


விஜயமஞ்சரி, மவரீ 
அச ல -   

டே 

Pauwid 

| ஆரிய 

கஷூத்துரியகுல விளக்கம். 

சரொமணி குலத்தைக் குறித்து 
எழுதிய 

ஓர் பிரபந்தம், 

———_@———- 

இஃது 

தண்டையார் ப்பேட்டை 

விஜய துரைசாமி சரொமணி அவர்களால், 

இயத்தப்பட்டு 

திநமயிலை 

சா. போன்னுசாமி ராஜா அவர்களாலும், 

த, விஜய இராஜாக்ன கிராமணி அவர்களாலும், 

  

சென்னை, 

₹புரோகியஸில் ?” அச்சுயந்திரசாலையில் 
பதிப்பிக்கப்பட்ட து. ் 
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வேண்பா. 

காய்க னுவத்த லகற்றி யொருபொருட்கண் 

ஆய்த லறிவுடையார் கண். தே--காய்வதன் சண் 

உற்றகுணந் கோன்மு தாகு முவப்பதன்கண் 

குத்றமுர் தோன்றாக் கெடும் (அறநெறிச்சாரம்)



Or 

சிவமயம், 

Fr MD Mss Os a. 
  

காஞ்சீபாம் மஹாவித்வான், மஹா-ா-ஈ-ஸ்ரீ, 

இசாமசாமி நாயு$ அவர்கள் 
இயற்றியது. 

கலமேவுசண்டைககர்வருேே CSTD TAH ளல்கற்றவத்தால் 

தலமேவுவிஜயதுரைசாமிமால்சன்குல2 துத்தகவுகாண 

குலமேவுநூல்கள்பலவிணிசாய்க்துஷத்திரியகலவிளச்கம் 

நிலமேவச்2ர்சனனாலிவன் ரச தியெக்சாளும்கில்வ மாதோ 

சென்னை, வேப்பேரி 

S. P.C, ஐஸ்கூல் சலைமைக் த.மீழ்ப்பண்டி சர், மஹா-ர-ஈ-ஸ்ரீ, 

கா. நமச்சிவாயமுதலியார் அவர்கள் 

இயற்றியது. 

சண்டையார்ப்பேட்டைவருமேசாம்பரப்புனிசன்சவமாப்போர்து 

பண்டையார்பலநூலுமுணர்விஜய துைசா.ஃப்பண்ண வன்றான் 

௮ண்டினோர் தபர் தீரக்கண்டும௫ழ் சான் /ரூர்களடை வுழுற்றும் 

விண்டிடுமோர்க்ஷச்திரியவிளக்மெனப்பெயர்சர்துவெளியிட் டானால். 

சபிழ்ப்பண்டி தரும், சைவப்பிஈசாரணருமாகிய 

மஹா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, ஈக்காட இரத்தினலேலு முதலியார் அவர்கள் 
இயத்திய | 

அறுசீர்க்கழி நெடிலாசிரிய வருத்தம், 

கருச்சொண்டர் கரிசகன்று மூச்தஇிரெறி யெய்தவுயர் காமர் மேய | B0rlperr 

இருச்தொண்டச் தொகைவிளங்கு மடியவரொன் பானெழுவர் இறந்தோர் 

மருச்தொண்டை வாய்மடவார் வதியெயின ஞாருதஇத்து மாற்றாரோட 

வுருச்? சண்ட வளவள்வாட் படைபயிற்றி யசணில்வரு மூதியச்தால், 

A aver wig சமுதூட்டித் இருகீத்றுப் பத்திமையைச் இினமுஞ்செய்தே 

யவமகல வறையேல்வை யவ்வினைசெய் UB னாற்றா Dus 

தவணிடம்போ யறைகூவி வைகலிற்போர் செய்துபுலர் கருணகோக . 

யவனுதலி னீற்மைமறை கேடஉகத்ைை யகற்றச்சண் டடியா னென்றே,
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இன்னவன் மேல் வாளோச்சன் முறையலவென் யிர்நீத்த வேனாஇப்பேர் 

மன்னவன்றன்:மரபில்ஷரு மாட்டிுமையான் பரிதிகுல மாண்பனாச்தித் ' 

துன்னுமலர் மாலையினான் காசிபநற் கோத்திரமே துலக்க வந்தோன் 
கன்னவிமராட் கட்டழகன் விஜயதரை சாமிப்பேர்க் சல்வி உல்லோன். 

கண்டவர்க ஸிறும்பூது ௩ணிரஏிறப்ப வளனோங்கிச் சவிஷ்லாய 

தண்டலைய தருக்களெலாம் பெருக்சமுட னெருக்கமுறத் தகவி னுற்ற 
தண்ட லேன் னகரில்வரு மேகாம்ப சக்குரிசில் தவப்பே ரூனோன் 

.விண்டளித்த க்ஷத்திரிய குலவிளக்கச் சிறப்பிதென விளம்ப,ற் பாற்றோ, 

சென்னை தொண்டைமண்டலம் ஜஐஸ்கூல் சயிழ்த்தலைமைப் பண் உதர், 

திருமழிசை - வீரசம்மாசனமடம் ஸ்ரீ சாந்தலிங்க ஸ்வாமிக ளா தீனம் 

மஹா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, 

வித்வான்-சிவப்பிரகாசைய ரவர்களியற்றிய 
எண்சீர்க்கழி நேடிலாசிரிய விநத்தம். 

குளகம், 

,திருக்கமல வயன்வகுத்த வருணகான்இழ் 

இிகழுற்ற விருசுடரின் வழியிற்போச்,ச 
பெருக்கமுறு க்ஷத்திரிய ரிருவருள்ளும் 

பெருஞ்சுடாா யிருளஎகற்றுஞ் சான்றோஞாய 

தருக்கறுமா யிரங்கெணச் தரணிவா்ச 

க்ஷ்ச்திரிய மரபினராய்ச் சகத்இலங்கும் 
வருக்கமுறு Fics Capi ab wre Aur A 

மற்றுமுள Eyer gs wp மகல்கைமேவும், 

ெல்லியங்களி யெனவே சுருதியாதி 

நெடுநூர்சாட் டனுபவக௩ல் லுத்திச்கேற்ப 

ெல்லையில்?ர் க்ஷத்திரியகுல விளக்க 

மெனுநூலொன் நெழிற்சென்னை யினையேசார்ந்த 
வல்லனைய தனமடவார் பயிலுஞ்சோலை 

வளர்தண்டை யார்பேட்டின் வாழுஈல்லோன் 

சொல்லிரவி குலனுயர்கா சபெகோத்சத்சன் 

குட்சிமிகு மேகாமீப்ர வள்ளலாத்றும், 

தவம்விளச்க வருபுதல்வன் சாற்றுமும்மைத் 

தமிழ்விஜய துளைசாமித் தம்மனோர்தத் 

துவம்விளக்க வெனவெழுதி யச்சிட்டானச் 

சுயதூலின் பொருட்பொலிவுக் தொகுப்புவ்சாணு 6
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நவம்விளக்கு கற்புலவோ செழுத் துக்குந்தம் 

காடாம லின்னுமவன் பன்னூற்செய்தே . 

எலம்விளக்குக் இறனுறுமா முசகூறின் ் 

செப்புவதெ னந்தாலின் சிறப்பைமாதசோ. 

  

சென்னை, இராயபுரம், மஹா-ஈ-ஈ -ஸ்ரீ, 

வித்வான் &. 8. ஜெகராவுமுதலியார் அவர்கள் 

இயற்றியது 
புகழ்மேவு முடம்பினையே காடிபலப் பலதந.௰ம் புரியுமேலோர் 
இகழ் மேவு சான்றோர்கள் சரிசமதைக் காட்டுபல சேரச்சாட்டி [ததி 
அகழ்வாஸ.த் தாங்குக்ல மெனும்பொறையைத் தள்ளதா உடைந்த?ர் 

மகிழ்மேவக கொளும் விஜய துரைசா.மி ஈாகலவன் வழல்ூனானால். 

சென்னைப் பெரிமெட்டு, 
சைவத்தாக்தப் பிரசங்காமிருதம், மஹா-ஈ-௱-ஸ்ரீ, 

கந்தசாமிப்பிள்ளை யவர்கள் 
இயற்றியது. 

_மெய்த்திறத்து நூறன்னில் மேவுமுறையாற் காட்டி 
பொய்திறத்சோர் கொள்கையைப் போக்க--க்ஷச் இரியப் 

பேர்விளக்க நூறக்சான் பீடுபெறவே கின்றான் 

ஏர்விஜய துரைசாமியே. 

வித்துவான் ௮. ௪. ஜெகராவு முதலீயாரவர்கள் மாணாக்கரும் 

இரு2யிலை செந்தோம் ஹைஸ்கூல் தலைமைத் தமிழ்பண் டி தருமாகிய 

மஹா-௱-ரர-ஸ்ரீ, 

ம. செல்வநாத முதலியார் அவர்களால் 
பாடியது, 

எண் சீராசிரிய வீநத்தம். 
பொன்னுலவு வான்றருவின் வண்மை சாண்பான் 

பொழிகறவ மலர்ப்பெபழில்கள் விண்ணளாவும் 

மன்னுலவு சான்றவர்சேர் சொண்டை மாட்டில் 

வளர்தண்டை யார்பேட்டை யெனும்புசத்சோன் 
கொன்னுலவ கூபமுனி கோத்திரத்தோன் 

குலவுகதிர் விண் மணியின் குலத்து தித்தோன் 
மின்னுளவு கலைமாட்சி நிதையு ளத்தோன் 

விஜயதுரை சாப்யெனு மபிதா னச்தோன்
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மூஞூமூழ் வுடன்பூதி சாசனத்தை 
முடியாத செல்வமென, மதித் தயர்க்த 

காளுமா:தவர்பரவே ஞ் .இிகாத 
்.... நாயனார் குலம௫ன்ம விளச்ச வேண்டி. 
நீஞ்மா வர்சபொஷ்ம;மாகு மண்ணி 

ிலவுக்ஷ்த் இரியஞுல விளக்சு மென்றே! 
யாளுமொரு -நாலியற்றி யெந்த ஞான்று 

மறியாத புகமுடம்பும் பெற்றா னம்மா, 

இருவொஜ்றியூர், மஹா-ஈ-£-ஸ்ரீ. 

அகிலாண்டகிராமணியார் அவர்களால் 

இயற்றியது, 
எழசீர்க்கழிநேடிலாசிரியவீநத்தம். 

நீறநினைட்பொருளா யுணர்க் அமெய்ரிறு கிலவியமேனியைக்சண்டால் 
ஏத்றுடைச்கடவு ளென்றுவீடடைந்த வேனாஇசாதனார்.௦ரபிற் 
ரோற்றியவிஜய அரைசாமியென்போன் அகளில்க்ஷச் இரியகுலவிள.க்க* 

தேற்றமாய்சொகுத்துச் செப்பினானஃ து சிறப்பினுஞ்செறப்புடைத்தம்மா 

திருமயிலை வித்துவான் 

வெள்ளியம்பலப் பிள்ளையவர்கள் குமாரர், மஹா-௱ஊ-ஸ்ரீ, 

சிவராஜப்பிள்ளையவர்களால் 

இயற்றியது. 
எண்சீர்க்கழி நெடிலாசிரிய வீநத்தம். 

- சண்ணுதலிற் கொண்டபிரான் கழலேபோரந்றிக் 
கதியடைக்த வடியவர்தம் தொகையினுள்ளே 

எண்ணரிய வாட்படையே பயிற்றி யேத்றோர்ச் 
கொருதுணையா யிருக்துதவு மெமதேனாதி 

விண்ணவன்நன் மரபிரவி மரபில்வர்த 
விஜயதுரை சாமிமால் புலலோ ரேச்த 

நண்ணரிய க்ஷத்திரிய குலவிளக்க 

நன்கியத்றிப் பல் சிறப்பு ஈண்ணினானே. 
  

சென்னை ப்ரோஇிர௫ல் பிரஸ் தலைகர், 
மஹா-ஈ-௱-ஸ்ரீ. டட 

பு.வே, சபாபதி: முதலியார் அவர்கள் 
இயற்றியது. ட.“ 

பொன்னாட்டுப் புலலரொடு மண்ணா ஃடுப் புலவர்குழாம் புகழுந்தொண்டை 
ஈன்னாட்டின் வருமேலோன் விஜயதுரைசரமியனு ஈளினச் செல்வன் 
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காசகொண்டம் 

குசேலோபாக்கியானம் 
கூர்மபுராணம் 

கோயிற்புசாணம் 

சதுரகராதி 

சிவாாமபல்றொடைண்பா 
இவக டிந்தாமணி 

சுந்கரமூர்.தி குவாம்கள் தேவாரம் 
சூடாமணி நிகண்டு 

செவ்வந்இப் புராணம் 

சேக்கிழார் ஈாயனார் புசாணம் 

தழுசைவாணன் கோவை 

இருமக்தரம் 

திருவிளையாடற் புசாணம் 
இருஞான சம்பந்தசுவாப/கள் தேவாரம் 

இவாகரம் 

திருவாதவூரர் புராணம் 

இருக்கழுக்குன்றப் புமாணம் 

திருவேற்காட்டுப் புராணம்
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திருக்குறள். புறகானூறு 
தெரஷ்ப்மியம் புகழேக்தித் சனிப்பா சுரங்கள் 
BOT னால்: .பெரியபுசாணம் 

நல்லரீப்பிள்ளைபார சம் பெருக்தேவனார் பாரசவெண்பா 

ங்ழ்.பியாண்டரர் நம்பியது பேரகராதி 

நிதிவெண்பா வாயுபுராணம் 
கைடதம் விஷ்ணுபுராணம் 

பழனித்தல புசாணம் வில்லிபாரசம் 

பாகவதம் விநாயக புராணம் 

பிங்சல நிகண்டு Aa DAG a: Hos 

பிரமோத்தசகாண்ட,ம் 

தேலுங்கு நூற்கள், 

அரிச்சக்திரோபாக்கியானம் ஸ்ருங்கார நயிஷதம் 

உத்தரசாமாயணம் பாகவதம் 

குருபால ப்ரபோதிகா பாரதம் 

சுவாரோசிஷ மறுசரித்திரம் 

இங்கிலீஷ் நூற்கள். 

Ancient History of India by Acupia. 
Assam District Gazetteer By B. C. Allen: 
A Brief History of Indian people by W. W. Hunter. 
A Statistical Accounts of Bengal, by W. W. Hunter. 
Ancient India by Romesh Chunder Dutt. 
Burma, Past and Present by Albert Fytche. 
Bengal District Gazetteer by L.S. S. Omalley. 
Biblical cyclopadia or Biblical Dictionary by John Eadie. 
Census of India in 1901. 
Chingalput District Manual. 
Colebrook’s Essay on the Religion. 
Colebrook’s Digest of Hindu Law. 
Charles Wilkin’s Bhagwat Gita. 
Ceylon Observer. 

Davy’s Ceylon, Account of the Interior and its Inhabitants. 
Dr, Rev. Caldwell’s Lectures on Tinnevelly and the Tinne- 

velly Mission.
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Essay on Hindu Caste by Rev. H. Dow 
Epitome of the History of Ceylon 
Forbie’s Eleven years in Ceylon: 
Geography of Ceylon. 
History of India by Pope. 
History of British India by Hugh Mura 
History of India by Sinclair 
History of India by Garrets. 
‘History of India by Talboys Wheeler. 
History of Ceylon. 
Hindu Caste. 
Halled’s Code of Gentoo Laws, Vol. IV. 
Ibid 
Japan. 

Journal of the Royal Astatic Society. Vol. [V, 
Kongu History. 
Longman’s School Geography. 

' Letters to Indian Youth. 

Life in the Land of the Fire Worshippers. 

Little Arthur’s History of England by Lady call coott. 

Madras Journal of Literature and Science. For the Session. 
1849. 1850, 1877 ௦ 1880, 1888-1886. 

Mysore and Coorg by Lewis Rice. 
Matters on Mirasi Right. 
Mahavanso by George Turnour. 

ஜு L. C. Wijisinha. 

Macnaughten’s Hindu Law. 
Montgomery Martin's Indian Empire. 
Madura District Gazetteer. 
Madura District Manual by J. H. Nelson. 

Oriental Historical Manuscripts by W, Taylor. 
On the Original Inhabitants of Bharatavarsa or India by 

Gustav Oppert. 

Orme’s History of the Hindustan. 
Pondian coins. 

Percival’s English and Tamil Dictionary. 
Rottler’s Dictionary. 
Rajavali,



Rajaratnacari. 

Rickard’s India. 
Rev: -Trevor’s India, [ts Natives and Mission. 
Salem District Manual by H. Lafanu. 
South Arcot District Manual J. H. Garstin. 
Sketches of Kazan. 

The Manual of the Administration of the Madras Presidency. 

The Industria! arts of India by Dr. G. C. M. Birdwood. 

The Prem Sagur by W. Holiing. 
Tod’s Rajasthan. 
The Indian Companion or general Statistics of India. 

‘The Tanjore Maharatta Principality. 
Taylor’s Catalogue Raisonne. 
Tennent’s Ceylon. 
Turnour’s Epitome. 
The Modern Orator by Edmund Burke. 
The Voyages and Adventures of Vasco-Da gama. 

The Pictures of Women in many Lands. 
The Land of the Perumall by Day. 
The Buddhist code of Manu. 

The Book and its story. 
The Native states of India and their Princes 
Wilk’s History of Mysore. 

Winslow’s Dictionary 
Wilson Sanskrit Dictionary 
Webster's Dictionary 
Wars of the Rajas by C. P. Brown 
Ward s Account of the Hindoo
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த, விஜயதுரைசாமி கிராமணி 

(இக்தாலாரியர்.)



‘A? 

ழூகவுமை, 

  

எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினுமப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு, (திருக்குறள்) 

]. இந்தியா:--சீர்பொலிநர் தோங்கு மிக்நெடிய கடலால் 
சூழப்பட்ட உலகத்தை" அங்கிலேயர் *' ஆசியாகண்டம், அப் 

பிரிக்கா கண்டம், அமரிக்கா கண்டம், ௮ஸ்டிபேலியா கண்டம், 

ஐசோப்பாகண்டம்*'" என ஐந்து கண்டமாகப் பிரித்திருக்கின் ற 

னர்கள், அவற்றுள் ஆ௫யாகண்டம் எல்லாமதங்க oh DUSBSE HL, 

எவ்வித மனிதர்கள் பிறத்தற்கும், மற்றெவ்வித நாகரீகத் தொழி 
அக்கும் கா.ரண பூதமாயுள்ளஆ, அத்தகைய ஆசியாகண்டத்தின் 

ஓர் பகுதியாகிய தென்பாகத்தையே :'ப.ரதகண்டம்'' எனப்படும், 

இ.துவே ஆரியர்கள் உற்பத்திக்கும், வ௫த்தற்கும் இடமாயுள்ள ௮. 

இப்பசதகண்டம் *உத்தரபதம், இமயவருஷம், ஆரியவர்த்தம், 

சட்சணபகம்'” என நான்காகப் பிரிக்கப்படும், இமயமலைக்கு வட 

பாகத்தை அதாவது தீபத்தை *யு.தீதரபதம்”” அல்லது ** இளவத 
வருஷம்ர்'” எனவும், இமயமலையை 'இமயவருஷம்'” எனவும், இம 

யமலைக்கும், விந்தியமலைக்கும் மத்தியிலுள்ள பாகத்தை இரியவர் 

த்தம்'' எனவும், விரந்தியமலைக்குத் தெற்கிலுள்ள பாகத்தை தட் 

சணபதம் "” எனவும் பேசப்படும்ழ். இந்தியாவை ஆசியாகண்டத் 

தின் மற்றத் தேசங்களிலிருக்்து இமயமலை வரையறுக்கின்றது. 

"சம்பு த்இவு ay எனினும், ee இந்தியா ” வெனிலும், பரதகண்டக் 
  

* இக்துக்கள் “ சேதுமாலகண்டம், பத்.திராச்சுவகண்டம், இசமியகண் 
௯. . 

டம், இரண்மயகண்டம், குருகண்டம், இம்புருடகண்டம், அரிகண்டம், இளா 

விருதகீண்டம், பரதகண்டம்.” என ஒன்பதாகப் பிரிப்பர், 

* சூரியனது புத்தஇிரருள் ஒருவனா இள வசனால் ஆண்டமையால் இள 

வத் வருஷமெனப்பட்டது. ம 

t Vide P. 108 and 104. Ch. VII. Part TI. Vol. I. Ancient 

History of India, °



ஓ முகவுசை. 

தையே தெரிவிக்கும், இது வடக்கில் தாத்தாரி, தீபத்தேசத் 

தையும் ; இழக்கில் பர்மதேசம், வங்காளக்குடாக்கடலையும் ; தெற் 

கில் Dis மகாசமுத்திரத்தையும் ) மேற்கில் யவனக்கடல், ஆப் 

கான் தேசத்தையும் எல்லைகளாகவுடையது. இவ்வெல்லைக்குட் 

பட்டஉதையே ஆரியர்களால் வ௫க்கப்பெரும் இந்தியா வெனப் 

படும், 

1]. திராவிடர் :--இவர்கள் ஆசியாகண்டத்தின் கீழ்ப்பாக 

த்திலுதித்தவர்கள். ௮து சற்றேறக்குறைய சினாவைச்சார்ந்த 

மங்கோலியாவில் ஆஃர்நதியின் உற்பத்திஸ் தானமெனயூகிக்கப் 

மடுகின்றது*. அவ்விடத்தில் உற்பவித்தமையால்தான் இப்பூர்வ 

குடிகள் “மங்கோலியர்” எனப்பட்டனர். இம்மங்கோலியா 

தீபத் சைனா முதலிய தேசங்களையே * சாகத்திவு”' எனப்படும். 

இதில் உற்பவித்தவர்களே தார்த்தாரி தீபக் தேசத்தில் வசித்த 

மங்கோலிய சித்தீய வம்ஸத்தவர்களாகய 1 திராவிடர் ” ஆகுவர்., 

“The Saka—Dwipa, or country north of Hima- 
laya, we believe to have been the earlist cradle of the 
human race, in its renovations after the flood.” Vide. p. 
9. Appendix, A. Vol. II, of Tylor’s Oriental Mss. 

இமயமலையின் வடதேயம் அல்லஅ சாகத்திவை பிரளயத் 
தற்குப் பிறகு மனிதருற்பத்திக்கு வாஸஸ் தானமென . ஈம்பப்படு 
Gog.” என்றார் டைலர் துரை, இராவணாதி வம்ஸத்தவர்களும் 

சாகத்திவினசே | ் 

கம்பராமாயணம், 

உயுத்தியகாண்டம், 

படைகாட்சிப்படலம், 10-வது செய்யுள், 

சாகத்தீவினி னுறைபவர் தானவர் சமைத்த 

யாகத்திற்பிறம் தியைந்தவர் தேவரை யெல்லாம் 
  

* சிலகாலம்பொறுச்து உத்தரபசத்தை நீஃஇ மற்றசையே :: பரதகண் 

டம்” எனப்பட்டது, 

«} Vide. P. 19. Uh. II. Vol. I. Assam District Gazetteer 

by B.C. Allen, C. S. and Vide. P.1. Ch. I. Vol, II. Burma, 

Past and Presertt, by Albert Fytche,



முகவுரை; 3 

. மோகத்திற்புக மூடித்தவர் மாயையின் முதல்வர் 

மேக தீதைத்தொடு மெய்யின ரிவரென விரித்தார். 

என்பதால் விளங்கும், திராவிடர்களையே நூற்களில் இராக் 

கதர்களாகப் பாவிக்கப்படுகின்றது. இவர்கள் பிரமனது தாமத 

குண ரூபத்தினின்று பிறந்தமையால் கருகிறமேனியும், வஞ்சங் 

கொலை பொய்முதலிய பாவத்தொழிலும் பொருந்தப்பெற்றனர்* 

இறக்கமில்லாது ஜீவ. ராசிகளை வதைக்குர் தொழிலால் இராக்கதர் 

எனவும், சராதர் எனவும் கூறப்பட்டனர். 

கூர்மபுராணம், நவகண்டத்துறைவோர் இயற்கையுரைத்த 
வத்தியாமம், 37-வது. கவி, 

குடக்கினில் யவனர்வாழ்வர் குணக்கினிற் கிராதர்வாழ்வர் 

39550 நடுவண்வேத மழறையவர் அரசர் காய்கர் 

ஓடிப்பில் சீர்ச்சதுர்த்தர் யாருக் தத் தம வொழுக்கின் வாழ்வர் 

தடுப்பருஈதிகள் குன்றப் பெயரிவை சாற்.றலுற்றாம், 

இச்செய்யுள் பூர்வகுடிகளது வாஸஸ்தானம் இக்துதேசத் 

தின் ழ்ப்பாகமெனவரையறுக்கின் றத, AA “ GaGa ov 

யவனர் வாழ்வர்குணக்கினிற் கிராதர் வாழ்வர்ர்”” என்பதால் விளங் 

கும். இதனால் இந்தியாவிற்கு மேற்கில் யவனர் அதாவது துலுக் 

கரும், இழக்கல் சரொாதர் அதாவது பூர்வகுடிகளும் வ௫ிக்கப் 

பெறுவர் எனப்பட்டிருத்தலால் பூர்வகுடிகளது வாஸஸ்் தான 

மும் உற்பத்தியும் சாகத்தீிவெனவே சாதிக்கப்படும், இந்தியா 

வின் கழ்ப்பாகத்திலிருப்பது சன பர்மதேசம் எனப்படும், இவை 

கள் சாகத்தீவின் ஓர் பகுதியே, அ௮ன்னாரியர் சன பர்மதேசத் 

தில் வ௫த்தமையாலேயே  இபத் பர்மர் ' என்னும் பெயரைப் 

பெற்றனர். இதனாலும் பூர்வகுடிகள் சாகத்தீவினரென விளங் 

இற்று, 
“The Non-Aryans or “Aborigines:—The oldest 

dwellers in India consisted of many tribes, who, in the 

absence of arace-name of their own, are called the 
    

* கூர்ம புராணம், 

ர் குணக்கு--இழக்கு, 
குடக்கு--மேத்கு. } egret,



4 முகவுசை, 

Non-Aryans or aborigines*” Vide P. 33. Ch, III. of 
A Brief History of Indian people by ¥V. W,‘ Hunter. 

* அன்னாரியர் அல்லது பூர்வகுடிகள் :--பூர்வகுடிகள் பல 

சாதிகளாகப் பிரிந்து சாதிப்பெயரைப் பெறுதற்குமூன் அன்னாரி 
யர் அல்லது. பூர்வகுடிகள் என்றழைக்கப் பெற்றனர்கள்'” என 

அ௮ண்டர்துளை கூறுஇன்றார். இவர்கள் பிறகு சிலகாலம் பொறு 

தன மூன்று* வகுப்பினராகப் பீரிர்தார்களெனப் பட்டிருக்கின் 

5௮. அவையாவன :--- 

௧, தீபத்பா்மர் :--சாகத் இவிலிருர்து வடகிழக்கு வழியாய் 

இரத தேசத்தில் பிரவேசித்து இம௰மலைச் சாரலில் வ௫த்தவர் 

களையே * பேத்பர்மர் ” எனப்படும், 

௨. கொல்லேரியர் :--சாகத்தீவிலிருந்து வடகிழக்கு வழி 

யாய் பெங்காலில் பிரவேசித்து ஆரிய வர்த்தத்திலுள்ள குன்று 

களில் வ௫ித்தவர்களையே :' கொல்லேசியர் ” எனப்படும், 

௩. இசாவிடர்1:--சாக த் தீவிலிருந்து வடமேற்கு வழியாய் 

பஞ்சாப்பில் பிரவேசித்து இத் தென்தேசமலைகளிலும் ஆதை யடு 

த்த ஊர்களிலும் வசித்தவர்களையே * திராவிடர் '” எனப்படும், 

ஆயெ இம்மூன்று வகுப்பினர்களும் பிறகு கொழிலாஜதும், 

இடத்தாலும், பாஷையாலும், ஆச்சாரியராலும், கிறத்தாலும், 

விவாகபேதத்தாலும் பல குலத்தவர்களாகப் பிரிந்தனர்கள், இவர் 

களுக்குப் பிறகு குடியேறிய ஆரியர்கள் இப் பூர்வகுடிகளை 
 தஸ்ஸு '' என்று ௮ழைத்தனர், இவர்களை வேதாதிகள் * தஸ் 

ம் 9 ஸு”? என்றும், புராணாதிகள் '*இத்தீயர் ' 

றன, 'தஸ்ஸு" என்றால் “ சத ராதிகள் '' 

என்றும் புகல்கின் 

அல்லது *' அடிமை 

என்னும் பொருளைப் பயக்கும்$. இவர்கள் ஆரியருக்கு எதிர் 

* 710௦ 12, 82 மே, 11. Hunter’s Brief History of Indian people: 

t Vide. P, 62, 109, Longman’s School Geography; and P. 41. 
Ch, II]. Hunter’s Brief History of Indian people. 

{ Vide, P, 42, Uh. IT. On the Original Inhabitants of Bhara- 
tavarsha or India. 

§ The victorious Aryans called the early tribes “ Dasyus ” 
or ‘‘ enemies ’’ and “ Dasas “ or “ slaves.” Vide, P.33. Uh. IIL 
A Brief History of the Indian people. and P. 40 and 41. Ch. 
I, On the Original Inhabitants ot Bharatavarsha or India (‘The 
Madras Journal for the session 1887—88), 

கள் 98 

 



முகவுசை. 5 

மறை அல்லது விரோதிகளாதலால் ** அன்னாரியர் '' என் றறையப் 

பெத்தனர்கள், இக்க த்தை யுட்கொண்டே இம்மங்கோலிய இத் 

இய வம்ஸத்தவர்களை *' கெட்ட ”' 
் துர்” என்னும் பதத்தைச்சேர்த்து (துர் ஆரியர்) * ஐராரியர்'' 

என் றழைக்கப்பட்ட.து. இத்.௪.ராரியர் என்பது காளாவர்த்தியில் 

“£து.ரானியர்"” ஆ, பிறகு “திராவிடர்” என மருகியஅ., இத்திசா 

விடர் ஆரியர் இந்தியாவில் பிரவே௫ிப்பதற்கு முன் மாட்சிமை 

என்னும் பொருளைத் தரர்கின்ற 

யோடு புழங்கப்பட்டு ஆரியர் பிரவே௫த்ததும், மலைகளிலும், 
குகைகளிலும் வ௫க்க வேட்டது”, 

111. ஆரியர்:--இவர்கள் இந்தியா அல்லது பசதகண்டத் 
BOG வடக்கெல்லையாசவுடைய இமயமலையில் உற்பவித்தவர்க 

- ளெனப்படும். ௮தை சில வேதுக்களால் தீர்மானிக்கப்பம்ர, 

அவை யாவன :--- 

௧. பரதகண்டம் நான்காகப் பிரிக்கப்பட்டு, இமயமலையின் 
வடசாரலை இளவதவருஷ மெனவும், தென்சாரலை ஆரிய வர்த்த 

மெனவும், மத்திய பாகத்தை இம௰யவருஷ மெனவும், பு.ராணாதி 

கள் சம்மதிப்பதாலும்; அவற்றுள் இளவதவருஷ மெனப்படும் 

இமயமலையின் வடசாசல் தேவர்களாலும், கந்திருவர்களாலும், 

ருஷீஸ்வர்களாலும் வ௫ிக்கப்பெத்றதாக ஸ்மிருதியாதிகள் வரை 

யறுப்பதாலும், இவ்வேதுவை முன்னிட்டே ௮ம்மேருவை 

** சு. ராலயம் ”” (ஹஊ-௩ாஓய௦) சுரர்-தேவர், ஆலயம்”-இடம் : 

FIToUb=—C sat WREGb O_o எனவும், ௮.தில் உற்பத்தியாகி 

வருங் கங்கா நதியை : சுசகதி'' எனவுங் கூறப்பட்டதென ௮மரத் 

தார் ௮றைவதாலும்; இச்சுசாலயமாகிய மேருவின் சிக.ரங்களாகிய 

'குமடு, இமயம், ௬ுத்ரு; கைலை” இவைகளின் மத்தியில் கிருஷ் 

PEGS காரணமாகிய பிர்மபுரி பிரகாசிப்பதாலும், இப்பிர்மபுரி 

* Vide. P. 34. Ch. 1, of History of india by Pope, and P, 37, 
38. Cl I On tke Original Inhabitants of India or Bharatavarsha. 

t Vide. P. 70 to 73. Ch. IV. Part II. Vol. I. Ancient History 

of India. 

t Vide. P. 20. ch. 1. History of British india by Hugh 

Marray, aud P, 21, Introduction of History of India by Pupe. 
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பிலேயே ஈவ் பிர்மாக்கள் வசித்து ஜீவராசிகளை உற்பத்தி செய்திரு 

க்க வேண்டுமென பயூக்கப்படுவதாலும்; ஈவ் மிர் மாக்கள் வசித்த;தா 

லேயே அப்பாகம் பிர்மபுரியென்னும் பெயரைப் பெத்திருக்கவே 

ண்டுமென விளங்குவதாலும் ; இம௰யமலையே ஆரியர் உற்பத்திக்கு 

முலமெனத் தெளிவுபெறும். 

௨. இளவத வருஷம் ௮தாவத தீபத்தை சூரியனின் இளைய 

குமாரனாகிய இளவதன் ஆண்டதென விளங்குவதாலும் ; சூரியன் 

தன் இராச்சியத்தை இரண்டாகப் பங்கிட்டு இமயமலையின் வட 

சாரலை இளவதனுக்கும், தென்சாரலை வைவஸ்வதனுக்கும் 

“கொடுக்கப்பட்டதெனக் கூர்ம பு. ராணம்* சோஷிப்பதானும்; 

இவ்விருபாசகமாகிய இளவதவருஷத்தித்கும், ஆரியவர்த்தத்திற் 

கும் மத்தியயாகமாக நிற்பது இம௰௰யமலையென விளங்குவதாலும் 

இமயமலையே ஆரியருற்பத்திக்கு மூலமெனத் திடப்படும் 

௩, ருக்குவேதத்தில் ல மலையினது சமப்பரப்பில் ஆரி 

யர்கள் கல் வீடுகளையும், கற்கோட்டைகளையும் கட்டின தாக 

வா௫சிக்கன்றோம், அம்மலை இமயமலையே ! அதிலேயே ௮க்கட்ட 

டல்கள் நாளதும் காணப்படுவதாகச் சொல்லப்படுகின்றது, இத 

னாலும் ஆரியருற் பத்திக்கு இம௰௰யமலையே மூலமென முந்துகின் றத. 

௪. ஆரியர் உற்பத்தி சம்புத்திவிற்கும், சாகத்திவிற்கும் 

மத்திய வாகமெனக் கூறுவர். ௮ம்மத்திய பாகமாக நிற்பதும் 

இமயமலையே ! இந்தியாவை சம்புத்தீவுயெனவும், தீபத் மங் 
கோலியாவை சாகத்திவுயெனவுங் கூறுவர், 

@. “The Aryans entered India from the colder 
north, and prided themselves on their fair complexion.” 
Vide, P, 88. Ch. I11. A Brief History of the Indian 
people by Hunter. , 

68 ஆரியர்கள் குலிர்ச்சியுள்ள இந்தியாவின் வடபாகத்திலிரு 

ந்து இந்தியாவில் பிரவேசித்தனர் '' என்றனர் அ௮ண்டர்துளை, இப் 

* சூரியன் மசபுரைத்த வத் இயாயம், 4-வ.த செய்யுள் காண்க,
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பகுதியிற் கூறும் வடபாகம் இமயமலையே ! அதுவே இந்தியா 

விற்கு வட வெல்லையாக நிற்பது, 

௬. சுரகெங்கை கைலையிலிருந்து கொண்டுவக்ததாக சம்பிர 

தாயம்* கைலைமலை ஓர் கரமாக நிற்பதும், கெங்காந்திர் உற்பத் 
திற்குக் காரணபூதமாயுள்ளதும் இமயமலையே, 

எ. இிந்துநதி, பிர்மபுத்திரஈதி, கெங்காகதி இவைகளின் உப 

நதிகளின் சங்கமத்தில் ஆரியர்உற்பத்தியென யூ௫க்கப்படுகின் ற, 

மறும் சொல்லுகறெபிரகா.ரம் சரஸ்வதி நதிக்கும், திருஷத்துவதி 

நதிக்கும் மத்தியபயாகமெனவும் ; இப்பாகத்தையே பிர்மவர்ததம்6 

எனவுஞ் சொல்லுஇருர். இந்ஈதிகளின் உற்டத்தி ஸ்தானத்திலே 
யே *கைலைமலை”' எனவும், “ருத்ருமலை'” எனவுவ் கூறும் மலைக் 
ளுள்ள.து, உயர்வும், உன்ன தழும், அழகும், மாட்சிமையும் பொருக் 

Bu  கைலைமலையில்$'” ஜெகதிசன் எழுக்தருளியத ற்கும் பிர்மபுரி 
யில் ஜெகஜீவபரங்கள் தோத்றியதற்கும் இலக்காய் கிற்நலோடு, 

மேற்பகுதிகளும் இமயமலையையே குறிக்சன் தமையால் ஆரியர்கள் 

உற்பத்திக்குக் காரணபூதமாயுள்ள த இமயமலையெனவே காட்டப் 

படும். £ 

ஆனால் இலர் ஆரியர் உற்பத்தி மத்திய ஏஷியாவில் எனவும், 

சிலர் இந்துகுஷ்மலையில் எனவும், சிலர் காக்கஸஸ் மலையில் என 
வுங் கூறுவர்4[. அவ்விதங் கூறுவதற்கு நூற் சான் தில. 

இமயமலையின் சகரங்களாகய கும), இமயம், Cu, GSC, 

கைலை இவைகளை எல்லைகளாகவுடைய |) மபுரியில்பிரக்கியாதியும், 

மாட்சிமையும்பெற்ற முதல.ரசன் அதாவது வைவஸ்வதமந உற்ப 

வித் தனன். இவன் குலத்தவர்களாகய அரியர் தகுந்த பூமியை சுவா 

* Vide P. 28. Introduction of History of India by Pope. 

1 Vide, P. 28. Vol. I. A Statistical account of Bengal, 

* மறுஸ்மிருதி, 2-வது அத் இயாயம், 17-வ.து சுலோசம் காண்க, 

Vide P,2. Ch. I. History of India by Sinclair. 

§ Vide, P. 35. Ch. I. of History of India by Pope. 

8 பெரியபுராணம், இரும ச்சிறப்பு, 1-வது செய்யுள், 

{ “No record of the existing Aryan literature shows that 

either the Hindu-Kush or the Central Asia, or the plateau of the 
Caucasus was their first home.” Vide. P. 67. Ch. 1V. Part II. 

Vol. I. The Ancient History of India, 
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தினமாக்கிக்கொள்ள இந்துஈதிக் கரையோரமாக அணியணியாய் 

வடமேற்குக் கணவாய் வழியாக* திராவிடர் அல்லத அன்னாரி 

யர்களைத் ஐரத்திக்கொண்டு சம்புத்திவெனப் பெயர்பெறும் இந்தி 

யாவில் பிரவே௫த்து இந்துகதியின் மேற்குக்கரையில் வசி கனாரர். 

இதனால் இந்துக்கள் என்னும் பெயரைப் பெற்றனர், பிறகு சிந்து 

அல்லது இந்துகதியைக் கடந்து, இமயமலக்கும் விரந்தியபலைக்கும் 

மத்தியிலுள்ள பாகக்தை யாண்டமையால் அப்பாகம் '*இரியவர்க் 

தம்" (அரிய-அவர்த்தம்--அரிபர்களால் நிறைந்தது) எனப்பட் 

டது-. இதை அமரத்தார் 4(அரியாவர்த்தா புண்ணியபூமி'' என்டர். 

பாரசிகர் “இக்துஸ்தானம்”' என்பர். ஆரியர்களால் ுரத்தப்பட்ட 

இ.ராவிடர்கள் விந்தியமலைக்குத் தென்பாகத்தில் வசிக்தலால், இத் 

தென்பாகம் ''திராவிடம்”” எனப்பட்டது, இத்திராவிடதேசமும் 

சிலகாலத்திற்குப்பிறகு ஆரியர்களாகிய சூரியகுல இரணியவன் மன் 

பரம்பரையில் (சோழன், ஈழன், கொண்டன்'' என்னுமசசர்களுதி 

த்து, இத்திராவிடத்தின் ஓர் பகுதியை *('சோழமண்டலம், ஈழ 

மண்டலம், தொண்டமண்டலம்” என வகுத்தும், சர்திரருல அரு 

வ௯ பாம்பரையில் ey coor ig. ses” உதித்து, இத்திராவிடத்தின் மற் 

ஷேோர்பகுதியைப் பாண்டி. யமண்டலம்" என வகுத்தும்; சந்திரகுல 

குசகாபன் பரம்பரையில் சேரன் '' உஇத்து, இத்திராவிடத்தின் 
மற்றோர்பகுதியை £' சேரமண்டலம்"' என வகுத்தும் ௮ரசாண்ட 

னர்கள், ஆகிய இவ்வேதுக்களால் ஆரியர்கள் இம௰யமலையிலுதி 

த்து, இந்து தேசம் முழுமையும் கைக்கொண்டாண்டனர்கள் எனச் 

செவ்வனே துலங்குகின் ஐது, 
  

* Vide. P. 48,44. Ch. [V. Hunter’s Brief History of Indian 

people, and P. 37, Ch. I. On the Original Inhabitants of India or 
Bharatavarsha. 

+ “The Vedas mention the Aryans as living in the ‘“ Sapta 

Sindhava,” or ‘“ The country of the seven rivers,” the modern 
Punjaub, These seven rivers*are the Indus, Vitastah (Jhelum) 

Asiknee (Chenaub), Irauvatee (Rauvy), Vipaushah (Beas), Shatad- 

roo (Sutlej), and Saraswatee (Sarsooty), Vide P. I. In footnote 
Ch. 1. Vol I, of Manual of The Administration of The Madras 

Presjdency in 1885, 

1 மதுஸ்மிருஇ, 2-வது அத்தியாயம், 22-வது சுலோஃம் காண்க,
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117. க்ஷத்திரியர் :--இரியர்கள் சாதிபேதம், சமயபேதம்" 

என்னும் இருபேதத்தையு மனுசரித்துவந்தனர். இதை பு.சாணாதி 

களுஞ் சமயபேதத்தின் உயர்வு தாழ்வுகளை விளக்கி, அதோடு சாதி 

பேதத்தின் உயர்வு தாழ்வுகளையும் விளக்குகின்றது. சாதியினுஞ் 

சமயமே யதிகம், என்றாலும் உலகத்திற்கு சாதிமேன்மை வேண் 

டுவது ஆவ௫கமாதலால் அதைக் கருதியே *சூதசங்கை, சைவ 

புசாணம்'' முதலிய புராணாதிகள் புகல்கன்றன. அவற்றுள் 

மோட்சவுயர்வுக்குச் சமயமும், உலக உயர்வுக்குச் சாதியும் 

பொருந்தற் பாலது, இருப்பினும், 

தேவாரம். 

சாத்திரம் பலபேசுஞ் சழக்கர்காள் 

கோத்திரமூங் குலமுங் கொண்டென்செய்வீர் 

பாத்திரஞ் சிவமென்று பணிந்திரேன் 

மாத்திரைக்கு ளருளு மாற்பேறதே. 

என்னும் ஞானசம்பர்தர் வாக்கால் பிரயோஜனமற்றதெனக் 

தெளியினும் 1! வளம்படவேண்டாதார் யார் யாருமில்லை '” என்ப 

தையொக்கது, இவ்வுலக வுயர்வுக்கு * சாதி" என்பது ஓர் படித்தா 

மாய் நிற்றலால், ௮தை ஒருவாறு விவகரிக்க)் அுடங்கனம். 

ஆரியர்கள் சாதியால் * பிர்ம க்தத்திரிய வைசிய சூத்திரர் ” 

என நான்கு பெரும் பிறிவினையுடையவராகுவர், ஈண்டு விசாரிக் 

கத்துடகங்கெது க$த்தரியகுலத்தையே யாதலால், பிறகுலத் 

தைப்பத்றி எழுதாது விட்டனம். ஆரிய க்ஷத்திரியர்களும்* “சூரிய 

குலத்தவர் 1, சந்திரகுல;த்.தவர்'”? என இரு வகுப்பினசாகுவர். 

சரும. 38. The Industrial Arts of Iudia, by Dr. G. C. 

M: Birdwood. 

* இ?ரக்கதேசத்து ௮சசர் தங்களை *' யூப்பித்தர் " (சூரியன்) தேவனு 

டைய பிள்ளைகளென்றும், சென் அமரிச்காவிலுள்ள பெரு சேசத்.திற்குரிய 

Que: (Incas) வரசர்கள் தங்களைச் சூரியவம்சத்சவர்கள் என்றும் கூறுவ 

தால், ஆரியர்கள் சம்பத் தவில் அுழைக்ததைப் போல் பிறத்தீவிலும் பரவி 

யிருப்பர். அப்படிப் பரவியது கிறிஸ்த பிறப்.2ந்கு 8000 வருடத்தித்கு 

முன்னென பூ௫க்கப்படுகின்றது. 77106, 1. 79. 0. VII. Hanter's 

Brief History of Indian people and P. 137. No. 87, Vol. XVI. 

The Madras Journal of Literature aud science in, 1850. 

2 
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இவர்களுள் வடதேசத்தில் இசாஜ்பபாரஞ் செய்த ஸ்ரீராமர் முதலி 
ஜோரையும், தென்தேசத்தில் இராஜ்யபார்ஞ் செய்த ''சோழன், 

ஈழன், தொண்டன்'” முதலினோரையும் சூரியகுலத்தவர்களெனச் 
சொல்லப்படும், இதுவே ஆரிய நூற்களின் துணிபு. இச்சோழன் 

ஈழன்வம்சத்திலுதித்தவர்களே சான்றோன்குலக்* சரொமணிகள்* 

எனப்படுவர், இச்சூர்யகுலக் இராமணிகள் கலியுக தருமத்தால் ௮ர 
சிழந்து ''மேற்குலக்தர் தொழில் வாணிபமாதிவெய்ய தன்மை 

பல செய்குவர் '” என்னும் பா ரதப்பனுவலை யொத்தும், மறுவும்,] 

பிரகஸ்பதியும் $ ஆபத்துக்காலத்தில் க்ஷத்திரியன் தனக்குக் £ழ்ப் 

பட்ட சாதியான் தொழிலைசெய்து பிழைக்கலாம் '' என்பதற் 

- ணெங்கவும், இக்கரொாமணிகள் பலதொழில்களை வயற்றின் ஜீவ 

னார்த்தத்தின் பொருட்டு புறிந்து வரலாயிற்று, அதனால் இவர்களை 

அத்திரியர் என்பதற்குச் சந்தேகப்படுகலோடு, பலவாஞுகவும் 

கூறுகின் ஐனர்கள், இதோடு, 

In wilk’s History of Mysore, vol. I. P. 231, We read 
thus :—‘‘These ceremonies are reserved for the three 

higher castes only ; and of these, the second is entirely 

extinct.” again in P,179. ‘‘ The second pure Caste 
(Kshatriya Caste) has become extinct.”§ 

“ @Qisés BSheassa Qiu wsaau waGur என்னும் 

முக்குலத்தவர்களுக்கே ஏற்படுத்தப்பட்டத, இவர்களுள் இரண் 

டாவது ௬ுத்தசாதி ௮தாவது க்ஷத்திரியசாதி முற்றும் அழிந்து 

விட்டது.” 

என அ௮ங்கிலேயர் ௮றைவதால் ௮ம்மயக்கங் கெடும்பொருட் 

டும் ; கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாச்சாரியார் தாம்பாடிய சேக் 
ழோர் நாயனார் புசாணத்துள் தம்குண ௮ழுக்கன் குறையை வெளி 
  

* சான்றோன்குலம் - சூரியன் குலம் (நிகண்டு) 

- சான்றான்குலம் (ஈன்னூல்,) 

ர் சொமணி- ௮7சன் 

= 4 BU 8 அமரம் 
- சரேஷ்டன் 

் மஅஸ்மிருதி 10-வது அத்தியாயம் 95-வது சுலோகம் காண்க. 

§ Vide. p. 5, Ch, I. Essay on Hindu Caste, 

ட
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யிட்டி ருத் தலால், ௮த்தெளிவின்மை யொழியும்பொருட்டும் ; இவ் 

விந்துதேசத்தின்௧கண் ஜாதிபேதம், சமயபேதம் என்றிரு வகைப் 

பேதங்களின் உயர்வு தாழ்வுகளை விளக்்க்காட்டுவது நூற்களே 

யாதலால், அக்நாற்களின் ஆத. ரவைக்கொண்டும், *' மண்ணியறிப 

versa” என்பதை யொத்து, கநெடுகாளாக மாசுபடர்ந்து இடக்த 

மாணிக்கத்தைக் கண்டெடுத்தவன் ௮தை பிரகாசம்பெறத் துலக் 

இக்காட்டு தலைப்போலும்; கெகொளாகத் துர்க்துகடந்த இண 

த்தைக் கண்டுபிடித்தவன் தூரெடுத்து அதன் நீரை யுண்ணுதலைப் 

போலும், வடுகு மகமதிய அரசர்களால் பீடிக்கப்பட்டு, தாழ்க்க 

ஸ்திதியை யடைந்திருக்கும் ரொமணி குலத்தவர்கள் சூரியகுல 

க்ஷத்திரிய வம்ஸத்தவர்கள் என மூமைபெறத்துலக்குவம். நாம், 

எவ்விஷயத்தை எடுத்துரைப்பினும் ௮வைகள் நியாயசமுகத்தில் 

புசாதன_நாற்களுக்கு மாருமல் நிலைத் அ நிற்பதுதான் கனம்பெறும். 

ஆகையால் யாம் கூறத்துடங்கயெதும் நியாயவாஇிகள் சமுகத்தில் 

கனம்பெறுவதேயுதம், இனி அன்றோர்களுக்கு வந்தனம் 

௮ளித்து யாம் எழுதிய இரிய க்ஷ்த்திரியகுல விளக்கம் ”' 

என்னும் பிரபந்தத்தைப் பிரகாசப்படுத்துவாம்,



உட 

சிவமயம், 

ஆரிய 

க்ஷூதி திரியகுல விளக்கம். 

  

எப்பொருள் யார்யார் வாய்க்கேட்பினு மப்பொருண் 

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. (திருக்குறள்) 

முதலத்தியாயம். 
மங்களகரமான தும் ; இந்திரியங்களால் தெரிந்துக்கொள்ள 

முடியாததும்) முடிவற்றதும்; காரணாக்த.ரா பேக்ஷையற்றதும் ; 

உபமானமற்றதும்; பிரத்தியக்ஷம், ௮நுமானம், உபமானம், சப் 

தம், ௮ர்த்தாபத்தி, ௮ுபலப்தி என்கிற அறுவித பிரமாணக” 

களைக் கடந்ததும் ; எல்லாவற்றிற்குங் காரணமாயுள்ளதும் ; எல்லா 

வத்திற்கும் மேலானதும் ; விகல்பமற்றதும் ஆகிய சிவம் ஆதியில் 

பிர்ம, விஷ்ணு, ருத்திரன் என்கிற திரிமூர்த்திகளைக் தோற்றுவித் 
தார். திரிமூர்.த்திகளில் ஒருவரான பிர்மாமூலமாக நவபிர்மாக்கள் 
உதித்தனர். ஈவபிர்மாக்களுள் மரீசி அத்திரி என்பவர்கள் இருவர். 

I. சூரியன் பரம்பரை, * 

  

பிர்மா 

| 
| | 

மரீசி அத்திரி 
| | 

சூரியன் சந்திரன் 

வைவஸ்வதமது 

Jt | |. 
இசண்யவன்மன் இட்சுவாகு இளன் 

சோழன் | | | 
| விகுகூதி ் நிமி தண்டகளன் 

| i | | 
ஈழன் தோண்டன் அரிச்சந்திரன் ஜனகன் 

ஸ்ரீராமர் சிதை. 

* Vide. P. 213 to 217 and 228 to 280. Vol. I. Oriental His- 
torical Manuscripts, 
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க. சூரியன். | 

1. மரீசி பாமாகலையினிடமாக காசிப்ரையளித்தனர், காப 

ருக்கு * விவசுவான் என்னுஞ் சூரியன்பிறக்தான், இச் சூரியன் 

வம்ஸத்திலுதித்தவர்களையே சூரியகுலத்தவர் எனச் சொல்லப்படும். 

அமரம். 

பீரதமகாண்டம், வ்யோமவர்க்கம் 103-வது சுலோகம், 

கரஹாக்ஷ ஐ.ம 3௮௬9-௦ 

Tropa 5518 55-8 

கர்மசாக்டி ஜகச்சட்சு 

ரம்ஸுமாலீ த. ரயிதது 8 

அலாயுத குக ண்டு, 

கர்மசாக்டீத் சா்திணக 

துவாதஸாத்மா £ இவாக.ர8 

இவ்விரு சுலோகங்களும் “ கர்மசாட்சி ” என்பதை சூரிய 

னுக்குரிய பல பெயர்களில் ஒன்றென விள க்குகின்றது, “ 

கர்மம் --காமங்களுக்கு 

சாட்சி - சூரியன் 

சூரியன் கர்மங்களுக்குச் சாக்ஷிர்யாய் கிற்றலால் (கர்ம 

சாட்சி” எனப்பட்ட, 

வால்மீகராமாயணம், யுத்தகாண்டம் 107-வ௮ சர்க்கம், 

ஆதத்யஹ்ருதயம், 21-வது சுலோகம், 

5 GOV ory as 8 ஆல் LESH QE 

St HBr) Yfry oo Wicherty rk Bi 

தப்தசாமீக சாபாய வஈஹ்யே விஸ்வகர்மனே: | 

நமஸ் தமோபிகி க்காயருசயே லோகசா௯திணே: | * 
  

* சடபுருஷி சூரியகுல வரசருக்கு மூலபுருடனாசலால், இச்சூரியகுல 
கீராமணிகளை காளதும் கசிபக் கோத்திரத்தவர் எனவும், குரியனுக்கு பாஸ் 
கரன் என்னுமொரு காமதேயமிருத்தலால் பாஸ்கரக் கோத்திரத்தவர் என 
வுங் கூ.றிவருதல் வழக்கு, 

ர் குருபால ப்[டோ.இகாவில் ௨ 8 ந க%ல்க், ''எனப்பட்டி ருக்க,
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(இ-ள்,) உருக்குப் பொன்னுருவமானவனும், -வன்னிவடிவ 

மாகி ௮விஸ்ஸையேற்பவனும், எல்லாவற்றையும் படைப்பவனும், 

அஞ்ஞானாந்தகார த்தை யோட்டுகின் தவனும், ஸ்வயம்ப் ரகாசமான 

வனும், லோகசாட்சியுமான உனக்கு நமஸ்காரம், என்று சூரியனைப் 

பூஜித் வணங்கல் வேண்டுமென அகஸ்தியர் ஸ்ரீராமருக் குபதே - 

AS sort, 

திவாகரம், 

பனிரெண்டாவ.து தொகுதி, 

வைகத்தன் விவச்சுகன் மார்த்தாண்டன் பாற்கச, 

னிரவியுலோகப் பிரகாசனு லோகசாட்சி. 

இவ்விரு பிரயோகமும் *லோகசாட்சி'” என்பதை சூரியனுக் 
குரிய பல பெயர்களில் ஒன்றென விளக்குகின்றது, 

லோகம்--உலகங்களுக்கு 

சாட் சீ சூரியன் 

லோக்சாட்சி- 1116 1476 ந்த; 

=The Universal Witness. (Rottler.) 

(Winslow). 

சூரியன் உலகங்களுக்கு சாக்ஷியாய் நிற்றலால் ''லோகசாட்சி'' 

எனப்பட்டது. 

' கர்மசாட்சி'' என்பதும், : லோகசாட் சி” என்பதும் மு.தத் 
குறைந்து *: சாக்ஷி '” என நின்றும் சூரியனைத் தெரிவிக்கும். ௮ 

செங்கதிசோன் என்பது முதற்குறைந்து கதிரோன் என நின்றும் 

சூரியனை த் தெரிவித்தலைப்போலென்க, 

இப்பகுதிகளில் வரும் சாகூதி என்பது சூரியனுக்குரிய பல 

இரெந்தப் பெயர்களுள் ஒன்றென விளங்குகின்றது. இதனால் சூரி 

யன்மரபிலுதிகத்த அரசர்களை “ சாக்ஷி குலத்தவர் '? எனினும் ஓக் 
கும், இது வடநான் முடிபு. இவ்வேதுவை யனுசரித்தே சூரிய 

குல கிராமணி வம்ஸத்தவராகிய பூரீ மத் ஏனாதிநாத நாயனாரை பக்த 
விலாசத்தில் (ஹாக்ஷீக௩லொ_தவல) ந் சாக்ஷிகுலோத்பவா "எனக் 

கோவித்தனர் ஸ்ரீமத் உபமன்னியு மகருஷி,
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சாக்ஷி” என்னுங் இரந்த பதத்திற்கு தமிழ்ப் பிரதி பதம் 

£சரன்று” எனப்படும், இச்சான்று என்னும் பதம் “அன் ஆன் 

அள் ஆள் ௮ர் ஆர்” என்னு ஈன்னூற் சூத்திரவிதியை யேற்று, 
'சான்று4-ஆன்”' என நின்று, (தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் விகா 

ரம்” என்னும் விதியை யேற்று, நிலைமொழியின் யீற்றுகரங்கெட்டு 

வருமொழியின் ஆகார உயிரேறி சான்றான்” என வாட்சிபெறும். 

- தொவ்காப்பியம். 

அ ஓவாகும் பெயருமாருளவே 

யாயிடன.றிதல் செய்யுளுள் ளே,” 

நன்னூல், பொதுவியல், 

858-வது சூத்திரம், 

பெயர்வினையிடத்து னளரயவீற்றயல் 

ஆ ஓவாக௮ஞ் செய்யுளுளுரித்தே, 

(இ-ள்.) ((டுபயர்க்கண்ணும், வினைக்கண்ணும், னகார, ளகார 

ரகாச, யகார ஈற்றயல்கின்ற விகுதி முதல் ஆகாரம் ஓகாரம் ஆக 

லும் செய்யுளிடத்துரித்தாம்,”” என்பதாம். 

இச்சூத்திர விதிகளால் ௮ச் “சான்றான்” என்பது “சான் 

ஹோன்” எனவாகும், ௮து வில்லான்”' என்பது “*வில்லோன்” என 

வா தலைப்போலும், “'ஈல்லான்”” என்பது 4*ஈல்லோன்'' என வாதலைப் 
போதும், “சென்றான்” என்பது டுசன்னோன்'' என வாதலைப்போ 

லுமென்க, அ௮ப்படியாகய சான்றோன்" என்பது சூரியனுக்குரிய 

பல பெயர்களுள் ஒன்று, 

திவாகரம். 

தெய்வப்பெயர்த் தொகுதி, 

சூரியன் பெயர், 

சான்றோனரியே தபஈனென்.றிளையவு 

மான் றவருக்கற் கனந்தம்பெயரே, 

பிங்கலநிகண்டு, வானவர்வகை,--210-வது சூத்திரம். 

பகவன் சான்றோன் வேந்தன்றாபஈன் 
சுடரோன் மாலி சூரியன்பெயரசே,
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சூடாமணி கிகண்டு, தெய்வப்பெயர்த்தொகுதி, 65-வது சூத்திரம், 

தரணிசெ ங்கதிசோன் சண்டன் 

தபரனேயொளியே சான்றோன், 

இரேவணா சூத்திரம். 

சான்றோனென்பது மான்றலைகாளுஞ், 

சூரியனெனவுஞ் சொல்லுமிருபெயர், 

சான்றோன்-- சூரியன் சதுரகராதி, 
அறிஞன் பேரகராதி. 

=The sun \ Winslow. 
=A learned man j_ Rottler. 

இத்தியாதி நாற்களால் * சான்றோன் ” என்பது சூரியன் 

பெயர்களில் ஒன்றெனத்துணியப்பட்டது. இத்திறத்தானே சூரி 

யகுலத்திலுதித்த கிராமணிகளை காளம் சான்றார்குலத்தவர் எனவும் 
இக்குலத்திலுதித்தஸ்ரீமத் எனாதிகா தமாயனாசை சேக்£ழோர் பெரிய 

புசாணத்தில் :' சான்றார் எனாதி காதர் எனவும் பேசிமுடித்தது 

அதுவேதியன் (பிர்மன்) குலத்தவர் வேதியர் ஆனதைப்போல் 

* சான்றோன் ”' (சூரியன்) குலத்தவரும் '' சான்றோர் '? அல்லத 

£' சான்றார்” ஆகுவர். இகனால் சான்றோரும் சான்றாரும் ஓர் 
பொருளிலேயே நின்று சூரியனை த்தெரிவிக் கமென பசுமரத்தாணி 

யறைக்தாற் போல் இட்டப்பட்டமையால் * சான்றார் குலத்தவர்” 

எனக் கூறும் கிராமணிகளையும் சூரியகுலத்தவர் எனவே நாட்டப் 

படும், 

- 2. சூரியனுக்கு மநு உற்பவித்தான், இம்ம விவசுவான் 

என்னுஞ் சூரியன் புத்திரனாகலால், வைவஸ்வதன்* எனப்பட் 

டான். இவ்வைவஸ்வத மதுவுக்கு இரு மனைவியருண்டு, இவர்க 

ஞள் முன்னவளிடம் இரண்யவன்மன் உதித்து திராவிடதேசத்திற் 

கரசனாக முடிசூட்டப்பட்டான். பின்னவளிடம் இட்சுவாகு உதி 

தீது ஆரியவர்த ம் அதாவது அயோத்திக் கரசனாக முடிசூட்டப் 

பட்டான். அயோத்தி சூரியகுலவரசருக்கு இராஜதானியாயிருந்த 
  

* Vide. The Ancient History of India. Vol. I., Part. II. Ch. X, 

P, 162. 
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இறெப்பு.று பட்டினம், இது (172/சஸஹ்௨0) :பெஸ்ஸபேட்” என் 

னும் ஈகருக்கு மூன் றுமயில் தூரத்திலுள்ளது. இட்்சுவாகுவையே 

அயோத்திக்கு முதலரசனென மொழிவர். இவருக்கு நாறு புத்திர 

ரண்டு. அவர்களுள் சகுனி முதலிய ஐம்பது புத்திரர் உத்தரா 

பதம் என்ற வடநாட்டையம், காற்பத்தெட்டு புத்திரர் தக்ணா 

பதம் என்ற தென்னாட்டையும் ஆண்டுவந்தார்களெனக் கூறப்பட் 
டிருக்கன்றது*. இவர்களுள் *விகுக்ஷி, கிமிர், தண்டகன்”' என்னு 

றவர் சிரேஷ்டர், மூவருள் மூத்தவனாகிய விகுக்ஷியைச்சுட்டி :-- 

கூர்மபுசாணம், சூரியன் மரபுரைத்த வத்தியாயம், 8-வது செய்யுள், 

நெய்மிதி கவளந் தெவிட்டி நின்றடர்க்கு 

நிழல்சுழி தறுகண் மால்யானை 

பெய்முச லென்னக் கொடைக்கட ஸிறுக்கு 

மிக்குவாகுப் பெயர்ப் பெரியோன் 

ஐயசெங்கமல மலரினாத் கங்குன் 

முகத்தினி லானடி யேற்றி 
வேய்யவன்தலத்து விளக்கெனப் பெற்ற 

விடலைவேல் விகுக்கியென் நுரைப்பார். 

இதில் விகுக்கியை சூரியகுலத்தவனெனக் தெரிவிக்க, ௮ச் 

சூரியன் பெயர்களில் ஓர் பெயசாடூய வெய்யவன் என்னும் பெயரால் 

விளக்கஇயிருக்கன்றது. வெய்யவன் என்பது சான்றனேடொரு 

பொருட் கொண்டபெயசே | 

லேய்யவன்தலம்--சான் றன்தலம் 9 

வேய்யோன்தலம்--சான்றேன்தலம் 5 ~ 
ரியன்தலம் 1 நிகண்டு 

காலன்குல { நன்னூல் 

இவாக.ர நிகண்டார் சூரியனைச் ₹' சான்றேன் '' எனக் கூறி 

னர்களேயன்றி :*சான்றன்'' எனக் கூறிஞர்களில்லையென்பர், 

அதே இவாக.ர நிகண்டார் அரியனை  வேய்யோன் ”? எனக் கூறி 

னர்களேயன் றி, வெய்யவன் ” எனக் கூறினார்களில்லை. கூறுதி 

ருப்பினும், தொல் காப்பியவீதியை யனுசரித்து தொல்லாசிரியர்கள் 

” எனினும் * சான்றேன்” எனி 
இம் ஓர் பொருளிலேயே கிம்குமென்பத நூற்றிடம். இக்கருத்தை 
எடுத்தாண்டிருப்பதால், *: சான்றன் 

  

* விஷ்ணுபுராணம்; காலாமம்ஸ:ம, இரண்டாமத்தியாயல் சாண்க, 

ர் இக்கிமி வம்ஸத் திலேயே சதை யு.இத்த.த,
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முன்னிட்டே srorgid GPugvs கிராமணிகள் சான்றார் 
குலத்தவர் எனக் கூறி வருவது, இதனால் அவர்கள் சூரியதலத்தவர்க 

ளேன அவர்களது குல உண்மை பேறப்பட்ட த. 

விதக்கியின் பாம்பரையில் 

7. காகுத்தன் 21. யுவணாசுவன் 

8. சுயோதனன் 22, மாந்தாதா 

9. பிருது 28, புருகுச்சன் 
10. விச்சுவகன் 25. இருசதேச்சு 

11, யுவணாசுவன் 25. சம்பூதி 

12. பிரகதாசுவன் 20. விருத்தன் 

18, குவலயாசுவன் 27, ஹரிதாசுவன் 

14, திரிடாசுவன் 28. விடதாசுவன் 

15. பிரமேயன் 29. அ௮றியச்சுவன் 

16. ௮ரியாசுவன் 80. ஹஸ்தன் 

17. கிகும்பன் 51. திரிதன் 

18: சம்பவாசுவன் 82. அருணன் 

19, கருதாசுவன் 88. சத்தியவிரதன் 

20, இ.ரணாசுவன் 84, அ௮ரிச்சந்திரன்* 

5. அரிச்சந்திரன் சுரியதலத்தவன் என்பது ஜெகப்பிர 

சித்தி. ௮தனாலேயே அரிச்சந்திரனை சூரியனது பலபெயர்களால் 

சூரியகுலத்தவன் என விளக்கியிருக்கின்றது. வருமாறு :-- 

அரிச்சந்திரபுஇசாணம் விவாககாண்டம் 61-வ.த செய்யுள், 

ஆதித்தனரங்தல மன்னவர்தக் 

நீதிப் புகழெங்கு நிறைந்த தெனச் 

சோதிக்கவரித் தொகையும் கொடியும் 

விதித்தலைதோறு மிடைந்தனவால், 

ஆதித்தன் ட ஹட க ந்திய 
சான்றவன் } “கரியன் (கிகண்டு,) 

இப்பிரயோகத்தில் அரிச்சந்திரன் வம்ஸத்தவர்களை ஆதித்தன் 

  

ன்றது.
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தெரிவிக்க 'எவ்வளவு பாத்தியதையுண்டோ, அவ்வளவு பாத்தி 

யதை சான்றன் என்பதற்கும் உண்டு என் நிகண்டு ஈன்னூலால் 

நிலைநாட்டப்படும், 

அரிச்சந்திரபுசாணம், ஈகர்8ீங்குகாண்டம் 12-வ.த செய்யுள். 

உரைபெறுசரீரவிதலத்தர சர்க்குவழிவழியேயுரிமையாய, சரையு 

வெனுந்தாதி யரிச்சந்திரத்கு வந்தவினைதானேதென்னா, விரை 

மலர்த்தாள் பூண்டுகடந்த ரம்.நிடவுமிழிந்ேேேகவிரைக்து பொய்மேல், 

கரையணுகிவிரிமணலில்விரிமலர்கள் சொரியுகறுங்காவிற்புக்கான். 

இரவிதலம் 
ரியதலம் ] - சான்றேன்தலம் (திவாகரம்.) 

ரூ ல 

இதில்வரும் இரவிதலத்தவன் என்பதம், சான்றேன் தலத்தவன் 

என்பதும் சூரியகுலத்தையே தெரிவிக்கும், சான்றேன் என்பது 

துரியனது பலபெயர்களில் ஒன்றென்பது இவாகரத்தார் முடிபு. 

அரிச்சக்திரபுராணம் சூழ்வினை காண்டம், 88-வது செய்யுள். 

பழிவழியொழுகாநீதிப் பாநுவின்தலத்து வேந்தர் 

வழிவழிவந்தகொழற்றக் கவிகையை வழங்கமாட்டேன் 

விழிவழிகண்டவேறு கவிகையை விளம்பிலுங்கள் 

மொழிவழிதருவேனென்று மொழிந்தனன்மன்னர்கோமான் 

un sala Soul ‘ . ; 

el pagath - சூரியதலம் (பில்கலன்) 

மேற்போர்த பிரயோகங்களில் வரும் * ஆதித்தன், இரவி, 

பாநு'” என்னும் பெயர்கள் சூரியனைத் தெரிவித், ௮வன் குலத்தி 

அதித்த அரிச்சந்திரன் முதலினோரை ஐரியசலத்தவரேன விளக் 

கலைப்போல்; சான்றன்”' அல்லத “சான்றேன்”' என்னும் பெயரும் 

சூரியனது பெயசென தநிகண்டார் நிலை நாட்டுதலால், அது 
வுஞ் சூரியனைத் தெரிவித்து ௮க்குலத்திலுதிதத ௮ரசரை தெரி 

விக்குமென்பது தெளிவு. இவ்வியல்பு கோக்கயே அரிச்சந்திரன் 

பரம்பரையீ லுதித்த கிராமணிகள் காளதும் சூரியகுலத்தவரேனப் 
போருள்பட :*சான்றன்* குலத்தவர்” அல்லது “சான்றேன்குலத்த 

வர்” எனக் கூறிவருவது, 

% சான்றான் என்பது சான்றோனின் திரிபு.
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அரிச்சக்திரபு ராணம் விவாககாண்டம், 9-வது பிரயோகம் 

அக்தகாட்டினின் கன்னமாபுரி ஈகராள்வோன் 

சந்திரன் வழிச் சந்திமதயன் றவம்புரிக்து 
கந்தவார் சடைக்கடவுடன் வரத்தினாற்பயந்த 
தந்தமா முலைத்தையல் சந்தி ரமதியென் பாள், 

இதில் அரிச்சந்திர மகாராஜன் மனைவியை ':' சந்திரன்வழி 

சந்திரமதி” எனப்பட்டிருக்கின்றது. சச்திரமதி சந்திரகுலத்தவ 

ளாதலால் *: சநீதிரன்வழி '”? எனப்பட்டது, இதைப்போல் ஸ்ரீராமர் 

மனைவியாகிய சீதை, மிதுலைக்கரசனாகிய சூரியதல நீமீ வம்ஸத்தல 

ளாதலால் சூரியகலத்தவள் எனத் தெரிவிக்க “' சான்றேர்ஃமாது 

எனப்பட்டிருக்கின்ற து. 

கம்பராமாயணம், உயுத்தியகாண்டம், பிரமாஸ்இிர படலம், 

215-வது பாசுரம், 

சான்றேர்மாதைத்தக்க வரக்கன் சிறைதட்ட 

, ஆன்றோர்சொல்லு நல்லறமன்னான் வயமானால் 

மூன்றுாய்நின் பேருல Oar a pupa யாவேல் 

தோன்றாவோ வென்வில் வலின்வீர்த்தொழிலம்மா, 

இதில் சீதையை :: சான்றோர்மாது ” எனப்டட்டிருக்கின்றது. 

சான்றேன்--சூரியன் (திகண்டு) 

- சரன்றன் (கன்னூல்) 

= Sun (Winslow) 

மாது பெண் (சதுரகராதி) 

சூரியதலப்பேண்ணென்பது திரண்டபொருள். ௮து -- 

மறையவன் - பிர்மன் 

மநையவர் - பிராமணர், 
. ள் . இவாகரம், 

அந்தணன - பிர்மன் 

YES WOT பிராமணர் 

என்பதைப்போல் ; 
      

* பொருளின் உயர்வு கோக்க ஸ்ரீராமன் TU ER (Sy pap och TOO & 

கூறியதைப்போல் ; சான்றோன் எனக்கூறாது சான்றோர் எனக் கூறப் 

பட்டத,
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cami சாகன் ட [கிகண்டு, 
சான்றேர் - சூரியகுலத்தவர் 

என வாகும், 

சான்றேன் என்பது சூரியனது பல பெயர்களில் ஒன்று, 

அது, 4 தரணிசெங்கதிரோன் சண்டன் தபகனேயொளியே சான் 

மோன் 

குலத்திலுதித் ௪ கிராமணிகளை காளம் சான்றர்குலத்தவர்* என் 
பத, arcing சான்றேரும் ஒர்பொருட் பெயர்களென நன் 

னூலால் காட்டப்படும், 

என்னும் கிகண்டால் விளங்கும், இதை கோக்கியே ௮க் 

8. அரிச்சந்திரன் அ.ரசருக்குரிய ௮கேக பட்டப்பெயர்களுள் 

ஓர் பெயராகிய ** இராமணி '” என்னும் பேயரையும் குலப்பட்டப் 

பேயராகப் பெற்றிநந்தனன். ௮து வருமாறு :-- 

௮ரிச்சர்திரோபாக்யொனம், 8-வது காண்டம், 4-வது பத்தியம், 

ஜஜ 879850600௦ 9955௨2 599 41 

(கஜ 92ல் 2௦௧-87௦ ககக 

(Trsoedgrrds~on Dios Comrarraraiy TH ertgor | 

ல்ல HA Gow toa “NY, Sree ss By FUSE 

(பொ-ரை) விஸ்வாமித்திரன் தன் சிஷியவர்க்கத்தோடு அயோ 

த்தியை பரிபாலனஞ்செய்யும் கிராமணியாகிய அரிச்சந்திர மகாராஜ 
னிடம் வந்தார். என்பதாம், 

இதில் வரும் கிராமணி என்பது அரசன் என்னும் பொரு 

ளில் நிற்கும். அது ;-- 

பு.ஈம்-நகர், ௮தையுடையவன் புரவலன், 

பார்-பூமி, அதனையுடையவன் பார்த்தீபன், 

௮.ரசு--நாடு, ௮அதனையுடையவன் அரசன், 

என்பதைப்போல்; 
  

  

* உலகவழக்கில் சான்றார் எனக்கூறி, செய்யுள்வழ க்கல் சான்றோர் 

எனச் கூ. நவேண்டுமென விதியிருத்தலால் ; அதை முன்னிட்டு ராமணி 

களுக்கு சான்றார் என உலசவழக்கில் வழங்வெருறதெனக்கூ சினும் 

பெர்ருந்தும். 6
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கீராமம்--நகரம், அதனையுடையவன் கிராமணி* 

எனப்படும், 

நகரம் பக்கணங் கிராமம் 

நவில் கருவடங் குறும்பு ” 

என்னும் நிகண்டால், கிராமம் எனினும் நகரம் எனினும் "ஒரு 

பொருட் ளெவிகளெனக் துணியப்பட்டது. ரு த்து 

அரிச்சந்திரோபாக்கயானம், 2-வது காண்டம், 

DIPS TWraHeBS OY eyS S40 ரோட் 

gra Brandis BA cactus ௫9௮957) 

rH BDF Htc ooo Sher HoH 58y,_ oDKE 

ODE Seow ti won STAD QS BSH aio 

(பொ-ரை.) உலகத்திற்கு அரசனே ! கர்ப்பக விருக்ஷத்திற் 

கும் சமுத்திர த்திற்கும் சமானமானவனே ! மேருவைப் போன்ற 

வனே! சத்தியமே விரதமாக அனுஷ்டிப்பவனே ! அஷ்ட அ௮யிஸ் 

வரியமுடையவனே ! உனக்கென் இர்தை என்பதாம். 

இதில் அரிச்சநீதிரனை பூபக்கிராமணி யெனப்பட்டிருக்கன் ற.து, 

பூ-உலகத்தித்கு | >. 
கிராம்ணி-அரசன் ) HOT” 

உலகத்திம்கு அரசன் என்பது சப்தார்த்தம். இதனால் கீரா 

மணி எனினும், அரசன் எனினும் ஒருபொருட்சிளவிகள் என்தேற் 
பட்டது, 

௮ரிச்சந்திரோபாக்யொனம், 4-வது ஆ௫வாசம், 40-வ௮ பத்தியம், 

5930766767” 852௦௦ கைல்) ௪ SSA Oy TP! 

DPHerg oes WAG reH0MHW goss PBrrscacpwraes 

Mrgegomsasony> Sim DIgirys Bxsg a | 

AwarBese HE) BY sw MBE KoBysrS-ose 
  

* வேதி-தமகுஸ்டம், ௮தையுடையஉன் வேதியன், மறை- வேதம், 

_அதையுடையவன் மறையோன், அலர் மலர், அதை யுடையவன் அ௮லரவன் 

(பிர்மன்,) மடம் - அறியாமை, அசையுடையவள் மடச்தை என்பதைப்போல் 

கீராமணியு ones,
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(பொ-மை,) அரிச்சந்திரன் காட்டி.ற்கேகுங்கால் ஈட்சத்திரே 

சன் பாதையைப்பொறுக்காது வருத்தமுறுங்காலதது சந்திரமதி 

அரிச்சந்தானை நோக்க, ஓ! தாத்ரிசான் வயக்கீராமணி!! சத்தி 

யமே முக்கியம். விசனமுறவேண்டாம் என்பதாம், 

இதில் அரிச்சந்திர மகாராஜனை தாத்ரீசான் வயக்கிராமணி 

எனப்பட்டிருக்கின் ஐது, 

தாத்ரீ--உலகம் ட் 

ஈஸான்--அரசருக்கு (அம் 

சீராமணி--அரசன் 

அரசருக்கரசன் என்பது பொருள், இதனாலும் கிராமணி 

என்பது அரசன் என்னும் பொருளிலேயே ௮மையுமெனப் பெறப் 

பட்டது, 

₹ கிராமணி?” என்னும் பெயர் *: இராஜன்'' என்பதைப் 

போன்ற க்ஷத்திரிய பதம். இசாஜாதிபதிக்கு இராஜன் என்றும், 
க்ஷேத்திராதிபதிக்கு க்ஷத்திரியன் என்றும் பெயசான தபோல் , 

கிராமாதிபதிக்கு கிராமணி என்னும் பெயர் பெறும், இது வடான் 

முடிபு. 
சூரியகுலத்தவநக்குள் *' கிராமணி '” என்பதும், இராஜபு,த்திர 

ருக்குள் “* பூமியான் " (1310௦௦0/48) என்பஅம், பார்சீகருக்குள் 
6 ஜெமின்தார்” என்பதும் ஒன்று, இம்மூன்று பதத்திற்கும் 
66 பூமிக்குடையோன் ” என்பதே திரண்டபொருள். 

அமரம், 8-வது காண்டம், 208-வது சுலோகம். 

மராணீண-3௨ி0_௧௨--௦௦௨3 

ஸலெ,ஷெ.மரசாயிவெ.கி,ஷ- | 

கீராமணீர்ணாபீதேபும்பி 
சிரேஷ்டேகீராமாதிபேத்நஷு 

(பொ-ரை,) கிராமங்கள் அல்லது பூமியையுடையவனுக்கும் 

சிரேஷ்டனுக்கும் கிராமணி* என்னும் பெயர் உடையது'” என் 

பதாம், ் 

கீராமணி- சீரோஷ்டன் 
- அதிபதி 
- அரசன் 

* நிதிசாஸ்த்ரம் 98-வத சுலோகம் காண்க,



க்ஷத் திரியகுல விளக்கம், 18 

 திராமம் *? என்றது ஊரைக் தறிக்தம், கீராமணி என்றது 

அவ்வூரையுடைய சாதியாரைக் குறிக்கும். அதாவது அரசர் 

எனப்படும். கிராமணி என்னுஞ்சொல் அரசதலத்தாநக்த இடுகுறி 

யுங் காரணமூமாம். சிரேஷ்டநக்குக்காரணமுமாத்திரமாம், சிரே 

ஷ்டருக்குக் கூறுங்காரணம் ௮ரசகுலத்தாருக்குக் கூறுங்காரணக் 

தால் விபசரித்திடும், ௮ரசகுலத்தாருக்கு இடுகுறியே முக்கியமாத 

லால் விபசரித்திடாது இறந்திடும், ௮து உடையார் என்பது கார 
ணத்தால் பெளதகுருக்களையும், இடுகுறியால் மைசூர் Mara 

ஸத்தவர்களையுங் குறித்தலைப்போலென்க*, 

சூடாமணி நிகண்டு, மக்கட் பெயர்த் தொகுதி, 45-வது கவி, 

“ அடைவுள் கிராம ழற்றேன் 

கிராமணி யாத மன்றே.” 

44 
அடைவு- எல்லாம், (சதுரகராதி, பேரகராதி) 

யவு மடங்கலு மனைத்தும் யாலவயு, முழுவது முற் 

© DG சமத்தமு முட்டவு, மெவையு மெல்லா மென்றலின் 

பெயசே ;” (பிங்கலன்)$) “ All, The whole” 

(Rottler Winslow) “‘9Gaau” caf nur Hogi. 

அடை 

உள--உள்ள, அடைவுள--எல்லாவளனு முள்ள எனினும் 

பொருந்தும், 

கிராமம் ஊர், 4 நகரம் பக்கணங் கிராமநவில் கருவடங்குறு 

ம்பு” (சூடாமணி நிகண்டு) “வைப்புக் சொமம் வசதியரு 

ப்ப, முறையுளிருக்கை யூரின்பெயசே '' (பிங்கலன்) 

மருத நிலத்தூர் (சதுரகராதி) “ சுரந்தநீரும் வயலுஞ் 

சூழ்ந்தவூர், கிராமமாகக் இளக்கப்படுமே,” (திவாகரம்) 

என்பதாதியால் கிராமம் என்பது நாடூ ஊர் என்னும் 
  

* “ Odeyar Wodeyar, or Wadeyar is the plural and honorific 
form of Odeya, a Kannada word meaning Sord, Master. Wilks 

States that it indicated, at the period of which we are writing, 
the Governor of a small district, Generally of 33 Villages. Vader 
a modification of the word, is the title of respect by which 
dangama priests are addressed” Vide. P. 240, in footnote, Wol. I 
Mysore and Uoorg. and P, 101, Vol, II, Oriental Historical 

Manascripts. இதைப்போல் சரொமணியுமென்க, 

4
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இடத்தை யுணர்த்தலால், அவ்விடப் பெயர் அடி 
_ யாய் கிராமணி என்பது தோன்றி 'அதனையுடைய 

அரசனை விளக்கும், 

உற்றோன்--உடையவன் (௮௧ராஇ) 
ு)ணி--சிரேஷ்டன் கிராம தத்த) அமரம் 

கிராமியன் சதுரகராதி, போக ராதி 
cémnipatnd | Winslow, Rottler 
அசன், (வால்மீகி ராமாயணம், வியாச பாரதம்) 

கிராமணி என்பது அரசர் பெயர்களில் ஒன்றென 

திவாக.ரத்தார் விளக்காதிருப்பினும் “ இதற்கிது 

முடிபென் : ஜெஞ்சாதியாவும், விதுப்பளவின்மை 
யின் விதித்தவற்றியலால், வகுத்துசையாதவும் வகு 

த்தனர்கொளலே ”. என்னு நன்னூல் விதியால் 

கிராமணி என்பதை. அரசர் பெயர்களில் ஒன்றெனக் 

அணியப்படும். சொல்லப்படாத பெயர்களை உப 

லக்கண விதியால் கொள்ளப்படும். உபலக்கணம் 

என்முல் ஒன்தற்கு . கூறிய, விதியைக்கொண்டு, 

அதனோடு இயைபு உடைத்தாய்க்கூருது ஒழிர் 
துள்ள பிறவற்றினையுமெடுத்தாளுதல். இவ்விதி 

யைசக்கொண்டே நூலாசிரியர்கள் கிராமணி என் 

னும் பெயசை அரசநக்தரிய பெயரென நூற்களில் 

எடுத்தாண்டு, 

ஆதம்--ஆவான் என்பதாம், 

௮0₹கேக அல்லது எல்லாவளனுமுள்ள கிராமங்கள் அல்லது 

ஊர்களையுடையவனுக்த கிராமணி என்னும் பெயர் உரியதென 

உரைத்திருக்கன்றது, ஊரையாளுவோர். அரசரே! ௮து 'ஓதலே 

வேட்டலீதல் உலகோம்பல் படைபயித்றல் ?” என்பதால் விளங் 

கும். அவ்வரசர்களுக்கு. கீராமணி என்னும் பெயர் அமைவு 

டைத்தே! இது சர்வசாஸ்திர சம்மதம், இவ்வியல்பு நோக்கியே 

சூரியதல அரிச்சந்திரனே கிராமணி என்றழைத்தனர் அரிச்சர் 
தரோபாக்கியான . நூலாசிரியர், , இதனால். கிராமணி என்னும் 
பெயர் க்ஷத்திரியர்களுக்குரிய பலபட்டப் பெயர்களுள் ஒன்றென 
மேற்பொந்த “ நூற்களால் "மயக்கமறத் துலங்குகின்றது. . இவ்
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வேதுவை யனுசரித்து அரிச்சந்திரன் மரபிலுதித்த சூரியதலத்தவ* 

அல்லது சான்றன் குலத்தவர்களுக்தக். .கீராமணி என்னும் பெயர் 

குலப்பெயரும் பட்டப் பெயருமாய் பூர்வமுதல் நாளது பரியந்தம் 

தொன்று தொட்டு வழங்இவருகன் றது. 

