�ல், அ��ம் உலேக
மாயம் என்ற க�த்�ம், வரலாற்ைற எ�� ைவப்ப�
மடைம என்ற எண்ண�ம் உள்ள இந்�க்கள்
ெதாடர�்ைடய வைக�ல் ஆய்� ேம�ம் க�னமான�. 

வரலா� ெந�ங்காலமாக எ�தப்படாமல் இ�ந்த
ேபா��ம் சா� அைமப்� �கத் ெதான்ைமயான� என
அ�ய ���ன்ற�. பழம்ெபா�டக்ளின் கற்ப�மங்கள்
(Fassils) தம் வரலாற்ைறப் �லப்ப�த்�வ� ேபால, பழக்க
வழக்கங்க�ம் ெந��ைறக�ம்
எ�தப்படாதைவயா��ம் ச�க அைமப்�களில் இைவ
உ�ரவ்ாழ்ந்� ெகாண்��க்�ன்றன. இைத மன�ல்
ெகாண்� ��தலான ஆண், ��தலான ெபண்
ஆ�ேயாரால் எ�ந்த �ரச�்ைனகைளத் �ரப்்பதற்�



இந்�க்கள் ேமற்ெகாண்ட வ�ைய நாம் ஆய்ந்தால் நம்
�யற்�க்�த் தக்க பயன் �ைடக்�ம். 

ேமேலாடட்மாக ேநாக்�ேவா�க்�ம் இந்� ச�க
அைமப்�ன் இயக்கம் �ழப்பமாகத் ேதான்��ம் அந்தச்
ச�கம் மைன�க்ெகன அைமந்த �ன்�
தனித்தன்ைமகள் ெகாண்ட வழக்கா�கைள
ெவளிப்ப�த்��ன்றன�: 

ச� அல்ல� இறந்�படட் கணவனின் உடேலா�
அவன் மைன�ைய�ம் ேசரத்்� எரித்தல் 

�தைவ ம�மணம் �ரிந்� ெகாள்ள ��யாதவா�
த�த்�க் கடட்ாயப்ப�த்� �தைவக் ேகாலம் �ண
ைவப்ப�. 

ேபைத (சி� ெப�) மண� 
இ� த�ர, மைன�ைய இழந்த கணவன் தன்

��ப்பத்தால் சந்நியாசம் (�ற� வாழ்க்ைக
ேமற்ெகாள்�தைல�ம் காணலாம். �ல ேவைளகளில்
இ� அவரவர ் மனப்ேபாக்ைகப் ெபா�த்ததாகேவ
அைம�ற�. 

எனக்�த் ெதரிந்த வைர�ல் இன்றள�ம் இந்தப்
பழக்க வழக்கங்களின் ேதாற்றத்�ற்� அ��யல்
வ�யான �ளக்கெம��ம் ெவளிவர�ல்ைல. இந்தப்
பழக்க வழக்கங்கள் ஏன் ம�க்கப்படட்ன என்பைத
எ�த்�ைரக்�ம் ஏராளமான தத்�வங்கள் உள்ளன.
ஆனால் அந்தப் பழக்க வழக்கங்கள் ஏன், எப்ேபா�,
எப்ப�, யாரால் ேதாற்��க்கப்படட்ன என்பைதேயா
எவ்வா� நிைலத்� நிற்�ன்றன என்பைதேயா
�ளக்�வதற்�த் தான் எ���ல்ைல. 

ச� வழக்கம் ம�த்�ப் ேபாற்றப்ப�வதற்கான
காரணங்கள் �ன்வ�மா� �றப்பட�்ள்ளன. 

கணவன் மைன� ஆ�ேயாரின் உட�ம் ஆன்மா�ம்
இரண்டறக் கலத்தல் மரணத்�ற்� அப்பா�ம் நில�ம்



பக்� �ைணப்� உமாேத� ��ம் �ன்வ�ம்
�ற்���ந்� ஒ� இலட�்ய மைன� எப்ப� இ�க்க
ேவண்�ம் என்பதற்கான எ�த்�க்காட�்: தன்
கணவனிடம் பக்�ப் ெப�க்ேகா� இ�ப்ப� தான்
ெபண்ணிற்�ப் ெப�ைம; அ�ேவ அவள� அ�யாத
ெசாரக்்கம், ேம�ம் உமாேத� உள்ளத்ைத உ�க்�ம்
உணரே்வா� கத��ன்றாள்: ஓ மேகஸ்வரா என்ேனா�
நீங்கள் நிைற� காண�ல்ைலெயனில்
ெசாரக்்கத்ைத�ம் நான் ��ம்பமாடே்டன். 

கடட்ாய �தைவக் ேகாலம் ஏன்
ேபாற்றப்ப��ன்ற� என எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல ,
இந்த வழக்கத்ைதக் கைட��ப்ேபார ் பலர ்இ�ப்��ம்,
இைதப் ேபாற்�ப் �க�ம் எவைர�ம் நான்
சந்�த்த�ல்ைல . டாக்டர ்ெகடக்ர ்�ற்றப்ப�, ���யர்
மணத்�ன் ெப�ைம �ன்வ�மா�: ெமய்யாகேவ
ேநரை்ம�ள்ள ஆ�ம் ெபண்�ம் ��மணத்தால் ஒன்�
�ன், ேவெறா� ெபண்ைணேயா ஆைணேயா
ேந�க்கக்�டா�; 

இத்தைகய �ய்ைம ��மணத்�ற்�ப் �ன்
மட�்மல்ல, ��மணத்�ற்� �ன்ேப �ட கடட்ாயம்
இ�த்தல் ேவண்�ம். ஏெனனில் அ�ேவ சரியான கற்�ன்
இலட�்யம், தான் ��மணம் ெசய்� ெகாள்ளப்ேபா�ம்
ஆைணத்த�ர ேவெறா� ஆைணக் காத�க்�ம் கன்னிப்
ெபண் �ய்ைமயானவளாகக் க�தப்படமாடட்ாள். தான்
யாைர மணக்கப்ேபா�ேறாம் எனத் ெதரியாத நிைல�ல்
அவள் தன் ��மணத்�ற்� �ன் எந்த ஆணிடத்��ம்
ேநச உணர�் ெகாள்ளக்�டா�. அவள் அவ்வா�
��ம்�னால் அ� பாவமா�ம். ஆைகயால் ஆண் - ெபண்
உற� பற்�ய உணரச்�் தன்�ள் எ�வதற்� �ன், தான்
யாைரக் காத�க்க ேவண்�ம் என்பைத அ�ந்�
ைவத்��ப்ப� ஒ� ெபண்�க்� நல்ல�. இ�ேவ ேபைத
மணத்�ற்கான காரணம். 

ேமேல ��ப்�டட்வா� வானளாவப் �கழப்படட்�ம்.
உண்ைமக் கலப்பற்ற�மான �ளக்கம் இந்த



வழக்கங்கள் ஏன் ெகௗர�க்கப்படட்ன என்பைதத்தான்
ெவளிப்ப�த்��ன்றேத ஒ�ய ஏன் �ன்பற்றப்படட்ன
என்பைதச ் ெசால்ல�ல்ைல. இந்த வழக்கங்கள்
அ�சரிக்கப்பட�் வந்ததாேலேய அைவ
ேபாற்றப்பட�்ள்ளன என்பேத என் �ளக்கமா�ம். 

ப�ெனடட்ாம் �ற்றாண்�ல் தைல �க்�ய தனி
மனித �தந்�ரம் (Individualismi) பற்�ச ் ��தளேவ�ம்
அ�ந்�ள்ள எவ�ம் என்�ைடய இந்த �ளக்கத்ைதப்
பாராடட்ேவ ெசய்வர.் எல்லாக் காலங்களி�ம் இயக்கேம
(Movement) �க்�யமானதாய் உள்ள�. அந்த
இயக்கத்ைதச ் சாரந்்ேத தத்�வங்கள் வளரந்்�
இயக்கத்ைத நியாயப்ப�த்த�ம் பக்கபலமாக
இ�க்க�ம் உத��ன்றன. அவ்வாேற இந்தப் பழக்க
வழக்கங்கள் ெபரிதாகப் ேபாற்� �கழப்ப�வதற்�க்
காரணம் அத்தைகய �கழ்ச�் இல்லாமல் இப்பழக்க
வழக்கங்கள் நிைலெபற ��யாத என்பேத ஆ�ம். இந்தப்
பழக்க வழக்கங்கள் ஏன் ேதான்�ன என்ற ேகள்�க்�
என் ப�ல் இ�தான்: 

சா�ய அைமப்ைப உ�வாக்கேவ அைவ
ேதைவப்படட்ன. இந்தப் பழக்க வழக்கங்கைளப்
பாராட�்ப் �ரபலமாக்�வதற்�த் தத்�வங்கள்
ேதான்�ன. இந்தப் பழக்க வழக்கங்கள்
கள்ளங்கபடமற்றவரக்ளின் நியாய உணர�்க்�
ெவ�க்கத்தக்கதாக�ம் அ�ரச்�் அளிப்பதாக�ம்
இ�ந்� வந்��க்க ெவண்�ம். எனேவ கசப்பான
மாத்�ைரைய இனிப்� கலந்�ம் கவரச்�்யான
�லாம்���ம் ெகா�ப்ப� ேபால இந்தப் பழக்க
வழக்கங்கைளப் பரப்�வதற்�த் தத்�வங்கள்
ேதைவப்படட்ன. 

