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 கி.தி.முல் நூற்நாண்டு தாடக்கம் மூன்நாம் நூற்நாண்டு ராண 
சங்ககானம் ிர்  னாற்நில்  “ீமகக்கானம்“  ண அரக்கப்தடுகிநது.  
ீமக்கான க்கள் ிரசார் ாழ்ினில்  கரன சார்ந்  நுண்ிநவு 
ததற்று ிகழ்ந்ரர சங்க இனக்கிங்கள் தகர்கின்நண. அக்கான க்கள்  
இன்த, துன்தம், ணவுர்வுகள் அரணத்ரமம் இரச தகாண்டாங்கள் மூனம் 
தபிப்தடுத்ிமள்பணர். எவ்வார் ிரக்கும் உரி இரசக்கருிகள் 
அம்க்கபின் தண்தாட்ரட டுத்துரப்தாகவும் இருந்துள்பண.  ம்ன, வால்,  
ிடற்றுக்கருிகள் வட்ரடச் சமூகத்ினிருந்து வாற்நம் ததற்று ற்கானம் 
ர க்கபின் ணகிழ்ச்சிக்குரி கருிாக ிகழ்கின்நண. இணில்  
இரசன நூல் நுலும் தண், கருிப்தகுப்தின் அடிப்தரடில் வாற்கருிாண 
ஆஹம் கருிகள் (த்பம், தரந, ில்) தண்தாட்டு பத்ில் 
ிழுிங்கபாக கருப்தடும்  கருத்ில்கரப  டுத்து          கட்டுர 
அரகிநது. 
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தால்காப்தித்ில் இரச 
             ” இரச, கரனகளுள் தான்ராணது. கூலும், ிபிமம், அற்றும் 
ரனமம் அன்னதாிமம், தண்டாற்றும் ஆகி ல்னாம் இரச ருிண. 
குநில் தடினாகும் வதாவ இரசர வான்நிிடுகிநது. தடில் அபததரடாய் 
ீளும் ீட்டத்ிலும், ிபிாக வலும் தகாள்ளும் தட்டிரசப்திலும் இரச 
கால்தகாள்கிநது. 

அபதிநத் துிர்த்லும் எற்நிரச ீடலும் 
உபதண தாித இரசதாடு சிி 

ம்தின் ரந ன்ணார் னனர்.' 
 ண இரசத்ிழ் நூனின் இருப்திரணத் தால்காப்திம் உரக்கும். 
ம்தி  ரந  ன்நால் தால்னிரசக் கருிாகி ாின் ிநங்கூறும் 
இனக்கப்தனுல் ன்தது வதாரும். ” 1 ன்ந இரச குநித்ாண தசய்ிமம், 
                    ”தய்ம் உாவ ாம் னட்தரந 

தசய்ி ாின் தகுிதாடு தாரகஇ 
அவ்ரக திநவும் கருதண தாித”2 

 ண  தால்காப்தி, கருப்ததாருள்கபில் ரும் இரச        
குநித்ாண தசய்ி  , இரசின் தான்ரர டுத்து தாிதராக 
உள்பண. தால்காப்தித்ிற்கு முன்ணரும், அற்குப் தின்தாண கானத்ில் ழுந் 
இரசநூல்கள் தன . இரசநூல்கள் கூறும் இனக்கரத அடிப்தரடாகக் 
தகாண்டு இரசக்கருிகள் தன ரகராக தகுக்கப்தட்டுள்பண. இரசன, 
தஞ்சன நூல்கள் இரசக்கருிகள், அற்நின் ாப கட்டரப்ன, தன்தாடு 
அற்நின் பர்ச்சிகரப குநித்துள்பண. 

இரசக்கருி ரககள் 
           உந்ி முனாகக் தகாண்டு திநந், காற்று ாாக, ழுத்ாகப் 
திநப்தாண ன்ரில்  இரசன நூனார் ா ரககரப இண்டாகப் 
திரித்து அவ்ிரசர வாற்றுிக்கும் கருிகரப  தின்ருாறு 
ரகப்தடுத்ிமள்பணர்.  
                            ”  ாரககள் 
             1.அணாஹம்- ணி முற்சிின்நித் வான்றுது வாகிகளுக்குப்                         
னனணாது. 
             2. ஆஹம்- ணி முற்சிால் வான்றுது.  
     1.  வால்கருி-த்பம்,தரந,ில், 
     2.  துரபக்கருி-சங்கு,குல், 
     3.  ம்னக்கருி-ரீண, வகாட்டு திடில், 
     4.  கஞ்சக்கருி-ஜானர்,வசகண்டி, 
     5. ிடற்றுக்கருி-ிடறு-தாண்ரடின் மூனம் வாற்றுிப்தது.”3 ண   
இரசக்கருிகரப ரகப்தடுத்துகிநார். இணில் வாற்கருிகள் தண்தாட்டுடன் 
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தகாண்ட தாடர்னம், அர க்கபின் ாழ்ில் ிக த்ி ாக்கங்களும் 
தனாகும். 