அரிச்சந்திரன் “பரம்பரையில், 

8௦ ரோடூதொசன் 51, அயுதாயு 

80, அ௮ரிதன் 52. ரதுபர்னன் 

87. அந்து 58, சாருவபூமன் 

88. விஜயன் 54, சுதாசன் 

89. குருதன் 55, சவுதாசன் 

40. விரதன் 56, ௮சுமாதன் 
41, வாகு 57. மூலகன் 1 
42, சகரன் 58. தயரதன் 

43, ௮சமஞ்செனன் 59. இளிபிளன் 

44, அஞ்சுமான் 00. விச்சுவகன் 

45. தீலிபன் 01. கட்டவொங்கன் 

40. பரேதன் 02. தீர்க்சவாகு 

47, சுருதன் 08. இ.சகு 

48, நாபகன் 64. அசன் 

49, அம்பரீடன் 65. தயரதன் 
50, சந் துதீபன் 00. ஸ்ரீராமர் 1 

5. ஸ்ரீராமர் தயரத ப.காராஜன் மனைவிகள் மூவருள் கெளசலா 

தேவியிடம் பிறந்தவர், சூரியதலதீபம். அயோத்திக்கசசர், இவ 

ரோடு கைகே௫ியிடம் பரதனும், சுமுத்திசையிடம் இலட்சுமணர் 
சத்துருக்கரும் பிறந்தனர்கள்$. 
  

* இவன் சந்திரகுலகளனை சூதினால் தோர்க்கச்செய்த வன், 

* இவனை பரசுராமன் கொல்லமுயன்றும் ஸ்.இரீகளால்முடியாதுபோய் 

விட்டத. அதனால் காரிசவசன் என்னும் பெயரைப்பெந்ரூன், பரசுராமன் 

இவன் சாலத்திலிருக்தே க்ஷத்திரியரையழிச்குஞ்சபதத்தைமேத்கொண்ட, 

“1 கல்புராணவசனம். மூன்றாமம்ஸம் மூன்றாமத்இயாயல் காண்க. ் 

6 கூர்மபுசாணம் இராமனவதரித் தவத் இியாயம் 9-வது*செய்யுள் காண்க
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கம்ப்ராமாயணம், சஷ்இந்தாகாண்டம், வாலிவதைப் 

படலம், 87-வத செய்யுள். 

'காரியன்ற களங்கநகிறத் தொன்மை 

ஊரியன்ந மதிக்குள தாமென்ப 

சூரியன்மர புக்குமோர் தொன்மறு 
ஆரியன்பிறக் தாக்கனை யாமரோ,. 

சூரியன் மரபு--சான்றேன் மரபு (நிகண்டு) 
சான்றன்மரபு (கன்னூல்) 

கம்பராமாயணம், உயுத்தியகாண்டம், வீடணனடைக்கல 

படலம் 45-வது செய்யுள், 

பகலவன்வழிழத ந்பாசிகாயகன் 

புகலவன்கழலடைந்துய்யப்போக்தனான் 

தகவு.றுசிந்தையன் தருமநீதியன் 

மகன்மகன்மைந்தனான்முகற்குவாய்மையான் 4 

= FT acres ‘ பகவவள்வழிட தன்ம. சனக 
இவ்விருகவியிலும் ஸ்ரீசாமர் சூரியகுலத்தவராதலால் ௮தை 

விளக்குவான் துடங்க “ சூரியன்மரபு, பகலவன்வழி '' என்னுஞ் 

சூரியன் பெயரால் விளக்கப்பட்டமைபோல், இவ்விராமர் குலத்தி 

னுதித்த கிராம்ணிகளை காளஅம் * சான்றேன்மாபு, சான்றன்மரபு ” 

என்னுஞ் சூரியன் பெயரால் விளக்கப்படுகன் ற.து. 

6. இதோடு “கிராமணி” என்னும் பட்டப்பெயரும் 

ஸ்ரீராமருக்குரியதென சாஸ்திரங்கள் சம்மதிக்கன் றது. 

வால்மீகிராமாயணம், யு.க்தகாண்டம், 120-வ.து சர்க்கம், 

15-வத சுலோகம். 

weeds PBS)S CDs Sys Bs Hy Sye81 

Soh oJ Ey) Boo 208 -0069௦ கண்ல 

அஜிதக ட்கத்ருத்விஷ்ணுக்ருஷ்ணச்சேப்வபு௬௮ தபலா 8 

சேனாசர்க்கிராமணிஸ்ச தவம்பு த இச்சத்பஞ்ஷ மாதமா 8
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(இ-ள்.)  நந்தகமென்னும் கட்கத்தைக் கைக்கொண்டவ 

னும், விஷ்ணிவும், கிருஷ்ணனும், ௮ஸாதாரணமான ஸாமார்த்திய 

(pont wie spb, தேவர்களது சேனைகளை நிர்வசப்பவனும், கிரா 

மணியும், புத்திடும், ஸத்துவமும், க்ஷமையும், தமமும், தேவ 
ரீரே!” என்று பிர்மதேவர் ஸ்ரீசாமரைத் அதித்தார்.”” என்பதாம், 

இச்சுலோகத்தில் ஸ்ரீராமரை கிராமணி என்தழைத்தனர் 
வால்மீ௫ருஷி*, அது அரசியற்றலால் அரசன் யெனவும், க்ஷேத் 

திர சம்பந்தத்தால் க்ஷத்திரியன் எனவும், இராஜ்யமாளுகையால 

இராஜன் எனவும் பலபெயர்கள் க்ஷ£த்திரியர்களுக்கு வழங்கிவர் 

ததுபோல்; கிராமவாட்சியால கிராமணி எனவும் ஒர் பெயர் க்ஷத் 

திரியரிகளுக்குண்ட, ஸ்ரீராமர் ௮௫0ேக சரொமங்களடங்கிய அயோ 

த்தியை ஆண்டதால் ௮வசை கிராமணி எனல் ஸர்வஸம் 
மதம். இக்கருத்தை யுட்கொண்டே மேஜ்சுலோகத்தில் வரும் 

கிராமணி” என்னும் பதத்திற்கு * உலகரட்சகர் 1? என்னும் 

பொருளைத் தந்து எழுதியிருக்கின்றார் தாததேசிக தாதாசாரிய 

சுவாமிகள்ள் ₹: உலகம் ' என்னும் பதத்திற்கு “ பதிநான்துல 
கம், பூமி!” என்லும் பொருள்களைப் பயந்து நிற்கின்றது Fare 

சாதி, இவர் தெய்வாம்சையால் பதினான்கு உலகத்திற்கு இரட் 
. சகராயிருப்பினும்$ தசரதன் வம்சத்தை விளக்கவந்து ௮யோத் 

தியை யாண்டதால் புவிரட்சகருமாகுவர், இரட்சிக்குர் தொழிலை 

யுடையோர் தெய்வத்திற்கு இரண்டாவது அரசரே ! அதனா 
லேயே நிகண்டாரும் :' புரந்தரித்திடுதலாலே பு.ரந்தரனென்னு 

நாமம்?” என்றார். “ பு.ரந்தரித்தல்-இரட்சித்தல், காப்பாற்றல்,” 

இதனால் இரரட்சக்குர் தொழில் ௮ரசருக்குண்டென் பேற்பட்ட.து, 

இக்கருத்தையே ஈம் தாதாசாரிய சுவாமிகள் £ கிராமணி '' என் 
னும் பதத்திற்கு மேற்.றியிருக்கின்றார், அதனால் “ கிராமணி ” என் 
னும் பெயரைப் பெறுவோர் இரட்சிக்குட் தொழிலையுடைய 

க்ஷத்திரியரே யாகுவர். க்ஷத்திரியர் என்னும் பதமும், கிராமணி என் 

னும் பதத்தின் கருத்திலேயே நிற்கும். க்ஷதாத்-ஆபத்தினின்று, 
  

* Vide. P 106. Vol II. of Mysore and Coorg. 

ர் இவர் வால்மீடு ராமாயண புரை யா௫ிரியர், 

1 ராஜாகம் மாநுஷம் ப்ராஹு ர்தேவத்வே ஈமதோமம$ 

யஸ்ய தர்மார்த்த ஸஹிதம் வ்ருத்தமாஹடு.ர மானுஷம், (வால்மீக,)
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திரியா - நீக்தபவன் அல்லது ரட் சிப்பலன்.” பிரஜைகளை ஆபத்தினின்று 

காற்பவன் '” என்பது பொருள், ௮:ரசர்களை.* நரபதி: என்பதும் 

இக்கருத்தை நோக்கியே ! .ஈர--மானிடர்களுக்கு, பதி--தலைவன், 

அரசன் (நிகண்டு) மானிடர்களுக்குண்டாகிய ஆபத்தை நீக்குதற் 

குத் தலைவன் எனப்படும், இதனால் கிராமணி என்பதும், க்ஷத்திரியன் 

என்பதும், நரபதி என்பதும், புரந்தான் என்பதும் ஒருபொருட் இள 

விகளெனத் அணியப்படும், - 

அமரம் பிசதமகாண்டம், திக்வர்க்கம் 102-வது சுலோகம், 

௨-9 ணி ணி9-1,57 

றி.க_ மா_ந-பவி--றொ.௫_ந. 8 
அ 

தயூமணிஸ் தரணிர்மித் ர 

ஸ்சித்.ரபாதுர்விசோசன Be 

இதில் சூரியனை * த்யூமணி " எனப் பட்டிருக்கின் ற, 

த்யூ-ஆகாயத்தீற்த* 
மணி--டரத்தினம். ் 

சூரியன் ஆகாயத்திற்கு இரத்தினம்போன்றவன் என்பதுபொருள், 

| 1இரவிவிண்மணி யருக்கன் 
ஏழேழுஞ் சூரியன்பேர் 

எனச் சூரியனை ‘Mastin ng : விண்மணி '” என்இன்றனர். 

விண்--ஆகாயத்திற்கு 
மணி--இரத்தினம், 

விண்மணி--இகாயத்திற்கு இரத்தினம் 

என் பதைப்போல், 

கிராமம் -ஊர் அல்லது பூமிக்த 
மணிரத்தினம் 

கிராமணி -புவிக்குரத்தினம் அதாவத அரசன். 

‘ என ப்படும், 

  

* அழாரம், இக்வர்க்கை, 72-வது சுலோகம்,
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எவ்விதம் சூரியன் ஆகாயத்திற்கு ரத்தினமாக நிற்கன்றானோ 

௮வ்விதமாகீவே ௮ரச்னும் புவிக்கு. ரத்தினமாகுவன், ௮தனாலே 

யே துரசனை கீராமணி யென்டன்றார் வால்மீகர், அ.ரசனை *' பார்த் 
இபன் '”. என்பதும் இக்கருத்தே ! பார்-பூமிக்கு, தீபன்--விளக் 

கைப்போன்றவன். அதாவது பூமிக்கு விளக்கைப்போன் நவன் 

என்பது சப்தார்த்தம். இதனால் பாநக்க தீபம்போன்றவனும் கிரா 

மத்திற்க இுரத்தினம்போன்றவனும் ஏககுலத் தவர் என்பது தீர்ப்பு, 

அதாவது அரசன் எனப்படும், இக்கருத்தை: முன்னிட்டே கிராமணி 
என்னும் பெயரை பாநுக்தரிய அரசர்கள் தங்தலப்பேயராகப் பாவித்து 

வந்தது. 

அமரம், பிரதமகாண்டம், திக்வர்க்கம், 104-வது சுலோகம். 

வரெறா.த டொரகி_ந9ணி 

வஷொடெகாலொகவாகவ $ 

பிரத்யோதகோ தினமணி 

கத்யோதோலோகபாந்தவ 8 

இதில் சூரியனை ** தினமணி ்? எனப்பட்டிருக்கின் ஐது, 

தினம் - பகலுக்கு 

மணி- இரத்தினம். 

சூரியன் பகலுக்கு இ.ரத்தினமம்போன்றவன். அரசன் ஊரு 

EG இரத்தினம்போன்றவன். அதனால் அவன் கிராமணி என்னும் 

பெயரைப்பெற்றனன். 

சூரியன் வானத்திலிருந்து உலகத்திலிருக்கும் இருளைப்போக்கி 

பிரகாசத்தைக்கொடுத் தலால் ௮ச்சூரியனை . விண்மணி எனச் கூறு 

வதைப்போல் ; க்ஷத்திரியன் பூமியிலிருர்.து மானிடர்களுக்குரிய 
.தமையாகிய இருளைவிலக்கி நன்மையை யூட்டுதலால் ௮வ்வ. ரசனை 

யும் புவிமணி அல்லது கிராமணீ எனல் ௮மைவுடை த்தூ. 

* விண்மணி'” என்பது * விண்--மணி ” எனப் பகுதி விகுதி 

யாகப் பிரியுமேயன்றி * விண்--அன்னி ”” எனப்பிரியாது, இதைப் 

போல் கிராமணியுமென்க. :: கிராமம் *-அணி'' சேர்ந்து கிராமணி 

“யா தம். கிராமம் -ஊர், மருதநிலத்தூர் ; அணி--அலங்காரம், அழகு 

ஆபாணம், பெருமை (சஜரகராதி) உலகத்திற்கு சிரேஷ்ட ஆப
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சணமாய் நிற்பவர் க்ஷத்திரியர் ஆதலால் அவர்களை கிராமணி எனப் 

பட்டது. ஆம், உலகத்திற்கு ௮ரசன் ஆப்ரணமே ! அவன் இரு 
ந்து ஆளுதலாலேயே அவ்வூர் அழகையும், அலங்காரத்தையும் 
பெறும், ௮தோடு பெருமையையும் அடையும். ௮ரசனில்லாத 

வூட் உயிரற்றவுடலுக்குச் சமம், 

பெரிய புராணம், 

மூர்த்திகாயனார் புராணம், 28-வது கவி. 

தாழுஞ்செயலின் ரொருமன்னவன் ருங்கவேண்டும் 

கூழுங்குடியு முதலாயின கொள்கைத்தேருஞ் 

சூழும்படை மன்னவன் ஊோளிணை காவலன் றி 

வாழுந்தகைத்தன் றிந்த வையகமென்_று சொன்னார். 

29-வ.அ செய்யுள், 

பன்முறையுயிர்களெல்லாம் பாலித்து ஞாலங்காப்பான் 
தன்னெடுங்குடைக்கழ்ததத்த நெறிகளித் சரித்துவாமு 

மன்னரையின்றிவைகு மண்ணுல கெண்ணுகங்காலை 

யின்னுயிரின்றிவாழும் யாக்கையை யொக்குமென்பர்* 

என்றார் சேக்€ழோர், உயிரில்லாது உடல்தன்் ளறொழிலிற் செல் 

லாததைப்போல், அரசனது கட்டளையின்றி உலகம் இயங்கா, 

இதனாலேயே அரசர்களை பாநக்தத் தீபம்போன்றவர், கிராமத்திற்த 
இரத்தினம்போன்றவர் என்னும் பொருளைப் பயக்கும் * பார்த்தீபன் 
கீராமணி” என்னும் பெயர்களைச்சூட்டியழைப்பது, பாநக்ததீபம் 

எணினும், கிராமத்திற்த இரத்தினம் எனினும் ஒன்றுக்கொன்றிணக் 

கம், தீபம் இல்லாவிட்டால் இருளடர்ந்துள்ள காட்டி ற்குச்சமம். 

[321 than dwellin an ancient country without 
rulers, it is better to live in the woods among wild 
people who feed on honey”}. Vide. W. Taylor's 
Oriental Manuscripts. Vol. Il; Appendix. C; P. 23. 
  

* ஈம்பராமாயணம், அயோத்தியா காண்டம், பள்ளியடைப் படலம் 

14வது செய்யுளையும், ஆற்நுப்படலம், 7, 8-வத செய்யுளையுங் காண்க, 

1 “சான் 2ோரில்லாத் தொல்பதி யிருத்தலின் தேன்றேற்குறவர் தேயம் 

ஈன்” (வெற்றிவேம்கை].
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௮. ரசர்களில்லாத ஊரில் குடி.யிருப்பினும், காட்டில் மலைத்தே 
னுண்டுவேடர்களுடன் குடியிருப்பு ஈன்று” என்னார் டைலர். துமை. 

மநதருமசாஸ்திசம், 7-வது அத்தியாயம், 8-வது சுலோகம். 

காஜகெ.ஹிகலொகெ ஷி நீ. ஹவ-_காவி5௩0_தலயாக 

weaprestZan \anaitan\ wrerB8anze_s 29-08 I ணை! நரகு, 
(இ-ள்.) “* உலகத்தில் அ.சசனில்லாமற்போனால் பலமுள்ளவ 

னிடத்தில் பலமில்லாதவர்கள் பயத்தினா லழிர்.துபோவார்கள், 

ஆகையால் இவ்வுலகமெல்லாம் அழஹியாமலிருக்கும் பொருட்டு 

சுவாமியானவர் ௮ரசனை யுண்டுபண்ணினார்* '”எனப்பட்டிருக்கின்” 

2௮. அதனாலேயே அளப்பரிய ஆகாயத்திற்கு விளக்கமாகய 

சூரியனை 6 விண்மணி”' எனவும், பரந்துயர்ந்த உலகத்திற்கு விரிர் 
சுகன்த மார்பையுடைய அரசனை “கீராமணி” எனவும் கூறப்பட்டது 

நீதிசாஸ்திரம். 

EK RODS y உ 358545 ௨லு௦5ய 

WASH BCH D9 STV 52025௭ 

ககனோவீரத்னானி க்நுகரத்னுனி பாலக 
சயனேஸ்ரீரத்னுனி சபாரத்னானி பண்டிதா £ 

நீதிவெண்பா. 

கண்ணுக்கியமணி சபைக்குமணி கத்றோசே 

விண்ணுக்கனியமணி வெய்யோனே--வண்ணகறுஞ் 

சந்தமுலையார் சயனத்தினியமணி 

மைந்தன் மனைக்கு; மணி. 

இதில் வித்துவானை ௪பைக்கு மணி எனப்பட்டிருக்கன் றது. 

சபைக்கு மணி என்றால் சபையிலுள்ளோருக்குத் தலைவன். சபை 

யானது வித்துவானையே தலைவனாக வரித்து ௮வன் வாக்கை யெதிர் 

பார்க்கும், இதுவே உலக இயற்கை, இதைப்போல் சயனத்திற்கு 

மனைவியையும், விட்டிற்குப் புத்திரனையும் மணியாகக்கொள்ளப் 

பட்டது, புத்தரனில்லாத வீடு ஒருவீடாகார் இதைப்போல் ௮.ரச 
  

௯” வுரல்மீசராமாயணம் அயோத்தியாகாண்டம் 67-வது சருச்சத்தையும் 

சங்கலி ஸ்மிருதி, 21-வது சுலோகத்தையுங் காண்க. , 

ர் “அபுச்சஸ்ய இருஹம் சூக்யம்”, £*அபுத்ரஸ்ய கதிர் நாஸ்தி” 

5 ள்
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னில்லாத ஊர் ஒரு ஊராகா ! பு.த்திரன்விட்டிற்கு மணியாயிருத்த 

லால் மனைமணி'' எனப்பட்டது. அரசன் ஊநக்த மணியாயிநத்தலால் 

சராமணி * எனப்பட்டது. இவ்வியல்பு நோக்கியே அரசருக்குக் 

கிராமணி என்னும் பெயர் நூற்களில் வகுத்தோதியது மென்க, 

கீரர்மம் இடவாகுப்பெயர் நாடு அல்லது ஊர் என்பது பொருள், 

அதை யுடையவர்களை கிராமணி என விளக்கும். கிராமணி* என்பது 

காரணத்தால் சீரேஷ்டனையும், இடுகுறியால் அரசனையுங் குறிக்கும், 

சாதகாலங்காரம், யோகபலன் 292-வது செய்யுள். 

அரையாஞ்சனிக்குஞ்சுக்செர்க்குடுவேசோமன்றானிருக்தால் 

உசையாயன் பாயோகமிதிழ் பலன்கணீதியுளன்போ௫ [ட்டன் 

தரையாண்மன்னர்கைப்பொருளைத் தான்கைக்கொள் வன்குலசிரே 

புரையாசாரபாவன்்ருனியவான் புரக்கீராமணியாமே. 

புரம்--நகரம் 
கீரர்மணி--அரசன் 

புரக்கிராமணி- நகநக்கரசன், 

சதுரகராதி, 

சாதகாலங்காரம், உச்சபலன், 252-வ.து செய்யுள். 

உள்ளதொருசரகமுச்சமேவிற் கீராமணியாம் 

உபயமுச்சம்பெறிற் பலவூர்க்கிராமணியுமாவன் 

தெள்ளியதோசொருமூன் ௮ு கரகமுச்சமானாற் 
செங்கோன்மன்னவனாடச் சிறிதவனிபுரப்பன் 

(இ-ள்) ஒருசெகம் உச்சம்பெற்றவன் ஒர ஊர்க்கிராமணி என 
வும், இருரெகம் உச்சம்பெற்றவன் பலஊர்க் கீராமணீ எனவும், 

மூன்று ரெகம் உச்சம்பெற்றவன் செங்கோன் மன்னன் அதாவது 

முடிமன்னன்”' எனவுங் கூறியிருக்கன்ற து. இப்பாவில் கிராமணியை 

மன்னசோடு சேர்த்தெண்ணியிருப்பதால் கீராமணி என்னும் பதம் 

அரசோரன்னம் போநளிலேயே, நீற்தம், அத :-- 

ஒர ஊர்க் கிராமணி--சிற்றரசன் 
பல ஊர்க் கிராமணி--பேரரசன். 

எனப் பொருள்விரியும். 
6 அடைவுள கீராமழற்றேன் 

கிராமணி யாதமன்றே. 
௩ . * ச 

* “குருபால ப்ரபோதிகா”” வில்சாண்க,
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என்னும் நிகண்டை யொத்துவருகன்றஅ. இதனால் கீராமணி 

என்னும் பெயர் சிந்றரசருக்தம், போரசநக்தம் உரிய பட்டப் பெய 

ரென மயக்கமதத் துலங்குதலோடு, ௮ப்பட்டப்பெயசை 'யுடை 

யோர்களை ௮ரசவம்ஸத் தவர்கள் எனவும் நிலைநாட்டப்படும். 

கூர்மபுராணம், ஆதவச்சிறப்புரைத்த வத்இபாயம், 4-வ.து கவி. 

வருசதக்கருத்து ரதவுசன் சுவாகுக் 
அருதன்வேற்சு.ரத னீள்வருணன் 

அருடருசுசேனன் சேனசித்தொதொர் 

அ.ரக்கனல் லரிட்டகேமியனா 

டொருவருமிரசசிதத வாட்டடக்கைச் 
சத்தியசித்தெனு மு. சவோர் 

பருதிதேர்க்கயிறுப.த்.தியூழ் முறையின் 
மதிதொறும்பயில் கிராமணியர். 

இப்பாசுரத்திந்குமுன் இரண்டாவது செய்யுளில், சூரியன் 
பனிரெண்டு நாமதேயங்கள் பெற்று மாதங்கள் தோறும் விளங்கு 

வானெனவும் ; மூன்றாவது செய்யுளில் *' புலத்தியன், புலகன், 

அத்திரி, வசிட்டன், ௮ங்கிரசு, பிருகு, பாரத்துவாசன், கவுத 

மன், காசிபன், இருது, சமதக்கினி, கவுசகன "* முதலிய பனி 
செண்டு பிர்மருஷிகள் முறையே அ௮பபனிரெண்டு சூசியர்களை 
மறைமொழியால் அதிப்பார்கள் எனவும்; மேற்படி. கான்காவது 

செய்யுளில் * சதக்கிருது, அதவுசன், சுவாகு, கிருதன், சுரதன், 

அருணன், சுசேனன், சேனத்து, அரக்கன், அரிட்டன், மிரச 
சத்து, சத்தியசத்து " முதலிய பனிரெண்டு அரசர்கள் ௮தாவது 

கீராமணிகள் முறையே ௮ப்பனிரெண்டு சூரியனது தேரை விடு 

வார்களெனவும் ; ஐந்தாவது செய்யுளில் * கேதி'' முதலிய பனி 

செண்டு அரக்கர்கள் முறையே அப்பனிரெண்டு சூரியனது தேர் 

முன் உலாவுவார்களெனவும்; ஆழுவது செய்யுளில் “வாச௫" 

முதலிய பனிரெண்டு காகங்கள் முறையே ௮ப்பனிரெண்டு சூரிய 
னது தேரை இழுப்பார்களெனவுய் கூறப்பட்டிருக்கின் ஐ.து. 

இவத்றுள் சூரியனைபாடி யேற்.றினவர்கள் பிராமணாளாகு 

வர், அது *' தொன்மழைப்பாடி யேற்றுவசால் * என்னும் மூன் 

Gag பிரயோகத்தால் விளங்கும். மஜறை-- வேதம், ௮அதையுடை 

*மதநு 1-வது ௮த்.தியாயம், 35-வ.த சுலோகத்தால்பிர ரமணசெனவிளக்குவர்,
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யவன் மறையோன். வேதாத்தியானஞ்செய்தல் வேதியரது அறு 

குலத்தொழில்களில் ஓன்று*. அதனால் துதித்தவர்கள் வேதியர்க 

ளென'விசசதப்பட்டு, 

இதற்கு அடுத்த செய்யுள் அதாவ மேற்கூறிய நான்காவது 

செய்யுளில் சூரியனது இரதத்தை விடுத்தவர்களைத் தெரிவிக்ன் 
ஐ. அதில் * கிராம்ணி '? என்னும் பதத்தோடு *௮ர் '? என்னும் 

பன்மை விகுதியைச் சேர்த்தெழுதி யிருப்பதால் அப்பனிரேண்டு 

வரசர்களும், அவர்கள் வம்ஸத்தவர்களும் கீராமணிகளாதவர் என்பது 

நன்னூல் முடிபு. ௮ப்படி. விடுத்தவர்களை ௮ரசர்களென விளக்க 

 வாட்டடக்கை கிராமணீயர் '' என்பதால் வலியுறுத்தினர், “வாள்'' 

௮.ரசரது அறுகுலத்தொழிற் கருவிகலுள் ஒன்று. இது ஸ்மிருதி 

சம்மதி, இதை யனுசரித்தே “ வாட் கிராமணி '' என்பது அதி 

வீரராமபாண்டியர். சேக்ழோரும் * வாட் சுற்றத்தார் ” என்றார் இக் 

கிராமணிதல எனுதிநாத நாயஸஞர் வம்ஸத்தவர்களை, வாட் சுற்றத்தார் 

எனினும், வாட் கீராமணியர் எனினம் ஏககுலத்தவரையே தெரி 

விக்கும், YA அ௮ரசகுலத்தவர் எனப்படும். இ௫கனாலும் கிராமணி 

கள் அரசர்கன் எனத் துணியப்பட்டது. இக் கிராமணி என்னும் 

பெயரை குலப்பெயராகப் பெற்றவர்கள் சூரியனது தேரைவிடும் 

அப்பன்னிரண்டு அரசர்களும் அவர்கள் வம்ஸத்தவர்களு மாத் 

தரமல்ல, இந்து (11005) கதிதீரத்திலுள்ள இந்து (51100) தேச 

த்தரசர்கள் முற்றிலும் கிராமணி என்னும் பெயரையே குலப் 
பெயராகப் பெற்றிருக்தனர்கள். 

வியாசபா.ரதம், ஈகுலன் மேத்குதிக்கு விஜயபா்வம், 

82-வது ௮த்தியாயம், 8-வது சுலோகம். 

சகடம் 50587௧ ௦-3 ௯30 
௨௦48 (ாஸ் ராக்கா sSwervs 

கணானுத்ஸ்வசங்கேதான் விஜயத் புருஷர்பவ 3| 
இந்துகுலாஸ்ரீ காயேசா கிராமண்யாமஹாபல 8॥ 

(இ-ள்.) “பாண்டவர்கள் இக்கு விலயஞ்செய்த காலத்து 

ஈஞூலன் பேற்குதிக்கை நோக்க சிநீதுதேசத்தை யடுத்து, அதையரசு 

% மது 10-வது அத்தியாயம், 75-வது சுலோகய் காண்க, = 

1ம௫ 10-வது ௮த்தியாயம், 79-வ.த சுலோகங் காண்க, 
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புரிந்த பலசாலிகளாகிய கீராமணிகளை சமரிற்ஜெயித்து. திரைவால் 

தஇக்கொண்டுஅந்தான்,*.” என்பதாம், இதில் “ கீராமண்யா '' எனப் 

பன்மையில் விளித்திருத்தலால் அச்சிந்துதேசத்தரசர்களது வம்ஸழற் 

நிலுங் கிராமணி என்றும் பெயரையே பெறுவர். Asa seu 

GGRCMSB ISB OG மேற்கேயும், பம்பாயின் லர் பாகமாகவு 

முள்ளது. அச்சிந்துதேசத்தரசர்களை ''கிராமணிகள் "" என் றழைக் 

கின்றனர் வியாசர், பாரதம் சுயம்வர காலத்தில்ஜெயாதரா தன் 

என்னும் ௮ரசன் இருந்தான். 

‘“ Jayadratha was the King of Sindu, Souvera at 

the time of the war of Mahabharata‘, and was a great 

warrior.’ Vide. P. 1l4, Ch. VII. Part II. Vol. I 
Ancient History of India. 

Uno Bw சுயம்வரகாலத்தில் ஜெயாத்ராதன் என்பவன் சிந்து 

தேசத்திற்கு அரசை இருந்தான். ௮வன் யுத்தவீரகைவும் இருந 

தான் ” GT OO LILI 19. (th SE 1 1 $I இப்பகுதியிற்கூறிய ஜெயாசக் 

ராதனும்” அவன் முலத்தவர்களும் பா.ரதப்பகுதியை யொத்று 

கீராமணி என்னும் பெயரை குலப்பெயரும் பட்டப்பெயருமாய் 

வ௫த்து வந்ததைப்போல் அக்குலத்திலுதித்த அரசர்களுக்கு 

௮துவே குலப்பட்டப் பெயசாய் பூர்வ வழக்கை யனூசரிதது 

நாளதுபரியந்சம தொன்று தொட்டு வழங்கவருகின்றது, இதோடு 

ஜெயாத்ரா தனை யுத்தவீரனெனப் பட்டிருக்கின்றது, யத்தத்தொ 

po அ௮ரசரது அறுகுலத்தொழில்களில் ஒன்று. அது '*ஐதலே 

வேட்டலீதலுல கோம்பல் படைபயிற்றல, மேதகு போர்சேய்தீட்டல் 

வேந்தர்சேய் தோழிற்களாறம்,'” என்பதால் வெளிப்படும், இவ் 

வரசத் தோழிலாகிய படைபயிற்றலையே கீராமணி தல ஜேயாத்ராதன் 

வம்ஸத்திலுதித்த ஏனுதிநாத நாயனம், அவர் சுங்றத்தார்களாகிய கீரா 
மணிகளும் புரத்துலந்தது. ௮த “சஸ்த்ர தலோத்பவர்”; என்னும் உப 

மன்னியர் வாக்காலும், “மறப்படைவாட சுற்றத்தார்? என்னும் 

செல்லார் வாக்காலும் இனிது வளங்கும். “'தன்ளாததங்கள் தோழி 

* Vide The Prem Sagur, ar, Ch. 1001, P. a 

* வியாசபாரதம், ஆ.இபர்வம், 201-வது அத்தியாயம் சாண்சு, 

  

சஉடிமன்னியு பக்சவிலாசம், ஏனுஇிதர் சரிதம், 4-வது சலோகம்சாண்ச, 
$ பெரியபுசாணம், ஏனாஇகாதகாயனார் புமாணம், 18 - வது செய்யுள்காண்க,
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லுரிமைதாயத்தின், * தங்கள்தலத்தாயத்தின் ஆதைசேய்தோழிலாம்''* 
என்னும் பிரயோகங்களால் அதுவுங் தலத்தோழிலேளப் பீரகாசிக் 

தம். இப்பகுதிகளாலும் சான்றர் * தலக்கீராமணிகன் சூரியதல க்ஷத் 

தீரியர்கள் என்பதே முடிந்த கருத்து. 

சுவாசோசஷமறு சரித்திரம், பிரசமாசிவாசம் 
28-வது சுலோகம், 

DSSrIMAAS Oss Q (க.வர 528 5௦850] 

அகல | oF (BSc IBODeag chy Ovwwssscocs 

இச்சுலோகத்தில் திம்மக்ட£திபக்கிராமணிக்கும் தேவூதேவிக் 
கும் இஸ்வரராஜன் பிறந்தான் என்பதாம், ₹ திம்மக்$ீதிபராஜன் ” 

என்பதற்குப் பதிலாய் * திம்மகட்திபக்கீராமணி ”' எனப்பட்டிருக் 
இன்றது, இதனால் “: இராஜன்” எனினும் “ கீராமணி'” எனினும் 

ஓர் பொருட்சளவிகளென ஸ்பஷ்டமாய் விளங்குகின் றது. 

திராவிடதேச ௮.ரசர்களுக்குரிய “சரன், சோழன், பாண்டியன்”? 

என்னும் பெயர்கள் தலப்பேயரும் பட்டப்பேயரநமாய் கிற்றலைப் 

போலும், வைசியருக்கு சேட்டி யென்பது சாதிப்பெயநம் பட் 

டப்பேயநமாம் வழங்கவருதலைப்போலும், நரியதல ஏனாதிநாத நாய 

னர் வம்ஸத்தவர்களுக்கும் கிராமணி என்பது தலப்பேயரம் பட்டப் 
பேயநமாய் வழங்கிவநுகின்றது. இது திராவிடதே௪ வழக்கு, 

“ Jt is the Dravidian custom to call rulers by their 
title and not by any personal name”. Vide, The 
Manual of the Administration of the Madras Presi- 
dency 1885. Vol. I. P. 120. 

' திராவிடதே௪ வழக்கப்பிரகாரம் ௮சசர்களை பட்டப்பெய 
ரால் கூப்பிடுதலே யன் றி, இயற்பெயரால் கூப்பிடுகிறதில்லை ” என 
அ௮ட்மினிஸ்டி. ரேஷன் புத்தகத்தில் கூறியு. இதையொத்தே 
சூரியதலத்தவர்கள் அதாவது சான்றர்துலத்தவர்கள் நாளதும் கீரா 

மணி என்னும் பட்டப்பெயரையே குலப்பெயராக a Lp eu (Bear 
னர்கள். 

% பெரியபுசாணம், எனாதிமாதமாயனார் புராணம், 9, T-ag கவிகள். 
காண்க, ் 

ர சான்றர்தலம் -சூரியகுலம் (திவாகரகிகண்டு)
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உத்தசசாமாயணம், 1-வது. ஆசிவாசம், '' 

* 85-வ௮, சுலோகம். 

BBS *WoUD HOSS (355 WestesotsarroGSeo| 

Kygbrv0 Boss 89 ௨3, ws Sirg BoersomS 

 Se0X8), OS Sy BR SX BoMmosomesyowos) 

ஆஷிஸ் க ௯59 cxzGH| TDy ODD earsrow hs 

இதில் சீதையின் சுயம்வரத்தில் வில்லையொடித்து திருமணஞ் 

செய்தவர் இதக் கீராமணியாகயெ ஸ்ரீராமர் என்பதாம். 

ஸ்ரீராமர் இரகுமகாராஜன் பரம்பரையி லுதித்தவ சாதலால் 

இரதக் கிராமணி எனப்பட்டது. ௮து ஈழ. சாஜன் வம்ஸத்திலுதித்த 

ஸ்ரீமத் ஏனாதிகாத காயனாரையும் அவர் சுற்றத்தார்களையும் 

ஈழக்தலக் கீராமணிகள் என் தழைப்பதைப்போ லென்க, 

மறை--வேதம், ௮தையுடையவன் மறையோன். 

செட்டுவர்த்தகம், அதையுடையவன் செட்டி, 

என்பதைப்போல் ; 

கிராமம்--ஊர், அதை யுடையவன் கிராமணி எனப்படும், 

ஊருக்குடையோர் எனப் பொருள்படும் கீராமணி என்னும் 

பட்டப்பெயரோடு (ஸாக்ஷீக௩லொ gal) :சாக்ஷிகுலத்தவன்*, சான் 

றர்தலத்தவன்ர்” என்னுஞ் சாஇப்பெயரும்; எலலாம) சஸ்திர 

கலத்தவன்*, மறப்படை வாட்சுநீறம் * (கா௩லகவோ2-_5-8.வ ரதி) 

தலக்கீரமசமத்பூதவ்ரத்தி,* தங்கள் தலத்தாயத்தின் ஆனா செய்தோ ழில், 
தள்ளாத தங்கள் தோழிலுரிமைதாமம் * என்னுஞ் சாதீந்தோழிலாலும் 
க்ஷத்திரியர் என ஓச் துவிளக்குவதால் கிராமணி என்னும் பட்டழடையோர் 
க்ஷத்திரியர் யேனவே நூல்வழியால் துணியப்படும். 

உத்தர ராமாயணம், 6-வது ஆசிவாசம், 

82-வது வசனம். 

Q Beoomsnsrboywox & SAME 

ரகக ணவ ஜவ 

    

  

* உபமன்னியு பக்தவிலாசம், * பெரியபுசாணம்,
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இவ்வாக்யெத்தில் தரணிகுலக கிராமணி யாகிய ஸ்ரீராமர் ஜனக 

_ மகாராஜன் குமாரத்தியாகிய சீதையோடு -சிலவிஷயீம் புகன்ருர் 

என்பதாம், ் 

ஸ்ரீராமர் சூரியகுலத்தவ ராதலால் அ௮க்குலத்தை விளக்க 

: தயூமணிஸ் தரணிர்மித்திர ஸ்சித்திரபாஅுர்விரோசனா '' என 

அமரத்தாரும், :* தரணிசெங்கதிசோன் சண்டன் தபநனே யொளி 

யே சான்றேன் "' என நிகண்டாரும் ஒப்பிய சூரியன்பெயசால் அவர் 

சூரியகுலத்தவரெனவும் பொருள்பட தரணிதல கீராமணீஎனக் கூறி 

னதுபோல் ; இவ்விராமர் வம்ஸத்தவராகிய கிராமணிகளை *: தரணி? 

என்னும் பெயருடன் ஒருபொருட் கொண்ட பெயராகிய சான் 

றேன் அல்லத சான்றன்* என்னும் பெயரால் சூரியதலத்தவ ெனப் 

போரநள்பட சான்றேன் தலக் கிராமணி அல்லது சான்றன்தலக் கீராமணி 

என நாளதும் நால் வழக்கிலும் உலகவழக்கிலும் தொன்று 

தொட்டு வழங்கவெருகன்றது. 

உத்தர ராமாயணம், 8-வது ஆசிவாசம், 

85-வது பத்யம், 

SHoreBH ocx படத் 217 ஷி ்லத 602950222௦ 

83257-002083550 9303 ஸ்ராஷ்கீ 266838 எட ௩1“ வ0ல 650502 | 

“ இராவணன் திக்கு Agu Ori sara saa காக்கிராமணி 

யாகிய தேவேந்திரனை எதிர்த்து யுத்தஞ் செய்தான் '* என்பதாம். 

உத்த.£ ராமாயணம், 5-வது ஆ௫வாசம், 

212-வது பத்யம், 

ல்ல 9௩௦௮௮79680 ௩6௦203820௦ 

sosaeS Starrs Sr KMoweS*RoNDoBOD we 

BOSH TOS ASCSE\SS wo HoomwDayooow 

(S088 TPAD pS GY BOS or Maes 

இராவணனுடைய வேவுக்காசர்கள் நாக்கிராமணி என்னும் 
ஸ்ரீராமர் சேதுபக்தனஞ் செய்கததைக்கண்டு அசுரக்கிராமணியாயெ 
டஇராவணனுக்தச் சொன்னார்கள் ”” என்பதாம், 
  ் : . இ . Se, 

* சான்றான் என்பது சான்றோன் என வாகுமாவென ser oretAdu 
ரிடம் தட்சணைவைத்துச் கேட்டால் தெரியவரும்,
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இவ்விரு சுலோகத்திலும் தேவேந்திரனைகரக்கராமணி எனவும், 

ஸ்ரீராமரை நாத்கிராமணி எனவும், இராவணனை அசுரக்கிராமணி 

எனவும் அறைந்திருக்கின்றது, தேவேந்திரன் சுரராகிய ேவர்களு 

க்கு அதிபதி ௮சாவது அரசனாபிருத்தலால் சுரக்கீராமணி எனப் 
‘ பட்டது * சுர் “தேவர், கீராமணி--அரசன் ; சுரக்கிராமணி-தேவர் 

களுக்கரசன்?! ஸ்ரீராமர் நஈர.ராகிய மானிடர்களுக்கு அதிபதி ௮தா 

வது அசசனாயிருத்தலால் நரக்கிராமணி எனப்பட்டது, நரர் -மானு 

கிராமணி--துரசன், நரக்கீராமணி-மானுடர்களுக் காசன், இரா 

வணன் அ௮சுரராகிய இராட்சதாளுக்கு அதிபதி அதாவது அர சனு 

யிருத்தலால் அசுரக்கிராமணி எனப்பட்டது, அசுரர் - இராட்சதாள், 

கிராமணி- வாசன்; ௮சுரக் கிராமணி--டுராட்சதாளுக கரசன் எனப் 

படும். இதனுல் கீராமணி என்பது அதிபதி oo Qe கருத்தில் 

அமைகின்ற, இதைகோக்கியே திவாகர நிகண்டாரும் அரசனை 

: நரபதி '* என்றழைத்தனர். அமர நூலாசிரியர் கீராமணி என்னும் 

பெயர் சிரேஷ்டன், அதிபதி என்னுங் கருத்திலமையுமென்றனர். அத 

னல் நரக்கீராமணி எனினும், நரபஜ எனினும் ஏககுலத்தவரையே 

தெரிவிக்கும், ௮௮ ௮ரச ரெனப்படும். உலகத்தில் ௮திபதியா 

யிருப்பவர் ௮ரசரென YH SB நாற்கள் அறைவதால், அத்தகைய 

வரசர்கள் அடைந்துவக்க பட்டப்பெயராகிய கிராமணி என்னும் 

பெயரை நாளதும் மாறுதலின்றி பெற்றுவரும் சூரியதலக்கீராமணி 
கள் அல்லது சான்றுன்தலக்கிராமணிகன் க்ஷத்திரியர்களெனவே சோல 

லாமலே யமையும். 

7.  சூரியகுல Qe air Ga or இளையகுமாரனாகிய நிமிக்கு! 

ஜனகன்" உதஇத்து மிதூலா என்னும் ஓர் நகரங்கோலி ௮கற்கரச 

னனான். 

வால்மீகி ராமாயணம், பாலகாண்டம், 

09-வ.த சர்க்கம். 

5 4” ake 3328050500 
RATE SYS Ie 

Ow Bx ணு omc beg Sagres at 124 

  

* வ்லபிபிக்ளே பாரதம், சம், வியெப்பருவம், அண்டகோச வடுக்குரைத்த 

சருக்கம், 10-௮௨ செய்யுளில் அரசர்களை ள *:நரப இ” எனவும், தே வேக் 6 கரனை 

“சுரபதி” எனவுவங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. 

6 

  

 



80 ஆத்திரியகுல விளக்கம், 

திஷ்ட்யாமேகிர்ஜிதாவிக்கா$ திஷ்ட்யாமேபூஜிதம்குலம் $ 

ராகவைஸ்ஸஹலஸம்பத்தம் வீர்யச்ரேஷ்டைர்மஹா தமபீ? 

(இ-ள்.) சிறந்த தோள்வலி பெற்றவர்களும் ௮வதாரப் புரு 
ஷர்களும், இ.ரகுகுலத்திற் தோன் நினவர்களுமாகிய அரசர்களு 
டன் எனக்குக் கொள்வது கொடுப்பது கடைத்தமையால் என் 

தீவினை களெல்லாங் கெட்டு, என்குடியுஞ் சிறந்தது '' என்பதாம், 
இது தாததே௫க தாதாசாரிய சுவாமிகள் உரை. 

இதில் மிதிலைக்காசரை த௪.ரதர் இரகுவம்ஸ்த்திற் தோன்றிய 
வரென்ருர், இரகுவம்ஸத்.தவர் சூரியகுலத்தவர் என்பது சொல் 
லாமலே யமையும், அதனால் மிதுலைக்கரசரும் சூசியகுலத்தவரே! 

‘‘Ayodia was founded by the race of Soorya by 
Ikshwaku, Mithila was founded by Mithilan, the grand- 
son of Ikshwaku,” Vide P. 44 Ch. IV. Vol. 1. of “Tod’s 
Rajasthan. ”* 

அயோத்தி சூரியகுல இட்சுவாகுவாலும், மிதிலை இட்சு 
வாகுவின் போனாகய மிதுலன் அல்லது ஜனகனாலும் ராஜதானி 

யாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டு.” இப்பகுதியாலும் மிதுலன் சூரிய 

குலத்தவன் என விளங்னெ. ் 

மீதுலன் அலலது ஜனகன் பரம்பரையில் : 

8. உதகவசு 18, பிரத்யக்கன் 

9, நந்திவர்த்தனன் 19, கிருதிரன் 
10. சுகேது 20. தேவமீடன் 

11. தேவாரதன் 21, விபுதன் 

12, பிருகுதத்தன் 22. மகாதிருதி 
18. மகாவீரியன் 28, இருதிரதன் 

14, சுதினுதி 24, மகாசோமன் 
15. திருட்டகேது 2௦. சுவணசோமன் 

16. அரியசுவன் 20. இருசு சோமன் 
17. மர 27. சரத்துவசன் 
  

** வால்மீரொமாயணம், பாலகாண்டம், 71-வது சர்க்சத் இலும் --லிஷ் 
ணுபுராணம், காலாமம்ஸம், 5-வது அத்இயாயத்திலும், 80. ஹத Vide 
Tablet. and,P, 41, ch ILI, Vol I, of Tod’s Rajasthan,
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28, Sans. 
கம்ப. ராமாயணம், சுந்தரகாண்டம், திருவடிதொழு படலம், 

569-வ௮௫ செய்யுள், 

உன்பேருந்தேவி யென்னுமுரிமைக்கு முன்னைப்பெற்ற 

மன்பெருமருஅயென்னும் வாய்மைக்கு மிதிலைமன்னன்* 

தன் பேருந்தனயை யென்னுக் தகைமைக்குக் தலைமை FT oF Mp at 

என் பெருக்தெய்வமையா வின்னமுங் கேட்டி யென்பான். 

இப்பாசுரத்தால் மேற்கூறிய தை ஸ்ரீராமர் மனைவியென 
வும், மிதுலைசாஜன் பெண்ணெனவும் விளம்கும், மேலே மிதுலனை 

சூரியகுலத்வனென விளக்கியிருத்தலால், ௮வன் வம்ஸத்திலுதிதத 
சீதையும் சூரியகுலத்தவளே யாகுவள். அதைவிளக்கவே கம்பர்:-- 

கம்பராமாயணம், 

உயுத்திய காண்டம், பிரமாஸ் தரப்படலம், 

215-வ.அ செய்யுள் 

சான்றோர்மாதைத் தக்கவரக்கன் சகறைதட்ட 
வான்ஜோர் சொல்லு நல்லதமன்னான்வயமானால் 

மூன்றாய்கின்ற பேருலகொன்றாய் முடியாவேல் 

சோன்றாவோ வென்வில்வலின் விரத்தொழிலம்மா, 

(இ-ள்) :*சான்றோர்மாதை--சூரியகுலப்பேண்ணை, தக்கவரக் 
கன்--இ.ராவணன்,சிறை-காவல்வைத்அ, தட்ட--தடுக்கவும், ஆன் 

மோர்-பெரியோர், சொல்லும்--சொல்லும்படியான, ஈல்லறம்- த 

ருமதேவதையும், அன்னான் -அவனுக்கு, வசமானால்- வசப்பட் 

டால், மூன்றாய்கின் --மூன்ற௮ுபிரிவாய் நிலைபெந்றிருக்கும், பேரு 

லகம்--பெரிய உலகம், ஒன்றாய் - ஒருமிக்க, முடியாவேல் - முடிய 
வேண்டும், (அப்படி முடியாவிட்டால்) என் - என்னுடைய, வில் 

வலி-வலிமைபொருக்திய கோதண்டீத்தின், விரத்தொழில் -வீரச் 
செய்கை, தோன்றாவோ--வெளிப்படல்வேண்டும், ” என்பதாம். 

இலட்சுமணர் இந்திரசித்துவால் விடப்பட்ட பிரமாஸ்திரத் 
பட் கட்டுப்பட்டபோ.து ஸ்ரீராமர் துக்இதத.௮, 

ப The பக Companion or general Statistics of India P 243,
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சான்றேர்மாது--சான்றர்தலப்பேண் | sor ore, 
துரியதலப்பேண் | கிசண்டு, 

மேற்பாசுரத்தில்வரும் சான்றோர்*மாது என்னும் பகுதி இரா 
ama) சிறைவைக்கப்பட்ட சீதையைத் தெரிவிக்கும். சீதை 

சூரியகுலத்தவள் என்பது கெகப்பிரசித்தி. இதனால் சதையைக் 
தெரிவிக்கும் சான்றோர்மாது என்பதற்கும் சூரியகுலப்பேண் என்ப 
தே திரண்டபொருள், இச்சான்றோன் என்பது சூரியனுக்குரிய 

தரணி செங்கதிரோன் சண்டன் தபனனே யொளியே சான் 

மோன்” என்னும் Caan பெயர்களில் ஒன்றென கிகண்டார் நிலை 

நாட்டியிருக்கன்றனர். கம்பர் சீதையை சூரியகுலத்தவள் என 
விளக்க “சான்றேர்மாது'” எனக் கூறியதைப்போல் ; இச்€தை சக் 

ததியிலுதித்த ஸ்ரீ எனாதிநாதநாயனாரையும் ௮வர் வம்ஸச்திலுஇத்த 

கிராமணி குலத்தவர்களையும் காளம் சான்றார்குலத்தவர் சான்றோர் 
குலத்தவர் எனக் கூறப்பட்டுவருகன்ற த. அதனால் கிராமணிகளை 

சூரியகுலத்தவர்களேன வே முடித்துரைக்கப்படம் 

சான்றான் ண . என்றோன் அறிவுடையோன் (காரணப்பெயர்,) அறிவு 

காரணத்தை முன்னிட்டு அறிவுடையோ 

ரைக் குறிக்கும், 

சான்றோன் _ ப் டத 
சான்றான் $ -குரியன், (இடுகுறிப்பெயர்,) குலத்தை 

முன்னிட்டு அறிவிருப்பினம் இலா தபோயி 
னும் ௮க்குலத்தவரைக் குறிக்கும்,ர் 

இது அந்தணன் என்பது அழகுடைய பிறகுலத்தவரைத் தெ 
ரிவித்து ௮ழூலொத பார்ப்பனக்குலத்துக்குக் முலப்பெயராசசித்ப 

தைப்போலென்க, 

 சான்றான் ' அல்லது சான்றோன்'' என்னஞ்சொல் சூரிய 

குலத்தாருக்கு இடுகுறியும் காரணமுமாம், அறிவடையோருக்குக் 
காரணமுமாத்தாமாம், அறிவுடையோருக்குக் கூறுங் காரணம் 

* “ஒருவரைக்கூறும் பன்மைச்செவி''என்னும் தொல்காப்பியச்சூத் இிரத்தால் 

உயர்வினால் ஒருமைப்பெயர் பன் மைப்பெயராச வழங்குதல் உலக உழன்மு. 

t Vide. Ibid,
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சூரியகுலத்தாருக்குக் கூறுங் காரணத்தால் விபுசரித்திகிம் சூரிய 

குலத்தாருக்கு இடுகுறியே முக்யெமாதலால் விபசரித்திடாது 
இறந்இடும். 

** சக்கிரி குயவன் செக்கான் தமாபதி நெடுமால்பாம்பு '” என் 

ப.து நிகண்டின்வாக்கு, இதில்வரும் *' சக்கிரி '? என்பது கூயவனுக் 

கும், செக்கானுக்கும், அரசனுக்கும், விஷ்ணுவுக்கும், பாம்புக்கும் 

பெயரென் றேற்படுகின்றது, இதைப்போல் சான்றான், சான்றோன் 

என்னும் பெயர்களும் சூரியனுக்கும் அறிவோனுக்கும், பேரியோணுக் 

கும் வழங்கும், அதனால் சூரியனையுக் தெரிவித்து அவன் குலத்தி 

அதித்த அ௮.ரசர்களையுக் தெரிவிக்குமென் ஹேற்பட்டது, 

8. ஸ்ரீராமருக்குப் பிறகு அயோத்தியை குசன் முதலிய 

அறுபது சூரியகுலத் தரசர்கஞம்ர*், சிதைக்குப் பிறகு மிதுலையை 

முப்பத்திரண்டு சூரியகுலத்தசசர்களும்ர் ஆண்கிவக்ததாக விளங்கு 

இன்றது, இதையோராது பரசுராமனால் ௯ஷத்திரியர்கள் அழிவுண் 

டார்களென்கின்றனர்கள், இது புசாணவிருக்தம், சமதக்கனி முனி 

யின் புத்தா பரசுராமன் தன் தநதையை கார்த்த விரியார்ச் 

சுனன் புத்திரர் கொலைசெய்த பழிக்குப் பிரதிபழியாக ௯ஷத்திரி 

யரை இருபத்தோரு முறை நாசஞ்செய்்வேனென்று சபதஞ்செய் 

துக்கொண்டு, தனக் கெதிர்ப்பட்ட கார்த்த விரியார்ச்சுனன் புத்தி 

ரர்கள் முதல் சில PSST UIST யழித்துவருங்காலத்து த௪ர 

தன்பட்டபு தேவியாகிய கெளசலாதேவியிடம் ஸ்ரீராமர் திரு 

வவதாரஞ்செய்து ப.ரசுராமனால் கொடுக்கப்பட்ட வில்லைவளை 

த்த ௮வன் சபதத்தைக் கெடுத்து, காட்டிற் கொட்டிவிடப் 

பட்டத$ 
    

+ * கூர்மபுராணம், சூரியன்மரபுரைத்த வத் தியாயத்திலு.ர், பாசவ,சம் ஒன் 

பதாவதுஸ்கர்தச்தலும், விஷ்ணுபுசாணம், சாலாமம்ஸ£, கான்காமத்தியாயத் 

இலும், இருபத் தாரண்டாவத அச்தியாயச் திலும், 1, 92, (1, 7, 70], I. of 
Tod’s Rajasthan and Table IT; P. 59. Ch, V. of Garrets History of 

India; and P. 36. Uh. I, of Pope’s History of India, 

1 விஷ்ணுபுமாணம், நாலாமம்ஸம், ஐர்தாமத்தியாயத்திலுவ் சாண்க, 

- -& Vide, P. 179 to 181 Vol. I. of Mysore and Coorg; and P. IT. 
II. Introduction, Part I. Vol. XX Cochin, Census of India. 1901,
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கம்பசாமாயணம், பாலகாண்டம், பரசு ராமப்படலம், 

80-வ, செய்யுள், . 

பூதலத்த.ரசையெல்லாம் பொன்றுவித் தனையென்றாலும் 
வேதவித்தாய மேலோன்மைந்த னீவிர தம்பூண்டாய் 

ஆதலிற்கொல்லலாக தம்பிது பிழைப்பதன்றால் 

யாதிதற் லெக்க மாவதியம்புதி விரைவினென்றான், 

கூர்மபு. ராணம், 

இசாமனவதரித்த வத்தியாயம், 111-வ.அ செய்யுள், 

பாற்றினன் சுழலுஞ் சூலப்படையினோ னளித்தவில்லை 

யாத்றல்கோ லிறுத்ததென்ன வணிமணி முறுவல்கோட்டி 

யேற்றுதி யிந்தவில்லென் றளித்தலு மிமைப்பினெற்றிக் 

கூற்றுறழ்பகழிக் கென்காலிலக்கு ம கூறுகென்றான், 

என்னும் பகுதிகளால் பரசுராமன் சபதம் பாழ்பட்டதாகப் 
பரக்கக்காணலாம் * ஸ்ரீராமர் இராவண சம்மாரஞ்செய்து அஸ்வ 
மேதயாகஞ் செய்தகாலத்து, அந்தயாகத்திற்கு வங்ககலிங்காதி 

தழ்காட்டரசசர்களும், சோளபாண்டியாதி தென்னாட்டசசர்களும், 

ந்து சவ்வீராதி பெனாட்டசசர்களும், குருபாஞ்சாலி வடகாட்டர 

சர்களும் வந்ததாக வால்மீகிராமாயணத்தில் 1 வசையப்பட்டிருக் 
இன்றது, இதனால் பரசுராமன் சபதம்கார்த்த வீரியார்ச்சுனன் புத் 

் திரர்காலத்தில் யேற்பட்டு, இராமர்காலத்தில் அதிந்ததென்பது 
தற்திடம். இதோடு இக்குலத்திலுதித்த வரசர்கள் திராவிடதேச 
த்தை சாலி, 1400-ம் வருடம்வரைக்கும் ஆண்டுவர் ததாக ஸ்தல 

காவியங்கள் ஸ்தாபிக்கன்றது. ஸ்ரீராமரின் இருபத்தாறாவது பரம் 

பரையிலுஇத்த பிரகதபெலன் காலத்திலுள்ள பிீஷ்மரிடத்தில் 
  

* பாரதம் ஆரணியபருவம் இசாமனுந்பவச்சருக்கம், 17-வ.த செய்யுளி 
௮ம்) விஷ்ணுபுராணம், சாலாமம்ஸம் கான்காமத் இியாயத்தஇிலும்) சம்பராமா 
யணம், சுந்தரகாண்டம் காட்டிப்படலம், 27-வ.த செய்யுளிலும்; அயோத் 
இயாகாண்டம், மக்.திரப்படலம், 61-வது செய்யுளிலும்; மந்தரை சூழ்ச்சிப் 
படலம், 1-வது செய்யுளிலும் காண்க, 

e . . ட . ° . oe s ர் வால்மீராமாயணம், பாலகாண்டம், பதின்மூன்றாவது சம்ஃஷத்தி 
இல் காண்ச,
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பரசுராமன் பத்துகாள் சண்டைசெய்து தோல்வியடைந்த தாகப் 
பரிஷ்கரிக்கப்பட்டிருக்கன் றத. 

மகாபாரதம் ஆதிபர்வம், சந்தனுசருக்கம், 

110-வ௫, செய்யுள், 

இவ்விராமனு மறுத்தமன்னவனு மையிரண்டுதின மிகலுடன் 

வெவ்விராவு மொழியாதுவெஞ்சமர் விளைத்தகாலை யடல்வீடுமன் 

கைவிராயசலையோடு மெய்வலிகவர்ந்து முன்்றளர்வுகண்டுபோ 
ரவ்விராமனிகரென்னு மாறிவனையஞ்சிகின்றெதி தடர்க்கவே. 

என்பதால் போதரும். சஷ்யனிடத்தில் சண்டைசெய்து தோ 

ர்த்தோடிய இவ்வதிசூரன், க்ஷத்திரியரை மூற்றும் ௮ழித்தானெ 

னக் கூறின் எங்கனோ உலகம் ஒப்பும், ௮க்கதையித :-- 

 பரசுராமனால்* முற்றும் க்ஷத்திரியகுலம் ஒழிந்ததால் ௮௬ 
ரர்கள் மேலிட்டு, பிராமணர்களுக்கு பாதை யேற்பட்டது எனவும் ; 

அதையொழிக்க இசாஜஸ்தான் தேசத்திலுள்ள ஆபூமலையில் ௮க் 

இனி குண்டம் வெட்டி அதன்மூலமாக இந்இராம்ஸமாகய பி.ரமரா 

னும், பிரமாம்ஸமாகய சொலாக்கஇயும், சவாம்ஸமாகிய புரியராவும் 

விஷ்ணு ௮ம்ஸமாகிய கோஹாலும், உற்பவித்து இராட்சதர்களை 

யொழித்தார்கள் எனவும், இவர்களே அ௮க்கினிகுலத்திற்கு மூல 

புருடர்கள்” எனக்கூறுவர், இதைக்கட்டுக்கதையென்றும் அப்படிக் 

கூறப்பட்டவர்கள் அன்னாரியர்கள் என்றும்(1$01116513 Chunder 

Dutt’s Ancient India Book V. ch II.) “சோமச்சக்திரதத் 

தால்”” எழுதிய “பூர்வ இந்தியா" என்னுஞ் சரித்திரத்திலும், (1௦05 

Rajasthan, Vol. I. P. 86-87. and Vol. II. P. 406-407. 
440) “டாட்” துரையால் எழுதிய *' இராஜஸ்தான் ”' சரித்திரத்தி 

©; (On the Original Inhabitants of Bharatavarsa or 
India P. 118-119-121.) “gure” துசையால் எழுதிய இந்து 

தேசப் பூர்வகுடிகள்!” என்னும் புத்தகத்திலும் கூறப்பட்டிருக் 

கின்றது, ௮வ் வாபூமலையைத் தாயகமாகக் கொண்டவர்கள் 

பில்ஸ்” மூதலிய அ௮ன்னாரியர்களே ! இவர்களைச்சட்டி. :-- 

° -* Vide P, 92. 98. Vol II. of Mysore and Coorg and 
1, 66. 67. 80, No, 87. Vol XVI. of Madras Joufual in 1850,
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் “The Aravulli chain running from north-east to 
south-west dividing the province into two portions. 
This isthe water-shed. The highest peak is mount 
Alen, which is 5800 feets above the level of the sea. In 

these hills the wild tribes of Bhils and grassias, who 
lived by plunder, have their home”. Vide. P. 27: 
Introduction, History of India by Pope. 

இப்பகுதியில் 4 அபூமலையில் பெல்ஸ் ” முதலிய காட்டுவாசி 

கள் வூப்பதாகவும், ௮ம்மலையே அவர்களுக்குத் தாயகம் என் 

றும் ?? கூறப்பட்டிருக்கன்றது. மேற்கூறிய நூலாசிரியர்களும், 

பின்னால் கூறப்போகும் பகுதிகளும் ஆபூமலையிலுதித்த அக்கினி 

குலத்தவர்களை அன்னாரியர்களென்று கூறுவதாலும், அவ்வன்னாரி 

யர்களே அபூமலையில் வ௫க்கும் * பெல்ஸ் '” முதலிய காட்டுவாசிக 
ளெனத் துணியப்படும், இப் *பெல்ஸ்"” முதலிய சாதியாரை ௮ன் 

னாரியர்களெனவும், இவர்களே அக்கினிகுலத் தவர்களெனக் கூறி 

வெளிவந்தவர்களெனவும் ஓபர்ட்துளை* தாமெழுதியா£லில் கூறி 

யிருக்இன்றார். இதோடு ௮க்கினிகுலத்தவர் எனக்கூறும் ஓர்சாராரே 

பசசு ராமனால் க்ஷத்திரியர் அழிந்தார்களெனக் கூறுமவர் 4 விவேக 

சூனிய ஸ்திரிகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் எனவும், அப்படிக்கூ.றுதல் 

கட்டுக்கதை யெனவும், ௮தை கம்புமவர்கள் புத்தியீனர்களென 

வும்,£ர் அதன் முகத்தில் காரிமுழிகின் றனர். இவ்வக்னெிகுல சரி 
த்திரத்தை யெழுதிய ௮ங்கலேயரே: அதை அவ ஈம்பிக்சையான 

கட்டுக்கதை யென்பதோடு, அக்கினி குலத்தவர்களை :! அன்னாசி 
” 

யர்கள் என்றன; ர்கள், 

“Tf the origin of the Agnikulas throughout India 
Can be eventually proved as Non-Aryan, avery 
important historical fact will have been ascertain”. 
Vide P. 121. Ch. VI. On the Original Inhabitants of 
Bharatavarsha or India, 
  

_* On the original Inhabitants of India or Bharatavarsha by 
Oppert. “க 

1 சாதி சங்கமெகசாசம், 110-வ.த பக்கத்திலுங் காண்க,



க்ஷத்திரியகுல விளக்கம், 37 

இந்தியாவில் பரவியிருக்கும் ௮க்கினிகுலத்தவர்கீள் அன் 

னாரிய வம்ஸ்த் தவர்கள் என்றே ருசுப்படுத்தப்படும், இதை முக் 

யமான சரித்திரங்களால் ஸ்தாபிக்கப்படும்,” 2 

இதில் கூறும் ௮ன்னாரியசாகிய ௮க்கனிகுலத்தவர்கள்* ஆரிய 

கநத்திரியரைச் சேரப்பார்த தல் ௮சம்பவமாகும். இவ் வக்கினி 

குலக்கதை சம்பவக் கதையாயிருப்பின் ஆரிய _நாற்களாகிய புரா 

ணங்களில் வினி யோ௫க்கப்பட்டிருக்கும், அவ்வித கெளரவமும் 

இவ்வக்சனிகுலத்திற்குக் கிடைத்தில. ஸ்ரீராமன் காலத்தில் பரசு 

ராமன் சபதம் பாழ்பட்டுப்போயிற்று$, ௮க்காலத்தில்கான் இவ் 

வக்னிகுலத்தவர் உதித்திருக்கவேண்டும். இராமருக்கு இரண்டா 
யிரம் வருடத்திற்குப் பிறகு ஆண்ட ௮7௪ பரம்பரைகளை புசாண * 

இதிகாசங்கள் புகல, அக்காலத்தில் இவ் வக்கினிகுலத்தவர்கள் 

ஏற்பட்டிருப்பின் ௮ந் நூற்கள் கூறுதற்குப் பின்னிடையா ? கூறி 

யே கிற்கும். ௮சம்பவக்கதை யாதலால் கூதிகிற்றில. 

“The Legend goes that after Parasurama had swept 
the kshatriya race from the surface of the earth, 
ignorance’and infidelity began to spread again in the 
land”. Vide P. 118. Ch.VI. On the Original Inhabitants 
of Bharatavarsha or India.(Madras Journal in 1888.) 

16 பரசுராமனுக்குப்பிறகு க்ஷத்திரியவம்ஸம் உலகத்திலிருகஈது 

அழிக்கப்பட்டது என்றுகூறும் கட்டுக்கதையொன்றுண்டு, அது 

௮.தியாமையாலும், அவ்விசுவாசத்தாலும் பரவப்பட்டது.” 

இப்பகுதி மேற்கூறிய கட்டுக்கதை இந்தியாவில் பரவியதற் 

குக் காரணம் ௮வ்விசுவாசமெனப்படுசின் றது. மகமதியர் காலத் 

தில் ௮க்காரியவம்ஸ த்தவர்கள் மகமதியருடைய அனுச. ரணையைப் 

பெற்று ௮ரசசாயினர்$, ஆரிய க்ஷத்இரியரின்பேரில் அவர்களுக் 

குண்டாகய ஆயாசத்தை வெளிப்படுத்தவே ஆரிய க்ஷத்திரியர் 

கள் அழிந்துவிட்டார்களெனவும், தாங்கள் ஆபூமலையிலிருக்து 

விழித்தக்கொண்டோமெனவும் முடிபோட்டுவிட்டனர்கள், அப் 
  

  

* அன்னாரிய வம்ஸாவளியை இக்நூல் பாயிரம் திராவிடரின் Eip an a 6, 

* இரகு wnwaraus ll-ag சருக்கம் 84-வது சுலோகவ் காண்க. 

. i-VTide. P. 42. ch. 1. of history of India by Pope, and P. 47. 

Vol. IV. of A Statistical Account of Bengal by W, W. Hunter, 
7



38 அ௲த்திரியகுல விளக்கம், 

படி. முடிபோட்டுவிட்டவர்கள் பின்னால் ஒன்பதாவது பாராவில் 
கூறப்போகும் அரசர்களே ! அவர்கள் . ஆரிய க்ஷத்திரியர்களைப் 

போல் தாங்களும் ஒருகுலம் வ௫த்து இயங்கவேண்டி “அக்கினி 
குலம்” என்னும் ஒரு குலப்பெயரை கடன்வாங்்கக்கொண்டனர் 

கள், இதோடு கிற்காது ஆரிய நூற்களிலும் தலைவாலில்லாது 
இ.ரண்டொரு செய்யுட்களை நழைத்அுவிட்டனர்கள். சூரிய சர் 

இர குலத்தைக்குறித்து புராணங்கள் பேசுதலைப்போல் இவ்வக் 

இனி குலத்தில் இன்னானுக்கு இன்னான் பிறந்தான், இன்னானுக்கு 
இன்னான் பிறந்தான் என்றுகூறும் தலையையுங்காணோம். இன் 

னின்னவன் அக்கினிகுலச் க்ஷத்திரியன் எனக்கூறும் வாலையும் 

காணோம். முண்டங்களைப்போல் இரண்டொரு நூற்களின் மத் 

தியில் முரண்பட்டு கிற்ின்றது, அந்த முண்டங்களைச்சுட்டி -- 

“Every incident whether it Originated in vadic, 
Brahmanic, or Buddhist times, has been reproduced in 
Brahmanical forms by compilers, who apparently 
flourished in the age of Brahmanical revival. In other 
words, every legend and tradition has been systematic- 
ally Brahmanized for the purpose of bringing all the 
religions, laws and usages of the different races of 

India into conformity with Brahmanical ideas*”. Vide. 
P.6 Ch. I. of “The History of India”. by Talbays 
Wheeler. 

: பாரதம், இராமாயணம் என்னும் இதிகாசங்களைப்பற்றிச் 

சொல்லிய இடத்தில் இதிகாசங்களிலுள்ள ஒவ்வொரு சரித்திர 
மும், ஐ.தீகமும் வேணுமென்றே மாற்றி யெழுதியிருக்கன் றது.” 

என்றார் உவீலர் துரை. 

“371. ஈஜேகாம் 4௦ (16 ஜே105 themselves, it will 
probably ever remain a hopeless task to separate the 
portions which are genuine and ancient, from those 
which are later additions”. Vide. P. XVIII. of the 
preface to “Ancient India”. by Romesh Chunder 
Dutt. 

--® Vide P.104, 105, 107. Let. XI. of Letters to Indian Youth. 
  

©
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! இதிகாசங்களில் பூர்வசம்பவங்கள் இவைகள் தான்யென் று 

பிரித்தெடுக்கக்கூடாத விதமாய் ௮கேக விஷயங்கள் இடைக் 

இடையே அழைக்கப்பட்டு இருப்பதால் உண்மையானவைகளைக் 

கண்டுபிடித்தற்கு அசாத்தியமாயிருக்கின்றது ”? என்றார், வங் 
காளதேச சவிலியனாகிய சோமஷ்சந்திரதற்று, இவ்விதம் அழை 

ந்த கதைகளில் இவ்வச்னி குலமும் ஒன்று, இதையறிந்தே ஆங் 
லேயரும் ௮க்கினி குலத்தை அடியோடு கெல்லி, அகச்காரியர்கள்* 

என வெந்நீர் விட்டனர்கள். ஆகிய இவைகளால் பரசுராமனால் 

கஷத்திரியகுலம் அழிக்ததெனவும், பிறகு ௮க்கனிகுலம் உண்டாய 

தெனவுங் கூறுதல் ௮அவலக்கதையென ௮ப்பாலொதுக்கனம். 

9. சூரிய சந்திரவம்ஸ க்ஷத்திரியகுலத் தவருக்குப்பின் அவர் 
களுக்குக்ழ்ப்பட்ட. குடும்பஸ்தர்கள் ஆண்டார்கள், இதற்கு 

மூதல் ௮ரசன் இயாரசந்தரயென்பவன், இவன் முதல் இருபது 

ராஜாக்கள் ஏறக்குறைய ஆயிரம் வருடம் ஆண்டார்கள். இந்த 

குடும்பத்தின் கடய ரசனை மந்திரியால் கொல்லப்பட்டு ௮வன் 

குமாரனாகிய பிரதியோத்தாவை சிம்மாசனத்தில் ஏறப்பண்ணி 
னான். அந்தப் பிரதியோத்தா முதல் நந்தன் வரைக்கும் பதி 

னைந்துபேர் கானூற்றுதொண்ணாரற்றெட்டு வருடம் ஆண்டார் 

கள். நந்தன் என்பவன் நாறுவருடம் ஆண்டபிறகு ஒரு பிரா 

மணனால் கொலைசெய்யப்பட்டான், அந்த பிராமணன் மவுரியா 

குடும்பஸ் தனாகய சந்திரகுப்தனை சிம்மாசனத்திலேத்தினன். ௮வ 
னுக்குப்பிறகு ஒன்பது இசாஜாக்கள் தூத்திமுப்பத்தேழு வரு 

டம் ஆண்டார்கள். இராஜா இறந்தபிறகு ௮வன் சேனாதிபதி 

யாண்டான், அவனும் ௮வனுக்குப்பிறகு ஒன்பது பேரும் நூற் 

ிப்பனிரெண்டு வருடம் ஆண்டார்கள், ஒன்பதாவது ௮. ரசன் 

கொலைசெய்யப்பட்டப்பிறகு Mover மந்திரியாகய வாசுதேவன் 

ஆண்டான், அவனும் அவனுக்குப்பிறகு காற்பதுபேர் முன் நூத்று 

நாற்பத்தைந்து வருடம் ஆண்டார்கள். எஜமானைக்கொன்று தானே 
இசாஜாவானான். ௮வனும் அவனுக்குப்பிறகு இருபத்தோர் பேர் 

கள் நா நூற்றியைம்பத்தானு வருடம் ஆண்டார்கள், அவர்க 
ளின் கடசியானவன் சந்திரபீஜன். இவனுக்குப்பின் மகதோனியா 

தேசத்தையாண்ட அலேக்கு சந்தர் இந்தியாவில் பிரவே௫த்து 

*Vide P, 42.ch. If. On the Original Inhabitants of Bharatavarsiie, 
ர் Vide. P. 210. ch. V. of IListory of India by Pope. 

 



கதத்திரியகுல விளக்கம், 

CE ராஜாக்களைஜெயித்து தீம்ப்படுத்திக்கொண்டான். இவ 

னுக்குப்பிறகு அகேகர் ஆண்டு கடைசியாக அங்கிலேயர் வசப் 

பட்டு: ஆளப்பட்டுவருகின் றத,* இவ்வித மாறுதல்கள் ஏற்பட்ட 

காலத்திலேயே ௮க்கனி குலம்போன்ற அசம்பவக்குலங்கள் ஏற் 

பட்டதென் றறியவும்ர். 

௨. சோழன். 

1, மேற்கூறிய சூரியனுக்கு மறலியும், இளனும், வைவஸ் 

வத மருவும் உதித்தனர்கள், ௮து — 

கூர்மபு. ராணம், சூரியன் மரபுரைத்த வத்தியாயம், 

8-வது செய்யுள், 

அதம்பொருதுகுத்சபொற்பிதிறன்ன வவிர்சணங்கணிக்தெழில்வாய்ச்து. 

கரும்புகைசெய்சபச்சிளங்குரு ம்பைச் கதிர்முலைதாங்குசங்கல்கை 

மூருக்தெழில்கவற்றுககைவிருக்சருர் தி மொய்கதிர்ப்பரு திடன்களித்த 
திருச் து£ர்மைச்தன்றெல்வடுசுடற்வேற் ஜிறல்கொள்வைவச்சுதனென் பார், 

4-வது செய்யுள், < 

எழுதுவாட்ட டங்கணின்னிளமுறுவ விராச்சனியிருட்குறும்பெறியு 

மழ சதிர்ப்பரு திவேக்தனைப்பணர்ச்சாங் களிச்இிடுமக்கள்வாளெயிற்று 

மூழுவலிச் திண்டோளன்மறலியும் வெள்வேலேக் திளவந்தனுமு இராக் 

கழையுறழ்பசுந்தோள் யமுனையென் றுபைக்குங் கதிர்முலைஈ்கன் னியுமன்றே, 

என்னும் பிரயோகங்களில் சூரியன புத்திரர்கள் எண்மர் 

எனவும், அவற்றுள் மதவி, இளவசன், வைவஸ்வதன் என்னுமூவர் 

சிரேஷ்டர் எனவும் பார்க்கின் ரோம், 

கோயிற்புராணம், இரண்யவன்மச் சருக்கம், 7-வ.த செய்யுள், 

வானவர்கோரைத்திரவிமைந்தர்களிலொருவனுக்கு ‘ 
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ஈனமிலாவொருவனுக்கங்லேகுமணிமுடியளித்து த் 

சேனகுதாரணிவிதஅத்தேவர்கடங்கைக்கொடுத்தான், 

இதில் சூரியனுக்குரிய புத்திரருள் இருவரைச் தெரிவித்து, 

ஒருவனுக்கு எமபு மும், மத்னொருவனுக்கு முடியுஞ் சூட்டியதாக 

* Vide, P. 14 Introduction, of The History of India by Pope. 
ர் விஷ்ணுபுராணம் நால.மம்சம், இருபத். தராலாமத்தியாயத்தில் காண்ச,
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விளங்குசன்றது, முடிசூட்டப்பெற்றவன் வைவஸ்வத மநுவே 

னப்படும், 5 

ஆகிய இம்முச்செய்யுட்களில் கூர்மபுசாண த்தார் கூறியதையே 

கோயிற்புராணத்தாருங் கொண்டிருத்தலால், அவ்விருவர் கொள் 

கையும் ஒன்றெனக் துணியப்பட்டது. அதாவது சூரியனுக்கு 

எட்டு புத்திரருண்டெனவும்; அ௮வ்வெண்மருள் மறலி, இள 

வதன், வைவஸ்வதமது என்னு மூவர் சிரேஷ்டர் எனவும் ; இம் 

மூவருள் மறலிக்கு எமபு.ரமும், இளவதனுக்கு இமயமலையின் 

வடசாரதும்*, வைவஸ்வதனுக்கு இமயமலையின் தென்சாரல் 

அதாவ அரியவர்த்தத்தையும் அளிக்கப்பட்டகதென விளக்கு 

இன்று, இவர்களுள் வைவஸ்வதமதுவைக் குறித்து :-- ் 

கோயிற் புராணம், இரண்யவன்மச்சருக்கம் 

9-வத செய்யுள். 

அன்னவர்கள் பின்னவனு மனுவாக வவனுக்கு 

மன்னுமனை வியரிருவ ௬ள.ரா9 மற்றவரின் 

மூன்னவள்பா லுடன்மடங்கன் முழுநிறமா மகவுஇப்பப் 

பின்னவள்பா லெழிலின.ரா யிருத௩யர் பிறந்தார்கள். 

இதில் சூரியன் புத்திரனாகிய வைவலஸ் வதமறவுக்கு இருமனை 

விகளுண் டெனவும் ) அவற்றுள் முன்னவளுக்கு ஒரு புத்திர 

னும், பின்னவளுக்கு இரு புத்திரர் உண்டெனவும் உரைத்திருக் 

ன்ற, இதை கூர்மமும் ௮ங்கேரிக்கன் ஐ. 

கூர்மபு. ராணம், சூரியன் மரபுரைத்தவச்தியாயம், 

7-வ௫ செய்யுள், 

கடல் திரை யுடுச்சநெடு நிலமுழுதும் களைகளுய்ச் சனதடி.ப்படுத்.து 

மடுதிறல்லைவச் சுதன் தருமைச்சரா டல்வேலிக்குவாகு வுமக் 

தொடிபுனை தடம்கைதலை யணையாசச் சுரும்புண விரிந்த தாராச 

ரிடுதிறைகொணர்க்து துயின் மணிமுன் ிவினென வுசைக்கும்வேச்சனுமே, 

இதில் வைவஸ்வதமதவுக்கு இரு புத்திரருண்டெனக் கூறி 

யிருக்கெறது. அவர்கள் கோயிற்புசாணத்தில் கூதிய பின்னவள் 

புத்தாரே ! கூர்மபுராணம் ஆரியவர்த்தத்தின் ௮ரசரைக் குறிக்க 
உவந்ததேயன்றி, தராவிடதேசத்த ரசரைக் குறிக்க வந்ததல்ல, அத 
  

* இவ்வடசாரல் நாளதும் இளவதவருஷமெனப்டிடகன்ற து.



42 . . ws Aw eo விளக்கம், 

னால் கூர்மபு.ராணத்தார் ஸ்ரீராமன் பரம்பரையை விளக்க, அப்பரம் 

பரைக்கு கூலபுருஷனாகிய இட்சுவாகு பின்னவள் டி.த்திரராகை 

யால், ௮ப்பின்னவள் பரம்பரையை தெரிவித், மூன்னவள் பரம் 

பரையை மொழியாதுவிட்டனர். முன்னவள் புத்திரன் திராவி 

டத்தின் ஓர் பகுதியை முடிசூட்டப்பெற்ற இ.சண்யவன் மனாகு 

வன்*, இவனைக் குறித்து இராவிடதேசத்தின் சரித்திரத்தை 

விளக்கவந்த கோயிற்புராணம் கோஹஷிக்கன்றத, 

இ.சண்யவன் மனுக்கு வியாக்கரபாத முனிவரால் தென் 

தேசம் முடிசூட்டப்பட்டது, இவன் தில்லைக்கொடியின்£ழ் 

எழுந்தருளியிருக்த சிவபிரானுக்கு நவரத்தின கதிதமாகய ஓப் 

பற்ற பொன்னம்பலத்தைச் சமைத்து அதைச் சூழுதில்லை 

மூவாயிரவருக்கு திருமாளிகை கட்டுவித்து அரசாண்டான்.* 

இவ்வொப்பற்ற திருவம்பலத்தைச் சமைத்த இ.ரண்யவன் மன் 

வம்ஸத்தவர்களே சோழர்கள் என்ப்படும், 

நம்பியாண்டார் நம்பியந்தாதி, 05-வ.த செய்யுள் 

சிங்கத்துருவனைச் செற்றவன்சிற்றம் பலமுகடு 

கொங்கிற்கனக மணிந்த வாதித்தன் குலமுதலோன் 
இங்கட்சடையர் தமரதென் செல்வமெனப் பறை3பாக் 

கெங்கட்ிறைவ னிருக்கு வேளூர்மன் னிடங்கழியே. 

