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சமயம் இல்லாத கலாச்சாரம்
பாலகங்காதராவின் The Heathen in his Blindness
நூல் அறிமுகம்
ஜ ி.எஸ்.ஆ ர். கிருஷ்ணன்
‘ெபல்ஜியம் நாட்டின் ெகன்ட் (Ghent) பல்கைலக்கழகப் ேபராசிரியர் பாலகங்காதரா என்பவரின்
எழுத்துக்கைளக் குறித்துக் ெகாஞ்சம் பரபரப்பாகப் ேபசப்படுகிறது. இவர் கர்நாடகத்தவர் என்பதாலும்
ஒரு சில கட்டுைரகைளக் கன்னடத்தில் எழுதியுள்ளார் என்பதாலும் கன்னடச் சிந்தைனயுலகில்
சலசலப்ைப ஏற்படுத்தியுள்ளார். ெகன்ட் பல்கைலக்கழகத்தின் நிதியுதவியுடன் கர்நாடகத்தின்
சிேமாகாவில் அைமந்துள்ள குெவம்பு பல்கைலக்கழகத்தில் ஓர் ஆய்வுைமயத்ைதத் ெதாடங்கிக்
கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆய்வுப்பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். அவருைடய ஆய்வு மாணவர்கள்
சிலர் ெகன்ட் பல்கைலக்கழகத்திலிருந்து சிேமாகாவுக்கு வந்து கருத்தரங்குகளிலும் வகுப்புகளிலும்
பங்ேகற்றுவருகின்றனர். பாலகங்காதராவும் ஆண்டுக்கு ஒருமுைற சிேமாகாவுக்கு வந்து இரண்டு
மாதங்களாவது தங்கியிருந்து கருத்தரங்குகள் நடத்திச் ெசாற்ெபாழிவுகள் ஆற்றிவருகிறார். குெவம்பு
ஆய்வுைமயத்தில் இந்திய மாணவர்கள் 7 - 8 ேபர் சமூக விஞ்ஞான ஆய்வுகளில்
ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் ெகன்ட் பல்கைலக்கழகத்திற்குச் ெசன்று சில வாரங்கள் தங்கிக்
கருத்துப் பரிமாற்றங்களில் ஈடுபடுவதும் நிகழ்கிறது. இது தவிர பாலகங்காதராவின் முயற்சியால்
ெபல்ஜியப் பல்கைலக்கழகங்களின் அைமப்பு ஒன்றிலிருந்து கர்நாடகத்திலுள்ள
பல்கைலக்கழகங்களில் சமூக விஞ்ஞானங்கைள வளர்க்கப் ெபரும் நிதியுதவி கிைடத்துள்ளது. சுமார்
100 ேகாடி ரூபாய் அளவுக்கு நிதியுதவி தருவதாக ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளது. கர்நாடக அரசும் தன்
பங்குக்குப் ெபரும் ெதாைகைய மானியமாக அளித்துள்ளது. சமூக விஞ்ஞானங்கைளப் ெபாறியியல்
கல்லூரிகளின் பாடத்திட்டத்தில் ேசர்ப்பது ேபான்ற நடவடிக்ைககள் ெதாடங்கியுள்ளன.
மிகவும் பரிதாபகரமான
நிைலயிலிருக்கும் சமூக
விஞ்ஞானிகளும் மாணவர்களும்
ெகாஞ்சம் உற்சாகப்படும் வண்ணம்
இைவ அைமந்துள்ளன என்றாலும்
பாலகங்காதராவின் முயற்சிகைள
சந்ேதகக் கண்களுடன் பார்ப்பவர்களும்
இருக்கிறார்கள். ெபரிய அளவில்
நிதியுதவிையப் ெபற்றுள்ளதாேலேய
அவர்
விமர்சனங்களுக்குள்ளாகிவருகிறார். நம்
சமூக விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் அவருக்கு
என்ன அக்கைற என்ற ேகள்வியிலிருந்து
ெதாடங்கி அவர் எழுத்துக்களிலுள்ள
‘அபாயங்கள்’வைர சிலர் சந்ேதகங்கைள
எழுப்பிவருகின்றனர். பாலகங்காதராவின்
மிகவும் கூர்ைமயான வாதங்கள் பல கன்னட அறிவுஜீவ ிகைள அவருைடய எதிரிகளாக்கியுள்ளன.
யூ. ஆர். அனந்தமூர்த்தி ேபான்ற ெசல்வாக்குள்ளவர்கைளப் பாலகங்காதரா சில கருத்தரங்குகளில்
தாக்கிப் ேபசியதால் லிபரல் -இடதுசாரி வட்டாரங்களில் அவைரப் பற்றிய கிசுகிசுக்கள்
கிளம்பியுள்ளன. முக்கியமாக (பசவண்ணரின்) வ ரைசவ
ீ
வசன இலக்கியத்தில் ஜாதிைய எதிர்த்துக்
கூறப்பட்டைவ அதிகம் இல்ைல என்ற பாலகங்காதராவின் வாதத்திற்குப் பதிலளிக்க முடியாமல்
அவைரப் பார்ப்பனியத்ைதத் தூக்கிப்பிடிப்பவராகத் தாக்குவது நிகழ்ந்துள்ளது. கன்னடச்
சிந்தைனயுலகில் ெசல்வாக்குள்ள இலக்கியவாதிகைளப் பால கங்காதரா கடுைமயாக விமர்சித்துக்
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சிந்தைனயுலகில் ெசல்வாக்குள்ள இலக்கியவாதிகைளப் பால கங்காதரா கடுைமயாக விமர்சித்துக்
கருத்துகள் கூறிவருவதால் அவருக்கு ‘விேராதி’கேள அதிகமாகிவருகின்றனர். ஆனால் இன்றுவைர
பாலகங்காதராவின் எழுத்துக்கைள ஆழமாக விமர்சித்து ஒன்றும் எழுதப்படவில்ைல.

யார் இந்தப் பாலகங்காதரா? சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நாள் மாைல ேதசிய சட்டப்
பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் சிலர் ஏற்பாடு ெசய்திருந்த கூட்டம் ஒன்றுக்குச் ெசன்றிருந்ேதன்.
பாலகங்காதரா என்பவர் மிகவும் வித்தியாசமான கருத்துகைள முன்ைவத்துப் ேபசுவார் என்று
ேகள்விப்பட்டு அக்கூட்டத்திற்குச் ெசன்ேறன். பாலகங்காதராைவப் பார்த்ததும் வியப்பும் மகிழ்ச்சியும்
ேசர்ந்துவந்தன. நாங்கள் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘பாலு’ என்று அறிந்திருந்தவர்தான் பாலகங்காதரா.
எழுபதுகளில் நாங்கள் அவைர ஒரு தீவ ிரமான மார்க்சியவாதியாக அறிந்திருந்ேதாம். அவருடன்
நான் அதிகம் ேபசிப்பழகியதில்ைல. அவர் ெசயல்பட்ட குழு மிகவும் சிறியது. நான்கு அல்லது ஐந்து
நபர்கைள மட்டுேம ெகாண்டிருந்ததாக நிைனவு. ஆனால் தீவ ிரமான மார்க்சியப் படிப்பாளிகளாக
அவர்கள் அறியப்பட்டிருந்தனர். அவர்கைள நாங்கள் ெகாஞ்சம் ேகலியுடனும் பயத்துடனும்
பார்த்திருந்ேதாம். காரணம், அவர்கள் எப்ேபாதும் தடிமனான புத்தகங்கைளப்
படித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ெபங்களூரின் முக்கியமான ெதருவில் ஓர் அைறைய வாடைகக்கு
எடுத்து இரவு பகலாகப் படிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர். மார்க்சின் மூலதனம் நூைல முழுைமயாக,
வரிக்குவரி படித்துத் ேதர்ந்தவர்கள் என்ற ெபருைம அவர்களுக்கு இருந்தது. ெலனின்
எழுதியவற்ைற வரி பிசகாமல் ேமற்ேகாள் காட்டி வாதங்கைள முறியடிக்கக் கூடியவர்கள் என்ற
ெபருைமயும் அவர்களுக்கு உண்டு. எங்கள் எல்ேலாைரயும்விட ஆங்கிலத்தில் ேதர்ச்சி ெபற்றவர்கள்
என்ற ெபருைமயும் ேசர்ந்துெகாண்டதால், அவர்கைள நாங்கள் ெகாஞ்சம் ஒதுக்கிேய
ைவத்திருந்ேதாம். இைவ எல்லாவற்ைறயும் மிஞ்சுவதாக அவர்களுக்கு ‘நான்காம் அகிலத்ைதச்’
ேசர்ந்தவர்கள் என்ற கீ ர்த்தியும் இருந்தது. ‘டிராட்ஸ்கியவாதிகள்’ என்பது அதன் ேவறு ெபயர்.
அன்ைறய சூழலில் ‘டிராட்ஸ்கியவாதிகள்’ என்பவர்கள் புரட்சிக் குழுக்களுக்கு அலர்ஜி. அவர்கைளத்
தீண்டத்தகாதவர்கள் ேபாலத்தான் மற்ற மார்க்சியக் குழுவினர் பார்த்தனர்.
புரட்சியில் ஈடுபடும் நபர்களின் எண்ணிக்ைக அன்றும் இன்றும் என்றும் குைறவு என்பதால், நாங்கள்
விரும்பாவிட்டாலும் ஒருவைர ஒருவர் பல இடங்களில் சந்தித்ததுண்டு. சந்திப்பு என்பைதவிடப்
பார்த்துக்ெகாண்ேடாம் என்பது சரியாக இருக்கும். எழுபதுகளில் ‘எெமர்ெஜன்ஸி’ வந்தேபாது
ஒருவைரெயாருவர் பார்த்துக்ெகாள்வதும் தைடபட்டுப் ேபானது. பாலுவும் அவர் நண்பர்கள் சிலரும்
ஐேராப்பா ெசன்றுவிட்டதாக எழுபதுகளின் இறுதியில் ஒரு ெசய்தி வந்தது. மார்க்சியத்தின்
மூலஸ்தானத்திற்ேக ெசன்று புரட்சித் தீை யக் ெகாண்டுவருவார்கள் என்று அவர்கைளப் பற்றி
நாங்கள் கிண்டல் ெசய்தது நிைனவில் உள்ளது.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1986 வாக்கில், ஒரு நாள் டி. ஜி. ைவத்தியநாதன் என்ற ேபராசிரியர்
என்ைன அைழத்து ஒரு நீண்ட கட்டுைரையக் ெகாடுத்து, ‘நம்ப பாலு எழுதியிருக்கான், பாரு’
என்றார். சுமார் 80 பக்கங்கள் ெகாண்ட அந்தக் கட்டுைரையச் சிரமத்துடன் படித்துப் பார்த்ேதன்.
Decolonising Social Sciences என்ற தைலப்பில் மிகவும் ெநருக்கமான வரிகளில் சிறிய எழுத்துகளில்
தட்டச்சு ெசய்யப்பட்டிருந்த அக்கட்டுைரையப் படிப்பது எளிதாயிருக்கவில்ைல. பல இடங்கள்
புரிந்தும் புரியாதனவாகத் ேதான்றின. ஏராளமான ேமற்ேகாள்கள், சிக்கலான தர்க்கம். காலனியப்
பிரக்ைஞயிலிருந்து நாம் விடுபட்டு நமக்ேகயுரிய சமூக விஞ்ஞானங்கைளக் கட்டிெயழுப்ப
ேவண்டும் என்ற அதன் கருத்துடன் ஒத்துப்ேபானதால், அதிலுள்ள ெநளிவு சுளிவுகைளப் பற்றிக்
கவைலப்படவில்ைல. அக் கட்டுைரையப் பல நண்பர்களுக்குக் காட்டிய நிைனவு இருக்கிறது.
அைதத் தீவ ிரமாக விவாதிக்க ேவண்டும் என்று நண்பர்களிடம் கூறியதுண்டு. ஆனால் அத்தைகய
விவாதம் நடக்கவில்ைல.
பாலகங்காதரா நாங்கள் ஏற்கனேவ அறிந்திருந்த பாலுதான் என்பது மகிழ்ச்சியாகவும் ெகாஞ்சம்
நிம்மதியாகவும் இருந்தது. ஆனால் பாலு அைடயாளம் ெதரியாமல் மாறியிருந்தார். உருவத்தில்
மட்டுமல்ல. நாங்கள் தீவ ிர மார்க்சியவாதியாக அறிந்திருந்தவர் இன்று மார்க்சியத்ைத உதறித் தள்ளி
ெவகுதூரம் ெசன்றிருந்தார். புதிய ேகாணங்களிலிருந்து ெதாடங்கி முக்கியமான முடிவுகைள
எட்டியிருந்தார். 1994இல் அவர் எழுதிய The Heathen in His Blindness என்ற நூலின் மூலம் மிகச்
சிறந்த சிந்தைனயாளர்கள் பட்டியலில் இடம்ெபற்றுள்ளார். யூத, கிருஸ்தவ, இஸ்லாம் மதங்கைளச்
சாராமல் பல்ேதவைத வழிபாடும் விக்கிரக ஆராதைனயும் ெகாண்டவர்கள் ஹீதன்கள். சுமார் 500
பக்கங்களுைடய அந்தப் புத்தகத்ைத 5 - 6 தடைவ வாசித்திருக்கிேறன். ஆனாலும் அது எனக்கு
முழுதாகப் புரிந்துவிட்டதாகக் கூற முடியாது. அது மிகவும் கவனமாகப் படிக்க ேவண்டிய
புத்தகங்களில் ஒன்று. ஒவ்ெவாரு அத்தியாயத்ைதயும் மீ ண்டும் மீ ண்டும் படிக்கத் ேதைவயுள்ளது.
பாலகங்காதராவின் தர்க்க ேநர்த்திைய எவ்வளவு புகழ்ந்தாலும் தகும். மிகவும் விரிவாக, ஆழமாக
ஒவ்ெவாரு வாதத்ைதயும் ஒன்றன் மீ து ஒன்றாக அடுக்கிக்ெகாண்ேடேபாகிறார். ஒன்ைறப்
புரிந்துெகாண்டுதான் அடுத்ததில் நுைழய ேவண்டும். சிக்கலான கணிதம்ேபால, ஒவ்ெவாரு படியாகப்
புரிந்து அடுத்த படிக்குச் ெசல்ல ேவண்டும். குழப்பமான நைடேயா வார்த்ைதஜாலங்கேளா
இல்லாமல் ஒரு ேதர்ந்த அறுைவச் சிகிச்ைச நிபுணைரப் ேபால ஒவ்ெவாரு பகுதியாகப்
பிரித்துப்ேபாடுகிறார். எல்லாவற்ைறயும்விட நாம் இதுவைர ஏற்றுக்ெகாண்டுள்ள பல கருத்துகைள
அவர் அதிரடியாகத் தாக்கி நம்ைம நிைலகுைலயச் ெசய்கிறார். என்ைனப் ெபாறுத்தவைர 1980
வாக்கில் தரம்பாலின் சிந்தைனகள் என்ைன முற்றிலும் புதிய பாைதயில் திருப்பியைத ஒத்ததாகப்
பாலகங்காதராவின் அறிமுகம் அைமந்துள்ளது தரம்பாலின் கருத்துகேளாடு பாலகங்காதராவின்
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பாலகங்காதராவின் அறிமுகம் அைமந்துள்ளது. தரம்பாலின் கருத்துகேளாடு பாலகங்காதராவின்
வாதங்கள் ஒத்துப்ேபாவேதாடு, தரம்பாலின் வாதங்களுக்கு ஒரு சித்தாந்த விளக்கத்ைதயும் தர்க்க
பலத்ைதயும் தருவதாக நிைனக்கிேறன். இந்தியச் சிந்தைனயாளர்களில் நான் ெபரிதும் மதிக்கும்
அஷிஸ் நந்திையவிடப் பலபடி உயரத்துக்குப் பாலகங்காதரா ெசல்வதாகக் கருதுகிேறன். எட்வர்ட்
ைசயத்தின் ஓரியண்டலிசம் நூல் ஏற்படுத்திய தாக்கத்ைதவிட அதிகமான தாக்கத்ைத
ஏற்படுத்தக்கூடியது பாலகங்காதராவின். ‘இயற்ைக விஞ்ஞானங்களுக்கு ேமற்கு ஐேராப்பா எவ்வாறு
மிக உகந்த கலாச்சாரச் சூழலாக அைமந்துள்ளேதா அேதேபாலச் சமூக விஞ்ஞானங்களுக்கு இந்தியக்
கலாச்சாரம்தான் தாயகம்’ என்பது ேபான்ற அவருைடய முடிவுகைளப் புரிந்துெகாள்ளக் ெகாஞ்சம்
சிரமம் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ‘நாம் எல்ேலாருேம ஒரு கிறிஸ்தவ உலகத்தில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிேறாம்’ என்ற அவரது கருத்ைத Heathen நூைலப் படித்து முடித்த பிறகு
அவ்வளவு சுலபமாக யாராலும் நிராகரிக்க முடியாது. அவைரத் தமிழுக்கு அறிமுகம்
ெசய்வதற்காகேவ இக்கட்டுைர.