 தரந 
          வபாண் சமூகத்ிற்கு முந்ர வட்ரடச் சமூக கானத்ில் 
வாற்நிாக கருப்தடுதர வாற்கருிகள். இர ினங்குகரப 
தருட்டுற்கும், தசரு கிபர்ச்சிக்கும், இதச்சரிக்ரகக்கும் 
தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. சமூகப்தகுதாடு னும் ன்ரர ிடுத்து தண்தாட்டு 
தல் கருிாக க்கபின் ாழ்க்ரகில் தல்வறு தசய்ிகரப அநிிக்கும், 
அநிவுறுத்தும் கருிாக வாக்கும் வதாது வாற்கருிகளுக்கு சிநப்திடம் 
உண்டு. தால்குடி க்கபின்                  தரந  “தரந “ ன்ந 
ிரணடிாகக்        , கரனகபின் பர்ச்சி கானத்ில் 
இரசக்கருிாகவும்,                                                                                                                                      
 வட்டுக்குடிகள், உரப்தர்கள் ன்ந திரிிரண ற்தட்ட வதாது ஏர் 
இணம், ிநத்ின் குநிீடாகவும், இிவு, அழுக்கு, கருப்ன ன்ந ததாருள் ரும் 
தசால்னாகவும் ாநி  கருி. தண்ரட கானம் தாட்டு திந இரசக்கருிகரப 
ிட “தரந“ சமூகத்ின் அன்நாட ாழ்ில் தாில்கபில்  ஊடகக் 
கருிாகப் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. ததருகி ரும் னணரன அடக்க, உவு, 
அறுரட வதார்க்கபச் தசய்ிகரப அநிிக்க இற்ரக ிதாடு, கூத்து 
ிாக்கள், இநப்ன ிகழ்வுகள் ண தண்தாட்டுடன் தண்ரட கானம் தாட்டு 
ற்கானம் ர தன ிகழ்வுகரப க்களுக்குத் தரிிக்கும் கருிாக 
உள்பது. தரந சமூகத்ின் தனிகழ்வுகபில் எனிக்கப்தட்டரக்கு தாரக 
நூல்கபில் உள்ப தாடல்கள் சான்நாக உள்பண.  ” குன்நக சிறுகுடிக் கிரபமடன் 
கிழ்ந்து. தாண்டகச் சிறுதரநக் குர அ”4 (ிரு.மு-196-197), ணவும் , ” 
நவு ாட் தசய் குநர் ம் ததண்டிதாடு, ான் வாற் சிறுதரந கநங்கக் 
கல்தனண, ான் வாய் ீிரச இரும் குர”5 (ரன-320-323) ணவும் 
குரக் கூத்ில் இரசக்கப்தட்டுள்பது. தக்ிினக்கி கானத்ில் ”ாான் 
க்கு தரந ருான்” ண னகப்தட்ட கருி இருதாம் நூற்நாண்டிற்குப் 
தின்ணர் சமுாத்ில் கீழ்ிரன கருிாகவும், அங்கன ிகழ்ில் எனிக்கும் 
ாட்டார் கருிாகத் வாற்நம் கண்டர அன் தடிிரன ழீ்ச்சிரக் 
காட்டுகிநது. இப்தண்தாட்டு தடிிரன   ழ்ச்சிின் தாடக்கம் ததாற்கானம் ண 
னகப்தடும் சங்க கானத்ிவனவ வாற்நம் ததற்று, இக்கருிர 
இரசத்ர்கள் கீாணர்கபாகக் கருப்தட்டரர ”துடி நிமம் னரன, 
நிவகால் தகாள்ளும் இிசிண”6 (னநம்-287) ன்று னநம் குநிப்தில்  கானாம்.  