(பொ-ழி) ஈ.ரசிங்க உருவங்கொண்ட திருமாலின் செருக் 

கைச் சரபமாய் 9 855 ஈடேசபிரானஅ திருவம்பலத்தை பொன் 
னினால் அலங்கரித்த]; சூரியகுல இரண்யவன்மன் வம்சத்திற்கு 

முதலாயுள்ளவரும், என்னுடைய செல்வம் சிவபிரான் அடியார 

தென்று பறையறைவித்த எங்கள் முதல்வராயுள்ளவர் இருக்கு 

வேளூரில் ௮வதரித்த இடங்கழிராயனார் என்பதாம். 

  

* இருவாதவூரர் புராணம், புத்சரை வாதீல் வென்ற சருக்கம், 11-வது 
செய்யுள் சாண்க 

1 கோயிற்புராணம், இரண்யவன்மச் சருக்கம், தஇிருவிழாச் சருக்கம் 
களையுங்காண்க. a 

t சிதம்பரபுராணம், பாயிரம், 11-வது செய்யுள் காண்க,
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பெரியபுராணம், இடங்கழி நாயனார் புசாணம், 

. ்:. 8:-வஅ செய்யுள். 

அந்நகரத்தினிலிருக்கும் வெளிர்குலத்தரசளித்து 

மன்னியபொன்னம்பலத்து மணிமுகட்டி ற்பாக்கோங்கிற் 

பன்னுதுலைப் பசும்பொன்னாற் பயில்பிழம்பா மிசையணிக்த 

பொன்னெடுக்தோளாதித்தன் புசழ்மரபிற்குடிமுதலோன், 

இச்செய்யுள் மேற்செய்யுளின் கருத்தைக்கொண்டதே ! 

இவைகளில் இடங்கழி நாயனாரை *: கனகமணிந்த . ஆதித்தன் குல 
முதலோன் '* எனவும், 'பசும்பொன்னணிந்த ஆதித்தன் மரபிற் 
குடிமுதலோன் '' எனவும், அறைந்திருக்கின்றது. கனகம் எனி 

னும், பொன்னெனினும் பொருள் ஒன்றே ! தம்பா ஆலயத்தை 

பொன்மயமாக்னெவன் இரண்யவன்மன். இவன் சூரியகுலத்தவன் 

என மேலே எண்டித்தனம், இடங்கழி நாயனாரை சூரியகுல இரண் 
யவன் மன் வம்ஸத்திற்கு முதலாயுள்ளவர் என விளக்கவே * ஆத 

தீதன்குஓ முகலோன்,” '* ஆதித்தன் மரபிற்குடி முதலோன் 
என்றனர்கள், ஆஇத்தன் என்பது சூரியனது பல யெயர்களில் 

ஒன்று, இப்பிரயோகங்களால் சோழன் சூரியகுலத்தவனும், இர 

ண்யவன்மன் வம்ஸத்தவனும் ஆகுவன் என விளங்னெ. இலர் 

சோழனைகலியுக த்திற்குப் பின்னிட்ட இட்சுவாகு வம்ஸத்தில் சாக் 

இயனுடைய பரம்பரையில் உற்பத்தியானவனெனவும், இலர் முசு 

குந்தன் வம்ஸத்தவன் எனவுங் கூறுவர், அப்படி கூறுதற்கு நால் 

வழக்கில. 

” 

நம்பியாண்டார் நம்பியந்தாதி, 82-வது செய்யுள். 

செம்பொன்னணிந்து இற்றம்பலத்தைச் சவெலோகமெய்தி 

Bust spp PHC ara குலமுத லென்பர் நல்ல 

வம்புமலர்த்தில்லை யீசனைச்சூழ மறைவளர்த்தான் 

இம்பனறுந்தொங்கற் கோச்செங்கணா னெனுகித்தனையே * 

(பொ-ரை,) தில்லையின்கண் நடேசபிரானைச் சூமும்படி தில்லை 
மூவாயிரவருக்குத் திருமாளிகை செய்வித் தவ.ராகய கோச்செங் 

.கட்சோழ நாயனார், இதம்பாசபையைப் பொன்னாலலங்கரித்து, 
  

* கோயிற்புராணம், திருவிழாச்சருக்கம் 15-வது செய்யுள் காண்க,
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சிவபிரான் திருவடி. நீழலையடைந்த இ.ரண்யவன்மச் சோழனது 

குலத்திலவதரித்த முதல்வர் என்பர், ற் 

மேத்கூறிய செய்யுட்களின் கருத்தே இதிலும் அமைந்திருக் 
கின்றது, பெரியபுசாண உரையாசிரியராகிய ஸ்ரீ ஆறுமுகத் தம் 

பி.ரா௩ன் சுவாமிகள் 4 இற்றம்பலத்சை பொன்னணிந்தோன் குல 

மூதலென்பர் ” என்பதற்கு * சிதம்பரசபையை பொன்னாலலங் 

கரித்த இரண்யவன்மச் சோழனது குலத்திலவதரித்த முதல்வர்” 

எனவே உரையெழுதியிருக்கன்றார். இதனாலும் சோழர் இரண்ய 

வன்மன் வஸ்த்தவர்கள்* எனலே இனிது விளங்குகின்றது, இதை 
யொத்தே அங்கலேயரும் ௮றைகன் தனர். 

“Trichinopoly is supposed to have been the first 
seat of the cholakingdom, and its founder, one Taym- 
anallt who is supposed to have been a native of Oude, 
or some part of upper Hindustan, Wariurt was his 
capital” Vide, The Tanjore Mahratta Principality. 
Ch. Il. P. 88, ‘ 

“ முதலில் சோழராஜாங்கத்திற்கு திரிசிரபுர திலுள்ள உரையூரே 
தலைஈகா மாகியது, இதை ஸ்தாபித்தவன் அயோத்திதேசத்தவன் '? 
எனப்பட்டிருக்கின் றது, 

அயோத்திக் கரசனாயெ இட்சுவாகுவுக்கு இரண்யவன்மன் 

மூத்த சகோ த.ரனாகையால், சோமழசாஜாக்களுக்கு மூல புருடனா 

கிய இரண்யவன்மன் அ௮அயோத்திதேசத்தவன் எனப்பட்டான் 
அயோத்திதேசத் தரசர்கள் சூரியகுலத்தவர்கள் என்பது சொல் 
லாமலே யமையும், மேலே இரண்யவன் மனை சூரியகுலத்தவன் 

என விளக்கினம், இதனால் இரண்யவன்மன் சூரியகுல சோழன் 

* Vide. Wilk’s History of mysore. Vol. II. P. 582, 
ர அக்கால,ச்தரசர்களை அவனத புஜபலபராக்ரமத்தை கோகு பல 

பெயர்சளால் அழைக்ஈப்பட்ட த, 

  

1 சே-ழன் :--7]16 Titular name of a Dynasty of ancient kings, 
whose first capital was Uriyur, and afterwards Tanjore” (Rottler-) 

§ Oriental Historical manuscripts Vol. II, P, 65. and appen- 
dix. EK, P.365.
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சந்ததிக்கு மூதலாயுள்ளவன் எனவும், தென் இசைக்கு இதம்பர 
த்தை தலைஈகராக்க ஆண்டவரசரில் முதல்வன் எனவும் Qo gi 

விளங்கும். 

சிதம்பாத்தையாண்ட சூரியகுல இரண்யவன்மன் வம்௪த்தி 

தித்த ஒர் சோழன் இக்காலத்து (Surat) Graig oop 
சொல்லப்படும் (செள ராஷ்டிரம்” என்னும் பட்டணத்தையுண்டா 

க் அரசுபுரிந்து வந்தான், இச்செளராஷ்டி ரத்தை யுண்டாக்க 

சோழன் அரசுபுரிர்தது இராமருக்கு சுமார் 000-வருடங்களுக்கு 

முன்* CLES BTS (Tod) டாட்” என்னும் * இராஜஸ்தான் 73 

சரித்திராசரியர் உத்தே௫க்கன்றார், இச் சோழன் குலச்திலுதித்த 
ஜனகாதச்சோழன் மகன் அசசர்சூழாமணிச்சோழன் செளராஷ் 

டிரத்திலிருந்து இக்கு: விஜயஞ் செய்தற்பொருட்டு சைனியங்க 
ளோடு புறப்பட்டு கம்பை பம்பை காவேரியைக் கடந்து செல்கை 

யில் ஆங்கொரு காட்டிற்குள் கோழியொன்று சோழனது யானை 

யோடு சமர்செய்தலால் அவ்விடம் மகுத்துவமானதென யூகித்து, 

ஆங்கொரு: ஈகரத்தையுண்டாக்கி அதற்கு கோழிக்கோடு என்னும் 

பெயர் வ௫த்து ஆண்டதாக செவ்வரந்திப்புசாணம் சூரவாதித்தசரு 

க்கத்தில் சோபிக்கன் ற, கோழிக்கோடுஎன்னும் பெயரையுடைய 

நகர் இரண்டு, ஒன்று மலையரளஞ்ஜில்லா கள்ளிக்கோட்டைக்கருக 

வள்ள, மற்றொன்று திருசனொப்பள்ளி ஜில்லா ஸ்ரீசங்கத்திற்கரு 
இலுள்ள உறையூராகும். கோழிக்கோடு சோழராஜர்களுக்கு உறை 

லிடமாயிருத்தலால் உறையூர் எனப்பட்டது, 6: கோழியுறையூர் " 

(பிங்கலன்). இதை உறைந்தை யெனவும், கிசுளாபுரம் எனவுங் கூறு 

தல் நால்வழக்கு, இதனால் உறையூருக்கு முதலரசன் அரசர் 
சூழாமணிச்சோழன் என யூ௫க்கப்படும். இவன் வம்ஸத்தில் இட 

ங்கழி நாயனார், புகழ்ச்சோழ நாயனார், மங்கையற்கரசியார், கோச் 

செங்கட்சோழ நாயனார் என்பவர்கள் உதித்தனர்கள், அதனா 

லேயே அவர்கள் சோழகுலத்தவர் , என்னுஞ் ஜாதிப்பெ.பரைப் 
ர் 

2: தென்னட்டின் பிரிவுகள். 
பெற்றனர்கள், 

பாண்டி௰காட :--மதுரை, தருரெல்வேலி, திருவாங்கூரின் தென் 
a பகுதியுமாகும். | 
*கம்பராமாயணம், இஷ்டுந்தைகாண்டம், ஆறுசெல்படலம்;$2-வ அ, செய்யுள் , 

8 
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- சோழநாடு: தஞ்சாவூர் திருசினப்பள்ளி, பு.அக்கோட்டையையு 
மூள்ளடக்கும். 

தொண்டமாடு: வட ஆர்க்காடு, சென்னை , செங்கல்பட்டையும் உட் 

uO 5 gw, 

ஈழநாடு சேலத்தின் வடமேற்பகுதியும், மைசூரின் தேன்கீழ்ப் 
பகுதியுஞ் சேர்ந்ததாகும். 

மகதநா6:--தென் ஆர்க்காடு, சேலத்தின் தென்£€ழ்ப்பகுதியு மடங் 
கும். 

கோங்குகாடூ :--கோயம்புத்தூர், நீலகிரி, சேலத்தின் தென்பகுதியு 
மாகும், 

சேரநாடூ :--மலையாளம், கொச்சி, இருவாங்கூரின் வடபகுதியுஞ் 
சேரும், 

என இத்தமிழ்காடாய தென்னாடு எழாகப்பிரிக்கப்படும். அதல், 

சோழநாட்டேல்லை. . 

கம்பர், 

கடல்கழக்குத்தெற்குக் கரைபொரு வெள்ளாறு 

குடதிசையிற் கோட்டைக்கசையா ம்--வடதிசையில் 

எணாட்டபப்பேண்ணை யிருபத்து காற்காசஞ் 

சோணுட்டுக்கெல்லை யெனச் சொல்்ர*. 

ஏணா$--ஈழகாடூ, 
சோணா6€--சோழகா6-, 

புகழேந்தி. 

கடல்கிழக்குத்தெற்கு கரைபுரளும் வெள்ளாறு 
குடதிசைக்குக் கோட்டைக் கரையாம்--வடதிசைக்கு 
ஈழமுதலா யிருபத்து or har gi 
சோழகாட்டெல்கை யெனச் சொல்*, 
  * Vide. William Taylor’s Oriental Historical Manasoripts 
௦. 17, Apperidix. D. P. 26. 

+ சோணாடு = Poetical contraction from சோழநாடு, 6 Chola 
Country, ‘Rotter, Wiistom,
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மெக்கு -வங்காளக்குடாக்கடல். 

தெற்கு: வெள்ளாறு, இ பாண்டியகாட்டிற்கு வடவெல்லை. 

மேற்கு "கோட்டைக்கரை அல்லது குளித் தலை, இது ௮ம 

சாவதியும் காவேரியும் ஓன்று கூடுமிடமாகும்*. 

இதுவே கொங்குகாட்டிற்குக் கழக்கெல்லை. 

வடக்கு :-- ஈழநாடு அல்லது ஈழகாட்டூப்பேண்ணை. மைசூர் 
பிராந்தியத்தையே ஈழநாட ௮ல்லது ஏஎணாட எனப் 
படும், 

Mr. W. Taylor, at Page XI. Vol, I. of the Preface 
to his “ Historical manuscripts” says the Cholamand- 
alam extending “ From the Cauvery onthe South; 
to the Palar, at least, on the North; and from the sea 
onthe East; to the Ghauts on the West. But this 
extensive tract of country, was in after ages, we believe, 

divided tnto two portions, the Cholamandalam proper 
and the Tondamandalam.” 

* சோழமண்டலம் தெற்கில் காவேரியையும், வடக்கில் 

பாலாற்றையும், இழக்கல் வங்காளக் குடாக்கடலையும், மேற்கில் 
மேற்கு மலைத்தூடர்ச்சியையும் எல்லைகளாக வுடையது, ௮2 பிற் 

காலத்தில் சோழமண்டலம் தோண்டமண்டலம் என இருகூழுக்கப் 
பட்ட ” என்றார் டெயிலர் துரை. 

இதனால் சோழநாூ “புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருச் 
னுப்பள்ளி, தென் ஆற்காடு, சேலமுஞ் '' சேர்ந்ததாகும், ஆனால் 

தென் ஆர்க்காட்டையும் சேலத்தையும் மகதகாடு எனப்படும், 
ஒருக்கால் மகதர்களால் இவ்விரு ஜில்லாவும் கம்பர் புகழேந்தி 

காலத்திற்குமுன்பு அல்லது பின்பாவது ஆளப்பட்டி.ரக்கலாம். 

அதேனென்றால் சோழகாட்டிற்கு வடவெல்லை ஈழகாட எனப்பட் 

டிருத்தலாலென்க, அதனால் அவ்வீழ நாட்டிற்கு அல்லத மைசூர் 
நாட்டிற்கு தெற்காயுள்ள ஜில்லாக்களை எல்லாம் சோழகாட்டோடூ 

சேர்த்தெண்ணப்படவேண்டும், 

* Vide, Kongu History, P, 8. 5 
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9. கடைசி சோழனாூய வீரசேக.ரச் சோழன் சாலி 1855 
அதாவது ௮ங்கலேயவாண்டு 1482 வரைக்கும் சோழநாட்டை 

யாண்டு வடுகரிடம் ஓப்புவிக்கப்பட்டது*. வடுகருள் கடச ய.ரச 
னாகிய இராமபத்திரன் தன் தம்பியின் செல்வத்தைப் பார்த்து 

பொருமைகொண்டு, ஷஹாஜி என்னும் மராட்டிய ௮ரசனோடு 

கலந்து துர் ஆலோசனை செய்து சகோதரனுக்கெதிரியாக சண் 

டைசெய்து தோற்கடித்தான். இவ்விதமாக வடுக அரசு ஒழிந்தது4, 

சோழகாட்டிற்கு இராஜதானியாகய தஞ்சாவூர் பதினேழாம் 
நூற்றாண்டின் மத்தியில் ஷஹாஜி ௮. ரசனால் கைப்பற்றப்பட்டது. 

ஷஹாஜீ சவொஜீ மகாராஜாவின் தகப்பன்1, இவன் வம்ஸத்திலுதி 

த்த துளசிஜீ மகாராஜா ஆண்டுவருங்காலத்தில், 1778-ம் வருஷத் 

தில் கருனாடக ஈவாப்பு ௮ங்கலேயர் உதவியைக்கொண்டு தன்வசப் 

படுத்திக்கொண்டான். பிறகு 1775-ம் வருடத்தில் துளசிஜீ மகா 
சாஜாவுக்கு ௮ங்கலேயசால் கொடுக்கப்பட்டது. இவரும் இவர் 

குமாரன் ௮மிர்சில்கு மகாராஜாவும், 1798-ம் வருடம் வரைக்கும் 

ஆண்டார்கள், அ௮வ்வருடத்தில் ௮த்தேசத்தை ௮ங்கிலேயர் ஆள 
வும், அதன் வரும்படியில் ஐந்திலொருபங்கு பெற்றுக்கொள்ள 

வேண்டியதென்றும் ஓர் உடன்படிக்கை துளஜாஜீ மகாராஜாவின் 

பு.த்ரனாகய சர்போஜ மகாராஜாவிடத்தில் செய்துக்கொண்டு பட் 

டங்கட்டினர், இப்போது இசாஜாவில்லை. இவ்விதம் சோழ 

ராஜாங்கம் நசிததுப்போயின, 

௩. தொண்டன். 

1. தொண்டன் சூரியகுலத்தவன், சோழன் வம்ஸத்தி லவ 
தரித்தவன். இவனைச் சட்டி :-- 

இருக்கழுக்குன்றப் பு.சாணம், காட்டுப்படலம், 8-வது செய்யுள். 

முக்கணான் கணகாதர்க்குண் முதன்மைத் துண்டீரனாண்டு 

மிக்கதுண்டீரநாடாய்த் தண்டகவேந்தன் மங்கத் 

தக்கதண்டக நன்னாடாய்த் தபநன்மா தலத்துச்சோழன் 

ஜொக்கதார்த் தோண்டமான் தாத்தாயது தோண்டநாடே, 

* Vide. Pope’s History of India Ch. IV. P. 133. 
«7 Vide. The Tanjore Mahratta Principality. Ch. II, P. 44. 

and Oriental Historical Manuscripts. Vol. I. P. 91-92-201-208.° 
} Vide, Mysore and Coorg. Vol. II. P, 22, 23. 
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இதில் தொண்டமானை *' தபனன்தலத்துச் சோழன் '' எனச் 

சொல்லி யிருத்கன் ௦௮. 

தபனன்தலம் - கரியதலம் 
- சான்றேன்குலம் 

சோழன்--சோழராஜன். 

o} நிசண்டு * 

: சூரியதல சோழவம்ஸத்தவன் '? என்பதுபொருள், தரணி 

செங்கதிரோன் சண்டன் தபநனே யொளியே சான்றேன் '”? என்னு 

நிகண்டால் தப்நன் எனினும், சூரியன் எனினும், சான்றேன் எனி 

னும் பொருள் ;ஒன் தே ! 

இருவேர்காட்டுப் புசாணம். 

தண்டகனாண்டு தண்டககாடாய்த் தாவறுதுண்டீரனாண்டு 

வண்டலர்சோலைக் துண்டிரகாடாய் மலிபுக மீரவிதன் தலத்தான் 

தொண்டரஈன்மாலைத் தொண்டமானண்டு தொண்டநாடாயது தூய 

வண்டர்வான்சுரபிசொரிந்துபால்பெருகியமர்ந்தவிப்பாலிமன்னாடே 

இதில் தொண்டமானை *' இரவிதன்தலத்தான் '' எனப்பட்டி (Hs 

இன்று. £ இரவிதலம் எனினும் சூரியதலம் எனினும் பொருள் 

ஓன்றே.! இதை யொத்தே அ௮ங்கிலேயரும் அறையர். 

The inhabitants first settled in the Dandacarani- 
yum, were not sufficiently thrifty and industrious to 
make any great progress in clearing the land and 
giving a scanty subsistence, they frequently removed to 
other parts of the country; which occasioned the 
Chola Rajah at the time, known by the name of Audon- 

da chakravarti, to adopt a new scheme of turning this 

tract to advantage.”* Vide. Matters on Mirasi Right 

*Vide. Wilks History of Mysore, Vol. I; note to appendix I]. 

Chingalput District Manual. Ch, ITI, P. 110; and Ch. IV. P. 187, 

138; The Madras Journal of Literature ai Science. For the 
க்ரே 1888-1889. Ch. XII. P. 212, 222, 223, 226 to 287; The 

Oriental Historical manuscripts, Vol. IT. P, 65, 66, 144; Salem 

District manual. Ch. 1. P.5 to 7 and Matters On Mirasi Right 
Madras-1862.) P, 234, Taylor’s Catalogue Ruisonne. Vor IIT. 

P, 41-42, ° 
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Selected from the Records of Madras Government. 

Para 59, P. 40. . 7 

::தண்டகாரணியத்தில் பிரதமத்தில் குடியேறினவர்கள் பூமி 
மையத் திருத்துவதில் போ. தமான உழப்பாளிகளாயில்லாது சொற் 

பவரும்படி யுள்ளவர்களாயிருந்தபடியால் அடிக்கடி அந்கிய தேசக் 

களுக்குப் போய்க்கொண்டிருந்தார்கள். அக்காலத்தில் தோண்ட 

மான் சக்கிரவரீத்தி யென்னுஞ் சோழன் பூமியில் பலனுண்டாக 

வேரு உபாயஞ்செய்தான்.” என மிராசு ரயிட்டில் கூறியிருக் 

இன்று. 

The country was called Dandakanadu as it was 
riled by Dandaka. Then it was named Tundiranadu 
in consequence of the reign of Tundira. Afterwards it 
was called Tondanadu as Tondaman, a descendant of 
the Solar race, governed the Kingdom.” Vide. On the 
Original Inhabitants of Bharatavarsa or India. (In 
Madras Journal 1888-89.) Ch. XII. P. 229. 

: கடசியில் சூரியதலத்திலுதித்த தோண்டமான் ஆண்டதால் 

தோண்டநாடாகியது ?”' எனப்பட்டிருக்கன்றஅ, மேற்பகுதிகளால் 

தொண்டன் சூரிமதலத்தவனும், சோழவம்ஸத்தவனுமாகுவன் எனத் 

அணியப்பட்டஅ௫, இத்தொண்டமான் ஆண்டநாட்டை இவனுக்கு 
முன் தண்டகனால் ஆளப்பட்டது, தண்டகன் இட்சுவாகுவின் 

இளைய்குமாரன், இவன் திராவிடரிடமிருக்த பெரிய ஆரணிய 

த்தை வெகுதாரம் அழித்து வடதேசத்திலிருக்து அரசுக்குரிய 
அங்கங்களெல்லாம் அழைப்பித்துக் குடியேற்றி* * மதுமா "'। என் 

னும் ஒரு ஈகரம் உண்டாக்கி, சுக்ரொச்சாரியை குருவாக வத் 
துக்கொண்டு ௮ரசாண்டான், . 

கூர்மபுராணம், இராமன் வைகுந்தமடைந்த வத்தியாயம், 
98-வது செய்யுள், 

வெளிறில்கேள்விச்சுக்கரனையாசானாக்்கவியப்பினொடு 

மொளி ௮ம்வடிவேத்றதண்டனந்தவுலகக்காத்துவருகாளில் 

வளையார்மென்றோளாசையெனும்வெள்ளிமகளைவலிதாகக் 

களிசேர் தண்டன் கலந்திடலுங்கன்னிதாதையொடுமுரைத்தாள். 
2 

* Vide. Ellis’ Papers on Mirasi Right. P, 246,



கூத்திரியகுல விளக்கம், 51 

99-வத செய்யுள், 

மண்டுநீர்வளங்கூர்தேய மறைமுனி சாபக்தன்னாழ் 

தண்டகாரணியமாூக் கடந்தது சனங்களெல்லாம் 

விண்டவனுறைத றன்னால் வியன்சனத்தானமாகி 

யண்டரூர்போன் ததைய வவ்விடமென் று சொன்னான், 

என்னுஞ் செய்யுட்களால் தண்டகன் குருவின் பு,த்திரியாகெ 

அ௮னலையைக் கற்பழித்தமையால் இவன் இராஜ்யம் மாரியினால் 

அழிவுண்டுபோயித்றென்றுக் துலல்குசன்றது, இதற்குப்பிறகே 

தொண்டமானால் அ௮ளப்பட்ட. 

வியைகபுசாணம், காட்டுப்படலம், 2-வது செய்யுள், 

அ௮ண்டரும்புகழ் தண்டீரனாண்டுதுண்டீரகாடாய்த் 

தண்டகன் பின்ன. ராண்டுதண்டகனாடாய்ப்பின்னர்த் 

தொண்டமானாண்டுசொண்டனாடெனத்துலக்கற்றென்ப 

பண்டயன்படைப்புத்தொட்டுப்பயிலுமித்தொல்லைநாடு. 

இதில் அண்டீரனாண்டு, பிறகு தண்டகன் ஆண்டு, கடசி 
யில் சூரியகுலசோழன் பரம்பரையிலுஇித்த தொண்டமானால் 

ஆளப்பட்டசெனப் பரிமளிக்சன்றது. இத்தண்டகாரணியத்தை 

தொண்டமான் அண்டதால் :: கொண்டகாடு, தொண்டமண்ட 

லம்'' எனப்பட்டது*. 

2, தொண்டகாட்டேல்லை, 
கமபா, 

மேத்குப்பவளமலை வேங்கட கேர்வடக்காம், 

ஆர்க்குமுவரி யணிசழக்கு--பார்க்குளுயர் 

தெற்குப்பினாங்கி திகழிருபதின் காதம் 

நற்றொண்ட காடெனவே நாட்டுர், 

மேற்கு -இழ்காற்று மலைத் துடர்ச்சியினோர் பாகமாகிய 

பவளமலை, 

வடக்கு -இருப்பதி அல்லது திருவேங்கடம், 

* Vide On The Oiginal Inhabitants of Bharatavarsa, or 

India P. 225, 226. 

+ Vide, The Madras Journal of Literature and, Science for the 
session 1888—89, Ch. XII. P. 229. 
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இழக்கு அ வங்காளக்குடாக்கடல் 

கத்திரியகுல விளக்கம், 

% 

தெற்கு :--பினாங்கெதி, இப்பெயர்கொண்ட காஇகளிரண்டு . 
இவ்விரண்டும் நந்தி தர்க்கமாலையி லுற்பத்தியாகி 

ஒன்று வடபினாங்க என்னும் பெயரைப்பெற்று 
கடப்பை நெல்லூர் ஜில்லாக்களுக் கூடே சென்று 

சமுத்திரத்தில் விமுகன்றஅ, தென்பினாங்9 சே 

லம், தென்ஆற்காடு ஜில்லாக்களுக்கூடே சென்று 

கூடலூருக் 2680 சமுத்திரத்தில் விழுஇன் 

ற, இக் கவியில் குறிக்கப்பட்ட தெற்கெ 

ல்லை இத்தென்பினாங்கெதியே ! இதை சேயாறு 

என்றும், பெண்ணையாறுயென்றும், ஈழகாட்டூப் 

பேண்ணை யென்றுங் கூறுவர். 

தொண்டமண்டலத்தின் வடகோடியிலிருக்கற புலிக்காட்டே 

AEG (Pulicat 18166) அருகாமையில் சுவர்ன மு ஈதியோரமா 

யிருக்கும் ஸ்ரீ ௮ரிக்கோட்டை. என்னும் சொமத்திலிருக்து தென் 

பினாங் நதியின் முகத்துவாசத்திற்கு கேர்கோடொன்திழுக்தால் 

சற்றேரக்குறைய 160-மயில் தாரமென யூ௫க்கப்படுகின்றது. இத 

னால் இத்தொண்டகாடு நேர்தென்வடல்காரம் 30-காதம் அதா 

வது 160-மைல் என விளங்குகின்றது, 

புகழேந்தி, 

செயா.றுதெற்குத் திருவேங்கடம் வடக்கு 
மாயாகடல் இழக்கு மானனையீர்--மேய 

இடபூரி மேற்கே யிதுதொண்டராட்டி ன் 

இடந்தனைச் சொன்னா ரிசைந்து, 

மேத்கு :--இடபடரிமலை, இது நந்தி தர்க்கத்தின் ௮௬9 

அள்ள. 
வடக்கு :-- இருவேங்கடம். 

இழக்கு :--வங்காளக் குடாக்கடல், 

தெற்கு:--சேயாறு*, இப்பெயர்கொண்ட ஈஇிகளிரண்டு, ஒன் 

று ஈழகாட்டுப் பெண்ணைக்கு உபநதியாகய புண் 
ணிய ஆற்றுக்கு வடக்கும்; *சென்கமா” (Senga- 
  

* Cheyar, Vide, Chingalput District Manual. Ch. I. P. 1-2.
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-ma.) என்னும்இடத்திற் கருகிலுள்ள ““சாவடை 
மலை” (Jawadi) யிலுதித்துச் சென்று, காஞ்சி 

புரத்திற்குச் சற்று தென்குழக்கே திருமூக்கூடல் 

என்னுமிடத்தில் பாலாற்மோடு கூடுகின்றது, மற் 

மொன்று ஈழநாட்டுச் சேயாறு என்று சொல்லப் 

படும், அதுதான் சேலம் தென்ஆற்காடு ஜில்லாக் 

களின் வழியே செல்லும் தென்பினாங்கினி யென் 

னும் தென்பெண்ணையானு, இதுவே தெற்கெல்லை. 

தேன்பினாங்கியென்னும் BDSG ஈழநாட்டூச் சேயாறு என்னும் 

பெயருண்டானதத்குக் காரணம் சோழலம்ஸத்தைச் சார்ந்த ஈழன்$ 

இலங்கையை கைபற்றுமுன் , தற்காலத்தில் மைசூர் எனப்படும் 

இராஜ்யத்தின் தென் இழ்ப்பகுதியை யாண்டுக்கொண் டிருந்தபடி 

யால் அந்சுநாட்டி ற்கு ஈழநாடூ என்னும் பெயருண்டாயிற்று, தென் 

பினாங்க என்னுஞ் சேயாறு அந்த ஈழநாட்டில் உற்பத்தியாகன்ற 

படியால் அதற்கு ஈழகாட்டூச் சேயாறு எனப்பட்ட. 

'இருக்கழுக்குன் றப் புராணம், காட்டுப்படலம் 

1-வத, செய்யுள், 

வண்டீரமலர்த்தேன் மாந்தும் பெண்ணையின் வடபால்வேழம் 

கண்டீரவங் கண்டார்க்குக் காளத்தி வரையின்தென்பால் 

றண்டீரப்புணரி மேல்பாத் பவளமா சைலக்கழ்பாற் 

றுண்டீரத்திருகாடென்னு மதன்வளர் தொகுத்துச்சொல்வாம். 

மேற்கு--பவளமலை 

வடக்கு--காளத்திமலை 

இழக்கு--வங்காளக்குடாக்கடல் 

தெற்கு--பெண்ணையாறு, 

தொண்டமான் ஆளுங்காலத்தில் வடக்கெல்லை திருவேங்கட 

த்தையும், அதற்கு வடகிழக்கில் இல பத்துமயில் தூரத்திலுள்ள 

காளஸ்திரியையும் வரையறுத்திறுக்கன்றது, இவனுக்கு முன் 

© * Vide Tennent’s Ceylon, Vol. T, Part IIL. Uh. X. P, 395, ae 

சைலபுராணம், இர்த்தச்சருச்கம், 21-வது செய்யுள்காண்கு, 

0 
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தடகன் ஆளுங்காலத்தில் விர்தயமலை வரைக்கும் முள்ள பூமியை 

தண்டகாரணிய* மெனப்பட்டது, ‘ 

கம்ப்.ராமாயணம், ஆரணியகாண்டம், ௮க.த்தியப்படலம் 

8-வ௫ செய்யுள், 

பண்டயவயன்் றரு பாலஇல் ஓரும் 

முண்டரு மோனரு முதலி னோர்கள த் 

தண்டகவனத்துறை தவத்துளோர்கடாம் 

கண்டனரிராமனைக் களிக்குஞ் சிந்தையார், 

என்பதால் ஸ்ரீராமர் வருங்காலத்தில் இத்தண்டகநாடு காடா 

இடைக்கடையே இருடிகளாலம், தஇிராவிடராலும், வசிக்கப் 

பட்டுவந்தது. பிறகு அர்ச்சுனன் இர்த்தயாத்திரை காலத்திலும், 

இராஜசூயாகத்தில் சகாதேவன் தட்சணம் நோக்க திக்குவிஜ 

யஞ்செய்த காலத்திலும், ஏறக்குறைய காடுகள் முழுவதும் எடு 

பட்டுப்போயிற்று, பிறகே சூரியகுலசோழன் வம்ஸ.த்தவனாகிய 

தொண்டமானால் ஆளப்பட்டுவர்,5.௮. கடசியில் இத்தொண்டகாட் 

டின் ஓர் பகுதியாகிய வட.ஆர்க்காடு, இருப்பதிக்கருலுள்ள சந் 

இரஎரி பட்டணத்தையாண்ட ஓர் அரசனால் ஆளப்பட்டுவந்தது. 

இவன் உத்தரவால். 1089-ம், வருடத்தில் ௮ங்கலேயர் குடியிருக் 

கும்படி ௮னுமதிபெற்று, பிறகு 1646-ம் வருடம் ௮வ்வரசு 

துலுக்க.ரால் ந௫த்துவிடப்பட்டது. கடியில் 1752-ம் வருடத் 

தில் £அங்கிலேயரால் பிடி தீதுக்கொள்ளப்பட்ட.து. 1708-ம் வரு 

டத்தில் செங்கல்பட்டை ஆர்க்காடு ஈவாப்பால் அங்கலேயருக்கு 

ஜாரோகவிடப்பட்டது. இவ்விதம் தொண்டவம்ஸம் ஈ௫த்தது. 

௪, ஈழன்: 

அருணாசலபு.ராணம், தீர்த்தச்சருக்கம், 
91-வது செய்யுள். 

புண்ணிய வாறுதெய்வ மலைக்குமேற் நிசையிற்போங்கும் 

நண்ணிய புண்ணியாற்றா ரேன்றபேர் நகரந்தானும் 
  

*தண்டகாரணியம்:--“*1% ஐழற£க08 %0 1௨76 0851202460 616 ஜ:0216 

portion of the Country South of the Kristna River, down to the 

extreme of the Peninsula of India and expecially the district aftey- 

wards called Tondamandalam.” Vide Rottler’s Dictionary, Part 
III P. 18, “A fdrest South of Oude” (Winslow Dictionary.)
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எண்ணிய ஈதியின்மூழ்கி யீழனேன் றாரசன்றீங்காம்: 
பெண்ணியல் வடிவந்தீர்ந்தான் வடிவமும் பேறம்பேற்றான். 

(இ-ள்.) ' தெய்விகம்பொருந்திய அருணாசலமலையின் மேல் 

பாரிசத்தில் புண்ணியஈதி என்று ஒருநதியுண்டு, அதனருகே புண் 
ணியாற்றார் என் று ஒருஈகரம் உண்டு, ௮தையாண்ட ஈழன் என்கிற 
அரசன் தனக்குத் தீங்காகவர்தடைக்த பெண்ணுருவத்தை 26 

நதியில் மூழ்கித்தீர்ந்து, நல்ல உருவமும் வேண்டியபேறும் பெற் 
மூன்”* என்பதாம், 

இதில் கூறும் அருணாசலமலை தென் அர்க்காட்டின் வட 

மேல்கோடியிலுள்ள௮. இதை சோணசைலம் எனிலும், திரு” 

வண்ணாமலை எனினும் ஓக்காம், இதற்கு மேல்பாரிசத்திலேயே 

புண்ணிய ஆறு என்னும் நதியோடுகன்றது, இதை விருஷ 
தாவதிநதி எனவும் அழைக்கப்படும், இவ்விருவ.தாவதிரநதிர* அல் 
as புண்ணிய ஆறு தேன்பேண்ணையாற்றின் உபகதியாகும். 

௮து மைசூர் கோலார் ஜில்லாவின் மேற்கிலும், ஈந்திதுர்க்க மலை 

யின் தெற்கிலுமுள்ள வேக்கலேரி மலையின் இழ்ச்சருகலுதித் அ 
தென்கழக்காய் சேலத்தினூடேசென்று, அங்குஷக்கரிக் கருகல், 

மேற்படி. வேச்கலேரிபலையின் தென்மேத்குச் சருலுள்ள மார்க் 
கண்டேஸ்வரர் கோவிலுக்கருகில் உதித்து, தென்னோக்கயோடி. 
வரும் மார்க்கண்டாஈதிழ யோடு கலந்து, திருவண்ணாமலைக்கு 
சில மயில் மேற்கிலும், சேலத்தின் இழக்கெல்லையிலும், உள்ள 

கிருஷ்ண௫ிரிக்கருல் தென்பெண்ணையோடு சேருகின்றது, இப் 

புண்ணிய ஆறு அல்லத விருஷதாவதி நதியின் தென்களையிலேயே 
புண்ணிய ஆற்றார் உள்ளது, 

_ “Atur§:—Chief town of the taluk of the same name; 
situated on the trunk road from Salem to Cuddalore, 
andon the Varishthavathi river. A large Fort and 
Post Office. Vide, The Indian Companion or General 
Statistics of India, P. 870. 

* இவ்வுரை மழவை--மகாவிங்கையரது. 

+ Vide The Mysore and Coorg, Vol. 11, P. 1388, 

« { Vide, "he Mysore and Coorg, Vol. Il, P. 126, 128. 

§ Vide, A Manual of the Salem District, Ch. III, P, 81-82. 
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இதில் ஆற்றார் என்பது சேலத்திலுள்ள ஒன்பது தாஜுக் 

காக்களுள் ஒன்று, ௮2 விருஷதாவதிஈதி அல்லத புண்ணிய ஆற் 
றின் கசையிலுள்ள.து”' எனவுங் கூறுகின் ஐ௮. இப்பகுதி மேற்கூறிய 

அ௮ருணாசலபுசாணச் செய்யுளே யொத்துவருகன் றத, அருணாசல 

புராணத்தில் கூறிய புண்ணிய ஆத்தூரையே அ௮க்கிலேயப் பகுதி 
யில் ஆற்றார் எனப் பட்டிருக்இன்றது. ஈழராஜன்' தனக்குத் தீங் 

காகவந்தடைந்த பெண்ணுருவத்தை அ௮வ்விருஷதாவதி ஆற்றில் 

மூழ்பப் போக்யெதால், அவ்வாறு புண்ணிய ஆறுயெனவும், அதை 

யடுத்த ஊர் புண்ணியவாற்றுர் எனவுங் கூறப்பட்டது, இப் புண் 

ணிய ஆற்றார் அல்லது புண்ணியககரம் மைசூரின் தென் £ழ்ப்பகு 

"ஐயும், சேலத்தின் வடபகுஇயுமாகிய ஈழமாட்டிற்கு ஈழராஜன் 
ஆளுங்காலத்தில் இராஜதானியாயிருந்த சிறப்புறுபட்டினம். ௮ப் 
பாகத்தை ஈழராஜன் ஆண்டமையால், ௮ப்புண்ணிய ஆற்றுக்கும், 
ஜாவடைமலைக்கும் மத்தியிலுள்ள ஓர் மலைக்கு ஈழகிரி* எனவும் ; 

இவ்வீழகாட்டூடேசேல்லும் தேன் பேண்ணையாற்றிற்கு ஈழகாட்டப் 
பேண்ணை யெனவும் பெயசளிக்கப்பட்டது, ஈழநாட்6ப்பேண்ணை 

எனினும், தேன்பேண்ணை யெனினும், தென்பினாங்கினி எனினும் 
பொருக்தும். இத்தென் பெண்ணையாறு மைசூர் நர் இதர்க்கத்தின் 

£ழ்ச்சருல் சென்னகேசவமலைக்கருகில் உதித்த, தென்னோக்கி 

பெங்களூர் ஜில்லாவினூடேசென்று, பிறகு €ழ்கோக்கி சேலத் 
தில் இருஷ்ண௫ரிக்கருகல் புண்ணிய ஆற்றையேற்று, தென் ஆர்க் 

காட்டைக்கடக் த, கூடலூருக்கு சல மயில் வடக்கில் சமுத்திர 

சங்கமாஇன்றதர. இப்பெண்ணையாற்றைச் சுட்டி :-- 

கம்பர், 

கடல்இழக்குத்தெற்குக் கரைபொரு வெள்ளாறு 
குடதிசையிற் கோட்டைக் கரையாம்--வட திசையில் 
ஏணாட்டுப்பேண்ணையிருபத்து நாற்காதம் ் 

சோணாட்டூக் கேல்லையெனச் சொல், 

* Vide The Salem District Manual Vol. I. P. 9), 91, 97, 129, 
176, 289, 291,362, 363; 440, 413 to 416,446: The Indian Com- 

panion or General Statistics of India, P. 876, and The Madras 
Journal of Literature and Science Vol. XV, No. 34, P. 41. 

+ Vide, The Mysore and Coorg, Vol. Il, P. 75 The Indian 

Companion or General Statistics of India, P. 819; Pope’s History of 
India. Introduction, P- 26; and Manual of The South Artot 
District, Part HI, P. 175. 

 



அத் திரியகுல விளக்கம். ட 57 

இப்பிசயோகத்தில் சோழகாட்டிற்கு வடவேல்லை எணாட்டப் 

பெண்ணை எனப்பட்டிருக்ன்றது. *' வடதிசையில்--வடக்கில், 
ஏணாட்6--ஈழகாட்ட., பேண்ணை -பெண்ணையாறு; அதாவ, சோழ 

நாட்டிற்கு வடவேல்லை ஈழகாட்டூ்ப்பேண்ணை. யெனப்படும். இதை 

1! உல்லியம் டெயிலர்” (9471111௨0௫. 1 2371௦1.) மொழிபெயர்த் 
இருக்கின்றார். ச 

(17251 85 [2 as the sea, to the south as far as the 

Vellar, to the West as far as Cotta-Karci, as far as 
the Penniyar (river) of the Yenad (country) to the 

north; to the extent of twenty-four kadams (240 miles) ; 
are the boundaries of the Solam Kingdom.” Vide 
Oriental Historical Manuscripts, Vol. II, Appendix D, 
P, 26. 

இவ்விரு பகுதிகளிலுவ் கூறும் ஏஎணா€ என்பது ஈழகா6€ எனப் 

பொருள்படும், ௮ :'சோழகாடு, சோணாடு” எனப்படுவகைப் 

போலென்க, 

கட்டளை கலித்துறை. 

ஈணாட்டிரண்டூ மலைகாட்டிலொன்று கொக்கேழுவையை 

வாணாட்டீரேழு நகொட்டெழுமூன் ஜொன்றைந்தாம் வடக்கிற் 

சோணுட்டொருநாத்றுத் தொண்ணாறென்றோர்வர் அளுவத்தொ 

நாணாட்டியதொண்ட ஈன்னாட்டிலாறைக் திருககசே. [ன்று 

என்னும் இப்பாசுரத்தில்வரும் ஈணடூ ஈழகாடைக்குறிக்கும் 

இதனால் ஈண் எனினும், எண எனினும், ஈழநாடூ எனினும் 

பொருள் ஒன்தே! இதை யனுசரித்தெ கம்பரும் ஏணுட்டுப்பேண்ணை 

என்பது ஈழநாட்டுப்பேண்ணேயை. இத்தேன்பேண்ணையாறு ஈழரா 

ஜன் ஆண்ட எஈழநாடீடில் உற்பத்தியாகி, அவ்வீழநாட்டூடே சேல்லுத 

லால் ஈழநாட்டூப்பேண்ணை யெளப்பட்டது. இதைப்போல் தந்தி 

அர்ச்கமலையில் ₹ பாலாறும், வடபெண்ணையும் '” உற்பத்தியாகின் 

2௮. பாலாறு நந்இதுர்க்கமலையில் உற்பத்தியாகி &ழ்கோக்கி 

தொண்டரகாடாகிய வட ஆர்க்காடு, செங்கல்பட்டு ஜில்லாக்களுக் 

கூடேசென்று சமுத்திரசங்கமாஇன்றது*. வடபெண்ணை நந்தி 

* Vide, A Manual of The Chingleput District, Ch. I, P. 1. 
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தூர்க்கமலையில் உற்பத்தியாகி வடகோக்கி அனந்தபு.ரம்சென்று, 
அதற்குக் இழக்உலுள்ள கடப்பை கெல்தார் ஜில்லாக்களுக்கூடே 
சென்று சமுத்திரசங்கமாகின் ௦ தர, இவ்வட பெண்ணையும், பாலா 

றும் பாயும் பாகத்தை ஈழன் ஆண்ட தாகப் புலப்படவில்லை, ஆண் 
டிருந்தால் அவைகளும் ௮ப்பெயசைப்பெத்றே யிருக்கும், அப்படி. 

ஆளவுமில்லை. அப்பாகம் தொண்டகாட்டோடு சேர்க்கப்படும். 

தென்பெண்ணைபாயும் பாகத்தையே அதாவ. மைசூரின் தென் 

இழ்ப்பகுதியையும், சேலத்தின் வடபகுதிவயயுமே ஈழன் ஆண்ட 

தாக நூற்கள் தெரிவிக்கின்றது. அதனால் ௮த தென் பெண்ணையாறு 
ஈழநாட்டுப் பேண்ணை யெனப்பட்ட து, 

* புகழேந்தி, 

கடல்கழக்குத்தெற்கு கரைபுரளும் வெள்ளாறு 

குடதிசைக்குக் கோட்டைக் கரையாம்--வடதிசைக்க 

ஈழமிதலா யிருபத்து காற்காதம் 

சோழநாட்டேலலை யெனச் சொல், 

6 

இங்கே சோழசாட்டிற்கு ': வடதிசையில் ஈழழதலா ”” எனச் 
சொல்லியிருக்கின்றது, “* வடதிசைக்த--வடக்கில, ஈழம்--ஈழநாட, 

ழதலா--ஆதியாக ;) அதாவது, ' சோழநாட்டிற்த வடவேல்லை ஈழநாடு 
ழதல் ” எனப்படும். இதை “ உல்லியம் டெயிலர் '” மொழிபெயர்த் 
திருக்கன்றார். 

*‘ The sea to the East, to the South the Vellar, 
to the West Cotta-Karee, to the North as far as Ila; 
being twenty four kadams is the boundary of the Solam 
country.” Vide, William Taylor’s Oriental Historical 
Manuscripts, Vol. II, Appendix D. P. 26. 

QB “O_Yot ger” mphoms&5i (As far as Ila.) 
என்றார், மேலே * புகழேந்தி" ஈழழதலா என்றார், இருவர் 
வாக்கும் சோழகேசத்திற்கு வடவெல்லை ஈழநாடு எனப்படுஇன் 
2௮. அதாவது *மைளசூர், சேலத்தையே '” ஈழநாடு எனப்படும். 

* Vide, Pope’s History of India, Introduction P. 25, and , 
Mysore and Coorg, Vol. IT, P. 184.
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Mirtanjeya Pattar. 

“To the East the Sea, on the South the Vellar, on 

the West Cottei-karei, on the North Izham (or Ilam), 

from East to West twelve Kadams, from South to’ 

North twelve Kadams; making together twenty-four 
Kadams. The boundaries of the Cholam country”. 
Vide. Oriental Historical Maunscripts, vol, I]. Ap- 

pendix D. P. 27. 

இப்பிரயோகங்களில் கூறும் ஈழம் என்பது ஈழநாடூ எனப் 

பொருள் படும். * சேலத்தின் தென்பகுதி, தென் ஆர்க்காடு, திரு 

சுனாப்பள்ளி, தஞ்சாவூர் ” என்பவைகளையே சோழநாடூ எனப் 

படும், இச்சோழசகாட்டி.ற்கு வடக்கலேயே ' சேலத்தின் வட 

பகுதியும், மைசூரும்'” இருப்பது, ௮ப்பகுதியையே ஈழன் ஆண்ட 

தாக அருணாசலபு.ராணத்தாரும், டென்னட் (Tennent), OW 
லர் (Taylore) அரையும் தேடித்திட்டியிருக்கன்றார்கள், YB 

களை யனுசரித்தே கம்பரும், புகழேர்தியும் சோழதேசத்திற்கு 

வடவெல்லை ஈழம், ஈழநாட்டுப்பேண்ணை என்றது, இதை இன்னும் 

வற்புறுத் துன்னார் கம்பர். 

ஏரெழுபது, பாயிரம், 4-வது சுவி, 

ஈழமண்டலமழுதலேன வுலகத் 

தெண்ணுமண்டலத்தெரி uc Cat st 

தாழமண்டலத் சேம்பியன் மரபினோர்த் 

தாமெலாம் பிறர்தினிய பல்வளத்தின் 

° வாழுமண்டலங் கனகமு மணிகளும் 

வரம்பில் காவிரிகுரம் பினிற்கொழிக்குஞ் 

சோழமண்டலமித.த்கணை யாமெனச் 

சொல்லுமண்டலஞ் சொல்வத தில்லையே, 

இச்செய்யுள் சோழராஜாக்கனது ஆட்சிசெல்லக்கூடியதேயம் 

 ஈழமண்டலழதல் ” என வரையறுத்திருக்கன் ஐது. ஈழனுநீ்தொண் 

உ௮ும் சோழனுக்தப் பகுதிகட்டக்கூடியவர்கள். அதனாலேயே கம் 

பர் “ ஈழமண்டலழதல் செம்பியன்மரபீனேர்க்த தாழமண்டலம் ” என்
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பத, இதை வாதவூரர், புமாணத்திலும்,;சேலஞ் சரித்திரத்திலுங்* 

காண்க. இக்சும்பர் வாக்கு மேலே :: ஈழ்ழதலா '' எனக் கூறிய 
புகழேந்திவாக்கிற்கு ஒக்துவருகன்றது. அதனால் இருவர் வாக் 

கும் ஈமநாட்டை சோழநாட்டிந்த வடவேலலையெனத் அணிகின்றது, 

் “7 205. £. 0. 116 68 success of the first usurp- 
ers encouraged the ambition of fresh aspirants, and 
barely ten years elapsed till the first regular invasion 
of the island took place, under the illustrious Ela, who, 

with an army from Mysore, (then called Chola) sub- 

dued the entire of Ceylon, north of the Mahawelliganga, 

and Compelled the chief of the rest of the island, and 
the kings of Rohuna and Mayah., to acknowledge his 

supremacy and become his tributaries.” Vide. Sir 
James Emerson Tennent’s Ceylon. Vol, I. Part III. ch 
X, P. 396. 

இ. மு, % 205-ம் வருடத்தில், இலங்கைக்குப் போனவர்கள் 

எளிதில் ஜெயமடைந்த காரணத்தால் தைரியமடைந்து, மற்றவர் 

களும் போய் இராஜ்யத்தைக் சைபற்ற வேண்டுமென் றபேட்சித்த 

னர். பத்துவநடத்திற்கள்ளாக மைசூரிலிநந்து கீர்த்திப்பெற்ற ஈழரா 
ஐன் இலங்கைத்தீவின்மேல் படை மேடூத்துச்சேன்று, மகாவல்லி கங் 
கைகதிக்கு வடச்சிலுள்ள பூமிமுழுமையுஞ் ஜெயித, மிகுதிபாக 

மாகிய “ரோகண்ணா,மேயா"” என்னும் பட்டணங்களின் அரசர்களை 
யும் தனக்குக் 8ழ்ப்படுத்திக் கப்பங்கட்டும்படி செய்தான்'” எனச் 
சிலோன் சரித்திரத்தில் செப்பியிருக்கன்றஅ. இப்பகுதி ஈழன் 
  

* To this grand old empire the Barahmahal and the adjacent 
districts of Salem, North and South Arcot, and Mysore, belonged 
from the earliest historical period in which traces of them have 
been discovered, when they were conquered and annexed to their 
dominions by the chola kings of Tanjore”. vide, Salem District 
manual, Vol. I.ch. I. P. 11. 

+ Vide, Turnour’s Epitome. P.17; Rajavali. P. 188; and 
Rajaratnacari. ch. II. 

1௫. மு, (3. 0) 24௦0௨௦ போ) என்பது இருஸ் து பிறப்பதற்கு முன் 
காலத்தையும், இ. பி,(&. 0.04, 9), 4/0 Christ.) என்பது இருஸ்து 
பிறத்ததற்குப் பின், காலத்தையுங் குறிக்கும்,
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என்னும் ௮ரசன், பைசூர் பிரதேசத்தை யாண்டவன் எனவும் 

அ௮ருணாசலபுரீணத்தை யொத்துவருகன் றது, 

‘‘ Near Elloora, a fine tank has of late years been 
repaired by government, and affords the means of 
irrigation to a very fertile tract of land. The spring 
that here rises, is supposed to possess miraculous 

properties, and to have cured the Rajah Eloo of his 

leprosy ;in gratitued for which, he is said to have 
excavated the remarkable temple of Kailas, in the 
neighbouring hills. This most excellent Princess, whos¢ 
life was devoted to acts of Philanthropy and Piety, has 
built many wells and baolees in this part of the country 
for the use of the way farer.” Vide The Madras Journal 
of Literature and Science in 1849. Vol XV, No. 36, 

P, 519, 

© எல்லூராவுக்கர௬இல் சில வருடங்களுக்குமுன் கவர்ன்மெண் 

டாரால் பழுதுபார்க்கப்பட்ட ஒரு நேர்த்தியான தடாகம் உண்டு, 

அதில் ஈழராஜன்ழழ்கி தனக்கண்டாகிய தஷ்டநோமைர் போக்கீயதால், 

அற்புதப்பொருளை யுடைத்தாயிருப்பதாகயெண்ணி ௮சைச்சூழ் 

ந்த பிரதேசங்களில் யாத்திரீகர்களுக்கு உபயோசப்படும்படி. 

கோயில் தடாகம் முதலியவைகளைக்கட்டி, பரோபகாரச்சக் 
தையையும், பக்தியையும் வளர்த்துவந்தான்.”” என *' மதராஸ் 

ஜர்னலில்" கூறியுள்ள. 

இப்பகுதியிற்கூறிய ஈடிராஜனைப்போல், இரண்யவன்மன் சவ 

கெங்கையில்மூழ்9 வெண் குஷ்டத்தை போக்கயதாக கோயிற்புசா 

ணத்திதும் ; நிருகச்சக்ரெவர் த்தி கெகனைகதியில் மூழ்கி குஷ்டத் 

தைப் போக்யெதாக *' மைசூர் அண்டு கூர்க்கு '” (143/5016 ௨0 

0002. 7௦1. 17. 1, 147, 175)! சரித்செத்திலும் கூறியுள் 

ளது. ஆனால் “' மதராஸ் ஜர்னலில்? ஈழராஜன் ஈதிபில்மூழ்கி 

குஷ்டகோயை தீர்த்ததாகவும், “அருணாசல புசாணத்தில்” பெண் 

ணுருவத்தைப் போக்யெதாகவும் பாடபேதம் எற்பட்டிருப்பி 

* * Vide The Indian Companion or General Statistics cf India, 
P. 689, 1016, 1083, , 

10
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னும்; ஈழராஜன் என்பவன் ஒருவன் உண்டெனவும், அவன் ஏதோ 

ஒரு கோயைப்போக்கிக் சர்த்தியோடு, பைசூர் பிரதேசத்தை 
யாண்டான் எனவும். அதனால் ௮ம் மைசூர் பிரதேசம் “ஈழம், 

ஈழிநாடு, ஈடிமண்டலம்'' என்னும் பெயரைப் பெற்றதெனவும் 
புகழேந்தி, கம்பர் முதலியோர் வாக்கால் செவ்வெனே துலங்கு 
கின்றது. எவரால் sitar விளக்கமுற்றதோ அவர் பெயரால் 

Atssnr அ௮ழைக்கப்படல் ஆன்றோர் வழக்கு*. அது சோழாாஜ 
னல் ஆளப்பட்ட திரு9னொாப்பள்ளி, தஞ்சாவூரை சோழம் எனஃ௨ம், 

பாண்டியராஜனுல் ஆளப்பட்ட மதுரை, திருநெல்வேலியை பாண்டி 
யம் எனவுவ் கூறுவதைப்போல் ; ஈழ ராஜணல் ஆளப்பட்ட சேலத் 
தின் வடப்ததியையும், மைதரையும் “ ஈழம், ஈழநாடு, ஈழிமண்டலம் 
எனப்பட்டது. 

2. இலங்கை என்பது இந்துதேசத் தரசாட்டிக்குட்பட்ட 
ஓர் தீவு. இது இந்தியாவுக்குத் தெற்கில் இர்துமகாசமுத்திரத் 
திலுள்ளது. :* லங்கா” என்பது ஸமஸ்கிருதவார்த்தை, ற 
ப்புள்ள, சோதியுள்ள '' என்பது சப்தார்த்.தம். இத்த-வ புத்தர் 
தங்களது காவியத்தில் இந்தியா ஓரத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்ட 
மூத்து” என்றனர், னர் “இரத்தினத்இவு"' என்றனர், இரேக்கர் 
“மாணிக்கத்தீவு'' என்றனர் 1 இத்தகைய சிறப்புறு இவை பூர்வம் 
இராவணனால் அரசாட்சி செய்யப்பட்டத, இ.ராவணன் இசாட் 
சதக்குலகத்தவன், ஸ்ரீராமர் காலத்தவன், இராவண சம்மாரத் 
திற்குப் பிறகு இலங்கை முக்கால்பாசம் சமுத்திரத்தால் முழு 
கப்பெற்று, 1 நின்ற கால்பாகம் யாக்கர் நாகர் என்னுஞ் சாதி 
யார்களால் வூக்கப்பட்டு வந்து, யாக்கர்பேயையும், நாகர் பாம் 
பையும் வணங்கப்பட்டவர்கள்6, இவர்கள் ஈம்தேசத்து திராவிடர் 

*சுந்தரமூர்த் இசுவாம்கள் தேவாரம், திருகாட்டுிச்தொசை, 7வது பதிகத் தையும், பழனித்தலபுசாணம், கசர்செய்சருக்கம், 18-வ.து செய்யுளையுங்கா 
ew and vide Bengal District Gazetteers, Vol. க தூர Pi, 

t Vide. Tennent’s Ceylon. Vol.I. Part, I, ch. I. P. 8-4; and Pope’s History of India. Introduction, P. 28. 
{ Vide. Rajavali. Vol. II. P. 180. 190; and Tennent’s Ceylon Vol. T. Part. I. ch. I. P. 9, 

§ Vide Tennent’s Ceylon. Vol. 1. Part. III. ch. II. P. 330 and History of, Ceylon Part. I, P. 3 6 ,



அத்திரியகுல விளக்கம், 63 

களசசிய **குறவர், மறவர், வேடர்" இவர்களைப் போன் றவர்கள். 

இவர்களையே ஈ இலங்கைக்குப் பூர்வகுடிகள் எனப்படும்*. இவர் 
கள் இலங்கையை இராவணஜனுக்குப் பிறகு, 548, 1. 0. வருடம் 
வரைக்கும் அதாவது கலியுகம் 2558-ம் வருடம் வரைக்கும் சுயேச் 

சையாய் புழங்கப்பட்டு வந்தார்கள், பிறகு 548-13, 6, வருடத்தி 
லிருந்து, 277 4. 1). வருடம்வரைக்கும், ௮தாவது, 821 - வரு 
டம் சூரியகுல வரசனாகிய விஜயன் பரம்பரையிலுதித்த, 54 ௮ர 
சர்களால் வரிசைக்கொமமாக ஆளப்பட்டுவக்து, “சூரியகுல விஜ 

woh” லிருந்து “wants” வரைக்கும் எற்பட்ட 84, ௮ரசர்க 

ளது அரசாட்சிக்கு பெரிய அரசாட்சியென்று “$(மஹாவம்சோ”" 

என்னும் புத்தகத்தில் கூறியுள்ள, :*மஹாவம்சோ" என்றால் 

“டுபதிய அரசாட்சியின் வம்ஸம்”ர் என்பது சப்தார்த்தம், இம் 

* மஹாவம்சோ '' என்னும் புத்தகம் இங்களரது பல மூக்யெபுத்த 

கங்களுள் ஒன்று, இத “டாட்டு€ீனா ௮ரசனது மாமனாகய 

' மஹானமோ ” என்பவ.ரால் இயற்றப்பட்டது, இதை முன்பா 

கமெனப்படும். இம் முன்பாகத்தை “டர்னர்” துரையால் 1886-ம் 

வருடத்தில் ௮ங்கலேய பாஷையில் மொழி பெயர்க்கப் பட்டது. 

பின்பாகம், 278-&, 1), வருடத்திலிருந்து 1799-&. 1), வருடம் 
வசைக்கும் ௮ரசாண்ட 120-அ௮ரசர்களது ௮ரசாட்சியைக் குறிக் 

கும், இவ்விரண்டாம்பாகம் $ பாராக்ரெமபாகு ௮ரசனஅ உத்தர 

வால் இயற்றப்பட்ட. இவ்விருபாகத்திலும் ஏற்பட்ட இலங்கை 
யாசர்கள் 174 ஆகும், 2842, வருடம் ஆண்டார்கள். 4 அதாவது 

அங்லேயவாண்டு 1799-ம் வருடம்வரைக்கும் இலங்கையை ௮.ர 

சாண்டார்கள். , பிறகு ௮ங்கலேயசால் சுவாதீன மாக்க்கொள்ளப் 

பட்டது, 
  

** Vide. Tennent’s Ceylon. Vol. I. Part. III. ch. II. 828. 

t Vide. Tennent’s Ceylon. Vol. I. Part. III. ch. I. P. 315; and 
The History of Ceylon, Part. IT. ch. IV. P- 19. 

ft Vide. Tennent’s Ceylon. Vol.I. Part. Ill. ch. I. P. 820. to 
324; and Mahavansa. 

$ இரண்டாம்பாகம். 1889 ஹூத்தில் (1, 0. 17411௨) 'விஜூன்னா'' 
என்பவரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ௮. 

» (Vide. Tennent’s Ceylon. Vol. I. Part. III. ch. I, P. 817, 
and Epitome of the History of Ceylon. 
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64. ந்த் இரியகுல விளக்கம் 

இலங்கை அரசவம்ஸாவளி. 

rei பெயர், ஆண்டவருடம். 

1. விஜயன்] ,0. 548 
2, உபஇசன் 09 
8. பாண்டுவாசன் ட்ஐ0க் 
4, அபயன் ஃ.. 414 

5. பாண்டபபன் wee ABT 

6. முத்துசிவன் 801 
7. தேவகம்பி ... B07 

5. உதயன் vee 267 

9. wa0 Aaveir wee 207 
10. சுரதீசன் வ. 247 
11, சேனன் ... 237 
19. அசலன் won Le 
18. ஈழன்* 1 ... 205 
14, துத்தகாமது 101 
15. சதாதீசன் ... 137 

16, து.லுலதன் .. 119 
17. ag gear .. L19 

18. கலதநாகன் ... 109 

19, வலகம்பயன் 0 

20. உதயன் ப 90 

21, வேதகாபயன் .. 88 
22. மகாகுல மகாதிசன்.... 76 

28. கோ.ரஈகன் 02 
24. குடதீசன் ட... 850 

25. அ.நுலன் லட திர 

20, மாகலதீசன் tes 42 

27. பக் திக்கபயன் .. «20 

அரசர் பெயர். ஆண்டவருடம். 

28. 
29. 
80. 
él. 
82. 
33, 

மகாநாகன்” A.D. 9 
gues காமினியபயன் 21. 
கானஜெயானுசன்., 80 
குலாபயதீசன் ட்ட. 
சிவாலயன் . 85 

ஈழன் ௦ ஈழநாகன்*் 11 38. 
கந்தமுகசிவா . 44 

, அகலலேகதசன் .., 52 
. சுபய ராஜன் sak 60 

வாசாபயன் ... 66 

, வங்கணேசதிசன் ... 110 
. கஜபாகு 118 

. மகாலகநகாகன் ... 185 

. பக்திகன் .. L4l 

கனிததீசன் ... 165 

. குலநாகன் 108 

. குத்தநாகன் ... 199 

 ஸ்ரீமாகன் ] 196 

ட உரகதீசன் we. 215 
. அபயதிீசன் பட 287 
. ஸ்ரீநாகன் 1] ve DAT 

. விஜயன் 1] ட, 945 
் சிங்கசசன் 248 

. ஸ்ரீசிங்கபூதன் ... 262 
கோதபயன் aes 254 

. ச௪டதீசன் ... 267 
. மகாசன் ப. 277 

    

* இல்வீழன் மைசுரிலிருக்து படை யெடுத்துவக்தவன், Bad p@ 
லேயே இலக்கை ஈழம் எனவும், ஈழநாடு எனவும், ஈழமண்டலம் எனவுங் 
கூறப்பட் டது. 

ர் இவ்வீழன் ணிக்கை காலத்தவன், இவனை ஈழநாகன் எனப் 

பட்டிருக்கின் நத. ** நாகன் ” என்பது இலல்கை ௮ரசருக்குள்ள பலபட்ட 
பெயர்களில் ஒன்றென விளங்குன்றத, அதனாவேயே :! ஈழன் 4 நாகன்-- 
ஈழநாகன்”” ஏனப்பட்ட து, கலதநர்கன், கோரகாகன், மஹா நாகன், குட்டரா 

கன, ஸ்ரீமாகன்'' என மற்ற அரசர்களையும் அழைத்தலா லறிக. Vide. The 
mahavanso,Part. I. 11; Tennent’s, Ceylon. Vol. I. Part. IIT. P. 330 
to 824, and The History of Ceylon, Under “ The List of Kings ”



க்ஷத்திரியகுல விளக்கம், 66 

இவ்வைம்பத்துகாலு அரசர்களும் பெரிய அரசாட்சி அல்லது 

மகா வம்ஸஜத்தைச் சார்ந்தவர்களாகும், 

8. விஜயனும், இலங்கையும்:--*கெளதமபுட்டா.” இவ்விலங் 

கைக்கு மூன்றுத.ரம் வந்திருக்கின்றார், இவரால் இலங்கை த்தீவினர் 
புத்சசமயத்தவர் ஆயினர்கள், இப்புத்தப் பிரசங்கியொாகிய :கவுத 

மா” (648, B.C.) 2450, வருடத்திற்குமுன் ௮தாவனு கலி 

2௦௦8-ம் வருடத்தில் இது? கிட்டார் அதேவருடத்தில் கங்காகதி 

“தரத்திலுள்ள ஓர் சிற்றரசனின் குமாரனாகிய விஜயன், தன் தகப்ப 

“ ஞரால் துரத்தப்பட்டு சில சேனையோடு *புட்லாம்”' என்றழைக்கப் 

படும் இடத்தில் வர்திறங்கினான்* பிறகு அ௮வ்விடத்திலுள்ள ஓர் 

அதிபதியின் குமாரத்தியை கலியாணஞ்செய்துக்கொண்டு, Mo 

ளுடைய முகாந்திரத்தால் ௮த்திவை கைபற்றிக்கொண்டு :'தமன 

னீயூரா" என்னும் பட்டணத்தை தலைஈகர மாக்கக்கொண்டு, தன் 

பிதாவழியாய் வந்த (இியாலா” (Sihala) என்னும் பெயரை அச்: 

திவுக்களித்து ௮. ரசாண்டான். ''சியாலா” என்பது நாளாவர்த்தி 

யில் Alara ons” er ear toch Sas gat இதைகோக்கியே நாளதும் சங்க 

ளம் என்பது இலங்கையை, விஜயன் கலியாணஞ்செய்துக்கொண்ட 

வள் யாக்கர் வம்ஸத்தவள், இவர்களை தற்காலம் வேடர்கள் என் 

றழைக்கப்படும், பூர்வம் இந்தியா எவ்விதம் திராவிடர் வசப்பட் 

டிருந்ததோ அவ்விதம் இலங்கையும் இராவணனுக்குப் பிறகு யாக் 

கர் வசப்பட்டிருந்தது]. வித்யன் தனக்கு ஆதிக்கம் ஏற்பட்டதும், 

யாக்கஸ்தீரீயை நீக்க$ பாண்டியராஜன் பெண்ணை கலியாணஞ்செய் 

தூக்கொண்டான்4, இதையனுசரித்து அவ்விஜயன் வம்ஸத்தவர்க 
  

*Turnour’s Mahawansa. ch, VI. P. 50; Tennent’s Ceylon. 
Vol, 1, Part. III. ch. II. P- 880, 882. ch. 11], P. 835. 

+ Vide. Tennent’s Ceylon. Vol. I. Part. HI. ch. II]. P, 886. 
ahd also footnote of the same Page. “Sihala, Singhala, (and 
Singhalese) Silan, Seylan and Ceylon 

{ Vide. Tennent’s Ceylon. Vol. I. Part. WI. ch. IT. 7, 828. 
§ Vide, Tennent’s Ceylon. Vol! J. Part. III, ch. III- P. 386. 

{ Vide, Tennent’s Ceylon. Vol. I. Part. tI]. ch. X. P 895; 
ch. VII. P. 871; Ibid. P. 58; Gustav Oppert’s On the Original 
Inhabitants of Bharatavarsa or India, ch. V1. P. 180; Mahawanso, 
ch. VII. P. 58; The Rajavali, P. 173; The Geography of Ceylon, 

oP. 145 History of Ceylon, Part. IT. eh. I. P: 5; and Oriental 
Historical Manuscripts Vol. I. ch. III. P. 188. Note section, I,



66 கஷத்திரியகுல விளக்கம், 

ளும் இர் அதேச வ.ரசகுமரிசகளையே மணந்துவந்தனர்கள், இவர்கள் 
எல்லாம் அதாவது, 54, ௮.சசர்களும் சூரியகுலத்தவர்கள் ஆகுவர். 

“It was necessary, however, that they should 
be of the Soorea or Rajahwanse in consequence, the 
king of kandy were obliged to procure queens from 
the’ continent of India, and Madura was the state 
that was usually applied to, to furnish princess.” Vide 
Davy’s Ceylon, Account of the Interior and its Inhabi- 
tents. P. 164, 

கண்டி அரசர்கள் சூரியவம்ஸம் அல்லது இராஜவம்ஸத் 
தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆகும், அல்வரசர்கள் இந்தியா தேசத்து 
இ.சாஜகுமரிகளையே பெண்சாதிகளாகத் தெரிந்துக்கொள்ளுதல் 

அவற்றுள் மதுரையே விசேஷமாக வரிக்கும் இடம். கண்டி 
இலங்கையிலுள்ள ஓர் சறப்புறுபட்டினம்.” 

In theory the singhalese monarchy was elective 
in the Descendants of the Solar race; in practice 
primogeniture had a perference, and the crown was 
either hereditary or became the prize of those who 
claimed to be of royal lineage. On revieving the 
succession of kings from. B C. 307 to A. D. 1816 
Vide. Forbie’s Eleven years in Ceylon, Vol. 1. 
ch. IV. P. 80. 

'சூரியகுலத்திலுதித்த சிங்கள அரசர்கள் பரம்பரையாகவாவது. 
அவ்வம்ஸத்தவர்களாகவாவது me co ச.ற்றேோசக்குறைய 2900- 
வருடம் இலங்கையை ஆண்டுவக்தார்கள்.'” இவ்விரு பகுதிகளால் 
விஜயனும் அவன் வம்ஸத்தவர்களும் சூரியகுலத்தவர்கள் என். 
சொல்லப்படும். 

இல்விஜயன் கலிங்கதேசத்தாசனது பெண்ணின் . புத்திரன்* 
கலிங்கதேசம்ர் ௮மராவதிக்கு வடக்கிலுள்ள து, அதற்குத் 

* Vide. Mahawanso. ch, VI. P, 43; Tennent’s Ceylon, Vol. I 
Part. III. ch.X. P. 395; and History of Ceylon. Part. II. 
ch. I. P. 4& * 

i Kalinga:—“The name of a country supposed to extend, 
from below Cuttack to the vicinity of Madras” (Winslow) 

¢
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sharon agen” ஜில்லாயென்.று பெயர், இப்பொழுது git 
நகரம் கஞ்சீம் ஜில்லாவில் கலிங்கபட்டணம் என வழங்கிவருஇன் 

௦௮. கலிங்கதேசமே தெலுங்குதேசமென மருவித்தென்று கூறு 

வாறு முண்டு, கலிங்கனால் அரசுபுரிர்த.து. கலிங்கன்யயாதி மகா 

ராஜனுடைய குமாரன் ௮னுவென்பவனின் பதினைந்தாவது தலை 

முறையில் தோன் றின வன். சந்திரகுலத். தவன், ஐம்பத்தாறு. 

அரசர்களில் ஒருவன்* இக்கலிங்கனது புத்திரியாயெ சப்பா 

தேவியின் குமாரனே விஜயன் என்பவன், இவ்விஐயனுக்குப்பிறகு 

சிங்களதேயத்தை 178, அரசர்கள் வரிசைக்கிரமமாக ஆண்டுவக் 

தார்கள், இச்சிங்களம் ஐம்பத்தாறு தேசங்களுள் ஒன்னு, இவைக 

ளால் இந்து அரர்களில் விஜயன் வம்ஸத்தவர்களையுஞ் சேர்த்தெண் 
ணப்படுமெனக் துணியப்பட்டது. 

4, “ஈழனும் இலங்கையும், ” மேலே ஈழன் என்னும் பெய . 
சையுடைய அரசன் ஒருவன் உண்டெனவும், ௮வன் மைசூர் பிர 
தேசத்தின் தென் &ழ்ப்பகுதியை ஆண்டவன் யெனவுக் தெரி 

வித் தனம், அவன் குமாரன் பிறகு சிலகாலம் பொருத்து இலங்கை 
யின் பேரில் படையெடுத்துச்சென் று, அவ்வூரை கைபற்றியாண் 
டான். அப்படி யாண்டஅ, இலங்கையை யரசாண்ட சூரியகுல 
விஜயனுக்கு 888, வருடத்திற்குப்பிறகு எனப்படும், இவன் 'இல 
ங்கைக்குப் பதின்மூன்றாவது அரசன் அகும். 1 

A Chera king, it is said, had two sons Cheran and 
Kongan. A dispute arose between the two brothers © 
and so a division was made, east going to the younger. 
This story has the same historical value as the story of 
Helen and his sons, “Kongu History” P. 3. 

சேரனுக்கு சேரன் கொங்கன் என இரண்டுகுமாரர்கள் 
உண்டு, அவர்கள் இருவருக்கும் சச்சரவுண்டா௫, பாகம் பிரித்துக் 
கொள்ளப்பட்ட. இழ்ப்பாகம் சிறுவனுக்கு ஏற்பட்டது, இச் 
சரித்திரம் ஈழராஜனது குமாரர்களுக்கு ஏற்பட்ட சரித்திரத்தை 
Quit sq.” 
  

* Vide Ancient History of India,):Vol. I,iPart °11, Ch. VII, 
P. 120. 

+ Vide The Mahavamsa.j Part I, P. 1, Table 1, Under the 
List of(Kings.’’ and Tennent’s Ceylon Vol. I, Part, III, Ch.I, P.820
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இப்பகுதியால் ஈழன் என்பவன் ஒருவன் அரசாண்டான் 
எனவும், அவனுக்கு இருகுமாரர்களுண்டெனவும், * அவர்களுள் 

ஈழன் என்னும் பெயருடையவனும் ஒருவன் எனவும் விளங்குகன் 

றத. இல்வீழன் என்னும் Ci tere mont ah oe இலங்கையைக் . 

கைப்பற்றியாண்ட.௮, அது வறுமாறு:--- 

“K Damila named Ela of the illustrious* Uju Tribe, 

invading this land from the Chola Country, for the pur- 

pose of usurping the sovereignty and, putting to death 

the reigning King Asela, ruled the kingdom for forty- 

four years administering Justice with impartiality to 
friends and to foes.” vide Turnour’s Mahavansa. Ch. 
2827, 1. 1284. 

! யுஜ்ஜுவம் ஸத்தைச்சார்ந்த தமிழ் அரசனாகிய ஈடன் சோழ 

தேசத்திலிருந்து இலங்கைத்தீவை அபகரிக்தம் போரட்ட படையெடுத்து 

ச்சென்று, ௮9லா என்னும் அ௮ரசனைக்கொன்று, or pup Ser gy 

வருடம் நீதியோடு அரசாண்டான் ?' எனப்பட்டிருக்கின் றது. 

“The easy success of theffirst usurpers encouraged 

the ambition of fresh aspirants, and barely ten years 

elapsed till the first regular invasion of the island took 

place, under the illustrious Ela who, with an army 

from Mysore (then called the Chola, or Soli) subdued 

the entire of Ceylon, north of the Mahawelliganga, 

and compelled the Chiefs of the rest of the island and 

the kings of Rohuna and Maya, to acknowledge his 

supremacy and'become his tributaries.” Vide Tennent’s 

Ceylon, Vol. I, Part, 111, Ch. X, P. 395. 

இலங்கைக்குப் போனவர்கள் எளிதில் ஜெயமடைந்,த கா.ர 

ணத்தால் தைரியமடைந்து, மற்றவர்களும் போய் இராஜ்யத் 

தைக் கைபற்றவேண்டுமென்று அபேட்சித்தனர்கள். பத்துவநட 

த்திற்தள்ளாக மைசூரிலீரந்து ரத்திப்பேற்ற ஈழராஜன் இலங்கைத் 
  

* “ A man of upright character.” 

+ Vide Turnour’s Epitome, P. 17; Rajavali, P. 188, and 

Mahawamso, Ch. XXI, XXII, XXIII.
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தீவின்மேல் படையெடுத்துச்சேன்று, மகாவல்லி கெங்கைக்கு வடக்கி 

வள்ள பூமி மூழுமையுஞ்செயித்அ, மீகுதிபாகமாகய சோகண்ணா, 

மேயா என்னும் பட்டணங்களின் அ௮.ரசர்களையும், தனக்குக் 

இழ்ப்படுத்திக் கப்பங்கட்டும்படி செய்தான் ? எனப்பட்டிருக் 

ன்றது. இஇல். ஈழன் .தண்ட மைசூரை சோழம் என் 

ரூர். அவர் அதைவிளக்க (]/1375016 (160) 021160 ௦18) “மை 

சூர் பிறகு சோழம் ”” எனப்பட்டது என்றார், ஈழன் ஆண்டது 

மைசூர் என மேலே யெண்பித்தனம். அங்இருந்தே அவன் படை 

யெடுத்துச் செல்லவேண்டும், அப்பாகத்தையே “ water” 

அ௮சசனால் இயத்றிய “மகா வம்சோ”' என்னும் பாலிபாஷை புத்தகத் 

தில் *சோழதேசம்” எனக் கூறியிருப்பசாக, அதன் டிசான்ஸ் 

லேடராயெ “ii gor” கூறுன்றார். இவைகளையொத்தே 

கம்பரும் *ஈழமண்டலம் முதல் தாழுமண்டலம்” என்பது, இத 

னால் ஈ மமண்டலம்” சோழலுக்குட்பட்ட மண்டலம் என விளக் - 

கும், சோழனுக்குட்பட்ட மண்டலம் சோழமண்டலம் எனப்படும், 

இக்கருத்தை முன்னிட்டே ஈழதேசமாகய மைசூரை சோழதேச 

மென்பது 

“Ten years, however, had barely elapsed when the 

attempt to establish a Tamil sovereign was renewed by 

Ela, of the illustrious Uju tribe, who invaded the 

island from the Chola country, killed the reigning 

king Asela, and ruled the kingdom for forty years, 

administering justice impartially to friends and 

foes.” vide. Tennent’s Ceylon. Vol. I. Part III. Ch. V. 

P. 353, 

* பூத்து வருடத்திற்குள்ளாக இலங்கை அரசாங்கத்தை ஸ்தா 

பிக்க முயன்ற, கீர்த்திபேற்றிருந்த தமிழ் அரசனாகிய ஈழராஜன் ௮௧ 
காலத்தில் அரசுபுரிந்திருந்த ௮௪ீலா என்னும் ௮ரசனைக்கொன்று, 

சநேதெரென்றும் பகையாளியென்றும் பட்சாபாதமில்லாமல் நாத் 

பதுவருடம் நீதியோடூ அரசாண்டான். இவன் சோழதேசத்தி 

லிருந்து படையேடூத்துச் சேன்றவன்.”' எனப்பட்டி ருக்கின் ஐ.து. 

இதில் ஈழனை யுஜ்ஜு வம்ஸத்தவர் என்றனர். யுஜ்னிவிக்கரமார்க்க 

ஞ்ண்டவூர், அதனால் ௮வன் வம்ஸத்தவர்கள் யுஜ்வம்ஸத் தவர் 

பு ்
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களாகுவர்; மைசூர் பிரதேசமே விக்ரெமார்க்கனாண்டதாக பூர்வ 

மூல் வழக்கு. ஈழனும் அ௮ப்பிரதேசத்தை விக்சொமார்க்கனுக்கு 

150 - வருடத்திற்குமுன் அ௮ரசாண்டதால், ௮வனை யுஜ்வம்ஸ்த் 

தவன் எனப்பட்டதேயன்றி வேறன்று, ஈழன் மேற்படி நாலாதி 

களால் சோழவம்ஸத்தவன் யெனப்படும், 

“ Although the petty kings of Rohanna and Maya 
submitted to pay tribute to Ela, his personal rule did 
not extend south of the Mahawelliganga.” vide. Ten- 
nent’s Ceylon. Vol. I. Part III. Ch, V. P. 355. 

... *ரோகண்ணா மேயாதேசத்து சிற்றரசர்கள் ஈழனுக்கு உட் 
படிந்து பகுதிகட்டி.வந்தாலும், ௮வ்வீழனுடைய அதிகாரம் மகா 
வல்லி கங்கைக்கு தெற்குவரைக்கும் பசவவில்லை.'' எனவும் ; 

“ Previous to this date a king of Rohanna during 
the usurpation of Ela. B.C. 205. had appropriated land 
near Kalany for the repairs of the dagoba,” vide. Raja- 
ratnacari* P. 37. © 

ஈழன் என்பவன் இலங்கையை கைபற்றுதற்குமுன் தேதி 
யில் ரோகண்ணாதேசத்தரசன் புத்தகோயிலை ஜீரணோத்தார 

ணஞ் செய்தற்காக கல்யாணிக்கு அருகாமையிலுள்ள நிலங்களை 

சுவாதீனமாக்கக்கொண்டான்”. எனவும், 

“Ela, a Tamil prince from the kingdom of Chola, 
having probably heard of the success of Sena and 
Guttika, determined to contend with their victorious 

rival, Landing his army at the mouth of the Mahawili- 
ganga, he marched directly upon Anuradhapura defea- 
ted Asela, who attempted to oppose his progress, and 
subdued the whole islard except Ruhuna. He erected 
82 forts, and probably founded Mantola, near Manner. 
This was the first great Tamilinvasion. Ela was a 

follower of the Brahmanical religion and according to 
some historians, sought to root out Buddhism by des- 

* Vide Mahavansa. Ch. XXXJII, P. 208, 
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troying temples and dagobas. It is acknowledged, 
however, that he acted jnstly towards friends and foes. 
At the head of his bed, there was a bell, with a long 
rope, that it might be rung by those who had any com- 
plaint.” vide, The History of Ceylon, Ch. II. P. II. 