ஒன்று
The Heathen in His Blindness நூலில் சமயம் அல்லது மதம் என்பது உலகம் தழுவிய கலாச்சாரப்
பண்பு என்ற கருத்ைதப் பாலகங்காதரா மறுக்கிறார். ஆனால் சமயம் என்பது கால, ேதச,
வர்த்தமானங்கைளக் கடந்த ஒரு கலாச்சாரப் பண்பு என்று ேமைலநாட்டு அறிஞர்கள் ெதாடர்ந்து
கூறிவருவது ஏன் என்ற ேகள்வி எழுகிறது. ெசமிடிக் சமயங்களுக்குரிய பண்புகள் இந்து, ெபௗத்த,
சமண மதங்களுக்கு இல்ைல என்று ஏற்றுக்ெகாண்டாலும் அைவ சமயங்கேள என்ற முடிவுக்கு
அறிஞர்கள் வருவைதக் குறிப்பிட்டுப் பாலகங்காதரா கூறுகிறார்:
‘ெசமிடிக் சமயங்களான கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம், யூதம் முதலியவற்றிலுள்ள கூறுகள் ஒன்ைறச்
சமயம் என்று கருதுவதற்கு இன்றியைமயாதைவ என்றால் ெபௗத்தமும் சமணமும் இந்து மதமும்
சமயங்களல்ல என்றாகும். ெபௗத்தத்ைதயும் சமணத்ைதயும் இந்து மதத்ைதயும் சமயங்களாகக்
கருதுவதற்கான காரணங்கள் கிறிஸ்தவத்ைதயும் இஸ்லாைமயும் சமயங்களாகக் கருத முடியாதன
வாக்கிவிடும். அறிஞர்களிடமுள்ள முரண் என்னெவன்றால் அவர்கள் இரண்டுேம சரியானைவ எனக்
கூறுவதுதான்.’
கடவுள் இல்லாத ெபௗத்தமும் சமணமும் சமயங்கேள. ஒேரெயாரு புனித நூல் என்று இல்லாமலும்
தீர்க்கதரிசி என்று ஒருவர் ேதான்றாமல் இருப்பினும் இந்து மதம் ‘சமயம்’ ஆகிறது. ஆனால்
மைறநூல், தீர்க்கதரிசி, கடவுள் என்ற மூன்ைறயும் நீக்கிவிட்டால் கிறிஸ்தவமும் இஸ்லாமும்
யூதமும் ஒன்றிலிருந்து மற்ெறான்று ேவறுபட்டுத் ேதான்றமாட்டா என்பேதாடு சமயம் என்ற
தகுதிையயும் இழந்துவிடும். இந்த முரண்பாட்ைடக் கைளயப் பலவிதமான சர்க்கஸ்கள் ெசய்தாவது
சமயம் என்பது ஒரு கலாச்சாரப் ெபாதுைம (cultural universal) என்று ஏன் நிைலநாட்டப்படுகிறது
என்ற ேகள்விைய எழுப்பிப் பாலகங்காதரா கூறுகிறார்:
‘மற்ற சமூகங்களில் இனங்களில் கலாச்சாரங்களில் சமயம் / மதம் என்பது இருக்கிறது என்பைத
அனுபவபூர்வமாகேவா பகுத்தறிந்ேதா அறிஞர்கள் முடிவு ெசய்யவில்ைல. எல்லாக்
கலாச்சாரங்களிலும் சமயம் அல்லது மதம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்பது
இைறைமயியலிலிருந்து வந்த முடிவு. குறிப்பாகச் ெசான்னால் கிறிஸ்தவ இைறைமயியலிலிருந்து
ெபறப்பட்டது. சமூகவியல் மானுடவியல் உளவியல் ஆய்வுகளின் மூலம் ெபறப்பட்டதாகக்
கூறப்பட்டாலும் அைவ அடிப்பைடயில் கிறிஸ்தவ இைறைமயியலின் நீட்சிதான்.’ அதாவது சமயம்
என்பது எல்லாக் கலாச்சாரங்களுக்குமான ெபாதுப்பண்பு என்ற கருத்து கிறிஸ்தவம் ேதான்றி,
வளர்ந்து, பரவியதால் உருவானது என்கிறார்.
ஆரம்பகாலக் கிறிஸ்தவம் ேராமானிய மரபுகைள ெவன்று தன்ைன ஒரு சமயமாகக் காட்டிக்ெகாண்ட
காலத்திலிருந்து பாலகங்காதரா ெதாடங்குகிறார். ேராமானியர்கள் நூற்றுக்கணக்கான ேதவைதகைள
வழிபட்டனர். ேராம் நகரில் மட்டும் 1,200 குழுக்களாக ஒவ்ெவாரு குழுவினரும் தங்களுக்ேகயான
சடங்கு, சம்பிரதாயங்களுடன் இருந்தனர். அன்ைறய ேராமின் சிந்தைனயாளர்களும் அறிஞர்களும்
கடவுள் நம்பிக்ைகைய எதிர்த்தும் ஆதரித்தும் சுதந்திரமாகக் கருத்துகைள ெவளிப்படுத்தினர்.
ஆனால் கடவுள் நம்பிக்ைகைய எதிர்த்தவர்களும் சடங்கு சம்பிரதாயங்களில் பங்ேகற்றவர்களாக
இருந்தது ெதரிகிறது. சிெசேரா (Cicero) என்ற மாெபரும் அறிஞன் கடவுள் நம்பிக்ைகயற்றவன் எனக்
கூறப்பட்டாலும் சடங்குகளில் பங்கு ெகாண்டது ெதரிகிறது. புளுடார்க் (Plutarch) என்ற அறிஞன்
மூடநம்பிக்ைககைள எதிர்த்து ஒரு நூேல எழுதியவன் என்றாலும் தன் முதுைமக் காலத்ைத
‘ெடல்ஃபி’ என்ற ேதவைதயின் ேகாயில் பூசாரியாகக் கழித்தான் எனக் கூறப்படுகிறது.
பாலகங்காதராவின் கருத்தில் அன்ைறய ேராமானியர்களுக்கு religio (சமயம் / மதம்) என்பதும்
traditio (மரபு, சடங்கு) என்பதும் ெவவ்ேவறானைவ அல்ல. அவநம்பிக்ைகயாளர்கள் (sceptics)
என்ற தத்துவப் பள்ளிையச் சார்ந்த ேகாட்டா (Cotta) என்ற அறிஞனின் கூற்ைறப் பாலகங்காதரா
ேமற்ேகாள் காட்டுகிறார்:
‘
ர்
ம்
ே
ம்
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‘ஒருவர் கடவுைள நம்புவேதா நம்பாமல் இருப்பேதா சமயம் அல்லது மதம் என்பதற்கு
முக்கியமல்ல. சமயம் என்பது தைலமுைறகளாக வரும் ஒன்று. ஒவ்ெவாரு தைலமுைறயும்
அடுத்த தைல முைறக்குத் தரும் விஷயங்களில் ஒன்றுதான் சமயம் என்பதல்ல. ஒரு தைலமுைற
அடுத்த தைலமுைறக்குத் தரும் எல்லாேம சமயம்தான்.’

அதாவது ேகாட்டாவின் பார்ைவயில் (ேராமானியர்களின் பார்ைவயிலும்) சமயம் என்பதும் மரபு
என்பதும் ெவவ்ேவறானைவ அல்ல. மரபுதான் சமயம். கடவுைள நம்பாமேல மரைப அனுசரித்த
அறிஞர்கைள எப்படிப் பார்ப்பது? ேமைலநாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துப்படி ேராமானிய ஆளும்
வர்க்கத்தினர் பகுத்தறிவற்ற மக்கள் திரைளச் சாமர்த்தியமாகக் கட்டுப் பாட்டில் ைவத்திருக்கக்
ைகயாண்ட உபாயம்தான் அது. கிப்பன் (Gibbon) என்ற புகழ்மிக்க வரலாற்றாசிரியர் அக்காலத்திய
ேராமானிய அறிஞர்கள் பகுத்தறிவின் கண்ணியத்ைதக் காத்தேபாேத சட்டம், ஒழுங்கு,
சம்பிரதாயங்கள் என்பவற்றின் முன்பு ெசயலற்றுப் ேபாயினர் என்கிறார். ேடவிட் ஹ்யூம் (David
Hume) சிெசேராவின் முரண்பாட்டுக்குத்தான் தண்டிக்கப்படுேவாம் என்ற பயம்தான் அடிப்பைடக்
காரணம் என்கிறார்.
ேராமானியர்கள் கிறிஸ்தவர்கைள எதிர்த்து அவர்கைளக் ெகான்று குவித்தைத எப்படி விளக்குவது?
பாலகங்காதராவின் கூற்றுப்படி ேராமானியர்கள் கிறிஸ்தவத்ைத எதிர்த்ததன் காரணம் அது
மரபுகளற்ற ஒன்றாக இருந்ததால் தான். கிறிஸ்தவ நம்பிக்ைககைளயும் ெகாள்ைககைளயும்
ேராமானியர் சகித்துக்ெகாண்டனர் அல்லது ெபாருட்படுத்தாதிருந்தனர். யூதர்கள் ேராமானியர்களின்
எதிர்ப்ைபச் சமாளிக்கத் தங்கைள மிகவும் பழைமயானவர்களாகக் காட்டிக்ெகாண்டைத இங்ேக
கவனப்படுத்தலாம். ேமாசசின் ‘கட்டைளகைள’ திருடித்தான் கிேரக்கர்கள் தங்கள் சட்ட திட்டங்கைள
உருவாக்கினர் என்பது யூதர்களின் வாதமாக இருந்தது. ஹிராக்ளிடஸின் எதிர் மைறத் தத்துவம்கூட
ேமாசசிடமிருந்து ெபறப்பட்டேத என்றனர் யூதர்கள். கிறிஸ்தவம் யூதர்களின் உபாயத்ைதக் ைகயாள
முடியவில்ைல. காரணம் அவர்கள் ேமாசைச நிராகரித்தனர். கிறிஸ்தவத்தால் ஒரு இனத்ைதேயா
ெமாழிையேயா தன் பூர்விகமாகக் காட்ட முடியவில்ைல. ஆனால் தங்கள்மீ து சுமத்தப்பட்ட
‘மரபற்றவர்கள்’ என்ற குற்றச்சாட்ைடக் கிறிஸ்தவர்கள் சாமர்த்தியமாக எதிர்ெகாண்டனர்.
கிறிஸ்தவம் தன்ைன ஒரு பழைம வாய்ந்த தத்துவமாகக் காட்டிக்ெகாள்ள முயன்றது. தன்ைனக்
கிேரக்கத் தத்துவத்ைதவிடப் பழைமயானதாகக் காட்டிக்ெகாண்டது. சாக்ரடீஸ், பிேளட்ேடா
ேபான்றவர்கள் கிறிஸ்தவத்தின் ேதாற்றத்ைத முன்னறிந்து அைத மைறமுகமாக ெவளிப்படுத்தியும்
இருப்பதாகக் கிறிஸ்தவம் கூறியது. அதாவது பல கிேரக்க ேராமானியத் தத்துவக் கருத்துகள்
கிறிஸ்தவத்தின் ேதாற்றத்ைத முன்ெமாழிந்தைய£கக் காட்டப்பட்டன. கிறிஸ்தவம் இைத எப்படிச்
ெசய்தது என்பதுதான் கவனிக்கப்பட ேவண்டிய விஷயம்.
கிறிஸ்தவம் தனது நம்பிக்ைககைள, ெகாள்ைககைள அன்றிருந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கு
எதிரானதாகக் காட்டியது. ேராமானிய நம்பிக்ைககைளயும் ெகாள்ைககைளயும் விமர்சிப்பதாகக்
கூறிக்ெகாண்டு ேராமானியச் சடங்குகைளத் தாக்கியது. ேராமானியச் சடங்குகளுக்கும் மரபுகளுக்கும்
பதிலளிப்பதற்காக ஓர் இைறைமயியைலேய உருவாக்க ேவண்டியிருந்தது. சம்பிரதாயங்களும்
சடங்குகளும் நம்பிக்ைககளிலிருந்து ெகாள்ைக, ேகாட்பாடுகளிலிருந்து பிறப்பைவ என வாதிட்டது.
தனக்ெகன்று ஒரு ெசறிவான மரபு இல்ைல என்பைத மைறத்துக் ெகாள்ைககைளயும்
ேகாட்பாடுகைளயும் முதன்ைமப் படுத்தியது. சரியான ெகாள்ைக, ேகாட்பாடுகள்தாம் முக்கியம்
என்றவுடன் அவற்ைற விமர்சிப்பேதா மறுப்பேதா மதநிந்தைனயாக்கப்படுகிறது. கிறிஸ்தவத்தின்
ேதாற்றத்திலிருந்துதான் மதநிந்தைன என்பேத ேதான்றிற்று என்கிறார் பால கங்காதரா.
நிந்தைனயாளர்கள் தண்டைனக்குள்ளாவதும் கிறிஸ்தவத்திற்குப் பிறகுதான் என்கிறார்.
ேராமானியர்களுக்குக் கிறிஸ்தவ இைறைமயியல் புரியவில்ைல. உண்ைமையக் காண்பதற்கு
அெதப்படி ஒேர வழிதான் இருக்க முடியும் என்றும் காலங்காலமாகக் கைடப்பிடித்துவரும் சடங்குகள்
எப்படிப் ெபாய்யானைவயாகும் என்றும் குழம்பினர். கிறிஸ்தவத் தத்துவ விளக்கமும் அதன்
அடிப்பைடகளும் ேராமானியர்களுக்குப் புரியவில்ைல என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கி. பி.
நான்காம் நூற்றாண்டில் சிமாக்கஸ் (Symmachus) என்ற அறிஞன் எழுதியுள்ளைத அவர் உதாரணம்
தருகிறார். ேராமின் கைடசி அதிகாரியும் அன்ைறய முக்கியமான சிந்தைனயாளனுமான சிமாக்கஸ்
கூறுவதாவது:
‘ஒவ்ெவாருவரும் தங்களுைடயேதயான பழக்கவழக்கங்கைளயும் சமயச் ெசயல்பாடுகைளயும்
ெகாண்டுள்ளனர். ெதய்வ க
ீ அருள் ஒவ்ெவாரு நகரத்திற்கும் அதற்ேகயான சமயத்ைதக் ெகாடுத்து
அந்தந்த நகரத்ைதக் காக்கிறது. ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் ஓர் ஆன்மா ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளைதப்
ேபாலேவ, ஒவ்ெவாரு மக்கள் கூட்டத்திற்கும் அவர்களுக்ேகயான வழிமுைறகள் உள்ளன.
உண்ைமையக் கண்டுெகாள்ள நாம் எந்த வழிையப் பின்பற்றினாெலன்ன? ஒேர வழியில் நாம் அந்தப்
ெபரும் ரகசியத்ைத அறிய முடியாது.’
சிமாக்கஸின் பார்ைவயில் உண்ைமக்கான மனிதத் ேதடல்தான் சமயம். அது ஒரு மனிதத் தயாரிப்பு.
மனிதனின் ேபாராட்டத்ைத, உைளச்சைல ெவளிப்படுத்தும் ஒன்று. ேமலாக அது ஒரு ெசயல்பாடு
அல்லது ெசயல்பாட்டு முைற. ேவறு வார்த்ைதகளில் கூறுவெதன்றால் அதுதான் மரபு:
பழக்கவழக்கங்கள், சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் மனிதர்கள் மனிதர்களுக்காக உருவாக்கியுள்ளைவ. ஒரு
ெ
ிடு ே
ே
ெ
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மரைப மற்ெறாரு மரபுடன் ஒப்பிடுவேதா எது உயர்ந்தது எனக் காண்பேதா தவறு. ஒவ்ெவான்றும்
ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவு மக்களுக்குச் ெசாந்தமானது. கிறிஸ்தவமும் ஒரு மரபு என்று ஏற்றுக்ெகாள்ள
சிமாக்கஸ் தயாராக இருக்கிறார். ஆனால் கிறிஸ்தவம் ஏன் மற்ற மரபுகைள நிராகரிக்கிறது என்பது
அவருக்குப் புரியவில்ைல. சரியாகக் கூறினால், சிமாக்கஸ் ேபான்றவர் களுக்குக் கிறிஸ்தவ
இைறைமயியல் புரியவில்ைல. ‘கடவுள் மனித குலத்திற்காக ெவளிப்படுத்தியுள்ள உண்ைமதான்
சமயம்’ என்பது புரியவில்ைல. ேராமின் கைடசி ஆட்சியாளரும் மிகுந்த அறிவாற்றல் மிக்கவருமான
சிமாக்கஸ் ஏன் கிறிஸ்தவம் மூன்று நூற்றாண்டுகளாகக் கூறிவந்தைதப் புரிந்துெகாள்ளவில்ைல
என்ற ேகள்வி எழுகிறது. சுமார் 1400 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உலகின் மற்ெறாரு பகுதியில்
சிமாக்கஸ் கூறிய வரிகைள ஒத்தவரிகள் கூறப்படுகின்றன. Bartolomaeus Ziegenbaló◌ீ என்ற லூதரன்
பாதிரியாரிடம் ேகரளாவின் கடற்கைரேயாரப் பிராமணர்கள் கூறுவதாவது:

‘ஏசு கிறிஸ்து ஐேராப்பாவில் மனிதனாகத் ேதான்றியைதப் ேபாலேவ இங்கு விஷ்ணு மலபாரில்
அவதரித்தார். நீங்கள் ஏசுவின் மூலம் ேமாட்சத்ைத அைடய நிைனப்பைதப் ேபாலேவ நாங்கள்
விஷ்ணுவின் மூலம் ேமாட்சம் அைடய விரும்புகிேறாம். உங்கைள ஒரு விதமாகவும் எங்கைள
மற்ெறாரு விதமாகவும் காப்பதுதான் கடவுளின் லீ லாவிேநாதம்.’
இரண்டு
சமயம் என்பது உலகம் தழுவியதாக இருந்தால், ஆரம்பகாலக் கிறிஸ்தவப் ேபாதகர்களும்
மற்றவர்களும் ஏன் ஆசிய ஆப்பிரிக்க இனங்களிடம் சமயம் இருப்பதாகத் ெதரியவில்ைல எனக்
கூறினர் என்னும் ேகள்வி எழுகிறது. 1492இல் ெகாலம்பஸ் அெமரிக்க இந்தியர்கைளக் கண்டு
‘இவர்கள் மிகவும் புத்திசாலிகளாகத் ெதன்படுகிறார்கள். அவர்கைள சுலபமாகக் கிறிஸ்தவர்களாக
மாற்றலாம். காரணம் அவர்கள் சமயம் என்னும் ஒன்று இல்லாதவர்களாக எனக்குத்
ெதன்படுகிறார்கள்’ என்றார். சுமத்திரா, ஜாவாப் பகுதிகளில் பயணித்த டச்சுப் பாதிரியார்கள் 19ஆம்
நூற்றாண்டில்கூட அந்த மக்களிடம் சமயம் என்னும் ஒன்று இருப்பதாகத் ெதரியவில்ைல என்ேற
கூறுகின்றனர். ‘ஹாட்டன்டாட்’ என்ற பழங்குடியினைரப் பார்த்து டாப்பரும் வான் ரீபாக்கும்
அவர்களிடம் சமயம் என்னும் ஒன்று இருப்பதாகத் ெதரியவில்ைல என்கின்றனர். 17ஆம்
நூற்றாண்டில் இந்தியாவின் கிழக்குக் கடற்கைரகளில் கிறிஸ்தவப் பிரச்சாரம் ேமற்ெகாண்ட
ஆப்பிரகாமஸ் ேராேஜரியஸ் (Abrahmus Rogerius) கூறுவதாவது: ‘கடல் பயணங்கள் ஒன்ைற
எமக்குத் ெதளிவுபடுத்தியுள்ளன. கடவுள் இருப்பைத அறியாத அளவுக்கு மிருகத்தனமான,
பகுத்தறிவற்ற மக்கள் எங்கும் இல்ைல என்பதால் சமயத்ைதக் ெகாண்டிராதவர்கள் இல்ைல
எனலாம்.’
ேமற்கூறிய ேராேஜரியஸின் முடிைவக் கவனித்தால் அவர் ேசாழமண்டலப் பகுதியிலுள்ள
பிராமணர்களிடம் சமயம் இருப்பைதத் தர்க்கரீதியாகத்தான் நிரூபிக்க முயல்கிறார். கடவுள்
இருக்கிறார் என்பது நிச்சயம். ஆதலால் சமயம் என்ற ஒன்று இருக்க ேவண்டும். ஏெனன்றால்
கடவுள் இருக்கும் இடத்தில் சமயம் இருந்ேதயாக ேவண்டும்.
பாலகங்காதரா கூறுவதாவது: ேராேஜரியஸ் ேபான்றவர்கள் பல ஆண்டுகள் சமயப் பிரச்சாரம் ெசய்த
பிறகும் இந்தியர்களிைடேய சமயம் இருப்பைதக் கண்கூடாகப் பார்த்து முடிவுெசய்வதில்ைல.
அைதத் தர்க்கபூர்வமாகேவ நிறுவுகின்றனர். ஆனால் இன்ேறா ேமைலநாடுகளிலிருந்து இங்கு வரும்
உல்லாசப் பயணிகள்கூட சர்வசாதாரணமாக இந்து சமயம் என்ேறா ேவறு சமயங்கள் என்ேறா
முடிவுக்கு வந்துவிடுகிறார்கள். இந்த இரண்டு -மூன்று நூற்றாண்டுகளில் சமயங்கள் இருப்பதற்கான
ஆதாரங்கள் எைவயும் ெபரிதாகக் காட்டப்படவில்ைல. ஆனாலும் நாம் எல்ேலாரும் உலெகங்கும்
சமயங்கள் இருப்பதாக எப்படி ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ேளாம் என்பது ெகாஞ்சம் சுவாரஸ்யமானது.
அைதப் பற்றி அறியக் கிறிஸ்தவ சமயத்தில் நடந்த சில விஷயங்கைளப் பார்க்க ேவண்டும்.
கத்ேதாலிக்கத் திருச்சைபையக் கடுைமயாக விமர்சித்துக் கிளர்ச்சி ெசய்த மார்டின் லூதரும்
மற்றவர்களும் ஆரம்பகாலக் கிறிஸ்தவம் ேராமானியச் சடங்குகைள எதிர்த்த பாங்கிேலேய
கத்ேதாலிக்கச் சடங்குகைள விமர்சித்தனர். புேராகிதக் கும்பலின் சீ ரழிந்த சடங்குகள் சுவிேசஷத்தின்
மார்க்கத்திலிருந்து ஏற்பட்ட ெகாள்ைகப் பிறழ்வுகளாகக் காட்டப்பட்டன. ப்ெராடஸ்டன்ட்
சீ ர்திருத்தவாதிகள் நான்கு முக்கியமான அம்சங்களில் அன்ைறய கத்ேதாலிக்கத் திருச்சைபைய
விமர்சித்தனர். முதலாவது, கத்ேதாலிக்கப் புேராகிதக் கும்பல் கிறிஸ்தவத்ைத விக்கிரக
ஆராதைனக்குள் இழுத்துச் ெசன்றது. ஆகேவ உண்ைமயான சமயம் என்பது மைறந்து சடங்குகளும்
மூடப்பழக்க வழக்கங்களும் முக்கியமாகிவிட்டன. புேராகிதக் கும்பல் லஞ்ச ஊழல்களில் ஈடுபட்டு
சமயத்ைதக் ெகாச்ைசப்படுத்திச் சீ ரழித்துவிட்டது என்பது இரண்டாவது. மனிதனுக்கும் கடவுளுக்கும்
உள்ள உறைவ மீ ண்டும் சரியாக நிைலநாட்ட ேவண்டும் என்பது மூன்றாவது அம்சம். கைடசியாக,
சத்தியத்ைத நிைல நாட்டுவது அவசியம். ஆகேவ சரியான உண்ைமயான சமயம் அல்லது மதம்
என்பைதத் தவறான, ெபாய்யான சடங்குகளிலிருந்தும் பிறழ்வுபட்ட சித்தாந்த
விளக்கங்களிலிருந்தும் மீ ட்ெடடுக்க ேவண்டும். ப்ெராடஸ்டன்ட் சீ ர்திருத்தவாதிகள் கத்ேதாலிக்கத்
திருச்சைபயின் நடவடிக்ைககைள ேராமானியச் சடங்குகேளாடு ஒப்பிட்டேதாடு, கிறிஸ்தவம் தான்
ஆரம்பத்திலிருந்து எதிர்த்துப் ேபாராடிய ேராமானியப் ‘ேபகன்’ (Pagan) மதங்கள் ேபான்றதாக
உருமாறிவிட்டதாகக் குற்றம்சாட்டினர் கிறிஸ்தவப் ‘ேபகனிஸம்’ என்பதாகக் கத்ேதாலிக்கத்
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உருமாறிவிட்டதாகக் குற்றம்சாட்டினர். கிறிஸ்தவப் ேபகனிஸம் என்பதாகக் கத்ேதாலிக்கத்
திருச்சைபைய வர்ணித்தனர். இதில் ேவடிக்ைகெயன்னெவன்றால், கத்ேதாலிக்கத் திருச்சைபைய
எதிர்த்துப் ேபாராடிய சீ ர்திருத்தவாதிகள் தங்கள் வாதங்கைளக் கூர்ைமப்படுத்தப் பழங்காலக் கிேரக்க,
ேராமானியச் சிந்தைனயாளர்கைள ேமற்ேகாள்காட்டத் தயங்கவில்ைல. ெசால்லப்ேபானால்
ெசம்ைமத் தத்துவங்களும் நூல்களும் மறுவாசிப்புக்குள்ளாயின. மனிதனுக்கும் இைறவனுக்கும்
உள்ள உறவின் நடுேவ புேராகிதர்கள் எதற்கு என்ற ேகள்விைய எழுப்பிய கால்வின் மற்றும்
ஸ்விங்லி (Calvin and Zwingli) என்ற இருவருேம மனிதன் இயற்ைகயாகேவ இைறத்
தன்ைமயுைடயவன் என்ற சிெசேராவின் வார்த்ைதகைள மீ ண்டும் மீ ண்டும் ேமற்ேகாள்காட்டி
விவாதித்தனர்.

ப்ெராடஸ்டன்ட் சீ ர்திருத்தம் கிறிஸ்தவ சமயம் தனக்குத்தாேன ேபாட்டுக்ெகாண்டிருந்த தைடகைள
உைடத்துக்ெகாண்டு ேமற்குலகில் பரவிப்ெபருக வழிெசய்தது என்கிறார் பாலகங்காதரா. இைதத்
ெதாடர்ந்து ேமற்கில் மற்ெறாரு முக்கியமான நிகழ்வாக அறிெவாளி இயக்கத்ைதக் குறிப்பிடுவது
வழக்கம். அறிெவாளி இயக்கமானது மாெபரும் புரட்சிக்கு வித்திட்டது என்பது பரவலாக
ஏற்கப்பட்டுள்ள கருத்து. சமயத்தின் பிடியிலிருந்து சமூகத்ைதயும் கலாச்சாரத்ைதயும் விடுவிப்பதன்
மூலம் அறிவியல் புரட்சியும் ெபாருளாதார, அரசியல் மாற்றங்களும் ேதான்றி ெமாத்தத்தில் பைழய
உலைக அகற்றிப் புதியேதார் உலகம் ெசய்ய அவ்வியக்கம் காரணமாக இருந்தது என்று பள்ளி,
கல்லூரிகளில் படித்திருக்கிேறாம். இன்றும் அப்படிேய ேபாதித்தும் வருகிேறாம். ெசக்குலரிசத்தின்
ஆரம்பம் என்றும் பகுத்தறிவுக் காலம் என்றும் அைதக் குறிப்பிடுவது வழக்கம். அறிெவாளிக்
காலத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கைள - முக்கியமாக சமயம் குறித்த கருத்துகைள - முற்றிலும் புதிய
ேகாணத்திலிருந்து பாலகங்காதரா விளக்குகிறார். கத்ேதாலிக்கச் சடங்குகளில் முடங்கிப்ேபாயிருந்த
கிறிஸ்தவத்ைத விடுவித்து அது ேமலும் பரவிப் ெபருக ப்ெராடஸ்டன்ட் சீ ர்திருத்தக் கருத்துகள்
வழிெசய்ததுேபாலேவ அறிெவாளி இயக்கம் கிறிஸ்தவ இைறைமயியலானது ‘ெசக்குலர்’
கருத்துகளாக, சமூகவியல், மானுடவியல், மேனாவியல் தத்துவங்களாக, ‘வரலாறு’ என்ற புதிய
துைறயாக மற்ற பிற அறிவியல் விளக்கங்களாக உலெகங்கும் பரவிப்ெபருக வழிெசய்துள்ளது
என்கிறார் பாலகங்காதரா. மத்திய காலக் கிறிஸ்தவம் ஒரு ‘தர்மசங்கடமான’ சூழைல எதிர்ெகாள்ள
ேவண்டியதாயிற்று. அது தன் ‘கிறிஸ்தவத் தனத்ைத’க் ெகாஞ்சம்கூட இழக்காமல் அல்லது
விட்டுக்ெகாடுக்காமல் உலெகங்கும் பரவுவது அசாத்தியமானெதன்பைத அறிந்துெகாண்டது.
அறிெவாளிச் சிந்தைனயாளர்கள் கிறிஸ்தவ இைறைமயியைல அதன் கிறிஸ்தவத்தனத்திலிருந்து
விடுவித்து, அேத இைறைமயியலுக்கு ‘ெசக்குலர்’ ஆைட அணிவித்து உலெகங்கும் பவனி வரச்
ெசய்துள்ளனர் என்பது பாலகங்காதராவின் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு. இைத அறிெவாளிச்
சிந்தைனகள் எப்படிச் ெசய்தன என்பது மிகவும் சுைவயான கைத. சிலவற்ைற மட்டும் இங்ேக
பார்க்கலாம்.
யூதர்களின் இறந்தகாலத்ைதத் தன்னுைடய இறந்தகாலமாகவும் மற்ற எல்லா மனித
இனங்களுைடய இறந்தகாலமாகவும் கிறிஸ்தவம் ெதாடக்கத்திேலேய அங்கீ கரித்திருந்தது. பைழய
ஏற்பாட்ைட ஏற்றுக்ெகாள்வதன் மூலம் இது நிகழ்ந்தது. இதன் ெதாடர்ச்சியாகத் தான் ‘கிறிஸ்தவ
இைறைமயியல்’ ஒன்று உருவானது. அந்த இைறைமயியலில் சமயம் என்பது இைறவன்
மனிதர்களுக்குக் ெகாடுத்த ஒன்றாகும். ஆகேவ இயற்ைகயாகேவ மனிதர்கள்
இைறத்தன்ைமயுைடயவர்கேள என்றும் ஆனால் காலப்ேபாக்கில் மனிதர்கள் சாத்தானின்
தூண்டுதலாலும் தங்களுைடய தவறான வழிமுைறகளாலும் இைறவைனேய மறந்து தீய, தவறான,
ெபாய்யான சடங்குகளில் விக்கிரக ஆராதைனகளில் ஈடுபட்டுவந்துள்ளனர் என்றும் எல்லாம் வல்ல
இைறவன் தன் கருைணயால் இம்மனிதர்கைள மீ ட்ெடடுக்கக் கருதி ஏசுைவ இவ்வுலகில்
அவதரிக்கச் ெசய்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது. ‘ெசமிடிக்’ மதங்களான யூதம், கிறிஸ்தவம் மற்றும்
இஸ்லாம் இேத தத்துவ விளக்கத்ைத முன்ெமாழிகின்றன. அவர்களுக்கிைடேய உள்ள ேவறுபாடுகள்
ஆபிரகாமின் கனவில் இைறவன் வந்து ேதவப்புதல்வன் மண்ணில் ேதான்றுவான், தவறான
பாைதயில் ெசன்றுெகாண்டிருக்கும் மனிதர்களுக்கு நல்வழிகாட்டுவான் என்பதற்குப் பிறகு
ஆரம்பிக்கின்றன. ‘ெசமிடிக்’ மதங்களான இம்மூன்றும் மற்றவர்கைள எதிர்ெகாண்டரீதியும் நடத்திய
ேபாராட்டங்களும் ஒன்ேறேபாலானைவ என்பதும் குறிப்பிடப்பட ேவண்டும். ேராமானியர்கேளா பல
நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியர்கேளா கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய இைறைமயியைலப்
புரிந்துெகாள்ளாமல் குழம்பியதும் கவனிக்கத்தக்கது. அறிெவாளிக் காலச் சிந்தைனகள் கிறிஸ்தவ
இைறைமயியல் கூறிய கருத்துகைள ‘மனித வரலாறு’ என்ற சட்டகத்தில் அைமத்து, உலக வரலாறு
என்பதாக மாற்றியைமத்தது. பழங்குடியினரிலிருந்து ெதாடங்கி மனித வளர்ச்சி என்பது பல
‘பின்நவ னத்துவ’,
‘உலகமயமான’ உலகில் வந்து
நிைலகைளக் கடந்து இன்ைறய ‘நவ னத்துவ’,
ீ
ீ
ேசர்ந்துள்ளது என்பைதப் பல்ேவறு அறிஞர்கள் தங்களுைடயேதயான விளக்கங்களுடன்
முன்ைவத்தனர்.
அறிெவாளி இயக்கச் சிந்தைன வழி வந்த மற்ெறாரு கருத்தான ‘எல்லாச் சமயங்களும் ஒன்ேற’
என்ற கருத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். எல்லா மனித இனங்களுக்கும் இைறத்தன்ைம உள்ளது; அது
இைறவனால் ெகாடுக்கப்பட்டது என்ற கிறிஸ்தவ இைறைமயியல் தத்துவேம எல்லாச் சமயங்களும்
அடிப்பைடயில் ‘இைறயுணர்வு’ என்ற அகவழிச் சிந்தைனயில் ஒன்றுபடுகின்றன என்பதாக
மாற்றியுள்ளது. பாலகங்காதரா கூறுவதாவது: ‘கிறிஸ்தவ இைறைமயியலானது ‘கிறிஸ்தவம்’
ெகாஞ்சம் நீக்கப்பட்டு அறிவியல் தத்துவ சமூகவியல் மேனாவியல் மானுடவியல்
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ெகாஞ்சம் நீக்கப்பட்டு அறிவியல், தத்துவ, சமூகவியல், மேனாவியல், மானுடவியல்
விளக்கங்களாக அறிெவாளிச் சிந்தைனயாளர்களால் நமக்கு அளிக்கப்பட்டது.’ இதற்கு அவர் பல
தத்துவ, சமூகவியல், மானுடவியல் விளக்கங்கைள உதாரணங்களாகத் தருகிறார். இைறவன்
மனிதர்களுக்காக வழங்கியது சமயம் என்ற கிறிஸ்தவக் கருத்துதான் சமயம் எல்லாக்
கலாச்சாரங்களுக்கும் ெபாதுவான பண்பு என்ற சமூகவியல் / மானுடவியல் விளக்கமாக
முன்ைவக்கப் பட்டுள்ளது. அறிெவாளிக் காலத்திலிருந்து உருவான ‘மனித வரலாறு’ என்பைத
எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். இந்த ‘ெசக்குலர்’ படுத்தப்பட்ட ‘மனித வரலாறு’ பல்ேவறு இனங்களின்
உண்ைமயான அல்லது கற்பைனயான இறந்த காலங்கைள இரண்டு கருத்தாக்கங்களுக்குள்
முடக்கிவிடுகிறது . ஒன்று, எல்லா இனங்களுக்கும் ஒரு ெபாதுவான ெதாடக்கம் இருப்பதாகக்
கருதப்பட்டது. இரண்டாவது இைவெயல்லாவற்றிலும் அடிப்பைடயாக இருக்கும் ஓர் அைமப்பு உலக
வரலாற்றின் ‘சகாப்தங்கள்’ என்று வைகப்படுத்துவது வழக்கமாயிற்று. மனித வரலாறு என்பது பல
சகாப்தங்கைளக் கடந்து ஒரு திைசயில் பயணிப்பதாகக் கருதப்பட்டது. மனித வரலாறு என்பைதத்
தத்துவரீதியில் விளக்கும் வழக்கம் மிகவும் பிரபலமாயிற்று. சமகாலத்திய ஆசிய, ஆப்பிரிக்க
இனங்கள் சுமார் 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த ‘ேபகன்’ சடங்குகைளயும்
பழக்கவழக்கங்கைளயும் ெகாண்டிருப்பதால் அைவ ‘பழங்கால’ சகாப்தத்திலிருந்து ‘நவ ன’
ீ
சகாப்தத்திற்குள் வராமலிருப்பைவ எனப்பட்டன. ஐேராப்பியச் சிந்தைனயாளர்கள் இந்தச்
சகாப்தங்கைள ெவவ்ேவறாக வைகப்படுத்தியது உண்ைமெயன்றாலும் அவர்கள் எல்ேலாரும் ஒரு
விஷயத்தில் ஒன்றுபட்டிருந்தனர். மற்ற இனங்களுைடய இறந்தகாலங்களும் கலாச்சாரங்களும்
ஐேராப்பியக் கிறிஸ்தவ உலகத்தின் நடப்புகேளாடு ெபாருத்திப் பார்க்கப்பட்டன. பகுத்தறிவுவாதிகள்
கூறும் ‘சமயம் என்பது எல்லாக் கலாச்சாரங்களுக்குமான ெபாதுப்பண்பு’ என்ற கருத்து பைழய
கிறிஸ்தவக் கருத்தான ‘இைறவன் மனிதர்களுக்கு அளித்த வரம்தான் சமயம்’ என்பதன் மறுவடிவம்
என்பது பாலகங்காதராவின் வாதம். ஏசு கிறிஸ்து ஏன் யூதர்களிைடேய பிறந்தார்? என்ற பைழய
கிறிஸ்தவ/ யூதக் ேகள்விதான் இன்று ‘கடவுள் என்ற கருத்து மனிதகுலத்தில் ஏன் உதித்தது?’ என்ற
‘ெசக்குலர்’ ேகள்வியாகியுள்ளது.