இந்தப் பழக்க வழக்கங்கள் அ�ப்பைட�ல்
சாதாரண வ��ைறகேள (Means); ஆனால் அைவ �ரிய
இலட�்யங்கள் (Idicals) எனக் காடட்ப்படட்ன. எனேவ
இவற்றால் ெபறப்ப�ம் �ைள�கைளக் காண
இயலாதவரக்ளா��டக் �டா�. வ��ைறகைளச ்�ரிய



இலட�்யங்களாக உயரத்்�க் காட�்வ� அவ�யம்
என்ப�ல் ஐய�ல்ைல தான். ஆனால் அவ்வா� ஆக்�வ�
�கச ் �றந்த ெசயல்�றேனா� இயங்�ம் ஆற்றைல
அந்த வ��ைறக�க்� அளிக்�ம் ேநாக்கம் இ�க்க
ேவண்�ம். 

��ப்�டட்ெதா� இலட�்யத்�ற்கான
வ��ைறகைளேய இலட�்யம் எனக் ��வ� அந்த
வ��ைறகளின் உண்ைமயான இயல்ைப �� மைறத்�
��ம் என்பைதத் த�ர ேவ� இைட�� ஏ�ம் இ�ல்
இல்ைல . ஆனால் இவ்வா� ��வ� வ�வைககளின்
உண்ைமைய இழக்கச ் ெசய்��டக் �டா�.
வ��ைறகைளேய இலட�்யம் என்� ��வைதப்
ேபாலப் �ைனகள் எல்லாம் நாய்கேள எனச ் சடட்ம்
இயற்��டலாம். ஆனால் அவ்வா� இயற்றப்ப�ம்
சடட்த்தால் எவ்வா� �ைனகள் நாய்களாக ஆக
��யாேதா அ� ேபால வ��ைறகளின் இயல்ைப
மாற்றவ� இயலாததா�ம். 

எனேவ, இலட�்யம் எனக் ெகாள்ளப்படட்ா�ம் சரி,
வ��ைற எனக் ெகாள்ளப்படட்ா�ம் சரி, ச�,
கடட்ாயமாகக் ைகம்ெபண்ணாக்�தல், �ழந்ைத மணம்
ஆ�ய பழக்க வழக்கங்கள், ஒ� சா��ன் ��தல் ஆண்,
��தல் ெபண் என்�ம் �க்கைலத் �ரப்்பைத�ம்
அகமண வழக்கத்ைத ெதாடரந்்� காப்பாற்�வைத�ம்
ேநாக்கமாகக் ெகாண்ட� எனக் க��வ�
நியாயமானேத. இந்தப் பழக்க வழக்கங்கள் இல்லாமல்
�டமான அகமண வழக்கத்ைத நிைல நி�த்த ��யா�:
அகமண வழக்கம் இல்லாத சா� என்ப�
ேபா�த்தனமான�மா�ம். 

இந்�யா�ல் சா� உ�வான �ைறைய�ம் அ�
காக்கப்பட�் வந்�ள்ள �ைறைய�ம் �ளக்�யைதத்
ெதாடரந்்� சா��ன் ேதாற்�வாய் எ�? என்ற ேகள்�
எ�வ� இயல்ேப. சா��ன் ேதாற்றம் பற்�ய இந்தக்
ேகள்� எப்ேபா�ேம எரிசச்�டட்க் ��ய�; சா� பற்�ய
ஆய்�ல் இந்தக் ேகள்� வ�த்தப்படக்��ய அள�ல்



�றக்கணிக்கப்பட�்�க்�ற�. �லர ் இதைனக் கண்�ம்
காணாத�மாக ��த்�ள்ளனர.் �லர ் தந்�ரமாகத்
த�ரத்்��க்�ன்றனர.் �லர ் சா��ன் ேதாற்றம் என்�
ஏதாவ� இ�க்�றதா என்� கலங்� நிற்பவராய்,
ேதாற்றம்' என்ற ெசால்�ன் �� உள்ள ��ப்பத்ைதக்
கட�்ப்ப�த்�க் ெகாள்ள ��யாமற் ேபானால்,
அசெ்சால்�ன் பன்ைம வ�வமான 'சா��ன்
ேதாற்றங்கள் என்பேத �கப் ெபா�த்தம் எனக்
���ள்ளனர.் 

என்ைனப் ெபா�த்தவைர இந்�யா�ல் சா��ன்
ேதாற்றம் பற்� நான் பதற��ல்ைல , கலங்க��ல்ைல .
காரணம், நான் ஏற்கனேவ நி���ள்ளவா� சா��ன்
ேதாற்றம் என்ப� அகமண வழக்கத்�ன்
அைமப்�யக்கேம சா�க்� �த்�டட்� எனக்
க���ன்ேறன். 

ஒ� ச�தாயத்�ல் தனி மனிதரக்ளின்
அ�க்��களாக உள்ள க��ேகாள்கள் அர�யல்
ேமைடகளில் ெபரிதாகப் பரப்பப்ப�வ� -
ெகாசை்சப்ப�த்தப்ப�வ� எனக் �ற இ�ந்ேதன் - �கப்
ெபரிய ஏமாற்� �த்ைதயா�ம். தனி மனிதரக்ேள
ச�தாயத்ைத உ�வாக்��றாரக்ள் எனக் ��தல்
அற்பமான�. ச�கம் என்ப� எப்ேபா�ம்
வரக்்கத்�னைர (Class) உள்ளடக்�ய�. வரக்்க
�ரண்பா� பற்�ய ெகாள்ைகைய வ���த்தல்
�கப்ப�த்�தலாக இ�க்கலாம்; ஆனால் ஒ� ச�கத்�ல்
பலதரப்படட் வரக்்கங்கள் இ�ந்� வ�வ� என்ப�
உண்ைமேய. இந்த வரக்்கங்களின் அ�ப்பைடகள்
மா�படலாம். வரக்்கங்கள் ெபா�ளாதார அல்ல� அ��
வைகப்படட் அல்ல� ச�க அ�ப்பைடயனவாக
இ�க்கலாம். ஆ�ன் ச�கத்�ல் தனி மனிதன்
எப்ேபா�ேம ஏதாவெதா� வரக்்கத்�ன்
உ�ப்�னனாகேவ இ�க்�ன்றான். இ� உலகம�ந்த
உண்ைம. ெதான்ைமயான இந்� ச�கம் இந்த
உண்ைமக்� ���லக்கானதல்ல. 



���லக்காக இ�ந்த�ல்ைல என்ப�ம்
உண்ைமேய. நாம் இந்த உண்ைமையக் க�த்�ல்
ெகாள்வ� சா��ன் ேதாற்றம் பற்�ய நம் ஆய்�க்�
உத�யாக இ�க்�ம். ஏெனனில் எந்த வரக்்கம் �த�ல்
சா�யாக உ�மா�ய� என்� �ரம்ானிப்ப� ேபா�ம்,
ஏெனனில் சா��ம் வரக்்க�ம் அண்ைட �ட�்க்காரரக்ள்
மா�ரி. �கச ் ��ய இைடெவளிேய இவ்�ரண்ைட�ம்
தனித்தனிேய �ரிக்�ன்ற�. சா� என்ப� தனித்�
ஒ�க்கப்பட�்ப் பா�காக்கப்ப�ம் ஒ� வரக்்கேம ஆ�ம். 

சா��ன் ேதாற்றம் பற்� நாம் ஆரா�ம் ேபா�, இந்த
ேவ�ையத் தனக்�த் தாேன அைமத்�க் ெகாண்ட
வரக்்கம் எ� என்ற ேகள்� எ��ன்ற�. சா��ன்
ேதாற்றத்ைத அ�ந்� ெகாள்ள �ற்ப�ம் ேபா� ���க்
ேகடக்ப்ப�ம் ேகள்�யாக இ� ேதான்றலாம்.
ெபா�த்தமான இந்தக் ேகள்��னால் இந்�யா
��ைமக்�ம் பர� வளரந்்�ள்ள சா��ன்
தன்ைமைய�ம், ��ைர�ம் ெதளிவாக்�க் ெகாள்ள
உத�ம். இக்ேகள்�க்� ேநராகப் ப�ல் ��ம் ஆற்றல்
எனக்�ல்ைல ; �ற்� வைளத்ேத இதற்�ப் ப�ல் �ற
���ம். இந்� ச�தாயத்�ல் தான் இவ்�தப் பழக்க
வழக்கங்கள் உள்ளன என்பைத சற்� �ன்�
���ள்ேளன். 

உண்ைமக்� மா�படாமல் இக்�ற்�ைனத்
ெதளி�ப�த்த ேவண்�ம். ஏெனனில் இக்�ற்� இந்தப்
பழக்க வழக்கங்கள் எங்�ம் பரந்த அள�ல் நின்� நில�
இ�ப்பைதக் ��ப்���ற�. இந்� ச�தாயத்�ல் �க
உயரந்்த நிைல�ல் உள்ள �ராமணரக்ேள ேமற்��ய
இந்தப் பழக்க வழக்கங்கைளக் கண்�ப்பாக�ம் கட�்க்
ேகாப்பாக�ம் கைடப்��க்�ன்றனர.் �ராமணரக்ைளப்
பாரத்்�, �ராமணர ்அல்லாத �ற சா��ன�ம் இந்தப்
பழக்க வழக்கங்கைளப் பரவலாகப் �ன்பற்� ேபா��ம்
அவரக்ள் கண்�ப்பாக�ம் ��ைமயாக�ம் இவற்ைறப்
�ன்பற்�வ�ல்ைல. �க �க்�யமான ���க்�



வ�வதற்� இந்த உண்ைம அ�த்தளமாகப்
பயன்படவல்ல�. 