* ஈழன் என்பவன் சோழதேசத்திலிருந்து படை எடூத்துவந்த 
தமிழ் அரசனாகும், மகாவல்லி கெங்கையின் முகத்துவாரத்தில், 
தன் சேனையோடு வந்திறங்கி), நேராக அனுராதபுரம்சென்.று, 

சீலா என்னும் அரசனைத் தோற்கடித்து, ரோகண்ணாதவிர 

முழுத்திவையுங் கைபற்றிக்கொண்டு, முப்பத்திரண்டு கோட்டை 
களைக் ஈட்டியாண்டான், இதுவே இலங்கைக்கு முதல் தமிழ் 

௮.ரசனது படையெடுப்பு. ஈழன் பிராமணமதத்தைச் சார்ந்தவன், 
ஆரசாச்சிமணிகட்டி பட்சாபாதமில்லாமல் அரசாட்சி செய்தான்.”' 

எனவுங் கூறப்பட்டிருக்கன்றது, ஆகிய இவ்வாறு அ௮ங்கிலேயப் ' 

பகுதிகளால் ஈழன் என்பவன் ஒருவன் உண்டெனவும் ; தமிழ் 
அரசன் எனவும், சோழதேசத்தவன் எனவும் விளங்குவதோடு, 

தமிழ் அ௮ரசர்களாகிய சேரசோழபாண்டியர்களோடும் சேர்த் 
தெண்ணப்பட்டவன் .எனவுந் அணியப்படும், 

5, ஈழராஜனது கீர்த்தி:--ஈழ.ராஜன் இலங்கையைக் கைபற்றி 
அனு ராஜபுரம்'” என்னும் ஈகரை தலைககரமாக்கக்கொண்டு 7 

சாண்டான். இந்நகர் “அரிபோநதியின் '' கரையிலுள்ளது, ௮னு 

ராஜபு.ரததின் தென்கோடியிலுள்ள விஜிடாபுரத்தில் அரண்களை 
யும், அகழியையும், அதற்குரிய வாயல்களையுங்கட்டி. ஆளுத 

லோடு, முப்பத்திரண்டு ௮ரண்கள் அல்லது கொத்தளங்களையும் 

அ௮துராஜபுரத்தில்கட்டி சர்ச்தியோடு ௮. ரசாண்டான்*. இவளை 

(B. C. 161) கலி, 8940-ம், வருடத்தில் “* துத்தகாமது "" என் 
பவனால் கொல்லப்பட்டது, அ௮ப்படிகொன்ற இடம் விஜிடாபு. ரமா 

கும், அவ்விடத்தில் ஓர் உற்சவம் கடத்தப்பட்டது, வருவா :-- 

“Summoning within the town, the inhabitants of 
the neighbourhood, within the distance of a yojana, 
he held a festival in honour of king Ela, consuming the 

°* Vide. Tennent’s Ceylon. Vol. I, Part I. Ch. III. P. 107, and Part 
III, Ch. V. P. 354, The History of Ceylon. Ch. Il, Part II, P. I. 
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corpse in-a funeral-pile on the spot where he fell, he 
built a tomb there; and ordained that it shduld receive 

honours. Even unto this day ; the monarches who have 

succeeded to the kingdom of Lanka, on reaching that 
quarter of the city, whatever* the procession may be, 
they silence their musical band.f Vide Tournour’s Maha- 
vanso. Ch. XXV. P. 99. 

6 ஈழராஜனைக்கோன்ற துக்தகமனுவரசன் விஜிடபுச த்திற்கு 

யோஜனை தாரத்இலிருக்கும் அடித்த ஊரார்களை பட்டணத்துள் 

அழைப்பித்து, ஈழராஜன்பேரால் ஒரு உற்சவம்ஈடத்திக் கனம் 

ண்ணினான். இதோடு ஈழன் விழுந்த இடத்தில் அவனது sus 

தைக்கோளுத்தி, அவ்விடத்தில் ஒரு சமாதிகட்டி, ஒவ்வோருவரும் 

அந்த சமாதியை கனப்படூத்தவேண்டமேன்றும் ஏற்பாடு செய்தான். 

அவனுக்குப்பிறகு அவ்விலங்கை அரசுக்குத் துடர்ந்துவரும் அரசர் 

கள் பட்டணத்துள் எவ்வித கோலாகாலத்துடன் பவுனிவரினும் 

அப்பாகத்தை சந்திக்க யேற்படின், அவ்விடத்தில் அவர்களது 

வாத்தியகோஷ்டத்தை நிறுத்தி கனம் பண்ணுவார்கள்” எனப் 

பட்டிருக்கின் றது. 

இப்பகுதியில் வரும் (நம. மறந் (15 08) இக்காலத் 
திலும் என்னும் பிரசனை * இலங்கையை சிங்கள அரசர்கள் ஆளுங் 

காலபரியந்தம் ” எனப் பொருள்கொள்ளும். இதை டர்னர்” 

அரையும் ௮ங்கேரிக்கின்றார். இலங்கையை அங்கிலேயர் கைபற் 

றும்வரைக்கும் ஈழராஜன் சமாதிக்கு கனம் ஏற்பட்டதாக கூறப் 

பட்டிருக்வெறது. இதனால் ஈழராஜனுடைய கீர்த்தியும், பிரதாப 

மும் (13. 0.205-ம் வருடத்திலிருந்து, &. 1), 1798-ம் வருடம் 

வரைக்கும் அதாவது) 2000-வருடம் அவ்விலங்கையில் அடி 

பட்டூவந்ததாக விளங்குகின்றது. 
  

*<¢ Tn procession, pay the same honour, and.” 

+ “These honours continued to be paid of the tomb of Ela, 
up to the period of the British occupation of the kandyan 
territory.” Vide. (note by Mr. Tournour) and The History of» 
Yeylon Part II. Ch. 114... அ௧,



ஆதத்திரியகுல விளக்கம், 78: 

இதோடு அ௮வ்விழன் இறர்த இடத்தில் ஒரு ஸ்தம்பம் கட் 

டப்பட்டது*,” இந்த ஸ்தம்பத்தை “* ஈழரா ர (௫1101௯) என் 
றழைக்கப்படுன்றது. ௮ விஜிடபு த்தில் உருபாலிமா குளத் 

திற்கு 165-அடிக்கு தெற்லுள்ளது, அவ்விடத்திலேயே ஈழ 

ராஜன் சமாதியுமென்க, இதற்கு 800-அடிக்கு சற்று தென்கழக் 

இல் ஈழன்பெயரால் ஒரு கோயில் கட்டப்பட் டிருக்கின்றது, 2 

இவனடியார்களுக்கு * அப்பர் சுவாமிகோயில், சுந்தரர் சுவாமி 

Cando” எனச் கட்டியிருத்தலைப்போல், ** ஈழராஜன் கோயில் ” 

(Ela ௧2௦84) எனச்கட்டி வணங்கப்பட்டுவக்தது. ௮ €ேமா 
யிருப்பசாக 50-வருடத்திற்குமுன் '*டென்னட் அரை” கூறி 

யிருக்கின்றார், 7 

ஈழராஜன் பெயரால் ஒரு வெட்டாறு பராக்கிரமபாகுவால் 

எடுக்கப்பட்டிருக்கன்றது. அதை * ஈழாரா $'” என்னும் பெய 

சால் அழைக்கப்படும், செயலிய சட்டியாகோவிலுக்கும், ௮பய 

இரிகோவிலுக்கும் மத்தியில் ஓடும் ஈதிக்கு * அலபானியீழா|” என் 

னும் பெயரளிக்கப்பட்டிருக்கன் று, 

ஈழன்பேயரால் ஒரு வழியும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கன்றது, 

அதை (ஈழன்வழி” என காளதும் அழைக்கப்படுகின் ga, 

* “K Pillar to mark the spot where Ela was encountered by 
Dutugaimunu.” Vide Tenuent’s Ceylon, Vol, II. Part X, Ch. I. 

P.576; and Ch. II. P.610; and The Pictures of Russia and its 

Peoples. P. 38, 36. 

* குரும்ப அரசன் விழுந்த இடத்தில் கொண்டனால் ஒரு ஸ்சம்பல் கட் 

டப்பட்டத, இதைப்போல் ஈழனுக்கும் ஏற்பட்டது. "7186, On the Origi- 

nal Inhabitants of Bharatavarsa or India. Ch. XII. P. 228. 

  

: Dagoba=A circular structure built to contain relics of 

Buddha or some Buddhist saint. Vide “Collins’ Graphic Euglish 

Dictionary ;” and Tennent’s Ceylon. Vol. II. Part X. Ch. I. P, 

578 ; and Ch. II, P. 610. 

§ Vide. Reports of Messrs Adams, Churchill and Bailey “On 

the Ellahara canal” Forbes’s Eleven years in Ceylon. Vol. II. P. 

95. Tennent’s Ceylon, Vol. II. Part X. Ch, L. 12. 574. > 

| Vide Tennent’s Ceylon. Vol. II. Part. X. Ch. N, P.610.
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அவ்வழியை ஆச்சரியழம், அழதம், மதத்துவழம் பொருந்திய வழி 

என்றார் டென்னட் துரை*. : 

இலல்கையில் ஆறு ஊர்கள் ' ஈழன் ” பெயரால் அழைக் 

கப்படுவதாகர் :: போர்ச்சுகல்” தேசத்தார் ஆ, 19. 1085-ம் வரு 

டத்தில் எழுதிய இலங்கைதேசபடத்தில் குறிப்பித்திருக்கின்றார் 
: ள் 

@=s (Ceylon Observer) “@Gara அப்சர்வர் ' என் 

னும் பத்திரிகையில் க. 1), 1857ஷாூ சூலைமி” 1]1உயில் பிசசுரித் 

திருக்கின்றார், 

ஐய இத்தியாதி பிரமாணங்களால் ஈழராஜன் என்பவன் 
இலங்கை அரசநன் தன்மையும், மதத்துவழழள்ளவனேன விளங்கவ 

தால், அவன் பெயரால் சமாதியும், ஸ்தம்பழம், கோயிலும், வெட்டா 
றும், வழியும், ஊர்களும் ஏற்படுத்தி இரண்டாயிர வருடகாலம் நீனைத் 

தும், கனப்படுத்தியும், வணங்கியும் வந்தார்கள். இவ்வித கவரதை 
௮வ்விரண்டாயிரம் வருடகாலம் இலங்கையை அரசாண்ட 161- 

௮ ரசர்களுக்கும் ஏற்படவில்லை, அப்படி யேற்படாமையினாலேயே 

ஈழ ராஜனை அவர்களுக்கு மேற்பட்டவன் எனவிளக்க (Illustrious 

118.) “: 2ரத்திப்பேற்ற ஈழன் '” என்றார்கள் ; “* மஹாஈமோ, டர்னர், 

டென்னட், விஜி௫னாயும்'”. இக்கவரதை அச்சிங்கள அ. ரசர்க 
ளுள் எவ்வரசருக்கும் இடை த்தில, இவைகளால் ஈழ. ராஜனது ர்த்தி 
இனிதுவீளங்தம். 

6. இச்யாதி சர்த்தியால் ௮வ்வீழன்பெயரீர், அத்தீவுக்காய் ஈழம், 
் 99 : : ஈடிநாட, ஈழமண்டலம் '” எனப்பட்ட, 

  

* “Perhaps there is not ascenein the world which com- 
bines sublimity and beauty in a more extraordinary degree 
than that which is presented at the Pass of Ella.” Vide Ten- 
nent’s Ceylon. Vol. {I, Part VAI. Ch. VII. P. 268. and ‘he Geog- 
raphy of Ceylon. Vol. II. P. 34. 

} Tennent’s Ceylon. Vol. II. Part VI. ch. I. P. 5. and Part 
VIL. eh. VI. P. 241, 243. 

{ Vide Mysore and Coorg Vol. II. P. 227,



கஷத்திரியகுல விளக்கம், 45 

பெரியபுராணம், திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புராணம், 

ச ,890-வ. செய்யுள், 

௮ந்ஈகரி லமர்க்தங்க ணினி மேவி 

யாழிபுடைசூழ்ந்தொலிக்கு மீழந்தன்னின் 

மன்னுதிருக்கொணமலைமகழ்ச் ௪ செகல்கண் 

மழவிடையார் தமைப்போற்றி வணங்கிப்பாடிச் 

சென்னிமதிபுனை மாடமாதோட்டத்தித் 

திருக்கேதீச் சரத்தண் ணல்செய்யபாத 
முன்னிமிகப் பணிந்தேத்தியன்பரோடு 

முலவாதகிழி பெற்ரு Gamay pgp. 
> 

” QBaagGe “mp” corug Qommsnus SMEG, 

௮.து ஈழராஜனல் அக்காட்டிழ்காகயஅ.. இதை சிங்களர் (121210) 

6 இஸ்ஸாம்'” என்பர் '$ போர் ச்சுசேர் ”' ( (11802௦) * இயநர் '? 
என்பர். தமிழர் 10) “ ஈழம் ”' என்பர்*: * ஈழஞ்சுவணமீர 

ணியமேமம்”. (பிங்கலன்) என்பதால் ஈழம் என்பது காட்டைக் 

குறித்தலோடு, “பொன்னையும்” குறித்தலால் அ்காட்டில் 
பொன்மலையிருந்ததாகவும், ௮தனால் அக்நாடு ஈழட் என்னும் பெய 

ரைப்பெற்றதெனவுஞ் இலர்்ர் கூறுவர், ௮ப்படிக்கூறுதல் பிசகு 

எனவும் ; ௮வ்விலங்கை பொன்விளையக்கூடிய பூமியல்லவெனவும் 

சுண்ணாம்புக்கல், இரும்பு, காரீயம்” இவைகளே விளையக் 

கூடிய பூமியெனவும் ; டென்னட் துரை கூ.றுஇன்றார்[. இதோடு 
அல்விலங்கையில் பொன்களனி யிருக்ததாகவும் யாம்கேட்டிலேம் 

இதனால் ஈழராஜனுலேயே அந்நா? ஈழம் எனப்பட்டதென விளங்கெ 

Boor seri பு. சாணம், புத்தரைவாதில்வென் ற சருக்கம், 

க 1-வத செய்யுள். 

தாழுநீடுவேணியண்ண முள்விடாவோர்மாதவ 

னாழிஞாலவண்மையுண் மை யாயுகேயகெஞ்சினான் 

% Vide. Tennent’s Ceylon. Vol. I. Part. III. ch. X, P. 398 
  

+ Casie Chetty’s Gazetteer, Vol. I. P, 59. 

t Vide “ The Geography of Ceylon,” uuder “Menerals,”” and 

also வலர Tennent’s Ceylon, Vol. II. Part VII. Ch. I. P. 101,
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'சோழகாகெண்டுதில்லை தொழுஅபின்புபழுதிலா 
ஈழநாடு தன்னைகாடவெண்ணியங்கு ஈண்ணினார். ச 

இதில் இலங்கையை ஈழநாடு எனப்பட்டிருக்கின் றது. ௮ு:-- 

சோழன்-1-காட சோழநாடு, (சோழராஜனால் ஆளப்பட்ட 

நாடு) * என்பதைப்போல் ; 

ஈழன்-நாஈழநாடு (ஈடிராஜனலை ஆளப்பட்ட நா) எனப் 
படும். 

(1 ஈழம் " என்னும் பெயசோடு, இலங்கைக்கு :* சிங்களம் ” 

என்னும் பெயரும் ஒன்றென * சிங்களமீழமாகச் செப்புவர் ”' 

(திவாகசம்.) எழத்சிங்களமீரணியமேமம்.'” (பீங்கலன்) என்னும் 

பகுதிகளில் வெளியிட்டிருக்ன்றனர், இலங்கை ௮ரசை ஸ்தா 

பித்த விஜயன் சன் பிதாவழியாய்வந்த *'சியாலார் ” (5112) 

என்னும் பெயரை இலங்கைக்குச்சூட்டி. ௮ரசாண்டான். காளா 

வர்த் தியில் :* சியாலா ” என்பது *: சிங்களம் ” என மருயெது, 

இதனால் இலங்கைக்கு ஏற்பட்ட * சிங்களம் '” என்னும் பெய 
ரும், விஜயனது தகப்பன் பெயரென விளங்கின, “அதாவது 

தியாலனால் 1 சிங்களமும், மிதுலனால் மிதுலையும், காந்தாரனால் *; 

காந்தாரநாடும், குருவால் குருக்ஷேத்இிரமும், கலிங்கனால் கலிங்க 
நாடும் 9 ௮ஸ். தனால் ௮ஸ்தினாபுரமும், மச்சனால் மச்சநாடும், ௮ல்க 
னால் அ௮ங்கனாடும்|, சே.ரனால் சேரகாடும், பாண்டியனால் பாண்டிய 

நாடும், கொங்கனால் கொங்குநாடும், தண்டகனால் தண்டகாரணிய 
மும், தொண்டனால் தொண்டகாடும், கோதையசால் மகோதைய 

நாடும்$, ஏற்பட்டதைப்போல் ; ஈழராஜன் ஆண்டமையால் இலங்கை 
4 ஈழம், ஈழநாடு ” எனப்பட்டது. 

* கலிங்கத் துப்பாணி, இராஜ பாரம்பரியம், 14-வ.த செய்யுள் காண்க, 

+ Tennent’s Ceylon, Vol I, Part. [II, Ch. III. P. 335-336. 
{ “ Sihala, Singhala (and Singhalese) Silan, Seylan and Ceylon.” 

§ Kalinganagara, which took its name from the king Kalinga. 
the son of Anu.” Vide Ancient History of India. Vol. 1. Ch. VII, 
P. 120. 

|| Vide Tod’s Rajasthan, Vol. I. Ch. III. P. 42. 

$ சேரமான் பெருமாணாயனார் புராணம், 4-வது செய்யுள்காண்க, . 

ட
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சிவராமப்பஃரொடைவெண்பா, 195-வ.து வெண்பா. 
> “4 

சோழமண்டலந்தூற்றுத் தொண்ணாற்றுக்கப்பானல் 

விழமண்டலத்திலிலங்குபதி--வாழ்வு மிகு 

மன்னுதிருக்கோணமாமலையின் மாதுமைசேர் 

பொன்னேகோ ஸணேசப் புரா தனா, 

இதில் சோழன் ஆண்டமண்டலத்தை சோழமண்டலம் என 

வும், ஈழன் ஆண்டமண்டலத்தை ஈழமண்டலம் எனவும் இனி விளக் 
இயிருக்கன்றார். ஈழராஜனை தமிழ் அரசனேன மேலே எண்பித் 

இருத்தலால், ௮வன் காட்டை தமிழ.ரசர்கள் நாடாகிய சேர 
சோழ பாண்டிய மண்டலத்தோடு சேர்த்தெண்ணியது, இன் 

ஹேல் வடுகு மலையாளநாட்டைப்போல் வரையாதொழிவர். இவை 

களால் ஈழ. ராஜனால் இலங்கை “* ஈழம், ஈழகாட, ஈழமண்டலம் ”” 

என்னும் பெயரைப்பெற்றதென செவ்வனே துலக்குகின்றது. 

7. ஈழன் சோழனைப்போல் சூரியகுலத்தவனாகுவன், அதை 
பல நூற்களால் வற்புறுத்துவாம். 

“In theory the Singhalese monarchy was elective 

in the descendants of the Solar race, in practice, primo- 

geniture had a preference, and the crown was either 

hereditary or became the prize of those who claimed to 
be of royal lineage. On reviewing the succession of 
Kings from B. C. 307 to A. D. 1815,” Vide Forbies’ 
Eleven'years in Ceylon * Vol. I. ch. IV. P. 80, 97. 

் சூரியகுலத்திலுதித்த சிங்கள அரசர்கள் பரம்பரையாகவா 
வது, அல்லது அவ்வஸத்தவர்களாகவாவது துடர்ந்து உத்தர 

குறைய 9800-வருடம் : இலங்கையை ஆண்வேர்தார்கள்”'. என 

(Forbies) * போர்பீஸ் துரை” தாமியற்றிய சிலோன் சரித்திரத் 

தில் செப்பியிருக்கின்றார். இதனால் மேற்கூறிய சிங்கள அரசர் 

கள் அல்லது இலங்கை அரசர்கள் 200-பேரும் சூரியகுலத்தவர் 

* Vide Tables of Mahawanso 1க௩ற் Tennent’s Ceylon, Val. டர் 
Part III. ch. I. P, 820 to 324, 

12 , 

 



78 கஷத்திரியகுல விளக்கம். 

கள் எனச் அுணியப்பட்டஅு. இவர்களுள் ஈழன் பதின்மூன்றாவது 

அரசன், அதனால் அவ்வீழனும் சூரியகுலத்தவனே யாகுவன், 

“It was necessary, however, that they should be 

of the Soorea or Rajah wanse, in consequence the Kings 
of Kandy were obliged to procure queens from the 
continent of India,* and Madura was the state that was 
usually applied to, to furnish princess.” Vide Davy’s 
Ceylon, Account of the Interior and its Inhabitants, 
P. 164, 

6 கண்டி அரசர்கள் சூரியவம்ஸம் soos இராஜவம்ஸத் 
தைச் சார்ந்தவர்களாகும், அவர்கள் இந்தியாதேசத்து இராஜ 

குமரிகளையே பெண்சாதிகளாகத் தெரிர்தெடுத்துக்கொள்ளு தல்,” 

என :' டேவிஸ் தரை ' கூறியிருக்கின்றார். கண்டி என்பது இலல் 

கைக்கு இராஜதானியாயிருந்த ஓர் சிறப்புறுபட்டினம், இது சற் 
தேரக்குறைய இலங்கையின் மத்தியில் மசாவல்லி தெங்கையின் 

தீரத்திலுள்ள3, இக்கண்டி அ௮.ரசர்கள் எல்லோசையுமே சூரிய 

குலத்தவர்களெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கன்ற, ஈழன் என்பவ 

னும் இக்கண்டி அரசர்களுள் ஒருவயிருப்பதால், அவனும் சூரிய 
குலத்தவனேனவே சோல்லப்படம், 

“Of fifty-one sovereigns who formed the pure 
Wijayan dynasty, two were deposed by their subjects, 
and nineteen put to death by their successors......... 
There is‘hardly a sovereign of the Solar race” Vide Ten- 

nent’s Ceylon, Vol. I, Part III. ch. VI. P. 360, 361. 

: விஜயன் வம்ஸத்தைச்சார்ந்த பரிசுத்தமான ஐம்பத்தோர் 
அரசர்களில் ஒருவர் குடிகளால் தள்ளப்பட்டார். பத்தொன்பதின் 

மர் கொல்லப்பட்டார்கள், இவர்கள் யேல்லாம் சூரியகுலத்தவர் 

கள்” என டென்னட்துரை கூறியிருக்கின்றார். ' இதில் ஈழ 

ராஜன் விஜயன் வம்ஸத்தைச்சார்ந்த ஐம்பத்தோர் அரசர்களில் 
ஒருவன், இக்த ஐம்பத்தோர் அரசர்களையே உயர்ந்த வம்ஸத் 

* Vide [bid. P. 58, and Turnour’s Mahawanso, ch, VII, P. 34, 
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தலர்கள் எனப்படும். இலங்கை gaoriset (Mahavanso = 
great Dynasty) ewtis abmwggateor, (Sulu wanse= 
Lower 1806) தாழ்ந்த வம்ஸத்தவர்கள் என இருவகுப்பின 
ராகுவர். அதில் விஜயனிலிருர்து மஹாசன் வரைக்கும் 'ஏற்பட்ட 

54 - அரசர்களின் ஆட்சியை பெரிய அரசாட்சி அல்லது 

உயர்ந்த வம்ஸத்தவர்கள் எனவும் ; மேகவர்ணனிலிருந்த ஸ்ரீ விக் 

Brn ராஜூங்கள் வரைக்கும் ஏற்பட்ட 120- அரசர்களின் 
ஆட்சியை சிறிய அரசாட்சி அல்லது தாழ்ந்த வம்ஸ்த்தவர்கள் 

எனவுஞ் சொல்லப்படும், இவற்றுள் ஈழன் சூரியகுலத்திலுதித்த 

பெரிய அ௮ரசாட்சியைச்சார்ந்த ஐம்பத்தினான்கு அரசர்களுள் 

பதின்மூன்றாவது ௮சசன்*. விஜயனுக்கு 888-வருடத்திற்குப் பிற் 

பட்டவன். அதாவது, (30. 205) கலி. 2119-ம் வருடத்த 

வன், இவன் அதுராஜபுரம் என்னும் ஈகரை தலைககராக்கஇிக் 
் கடம்பாநதி '' யின் கரையி கொண்டு ௮சசாண்டவன். இக்ககர் ‘ 

ள்ள, இவ்வீழனே மைசரிலிருந்து படையோடூ வந்தவன். இவ 
னும் சூரியகுலத்தவனே! ௮தை விளக்கவே (14/6 166018] 

or became the prize of those who claimed to he; of royal 
lineage.) *: சந்ததியாக ஆண்டவர்கள் மாத்திரம் அல்ல, அதைப் 
பிடி.த்தாண்டவர்களும் சூரியகுலத்தவர்கள் * என வற்புறுத்து 

Haar, இதனால் “ ஈழன் சூரியகுலத்தவன் '' எனச் சொல்லாம 

லேயமையும், இதை யனுசரித்தே இவ்வீழன் தலத்திலுதித்த ஸ்ரீமத் 

ஏனாதிநாத நாயனாரை தரியதலத்தவர்யெனப் பொருள்பட :' eran} 
குலத்தவர் ” என்றது உபமன்னியர். “eis” என்பது er umd 

தரிய பல இரந்தப்பெயர்களுள் ஒன்று, இதை அமரத்தால் அதி 
யப்படும், உபமன்னியர் வாக்காகிய பக்தவிலாசத்தை மொழி 

பெயர்த்த சேக்சழோர். * சாக்ஷி” என்பதை “சான்று” எனக் 

Biss, இன் ”” விகுதியையேந்தி 4 ஈழக்குலச் சான்றான் '” என் 
னர், **சூரியகுலத்தவர் '' எனப் பொருள்பட, சான்றோன் 

என்பது சூரியனது பலபெயர்களுள் தன்று. இது நிகண்டின் 

அணிபு. * சான்றானும் சான்றோனும் '' ஒருபொருட் Bara sar 

என்பது நன்னூலின் முடிபு. ஆகிய இவைகளால் * ஈழன் சூரிய 

குலத்தவன் '” எனவே இனி முடிக்கப்பட்டது, 

* Vide. Tennant’s Ceylon. 7௦1. 1 ஜா. 111, ர. 82, 920, ₹ [௩ 

Singhalese chronicles”. 
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8. ஈழராஜன் காலம்:--ஈழன் என்னும் பெயரையுடைய அர 

சர்கள் இருவருண்டு. அவர்களுள் முதல் ஈழன் (205. 8. 6.) கலி. 

2897-ம் வருடத்தவன், இருஸ் அவுக்கு 205-வருடத்திற்கு முத் 

பட்டவனும், விக்செமார்க்கனுக்கு 150-வருடத்திற்கு முற்பட்ட 

வனும், இலங்கை முதலரசனாகிய விஜயனுக்கு. 883-வருடத்தித்கு 

பிந்பட்டவனும், இலங்கைராச்சியத்தித்கு பதின்மூன்றாவது அர 

சனுமாகிய இவனே சோழதேசமாகய .மைசூரிலிருக். து இலங்கை 

யின்மேல் படையெடுத்துச்சென்று, ௮தைக் கைப்பற்றி நீதியோ 

டும், புகழோடும், சர் த்தயோடும் ௮ரசாண்டவன். இவனது பிர 

பாவத்தை மேலே கூறியுள் ளேம். 

௩ ஈழன் இ.ரண்டாமவான் (&.1). 88) கலி 8140-ம் வருடத்தவ 

னும்; முதலீழனுக்கு, 2489-வருடத்திற்குப் பிற்பட்டவனும் ; மாணி 

க்கவாசகர் காலத்தவனும் ; ஞானசம்பக்தர், அப்பர் இவர்களுக்கு 

முற்பட்ட வனுமாகும். இவ்விழனே மாணிக்கவாசகர்காலத்தில் தில் 

லைக்கேகியது. இவ்விருவர்காலமு மொன்றென பல.நாற்களாலும் 

விளக்குவாம். ஞானசம்பந்தர்காலம், திருச்செங்காட்டங்குடியிற் 

பிறந்து, சிவபிரான் திருவடியின் கண் மெய்யன்புபூண்டு, போர்த் 

தொழிலில்வல்லுனசாய்௮ரசனிடம் தண்டத்தலைமை மேற்கொண் 

டொழுகிய சுறுத்தொண்டகாயனார் காலமாகும், ௮த ஞானசம் 

பக்தர் திருச்செங்காட்டாங்குடிக்கு எழுந்தருளிய காலத்தில், ஆங் 

இருந்த சிறுத்தொண்டகாயனார், ௮வரை மெய்யன்போடு உபசரிக் 

- கப்பட்டதாக பெரியபுராணத்திற் பார்க்இன்றோம் * இதோடு 

ஞானசம்பந்தரும் சிறுத்தொண்டகாயனாரைச் சிறப்பித்து. 

இசந்தண்பூம்;புனல்பரந்த செங்காட்டாங் குடிமேய 

வெந்தநீறணிமார்பன், சிறுத்தொண்டனவன் வேண்ட 

வந்தண்பூங்கலிக்காஹி யடிகளையே யடி.பரவுஞ் ர 

சந்தங்கொள்சம்பந்தன் றமிழுரைப்போர்தக்கோரே ” 

என்னும் பாசுரத்தில் விகதெப்படுத்தியிருக்கன்றனர். இத 

னாலும் அவ்விருவர்களுடைய கஈட்பின் திறமும், அவர்களது கால 

* பெரியபுசாணம், சிறுச்தொண்டகாயனார் புராணம், 28, 24-வது 

செய்யுள்களையும் ; திருஞான சம்பக்தசுவாமிகள் புசாணம் 408, 469-வ.த 

செய்யுட்களையுங் காண்க, » 
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மூம் ஒன்றெனத் துணியப்படும். சிறுத்தொண்ட நாயனார் தம் 

காலத்தில் வடகாட்டில் '*வாதாவி'' என்னும் ஈகர்மேற் படை 

யெடுத்துச்சென்று, அ௮ம்மன்னவனை முறியவடி.த்து, தம்மரசருக் 

குப் பெரும்புகழ் எய்துவித்து, தாம்வீர சிம்மமென விளங்கினர், 

தூ: 

பெரியபுராணம், சறுச்தொண்ட காயனார் புராணம், 

0-வது செய்யுள். 

மன்னவர்க்குத்தண்டுபோய் வடபுலத்துவாதாவி த் 

தொன்னகரந்துகளாகத் துளைகெடுங்கைவரையுகைத்துப் 

பன்மணியுகிதிக்குவையும் பகட்டி னமும்பரித்கொகையு ச 

மின்னனவெண்ணிலகவர்ச்திங் கியலாசன் மூன்கோணர்ட்தார். 

என்னுஞ் செய்யுளால் இனிது விளங்கும், வடசாட்டில் 

தொகுக்கப்பட்ட கல்வெட்பெட்டபத்தால் கரசிம்மவருமன் என் ் 

னும் ௮ரசசனே! மேலேயுரைத்த வாதாவி ஈகரையழித்து தன் 

வசப்படுக்தினவன் யெனவும், அக்காலம் வாதாவி ஈகருக்கரசனா 

ட யிருந்தோன் * புலிகேசன் இரண்டாமவான்*'” எனவும், பெறப் 

படுசன்ற.அு., இக்கரசிம்மவருமன் பல்லவவேந்தர் மரபினில் வந் 

தோன், புலிகேசன்-1] மேஞுட்டு சஞக்கெவேக்கதர் tor Dasha 

ase grat, பல்லவவேந்தர்களுக்கும், சளுக்கெவேச்தர்களுக்கும் 

பலமுறையாலும் போர்நிகழ்க்கனவென்பதும் அப்பட்டயங்க 

ளானே வெளிப்படை, பெரிய புராணத்தில் இவ்வரசன் பெயர் 

சொல்லப்பட்டதில்லையாயினும், வாதாவி நகறிற் காணப்படும் பல் 

லவ அரசன் கல்வெட்டுப் பட்டயமொன்௮ு, அவ்வெற்றிக்குறி 

யோன் அரசனே என்றும், சிறுத்தொண்ட நாயனார் தம்மர௪ன் 

நரசிம்மவருமனுக்காக தண்டத்தலைவராய் படையெடுத்தஅுச்சென்ற 

வர் எனவும் விகசிதப்படுத் தியிருக்கின் ஐது, இனி மேலேகாட் 

டிய சளுக்கியவேச் தனாகய புலிகேசன் - [[-செங்கோலோச்சிய 

காலம் க, [), 609-மு.தல், 042-க்குள் என வடகாட்டு சிலாசாசன 

டாக்டர் - ஹுல்ஸ் '' என்பவரால் கூறித் பரிசோதகராகிய, 

இடப்பட்டிருக்கின்ற.து. இதனால் புலி2கசவரசனை புறங்கண்ட 

*Pulikesi—l. lived in the year. 489. A.D; Chingalput district 
Manual, ch. 1V. P. 186. and. Salem district Manual. P. 8, 9. 
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உரசிம்மனும், அவனுடைய தண்டத்தலைவராகிய சறுத்தொண் 

டகாயனாரும் அ௮வ்வேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க ps 

லதனிடையளவுக்குள் இருந்திருத்தல் வேண்டும், சறுத்தொண் 
டகாயனார்: ஞானசம்பந்தர் காலத்தவர் என மேலே எண்பித் 

திருத்தலால், ௮வரும் அவ்வேழாம் நாற்றுண்டின் தொடக்க 
மெனக் அணியப்படும், ஞானசம்பந்தர் காலத்தவரே அப்பர் 

எனப்படும்*. அ௮ப்பரைச்சுட்டி. திரிசெபுரமலையின் குகையில் காண 
ப்படும் கல்வெட்டுகளால் நரசிம்ம வருமனது தந்தையான குண 

பார ?னன்னும் மகேக்இர வருமன்காலத்தில் இருந்தாரென, “டாக் , 

டர்-ஹுல்ஸ்”” துளை விக௫ிதப் படுத்தியிருக்கன்றார், இதை 

நோக்குங்கால் ௮ப்பர் சுவாமிகள் மகேந்திர வருமனனு காலமா 

Bu ஆரும் நூற்றாண்டின் கடையிலும், மகேந்திர வருமனது 
குமாரனாகிய ஈரசிம்மவருமன் காலமாகிய ஏழம் நூற்றாண்டின் முத 

லிலும் இருஈ்தவர்யென ச் துணியப்படும், அதனானே அப்பர்சுவாமி 

கள், 80-வயதளவு இருக்தாரென தமிழ்_நாற்கள் தாபிக்கன்ற௪, 

இனி மாணிக்கவாசர்காலத்தை கவனிப்பாம், இவர் ஞானசம்பங் 

தீர் ௮ப்பர் இவர்கள் காலத்திற்கு முற்பட்டவர் அது :-- 

அப்பர்சுவாமிகள் தேவாசம், 

நரியைக்குதிரை செய்வானுகாகரைத் தேவுசெய்வானும் 

வி.ரதங்கொண்டாடவல்லானும் விச்சின்றி நாறுசெய்வானும் 

முசசதிர்ந்தானை முன்னேடமூன் பணித். தன்பர்களேத்த 

அ. ரவரைச்சார்த்தி நின்றானு மாரு ரமர்ந்தவம்மானே. 

என்னும் அப்பர்சுவாமிகள் பாசுரத்தால் விக௫ிதப்படும்: நரி 
யைக் குதிரையாக்கியது மாணிக்கவாசகரின் பொருட்டே இறை 
வன்செய்த இருவிளையாடல், மாணிக்கவாசகர் அப்பர்சுவாமிகீள் 
காலத்திற்கு முற்பட்டவரா யிருந்கமையாலேயே YY SB Radon 
யாடலை அ௮ப்பர்சுவாமிகள் எடுத் தாள சேரிட்டது. இதோடு மாணி 
க்கவாசகரும். தமக்காக செகதிசன்செய்த திருவிளையாடலை எண்ணி 
அருட் இருவாக்கால் ம௫ழ்சன் றனர், 
  

* திருஞான சம்பந்த சுவாம்கள் புராணம், 501-வத செய்யுபையும், 
திருளவுக்காசு சுவாமிகள் புராணம், 250-வ.த செய்யுளையுக் காண்க, ம்.
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திருவாசகம், சீர்த் தித்திருவகவல். 

்மரியொடுபிரமற் களவ.றியொண்ணா 

னரியைக் குதிரை யாக்கய நன்மையும் 

மதுரைப்டெருகன் மாககரிருக்து 

குதிரைச்சேவக னாகயகொள்சையும்,"' 

என்பதால் இறைவன் செய்தருளிய அத்திருவிளையாடல் 

மாணிக்கவாசகர் பொருட்டேயாமெனக் அணியப்படும். இத்திர 

விளையாடலை யெடுத்தாண்ட அப்பர் காலமாகிய ஆறாம் நாற்றாண் 

டிற்கு முற்பட்டே மாணிக்கவாசகர் காலமிரு ததல்வேண்டும், 

மாணிக்கவாசகர் கடைச்சங்கத்தார் காலத்தில் இருக்தவராகவும் 

புலப்படவில்லை. இ௱ந்திருப்பாரேல், ௮வரைச்சுட்டி நர்க்ரேர், 

பாணர், கபிலர் முதலிய சங்கவித்துவான்௧ள் யேதேனும் மொழிக். 

திருப்பர், இடையா? மாணிக்கவாசகர் மதுசையிலாய்ந்த தமிழைப் 

பற்றிப் பேசவந்தவிடத்து, * உயர்மதிற்கூடலி miss Owen 

டீக்தமிழின்றுறை என்று இறந்த காலத்தானுரைத்துக் கடைச 
சங்கம் தம்காலத்திற்கு முன்னதாஃலை விளக்குகன் ர், அதனால் 

கடைச்சங்ககாலம் முற்பட்டதும், தம்காலம் பிற்பட்டதும் என 

விளக்கெ, இவர் கடைச்சங்கக் காலத்தவராயிருப்பின் ** உயர் 

மதிற்கூடலினாயுமொண்டிீர் தமிழின் றுறை '' என நகிகழ்காலத்தாற் 

கூறிடுவர் அங்கனமின்று, இதனால் மாணிக்கவாசகர் காலம், 

கடைச்சங்கத்தின் காலத்திற்கும், அப்பர் ஞானசம்பந்தர் கால 

மாயே ஆரும் நாத்றாண்டிற்கும் அதாவது ஏறக்குறைய 560-& 19. 
வருடத்திற்கும் மத்தியென விளங்க. மாணிக்கவாசகர் அறி 

மாத்தனபாண்டியன் காலத்தவர், அ௮ரிமர்க்தனபாண்டியன் கடைச் 

சங்கத்தில் ஒருவனாகிய குலேசபாண்டியனது* புத்திரன், இக் 

குலேசபாண்டியனது கலத்திலேயே சங்கம் ௮ழிவுபட்டது. இதை 

திருவிளையாடல் புராணத்தால் அறியலாம். இதனால் கடைச் 

சங்கம் மாணிக்கவாசகருக்கு முற்பட்டதென விளங்கின. * அப் 

பர், ஞானசம்பந்தர் '' கூன்பாண்டியன் காலத்தவர்கள். கூன்பா 

ண்டியன் அரிமர்த்தன பாண்டியனது. பனிரெண்டாவது தலை 

முறைப்பேரன். இப்பனிரெண்டு தலைமுறைக்கும் ஏற்படும் 
  

*இிருவிளயாட ம் புசாணம், இடைச்காடன் பின க்கு£ர் ச தபடலம்,5-வதுகவி,
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காலம் சுமார் சற்றேரக்குறைய ஐந்நூறு வருடமாகும், மேலே 
கூறிய அப்பர் காலமாகிய (&, 19.) ஐந் நூ.ற்றைம்பதில், ஐந்தாறு 

போக, நின்ற காலமாகிய (&,19.) ஐம்பதே! அரிமர்த்தன பாண் 
டியன், மாணிக்கவாசகர் காலமாகும். இம்மாணிக்கவாசகர் தம் 
காலத்தில் சோழசாஜதானியிலுள்ள சிவல் தலங்களை யெல்லாம் 

தரிசித்து வணங்கி, மிக்கவிருப்பக்தோடு, சமூத்திரத்சால் சூழப் 

பெற்ற wiper இராஜதானியாகியஇலங்கைக்குச் சென்மென றென 

வும்* அக்காலத்தில் ஈழன் என்னும் ஒந வாரசனால் இலங்கை 
ஆளப்பட்டுவந்தன வெனவும் திருவாதவூர் புராணம், இருவிளை 

யாற் புாணம் முதலிய நூற்களில் விளக்கியிருக்கன் றத. அவ்வி 

தம் ஈழன் என்னும் அரசன் ஒருவன் இலங்கையை அண்டிருப்பா 

னேல் அவன் மாணிக்கவாசகர் காலத்தில் இருக்திருத்தல்வேண் 

டும், அப்படி இருந்தானேன : மகாகமோ"' கூறியிருக்கன்ளுர், 
வருமாறு $-- 

By his demise, his younger sister Sivali, the 
daughter of Amanda, reigned for four monthss when a 
nephew of Amanda named_ llanaga deposed her and 
raised the Canopy of dominion, in the Capital’. Vide 
George Turnour's The Mahavanso, ch. XXXV, 
P. 188. 

* குலாபயன் இறந்தபிறகு அவனுடைய சகோதரியும், அமர் 
தாலின் புத்திரியுமாகிய வேலை என்பவளால் நாலுமாதம் ஆளப் 
பட்டது. அப்பொழுது அமந்தாவின் சகோதரன் புத்தரனாய 
ஈழநாகன் என்பவன் அவளை அரசைவிட்டுத்தள்ளி, இ.ராஜ்யத் 
தைத் தன் வசப்படுத்திக்கொண்டான் '' எனப்பட்டிருக்கன்ற து. இவ் 
விரண்டாமீழன் இலங்கையை தன் வசப்படுத்திச்கொண்டது. 
முதலாம் ரத்ருண்டின் முற்பாதி அதாவது A.D, 88-ம் வருடம் 
என இலங்கைதேசசரித்திர ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றார்கள், இதை 
மூன்கூறிய ௮ரச அட்டவணையில் தெரிந்தக்கொள்க, இவன் 
சோழதேசத்திலிருந்த படையெடுத்துச்சென் று, இலங்கையைக் 

்” திருவாதவூரர் புராணம் புத்தரை வாதில்வென்ற சருச்சம் 1, 2-வது 
செய்யுள்களையும்; திருவிளையாடற்புசாணம், மண்சுமக்தபடலதச் திலுங்காண்ஃ: 

‘
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கைபத்தி பிரக்யொதியாய் அரசாண்ட ழமதலாம் . ஈழராஜன் 
வம்ஸத்தில்வக்த இருபதாவது ௮ரசன் எனவும், இலங்கை இசாஜ் 

யத்திற்கு முப்பத் த மூன்றாவது ௮ரசன் எனவும் இலங்கை சரித் 

இிரங்கள்* எடுத்துக் கூறுன்றத. இதனால் இரண்டாம் ஈழராஜ 

னும், மாணிக்கவாசகரும் ஏககாலத்தவரேன முடிவு கட்டப்பட்டு. 

9, ஈழன் ஆத்திமாலையை யுடையவன் :--மாணிக்க வாசகர் 

காலத்திலுள்ள ஈழராஜன்-11 பு.ச்சசமயத்தவன், இவ்விழ. ராஜன் 

காலத்தில் புத்தகுருக்கள் மாணிக்கவாசகரால் வெகுண்டு, சிதம் 

ur ஆலயத்தை புத்த அலயமாக கிர்மாணிப்பதாக சபதஞ்செய் 

அக்கொண்டு புறப்பட்டனர்கள், இவர்களோடு இவர்களுக்கர௪ 
னாகிய ஈழராஜனும் புறப்பட்டான். . 

திருவாதவூர் புசாணம், புத்தரைவாதில்வென்ற சருக்கம், 

17-௮௫ செய்யுள், 

மன்னனுநீதன துசெல்வமகட்தள ழகைநீங்கிப் 

பொன்னினம்பலத்திலேகவென்பது பொருக்தவுன்னித் 

தன்னெடுந்தானை சூழத்தனிப்பெருஞ் சிவிகையேறிச் 

சென்னிரன்னாடசேர்ந்து தில்லையினெல்லைபுக்கான். 

(இ-ள்.) 4 புத்தராஜனாகிய ஈழன், தன்னுடைய செல்வம்போன்ற 

புத்திரிக்த உண்டாயிநக்தம் ஊமைத்தன்மை நீங்கச் இதம்பசத்திற்குப் 

போகவேண்டுமென்பதை நினைத்துத் தன்னுடைய சேனைகள் 

சூழ, சிவிகையிலேறிக்கொண்டு, சோழகாட்டில் வந்து, தில்லைக 
ரில் புகுந்தான் ' என்பதாம், இப்பாசுரத்தில் ஈழராஜன்மாத்திர 

மல்ல, அவனுடைய செல்வப்புத்தீரியாகிய ஊமைப்பேண்ணும் தில்லை 

க்கு வந்ததாகக் கூறியுள்ள, இக்கருத்தை திருவிளையாடற் பு.ரா 

ணமும் ஒப்புகின்றது. 

திருவிளையாடற்புசாணம், மண்சுமந்தப் படலம், 

][09-வ.த, செய்யுள். 

இங்வெர்தோற்றவண்ணங் கேட்டவ ரிறப்பதின்பம் 

தங்குவிடென்றுதேற்றுஞ் சமயத்திலாழ்ச்த வாத்திக் 

* Vide Turnour’s Mahavanso. Table |, and Tennent’s Ceylon 
Vol, 1. Part III. ch, 1. P. 820, 821. 

டர் திருவாதவூரர் புசாணம், புத்தரை வாதில்வென்ற சுருக்கத்தில் ,பூரக் 

கக் காணலாம், 

18
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கொங்கிலர்தாரான் ழங்கைக் தயிற்பேடை யெனத்தானீன்ற 

மங்கையைக் கோண்டூதில்லை மல்லன்மா நகரில்வந்தான், 

(இ-ள்.) :: இப்புத்த குருக்கள் தோற்றதைக்கேட்டு gai 
சளது இறப்பதே இன்பம், தங்குகலே மோட்சம் எனச் சொல் 

அம் புத் தசமயத்திலாழ்ந்த ஆத்திமாலையைத் தரித்த ஈழராஜன் தாளி 
ன்ற ஊமைப்பெண்ணோடூ தில்லைக்தவந்தான் '' என்பதாம், . 

திருவாதவூரர் புசாணத்தில்கூலிய ஈழராஜன் சரித்திரத்தையே 

திருவிளையாடற் புராணமுங் கூறுகின்றது. அதனால் இருதாற்க 

ளின் பகுதியும் ஒரு ௮ரசனையே அதாவது ஈழராஜனையே குறிக் 

இன்றதென்பது முடிபு, ஆனால் இத்திருவிளையாடற் புராணப் பகு 

இயில் ஒரு விசேஷம். ஈழன் சோழக்தலத்தவன் என்பதே! ௮:;-- 
“ ஆத்திக்கொங்கிவரீதாரான் '” என்பதால் விளங்கும். 

கொ ங்கு--வாசனை 

இவர்--எழும் 

ஆத்தி - ஆத்திமலரின் 
தாரான் -மாலையையுடையவன் . 

4 ஈழன் ஆத்திமாலையுடையவன் '' என்பது பொருள், ஆத்தி 

மாலை சோழனுக்தரியது. 
திவாகரம், 

நேரியனார்த்தர்க்கோ 
னேரிறையபயன். 

பிங்கல நிகண்டு, 

ஆரின் கண்ணிய னேரியனபயன் 

சூரியன் புனனாடன் சோழன்பெயரே, 

சூடாமணி நிகண்டு, 

ஆரின் மாலையனே இள்ளி 

யபயனே Car PCat sor, 

* இப்பிரயோகங்களில் வரும் *: ஆர்த்தர்க்கோன், ஆரின்கண்ணி 
யன், ஆரின்மாலையன் ?' என்பதுகள் “ ஆத்திமாலையன் ? எனப்
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பொருள்படும். * ஆத்திமாலையன் '' என்பது சோழனுக்தரிய பல 

பேயர்களுள் ஜீன்று* யென்த் திவாகர நிகண்டுகளால் தெளி௫ன் 

pe, “BES வேம்புகிகசாகுமோ வம்மானே” என ஆத்திமாலை 

சோழனுக்தரிய தென புகழேர்தியும் புகல்்இன்ருர். 

சூடாமணி நிகண்டு, 

12-வத, தொகுதி, 147-வது செய்யுள், 

மன்னியசேரனுக்கு வரிசிலைக் கொடிபனந்தார் 

பொன்னியந்துறைச் சோழற்கே புலிக்கொடி யாத்திமாலை 

தென்னவன் றனக்குத்தானே சேர்கொடிவேப்பக்தாராம் 

பன்னியகேழல்வேழப் பதாகையும் புலவருக்கே, : 

The metropolis of the Chola country is warriore. 
Its principal mountains are colly and nery. Its. 
chief river is the Cauvery, The name of the king’s 
horse is Coram. His distinctive garland is the 

flower of the Autte tree. The device on his Banner is 
a tiger. He is of the Solar Pedigree”. Vide The 
Administration of the Madras Presidency Vol. I, P 125, 
Footnote No, 8. 

.* சோழனுக்கு இராஜதானி உரையூரும், மலை கொல்லிமீரரியும், 

நதிகாவேரியும், குதிரை கோரமும், மாலை ஆத்தியும், கொடி.புலிக் 

சொடியும், தலம் சூரியதலழமாகும். ” இவைகளால் ** ஆத்திமாலை 

சோழனுக்தரியதென '' விளங்குகின்றது, இச்சோழனுக்குரிய “ஆத் 
திமாலையை” மாணிக்கவாசகர் காலத்திலுள்ள ஈழராஜனுக்தம் உரிய 
தேன “ஆத்திக்கொங்கிவர் தாரான் ் என்றனர் பரஞ்சோதி முனிவர், 

ஆ இவற்றை நோக்க ஈழன் சூரியதலத்தவனும், சோழதேசத்தின் 

ஓர் பததியை வாசாட்சிசெய்தவனு மாத்திரமல்ல, சோழனுக்தரிய/ஆத்தீ 

மாலையையும் உடையவன் எனத் அணியப்பட்டமையால், ஈழன் 
சோழகுலத்தவன் என்பது ழடிபு, 
  

* இருவிளையாடத் புராணம், இந்திரன் முடிமேல் வளையெறிந்த பட 
லம், 88-வ.2 செய்யுளையும் ; பழணித்தல புராணம், சேரர்கோன் சருஃ£கம், 

6, 10-வ௫ செய்யுள்களையும், and Madura District Gazetter, Ch? Il, 
P, 28, 29, ;



88 as Shugo விளக்கம், ர 

10. - மாணிக்கவாசகர் காலத்திலுள்ள ஈழராஜன் சோழனது 

குலப்பேயராகிய வளவன் என்னும் பெயரையும் வெறுவன், 

திருவாதவூரர் புராணம், 

புத்தரை வாதில்வென் ற சருக்கம், 84-வது, கவி, 

சொல்லவல்லவர் மூகையாயினர் சோல்விலா வோருழகையாம் 

வல்லீயேன் புதல்விக்த ழகைமறைந்து நல்லுரை கூடினா 

நல்லதொண்டனுமக்கு சானென நாயனாரவடன்னைநீ 

யொல்லையிங்கழை யென்னவந்தவளுண்மைசேரவைஈண்ணினள். 

*  (இ-ள்,) “பேசத்தக்கவர்கள் ஊமையாயினர் பேச்சில்லாத ஊ 
மையாகிய என் புத்திரிகீத ஊமைநீங்கி நல்லவார்த்தை பேசவநக்தால் 

நானுனக்கு நல்ல அடியவனாவேனென்று ஈழராஜன்சொல்ல, மாணி 

க்கவாசகர் சக்ரெத்தில் அழைத்துக்கொண்டு வாவென, அவ் வீழ 

ராஜன் புத்தீரியும் உண்மைப்பொருந்திய சபைக்குவந்தாள் ” என்ப 

தாம். 
a 

85-வது, செய்யுள். 

நண்ணியங்குமு னின்றகன்னியை நன்மை யாளருகாடியே 

கண்ணிதநின் ஐருள்செய்து பின்னர்கரைத்து முன்னரிருத்தியே 

யுண்ணடுங்கியிருந்த புத்தனுமைத்த தர்க்கமவைக்கேலாந் 

தண்ணருங்குழல்வல்லி ஈல்லுரைசாத்று கென்றுவிளம்பினார். 

(இ-ள்.) சபையிலே வந்துகின்ற ஈழன் கன்னிகையை மாணி 

க்கவாசகர் பார்த்து, இருபாகோக்கஞ்செய்து, பின்பு ௮ழை 

த்து எதிரிலிருக்கவைத்து புத்தன் சோல்லிய தர்க்கங்களுக்கேல் 
லாம் வாசனை பொருந்திய கூந்தலையுடைய பெண்ணே | ந யுத்தரஞ் 

சோல்லேன்றார்' என்பதாம், இவ்விருகவிகளின் கருத்தையும் 

ஒத்துவருகன்ருர் பரஞ்சோதி முனிவர், 

திருவிளையாடற் புராணம், மண்சுமந்தப் படலம், 

111-வத செய்யுள், 

' ௮ந்தணர்பெருமான்முன்போ யரசன்தன்மகளைப்போகட் 

டிந்தகோய்நீரே தீர்க்கவேண்டு மென்றிரந்தானையன்
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சுந்தரகா தன்மன்றுளாடியதுணைத்தா டன்னைச் 
சர்தைசெய்தருட்கணோக்காற்றிருந்திழை யவளை நோக்கா. 

(இ-ள்.) ஈழராஜன் மாணிக்கலாசகர் ழன்பு தன்னமைப்பேண்ணை 
அனுப்பி, என்மகளுக்குண்டாக௫ய கோயை தேவரீரே! தீர்க்க 

வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க, ௮வர் ஈடே௪பிரானது இருமாத 
த்தையுஞ் சிந்தித்து, அருட்கணால் ௮வளை நோக்க,” 

இருவாசகம், திருச்சாழல், 1-வது பாசுரம், 

பூசவதும்வெண்ணீறு பூண்பலவும் பொங்கரவம் 

பேசுவதுந்திருவாயான் மறைப்போலுங்காணேடி. 

எனக்கேட்டனர் மாணிக்கவாசகர். 

பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை 

யீசனவ னெவ்வுயிர்க்கு மியல்பானான் சாழலோ, 

என்று ஈழ ராஜன்மகள் அதற்கு விடை 

ச கூறினள், அப்படி. கூறியது:-- 

இருவாதவூர் புராணம், 

புத்தரை வாதில்வென்ற சருக்கம், 86-வது கவி. 

பற்றுகன்குணராத புத்தர்பகர்ந்ததர்க்க மவைக்கெலாங் 

கற்றறிந்தவர்போல மன்னிய கன்னிமாறுரைகூறினுள் 

மற்றுமங்கையர் சாழலாம்விளையாடலாக மகிழ்ச்சியா 

அற்றதம்பொருடன்னை வாசகமாக வுண்மையசோதினார். 

(இ-ன்.) “ பக்திநெறியறியாத புத்தரானவர்கள் சொல்லிய 

தர்க்க வார்த்தைகளுக்கெலலாம், படித்தரிந்தவர்களைப்போல் டவ்வீழ 

ராஜன் பேண்ணுனவனள் உத்தரத்சோன்னாள், ௮கை மங்கையரச்செய் 

யும் திருச்சாழல் விளையாட்டாக ம௫ழ்ச்சியினால் அப்பொருளை 
ட ட ௩ = . 99 = . 

மாணிக்கவாசகர் பாடலாகச் சொன்னார்” என்பதாம், 

87-வது செய்யுள், 

௪ழமன்னனு மஞ்செழுத்து மிபம்பி நீறுபுனைந்தபின் ட 

ருழநின் றடிமைத் திறந்தவருததொண்டின னாயினான்
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சோழனும்புலியூரின் மன்னிய தொன்மையாளருமம்பலம் 

வாழ்கவென்றுஅஇத் அநின்றெ.தில் வாதவூர மையேத்தினார், 

(இ-ள்.) 4 ஈழராஜன் பஞ்சாக்ரத்தையோதி விபூதியைத்தரி 
த்து, சிறந்த பக்தியையுடைய அடி.யவனாகனான், சோழனும் தில்லை 

மூவாயிரவரும் அம்பலம் வாழ்கவென்றுதுதித்து, மாணிச்கவாச 

கரை வண்ங்கினார்கள் ” என்பதாம். இத்திருவா தவூரர் புராணப் 

பகுதியில் கூறிய * சழராஜனையே 7? திருவிளையாடத் புராணத்தில் 

* வளவன் ” எனக் கூறியுள்ளது. 

திருவிளையாடற் புசாணம், மண்சுமக்தப்படலம். 

.112-வ௫ செய்யுள். 

வேறுவேறிறைவன்கீர்த்திவினாவுரையாகப் பாடி 

மீறிலானன்பர்கேட்க விறைமொழிகொடுத்துமூங்கை 

மாறினைவளவன்கள்னி மடவரல் வளவன்கண்டு 

தேறினன்சிவனேயேல்லாத்। தேவர்க்தந்தேவனேன்ன 

(இ-ள்.) ₹ நடே.௪ பிரானது கீர்த்தியை வெவ்வேறுவிதமாக 

அன்பர்கள்கேட்க வினாவுசையாகப்பாட,ஊமைத்தன் மையைறீக்கி, 

௮ருட்கண்ணோக்க, இளம்பெண்ணாகிய வளவனகு புத்திரி அதத் 

குப் பதிலுத்தரங்கூறினாள் அதைக்கேட்ட வளவன் எல்லாத்தே 

வருக்கும் மேலானவர் சிவபிரானே எனத்தேதினான்."' என்பதாம், 

இக்கவியில் * ஈழராஜனை வளவன்'” எனவும், “*எழராஜன் புத்திரியை 
வளவன்கன்னி'' எனவும் வரையப்பட்டிருக்கின்ற,. 

வளவன்--சோழன்* சதுரகராதி 
கன்னி--பெண், பேரகராதி, 

“Riper சோழக்குலத்தவன் '' என்பது பொருள், அதைவிள 

க்கவே ** ஈழனை வளவன் '' யென்றார் பரஞ்சோதி முனிவர், வள 

வன் என்பது சோழனது பல பெயர்களில் ஒன்று, அ௮.து:--- 

Bor ari, 

சன்னி வளவன் இள்ளிசெம்பியன் 

பொன்னித்துறைவன் புலிக்கொடிப் புரவலன்” 
ழு 

  

* enact :—An epithet of the Cholakings. சோழன் (Rottler.)
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என்னுச் திவாக.ரநிகண்டாதிகளால் நிலைநாட்டப்படும். இத் 
திறத்கானே சோழக்குலத்திலுதித்த மங்கையர்க்கரயொரை ஸ்ரீ 
மத் சம்பத்தசவாமிகள் '' மங்கையர்க்காசி வளவரீகோன்பாவை வரி 
வளைக் கைம்மடமானி, பங்கையச் செல்வி பாண்டி, மாதேவி பணி 
செய்தகாடொறும்பரவ ”' என்னும் பகுதியில் 4 வளவர் கோன் 

பாவை” என பயிரங்கப்படுத்தினர், இதனால் ஈழனும் சோழனும் 

ஓர் குலக்களெவிகள் என்பதுஜெகப்பிரசத்தி, அதனாலேயே ஈழனை 

வளவன்” என்முர் பரஞ்சோதிமுனிவர். அத குருகுலத்திலுதித் ௪ 

அர்ச்சுனனும், எதுகுலத்திலுதி,ச்ச கிருஷ்ணனும், சக்திரகுலக்ளெ 
வினசாயிருப்பினும்; அன்னோரைஏககுலத்தினசெனக்கூறு ௪, குடி 
ப்பெயரால் “ayn at விதுகுலத்தில் யாதவனிவசோ குருகுலத்தலைவ 

னுக் சையோர் ?'* என்னும் பாரதப்பகுதியில் வேறு பிரித்துக் 
கூறி யிருத்தலைப்போல் ஈழராஜனும் சோழராஜனும் எககுலத்தவ 
சாயிருப்பினும் அதாவது சூரியகுலத்தவராயிருப்பினும், குடிப் - 

பெயரால் வேறு படுத்தியே கூறப்பவவெர், என்றுனும் “ ஈழன் 

சோழக்குலத்தவனே! '' இதை (1 ஊவா) பென்னட் அரை (Ela 

otherwise called Chola) :' ஈழனை சோழன் ”” என்று அழைக் 
கப்படுமென்ரார். இ.துவே!சாஸ்இரசம் மதி. இவைகளால் ஈழன் 

சோழவம்ஸத்தில் தோன்றிய சூரியதல அரசனேனத் துணியப்பட்டது. 
௮து சோழகுலத்தில் தோன்றிய தொண்டனைப்போலென்க, இத் 

யாதி பிரமாணங்களால் :-- 

FELD GBT & தமிழ் வாசன், 

௨. மைஞுர் பிரதேசத்தை யாண்டவன். பிறத இலங்கை 
யைக் கைபத்தி யாண்டது இவலை மைத் பீரதேச 

மம், இலங்கையும் “எழம் ஈழநாடு, ஈழமண் டலம்”' 
: எனப்பட்டது, இவன் குலத்தவர் ஈழக்குலத்தவர் என 

ப்பட்டனர்கள். 

௩. சோழதேசத்தவன். 5 

௪. வன்வன் என்னும் பேயரையுடையவன். 

௫. சுரியதலத்தவன். 

௯.  ஆத்திமாலையையுடையவன், க 

* பாரதம், சபா பருவம், இராஜசூயாகச் சருக்கம், 36-வ.து செய்யுள் சாண்ச, 
a
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எ. சைஷச்மயத்தவன். மதல் ஈன் சைவ சமயத்தவன் 

இரண்டா மீழன் புத்தசமயந்தவன், இவன் மாணிக்க 

வாசகரஈல் சைவனுனுன். 

இ.தில் ஈழனுகீதரிய தெனக் கூறிய இவ்வேழ அம்ஸ்ங்களும் சோழ 

னுகீதம் உரியது. அதை சோழ அம்ஸத்தைப்பேற்ற ஈழனும், அவன் 

தலத்தவராகிய ஸ்ரீமத் ஏறுதிநாதநாயனாரநம், அவர் வம்ஸ்த்தவர்களாகிய 

சிராமணிகளும், சோழவம்ஸத்தவர்கள் என பசுமாத்தாணியைப்போல் 

அறையப்படூம். இத்திறம் கல்விநேறி யுணரீநீதார்க்கே பேறப்படூம். 

௫. ஏனாதிநாத நாயனார்*. 

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் 

பதிகம். 

£ ஏனாதிநாதன்றனடியார்க்க மடியேன் ” 

பெரிய புராணம், ஏஎனாஇராத நாயனார் புராணம், 

9-வது செய்யுள், 

வேழக் கரும்பினொடு மென்கரும்பு தண்வயலிற் 

ps கதிர்ச்சாலி தானோங்குக் தன்மையதாய் 

வாழக் குடிதழைத்த மன்னியவப் Our pupae 

ஈழக் குலச்சான்றா ரேனாதி நாதனார். 

(இ-ள் ) வேழக்கரும்புகளோடு மெல்லிய கரும்புகளும் குளி 

ர்ச்சபொருந்திய வயல்களில் தம்வளர்ச்சியில் தாழும்படி கதிர்களை 

யுடைய செக்நெற்பபிர்கள் ஒங்வெளருகின்உ தன்மையையுடைய 

தாய் வாழ்ன்ற அங்குள்ள குடிகள் தழைத்து கிலைபெற்திருக் 

இன்ற அந்த அழகிய எயினனூரில் ஈழராஜன் தலத்தில் அவதர்த்த 
சூரியன் மாபினையுடையவர். (அவர் யாரெனில்) ஏனாதிநாத நாயனார் 
என்று சொல்லப்பட்டவர்." இப்பிரயோகத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப் 

பட்ட ஏனாதிநாதநாயனார் என்பவர் வத் தொண்டுபுரிர்.ு, சவெபதவி 

யடைந்த சவனடியார்களுள் ஒருவர், இவர் ஆயு தவித்தையால்வரும் 

% பெரியபுராணத்திற் குட்பட்ட பதினொரு வரசகுல காயன்மார்களைக் 

குறித்து பேசாது ஏனாதிகாச காயனாசை மாத் இரம் ௮.ரசரென விளக்க Cup 

பட்ட. அச்நாயனாரை உமாபதி வேளாளருக்குக்€ழ் அமைத்திருப்பதா 

லென்க, 
‘
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ஊதியத்தை அன்பருக்கு வினியோடுத்து வந்தவர், இவர் குலத்த 

a@au அ௮திசூரனால் தொழிற்பொழுமைக்கொண்டு வஞ்சித்துக் 
கொல்லப்பட்டார், இத்திறம் * உபமன்னிய பக்தவிலாசம், ௮கஸ் 

திய பக்தவிலாசம், ஈம்பியாண்டார் ஈம்பியந்தாதி, சேக்ழோர் பெ 

ரியபுராணம்'' முதலியவைகளால் இனிது உணர்த்தப்படும், மேற்ப 

குதியில் ஏனாதிநாத நாயனாரை * ஈடிக்கலத்தவர்” என்றார், இவர்மா த் 

இரமன்று நம்பியாண்டார் ஈம்பியுங் கூறியிருக்கின்றார். 

நம்பியாண்டார்ஈம்பி திருவந்தாதி, 

11-வ.த செய்யுள், 

பத்தனையேனாதிநாதனைப் பார்நீ டேயினிதன்னு 
ளத்தனைத் தன்னோ டமர்மலைர் தானெழ்றி நீறுகண்டு 

கைத்தனி வாள்வீ டொழிர் தவன் கண்டிப்ப நின் தருளும் 

நித்தனை மிழக்தலதீப ரென்பரிந் நீணிலத்தே. 

இ-ள்.) :!நிலவுலகத்தின்௧ண் உயர்ந்த எயினனூரில் வாழ் — 

ந்த ழதல்வரம், மெய்ப்பத்தியிற் சிறந்தவருமாகிய ஏனுதிநாத நாயனார் 

தன்னுடன் போர்செய்த அதிசூரனது; நெற்றியில் திருவெண்ணீற் 
றைக்கண்டு, தன் கையிலிருக்கும் ஒப்பற்ற வாட்படையை விடா 

மல், அவ்வதிசூரன் தன்னை வெட்டும்படி. நின் தருளிய நித்தியரை 

Dis அகன்ற நிலவுலகத்து, ஈழக்தலத்திற்தத் தீபம்போன்றவேன்று 

சோல்லுவார்கள் ” என்பதாம். இவ்விருபாக்களிலும் வரும் ஈழிக் 

தலம்” என்பதற்கு “ ஈழராஜன் வம்ஸத்திலுதித்தவர் * எனப் 

பொருள் விரியும், *ஈழன்-தலம்--ஈழக்குலம்'' என்பது பொதுப் 

பெய ருயர்திணைப்பெயர்க ஸிற்றுமெய், வலிவரினியல்பா மாவியா 

முன், வன்மைமிகா சில விகாரமாமுயர்திணை *” என்னு ஈன்னூற் 

சூத்திரத்கால் நிலமொழியீற் 2 மெய் உயர்திணையில்கெட்டு, விகுதி 
யீருய் நின்ற உயிர்முன் ** இயல்பினும் விதியினு கின் ற உயிர்முன்- 
சுசதபமிகும்*'” என்னுஞ் சூத்திரத்தால் வருமொழி முதல் வல் 

லெழுத்அ மிகுத்த “ தழக்தலம்” என்றாகியது. 
௮ருணாசலபுசாணம், தர்த்தச்சருக்கம், 21-வது, செய்யுள், 

புண்ணியவாறுதெய்வ மலைக்குமேற்றிசையிற் பொக்கும் 

ஈண்ணியபுண்ணியாற்றா ரென்றுபேர் ஈக.ரந்தானும் 
  

* குமரன் - கோட்டம் -குமாச்கோட்டம் '' நன்னூல், புணரியல் 

159, 165-வது சூத்திரங்கள் காண்க, 

14 ச
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எண்ணியநதியின்மூம் யிடினேன் றரசன் நீங்காம் 

பெண்ணியல்வடி வக்தர்க்தான் வடி.வமூம் பேனும்பெற்றான், 

(இ-ள்,) * தெய்விகம்பொருந்திய ௮ருணாசலமலையின் மேல் 

பாரிசத்தில் புண்ணியநதி என்று ஒன்று உண்டு, அதனருகே புன் 

ணியாற்றூர் என்னும் ஒரநகரம் உண்டு, அதையாண்ட ஈழன் என்கிற 

ஒரவரசன் தனக்குத் தீங்காகவக்தடைந்த பெண்ணுருவத்தை ௮ந் 

நதியில் மூழ்இத் தீர்ந்து நல்ல உருவமும் வேண்டியபேறும் பெற் 

முன்” என்பதாம். இப்பாசுரத்தில் வரும் புண்ணியநகரம் சேலத் 

தின் வடபத்தியிலுன்ளது, அதனாலேயே சேலத்தின் வடமேற்பததியை 

யும், மைசூரின் தென் கீழ்ப்பததியையும் ஈழநாடு என்பது. அ௮ப்பாகத்தை 

ஈழராஜன் ஆண்டமையினுலேயே ஈழநாடு” எனப்பட்டது. இவ் வீழ 

நாட்டிந்த புண்ணிய நகாம் இராஜதானியாயிநந்த சிறப்புறுபட்டினம். 

இப்பகுதியை ஈழகாடெனவே புகழேந்தியும் கம்பரும் புகல்கின்ற 

னர்கள், 

புகழேந்தி. 

கடல்்ழக்குத்தெற்கு கரைபுரளும் வெள்ளாறு 

குடதிசைக்குக்கோட்டைக் கரையாம்--வடதிசைக்கு 

ஈழழதலா யிருபத்து நாற்காதம் 

சோழகாட்டெல்லையெனச் சொல்*. 

இதில் சோழகாட்டி.ற்கு வடவெல்லை *' ஈழம் ”' எனப்பட்டி 

ருக்கன்றது. சோழசாட்டிற்கு வடக்லேயே “ ஈழநாடு '' எனப் 

படும் 6₹ சேலமும், மைசூரும் ” இருப்பது, அதனாலேயே புக 

ழேந்தி சோழகாட்டிற்கு வடவெல்லை ‘ ஈழம் ” என்பத. 

கம்பர். 

கடல்கழெக்குத்தெற்குக் கரைபொருவெள்ளாறு 

குடதிசைக்குக் கே ரட்டைக்கரையாம்--வடதிசையில் 

ஏணாட்டப்ர்பேண்ணையிருபத்து காற்காதம் 

சோணுட்டுக்கெல்லை யெனச்சொல்*, 

*Vide Manual of The Administration of The Madras Presi- 

dency. Vol. I. Ch. I. P. 125, Footnote. No. 8. 

  

ர் “ஏணாடு” என்பது ஈணாடு, அல்ல்து ஈழகா எனப்படும்



கஷத்திரியகுல விளக்கம், 95. 
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மைசூரிலுதித்து சேலத்தினஜூடே செல்லுகலால் ஈழநாட்டூப்பே 

ண்ணை யெனப் பட்டது, இவைகளால் ஈழராஜன் அண்ட மைசூர் 

எனவும், ௮து வே ஈழநாட€ எனப்படுமெனவுமர் அணியப்படும். பூர்வம் 

இத்தமிழ்காடு “சேன், சோழன், பாண்டியன், தொண்டன், ஈழன், 

மகதன், கொங்கன் ” என்னும் ஏழு தமிழ் அரசர்களால் ஆளப் 

பட்டு, *சேரகாடு, சோழசாடு, பாண்டியகாடு, தொண்டராடு, ஈட 

நாட, we 600, கொங்குநாடு ? என ஏழுகாடாகப் பிரிக்கப்பட் 

டத. இதோடு இவ்வேழு அரசர்கள் வம்சத்திலுதித்தவர்களையும் 

ம சேரக்குலம், சோழக்குலம், பாண்டியக்குலம் தொண்டவம் 

ஸம், ஈழக்குலம், மகதவம்ள ம், கொங்கர்குலம்* ” என்னுங் குலம் 

பெயரையும் ஏற்றிக் கூறப்பட்ட, இவைகளுள் ஏனாதிநாதநாய 

னர் ஈழராஜன் தலத்தி லுதித்தவரே. அதனாலேயே “Cra rcpt, 

நம்பியும்” அவரை “ppd rod part” என்பது. இதைப்போல் மற்ற 

தமிழ் அரசர்கள் வம்ஸத்திலுதித்தவர்களையும், அவர்களது மூல 

புருடன் பெயர்களையே குலப்பெயர்களாகச் சூட்டி ரேக்சழோர் 

அழைத்திருக்கின்றார், வருமாறு :-- 

பெரியபுராணம், சேரமான் பெருமாணாயனார் புசாணம், 

5-வது செய்யுள். 

முருகுவிரியுமலர்ச்சோலை மூதாரதன் கண்முறைமரபி 

னருயெறியுங்கலிரீக்கெயறங்கொள் சைவத்திறந்தழைப்பத் 

திருகுசெனவெங்களியானைச் சேரர்குலமுமுலகுஞ்செய் 

பெருகுதவத்தாலானருளாற்பிறந்தார்பெருமாக்கோதையார். 

wen | நிசண்டு, 

தலம் -வம்ஸம் 

சே£மான் பெருமாணாயனார் 4 சேரராஜன் குலத்தவர் '' என் 

பத பொருள். 

பெரிய புசாணம், கோச்செல்கட்சோ ழகாயனார் 

புராணம், 6-வது பிரயோகம், 

தறையிழ்புடைப்பக்கைபுக்கசிலம்பி தானுமுயிர்நீங்க 

மறையித்பொருளுந்தருமாத்றுன் மதயானைக்கும் வ.ரங்கொடுத்து 
  

* பரமோத்திரசாண்டம், பஞ்சாட்சர மகமை 14-வது செய்யுள்,
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முழறையிற்சிலம்பிதனைச் சோழர்குலத்துவந்துமுன்னுதித்து 

நிறையிற்புவனங்காத்தளிக்கவருள் செய்த்ருளகிலதீதின்கண்*. 

"சோழன் சோழராஜன் ] 
தலத்து -வம்ஸத்தில் பிங்கலன் 
வந்துதித்தவர் - உற்பவீத்தவர் 

கோச்செங்கட் சோழகாயனார் *' சோழராஜன் மாபில் உற்ப 
வித்தவர் '” என்பத சப்தார்த்தம், 

பெரிய பு. ராணம், மங்கையர்க்கரசியார் புசாணம், 1-வது பாசுரம். 

6 மங்கையர்க்குத்தனியரசி யெங்கடெய்வம் 

வளவர்திரக்தலக்கொழந்து வளைக்கைமானி 

செங்கமலத்திருமடக்தைகன்னிகாடாடென்னர்தலப் 
பழிதீர்த்ததெய்வப் பாவை 

யெங்கள்பிரான்சண்பையர்கோ னருளினாலே 

யிருந்தமிழ்கா டுற்றவிடர்நீக்ுத்தங்கள் 
பொங்கொளிவெண்டி ௬ுறுப.ரப்பி னாரைப் ‘ 

போற்றுவார்கழலெம்மாற் போற்றலாமே, 

இச்செய்யுளில் மங்கையர்க்கசசியாரை *'! வளவர் தலக்கோ 

மந்து” எனவும், கூற்பாண்டியனை *' தேன்னர்தலத்தவன் ' எனவுற் 
தெளிவித்திருக்கன் 0௮, 

வளவன்--சோ ழாரஜன்) 
தலம் - வம்ஸ்ம் $ திவாகரம், 
கோழந்து- பேண், | 

* சோழராஜன் தலத்துப்பேண்'' என்பது முடிபு, வளவர்தலம் 
எனினும், சோழக்தலம் எனிலும் பொருள் ஒன்றே, 

தென்னன்--பாண்டியன் ‘ 

குக்டகுங்ணம் ; | சின். 
6 பரண்டியன் குலத்தவன் ?” என்பது இத்தாந்தம், தென்னவன் 

எனினும், பாஸ்டியன் எனினும் பொருள் ஒன் தே! இதுகள் Be oor 

டால் நிலைநாட்டப்படும், 
      

* * ஆஷி சாயனார் புமாணம், 7-வது; செய்யுளையுவ்; கலிங்கத் தப்பரணி; 

இராஜபாரம்பரியம், 82வது செய்யுளையுங்காண் ௧,



Hs aA விளக்கம், 97 

பெரியபுராணம், கழஜ்சிங்ககாயனார் புராணம் 1-வது பிரயோகம், 

படிமிசைநிகழ்ந்ததொல்லைப் பல்லவர் தலத்துவந்தார் 

கடி.மதின்மூன்றுஞ்செற்றகங்கைவார் சடையார்செய்ய 

வடி.மல.ரன்.றிவேறொன் ஐறிவினுல் குறியாநீர்மைக் 
கொடிகெடுந்தானைமன்னர் கோக்கழற் சங்கரென்பார்*. ' 

பல்லவன் - பல்லவராஜன் 

தலத்துவந்தார் - தலத்துதித்தவர், 

கழ.ற்சிங்கராயனார் :' பல்லவராஜன் தலத்துதித்தவர் '? என்பது 

தேர்ந்தபொருள், இப்பல்லவன் குறுகிலமன்ன வனும், குறும்பவம் 

ஸத்தவனும், தொண்டமானுக்குப்பிறகு ,காஞ்சிபுத்தையாண்ட 

வனுமாகும் இவன்வம்ஸத்திலுதித்தவர்களையே பல்லவக்குலத்த 

-வர் என்பது, இவனை சோழவம்ஸத்தவன் என இலர்கூறுவர், ஆகா 

னென பல நூற்களால் விளக்கப்பட்டிருக்கின் றது, ் 

பெரியபுராணம், புகழ்ச்சோழ நாயனார் புராணம் 

, 8-வது, செய்யுள், 

அச்ககரிற்பாரளிக்கு மடலரசராகின்றார் 

மன்னுஇிரு த்தில்லைககர் மணிவிதியணிவிளக்குஞ் 

சென்னிநீ டநபாயன் நிருக்கலத்து வழிழதலோர் 

பொன்னிநஇப் பு.ரவலனார் புகழ்ச்சோழ ரெனப்பொலிவார். 

அநபாயன் -அநபாயராஜன் 

தலம் - வம்ஸம், 

புகழ்ச்சோழகாயனார் * அநபாயராஜன் வம்ஸ்த்தவர்'' என்பது 

தெளிவு. இவன் சோழவம்ஸத்துள் ப்ரக்யாதியாக ஆண்டவன், 

இவன் வம்ஸத்தினுதித்தவர்களை ௮ஈபாயன் குலத்தவர் எனப்பட் 

டதா. 

வில்லிபாரதம், பாயிஎம், 18-வது, கவி, 

எங்குமிவனிசை பரப்பிவருசாளில் யாமுரைத்த விந்தமாட்டில் 

கொங்கரீதல வரபதியாட்கோண்டா னேன்றேடு வண்மைக்குரிஏிறோன்் றி 
ணக அனை அணைகளை களக் வணகிக்ளைய் கப்பு ட 5 

* ஐயழிகள்காடவர் கோணாயனார் புராணம், 1-வது செய்யுளைக் காண்க, 

* கம்பராமாயணம், சுந்தரகாண்ட், காட்டிப்படலம், 69-வது, செய்யுள் 

சீ
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வெங்கலியின்மூழ்காமற் கருஈடப்பேர் வெள்ளத்துவீழம னான்காஞ் 
சங்மெசனமுச் சங்சத்தண்டமிழ் நூல் கலங்காம்ற் தலைகண்டானே, 

இதில் ஆட்கொண்டான் என்னுஞ் சேரனை ''கோங்கர் குலத்த 

வன் '” எனப்பட்டிருக்கின்றத, கோங்கர்-கோங்கு ராஜாக்கள் 

குலம்-வம்ஸம், “கோங்குராஜாக்கள து வம்ஸம்'' எனப்படும், கொங் 

கன் சேரனது குமாரர்களில் ஒருவன்*, இவன் வம்ஸத்திலுதித்தவர் 

களை கொங்கர்குலத்தவர் எனப்படும், இவனால் கொங்குகாடேம் 

பட்டது, இப்பகுதிகளால் * சேரன் குலத்திலுதித்தவர்களை சே 

ரக்குலத்தவர்” என்றும், சோழன் குலத்திலுதித் சவர்கனை சோழ 

GOS sar” என்றும், '“பாண்டியன்குலத்திலுஇத் தவர்களை பாண் 

டியக்குல த். தவர்” என்றும், பல்லவன் குலத்திலுஇத்சவர்களை 

பல்லவக்குலத்தவர்கள்" என்றும், “அகாபயன் குலத்திலுஇத்தவர் 

களை அ௮ஈபாயக்குலத்தவா்”' என்றும் பெரியபு.ராணத்துள் கூறிய 

சேக்ழோர் ; * ஈழன்குலத்தி லுதித்தவர்களையும் ஈழக்குலத்தவர்”” 
எனக் கூறப்பிந்துவசோ ? ஆ௫ய இப்பிரமாணங்களால் ஈழக்குலம் 

என்றால் ஈழராஜன் வம்ஸத்தைத் தேரிவிக்குமெனத் அணியப்பட் 
டது, இவ்வியல்பு நோக்கியே சேக்€ழோர் ' ஏனுதிநாத நாயரை 

யும் ஈழக்குலத்தவர் ' என வகுத்தோதிய௫, இத்தென் 
தேசத்தரசர்களைப்போல்,வடகாட்டாச௪ வம்ஸ் த்தவர்களையும் அவ 

ர்களது கூலபுருடர்பெயர்களையே குலப்பெயராகச் சூட்டி. ௮ழை 

க்சப்பட்டிருக்கன்றது, ௮௮ வருமாறு :-- 

வால்மீசொமாயணம், 

இட்சுவாகுகுலமா காரதீ சிந்தயா மாஸஸாகர 8 
ஸகாயம் வாஈசேக்ரஸ்ய யதிராஹம்ஹநாமத 

இரகுவம்ஸ் காவியம், 

குணவத்ஸுதரோபிதஸ்ரீய : பரிணாமேஹிதிலீபவம்ஸ்ஜா ₹ 

ரகுவம்ஸப்ரதீபேகதே 'நாப்ரதிமதே ஐஸா 5 

சம்பராமாயணம், தனியன். 

வடகலைதென்கலை வமிகு கன்னடம் 

இடமுள பாடையாதொன்றி னாயினும் 
  

* Vide. Kongu History. P. 1.
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தஇிடமுள ரகுகுலத்திராமன் ஐன்கதை 

? அடைவுடன் கேட்பவரமர ராமரே. 

கம்பராமாயணம், சுந்தரகாண்டம், " 

காட்சிப்படலம், 09-வ.து கவி. 

புனைகழலிசாகவன் புயத்தையோ புகழ் 

வனிதையர்திலகத்தின் மனத்தின் மாண்பையோ 

வனை கழ லரசரின்வண்மை விக்கடும் 

சனகர்தங்குலத்தையோ யாகசைச் சாற்றுகேன், 

இப்பிரயோகங்களில் £: இட்சுவாகு, இலீபன், இரகு, சல 

கன்” இவர்கள் வம்ஸத்திலுதித்தவர்களை, இவர்கள்பெயர்களை 

யே குலப்டெயராகச் சூட்டி அழைத்தல் நியாயமென முன்னூலா 

ரும் சாட்சி பகர்சன்றனர்கள், * குருவவன் பெயரன்னோனாற் 

குருகுல மாயிற்றன்றே”' என்னும் பாரதப்பகுதியும், குருமகா 

ராஜன் வம்ஸத்இிலுதித்தவர்களை குருகுலத்தவர்" எனக் கூப்பி 

டல்வேண்டுமென வற்புறுத்துன்றது, இதக்பாதிப் பிரமாணங் 

களை யனுசரித்தே சேக்கீழாரும் ஈழராஜன் வம்லத்திலுதித்த 

ஏனுதிநாதநாயனாரை “*ஈழக்குலத்தலர்'' என்பது. இவைகளால் 

ஏனுதிநாதநாயனர் ஈழராஜன் வம்ஸத்தவர் எனத் தணியப்பட்டது 

இதுவே சேக்கழோரின் முடிவு. 