மூன்று

ஆசியா, இந்தியா குறித்த ஐேராப்பியர்களின்
ஆரம்பகால வர்ணைனகள் விவிலியக் கருத்துகைள
ஒட்டிேய இருந்தன. ‘ேநாவாவின் புதல்வர்கள்’
என்றுதான் ஆசிய இனங்கள் கருதப்பட்டன.
விசித்திரமான விலங்குகள், பறைவகள், மனிதர்கள்
என்பதாகேவ ஆசியா பற்றிய விவரிப்புகள் அைமந்தன.
கலாச்சாரம் பற்றிய கருத்துகள் பூேகாள
வர்ணைனகளுடன் கலந்து காணப்பட்டன. 16ஆம்
நூற்றாண்டுக்குப் பிறகுதான் அந்த வர்ணைனகளில்
முக்கியமான மாற்றம் ெதன்படுகிறது. இந்தியாவிலுள்ள
சமயங்கள் குறித்தும் இந்திய மக்களின் ஒழுக்கமின்ைம
பற்றியும் குறிப்புகள் அதிகரிக்கலாயின. விஜயநகர
மன்னர்கள் ஏராளமான
மைனவியர்கைளக்ெகாண்டிருந்தனர் (12,000
மைனவியர்) என்ெறல்லாம் சில வர்ணைனகள் கூறின.
ேகரளாவின் பல பகுதிகளில் தங்கள் மைனவியைர
விருந்தினருக்குக் ெகாடுக்கும் பழக்கம் இருந்தது
என்பவற்ைறக் ெகாஞ்சம் தார்மீ கக் ேகாபத்துடனும்
மிகுந்த அதிர்ச்சியுடனும் விவரித்தன.
கள்ளிக்ேகாட்ைடயில் பிராமணர்கள் அரசனின்
கட்டைளைய ஏற்று அரசியருடன் படுக்ைகக்குச் ெசல்லப் பணிக்கப்பட்டனர் என்றும் வியாபாரிகள்
தங்கள் மைனவியைர விருந்தினருக்கு உபசாரமாகக் ெகாடுத்து மகிழ்ந்தனர் என்றும் வர்ெதமா
குறிப்பிடுவைதக் காணலாம். இந்தியாவிலுள்ள ‘ஹீதன்கள்’ எப்படிச் சாத்தானின் தூண்டுதலால்
விக்கிரக ஆராதைனகளில் மூழ்கியுள்ளனர் என்பது திகட்டத் திகட்ட விவரிக்கப்பட்டது.
ேராமானியச் சடங்குகைள எதிர்த்துப் ேபாராடிய ஆரம்பகாலக் கிறிஸ்தவம் ேமற்ெகாண்ட வழி
முைறகள் அப்படிேய இந்தியாவில் பின்பற்றப்பட்டன. சடங்குகளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கும்
நம்பிக்ைககள் குறித்தும் இந்தியர்களின் சமயக் ேகாட்பாடுகைளக் கூறும் புனித நூல்கள் குறித்தும்
கவனம் திரும்பியது. ப்ெராடஸ்டன்ட் சீ ர்திருத்தவாதிகள் கத்ேதாலிக்கப் புேராகிதக் கும்பைல எதிர்த்த
பாங்கிேலேய இங்குள்ள பிராமணர்கள் ‘புேராகிதர்கள்’ ஆனார்கள். அவர்களது சூழ்ச்சியாலும்
தந்திரத்தாலும் ஏைழ எளிய மக்கள் சடங்குகளில் மூழ்கடிக்கப்பட்டுக் குருடர்களாக இருப்பதாகக்
கருதப்பட்டது. இங்குக் கிறிஸ்தவ சமயப் பிரச்சாரத்ைதத் ெதாடங்கிய ேபார்த்துக்கீ ச ியர்
பிராமணர்கைள மதமாற்றம் ெசய்யாமல் கிறிஸ்தவத்திற்கு மற்றவர்கைள மாற்றுவது கடினம்
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என்று ெவகுவிைரவிேலேய கண்டுெகாண்டனர். பிராமணர்கைளத் துன்புறுத்தி மதமாற்றம் ெசய்ய
முைனந்து அதில் ேதாற்றனர்.

இந்தியர்கைளக் கிறிஸ்தவர்களாக்குவதில் ேபார்த்துக்கீ ச ியர்கள் மூன்று முக்கியமான தைடகைளக்
கண்டனர். அைவ, இந்து மதத்தின் தன்ைம இந்தியச் சமூக அைமப்பு, (முக்கியமாக ஜாதியைமப்பு)
மற்றும் இந்தியப் புேராகிதவர்க்கம் (பிராமணர்கள்). முதலில், இந்து மதத்தின் தன்ைம என்று
அவர்கள் பலரும் குறிப்பிடுவைத எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். உருவில்லாத அல்லது அரூபமான
தன்ைமயுைடயதாக இந்து சமயம் வர்ணிக்கப்பட்டது. ஹ்யூம், இந்துக்களின் சமயம் என்பது
ேமகங்கைளப் ேபால அவற்ைற உற்றுேநாக்கும்ேபாது சட்ெடன்று உருமாறிவிடும் தன்ைமயுைடயது
என்றும் அைதச் சரியாகக் கண்டுணர்வது கடினமானது மட்டுமல்ல ஒரு வ ண்முயற்சி
ீ
என்றும்
கூறினார். ேஜம்ஸ் மில் என்ற வரலாற்றறிஞர் கூறுகிறார்: ‘எல்லாேம உருவிழந்து,
முரண்பாடுகளுடன், ெதளிவற்றதாய் உள்ளன. மனம்ேபால விைளயாடித் திரியும் குரங்குகளின்
ேசட்ைடகைள ஒத்ததாக அைவ ேதாற்றமளிக்கின்றன.’ அன்றும் இன்றும் இப்படி உருவிழந்து
வடிவமற்று இருப்பதுதான் இந்து மதத்தின் தன்ைம என்பைதக் கூறுவேதாடு அது இந்து மதத்தின்
உள்ளார்ந்த திறைமெயன்றும் ஆற்றெலன்றும் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இந்து மதம் என்பது
கற்பைனயானது என்பைதக் காட்டுவதாக ஏன் அைதக் கருதக் கூடாது என்கிறார் பாலகங்காதரா.
மற்ெறாரு ேகள்விையயும் எழுப்புகிறார்: ‘இந்தியாவில் சமயம் அல்லது மதம் கலக்காத அம்சம்
ஒன்று இல்ைல என்ற கருத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். எல்லாவற்றிலும் சமயம் இருக்கிறது என்பது
மிகவும் அர்த்தமற்ற மற்றும் அற்பமான கருத்து என்பது ஏேனா உணரப்படுவதில்ைல. இந்து
மதத்தின் சிறப்பான தன்ைம என்று இைதக் கூறுவது வழக்கமாகியுள்ளது.’
அேதேபாலப் பிராமணர்கள் எல்ேலாரும் புேராகிதர்கள் அல்ல, அவர்களில் ெபரும்பாேலார்
ேவதங்கைளக் கற்றவர்கள் அல்ல, அவற்ைறப் படித்து அறியவும் ெதரியாதவர்கள் என்பைவ
பலராலும் உணரப்பட்டிருந்தும் அவற்றின் தர்க்கவிைளவுகள் என்ன என்பது அறியப்படவில்ைல
அல்லது ஏற்கப்படவில்ைல. இந்தியப் ‘புனித’ நூல்களிலுள்ள முரண்பாடுகள் காரணமாகக் ெகாள்ைக,
ேகாட்பாடு என்ற அளவில் அதிகமாகத் தாக்குதல்கள் நிகழ்த்த முடியவில்ைல. இந்தியச் சடங்கு,
சம்பிரதாயங்கள் ‘நாகரிகமான’ உலைக உலுக்கவல்லைவ என்று அறிந்து அவற்ைறேய
குறிைவத்துத் தாக்கினர். ஜாதி, பால்யவிவாகம், உடன்கட்ைட ஏறுதல் ேபான்ற பல வழக்கங்கள்
ேகள்விக்குட்படுத்தப்பட்டன. பல ேமைலநாட்டு அறிஞர்கள் (குறிப்பாக ெஜர்மானிய ெராமான்டிசம்
சார்ந்தவர்கள்) இந்தியத் தத்துவ (புனித) நூல்கைளக் ெகாண்டாடியதும் நிகழ்ந்தது. ‘உன்னதமான’
தத்துவங்கைளக் ெகாண்டிருந்தும் நைடமுைறகள் சீ ரழிந்தைவயாகக் கருதப்பட்டு, ‘தத்துவார்த்த
இந்துமதம்’ என்பைத ‘ஜனரஞ்சகமான இந்துமதம்’ என்பதிலிருந்து பிரித்துப் பார்ப்பதும்
வழக்கமாகியது. ஜாதியைமப்ைபக் கண்டு முகம்சுளித்தவர்கள் எதன் அடிப்பைடயில் அது
கட்டப்பட்டுள்ளது என்று விளக்க ேவண்டியதாயிற்று. அதற்கான ஆதார நூல்கள் ேதடிக் கண்டு
பிடிக்கப்பட்டன. பிராமணர்களும் இந்தியப் புேராகிதக் கும்பலும் அைத மிகவும் சாமர்த்தியமாக
உருவாக்கியிருக்க ேவண்டும் என்று கருதப்பட்டது. எப்படிக் கத்ேதாலிக்கக் குருமார்களும்
புேராகிதர்களும் கிறிஸ்தவத்ைதத் தங்கள் ைகக்குள் ைவத்துக்ெகாண்டு சாமானியர்கைளச்
சுரண்டுவதற்குக் காரணமாக இருந்தார்கேளா அேதேபால இந்தியப் புேராகித வர்க்கம் இந்துமதத்ைத
வக்கிரப்படுத்திச் சாமானியர்கைளச் சுரண்டி வந்துள்ளதாகக் காட்டப்பட்டது. இதில்
கத்ேதாலிக்கர்களுக்கும் சுவிேசஷ மார்க்கத்தினருக்கும் சில ேவறுபாடுகள் இருந்தன. ப்ெராடஸ்டன்ட்
சீ ர்திருத்தவாதிகள் பிராமணர்கைளயும் புேராகிதக் கும்பைலயும் அழுத்தமாகக் குற்றம் சாட்ட,
கத்ேதாலிக்கர்கள் இந்து சமயச் சடங்குகள் எவ்வளவு ேகவலமானைவ, ஒழுக்கமற்றைவ என்பைத
அழுத்திக் கூறினார்கள்.
பிராமணர்கைள நிந்தித்தாலும் ெபரும்பாலும் அவர்களுடன்தான் கிறிஸ்தவ மதேபாதகர்கள் தங்கள்
வாதவிவாதங்கைள நடத்த ேவண்டியிருந்தது. காரணம் பிராமணர்கேள இந்து சமயக்
ேகாட்பாடுகைளப் பற்றித் ெதரிந்திருக்க முடியும் என்ற கருத்தும் எழுதப்படிக்கத் ெதரிந்தவர்கள்
ெபரும்பாலும் பிராமணர்களாயிருந்தார்கள் என்பதாலும்தான். ேமலும் பிராமணர்கைள மதமாற்றம்
ெசய்தால் மற்றவர்கைளச் சுலபமாக மதமாற்றம் ெசய்யலாம் என்ற கருத்தும் இருந்தது. புனித
ேசவியர் பிராமணர்கள் மட்டும் இல்லாமலிருந்தால் இந்தியர்கைள மதமாற்றம் ெசய்வது எளிதாக
இருந்திருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருப்பைத இங்ேக கவனிக்க ேவண்டும். பிராமணர்கைள மதமாற்றம்
ெசய்வதில் கிறிஸ்தவம் ெபரும் ேதால்விையக் கண்டது. கிறிஸ்தவ மதேபாதகர்கள் முன்ைவத்த
பல விமர்சனங்கைளப் பிராமணர்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டதாகத் ெதரிகிறது. இந்தியாவின் ‘புனித’
நூல்களில் முரண்பாடுகள் உள்ளன என்பைதயும் ேகாடிக்கணக்கான கடவுள்களும் பழக்க
வழக்கங்களும் மூடநம்பிக்ைககள் என்பைதயும் பிராமணர்கள் சுலபமாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர் என்று
குறிப்பிடும் ேமைலநாட்டு அறிஞர்கள், பிராமணர்கள் தங்கள் சமயத்ைதவிட்டுக் கிறிஸ்தவத்ைத
ஏற்க மறுத்தனர் என்றனர். 1816இல் அேப துபுவா (Abbe Dubois) எழுதினார்: ‘பிராமணர்கள் தங்கள்
மதத்தில் நம்பிக்ைகயற்றவர்களாக இருப்பினும் நைடமுைறயில் அைதப் பின்பற்றுகிறார்கள்.
ஆனால் கிறிஸ்தவர்கேளா தாங்கள் உறுதியாக நம்புவைதப் பின்பற்றுவதில்ைல. என்ன
ெவட்கக்ேகடான, துயரமான ேவறுபாடு’.
மற்ற ஆசிய நாடுகளிலும் கிறிஸ்தவம் கிட்டத்தட்ட இேத ேபான்ற அனுபவத்திற்கு ஆளானது
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என்கிறார் பாலகங்காதரா. பிரான்ஸிஸ்ேகா ேகப்ரல் என்ற பாதிரியார் 1596இல் ஜப்பான் பற்றி
எழுதுவதாவது: ‘நான் ஜப்பானில் கண்டைதப் ேபாலத் திமிரான, ேபராைசயுைடய நாணயமற்றவர்
கைள எந்த நாட்டிலும் கண்டதில்ைல. அவர்கள் தங்கைள ேவறு யாரும் உணர முடியாது இருப்பதில்
மிகவும் ேதர்ச்சிெபற்றவர்கள்.’

19ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியப் பகுதியில் ேமற்கத்திய அறிஞர்களின் கவனம் ெபௗத்தத்தின் பக்கம்
திரும்பியது. இந்தியாவின் மார்டின் லூதராகப் புத்தைரக் கண்டனர். ெபௗத்த நூல்கள்
எல்லாவற்ைறயும் திரட்டி அவற்ைறத் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்திருந்தனர். 1879இல்
ஆர்னால்ட் ஆசிய ேஜாதிைய எழுதிய பிறகு அதுேவ ெபௗத்த மதத்தின் ஆதாரபூர்வமான வரலாறு
என்று ஆயிற்று. ெபௗத்தம் இவ்வாறு ேமற்கால் ‘உருவாக்கப்பட்டது’ என்பைதச் சுலபமாகப்
புரிந்துெகாள்ளும் நம் அறிஞர்கள் இந்து மதம் ‘உருவாக்கப்பட்டைத’ அவ்வளவு சுலபமாகப்
புரிந்துெகாள்வதில்ைல. இதற்கு முக்கியக் காரணம் ெபௗத்தம் சுமார் 70 ஆண்டுகளுக்குள்
உருவாக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதுதான் என்கிறார் பாலகங்காதரா.

ெமாத்தத்தில் பாலகங்காதரா கூறுவதாவது:
‘இந்தியாவில் சமயம் இருப்பதாக ேமைலநாட்டு
அறிஞர்கள் கூறுவது கிறிஸ்தவ
இைறைமயியலிலிருந்து ெபறப்பட்ட முடிேவ தவிர
அனுபவம் சார்ந்ததாக இருக்கவில்ைல.’ சமயேமா
மதேமா இன்றி ஒரு சமூக அைமப்பு இருக்க முடியுமா
என்ேறா அப்படிப்பட்ட சமூக, கலாச்சார அைமப்பு
எப்படி இருக்கும் என்ேறா ஏன் யாரும்
ேகள்விெயழுப்பவில்ைல என்கிறார். ஹ்யூம்
ெதாடங்கித் தர்க்ைகம், ஃபிராய்ட் ேபான்றவர்கள்வைர
சமயம் எப்படித் ேதான்றியது என்று பல விளக்கங்கைள
முன்ைவத்தார்கள். இதில் ஹ்யூம் முக்கியமானவர்.
அவர்தான் முதலில் சமயத்தின் ேதாற்றத்ைத
இயற்ைகக் காரணங்களால் விளக்கினார். அதன் பிறகு
சமூகவியல், மானுடவியல் நூல்கள் சமயத்தின்
ேதாற்றத்ைத ஆதிமனிதனின் பயம் / அச்சம்
என்பதிலிருந்து விளக்குகின்றன. இயற்ைகயின் சீ ற்றம்,
புரியாத ெவளியுலகம், பிறப்பு, இறப்பு ேபான்ற
நிகழ்வுகைளக் கண்டு புரியாமல் ஏற்பட்ட குழப்பம்,
வாழ்க்ைகயின் அர்த்தம் பற்றிய ேகள்வி
முதலியவற்ைற விளக்க, புரிந்துெகாள்ள மனிதன்
கடவுைள உருவாக்கினான் என்ெறல்லாம் இைவ
ெசால்கின்றன. பழங்குடியினர் பற்றியும் அவர்கள்
கடந்துவந்துள்ள மேனாநிைலகைளப் பற்றியும்
கூறும்ேபாது நாம் மிகவும் கவனமாகவும்
எச்சரிக்ைகயுடனும் ெசயல்பட ேவண்டும். நம் மேனா
நிைலகைள அவர்கள்மீ து சுமத்தி விடுவது சுலபம். ஆதிமனிதன் பாதுகாப்புக்காக ஏங்கினான் என்ேறா
இல்லாைமயாலும் ேபாதாைமயாலும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தான் என்ேறா கூறுவைத எடுத்துக்
ெகாண்டால் எப்படி நம் மேனா நிைலகைள பழங்குடியினர்மீ து சுமத்திவிடுகிேறாம் என்பது புரியும்.
ஆதிமனிதன் ஏன் அவன் கண்டிராத ‘ஒழுங்குக்ேகா’ அைமதிக்ேகா ஏங்கியிருக்க ேவண்டும்? பசிக்கு
மிகவும் பழகிப்ேபாயிருந்தவர்கள் ஏன் பசிபட்டினிையக் கண்டு பயப்பட ேவண்டும்? பிறப்பும் இறப்பும்
இயற்ைகயானதாகத் ேதான்றாமல் ஏன் ெபரும் ரகசியங்களாகத் ேதான்ற ேவண்டும்? இப்படிப் பல
ேகள்விகைளப் பாலகங்காதரா எழுப்புகிறார். ஆதிமனிதன் ‘ஒழுங்ைக’ அறிந்திருந்தான் என்பது தான்
அதிகம் சாத்தியேம தவிர ஒழுங்கற்றைதயல்ல. எதிர்பாராதைவ நிகழ்ந்திருக்கலாம் என்றாலும்
எதிர்பாராதவற்ைற எதிர்பார்க்க அவன் பழகியிருக்க ேவண்டும். ேமலும் எதிர்பார்த்தைவ
நடந்தனேவா இல்ைலேயா கடவுைளக் கற்பிதம் ெசய்ய அவசியமில்ைல. ஏெனன்றால் அப்படிக்
கற்பிதம் ெசய்த கடவுள் எவ்விதத்திலும் அவைனச் சுற்றியிருந்த உலைக, நடப்புகைள
ஒழுங்கானைவயாக மாற்றியிருக்க முடியாது. ‘நான் ஏன் பிறந்ேதன்? என் வாழ்க்ைகயின்
அர்த்தெமன்ன?’ ேபான்ற ேகள்விகளிலிருந்து சமயம் ேதான்றியது என்பதற்குப் பாலகங்காதரா
கூறுவது: ‘இத்தைகய ேகள்விகள் சமயத்தின் ேகள்விகள். சமயம் என்ற ஒன்று உருவான பிறகு
ேதான்றும் ேகள்விகள் இைவ.’ ஆதிமனிதன் இக்ேகள்விகைள எழுப்பி அதற்கான விைடயாகக்
கடவுைளயும் சமயத்ைதயும் உருவாக்கினான் என்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல. ஏசுவும் முகமது நபியும்
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கட்டுைர: சமயம் இல்லாத கலாச்சாரம் - …
4/1/2011
இத்தைகய ேகள்விகைள எழுப்பேவா அவற்றுக்குப் பதிலளிக்கேவா இல்ைல என்பைதயும் கவனிக்க
ேவண்டும். ஆக, அறிெவாளிச் சிந்தைனயாளர்கள் ெகாடுக்கும் விளக்கங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவ
இைறைமயியலிலிருந்து ெபறப்படும் விளக்கங்கேள. சமயம் என்பது உலகப் ெபாதுவானது என்பைத
முதலில் ஏற்றுக்ெகாண்டு ெகாடுக்கப்படும் விளக்கங்கள்.

இங்கு, மற்ெறாரு முக்கியமான கருத்ைதயும் பாலகங்காதரா முன்ைவக்கிறார். ேமற்கத்திய
அறிஞர்களின் விளக்கங்களில் சமயம் சார்ந்த விளக்கங்களுக்கும் மற்ற வைகயான
விளக்கங்களுக்குமிைடேயயுள்ள வித்தியாசங்கள் அழிக்கப்பட்டு, ஒன்ைறச் சரியாக விளக்குவது
என்றாேல அது சமயச் சார்புைடய விளக்கங்களாகேவ இருக்க ேவண்டும் என்பதாக மாறியது
என்கிறார். இறந்தவர்கைளப் புைதத்துள்ள இடங்கைளெயல்லாம் சமய நம்பிக்ைககளின்
விைளவாகப் பார்ப்பைதக் கூறலாம். முதலில் ஈமச்சடங்குகள் எல்லாம் மதச் சடங்குகேள என்று
காட்ட ேவண்டும். ஆனால் அப்படிச் ெசய்யாமல் அைவ சமயச் சடங்குகேள என்று ஏற்றுக்ெகாண்டு
முன்ெசல்வது வழக்கமாகிவிட்டது. நியாண்டர்தால் மனிதர்கள் இறந்தவர்கைளப் புைதத்தனர்
(சிலேவைளகளில்) என்றால் உடேன அவர்களுக்குச் சமய நம்பிக்ைக இருந்ததாகக் கூற முடியாது
என்கிறார் க்ளின் என்ற அறிஞர்.
பாலகங்காதரா கூறுகிறார்: ‘ேபாடின் (Bodin) ெதாடங்கி ஃபிராய்ட்வைரயானவர்கள் ெகாடுத்துள்ள
எல்லா விளக்கங்களும் முக்கால் பங்கு இைறைமயியல் விளக்கங்களாகவும் கால்பங்கு
எழுத்தறிவற்ற இனவியல் விளக்கங்களுேம. ஆனால் இவற்றால் ஒரு முக்கியமான இைணப்ைப
ஏற்படுத்த முடிந்தது. இவர்கள் எல்ேலாருேம சமய விளக்கங்கைள ஒருவைக விளக்கமாகக்
ெகாள்ளாமல் விளக்கம் என்றாேல அது இைறைமயியல் சார்ந்த விளக்கங்கேள
என்பதாகக்ெகாண்டனர்.’
கிறிஸ்தவத் திருச்சைபக்கு எதிர்ப்பாளர்களாக இருந்த அறிவுஜீவ ிகேள முதலில் சமயம் என்பைத
வரலாற்றுப் பார்ைவயில் பார்க்கத் தைலப்பட்டனர். அதாவது சரியான, உண்ைமயான சமயம்
அல்லது தவறான, ெபாய்யான சமயம் என்ற பார்ைவயிலிருந்து விலகிச் சமயம் என்பது
ஆதியிலிருந்து இன்றுவைர ெதாடர்ந்து வருவதாகக் கண்டனர். அதன் வழிேய மனித வரலாறு
என்பைதக் காலப்படுத்தவும் ெசய்தனர். பழங்குடிச் சமயம் ேதய்ந்து பின்னர் சிைதந்துேபானது. பிறகு
மற்ற சமயங்கள் ேதான்றின என்பதாக மதங்களின் வரலாற்றுப் ேபாக்ைக விவரிக்கலாயினர்.
அறிெவாளிச் சிந்தைனயாளர்கள் ேதாற்றுவித்ததுதான் நாத்திகவாதமும் என்கிறார் பாலகங்காதரா.
ேமற்கில் கிறிஸ்தவம் தன்னுைடய கிறிஸ்தவத்தனத்ைத விட்டு விலகுவதன் மூலம் நாத்திகத்ைத
வளர்த்தது. அப்படி வளர்ந்த நாத்திகவாதம் தத்துவார்த்த இைறயியல் என்பதாகவும் தத்துவார்த்தச்
சமய விளக்கமாகவும் ஆனது. அதாவது கிறிஸ்தவக் கடவுள் என்பது இல்லாத கடவுள்
வழிபாடாகவும் மாறியது. எல்லாச் சமயங்களிலும் அகவயமான சமய அனுபவம் ஒன்று
இருப்பதாகவும் சமய உணர்வு என்பது புனிதத்ைதப் பற்றியதாக, புனித உணர்ைவத் தூண்டுவதாக
இருப்பது தான் என்றும் கூறப்பட்டது. விஞ்ஞானபூர்வமான அணுகுமுைற என்று கூறி, ஆனால்
சமயக் கட்டைமப்புக்குள்ேளேய, பல ஆராய்ச்சிகள் நைடெபற்றன என்று காட்டுகிறார் பாலகங்காதரா.
கிறிஸ்தவக் கருத்துகள் எவ்வளவு ெசக்குலர்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றால் அைவ கிறிஸ்தவக்
கருத்துகள் என்பைதேய நாம் மறந்துவிடும் அளவுக்கு ஆகியுள்ளன என்கிறார். ேமலும் கிறிஸ்தவம்
எந்த அளவுக்குச் ெசக்குலர்படுத்தப்பட்டுள்ளேதா அந்த அளவுக்கு நாம் ஒவ்ெவாரு வரும்
கிறிஸ்தவராகியுள்ேளாம். நாம் புனிதஸ்நானம் ெபறாமல் இருக்கலாம். ஏசுைவ ரட்சகர் என்று
ஏற்றுக்ெகாள்ளாமல் இருக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட கிறிஸ்தவக் ெகாள்ைகயின் அவசியம்
நமக்கில்ைல. காரணம் நம் எல்லாக் ெகாள்ைககளும் ேகாட்பாடுகளும் கிறிஸ்தவ இைறைமயியல்
மயமாகியுள்ளன. சமயத்தின் ேதாற்றம், வளர்ச்சி என்பதிலிருந்து இன்றுள்ள அறிஞர்கள்
சமயங்கைள ஒப்பிட்டு அறியும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆனால் மற்ற சமயங்கைளப்
பற்றிய விளக்கங்கள், விவாதங்கள் கிறிஸ்தவ இைறைமயியலின் கட்டைமப்புக்குள்ேளதான்
நடக்கின்றன. பாலகங்காதரா ஒரு நீண்ட பட்டியைலேய தருகிறார். இந்த ஆய்வுகளில் புழங்கப்படும்
ெசாற்கள் - prophetic, sacramental, worship, eschatology, liturgy, holy, faith, blasphemy, sin, salvation
இவற்ைறெயல்லாம் தமிழ்ப்படுத்த ேவண்டியதில்ைல. இந்தச் ெசாற்கள் ேவறு கலாச்சாரங்களுக்குக்
ெகாண்டு ெசல்லப்படும்ேபாது அவற்றின் ெமாழிகளில் இல்லாத ெசாற்களாக இைவ இருக்கின்றன.
ஆனால் இந்தச் ெசாற்களும் கருத்துருவங்களும் அந்த ெமாழிகளில் ஏற்றிைவத்துப் ேபசப்படுவதும்
எழுதப்படுவதும் நடக்கின்றன. அப்படிச் ெசய்வது ஒரு ெசறிவான விளக்கம்ேபாலத் ேதாற்றமும்
தருகிறது. இதில் ேவடிக்ைக என்னெவன்றால் அவற்ைற மறுக்க ேவண்டும் என்றால் நாமும் அந்த
ெமாழிைய, ெசாற்கைளேய உள்வாங்கிக்ெகாள்ள ேவண்டியதாகிறது. அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது
நம்ைம அறியாமேலேய அந்தக் கட்டைமப்புக்குள் ெசன்றுவிடுகிேறாம். அதாவது, சமயம் என்பது
கிறிஸ்தவ சுயப்பிரக்ைஞயின் வைரயைறயாகவும் அேத ேநரத்தில் ெமாத்தக் கிறிஸ்தவ
வாழ்க்ைகயின் விளக்கமாகவும் உள்ளது. சமயம்சார்ந்த ெமாழி என்பது அதனுைடய னமீ
ீ tண ீ
ீ
ஆகியுள்ளது என்கிறார் பாலகங்காதரா. அதாவது, அந்தச் சமய ெமாழிையக்
றீணஸரீ
ீ ீ uணரீமீ
ெகாண்ேட நாம் சமயத்ைத அறிந்துெகாள்ள, விளங்கிக் ெகாள்ள ேவண்டியவர்களாக உள்ேளாம்.
எப்படி ஆங்கில ெமாழி பற்றி ஆங்கிலத்தில் விளக்குகிேறாேமா அதுேபால. ஆங்கிலம் பற்றி
ேவறுெமாழியில் ேபசலாம். ஆனால் ஆங்கிலம் ெதரிந்தவர்களால் மட்டுேம ேவறுெமாழியில்
ஆங்கிலம் பற்றிப் ேபச முடியும் என்பைதப் ேபால.
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கட்டுைர: சமயம் இல்லாத கலாச்சாரம்