த்பம் 
 த்பம் =  த்து+ பம். த்து ன்தது ஏரசின் ததர். 
இரசக்கருிகளுக்கு ல்னாம் அடிப்தரடாணால் த்பம் ணப் ததர் 
ததற்ந கருி,  மூிரநர்க்கும் முக்குர குநித்து அநிாணார் , 
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”ான்முகணார் த்பம் சல்னி ிருால்” 7 ண கூறும் இடத்து ான்முகன் 
இரசக்கும் கருிாக த்பத்ர குநிப்திடுகிநார்.  ண்ணுர னும் 
த்பம் , அடிாருக்கு ல்னார் கூறும் ” வதரிரக, தடகம், இடக்ரக, இடுக்ரக 
முல் ததரும்தரந ண ிக்க நூவனார் ரித்துரத் ணவ”8 ண  
வாற்கருிகள் கூத்து ிகழ்ில் (வத்ில்,ததாதுில், குரக்கூத்து) 
இரசக்கப்தட்டுள்பது. தக்ிினக்கி கானத்ில் இரச ல்னார்கபின் 
தண்ரப்தில் இரசக்கப்தட்ட வதாிலும் இர ததரும்தான்ரமம் ஆன 
ிதாட்டுடனும், சமுா ிகழ்வுகளுடனும்   
 தன்தடுத்ப்தட்டு  ரும் கருிாக உள்பது. ஆன ிதாட்டுடன் 
இரந்ரால் தரந வதான்று ாழ்ிரனக்குச் தசல்னால் தண்டுதாட்டு 
ிப்னறு ிரனில் உள்பது.              
                ருாசி வகாட்தாடில் உர் ிரனிணால் சிணின் 
ாண்ட ிகழ்ில் இரசக்கப்தடும் ிப்னறு கருிாக்கப்தட்டது. 
சித்ாண்ட ஸ்வனாகத்ில் த்பத்ின் ஏரசாக” டட் டட் டட்ன்ணி 
ாட்டாம்”,       ” ிித்ிித் ிித் ன்ம்ருங்கதுங்க ங்கப” ண 
ஏரசம் கூநப்தட்டுள்பது.  ீண்ட தடி இரச தத்ில் சாாணி 
க்கபின் கருிாக அர ிரனத்ிருப்தற்கு தண்தாட்டுடன் இரத்துப் 
வதசப்தடும் ாய்தாி ன னும்  னாக்கரகபாகும்.    
           ” சித்ாண்டத்ின் வதாது சிணின் உடுக்ரகினிருந்து த்பம், 
ண்ணுர ன்ந கருிகள் வான்நிது. அில் த்பத்ர ந்ிவர் 
இரசக்க சின் டணடிணர்.” 9ண  இாான் அர்கள் கூறும் தன 
கரமம், ”சிதக்ிில் ிரபத் இான் தன்ிரசி  ருந்து ரகனாம் 
வாக்கிச் தசன்நான். ரகனாத்ர அரடமம் வதாது அன் ரகினிருந்து 
த்பத்ர இரசக்க, அன் இரசில் தய் நந் சின், அன் 
ரகனாத்ின் தன்ிரசக்குள் நுரர கா  ிருந்ார். அரணக் கண்ட 
தார்ிவி சிரண வாணிரனினிருந்து ீபச்தசய் வதாது, சின், 
இாரண கால்கபிணால் ட்டி உரக்க த்பம் கீவ ிழுந்து”10 ன்ந 
கரகவப த்பத்ர க்கபின் தண்தாட்டு இரசக்கருிாக  ாற்றுகிநது. 
ில் 
           “தசந்ில் சங்குடவண முங்க” , ”ில் முசு தரந ிிரன”     
ிருப்னக    னகப்தடும் ில், தஞ்ச ன நூல் கூறும் ” ாில் டாரி”  ன்ந 
தசால்லும் ினின் ததருரர டுத்துரக்கின்நண. ”ில் ன்நால் 
வபரக ணப்ததாருள் ழுி, வுல் ன்ததும் ில் ன்ததும் என்வந 
ன்றும் கூறுகிநது தசன்ரணப் தல்கரனக்ககத் ிழ் அகாி.”11 ன்ந 
கருத்ின் அடிப்தரடில் உனக க்குச் தசால்னில் ”வபம்” ண 
அரக்கப்தடும் ில் ங்கன ிகழ்ில் ாஸ்த்துடன் இரசக்கப்தடுகிநது. 
“ங்கனம்” ன்ந ததாதுச்தசால் ஆக்கம், ததானிவு, ற்தசல், ிரும். 
ாழ்த்து ன்ந ததாருபில் ங்கப்தடுகிநது.  இரநிதாட்டில் கடவுபரின் 
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ிருதள்பி ழுச்சி முல் இில் தள்பி ழுந்ருபள் ரமம் ,   ா க 
இரச, தாட்டிம் , ாட்டர்கரனகள் அரணத்ிலும் ில் இரச 
எனிக்கப்தடுகிநது.                                                                                                                                      
 வல்ட்டு க்கள் முல் கீழ்ட்டு க்கள் ர அரணரும் 
தன்தடுத்தும் ில், ாஸ்த்துடன் இரத்து இரசக்கப்தட்டாலும் 
ாஸ் இரச ிகழ்ச்சிில் முனில் ில் இரசக்கப்தட்ட தின்ணவ 
ற்ரந கருிகள் இரசக்கப்தடுது ினின் சிநப்ரத உர்த்துகிநது. 
னங்கு ததாருட்தண்தாடு  
          ”னங்கு ததாருள் தண்தாட்டில் குநிப்திட்ட சின ரகாண ததாருட்கள் 
அன்நாட ாழ்க்ரக சார்ந், சமூக-ததாருபாாச் தசல்தாடுகளுக்கு வடிாக 
உக் கூடிராக உள்பற்ரந craft ன்று ரகப்தடுத்ிக் தகாண்டணர். 
ற்தநாரு திரிாணது அகில் சார்ந், கிழ்ச்சி ருகிந, அனங்காத் ன்ர 
தகாண்டாக இணங் கண்டு அரண art ன்று ரகப்தடுத்ிக் தகாண்டணர்.”12 
ன்று வரன ாட்டு தண்தாட்டு அநிஞர்கபின் கருத்ர  தஹன்நி கிபாசி 
கூறுகிநார். தஹன்நி கிபாசிக் டுத்துரக்கும்  தண்தாட்டு வகாட்தாட்டு 
தகாண்டு வாக்கும் வதாதும் வற்குநித் மூன்று இரசக்கருிகளும் 
ததாருபாாச் தசல்தாட்டுடன் தாடர்ன தகாண்டு இக்கருிகரப இரசக்கும் 
கரனஞர்களுக்கு அன்நாட ாழ்ிலுக்கு ததாருள் ஈட்டித் ருதராகவும், 
இரசநுணுக்கங்கரப கற்ந இரசக் கரனஞர்களுக்கு அகில் சார்ந்து 
கிழ்ச்சி ரும் கருிாக ிகழ்ர காமுடிகிநது. கான ாற்நத்ில் தரந 
தண்தாட்டில் எிக்கும் ிரனில் ாற்நம் தகாண்டாலும் அிவு ிரனக்கு 
தசல்னில்ரன. ற்கானத்ில்  ஆண்.ததண் இருரும் இக்கருிகரப 
இரசப்தன் மூனம் ிர் தண்தாட்டினிருந்து இக்கருிகள் அிவு ன்ந 
ிரனக்கு தசல்னாது ன்தது ிண்ம்.  