சேோன்பெயர், சோழன்பெயர், பாண்டியன்பெயர்களைக் 

கூறிய இவாகரகிகண்டார், பல்லவன்பெயரை த் தேடிச் தீட்டாது 

விட்டதென்ன ? அதுபோல் ஈழன்பெயரைச் சேர்த்கெண்ணாது 

விட்டதென்க, அப்படி. சேர்.த்தெண்ணாவிடினும், பல்லவன் என் 

னுக் Horst ஒருவன் உண்டெனவும் அவன் வம்ஸத்திலுஇத்த 

வர்களையே *பல்லவக்குலத்தவர் ”” எனப்படுமெனவும், பெரிய 

புராண முதலிய நாலாதிகள் சாக்ஷி பகர்தலைப்போல், ஈழன் 

என்னும் அரசனும் ஒருவன் உண்டெனவும், Mauser வம் 

ஸ.த்இிலுஇத்தவர்களையே “ ஈழக்குலத்தவர் ? எனப்படு மென 

வும் மேற்படி நூலாஇகளே சாக்நிபகரமுக்தும், இப் 4 பல்ல 

வன், ஈழன், கொங்கன், தொண்டன் ” என்னு மாசர்கள் சுயே 

சீசையாய் ஆளுதற்குரியவர்களல்ல, இவர்கள் ஒரு அரசனுக்கு
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உட்பட்டு, . -பகுதிகட்டக் கூடியவர்களும், சிற்றரசர்களுமா யிரு 
SSOTO, இவாகரநிகண்டார் இவர்கள் பெயர்களை: வேறு பிரித் 
தெண்ணாது விட்டனர், குருகுலப்பெயர்களைக் கூதிய இவாகர 

நிகண்டார். மிக்க மாட்சிமைப்பெற்ற இரகுகுலப் பெயர்களைக் 

கூறாதுவிட்டதென்ன ? இதைப்யோல் ஈழன் பெயர்களையும் 
கூரு.துவிட்டனர். இதனால் ஈழராஜன் இல்லையெனக் கூறுதற் 

Quer? உண்டென்பதே மேற்படி மூலாதிகளின் அணிபு 

அவ்வீழராஜன் வம்ஸத்திலுதித்தவரே ஏனாதிநாதநாயனார் என்பது 
முடிந்த கருத்து. அதனால் அவரை “ ஈழக்குலத்தவர் '” என்பது. 

2. ஈழக்குலதீபராகிய ஏனாதிநாதநாயனார் பெரிய புராணத் 
இற்குட்பட்ட பன்னிருவரசர்களுள் ஒருவர். அப்பன்னிருவர 

சர்கள் :--* சேரமான் பெருமாணாயனார், புகழ்ச்சோழ காயனார், 

நின்ற சர்நெடமாற காயனார், எனாதிகாத நாயனார், மங்கையர்க் 

கரசுயார், கோச்செங்கட்சோழ நாயனார், இடங்கழி காயனார், 

மெய்ப்பொரு ணாயனார், கூற்றுவ காயனா, கழற்சிங்க காயனார், 

நரசங்கமுனையறைய நாயனார், ஐயடி.கள் காடவர்கோ நாயனார்” 

என்பவர்களே ! இவர்களுள் சூரியகுலத்தவர் ஐவர், Fb Br Gos 

தவர் இருவர், கு௮ம்பரசர் ஐவர் எனப்படும் ; அதில் சோழவம் 

ஸத்தவர் நால்வர், ஈழவம்ஸத்தவர் ஒருவர், சேரவம்ஸ த்தவர் ஒரு 

வர், பாண்டியவம்ஸத்்தவர் ஒருவர், குறுகிலமன்னவர் ஐவராகும், 
ஈண்டு விசாரிக்கத் துடங்கியது எனாதிநாத நாயனாரைசே 1 இவர் 

இலங்கையையும், மைசூர் பிரதேசத்தையும் ஆண்ட ஈழராஜன் 

வம்ஸத்தவர். மேலே ஈழனை சூரியதலத்தவனெனச் செப்பினம். ௮வ் 

வீடின்பரம்பரையிலுதித்த ஏனாதிநாத நாயனாரும் தரியதலத்தவரே யாத 

வர், இதை நியாயமுகத்தான் விளக்குவான் அடங்கியே அமரத் 

தில் * தர்மசாகி* செகச்சட்சு ரம்ஸ*மாலித்திரயித.த "' எனச் சூரி 

யனுக்குரிய ௮கேகம் பெயர்களில் ஒர் பெயராகிய சாக்ஷி” என் 
66 னும் பெயரால் உபமன்னியர் “ சூரியதலத்தவர் '' எனப் பரிமளிக் 

கச் செய்தனர். வருமாறு :-- 
  

ஈ “தர்மசாக்ஷி குலச்சவன் ”' எனக்கூறாது, ''சாக்ஷி குலச்தவன் 
எனக் கூறீயது. :* ஒருமொழி மூவழிச் குழைதலுமனைத்சே தோன்றல் 

திரிதல் கெடுசல் விசாரம், மூன்றுமொழிமூவிடச் துமாகும்” ; என்னும் இலக் 

een Shaws sys, சு3லாகத்இற்கு சர்,த பங்கம் வராதிருத்தற்பொருட்டு 
6 சாக்ஷிகுலச்். தவர் ?” எனக் கூறினர்,
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உபமன்னியுபக்தவிலாசம், 20-வது அத்தியாயம், ் 

எனாிராதர் சரித்திரம், 5-வது சுலோகம், 

குஹீ0._.ர_நாசி_ராமாவ) சூவ$கஃஸாக்ஷி ச-௦லொஉவ? 
பா oO வ பஹ கலாவாற ஸ்ரிவமதா௦கி, ஷகயிய 

அலஸ்மின்னேனாதிநாதாக்ய ஆ௪த் சாக்ஷிகுலோத்பவ 2 
நிருபஸ்ஸஸ்த்ரகலாச்சார்ய£ இவபக்தாங் க்ரீஸக்தத 3 

அஸ்மின் 9 

ஏனாதிநாதா - ஏனாதிநாத நாயனார் 
சாக்ஷ--தரிய 

தல:--வம்ஸத்தில் 
உத்பவ?- உதித்தவராகவும், . 

நீநப - அரச ராகவும், 

ஸஸ்தீர -ஆயுதவித்தைக்கு 
கலாசாரியா: - ஆசாரியராகவும், 
சிவபக்தா - சீவனடியார்களது 

அங்கீரி-பாதத்தை 

ஸக்ததி--சேவிப்பவராகவும் 

ஆசீத்- இநந்தார், 

இப்பகுதியில் எனாதிகாத நாயனாரை *' சாக்ஷிகுலத்தவர் *' என 
உபமன்னியர் உரைக்சிருக்கின்றார், இவ் வுபமன்னியர் இவயிரா 

BE HE சிரேஷ்டதொண்டர் எனச் செப்புவர். இலவே இருஷ்ண 

னுக்குத் திருவடி. தீட்சைசெய்த பெருந்தகை. இவரால் கருணோ 

கூர்க்கருளியதே ''பக்தவிலாசம்'” எனப்படும், ௮ப்பக்தவிலாஈத்தில் 

காயன்மார்களஐ சரித்திரம் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது, ௮ துவே 

பெரியபு.ராணத்திற்கு முதனூலாகும், இதை பெரியபுராணம் திரு 

மலைச்சிறப்பின்கண் கண்டறியலாம். அக்த.ரர்கைலைக்கேகுங்கால் 

அவரைக்கண்ட முனிக்குழாங்கள் உபமன்னியரைவணக்க, இவ் 

வடியவர் யாவர்? இவர் தொண்டின் திறமென்னை ? என வினவ, 

உபமன்னியர் அச்சுந்தசர் சரித்திரக்தையும், அவரால் கூறப்பட்ட 
சிவனடியார்களது திறத்தினையும், *உள்ளவண்ண முனிவனுரை 

சேய்வான் '” எனக் கூறியதாக _நால் வரலாறுகாண்க, 

15 ,
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பெரியபுசாணம், திருமலைச்சிறப்பு, 21-வது செய்யுள், 
. ௩ 

உள்ளவண்ண முனிவனுரை செய்வான் 
் வெள்ளநீர்ச் சடைமெய்ப் பொருளாகிய 

வள்ளல்சாத்து மதுமலர் மாலையும் 

அள்ளுகீறு மடுத்தணை வானுளன், ள் 

என்னும் பிரயோகத்தால் * குலம், தொழில், ஊர், Gas 

தொண்டின் திறம் '' அூய இவைகள் மாறுதலின்றி உள்ள 
வண்ணமே ” 

அதில் உபமன்னியரே ஏனாதிகாத காயனாரை 1 க்ஷ்த்திரியர் '” 

கனப் பொருள்பட *' சாக்ஷிகுலத்தவர் ?” என ஊர்ச்செப்படுத்த, 

சேக்ழோர். * க்ஷத்திரியர் ” எனச் செப்புதற்குப் பின்னிடை 
வரோ? நாயன்மார் சரித்திரமானது முனிக்கணத்தின் நடுவில் 

கூறியதால் எல்லாருஷிகளாலும் அங்கேரிக்கப்பட்டு, அவற்றுள் 

** ஏனுதிநாத நாயனரையும் க்ஷத்திரியர் ' என ஓப்புக்கொள்ளப் 
பட்டது. சேக்ழோர் உபமன்னியர் வாக்கையுட்கொள்ளாதிருப் 

உபமன்னியரால் கூறியதாக மணக்கஇன்றது. 

பின், சுந்தரர் திருத்தொண்டத்தொகையால் அடியவர்கள் பெயர் 

களையன்றி சாதியும்,. சவத்தொண்டின்திறனும், விளங்காததால் 
அவ்வளவு இறந்த முதனூலன்று. ௮ந்தாதியால் சுந்தரர் கைலையை 

விட்டு தென்திசையில் ஜனனமான ம், இயற்பகைகாயனார் முதல் 

முப்பத்திரண்டு நாயன்மார் ஜாதியும் விளங்காததால் அதுவும் al 

வளவுவிசேஷ முத. நாலெனல் இழுக்குடைத்து. அதனாலேயே 

சேக்ழோர் உபமன்னிய பக்தவிலாசத்தைத்தமுவ நேரிட்டது. 

அப்படித் தாம் தமுலியதாக அவர் இயற்றிய பெரியபுராணம், திரு 

மலைச் சறப்பின்கண் இனிது “விளக்இயிருக்இன்றார். இருக்கைலை 
மலையில் யெழுக்கருளியிருந்த உபமன்னியரை அவ்விடமிருந்த 

முனிவர்கள் .வணங்9 சுவாமின் ! சுந்தரமூர்த்திராபனார் : சரி 

ணை ச கேட்க விரும் யினோம் நன் றுகேட்க விரும்பு ஈசையினோம், 

இன்தெ*மக்குசை செய்தரு ளென்தலும்."* 
  

* இன்று--என்பது சேக்ழோர் பெரியபுராணத்தை யியற்றியகாலத் 
தைச் குறிக்கும், 1118 ஷே, 10-0௨, இப்பொழுது, ௦௬ ஷ் 1418 116 ) 
at present @éerer (150486, 17108௦) * இன்றின்னே யிப்பொழுதெ 
ன்ப்” (உரிச்சொல்கிகண்டு) 

* பெரியபுராணம், திருமலைச்சிறப்பு, 20-௮௮, செய்யுள், 

‘ 

3
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உபமன்னியர் ௮ம்முணிவர்களுக்கு ௮ர்காயனார் சரித்திரமும், 

அவரால் கூறப்பட்ட இவன்டியார்கள் சரித்திரமும், இவ்வாறு :-- 

என்று மாமூனி வன்னொெண்டர் செய்கையை - 

அன்று*சொன்ன படியா லடியவர் 

.அன்றுசீர்த் திருத்தொண்டச் தொகைவிரி ச 
யின்றெனாதார வாலிங் கயம்புகேன்.ர 

என்றார் சேக்ழோர், இதில் “என்று மாமுனிவன் தொண்டர் 

செய்கையை, அன்று சொன்னபடியால்--இன் று இயம்புகேன் ” 

எனக் கூறிய அவர்வாக்காலேயே பெரியபு.சாணத்திற்கு பக்த 

Harrap முத லென்றேற்பட்டது, இதோடு ஈம்பியாரரர் தென் 

இசையில் அவதரித்ததும், சிவபிரான் அவரைத் தடுத்தாட்கொ 

ண்டதும், தேவாரத்திருப்பதிகம் அ௮ருளிச்செய்ததும், பல ௮ற் 

புதங்கள் செய்ததும், ஆகிய சரிதம்களையெல்லாம் திருக்கைலை . 

யின்சண் எழுந்தருளிய அரபக்தர் முதலிய முனிவர்கள்பொருட்டு 

உபமன்னியர் ஆங்கருளிச் செய்தாரென்னும கருத்தால் ** அன்று 

சொன்னப்டியால் '” என்றார் சேக்கறோர். அப்படி அவர் சொன் 

னது :: தொகை எனவும், இப்பொழுது ௮தைக்கொண்டு தான் 

தன் விருப்பின்காரணமாக செய்பப்போகின்றது “(விரிவு$'' என 

வும், விளக்க ''தொகைக்கு விரி இன்௮--இயம்புகேன் '' என்றார், 

இதனாலும் பக்தவிலாசம் பெரிய புசாணத்திற்கு முத நூலெனத் 

துணியப்பட்டது. 

இப்பக்தவிலாச மாத்திரமல்ல * இன்னும்” என்னும் பொரு 

ஊாக்கொண்ட ::மற்றிதற்குப் பதிகம்வன்றொண்டர் '” என்முர், : 

அடுத்த பாகூரத்தில்4, “மற்று|--இன்னும், பின்னும் இப்பெரிய 
  

* அன்று--என்பது உபமன்னிய௰ர் அரபக்தர்களுக்கு அடி.யவர்கள் சரித் 
இரங்களைக் கூறியகாலமாகும், “11/60, 60௨: கோர, அச்சாள் (150402) 

Winslow. ) 
* பெரியபுராணம், திருமலைச்சிறப்பு, 81-வது. செய்யுள், 

1 “தொகை”? என்பது * சொகுத்துரைத்தல் ”? 

6 “விரி” வென்பது “' தொகுத்துமைத்தவற்றை விரித் துக்கூறுதல்”, 
* பெரியபுராணம், இருமலைச்சிறப்பு, 88-வ த செய்யுள். 

| “மத்து “ என்பது “* பிரிதென்னும் பொருளில் வக்த இடைச்சொல்," 

““இணிமற்றுமேல்'' (உரிச்சொல் சிகண்டு)) :* இனி--மற்மொன்று ”' (கத.ரக 

‘*c7@) ; another, other, Sana (Rottler.)
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பு. சாணத்திற்கு ; பதிகம்--சுர்.உ.ரர் பதிகமுமாகும் '* என்றார், சஷ 
தரர் அருளிய திருத்தொண்டத்தொகையும் பெரியபுராணத்தின் 
முத.நாற்களில் ஒன்டே! அத்தொகை பத்து பதிகத்தால் ௮டங் 
கியஅ, அதினாலேயே சேக்மோர் *: பதிகம்?” என்றது. அதில் 
அடியார்களது பெயர்கள்மாத்திரமன்றி ஊரும், குலமும் Gags 

தொண்டின் திறனும் விளங்லெ, இப்பதிகத்தோடு 4 ௮/2 மெய்ப் 
பதிகத்தடியார்களை, கந்தராதனாகம்பி யாண்டார்ஈம்பி, புந்தியாரப் 
புகன்் றனர் ?* என்பதற்கு அப்பதிகத்தடியார்களை ஈம்பியாண் 
டார் நம்பி ௮ந்தாதியாகப்பாடினர் எனப்பட்டிருக்கன்றது. ஆகிய 
இவ்வேதுக்களால் சேக்மோர் பெரிய புராணத்திற்கு உபமன்னிய 
பத்தவிலா௪மும், சுந்தரர் பதிகமும், ஈம்பியந்தாதியும் மூதநூலென் 
றேற்பட்டது, உபமன்னியர் Us sores Rev ஏனாதிநாத காய 
னாரைச்சுட்டிக் கூறியருளிய “ சாக்ஷிகுலம்'”? என்பது “சூரிய 
குலம் '” என்னும் பொருளிலேயே நிற்கும்ர், இத வடதநூற்துணிபு, 

சூரியகுலம் க்ஷத்திரியர்களுக்குரிய தென்பது சொல்லாமலேயமை 
யும், ஏனாதிநகாதநாயனர் சூரியகுலத்தவரல்லா- வேறுகுலத்தவரா 
யிருப்பின் உபமன்னியருக்கு சாக்ஷி குலத்தவர், சஸ்த்ரகுலோத் 
Levit” எனக்கூற காவெழுமா? இவ்வாக்கை முதநாலாகக்கொண்ட 
சேக்$ழோருக்கு * படைத்தொழிலை குலத்தோழில்”' எனக் 
கூற முந்துவரா ? சூரியகுலச் தவசா யிருந்தமையாலன்ரோ ஏனாதி 
நாதநாயனாரை உபமன்னியா் “சாக்ஷிகுலத்தவர்'” எனச் சாதித் 
தனர், இச் “சாக்ஷி” என்பது தமிழில் “சான்று” எனத்திரியும், 
இதத்கு அன் ஆன் ஒன் '” என்னும் ஆண்பால் விகுதிகளைக் 
கொடுக்க “' சான்றன், சான்றான், சான்றோன் '' என மூன் ௮ுபெயர்க 
ளாய் விரியும், இம்மூனறுபெயர்களும் விகுதிகளால் விகாரரூபம் 
பெற்றபோதிலும் பொருள் ஒன்றேயாம். 

> 

தொல்காப்பியம், 
“ பாலறிமரபிீ னம்ழவிற்று 
மாவோவாதஜ் சேய்யுஞஸுன்னே.”' 

*ஆவோவாதம் பெயநமாருளவே 
யாயிடனறநிதல் சேய்யுளுள்ளெ.”? 

*. * புகன்றார்'” என்ற மாச்திரததில் Hien தியைத் தெரிவித் தலைப் 
போல், '*கூறினார்” என்றதம் டச்சவிலா சத்தைக்குறிக்கும், 

ர் அமரம், பிரதமகாண்டம், வ்யோமவர்க்கம், 103-வ. த. சுலோகம் : 

  

\
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நன்னூல். 

e © பெயர்ீவினையிடத்து னளரயவீற்றயல் 
ஆஒவாகலுஞ் செய்யுளஞூளுரித்தே.” 

என்னும் பிரயோகங்களின் விதிப்படி *' ஆண்பால், பெண் 

பால், பலரியால் ” என்னு முப்பாற்பெயர்களின் ஈற்திலுள்ள ஆகா 

ரம் ஓகாரமாய்.த்திரியும், இவ்விதியால் “சான்றான்”” எனப்படுகிற 

வன் எவனோ அவனே “' சான்றவனும், சான்றோனும் ” ஆகுவன் 

என வலியுறு த்தப்படும், 

:! அறிவு” என்னும் பெயருக்கு ‘i Qi pi” என்னும் 

பலர்பால் விகுதிகளைக்கொடுக்க, “ அறிவுடையர், அறிவுடையார், 

அறிவுடையோர் *' என மூன்று பெயர்களாய் விரியும், இம்மூன்று 

பெயர்களும் விகுதிகளால் விகாரரூபம் பெத்றதபோஇலும் பொருள் 

ஒன்றேயாம். * அறிவுடையார் : எனப்படுகறெவர்கள் யாரோ : 

அவர்களே “ ௮றிவுடையோரு '' மாகுவர், இதைப்போல் “சான் 

மூன்” என்பது * சான்றோன் " என்னும் பொருளிலேயே நிற் 

கும், அது “கற்முர்” என்பது 4 கற்றோ ” ரின்பொருளில் கித் 

ஐலைப்போலென்க. * மிக்கான்” என்பது 4 மிக்கோனின் ” 

6 சான் பொருளை விளக்காதெனக்கூறுதற் இடந்தராததைப்போல், 

ரன்?” என்பது * சான்றோனின் ” பொருளில் கிற்காதெனக் கூறு 

தற்டடந்தரா ? இடச் தருமேல் :' கல்லார் £” என்பது “ நல்லோரின்” 

பொருளை விளக்சாதிருத்தல்வேண்டும் ; விளக்குமேல் “ சான்மு 

னும், சான்மோனும் '” ஓர் பொருளில் நிற்குமெனவே அணிந்து 

கூறப்படும், 

8. : சாக்ஷி” என்பதின் பிரதிபதமாகய  சான்றான், சான் 

ரோன் '' என்பது சூரியனுக்குரிய பலபெயர்களுள் ஒன்றென .-- 

te த.ரணிசெங்கதிரோன் சண்டன் 

தபகனேயொளியே சான்றோன் ” 

என்னும் நிகண்டால் நிலைக்கப்படும், சேக்ழோர் பெரியபுரா 

ணத்துள் :'சான்றான் ஏனாதிகாதனார்” என வகுத்தோதியது௨ மிவ் 

வியல்பு நோக்கியே Ques. x sl ஈண்டுரைக்கின்றாம், 

சீ
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பெரியபுராணம், ஏனாதிரா தகாயனார் பு.ராணம், 

௮-வது, பாசுரம், - . 

வேழக்கரும்பினொடு மென்கரும்புத் கண்வயலிற் 

,.,  முழக்கதிர்ச்சாலி தானோங்குர் தன்மையதாய் 

வாழக்குடி தழைத்து மன்னியவப் Our pu Bev 

ஈழக்குலச் சான் றர் ஏனுதிநாதனார், 

இப்பிரயோகத்தில் *' ஏஎனாதிகாத காயனாரை ஈழக்குலச் சான் 
றார் * எனப்பட்டிருக்கின் ஐது, 

. ஈடிக்தலம் - ஈழ ராஜன் வம்ஸம் 
சான்றர்-சூரியதலத்தார். 

** சூரியகுல ஈழராஜன் வம்ஸத்திலுதித்தவர் ” என்பது இர 
ண்டபொருள், தவாகரநிகண்டுகள் $ அந்தணன் ஞாக னயன்வரன் 
றிசைமுகன் ” என்னுஞ் சூத்திரத்தால் ''௮ந்கணன்'” என்னும் பெய 
ரை பிர்மனுக்குச்சூட்டி, ௮வன் குலக்திலுதித்த பிராமணரை 

₹* அந்தணர் நூலோ ரறுதொழிலாளர் என்பதால் ₹' அந்தணர் த் 

எனக் கூறவேண்டுமென வற்புறுத்துகன்ற து, 

அந்தணன் -*பிர்மன் 

௮ந்தணர்--பிராமணர் 

மறையோன்--பிர்மன் 

மறையோர்--பிராமணர். 

என்பதைப்போல் மேற்படி நிகண்டாிரியர்கள் *சான்றேன்'' 
என்னும் பெயரையும் சூரியனுக்குரியதெனக் கூறினர், மப்படிக் 
கூறிய நூலாசிரியர்கள் அச்சூரியகுலக்தாருக்கும் * கான்ஜோர்" 
என்னும் பெயர் வழங்கவெ.ரல்வேண்டுமெனக் கூறினாரில்லை. கூருது 
    

* * சாரைப்பார்பு'* என்பதில் :*பாம்பு'' என்பத குலப்பொதப் 
பெயசையும், “சாரை” என்பது அதஇல் ஒர் வகுப்பையும் தெரிவித் தலைப் 
போல் ; “: ஈழக்குலச்சான்றார் ? என்பதிலும் “ சான்றார்” என்பது சூரிய 
குலப் பொத ப்பெயரையும், :: ஈழக்குலம்'' என்பது அச்சூரிய குலத்தில் 
ஓர் வகுப்பினரையுக் தெரிவிக்கும், ்
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விடினும் “ ஒப்பின்முடி.த்தல் ”** என்னு முத்தியால் கொள்ளப் 

படும். ** உரைத்தாம் , என்றல்”? என்னு முத்தியாலெனினும் 

₹ எஞ்செ சொல்லின் எய்.தக்கூறல் '” என்னு மு.த்தியாலெனி௮ம் 

பொருந்தும். ் 

சான்றேன்--சூரியன் 

4, சான்றேர்--கரியதலத்தார். 

இவற்றால் ௮ந்தணன் பெயர் ௮க்தணருக்குரியசைப்போல், 

சான்றோன் பெயரும் சான்றோருக்கு முரியது. சூரியன் பெயர் 

கள் சூரியகுலவரசர்களை விளக்குமென நிகண்டாதிகள் விளக்கா 

திருப்பி.னும் *“இத.ற்கது முடிபென்றெஞ்சாதியாவும்,விதிப்பள வின் 

மையின் விதித்தவற்றியலால், வகுத்துரையாதவும் வகுத்தனர் 

கொளலே.”” என்னு நன்னூல் விதியால் * சான்றன் அல்லது சான் 

றேன்” என்னுஞ் சூரியன் பெயர் சூரியதலவரசர்களை விளக்குமெனத் 

துணியப்படும், சொல்லப்படாத பெயர்களை உபலக்கண விதியால் ' 

கொள்ளப்படும். உபலக்கணமென்றால் ஒன்தற்குக்கூறிய விதி 

யைக்கெகண்டு, அதனோடு இயைபு உடைத்தாய்க்கூறாது ஒஹழிர் 

துள்ள பிறவற்றினையுமெடுத் காளுதல். இவ்விதியைக்கொண்டே 

நூலாஇரியர்கள் சூரியன் பெயர்கள் சூரியகுலவரசர்களைக் குறிக்கு 

மென நூற்களில் எடுத்தாண்ட.து. 

சான்றேன்- சாஅ்றன் (நன்னூல்) 

சூரியன் நிகண்டு) 

௧, உபமன்னிய பக்தவிலாசத்தை முத.நாலாகக்கொண்ட சேக் 

ோர், பக்தவிலாசத்தில் ஏனாதிநாத காயனாரைக் குறித்துக்கூதிய 

சாக? என்பதை “சான்ற” எனத்திரிதது *சூரியதலத்தார் ot corey 

# ‘gideagyngsa” aage * ஒன் நற்குச் சொல்லப்பட்ட இலக் 

கண இலக்கியம் வேறொன்றற்கும் ஓச் துவருமாயின் ௮,ற்கும் ௮. துவே இலக் 

கண இலக்யெமாகச் கொள்ளல்” எனப்பழிம், * உரைத்தாம் என்றல் ' என் 

ரால் :* முன்னே ஒரு கிமித்த.த்.தினால் சொல்லப்பட்டதைப் பின்னே சொல்ல 

வேண்டியவிடச்து இதனை முூன்னேசானே சொல்லினோமென்பத தோன் 

றச்சொல்லாதுவிடுதல்?” எனப்படும், * எஞ்மயேசொல்லின் எய்தக்கூறல் '' 

என்றால் ::சொல்லப்ப.் டதனால் இலச்சண இலக்ியம் பொருக்தச்சொல்லு 

“தல்” எனப்படும், நன்னூல், பொதுப்ப:யிரம், 14-வது, சூத்திரங் காண்க. 
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ம்; * அுஸ்திரகலாசாரியர் ” என்பதற்கு * வாட்படைப்பயிற்றுந் தன் 

மைத்தொழிலர்” எனவும்; “*தலக்கரம சழத்பன்ன'' என்பதற்கு **தங் 

கள் தலத்தாயத்தின் ஆனாதசெய்தொழில் ” எனவும் ; *' சஸ்த்ரதலோத் 
பவர் ” என்பதற்கு :' மறப்படைவாட்சுற்றத்தார்'' எனவும் மொழி 

பெயர்த்து விளக்கினர். இவைகளால் காயனார் “' க்ஷத்திரியர் ” 

என் அவரது குலவுண்மைப் பெறப்பட்டது. இச்செக்£ழோர் 

தாமியற்திய நூலுக்கு உபமன்னியர் வாக்கோடு கம்பி வாக்கை 

யும் நாடியவராதலால், நம்பிகூறிய ஈ ஈழக்தலம் ” என்பதோடு, 
உபமள்னியர் கூறிய ::சாக்டஷிதலத்தையும்,” மேத்கொண்டு, தமி 

ழில் '' சான்றன் ” எனத்திரித்து, இருவர்வாக்கையும் ஒன் Ceri 

த்து, “ஈழக்கலச்சான்ற1*ஏனுதிநாதநாயனர்" என முடி.ததனர், இதில் 
வரும் 'கழக்தலம்'” எண்பது ; சோழன்--சோழராஜன், குலம்-- 

வம்ஸம், சோழக்குலம், சே.ரன்-சேர. ராஜன், குலம்--வம்ஸம் ; 

சேரக்குலம் என்பதைப்போல், ஈழன் - ஈழராஜன், தலம்--வம்ஸம் 

ஈழக்கலம் எனப்படும். இப்பிரமாணத்தால் ஏனுதிநாதநாயனுர் ஈழ 

ராஜன் வம்ஸத்திலுதித்தவர் என்பது முடிந்தகருத்து, 

5. ஈம்பிகூருத சான்றார்” என்னுஞ் சாதிப்பேயரை சேக் 

மோர் பிரயோஇித்திருத்தலால், சாதிப்பெயர் ஆகாதென சில 

குட்டிப்புலவர் நெட்டியமுகுவர், அறியாமை! ஈம்பிகூமுத 34, 

நாயன்மார் சாதிப்பெயரை சேக்க£ழார் கூறியிருக்கின்றுர், அதற் 

கென்னவழி தேவெர்? கம்பி இடங்கழிநாயனாரை * அதித்தன் 

குலத்தவர்” என்முர், சேக்€மோர் அதோடு :' வெளிர்குலத் 
தவர்” எனவும் விளக்இயிருக்கின் மர். அப்படி. ஈம்பிகூறு ததை 

அவர் விளக்கியது பக்தவிலாசத் துணிபென்க. 

6. இனி “ சான்றர்*”:--சூரியனது பலூரந்தப் பெயர்க 
ளுள் ஒன்ருகய *' சாக்ஷி'” என்பதின் பிரதிபதமாயெ * சான்று ” 
  

%* 6 ரட்லர்? (Rottler) எழுதிய அகராதியில் ஏனாதிகாத நாயனாரை 

 ஈழக்குலச்சான்றோர் ” 

* பெசியார்:-- பெருமை” என்னும் பண்படியாசப் பிறக் த பல்லோர் 
படர்க கப் பெயர் “ஈறுபோதல்”' என்றதான் மை” கெட்டு, :இடைபுகர 
மிய்யா2ல்” என்றதால் உகரம் இகசமா௫ப் பெரி? எனநின் று, “gh” SSB 
பெற மகரவுடன் படுமெய்பெற்றுப் ₹*பெரியார்!? 9, ::பெயர்வினையிடத்து" 

என்னுஞ் சூத்திரத் தால் ஆகாரம் ஓசாரமாஇ :: பெரியோர் '” என நின்றது, 
இதைப்போல் ** சான்றானு '? மென்க, ‘ 

எனப்பட்டிருக்கன் றது.
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என்பது “! அன் ஆன் அள் ஆன் துர் ஆர் '? என்னு ஈன்னூற் சூத்திர 

விதியையேற்று, *' சான்று ஆன் ” என நின்று, “*உயிர்வரின் உட் 

குறள் மெய்விட்டோடும், உடன்மேலுயிர்வக் தொன்றுவதியல்பே”' 

என்னு ஈன்னூற் சூத்திரங்களால் நிலைமொழியிற்றின் உக.ரங் 

கெட்டு, வருமொழியின் ஆகார உயிரேறி * சரன்ரான்” என நிலைப் 
படும், இஃ 1 சான்றன்" என்பது 1 பெயாவினையிடத்து '' என்னு 

நன்னூற் சூத்திரத்தால் '* சான்றோன் ” எனவாகும். ௮ப்படியாயெ 

சான்றோன்” என்பது சூரியனது பலபெயர்களில் ஒன்றென 

ஈ தரணிசெங்கதிரோன் சண்டன் தபகனே யொளியே சான்றோன்”' 

என நிகண்டார் நிலைகாட்டினர். இவ்வேதுவை யனுசரித்தே சேக் 

கீழார் பெரியபுசாணத்துள் ஏனாதிகாதகரயனாசை *'சூரியதலத்தவர்? 

எனப்பொருள்பட *' சான்றார் * ஏனுதிநாதனார் என்றது. 

7. * சான்றான்தலம் ” என்பது *6 கரியதலத்தை ” விளக்குவ 

தைப்போல், “' சான்றவன்தலம், சான்னோன்கலம் '” என்பதும் சூரிய 

தலத்தையே சாதிக்கும், வருமாறு :-- 
௪ 

வால்மீரொமாயணம், யுத்தகாண்டம், 

21-வ, சருக்கம். 

wrssrscs Was Sorowyow sire, 

அட ௦5:92 62௮ 5009௦9 SSox sors. 

(இ-ள்.]) * வில்லையெடுத்துவா ? ஸெளமிதாரசே !* ஈஞ்சுள்ள 

சாகங்கள்போன்ற அம்புகளையுமெடு? இக்கடலை வறட்டிவிடுகின் 

Cow! வாகரர்கள் பாதங்களாலே நடந்துசெல்லுக '' என ஸ்ரீரா 

மர் "கூறி பாணங்களைத்தொடுத்தனர். அப்படிதொடுத்தபாணங் 

கள் ஜீவராசிகளையலைத்தன, 

* தொல்காப்பியம், சொல்லஇகாரம், சளெவியாகீஈம், 27-வது, சுச் 

தரம், **: ஒருவரைக்கூறும் பன்மைக்கெவியும், ஒன்றனைக்கூறும் பன்ன மக் : 

இளவியும், வழக்னொயே வுயர்சொற்கெவியும், இலக்கணமருங்கி சொல்லா 

ல்ல ” என்பால் உயர்வினால் ஒருமைப்பெயர் பன்மையாதல் உலசவழக்கு” 

*இலட்சுமணர் சுமித்திரை புத்திரனாதலால் :0ஸ-எமித்ரர்” எனப்பட்ட து. 

16 
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கம்பராமாயணம், யுத்தகாண்டம், வருணனை வேண்டுகோட் 

படலம், 25-வது செய்யுள். " 

மொய்த்தமீன்குலமுதலற முருக்க மொழியில் 

பொய்த்தசான்றவன் தலமேனப்பொருகணையெறிய 

வுய்த்தகூம்புடை கெடுக்கலமோடுவ கடுப்பத் | 

தைத்தவம்பொடுந் இரிந்தன சாலமீன் சாலம், * 

(இ-ள்.) மொய்தத--மொய்க்கப்பெற்ற, மீன்குலம்--மீன் 

கூட்டங்கள், முதலற-மூற்றும் ஒழிக, மூருக்கெ--கெட்டன, 

மொழியில்--வாக்கில், பொய்த்த-கேட்ட, தப்பிய, சான்றலன்தலம் 

என- சூரியதலத்தரசர்களைப்போல, ஒருகணை-ஒருபாணம், யெ 

ஜிய-விட, கூம்புடை-பாய்மரத்தை, உய்த்த. உடைய, நெடுக 

கலம்--நீட்சியாயெ கப்பல், இடு-உடன், உவகடுப்ப- ஓத்திருக்க, 

மீன்சாலம்- மீன் கூட்டங்கள், OG SF = OS BSG, ௮ம் 

பொடு அ௮ம்புகளுடன், இரிக்தன - ஓடின என்பதாம். 

(பொழிப்பு) 4 விஸ்்தீரணமாகய இக்துதேசமெக்கும் பெரு 

இத் தழைத்திருந்௧. சூரியதலவாசர்களைப்போல, விசாலம்பொருர் 

இய சமுத்திரத்தில் மிகுதிரளாய் தழைத்தோங்கியிருந்த மீன்கூட் 

டங்கள் ; பறசுராமனால் சூரியதல க்ஷத்திரியர்கள் சொல்வாக்குமாறி 

நிலைகுலைந்கதைப்போல், இராமபாணத்தால் மீன்கூட்டங்கள் 

Bln Glob si gor” என்பதாம். 

' ஏகோஹிகுருதேபாபம் காலபாசவசங்கத : 

நீசேராத்மாபசாபேோண குலந்தஸ்யவிஈச்யதி al 

(இஎள்.) “ காலங்குறுகிய ௮யோக்கெனான ஒருவன். பாவத் 

தொழில்புரிய, ௮து காரணமாக ௮வனதுகுலம் முழுவதுமே ௮ழி 

ந்தூபோனெறது ”* என்பதையொத்து இராவணன் ஒருவனால் 

இசாட்சதகர் ஒழிந்ததைப்போல், கார்த்சு விரியார்ச்சுனனால் சூரிய 
குலமும், வருணனால் மச்சம் முதலிய ஜீவராசிகளும் அழிய கேரிட் 

- யது, மேற்பிரயோகத்தில் வரும் 4 சான்றவன் ” என்னும்பெயர், 

் சாக்டி” என்பதின் பிரதிபதமாகய . சான்று! என்பது, “அன் 
  

. * வால்மீகராமாயணம், யுத்சகாண்டம், 88-வது சர்க்கம், 

ர் ** ஏக; பாபாநீகுருதே பலம்புங்கதேமஹாஜன :'? நீ.திசாஸ்ச்ரம், ச்
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ஆன், அள், ஆள்” என்னு நஈன்னூற்ளூத்திரவிதியை. Cupp, 

் சான்று--அன்ச? என நின்று, 1 இ ஈ ஐவஹழியவவும், ஏனவுயிரீவழி 

வவ்வும் ” என்னுஞ் சூச்திரத்தால் பகுதிக்கும் விகுதிக்கும் இடை 

யில் வகரவுடன் படுமெய்தோன்றி, * சான்று ல் 4 அன் ” 'எனவா௫, 

: உடன்மே லுயிர்வர்தொன்றுவ தியல்பே; தோன்றல் திரிதல் 

கெடுதல் (நிகாரம் ”” என்னுஞ் சூத்திரங்களால்  சான்றவன்* 
என நிலைக்கும், இச் சான்றவன் யென்பது சூரியனது பலபெ 

யர்களில் ஒன்றே ! அதனாலேயே கம்பர் சூரியதலம் எனப் பொருள் 

பட  சான்றவன்தலம் ' என வகுத்தோதியது. பரசுராமன் அழித் 

. தீதி சூரியகுலத்தையே யாதலால், இதில்வரும் “' சான்றவன்தலம் ” 
என்பதும் 16 கூரியதலத்தை "Gu தெரிவிக்கும். Zz 

கம்பராமாயணம், ௮யோத்தியாகாண்டம், 

மர்திரப்படலம், 70-வது கவி, 

மூவெழுமுறைமையேங் குலங்கண்முற்றுறப் 

ப்வெழுமழுவினான் டொருதுபோக்கயெ 

சேவகன்சேவகஞ் செகுத்தசேவகற் 

காவவிவ்வுலகமீதறனென்ராரசோ.* 

இதில் அயோக்திக்கரச ராயெர், SFI SF FSR SH மச் 

திரிக் இழவரைகோக்கி, எங்குலம் மூழுதும் அழிய இருபத்தொரு 
  

* அன்றவன்.:--உரிச்சொல்லடியாகப்பிறந்த இஏரந்சகால வினைஞுற் 

அப்பெயர், ஆல் பகு.இ றகரமெய் இடைகிலை, ௮ சாசியை, லகரசத் இரிபும், 

வகரத்தோற்றமும் சக்தி, ௮ன் ஆண்பால்விகு தி. 

* கம்பராமாயணம், பாலகாண்டம், பா சுராமப்படலம், 36-வது செய் 

யுளும், சம்பராமர்யணம், அயோ, தியாகாண்டம், மந்தமைசூழ்ச்சிப்படலம், 4, 

04, கவியும் ; 

செய்யுளும் ; கூர்மபுசாணம், இராமனவதரித்த வத்தியாயம், 110, 111-௧௮௫, 

செய்யுட்களையுங்காண்க, இதுமாத் திரமஷ்று இராமமூர்த்தியைச் சொல்லு 

மிடங்கள் தோறும் பரசுராமனைவென்றது கூறப்பட்டிருக்கின்ற து. அப்படி. 

கூறியிருத்தல் அவர் மரபிலுள்ளோருக்கு வழி வழிப்பகைமையா யிருள் தல் 

பற்றியென்க, 

ககர்நீங்கு காண்டம் 44-வது, கவியும் ; மர்திப்படலம் 4-வ, 

t @fuged—The Solar line of Kings, or Race of the Sun, 

Originally reigning’ in Ayodhya, or Oude (Rottler).



“112 க்ஷத்திரியகுல விளக்கம். 

மூறை சண்டைசெய்த ப.ரகராமனது சேவகத்தைவென்ற இராம 
னுக்கே இச்சரீடம் பொருந்தும் '” என்முர், பர௭ராமன் அழி 

த்தது சூரியகுலத்தையே! அதை விளக்கவே தசரதர் © ae 

குலங்கள் முற்றும்” என முடித்தது. தசரதர் சூரியகுலத்த 

வராகுவர். இது பன்னூற்துணிபு, “ போய்த்த' சான்றவன்தலம் ” 
என்பதில் நிலைப்பதும் இக்கருத்தே ! “ பொய்த்த-(ப/ சுராமனால்) 
அழிந்த, சான்றவன்தலம் - சூரியன்தலம், பரசுராமனால் அழிந்த சூரிய 
தலம்” என்பது தோர்ந்தபொருள், 

*Pauranic legends carry up the notice of this 
country to the time of Parasu-Rama; and even ascribe 
the existence of the whole western continent to. him. 
This asserted incarnation of Vishnu made great slau- 
ghter among the Kshatriya princes of the Solar-race 

in the north. and then gave their countries to the 
Brahmins; who, in return for his liberality, banished 
him as a murderer” vide, Oriental Historical mianus- 
cripts. Vol. If, P. 56. 

இவ்வங்கிலேயப்பகுதியிலும் பரசுராமனால் அழிந்தது சூரியதல 

மெனவே சொல்லப்பட்டிழமுக்கின் றது. : 

மகாபாசதம், ஆஇிபருவம், சம்பவச்சருக்கம், 

28-வ.து செய்யுள். 

மழுவெனும் படையிராமனான் மனுக்குலமடிக்துழியவர் தத்தம் 

பழுதின்மங்கையர் முனிஉர சருளினாற்பயர்தனர் மகவென்ப 
ரெழுஅன்னெறி முறைமையின் விளைப்பதேயியற்கை யென்றிருகையாற் 

மொழுதுசென்றபின் மனக்தெளிர் தன்னையுங்தோன்றலுக் குரைசெய்வான், 

இதில் மநுக்கலம் பரசுராமனால் அழிந்ததாகக் கூறப்பட்டிரு 
க்கன்றது. இம்மநுவை வையி கன" வெனப்படும், வை 

வஸ்வத மநுவின் தலத்தையே சூரியதலம் * என்று சொல்லப்படும்: 
FOBT GOS Bout மஅக்குலத்தவர் ஆகார், இதைக் கம்பரும் 

விளக்கியிருக்கின்முர். 

* Vide The Oriental Historical manuscripts Vol. I. P. 234.” 
  

்
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கம்பராமாயணம், பாலகாண்டம், குலமுறைளெத்அபடலம், 

் ் முதற்செய்யுள், 

ஆதித்தன்தலழதல்வன் மனுவினையாரறியாதார் 

பேதித்தவுயிரனை த்தும் பெரும்பசியால் வருத தாமன் 

$சோதித்தன் வரிசலையானிலமடக்தைமுலை சுர்ப்பச் * 

சாதித்தபெருர்தகையு மிவர்குலத்துத்தசாபதிகாண். 

கம்பசாமாயணம், சுந்தரகாண்டம், கடல்தாவுபடலம், 

80-வ௫ செய்யுள், 

புறத் துறலஞ்சி வேரோர.ரணம் புக்குறைதல்போக்கி 

, மறத்தொழிலரக்கர் வாழுமாககர் மநுவின்வந்த ° 

BD ESOS யிராமனென்னுஞ்சேவகன் பற்றிச்சொல்லு 

மறத்தகையரசன் திண்போராழியு மனையனானான். 

இவ்விருசெய்யுட்களிலும் சூரியக்கலமே மநுக்குலம் எனவும், 

அம்மதுவம்ஸத்திலு தித் தவே ஸ்ரீராமர் எனவும் விளக்கியிருக் 

இன்றது, ” சூரியகுலத்திற்கு வைவஸ்வத மதுவே மூலபுருடன், 

௮ தனாலேயே சூரியதலத்தை மநுக்கலம் என்பது, பரசு. ராமனால் 

அ௮ழிக்கப்பெற்ற மதுக்குலமாகய அச்சூரியகுலத்தை விளக்கு 

வான் துடங்ஓயே கம்பர் சந்திரகுலத்தைநீக்கி :போய்த்த சான்றவன் 

தலம்” என “'குரியதலத்தை'' வகுத்தோதியது, இதை யனுசரித்தே 

பாசுராமனால் சூரியதலழம்', சா.ரங்கதாரனோடு சந்திரகுலமும் ௮ஹி 

ந்ததென்பது உலகவழக்கு, அல்லது சாரணபாம்பரை யெனிலும் 

ஓக்கும்,* இத்யாதிப் பிரமாணங்களால் : சான்றவன்குலம் ” என் 

பது 4 குரியகுலத்தைத் ” தெரிவிக்குமெனத் திடப்பட்டது 

கம்பராமாயணம், யுத்தகாண்டம், பிரமாஸ்திரப்படலம், 

918-வது செய்யுள். 

சான்றேர்மாதைத் தக்கவரக்கன் சறைதட்ட 

வான்ரோர்சொல்லு நல்லதமன்னான் வசமானால் 
  

® கர்ணம் - செவி, பரம்பரை - ஒன்றிலிருக்து ஒன்று பிறந்துவருவது ; 

Tradition; Descent, from one generation to another (Rottler.) 

கர்ணபரம்பரை - ஒருவர்சொல்ல ஒ௫வர்கேட்க இங்கனம் வாக்குமூலமாய் 
* 

° வழங்குவது,



114° க$த்திரியகுல விளக்கும், 

மூன்ருய் நின்றபெருல கொன்றாய் முடியாவேல் 

தோன்றாவோ வென்வில்வலின் வீரத்தொஃதிலம்மா, 

(பொழி) “ குரியகுலப்பேண்ணை இராவணனால் காவல்வை 

த்து தடுக்கும்படியாக தருமதேவதையும் ௮வன் வசப்படுமானால் 

மூன்று பிரிவாய் நிலைபெற்றிருக்கும் இப்பெரிய உலகம் ஒருமிக்க 
முடியவேண்டும், அப்படி முடியாவிட்டால் என் கல்லீயபோறு?் 

திய கோதண்டத்தின் விரச்செய்கையால் பயனென்ன” என்ப 
தாம். இலட்சுமணர் இந்திரசித்து வால்விடப்பட்ட பிரமாஸ்திரத் 

தால் கட்டுப்பட்டபோது ஸ்ரீராமர் தக்கித்தது.* 

சான்றேரீமாது--குரிய்குலப்பேஸ் 

6 -சான்றர் குபப்பேண் 
} நிகண்டு. 

இப்பாசுரத்தில்வரும் * சான்றேர்மாது '' என்னும் பகுதி 

இராவணனால் சிறைவைக்கப்பட்ட சீதையைத் தெரிவிக்கும். 

மேலே சீதையை சூரியகுல சரத்துவசன் பெண்ணெனத் தெரிவித் 
இருத்தலால் “ சூரியகுலத்தவள் ” என்பது ஜெகப்பிரசத்தி. சேத் 
துவசன் சூரியகுல இட்சுவாகுவின் QgusBepa wag தலை 
முறைப்போன், இதோடு திவாகர கிகண்டார். சான்றேன் என் 

னும் பெயரை சூரியனது பல பெயர்களில் ஒன்றென உணர்த்துவ 

தால், சதையைச் சுட்டிக்கூறிய “சான்றேர் * மாதி!” என்பதற்கு 

குரியகுலப்பேண்” யென்பதே தீரண்ட கருத்து, 

பெரியபுசாணம் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புராணம், 

708-வ௫ செய்யுள், : 

இ.வு பாதகர் செய்ததீல் LaSac மரபீந் 
குசவ வோதியர் குலச்சிறையாருடன் கேட்டுச் 2 

சிரபுரப் பிள்ளையாரை யித்தயவர்நாட்டு 
வரவழைத்தகா மாய்வதே யென மனமயங்இ 

இப்பாவில் சோழக்குலத்திலுதித்த மல்கையர்க் கரசியாரை 

*! இரவிதன்மரயீற் குறவவோதியர்'' எனப்பட்டிருக்கன் ற. இரவி-- 

* இரகுவம்ஸகாவியம், 12-வது, சருக்கம், 76-வது சுலோசங் காண்க, 

1 சான்னோன்--(1௦ 8௨0௦ 86 சூரியன், 44௨ sun, (Rottler.) 

\
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சூரியன். மாபிற் குலத்தில் (உதித்த) ஒதியர்-பேண் அல்லது கூர் 

தலையுடையவள். ௮தரவஅ * குரியகுலப்பெண் ” என்பது தேர்ந்த 

முடிபு. இப்பிரயோகத்தில் வரும் ₹ இரவிகுலப்பேண் ” ணுகிய மங் 

கையர்க்கரசியாரும் மேற் பாசுரத்தில் வரும் ₹சான்னோரீமாது” 

ஆய சீதையும் எககுலத்தவர்களே | இவ்வாக்கயங்களில் வரும் 

இரவி சான்றோன்” என்னும் பெயர்கள் சூரியனை த் தெரிவித்தலால், 

6 குரியகுலத்தவர்கள் : எனப்படும், இதுவே கம்பர் சேக்சழோரின் 
6 

முடிபு. இதனால் “'சான்னோர்மாது, என்னும் வாக்கியம் * சூரியகுலப் 

பெண்” என்னும் பொருளை சொல்லாமலே யமைத் தன, 

சோழக்குல மங்கையர்க்கரசியாரசை சேக்ழோர் 4 வளவர்பா 

வை*.வளவரமகள்ர்” எனக் குடி ப்பெயரால் கூறியதைப்போல், சூரிய 

குல சீதையையும், கம்பர் “சான்றோரீமாது” எனக் குலப்பெயரால் 

கூறினர், “வளவர்” என்பது சோழனது பலபெயர்களில் ஒன் று, 

இதைப்போல் சான்றோன் என்பதும் சூரியனது பல பெயர்களில். 

ஒன்று, :வளவர்பாவை ? எனின் “ சோழக்குலப்பெண் ” எனப் 

பொருள் படுதலைப்போல், எசரன்னோரீமாது” எனினும் “சூரியகுலப் 

Queda” எனப் பொருள்படும். இதுவே இவவிரு வாக்யெங்களின் 

முடிந்த கருத்ன. இதில் வரும் சான்றோர் $ என்னும் பெயர், “சாக்ஷி” 
என்பதின் பிரதிபதமாகிய :சான்றான்” என்பது பெயர் வினையிட 

த்து” என்னு நன்னூரச் சூத்திர விதியை யேற்று, “சான்றோன்” என 

வாகும். *சான்றேன்” என்னும் பெயர் :'குரியன்? பெயரெனச் இவா 

கர நிகண்டார் தெரிவித்தலால் '* சான்றவன்குலம்” எனினும், '*சான் 

ரூன்குலம்” எனினும், “சான்றேன்தலம்” எனினும், குரியகுலத்தையே 

சுட்டுமெனப் பசுமரத் சாணி யறைந்தாற்போல் நாட்டப்படும். 

8. கோம்பி விருத்தம், 71-வ, செய்யுள், 

ஒருபொருள் பலபக்க முூடையதன்றியு 

மருவுகாலம் மிடமாதிமாறலான் 
  

* பெரியபுராணம், மங்கையர்க்கரசியார் புராணம், 1-வது, சவி., 

* திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புராணம், 610-வ.து, கவி. 

* மிச்சோர் மிகு, பகுதி, மிக்கு எனவிகாரப்பட்டி றர்.த காலல்காட்டி 

யத, ஆர்-பல்லோர்படர்க்கைப் பெயர் விகுதி, உகரச்கேடுசக்து, மிக்கார் என் 
2, கு , 

Ges பெயர் வினையிடத்த ” என்னுஞ் சூத் இ.ரச்சான் '! மிச்கோர் த 

*. என்ருகின்றன. ட °
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திரிவுருமெனுமுண்மை தேர்ந்திட படான் 

சரியெனக்கண்டதே சாதிப்பாரோ.; 

(இ-ள்.) :* ஒருபொருளுக்குப் பலபக்கங்கள் உண்டு, ௮ன்தி 

யும், ௮த காலபேதம், இடபேதம், தேசபேதம் முதலிய பேதங் 

களினால் மாறுதல் அடையும். இந்த உண்மையை அறியாதவர் 

களே தாங்கள் கண்டதே சரியென்று சாதிப்பார்கள் ” ரீ என்பதை 

யொத்தும். ** சக்கிரிகுயவன் செக்கான் தராபதிகெடுமால்பாம்பு” 

என்று நிகண்டு கூறுகின்றது, இதில்வரும் சத்கரி ” யென்பது 

* குயவனுக்கும், செக்கானுக்கும், அரசனுக்கும் ” பெயரென்றேற் 

படுகின்றது, :* சக்ரி” என்னும் சாதிப்பெயரையுடையவனை இம் 

முக்குலத்துள் இன்னவம்ஸததவனெனத் தெளிவதத்கு ௮வனது 

குலத்தொழிலை யோர்நீதே ஸ்தாபிக்கவேண்டும். இதுவே மது 
வாதிகள் சம்மதம். “: சக்கிரி ” என்னுஞ் சாதிப்பெயரையுடைய 

வன் ஆயுதத்தொழிலைப் பெற்றிருப்பின் ௮. ரசனெனவும், மட் 

பாண்டம் வனையுந்தொழிலைப் பெந்திருப்பின் *: குயவன்” யென 

வும், தைலமாட்டுந்தொழிலைப் பெற்றிருப்பின் “: செக்கான் " 

எனவும் யூகித்துக்கொள்ளவேண்டும். இதைப்போல், ' “சான் 

றவன். சான்னான், சான்றோன் '” என்னும் பெயர்கள் ஆயுதத்தொ 

ழிலையுடைய சூரியகுல அரசரையும். பெருந்தகையுடைய பெரி 

யோரையும், கல்விக்கேள்விகளையுடைய கற்றோரையுங் குறிக் 

கும். ௮து தரணி யென்பது சூரியனையும், பூமியையும், மலையையுங் 

குறித்தலைப்போலென்க, ஆய இப்பிரமாணத்தை யனுசரித்து 

சான்றார் என்னுங் தலப்பெயரையுடைய எனாதிநாதநாயனாரையும் 

௮வரது குலத்தொழிலைக் கொண்டராய்வாம், எவ்வகுப்பைச் 

சார்ந்தவரென? ௮ இப்புத்தகம் ஆறுவது இலக்கத்தின்8ழ் 
வாட்டொழிலே அவருக்கும், ௮வர்குலத்தவருக்கும் குலத்தொ 

ழில் என விளக்கயிருத்தலால் ௮ரசரெனத் துணியப்பட்டது. ' 

திருக்குறள். 
சான்றவர் சான்றாண்மை குன் நினிருகிலக்தான் 

தாங்காது மன்னோ பொறை, 

நான்மணிக்கடிகை. 

வடுச்சொ னயமிலார் வாய்த்தோன்றுங் கற்றார்வாய் 
சாயிலுந்தோன்ரு கரப்புச்சொல்--தீய
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பரப்புச்சொல் சான்றார்வாய்த் தோன்றாகரப்புச்சொல் 
Spacer aris sro DAB, 

திருக்குறள். 

ஈன்றபொழுதிற் பெரிதுவக்குர் தன்மகனைச் 
சான்றோனெனக் கேட்டதாய், 

என்னு முப்பகுதியால் சான்றான் என்பது சூரியனை மாத்திச 

மன்று ௮றிவுடையோனையும் ௮றிவித்தமை காண்க, மிருகசீரிட 

மும் மிக்கோன்பெயரும், பெருகிய கதிரின்பெயருஞ் சான்மோன் 

என்பது பிங்கலர் துணிவு. ௮து சூரியகுல ச்தாருக்கு இடுகுறியுங் 

காரணமுமாம். அறிவுடையோருக்குக் காரணமுமாத்திரமுமாம், 
அறிவுடையோருக்குக் கூறுங்காரணம்சூரியகுலத்தாருக்குக் கூறுங் 

காரணத்தால் விபசரித்திடும். சூரியகுலத்தாருக்கு இடுகுறியே ் 

முக்யெமாதலால் விபசரித்திடாது சறந்திடும். ௮து அந்தணர் 

என்பது காரணத்தால் அழகிய தன்மையுடையோரையும், இட 

குறியால் பிராமணரையுக் தெரிவித்தலைப்போலென்௧ு, ஆ௫ூய 
இவற்றுல் :: சான்றவன், சான்றான், சான்றோன் '” என்னும் பெயர் 

கள் சூரியனுக்கும், அவன் குலத்தவர்களுக்குஞ் சோந்தமேனவும், 
ஏனையோருக்கு உபசாரமெனவுமேற்பட்டத. 

௮ம்--அ௮ழகை ந அங்கக கப தன்மையர் 

தணர் - உடையவர் (காரணப்பெயர்.) 

௮ந்தம்-வேதமுடிவை ] அந்தணர் வேத அறிவினர், 
அணர் - பொருக்தினவர் வேதியர் (இடுகுறிப் பெயர்,) 

. என்பதைப்போல் ர 

சால்நிறைவை ] சான்றார் - நிறைந்தோர் 
ஆர் - பொருந்தின வர் ) (கா ரணப்பெயர்.) 

சான்று-சாக்ஷி--சூரியன் | சான்றர்--சூரியகுலத்தர் 
ஆர்--போருந்தினவர் J (இடுகுறிப்பெயர்.) 

இதனால் * அந் தணர் ” என்பது குணத்திற் பெரியாரையும், 

குலத்திற் பெரியாரையும் விளக்கலைப்போல், சான்றான் ?? என் 

பதும் குணத்திற் பெரியாரையும், குலத்திற் பேரியாரையும் விளக்கு 
17 be!
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மென இலக்கண முகத்தானும் இலக்கிய முகத்தானும் தெளிவித் 

தனம், 

9, சேக்கிழார் ஏனாதிகாதராயனார் குலத்தைச்சுட்டி தரணி 

செங்கதிரோன் சண்டன் சபகனேயொளியே சான்றோன்” என்னு 

நிகண்டி ற்கூறிய சூரியன் பெயரால் *: சூரியகுலத்தவர் ” எனப் 

பொருள்பட “சான்றார் குலத்தவர்'” என விளக்கியிருத்தலைப்போல், 

இடல்கழி காயனாரையும் '' பருதிபாற்கானாதித்தன் பனிப்பகை 

சுடர்ப்பதங்கன் '' என்னு நிகண்டிற்கூறிய சூரியன் பெயரால் 

* சூரியகுலத்தவர் '” எனவும் விளக்கஇியிருக்கின்றுர். 

பெரியபுராணம், இடங்கழி நாயனார் புராணம், 8-வது செய்யுள். 

௮ர்ஈகர.த்இனிலிருக்கும் வேளிர்குலத் தரசளித்த 

மன்னியபொன்னம் பலத் அுமணிமுகட்டி த் பாக்கோங்கிற் 

பன்னு தலைப் பசும்பொன்னாற்பயில்பிழம்பா மிசையணிந்த 

பொன்னெடுந்தோளாதித்தன் புகழ்மரபிற் குடிமுதலோன். 

இதில் இடங்கழி காயனாரை £ ஆதித்தன்மாபார் 7? எனப்பட் 

டிருக்கின்றது. 

ஆதித்தன் மரபு--சான்றன் மாப) சகண்டு 
சூரியன் மரபு 

சூரியன் மரபார் '? என்பது முடிபு... 

பெரியபுராணம், இருவாரூர்ச்சிறப்பு, 18-வது பாசுரம், 

அன்ன தொன்னக ருக்கரசாயினான் 

ுன்னு செங்கதிரோன் வழித் தோன்றினான் 

மன்னுச ர௩பாயன் வழிமுதற் 

மின்னுமா மணிப் பூண்மனு வேக்தனே, 

இதில் மதுச்சோழனை '' செங்கதிமோன் வழித்கோன்றின 

வன்?” எனப்:பார்க்கன் றோம், 

, செங்கதிரோன்வழி--குரியன்வம்ஸம் 
அசரன்றான்லம்ஸ்ம் 

} Barer, 

ஈ குரியவம்ஸ்த்திலுதித்தவன் ” என்பது பொருள்.
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பெரியபுசாணம், அதிபத்தகாயனார் புராணம், 1-வது, செய்யுள், 

மனனிநீடிய சேங்கதிரவன் வழிமரபின் 

ஜஷொன்மையாமுதற் சோழர்தம் திருக்குலத் அரிமைப் 

பொன்னிசாடெனுங் கற்பகப் பூங்கொடி. மலர்போ 
னன்மைசான்றது நாகபட்டணத் இருககரம். 

சேங்கதானன் பாட கைன் தனியாய் | கிகண்ம், 
= Tier oly 

! குரியதலத்தவன் ?” என்பது முடிபு, 

. ௦. . ச் 

இவைகளால் “: செங்கதிரோன்குலம் '' எனினும், '' சேங்கதிரான் 
உ 79 

தலம் எனினும், சேங்கதிரவன்தலம்” எனினும், “சான்றோன்குலம்”' 

எனினும், : சான்றான்குலம் எனினும், *: சான்றவன்குலம் '' எனி 
னும், “ ஆதித்தன்குலம் ” எனினும் பொருள் ஒன்றேயாம், இவை 

கள் சூரியனது பரியாயகாமங்கள்* இப்பெயசால் ௮க்குலத்தவரை 

அழைத்தல் நாற்துணிபு, ௮.சனாலேயே சேக்கழோர் மனுச்சோ 

ழனை :: செங்கதிரான்குலத்தவன் ” எனவும், ஏஞதிநாத நாயனாரை “சா 

ன்ரான் தலத்தவன்”' எனவும், இடங்கஹி காயனாரை *' ஆதித்தன் தலத் 
தவன்” எனவுங் கூறிமுடி.த்த.த, ஏனாதிரா தமாயனார், இடங்கஹிகாய 

னார் இவர்கள் தவிர மற்ற அரசகுல நாயன் மார்களையும் குலப்பெய 

சாம் குடிப்பெயசாலும் க்ஷத்திரியர்கள் யென விளக்இயிருக்கின் 

மூர். ௮து வருமா :-- 

சூரியகுலம். 

ந்கழிரசாயனார் 
. 

ராயும் 
| சூரியகுலம் (குலப்பெயர்). 

புகழ்ச்சோழகாயனார
் 

மங்கையர்க்கரயோர் சோழக்குலம் (குடி.ப்பெயர்), 

கோச்செங்கட்சோழர் செ
ம்

.
 

P
e
 

சந்திரகுலம். 

சே சமான் பெருமாணாயனார், சேரக்குலம் (குடி.ப்பெயூர்) 

உ..7. நின்றசீர் நெமொதர், பாண்டியக்குலம் (குடி.ப்பெயர்:) 

= 

  

ர் பரியாயம்- ஒருபொருளைச் குறிக்கும் பலமொழி,
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குறும்பரசர். . 

குறுநிலமன்னர் அல்லது பல் 
8. மெய்பொருணாயஞர் 
9. ௩ரசிங்கமுனையரையர் 

, 10. கூற்றுவகாயனார் லவ வம்ஸத்தவர்கள் எனப் 
11, ஐயடிகள் காடவர்கோன் Bee," 
12, கழர்சிங்க நாயனார் | 

yeu இப்பன்னிருவரசர்களும் சேக்கிழொரால் குலப்பெயரா 

தும், குடிப்பெயராலும் சாஇப்பெயராலும், க்ஷத்திரியர் என 

விளக்கப்பட்டார்கள், 
€ 

10. ஏனாதிகாத “காயனாரையும், இடங்கழி காயனாரையும், 

1! சான்றார், ஆதித்தன் ” என்னுஞ் சூரியன் பெயரையே குலப்பெய 

சாகச்சூட்டி சூரியகுலத்தவசெனச் சேக்கிழார் விளக்கியிரு த். தலை 

யொகத்து, இன்னுக் இிவாகரநிகண்டுகளிற்கூறிய மற்ற சூரியன் 

பெயர்களையும், அ௮ச்சூரிய குலவரசர்களுக்குக் குலப்பெயராகச் 

சூட்டி '* சூரியகுலத்தவர்கள் ”? எனத் தெரிவித்தல் நால்வழக்கு. 

கூர்மபுராணம், இராவணன் வதையத்தியாயம், 

105-வத செய்யுள், 

பரதனைத் தாயோடிகழ்க்திடு முனிவு£ர்ச் தும் பருதியங்தலத்தி 

னுரிமைபூண்பதற்கோர் வரமளித்திடுகென்றிராகவன் சொழுதுரைத்திடலும் 

வரையறழ் தடக்தோள்மார்பகத்தொடுங்க மைந்தனைச் தழுவிவாள்வேக்தர* 

னரசிளங்குமாவளிப் பரிதாகுமவ்வரமளித்தன னென்றான்., 
  

* இக்குறும்பரசர்கள் சூரிய சர். திரகுலத் இல் சே.ரா தவர்களும், ௮7 சச் 

செல்வத்தைப் பெற்றவர்களுமாகும், கூசசங்கேதை--சா திவரலாறுரைத்த 

வத் தியாயம், 27-வது, சுலோகம் ; சைவபு. ராணம், 70-வது ௮த். இயாயம 

9, 10, சுலோகங்கள், 3446, கபி Journal. Vol. XV. No, 384 
P, 62, 68. Vol. XVI. No. 88. P. 199. Mysore and coorg. Vol. lL. 

P. 208; Vol. I1. P. 98. On the Original In habitants of India. P. 87. 
Salunr Manual. Vol. I. Ch. I. P. 2, 6,7, 8, 188. 

ர் : வாள்” அரசர்களுக்கு இன்றிமையா ஆயு தமாதலால் : வரள்வேச் 

தர்” எனப்பட்டது. இக்கருத்தை யொத்சே நாயனார் குலத்தவர்களாகிம 

, ரொமணிகளையும் சேக்ழோர் “: வாட் சுற்றத்தார் ” என்பது, 

௩,
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கம்ப சாமாயணம், சுந்தரகாண்டம், காட்டுப் படலம், 9-வ.து கவி, 

அரிதுபோகவோவிதிவலி கடத்தலென் றஞ்சிப் 

பரிதிவானவன்குலத்தையும்* பழியையும் பாசராச் 
அருஇராயகன் வரும்வருமென்பதோர் துணிவால் 

க௫திமாதிரமனை ததையு மளச்சின்ற கண்ணாள், 

பருதி-சூரியன் 2 ண்டு, 
குலம்--வம்ஸம் 

க 

ஸ்ரீராமர் குலத்தை ' பருதிகுலம் ” எனப்பட்டிருக்கின் ற௮. 

இதில் வரும் “பருதி” என்பது சூரியன பல பெயர்களில் ஒன்று, 

அது பருஇபாற் கரனாதித்தன் பனிப்பகை,சடர்பதங்கள்” என்னு 

நிகண்டால் விளங்கும், ஸ்ரீராமன் முதலினோர் சூரியகுலத்தவரா 

தலால் ௮க்குலத்தை விளக்க “ பருதிகுலம் ்? என்றார்கள் ௮தி 

விரசாம பாண்டியரும், கம்பரும். *: பருதி” என்பது சூரியனது 

பெயர்களில் ஒன்றாயிரு த்தலைப்போல், “ சான்றோன் '' என்பதும் 

சூரியன௮ பெயர்களில் ஒன்றே! 'சான்றோனரியே தபனனென்றி 

னையவுமான்ற வருக்கர்க்கரந்தம் பெயரே”. என்பதால் விளங்கும். 

நம்பித்திருவந்தாதி, 50-வது செய்யுள். 

புலமன்னியமன்னைச் சிங்களநாடு பொடிபடுத்த 

குலமன்னியபுகழ்க் கோகனகாதன் குலமுதலோன் 

னலமன்னியபுகழச் சோழனதென்பர் BRIM OUT ot 

வலமன்னிய வெறிபத்தனுக்கக்ததொர் வண்புகழே, 

* இதில் புகழச் சோழகாயனாரை கோகனகாதன் குலத்தவர்" 

எனப்பட்டிருக்கின் ற. 'கோகனம்--தாமரைக்கு, நாதன் தலைவ 

னாகிய சூரியனது; குலமுதலோன் “குலத்திற்கு முதலாயுள்ளவன்”' 

என்பது பொருள். 

பாரதம், ஆரணியபருவம், இசாமனுற்பவச்சருக்கம், 

10-வ.அ செய்யுள், 

அ ்தமாகதிதா கற்கோசலையவனி 
யுந்துமன்ன வர்ஈகரியே யயோத்தியென்றுரைப்பார், 
  
  

* பிரமோத்திரகாண்டம், சிவதானமூமை, 19-வது சவி பருஇகுலம்.
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முக்அுபாற்கான்வழீவநமரபீனோர் முசன்மை 

சிர்தைகொண்டுளாய் மேலினிச்செப்புமா ெவனோ, 

பாற்கரன் மரபு--சான்றவன் மரபு } Savard, 
குரியன் மாபு 

பாற்கரன் என்பதும் சூரியனது பெயசே! சான்றோனோ 

டொரு பொருட்கொண்டது. சான்றோனது திரிபே சான்ற 

வன், சான்றான் ” எனப்படும், அதனால் சான்றவன் குலம் எனி 

னும் சான்றான் குலம் எனினும் சூரியகுலம் எனவே பொருள் 

படும், இதை நோக்கியே சீதையை * சான்னோர்மாது?” எனவும் 

ஏனாதிநாதநாயனாரை *: சான்றார்குலம் ? எனவும், ஸ்ரீராமர் குலத்தை 

(! சான்றவன்குலம் '' எனவுவ் கம்பர் சேக்கிழார் கழரியது. 

ஈம்பியாண்டார் நம்பியந்தாதி, 

இடங்கழிராயனார் சரிதம், 05-வ.து பிரயோகம், 

இங்கத்துருவனைச்செற்றவன் சிற்றம்பல முகடு 

கொங்கிற் கனகமணிகந்த வாதித்தன்குலழதலோன் 

ஜிங்கட்சடையாசமரதென் செல்வமெனப் பறையபோக் 

கெங்கட்ிறைவனிருக்குவேளூர் மன்னிடல்கழியே, 

ஆதித்தன்--சான்றுன் 
° ௮ FDRI4IT BH. 

== Frc Owpeit வக்கமாக் 

சூரியகுலத்தவன் என்பது பொருள், சூரியன் ௮இதிபுத்திர 

னாதலால் ஆதித்தன் எனப்பட்டான். 

ம் 
இலிங்கபு.சாணம், சூரியன் வங்கசெமுரைத்தவத்தியாயம், 

1-வது செய்யுள். 

என்றுமுனிவனேகுதலு மயோன்புசாண மெவற்தினையு 

ஈன்றுமொழிக்சானெனலோடு னளினக்காடு முகமலரத் 

அன்றுகதிர்கான் நிலகுசெழுஞ் சுடரோன்மரபிீல் வேநீதர்தமை 

மன்றமொழிவாயெனமுனிவர் சூதனதறிவால் வகுத்துரைத்தான். 

சுடரான்-1-ஒன்-சுடசோன் 

சான்றான் 1 ஒன்--சான்றேன் ]  ரரியன் (கன்னூல்)
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சூரியனைஃஇிவாகரத்தார் 'சுடரவன்'” என்றனர், ௮து “ao 
வன் றரணியுதயனாதவன்” என்பதால் விளங்கும். இதனால் * ௬ட 

ஹோன்" என்பதற்கு மாத்திரமல்ல “* சுடரவன் '' என்பதற்கும் சூரி 

யனைச் தெரிவிக்கும் பாத்தியதை யுண்டென்றேற்பட்டத. இவ 

விதியால் * சான்றோன்” என்பதற்கு மாத்திரமல்ல “Carer ner என் 

பதத்கும்-சூரியனைத் தெரிவிக்கும் பாத்தியதை யுண்டென்தேற் 

படும், 

சூடாமணி கிகண்டு சறப்பாயிரம், 8-வது, பிரயோகம், 

அங்கதுபோயபின்றை யலூனூல்பிறர்த மற்றுஞ் 

சேங்கதிர் வரத்திற் ஜோன்றுந்திவாகரர் இறப்பின்மிச்க , 
 பிங்கலருரைநூற் பாவிற் பேணினர் 'செய்தார்சேர 

இங்கிவையிரண்டுங் கற்கவெளிதல வென்று சூழ்க்து, 

செங்கதிர் சூரியன் (நிகண்டு), 

இப்பிரசனையில் திவாகர நாலா௫ிரியரும், அம்ப காட்டிற் 

கரசருமாகிய சேர்தனை சூரியனது பெயராகிய “ செங்கதிர் £” 

என்பதால் * சூரியகுலத்தவர்'” என விளக்கி யிருக்கின்றார் 

நிகண்டார், அது “ues செங்கதி ரலரிபானு '' என்னும் 

இிவாகரத்தார் வாக்கையொட்டி, இத்திவாகரத்திற்கு வழிநாலா 

இய கிகண்டில், ௮ச் '' செங்கதிர் ” என்பதோடு, “gor yt” AG 

இியையேற்றி, *செங்கதிரான்'' என நிறுத்தி “பெயர்வினையிடத்து” 

என்னுஞ் சூத்திரவிதியையும் யேற்றி, *செங்கதிரோன்' என்றார் 

நிகண்டார். ௮த '*தாரணிசெங்கதிரோன்சாண்டன் தபகனேயொ 

ளியே சான்றோன்" என்பதால் பிரகா௫ிக்கும், :: செங்கதிர் ” என் 

பதை *: செங்கதிரோன் '” ஆக்க இதக்கணஞ்சொல்லப்புகன் செ 
ங்கதிரை செங்கதிரான் ஆக்கயே செங்கதிரோன் ஆக்கவேண்டும், 

இதுவே இலக்கணமூறை, இம்முறையால் செக்கதிர் எனினும் 

செங்கதிரான் எனிலும் செங்கதிரோன் எனினும் சூரியனைத் தெரி 

விக்கும் ஒருபொருட் இளவிகள் என:ப்படும், இதைபோல் சான்ற 

வன் எனினும் சான்றான் எனினும் சான்றோன் எனினும் ஒருபொ 

ருட் ளெவிகளென ஊர்ச்சிதம் படும், ் 

திருக்கமுக்குன்றப் புசாணம், நாட்டுப்படலம், 2-வது பாசுரம், 

6 முக்கணான் கணனாததர்க்குண் முதன்மைத்துண்டீர்ஞண்டு 

மிக்கதுண்டிீரனாடாய்க்தண்டக வேந்தன்றாங்கித்
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தக்கதண்டகநன்னாடாய்த்தபநன்மாகுலத்துச்சேழன் 

ஜொக்கதார்த்தொண்டமான்காத்தாயது தொண்டகாடே, 

தபநன்குலம்--சான்றன் குலம்) . 
_ சூரியன்தலம் jean. , 

சூரியன்பெயர் “ தபனனேயொளியே சான்றோன் (கெண்டு) 

அரிச்சந்தரபுசாணம், சுழ்வினைகாண்டம், 97-வ.து பிரயோகம், 

சொன்னதுமாரூர் பானுதலத்திற் ரோல்வேநீதர 
௮ன்னது காணோகின்னிடை Ques wen gC sor r 

மன்னவனுள்ள நொந்தறகாணி மதிவல்லோய் 
இன்னமு மொன்றுண்டென்னவிரர்தே யிவைகூறும், 

பாநுகுலம்--குரியன் குலம் | சிசண்ட 
" ௪ சான்றோன்குலம் ் 

சூரியன்பெயர். :: சான்றோன் மான்றலைகாள் பாந” (இிவாகரம்,) 

இலிங்கபு ராணம், சந்திரவங்செமுறைத்த ் 

வத்தியாயம், 1-வது பகுதி, 

உசைச்தனைகதிரோன் மரபினில்வநீதவேந்தர் யாரையுமுலகுண் ட 
விறுட்குறும்பெறிக் துநிலா க் க திர்பாப்பியாவரும் தொழுதிடக்குணபால் 

நிரைக்கடன்முகட்டி லெழுதரு திங்கள் மரபினில் வேர் சரை யெமக்கு 
விரித்துரையென்ன முனிவரர்சூசன் விரித்தனனுரைக்கலுற்றனனால், 

கதிரோன் - சாக்றோன் 
குரியன் ] “அிசசசாதி, 

கம்ப.சாமாயணம் ௮யோத்தியா காண்டம், மந்திரப்படலம், 

14-வது செய்யுள். © 

Ganiweia Buds Cab sit Cumar 
செய்கையிடனாருமுகறை திறம்பலின் றியே 

வையம்யாணாண்டவாண்டுங்கண் மாட்சியால் 

ஐயமி லறுபதினாயிர மாவசோ. 

இப்பகுதியில் வரும் '* வெய்யவன்”' என்பது சூரியன் பெயர் 
» 

களில் ஒன்றென திவாகர நிகண்டால் தெளியப்படவில்லை. படா 
44 விடினும் ௮தன் உட்டளவியாயெ '' வெய்யோனது ”” பாத்தியதை 

ட...
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யைக்கொண்டு சூரியனைக் குறிக்குமென்பது கம்பா முடிபு, 

இதைப்போல்”சான்றாள்”” என்பதும் சூரியன் பெயபென நிகண்டு 

இவாகரரத்தால் நிலைப்படாவிடினும் ௮சுன் உட்களவியாகய *சான் 

- ளனோனது”” பாத்தியதையைக் கொண்டும் சூரியனைத் தெரிவிக்கும் 

என்பது அணிபு. 

வெய%வன்- வெய்யோன்" , . : ் 
சான்றான்--சான்மோன்* ] “குரியன் (கிகண்டு, நன்னூல்.) 

கம்பராமாயணம், ஆசணியகாண்டம், அ௮கத்தியப்படலம், 

17-வது பாசுரம். 

புகல்புகுக்திலசேத் புறத்தண்டத்தின் 
அகல்வசேனு மனம்பொடும்வீழ் வசால் 

தகவில் துன் பம்தவிருஇர் நீெனா 

பகலவன் குலமைந்தன் பணிக்கின்றான் 

பகலவன்குலம்--சான் மவன்குலம் 

» = Guo Gow 

பாசதம், ஆரணியபருவம், இராமர் பட்டாபிலேகச்சருக்கம். 

80-வது செய்யுள், 

அப்புணிதனுளங்களித்தா னனுமானுமாங்கவன் விடைந்தருளவானிற் 

செப்பமொடு தனிச்சென்றான் றிவாகரன்றன்குலக்குரிசில் சேனையோடு 
மொப்புரைத்தற்கரிதான தேவியொடுமிளஞனொடுமுள்்எமிசக்கோன் 

றப்பறுகுழலிற்புகுக் து, சானையொடும் விருந்தருக் இத் தரித.இருக்சான். 

திவாகரன்குலம்--சான்றோன் குலம்] : 3 

= FTTH GOD / குரியன்தலன். 

° அரிச்சந்திர புராணம், ஈகர்ரீங்கு காண்டம், 
19-வது பிரயோகம். 

உரைபெறு.சீ ரிரவிகுலத் தரசற்கு * வழிவழியே யுரிமையாய 
சரையுவெனுந்தாதி யரிச்சக்திரற்கு வந்சவினை சானேதென்னா 

* செய்யுள் வழக்கஇல் *' சான்றோன் '” எனக்கூறி, உலக வழக்கில் £: சான் 

Gea” எனக்கூறவேண்டுமென விதியிருத்தலால், அதைகோக்கியே காள தம் 

“சான்றார் ” என்றனர் இராமணிகள். ° 

ர் கம்பராமாயணம், அயோத்தியாகாண்டம், பள் ஸியடைப்படலம், 184-கவி 

18
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வினாமலர்த்தாள்பூண்டு இடச்தரற்றிடவுமிழிச் தேக விரைச்துபொய்மேள் 

சரையணு9 விரிமணவில் விரிமலர்கள் சொறியுகறுங் காவிந்புச்சான், 

இரவிகுலத்தரசர் -குரியகுலத்தாசர். . ] பிக்கலன். 
ஈசான்றோன்குலத்தரசர் | : ‘ 

மேற்போச்த நூற்களால் குரியனது பெயர்கனே அச்சுரிமுகுலத்திலுதி 
த்த அரசர்களுக்குக் குலப்பேயராய் நீன்று விளக்குமென; யெண்பமீத்த 
னம் சான்றோன் அல்லது சான்றான் ?' என்பது சூரியனது பலபெயர் 

களில் ஒன்றேன்பது தூந்சம்மதி, ௮ 'த.ரணிசெங்கதிரோன் சண் 

டன் தபஈகேயொளியே சான்றோன்” என்னும் நிகண்டால் நிலைப் 

படும், இவ்வேதுவை யனுசரித்தே “: சூரியகுலத்தவர் ” என விளக்க 

சதையை “' சான்றோர்மாது " எனக் கம்பரும், ஏனுதிநாத நாயனாரை 
 சான்றார்குலத்தவர் * எனச் சேக்இழாரும், ஸ்ரீராமன் குலத்த 

வரை 4 சான்றவன் குலத்தவர்?” எனக் கம்பரும் பசுமரத தாணி 

யறைந்தாற்போல் அறைந்தனர்கள். இத்திறம் கல்விநெறியு 

ணர்க்தார்க்கே பெறப்படும், இதை யனுசரித்தே காளதும் ௮ச் 

குரியகுலத்திலுதித்தே கிராமணிகளை “'சான்றவன் குலத்தவர், சான்றான் 

தலத்தவர், சான்றேன் தலத்தவர்”* என உலகம் கூறுப, அப்படிக் 

கூறப்படும் “'திராமணிகள் “குரியகுலத்தவர்கள் ” என்பது நூன் 

முடிபு. 

11. பிரமன் குலத்திலுதித்தவரை பிரமனது பெய.ராகிய 

* அந்தணன் ” என்பதைக் குலப்பெயசாகச்சூட்டி :: அந்தணர் 

stout cout” எனச் சேச்ூழார் குங்்கலியகலைய காயனாரைக் 

கூறியதைப்போல் ; ஏனுதிநாதநாயனாரையும்  தூரியதலத்தவர் * 
எனப் பொருள்பட பெரிய புரசாணத்துள், *' சான்றர் ஏனாதிநாதர் ” 

எனறனா. 

கம்பராமாயணம், தனியன், 

தராதலத்தினுள்ள தமிழ்க்குற்ற மெல்லாம் 

அ சாவுமரமாயிற்றன் றே யிராவணன் மேல் 

௮ம்புகாட்டாழ்வா னடி. பணிய மாதித்தன் 

கம்பகாட் டாழ்வான் கவி. 