�ராமணர ் அல்லாதாரிடம் இப்பழக்கவழக்கங்கள்
நில� வ�வதற்�க் காரணம் �ராமணரக்ளிட��ந்�
அவரக்ள் இைதப் ெபற்றதன் �ைளேவ என்பதைன
எளிதாக நி�வ ���ம். இவ்வா� நி��ம் ேபா�, சா�
என்�ம் நி�வனத்�ற்� உ�வம் ெகா�த்த தந்ைத யார்
என்பைதக் ��த்தவாதம் ேதைவயற்றதா�ற�.
�ராமண வரக்்கம் ஏன் தன்ைனத்தாேன ஒ� சா�யாக
ேவ�யைமத்�த் தனிைமப்ப�த்�க் ெகாண்ட� என்ப�
�ற்��ம் ேவறானெதா� ேகள்�. அக்ேகள்�க்�ரிய
த�ணத்ைதப் �ன்னர ்ைவத்�க் ெகாள்ளலாம். ஆனால்
ேமற்��ய பழக்க வழக்கங்கைள �கக் க�ைமயாகக்
கைடப்��த்�, ச�கத்�ன் �க உயரந்்த நிைல�ல்
தம்ைமத் தாேம அகந்ைதேயா� நிைல நி�த்�க்
ெகாண்�ள்ளைதக் ெகாண்� அைனத்� பண்ைட
நாகரிகத்ைதச ் சாரந்்த �ேரா�த வரக்்கத்�னேர இந்த
இயற்ைகக்� மாறான நி�வனங்கைள இயற்ைகக்�ப்
�றம்பான வ�களில் ேதாற்��த்�ப் பா�காத்�
வ�பவரக்ள் என்பைத நி���டலாம். 

இந்�ய நா� ��ைமக்�ம் சா� �ைற எவ்வா�
பர� வளரந்்த� என்ற ேகள்� ��த்த என்�ைடய
ஆய்�ன் �ன்றாவ� ப��ைய எ�த்�க் ெகாள்ேவாம்.
இந்தக் ேகள்�க்� என் �ைட என்ன? சா� இந்த நாட�்ன்
�ராமணரல்லாத மக்களிைடேய எப்ப� பர�ய�.
இந்�யா�ல் சா�களின் ேதாற்றம் பற்�ய �னாைவ
�டச ் சா�கள் எவ்வா� பர�ன என்ப� ெப�ம்
ெதால்ைலக்�டப்ட�் நிற்பதா�ம். நான�ந்த வைர�ல்
சா��ன் ேதாற்ற�ம் பர�த�ம் பற்�ய ேகள்�கள்
தனித் தனியானைவ அல்ல என்� எனக்�த்
ேதான்��ன்ற�. 

ஏேதா ஒ� வைக ெதய்வத் தன்ைம ெபா�ந்�ய மதக்
ேகாடப்ாடாக, எதற்�ம் எளி�ல் வைளந்� ெகா�க்�ம்
இந்�ய மக்கள் �� சடட்ம் இயற்றம் ஒ�வரால் சா�



�ணிக்கப்பட�்�க்க ேவண்�ம் என�ம், இந்�ய
மக்க�க்� மட�்ேம உரித்தான வைக�ல் ச�க
வளரச்�் ��யால் சா� உ�வா� வளரந்்� வந்��க்க
ேவண்�ெமன�ம் அ�ஞரக்ளிைடேய ெபா�வான
க�த்� நில�வேத ேமற்��யவா� நான் க��வதற்�க்
காரணமா�ம். 

�தலாவதாக சடட்ம் இயற்�யவைரப் பற்�க்
காண்ேபாம், ெந�க்க�யான நிைலைமகளில் அவதாரம்
எ�த்�ப் பாவத்�ல் �ழ்� இ�க்�ன்ற மனித �லத்ைதத்
��த்�, நியாயத்ைத�ம் நல்ெலா�க்கத்ைத�ம்
நிைலநாட�்வதற்காகச ்சடட்ம் இயற்� அளித்தவரக்ைள
உலக நா�கள் ஒவ்ெவான்�ம் ெபற்��க்�ன்றன.
இந்�யா�ல் அத்தைகய சடட்ம் இயற்� அளித்தவேர
ம� ஆவார.் இந்த ம� உண்ைம�ேலேய
இ�ந்��ப்பாேரயானால் நிசச்யமாக அவைர
�ணிசச்லான மனிதர ்என்ேற ெகாள்ள ேவண்�ம். அவர்
சா� பற்�ய சடட்த்ைத அளித்தவர ் என்ற கைதைய
ஒப்�க் ெகாள்வதானால் அவர ் ஆணவ�க்கவராக�ம்
அவ�ைடய ேகாடப்ா�கைள ஒப்�க் ெகாண்ட
மனிதரக்ள், நாம�ந்��க்�ம் மனித
ச�தாயத்���ந்� ேவ�படட்வரக்ளாக�ம் தான்
இ�க்க ேவண்�ம். 

சா��ைறக்ெகன்� சடட்த்ைத ஒ�வர ்வழங்�னார்
என்பேத கற்பைனக்�ம் எடட்ாததாக உள்ள�. ம�
தன்�ைடய சடட்த்�னால் சாகா வரம் ெபற்� �டட்ார்
என்றால் அ� �ைகயாகா�. ஒ� வரக்்கத்ைதக்
ேகா�ரத்�ன் உச�்க்� ஏற்�வதற்காக இன்ெனா� ச�க
மக்கைள �லங்�கைள�டக் ேகவலமான நிைலக்�த்
தன் எ�த்தாணியாேலேய தாழ்த்�ச ்சா�த்த இந்த ம�,
எல்லா மக்கைள�ம் அடக்� ஆ�ம் ெகா�ங்ேகாலனாக
இ�ந்தாெலா�ய இந்த அள�க்�ப் பா�பா�கைள
அநீ�யான வ��ல் நைட�ைறப்ப�த்த
அ�ம�த்��க்க ��யா�. அவ�ைடய நி�வனங்கைள
ச�க அைமப்� �ைறைய ஒ��ைற பாரத்்தாேல இ�



�லனா���ம். நான் ம�ைவ �கக் க�ைமயாகச்
சா�வதாகத் ேதான்றலாம். இந்த ம��ன் ஆ�ைய
எ�ரத்்�க் ெகால்�ம் அள�க்� எனக்� ேபா�மான
வ�ைம இல்ைல என்பைத அ�ேவன். உடலற்ற ஆ�யாக
இ�க்�ம் ம� ேம�ம் நீண்ட காலத்�ற்� அப்ப�
இ�க்க�ம் ேவண்டப்ப��றார.் அப்ப�ேய வாழக்��ம்
என நான் அஞ்��ேறன். 

நான் உங்க�க்� வ���த்�க் ��வெதல்லாம்
சா� பற்�ய சடட்த்ைத ம� வழங்க�ல்ைல. ம��க்�
ெந�ங்காலத்�ற்� �ன்��ந்ேத ெந�ங்காலமாகச ்சா�
நில� வ��ற�. ஆனால் அவர ் சா� �ைற
நல்லெதனக்�� அதற்�த் தத்�வமளித்�
நிைலநி�த்�ய பணிையச ்ெசய்��க்�றார.் இன்�ள்ள
நிைல�ல் காணப்ப�ம் இந்� ச�தாயத்ைத ம�
உண்டாக்க�ல்ைல; உண்டாக்க�ம் ��யா�. தன்காலப்
பழக்கத்���ந்� சா� வழக்கங்கைள ��களாகத்
ெதா�த்தைமத்�ச ் சா� த�மத்ைதப் ேபா�த்தேதா�
ம��ன் பணி ��ந்த�. 

�கப் ெபரிய அள�ல் பர� வளரந்்�ள்ள
சா��ைறையத் தனிமனிதனின் சக்�யாேலா
தந்�ரத்தாேலா அல்ல� ஒ� வரக்்கத்தாேலா
சா�த்��க்க ��யா�. அ�த்�, �ராமணரக்ேள
சா�ையப் பைடத்தனர ் என்�ம் ேகாடப்ா�ம்
அரத்்தமற்றேத. ம�ைவப் பற்� நான் �ளக்�யதற்�ம்
ேமலாக ெசால்வதற்� ஏ��ல்ைல . �ராமணரக்ள் பல
வைககளில் �ற்ற�ைழத்தவரக்ளாக இ�க்கலாம்;
�ற்ற�ைழத்தவரக்ள் தான் என நான் �ணிந்� �ற�ம்
ெசய்ேவன். ஆனால், சா��ைறையப் �ராமணரக்ள்,
�ராமணரல்லாதார ் �� �ணித்�ள்ளாரக்ள் என்ப�
உண்ைமயல்ல; அதற்�ரிய �ணிேவா, ஆற்றேலா
அவரக்�க்�க் �ைடயா�. சா��ைற பர�வதற்�ப்
�ராமணரக்ள் தங்கள் நயமான தத்�வங்களின் �லம்
�ைண �ரிந்��க்கலாம். 



ஆனால் தங்கள் வைரயைறக�க்� அப்பால்
தங்க�ைடய �டட்த்ைத உந்�த் தள்ளி நிசச்யமாக
அவரக்ள் ��த்���க்க ��யா�. தங்க�க்�த்
த�ந்தாற்ேபால�ம், தாங்கள் நிைனப்ப� ேபால�ம்,
ச�கத்ைத மாற்�யைமப்ப� என்ப� இயலாத காரியம்.
அசெ்சயல் எவ்வள� �கழ்தற்�ரிய�? எவ்வள�
க�னமாவ�? எவ�ம் சா� ேமன்ேம�ம் வளரவ்�
��த்� ம�ழலாம்; பரவசத்தால் ேபாற்�ப்
பாராடட்லாம். அைதத்த�ர ஒ� எல்ைலக்� ேமல்
அதைனப் பரப்ப ��யா�. நான் இவ்வள�
க�ைமயாகத் தாக்�வ� ேதைவயற்றதாக இ�க்கலாம்.
எனி�ம் இவ்வா� தாக்�வ� ஏன் என �ளக்கத்தான்
ேபா�ேறன். எப்ப�ேயா இந்� ச�தாயம் சா�
அ�ப்பைட�ல் அைமந்தா��டட்�; சா� அைமப்�
சாஸ்�ரங்களால் ெதரிந்ேத உ�வாக்கப்பட�்ள்ள� என்ற
வ�வான நம்�க்ைக ைவ�க இந்�க்களிைடேய
நில��ற�. 