-…

ப ாலகங்காதரா கூறுகிறார்:
‘கிறிஸ்தவ இைறைமயியலின் பாதிப்பு ேமற்குலகின் ெமாழிையயும் கலாச்சாரத்ைதயும்
சமயப்படுத்தியிருந்ததால் ேமற்கத்திய அறிஞர்கள் மற்ற நாடுகைளயும் இனங்கைளயும் அந்த
ெமாழியிேலேய, கருத்துகளாேலேய விளக்கலாயினர். ஆகேவதான் ஜப்பானியர்கள் தங்கள்
மூதாைதயரின் சமாதிகளுக்கு முன் நின்று கும்பிடுவைதயும் புத்தரின் சிைலக்கு மாைல
அணிவிப்பைதயும் ‘வழிபாடு’ என விளங்கிக்ெகாண்டனர். அவ்வாறு விளக்குவது,
விளங்கிக்ெகாள்வது ேமற்கத்திய அறிஞர்களுக்கு அவசியமானதாக இருந்தது. இல்ைலெயனில்
அவர்கள் தாங்கள் கண்டைத ஒரு கட்டுக்ேகாப்பான விளக்கத்திற்குள்ளாக்க முடியாது என்பதால்.’
நான்கு
கிறிஸ்தவம் எப்படி ஒரு சமயமாக ஆயிற்று என்ற ேகள்விையப் பாலகங்காதரா எழுப்புகிறார்.
கிறிஸ்தவம் ஒரு சமயமாக இருப்பது ேபாலேவ யூதமும் இஸ்லாமும் சமயங்களாகியுள்ளன
என்கிறார். ேவறுவார்த்ைதகளில் கூறுவெதன்றால் எந்த அம்சங்கள் அல்லது குணங்கள் ஒன்ைறச்
சமயமாக்குகிறது எனக் ேகட்க ேவண்டும் என்கிறார். சமயம் என்றால் இப்படி இருக்க ேவண்டும்
என்னும் வியாக்கியானம் அல்லது வைரயைற ெசய்யப்படும்ேபாது அைதச் ெசய்பவர்கள் இந்து
மதம், ெபௗத்தம் சமணம், ஷின்ேடாயிஸம் என்ற எல்லாவற்றுக்கும் ெபாதுவான சிலவற்ைறக்
குறிப்பிடுவைத விமர்சிக்கிறார். ேமலும் அத்தைகய வைரயைறகைளச் ெசய்பவர்கள் சமயம் என்பது
உலகளாவியது என்று முதலில் ஏற்றுக்ெகாண்டு அத்தைகய வைரயைறகைள,
வியாக்கியானங்கைளச் ெசய்துள்ளனர் என்றும் சுட்டிக்காட்டுகிறார். சரியான வியாக்கியானம் என்பது
இதுவைர ெசய்யப்படவில்ைல என்ேறா அல்லது இந்த வியாக்கியானங்களால் உபேயாகமில்ைல
என்ேறா முடிவு ெசய்ய ேவண்டியதாகிறது. மதமாற்றமும் மதத்துேவஷமும் கிருஸ்தவம்,
இஸ்லாம், யூதம் ஆகியைவ எவ்வாறு சமயங்களாயின என்பைத விளக்கக்கூடியைவ என்கிறார்.
கிறிஸ்தவம் மற்ற ெசமிடிக் சமயங்கைளப் பார்த்த விதமும் அைவ கிறிஸ்தவத்ைதப் பார்த்த
விதமும் ஒன்றுேபால இருந்தைதக் கவனப்படுத்துகிறார். அைதவிட முக்கியமாகக் கிறிஸ்தவேமா
இஸ்லாேமா முன்ைவத்த இைறைமயியைலப் புரிந்துெகாள்ள முடியாமல் ேராமானிய மரபுகளும்
ஆசிய மரபுகளும் குழம்பியைதக் குறிப்பிடுகிறார். ேராமானியர்களுக்குக் கிறிஸ்தவம் ஏன் தங்கள்
மரபுகைளப் ெபாய்யானைவ, தவறானைவ என்று கூறுகிறது என்பது புரியவில்ைல.
காலங்காலமாகப் ேபணிவந்தைதத் தவறு, ெபாய் என்று எப்படிக் கூற முடியும் என்று சிமாக்கஸ்
குழம்பினான். இந்தியாவிலும் கிறிஸ்தவ இஸ்லாமியப் பிரச்சாரத்திற்கு இேத மாதிரியான
எதிர்விைனகள் ெகாடுக்கப்பட்டன. இந்தியாவில் கிறிஸ்தவ மதேபாதைனகள் குறித்து
அக்கைறயின்ைமயும் உதாசீ னமும் ெவளிப்பட்டதாகப் பலர் கூறியுள்ளைதக் குறிப்பிடுகிறார்.
கிறிஸ்தவமும் இஸ்லாமும் மற்றவர்கைள எதிரிகளாகப் பார்த்த அேத ேநரத்தில் ேராமானிய
அறிஞர்கள் ேமாசைச ஒரு புேராகிதர் என்று பார்க்காமல் அவைரப் பிேளாட்ேடா ேபான்ற தத்துவ
அறிஞருடன் ஒப்பிட்டனர். லூஸியன் என்ற தத்துவ ஞானி கிறிஸ்தவத்ைத ேராமிலிருந்த பல
தத்துவப் பள்ளிகளுடன் ஒப்பிடுகிறார்.
சமயம் பற்றிய ேகாட்பாடு ஒன்ைறக் கட்டும் முயற்சியில் பாலகங்காதரா அதன் முதல்கட்டமாக
இப்படிக் கூறுகிறார்: சமயம் என்பது பிரபஞ்சத்ைதப் பற்றிய விளக்கமும் புரிதலுமான
ெகாள்ைகயுைடயது என்கிறார். ஆங்கிலத்தில் அவர் அைத explanatorily intelligible account of the
universe என்கிறார். அைத விளங்கிக்ெகாள்ள இயற்ைக விஞ்ஞானங்களுக்கும் சமூக
விஞ்ஞானங்களுக்குமிைடேய உள்ள முக்கியமான ேவறுபாட்ைட அறிய ேவண்டும். இயற்ைக
விஞ்ஞானிகள் ஒன்ைற அதன் காரண -காரியத்திலிருந்து விளக்குவர். சமூக விஞ்ஞானங்களில்
மனித நடப்புகைள, சமூக நிகழ்வுகைளக் காரண -காரியமாக விளக்க முடியாது. ஆகேவ சமூக
விஞ்ஞானங்களில் ஒன்ைற அர்த்தப்படுத்த மட்டுேம முடியும். ஆங்கிலத்தில் Causes and Reasons
என்று இவற்ைறப் பிரித்துப் பார்க்க இயலும். சமூக விஞ்ஞானங்கள் ஒன்ைற அர்த்தப் படுத்த
மட்டுேம முடியும் என்பதால் அைவ விஞ்ஞானங்கைளப் ேபால முன்னுைரக்கின்ற திறன் அற்றைவ
எனக் கூறப்படுகின்றன. பாலகங்காதராவின் கருத்தில் சமயம் என்பது இவ்விரண்ைடயும் ேசர்த்த
குணம் உைடயது. அதாவது சமயம் என்பதில் காரண - காரிய விளக்கங்களும் அர்த்தப்படுத்துதலும்
ஒருங்ேக நடக்கின்றன. இைறைமயியல் என்பது அத்தைகயதுதான். சமய விளக்கங்கள் உலைகப்
பற்றிய விளக்கங்கள் என்பதால் அைவ அறிவு சம்பந்தப்பட்டைவ. அைவ ெவறும் அறிவு
சம்பந்தப்பட்டைவயாக இல்லாமல் ஒன்ைறப் புரிந்துெகாள்ளவும் வழிெசய்கின்றன. ஆகேவதான்
சமய விளக்கங்கைள explanatorily intelligible accounts என்கிறார். சமயம் இவ்வுலகம் கடவுளின்
இச்ைசயால் உருவானது என்கிறது. ேமலும் இப்படி உலைகக் காண்பேத கடவுளின் இச்ைசெயன்றும்
கூறுகிறது. கடவுள் உலைகயும் நம்ைமயும் பைடத்தார் என்பேதாடு ஏன் சமயத்ைத நமக்குக்
ெகாடுத்தார் என்றும் விளக்குகிறது. சமயவாதிகள் கூறுவைதப் ேபாலக் கடவுளின் இருப்ைப
நிரூபிக்கத் ேதைவயில்ைல. காரணம் சமயம் இருப்பேத கடவுளின் இருப்ைப நிரூபணம் ெசய்கிறது.
இந்த அர்த்தத்தில் கடவுள் தன்னுைடய கருைணயால் மனிதனுக்கு ஈந்துள்ளேத சமயம். அது
மனிதனின் கண்டுபிடிப்பல்ல.
இந்தக் ேகாட்பாட்ைட ஏற்பெதன்பது, பிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லாவற்றிற்கும் ேநாக்கம் உள்ளது
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என்பைத ஏற்பதாகும். கிேரக்க, ேராமானிய, இந்தியக் கடவுளர்களில் அப்படி ஒரு ேநாக்கம்
இருப்பதாகக் கூற முடியாது. மனம்ேபான ேபாக்கில், முன்னறிய முடியாமல் இருப்பேத
இக்கடவுள்களின் சிறப்பாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தக் கடவுள்கள் மனித வாழ்க்ைகயில் ெதாடர்ந்து
குறுக்கிடுபவர்களாகவும் ஆனால் அந்தக் குறுக்கீ டுகளில் ஒரு தர்க்கேமா நியதிேயா
இல்லாதவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்.

கிறிஸ்தவ (இஸ்லாமிய, யூத) சமயத்தின் கடவுள் இந்தப் பிரபஞ்சத்ைத ஒரு ஒழுங்காக
அைமத்தவர். இந்த ஒழுங்கு (order) மிகவும் ஆழமான ஒன்று, ஸ்திரத்தன்ைமயுடன் கூடிய ஒழுங்கு.
இைவயிரண்டும் அந்தக் கடவுளின் இச்ைச அல்லது ேநாக்கம். அதுேவ இந்தப் பிரபஞ்சத்ைத
இயக்கும் சக்தி.
ஹ்யூமும் பல அறிெவாளிச் சிந்தைனயாளர்களும் இந்த விஷயத்ைத நன்றாகப் புரிந்து
ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் பார்ைவயில் ஒன்ைற விளக்குவது என்பதும் சமய விளக்கம் என்பதும்
ஒன்ேற. அதாவது சமய விளக்கம் என்பது மற்ற விஞ்ஞான, தத்துவ விளக்கங்கைளப் ேபால
இல்லாமல் ஒன்ைறச் சரியாக விளக்குவது என்பதற்கு மாதிரியாக ஆயிற்று. மற்ற விதமான
விளக்கங்கள் சமய விளக்கத்ைதப் பின்பற்றிேய தங்கைள மாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டும் எனக்
கருதப்பட்டது. ஆனால் சமயம் என்பது நம்முைடய பல ேகள்விகளுக்கு விைடயளிப்பதாக,
உருவாக்கப்படவில்ைல என்கிறார். மூலாதாரமான ேகள்விகளுக்குச் சமயம் விைடயளிக்கிறது
என்ற ெபாதுவான கருத்ைத மறுக்கிறார். சமயம் என்பது அத்தைகய ேகள்விகைள எழுப்புவதற்குக்
காரணமாக இருக்கிறது என்கிறார். இக்ேகள்விகள் சமயம் ேதான்றுவதற்கு முன்ேப இருந்த
ேகள்விகள் அல்ல. சமயம் இக்ேகள்விகைள எழுப்ப உதவுகிறது என்பேதாடு இக்ேகள்விகளுக்கான
பதில்கைளயும் ேகாடிட்டுக்காட்டுகிறது. சமயம் என்பைத எடுத்துவிட்டால் இக்ேகள்விகளும்
மைறந்துவிடும்.
நம் அறிவாளிகள் ெபாதுவாகக் குறிப்பிடும் ஒரு கருத்து உண்ைமயான மதவாதி மற்ற மதங்கைள
நல்லிணக்கத்துடன் பார்ப்பார் அல்லது மதத்துேவஷம் இல்லாதிருப்பார். பாலகங்காதரா இைதக்
ேகள்விக்குள்ளாக்குகிறார். மதப்பற்று என்பைத எடுத்துக்ெகாண்டு அதன் முக்கியத்துவம் பற்றிக்
கூறப் புதிய ஏற்பாட்டிலிருந்து ஒரு வரிையச் சுட்டுகிறார்: ‘சாத்தான்களும் நம்புகிறார்கள். ஆகேவ
நடுங்குகிறார்கள்.’ அதாவது, கடவுைள நம்புவது என்பதும் கடவுளில் நம்பிக்ைகயுடன் இருப்பது
என்பதும் ஒன்றல்ல. மார்ட்டின் லூதர் கூறுகிறார்: ‘நாம் கடவுைள நம்புகிேறாம் என்பது ேவறு.
கடவுளில், ஏசுவில், புனித ஆவியில் நம்பிக்ைகயுைடயவர்கள் என்பது ேவறு.’ அதாவது, ஒருவர்
கடவுள் இருப்பதாக ஏற்றுக்ெகாண்டால் ேபாதாது. அக்கடவுளிடம் நம்பிக்ைகயுடன் இருக்க
ேவண்டும். இது அறிவுக்கும் உறவுக்கும் அல்லது உணர்வுக்கும் உள்ள இைணப்பு.
ஆகேவதான் மதப்பற்றும் மதத்துேவஷமும் ஒேர நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் என்கிறார்
பாலகங்காதரா. கடவுளிடம் உண்ைமயான பற்று இருக்குமானால் மற்ற மதங்கைள ஒருேபாதும்
சரிசமமாகக் கருத முடியாது. ஏசுவும் நபிகளும் தங்கைளச் சுற்றியிருந்தவர்களிடம் அன்புடனும்
அக்கைறயுடனும் ேபசியிருக்கக்கூடும். அன்பு காட்டியிருக்கக்கூடும். ஆனால் மற்ற மதத்தினைர
ஏற்றுக்ெகாண்டனர் என்ேறா மற்ற சமயங்கைள ஏற்றனர் என்ேறா கருத முடியாது. எல்லா
மதங்கைளயும் ஒன்றாகப் பார்ப்பது என்பது பற்ைற இழந்தவர்களும் அல்லது மத
நம்பிக்ைகயற்றவர்களும் மட்டுேம ெகாள்ளத்தக்கைவ.
அறிவுக்கும் பற்றுக்கும் உள்ள உறவு என்ன? ேகாட்பாடுகளில் அறிவுக்குகந்த அறிவுக்கு ஏற்ற
தரவுகள் இல்லாதிருப்பதால்தான் பற்று என்பது முக்கியப்படுத்தப்படுகிறது. கீ ர்க்ேககார்ட் கூறுகிறார்:
‘கிறிஸ்தவத்ைத நம்ப ேவண்டும், ஏெனன்றால் அது அர்த்தமற்றது. ஏசு புைதக்கப்பட்டு மீ ண்டும்
எழுந்தார் என்பது உறுதி. ஏெனன்றால் அது அசாத்தியம்.’ சமயத்தின் உண்ைமைய நாம்
கண்டுெகாள்வது என்பது பூர்ணமற்ற அறிவின் உதவியால் அல்ல. இந்த உலைகப் பற்றிய
குைறயுள்ள நம் அறிவு கடவுைளப் பற்றிய ெதளிவில்லாத புரிதைல மட்டுேம ெகாடுக்கவல்லது.
கடவுைளயும் இப்பிரபஞ்சத்ைதயும் சரியாக அறிந்துெகாள்ள நாம் கடவுைளேய நம்ப ேவண்டும்.
கடவுள் தன்ைன ெவளிப்படுத்திக்ெகாள்வதன் மூலம்தான் நாம் அைத உணர முடியும்.
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சமயம் ‘ெசக்குலர்’படுத்தப்படுவது குறித்துப்
பாலகங்காதரா பல ேகள்விகைள எழுப்புகிறார். சமயம்
சார்ந்த சமூகத்தில் நாத்திகராக வளரும் ஒருவர்
கடவுைள மறுத்து வாழ்க்ைக அர்த்தமற்றது எனக்
கூறும்ேபாது என்ன நிகழ்கிறது? ஒரு விதத்தில் இது
சமய மறுப்பு அல்ல, சமய நிந்தைன என்கிறார்.
எல்லாம் சூனியம் என்பது ஒரு விதத்தில்
எல்லாவற்ைறயும் absolute ஆக்குவேத. கடவுள்மீ தான
நம்பிக்ைகயும் பற்றும் இவ்வுலகு ஒழுங்காகக் கட்டுக்
ேகாப்பாக இயங்குகிறது என்பைத
உறுதிப்படுத்துகின்றன. புறவயமான அறிவியலுக்கு
வழிகாட்டுகிறது. மனித அறிவாற்றலின் மீ து
நம்பிக்ைகயும் அதிலிருந்து இவ்வுலைக விளக்க,
விளங்கிக்ெகாள்ள முடியும் என்ற உறுதியும் உள்ளது
‘ெசக்குலர்’ பார்ைவ. இரண்டிலுேம நம்பிக்ைக, பற்று
என்பதற்கும் அறிதல், புரிதல் என்பதற்கும் ெநருங்கிய
உறவு காணப்படுகிறது.
ேராமானியர்களும் இந்தியர்களும் கிறிஸ்தவத்ைதயும்
இஸ்லாைமயும் எதிர்ெகாண்ட விதமும் கிறிஸ்தவமும்
இஸ்லாமும் மற்ற மரபுகைளக் கண்டவிதமும்
அடிப்பைடயில் ேவறுபட்டைவ. சமயம் இல்லாத
மரபுகைளக் கண்ட கிறிஸ்தவம் அவற்ைற ேவறு
மரபுகளாகக் காண்பைத விடுத்து அவற்ைற மற்ெறாரு
சமயமாக மாற்றியது என்கிறார் பாலகங்காதரா.
சடங்குகளாக, ெசயல்முைறகளாக அதாவது சரி தவறு என்ற அடிப்பைடயில்
வைகப்படுத்தலாகாதைவயாக இருந்த மற்ற
மரபுகைளக் கண்ட கிறிஸ்தவம் அவற்றுக்குக்
ெகாள்ைக, ேகாட்பாடு இருப்பதாகக் கூறியேதாடு அக்ெகாள்ைக, ேகாட்பாடுகைளக் கற்பித்து,
கட்டிெயழுப்பி, அம்மரபுகைள மற்ெறாரு சமயமாகக் காட்டியது.
சமயம் (கிறிஸ்தவம்) ேவற்று மரபுகளின் இயல்ைப ைவத்ேத அவற்றின் ேவற்றுத்தன்ைமைய
அழித்து அவற்ைறயும் சமயங்களாக, மதங்களாக மாற்றிவிடுகிறது என்கிறார் பாலகங்காதரா.
மரபுகைளச் சார்ந்த இனங்கைளத் தங்கள் மூலத்ைத இழந்தவர்கள் என்ேறா புராண இதிகாசங்களில்
தங்கைள மறந்தவர்கள் என்ேறா கூறுவதன் மூலம் கிறிஸ்தவம் அம்மரபுகைளச் சமயங்களாக,
மதங்களாக மாற்றியது. இங்ேக ஒரு ேகள்வி எழலாம். ேராமானிய, இந்திய மரபுகள் எந்த
அர்த்தத்தில் சமயத்தின் ‘ேவறு’ ஆகின்றன? மரபுகள் குறித்து உண்ைம - ெபாய் என்று பிரித்துப்
பார்க்க முடியாது. ஆனால் மரபுகைள நம்பிக்ைககளின் மீ து எழுந்தைவயாகக் கற்பிதம் ெசய்து
ெகாண்டால் அவற்ைற உண்ைமயானைவ, ெபாய்யானைவ எனக் கூற முடியும். சமயம்
(கிறிஸ்தவம்) அைதத்தான் ெசய்தது. நைடமுைறச் சத்தியங்களாக இருக்கும் மரபுகைள
அவற்றுக்குக் ேகாட்பாட்டுத்தளம் அளிப்பதன் மூலம் சமயம் அவற்ைற மாற்றியைமக்கிறது
என்கிறார் பாலகங்காதரா. அதாவது, சமயத்திலிருந்து ேவறுபட்ட ஒன்றாக இருக்கும் மரபுகைளச்
சமயம் மற்ெறாரு சமயமாக, ேபாலிச் சமயமாக மாற்றிவிடுகிறது. உலகப் ெபாது வரலாறு என்றும்
மனித வரலாறு என்றும் கற்பிதம் ெசய்து அதில் எல்லா மரபுகைளயும் ேவற்றுக்
கலாச்சாரங்கைளயும் ெபாருத்திப் பார்க்கும்ேபாது இது நிகழ்கிறது.
ஆகேவதான் இந்தியாவில் சமயம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அங்கு மற்ெறாரு சமயம்
இருக்கிறது. அங்குள்ள ‘ஹீதன்’கள் தங்கள் குருட்டுத்தனத்தால் கல்ைலயும் மரத்ைதயும்
வழிபடுகிறார்கள். அவர்கைள மதமாற்றம் ெசய்யும்ேபாது அவர்கள் கண்களிலுள்ள பீை ள விழுந்து
அவர்கள் தங்கள் சரியான பார்ைவையத் திரும்பப் ெபறுகிறார்கள் என்றது கிறிஸ்தவம்.
ஐ ந் து
ஒரு சமயத்ைத அறிந்துெகாள்ள அைதச் சார்ந்திருக்க ேவண்டும் என்பதால்தான் இைறைமயியேல
சமயங்கைளப் பற்றிய விஞ்ஞானம் என்றாகியுள்ளது. இதிலிருந்து விடுபட்டுச் சமயங்கைள அணுக
முடியுமா என்ற ேகள்விக்குப் பாலகங்காதரா முடியும் என்கிறார். சமயம் என்பைத உலகப் பார்ைவ
என்பதாகக் ெகாண்டால், உலகப் பார்ைவகளின் மூலம் சமயங்கைளப் பற்றி ஆராய முடியும்