ஆதித்தன் சூரியன் | இவாகரம், 
‘ =F Tanner 
  

* வடதேசத்தரசர்கள் சாளதும் இரவிகுலத்தவர் என வழம்குவர்,.
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இதில் கம்பரை இதித்தன் கம்பகாட்டாழ்வான் "' எனப்பட் 

டிருக்கன்றஅ, அது “சூரியகுலக் கம்பர்” எனப் பொருள்படும், “சா 

ன்றர்தல ஏனாதிநாதர்” எனக் கூருது, குலத்தைநீக்5, பெரியபுரராணத் 

துள் : சான்றர் ஏனாதிநாதர்” எனக் கூறியதைப்போல், “ஆதித்தன் 

கம்பர்'” எனக் கூறியிருக்கன்றது “இதித்தன்"” என்பது சூரியனைத் 

தெரிவித்து ௮வன் குலத்திலுதித்க கம்பரை விளக்குவதைப் 

போல், “சஷ்ன்ருன்” என்பதும் சூரியனைத் தெரிவித்து ௮வன்குலத் 

திலுதித்த ஏனாதிநாத காயனாரையும் விளக்குமென்பது -ஜெகப்பிச 

சித்தி “ஆதித்தன்” என்பதைப்போல், “சான்றான்” என்பதம் சூரியன் 

பெயரே ! (கிகண்டு) இதனால் கம்பர் ஓச்சரல்ல, கயதலத்தவசே ! 

கம்பசாமாயணம், தனியன். 5 
> 

இம்பருமும்பர்தாமு மேற்றிடுமிராமன் காதைத் 

தம்பமாய் முத்திசேர்க்குஞ் சத்தியஞ் சத்தியமே 

அ௮ம்பரமதனின்மேவு மாதித்தன் புதல்வன்ஞானக் 

கம்பன்சொல் கமலபாதங் கருத்துசவிருத்துவாமே, 

இதஇில்வரும் **ஆதித் தன் புதல்வன்”! என்பசத்கு, ஆதித்தன்-- 

சூரியன், புதல்வன் “புத்திரன், குலத்தவன். (சதுரகராதி. 

கம்பன் ** சூரியகுலத்தவன் ்” என்பது பொருள், 

கம்பசாமாயணம், தனியன். 

வா ழ்வார்திருவெண்ணெய் நல்லூர்சடையப்பன் வாழ்த்துபெற 

தாழ்வாருயரப் புலவோ.ரகவிருள் தானகலப் 

போழ்வார் கதிரினுதித்த தெம்வப்புலமைக் கம்பகாட் 

டாழ்வார்பதத்தைச் சிந்திப்பவர்க்கியாது மரியதன்றே, 

. “கதிரின் உதித்த ” என்பதற்கு கதிரன் - சூரியகுல)த்தில் 

உதித்த - உற்பவித்தவர், கம்பர் சூரியகுலத்திலுதித் தவர்" எனப் 

படும். இதையொத்தே ௮்இலேயரும் அதைத்திருக்கின் றனர். 

« The imitation, not translation, of the Ramayana, 

was composd about the eleventh century, A.D, by 

Kamban,the son of a king, and not of the priestly tribe 

His production, consisting of 12016 stanzas, in 

Six books, is considered by learned Tamilians as
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superior to the original. Vide “ the preface of the 
Winslow’s Dictionary”. 

 தமிழ்ராமாயணம் எழுதினவர் கம்பர், இவர் அரசதமாரன், 

ஒச்சகுலத்தவர் அல்ல, பதினோராம் நாற்ருண்டிலிருந்தவர். வால்மீகி 

சாமாயணத்தை தமிழில் மொழிபெயர்க்காமல், அதன்பொருளைத் 

தம்மனோரரசதப்படி விரித்தெழுதியிருக்கின் ரூர், ௮. ஆறுகாண்ட 

மாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 12010, பாக்கள் ௮டங்கெ௮ ” என்பதாம், 
இவ்வங்கலேயப் பகுதியாலும், மேற்பாகுரத்தாலும் கம்பர் 
அரசரெனவும் விளக்கலால்; மேலே * த.ராதலக்தினுள்ள ரச 

என்னு முதலையுடைய செய்யுளில்வரும் 4 ஆதித்தன் கம்பன் ”” என் 

பதும் “*தரியதலக்கம்பர் ? எனவே விரியும் இதைப்போல் * சான் 

றர் ஏனாதிநாதர் ” என்பஜ்ம் *' சூரியதல எனாதிநாதர் '” எனவே விரி 
யும், “ஆதித்தன்” என்பதும் ''சான்றான்” என்பதும் ஒரு 

பொருட்கொண்ட சூரியனது பெயர்கள். இதனால் ஆதித்தனுக்கு 

சூரியனை ததெரிவிச்க எவ்வளவு பாத்தியதையுண்டோ அவ்வளவு 

பாத்தியதை சான்மோனுக்கும் உண்டென வெளிப்பட்டது, 

பெரியபுராணம், ௮ப்பூதியடிகணாயனார் புராணம், 

46 - வது, செய்யுள். 

மான்மறிக்கையர் பொற்றாள் வாசீசரடைவாற்பெற்ற 

மேன்மையப்பூதியாசாம் வேதியர் பாதம் போற்றிக் 

கான்மலர்க்கமல வாவிக் கழனிசூழ் சாத்தமங்கை 

நான்மறை நீலநக்கர் இருத்தொழி னவிலலுற்றேன். 

என்னும் பி. ரசனையில் நீலகக்ககாயனாரை சேக்கிழார் மறைநீல 
நக்கர்” எனத் தொகுத்துக் கூறியது, “மறைகலத்திவூதித்த நீலநக்க 
நாயனார் ” எனவே விரியும், இதைப்போல் ‘ ் சான்றார் எனாதிநாதர் ” 
=e தொகுப்பும், £' சான்ரார்தல ஏனாதிநாதநாயனார் ” அதாவது 

£ சூரியதல எனாதிநாதநாயனார் ” எனவே விரியும், இதனாலும் ஏஞதி 

நாதநாயர் சூரியதலத்தவர் என்பது நூற்அுணிபு. 

12. ஆய இச்யாதி பிரமாணங்களை கோக்க சாதித்தொகுப் 
பைவகுத்த உமாபதி சிவாச்சாரியார் வாக்குயாண்டு மணம்பெறும். 
இவவுமாபதிமுக.நா ஓக்கும், முன் னூலுக்கும் எவ்வளவு தாரம் ஓதச் 
அவருகன் றனறோ அ௮வ்வளவுதாரம் காம் வசை ௮ங்கேரிப்போம்;
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அசற்குத் வரின் இவர்என்னவியாசரோ? காமவசை யொப்புக்கொ 

ள்ள, “ அயுக்தமபிஈக்ராய்யம் சாக்க்ஷா£ கபி ப்ருஹல்பதே ”' 
பதற்கு “ அயுக்தமான சொல்லாயிருந்தால் ஸாக்ஷாத் பிரகஸ்பதி 

பகவான் சொன்னாலும் கேழ்க்கலாகாது”' என்னும் நீதிசாஸ்திர 
ம் 

என் 

ததை யோர்ந்திலசோ ? 4 ஆகமஸ்ய விசோதேக ஊ.மம் தர்க்க 
உச்யதே”* என்பதற்கு **இஆகமத்திற்கு விரோதமான பகுதியை 

௮ப்பா ஸெடிதுக்கவேண்டும்”' உன்னும் அமிர்த காதோபரிஷத்தை 

யாவது, கவனித்திலசோ ? கெழ்றிக்கண்ணைக் காட்டி.னுங் குற்றங் 

குற்றமேயென்ற முதுமொழி*யையுங் கேட்டிலரோ ? முத.நாலின் 

சருத்தைக்கொண்டே வழிழாலும் சார்புநூலும் நிற்கும், இதவே 

நூன்மரபு, நாயன்மார் சரித்திரத்திற்கு மூகனூலாய் நிற்பது பக்த 

விலாசமும், திருக்தொண்டத்தொகையும், அந்தாதியுமாகும், இம் 

மூன்றும் ஒன்றுக் கொன்றிணக்கம், இவ்வழியேநிற்கின்றது வதி 

லாகிய பெரியபுராணம், சார்பு நூலாகிய சேக்கிழார் புராணம் 

நிற்றில, இச் சேக்கிழார் புசாணத்தை இயற்றியவர் கொற்றவன் 

குடி. உமாபதி இவாச்சாரியார் ஆகும், இவர் சேக்கிழார் புராணத் 

துள் எனாஇரா தகாயனாரை க்ஷத்திரியரோடு சேர்க்காது UT SORE 

குல் சீழ் அ௮மைத்திருக்கின்றனர். அ௮வ்வமைப்புக்கு முத.நால் 

யாது? இவ்வமைப்பு திவாகர நிகண்டிற்காவது ஓத்திருக்கின் 
றதா? அன்றி திவாகர நிகண்டாதிகளில் “சான்றவர், சான்ளூர், 

சான்ஜோர்” என்னும் பெயர்களை சூரியனுக்கும், அறிவுடையோ 

னுக்கு முரியதெனக் கூறியிருக்கன் றதேயன்றி, வேளாளருக்குக் 

சழ்பட்ட சாதியாருக்கு முரியதெனக் கூதினரில்லை, அப்படி அவர் 

கூறியதற்கு DoT Oar som மூதனூல்யாஅு ? ௮ச் ': சான்ஞுர் ” 

என்பது “சூரியனையும், அதிவுடையோனையும்” குறித்தலால், காய 

ஞர் ௮வ்விருவகுப்பிலேயே சாறுவர், மரபினிற் சான்னார்” எனக் 

கூதியிரு த்தலால், ௮ச்சான்முர் என்பது இடுகுறி சாதிப்பெயசெ 

னத் தேர்ந்து; சூரியகுலத்தவர் என விளங்குவர், திவாகரகிகண் 
டாராவது சான்றார்” என்னும் பெயர் தாழ்குலத்தவருக்குரிய 

குலப்பெயசென வகுத்தோதினரா!” இவர். வாக்கு மணம்பெத.' 

அதுவுமில்லை. *: சான்ளார் என்பதின் சப்தார்த்தம் என்னை ? 

அதன் மூலமொழியாது ? அ௮ம்மொழியினால் விளங்கும் தொழில் 

யாது ? இதுகளையாவ௫ தெரிர்துக்கொண்டனரசரா ? உமாபதிமூத 

° * நரகேோர்வாக்கு, 
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நூற்களாகக்கொண்ட பதிகத்தில் சுந்தரராவது, அந்தாதியில் ஈம்பி 

யாண்டாராவத, பெரியபுசாணதச்தில் சேக்ழொ. ராவு சாதித்தொ 

குப்பை வகுத்தோதியிருக்கன் றனசா? அல்லது '*சான்றுர்” என் 

னும் பெயரை தாழ்குலப்பெயரென்றாவது கூறியிருக்க்றனர் 

களா? இச்சார்பு நூலார்வாக்கு கனம்பெற? அதுவுமில்லை. இவர் 

கொண்ட கொளறுபடை சாதிவகுப்பு வருமாறு ;-- 8 

உமாபதி இவாச்சாரியசியத்றிய ; 

சேக்கிழார் நாயனார் புராணம், 

90-வஅ செய்யுள், 98. 99, 80,81-வ.௫ செய்யுள்கள். 

தோகை. வகை. 

் 1. அந்தணர் ௨ 1. அந்தணர் 

2, இவத்துவஜர் 9, இவவேதியர் 

3. ஆமாத்தியர் 3. ஆமாத்தியர் 

4, க்ஷத்திரியர் 4, கஷத்திரியர் 

5. குரும்பர் 5. குருகிலமன்னர் 

6. வணிகர் 6. வணிகர் 

7. வேளாளர் 7, வேளாளர் 

8, இடையர் 8, இடையர் 

0. சாலியர் 9, குயவர் 

10. குயவர் 10. பாணர் 

11. செக்கார் 11, பரதவர் 

12. ப.சதவர் 12. மறவர் 

18. சான்முர் 18, சான்முர் 

14, வண்ணார் 14, சாலியர் 

15. மறவர் 15. நீசர் 

10. நீசர் 16. ஏகாலியர் 

14. பாணர் 17. செக்கார். 

இத். தகைக்கும் வகைக்கும் (pram UO Bar ps. இதனால் 

இவொச்சாரியார் சாஇகளின் உயர்வு தாழ்வுகளை யுணராமல் மயங் 

இக். கூறினாரெனப்படும், அ௮ந்தோ1 இவர் சாஇிவரிசையின் 

தலையில் இடிவிழ, யாவர்கூறினும் மூலப்பாமாணத்தை யனு 

சரிப்பதொழிய விரோதித்தல்கூடாது. இதோடு திவாகர நிக 

ண்டு சாட்சிகளும் வேண்டும், அ.துகளையும் பின்பத்றிலர், அவ்
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வகுப்பு திவாகர நிகண்டிற்கும் உலகவழக்கிற்கும் நேர்விமோத 
மாக வகுத்திருத்தலால், ௮ப்புன் மொழியை யாம் ஒருபொருட் 

படுத்திலம், ஒருக்கால் இச்சாதிவரிசை வெள்ளிப்பண்டாமம் 

என்றொருவன் இலபாக்களை பெரியபுராணத்தில் பாடிச்சேர்த் 

தெழுதியதைப்போலும், நிகண்டில் தனவைசியர் பூவைசியர் கோ 
வைசியர்? எனக் கல்பித்து சேர்த்தெழுதியதைப்போலும், இல 

சாதிப்பிரக்டர்களால் சேர்த்திருப்பினும் இருக்கும், இதைப் 

போல் ஓவ்வொரு நூலிலும் சேர்த்தெழுதியிருப்பகாக வங்காள 
தேச AMD ue Bus “ரோமஷ்சந்தசடற்று'' என்பவர் கூறுகின்றார். 

“For it has been ascertained that the Puranas 
which exist now were composd in the Pauranik period 
and have since been altered and considerably enlarged 
during many centuries after the mahomedan conquest 
of India‘, Vide Ancient [ndia* by Romesh Chunder’ 
Dutt. B. IV. ch. IIL. 

 புசாணங்கள் மகமதியர் அரசு ஸ்காபிக்கப்பட்டபின்பு புத 

ப்பிக்கப்பட்டு, இஷ்டப்பிரகாரம் மாற்றப்பட்ட." 

“The Brahmans have not only modified the 

Vadic religion, but have also garbled and _ interpolated 

Vedic literature for the purpose of bringing old Vadic 

traditions and usages into conpormity with later 
Brahminical ideas.” * Vide The “History of India” 
by Talboy’s Wheeler ch. I. P. 5. 

ம வேதங்களில் கூறிய ஐதிகங்கள் வழக்கங்கள் எல்லாம் பி.ரா 

மணருடைய நோக்கத்திற்கு இசையும்படியாக திரு த்தியெழுதி 

* வணிகர் வாணிகத் சொழிலுடையகர், 4! வைசியன் பெறுமே 

வாணிகவாழ்ச்கை” என்பது தொல்காப்பியவிதி, வைசியர், இப்பர், கவிப் 

பர், பெ.தங்குடியர் என மூவகைப்படுவீர் என்று சிலப்பஇகாரம், மணிமே 

கலை மூசலியவற்றிற் கூறப்பட்ட த. இக்காலத் துள்ள சில வைசியர், பூலை 

சியர், சோவை௫யர், தனவைசியர் என மூவகைப்படுவர் என்றும், அவருட் 

பூவையர் வேளாளர் என்று£ கோவைசியர் இடையர் என்றுங் கூறியிடர்ப் 

படுவா, பிங்கலச்தையிலும் சூடாமணியிலும் அவ்வாறே புதுச்சூச். இம் 

. செய்து சேர்த்தும் உள்ளார் அவையெல்லாம் “வாதராச்சயெஙியாய eG Tu 

மகாபரசு” என்னு KTVT H கட்டிச்கப்பட் டொழிக்கப்பட்டன . 

 



182 க்ஷத்திரியகுல விளக்கம், 

நூதனமான விஷயங்களை அவற்றில் துழைத்துகிறுக்கன்றுர்கள்" 
” என்றார் 4 டாலபாய் உவீலர்” துரை. 

Every incident whether it originated in ‘Vadic, 

Brahmanic, or Buddhist times, has been reproduced 

in Brahmanical forms by compiters who apparently 
flourished in the age of Brahmanical revival. ¢In other 
words. every legend and tradition has been 
systematically Brahmanized for the purpose of 
bringing all the religions, laws and usages of the 
different races of India into conformity with Brahm- 
artical ideas”. Vide, The History of India by Talboy’s 
Wheeler. Ch, I. P. 6. 

* இதிகாசங்களைப்பற்றி சொல்லிய இடத்தில், இதிகாசங்களி 

அள்ள ஒவ்வொரு சரித்திரமும் ஐூசமும் பிராமணத்தன்மை 

யுள்ளகாய் வேணுமென்று மாற்றி எழுதியிருக்கன்ற.து என்று 

பார்க்கின்றோம், 

“JItis thus that our ancient works have been 
altered, recast, and tampered with tothe delight of the 
supporters of every new creed and every modern 
custom but to the despair of the historian”. 

£ இவ்வாறு பூர்வ. நூற்களெல்லாம் திருத்துப்பாடாகி மாழ் 

றப்பட்டு நூலாசிரியர்களால் பாழாக்கப்பட்டிருக்கன்றது.'? எனக் 

கூறுன்றார் ரோமஷ்சந்தரடற்று, 

“With regard to the Epics themselves it will 
probably ever remain a hopeless task to separate the 
portions which are genuine aud ancient, from those 
which are later additions”. Vide: Preface of ‘ The 
Ancient India” by Romesh chunder Dutt P. XVIII. 

“நூற்களில் பூர்வசம்பவங்கள் இவைகள்தான் என்று பிரித் 

தெடுக்கக் கூடாதவிதமாய் அரேகவிஷயங்கள் இடைக்கிடையே 

அழைக்கப்பட்டு இருப்பதால், உண்மையானவை எவை என்று. 

கண்டுபிடிப்பது அசாத்தியமாயிருக்கன்றது ” என்றார், இதைப்



க்ஷத்திரியகுல விளக்கம், 198 

“போல் சல ஈனர்கள் உமாபதிவாக்கென சேக்கிழார் புசாணத்துள் 

சாதித்தொகும்பை கேர்த்தெழுதியதாக யிருப்பினும் இருக்கும், 

18. எனாதிகா தாயனார் க்ஷத்திரியர் அல்லாது வே௮ குலக் 

தவராயிருப்பின் திவாகரநிகண்டில், அக்குலத்திற்குரிய தெனக் 

கூறிய சாதிப்பெயரை சேக்்ழார் சூட்டியே யிருப்பர். இச்சேக் 

இழமொர் தவ(கரகிகண்டார் கூறிய சாதிப்பெயர்களையே தாமெடுத் 

தோதிய நாயன்மார்களுக்குக் குலப்பெயராகச் சூட்டிய பெரும் 

தகை, அ௮ல்திது:-- 

18. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21, 

22. 

28, 

குங்கலியகலய நாயனாரை Chowne tysremb, S-e, 

செய்யுளில் * அந்தணர் '' எனவும், 

நமிஈந்தியடி. கணாயனா ரை டையார் புராணம், 4-ஞ், செய் 

யுளில் “அந்தணர் '' எனவும்; 

இருஞான சம்பர்தசுவாமிகளை ஒடியார்புமாணம், 15ஞ் — 

.... செய்யுளில் * அந்தணர் '' எனவும், 

அந்தமமூர்த்தி சுவாமிகளை ஒடியார் புராணம், 8-ம், பா 

ச.ரத்தில் * வேதியர் '? எனவும், 

இல்லைவாழக்தணர்களை மேற்படியார் புமாணம், 8-ஞ், 

செய்யுளில் *வேதியர்'' எனவும், 

உருத்து பஈபதிகாயனாரை மேற்படியார் புசாணம், 

8-ஞ் செய்யுளில் (வேதியர் எனவும், 

முருககாயனாரை மேற்படியார் புராணம், 5-ஞ் செய்யு 

ளில் * மறையோர் ”' எனவும், 

சண்டேல்வரராயனாசை மேற்படியார் புசாணம், 10-ஞ் 

செய்யுளில் “மறையோர் எனவும், 

அப்பூதியடிக ணாயனாரை மேற்படி.யார்பு. ராணம், 9-வது 

பாசுரத்தில் “மறைத்தலைவர்” எனவும், 

இருநீல நக்ககாயனாரை மேற்படியார் புசாணம், 4-வது, 

செய்யுளில் “மறையோர்” எனவும், ் 

சோமாசிமாற நாயனாரை மேற்படியார் புராணம், 1-வது 

செய்யுளில் :'மறையாளர்'' எனவும், ௪ 
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2h, இறப்புலிகாயனாசை மேற்படியார் புராணம், 8-ஞ், செய் 
யுளில் ''மறைக்குலம்” எனவும், 

85, கணநாத நாயனாரை மேற்படியார் புராணம், 1-ம், கவி 

யில் “மறையவர்” எனவும், 

, 26. புகழ்த்தணைகாயனாரை மேற்படியார் புராணம், 1-ஞ், 

செய்யுளில் மறையோர்'' எனவும், 

97. பூசலார்நாயனாரை மேற்படியார் புராணம், 8-ம், பாசுர 
த்தில் 'மஜைமரபு” எனவுங் கூறியிருக்இன் ற.து. 

மேற்கூறிய பதினைந்து காயன்மார்களையும் சேக்கிழார் * அம் 

தணர், மறையோர், வேதியர் ” கன்னுஞ் சாதிப்பெயரால் வகுத் 
திருக்கன்றர். இப்பெயர்கள் திவாகரநிகண்டார் தேடி த்தீட்டிய 

பிராமணருக்குரிய சாதிப்பெயசே ! ௮ :-- 

' ஐயர்வேதியரிருபிறப் பாளர் 

மெப்யர்மிக்கவர் மறையோர்பூசுர 

ரந்தணர் ராலோரற௮ு தொழிலாளர்.” 
a 

என்பதால் விளங்கும். இவ்விதம் இவாகர நிகண்டை பின் 

பற்றிய சேக்கிழார், ஏனாதிகாதநாயனார் க்ஷத்திரியர் அல்லாது 

வேறு GS Sarr GHG ar அக்குலத்திற்குசிய தெனக்கூறிய 

இவாகரகிகண்டார் வாக்கை பின் பற்ருதொழியார், அவர் க்ஷ்த் 

திரியராயிருந்தமையாலேயே ஷேயார்கள் வாக்கை பின்பற்றி 

“ படைச்சுற்றத்தார் *'” எனவும், :' சான்றார் குலத்தவர் '' எனவுஞ் 
சேக்கிழார் சாற்றிய. 

பனிரெண்டு ௮ரச௪குல நாயன்மார்களுக்குக் திவாகர நிகண் 
டார்கூறிய சாதிப்பெயரையே சேக்கிழார் சூட்டியழைத்திருக் 

இன்னார். அதை இந்நூல் 119-வது பக்கத்தில் காண்க. இத 
னாலும் சேக்கிழார் திவாகரகிகண்டார் வாக்கைவிட்டொதுங்க 
வில்லை யென்றேற்பட்டது, ' 

  

*" அரசாறு சொழி லோதல் வேட்டல் 
புரைதீரப் பெரும்பார்ப்புரச்கலீதல் 

* கமரையறுபடைச்சலல் கற்றல் விசயம்,””--(இவாசரம்,) ௦
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28. இயற்பகை நாயனாரை மேற்படியார் புராணம், 2-ஞ் 

* செய்யுளில் '* வணிகர் '' எனவும், 

29, அ,மர்நீதிகாயனாரை மேற்படியார் புசாணம், 2-ஞ் செய் 

யுளில் ** வணிகர் ” எனவும், 

80 5 மூர்ச்தகாயனாலர மேற்படியார் புராணம், 6-ம் பாசுரத் 
இல் ** வணிகர் '” எனவும், 

31. காரைக்காலம்மையை மேற்படியார் புமாணம், 2-ஞ் செ 
ய்யுளில் 1' வணிகர் '” எனவும், 

99, கலிக்கம்பமாயனாரை மேற்படியார் புராணம், 3-ஞ் 

செய்யுளில் '' வணிகர் '” எனவுங் கூறினர். 

இப்பகுதிகளில் வரும் “* வணிகர்” என்பது வைசியருக்குரிய 

இவாக.ரநிகண்டிற் குட்பட்ட சாதிப்பெயரே | அது ;--*' வளம் 

பெறு வணிகர் ஈல்லான் காவலருழவர் மற்றும் ள் (நிகண்டு) என்ப: 

தால் விளங்கும், 

98. , இளையான் கூடிமாற நாயனாரை மேற்படி.யார் புராணம், 

1-ற் பகுதியில் :£ சூத்திரர் ” எனவும், 

89%, வாயிலார் காயனாரை மேற்படியார் புராணம், 0-ஞ் 
ப செய்யுளில், *' சூத்திரர்” எனவும், 

85. விரன்மீண்ட நாயனாரை மேற்படியார் புராணம் 4-65 

செய்யுளில் '*வேளாண்குலம்” எனவும், 

36. மானக்கஞ்சாரகாயனாரசை மேற்படியார் புராணம், 7-ங் 

கவியில், ''வேளாண்கூடி.” எனவும், 

97. அறிவாட்டகாயனாரை மேற்படியார் புசாணம், 4 - 

பாசுரத்தில் வேளாண்டலைவ?'” எனவும், 

88. மூர்க்கசாயனாரை மையார் புராணம், 8-ம் பாடலில் 

வேளாண் குலம் ஏனவும், 

99. சாக்கயெராயனாரை மேற்படியார் புராணம், 2-ம் பிர 

யோகத்தில் :'வேளாளர் குலம்'” எனவும், ் 

௧0. சத்தியசாயனாளை மேற்படியார் புராணம், 3-ம் பாட 

லில் 'வேளாண்குலம்'' எனவும்,



- 136 க்ஷத்திரியகுல விளக்கம். 

41, முனையாடுவார் காயனாரை மேற்படியார் புராணம், 9-௩ 
கவியில் வேளாளர்!” எனவும், ௩ 

82. செழ;த்துணை நாயனாரை மேற்படியார் புசாணம், 2-ஞ் 
செய்யுளில் “(வேளாண்குடி.” எனவும், 

43. கோட்புலிகாயனாரை மேற்படியார் புராணம், 1-ங் கலி 

6 
48. திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளை மேற்படியார் புராணம், 

யில் * 'வேளாண்குலம்' ௪ னவும், 

15-ங் கவியில் ''வேளாண்குலம்'' எனவும், 

45, எயர்கோன் கலிக்கம்பகாயனாரை மேற்படியார் புரா 

ணம், 6-ம், பாடலில் *'வேளாளர்'' எனவுங்கூறினர், 

வினைஞர் சூத்திரா பின்னவர் சதூர்த்தர் 

வளமையர் வேளாளர் மண்மகள் புதல்வர்.”” (திவாகரம்.) 

40. இருகீலகண்ட காயனாரசை மேற்படியார் புராணம், முதற் 

செய்யுளில் “Car Carat” oon pari. 

''கும்பகாரர் குலாலர் வேட்கோவரென் 

றிங்வை குயவர் மட்பகைஞரென்ப” (தஇவாகரம்,) 

57, திருச்குறிப்புத்தொண்ட காயனாரை மேற்படியார் புரா 

ணம் 111-ல், கவியில் ''ஏகாலியர்'' என்றனர், 

ஏகாலியர் தூச ரீ. ரங்கோலியர்,” (திவாகரம்,) 

48. கலியகாயனாரை மேற்படியார் புராணம் 8-வது கவியில் 
*தயிலவினை த் தொழின்மரபார்'* என்றனர். 

: சக்ரி நந்திகள் செக்காராகும், (திவாகரம்,) 

செக்கையுடையவர் செச்கார், இவர்கள் செக்கில் எள்ளை 

யிட்டு தைலம் பிழியுந்தொழிலை யுடையவர், இதைவிளக்கவே 

*! தயிலவினை த்தொழின் மரபார் "' என்றது சேக்கிழார், இது அத் 

தொழிலையுடைய செக்காரைக்குறிக்கும். இதைப்போல் ஏனாதிநாத 

நாயனாரையும் *: படைச்சுற்றத்தார்” என்றனர், படைத்தொழி 

லையுடையவர் அரசர், இப்படைத்தோழிலையுடைய எனாதிகாதநாய 
ரும் அரசரே ! இது பன்னூற்றுணிபு, 2



தத் திரியகுல விளக்கம், 187 

௧9. ஆனாயகாயனாசை மேற்படியார் புராணம், 8-வது செய் 
உ யுளில் ' ஆயர் '' எனவும், 

80. திருமூலகாயனாசை மேற்படியார் புராணம், 11-வது 

கவியில் 4: அமேய்ப்பார்குடி '' என்றனர். 

94 அண்டர்கோபாலர் ஆயர் அமுதர்,” (திவாகரம்), 

ஆ--யச, ௮தையுடையவர் ஆயர் எனப்படும், * ஆ--பசுவை, 

மேய்ப்பார்--மேய்க்கப்பட்டவரது, குடிஃவம்ஸ்ம் " (சதுரகராதி) 

பசுவை மேய்க்கப்பட்டவர் இடையர் என்பதைப்போல், ஆயுதம் 

பயில்பவர் க்ஷத்திரியர் எனப்படும், அதனாலேயே ௮ஏஜதிநாத 
நாயனரை க்ஷத்திரியர் எனவிளக்க *: படைச்சுற்றத்தார் ” என்பது 

சேக்கிழார், > 

51. gBugs setu@pws மேற்படியார் புமாணம், 9-வது 

கவியில் “* நுளேயர்” என்றனர். 

பரதவர் அளையர் கடலர்வலையர்””. (திவாகரம்) 

59. கண்ணப்பரகாயனாரை மேற்படியார் புசாணம், 7-ஞ் செய் 

° யுளில் * மறவர்” என்றனர், 

மறவரெயினர் பாலைநில மாக்கள்", (திவாகசம்,) 

5. இருகாளைப்போவார் சாயனாரை மேற்படி.யார் புராணம் 

11-வது கவியில் * புலையர் '' என்றனர். 

! இழிஞர்கொலைஞர் புலைஞ்ரென்றா&, 

இசையும்பெயர் சண்டாளர்க்கெய்தும்”, (திவாகாம்.) 

54. திருகீலகண்ட.த்அப் பாணகாயனாரை மேற்படியார் புரா 

ணம், 8-வது கவியில் பாணர் "' என்றனர், 

சென்னியர் வைரியர் சூதர்மாகத 

ரின்னிசைகாரர் மதங்கர் பாணர்'; ( திவாகரம்.) 

“yeu இப்பிரயோகங்களை கோக்க சேச்இழார் முற்றிலும் 

நாயன்மார்களுக்குத் இவாகநிகண்ட்ற் கூறிய சாதிப்பெயர்களை 

யே சூட்டியிருக்கின்றார் எனத் தெளிவாகின்றது, எனாதிகாதநாய 

னார் க்ஷத்திரியர் ௮ல்லது வேறுகுலத்தவராயிருப்பின் ௮த்' திவா 

க.ரநிகண்டை பின்பற்றி சாதிப்பெய ரளிக்கப் பின்னிடார், சேக் 

அழார் ஏனாதிகாதநாயனரை *'சான்றார்' என்ளார், இப்பெயர்” எச்



் 138 கஷூத்திரியகுல விளக்கும், 

சாதிக்கடுக்கும் இதை :அ௮வர் எடுத்தாண்ட திவாகரநிகண்டைக் 
சொண்டு சோதிப்பாம், 4 

௮து:--1(சான்றோனரியே தபகனென் நினையவு 
மான்றவருக்கற் கந்தம் பெயரே”! 

(திவாகரம்), 

பகவன் சான்றோன் வேந்தன் CPB oar 

சுடசோன்மாலி சூரியன் பெயரே ” 
(பிங்கலன்). 

1 தரணிசெங்கதிரோன் சண்டன் 
தபஈனே யொளியே சான்மோன்." 

e (கிசண்டு), 

என்னு மிப்பிரயோகங்களால் ௮ச் “சான்முன்* என்னும் 

பெயர் சூரியனுக்குரிய தெனப்பிரகாசிக்க்றது, சூரியன்பெயர் 

கள் சூரியகுல வரசருக்குக் குலப்பெயராய் நிற்குமென்பது நூற் 

சம்மதி, இவ்விதியால் சூரியன் பெயரைப்பெற்ற எனுதிகாதநாயன 

ரும் “சூரியகுல க்ஷத்திரியர்” என்பதே முடிபு, இச்சேக்கிழார் 
ஆவல் இதோடு நிற்கவில்லை. இன்னும் அவரை க்ஷத்திரியர் என 

வற்பு௮.த்தவே *'படை,த்தோழிலையும் அந்நாயனாருக்குக் குலத்தோ 
ழில்” என விளக்கியிருக்இன்முர், படைத்தொழில் ௮ரசரதூ அறு 

தொழில்களில் ஒன்றே! இதை பின்னால் பிரகாசப்படுத்துவாம். 
இதனாலும் ஏனாதிநா தாயனார் க்ஷத்திரியர் எனத் அணியப்படும், 

14, ஏனாதிகாதராயனாசை சூரியகுலத்தவர் எனப்பொருள் 
பட “சான்றார்'* என விளக்கியிருத்தலோடு, ௮ச்சூரிபகுலத்துள் 
பல வம்ஸங்களாகிய ::: இரகுவம்ஸம், நிமிவம்ஸம் சோழவம் 

ஸம், ஈழவம்லம், ”* முதலிய வம்ஸங்கள் உட்பட்டிருத்தலால், 

எவ்வம்ஸத்தவர் என்னுஞ் சந்தேகம் நிவர் த்தியா தற்பொருட்டு 

ஈழக்குல த்தவர்'' என்றார் சேக்கிழார். இவ்விதம் இடங்கழி 

நாயனாரையுங் கூறியுளர்: ௮வரை அதத்தன் குலத்தவர் எனச் 

கூறியதோடு நிறுத்தாது, **0வளிர் குலத்சவர்1'” எனவும் விளக்கி 
      

* சூரியகுலத்தவர், 

+ Mr, Sherring, in his work, On Hindu Tribes and Castes, 
4 Hnumerates nearly 2000. subdivision of Brahmen and 590. 
separate tribes of kshatriyas. 

1 வெளிர்குலம்- குறுகிலமன்னர்வம்சம், ்



க்ஷத்இரியகுல விளக்கம், 189 : 

யிருக்கின்றார். நின்ற சீர்நெடுமாறகாயனாரை '(மதி* மரபினர் எனக் 

கூறியதோடு கிலுத்தான, “'வழுதியர்”* வம்ஸத்தவர் எனவும் வலி 

யுறுத்துன்றார், YH ஸ்ரீராமரை சூரியகுலக்தகவெனக் கூதிய 

தோடு, இரகுகுலத்தவர்எனவுங் கூரியதைப்போலென்க, இதனால் 

சூரியன்பெயசை குலப்பெயராகச் சூட்டிய அரசருக்குக் குடிப்பெ 
யரையும் :மிளக்கவேண்டுமென்றேற்பட்ட ௫. எனெனில் சூரியகுல 
தீதில் பல சைக்குடிகள் உட்பட்டிருத்தலாலென்க, சர்திரகுலத்தி 

அதித்த பாண்டவரை குருகுலத்தவர் எனவும்; இருஷ்ணனை எது 

குலத்தவர்; எனவும் விளக்கயெதைப்போல், serene நாயனரையும் 

குலத்தால் சூரியதலத்தவர் எனப் பொருள்பட :' சான்றார் எனவும், 

வம்ஸத்தால் ஈழராஜ் வம்ஸத்தவ*? எனப் பொருள்பட “ழக்குலத் 

தவர் எனவும் இனித விளக்ளெர் சேச்சழார், இத்யாதி பிரமாணங் 

களால் எனுதிநாதநாயனார் “சூரியதல ஈழராஜன் வம்ஸத்திலுதித்தவர் " 
எனவே இனி gs முடிக்கப்பட்டது, 

௬, குலத்டிதாழில். 

1. இனி ஸ்ரீமத் ஏனாதிநாதநாயனார் தோழிலாலும் க்ஷ்த்திரி 
யர் எனப் பிரகாசிப்பர், 

வேசம், புருஷருக்தம், 
ஸராஹ்ணொஹ)8 வராஹ | வாஹறமாக&.5)2 ௧7-55 

ஊ௱-இ_த,ஷ)ய.௮ற)6 | ௨௨ ஜாவஷெரசகாய.௧॥ 

ப்ராஹ்மணோஸ்யமுகமாசீத் | பாகுசாஜந்யாக்ரு த: | 

ஊரூததஸ்யயத்வைஸ்ய₹ | பத்ப்யாம்சூச்ரோ அ௮ஜாயத : 

இவ்வேதவாக்கியத்திற்கூறியதற் ணெங்க இவ்விர்து தேசக் 

தலீ வசியாகின்ற ஆரியர்கள் ஸ் பிர்ம "ஆதத்திரியட் வைசிய சூத்திரர் 
    

  

* மதி சர்இரன், 

ர் வமுதிய் பாண்டியர், . 

1 “யான் விதுகுலத்தில் யாகவணிவரோ குருகுலத் சாலைவனுக்ளே 
யோர்: (பாரதம்) 

6 மன வன்மங்கொண்டுபகையை சாதித்சல் aang இரியகுக்குளி , தர்மம், 

அதாவது கூஷ£ரத்இிரம்வைத்து விவகரிப்பவர்களாசலின் அவர்களை க்ஷத்திரி 

வர் எனப்பட் டது.
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கள் '” என நான்கு பெரும்பிரிவி௯ யுடைத்தாகுவர். இவர்களை 

 சுத்தசாதிகள் '* எனவும், “ஸஜாதீயர் £? எனவும் © மவும், 

யாக்கயெவல்யேரும் ” சொல்லுஇன்றார்கள். இந்நான்கு சாதிகளும் 

மாறிமாறிச் சேோந்ததால் உற்பவித்தவர்களே :: அநுலோம பிரதி 

லோம அந்தராள விராத்திய'' முதலி.ப சாதியார்களெனவும் சைவ 

புசாணம்,சூதசம்மிதை முதலிய ூற்களில்* படிக்கப்பட்டி௬ப்பன: 

மேற்கூறிய சுத்தசாதியாகய நான்கிற்கும் அவ்வா. தொழில் 

கள் குலத்தொழில்களாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கன்ற. அவை 

யாவன s— 

1. பார்ப்பார் அறுதோழில். 

. ப்ரஹஸ்பதிஸ்மிருதி, 

TOMS Ergssomaasaso 08௦௫௫ | 

BHO SO[KH BD Shy, Tr yey (Kasse I 

மதுஸ்மிருதி. ' 

ஐய ராவ..௩௦வாய)ய-8௦ ய8.ந0யா8_ரஜமா | 

உர_3௦வ7.அி.2-ஹ௦9வெவ ஷூ வணா.நா8க Cy 

ஞானப்பிரகாசசுவாமிகள் சாதி.நால். 

ஐதலேபிறர்க்குத்காமே யோதிவித்திடுகன்மிக்க 
வேதவேள்விகளியற்றல் வேட்பித்தல் வேட்டமெற்றே 
மீ.தலிந்திடுவோர் தம்பாலேற்றிட லேற்பதாக 
வாதிரான்மறையோர் செய்யு மறுதொழிலாகுமென்றெ. 

இவாகரம். 

ஓதலோ௮வித்தல்வேட்டல் வேட்பித்த 

லீதலேற்றலென் நிரு மூவகை 

யாதிக்காலத்தந்தணரறு தொழில், 

நிகண்டு, ச 

ஒதலேயோதவித்தலுடன் வேட்டல்வேட்பித்திட்டல் 

ஈதலேயேற்றலாறு மேற்குமக்தணர் தொழிற்பேர்ஈ.. 
  

* சைவபுசாணம், 69, 70-வது அச்தியாயங்களிலம், ஞானப்பிரகாச 

சுவாமிகள் சாதிநூலிலுங் காண்க, 

* மறுஸ்மிருதி, 10-வது அச்.தியாயம், 15-வது சுலோகம்; ப்.ராசர 

ஸ்மிருதி, ஆசாசசாண்டம், முதலத் தியாயம் 38-வது சுலோகம் ; ஆரீதஸ் 

மிருதி, முதலத்தியாயம், 17-வது சுலோகம் ; காளத்திபுராணம், வருணா 

சிரமமுறைத்தவத்தியாயம், 2-வது செய்யுள் காண்க, 
2
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௧. வேதம் ஓதல் ௪, வேதம் ஓதுவித்தல் 
௨.  யாக்ஞ்செய்தல்* ௫. யாகஞ்செய்வித்தல் 

௩, தானங்கொடுத்தல் ௬.  தாகம்வாங்குதல், 

இவ்வாறு தொழில்களும் அ௮ர்தணருக்குரிய தொழில்களாம்.* 

இவற்றுள் அந்தணருக்கே உரிய ஜீவனோபாயங்களான குல்த் 

கொழில்கள் மூன்று என மது] கூறுஇன்றார். 

க. வேதம் ஓதுவித்தல் 

௨. யாகஞ்செய்வித்தல் 

௩, தாநம்வாங்குதல், 

ஆலய இம்முத்தொழில்களுள் வேதம் ஐஓதலே பிராமண 

னுக்கு உயர்ந்த தருமம் எனவும்$. அப்படி. யோதிய வேதத்தின் 

அருத்தத்தை யறியும்படியான ஞானமே தவமென[ மறவும், வே 

தாப்பியாசம் முதலியவைகளைச் செய்யவேண்டுமென்று த௯்ஷரும், 

பிராமணன் ௪கல பிரயத்தினத்தாலும் வேதத்தை ஆசிரயிக்கக் 
கடவனென்று வியாசரும், வேதமே பிராமணனுக்கு மோக்ஷத் 

தைத் தரவல்லதென்று யாக்யெவல்கியரும், வேள்விகட்கும், 

தவத்திற்கும், ஏனைய நல்ல கருமங்கட்கும், சுவர்க்க வீடுபேத் 
றிற்கும், வேதமொன்றே யிருபிறப்பாளற்குச் சிறந்த கருவியா 

மென பரசாசரும்;) வேதமுணராதவனுடைய எல்லாத்தொழிலும் 

பயனற்றதாஇன்றனவென மறுவும் சொன்னார்கள். இவைகளால் 

(' வேதியரது முக்கிய குலத்தோழில் வேதசாஸ்திரங்களை யோதல் ”' 
என வெளிப்பட்டது. 

1]. அரசர் அறுதோழில், 

ப் சஹஸ்பதி ஸ்மிருதி, 

QwrESL HST WU Sarewro 59550 | 

FRY Ly rsrona S on gesdh Dero xig sou 
  

* அழல் புறச்சரூ௨ மச்தணசதுவே " (புதகானூறு.) 
+ Vide Orm’s History of the Hindustan, 17௦1, 1, மேற. 1, ஐ 8. 
1 மதுஸ்மிரு. தி, 10-வது அத்தியாயம், 70-வது சுலோகம்; புதஸ் 

மிருதி, 20-வது சுலோகங்காண்௪, 
6 மறுஸ்மிரு.இி, 4-வது அச் இயாயம், 147-வது சுலோகம், 

. || மதுஸ்மிரு தி, 11-வது ௮ச்.தியாடம், 286-வது சுலோசம்; டக௨த் 
€தை 4-வது அத்தியாயம், 28-வ.து சுலோகம், 

20
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மதுஸ்மிரு தி. 

ஹோஹுத ஜி OG FON.) வணித। o-caezeflaltuv 81 

சூகீவ.நாம-1௦08-1ஷ உ£.ர8யய.௦ய8 él 

& ப.ராசர ஸ்மிருதி, 

Er PBorke Servos F Bysrets. (SSeeare | é 

DETSSS DIG E.D0HT yrosroshs 1 

பா.சதம், சார்திபருவம், 

வீடுமனைக்கண்ட சருக்கம், 89-வது, கவி. 

௬ர௬ு.இமாமகம் பயிலுதன் சிலைமறைதோடர்தல் 

விருதினோேகொற் படைகளுமளிக்குதன் மேவார்ப் 

பொருதழித்த னல்லுயிர்களைப் பொதுமையிற் புரத்த 

லிரு,நிதிக் குழாமீதன் மன்னவர்குல வியல்பே. 

ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள், 

சாதிநால். 
& 

உரைசெய்மா மறைகளோத லுத்தமம் வேள்விகாத்தல் 

வரையறக் கொடுத்தல் தங்கள் மரபியல் வழாதுசேய்தல் 

தரைதனை முறையிற்காத்தல் தநர்வேதக் தனையியற்றல் 
அரசர்தங் குலத்துக்கேற்ற வறுதோழி லாகுமன்றே, 

திவாகசம், 

௮.ரசரறு தொழி லோதல் வேட்டல். 

புரை தீரப் பெரும்பார்ப் புரத்தலீதல் 

கரையறு படைக்கலங் கற்றல்விசயம், ° 

பிங்கலன். 

ஓதல் பொருதல் உலகு புரத்தல் 
ஈதல் வேட்டல் படைபயிற்ற லறுதோழில். 

சூடாமணி நிகண்டு, 

, ஓதலேவேட்ட லீ.த லுலகோம்பல் படைபயிற்றல் 

மேதகு போர்சேய் தீட்டல் வேந்தர்சேய் தோழிற்களாராும்.
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௮. ரசரறுதொழில் :--* "106 0000181101 01 Kings are 
six :—Viz, 1? ¢s«—Reading and learning the vadam; 
2, @ax__w=Offering Sacrifices; 3. *s0=Distributing 
alms ; 4. ew@aribus—=Preserving the World ; 5. ues 
கலம் பயிற்றல்--நி2011812 the use of arms ; 6.0u7@,50= 
Making war, (Rottler, winslow). 

&, வேதம் இதல் ௪, உலகோம்பல் 

௨. யாகஞ்செய்தல் ௫. போர்சேய்தல் 

௩. தாநங்கொடுத்தல் ௬,  படைக்கலம்பயிற்றல் * 

அரசர்கள் * ஓதலால் ர௬ஷிகளின் கடனையும், யாகஞ்செய்த் 

லால் தேவர்கள் கடனையும், தாகங்கொடுத்தலால் வேதியர்கள் 

கடனையும், உலகோம்பலால் உயிர்களின் கடனையும், போர்சேய்த 

லால் பகைவர்களை யடக்குங்கடனையும், படைபயிற்றலால் குலதர் 
மத்தின் கடனையும்'” செய்பவராகுவர், இவ்வாறு தொழில்களும் 
। பொதுத்தொழில், சறப்புத்தொழில் ” என இருவகைப்படும், 

அவற்றுள்” * ஓதல், வேட்டல், ஈதல் '' பொதுத்தொழிலும் ; 
உலகோம்பல், படைபயிற்றல், போர்செய்தல்'” சிறப்புத்தொழிலு 

மாகும், இச்சிறப்புத்தொழிலையே அரசருக்குரிய குலத்தொழில் 
கள் எனம* கூறுஇன்ஞுர். 

௧. உலகோம்பல் 

௨. படைக்கலம்பயிற்றல் 
௩.. போர்செய்தல், 

ஆயெ இம்மூன்று தொழில்களுள் கத்திபாணம் முதலிய ஆயு 
தந்தரித்து உலகாள்வது அசசருக்குச் சீவனோபாயமெனவும்], ye 
படித்தரித்த ஆயுதத்தைக்கொண்டு சத்துருவை ஜெயிப்பது சாதித் 
  

* மறு ஸ்மிருதி, 1-வ.த; ௮2 இியாயம், 89-வது சுலோகம் ; ஆரீத ஸ்ம! 

ரதி, இரண் டாமத்தியாயம், 2-வது, சுலோகம், காள்திபுமாணம், வருணா 

சிரம தருமமுறைத்த வத்தியாயம், 8-௨. செய்யுள் ) விஷ்ணுபுராணம், 

மூன்றாமம்ஸம், எட்டாமத்தியாயங் காண்க, 

* மறு ஸ்மிருதி, 10-வ.த, அத்தியாயம், 17-வது, சுலோகம், . 

{ og vd@@, 10-ag, gs Gumi, 19-வ௮, சுலோசம்,
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தருமம் எனவும் * மறு கூறியிருக்கன்றார், இதனால் இம்முத் 

தொழில்களுள் படைபயிற்றலே முந்திகிற்கும், படைபயிற்றலின் றி 

Cunt Oris AG, ஊரைபிடித்தாளுதற்கும் இடங்கொடா. இவை 

களால் அரசர்களது முக்கிய குலத்தோழில் படைபயிற்றலேனப் 
பசுமரத்தாணியைப்போல் ௮ழையப்பட்டது. 

[1]. வணிகர் அறுதோழில்: / 

6. 

ப். ரஹஸ்பதிஸ்மிருதி, 

ACP "Serr Bowne GMewrod? oxoSH| 

NHBsd- 5) 2௨9௦ BIQy on ye SU 

‘ ப.ராசரஸ்மிருதி, 

HYG YSPSS) 0 Karo 88550) 

BATH arredago இஞ்ஷ் 5 Sarisey si 

திவாகரம், 

' வணிக சறுதொழி லோதல் வேட்ட 

லீதலுழவுபசுக்காவல் வாணிகம்," 

௧, வேதம் ஓதல் ௪. எருழுதல் 

௨. யாகஞ்செய்தல் ௫. பசுக்காத்தல் 

௩, தானங்கொடுத்தல் ௬. வர்த்தகஞ்செய்தல். 1 

என்னும். ௮ றுதொமிலும் வைசியருக்கு விதிக்கப்பட்ட குலத் 
தொழில்கள், இதில் '' ஏருழல், பசுக்காற்றல், வர்த்தகஞ்செய் 

தல்”? என்னு முத்தொமிலே முகன்மைபெருமென புதஸ்மிருதி] 
கூறுன்றது, இவற்றுள் வர்த்தகஞ்செய்த 2ல முந்திகிற்கும். 
இதை 4 வையயர்க்கழகு வளர்பொருளீட்டல் ” என வற்புறுத்து 
  

  

* மது ஸ்மிருதி, 10-வத, resem, 119-வ.த; சுலோகம், புதஸ்மி 
ருதி, 25-வது, சுலோகம். 

ர் மறுஸ்மிருதி 1-வது அத்தியாயம், 90-லத சுலோகம் ; ஆரீதஸ்மி 
ரதி, இரண்டாமச்தியாயம், 6-வது சுலோகம்; ஞானப்பிரகாச சுவாமிகள் 
சாஇழூல் 4- வ செய்யுள்; 1582௨௩ 01௧, 0, 217171, P. 85. 

3 புதஸ்மிருஇ, 20-வத சுலோசம், ச
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இனெருர் அதிவிரராம பாண்டியர், வணிகர் முதலிய பெயர்களைப் 

பெற்றதும் இக்கருத்தை கோக்கயேயென்க. தொல்காப்பியரும் 

' வைசகன் பெறுமே வாணிகவாழ்க்கை'” என்ளர், இதனால் 

* வணிகரது முக்கிய குலத்தோழில் வர்த்தகம்” என்றேற்ப்ட்டஅ, 

ச 17. வேளாளர் அறுதோழில், 

ழ் ப் சஹஸ்பதிஸ்மிருதி, 

F Sol Ws yee 8 rae RBS 3S SOS 51 - 

Sor SEQ STS Kody Hg Sawai 

திவாகரம், 

வேளாள ரறுதகொழி லுழவு பசுக்காவ 

ஜெள்ளிதின் வாணிபம் குயிலுவங்காருகவினை 

யொள்ளிய விருபிறப் பாளர்க்கேவல்செயல். 

௧. ஏருழுதல் ௪, குயிலுவத் தொழில் செய்தல் 
௨, பளக்காத்தல் ௫, காருக வினைகளாக்கல் : 

௩, பொருளீட்டல் ௬. அடிமைபூண் டொழுகல் * 

என்னு மறுதொழில்களும் சூத்திரருக்கு விதிக்கப்பட்ட Gos 

தொழில்கள், இவற்றுள் “Camranuri sts குழு. தாணல்ல, தில் 

லெனமொழிப பிறவகை நிகழ்ச்சி,” என்னும் தோல்காப்பியர்வாக் 

கால் எருமுகலே சிசேஷ்டமெனப்படும், இதை '“உழவர்க்கழ௫ங் 

குழுதாண்விரும்பல்'” என வற்புறுத்துகின்றார் ௮திவிர ராமபாண்டி. 

யர், .இ.கனால் *வேளாளருக் கேருழுதலே” சசேஷ்டமெனப்படும், 

Copa du “Si க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரர் ' என்னு நான்கு 
சாதிக்குவ் கூரிய அவவாறு சாதித்தொழில்களுள் ஒவ்வொன்று 

சிறந்தது, அது :-- | 

௧, பிராமணருக்கு வேதம் ஓதலும், 

௨, க்ஷ்த்திரியநக்க படைக்கலம்பயிற்றலும், 
  

* மஸ்மிருஇ, 1-வது அத்தியாயம், 01-வது சுலோகம் ; பராசரஸ் 
மிருதி, ஆசாரகாண்டம், 1-வ.து அ௮த்.தியாயம், 64-வது சுலோகம்; புதஸ் 

மிருதி, 27-வது சுலோகம்) ஞானப்பிரகாசசவாமிகள் சாதிநூல், 5 வத 

செய்யுள் ; Wilkins’ Bhagwat Gita ch. XVIII, P. 85,
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mo. வைசியநக்த வர்த்தகஞ்சேய்தலும், 

௪. சுத்திரருக்த ஏநுழதலுஞ் சிறந்தவை.* 

2. இவற்றுள் அரசருக்குரிய *' படை ” என்பது ஆயுதப் 

பொதுப்பெயர், அது *© வாளையும், வேலையும், வில்லையும் "" உள் 

ளடக்கும். 
, 

பெரியபுராணம், திருவாரூர்ச்சிறப்பு, 18-வது செய்யுள். 

தவமுயன் றரிதிற்பெற்ற தனியிளங் குப.ரனாளுஞ் 

இவமுயன் றடையுஞ்தெய்வக் கலைபலதிருந்தவோதிக் 

கவனவாம்புரவியானை தேர்ப்படைத்தோழில்கள்கற்றுப் 

6 பவமுயன் ஐதவும் பேரேயென வரும் பண்பின் மிக்கான். 

இதில்வரும் படையென்பது “ வாள், வேல், வில்” என்னு 

மூன்றையுமுள்ளடக்கும், YS “PES வில் வேல் வாள் யானை 

யூயர் பரித்தேசோடாரே.”' என்னு நிகண்டி.ற்கூறிய வறுவகையில் 

புரவி யானை தேர்” என்னும் மூன்றையும் விளக்கி மற்ற * வாள் 

வேல் வில்” ஆயெ மூன்றையும் விளக்காது படையெனச், தொகுத் 

அக் கூறியகாலென்க. படுத்தற்கருவியா தலால் படை எனப்பட் 

டத. * படுத்தல்--அழித்தல் '' (சதுரகராதி) ws SAU Hse 

சாதித்தர்மத்தோடுகூடின ஆயு தத்தொழிலைப் பார்க்கிலும் சிறந்த 

தொழில் வேறு கடையா என மது கூ.றுஅன்முர். 

மதுஸ்மிருதி, 10-வ.து அத்தியாயம், 119-வஅ சுலோகம், 

ஷய. 4ாவிஃயஹஷ)_நா ஹஊவெஷ தா 2-வ 

ஸ்ஜெனவெரழாலு கவா ப 18௧ ஹர யெ வீழ 

க்ஷத்திரியனுக்கு ஆயுதமெடுத்து சத்துருவை ஜெயிப்பது 
ஜாதித்தருமம் ”” எனப்பட்டிருக்கன்ற, இவ்வரசத்தொழிலாகிய 

படைபயிற் தலையே கிராமணிகுல ஏனாதிநாதகாயஞர் பயின்றனர் 
என உபமன்னியர் விளக்கயிருக்ளெருர், அதனுண்மை யாவருக் 

  

* “ அந்தணர் வேள்வியோடறுமறைமுற்றக 

வேக்சன்வேள்வியோ டியாண்டுபலவாழ்க 
. வணிகரிருகநெறிரீணிதி தழைக்க 

பதினெண்கூலமுமுழவர்க்கு மிகுக '? (கூத்துவதால்,
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கும் இனிது விளங்குமாறு, அதனை ஈண்டு விளக்க), அதுபத்திய 

ஏனையபிரமாண்ங்களைப்: பின்னர் வரைவாம், 

உபமன்னியு பக்தவிலாசம், 29-வது அத்தியாயம், 

ஏனாதிரா தர்சரிதம், 8-வது சுலோகம். a 

குஷிடெரநாதி.நாமாவ) சூவீக வ ஈக்ஷிக- லொட வ 

ரவறஹகலாவாா 8 றிவவகர௦ கி ஷகயி ௨॥ 
a Re) 

அஸ்மின்னேனாதிநாதாக்ய ஆசத்சாக்திகுலோ த்பவ, | 

நிருபஸ்ஸஸ்த்ரகலாசார்ய? சிவபக்தாங்கரீஸ்க் தட] : 

sigs 6 Hig (4877105 Ro*) 

ஹாக்ஷி சூரியனது 

௯௬-௦௦ வம்ஸ்த்தில் 

உ௨உ வட பிறந்தவரும், 

் ரவ அரசரும், 

ஜோ auai 
கணா வித்தைக்கு 
He NE குருஸ் தானமும், 

vblaseo & Aacrg wit Eon SI 

சஷி] பாதத்தை 
ஷகயி அதிப்பவரும், (ஆசய) 

வ.நரசி_நரமாவ) ஏனாதிராத நாயனார் என்பவர் 

. சூவே (ஒருவர்) இருந்தார், 

(பொ-ரை,) '' அந்தக்கிராமத்தில் சூரியன தூ குலத்தில் பிற 

ந்தவரும், ௮ரசரும், ஆயுதவித தைக்கு குருஸ் தானமும், சிவனடி. 

யார்களது பாதத்தை துதிப்பவருமாகிய ஏனாதிராதகாயனார் என்ப 

  

* இச்சுலோகத்திற்கு முூன்சுலோகத்தில், அதாவது இசண்டாவது 

சுலோகத்தில் ஏனா திமாதமாயனார் வசித்த ஊரை (voreu ராசொ) 

*சாரபரக்சராமம்'' எனப்பட்டிருக்கன்ற த,
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வர் ஒருவர் இருந்தார் '” என்பதாம், இச்சுலோக த்தில் ஏனாதிகாத 
நாயனாரை “£ஸஸ்தரகலாச்சாரியர்” என்றனர் உபமன்னியு மகருஷி, 

ஸஸ்த்ரம்--ஆயு தம், படை 

EL) =A FO SEG 

* ஆச்சாரியா -குருஸ்தானம், ‘ 

“arat,Ganv, PX apsAu gy 5* வித்தைக்கு நாயனார் 
ஆசாரியர் * என்பது தாரண்டபொருள். சஸ்த்ரம் என்பதற்குத் 

தமிழ்ப்பிரதிபதம் படை எனப்படும், இதில்வரும் :'ஸஸ்த்ரம்” 

அதாவது *“இயுதம் பயிற்றல்” ௮ரசருக்குரிய அறுகுலத்தொழில் 

ப்சஹஸ் பதி ஸ்மிருதி, 

BArLH QMS Wis | Gare TO SBIroso | 

சூ BHT or HK GasKgw 

(பொ - ரை), க்ஷத்திரியர்கள் வேகம் ஒதல், யாகஞ் செய் 

தல், தானங்கொடுத்தல், உலகோம்பல், போர் செய்தல், வாள், 

வேல், வில் வித்தையைப் பயிற்றல்* முதலிய அறு தொழில்களைப் 

பெறுவர். 

மதுஸ்மிருதி, 10-வத, அத்தியாயம், 

79-வது, சுலோகம், 

மஹா ஹர தகக கரஹுவணித குரஷிவி-ஃஸ்ர cI 

சூகீவ_சாய-1௦09-4ஹ-உா நே ஓய-௦யஜி.ல 

(இ-ள்). க்ஷத்திரியனுக்க வாள் பாணம் முதலிய ஆயுதத்தைத் 

தரித்து உலகாள்வதும், வைசயனுக்கு வர்த்தகம், பசுக்காவல், பயிர் 
இவைகளும் ஜீவனோபாயமாம். யாகஞ் செய்தல், தாகங்கொடுத் 

தல் வேதம் ஓதல் இவைகள் தர்மோபாயமாம், 

* *அயுசந்து ப்ஹரணம் ஸஸ்த்ராஸ்த்ரம்."” (அமரம்,) 

ர்ரிதிசாஸ்த்சம், 166-௮த, சுலோகம், ௮மரம், காசார்ச் ததீபிகை, 28௦- 
வது, சுலோகம்,
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பசாசர ஸ்மிருதி, 

ஆசா.ரகாண்டம்., 1-வது, அத்தியாயம், 

01-வது, சுலோகம். 

ற க, 5 [Sartore சூலி (15௦௭:௨- | 

3௫ 253௩௦ 9௦10 res ॥ 
3 டேய் 

(இ-ள்) : க்ஷத்திரியன் ஆயுதங்களைக் கையில் ஏந்தித் துஷ் 

டர்களைச் இக்ஷித்துச் சத்துருக்களை ஜெயித்துப், பிரஜைகளை கன்னி 

டத்தில் ௮ன்புள்ளவசாகச் செய்து பூமியை தர்மத்தால் பரிபாலனஜ் 
செய்யக்கடவன் ” என்பதாம், இவைகளே ௮ரசர்களத குலத்தொ 

ழில்கள் எனப்படும். * 

இச்சுலோகங்களில் வரும் :*' சஸ்த்திராஸ்தாம் '” என்பதில் , 

” என்முல் '' இரணமூண்டாக்கும்படியான ஆயுதங் 
களையும் ; *'அ௮ஸ்த்சம்6 '” என்றால் அதிர்ச்சியுண்டாக்கும்படியான 

(4 eo 2. 
FOU SMW 

  

* பசஸ்த்ரபாணி'' என்றால், *சஸ்த்ரம் ஆயுதம், பாணி--கை” (௮ம 

சம்) 1 கையில் ஆயுதம் பொருந்தப் பெற்றவன்” என்பதாம். “*மறப்படை 

வாட் சுற்றத்தார் ' என்பதும் இக்கருத்ையே கோக்கும். 

* கூர்மபுராணம், சந்திரவங்செ முரைத்தவத்தியாயம், 97 வது, செய் 
யுள் ; அரிச்சந்திரபுராணம், உத்தரகாண்டம், 0-வது, செய்யுள் ;) கம்பராமா 

யணம், பாலகாண்டம், இருவவதரரப்படலம், 128-வத, செய்யுள் ; பாரதம் 

துஷ்டி.யந்தச் சருக்கம், 61-வது, செய்யுள், ேக9ிக்தாமணி, வேகன் உற் 

பத்தி, 8370-௨2, செய்யுள் ; பிமோத்தரகாண்டம், பத்தி.ராயுவுச்கரசளித்த 

வத்தியாயம், 8-வது, செய்யுள், இரகுவம்ஸகாவியம், 8-வது, சருக்சம்; 

81-வ௮, சுலோகம், 

் :: சஸ்தரம்-.1, சைவிடாப்படை (திவாக. நிகண்டகராதி) 

ப 2. A Sword, A Scimitar (Wilson). 

3. A general a Weapon (Rottler). 
4, A Weapon used in close combat as a sword 

speare (Winslow). 

$ அஸ்த்ரம் -1, சைவி௰மாயுசப்பொது, முன்விடுமம்பு (௪.த.ரச.ரா.இ), 

2. A Dart ay (Wilson). 
3. In general a missile weapon thrown by the 

hand (Rottler). ° 
4, & Dart thrown forward (winslow). 
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ஆயு தங்களையுங் குறிக்குமென்முர் பகவத்ச€தையில் *: சிவராவ், 

ற.&. இக்கருத்தை தோர்த்த இபிகையாரும், தோர்த்த சந்திரிகை 
8ம் 9 

யாரும் அங்கேரிக்கன்றனர்கள். இவைகளால் ““ஸ்ஸ்த்ரம் '' என் 

பது ஆயுதப் பொதுப்பெயரென விளங்கலால் “ 

யும், வேலையும்” உள்ளடக்கும், * அஸ்த்ரம் ' 

ளைக் குறிக்குமென்றேற்பட்ட௫, இச் “ஸஸ்த்ராஸ்தீரம் ° என் 

பது அரசரது அறுதொழில்களில் ஒன்றென 8 ப்ரகஸ்பதி 

ஸ்மிருதி" யாதிநாற்களான் பிரகாசப்படுத்தி யிருக்கன் 2.௫, 

இவற்றுள் ஏஎனாதிகாத நாயனார் பயிற்தியதாகக் கூறியது * ஸஸ்த் 

ரமே?” ௮தை விளக்கவே “ ஸஸ்த்ர கலாசாரியரீ, ஸஸ்த்ரதலோத்ப 

வா்” என்பது உபமன்னியர், அதனால் ஏனாதிநாத நாயனார் எல் 

லா ஆயுதத்திலுஞ் சிறந்தவர் எனத் துணிமப்பட்டது. “ சஸ்தி 

ரம்” என்பது *' வாள், வேல், வில் '? முதலிய ஆயுதத்திற்குப் 

பொதுப்பெயராயிருக்க, சேக்கிழார் * வாள் '' என்னும் பொரு 

வாளையும், வில்லை 

* என்பது டபாணங்க 

ளைத் தந்து ** வடிவாட்படைபயிற்றுந் தன்மைத்தோழிலர், வாட் 

சுற்றத்தார்” என வலியுறுத்தி யிருக்கன்றனர். அப்படி. சேக்கி 

மார் கூறிய :- 

உபமன்னியு பக்தவிலாசம் ஏனாதிநாதர் சரிதம். 
84-வது சுலோகம், 

வலெ_ராற5.ர ௨-3வவாறவவயா 

உ வ). கஜொக்ஷ ௨.உ௯_௧௦௨ெ 

' கட்கேரசத்சோ ர்பவபாஸபந்தா 
அர்முச்யசத்மோக் பதஞ்சதஸ்மை ” 

: பாசபந்தத்தை சத்துருவின் கட்கத்தினல் ௮றுத்து மோட் 
சத்தை யடைந்ததாலும் ; ௦ 

சேக்கிழார், பெரியபுராணம், 

ஏனாதிநாத நாயனார் புராணம், 81-வது, செய்யுள். 

சேட்டாருங்கக்குல் புலர்காலைத் தயோனும் 

நாட்டாரைக் கொல்லாதே சாமிருவேம் வேறிடத்து 

லாட்டாயங்கொள்போர் மலைக்க வருகவெனத் 

தோட்டார்பூர் தாரார்க்குச் சொல்லிச் செலவிட்டான், >
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82-வது, செய்யுள். 

இவ்வாறு கேட்டலுமே யேனாதிகா தனார் 

அவ்வாறுசெய்ச லழகிதென வமைந் 

கைலாளமர்விளைக்கத் தான்கருது மக்களத்தில் 

உ வெவ்வாளுவோன் வருகவென மேற்கொள்வார், 

ச 88-வ௮, செய்யுள், 

்... சுற்றத்தார்யாரு மறியாவகை சுடர்வாள் 

் பொற்பலகையுந்தாமே சொண்டு புறம்போக்கு 
மற்றவன்முன் சொல்லி வரக்குறித்த வக்களத்தே 

ப.ற்றலனைமுன் வரவு பார்த்துத் தனிநின்றார், ௫ 

85-வது, செய்யுள். 

வெண்ணிறுநெற்றி விரவப் புறம்பூச 

யுண்ணெஞ்சில் வஞ்சக்கறுப்பு மூடன்கொண்டு 

வண்ணச் சுடர்வாண் மணிப்பலகை கைக்கொண்டு 

° புண்ணியப்போர் வீரர்க்குச் சொன்னவிடம்புகுக்தான், 

இப்பாக்களில் சு.ற்றத்தோடும், சேனையோடும் சண்டைசெ 

ய்து தோற்தோடிய அதிசூரன், பிறகு சுற்றமின்றி ஏனாதிகாதநாய 

னாரை வஞ்சிக்க நினைத்து “ காட்டாரைக் கொல்லாதே நாமிரு 

வேம் வேறிடத்து வாட்டாயக்கொள்போர் மலைக்கவருக ” வெ 

னச் சொல்லித் தூதுவிடுத்தனன். ௮தை நாயனார் அங்கீகரித்து, 

அடுத்ததினம் * கைவாளமர் விளைக்கத்தான் கருதுமக்கள த்தில், 

சுடர்வாள் பலகையுந்தாம் கொண்டுவாக்குறிச்த வக்களத்தில் 

மூன் வரவுபார்த்து நின்றார்.” அப்படி ப்பார்த்துநின் றவரை. வஞ்ச 

ளையே ஒருருவ மாகக்கொண்ட அதிசூரன் *சுடர்வாள் மணிப்பல 

கை கைக்கொண்டு சொன்னவிடம்புகுக்து”' வாளால் சமர்செய்ததூ, 

வாளால் நாயனாரை வெட்டினதினாலும் ; சேக்கிழார் வாளையே 

தலைமையாகக்கொண்டு அவ்விருவர் சுற்றத்தார்களையும் வாட் * 

டொழிலர், வாட் சுற்றத்தார் ” என் 5௦௫, இது கவிமரபு, வாள் மற்ற 

% வாள்! எல்லா ஆயுதத்தைப்பார்க்கலும் அரசனது சையிலேயே சதா 

பொருந்தப்பெரும் ஆயுதமாயிருத்தலால், ௮. மற்ற ஆயுத ச்சைப்பார்ச்ஞ் 

“சிறந்தது. 
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ஆயு தங்களுக்கு உபலட்சணமெனக் கூறினும் பொருந்தும், னய 

லட்சணமாவது:--*ஒருமொழியொழிதன் .னினங் லிகாளத்குரித் 

சே” * என்பதாம், ௮தாவது டிசால்லப்பட்டதனாற் சொல்லப் 

படாத அதன் இனங்களையுங் கூட்டிக்கொள்ளுதல்'” * எனப்படும், 

இவ்விதியால் ஏனா.இகாதராயனாரும், அவர் சுற்றத் தார்களாகிய 

ரொமணிகளும் வாளோடு கில்லிலும் வேலிலுஞ் சிறந்தவர் எனத் 

துணியப்பட்டது, அப்படி சிறந்தவர்கள் எனவே ௮/௪ஸ்தியரும், 

சேக்கிழாரும் கூறியிருக்கின் றார்கள், வருமாறு :-- 

"அகஸ்திய பக்தவிலாசம் ஏனாதிநாதர் சரிதம், 

16-வ.து சுலோகம். 

நி௦கு-லுடவிஸிஷ் மாவ் ஒஹெரா லெ வஊளஷை 3 

ஷவ.ாய௩யாவிெொணா௦உ.யொமஉறிசொக்ஷ்யொ 8 

நிரம்குஸம்விசஷ்பாஹிச் சஸ்த்ரேஸாஸ்த்ரே மவெளஜல ; 

சர்வாயுதாவிஸேஷாணாம் ப்ரயோகபரிமோக்ஷயோ : 

ஏனாதிராத நாயனார் பலவித ஆயுதங்களிலும் விசேஷப்பட்ட 

வர் என்றனர் அகஸ்தியர், 

பெரியபுராணம், ஏனாதிகா தாயனார் புராணம், 

16-வ, செய்யுள். 

கால்கழல்கட்டிய மள்ளர்கள்கைகளின் மெய்களடக்யெ 

வாளோளிவட்டமுளை த் திட வந்திருகைகளின் முந்தினர் 

வேலோடுவேலேதிர் நீள்வன மேவிய பாதலம் விட்டுயர் 

ஞாலமுறும் பணிவீரர்க CHAN TBs mor வொத்தன, 

17-வது, செய்யுள். : 

வெங்கண்விறற்சிலை வீரர்கள் வேதிருகையினு கேர்பவர் 

தங்கள் சிலைக்குல முந்தின தாவில் சரங்கணெருவ்குவ 

பொங்குசன த்தெரியிற் புகைபோகுகொடிக்கள் வளை த்தெதிர் 

செங்கண்விழிக்கனல் சிந்திய சிறுபொறிச் செலவொத்தன, 
      

* கன்னூல், பொதுவியல், 7-வது, சூத்ரம் 
ர 66 எடுச்தமொ ழிமீனஞ் செப்பஓ முரித்தே ” என்னுந் சொல்சாப்பிய 

விதிப்படி இனமாகிய மற்தவையையுங் குறிப்பானுணரப்படும், ° 

ப
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22-வது, செய்யுள், 

பொற்சிலைவ்ளைய வெதிர்ந்தவர் புற்றசவனைய சரம்பட 

விற்படை ௮ஒணியவு கின் நிலர்வெற்றிகொள் சுரிகைவழங்கனர் 

முற் நியபெருவள ஸின்றியுமுத்படு கொை_நிலைகின் திட 

உற்றணவுதவிய பண்மினரொத்தன ரளர் சிலகண்டகர், 

என்பதாதியால் நாயனார் வம்ஸ்த்தவர்கள் வாளோடு வில்லி 

௮ம், வேலிலுஞ் இறந்தவர் எனத்துணியப்படும், (Exmridaney 

யொஃ_த 8) **'நாகாஸஸ்தர பிரயோகத:*” என அகஸ் இியரும் 

பலவகைப்பட்ட அயுதங்களில் நாயனார் குலத்தவர்கள் சிறந்தவர் 

கள் என விளக்குகின்றார், அப்படி சிறந்தவர்களை :* படைச் 

சுற்றத்தார்” எனப் பொதுப்படக்கூரு:து, "4 வாட்சுற்றத்தார என 

ues ot Bug, Copa Ou arranQuQuars. 

8. பெரிய புராணம், ஏனாதிகா தமாயனார் புராணம், 
8-வது, செய்யுள். 

தொண்மைத்்திருநீற்றுத் தொண்டின் வழிபாட்டி 
னன்மைக்கணின் ஐ நலமென்றுல் குன்ராதார் 
மன்னர்க்கு வென்றிவடி வாட்படை பயிற்றுந் 
தன்மைத்தோழில் விஞ்சையிற்றலைமை சார்ந் துள்ளார், 

தொன்மை பழமையாகிய 

இருநீற்று திருவெண்ணீத்திற்கு 

தொண்டின் அடிமைத்திறத்தார் (செய்யும்) 
வழிபாட்டின் வணக்க த்தினால் (உண்டாகும்) 

ஈன் மைக்கணின்.ற நன்னெறியின்சண் நிற்ன்ற 

நலம் தகுதிப்பாடு 

என்றும். எந்நாளும் 

குன்முதார் குறையாதவர், 

மன்னர்க்கு அரசர்களுக்கு 

வென்றி வெற்றியைச் (த.ரத்தகுக்த) 
வடி. கூர்மை (பொருந்திய) 

வாட்படை வாள் ஆயுதத்தை 

பயிற்றும் பயிற்சிசெய்விக்கின்ற 
  

* அகஸ்திய பக்சவிலாசம், ஏனா இகாதர் சரிதம், 81-வ.2, சுலோகம்,
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சன்மை சுவபாவத்தினுலுண்டான் 

தொழில் (குலத்) தொழிலாகிய 

விஞ்சையில் வித்தையில் 

தலைமை முதன்மையை 

சார்ந்துள்ளார் அடைந்தவர். 

(இ-ள்), * அவர் பழமையாகிய திருவெண்ணீத்தின்மேல் 

அன்புவைத்தொழுகும் அடிமைத்திறத்தாத் செய்யும் வழிப்பாட் 

டினாலுண்டாகும் ஈன்னெறிக்கண் நிற்கின்ற தகுஇப்பாட்டில் எந்தா 

ளுங் குறையாகவர் அதுவன்றி அரசர்களுக்கு வெற்றியினைத் தர 

த்தகுந்த கூறிய வாளாயுத.த்தைப் பயிற்சசெய்விக்கின்ற சுவபாவ 

த்திலைண்டான தொழிலாகிய வித்தையில் முதன்மையடைக்த 

வர்” என்பதாம், அவர் குலத்தொழிலாகயெ By SA Zon genus “nos 

னர்க்குப் பயித்றுக்தலைமையர்'' எனக் கூறியது அல்வாயுதப் பயிற்சி 

யின் ஜெப்புத்தோன்.றவேயாகும். இதோடு லாட்டொழில் அன்றி 

Cam தொழில் எஏனாதிசாத காயனாருக்குக் இடையாதெனவும், 

அத்தொழிலையே காயனார் குலத்தொழிலாகப் பெற்றவர் எனவும் 

வற்புறுத்தி விளக்க சேக்கிழார் *' தன்மைத்தோழில் ” என்னார், 

தன்மை--சுவபாவம் (2பசகசாதி) ; குணம் (சதுரகராதி) ; 

₹ தன்மையியல்புக் தன்மையுடைப் பொருளும் " 

(திவாகரம்) தன்மையேரியல்பினோடு தன்மையி 

னிடமுஞ்சாற்றும் ” (சூடா மணி நிகண்டு); தன்மை 

யென்பதோசிடமுமழகு, மியல்யுமெனவே யியம்ப 

argo” (சேவணுசூத்திரம்) ) * மாபுமுறையுழு 
வல் மாலைபெற்றி தன்மை, பரிசில் கிழமை விதி 
ina” (2 feQerakasan®); Nature, Inheritan- 

ce* gsauned’? (Winslow); Primary 
quality (Rottler); என்னும் பலபொருள் குறி 

த்த ஒரு பெயர்த்திரிச்சொல். ௮௮௪ ''சோந்தம், குல 

த்துக்கடத்த, உடன்பிறந்த, சேன்மவியற்கையான " 
என்னும் பொருள்களைப் பயக்கும், 
  

ர Tnheritance= (n) An estate that a man has by descent, (V. t) 

to receive by descent from a ancestor, to receive by birth (Collins’ 
graphic English Dictionary.)
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இவைகளால் * தன்மைத்தோழில் £ என்னும் வாக்கியம் 

சயனாருக்குக்” குலத்தோழில் எனவிளக்கும், * குலத்தோழில் ' 
எனப் பொருள்பட * தன்மைத்தோழில் '” எனச் சேக்கிழார் 

கூறியது ௮வர் இச்சையாலன்.ற ௮வர் முகனூலாகக் கொண்ட 

பக்தவிலா௪ த துணிபென்க, அதில் (௧-௩௨௧8-6) * குலக்கர்மம் ”” 

எனப்பட்டி ருக்கின்ற ௮, 

° 8, உபமன்னியு பச்தவிலாசம், 

29-a ga, அத்தியாயம், ஏனாதிராதர் சரித்திரம், 0-வது, சுலோகம். 

SrOGB2 081 G5 ays) ஹா.நாய-பளறார0ெ) 

ஹாதி நரமாவாய-4.*ஷவெவெவெளா-௩வஷெணஹ1 

குலக்கர்ம சமுத்பக்கரீவ்ருத்தி ஹார்யாயுதஸ்ரமே | 

ஏனாதிராதமா சார்யக் நஷேயே பெளருஷேணஸ ;: | 

வைகி (ஏனாதிகாதகா யனூர் குலத்தவர் 

கள்) எல்லோருக்கும் 

* ௧௦௨8-16 வம்ஸத்தொழிலாக 

உ.நீ பிறந்திருக்கும், ஏற்பட்டிருக்கும் 

வுர.ி தொழிலில் (உள்ளவனாகிய) 

ஹூ HES அதிசூரனென் பவன 

ஹாதா மற்றவர்களுக்கு 

ஞூய-ப௦ By SA 500 
yo, 3 (கற்பிக்குர்) தொழிலில் 

சூவாய-4.நீ குருஸ் தானமாகிய 

ஹ.நாதி.ரா09௦ ஏனாதிகாதகாயனாரை 

் bQanG) an எப்பொழுதும் 

வெளா-ஷெ பவுருஷத்தினால் 

ண்ஹ்$ ச௫த்காது(விரோதி த்துவக்கான்) 

(பொ-ரை). ஏனாதிராதராயனார் குலத்தவர்கள் எல்லோருக் 

கும் வம்ஸத்தொழிலாக ஏற்பட்டிருக்கும், தொஜழிற்துரையில் உள் 
  

x 
(and) 5) சமுத்பூச" என்பது சுப்பராய சாஸ்.தரிகளிடம் இருக்கும் 

விதியில், மேற்சுலோசம் ஈடராஜ சாஸ் திரிகளிடமிருக்கும் பிரதியிலுளீள து.
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ளவனாகயெ அ௮திசூரனென்பவன், மற்றவர்களுக்கு My FA Sms 

கற்பிக்கும் - தொழிலில் குருஸ்தானமாகயே ஏனாதிகாத நாயனா 

ரை எப்பொழுகும் பொழுமைக்கொண்டு விரோதித்துவந்தான் ” 

என்பதாம். இச்சுலோகத்தில் ஏனுதிநாதநாயனாநக்த ஆயுதத்தோழில் 

தலத்தோழில் என விளக்க (க-லத38.1 9) *:குலக்கர்மம்'' என்றார் 

- உபமன்னியர். 1௬-௦௫ $-தலதீதிற்த, ௧8-3௦--தோழில் ; , குலக்கர்மம் 

_தலத்திற்குத் தொழில் அல்லது குலத்தொழில் ? எனப்பமெ, இவை 
களால் சேக்கிழார் உபமன்னியர் ஆகிய இருவர்கள் கருத்தும் 

ஓன்றெனத் அணியப்படும், இன்னும் இவ்வுபமன்னியர் வாக்கை 

சேக்கிழாரும் பின்பற்றுஇன்ரார். 

பெரியபு சாணம், ஏனாதிநாதநாயனார் பு.ராணம். 

5-வதா செய்யுள், 

கள்ளார்களும்போற்று நன்மைத்துறையின்கண் 

எள்ளாதசெய்கை யியல்பினொழுகு சாட் 

டள்ளாததங்க டொழிலுரிமைத் தாயத்தின் 6 

உள்ளான கிசூரனென்பா னுளனானான். 

கள்ளார்களும் பகைவர்களும் 

போற்றும் புகழ.த்தகுந்த 
நன்மை நன்மையாகயெ 

துறையின்கண் இவபக்தி மார்க்கத்தில் 

எள்ளாத குறைவில்லாத 

செய்கை செய்கையோடுகூடிய 

இயல்பின் முழைமையில் 

ஒழுகும் ஈடக்கும் த 

நாள் அந்ராளில் 

தள்ளாத தள்ளக்கூடாத 

தங்கள் ॥ தங்களுடைய 

தோழில் (படைத்) தோழிலுக்த 
உரிமை பாத்தியதையு டைய 

தாயத்தின் சுற்றத்தார்களில் 
உள்ளான் உள்ளவனுகிய 4 
அதிசூரன் அதிதரன்
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“என்பான் . என்று சொல்லப்பட்ட ஒருவன் 

* © ஊள்னானான்: இருந்தான், 

(பொ-ரை.) “ தமக்குப் பகைவர்களாயுள்ளவர்களும் தம்மை 

வழிபடுவ தற்குறிய நன்மையாகிய இவபக்தி மார்க்கத்தில் குறை 

விலா ஈற்செய்கையோடுகூடிய முறைமையில் வாழ்கின்ற காலத் 
தில், தள்ளக்கூடாத தங்கள் தலத்தொழிலின் உரிமைக்தரிய சுந்றத்தார் 

களில் உள்ளவனுகிய அதிதூரன் என்ொருவனிருந்தான்,'' என்பதாம் 

இப்பிரயோகத்தில் “* துதிதரனை படைத்தொழிலுக்தப் பாத்தியதை 

யுடைய ஏனதிநாதநாயஸார் சுற்றத்தார்களில் ஒருவன்” எனப்பட்டிருக் 
இன்ற. ஏஎனாதிகாதராயனாருக்கும் ௮வர் சுற்றத் சாருக்கும் படைப் 

பயிற்றுர் தொழில் குலத்தொழிலாதலால்,, தள்ளக்கூ.டாத Gs 

தொழிலெனக் தோன்ற 1 தள்ளாததங்கள் தோழில் '' என்ரூர், 
தள்ளாத” என்பதஜழ்கு ''தள்ளக்கூடாத” எனினும், *' தங்கள் 
குலத்தவரைவிட்டு நீங்காத?! எனினும் பொருந்தும், ௮து குலத் 

தொழிலாதலால் தள்ளக்கூடாததே! 