அேதா� இந்த அைமப்� நல்லதற்காகத் தான்
இ�க்க ���ேம த�ர ெக�த�க்காக அல்ல;
ஏெனன்றால் இந்த அைமப்� சாஸ்�ரங்களால்
உ�வாக்கப்படட்�: அந்த சாஸ்�ரங்களால் உ�வான�
ஒ�ேபா�ம் தவறாக இ�க்க ��யா� என்�ம்
நம்�க்ைக உள்ள�. இந்த நம்�க்ைகக்� எ�ராகத் தான்
நான் இவ்வள� �ரம் ேப� வந்��க்�ன்ேறன். மத
சம்�ரதாயப் �னிதம் �ஞ்ஞான அ�ப்பைட�ல்
அைமந்த� என்ேறா, மத சம்�ரதாயங்க�க்� எ�ராகப்
ேப�ம் �ர�்�த்தவா�க�க்� உத�வதற்காகேவா
அல்ல நான் ேப�ய�. 

�ரசாரம் ெசய்வதால் சா��ைற ேதான்��டா�:
ேதான்�ய சா��ைற �ரசச்ாரத்தால் அ�ய�ம்
��யா�. மத சம்�ரதாயப் �னிதத்ைத �ஞ்ஞான
�ளக்கத்�ற்� நிகராக ைவக்�ம் ேபாக்� எவ்வள�
�ரம் தவறான� என்பைதத் ெதரி�ப்பேத என்
ேநாக்கமா�ம். 



இதனால் இந்�யா�ல் சா�கள் எவ்வா� பர�ன
என்பைத அ�வதற்�ப் ெபரிய மனிதர ்ம�) ேகாடப்ா�
உத��ல்ைல எனலாம். தனிநபர ் ��பா�ம்
வழக்கத்�ற்� அவ்வளவாக ஆளாகாத ேமனாட�்
அ�ஞரக்ள் �றவைககளில் இதற்� �ளக்கம் தர
�யன்��க்�றாரக்ள். அவரக்ள் க�த்�ப்ப�
இந்�யா�ல் சா�கள் உ�வாவதற்�க் க�வாக
அைமந்தைவ �ன்வ�மா�: 

1. ெதா�ல், 2. பழங்���னர ்அைமப்�களின் எசச்ங்கள்,
3. ��ய நம்�க்ைகளின் ேதாற்றம், 4. கலப்�ன ��த்�,
5. ��ெபயர�் 

இந்தக் க� ைமயங்கள் �ற ச�கங்களில்
இல்ைலயா, இந்�யா�க்� மட�்�ள்ள தனித்தன்ைமயா
என்ற ேகள்� எழலாம். இந்�யா�க்� மட�்ம் என
அைமந்� ��த்�ரமான தன்ைமயாக இல்லாமல்
உலகெமங்�ம் உள்ள ெபா�த் தன்ைம என்றால், ஏன்
உல�ன் மற்ற ப��களில் இந்தச ் சா��ைற
உ�வாக�ல்ைல ேவதத்�ன் �றப்�டமான இந்த
நாடை்ட �ட அந்தப் ப��கெளல்லாம் �னிதம்
நிைறந்தைவ என்பதாலா? அல்ல� �ளக்கம் �ற வந்த
அ�ஞரக்ள் தவறாகப் �ரிந்� ெகாண்டதாலா ?
�ன்னதாகக் ��ய� தான் உண்ைம என நான்
அஞ்��ன்ேறன். 

இக்க�ப்ெபா�டக்ைள ஆதாரமாகக் ெகாண்�
பல்ேவ� ஆ�ரியரக்�ம் தத்தம் ேகாடப்ா�கள் எவ்வள�
உயரந்்தைவ என நிைலநாட�்வதற்� �யன்ற ேபா��ம்
அைவ, �ரந்்� ேநாக்�ம் நமக்� ெவ�ம் கற்பைனக்
காட�்களாகேவ ெதரி�ன்றன. மாத்� ஆரன்ால்�
��வ� ேபால இவற்�ல் ெபயரத்ான் ெபரிய�. ெபரிய
�ஷயம் அ�ல் ஒன்��ல்ைல . அைவ இட�் நிரப்�ம்
ெசயல்கேளயன்� ேவ�ல்ைல. சா� பற்� சர ்ெடன்�ல்
இப்ெபடப்ன் (Sir Denzil Tbheisan] ெநஸ்� ல்ட,் (Nesficid]
ெசனாரட்.் (Serari) சர ் எச ் ரிஸ்� (Sir H.Rislsy) ஆ�ேயார்
ெதரி�த்த பலவைகக் ேகாடப்ா�க�ம்



அத்தைகயனேவ. அவற்ைற �மரச்னம் ெசய்வெதன்றால்
மர�வ� தரக்்கவாதத்�ன் ஒ� �ரிவா�ய ெகாள்ைகக்�
ஏற்பக் �ணம் ெபா�த்�தல் என்பதன் மாற்�வ�வம்
என்� �ற ேந�ம். அதைன �ளக்�ேவாம்.
எ�த்�க்காடட்ாக, ெநஸ்�ல்� ��வைதக் காண்ேபாம்:
ெசயற்பா� (Furietient) அதாவ� ெதா�ைல
அ�த்தளமாகக் ெகாண்ேட இந்�யா�ல் சா� அைமப்�
கடட்ப்பட�்ள்ள�. ெதா�ல் தான் சா�க�க்ெகல்லாம்
�லகாரணம். இந்�யா�ல் சா�கள் ெசயல்�ைற
(Functical) அல்ல� ெதா�ல் வைக�லானைவ என்�
��ம் இந்தக் �ற்� நமக்�ப் ெபரிய �ளக்கம் எைத�ம்
ெசால்��ட�ல்ைல . 

அவர ் ஆராய்ச�்�ல் கண்���த்�க் ���ள்ள�.
�க�ம் சாதாரணம், நாம் ஏற்கனேவ அ�ந்த ஒன்ேற.
ெதா�ல் வைக�ல் அைமந்த �� ெதா�ல்
அ�ப்பைட�லான சா�யாக மா�ய� என்பைத
ெநஸ்�ல்� �ளக்க�ல்ைல. மா�ட�யல் ஆய்வாளரக்ள்
பலர ் இ�ப்��ம் ெநஸ்�ல்� அவரக்ைளக்
��ப்�டத்தக்க ஒ�வராகக் க��யதால் அவர ் ��ய
க�த்�க்கைள ஊன்� ஆராய ேநரந்்த�. 

மனித இனம் �ரிந்� �ைதந்� ேபானதால் சா�கள்
இயற்ைகயாகேவ ேதான்�ன என்�ம் இயற்ைகயாக
எ�ம் அரிய நிகழ்ச�் ெகாள்ைகேய நாம் ஏற்�க்
ெகாள்ளத் தயாராக இல்ைல. ெஹரப்ரட் ் ஸ்ெபன்ஸர்
என்பார ் தம� பரிணாம வளரச்�் பற்�ய ���ல்
�ளக்��ைரப்ப� ேபால சா� அைமப்�: �ைதந்�
ேபா�ம் ��க்�த் தக்கதாக (Law of Disintegration) ஏற்படட்
இயற்ைக நிய� என்பைதேயா, பழைமவா�கள்
எ�த்�ைரப்ப� ேபால உ�ேராடட்�ள்ள ஒ� உ��ல் -
அைமப்�ல் உள்ள உ�ப்�களின் ேவ�பா�கைளப்
ேபால் இயற்ைகயான� என்பைதேயா, ஒவ்ெவா�
வரக்்க�ம் �றந்த இன�லத்ைத ��த்� ெசய்வதற்�
எ�த்�க் ெகாண்ட பண்ைடய கால �யற்� என்ற
அ�ப்பைட�ல் சா� அைமப்� த�ரக்்க ��யததாக



அைமந்த� என்பைதேயா, ஆதரவற்ற எளிய மக்கள் ��
இந்த ��கைளக் கணக்�ட�் �டட்�டட் வைக�ல்
�ணிக்கப்படட்� என்பைதேயா �மர�்க்காமல், என்
ெசாந்தக் க�த்ைத உங்கள் �ன் ைவக்�ேறன். 

�த�ல் இந்� ச�தாயத்ைத எ�த்�க் ெகாள்ேவாம்.
இந்தச ் ச�தாயம் �ற ச�தாயங்கைளப் ேபாலேவ பல
வரக்்கங்கைளக் ெகாண்��ந்த�. அவ்வா� அைமந்த
பண்ைடய வரக்்கங்களாவன: 1. �ராமணரக்ள் அல்ல�
�ேரா�த வரக்்கம், 2. சத்�ரியரக்ள் அல்ல� இரா�வ
வரக்்கம், 3. ைவ�யரக்ள் அல்ல� வணிக வரக்்கம், 4.
�த்�ரரக்ள் அல்ல� ைக�ைனஞ�ம் ஏவல�மான
வரக்்கம். 