என்கிறார். சமயம் என்பது உள்ளுைறந்த உலகப் பார்ைவ என்ற ட்ேராபினின் (Drobin) கூற்ைற
முன்ைவத்துப் பாலகங்காதரா சமயம் அதற்குச் சிறப்பான உதாரணம் என்பேதாடு சமீ ப காலம்வைர
உலகப் பார்ைவக்கான ஒேர உதாரணமாகவும் இருந்துள்ளது என்கிறார்.
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சமயங்கள் இல்லாத கலாச்சாரங்கள் இருக்க முடியுமா என்ற ேகள்விைய மாற்றி உலகப்
பார்ைவயற்ற கலாச்சாரம் இருக்க முடியுமா என்று ேகட்கிறார். சமயம் மற்றும் உலகப் பார்ைவயற்ற
கலாச்சாரம் என்பதற்கு இந்தியா சிறந்த உதாரணம் என்று வாதிடுகிறார். எப்படி? தத்துவத்திலும்
தர்க்கத்திலும் ‘impossibility argument’ என்று ஒன்று உண்டு. அதாவது இந்தியாவில் சமயம் இருக்க
முடியாது என்று தர்க்கபூர்வமாகக் காட்ட ேவண்டும். பாலகங்காதரா தத்துவார்த்தமாகவும்
சமூகவியல் ேநாக்கிலும் இந்தியாவில் சமயம் என்பேதா உலகப் பார்ைவ என்பேதா இல்ைல, இருக்க
முடியாது என்பைத மிகவும் விரிவாக வாதிடுகிறார்.
பிரபஞ்சத்தின் ேதாற்றம் பற்றிய இந்திய நூல்களின் வர்ணைனகளிலிருந்து ெதாடங்குகிறார்.
ரிக்ேவதம் தங்கக்கரு / முட்ைட பற்றிக் கூறுகிறது. அது தாேன உருவானதாகக் கூறுகிறது. இது
உருவாவதற்கு முன்ேப நீர் இருந்ததாகக் கூறுகிறது. ஆனால் தங்கக்கருேவ தண்ணைர
ீ
உருவாக்கியதாகக் கூறுகிறது. மற்ெறாரு இடத்தில் ஆதிமனிதன் பலியிடப்படுவது பற்றியும் அந்தப்
புருஷனிலிருந்து ேதான்றியது உலகம் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. ேமலும் கடவுள்களும்
ரிஷிகளும் மற்ற உயிரினங்களும் அந்தப் புருஷனுக்கு முன்ேப இருந்ததாகவும் கூறப்படு கிறது.
இவற்ைறெயல்லாம் கவனித்து ஓ. ஃபேளர்டி என்ற அறிஞர் கூறுகிறார்:
‘பைடப்பு மிகவும் ரகசியமான, மர்மமான விஷயமாகக் காணப்படுகிறது. ஆகேவ பலவிதமான
ஊகங்களும் விளக்கங்களும் முன்ைவக்கப்படுகின்றன.’
ரிக்ேவதத்தில் மற்ெறாரு சுேலாகம் கூறுகிறது:
‘அங்கு இருப்பு இல்ைல. இருப்பு இல்லாமலும் இல்ைல. ெவளியும் இல்ைல. ஆகாசமும் இல்ைல.
எது கிளர்ந்தது? எங்ேக? யாருக்காக? தண்ணர்ீ இருந்ததா? யார் அறிவார்? யாருக்கு யார் கூறுவார்?
அது எங்கு எப்படித் ேதான்றியது? என்றிலிருந்து இந்த சிருஷ்டி? கடவுள்கள் அதற்குப் பிறகு
ேதான்றினர் ேபாலும். இந்தப் பைடப்பு அதுேவ உருவானதாக இருக்கலாம். ஒருேவைள அப்படி
இல்லாமலும் இருக்கும். ேமலிருந்து, சுவர்க்கத்திலிருந்து அைதக் காண்பவனுக்குத்தான் ெதரியும்.
ஒருேவைள அவனும் அறிய மாட்டான்.’
சாந்ேதாக்ய உபநிஷத்திலிருந்து சில வரிகள்:
‘ஆதியில் ஒன்றும் இருக்கவில்ைல. பிறகு அது இருந்து
வளர்ந்தது. அது ஒரு முட்ைடயாயிற்று. அந்த முட்ைட
அப்படிேய ஒரு வருடம் இருந்தது. அந்த முட்ைட
உைடந்து திறந்துெகாண்டது. ஒரு பாதி ெவள்ளி.
மற்ெறான்று தங்கம். ெவள்ளியானது பூமியாகியது.
தங்கமானது ஆகாயமாயிற்று. முட்ைடயின்
ெவள்ைளப் பகுதி மைலகளாகவும் முட்ைடயின்
கருேமகங்களாகவும் உருவாயின. அதன் சிறு நாளங்கள்
நதிகளாயின. முட்ைடயிலிருந்த திரவம் கடலாயிற்று.
அதிலிருந்து ேதான்றியது ஆதித்யன், சூரியன்.’
சாந்ேதாக்யத்தில், மற்ெறாரு இடத்தில், தந்ைத
மகனுக்குச் ெசால்வதாக இப்படி வருகிறது:
‘ஆரம்பத்தில் அது ஒன்றுதான் இருந்தது. அது ஒன்ேற.
இரண்டாவது இல்லாத அது ஒன்ேற. ஆரம்பத்தில் அது
ஒன்ேற இருந்தது. அது அல்லாதது. ஒன்று மட்டுேம.
இரண்டாவது இல்லாத. இல்லாத அந்த ஒன்றிலிருந்து
ஒன்று பிறந்தது. ஆனால் அது எப்படிச் சாத்தியம், என்
அருைமயானவேன! இல்லாத ஒன்றிலிருந்து எப்படி
ஒன்று பிறக்க முடியும்? இல்ைல, எது இருந்தேதா,
ஆரம்பத்தில் இருந்தேதா, இரண்டாவது இல்லாதது,
அது இருந்தது: அது எண்ணியது. நான் பலவாறாக ஆக
ேவண்டும். வளர்ந்து, ெபருக ேவண்டும். அக்கினிைய
விளித்தது. அக்கினி நிைனத்தது. பலவாறாகப் ெபருக ேவண்டும். வளர ேவண்டும். நீைர விளித்தது.
நீர் நிைனத்தது...’
சமணர்கள் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கத்ைதேய மறுக்கின்றனர். அப்படிேய நம்ைம உருவாக்கிய
கடவுைளயும். 9ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட மகாபுராணத்திலிருந்து சில வரிகள்:
‘சில முட்டாள்கள்’ இந்த உலகம் பைடக்கப்பட்டதாகக் கூறுகின்றனர். இந்தக் ேகாட்பாடு
சரியானதல்ல என்பதால் மறுக்கப்பட ேவண்டும். எந்த ஒருவனும் இந்த உலைக உருவாக்கும் திறன்
உைடயவன் அல்ல. ெபாருளால் ஆகாத கடவுள் எப்படிப் ெபாருளால் ஆன இவ்வுலைகப்
பைடத்திருக்க முடியும்? எந்தப் ெபாருளுமின்றிக் கடவுள் இந்த உலகத்ைத எப்படிப் பைடக்க
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பைடத்திருக்க முடியும்? எந்தப் ெபாருளுமின்றிக் கடவுள் இந்த உலகத்ைத எப்படிப் பைடக்க
முடியும்? கடவுள் எப்ெபாருைள முதலில் உருவாக்கிப் பின்னர் இந்த உலைகப் பைடத்தார் என்றால்
அந்தப் ெபாருைள எைதக்ெகாண்டு உருவாக்கினார் என்று கூற ேவண்டும். பிறகு எந்தப் ெபாருைளக்
ெகாண்டு அந்தப் ெபாருைள . . . இப்படி முடிவில்லாமல் ேபாகும். அந்தப் ெபாருள் இயற்ைகயாகேவ
ேதான்றியது என்றால் நீங்கள் தவறுக்குள் விழுவ ர்கள்.
ீ
இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதுேம தன்ைனத்
தாேன உருவாக்கியதாகிவிடும். கடவுள் எந்தப் ெபாருளின் உதவியுமின்றித் தன் இச்ைசயால்
இவ்வுலைகப் பைடத்தார் என்றால், சிறுபிள்ைளத்தனமான அந்தக் கருத்ைத யார்தான் ஏற்பார்கள்.
இந்த உலகம் பைடக்கப்பட்டதல்ல என்று அறிவாய். எப்படிக் காலம் என்பது
உருவாக்கப்பட்டதல்லேவா அப்படி. அதற்கு ஆதியும் இல்ைல. அந்தமும் இல்ைல. அது
உருவாக்கப்படுவதில்ைல என்பைதப் ேபாலேவ அழிக்கப்படுவதும் இல்ைல. அது தன்னுைடய
இயற்ைகயான தத்துவங்களாேலேய ெதாடர்ந்து இருக்கிறது. மூன்றாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது - நரகம்,
பூமி, ெசார்க்கம்’. ெபௗத்தம் ேமற்ெசான்னவற்றிலிருந்து அதிகம் ேவறுபடவில்ைல.