பகவத்சதை 18-வது, அத்தியாயம், 48-வது, சுலோகம், 

ாளய-3௦த5 தொயர.கிஉ3ாக்ஷ)௦ய௩லெவாவடுவலா wBo | 

} MTaVBok உ£.ர8றோ௱ வாவ் க்ஷா Fo #B4an ஜ 

செளர்யந்தே ஜோத்ருதிர்தாக்்பம் யுத்தேசாப்பபலாபஈ௦ | 

தாரமீஸல் வரபாவஸ்௪ ஆதாத்ரம் கர்மஸ்வ பாவஜம்| 

(இ-ள்), பராக்கிரமம் இர்த்தி தைர்யம் சாமார்த்தியம் யுத் 

தத்தில் பின்வால்காமை சானங்கொடுப்பது செங்கோல்செலுத்து 

வது இவைகள் க்ஷத்திரியநக்த சுவபாவமாயுள்ள் கரமங்களாயிநக்கி 

றது” என்பதாம், இதில் க்ஷத்திரியநக்கு யுத்தத்சேய்தலும், சேங்கோல் 

செலுத்தலும் சுவபாவத்தொழிலென்றர். (#87 57° ௧8-3ஹலாவஜ௦) 
 ககாத்ரம் கர்மஸ்வபாவஜம் ”? என்பதற்கு GAT Srl = ES DA 

யர்களுக்கு, FMIAL=-QOwhns அல்லது குலத்திற்கு இயற் 

சையாயுள்ள, கர்மம் -தொழில் அதாவது, “ gu 55050 Sov 
க்ஷத்திரியருக்குக் குலத்தொழில்” என்பது தேர்ந்தபொருள், 

அதனாலேயே சேக்ழொர் படைத்தொழிலை காயனாருக்குத் “*தன்ளக் 

“கூடாத தொழில் ” என்றது, 

22



168 சஷூத்திரியகுல விளக்கம், 

பகவத்சேதை, 2-வது அத்தியாயம், 81-வது சுலோகம், 

ஹூ 88விவா வெக்ஷ) _5விக௦௨$9.த-௦8 ஹ.]ஷி | 

08 மாகிய அர்த் இலாப ae Swan baie. )0-si 

ஸ்வதர்ம மபிசாவேக்ஷ்ய ஈவிகம்பிது wir amass) | 

தர்ம்யாத்தியுத்தாச்ச்ரெயொர்யத் க்ஷத்ரியஸ்யகவித்யதே, 

(இ-ள்.) :: மேலும் உன்வரணத்தாநக்க விதிக்கப்பட்டிரக்கிற 

(அதாவது க்ஷத்திரியனுக்த யுத்தத்செய்வது ஸ்வதருமமானதாலந்த) 
தநமத்தைத்தெரிர்து யுத்தஞ்செய்யத் தயங்குவது உனக்குச் சரி 
யல்ல, (ஏனென்றால்) க்ஷ்த்திரிபனுக்குக் தருமச்தோடுகூடின யுத் 

தத்தைக்காட்டிலும் மேலானது வேறேயில்லை ”, என்பதாம், 

௯9 அியஹ)-க்ஷத்திரியனுக்கு, பமாக தர்மத்தையடுத்த, ய 

லாசஃயுத்தத்தைக்காட்டிலும், ௯.௪ வேறு, மெ. ய₹நற்செய் 

கையானது, Balle. \O) 5 — gard ; அதாவது க்ஷத்இரியலுக்கு 

தருமத்தை யடுத்த யுத்தத்தைக்காட்டிலும் வேறு நற்செய்கை 

இடையா,து,” எனப்பட்டிருக்கன்றது, இதோடு *' உன்வருணம் 

தாருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்க்ற தொழில் ” எனப் பொருள்பட 

(ஹட8-3௦) £ ஸ்வதர்மம் '” என்றார். “cust” எனினும், எனாதி 

நாதசாயனாரைச்சுட்டி உபமன்னியர்கூ றிய (#298220)  தலக்கர் 

மம்”* எனினும் பொருள் ஒன்றே! ஆயுதத்தொழில் அரசர் 

களுக்குக் குலக்தொழிலாதலால் நீதயங்கப்படாது, அதற்கு 

மேலான தருமம் உன் க்ஷத்திரியகுலத்திற்குக் இடையா, 

செய்தே தீரவேண்டும் எனவும் ; அப்படிசெய்தால் உனக்கு 
மோட்சங்கடைக்குமென அடுத்தப் பிரயோகத்தில் அர்ச்சுன 
னுக்கு வற்புறுத்தப்பட்டிருக்கன்றது. வால்மீகரும் * அஷத்திரிய 

னாகிய ஒருவன் ஈன்மைத்தருவதென்று ப்ரத்யக்ஷமாகக் காணப் 

பட்ட க்ஷத்திரிய தருமத்சைத்துறந்து இம்மையிற் அன்பந்தரு 
வதும், மறுமையில் இன்பச்தருமோவென Qu) VF SES HV, குறி 

யற்ற தும், காலாந்தரத்தில் பலனை த்தருவதும், ௮ரசன்செய்யத் 

தகு?மனவொரு விதியினாலும் கிச்சயஞ்செய்பப்பட்டிலதுமாகய 
  

க குலக்கர்மம் குலத் இற்குரிய சொழில், குலத்தொழில்,
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ருஷிதருமத்தைச் செய்வானோ?” என்றார்*, வியாசரும் ஆகத் 
திரியன் எப்போது சஸ்திரத்தினல் மரண த்தையடைகருனோ ? 
௮ப்போது கெளசவிக்கப்படிகிருன். ஆதலால் காம் யுத்தத்தில் 

ஜ.ராசந்தனை பெதிர்ப்போம் 3 என்னார் கிருஷ்ணபகவான், வேமன் 

னரும் ** இசாஜவருலகெபுடு சணரங்கமுலசிந்த ” என்றனர். கம்ப 

ரும், குல ஒழுக்கமேதவமென, *: சிலமன்றியுஞ்செய்தவம் வேறு 
மொன்றளீதோ”% என்றார். இத்யாதி நாற்களின் கருத்தையுட் 

கொண்டே சேக்கிழார் ஏனாதிகாதகாயனாரூம் அவர் வம்ஸத்தவர்க 
ளாகிய இராமணிகளும் க்ஷத்திரியர்களா தலால், அவர்களுக்கும் 

அவ்வாயுதத்தொழில் '* தள்ளக்கூடாததோழில் ” என்றது. 

“ Cast but thy eyes towards the duties of thy 
particular tribe, and it will ill become thee to tremble 
A soldier of the Kshatriya tribe hath no duty superior 
to fighting”. Vide Wilkins’ Bhagwat gita ch. 1], : 
P. 10,8 

இல்வங்கிலேயப் பகுதி மேற்சுலோகத்தின் கருத்தே, இதி 
அம் ௬த்திரியர்களுக்கு ஆயுதத்தொழிலைக்காட்டிலும் மேற் 

பட்ட தொழில் கடையாதென்ரார். விஷ்ணுபுசாணத்தில் *க்ஷத் 

திரியன் தன்னிஷ்டப்படி பிராமணனுக்குத் தானங்கொடுக்க 
வும், யாகங்கள்செய்யவும்; வேதசாஸ்திரங்களை யோதவும் ௮ 

காரமுள்ளவனாயிருககருன், அவனுக்க ஆயுதமேடுத்துச் சேவிப்பதும், 

பூமீயைச்காற்பதும் ஜீவனம் $ '' எனப்பட்டிருக்கன்றத, அதனா 

லேயே சேக்கிழாரும் ஆயு.தத்தொழிலை ஏனாதிகா தாயனார் சுத் 

றத்தார்களுக்கும் :: தள்ளக்கூடாத தொழில்” என்றது, குலத் 
தொழிலைதள்ளி நடக்தவரைக்குறித்த. 

மந.தருமசாஸ் த்ரம், 9-வது அத்தியாயம், 225-வத சுலோகம், 

கி.கவாறுகபுமீவவாடு கரா ாஷ௦ ஹா yy BrHawwB | 

விக3-$ஹா௦ அள௦ பிகா௦றா க்ஷீஷ, ௨றிவ4ரஷயெ தரசு ॥ 
    

% வால்மீசராமாயணம், அயோத்தியாகாண் டம், மூன்றாவது சருக்கங்காண் ௧, 

* வியாசபாரதம், ஸபாபர்வம், ப.இனைந்தாவது அத் தியாயங்கர்ண் ௪, 

$ கம்பராமாயணம், அயோத்தியாகாண் டம், வனம்புகுப்படலம்,44-வது கவி, 

8 Vide Bhagwat Gita ch. XVIII. P. 85. டட 

$ விஷ்ணுபுராணம், மூன்முமம்ஸம், எட்டாமத் கியாயவ் காண்க,
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(இ-ள்.) :' சூதாடுறவன், கூத்தாடி, கொடியஈடையுள்ள 

வன், வேதஸ்மிருதிகளை நிந்திப்பவன், விர;தாநுஷ்டான மில்லாத 

வன், ஆபத்தில்லாதபோது தன்சாதித்தோழிலைவிட்டு மற்றேந சாதித் 

தொழிலை செம்பவன்*, இவர்களை அரசன் பட்டண த்தைவிட்டு ஒட் 

டவேண்டியது'' என்பதாம். இதை யலுசரித்த:-- , 

் சிதம்பரபுராணம், துன்மதச்சருக்கம், 82-வது செய்யுள், 

மஹறைவழக்கமு மனுநெறிவழக்கமுஞ் சைவத் 

அரைவழக்கமும் வழங்குகந்கதொல்லைரசாட் டகத்தோர் 

குறைவழக்கமுண்டாவதே யெனமனம் கொதியா 

விறைவழக்கினில்லானை காட்டெல்லை நீத்தொழித்தான், 
௪ 46 என்பதால் '*'தள்ளக்கூடாத சாதிக்தொழிலை கள்ளி நடந்த 

வனை ௮ரசன் மனுவாக்ையை மேற்கொண்டு ஊ_ரைவிட்டோட் 
டினதாகத் தெரிவிக்கின்ஐத”” இவ்வேலவை முன்னிட்டே எனாதி 

நாதநாயனார் க்ஷத்திரியகுலத்தவ ராகலால் ௮ப்படைத்தொழில் 
அவர்குலக்தையே :யொட்டிவருதல் மதுநீதியெனதச் தேர்ந்து 
*தள்ளக்கூடாததோழில்” * என்றார் சேக்இழார். 

மதுஸ்மிருதி, 8-வது, அத்தியாயம், 414-வது, சுலோகம், 

கஹாச.நா.நிவரஷெொஷி ப௦ஆகொஉாஷ கி 9-௮ 9 | 

_நிஹ.ம-ஜ௦ றி __தவ 9கஹஷஹா_த,ஷொ.ஹ.தி ॥ 

(இ-ள்), 4 சூத்திரன் எஜமானனால் வேலையினின்று, நீக்கப் 
பட்லிருந்தாலும், ௮ந்தவேலையானது அவனைவிட்டு நீங்காது, இம் 
மைக்கும் மறுமைக்கும் உபயோகமாக அவனுடன்பிறந்த B6S 
வேலையை எவன்சான் நீக்குவான்,” 

ப. ராசா ஸ்மிருதி, 

அசாரகாண்டம், 1-வது, அச்தியாயம், 04-வஐ, சுலோகம், , 

புதுவது அ] Ges i 

(Oxy PHGS Bors ஆ BSKQRMyoc ॥ 
  

* சங்கலிங்க ஸ்ம்ருதி, 15-௨௮, சுலோசம் ; இருமூலர் இருமக் தரம், 
ee 10-வது செய்யுள் ; ௧0 Vide, Mysore and Coorg Vol. 

+.“ By rights, each caste should also Keep t2 its own 
occupation”, Vide Hunter's Brief History of the India ] 
ch. VIII, P. 86. ச் n people |
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(இ-ள்.)  பிராமணனுக்குப் பணிவிடைசெய்தல் சூத்திர 

னுக்குசீ இறந்த தருமம், அதைச்செய்யாமல் வேறு எதைச்செய் 

தாலும் ௮து அவனுக்குப் பலனைக்கொடாது ” என்பதாதியால் 

சாதித்தொழில் தள்ளக்கூடாதெனப் ப௫கின்றது, அடிமைத் 

தொழில் ,சூத்திரனுக்கு உடன்பிறந்ததெனவும், இருபிறப்பாள 

ரைச் சேவிப்பதே. தக்ககருமம் எனவும், அதைவிட்டு அவன் 

நீங்குதல் ஆறிதெனவும் உசனசு, யாஞ்ஞவற்கியர், ஹாரீதர் முத 

லியவர்கள் கூறுகின்றார்கள், இவ்விதியையொதது அ த்திரியனுக் 

கும் ஆயுதத்தொழில் உடன் பிறந்ததே ! அது :— 

பகவத்சேதை, 18-வது அத்தியாயம், 47-வது சுலோகம். 

ஸலெயாநஹய09-சாவி.௰--ண? உவ௱ம்8ா௪ ANG OPS res | 

ஹலவாவ.நிப.5௦௧8-1௯ 1வ-3_நாவொதீகிஜிஷ.௦ ॥ 

ஸ்சேயார்ஸ்வதர்மேவிகுண: பச .தர்மாத்ஸ்வறுஸ்டி தா த் | 

ஸ்வபாவகியதம்கர்ம குர்வர்காப்கொஇ௫ல்பிஷம்|| 

(இ-ள்.) “ தன்வருணத்திற் குரியதென்று விதிக்கப்பட்டி 

ருக்கிற தரும (கருமுமானது குணமற்றததென்று காணப்பட்ட 

போதிஐம், Grounds அனுஷ்டிக்கப்படும் அக்நியவருணத்தா 

ருடைய தருமத்தைக்காட்டிலும் சிரேஷ்டமானது, சுவபாவத் 

தினுவுண்டான கருமத்தைச்செய்கிறவன் (அதாவது குலக்கரு 

மத்தைச் செய்கிறவன்) பாபத்தையடையமாட்டான் ' இதனால் 

பிறருடைய தருமத்தை அ௮னுவ்டி த்தவன், சுவதருமத்தைவிட்டதி 

னாஅம், பிறர்தருமத்தை யனுஸ்டி தததினாலும் பாபத்தையடை 

கருனென்ராகறத, கூத்திரியனான உனக்கு யுத்சஞ்செய்துகொல் 
அவது சுவதருமமாயும், பிச்சையெடுத்அண்பது பரதருமமாயு 

மிருக்கற து” * என்றார் ஸ்ரீதர ஸ்வாமிகள். இத்யாதிகளால் ஆயு 

தம் அரசர்களுக்கு உடன்பிறப்பென விளங்குகன் றது. 
  

* “ஏற்பதிகழ்ச்? என்னும் வாக்கெத் இன்படி பிச்சையெடுப்பத இழி 
லான காரியமாயிருப்பினும், பிராமணருக்கு இறர்த குலக்சொழிலாசலால், 
அவர்கள் பால் இழிவிலாது உயர் வையேசரும், அதைப்போல் கொலைசெய் 

தல் பாவச்செய்கையாயிருப்பினும், கூடத் இரியர்களுக்கு சிறச்ச குலத்தொழி 

லாதலால், அவர்களுக்குப் பாவச்சைப்பயலாது புண்ணியச்தையேதத்து 

லிலைததஅ. அசனாலேயே ஈருஷ்ணபகவான் அர்சுனனை சண்டை செய்யத் 
தாண்டியது.
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பசவத்ததை 18-வஅ. அத்தியாயம், 48-வ.து, சுலோகம், 

an at R084 7 Ces, anOle.rar3eI.b 5 Olea 

ஹவாாஊாஹிடொஷெணய-ஒ0ெ.ரா.மிரிவாவர..த ராலி 

ஸகஜம் கர்மகெளரந்தேய ஸதொஷமபிநத்யஜெத் ௦ 

ஸ்ர்வாரம்பா ஹிதோேண தூமேகாக்கிரிவாவரு தா: 
6 

ஹெகள௦0.கய-ஐ ! குந்திபுத்திரா ! ! 

வ ஹஜ -சுவபாவத்தினாலுண்டான அல்லது உடன்பிறந்த 

௬8-3--கருமத்தை அல்லது தொழிலை 

ஷவகொஷ.8உ3-தோஷத்தோட கூடியதானாலும் 

௩_த)ஜெக-விட்டுவிடக்கூடா து, 

(இ-ள்.) ''ஐ! குந்இபுத்திரா ? சுவபாவத்தினாலஸுண்டான தொ 
ழில், தோஷத்தோடு கூடியதானுலும் விட்டுவிடக்கூடாது. எனென் 

ரூல், அக்னி எப்படி புகையினால் மூடப்பட்டிருக்குமோ அப் 
படிப்போல, ௪கல கருமங்களும் தோஷத்தினால் சூழப்பட்டிருக் 

கின்ற”. இதில் * ஆயுதத்தொழில் ” க்ஷத்திரியர்களுக்குச் “சுவ 
பாவத்தொஜில் '? எனவும், “£ உடன்பிறந்ததோழில் '' எனவும்; அதி 

னால் அத்தொழிலை அவன் '*விட்டூவிட்க்கூடாது! யெனவும் ஸ்ரீ 
இருஷ்ணபகவான் சதையில் விளக்குஇன்முர். ஆரீ தரும், லவ்வொரு 

குலத்தவருக்கும் ஏற்படுத்தப்பட்ட தொழில்கள் (5078. 

2௦940 97௪1) *' சாஸ்வதமானதொழில்கள் ” எனவும், (®g S50) 

சுவாபீகமான தொழில் ” எனவுங் ஈூறுஇன்றார். மேலே ஏனாதி 

நாத நாயனாரை க்ஷ்த்திரியயென எண்பித்திருத்தலால், ya 

ரும் ௮வ்வாயுதத்தொழிலைவிட்டு நீங்குதல் ௮றிதே! இக்கருத் 
தை யுட்கொண்டே சேக்கிழார் ஏனாதிகாதநாயனார் சுற்றத்தார் 
களுக்கு படைத்தொழிலை :: தள்ளக்கூடாததோழில் '' என்றது, 
அவர் இதோடு கிறுத்தாது (அ௮ப்படைத்தொழில் ஏனாதிகாதகாய 
னார் குலத்தவருக்கே பாக்தியதையுடைய சதெனத்தோன்ற “தள் 
  

* ப வ 1 என்னும் பதத்திற்கு 1 தன்னுடன் கூடவே ஜனிச் 

த்த” என்னும்பொருளைத் தக்தெழுதியிருசக்இன்றார். சங்கராசாரியகவாமிகள். 
* ஆரீச ஸ்மிருதி, முசலச் நியாயம், 7-௨, சுலோகம். ் 
1 ஆரீ,ச ஸ்மிருதி, இரண்டாமத்தியாயம், 10-வ.த, சுலோசம்,
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ளாத தங்கள்தோழில் எனவும்கூறி முடித்தார், தன்னோடு தன்குலச் 
தினோரையும் உளப்படுத்திப் பன்மைத்தோன்ற ''தங்கள்தோழில்”” 
என் றமையால் அது மரபுத்தோழில் என் றேற்பட்டத. 

கம்பராமாயணம், கிஷ்சிந்தைகாண்டம், வாலிவதைப் 

6 படலம், 72-வ.ஐ, செய்யுள் 

இல்லறக் றக்க ஈம்பி யெங்களுக்காகத் தங்கள் 
வில்லறந் துறர்த வீரன் மோன்றலால் வேத தூலின் 

சொல்லறச் துறந்திலாத சூரியன்மரபுந்தொல்லை 

கல்லறந்துறந்த தென்ன ஈகைவரகாணுட் கொண்டான், 

இப்பிரசனையில் ஸ்ரீராமருக்கு வில்தொழிலானது குலத் 

தொழிலாதலால் ௮அதைவிளக்க *தங்கள்வில்லறம்”' என்ருர் கம்பர், 

சூரியகுல ஸ்ரீராமருக்கு படைத்தொழிலில் எவ்வளவு பாத்தியதை 

யுடையதோ! அவ்வளவு பாத்தியதை சாக்ஷிகுல எனாதிநாதநாயனா : 

ருக்கும் உண்டு, அதனாலேயே சேக்கிழார் *' தங்கள் (படைத்) 

தொழில் '” என்னும் பிரயோகத்தை நாயனாருக் குபயோடத்தது. 

இப் “படடைத்தோழில் ” ஏனாஇகாதசாயனாருக்கு மாத்திரமல்ல, 
அவர் குல,த்தவருக்கும் பாத்தியதையுடையதெனத்தோன்ற தோ 

ழிலரிமைத் தாயத்தார்” எனவுங் x MIs Bor api. 

தோழில்--(படைத்) தோழிலுக்கு, ' 
உரிமை*--பாத்தியதை (கடமை) ௮ல்லது அவரவருக்குரிய 

சுதந்தரம் (சதுரகராதி) ''உரிமைகிழமை யாட்சியு 

மாகும் '* (பிங்கலன்) '' இழமையுரிமை தலைமை ” 
(உரிச்சொல்நிகண்டு) * தாயமு முரிமையுர் தங்கு 

டி.த் தருமம்” (திவாகரம்) 1130105146 ற100613 
ஒவ்வொன்றிற்குத்தகுவது, (1301(167) Inhe- 

ritance, Hereditary #3¢s7 (Winslow). 

தாயத்தார் “சுற்றத்தார், உற்ளார், உறவினர், குலத்தார் ளைஞ் 

ஞர், ஞாதிகள், மரபினர், பந்துக்கள் (௪து.ரகராதி) 

* தாயத்தார் ஞாதியர் தங்குடி.த்தமரே ” (பிங்க 
லன்) sé ஞாதியர்தாயத்தாரே நாட்டுந்தங்குடியிற் 

சத்தம்" (கிகண்டு) * சகோத்சபாந்தவஜ்ஞா இ, பக் 
* * அமரம், மாறுஷ்யவர்ச்கம், 298-வது சுலோகம்,
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வெள ”1 (அமரம்.) 

 தாயாதெளசுதபாந்த 

என்பதாதியால் ட் தோழிலுரிமைத்தாயத்தார் '* என்னும்பிர 

யோகம் :' படைத்தோழிலுக்கு பாத்தியதையுடைய குலத்தார்" 
என. விளக்கும், அதாவது க்ஷத்திரியர்கள் என்பத தேர்ந்த 

பொருள், படைத்தொழிலுக்குரியோர் ௮சசரே! இது ஸ்மிருதி 
சம்மதம், இவரைப்போல் மற்ற ௮. ரசகுல நாயன்மார்களுக்கும் 

படை. முதற்தொழில்களை ்-உரியதோழில்'* என்னார் சேக்கழொர், 

சேக்கிழார் பெரியபுராணம், சேரமான் பெருமாணாயனார், 

. yrcenin, T-0 g Osrujuyer, 

மண் மேற்சைவ நெறிவாழவளர்க்து முன்னை வழியன்பால் 

கண்மேல்விளங்கு நெழற்றியினார் கழலே பேணுங்கருத்தினரா 
யுண்மேவியவன் பினரா௫ யுரிமையரசர்தோழில் புரியார் [வார், 
தெண்.ிர்முடியார் திருவஞ்சைக்களத்திற்றிருத் தொண்டேபுரி 

இச்செய்யுளில் சேரமான் பெரு,மாணாயனாரைச் அட்ட: 
'உரிமையரசர்தோழில் புரியார் ” எனப்பட்டிருக்கன்றது, (அர 

சர்-அரசர்களுக்கு, உரிமைஃபாத்தியதையுடைய அல்லது சாதிக் 
குரிய) தொழில்-படைமுத லறுதொழில்களை, புரியார்-செய் 

யார்” அதாவது அரசர்களுக்குரிய குலத்தோழிலாகிய படைமுதல் 
அறுதோழில் புரியார் என்பதுபொருள் அரசர்களது உரிமைத் 

தொழில்கள் '' ஓதலேவேட்டலீத லுலகோம்பல் படைபயிற்றல், 
மேதகு போர்சேய்தீட்டல்வேந்தர்சேய் தொழிற்களாறாம்'” என்ப 
வைகளே ! சேரமான் பெருமாணாயனார் குலத்தொஜழில்களைவிட்டு 

சிவத்தொண்டைமேற்கொண்டு ஒழுகிய தால் :' உரிமையரசர் தோ 

ழில் புரியார் ? என்றனர். 

பெரியபுராணம், சேரமாணாயனார் புசாணம் 19-வது பாசுரம், 

எய்தியவர்த மெதிரிறைஞ்சியிருந்தண் சாரன்மலைகாட்டுச் 
செய்திமுறைமையாலுரிமைச் சேங்கோலரசு புரிவதற்கு 

மைதீர்நெறியின் முடிசூட்டி யருளுமாபால் வந்த்தேனப் 
பொய்தர்வாய்மை மந்திரிகள்போற்றிப் புகன்றபொழுதின்கண். 

ட் அமரம், நாகார்ச்தவர்ச்கம், ?46-வது சுலோசம். 

ர் அமரம், பிரமவர்ச்கம், 408-வ.த. சுலோகம்.
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இப்பிரயோகத்தில் சேரமான் பெருமாணாபனாருக்கு அரசு 

புரிதல் உரிமைத்தொழிலென விளக்க :' உரிமைச் செங்கோலரசு ' 

என்றார். ௮வசே ஏனாதிராதகாயஞருக்கும் : உரிமைப்படைத் 

தோழில் ” என்னார், *' அரசுபுரிதலும், படைபயிற்றலும் '* அரசர் 

கள ௮.௮ தொழில்களுள்ளடங்கும், அதனாலேயே “முடிசூட்டி. 

யருளுதல் மரபால்வந்ததெனப்” பட்டிருக்கின் ஐ.அ. அ௮.த்தொழில் 

கள் மரபால் வந்தமையாலேயே ஏனாதஇிகா.தகாயனருக்குத் “தள் 

ளக்கூடாததொழில்” என்ற, இதனாலும் ஏனாதிகா தகாயனார் 

க்ஷத்திரியர்” எனவே அணியப்படும், 

சேரமான் பெருமாணாயனார் புராணம், 

14-வது, செய்யுள்,” 

வேவுமுரிமை யரசளித்தே விரும்புகாதல் வழிபாடும் 

யாவும்யாருங் கழறினவு மறியுமுணர்வு மீறில்லாத் 

தாவில்விறலும் தண்டா தகொடையும்படைவா கனமுதலாங் 

காவன்மன்னர்க்குரியனவு மெல்லாங்கைவர் தஐ.றப்பெத்ஞர், 
* 

இப்பகுதியில் சேரமான் பெருமாணாயனாரைச்சுட்டி. ''உரிமை 

யரசளித்தல் ” எனப்பட்டிருக்கின்றது, :* உரிமை--பாத்தியதை 

யுடைய, ௮ரசு--இராஜ்யத்தை, ௮ளித்தல்--காற்றல்'' எனவிரியும், 
சேரமான் பெருமாணாயனார் '' பாத்திபதையுடைய அரசைக் காற்ப 
வர்” எனப்படும், 

சேரமான் பெருமாணாபனார் புராணம், 

28-வ.அ, செய்யுள், 

நீடுமுரிமைப்பேரரசா OPS plo sug Ao» saps 

தேடும்பொருளும் பெருந்துணையுக் தில்லைத்திருச் சத்றம்பலத் த 
லாடுக்கழலே யெனத்தெளிக்த வறிவாலெடுத்த திருப்பாதங் 

கூடுமன்பி லர்ச்சனைமேற் கொண்டார் சேசர் குலப்பெருமாள். 

இதில் சேரமான் பெருமாணாபனாருக்கு :*உரிமையரசு” , என் 
மூர், இதைப்போல் எஏனாதிகாதநாயனாருக்கும் “* உரிமைப்படை 
தோழில் ” என்றார். இ.கனால் இருவரும் ஏககுலத்தவர்கள் எனப் 

டும், அதாவது க்ஷத்திரியர் எனப்படும், ் 
23
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பெரியபுராணம், கின்றசீர்நெடுமா றகாயனார் புராணம், 

9-வது செய்யுள். ‘ 

திரைசெய் கடலுலஇன்கட் ob oD Oon NA Hs 

வுரைசெய்பெரும் புகழ்விளக்கி யோங்குகெடுமா ஐனா 

ரரசுரிமைழெடுங் காலமளித்திறைவ சருளாலே 

பசசுபெருஞ்சவலோகத் தின்புற்றுப் பணிந்திருந்தார், 

இதில் அரசுசெய்யும் உரிமைபாண்டியனுக்குண்டு எனப்பட் 

டிருக்கன்றது. இவரைப்போல் ஏஎனாஇகாதகாயனாரும் ௮7௪ ராத 
லழல் படைபயிற்றும் உரிமை அவருக்கேற்பட்ட௫. படைபயிற் 

றும் ௮ரசுபுரிதலும் *9ரசசது ௮ றுதொழில்களுள் அடக்கம் 

பெரியபுராணம், கோச்செங்கட்சோ ழகாயனார் புராணம், 

11-வது பிரயோகம். 

தேவிபுதல்வற்பெற்றிறக்கச் செங்கோற்சோழன் சபதேவ 
னாவியனையவரும் புதல்வன் றன்னை வளர்த் தங்கணிமகுட. 

மேவுமுரிமை முடிகவித்துத்தானும் விரும்புபெருக்தவத்தின் 
மூவினெறியைச் சென்றடைந்து தலைவர் சிவலோகஞ்சார்ந்தான், 

இப்பகுதியில் 1“ஏனுதிநாதநாயஹருக்கு உரிமைப்படை” என்ற 
தைப்போல், கோச்செங்கட் சோழசகாயனாருக்கு“உரிமைமுடி'”என் 

மூர் சேக்கிழார் ''முடியும்படையும்'” அசசருக்கு இன் தியமையாக் 

கருவியே! இதனாலேயே ::வேலின் வேறல் வேர்தர்க்கோ வரிதே" 
என்முர் *'புறநானூருரும், ” குலத்தொழிலாதலால் அரிதல்ல 

வென்பது கருத்து, இத்யாதி பிரமாணங்களில் சேக்கிழார் சேர 

மான் பெருமாணாயனாருக்கு “உரிமை அரசர்தொழில், உரிமைச் 
சேங்கோல், உரிமை அரசளித்தல், உரிமை அரசு!” எனவும் ; 
நின் ற சீர்நெடுமாதநாயனாருக்கு ''உரிமைமுடி!' எனவுங் கூறியிருத் 
தீலைப்போல், ஏனாதிகா தராயனாருக்கும் * உரிமை படை த்தொழி ”' 
எனவுகங் கூறியிருக்கின்றார, இவைகளால் சேரமான் பெருமா 
ணாயஞர், நின்றசீர்கெடுமாறகாயனார், கோச்செங்கட் Cer peru 
னார், எனாதிநா தாயனார்” ஆய இவர்கள் ஏககுலத்தவர்கள் 
எனக் துணியப்படும்,
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பெருந்தேவனார், பாரதவெண்பா, உத்தியோகப்பருவம், 

் ° * 4-வது செய்யுள், 

வண்மையாற்கல்லியான் மாபலத்தாலாள் வினையால் 
உண்மையாஜ் பாரா ஞூரிமையால்--இிண்மையால் 

N தேர்வேந்தர்வானேறத் தெள்ளாற்றில் வென்றானோ, 
டேர்வேந்தரேற்பா ரெதிற், 

இக்கவியில் ௮ரசலட்சணங்கள் ஏழு எனவும், அவற்றுள் 

பாராளுரிமையும் ஒன்று எனவும் விளக்கப்பட்டிருக்கன்றது. 

கம்பராமாயணம், அயோத்தியாகாண்டம், மந்தரைசூழ்ச்சிப் 

படலம், 02-வது கவி. 

கல்வியு மிளமையுல் கணக்கி லாற்றலும் 
வில்வினை யுரிமையு மழகும் வீரமும் 
எல்லையில் குணங்களும் பரதர்க்கேயது 
புல்லிடை யுகுத்தமுதேயும் போலென்றாள், 

இதில்வரும் “ வில்வினையுரிமை ” என்பதற்கு, வில்வீனை- 

விற்தோழிலுக்கு, உரிமை-பாத்தியதை '' ௮. தாவ.த ** பரதன் விற் 
தோழிலுக்குப்பாத்தியதையுடையவன் '' என்பது பொருள். ஸ்ரீரா 

மர் சகோதரனாகிய பரதனுக்கு BHO 57 ev குலத்தொழிலாத 

லால் “* வில்வினையுரிமை ”” என்றார் கம்பர், இதைப்போல் ஏனாதி 

நாதராயனாரும், அவ்விராமர் வம்ஸத்தவசாதலால் அவருக்கும் 

“ வாட்டொழில் உரிமை” என்றார் சேக்கிழார். * வாளும் வில் 

௮ம்” படையுளடக்கம், :' தொழிலெனிலும், வினையெனிலம் ” 

ஒருபொருட்சளெவிகள். இதனால் காயனாரும், அவர் குலத்தவர் 

களாகிய இரொாமணிகளும் படைக்குரிய ௮. ரசசென்றேற்பட்டது, 

இதோடு மேல்வரும் * தாயத்தார் ்? என்பது அவரது சுத்றத் 

தாரை விளக்க, படைத்தொழிலை குலத்தொழிலென முடித்த. 

* தாயத்தின் உள்ளான் ௮இசூரன் ” என்பது படை த்தொழிலில் 

முதன்மைபெற்ற அதிசூரனும் ஏனாதிராதகாயனார் சுத்றத்தார் 
களில் ஒருவன் எனவும் மணக்கச்செய்கன்றது, இவ்வதிசூரனைக் 

குறித்து :--பெரியபு. சாணம், ஏனாதிரா தாயனார் புராணத்தில் 

“Bag” என்னும் முதலையுடைய 84-ஞ் செய்யுளில் ,* திரு 

நீறுபண்டு பயிலாதான் * எனவும்) * கண்டபொழுதே ” என்னும் 

முதலையுடைய, 88-ஞ், செய்யுளில் “முன்பிவரமேற்காணா தவெண் 
ஷர நீறு "” எனவும் கூறியிருத்தலால் புத்தசமயத் தவன் ,தகுவன்
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இவ் வதிசூரன் குலச் தலைவனாகிய ஈழசாஜனும் புத்த சமயத்த 

வனே ! பிறகே சைவனானது, இதன் உண்மை வாதவூரர் புராணத் 

Ba * வளியு ௮ த்தப்படும், மேற்பாசுரங்களில் ௮ரசருக்குக் குலத் 

தொழில் படைத்தொழில்'” எனவும், ௮துவும் 'உரிமைத்தொ 

ழில்” எனவும், அப்படைத்தொழிலையே அரசர்கள் பயின்ற தரகவும் 

கூறிய சேக்ழமொரே ! ஏனாதிகா தகாயனார் அ ரசரல்லா இருந்தால், 
௮வ் வரசகுலத்தொழிலா கய படைத்தொழிலை அர்காயனார் குலத் 

வருஃகுக் குலத்தொழிலெனக்க.ஐ முற்படுவரா ? ஏனாஇகா தகாயனா 

ரும், அவர்சுற்றத்தார்களாகிய கெசாமணிகளும் ௮ரச வம்ஸத்தவர் 

களாயிருர்தமையினாலேயே ௮ப்படைத்தொழிலை அவருக்கும் 

அவர்குலத்தவருக்கும் * உரிமைக்கவத்தோழில் '' எனக் கூறிமுடி 
த்தது, சேக்கிழாருக்கு அருட்பிரகாச வள்ளலாகய *' சிவம்” 
உலகுய்ய *: உலகேலாம் ? என்னுமடியெடுத்துக்கொடுக்க அருளி 

யதே “பெரியபு. சாணம்" எனப்படும், ௮த்தகைய பெரியபுசா 

ணமே “படைத்தொழிலை”” ஏனாதிகா தகாயனாருக்குக் குலத்தொழில் 

என ஒப்ப, ௮வரை க்ஷத்திரியர் எனச் செப்பவும்வேண்டுமோ? 

இச்யாதிநாற்களுக்குமுன் உமாபதி உளரல் எங்கன நிலைக்கும். 

5. பெரியபுராணம், எனாதிகா தசாயனார் புாணம், 

18-வத செய்யுள . 

வர்தழைத்த மாத்ருன் வயப்புலிப்போத் தன்னார்மு 

னந்தமது வாட்பயிற்று நற்றாயங் கொள்ளக் கால் 

இந்தவெளி மேற்கை வகுத்திருவேம் பொருபடையுஞ் 

சந்தித்தமர்விளைத்தாம் சாயாதார் கொள்வதென, 

வந்து (போர்செய்யும் பொருட்டு) வந்து 

அழைத்த கூப்பிட்ட 

மாற்றான் பகைவனாயெ அதிசூரன் ் 

வயம் வெத்றிபொருக்திய 

புலிபோல் , புலியைப்போன்ற 
தன்னார்முன் எனாதிகா தராயனாருக்கு ஞுன்னே 
நந்தமதுர்: நமது ஜாதிக்குரிய, நம்ழடைய 

வாள் வாளாயுதத்தை 
  

# திருவிளையாடற்புராணம், மண்சுமந்த படலத் இதுங்காண்ச, 

+ நக்தமது - ஈம்முடைய, ௦0 (100181, Winslow), »



க்ஷத்திரியகுல விளக்கம், 169 

பயிற்றும் கற்பிக்தம், பயிற் சிசேய்யும் 

. _நற்றயம் | நல்ல உரிமையை 

கொள்ளுங்கால் கொள்ளுமிடத்து 

இந்த வெளிமேல் இவ்விடத்திலுள்ள வெளியில் 

௩ இருவேம் - இருவருடைய 

பொரும் யுத்தத்தித்குரிய 
படையும் படைகளையும் 

கைவகுத்து அணிவகுத்து. 

சந்தித்து எதிர்த்து 

அமர் யுத்தத்தை 
விளைத்தால் செய்தால் 

சாயாதார் தோல்விடடையாதவர்கள் 

கொள்வதேன கொள்ளப்படும் 

(இ-ள்.) போர்செய்யும்பொருட்டுவக்து அறைகூவிய பகை . 

வனாிய அதிசூரன் வலியினையுடைய ஆண்புலிபோன்ற ஏனாதிநாத 

நாயனாருக்கு முன்னே நம்சாதிக்குரிய வாள் வித்தையைக்கநபீக்கும் 

Fan உரிமையை நாமிருவரும் ஒருவருக்கொருவர் தனக்கெனச் 

சிறப்பாகக்கொள்ளுமிடத்௮, இவ்விடத்திருக்கின்ற வெளியிடத் 

தில் இருவ ருடைய போர்த்தொழிற்குரிய படைகளை அணிவகுத்து 

எதிர்த்து யுக தஞ்செய்தால் கொல்வியடையாதவர்கள் கொள்வதே 

BOW sn par”? என்பதாம், (ep #1, vaw,\aSe irs!) 6 கூத்ரியஸ்ய 

விஜிதா?!" என்பதற்கு “கதத்திரியன் எதிர்த்தவரசர்களைஜெயித்து 
ஜீவிக்கவேண்டும்”” எனப் பு.தஸ்மிருதி கூறுகின்றது, வால்மீகரும், 

'கஷத்திரியார் ௪ திர்த்தவ.ரசர்களைப் பொருதல் இயல்பாயுள்ள குலத 

ருமம்”* என்றார், * க்ஷத்திரியன் யுத்தத்தில் தர்மமா ஜயிப்பதுதான் 

சிலாக்கியம்” என அஹிதரும், தேவலரும் கூறுகின்முர்கள். இக் 

கடனை மேற்கொண்டே ௮ரசகுல ஏஎனாதிகா தகாயனார் அறைகூவிய 

அதிசூரனைப் பொருத.து, மேற்செய்யுளில்வரும்" நந்தமதுவாட்பயிற் 

றும் நற்றாயம்”', என்பதற்கு ** நம்தலத்திற்தரிய வான்வித்தையை பயி 

ற்சிசெய்யும் நலல உரிமையை நாமிநவ்நம் பெற்றிருக்கின்றேம் ” என் 

பது பொருள். இதில்வரும் “நந்தமது'? என்பது “நமத” என்னும் ் 

பொருளைக்கொள்ளும், அது STC SDD, எமது” என்பதைப்போ 

லென்க. அவர் தன் குலத்தாரையுஞ்சேர்த்.அ, குலத்தொழிலெனத் 
  

° * வரல்மீிரொமாயணம், இவ்இந்தைகாண்ட ம், 17-௨௮ சருச்சக௩்காண்க,
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தோன்ற “'நநீதமது'” எனப் பன்மையாகக் கூறினர். ௮ப்படைத் 

தொழிலை சாதித்தொயில் எனவிளக்க. ஏனாஇநாதகாயனார் ௮ரச.ரா 
யிருந்தமையினாலேயே ௮வ்வ.சசகுலத்தொழிலாகியபடைத்தொழிலை 

- அவர் நங்தலத்தொஜிலென காட்டியதாக சேக்கிழார் நீட்டியிருக் 

இன்ரார், ௮வர் அரசரல்லாதிருப்பின் படைக்கலத்திற் தே ந்த 
சேனாபதிகளாகய ஏயர்கோன் கலிக்காமநாயனாரையும், மானக்கஞ் 
சார் நாயனாரையும் :வேளாண்மையிலுயர்க்தவர், உழவுடுதா ழிலர்” 

என அவர்கள் குலத்தொழிலைவிளக்கி கஉரத்தொழிலாகப் பெற்ற 
படைத்தொழிலை'' அவர்களுக்குக் குலத்தொழில் அல்ல வெனக் 

கூறி யொதுக்யெதைப்போல், கூறி யொதுக்குவர், சேனாபதியா 

யு கோட்புலி நாயனாரும் ஏனாதிராதரைப்போல் படைக்கலத்திற் 
தேர்ந்தவசே ! அவருக்கு ஏனாதிராதகாயனாருக்குக் கூறியதைப் 

போல், ௮ப்படைத்தொழிலை குலத்தொழிலெனக் கூறினாரில்லை. 

' நாட்டியத்தான் குடிவேளாண் குலம்பொருக வந்துதித்தார் 
கோட்புலியார் ” என்னும் பகுதியில் வரும் “' வேளாண்மை--பயிர் 

செய்யும், குலம்--வம்ஸம் *,  பயிர்செய்யுங் குலம் ௮தாவது சூத் 

இரபென விளக்கனெர், படைத்தொழில் சூத்திரருக்குகியதன் று, 
உழவுத்தொழிலே யுரியது. அப்படி அவர் செப்ததாகக்கூறிய 

போர்த்தொழிலையும் ௮வருக்குக் குலஎத்தொழிலெனக் கூறியெழ 

வில்லை, *'கோட்புலியாசெனும் பெயரார்.............. வளவர் தந் 
திரியராய்...............போர்விளைத்துப் புகழ்விளைத்தார் '' என்ப 
தால் ஜீவனார்த்தத்தின்பொருட்டு போர்பயர்ததாகத் தெரிகின் 

றது, இச்சேக்கிழாசே! திருக்குறிப்புத் தொண்டகாயனார் புரா 

ணம், 102-வது செய்யுளில் உழவுத்தொழிலே சூத்திரருக்குரிய 

தெனத் தெரிர்துக்கொண்டனர். அப்படித் தெரிந்துக்கொண்ட 

வர் அ௮ரசகுலத்தொழிலாகய படைத்தொழிலை கோட்புலி காய 

னார், முனையாடுவார் நாயனார் முதலிய சூத்திரர்கள் போர். த்தொழி 

லைப் புரியினும் ௮வர்கட்கு குலக்தொழிலெனக் கூறமுற்பவெரா? 

முற்படார், 

பெரியபுராணம், இயற்பகைகாயனார் புசாணம், 

18-வ.௫ செய்யுள். 

,மனைவியார்சுற்றத்தாரும் வள்ளலார் சுற்றத்தாரும் 

் இளையதொன் றியாரேசெய்தா ரியற்பகை பித்தனானாற்
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புனையிழைதன்னைக் கொண்டுபோவதா மொருவனென்று 
துனைபெரும் பியைமீட்பான் மொடர்வதற் கெழுந்துசூழ்வார். 

இதில் இயற்பகைகாயனார் தம்மனைவியை சவபிரானாயெ வே 

a வழிவிட்டனுப்பு தல் குலத்திற்கு பெரும்பழியென 
த்றத் கார்கள் தேர்ந்து அதைமீட்கும் பொருட்டு துடர்ந் 

தார்கள் என்பதுதேரன், ற (மனைவியர் சுற்றதகாரும் வள்ளலார்சூற் 

தத்தாரும், பெரும்பதியை மீட்பான் ரொடர்வதற்கெழுக்அ சூழ் 

வார்” எனவும்; அப்படிதுடர்ந்த சுற்றத்தார்கள் பல ஆயுதக் 
களைக்கொண்டு வேதியரை வளை ச்துக்கொண்டார்கள் என்பது 

கோன்ற *வேலொடு வில்லும் வாளுஞ் சுரிகையுமெடுத௫......... 
வந்தெதிர் வளைத் அக்கொண்டார்" எனவும் விளக்இயிருக்இன்ுர். 
அன்றியும் *வணிகரளவில் செல்வத்தர்'” என்னும் பகுதியால் இய 

த்பகைகாயனார் வணிகரெனவிளங்குவதால் அப்படைத்தொழிலை 

அவர்குலத்தவருக்குக் குலக்தொழிலெனக் கூறு, ஆயுதங்கொ 

ண்டது பழியைமீட்பதற்காக வெனச் கூறிப்போந்தனர், இவரைப். 

போல் ஏனாஇிரா சகாயனாரும் க்ஷத்திரியரல்லா திருப்பின் ௮ப்படை 

தீதொழிலை அவருக்குல் குலக்தொழிலெனக் கூறத் துணியார். 

பெரியபு. சாணம், இருக்குறிப்புத்தொண்ட நாயனார் புமாணம், 

100-வ.து, செய்யுள், 

அரசர்குலப் பெருந்தெருவுர் தெற்றிமுத்றத் 

தாயுதங்கள் பயிலும்விய லிடமுமங்கண் 

புரிசைமதக் கரிகளொடு புரவியேறும் 

பொற்புடைய வீதிகளும் பொலியவெக்கும் 

விரைசெய்கறுர் தொடையலங்கற் குமசர்செய்யும் 

5 வியப்புறுசெய் தொழில்கண்டு விஞ்சைவிண்ணோர் 

நிரைசெறியும் விமானவூர்திகளின் மேலு 

நிலமிசையும் பலமுறையுநிரக்த நீங்கார், 

இ௮வுஞ் சேக்கிழார் வாக்கே! இதில் ௮ரசரது குலத் 

தொழில்களில் படைத்தொழிலும் ஒன்றென விளக்கியிருக்கின் ற 

னர். அப்படி விளக்னெவர், ஏனாதிராதநாயனார் ௮.ரசரல்லாதிருப் 

பின், அ௮ரசகுலத்தொழிலாகயெ படைத்தொழிலை அவருக்குக் குலத் 

"கொழிலெனக் கோஷிப்பரா ? கூஷத்திரியராயிருந்தமையினாலேயே
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அ ரசகுலத்தொழிலாகய படைத்தொழிலை-: அவருக்கும் அவர் 
குலத்தவர்களாகிய, கராமணிகளுக்கும் குலத்தொழிலெனக்' சட்றி 
முடித்தது. அன்றியும் சேக்கிழார் சூரியகுல அஈபாயச்சோழன் 

காலத்தவ்சே! அக்காலத்திலேயே பெரியபுராணம் பாடப்பட்டு, 
௮க்சோழன் முன்னிலையில் அரங்கேற்றப்பட்ட. ஏனாதிாத 
நாயனார் ௮அரசகுலத்தவராயில்லாமல் வேறுகுலத் தவராயிருப்பின், 

௮ரசகுலத்தொழிலாயெ படைத்தொழிலை ஏனாதிகா தசாயனாருக் 
குக் குலத்தொழிலென வினியோடூத்த சேக்கிழார் வாக்கை அப் 

படைக்குரிய சோழன் ஓப்புவனா ! ஏஎனாதிரா சநாயனார் ௮ ரசகுலத் 
தீவராயிருந்தமையால்தான் சேக்கிழார் ௮வரை க்ஷத்திரியர் எனச் 

செப்பவும் சோழன் ஒப்பவும் நேரிட்டது. இதோடு சேக்கிழார் 
6 வாட்பயிற்றும் நற்றாயம்'” எனவுங் கூறுயிருக்கின்ருர், **தாயமு 

முரிமையுந் தங்குடி ததருமம் '' (திவாகரம்) தாயம்--தன்முன்னை 

யோர் தோட்டூவந்தபோருள்*, உரிமை-பாத்தியதை, தங்குடித்தரு 
மம்--தங்குலாச்சாரம்ர் என்னும் பொருள்களைக்கொள்ளும் ; இவை 
களால் :*படையும், அரசும்” நாயனார் முன்னையோர் தொன்று 
தொட்டு வக்கபொருள் எனப்படும், இதனால் காபனார் க்ஷ£த்இரியர் 

எனச் சாதிக்கப்படும், - 

6. பெரியபுராணம், ஏனாஇகாதகாயனார் புராணம், 

7-வது, செய்யுள், 

தானாள் விருத்திகெடத் தங்கள்குலத் தாயத்தின்]; 
ஆதை சேய்தோழிலா மாசிரியத் தன்மைவள 

மேனாளுக் தான்குறைந்து மற்றவர்க்கே மெம்படலால் 

ஏனாதிநாதர் திறத்தேலா விகல்புரிந்தான் $ 

* தாயம் - இர Inheritance (Wilson. S. D) Hereditary property 

(Winslow). 
ர் குலாச்சாரம் ௮106 17668 of Castes and Ranks ) வருணுசாரம்-- 

The custom, Decornm or usage, of each Tribe, Gvzquws—Customs 

or Rules, of a Tribe (Rottler).: 
1 பிரமோத்திரகாண்டம், பத்திராயுவின் சகதையுரைத்தவத்இயாயம் 

19-வ செய்யுள். 

  

§ ஈரசிங்கமுனேயரைய காயனார் புராணம், 1-வ௮அ செய்யுளையும், கம்ப 
ராமாயணம், பாலகாண்டம், ஈகரப்படலம், 11-வ.த செய்யுளையும், அயோத் 

இயாசாண்டம், மந்திரப்படலம், 64-வது .செய்யுளையுங்காண்க,
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தான் தான் (அதிசூரன்) 
ஆள் ஆண்டூவநம், அனுபவித்துவரும் 

விருத்தி ஜீவனேபாயம் ் 
கேட கேடூம்படி 

தங்கள் தங்களுடைய 

தலத்து * வம்ஸத்திலுதித்த 
தாயத்தின் சுற்றத்தார்களுக்கு 
ஆதை நீங்காதர 
சேய் சேய்துவரப்பட்ட, சேய்யத்ததநீத 

தோமீலாம் (சாதித்) தொழிலாம். 

அூரியத்தன்மை (அத்தொழிலில்) ஆசிரியத் தன்மை 

வளம் வருவாயாஸது [யால் (வரும்) 

மேனாளும் நாளுக்கு நாள் 

தான்குறைந்து குறைவடைந்து 

மற்றவர்க்கே ஏனாதிநா தமாயனாருக்கே 

மேம்படலால் அதிகப்படுதலால் 

ளலா நீதியில்லாது, கண்டு Baar ga 

ஏனாதிகாதர்திறத்து ஏனாதிரா தகாயனாரிடத்து 

இகல் பகையை 

புரிந்தான் செய்தான் 

(பொ-மை,) தான் ௮னுபவித்துவருகின் ஐ ஜீவனோபாயம் 

கெடும்படி. தங்கள் சாதியிலுள்ள சுற்றத்தார்களுக்கு நீங்காது சேய் 

யத்தகுக்த சாதித்தோழிலாகிய (படைத்தோழிலில்) ஆசிரியத்தன் 

மையால் வரும் வருவாயானது நாளுக்குகாள் குறைந்து ஏஎனாதிகாத 

நாயனாருக்கே அதிகப்பட்டு வருவ தினால் அ௮ந்நாயனாரிடத்து அதி 

சூரன் நீதியில்லாதபகையைச் செய்தான்” 1 என்பதாம், இதில் 

வரும் தங்கள் தலத்தாயத்தின் ஆறாத சேய்தொழிலாம்” என்பதில் 

விளங்கும், “தங்கள்தலம்” என்பது “அவரோடூ ௮வர் சாதியாரையும் 

(தாவது சூரியகுலக்ஷ்த்திரியரையும்) பொதுப்பட உளப்படூத்தும்” 

* குலம் சாத, Tribe, Descent, race, caste, class of men 

(Rottler, Winslow.) ; ் 

ர “இனாதசெட்கோலன்--நிங்காத செங்கோலன் ” பிரமோத்திரகாண் 

டம், பத்திராயுவின் கதையுரைத்தவத் இயாயம், 18-வது செய்யுள், 

1 இது ஆறுமுகத் தம்பிரான் சுவாமிகள் இயற்நிய உரை, 

24
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“தாயத்தின் என்பத ' சூரியகுலத்தில் அவர் சுற்றத்தாரை*மாத்திரம் 

வகுத்து விளக்கும்.” ஆனாத எனபது நீங்காத” என்னும் பொரு 

ளைப் பயக்கும். ஆனாமை--நீங்காமை, (சதுரகராதி, பேரகராதி] 

இனுமை தண்டாமை ஆயிரண்டும் நீங்காமை” (திவாகரம்) 

That which is inseparable, not leaving, Unvéasing, 

(Winslow) ; Stead fastness, Continuance, நீங்காமை 

(Rottler) என்பதுகளால் ௮த்தொழில் நீங்காத தொழிலென் 

நேற்படும், * சேய்தொழிலாம் '' என்னும் வாக்கியம் (அவர் குலத் 

_ தவரே சேய்யத்தகுக்த தோழில் ? என வற்புறுத்தும், இவைக 

ளால் “படைத்தோழில் ஏனுதிநாதநாயனர் சுற்றத்தார்களுக்கு நீங் 

காது சேய்யத்தகுந்த சாதித்தோழில் £” என்பது தேர்க்தபொருள், 

அதாவது, :'அவர் சாதியைவிட்டூ நீங்காதுசேய்யத்தகுந்த தோழில்” 

எனப்படும். அவ்வாயுதத்தொழில் அ. ரசகுலத்தொழி லாதலால் 

க்ஷ்த்திரியகுலத்தைவிட்டு நீங்காதே! இப்பிரயோகத்தில் ஏனாதி 

் நாத நாயனாருக்குப் படைத்தொழில் நீங்காததொழில்”' என்றார், 

முன் பாசுரத்தில் தள்ளாததோழில் என்றார், **தள்ளாத'' எனினும் 

“நீங்காத” எனினும் பொருள் aor | சூத்திரனைச்சுட்டி மது 

வானவர் '' அடிமைத்தொழில் அவன் சாதியைவிட்டு நீங்காததொ 

ழில்? என்றார், அதைப்போல் எஞதிராதகாயனாரைச் சட்டி சேக் 

இழாரும் படைத்தொழில் அவர் குலத்தவரைவிட்டு நீங்காததொ 

ழில் என்ஞார், குலத்தொழில் நீக்கக்கூடாததே! இத மறு வாதிகள் 

சம்மதம். வேதம் ஓதம், அதன்பொருளை விசாரித்தலுமின்றி 

யிருக்கை பாபம் என்று கூர்மபுராண த்திலும் ; அப்படி ஓதல் 

குருமுகமாக ஓதவேண்டுமேயன்றிப் புஸ்தகபாடம் FETS ” 

என்று நாரதரும் 5 'ஓதாமலிருப்பின் தன் சந்ததியோடு சூத்திர 

- னாகிறுன்'” என்று மறுவும் ; “யாசுத்தின்பொருட்டே பிராமணர், 

பசுக்கள், பொன், வெள்ளி, ஒளஷஇி முதலியவைகள் சிருஷ்டிக்கப் 

பட்டனவாகையால் அர்த யாகத்தைச் செய்யாவிட்டால் பாபம் 

சம்பவிக்கும்” என்று பாரதம், அஸ்வமேத பருவத்திலும்; 1 வரு 

ணாச்சிரமங்களுக்கேற்ற ஒழுச்கமுடையவனாலேயே அந்த பரம 

புருஷன் ஆராதிக்கப்படுவொன், இந்த வழியேயல்லது வேறுவழி 

அவ்வெம்பெருமானுடைய திருவுள்ள த்திற்குஉகப்பன் று, ஆதலால் 
  

* சுற்றமாவது-சாய்மரபு, தந்தைமரபு, மனைவிமரபு, மசன் மனைவி 

'மரபு, மசளைவேட்டோன் மாபு என்னு மைம்மசரபையுங் குறிக்கும்,
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எவனும் சுனக்குள்ள வருணாசரமங்களுக்குரிய: நல்லொழுக்க 

முடையவஞாயிருந்தே அர்த ஸ்வாமியை ஆராதிக்கவேண்டும். பிரா 

மணனானாலும், கத்திரியனானாலும், வைசியனானாலும், சூத்திரனானா 
லும், தனக்குரிய தருமத்தோடு எம்பெருமானை யா.ராதிக்கவேண் 

டுமேஃல்ல ஐ வேறுவிதமாய் ஆராதிக்கக்கூடா.த" Ker oor pT பராசர 

பிர்மருஷியும், இவைகளை யொத்தே! (உக விடிழாயாடு ) உத். 

தமம் குலவித்யாயா”* என்னும் நீதிசாஸ்திரத்திற் ணெங்க உத்தமத் 

தொழிலாகிய சாதித்தொழிலையே அவரும் அவர் குலத்தவரும் 

புரிந்து வக்தார்களெனவும் விளக்குஇன் ரர், இப்படைத்தொழி 

லின்பேரில் .”” ஆதைசெய்தொழிலாம் °° என்னும் வாக்கியத்தை 

யேற்றுகன் மூர், ஏனாஇநாதநாயனார் சுற்றத்தார்கள் ** படைத்தோ 

மலையே நீங்காது சேய்யத்ததந்த தலத்தவரிகள்"” என வற்புறுத்த, 

படைத்தொழிலைசீ செய்யத்ததந்த தலத்தவர்கள் க்ஷத்திரியர்களே ! 

ஆய இவைகளால் எனாதிநாதநாயனந அலர் தலத்தவர்களாகிய 

கிராமணிகளும் க்ஷத்திரியர்கள் எனத் துணியப்படும், இப்பிரசனை 

களை ஆம்க்து . யோிப்பவர்கள் எங்கனோ ௮வரை க்ஷத் திரியா 

அன்றெனகீ கூறத்துணிவர். ஆயின் இவைகள் உமாபதி மண் 

டைக்கேரறாததற்காக யான் துக்கக்சின்றேன். 

7. பெரியபுராணம், ஏனாதிகாதநாயனார் புசாணம், 

12-வ௮, செய்யுள். 

புறப்பட்ட போதின்கட் போர்த் தோமில்கள்கற்கும் 

விறற்பெருஞ்சர்க் காளையர்கள் வேறிடத்துநின்ஞுர் 

மறப்படைவாட் சுற்றத்தார் கேட்டோடிவக்து 

செறற்கரும்போர் வீரர்க்இருமருங்குஞ் சேர்ந்தார்கள். 

புறப்பட்ட போதின்கட் (ஏனாஇராதசாயனார் போர்க் 

கோலங்கொண்டு) புறப்பட்ட பொழுது 

போர்த்தொழில்கள் . யுத்தத்தொழில்களை 

கற்கும் (தம்மிடம்) கற்றுக்கொள்ளும் 
விறல் வலியால் 

பெரும் மிக்க 
  

* விஷ்ணுபுசாணம், மூன்றாமம்ஸம், எட்டாமத் தியாயம், பழனித்தல 

புராணம், வசுமந்தச்சருக்கம், 24-வது, செய்யுள். 

ர் ரீதிசாஸ்இரம்,, 27-வ.த, சுலோகம்,
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சர் சறப்பினைவாய்ந்த 

காளையர்கள் எல்வனப்புருஉர் களும் 
வேறிடத்து வேறிடங்களில் 

நின்றர் வசிப்பவர்களாகிய 

மறம்: வீரம்போருந்திய 

வாட்படை வாளா டுதத்தையுடைழர” 
சுற்றத்தார் குலத்தார்களும், சரதியார்களும் 

கேட்டு அதைக்கேட்டு ௨ 

ஒடி வந்து விரைந்துவந்து 

- செறற்கு செயித்தற்கு 
அரும் அறிய தாகிய 

போரீவீரர்க்த யுத்தவீரரா கிய (ஏனாதிநாதநாய 

ட னாருக்து) 
இருமருங்கும் இசண்பெக்கமும் 

சேர்ந்தார்கள் ரூழ்ந்துக்கொண்டார்கள், 

(இ-ள்) “'எனாஇிகாதகாயனார் போர்க்கோலங்கொண்டு புறப் 

பட்டப்பொழுது அவரிடத்தில் போர்த்தொழிலைக் கற்றுக்கொள் 

ளும் வலியால் மிக்கவீரர்களும் வேநிடங்களில் வசிப்பவர்களாகிய 

வீரம்போநந்திய வாட்டோழிலை தலத்தொழிலாகப் பேற்ற அவர் சுற்றத் 

தார்களுங் கேட்டு விரைந்துவந்து ஒருவராலும் செயித்தற்கரிய 
போர்த்தொழிலில் வல்லவ.சாய ஏனாதிநா தநாயனாருக்கு இரண்டு 
பக்கமுஞ் சேர்ந்தார்கள்” என்பதாம். இப்பிரயோக த்தில் வரும் 

“போர்த்தோழில்கள் கற்குங் காளையர்கள் '”? என்பதற்கு, போர்த் 

தொழில் -யுத்தத்தொழிலை, கற்கும் பழக்கும், காளையர்கள்- 
சிறுவர்கள் '? அதாவது “4 போர்த்தொழிலை 555057 Porau 

பழக்கும் சிறுவர்கள் ” எனினும், * போர்த்தொழிலுக்குரியவர்க 

. ளல்லாத சிறுவர்கள் ” எனிஷம், அல்லது “' குலக்தொழிலல்லாது 

ஜீவனாரத்தமாகப் பழக்கும் சிறுவர்கள் '' எனினும் பொருந்தும். 

அதேனென்மால் போர்த்தொழிலுக்குரியவர்களை இப்பாசுரத்தி 

லேயே “மறப்படைவாட் சுற்றத்தார்? என வருத்தோதியதா 

லென்க. “மறம் “வீரம்போருந்திய, வாள் -வாள், படை*--ஆயுதத் 
  

* படை என்பது தொடுக்கப்பட்டது தொடை, விடுக்கப்பட்டது 
விடை என்பதைப்போல் ; படுகச்சப்பட்டது படைஎனப்படும், பத தற்குச் 
கருவியாயுள்ளது எனினும் பொருந்தும், படுத்தல்--அழித்தல், கொலைசெய் 
தல், படை ஆயுதப் பொதுப்பெயர்(௪தரக.ரா.இ) :'படைசேனை யாயுதமாகும்' 

_ (2 fé@Oerebsea@) Weapons, Arms of any kind gyaw { Winslow)



கத திரியகுல விளக்கம், “ATT. 

தை(யுடைய), சுற்றத்தார்*--குலத்தார் ௮ல்லஅ ஜாதியார் ** எனப் 
பொருள்படும் * ஆயுதம் பழக்குங் குலத்தார்?” அதாவது “வாளை 

சதாகையில்போருக்தப்பேறுங் குலத்தார்ர என்பது தேர்க்த முடிபு, 
வாளையுடையோர் அரசரே ! 

அரிச்சந்திரபுராணம், சூழ்வினை காண்டம், 

87-வது, செய்யுள், 

அணியுக்கணி செஞ்சுடையானினது தோண்மாலை 

மணியும்வளையும் வலயங்களுகின் வடிவாளும் 

அணியும்முடியுஞ் சேயுந்தாயு மணியும்பொன் 

பணியுங்கழலுச் தந்தேகென்று பலசொன்னான், 

88-வது செய்யுள்: 

ஏ.துக்கிவையென்றணிமா மூடியும் வடி.வாளும் 

புச்திப்புதல்வன் பூணும்பணியும் புனைமாதின் 

பத்திக்கரணப் பணியுங்கனகப் பணியும்வென் 

முத்தின்பணியுங் கழியாமுனிவன் முனமுய்த்தான். 

இப்பாசுரங்களில்வரும் £: வாட்படை '' அ௮ரசசது ஆயுதத் 
துள் முதன்மைப்பெற்றதும், ௮தை ஒரு ஆபரணத்தைப்போல் 

௮சசர்கள் ௪தா அ௮ணியக்கூடியதுமாயிருத்தலால், விஸ்வாமித்தி 

ரர் அரிச்சந்திரனை நோக்கி ஆபரணத்தோடு வாளையுங்கழட்டிவை , 

யென்றது, இதை நோக்கியே வாளை உடைவாள் என்பது, உடுக் 

கப்பட்டது உடை எனப்படும், 

கூர்மபுராணம், யுக தன்மமுரை த்த வத்தியாயம், 

2-வது, செய்யுள். 

விற்றொழில் விசயன்கேட்ப வியாதமா முனிவன்முன்னஞ் 
சொத்றவாறுரைப்பக்கேண்மின்றாய்ச் சிறையெ௫னப்பாகன் 

கற்பத்தினணித்தா முன்னையுகமுதல் கலியீராக 

வற்புறும்யுகத்தின் செய்தி வழூவுரு தனைத்துமாதோ, 

% சுற்றத்சார், தன்னைச் சூழக் து.ர்னா ரா.தலின் இப்பெயர் பெற்றுர். 

ர் பிரமோத்திரகாண்டம், சவயோகம$மை 08-௨௮. செய்யுள். 
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இப்பீரயோக த்தில் வரும் “'விற்றோழில்விசயன்”' என்னும் பிர 

சனை, அவ்விஜயராஜனின் குலத்தை' க்ஷத்திரியசென விளக்கலைப் 

போல், ஏனாதிகாதகாயனார் குலத்தவரைச் சட்டி உபமன்னியா் 
கூறிய “ஸஸ்த்ரகலாச்சாரியர்'” என்னும் பிரசனையும், சேக்கிழார் 

கூறிய *' வாட்சுற்றத்தார் ” என்னும் பிரசனையும் ௮வரது குலஓண் 
மையை க்ஷத்திரியர் எனக் கோவஷிக்கும், விஜயன் பயித்ீப்விற் 

மொழிலும், ஏனாதிநாதர் பயிற்றிய வாட்டொழிலும் Wels 

அறுதொழில்களுள் ஒன்று. * 

மதுஸ்மிருதி, 10-வ* அத்தியாயம், :79-வ.ஐ, சுலோகம். 

ஸுஹாஹூர 5௦௯௨௨௪, ஹ வணிக ா0-கரஷிவி-ம 0) 
oye) Je “ட “ J ° 

HFA GHTH39 018-290. HBV) 4 BOWS € cu 

(இ-ள்). “ க்ஷத்திரியனுக்கு கத்தி பாணம் முதலிய BuBé 
தைத்தரித்து உலகாள்வதும் ; வைசியனுக்கு வர்த்தகஞ்செய்வ.து 

பசுவைக்காற்பதும், பயிரிடுவஅம், ஜீவனோபாயமாம். ள் 

செய்தல், தாகங்கொடுத்தல், ஓதல் இவைகள் தர்மோபாயமாம்”, 
என்பதாதி பிரமாணங்களால் வாள் க்ஷத்திரியகுலத்தையே யோட்டி 

வருமேனத் தணியப்பட்டது. இக்கருத்தை முன்னிட்டே சேக் 

இழாரும். *: வாட்சுற்றத்தார் * என்றது காயனார் வம்ஸத்தவர்களை, 

வாட்சுற்றத்தார் எனினும், யுத்தரங்கத்தவர் எனினும் ஓக்கும், 

பாரதம், விமெப்பருவம், ப்கவத்தையுரைத்த சருக்கம் 

17/-வத செய்யுள்: 

போந்துதலத்ர்துரியவரைப் போக்கியிந்தகிலம்புசக்கும் புகழித்கானிற் 

"சருகு௮கச்க் துயிர்வாழ்த ல.றமாகுமிக்க திது சானேயென்னிஜழ் 

கரு துடலமிளமைசெல்வ நிலைய! வென்பவை படி சோகண்டுபேய்த்தேர் 

பருகுபுனலெனவிழையும் பரிசேயிங் யாமுயன்ற பான்மையெல்லாம் 
  

* கூர்மபுராணம், சர்்இரவங்ஷெருறைத்த வத் இயாயம், 97-வ, செய் 
யுள், அரிச்சர் திரபுரா ணம் உத்தரகாண்டம், 6-வது, செய்யுள். 

+ “The Rajaputs are Soldiers by Birth.” Vide, Orme’s 
History of the Hindustan, Vol. I. Book, I. P. 40, பிரமோத்தரகாண் 
டம், பத்திராயுவுக்கரசிய லளித்தது, 5 - வது, செய்யுள் ; உருத்திசாக்ஷ 

மகமை யுசைத்தவத்தியாயம் 16-வது, செய்யுள், இரகு வம்ஸகாவியம்; 

9-வது, சருக்கம், 81-வது; சுலோகம் , காண்க,
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- இப்பாலில் யுத்தவம்ஸத்தவரைக்கோன்று இவ்வுலகத்தை 
யாளுக் Bi Bonus ப்ரா்க்கிலும், 'காட்டில் உலர்ந்த இலைகளைப் 

புசித் உயிர்வாழ்தல் தருமமாகும். '"எனப்பட்டிருக்ன்ற ௮. அர்ச் 

சுனன் வம்ஸ த் தவரை “பொருது குலத்துரியவர்'' என்ஞுர். *போருது 
Goer டுத்தஞ்செய்யுங் குலத்திற்கு, உரியவர் -உடையவர்'” ௮தா 
வது *: யுத்தவம்ஸந்தவர் '” எனப்படும், இதைப்போல் எனாதிகாத 
நாயனார் வ்ம்ஸத்தலர்களையும் :*வாட்சுற்றத்தார்” என்னார் சேக்க 

மார், “வாள் ” அசசரது ௮ றுகுலத்தொழில்களுள் por 7 Bus 

படையுள டக்கம்.' ் ் ் 

கம்ப. ராமாயணம், பாலகாண்டம், வேள்விப்படலம், 

48 - வது செய்யுள். 

வார்க்தை மாறுரைத்திலன் முனிவன் மெளனியாய்ப் 

போர்த்தோழிற்குமானுகந் தொழுது போரந்தபின் 8 

பார்த்தனன்விசும்பினைப் பருவ மேகம்போல் 

ஆர்த் சனரிடி த்தன ரசனி யஞ்சவே, 

இதில் ஸ்ரீசாமரசை :'போர்த்தோழிற்குமான்'' என்றார், போரை 
குலத்தொழிலாகப் பெற்ற குமரன் எனப்பொருள்பட, போரை 

குலத்தொழிலாகப் பெற்றவர்கள் ௮ரசசே ! இதைப்போல் வாளை 

குலத்தோழிலாகப்பேற்றவர்களும் ௮.ரசசே, 

கம்ப. ராமாயணம், உயுத்தியகாண்டம், கும்பகருணன் 

வதைப்படலம், 855-வ௮, செய்யுள். 

புக்கடைந்தபுறவொளன்றின் பொருட்டாகத் அுலைபுக்க 

மைக்கடங்கார்மதயானை வாள்வேந்தன் வழிவக்திர் 

இக்கடன்க ளுடையீர்ரீ ரெம்வினை தீர்த் தம்முடைய 

'  கைக்கடன்றா ஸுயிர்காக்கக் கடவீ ரென்கடைக் கட்டல். 

5 வாள்வேந்தன் வழிவந்தீர் ” ” என்பதற்கு வாளை குலக்கருவி 

யாகவுடைய அரசனது வம்ஸத்தில் வந்தவர்” என்பது தெளிவு, 

* Vide, Ancient History of India, Vol. 1. Part If. ch. XIU, P. 216. 

ர கம்பரரமாயணம், பாலகாண்டம், ஈகரப்படலம், 11-வது, கவி; சுந்தர 

காண்டம், குடாமணிப்படலம், 15-வது, செய்யுள் ; பாசசதமெண்பா, உத்தி 

யோகப்பருவம், 5-வ. செய்யுள். கூர்மபுசாணம், சத்திர வவ்கஷ Yep 

த்த வத்தியாயம், 91-வ.த, செய்யுள்; அரிச்சந்திபுராணம், உத்தரகாண்டம், 

6-வது செய்யுள் காண்க.
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இவ்வழக்கை யனுசரித்தே எனாஇகாதகாயனார் வழ்ஸத்தவர்களை 

“வாள் சுற்றத்தார்? என்று. இதனால் வாள் அரசருக்கு இன்றி 
யமையாக் கருவியெனத் துணியப்பட்டது. 

கம்பரரமாயணம், ஆசண்யகாண்டம், சசபங்கர் பிறப்பு, 

நீங்குபடலம், 88-வது செய்யு ள், 

வரிசிலை யுழவனு* மறையுழவனைநீ 
புரிதொழிலெனையஅ புகலுதி யெனலும் 

திருமக டலைவசெய் திருவினை wy purer 

எரிபுக கினைகுவெ னருள்கென விறைவன். 

- வரிசிலைர் யுழவன்--ஸ்ரீசாமர் 

மை வன் அ௪ரபங்கர். யம் 

வாளும் வில்லும் அரசரத குலக்கருவிகளுள் அடக்கம், 

இதனால் வித்றொழிலையுடைய ஸ்ரீராமரும், வாட்டொழிலையுடைய 

ஏனாதிகா தராயனாரும் ஏககுலத்தவர்கள் என்பது ஜெகப்பிர௫த்தி, 

அதாவது அரசர்கள் என அமையும். ௮தை விளக்கவே அத் 

தொழில்களை நிகண்டாரும் ௮ரசர்களத குலத்தொழிலென்ப.து, 

* க்ஷத்திரியர்களுக்கு வில்லும், வாளும், அக்கினிக்கு விறகும் ௮௬௫ 

லிருக்கையில் தேஜசையும், பலத்தையும் வளரச்செய்யும்”'1 

என வால்மீ௫யுங் கூறுகின்றார். இதனாலும் வாள் அரசருக்கு 

இன்றியமையாக் கருவியெனத் அுணியப்பட்ட து. இவைகளை 

முன்னிட்டே நாயனார் சுற்றத்தார்களை மறப்படைவாட் சுற்றத்தார்'' 

என்பது சேக்கிழார். 

பெரியபுராணம், மெய்ப்பொருணாயனார் புராணம், 

2-வது செய்யுள். 

அரசியனேறியின்வந்த வறநெறி வழாமற்காத்து 
வரையெடுஈ் தோளால்வென்று மாற்றலர்முனை கண்மாத்றி 

உரைதிறம்பா தநீதி யோங்குநீர்மையினின் மிக்கார் 

திரைசெய்நீர்ச்சடையா னன்பர்வேடமே இர்தைசெய்வார். 
i 
  

* பிரரோத்சரகாண்டம், வெதானமகமை ; 9-வது, செய்யுள். 

ர். குசேலோபாக்யொனம், 1-வத, அத்தியாயம், 64-வ.த, செய்யுள். 

t வான்மீரொமாயணம், ஆரண்யகாண்டம், 9-வது சருக்கம்.
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இதில் மெய்ப்பொருணாயனாரை. *: அரசியனேறியில்வந்தவர் "” 

எனப்பட்டிருக்கன்றது ௮ ரசியல்--அரசியற்றும், நெறியில்--வழி 

யில்,குலத்தில் ; வந் தவர்--உதித்தவர்' அதாவது அரசாட்சி செய் 
யுங்குலத்தில் உதித்தவர்” என்பதுபொருள், ஏனாதிகாதநாயனாரை 

யும் be 'பைபயிற்றுங்தலத்தவர்” என்ருர், படைபயிற்றலும் கண்க வ 
றலும் அரசரது தலத்தொழில்களே ! 

பெரியபுராணம், சேரமான் பெருமாணாயனார் புராணம், ் 

11 - வது, செய்யுள். 

வந்தமரபீனரசளிப்பான் வனஞ்சார்் தவத்தின் மருவியபின் 

சர்தைமதிதாறோமைச்சர் லாளாய்ந்து தெளிந்தகெறி 

_ மூந்தைமரபின் முதல்வர் திருத்தொண்டுமுயல்வார் (ps owe 

Aétgepyutt DRagearssar sh vaitur@ais Rei, + 

அரசளிப்பான்_௮ரசுசெய்யும், மரபில் --குல த்தில், வந்தவர் 

ஈடிறந்தவர், சோமான் பெரமாணுயனார் அரசுசேய்யுங்தலத்திற்பிறந்த . 

வர். ஏனாதிநாதநாயனர் படைபயிற்றுங் தலத்திலபீறந்தவர். இதனால் 
இவர்கள் இருவரும் ௮ரசசே ! 

பெரியபுராணம், மெய்ப்பொருளுபனார் புராணம், 

99-வ௮௫ செய்யுள், 

அரசிய லாயத்தார்க்த மழிவுறும் கா தலார்க்கும் 
விரவியசெய்கை தன்னை விளம்புவார் விதியினாலே 

பரவியதிருரீற்றன்பு பாதுகாத்அய்ப்பீ பென்று 

பு. வலன் மன்றுளாடும் பூங்கழல் இர்தைசெய்தான், 

இதில் மெய்ப்பொருணாபனார் சுற்றத்தார்களை அரசிய லாயத் 

தார் 1 எனப்பட்டிருக்க்றது. “ அரசுசெய்யுங் குலத்தவர் *' 

எனப் பொருள்பட. எனுதிசா தன்வி cian eine cmd zal 

அகுவர், ௮தை விளக்கவே § 'மறப்படைவாட் சுற்றத்தார்” என்னார் 

அரசுசெய்யும் குலத்தவர்கள் யாரோ “அவர்களே படைபயிற்றுங் 

குலத்தவருமாகுவர், இக்கருத்தை மேற்கொண்டே நாயனார் வம் 

ஸ.த்தவர்களாகயே 8 திராமணிகளை க்ஷத்திரியர் என விளக்க சேக். 

மார். *மறைப்படைவாட் சுற்றத்தார்” என்பது, இவைகளை Cur 

ராது உமாபதி மாறிய, ௮வர் தவவலியின் இழுக்கேயாம், 

25



182° க்ஷத்திரியகுல . விளக்கம். 

மதுஸ்மிருதி, 5-வ.௮, "௮ த்தியாயம், 

் 098-வ௮, சுலோகம், ' 

உ௨)0௦.க௱ா௨ வெயலெ GP 5 713-300_San,\ay | 

வி) ஹனி கயஜ ஹுமாாளவ.சிஷி.தி él 

..(இ-ள்.) “க்ஷத்திரிய தநமப்படி யுத்தத்தில் கத்தி முதலிய ஆயு 
தத்தாலடிப்பட்டு இந்தவனுக்கு யாகனாசெய்தவனுக்குண்டாகும் 

புண்ணியலோகமூண்டாகும்”” என்றார். வியாசரும் வேதமோத , 

வதும், தவழும் பிராமணர்களுக்குத்தான் தர்மமாகும்; அரசர் 

களுக்கு இவைகள் தர்மமாகா ? அரசர்களுக்கு துஷ்டர்களை தண் 

டி.ப்பதும், ஸா.துக்களைக், காப்பதும், யுத்தத்தில் ஓடாமலிருப்பதமே 
'தர்மமாகுமெனவும் ; அரசர்கள் யுத்தத்தில் முடிவடைவது சிறந்த 
தாகுமெனவும் ; க்ஷத்திரியர்களுக்கு செங்கோல் செலுத்துவதும், 

யுத்தஞ்சேய்வதும் தர்மமெனவும் பாரதம், சாந்திபர்வத்தில் கூறு 

இன்றார்.. பிரஹஸ்பதியும், யுத்தஞ்சேய்யாத க்ஷ்த்திரியனையும், 

தேசசஞ்சாரஞ்செய்யாத பிராமணனையும் பாம்பு எலிகளை விழுங்கு 

வதைப்போல், பூமியானது விழுங்இவிடுமிமன்கிழுர், இவைகளால் 
அரசர்களுக்கு யுத்தம் அவர்கள் சாதியின் உடன்பிறப்பேன வீளங்கின 

இவைகளானே காயனார் வம்ஸத்தவர்களை “* மறப்படைவாட் சுற்றத் 

தார் ” என்பது, 

... மதுஸ்மிருதி, 5-வது, அத்தியாயம், 99-வ.து சுலோகம் 

alagyo 5) சுவஹரஷா க்ஷி, யொவாஹ_ரசாய-யடு | 
வ 

வவெ 8 e170 sreomyS parwabour ee, 8 ௬ர.கதிரய?! 

(இ-ள்.) திட்டுப்போகும் நாளில் நாலுவருணத்தாருக்குள் 

பிராமணனுக்கு ஸ்ரநாகத்தாலும், க்ஷத்திரியனுக்து வாகனம் வில்லு 

வான் இவைகளைக் தொடுவதினாலும், வைசியனுக்கு உழவுக்கோல் 

தராசு கய்று இவைகளைத் தொடுவதினாலும், சூத்திரனுக்கு ஜங் 
இற்தடியைத் தொடுவதினாலுஞ் சுத்தியுண்டாகின் ஐது. * 

- மதுஸ்மிருதி, 8-வது, அத்தியாயம், 118-வது சுலோகம், 

an@) 5) BvoreO)y, accep 8; WoarT Su 6:11 OO 9] 

QureSzar eM .t OGalyy,\vr He ane) artoy-ve_r_5 Oe 
  ர 

* புத ஸ்மிருதி, 25-வ ஐ, சுலோகம்
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(இ-ள்). *'வாதிப்: பிரதிவாதிகளை பிரமாணங் கேட்கும் 
போது:பிராமணனைச். ச,த்தியமாய்ச் சொல்லென்றும்; க்ஷத்திரியனை 

உன்வாகனம் ஆயுதம் இவைகளின்மேல் ஆணையிட்டுச் சொல்லென் 

றும்; வைசயெனை உன்பசு தானியம், தகம் இவைகளின்மேல் ஆணை 

யிட்டுச் சொல்லென்றும் ; சூத்திரனை பொய்சொன்னால் பஞ்சமா 

பாதகங்களை யடையக்கடவேனென்றுச் சொல்லச்சொல்லி பிரமா . 

ணங்கேட்கவேண்டியஅ.” இதன் அங்கிலேய மொழிபெயர்ப்பு, 

“ He (the Judge) shall abjure a Brahman by saying, 

if you speak falsely, your truth willbe destroyed. A 

Kshatriya by saying your horse elephant and weapons 

will become useless. A Vaisya your cattle, seeds and gold 

will be unproductive. A Sudra, he shall abjure by saying, 

if you speak falsely all sins will be on your head”. Vide 

Macnaughten’s “‘ Hindu Law”. Vol. I, P. 248. 