முடிவுர 
           த்ரக ததாருளும் எரு இணம் அல்னது குழு, எரு சமூகம் சார்ந் 
க்கபின் தண்தாடு, தக்கக்கத்துடன் தாடர்ன  தகாண்டு தன்தாட்டுக்கு 
உட்தடுத்ப்தடும் வதாது அப்ததாருள்கள் திந கரனகபின் ாக்கத்ிணால் அிவு 
ிரனக்கு தசல்ில்ரன. சிிதாடு ததருந்தய் தநிக்கு உட்தட்டு 
அரினும் ரசதநிரப் தின்தற்றும் அரணத்து  இணக்கபின் கடவுபாக 
ங்கப்தட்டு, ிதாட்டில் த்பம்,ில் இரசக்கப்தடுால் தண்தாட்டு 
னக்கருிாக ற்ததாழுது ர ிரனத்து ிற்கிநது.     
           தனகரகள், னாக்கரகள் குநித் கல்கரபத் தரிிக்கும் 
ாய்தாி ன தகாண்டு வாக்கும்வதாது, ணின் ன் அனுதத்ர, ான் 
அரடந் இன்தநுகர்ர, ன னும் தண்தாட்டுடன் இரத்து, வகாில் 
ததருிாக்கபில் த்ப ஏரசக்வகற்த ஆடல் கரனகரப ிகழ்த்ிரவ 
ாழ் வதான்று ரநந்  
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கருிாக இல்னால் ற்கானத்தும் ங்கன ிகழ்ிற்குரி இரசக்கருிாக 
த்பம் ில் தரிித்துள்பது.  

தாகுப்னர 
         ிழ் க்கள் ங்கள் அகப்னந ாழ்க்ரகில் தன்தடுத்ி 
இரசக்கருிகள் அர்கபின் இரச குநித்ாண நுண்நிர ிபக்குதராக 
உள்பண. அசு உருாக்கம், ருாசி தாகுதாடுகள் இரசக்கருிகள், இரசக் 
கரனஞர்கரப வறுதடுத்ிணாலும், அர தண்தாட்டு னங்குப்ததாருட்கபாக 
ாறும் வதாது அர கான ாற்நத்ிற்வகற்த எனிக்கும் ன்ரில் தரிா 
பர்ச்சிரவ அரடத்துள்பது. 
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