ப ாலகங்காதரா முடிவ ாகக் கூறுகிறார்:
‘பைடப்பு பற்றிப் பலவிதமான கைதகளும் கற்பைனகளும் இருக்கின்றன என்பது மட்டும் சுைவயான
விஷயமல்ல. ஒவ்ெவாருவரும் இந்த எல்லாக் கைதகைளயும் நம்புகிறார்கள் என்பதுதான் மிகவும்
சுவாரஸ்யமானது. ஒேர நபர் இடம் ெபாருள் ஏவலுக்கு ஏற்ப இந்தக் கைதகள் எல்லாவற்ைறயும்
ேமற்ேகாள் காட்டுவது நிகழ்கிறது.’
ேமலும் விஷ்ணுபுராணத்திலிருந்து கீ ழ்வரும் சிலவரிகைளக் குறிப்பிடுகிறார்:
ைமத்ேரயன்: ‘இந்தக் கல்பத்தின் ெதாடக்கத்தில் நாராயணன் என்ற பிரம்மா எப்படிப் பைடப்புகைளச்
ெசய்தார் என்று கூற ேவண்டும் முனிவேர.’
பராசரர்: ‘பைழய கல்பத்தின் முடிவில் பிரம்மேதவன் தன் தூக்கத்திலிருந்து விழித்து, நீரில்
மூழ்கியிருந்த, பூமிைய ெவளிேய ெகாண்டுவர எண்ணி, மற்ெறாரு முைற ெசன்ற கல்பங்களில்
ெசய்ததுேபாலேவ (மச்சாவதாரம் ேபான்ற) இந்தக் கல்பத்தில் கூர்மாவதாரம் எடுத்தார்.
சிருஷ்டி பற்றிய இந்தியக் கைதகைளக் குறித்து ஷுல்மன் என்ற அறிஞர் கூறுகிறார்:
‘பைடப்பு என்பது இந்தியாவில் ஒரு அற்புதமானேதா காலத்தின் ேதாற்றத்தில் ஒேர ஒருமுைற
நிகழ்வேதா அல்ல. அது மீ ண்டும் மீ ண்டும் நடக்கும் ஒன்று. முன்னேர நடந்தது மீ ண்டும்
நிகழ்த்தப்படுகிறது.’
நம் புராணங்களில் ெசால்லப்படும் இக்கைதகைள உண்ைம -ெபாய் என்று பார்க்கலாகாது. அவ்வாறு
பார்க்க நிைனப்பது தர்க்கப்பிைழ. ‘Category mistake’ என்று அைதக் கூறுவர். உதாரணமாக,
இந்ேதாேனசியத் தீவ ில் ஒரு ெஜர்மானிய எழுத்தாளருக்கும் பாலி இைளஞர் ஒருவருக்கும் நடந்த
உைரயாடைலப் பாலகங்காதரா குறிப்பிடுகிறார்.
ெஜர்மானிய எழுத்தாளர் ெசால்கிறார்: “ஒரு பாலி இன இைளஞர் எனக்கு வழிகாட்டியாக, ‘ஆசிரியர்’
ேபால இருந்தார். அவரிடம் ஒருநாள் ‘நீங்கள் ராமர் என்ற ராஜகுமாரனின் வரலாற்ைற
உண்ைமெயன்று நம்புகிறீர்களா?’ என்ேறன். அதற்கு அவர் ெகாஞ்சமும் தயங்காமல் ‘ஆம்’ என்றார்.
நான் உடேன ‘அப்ேபாது நீங்கள் ராமர் எங்ேகா எப்ேபாேதா வாழ்ந்தார் என்று நம்புகிறீர்களா?’
என்ேறன். அதற்கு அவர் ‘ராமர் வாழ்ந்தாரா என்று ெதரியாது’ என்றார். ‘அப்படிெயன்றால் அது ஒரு
கைத’ என்ேறன். அவர் ‘ஆம். அது ஒரு கைத’ என்றார். நான் ‘யாேரா அைத எழுதியிருக்க ேவண்டும்.
அதாவது யாேரா ஒரு மனிதன் எழுதிய கைததாேன?’ என்ேறன். அவர் ‘ஆமாம். ஒரு மனிதன்
எழுதியது தான்’ என்றார். ‘அப்படிெயன்றால் அது ஒரு கற்பைனப் பைடப்பு அல்லவா?’ என்ேறன்.
அவர் அதற்கு ‘இருக்கலாம். அந்தக் கைத ஒருவரின் கற்பைனயில் உருவாகியிருக்கலாம். ஆனால்
அது உண்ைமயானது, எப்படியானாலும்’ என்றார். ‘ராமர் இங்கு வாழவில்ைல என்றாகிறது
அல்லவா?’ என்ேறன். அதற்கு அவர் ‘உங்களுக்கு என்ன ெதரிய ேவண்டும். அந்தக் கைத
உண்ைமெயன்றா? அல்லது அது நடந்ததா என்றா?’ என்றார். நான் ெசான்ேனன் ‘கிறிஸ்தவர்கள்
தங்களுைடய கடவுளான ஏசு கிறிஸ்து இந்தப் பூமியில் வாழ்ந்தார் என்று நம்புகிறார்கள். புதிய
ஏற்பாட்டில் அைதக் குறித்து மனிதர்கள் எழுதியுள்ளார்கள். ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் அைத
உண்ைமயான விவரம் என்கின்றனர்’ என்ேறன். என் நண்பர் ெகாஞ்ச ேநரம் ேயாசித்த பிறகு
கூறினார்: ‘உங்கள் கடவுள் பூமியில் இருந்தார் என்பது ஏன் உங்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியம் என்பது
எனக்குப் புரியவில்ைல. ஆனால் எனக்கு ஒன்று ெதரிகிறது. ஐேராப்பியர்கள் ெதய்வ
பக்தியற்றவர்கள் என்பது. நான் ெசால்வது சரியா?’ நான் ‘ஆம். நீங்கள் கூறுவது சரிதான்’ என்ேறன்.
பாலகங்காதரா கூறுகிறார்: ‘இந்தியக் கலாச்சாரத்தில் சமயம் என்பது இல்ைல என்பதற்கு ஆதாரம்
பைடப்பு அல்லது சிருஷ்டி பற்றிய ஒரு விளக்கம் இல்ைல. பலவிதமான விளக்கங்களும்
கைதகளும் உள்ளன. அவற்றில் எதுவும் உண்ைமேயா ெபாய்ேயா அல்ல. அைவ அறிவுக்கான
விண்ணப்பங்கள் அல்ல. இந்தியக் கலாச்சாரத்தில் சமயம் இருக்க முடியாது என்பதற்கான
சமூகவியல் காரணங்கைளப் பட்டியலிடுகிறார்.
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1. இந்தியாவில் சமயம் அல்லது உலகப் பார்ைவ என்று இருப்பது உண்ைமயானால் இந்து, ெபௗத்த,
சமண உலகப் பார்ைவ என்று வைரயறுக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவான்றுக்கும் புனித
நூல்கள், மைற நூல்கள் இருக்க ேவண்டும். அந்தந்த மரபுகைளச் சார்ந்தவர்கள் அவற்ைற
அறிந்திருக்க ேவண்டும்.
2. இந்த உலகப் பார்ைவ என்பது ஒரு தைலமுைறயிலிருந்து மற்ெறாரு தைலமுைறக்கு
வழங்கப்பட வழிகள் இருக்க ேவண்டும்.
3. முக்கியமாக, உலகப் பார்ைவ, மரபு என்பன குறித்து எழும் பூசல்கள், சண்ைடகள், கருத்து
ேவறுபாடுகள் முதலியன சரிெசய்யப்பட, தீர்க்கப்பட அதிகாரமுள்ள அைமப்பு அல்லது நபர்கள்
இருக்க ேவண்டும்.
4. சமய அதிகாரம் என்பது ெகாள்ைக, ேகாட்பாடு என்ற அளவிலும் அைமப்புரீதியிலும் இருப்பது
அவசியம். அதாவது அந்தச் சமயத்ைத, உலகப் பார்ைவைய ஏற்காத, அவற்ைற மீ றுகிறவர்கள்
ெவளிேயற்றப்பட ேவண்டும். அதற்கான அதிகாரம் ெகாண்ட அைமப்புகள் இருக்க ேவண்டும்.
5. ேமலும் இந்த உலகப் பார்ைவைய மற்றவர்களிடம் ெகாண்டுெசல்லத் ேதைவயான, பிரச்சாரம்
ெசய்யத் ேதைவயான அைமப்புகள், வழிகள் இருக்க ேவண்டும்.
ேமற்ெசான்னைவ எதுவும் இந்தியாவில் இருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் இல்ைல என்பதால்
இந்தியாவில் உலகப் பார்ைவ / சமயம் இருப்பதற்கான சமூகவியல் சாத்தியங்கள் இல்ைல
என்கிறார் பாலகங்காதரா.
ெமாத்தத்தில், சமயம் உலகம் தழுவியது என்பதன் ெசக்குலர் வடிவம்தான் எல்லாக்
கலாச்சாரங்களும் உலகப் பார்ைவையக் ெகாண்டுள்ளன என்பது ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
இைறத்தன்ைம உைடயவன். ஆகேவதான் அவன் கடவுைளத் ேதடுகிறான் என்ற சமயவாதிகளின்
ேநற்ைறய கூற்று இன்று மனிதன் தன் வாழ்க்ைகயின் அர்த்தத்ைதத் ேதடுகிறான் என்றாகியுள்ளது.
ெசக்குலர் சிந்தைனயாளர்கள் இைறைமயியலாளர்களுடன் ஒத்துப்ேபாகிறார்கள். ஒருவர் சமயம்
என்பைத மற்றவர்கள் உலகப் பார்ைவ என்கின்றனர். ஒருவர் ைபபிைள விஞ்ஞானங்கைளப்
புறக்கணிக்காமல் அணுகினால் மற்றவர் ைபபிைள நிராகரிக்காமல் விஞ்ஞானங்கைளக் கற்கிறார்.
பாலகங்காதரா முடிவாகக் கீ ழ்க்காணுமாறு கூறுகிறார்:
ேமற்கில் கிறிஸ்தவம் தன்ைன உலகம் தழுவியதாக ஆக்கிக்ெகாள்ளப் ெபரும் முயற்சி
ேமற்ெகாண்டது. அது தனக்குள்ேளேய பல மாற்றங்கைளச் ெசய்துெகாண்டு பலைரத் தன் பக்கம்
ெவன்ெறடுத்தாலும், முதல் கட்டத்தில் அது ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தின் நீட்சியாகேவ காணப்பட்டது.
அது அப்படிப் ெபருகி வளர்ந்த காலத்தில்தான் இரண்டாவது கட்ட வளர்ச்சிக்கான, சமயம்
உலகமயமாவதற்கான, வழிவகுத்தது. இங்ேக கவனிக்கப்பட ேவண்டியது அது கிறிஸ்தவமாக
உலகமயமாகவில்ைல. சமயமாக, மதமாகத்தான் உலெகங்கும் பரவியது. சமயம்
உலகமயமாதலின் முதல் கட்டத்ைதக் கிறிஸ்தவத் திருச்சைபயின் சீ ர்திருத்தக் காலத்திற்குப் பின்
நாம் காண்கிேறாம். பிரான்சில் அறிெவாளி இயக்கத்தினரும் மற்றவர்களும் கிறிஸ்தவத்ைத
எதிர்த்துப் ேபாராடினர். அதன் ேகாட்பாடுகைள ேகள்விக்குள்ளாக்கினர், அதன் நம்பிக்ைககைளக்
ேகலிெசய்தனர். அவர்கள் மதத்ைத எதிர்த்தார்கள் என்றாலும், மதத்ைதக் கிறிஸ்தவ
உடுப்புகளிலிருந்து விடுவிக்கேவ அப்படிப் ேபாராடினார்கள். அவர்கள் அைடந்த ெவற்றியின்
பலனாகச் சமயம் (கிறிஸ்தவம்) ேவறு உடுப்புகைள அணிய ேவண்டியதாயிற்று. அந்தப் புது ஆைட
உலகப் பார்ைவ எனப்படுகிறது. அது கிறிஸ்தவத்தின் வளர்ச்சிையத் தடுப்பதாகத் ேதான்றலாம்.
சமயம் என்பது உலகமயமாவது இதனால் தைடபடுவதில்ைல. அது ‘உலகப் பார்ைவ’யாக
வளர்ந்துவரும். கிறிஸ்தவ, யூத, இஸ்லாமிய மதங்களிலிருந்து ேவறுபட்டதாகக் காட்சி தரும்.
ெசக்குலரான, அறிவியல்பூர்வமான உலகப் பார்ைவ என்பது இந்த மூன்று சமயங்களிலிருந்தும்
ேவறுபட்ட ஒன்றாக இருக்கும். சமயங்கள் பிரபஞ்சத்ைத விளங்கிப் புரிந்துெகாள்ளைவத்தன
என்பேதாடு சமயம் என்பது ஒழுங்கு என்பதற்கு மாதிரியாகவும் இருந்துள்ளது.
ெசக்குலர்படுத்தப்பட்ட சமயம் உலகப் பார்ைவயாகப் புதிய ஆைடகள் அணிந்து அேத பணிையச்
ெசய்கிறது. ஆகேவ உலகப் பார்ைவ என்பது சமயம் ேபான்றேத. சமயத்திற்கும் உலகப்
பார்ைவக்குமான ேமாதல், எதிர்ப்பு என்பன சமயங்களுக்கிைடேய இருந்த, இருக்கும் எதிர்ப்பின்
குணத்ைத ஒத்தேத. சமய நம்பிக்ைககள் ெதாடர்ந்து ெசக்குலரான ெமாழியில் ஏற்கப்பட்டுள்ளன
என்னும்ேபாது சமயம் உலகு தழுவியது என்ற கருத்து ஏன் ேமற்கில் ஆழமாக இருக்கிறது என்பது
விளங்கும்.
ஆ று
ேமற்கத்தியக் கலாச்சாரமும் அறிவியல் வளர்ச்சியும் சமயத்தால் உருவாக்கம் ெபற்றைவ என்று
காட்டும் பாலகங்காதரா, சமயங்கள் இல்லாமல் இருக்கும் கீ ைழக் கலாச்சாரம் எத்தைகயது என்று
விளக்க முயல்கிறார். கலாச்சாரங்கள் எப்படி, எதனால் ேவறுபடுகின்றன என்பது குறித்துத்
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ெதளிவான ேகாட்பாடு எதுவும் இல்ைல என்று கூறி, அப்படி ஒரு முயற்சியில் முதல்கட்டமாகச் சில
கருத்துகைள முன்ைவக்கிறார். அவருைடய நீண்ட வாதங்கைள மிகவும் சுருக்கமாகப் பார்க்கலாம்.

ஒரு கலாச்சாரம் தன்ைன ஒரு கலாச்சாரமாகத் ெதாடர்ந்து இருத்திக்ெகாள்ள ஒவ்ெவாரு
தைலமுைறக்கும் தனது முக்கியமான அம்சங்கைளத் ெதாடர்ந்து கற்பிக்க ேவண்டும். அந்தப்
பணிைய ஒரு கலாச்சாரம் எப்படிச் ெசய்கிறது என்பைதக் ெகாண்டு ஓரளவுக்கு அைத
மற்ெறான்றிலிருந்து ேவறுபடுத்திக்காட்டலாம். ஆகேவ ஒவ்ெவாரு கலாச்சாரமும் தனக்ேகயான
ஒரு configuration of learning ெகாண்டுள்ளதாகக் ெகாண்டால் இந்தியக் கலாச்சாரத்தின் configuration
of learning எத்தைகயது என்ற ேகள்வி எழுகிறது. சமயத்ைத, விளங்கிப் புரிந்துெகாள்ளும்
உலகத்ைத, ஒழுங்குக்கு மாதிரியான பிரபஞ்சத்ைதக் ெகாண்டு உருவாகியுள்ள ேமற்கின் கலாச்சாரம்
இவ்வுலைக அறிந்துெகாள்வைத முக்கியப்படுத்துகிறது என்றும் இந்திய, ஆசிய கலாச்சாரங்கள்
இந்த உலகில் வாழ்வது எப்படி என்பைதக் குறித்துப் ேபசுகின்றன என்றும் இரண்டு வைகயாகப்
பிரிக்கிறார். ஒன்ைற knowing about the world என்றும் மற்ெறான்ைற going about the world என்றும்
கூறுகிறார். ேமற்கின் ெசயைல அதன் அடிப்பைடகள் என்று கருதப்பட்ட ேநாக்கம், நம்பிக்ைக,
எண்ணங்கள் என்று புரிந்துெகாள்ள முயன்றால் இந்தியாவில் அத்தைகய இைணப்பு ஏற்படுத்தாமல்
ெசயைல, நிகழ்வுகைளக் காண்பது முக்கியப்படுத்தப்படுகிறது என்கிறார். ேமற்குலகின் ஆதாரம்
சமயம் என்றால் இந்தியக் கலாச்சாரத்தின் ஆதாரம் சடங்கு (ritual) என்கிறார்.
சடங்கு என்பது உள்ேநாக்கங்கள் அற்ற, அர்த்தங்கள் அற்ற, திரும்பத் திரும்பச் ெசய்யப்படுபைவ
என்று வியாக்கியானம் அளிக்கிறார். ேமைலநாட்டு அறிஞர்கள் ஒவ்ெவாரு ெசயலுக்கும் பின்புலமாக
ேநாக்கம், அர்த்தம் இருக்க ேவண்டும் என்ற சமயக் ெகாள்ைகயின் அடிப்பைடயில், சடங்குகளில்
இருப்பதாகக் கருதப்படும் சங்ேகத அர்த்தங்கள், உள்ேநாக்கங்கள், பக்க விைளவுகள் என்று
பார்ப்பைத விமர்சிக்கிறார். சடங்குகைளப் பிராதனப்படுத்தியுள்ள கலாச் சாரமான இந்தியாவில்
மனித உறவுகள் ‘சுயம்’ அல்லது ‘தான்’ என்ற கருத்து எத்தன்ைமயதாக இருக்கும் என்ெறல்லாம்
விவாதிக்கிறார். சமயம் மற்றும் சடங்கு பிராதனப்படுத்தப்படும் கலாச்சாரங்களின் பலம் மற்றும்
பலவ னம்
ீ
என்பன பற்றியும் விவரிக்கிறார். சடங்குகள் பிராதனப்படும் இந்தியாவில் ஒரு
மனிதைனப் பற்றிக் கூறும்ேபாது ‘அவன் ெபரியவர்கைளக் கண்டால் காைலத் ெதாட்டுக்
கும்பிடுவான்’ என்ேறா, ‘ெவறும் ைகேயாடு ஒரு நாளும் என்ைனப் பார்க்க வந்ததில்ைல’ என்ேறா
குறிப்பிடுவைதச் சுட்டுகிறார். மாறாக ேமற்கில் ஒருவன் ‘நாணயமானவன்’, ‘ேநர்ைமயானவன்’
‘பாசமுள்ளவன்’ என்று கூறப்படுவைதக் குறிப்பிடுகிறார். ேமற்கின் விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்குக்
கிறிஸ்தவ சமயம்தான் முக்கியக் காரணம் என்றும் அத்தைகய வளர்ச்சியின்ைமக்கு இந்திய, சீ னக்
கலாச்சாரங்களில் சமயம் என்பது இல்லாதிருந்ததுதான் காரணமாக இருக்க முடியும் என்றும்
வாதிடுகிறார்.
நூலின் முடிவுைரயாகப் பாலகங்காதரா கலாச்சாரங்கைள ஒப்பிட்டு விஞ்ஞானப்பூர்வமாக விளக்க
ஒரு முன்னுைரயாகேவ தன் கருத்துகைளக் காண ேவண்டும்; முடிந்த முடிவுகளாகக் ேகாட்பாடாகக்
கருதலாகாது என்கிறார். ‘ஹீதன் . . .’ நூலில் பாலகங்காதரா கூறியுள்ளவற்ைறத் ெதாடர்ந்து
விவாதிக்க உற்சாகமுள்ள பலர் ஒரு இைணயதளத்ைத உருவாக்கிப் பாலகங்காதராவுடன் ெதாடர்ந்து
கருத்துப் பரிமாற்றம் ெசய்துவருகின்றனர்.
உள் ள டக் க ம்
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