இந்தப் ப�ப்��ைறகைள நன்� கவனிக்க
ேவண்�ம். இந்த அைமப்�ல் ஒ� வரக்்கத்ைதச்
ேசரந்்தவரக்ள் தம் த��க்ேகற்ப �ரிெதா�
வரக்்கத்�னராக மாற ���ம். எனேவ வரக்்கங்கள்
தங்கள் நபரக்ைள மாற்�க் ெகாள்ளலாம். இந்�க்களின்
வரலாற்�ல் ஏேதா ஒ� காலக்கடட்த்�ல் �ேரா�த
வரக்்கத்�னர ் �றரிட��ந்� தங்கைளத் தனியாகப்
�ரித்�க் ெகாண்� �ற�டன் கலவாமல் இ�க்�ம்
ெகாள்ைகப்ப� (Closed DNANT Policy) தனிெயா�
சா��னராக ஆனாரக்ள். இவரக்ைளப் ேபாலேவ �ற
வரக்்த்�ன�ம் ச�தாய உைழப்�ப் பங்�ட�்
���ன்ப�ப் ெபரி�ம் ���மாகச ்�த�ப் ேபா�னர.் 

இன்ைறய எண்ணிலடங்கா பல்வைக சா�கைள
உ�வாக்�யைவ ெதாடக்கக் காலக் க�ப்ைபகளான
ைவ�ய வரக்்க�ம், �த்�ர வரக்்க�ேம ஆ�ம்.
இரா�வத் ெதா�ல் தன்ைனத்தாேன பல �ண்ணிய
ப��களாக்�க் ெகாள்ள இடமளிக்காைமயால், சத்�ரிய
வரக்்கத்�னர ் ேபார ் �ரரக்ளாக�ம்,
ஆட�்யாளரக்ளாக�ம் மாற்றம் ெபற்றனர.் 

ச�கத்�ல் இவ்வா� வ�ப்�க�க்�ள்ேள �ைள
வ�ப்�கள் அல்ல� உட�்ரி�கள் ேதான்�வ�



இயற்ைகேய. இந்த உட�்ரி�க�ள் இயற்ைகக்�
மாறான இயல்� ஒன்�ம் உள்ள�. அதாவ�, இந்த
உட�்ரி�கள் வரக்்க அைமப்�ன் '�றந்த வ�த்
தன்ைம'ைய இழந்�, சா��ைறயாக மா�த் தம்ைமத்
தாேம அைடத்�க் ெகாண்ட �ரி�னராகத் தனித்தனி
சா�கள் என்றா�னர.் ேகள்� என்ன? இந்த மக்கள்
�றேரா� கலவாமல் தனித்�யங்�மா�
கடட்ாயப்ப�த்தப்படட்ாரக்ளா அல்ல� அவரக்ளாகேவ
தனித்� இ�ப்பதற்�க் கத�கைளத் தா�ட�்க்
ெகாண்டாரக்ளா என்பேத. இதற்� �ைட இ� ேவ�
வ�களில் �றலாம். �லர ் தாங்களாகேவ கத�கைள
அைடத்�க் ெகாண்டனர ் - அதாவ� �லர ்தாங்களாகேவ
�ரிந்� ெசன்� தனித்த சா��னர ் ஆ�னர;் �லர்
தங்கைளத் த�க்�ம் வைக�ல் அ�த்தவரின் கத�கள்
அைடபட�்�ந்தைதக் கண்டனர ் - அதாவ� �லர்
�றேரா� கலக்க இயலாதவா� �றரால் த�த்�
நி�த்தப்படட்னர.் ஒன்� உள�யல் ப�யான �ளக்கம்.
மற்ற� சம்�ரதாயமாகக் �றப்ப�ம் �ளக்கம். இைவ
இரண்�ம் ஒன்�க்ெகான்� ெதாடர�்ைடயைவ. சா�
ேதாற்றத்�ன் இயல்�கைள ��வ�மாக �ளக்�வதற்�
இைவ இரண்�ேம ேதைவ. 

�தலாவதாக உள�யல் �ளக்கத்ைத எ�த்�க்
ெகாள்ேவாம். நாம் �ைடயளிக்க ேவண்�ய �னா என்ன
உட�்ரி�கள் அல்ல� வரக்்கங்கள் அைவ ெதா�ல், மதம்
சாரந்்தைவயா��ம் சரி அல்ல� மற்ற
எவ்வைகயா��ம் சரி ஏன் தம்ைமத் தனிைமப்ப�த்�க்
ெகாண்டைவயாக அல்ல� அகமண வழக்கம்
ெகாண்டைவயாக ஆ� நின்றன என்ப� ேகள்�.
�ராமணரக்ள் அவ்வா� இ�ந்தனர ்என்பேத என் �ைட.
ஆக மண வழக்கம் அல்ல� கதவைடத்த அைமப்� -
தனித்� இயங்�வ� - இந்� ச�கத்�ன் ஒ� ேபாக்காக
(Fashion) இ�ந்த�. 

அகமண வழக்கம் �ராமணரக்ளிடம் �றந்த�.
�ன்னர ் ஏைனய �ராமணர ் அல்லாத உட�்ரி�ன�ம்



அல்ல� வரக்்கத்�ன�ம் �� ��ப்பத்ேதா� �ன்பற்றத்
ெதாடங்�யதால் அவரக்�ம் அகமண
வழக்கத்�னரா�னர.் இந்த வைக �றைரப் பாரத்்�
அவரக்ைளப் ேபால வா�ம் ெதாற்� ேநாய் பழக்கம்
அைனத்� உட�்ரி�னைர�ம் வரக்்கத்தாைர�ம்
��த்�க் ெகாண்டதால் கலந்� பழ� வந்தவரக்ள்
பா�பா�கைள வளரத்்�க் ெகாண்� வாழ்ந்� தனித்தனி
சா�களா�னர.் �றைரப் பாரத்்ெதா��ம் ேபாலச்
ெசய்தல்' என்�ம் மனப்ேபாக்� மனித மன�ல் ஆழமாக
இடம் ெபற்ற ஒன்றா�ம். 

எனேவ, பல்ேவ� சா�கள் எவ்வா� உ�ப்ெபற்றன
என்பதற்கான நிைற� தராத �ளக்கமாக இந்தப் ேபாலச்
ெசய்தல் மனப்ேபாக்� மனிதரிடம் எவ்வள� ஆழமாக
இடம் ெபற்��க்�ற� என்பைத எ�த்�ைரக்க வந்த
வால்டர ் ேபகாட ் ���றார:் ேபாலச ் ெசய்தல்
ேபாக்�ைனத் தன்னிசை்சயான ெதன்ேறா,
உணர�்�ரவ்மாக ேமற்ெகாண்டெதன்ேறா ெகாள்ளக்
�டா�. 

அதற்�மாறாக, இந்தப் பழக்கம் மன�ன்
அ�த்தளத்�ல் ஆழமாகப் ப�ந்� உைற�டம்
ெகாண்�ள்ள�; ெவளிக்�த் ெதரிவ�ல்ைல. இந்த
மனப்ேபாக்� நாம் ஒ� ���ம் அ�யாமேலேய
ெவளிப்ப��ற� என்ப� மட�்மல்ல அந்த ேநாக்கம்
நாம் �ன் இ�ப்பைதேய நம்மால் உணர
��யாததாக�ம் உள்ள�. �ன்னேர எண்ணிப்
பாரக்்க�ம் இயலாததாய் இ�ப்பேதா�, அந்தத்
த�ணத்�ல் உணரப்படேவ இல்லாததாக�ம் இ�க்�ம்.
ேபாலச ் ெசய்தல் இயல்�ன் �க்�ய இ�ப்�டம் நம்
நம்�க்ைகேய. ஒ� க�த்ைத இணங்� ஏற்க�ம்,
��ெதா� க�த்ைதப் �ணங்� ெவ�த்�
ஒ�க்�வதற்�மான காரணங்கள் நம்�டம் இயல்பாகேவ
ெபா�ந்��க்�ன்றன. 

ஆனால் ெவ�த்தெதல்லாம் பால் என நம்��ன்ற
இயல்� பற்� எந்த ஐயத்�ற்�ம் இட�ல்ைல. ேபாலச்



ெசய்�ம் மனப்ேபாக்ைக அ��யல் வ��ல் ஆய்�
ெசய்த ேகப்ரியல் டாரட் ்என்பார.் இந்த மனப்ேபாக்�ன்
�ன்� ��கைளத் த��ன்றார.் �ழ்நிைல��ள்ள
யாவ�ம் ேமல் நிைல��ள்ளவரக்ைளப் �ன்பற்�வ�
இயற்ைக என்ப� �தலாவ� �ளக்கம். அவ�ைடய
ெசாற்களில் ெசால்வதானால், "வாய்ப்� �ட�்னால்
எங்�ம் எப்ேபா�ம் ேமட�்க் ���னர ் தம்
தைலவரக்ைள�ம், அரசரக்ைள�ம் அரச
பரம்பைர�னைர�ம் ேபாலச ் ெசய்யத் ெதாடங்�வர.்
அவ்வாேற சாதாரண எளிய மக்க�ம் வாய்ப்�
�ைடக்�ம் ேபா� �ர�க்கைளப் �ன்பற்�வாரக்ள். 

டாரட்�்ன் மற்ெறா� ��யாவ�,
'பாரத்்ெதா��த�ன் அகல�ம் ஆழ�ம் இைடெவளித்
�ரத்�ற்� ஏற்றவா� தைல�ழ் ��தப் ெபா�த்தத்�ல்
அைம�ற� என்பதா�ம். ேம�ம் அவர ்��வார:் "�க
ெந�க்கமாக உள்ளவரக்ளிடம் உள்ள �க
உயரந்்தவற்ைறப் பாரத்்� ஒ��தல் ஏற்ப��ற�.
உண்ைம�ல் பாரத்்தால், எைத �ன் மா�ரியாக
எ�த்�க் ெகாள்�ேறாேமா அதன் ெசல்வாக்�
இைடெவளி �ரத்�ற்� ஏற்றவா� தைல�ழ் ��தத்�ல்
ெசயல்ப��ற�. இங்� இைடெவளித்�ரம் என்ப�
ச�க�யல் ேநாக்�ல் ெபா�ள் ெகாள்ளத் தக்க�.
இதன்ப�, ��யவன் ஒ�வன் இைடெவளித் �ரத்ைதப்
ெபா�த்தமட�்ல் எவ்வள� ெதாைல�ல் இ�ப்��ம்
அவேனா� அ�க்க�யாக�ம் �னந்ேதா�மாக�ம்
ெதாடர�் ெகாள்ள ேநரந்்தால், நம்ைமப் பாரத்்�
அப்ப�ேய ஒ��வதற்கான, அவன� ��ப்பங்கைள
நிைற� ெசய்யக்��ய வாய்ப்�ம் இ�க்�மானால்
அவன் நமக்� அண்ைம�ல் உள்ளவனாகேவ
ஆ�ன்றான். 

�க ெந�க்கத்�ல் உள்ளவரக்ைள, அதாவ� �க
அ��ல் உள்ளவரக்ைளப் பாரத்்� ஒ��தல் என்�ம்
இவ்��, ச�தாயத்�ல் உயரந்்த அந்தஸ்�ல்
உள்ளவரக்ளால் நி�வப்படட்ைவகைளப் பாரத்்� �ழ்



நிைல�ல் இ�ப்பவரக்ள் ப�ப்ப�யாக�ம் ஒ� �ன்
மா�ரிையப் ேபாலேவ பர�க் ெகாண்�ப் ேபாவதாக�ம்
இ�க்�ம் இயல்ைப �ளக்��ற�. 

�றைரப் பாரத்்� ஒ��தலால் �ல சா�கள்
ேதான்�ன என்�ம் என்�ைடய க��ேகா�க்�ச்
சான்� எ��ம் ேதைவ�ல்ைல. ஆ��ம்
அக்க��ேகாைளச ் சான்�டன் நி��வதற்� �றந்த
வ�யாக எனக்�த் ேதான்�வ�, இந்த ச�தாயத்�ல்
பாரத்்� ஒ��தல் �லம் சா�கள் உ�வானதற்கான
அ�ப்பைட நிைலைமகள் உள்ளனவா இல்ைலயா என்�
கண்ட�வேத ஆ�ம். இந்தத் தர�க்க வல்�னரக்ளின்
�ற்�க்� ஏற்பப் 'பாரத்்� ஒ��த�க்கான இ�
நிபந்தைனகளாவன: 

பாரத்்� ஒ�கப்ப�வதற்�ரியவரக்ள் அந்தக்
���ல் ெகௗரவம் ெபற்றவரக்ளாக இ�த்தல்
ேவண்�ம். 

உ�ப்�னரக்�க்�ைடேய நாள்ேதா�ம்
அ�கப்ப�யான எண்ணிக்ைக�ல் உற�கள் இ�க்க
ேவண்�ம். இந்த இ� நிைலக�ம் இந்�யா�ல்
இ�ந்தனவா என்ப�ல் ஒ� ���ம் ஐயத்�ற்�
இட�ல்ைல . 

�ராமணன் பா�க்கட�ளாக�ம், அேனகமாகக்
கண்கண்ட கட�ளாக�ம் உள்ளான். அவன் ஒ�
மா�ரிைய (Modle) �ன்ைவத்� அதற்ேகற்ப
மற்றவரக்ைளப் �ன்பற்�ம் ப�ச ் ெசய்�றான்
அவ�ைடய அந்தஸ்� ேகள்�க்�டமற்ற�. நன்ைம
�ைமக�க்�ம் ம�ழ்ச�்க்�ம் அவேன
�லகாரணமாகக் க�தப்ப��ன்றான். ேவதங்களால்
ெதய்வமாகத் ��க்கப்ப�ம் �ேரா�தரக்ளின்
ஆ�க்கத்�ற்� உடப்டட் மக்களால் ேபாற்றப்பட�்ம்
வ�ம் �ராமணன் தன்�ன் மன்றா� நிற்�ம் மனித
�லத்�ன் �� தன்�ைடய ெசல்வாக்�ைனச்
ெச�த்தாமல் இ�க்க ���மா? ெசால்லப்பட�்வ�ம்



கைதெயல்லாம் உண்ைமெயன்றால் அவன் ஏன்
பைடப்�ன் இ��க்கடட்மாக நம்பப்ப��ன்றான்
இப்ப�ப்படட்வன் எல்லாவைக��ம் �ன்பற்றப்படத்
த��யானவேன. அவன் அகமண வழக்கத்ைத
ேமற்ெகாண்� தனித்� இயங்��ன்றான் எனில்
மற்றவரக்ள் அவைன எ�த்�க்காடட்ாகக் ெகாண்�
�ன்பற்றத்தாேன ெசய்வாரக்ள். ந�ந்த மாந்தரினம்;
��ரமான ேவதாந்��டேமா, �ட�்
ேவைலக்காரி�டேமா அ� இடம் ெபற்��ந்தா�ம் �ட
அதற்� இணங்�ேய இ�ப்பார;் ேவ� �தமாக இ�க்க
��யா�. பாரத்்� ஒ��தல் எளி� ��தாகக்
கண்���ப்ப� க�னமான�. 

இவ்வா�. பாரத்்�ப் ேபாலச ் ெசய்தல், சா�களின்
ேதாற்றத்�ற்� எவ்வள� �ரம் �ைண�ரிந்�ள்ள�
என்பைத மற்ெறா� வைக��ம் �ளக்கலாம். இந்தப்
பழக்கவழக்கங்கள் பற்�ப் �ராமணரல்லாதாரின்
மனப்ேபாக்� எவ்வா� இ�ந்த� என்பைத அ�வ�
இதற்� அவ�யம். இந்தப் பழக்க வழக்கங்கள், சா�
தைலெய�த்� வந்த காலத்�ேலேல சா� வ�வைமப்ைப
ஏற்க உத�ன. வரலாற்�ன் வளரச்�் ேபாக்�ல் இந்�
மனங்களில் ஆழப்ப�ந்� இன்றள�ம் எவ்�தப்
பற்�க்ேகா�ம் இன்� ஊசலா�க் ெகாண்��க்�ன்றன;
இ� �ளத்� நீரின் ேமல் �தந்� ெகாண்��க்�ம்
பாரிையப் ேபான்ற�. ஒ� வைக�ல் பாரத்்தால், இந்�
ச�கத்�ல் சா� அந்தஸ்�, ச�, கடட்ாய �தைவக்
ேகாலம். ேபைத மணம் ஆ�ய வழக்கங்கைளக்
கைடப்��க்�ம் அள���ந்� ேநர�்தத்�ல்
ேவ�ப��ன்ற�. 

இந்தப் பழக்கவழக்கங்கைளப் �ன்பற்�வ� ஒ�
சா�க்�ம் இன்ெனா� சா�க்�ம் உள்ள
இைடெவளிக்�த் தக்கவா� ேவ�ப��ற�.
�ராமணரக்�க்� �க அ��ல் ெந�ங்��ள்ள
சா��னர ் ேமற்��ய �ன்� பழக்கவழக்கங்கைள
வ���த்��ன்றனர.் ஓரள� ெந�ங்��ள்ள சா��னர்



கடட்ாய �தைவக் ேகாலத்ைத�ம் ேபைத மணத்ைத�ம்
�ன்பற்�னர.் ெதாைல�ல் உள்ளவரக்ள் ேபைத மண
வழக்கத்ைத மட�்ேம ேமற்ெகாண்டனர.்
�ராமணரக்ளிட��ந்� ெவ��ரம் �ல� நின்றவரக்ள்
சா� பற்�ய நம்�க்ைகைய மட�்ேம ெகாண்டனர.் 

பாரத்்�ப் ேபாலச ் ெசய்தல் �ைறகளில் இவ்வா�
மா�பா�கள் இ�ப்பதற்�க் காரணம் ஒன்� டாரட்்
��வ� ேபால இைடெவளி �ரம், மற்ெறான்� இந்தப்
பழக்க வழக்கங்களின் காட�்�ராண்�த் தனமான
இயல்�. இந்த �ேநாத நிகழ்ச�். டார�்ன் ��க்�
��ைமயான �ளக்கமாக உள்ள�. ேம�ம் இந்�யா�ல்
சா� �ைற ேதான்� வளரந்்ததற்�க் காரணம் ேமல்
நிைல���ந்த வ�ப்பாைரப் பாரத்்�
�ழ்நிைல���ந்ேதார ் 'ேபாலச ் ெசய்ததன் �ைள�'
என்பைத�ம் �ளக்��ன்ற�. 

இத்த�ணத்�ல் நான் �ன்� ��ய ���
ஒன்�ைனப் பாரப்்ேபாம். �ன்� நான் ��ய ேபா� அந்த
��� ��ெரனேவா, ஆதாரெம��ம் இல்லாமேலா
ேமற்ெகாள்ளப்படட்தாகத் ேதான்���க்கலாம்.
�ராமண வரக்்கேம ேமற்ெசான்ன �ன்� பழக்க
வழக்கங்களின் �ைணேயா� சா��ைறையத்
ேதாற்��த்த� என்� நான் ��ேனன். இந்த ���க்�க்
காரணம் மற்ற வ�ப்�னரிைடேய இந்தப் பழக்க
வழக்கங்கள் �றைரப் �ன்பற்றம் வைக�ல் ஏற்படட்ைவ
என்ப�மா�ம். �ராமணரல்லாதாரிைடேய வைக�ல்
ஏற்படட்ைவ என்ப�மா�ம். �ராமணரல்லாதாரிைடேய
இந்தப் பழக்க வழக்கங்கள் அவரக்ைள அ�யாமேலேய
பர�வ�ல் பாரத்்�ப் ேபாலச ் ெசய்தல் பங்� பற்�
��ேனன். அவ்வா� பாரத்்�ச ் ெசய்வதற்� ஒ�
�லமாக அைமந்த �ன்மா�ரியான ஒ� சா�,
வழக்கத்�ல் இ�ந்��க்க ேவண்�ம். 

அ� �றர ் �ன்பற்� நடப்பதற்� �ன் மா�ரியாக
உயரந்்ததாக�ம் இ�ந்��க்க ேவண்�ம். மதத்ைத
உ�ர�்சச்ாகக் ெகாண்ட ச�தாயத்�ல் கட�ள்



ஊ�யைனத் த�ர ேவ� யார ் மற்றவரக்�க்�
இத்தைகய �ன் மா�ரியாக அைமய ���ம்? 

இந்த ��� �றரக்்� எ�ராகத் தம்�ைடய
கத�கைள அைடத்�க் ெகாண்� தனிைமப்ப�த்�க்
ெகாள்ளக்��ய அள�க்� வ�ைமயற்��ந்தவரக்ளின்
கைதைய ��த்� ைவக்�ன்ற�. இனி, �றர ் உள்ேள
�ைழய ��யாதப� கத�கள் அைடக்கப்பட�்�ந்ததன்
காரணமாக மற்றவரக்ள் எவ்வா� அைடபடட்னர்
என்பைதக் காண்ேபாம். இைதத்தான் நான் சா�ய
உ�வாக்கத்�ல் இயந்�ர க��ல் (Mecharistic) நடந்த
�ைற என்ேபன். இந்த �தமாக இயந்�ர க��ல் சா�
வளரச்�் அைமந்த� த�ரக்்க ��யாததா��டட்�. என்
�ன்ேனா�கள் இதைன இயந்�ரக� என்ேறா அல்ல�
உள�யல் தன்ைமயான� என்ேறா �ளக்கம்
தர�ல்ைல. 

காரணம் சா� என்பைத அவரக்ள் தனி ஒ� அல�
எனக் க��ய� தான். சா� என்ப� 'சா� �ைற என்ற
ஒன்�ன் ஒ� அங்கம் என்� அவரக்ள் நிைனக்க�ல்ைல.
இப்ப� உண்ைமையப் பாரக்்க ��யாமல் ேபானதன்
�ைளவாக அல்ல� உண்ைமையப் பாரக்்க மறந்ததன்
�ைளவாகச ் சா�ையப் பற்�ச ் சரியாக அ�ந்�
ெகாள்ள ��யாமற் ேபா�ற்�. சா� என்ப�
எண்ணிக்ைக�ல் ஒன்ேற ஒன்றாக இ�த்தல் என்ப�
எப்ேபா�ம் இ�ந்��க்க ��யா�. சா�கள்
எண்ணிக்ைக�ல் பன்ைம�ேலேய நில� வ��ன்றன.
இந்தக் ��ப்ைப எப்ேபா�ம் ெநஞ்�ல் நிைல நி�த்�க்
ெகாள்�மா� ேகட�்க் ெகாள்�ேறன். ஒ� சா�' என்ற
ஒன்� இல்ைல; எப்ேபா�ம் சா�கள் இ�க்�ன்றன.
இக்�ற்ைறப் �ன்வ�மா� �ளக்��ைரப்ேபன்.
�ராமணரக்ள் தங்கைளத் தனியாக ஒ� சா� என்�
ஆக்�க் ெகாண்டதன் �ைளவாகப் �ராமணரல்லாதார்
என்ெறா� சா� உ�வாக ேநரந்்த�. 

என்�ைடய ெசாந்தப் ேபாக்�ல் ெசால்வதானால்
�ராமணரக்ள் தங்கைள உள்�க்�ள் இ�ந்� அைடத்�க்



ெகாண்டதால் மற்றவரக்ைள கத�க்� ெவளிேய
நிற்�மா� ெசய்� �டட்னர.் அதாவ� �ராமணரக்ள்
தங்கைள ஒ�க்�க் ெகாண்டதன் �ைளவாக
மற்றவரக்ைள ஒ�க்� �டட்னர.் இந்�யாைவ
ஒட�்ெமாத்தமாக எ�த்�க் ெகாண்� பாரத்்தால்
இந்�க்கள், �கம்ம�யர,் �தர,் ��த்�வர,் பார�்
என்� பல்ேவ� மத நம்�க்ைககளால்
ெபயரிடப்பட�்ள்ள பலவைக மக்கைளக்
ெகாண்�ள்ள�. இவரக்�ள் இந்�க்கைளத் தனிேய
எ�த்��டட்ால் மற்றவரக்ள் சா�கள் அற்ற
ச�கத்�னராவர.் ஆனால் அவரக்ள் ஒ�வ�க்ெகா�வர்
ெவௗ ேவ� சா�க்காரரக்ள் என்ேற ஆ�றாரக்ள்.
இவரக்�ள் �தல் நான்� சமயக்காரரக்ள் �டட்ாக
�ல�க் ெகாண்டால் - தங்கைளத் தாங்கேள அைடத்�க்
ெகாண்டவரக்ளாக்�க் ெகாண்டால், பாரக்ள்
தனித்��டப்படட்வரக்ள் என்ப� மட�்மல்லாமல்,
மைற�கமாகத் தங்கைளப் �ரித்�க்
ெகாண்டவரக்ளாக�ம் ஆ�ன்றனர.் ���டாகச்
ெசால்வெதன்றால் 'அ' என்ற �டட்ம் தனித்��க்க
ேவண்�ம் என்� ��ம்�னால், அதன் �ைளவாக ஆ'
என்ற �டட்�ம் நிரப்ந்தமாகத் தனித்�யங்க ேநர�்ற�. 

இேத வாதத்ைத இந்� ச�கத்�ற்�ப் ெபா�ந்�ப்
பாரப்்ேபாமானால் சா��ல் உள்ள �ள�ப�ம் தன்ைம
ெதளிவாக �ளங்�ம். தன்ைனத்தாேன பலவாக
இரட�்த்�க் ெகாள்�ம் தன்ைம�ன் �ைள� இ�.
சா���ள்ள நீ�ெந�, மத மற்�ம் ச�கக் ேகாடப்ா�
ஆ�யவற்ைற வ�வாய் எ�ர�்ன்ற எந்தப்
��ைமைய�ம் சா� ��தள�ம் ச�த்�க் ெகாள்ளா�.
அவ்வாேற சா�ைய எ�ரத்்� நிற்�ம் சா��ன்
உ�ப்�னரக்ள் சா����ந்� ெவளிேயற்றப்ப�ம்
ஆபத்�க்�ள்ளாவாரக்ள். அவ்வா�
ெவளிேயற்றப்ப�பவரக்ைள மற்ற சா�க்காரரக்ள்
ஏற்�க் ெகாள்ள மாடட்ாரக்ள், தங்கள் சா�க்�ள்
இைணத்�க் ெகாள்ள�ம் மாடட்ாரக்ள்; அவரக்ள் தங்கள்
��ப்பயைன ெநாந்� ெகாண்� �ரிய ேவண்�ய�



தான். சா� சடட்ங்கள் ஈ�ரக்கமற்றைவ. �ற்றங்களின்
தன்ைமகள் பற்�ய �ண்ணிய ேவ�பாட�்ைன ஆய்ந்�
அ�ந்� ெகாள்ள அைவ காத்��ப்ப�ல்ைல. 

��ைமகள் அல்ல� மாற்றங்கள் எவ்வைக�னதாக
இ�ந்த ேபா��ம் ஒேர வைகயான தண்டைனக்ேக
உள்ளாக ேந�ம். ��வைக�லான �ந்தைன�ம் �ட ஒ�
��ய சா�ையப் ெபா�த்�க் ெகாள்ளா�. �� என்�
மரியாைதேயா� அைழக்கப்ப�ம் ெக�ம�யாள�ம்.
�ைற�றழ்ந்த காத�ல் ஈ�ப�ம் பா�க�ம்
எ�ரெ்காள்�ம் �� (Fate) ஒன்ேற. �ன்னவன்
மதவ�ப்படட் �� இயல்� ெகாண்ட ஒ� சா�ைய
உ�வாக்��ன்றான். �ன்னவரக்ேளா ஒ� கலப்� சா�
உ�வாகக் காரணமா�ன்றனர.் சா� சடட்ங்கைள
��வதற்�த் �ணி� ெகாண்ட பா� ஒ�வ�க்�ச ்சா�
க�ைண காட�்வ�ல்ைல. அவரக்�க்� ��க்கப்ப�ம்
தண்டைன சா����ந்� �லக்� ைவக்கப்ப�தேல.
இதன் �ைள� ��ய சா��ன் ேதாற்றம். 

சா����ந்� �லக்� ைவக்கப்படே்டாைரத்
தங்ைளத் தாங்கேள ஒ� ��ய சா�யாக உ�வாக்�
ெகாள்ளத் �ண்�ய� எ�? அ� இந்� மனப்ேபாக்�
அல்ல; அ�னி�ம் அப்பாற்படட் ஒன்�. �ற்��ம்
இதற்� மாறாக, �லக்� ைவக்கப்படட்வரக்ள் ேவ� சா�
(உயர ் சா� ��ம்பப்ப�வ�) �டட்த்�ற்�ள் ேசரத்்�க்
ெகாள்வதற்� வாய்க்�மானால் அடக்கமான
உ�ப்�னரக்ளா� நிற்பர.் எனி�ம் சா�கள்
அைடக்கப்படட் �ரி�கள், அைவ ெதளிவாக அ�ந்�
ேமற்ெகாள்�ம் கள்ளத்தனமான ெசயல்�டட்ம்
என்னெவனில் �லக்� ைவக்கப்படட்வரக்ைளத்
தாங்கேள ஒ� சா�யாக உ�வாக்�க் ெகாள்�மா�
கடட்ாயப்ப�த்�வேத ஆ�ம். வன்மனம் ெகாண்ட இந்தச்
�ழ்நிைலக்� கற்�க்கப்ப�ம் த�க்க நியாயம் ஈ�ரக்க
மற்ற�. இந்தச ் �ழ்நிைல�ன் கடட்ாயத்�ற்�ப்
பணிந்ததால் தங்கைளத் தாங்கேள அைடத்�க் ெகாண்ட
நிைல�ல் இ�ப்பைதப் பரிதாபத்�ற்�ரிய ���னர்



கண்டனர.் �றர ் தங்கைளத் தனிைமப்ப�த்�க்
ெகாண்டதால் இவரக்ள் தனித்� �டப்படட்னர.் 

இவ்வா� தனித்��டப்படட்வரக்ள் அல்ல� சா�ச்
சடட்ங்க�க்� எ�ரப்்பாக இ�ந்த காரணத்தால்
உ�வாக்கப்படட் ��ய ��க்கள் தாேன இயக்��ன்ற
ஒ� இயந்�ர ��யால் ��ய சா�களாக மாற்றப்பட�்ப்
பன்மடங்காகப் ெப��ன. இந்�யா�ல் சா�
உ�வாக்கத்�ன் இரண்டாவ� கைத ெசால்லப்படட்�. 

இப்ேபா� என்�ைடய க��ேகாளின் �க்�ய
க�த்�க்கைளச ் ��க்கமாகப் பாரப்்ேபாம். சா�ையப்
பற்� ஆராய வந்தவரக்ள் �ரிந்த பல்ேவ� தவ�களால்
அவரக்ளின் ஆய்�ப் ேபாக்�ல் வ� தவ��ள்ளனர்
என்ேபன். ஐேராப்�ய ஆராய்ச�்யாளரக்ள் சா�
அைமவதற்� நிறம் ெப�ம் பங்� வ�க்�ற� எனத்
ேதைவக்� ேமலாக வ���த்��ள்ளனர.் அவரக்ேள நிற
ேவற்�ைமக�க்� ஆளானவரக்ள்; இதன் �ைளவாகச்
சா�ச ் �க்க�க்�த் தைலயாய காரணம் நிறேம என
எளிதாகக் கற்பைன ெசய்� ெகாண்டனர.் ஆனால்
உண்ைம இ�வல்ல. அதற்� மாறாக "எல்லா
இளவரசரக்�ம் ஆரிய இனத்தவர ் எனப்ப�வரா��ம்
சரி, �ரா�ட இனத்தவர ் எனப்ப�வரா��ம் சரி
அவரக்ள் ஆரியரக்ேள. 

ஒ� ��ம்பத்�னர ் அல்ல� ஒ� �ரி�னர ் இன
வ��ல் ஆரியரா அல்ல� �ரா�டரா என்ெறா�
�ரச�்ைனயால் இந்�ய மக்கள் கவைலப்படட்�ல்ைல.
ேதா�ன் நிறத்�ற்� �க்�யத்�வம் ெகா�ப்ப� ெவ�
காலத்�ற்� �ன்னேர ைக�டப்படட்� எனக் ��ம்
டாக்டர ்ேகடக்ர ்அவரக்ளின் வாதேம சாரியான�. ேம�ம்
ேமனாடட்ார ் சா�க்� �ளக்கம் ெசால்வதற்�ப் ப�ல்
அைத �வரிக்க �ைனந்தனர.் சா��ன் ேதாற்றத்�ற்�
�லகாரணத்ைதக் கண்��டட்வரக்ைளப் ேபால ேபாட�்
ேபாட�்க் ெகாண்� �வரித்�ள்ளனர.் ெதா�ல், மதம்
ஆ�யவற்�ன் அ�ப்பைட�ல் சா�கள் உள்ளன என்ப�
உண்ைம தான். ஆனால் அ�ேவ சா��ன்



ேதாற்றத்�ற்�க் காரணம் என்� சா�ப்ப� சரியான
�ளக்கமா��டா�. ேதா�ன் அ�ப்பைட�ல் அைமந்த
��க்கள், சா�களான� ஏன் என்பைத இன்�ம்
கண்ட�ய�ல்ைல ; இந்தக் ேகள்�ைய இ�வைர எவ�ம்
எ�ப்ப��ல்ைல . 

��ெரன்� ஒேர �ச�்ல் சா� ேதான்� �டட்�
ேபால இவரக்ள் சா�ப் �ரச�்ைனைய ெவ�
எளிதானதாக நிைனத்� �டட்ாரக்ள், சா�ப் �ரச�்ைன
இனி�ம் ெதாடரந்்� தாங்�வ� இயலாத�; காரணம்
இதனால் ஏற்ப�ம் �ன்பங்கள் ஏராளம். சா� என்ப�
நம்�க்ைகச ் சாரந்்��க்�ற� என்ப� உண்ைம தான்.
ஆனால் அந்த நம்�க்ைக ஒ� நி�வனத்�ன்
அ�த்தளமாக அைமவதற்� �ன், அந்த நி�வனத்ைதேய
வ�ப்ப�த்�ப் பா�காப்�ள்ளதாக ஆக்க ேவண்�யதாக
உள்ள�. சா�ப் �ரச�்ைன பற்�ய என் ஆய்�, நான்�
�க்�ய க�த்�க்கைளக் ெகாண்ட�: அைவ: 

இந்�க்க�க்�ள்ேள பல்ேவ� �த்�யாசங்கள்,
ேவ�பா�கள் இ�ந்த ேபா��ம், அவரக்ளிைடேய
ஆழ்ந்த பண்பாட�் ஒ�ைம உள்ள�. 

ெபரியதாக உள்ள பண்பாட�்ப் ப��களின் ��
�� ெதா��கேள சா�கள் 

ெதாடக்கத்�ல் ஒ� சா�ேய இ�ந்த� 

�றைரப் பாரத்்�ப் 'ேபாலச ்ெசய்தல்' �ல�ம், சா�
�லக்� ெசய்யப்படட்தன் �ல�ம் வரக்்கங்கள் அல்ல�
வ�ப்�கள் சா�களா�ன. 

இயற்ைகக்� மாறான இந்தச ் சா� என்�ம்
நிறவனத்ைத ஒ�த்�க் கட�்வதற்கான இைடயறாத
�யற்�கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப��ன்றைம�னாேல.
இன்ைறய இந்�யா�ல் இந்தப் �ரச�்ைன
தனித்தன்ைமயானெதா� ஈ�பாடை்டத் தன்பால்
ஈரத்்�ள்ள�. எப்ப��ம், �ர�்�த்தம் ேபான்ற
�யற்�கள், சா��ன் ேதாற்றம் ��த்� எண்ணிறந்த



க�த்� ேவ�பா�கைள எ�ப்��ள்ளன. இந்தக் க�த்�
ேவ�பா�கள், சா� என்ப� எல்லாம் வல்ல ஒ�வன்,
மனம�ந்� கடட்ைள இட�் ேதான்�யதா, அல்ல� �ல
��ப்�டட் �ழ்நிைலக�க்� ஆடப்டட் மனித ச�தாய
வாழ்க்ைக�ல் தானாகேவ ேவ�ன்��டட் வளரச்�்யா
என்பைதப் பற்�யேத. 

�ந்ைதய க�த்ைதப் �ன்பற்� நிற்பவரக்ளின்
�ந்தைனக்� ��ந்தாக இந்த ஆய்�ைர�ன்
அ���ைற அைம�ெமனக் க���ன்ேறன். சா�
என்ப� நைட�ைற�ல் மட�்மல்லா�, எல்லா
வைக��ம் எல்ேலா�ைடய கவனத்ைத�ம்
ஈரத்்��க்�ம் ஒ� �ரச�்ைன, சா� பற்�ய ேகாடப்ா�
அ�ப்பைடகள் ��த்� எனக்�ள் எ�ந்த ஆரவ்ேம சா�
��த்த �ல ���கைள�ம் இந்த ���க�க்�த்
�ைண நிற்�ன்ற ஆதாரங்கைள�ம் உங்கள் �ன்
ைவக்கத் �ண்�ய�. ஆனால் அைவ �ற்��ம்
சரியானைவ, ��வானைவ என்ேறா அல்ல�
�ரச�்ைனக்� �ளக்கமளிப்பதற்� அ�கம்
ெசால்��டட்தாகேவா க�த�ல்ைல. 

வண்� தவறான வ��ல் �டப்பட�்ள்ள�;
அதைனச ் சரியான வ�த்தடத்�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்
என்பேத �தலாவதாகச ் ெசய்ய ேவண்�ய�. அந்த
ேநாக்கத்�ற்�ப் பயன்ப�ம் வைக�ல் ஆய்�க்�ச்
சரியான தடமாக நான் க��வைதச ்�ட�்க்காட�்வேத
இந்த ஆய்�ைர. எனி�ம் ஒ�தைல சாரப்ாக ஆய்�ைன
நடத்�ச ் ெசல்�வைதத் த�ரக்்க ேவண்�ம். அ��யல்
வ�ையப் �ன்பற்�ச ் ெசல்ல ேவண்�ய இவ்�டத்�ல்
உணரச்�் வயப்ப�தைலத் த�ரத்்�, ந�நிைல�ல்
நின்� �ர�்க்�ப் பாரத்்தல் ேவண்�ம். என்ைனப்
ெபா�த்தவைர�ல் என்�ைடய தத்�வங்கள் தவ�
என்� ெதரிந்தால் நான் அவற்ைற அ�த்��ட�ம் இ�ந்த
ேபா��ம் தயங்க மாடே்டன். 

பன்ேநாக்� �ரிவாக இ�ந்த ேபா��ம் ஒ�
க�த்ைதப் பற்� அ��ப் ேபாரில் எ��ன்ற �ரண்பா�



எப்ேபா�ம் நிைலத்��க்கக் ��யதாகலாம். ��வாக,
சா� பற்�ய ேகாடப்ாட�்ைன உங்கள் �ன் ைவக்கப்
ேபராவல் ெகாண்ேடன்; அைவ ஏற்�க்
ெகாள்ளத்தக்கைவ அல்ல என்� எ�த்�க்காட�்னால்
அவற்ைறக் ைக�டத் தயங்க மாடே்டன். 
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