இவைகளால் க்ஷத்திரியர் சதா ஆயுதத்தைக் கையில் ஏந்த 

வேண்டுமெனவும், தருமப்படி கத்தியாலடி.ப்பட்டு இறந்தவனுக்கே 

மோட்சமுண்டெனவும், தீட்டு நீங்கவேண்டின் வாள் வில்லைத் 

தொடவேண்டுமெனவும், சத்தியஞ்செய்யின் ஆயுதத்தின் மேல் 

ஆணையிடவேண்டுமெனவும், விவாக)்தில் கதத்திரியமாது பாணத் 

தைப்பிடித்து மணஞ்செய்துக் கொள்ளவேண்டுமெனவும், மந 

பைடீஈ9 சங்கலிகித பாரச புதர் ஸ்மிருதி யாதிகள் கோஷிப்பதால் 

ஆயுதம் அவனோடூ உடன்பீறப்பாக என்ணப்படூம், இக்கருத்தை யுட் 

கொண்டே உபமன்னிய மகருஷி ஏனாதிகாதகாயனார் வம்ஸத்.தவர் 

களை ''சஸ்த்திரதலோத்பவா” எனவும், சேக்கிழார் *வாட்சுற்றத்தார்”' 

எனவுங் குலத்தின்பேரி லேற்றிக்கூதிய௫. இதனாலும் நாயனார் 

கூத்திரியர் எனத் துணியப்பட்ட௮ு, 

Kshatriya=The Second Tribe, 7 
=-The military Tribe, | Rottler 
=A man of the Military > Winslow 

Tribe Wilson 
=The Royal Tribe, 

* பெரியபுராணம், சோமாசிமாறசாயனார் புசாணம், 1-வது செய்யுள், 

இருஞானசம்பச் தசுவாமிகள், புராணம் 95, 769, 958, 1168, 1827- ஒத 

செய்யுட்கள், இருரிலகக்கராயனார் புசாணம், 4-வ ம; செய்யுள்,



“184 கநத்திரியகுல விளக்கம். 

“The Kshatriyas belong to the Second or military 
Class. They are kings and Soldiers” Vide, The Rev. 
fH. Bower’s Essay on Hindu Caste P. 5. 

“ க்ஷத்திரியய் இரண்டாவது அல்லது படைபயிற்றுங் குலத் 
தைச்சாருவர், அவர்கள் உலகாள்பவரும், யுத்தரங்கத்தவருமாகுவர் ” 

'என்பதாம், பிர்மம் என்பது வேதம், ௮தை ஓதி, அ.தில்சொல் 

லிய அர்த்தங்களை அறிந்து அதின் தர்மங்களை ௮றுஷ்டிப்பவன் 

முக்கெபிராமணன் என்று அங்கிராவு கூறுகின்றார், இதைப்போல் 
௯ த்திரியன் என்னால் யுத்கத்தொழிலன் என்பது விளக்கம், ௮வ் 

யுத்தத்திற்குரிய நூ.ற்களையும், ஆயுசங்களையும், ஓதியும், பழியும் 
அதன் தர்மங்களை அனுஷ்டி.ப்பவன் க்ஷத்திரியன் எனப்படும், 

இதை உபலக்கணவிதி யேனப்படும். பரிமேலழகரும், 'கல்கி*:-- 
அதாவது ௮ரசன் தான் கற்றற்குரிய நாற்களைக் கற்றல், ௮வை 

யாவன அதநூலும், நீதி நாலும், யானை, குதிரை, தேர், படைக் 
கலம் என்றிவற்றினூல்களும் முதலாயின '' என்றுர், இவற்றால் 

வேதம் பார்ப்பாருக்கும், படை அசசருக்குமுரியதென் நேற் 

பட்டது. ௩ 

“The Rajaputs were a race of Warriors,+ who 
formed the ruling class, wherever they settled”. Vide. 
J. Talboys Wheeler’s History of India. Ch. VII. 

... * இராஜபுத்திரர்கள் யுத்தவம்ஸத்தவர்கள், அவர்களே ௮ர 
சாட்சி செய்யும் வகுப்பினருமாகுவர் * 

** The name Rajapootana is due to the fact that in 
this. region most of the pure Rajapoot clans or men- 
bers of the Great warrior caste, of old Aryans”. Vide, 
Longman’s School Geography, P. 189. 

“ இராஜபுட்டானாவிலுள்ள யுத்தவம்ஸத்தவர்கள் அல்லது 

இசாஜபுத்திரர்கள் பூர்வ ஆரியவம்ஸ த தவர்கள்.” 

“ First, the Priests or Brahmans; Second the 
Warriors or Fighting companions of the king, | called 

ட்ட ச இருக்கு, உள் &0-ம் 9 Baran. 
+ Vide Salem District Manual. Vol. I. P. 130. 

i. Vide, The Land of the Fire worshippers, Vol.I. Chap.1V, P.70.
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Rajaputs or Kshatriyas, literally, of the royal Stock.’* 
Vide.-A Brief History of. The Indian People, Ch. IV. 
P. 56. 

“முதலாவது ஆசாரியர் அல்லது பிராமணரும், இரண்டாவது 

யுத்தரங்கத்தவர் அல்லது அரசருமாகும்," 

“The Brahmans or Priests claimed the highést 
rank* But they seem to have had a long struggle with 
the Kshatriya or Warrior caste, before they won their 

proud position at the head of the Indian people.t 
Vide. W. W. Hunter's A brief History of the Indian 
people, Ch. IV, P. 51, 

“Garant அல்லத ஆசாரியர் உயர்ந்த ௮ந்தஸ்த்துடைய 

வர்கள், ஆனால் அவர்கள் இந்து ஜனங்களினது தலைமையை வ௫ 

SSDS க்ஷத்திரியர் அல்லது யுத்தவம்ஸத்தவர் களோடு பெரிய . 

சண்ஸட நடத்தியிருப்பார்களெனக் காணப்படுகின்றது”. 

“As the duty of the Sudra was to serve, of the 
Vaisya to till the ground and follow middle-class 
traders, so the business ofthe Kshatriya was to fight 
the public enemy, and of the Brahman to propitiate 
the national Gods’. Vide, A Brief Hjstory of the Indiar 

People, Ch. 1V, P. 51. 

*'சூத்திரருக் கடுமையும், வைசியருக்கு வர்த்.தகமும், க்ஷத்திரி 

யநக்த யுத்தழம், பிராமணருக்கு வணக்கமுமாகும். 

“The sacred class or Brahmins, are considered the 

chief of all created beings. The Military or Ksha- 
triyas are treated with respect. The third class or 
Vaisyas do not rank high: they are to perform all com- 
mercial and agricultural duties. The chief duty of 

  
  

* “Royal Stock:—Boyal—Qorgfsune, Stock=s2s8 அல்லது 

வம்ஸம் ; அதாவது இராஜலம்ஸம் * Vide. Percival’s English and 

Tamil Dictionary. 
i Brief History of Indian people, Uh. IV, P. 52. Uh, VIII. P..85,
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the fourth class or Sudras, is to serve the Brahmans.” 
Vide, Rev. J. Garrett’s History of India, Ch. II,-P, 19. 

“பிராமணர்கள் சிருஷ்டிகளுக்கெல்லாம் தலைமையாக மதிக் 

கப்படுகிழுர்கள், யுத்தத்திற்குரியவர் அல்லத க்ஷத்திரியர்கள் கனப் 
- படுத்தப்படுகிருர்கள், மூன்றராவஅ அல்லது வைசியர் வர்த்தகமும், 

சூத்திரர் பிராமணாளுக்கு வேலையுஞ் செய்யவேண்டும்.” 

“ The division into the four castes of Brahmans, 
Kshatriyas, Vaisyas, and Sudras; or the sacerdotal, 
the military, the industrial and the servile classes.” 
Vide, Pope's History of India, Ch. I, P. 84. 

“பிராமணர், க்ஷத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர் அல்லது WF 

சாரியர், யுத்தரங்கத்தவர் வர்த்தகர், ஏவலாளர் என கான்கு சாதி 

யாகப் பிரிக்கப்படும்,” 

“The first or highest caste is the Brahman or 
Priestly class ; The second the Kshatriya or military 
class; the third is the Vaisya class composed of 
husbandmen and merchants ; and the fourth is that of 
the sudras are labourers and agriculturists” Vide 
Mysore and Coorg, Vol. I, P. 817. 

பிராமணர் அல்லது ஆச்சாரியவகுப்பார் முதல் அல்லது 

உயர்ந்தசாதியைச் சாருவர்,; க்ஷத்திரியர் அல்லது யுத்தவகுப்பினர் 

இரண்டாவதெனப்படும், 

10௦ பெர்சி ரமாக 11 (06 0006 in its division of 
the people into four classes or castes. namely the 
Brahmans or Sacerdotal; the Kshatriyas or Military 
the Vaisyas or Industrial andthe Sudras or Servile.” 
Videj Montgomery Martin’s Indian Empire, Vol. I, 
Ch. I, P. 14. 

₹நோன்குசாதியுள் பிராமணருக்குக் குருத்துவமும், க்ஷத்திரிய 

ருக்கு ஆயுதத்துவமும், வைசியருக்கு உழைப்பும், சூத்திரருக்கு 

ஏவலும் பொருந்தும்,”
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“These people (the Hindus) from the oldest time, 
haveebeen distributed into various orders, all heredi- 

tary, which are called castes, of which four are the 
most remarkable ; the Brahmans, the Kshatriyas, the 
VaiSyasp and the Sudras; the first the priests, the 
second, the military orders; the third husbandmen and 
merchants ; the last the menial or servile class or 

caste.” Vide The Modern Orator Edmund Burke 
P. 806, ; 

“இந்துக்கள் தொண்டுதொட்டு ப.ரம்பரையாய் வரப்பட்ட 

அநேக சாதியார்களாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிரார்கள், அவற்றுள் 

பிர்ம க்ஷத்திரிய வை௫ய சூத்திரராகிய மாலும் உத்கிருஷ்டம், 

௮ல் முதல்வகுப்பினர், ஆசாரியர்கள், இரண்டாவதார் யுத்த 

ரங்கத்தார், மூன்றாவதார் உழவினர், ஈற்றினர் ஏவலாளர் எனப் 

படும்,” 

“THis is confirmed by tne Ramayana, which details 
the destruction of the military class and assumption of 
political power by the Brahmans, under their Chief 
Parasurama, marking the period when the military 
class, lost the umbrella of Royalty.” Vide Tod’s Rajas- 
than, Vol. I, Ch. III, P, 42. 

பரசுராமனால் புத்தவம்ஸத்தவர் அழிக்கப்பட்டதாக இரா 

மாயணத்தில் ஊர்ச்சிதம் செய்யப்பட்டது.” 

. “The first is the sacerdotal calss, the second 
military or appointed to defend the people; the business 

of the third, commerce; lending at interest. agriculture, 
and keeping herds of cattle ; and of the fourth, to serve 
the higher classes’. Rickard’s India. Vol. I. P. 6. 

“apse வகுப்பினர்கள் ஆசாரியர்கள், இரண்டாவது = 

னர்கள் யுத்தவீரர்கள் அல்லது மனிதர்களை பாதுகாப்பவர்கள், ; 

"ரூவதார் வர்த்தகர்கள், ௩2 ன்காவதார் ஊழியஞ் ப்பட ன்!
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“Miller in his historical view .of the English- 
Gevernment, observes that this. ‘distribution of the 

people into clergy, military husbandmen, and arti- 
ficers,-is to be found everywhere”. Vide. Rick- 
ard’s India, Vol. I, P. 9. s 

“மில்லர் துரை தனது சரித்திரத்தில் இங்கிலீஷ். தூரைத்த 
னத்தைப்பற்றி கூறவந்தவிடத்தில் ஆசாரியர்கள், யுத்தரங்கத்தார், 

பயிரிடுங் ஈ குடிகள், கம்மியர் என்னும் சான்குவகையான மனிதர்க 

ளின் பாகுபாடானது எல்லாவிடங்களிலுங் காணலாம்,” 

“ In Hindoostan, a name given by the Portuguese 

to the several classés into which society is divided, with 
fixed occupations, which have come down from the 
earliest ages. The original castes are four:—The 
Brahmans or sacred order, the Kshatriyas or Soldiers 
and Rulers; the vaisyas or husbandmen and merch- | 
antsand, and the sudras or labourers”. Vide. Caste in 
Webster’s Dictionary. 

“ign gra sao yrabOst_ae பரம்பரைப்பற்றிவந்த 

தொழிற்களின் பிரிந்தகூட்டமாகிய ஜாதிகள் நான்காம்: அவற் 

௮ள் பிராமணர்கள் அல்லது: பரமார்த்தமானவர்கள் ; க்ஷத்திரியர் 

கள் அல்லது யுத்தவீரர்கள், ஆள்பவர்கள் ) வைசியர்கள் அல்லது) 
வர்த்தகர்கள்; சூத்திரர்கள் அல்லது ஏவலாளர்கள் என்பதாம்,” 

“ Hitherto there bad only been four grand divisi- 
ons among the people:—the Brahmans or Sacerdotal 
class; The Kshatriyas or Warriors; the vaisyas or culti- 
vators; and the Sudras or servants. These castes could 
not intermarry with each other”. Vide. A Statistical 
Account of Bengal. Vol..I. P, 52 

“Kshatriya, the second or Warrior caste in the ancient 

‘Hindu social organization”. Vol. III.P. 52.285. 

“The Kshatriyas originally formed the second or 
Warrior caste of the Hindus”. Vol.1V.P.46. 222."
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“ Kshatriyas belong to the second or Warrior caste of 
. the’old Hindu system in Sanskrit times” Vide. 

Vol: IV. P. 829. 

“Kshatriya, the Soldier caste”. Vol. VI.P. 380. 

“ Kshatriya the second or Warrior caste in the ancient 
Hindu social organization” Vide. Vol. VII. 
ம், 215, 877. 

“ Kshatriyas formed the second or Warrior Caste in the 
ancient sanskrit classification” Vide. Vol, VIII. 

P. 43. 171. | , 
“ Kshatriyas, are formed the second or Warrior caste 

in the old sanskrit system” Vol. IX, P. 48. 

‘“ Kshatriya, the second or Warrior caste in the ancient 
Hindu social system” Vide. Vol. X. P. 81. 256. 

இவைகளில் “க்ஷத்திரியர்கள் மோன்டாவது வ்தப்பார் அலலது 

யுத்தரங்கத்தவர்கள்'' எனப்பட்டிருக்கன்ற அ. 

* Divided the people into four orders, the religious, 
the military. the commercial, and the servile’, Vide. 

Oriental Historical manuscripts. Vol. I. P. 209. 

ஆச்சாரியர், யுத்தரங்கத்தவரீ், வர்க்ககர், ஏவலாளர் என 

நான்கு வகுப்பினராகுவர்.”” 

“It has already been related that a man of high 
birth and military bearing called ai Nair. The Nairs 
constituted a distinct rank and caste at calicut. They eng- 

aged inno occupation except that jot a soldier. The 

Zamorin could not make a Nair ofa peasant, The Nairs 
being such by descent. At seven years old a little nair 
began to learn the art of war. and then he was taught 
the use of the various weapons. The Nairs never ceased 

taking military lessons”, Vide. The Voyages and Ad- 

yentures of Vasco-Da Gama. Ch.XIV. P. 154, 155, * 
26
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, -:**மலையாள தீதில் நாயர்களை* உயர்வானபிறவி அதாவது ஆயு 

ணன கா்கக் எனப்படும், அவர்கள் ஆயுதம் தாங்கவதல்லாமல் 

வேறுதோழில்கள் சேய்யாரிகள், சாமரினும் ௮வர்களை பயிரிடுபவ 
ராக்கார், நாயர்வம்ஸத்துப் பையன் ஏழவயதில் சண்டைசெய்யுங் கந 

வியைப் பழக்க. ஆரம்பிப்பான், நாயர்கள் ஆயுதம் பழதுதலைவிட்ட 

நீங்கார்கள்.” 

[ந Japan, The first werethe military class. They 
were addressed by the common people as Sama, Lord, 
and. were called Samurai. They had the right of 
wearing two swords”. Vide. Japan. P. 31. 

்'ஜபானில் முதல்வதப்பார் யுத்தாங்கத்தவர், அவர்களை சரமா 

அல்லது ௮ரசர்“எனப்பீடும், அவர்களுக்கு இரண்டூ வாளை யணியும் 
உரிமையுண்டூ,” 

“Samurai never went out without his sword, even a 
school boy going to school had one buckled on”. Vide 

Japan. P. 82, 
£ சாழராய் வம்ஸத்தவர்கள் கத்தியில்லாமல் வேளியில் புறப் 

படார்கள். ' ஸ்கூல் பிள்ளைகள்கூட ஸ்கூலுக்குப்போகும்போது 

ஒரகேடகம் வைத்திநப்பார்கள்.”” 

(In Japan,) It was formerly the custom for the 
military class to wear two swords. which were thrust 

through the girdle”. Vide. The Pictures of women in 
many Lands. P. 45, 

: ஜபானில் மலம் யுத்தரங்தத்தவரீகள் இரண்டூ கத்தியை யணிந் 

திநத்தல் வழக்கம்”. 
“ Corresponding swith this origin, to the first was 

assigned the office of teaching and guiding men ; to the 
second of ruling and bearing arms} to the third the pursuits 
of commerce, and agriculture; and to the last the serv- 

.ice.of the other three”. Vide. Revd Trevor's India. Its 
Natives and Missions P. 113, 

ப் இந்தப் பூர்வோற்பற்றிக்கு வொற்றுமையாகவே மனிதர் 

களுக்குப் போதித்தலும், வழிக்காட்டலுமாசய தொழில்களை 
  

* மலையாளத்தில் காயர்களையே க்ஷத்இிரியர்களாகக் சவனிக்கப்படும், £



a 
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முதல். வகுப்பினர்களுக்கும் ) 7 ஆளுதலையும், ஆயுதந்தாங்குதலையும் 

இரண்டாவது வதப்பினர்களுக்தக் ; வர்த்தகமும் விவசாயமும் மூன் மு 

வத வகுப்பினர்களுக்கும ; மேலே மூவருக்குப் பணிவிடை. செல் 

pee ஈற்று வகுப்பினர்களுக்கும் நியமிக்கப்பட்டது. 

மேற்கூறிய இந்துதேச சரித்திரங்களை யெழுதிவந்த 1H® 

லேய வித் தவான்கள் இந்து சாஸ்திரங்களை யனுசரித்து க்ஷத்திரி 

யர்களை ₹* யுத்தவீமர்கள் '' எனவும், “யுத்தவம்ஸத்தவர்கள்'' எனவும், 

“யுத்தத்திங்கரியவர்கள் '' எனவும், *' யுத்தரங்கத்தலர்கள் '' எனவும், 
யுத்தவீரர்கள் எனப்படுபவரும், யுத்தத்திற்தரியவர்களும் அரசர்களே 

எனவும், அவர்களுக்கு ஆயுதந்தாங்ததலே தோழிலேனவும், அவ்ர் 

யுதத்தொழிலையே செய்யவேண்டுமேன வும், வேறு தோ ழிலகள் செய்யப் 
படாதெனவும், ஜபானிலும் வாளையணியும் உரிமை அரசர்களுக்கே 

உண்டு எனவும், வாளில்லாமல் வெளியே புறப்படார்கள் எனவும் ; 

தேசகோக்கங்களையதிந்து எழுதயிருககின்றார்கள், இக்கோக்கங் 

களை யொத்தே ஸ்ரீமத் உபமன்னியரும், சேக்கிழாரும் ஏனுதிநாத 

நாயனாரை, தொமிலாலும் க்ஷத்திரியர் என விளக்ியிருக்கின்ருர்கள், 

அதில் ஆயுதந்தாங்கதலே அதந்நாயனநக்தம், அலர் வம்ஸத்தவர்களுக் 
தம் தோழிலேன விளக்க “ தன்மைத்தோழில் ” எனவும், அதையே 

அவரும், அவர் குலத்தவருஞ் செய்யவேண்டியதென விளக்க 

“செய்தோழிலாம் '” எனவும், அப்படி செய்யத்தகுக்த தொழிலை 

விட்டு வேறு தொழில் செய்யப்படாதென விளக்க “' தள்ளாத 

தொழில், ஆதைதொழில் ” எனவும், ஆயுதக்தாங்குதல் அவர் குலத் 

திந்கே பாத்தியதையுடையதெனக் தோன்ற * தலக்கர்மம், உரி 

மைத்தொழில், நந்தமது வாட்பயிற்று நற்றயம், மறப்படைவாட் சுற்றத் 

தார், தங்கள் தோழில் பூ எனவும் பலப்பிரயோகங்களால் விளக்கி, 

நாயனுரை க்ஷத்திரியர் என DY DS துன் முர்கள், இவைகளை உமா 

சிவாச்சாரியார் கவனித்தார் இல்லை. 

சேக்கிழார் பெரியபுராணம், இறப்புலி மாயனார் புசாணம், 

8-வது, செய்யுள், 

ஆலைசூழ்பூகவேலி யத்திருவாக்கூர் தன்னின் 

ஞாலமார்புகழின் மிக்கார் நான்மறைக்குலத்தினுள்ளார் 
நீலமார்கண்டத்தெண்டோ ணிருத்தர் தந்திருத்தொண்டேத்ற 

சலராய்ச் சாலுமீகைத் இறத்தினிற் சிறக்தநீரார்.
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இதில் சிறப்புலி நாயனாரை “ மறைக்குலத்தல ' "Ongar api, 

மஹறை--வேதம், குலம்--சுற்றம்”, சிறப்புலி நாயனார் வேதாத்தி 

யானஞ் செய்யுஞ் சுற்றம், எனாதிநாத காயனார் ' படைபயிற்றுஞ் 
சுற்றம் 5, ” 

பெரியபுராணம், பூசலார் நாயனார் புராணம், 
8 - வது, செய்யுள், 

அ௮ருமழறைமரபுவாழ வப்பதிவந்து சிகை த 
தருமுணர் வானவெல்லாந் தம்பிரான் கழன்மேற்சார 

வருநெதிமாருவன்பு வளர்க்தெழ வளர்ந்து வாய்மைப் 

பொருள்பெறு வேதகீதிக் கலையுணர் பொலிவினமீக்கார் 

க் 

இதில் “மறைமரபு” என வருஇன்ற.து. 

மறை- வேதம். 

மரபு--சற்றம், 

வேதசுற்றம்--பிரா மணாள். 

வாள் பட்டயம் 

சுற்றம் மரபு, 6 

வாட்சுற்றம் “க்ஷத்திரியர், 

பெரியபுராணம், இருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் புராணம், 

1224-வ௮, செய்யுள், 

- மாமறை மைந்தரெல்லா மணத்தெதிர்சென்று மன்னுந் 

தமலர்ச்செம்பொற் சுண்ணந்தொகுநவ மணியும்வீசத் 

தாமரை மலசோன்போல்வா ரரசிலைதருப்பை தோய்ந்த 

காமர்பொழற்கலசநன்னீ ரிருக்குடன் கலந்துவீச 

இதில் ** மறைமைந்தர் *?? எனப் பார்க்இன்றோம், மழை 

வேதம், மைந்தர் -ஈதஇிறுவர், மறைமைந்தர் “வேதத்தை யுடைய 

வர், படைச்சுற்றத்தார்--அயு தத்தையுடையவர், 

நம்பியாண்டார் நழ்பி அந்தாதி, துதி - கவி. 

பொன்னி வடகரைசேர்நாரையூரிழ் புழக்கைமுக 
. மன்னனறுபத்துமூவர் பதிதே மரபு செயல் 

* பெரியபுராணம், திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புசாணம், 11, 109, 

966-வ.த, செய்யுட்கள், தஞ்சைவாணன் கோவை, சளவியில், பரங்கயிற் , 

6 கூட்டம், 94-வது, செய்யுள்,
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பன்னவச் தொண்டத்தொகைவகை பல்குமந்தாதிதனைச் 

சொன்னமறைக்குலமம்பி பொற்பாதத் துணைதுணையே. 

மறைக்குலகஈம்பி 

. வாட்குல ஏனாதிகாதர் ட 

ஒவேதீத்திற்கு சு.ற்றமாய் நிற்பவர் வேதியர், ஆயுதத்திற்கு 

சகுற்றமாய் நிற்பவர் அரசர். இது மறுவாதி நூற்களின் சம்மதம், 

இதை நேரிக்க படைச்சுற்றத்தாராயய ஏனாதிகாத நாயனாரும் 

௮ரசரசே ! 
பெரியபுராணம், சண்டேசுர நாயனார் புசாணம் 

14-வது, செய்யுள். 

நிகழுமுறைமையாண்டேமுகிரம்பும் பருவம் வந்தெய்தப் * 

புகழும்பெருமை யு.பகயகப் பொருவில்சடங்கு முடித் தறிலின் 

இகழமுநெறியவல்லா த வெல்லாமியைந்த வெனினுக்தக் 

இகழுமரபினோஅவிக்குஞ் செய்கைபயந்தார் செய்வித்தார், 

இதில் சண்டேசுர நாயனார் பிராமணராதலால் “ ஓதுவிக்குர் 

தொழில் "உ அவர் மரபிற்கேயுரியதெனத் தோன்ற “ திகழுமாபி 

ஜேதைவிக்குஞ் செய்கை £? என்றார். ' ஐதுவிக்குச் தொழில் ?” 

பிராமணரது அறுதொழிலில் ஒன்று. இதைப்போல் படைபயிற் 

றல் 'அரசரது அறுதொழில் ஒன்று அதனாலேயே சேக்கிழார் 

க்ஷத்திரியதல எனுதிநாதநாயனார் வம்ஸத்தவர்களாகிய கிராமணிகளுக்கு 

படைத்தொழில் அவர் தலத்தையே யோட்டிவ௫மேனத் தேரிந்து 

படைச்சுற்றத்தார்” என்பது, இதனாலும் நாயனரை க்ஷத்திரியர் 

எனத்துணியப்படும், ஆயின இவைகள் உமாபதியின் மண்டைக்கு 

THEE ௮வர்குண ௮அழுக்கன் துணிபென்க. 

பெரியபுராணம், மூர்த்திராயனார் புராணம்; 

* 8-வது செய்யுள். 

௮ப்பொற்பதிவாழ் வணிகச்குலத்தான்ற தொன்மைச் 

செப்பத் தகுசீர்க்குடி.செய் தவஞ் செய்யவக்தார் 

எப்பற்றினையு மறுத்தேறுி கைத்தேறுவார் தாண் 
மெய்ப்பற்றெனப் up OG x விருப்பின்மிக்கார். 

வணிகம்--வர்த்தகம் ் 

குலம்--சுற்றம் 

வர்த்தகச்சுற்றம்.
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பெரியபுசாணம், மூர்க்க காயனார் புமாணம், 
-வ, செய்யுள், ‘ 

செம்பொழ்புரிசைத் திருவேற்காடமர்ந்த செய்யசடைக்கற்றை 

நம்பர்க்கும்பர்க் கமு.தளித்து ஈகஞ்சையமுது செய்தவருக் 

இம்ப்ர்த்தலத்தில் வழியடிமையென்றுங் குன்றாவியல்பில்வரும் 

.தம்பற்றுடைய நிலைவேளாண்குலத்திற் ஐலைமை சார்ந்துள்ளார், 

வேளாண்மை--பயிர்* € 

குலம்--சு.ற்றம். 

சர்க்க நாயனார் பயிர்செய்யுங் குலத் தவர்ர் 

ஏனாதிநாத காயனார் படைபயிற்றும் குலத்தவர், 

பெரியபுராணம், திருநிலகண்டகாயனார் புராணம், 8-வது கவி, 

அளவிலாமரபீன்வாழ்க்கை மட்கலமழதுக் காக்கி 
வளரிளந்திக்கட்கண்ணி மன்றுளா ரடியார்க்கென்றும் 

உளமூழ்ிறப்பின் மல்க வோடளித் தொழுகுகாளில் 

இளமைமீதூரவின்பத் துறையினி லெளியசானார். 

இதில் திருநீலகண்டகாயனாரை * மட்கலமாக்கும் மரபு ” 

என்றனர். மட்கலம்--மட்பாண்டத்தை, ஆக்கும்--வனையும், மரபு 

குலம் எனப்பொருள்படும். மட்பாண்டத்தை வனையுங்குலம் 

என்ற மாத்திரத்தானே “குயவர் ” எனத் தெரிவித்தலைப்போல் 

* மறப்படைவாட் சுற்றத்தார்” என்ற மாத்திறத்தானே கிராமணி 
களை க்ஷத்திரியர் என விளக்கும், இது பன்னூற்றுணிபு. 

பெரியபுராணம், கலியகாயனார் புசாணம் 5-வ௮ செய்யுள் 

எயிலனையுமுகன்முழக்கு மெறிதிரைவேலையின் முழக்கும் 

பயிறருபல்லியமுழக்கு முறைதெரியாப் பதியதனுள் 
வெயிலணிபன் மணிமுதலவிழுப் பொருளாவன விளக்குக் 

தயிலவினை த் தொழில் மரபிற் சக்கரப்பாடித்தெருவு 

தயிலவினை த்தொழிலையுடையவர் செக்கார். 

படை த்தொழிலையுடையவர் அரசர். 

* பெரியபுசாணம், மானக்களஞ்சார நாயனார் புராணம். 7-வது கவியும், 

செறுத்துணை நாயனார் புராணம், 2-வ.து, கவியையுங் சாண்க, 

| Vide, P. 184. Ch. VI. on the Original Inhabitants of India, 1887;
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பெசியபு. சாணம், திருமூல நாயனார் புராணம், 

11-வது; செய்யுள், 

அ௮ந்தணர்தஞ் சாத்தனூ சாமேப்ப்பார் குடித்தோன்றி 

முகர்தைமுறை நிரைமேய்ப்பான்்ூலு னனும்பெயருடையான் 

வர் அதனிமேய்ச்சின்றான் வினமாள வாழ்நாளை 

வெக்தொழில் வன் கூற்றுண்ண விடிசிலத் திடைவிழ்கதான். 

இதில் 1 ஆ மேய்ப்பார்குடி ” எனப்பட்டிருக்கின்ற து. ஆ-பசு' 

வை, மேய்ப்பவர்--மேய்க்கப்பட்டவர், குடி-குலம், கூற்றம், “பசு 

வை மேய்க்கப்பட்டவர் குலம்” பசுவைமேய்க்கப்பட்டவர். இடை 

யர், ௮து “சொல்லிய வமுதசாயர் தொ.றுவசே இடையரெ 

ன்ப” என்னு கிகண்டால் விளங்குவதால் ; திருமூலநாயனார் * இடை. 

யர்” எனப்பட்டது. இதைப்போல் ஏனாதிகா தநாயனாரை *: படைச் 

சுற்றத்தார் '” என ப்பட்டிருக்கன் றது. படை-ஆயுகம், சுற்றம் எ 

குலம், '* ஆயுதம்பயிற்றுங்குலம் ” ஆயுதம் பயிற்றப்பட்டவர் 

ஷத்திரியர், ௮து *'ஓகலே வேட்டலித லுலகோம்பல் படைபயிற் 

றல் மேதஞபோர்செய்தீட்டல் வேந்தர்செய் கொழிற்களாரு ம்்் 

என்பகால் தெளிவதால் ஏனுதிகாதநாயனர் க்ஷத்திரியர் என பசு 

மரத்தாணியைப்போல் ௮அறையப்பட்டது. 

ஏனாதிகா நாயனார் ௮ரச.ரல்லாதிருப்பின் சேக்கிழார் “ gy ait 

சுற்றத்தார்" என்னாவது, * போர்த்தொழிலைக் கற்றிருக்குஞ் சற் 

றத்தார்”” என்றாவது கூறியேமுடிப்பர், குலக்தொழிலெனப் 

பொருள்படும்படியாக *' மறப்படைவாட் சுற்றத்தார் '' எனக் 

கூறத்துணியார். வாட்படைக்குரியவரல்லாத பிரமகுல துரோ 

ளுச்சாரியார்* வாட்படைக்கற்று ரியோ தனாதியருக்கு ஆரி 

யராயிருந்தார், இருந்தும் ஏனாஇிரா தமாயனாருக்குப் படைத்தொ 

Po குலத்தொழிலெனக் கூறியதைப்போல், துரோணாச்சாரியா 

ருக்கும் ௮ப்படை த்தொழிலைக் குலக்தொழிலென நூற்கள் கூறி 

யெழவில்லை. துரோணாச்சாரியார் படைக்குரியவராகார், வேதிய 

ராதலால் வேதத்திற்குரியவரே It அது “ அலேகரசு மூக்கோ ன் 

* பாரதம், சாச்இபருவம், வீடுமனை 4. ண்டசருக்கம், 87-வனு செய்யு 

ளும், புதஸ்மிருஇ, 22-வது சுலோசமுங்கண்௪, 
* வால்மீராமாயணம், சுந்தரகாண்டம், 4-வது சருக்கம், 15-வது 

சலோகய் சாண்க.
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மனையே, யாயுங்காலையந்தணர்க்குரிய ” என்பதால் விளங்கும், 

அவ்வேதசகுற்றத்தாரை வாட்சுற்றத்தார் என்புழி வலகம் ஓப்புமா? 

அ௮வ்விதமாவது அவர் குலத்தவர் முழுதிலும் அ. த்தொழிலைத் 

தேரிந்திருந்தனரா ? குலமுழுதிலும் தெரிந்திருப்பினும் .௮.க்தொ 

ழிலை குலத்தொழிலெனக் கூற சாஸ்திரங்கள் சம்மதிக்குமா Pe 

்" மதுஸ்மிருதி, பத்தாவ தத்தியாயம், 78-வது சுலோகம், 

சு_நாய-38ாய-1க8காணாய_4ணா_நாய-1௯8-1ண0 | 

ஷஃவமாய.3ாவ ,வீலா-கா_ நஹ$ை_நாவவி.கி ॥ 

(இ-ள்.) “பிராமணன் தொழிலைச்செய்தாலுஞ் சூத்திரன் 

பிராமணசாதி யாகமாட்டான், ஏனென்றால் அவனுக்கு பிராமண 

சாஇத்தொழிலில் ௮இகா சமில்லையல்லவா ? சூத்திரன் தொழிலைச் 

செய்தாலும் பிராமணன் சூத்திரசாதியாகமாட்டான். ஏனென் 
முல் ௮வன் ஈனத்தொழிலைச் செய்தாலும் ௮வன் சாதி உயர்ந்த 

தல்லவா? இப்படியே இந்த விஷயங்களை பிர்மாவும் நிச்சயஞ் 

செய்திருக்கறுர் ”', இப்பிரயோகத்தில் ஒருகுலத்தவர் தொழிலை 

மறுகுலத்தவர் செய்யின் ௮து அவர்களுக்குக் குலம்தொழில் 

எனக் கூறலாகாவெனப்பட்டிருக்கன்றது, இதை கோக்க ஏஞதி 

நாத நாயனார் வேறு குலத்தவராயிருப்பின் சேக்கிழாருக்கு 

படைத்தொழிலை குலத்தொழிலெனக்கூற காவெழுமா$? சண் 
டேசுவர நாயனார் மாடுமேய்த்ததால் சேக்கிழார் ௮வரை 
இடையர் என்றனரா? அத்தொழில் அவருக்குக் குலத்தொழில் 

என்றனரா ? இல்லை, '* திகழுமாபினோதுவிக்குஞ் செய்கை” என்ப 

தால், ௮வர் பிராமணராதலால் அவர் மரபிற் குரிய *: ஓதுவித்தல்" 

அன்னோ அவருக்குக் குலத்தொழில் என்ளுர், அரசர்கட்கோ 

படைத்தொழிலை குலத்தொழிலெனக் கூறவும், குலமுழுதிலுங் 

கற்கவும் நூற்கள் முன்னிற்கும். இத்திறத்தானே ஏனாதிகா தாய 

னாருக்கு படைத்தொழிலை குலத்தொழில் எனவும், அவர் குலத் 

தவர் முழுதிலுங் கற்திருந்ததாகவும், சேக்கிழார் பெரியபுராணத் 
அள் சோனைமாரியாகப் பொழிந்தது. 

பெரியபுராணம், ஏனா இரா தராயனார் புராணம், 9-வது, செய்யுள், 

தோள்கோண்ட வல்லாண்மைச் சுற்றத்தோடக் தணையாக் 
;கோள்கொண்ட போர்மள்ளர் கூட்டத்தொடுஞ்சென்று
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வாள்கொண்ட தாயம் வலியாசே கொள்வகென 

ஹீள்சன்ற் செற்றத்தான் முன்கடையி னின்றழைத்தான். 

தோள் தோளை 
கொண்ட (ஆயுதமாகக்) கோண்ட ° 

* வல்லாண்மை வல்லமை போருந்திய 
சுற்ற த்தோடூம் சாதியார்களோடூம், த 

துணையாம் (தனக்கு) உதவியாக (வரும்) ். 

கோள் கொள்சையை 

கொண்ட மேற்கொண்ட, உடைய 

போர் யூத்த 

மள்ளர் forse go 5 

கூட்டத்தொடும் தொகுதியோடும், 

சென்று போய் 

வாள் (தம்மரபிற்குரிய) வாளை 

கோண்ட கோண்டிருக்கும் 

தாயம் உரிமையை 

வ்லியாரே வலியவர்களே 

கொள்வதென கொள்வதற்குரியவர்களென்று 

மூள்கன் ற மிகுதியாகிய 

செற்றத்தான் கோபத்தோடு 

முன்கடை.யில் தலைக்கடையில் 

கின்று இருந்து 

அழைத்தான் போருக்கறை கூவினான், 

(இ-ள்), “* தோளை ஆயுதமாகக் கோண்ட வல்லமை போருக் 

திய சாதியார்களோடம், தனக்கு உதவியாகவரும் கொள்கையை 

யுடைய யுத்தவிரர்களது தொகுதியோடும்போய், தம்மரபிற்குரிய 

வாளை கொண்டிருக்கும் உரிமையை வலியவர்களே கொள்வதத் 

குரியவர்கள் என்று கூரி, மிகுதியாகிய கோபத்தோடு தலைக்கடை . 

யில் இருக்கது போருக்கழைத்தான் 1% என்பதாம். இதில் போர்த் 

தொழிலைக் குலத்தொழிலாகக்கொண்ட அதிசூரன் மரபினர்களை 

£ தோள்கொண்ட சுற்றத்தார் ” எனப்பட்டிருக்கின்ற.அு. இதற்கு 
தோளை ஆயுதமாகக் கோண்ட குலத்தவர்"* என்பது பொருள், 
  

5 பிரமோத்தாகாண்டம், வெராத்திரி ம௫ூமை 19-வது, செய்யுள், 

27



198 க்ஷத்திரியகுல விளக்கம். - 

தோளை ஆயு தமாகக்கொண்ட வம்ஸத்தவர்கள் அரசரே ! அரசர் 

சள் தோளின் வலியைக்கொண்டு பகைவரைவென்று, சிலவ்ல 

கைத் தன்னடிப்படுத்துவதால் **தோள்கோண்ட சுற்றம் '” எனப் 
பட்டது, அதனாலேயே அரசர்களை தோளில் உதித்ததாகக் கூறு 
வது, போர்த்தொழிலை குலத்சொழிலாகப் பெருதபிறகுலத்த 

வரீகளை '' தணையாக்கோள் கொண்டபோர்மள்ளர் ?? என்னார் 

( தணையாக வருங் கொள்கையை புடையவர்கள் ” எனப் 

பொருள்பட, அதாவது :'குலத்தொழிலாகப் பெருதவர் 
aa” எனப்படும், ௮தை விளக்கவே '! துணையாங்கோள் ?!* 

என்னுஞ் சொல்லைவைத்தது சேக்கிழார், இதனால் குலத்தொழி 

லாகப் பெற்றவர்களை :' தோள்கோண்டசுற்றம் '” எனவும்; கரத் 
தொழிலாகப் பெற்றவர்களை ''கோள்கொண்டமள்ளர்'” எனவுவ் 

கூறிமுடி த்தார், 
இருக்குவேதம், புருஷளூக்தம், (8-வத, சுலோகம். 

ரா ஹணொஹ)8 வர வீசி | ஸாஹ.ாாஜ.5 2 கரத | 

ஊ௱-ஒ.க%ஷ_)ய0.௮. 95 ௨௨-0௨, ரகவ ன ॥ 

் ப்.சாம்மணொஸ்ய முகமாஹீத் பாகூராஜச்ய₹க்ருதா 8 

ஊருததஸ்யத்வைஸ்ய₹ பத்ப்யாம் சூத்சோ ௮ஜாயதார் 

(இ-ள்) பிராமணன் பிர்மாவின் முகத்திலும், க்ஷத்திரியன் 

தோளிலும் 1 வைசியன் துடையிலும், சூத்திரன் பாதத்திலும் பிற 

ந்தனர்கள். 

மதுஸ்மிருதி முதலத்தியாயம், 87-வ.ஐ, சுலோகம். 

ஷவ.3ஷாஷ)_த வாவ )2-௦௨) ௪௨-3௦வ0 ஹஜ) அ 8) 

3ுவஸாஹ-இ -வஜா_நா௦உரமித$ாண)௧௨ய௪ 16 
  

* “கோள்'' என்னும் முகணிலைத்தொழிற் பெயர் ₹ அச்காற்சொல்லுச் 
தொடுக்குங்காலை, வலிக்கும் வழிவலிச்சல மெலிக்கும் வழிமெலித்சலும். 
விரிக்கும் வழிவிரித்தலந் தொகுக்கும்வழி தொகுத்சலும், நீட்டும் வழிரீட்ட 
ஓம் என ஒ.ருந்தொல் காப்பியவிதியால் எதகைநகோக் :*சோள்'” என 
உண்டது. “கொள்ஸக'” ser) Quraeru@s. The saine as கொள்ளுதல், 
the act of getting, receiving or holding. (Rottler, Winslow.) 

ர், சைவபுரரணம், 59-25, y§Surud, 1, 2-வது, சுலோகக்கள், 
Census of India 1901 Vol XX Part I. P. 132, 

1 அயன் சோளுதித்தோர் :--அரசர் 11௦86 ௭1 sprung from 
the Shouldrs of Weer, i. ¢. Kings and Soldiers {Rettler). 

§ om nde 8, முதலத்தியாயம், 81-வத, சுலோகம்,
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y (இ-ள்.) பிர்மாவானவர் இந்த உலகத்தைக் காப்பாற்றுதற் 
STS தன் முகக் நோள் துடை பாதம் இவைகளிணின் து உண் 

டான பிராமண ௯ஃத்திரிய வைசிய சூத்திரவருணத்தாருக்கு இஃ 
மைக்கு மறுமைக்கு முபயோகமான கருமக்களைக் தனித் தனி 
யாச வகுத்தார். 

சாதிதூல், சுத்தசாதியுற்பவம், 1-வ. செய்யுள், 
a . 
ஆளுகான்முகன் முகத்தி 06 Some குலமுண்டாகத் 
தோளினிலாசவர்க்கந் தோன்றிடத் தொடைகடம்மில் 

மீளவும் வணிகர்தங்கள் மெய்க்குலமுதிப்பத்தாய 

. தூளிணை த்தனில் வேளாளர்சாதியுஞ் சனித்ததன்றே, 

கூர்மபுராணம், வருணாசிரமதன்ம முரை த்தவத்இியாயம் 

11-வது, செய்யுள். 

வேதியர்முக சதில்வேந்தர் விறல்கெழுதுணைத் தோள்வேற்பிற் 
கீது வணிகர்செம்பொற் குறங்கினிற் சதுர்த்தர்செய்ய 

பாதபங்கயத்திலீன்முன் பதுமன்முன்படை.த்த மூவ 

சோரதியமகங்களியாவு மாற்றுதற் கூரியராவசர், 

“In the first creation, by Brahma; Brahmans 
proceeded, with the Veda, from the mouth of Brahma; 
from his arms Kshatriyas sprung;so from his thigh 
Vaisyas; from his poot Sudras were produced; all with 
their females”. H. Bower’s Essay on Hindu caste 
ch. I, P. I * 

மேற்பகுதிகளில் *' மூகம் தோள் துடை பாதம் ” என்னும் 

அம்கங்களினின் று * பிர்ம க்ஷத்திரிய வைசிய சூதஇரர்கள் ' உதி 

த்த்தாக விளங்குகின்றது, இக்கான்கு சாதிக்கும் ஏற்பட்ட *ஓதல் 

படைபயிற்றல், வர்த்தகஞ்செய்தல் எவல்புரிதல் '' என்னும் ET ome 
தொழில்களும் மேற்கூறிய நான்கு, _அவயவங்களின் மேல் 500 

    

* Map amor earn, sande, ஆருமத்தியாயம், Hen BA 

புராணம், வலம்புரிசருக்கம், 98-வது செய்யுள், 148076 ௨௭0 (௦02 70, 
], 1, 817. Day's, The Land of the Perumall” ch. VII. P, 812, 

Revd Trevor’s India, Para. 39 ; Colebrooke’s “Essay on the Religion 
"Para, 271,
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லால், அவ்வவயவங்களினின்று உதித்ததர்க கற்பனை womens 

மாகப் பு. ராணங்களிற் படிக்கப்பட்டதேயன்றி வேதன் று, ௩ 

© 

“The Bhagvat gita,a work of great celebrity puts 

the following words in the mouth of Krishna. Mankind 

was created by me of four kinds, distinct in their princi-- 
ples and in their duties” Vide Colebrooke's Essay,* Vol. 
1], 1 175 

6 

“திருஷ்ணன் பகவத்கீதையில் மனிதர்கள் தன்னால் சிருஷ்டிக் 

கப்பட்ட தாகவும், அவர்கள் தொழிலால் வேறுபட்ட sree 

கூறப்பட்டிருக்கன்்றஐு. இவற்முல் இப்பூவுலகில் வசியாநின்ற 

மானிடப்பிறவிகள் யாவரும் ஒசேதாயின் த௫்தைவழியாய் வந்த 
வர்களேயன் றி வேறல்ல * அப்படிவர் சுவர்களை பெரியோர்கள் 

கான்குவகுப்பாக வகுத்து, நான்குதொழில்களை அவர்களுக்கு ஏற் 

படுத்தனர்கள், காலஞ்செல்லச்செல்ல தடிப்பேறி இந்கான்கு 

தொழிலாளரும் நான்கு குலத்தவர்களாக மாறினர்கள். அதா 

வது :--பிர்ம க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரர் எனப்படும், இவர்கள் 

நான்காகப் பிரியினும் எககுலத்தவர்களே !.௮தை விளக்குவாம், 

பிராமணருற்பத்தி, 

 இரதிராரனுடைய குலத்திலுதித்த க்த்திரியராகிய ஆங்கி 

சரைப்பற்றி அவர்கள் பிறப்பின்படி க்ஷ்த்திரியராயிருக்தாலும் 

ஆக்சே பிராமணரும், கஷத்திரியருமாயிருக்தார்கள்'' என விஷ்ணு 
“erm en tb, நாலாமம்ஸம் 2-ம் ௮த்தியாயங் கூறுகின்றது, “ ஆங்க 

ரர்கள் க்ஷத்திரியருக்குப் பிறக்சவர்களானபோ திலும் பிராமணர் 

களானார்கள் ”' என இலிலகம், வாயுபுசாணங் கூறுகின்றது, “இரு ' 

க்குவேதம் எட்டாவது மண்டலத்தில் கானவரின் ம.ரபுரைத்திருக் 

றது. இக்கானவ க்ஷ த்இரியனின் குமாரனாகிய மேதாதிதி என் 

பவனிலிருக்து கானவாயனர் “என்னும் மிராணணர்கள் உஇத் 

தார்கள்,” .* கார்க்கர் சைகியர் என்று சொல்லப்பட்ட ஷக் 

திரியர் பிறப்பிலே க்ஷத்திரியராயிருந்தாலும் பிராமண ரானார்கள் '” 
என விஷ்ணு புராணம், நாலாமம்ஸம், 19-வது, அத்தியாயல் கூறு 

* Vide, Charles Wilkins’ Bhagwat gita, Lecture IV, P- 22. 
‘+ Vide. A Brief History of the Indian people, ch. VIL, P. 79. 2 

 



க்ஷத்திரியகுல விளக்கம், 901 : 

இன்றது, *கார்க்கறுடைய சகோதரனாயெ மகாவீரியனுடைய குமா 
சஞய. உருக்குசயனுக்குப்பிறந்த குமாரர் மூவரில் இருவர் க்ஷத்திரி 

யசாயிருக்க, மூன்றாவது குமாரனாகிய கபி என்பவர் மாத்திரழ் 

பிராமணரானார் ?* பாஞ்சாலர் என்னும் க்ஷத்திரியரில் முதல் 

வனை மூடக்காலனிலிருந்து மாட்காகிய பிராமணர்கள் "தோன் 

".றினார்கள்”” என விஷ்ணுபுராணங் கூறுன்றத. ஆகிய இப்பகுதிக 

ளால் பி.ராமணர்கள் க்ஷத்திரியர்களிலிருந்து பிரிந்தசாக ஏற்படு 

இன்றது. அதனாலேயே பிராமணசை புத்தமதுவில் கூத்திரியருக் 

குக் இழ்ப்பட்டவரெனப்பட்டிருக்கின்றது, “1 (106 Buddhist 
Code of Manu the Brahmans rank below the Ksha~- 
triyas” P 82.4 என்பதால்விளங்கும். இதனால் க்ஷ த்திரியரே fics 

மணரென விளங்குவர். 

வைசியருற்பத்தி. 

: வைவஸ்வத மதுவுக்கு இட்சுவாகு, கீருகன், இருஷ்டன், 

சர்பாதி, நரிஷ்பந்தன், நாபகன், திஷ்டன், கருசன், பிருஷத் 

இரன் என ஒன்பது மக்கள் பிறந்தனர்கள், இவர்களுள் திருஷ் 

டன் என்பவனுக்கு நாபகன் பிறக்கான், அந்த நாபகன் தன் 

செய்கையில் ST [PbS SQM வையனானான்.” என விஷ்ணுபுரா 

ணம், காலாமம்ஸம், முதலத்தியாயங் கூறுகின்ற, இப்பகுதியால் 

வைசியரும் க்ஷத்திரியரில் பிரிந்தவர்கள் என விளங்குகின் றது. 

சூத்திரருற்பத்தி, 

6 வைவஸ்வதமதுவின் ஒன்பது மக்களுள் பிருஷ தீதிரன் என் 

பவன் குருவாகிய வதிஷ்டருடைய பசுக்களைக் காத்துக்கொண் 

டிருக்கையில் அப்பசுக்கூட்டத்தின் இடையிற்புகுர்த புலியைக் 

கொல்லப்போய் பிச௫ப் பசுவைக்கொன் றதினால் குருசாபம்பெற்று 

சூத்திரனானான்."' என விஷ்ணுபுராணம் காலாமம்ஸம், மு;தலத்தி 

யாயங் கூறுஇன்றது. ஆகிய இத்யாதிப் பிரமாணங்களால் க்த் 

திரியசே பிசாமணரும் வைசியரும் சூத்திரரும் ஆகப் பிரிக்தார்ச 

ளெனப்பட்டிருக்கின்று. 

* Vide. The Book and its story ch. IT. ற, 26. விஷ்ணுபுராணம் 

மூதலாமம்ஸம், 10-வது ௮,த்.தியாயம், 

» + Vide. Tod’s Rajasthan. Vol. L. ch. IT. P. 34, 35. 
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“From all that had been stated it is clear that of 
the descendants of the Patriarchs, for the+ purpose of 
convenience and for the benefit of the society and of 
the primary source of all the mainfold institutions, viz, 
the sacrificial system, a few adopted the profession of 
Brahmins; afew took up arms and became Kshatriyas. 

a few adopted the profession allowed to the vaisyas and 
the rest devoted themselves to the service of the other 

three classes” Vide, The Ancient History of India. Vol. 
I, Part. If. Ch. XI11, P. 225. * 

. “கோத்திரத்தலைவனுடைய வம்ஸத்தவர்கள் வசதியைகோக் 
யும், கூட்டத்தின் ஆதாயத்திற்காகவும், பலவித ஏற்பாடுகள் 

ஆரம்பகாலத்தில் எற்படுத்திக்கொண்டார்கள், அதாவது:--யா 

கஞ்செய்தலை லர் பேற்.றுக்கொண்டு பி.ராமணரானார்கள், சிலர் 

ஆயுதமெடூத்துக்கோண்டு க்ஷத்திரியரானார்கள், சிலர் வியாபாரஞ் 
செய்து வைசியர் ஆனார்கள்; மற்றவர்கள் மேற்கூறிய மூவருக்கும் 

தொழில்செய்தலை யேற்றுக்கொண்டு சூத்திரரானார்கள்'% இதனால் 

சாதி என்பது தொழிலால்* அன்றி பிறப்பால் ௮அல்லவெனத் 

அணியப்பட்டஅ, அப்படி பிரிந்தவர்கள். 

பிராமணர் :--பிரமத்தியானஞ் செய்யப்பட்டவர்கள் சாந்தம் 

தயை மூதலானகுணங்கள் சிறந்திருக்கவேண்டி யிருப்பதாலும், 

புத்தி பக்தி முதலிய விலாசங்கள் பிரகாிப்பது முகத்திலாதலா 

அம், ஓதல் முதலிய வேதாத்தியானங்களுக்கு முகமே முதற் 
கருவியாக நிற்றலானும்; பிராமணரை பிரமாவின்முகத்திற் பிறந்த 

வர்கள் என்றுங் கூறப்பட்டது.1 

க்ஷத்திரியர்: துஷ்டகிக்கரகமும், சிஷ்டபரிபாலனமுஞ் செ 

ய்ய புஜபலமே வேண்டியிருப்பதாலும், யுத்தவித்தை முதலிய அ 
* “The Brahmans possibly represent the Shamans or magici- - 

-.ans of the prehistome Turanian immigrants into India; the 
Kshatriyas their Aryan congutrors; the vaisyas, the mixed Ary- 
as and earlier settlers and aborigines; and the Sudras, the 
conquered earlier settlers, aud true aborigines of India?’ Vide. 
Dr. g. c. m. Birdwood’s ” The Industrial | ‘Aris of India, P. 38, 

ர் சங்கலி௫ெஸ்மிரு தி, 2 -வது, சுலோகம், 

+ பகவத்தேதை. 18-வது அ௮ச்தியாயம், 42-வது சுலோகம்,



ay SPU Go விளக்கம், 208. 

கள் புஜவலிமையாலேயே பிரகாசிக்க வேண்டியிருப்பதாலும்' 

க்ஷ்த்திரியரை பிர்மாலின் புஜத்தில் பிறந்தவர்கள் என் கூறப் 
பட்டது.” ச 

வைசியர் :--ஏறுமுதல் பயிர்செய்தல் ”கால்கடைகளைப் பாது 

காநிறல் தாரதேசங்களுக்குச்சென்று வர்த்தகஞ்செய்தல் முதலிய 
காரியங்களெல்லாப. துடையின் பலத்தினால் நிகழூவேண்டி யிருப் 

பதால் வைஜியர்களை பிர்மாவின் தூடையிற் பிறந்தவர்கள் என்று 

கூறப்பட்டது,* 

சூத்திரர் :--பாதொரு கல்விக்கேள்விகளின்றி முதல் மூவ 
ருக்கும் பணிவிடை செய்யப்பட்டவர்களும், அடியைப்போல் அதி 

கத்தாழ்ந்தவர்களுமாதலால், இவர்களை ,பிர்மாவின் பாதத்தில் 

பிறந்தவர்களென்றுங் கூறப்பஃடது.* 

“At the beginning of the world, they said, the 

Brahman proceeded from the mouth of the creator, the 
kshatriya from his arms, the vaisya from his thighs or 
belly. ard the Sudru from his feet, This legend is true so 

far, that the Brahmans were really the brain-power of 
the Indian people, the kshatriyas its armed hands, the 

vaisyas the food-growers, and the Sudras the down- 

trodden serfs”. Vide. Hunter’s Brief History of the 

Indian people Ch. IVP, 41. 

1 உலக ஆரம்பத்தில் பி.ராமணர் பிர்மாவின் வாயிலிருந்தும், 

க்ஷத்திரியர் தோளிலிருந்தும், வைசியர் துடை அல்லது வயத்றி 

லிருந்தும், சூத்திரர் பாதத்இலிருந்தும் உதித்ததாகச்சொல்லப் 

படுறது. பிராமணர் புத்தியின் வல்லமையானும், க்ஷத்திரியர் 

ஆயுதத்தோழிலாலும், வைசியர் ஆகார உற்பத்தியாலும், சூத்திரர் 

ஏவல் அடிமையாலும் ஜீவிக்கவேண்டியிருப்பதால் ) இந்நான்கு 

தொழில்களுக்கும் காரணபூதமாயுள்ள அவயவங்களை நேக்கி 

அதிலிருந்தே யுதித்ததகாகக் கூறியத”, இக்யாதிப் பிரமாணங் 

களால் பிர்ம க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரர் என்னு நான்கு வகுப்புள் 
    

* பசவத்தேைை, 18-வது, ௮.ச்.தியாயம், 45-வது, சுலோகம், 

ர பசவத்தேதை, 18-வது. அத்.தியாயம், 44-வது, சுலோகம். 

% t Vide, Mysore and Coorg, Vol. J, P. 31%,
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க்ஷத்திரியாது படைத்தொழில் தோளின் பேரிலேயே நீற்றலால், தோளில் 
உதித்ததாகக்கூறியது. இதை கோக்கயே சேக்ழோர் கிரரம்ணிதல 
னுதிநாதநாயனரும், அவர் சுல்றத்தாகம் க்ஷ்த்திரியராதலால் அதை 

விளக்க *தோள்கொண்ட சுற்றம்” என்றது. (தோள்--தோளை, 

கொண்ட்-*ஆயுதமாகக்கொண்ட, சுற்றம் தலம்), தோளை ஆயுதமாகக் 

கோண்டவர்கள் க்ஷத்திரியரே ! 

“That the man of war, living by the strength of his arm 

and ruling his fellows by the law of force, Should be 
typified as created tfrom the God's shoulder.” Vide 
Day’s, The Land of the Perumauls, ch. VII, P- 297. 

௨ புஜத்தினுல் ஜீவிக்கிறவர்களும், சாஸ்தஇிசங்களின் வலிமையினால் 

தம்மவர்களை யாளுகிறவர்களுமாகய க்ஷத்திரியர்கள் புஜத்திலுண் 

. டானுர்கள்”* 

. ““ The profession of a warrior requires the constant use 

of the strength and vigor of his arms and therefore the arms 

of Brahma”. Vide. The Ancient History of கர்ப 3701. ], 
Part. II.Ch. XIII. P. 228. 

! யுத்தரங்கத்தவர்கள்து தலந்தோழில் தோள்பலத்திலேயே நீற் 
றலால், அவர்களை பீர்மாவின் தோளிலுதித்தார்கள் எனப்பட்டது: 

மதுஸ்மிருதி, இரண்டாமத்தியாயம், 81-வ.து, சுலோகம். 

8௦2_)௦௩ரா ஹணஹ_ூஹா Fg jan, one இி.கடி | 

QGlaw, an, Gano ஆ௦(௩-௫உ வற )_த ௦8-௨2-௩90௧ i 

(இ-ள்). பி.ராமணனுக்கு மங்கள த்தையும்; க்ஷத்திரியனுக்கு 

பலத்தையும், வைசியனுக்குப் பொருளையும், சூத்திரனுக்குத் தாழ் 

மையையுங் காட்டுகிறபெயரை இடவேண்டிய. * 

மதுஸ்மிருதி, இரண்டாமத்தியாயம், 87-வது, சுலோகம். 

உர ஹவ வ. 4ஹகாவஷேழகாய-௦விவ,ஹ)௨௦௮0௦ | 

காெதாஷலாஜி கவ ஜஷெெற்டவெட an foros, OF ॥ 

(இ-ள்) “பிர்மதே ஸசை விரும்புற பிராமணருக்கு Qos 

வயதிலும், பலத்தைவிரும்புகிற க்ஷத்திரியனுக்கு ஆ2 வயதிலும், 

* Vide. Charles Wilkins’ Bhagwat Gita, ch. XVIII. 2 85, ° 
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பொருளை sternly Sie Sonumag எட்டுவயதிலும், கணியான் 
செய்யச் தக்கது,” 

மதுஸ்மிருதி, 11-வது அத்தியாயம், 84-வ.௮, சுலோகம், , 

க்ஷ.தி, யாவாஹ-ஃ-வீயெ.-.ண_க நரெஒாவஉிர ம 61 

ட9.௩.௧90வ௯)ஸ.௫௨௭.ச௨/கணா0ஷிலொ 2631 ai 
ட 

(இ-ள்,) க்ஷத்திரியன் தன் புஜபலத்தினால் தன்னுடைய ஆபத் 
தைப் போக்கக்கடவன்.*? இப்பகுதிகளில்கூறிய பலத்திற்கு இட 
மாய்கிற்பதும் தோளே 1 ௮ தனாலேயே 1 தோள் கோண்டசுற்றம் ” 

என்றது நாயனார் சுற்றத்தாரை, ௮ரசனது நீதியை கோல்மேல் 

வைத்தும், ௮வனது தண்ணளியை குலடகிழலாகவைக்தும், தோ 

ளின் வலியை தோளாகவைத்தும் கூறுவது ஓரிலக்கணை, 2 gn 

உபசா.ரவழக்கெனினும் பொருந்தும், 

பெரியபுராணம், Bos Osh poy, 85-வ௮, செய்யுள். 

கற்றமிழ்வரைப்பினோங்கு நாம்புகழ் திருநாடென்றும் 

பொற்றதடந்தோளால்வையம் போதுக்கடிந்தினிது காக்குங் 

கொதற்றவனஈபாயன்பொம் குடைநிழற் குளிர்வதென்றான் 

மதற்றதன்பெருமை ஈம்மால்லரம்புற விளம்பலாமோ. 

இதில் அரசர்கள்  தோளினால் நிலவுலகத்தைப் பிற ௮ரசர் 
களுக்கு உரித்தாகும் பொதுமையை நீக் அல்பவர்" எனப்பட் 

டிருக்ன்றத, இதனால் தோள் அரசர்களுக்கு இன்றியமையாக் 
கருவியென்றேற்பட்டது, 

, பெரியபுராணம், மூர். த்திநாயனார் புராணம், 28-வது, செய்யுள். 

தாமுஞ்செய லின்மொரு மன்னவன் முங்கவேண்டுங் 
கூழுங்குடியு முதலாயின கொள்கைகத்தேஸஞ் 

சூழும் படைமன்ன ௨ன் றோளிணை காவலின்றி 
வாழுந்தகைத் தன்றிந்த வையக மென்றுசொன்னார், 
  

* (க்ஷ.தி,யாணாை வீய.) -க்ஷ்ரியாணாந்துவீர்யசா'" என் 

28
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Qu பாசுரத்தில் வரும் ட மன்னன்றோளிணைக் காவலின்றி 

வாழுக் தகைத்திந்த வையகம்'” என்பதற்கு “அரச்னஅ இரண்டு 
புஜங்களானுல் கார்க்குல் காவலல்லாலல், இவ்வையகம் வாழ்வடை 

யும் தகுதியையுடைய தல்ல” என்னார், இதில் தோளின்வலி ௮.7௪. 

ருக்கே' சிறந்தசெனவும், ௮த்தோளைக்கொண்டே ௮௩சன் *ள 

வேண்டுமெனவுக் கூறிய சேக்ொரசே, எனாதிகாதகாயனார் சுற்றத் 

தரர்களை 4 தோள்கோண்ட சுற்றம்” என்றார், இதனால் ௮வர் 
கருத்தும் ௮ரசெனவே முடியும், 

சீவக௫ர்தாமணி, சச்சந்தன் சரித்திரம். 

257-வது, செய்யுள், 

ன தோளினால் வலியராகித் தொக்கவர் தலைகள்பாற 

வாளின் பேசினல்லால் வாயினாம் பேசஹேழற்றேன் 

காளமேகங்கள் சொல்லிக் கருணையாஜற் குழைக்குங்கைகள் 

'வாளமர் நீந்தும்போழ்து வழுவமுக் தொழியுமென்றான். 

ஆகிய இப்பாக்களால் க்ஷத்திரியருக்குப் புஜமே பிரதானம் 

எனப்பட்டது, இதையலுசரித்தே அதிசூரன்மரபினர்ககோ “தோள் 

கோண்ட சுற்றம்'” எனப்பட்ட. ஒருவனுக்குத் தோள் எவ்விதம் 
இன்றியமையாக் கருவியாயிருக்கன் தோ அவ்விதமாகவே க்ஷத்தி 

ரியணுக்குப் போர்த்தொழில் தோளோடு நிற்கின்றது. இதனானே க்ஷத் 
திரியரை '' புஜபலப.ராக்கிரம சாலிகள் '' என்பது உலகம். ௮மசத் 
தாரும் க்ஷத்திரியர்களுக்குரிய பல பெயர்களில் “பாகுஜா'' என்னும் 

பெயரும் ஒன்றென விளக்குகின்றார், 

௮மரம், இரண்டாங்காண்டம், க்ஷ்த்திரியவர்க்கம், 
408-வது, சுலோகம், 

- 8-இய.ாவிஷிகொ மாதெததா 
.பாூஹ.ஜ 5 க்ஷகி,ரயொ விறாட। 

மூர்தாபிஷிக்தோ ராஜங்யோ 

பாகுஜ் க்ஷத்திரியோ விராட் | 

இதில் வரும் (யாஹு) “: பாகுஜா 1 என்பது “ பட்டா 

. பிஷிக்தாளான அரசர்களுக்கும், அ௮ந்தவம்ஸத்தில் பிறந்தவர் 
களுக்கும் பெயர் என்தேற்படுசன்றது, “பாஹ-ு” என்பது 

தோளையும், £ ““பாஹ-பஜா” என்பது அரசனையும் விளக்கலால் ; ' 
6
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தோள்கொண்ட சுற்றத்தார்களாகிய ஏனாதிசாதகாயனார் வம்ஸத்த 
வர்களும் அரசரே ! இதனால் தோள்வலி க்ஷத்திரியர்களுக்கே 

யன்றி பிற.குலத்தவர்களுக்கு அன்று, அப்படியில்லாமையிஞளு 

லேயே பிறகுலத்தவரை சேக்கிழார் “'துணையாங்கோள் கோண்ட 

போர்மள்ளர்” எனக் கூறிமுடித்தது, துணையாக வருங் “கொள் 

கையை மேற்கொண்டொழுஇயவர்கள், அல்லது கரத்தொழி. 

லாகப் பெத்றவர்கள், குலத்தொழிலாகப் பெருதவர்கள் எனப் 

படும், ஆய இத்தியாதிப் பிரமாணங்களால் wagers குலத் 

தொழில் உலகாள்வதும் படைபயிற்றலும் என்தேத்பட்டது, yap 

அள் படைபயிற்றலைமே தலத்தொழிலாக ஏனாதிநாத நாயை: அவர் 

சுங்றத்தார்களாகிம கிராமணிகளும் புரிந்துவந்ததா, அதைவிளக்கவே 

 தன்ளாததங்கள் தோழிலுரிமைத்தாயம் (தன்ளாத -- தள்ளக்கூடரீத, 

தங்கள் - தங்களுடைய, தோழில் -படைத்தோழிலுக்த, உ௰மை-பாத்தி 

யதையுடைய, தாமம் - சுற்றம்) எனவும், தங்கள் தலத்தாயத்தின் ஆனாத 

சேய்தோழிலாம்'” (தங்கள் தங்களுடைய, தலம் * வம்ஸத்திலுதித்த, 

தாயத்தின் -சுங்றத்தார்களுஃக, ஆனுத--நீங்காத, சேய்தோழிலாம்-- 

செய்யத்ததந்த தோழீலாம்,) எனவும் “*நநீதமது வாட்பயிட்றும் நற்ருயம்'” 

(நநீதமது “'நம்ழூடைய, லாட்பயிற்றும்-வாளைப்பயிற்றும், நறறுயம்-- 

நல்ல உரிமை) எனவும்; “மறப்படைவாட் சுந்றத்தார்”' (மறம் அ கொலைபு£' 

யும்,வாட்படை--வாளாயுதத்தையுடைய,சுங்றத்தா *--தலந்தாரீ) எனவும் 

“தேோள்கொண்ட வல்லாண்மைச்சுற்றம்' (தோள் -தோளை, கோ.௮ட- 

ஆயுதமாகக்கோண்ட, வல்லாண்மை-ஆண்மைபோருந்திய; சுற்றம் 

தலம்) எனவுஞ். சேக்கிழார் கீராமணிகளை க்ஷத்திரியர்கள் எனவே 

சோனைமாரியாகப் பொழிந்தனர். இப்பிரசனைகளுக்கு முன்னெ 

ங்கே உமாபதிவாக்கிற் இருப்பேர்ப்படும். அந்தோ! அவரது 

அற்பவிசாரணை என்ன ! அனர்த்தஞ்செய்தது, மக்தபுத்தியுள்ள 

வன் பூமியிலிருக்தாலும், மலையின் மேலிருக்தாலும் உண்மையைக் 

காணமாட்டான் என்பது பாரதவாக்கு; “கல்லாவொருவன்குலகலம் 

பேசுதல் (நெல்லினுட்பிறக்க பதராகும்மே” என்னும் வாக்கி 

யத்தை ௮திவிரராமபாண்டியர் । இவ்வுமாபதி திவாச்சாரியார்க்கெ 

னவே சேமித்தனர்போலம், அறியசமை ! அறியாமை 1 

காசிகாண்டம், சிவசன்மாவை யியம Oar Bi Oar arog Bur ww, 

. 44-வது, செய்யுள், ் 

செடியகந்தர மறைக்இழவர் கேமியரசா 

° படியில்வாழ் வணிகர்முன்னம் வெருவாது yf eit
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தடிகணரீட்டிய சதுர்த்தரையதோமுக: மெனு 

சொடியபாழ் கரசனிட்டுடல் குறைத்திடுதியால், * , 

(இ-ள்.) “வேதியர் வேந்தர் வணிகர் என்னும் முக்குலத் 
தவர் சமுகத்தில் சதுர்த்தனாகிய சூத்திரன் ௮ச்சமத்தவனாய் நீட் 

டியகாலை மூடிக்காதிருப்பானேயாகில் அப்படிப்பட்ட ஞூத்திரனைக் 

கொடிய பாழ்ஈரசில் தள்ளி gags துண்டுதுண்டாக கறக 
இக் குறுக்குங்கள் ” என்பதாம். இதுவே சூத்திரனுஷீடய பூர்வ 

ஸ்திதி. இவ்வித ஸ்திதியையுடைய சூத்திரகுலத்தவனாகிய *: சாம் 

புகன ”” பிராமணருக்குரிய ஒழுக்கத்தை மேற்கொண்டு தவஞ் 

செய்தலை பொருக்காத ஸ்ரீராமர், ஏனா இகாதரும், அவர் சுற்றத் 

தாளும் சூத்திரகுலசக்.தவராயிருப்பின், அவ்வ.ரசத்தொழிலாகய 

படைத்தொழிலை குலக்தகொழிலாக மேற்கொண்டொழுக ௮ 

சர்கள் இடங்கொடுப்பர்களா ? இதையாவது உமாபதி யோக் 

தனரா? 

மதுல்மிருதி, 10-வ, அத்தியாயம், 96-வத, சுலோகம், 

சீவெ௦._௧.௱௱௭)ஷஹவெ.-ஃணாவ)_
நய௦ம.அ 8 

-௩கெவ௫ாயஷீ௦வு..தி8வி8டு 5 9-கிகஹி3விக 

(இ-ள்). “க்ஷத்இரியன் சவஜாதி விருத்தியினுலும், ow Au 

விருத்தியினாலும், பிழைக்கக்கூடாதபோது இரசம் மு. தலான 

வியாபாரஞ் செய்தாவது பிழைக்கலாமே யல்ல எவ்வித ஆபத்தி 

அந் தனக்கு மேலானஜாதியான் தொழிலைச்செய்ய எண்ணல் 

கொள்ளக்கூடாது,*” ஆயின் கஷத்திரியனுக்கு ஆபத்துகாலம் வந்த 
வழியும் வேட்பித் தல் முதலிய வேதியன்தொழில் இழிர்ததேயாம்; 

தன் சாதிக்காயிலும் மேல்வருண த்தார்க்குரிய சவனத்தொழி 

லை ச்தான் விரும்பலாகாது என்றம், அஷத்திரியலுக்கு ஆபத்துக் 

காலத்தில் பசுக்காத்தல் உழவுமுதலிய வைசியன் ஜொழிலால் ஜீவிப் 
பது இறந்தது என்றும், தனக்குக் கீழ்ப்பட்ட சாதியினுடைய 

பாவமான சீவனவிருத்தியை ௮னுட்டிக்கவேண்டுமென்றும் வ9 

ட்டால் விதிக்கப்பட்டது, கத திரியனே தனக்கு மேலான சாதி 

யாகிய பிராமணன் தொழிலைச் செய்யப்படாதெனக் கூறும்போது 

* Vide, Essay on Hindu Caste. Ch. I, P..6, 11; Halled’s 
Code bf Gentoo Laws Ch. XXI P. 7.
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ஏனாதிகா தாயனார் சூத்திர ராயிரும்து அ ரசத்தொழிலைச் செய்யின் 
அவர்ததி யென்னாகும், . 

“Jn one part of Kistna yajur veda and also of 
chandogia Brahmana of Sama Veda, itis said that 
whatever had been stated or ordained by manu for the 
benefit of mankind must be received and used as 
medicine to the body”, Vide, Ancient History of India 
Vol. I. Part, IT. Ch, UX. P. 156. 

௫, வேதங்களால் ஒப்பப்பட்டு, மனிதருக்கு ஐர் ௮விழ்த 

மாகக் கொடுக்கப்பட்ட.” அத்தகைய மதுவே உயர்ந்த சாதி 

யான் தொழிலை, தாழ்க்தசாதியான் செய்மப்படாது என்முர், 

மதுஸ்மிருதி, 10-வது, அ௮த்தியயயம், 96-வது, சுலோகம், 

யொலொலாஉயமொஜா..௧.2க வாகீவெடி- அஷ க33வி 9] 

_தயாஜா.சிய..?5௦கரகாக்ஷ்ஷ_வேஉரவாஸயெசு 

(இ-ன்.) ** தாழ்ந்த சாதியான் பொருளாசையால் தன 

ச்கு மேலான சாதியான் தொரழிலைச்செய்தால் ௮வன் பொருண் 

முழுமையும் அரசன் கரகித்துக்கொண்டு அவனையும் உடனே. 

ஊரைகவிட்டோட்டுக *'.* இச்சுலோகத்தை “ues” (Rev. H. 

Bower) 3@fwi srAupAu £' இந்து ஜாதி ” (111000 08516) 
என்னும்புத்தகம், 28-வ௮ பக்கத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கின மார். 

‘¢ A man of the lowest class, who through, cove- 
tousness lives by the acts of the highest, let the King 
strip of all his wealth, and instantly banish”.+ . 

* Vide, Aucient History of India Vol. I. Part II, ch, VI, P, 93. 
opus தி, 2-வது, ௮.ச்.இியாயம், 72-வது, சுலோசம், சக்கவித ஸ்மிருதி, 
19-வது, சுலோகம், 

ர மனுஸ்மிருதி, 8-வது sai Games, 21.7-வ௮, சுலேரகம், 
221-வது 
228-வ.து 

3 fy 418-a @ 

ட 9- ௨௮, அத்தியாயம், 224-வ;ஐ ,, 
5 225-2 @ . 
Fr 10-௮௫, of Burund, 97-வது 6 , 

* என்னுஞ் சுலோகங்களையுங் கவனிக்க, 

  

93 93 22 2 33 

33 12 ”
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மதுஸ்மிருதி, 8-வ, அத்தியாயம் 410-வது சுலோகம், 

வாணி௫)கா௱ பயெொ)௦க--வீடிகரஷிேல le 

௨ நாவா ௯௲ண௦௦வெவஉரஹ)௦:௫ு௨௦.அ௮ந _நாட॥ 

(இ-ள்). 6 அரசன் வைகியனை வர்த்தகம் வட்டி. வாங்குதல் 

ப்யிரிடதல் பசுவைக்காற்றல் இவைகளையும், சூத்திரனை துவிஐ 

் ஜாதிகளுக்குப் பணிவிடையுஞ் செய்யச் சொல்லவேண்டிய, ௮ப் 

படிசெய்யாவிட்டால் அவர்களைத் தண்டிக்க,*' இக்கருத்தைக் 

கொண்டான்ருார் கோல்புருக் துரை, 

“The king should order each man of the mercan- 
tile class to practise,trade, money-lending or agricul- 
ture and attendance on cattle; and each man of the 

servile class to act in the service of the- twice-born. - 
If they refuse to do so, they should be amerced by. the 
king.” Vide, colebrook’s Digest of Hindu Law, P 10, 

புதஸ்மிருதி, 81-வத, சுலோகம், ர 

ஹயஃா_ந-பஷா_ந௦வண-4ா நாசராஸல_ாணாண। 
வ ௦ ௨7 த் 

(இ-ள்), “பிராமணசாதஇயாருக்கும் பிர்ம்மாசரியம் முதலான 

ஆச்சரமத்தார்களுக்கும் ௮வர வர்களுக்கு விதித்தப்படி ஈடப்பது 
ஈன்மையாம்,”' 

புதள்மிருதி, 82-வ௫, சுலோகம், 

விஹி_தாகாணெவ..கிஷிலவஷெவ0_௩_ஈஈ௯வா_ச 8 

் (இ-ள்.) * அவரவர்களுக்கு விதித்த காரியத்தைச்செய்யா 

மல் விதிக்கப்படாத காரியத்தைச்செய்தால் கரகங்கடைக்கும்”. ° 

புதஸ்மிருதி, 88-வது சுலோகம், 

விஹி.க8க௦வ$ஷொறாஷகாகா௱யி.கவழா 8 

(இ-ள்.) ்* அவரவர்களுக்கு விதிக்த யுக்தமான காரியத் 

தைச் செய்யாதவர்களுக்கு இராஜன் தக்க ஏற்பாடுசெய்து ௮வ 

னவனுடைய குலதர்மத்தைச்செய்யும்படி சர்திரு த்தவேண்டியஅ "* 

ப ட... தரும, Mysore and Coorg, Vol I.-P, 817, ட 
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ப.ராச.ரஸ்மிருதி, ஆசாசகாண்டம், 1-வ2, அத்தியாயம், 
கு க ்் 

> 57-வது, சுலோகம். 

So ஒல்கா ஹ்ஹா? 550௯1) 

» BIS HSS wr0 SS Ege பண பய் ॥ 

(இ-ள், நான்கு வருணத்திற்கும் தருமத்தைக் காக்கத்தக் :. 

௧௮ ஆசாரம், அதைத்தவறின தேகமுடையவர்களுக்குத் தருமம் 

முகங்காட்டாதொழியும்,”.* என்பதாம், அசா ரத்தினால் ஆபுள் 

செல்வம் இகலோக பரலோகம் இவைகளைப் பெறுவார்கள். ஆச 

ரட் தவறினவர்கள் இவைகளைப் பெறுவதில்லை, ஸத்புருஷருக்கு 

ஆசாரம் லக்௲ணமாமென்று, பாரகம் ௮னுசாஸ னிகபருவம் கூறு 

இன்ற.” “அசாரம்'” என்பது இச்சித்தப்பொருளை த்தருவது, என 

வே, புண்ணியமுண்டாவத, ஆசாரம், ஒழுக்கம் என்பன ஒரு பொ 

ரூட் களவி, '*பிராய௫ித்தம்'' என்பது வெறுப்பைத்தருகன்ற 

“பாவத்தை யொழிப்பது. இவ்வாசாரம் பிராயசித்தம் என்னுமிர 

ண்டினானும் உலகத்துள் யாவரும் புண்ணியலோகத்தை யடை 

Ben pont என்று வேதங் கூ.றுகன்றஅ. இத்யாதிப் பகுதிகளை 

கோக்க ஏஎனாதிநாதகாயனார் அரசரல்லா து வேறுகுலத்தவராயிருப் 

பின் அக்குலத்திற்குத் தாழ்க்தசாதியான் தொழிலைச்செய்ய இடங் 

கொடுக்குமேயன் றி அரசத்தொழிலைச்செய்ய இடங்கொடுக்குமா? 

இவுக கலியுகப் புலவரின் களிமண்மண்டையில் யேறவில்லையே ! 

௮ந்தோ | நம் உமாபதி ஸ்மிருதிவழங்கும் ஊரிலுங் குடியிருக் 

தறியார் போதும், 

மதஸ்மிருதி, 6-வது, அத்தியாயம், 41-வ.த, சுலோகம். 

ஜா.கிஜா நவஉ£ஒும8.3ரநுவெடணிய83ா௦ாட₹வி௯ி | 

and 0p.) ஓய 84௦ புறவய ?-1௦வ .சிவாஉ௦ யல ॥ 

(இ-ள். 1! அரசன் சாதித்தருமம் தேசத்தருமம் வியாபாரி 

களின் தருமம் குலதருமம் இவைகளை நன்றாய் அறிந்து அதற்கு 

விசோதமின்றி தான் இர்மானிக்கவேண்டியது”* என்பதாம், 

    

* புஅஸ்மிரு இதி, உவ.து சுலோகம், 

* மறுஸ்மிருதி, 7-வது. அச்தியாயம், 85-வது, சுலோகக் *ரண்க, 

பராசர ஸ்ம்ருதி, ஆசாரகாண்டம், முதல் அத்இயாயம், 64-வது, சுலோகம்:
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சேந்தன் திவாகரம், 

5 வருணக்காப்பிற் பிறழாகெறிகிலை 

பெனுதற்பொருளான் பேணும்பேற்றி 

யறகிலையறமென் றறைக்தனர்புலவர். ம 
€ 

பிங்கல நிகண்டு, 

te வருணக்காப்பிற் பிறழா நெதிநிலை f 

பெறுதற்குரித்தாய்ப் பேணும் பேத்றி 

யறகிலையறமென் றஐறைக்தனர் புலவர், 

௪ சூடாமணி நிகண்டு, 

தந்தமின்வருணக் காப்பிற் ரும் பொருளாலேபேணல் 

அந்தவாறியற்கை தம்மு எறகிலையற மென்ஞாகும்.* 

இச்சூத்திரங்களின் கருத்தை டாக்டர், உவின்சிலோ (01. 
Winslow) ஆரியர் தமது அகராதியில் அறநிலை அறம்” 

One of the six .yr@ue, “ The duty of the ‘king to pre- 
serve his subjects-from breaking the rules of the res- 
pective ௨5165”. என மொழிபெயர் இருக்இன்றார். ௮தாவ.த:-- 
வேந்தன் தன்னாட்டில் வாழுகின்ற குடிகளை மரு பராசரவிதி 

களை பனுசரித்து அந்தந்த குலத்திற்குரிய தொழில் வரம்புகள் 

கடந்து நடவாதிருக்கப் பா.துகாத்தல் ௮7௪சச.து ௮றுவகையற்த் 
தில் ஒன் றயெனச் செப்புகின்றார், இரட்லரும் (Rottler) அற 

நிலையறம்--(0 ஐலா the Rights and Privileges of his 
subjects: தத்தம் வருணத்திற் பிறழாது நிலைபெறப்பா.து 
காத்த லறகிலையறம்'” என்றார், வியாசரும் ‘ அரசன் யாக் 
களைச்செய்அு, ராஜ்யத்தை ஜெயித்து, அதிலுள்ள பிரஜைகளை 
ரக்ஷித்து, நான்கு வருண த்தாரையும் தம்தம் தர்மத்தில் கிலைகிற் 
-அச்செய்௮, ராஜ்யத்தை பாதுகாத்தல்வேண்டும்” என பாரதம் 
சாந்திபர்வம், இருபத்தைர்காவது அத்தியாயத்தில் கூறுகின் மூர், 

அப்படி வரம்பு கடந்தவனுக்குச், செய்யுந்கண்டனை -சரி.ர.தண்டனை 
யென காசதர் கூறுகின்றார், தருமமாக தண்டித்த ஆத் தீரியன் 
அ கேக யாகங்களைச் செய்தவனாகருனென யாக்யெ வல்கயர் 

4 

*- திருமந்திரம், இராஜதோடம், 10-வ.த செய்யுள்,
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அறைகின்மார்... வரம்பு கடவாதிருக்கப் பாதுகாத்த ௮ ரசன் அந்த 

பி.ரஷ்களின் ' தருமத்தில் ஆறிலொன்று அடைஇன்றானென்று 
பாரதம் சாக்திபருவம் சாற்றுன்றது. இவைகளைகோக்க இசா 

மணிகுல எனாதிகாத காயனார் ௮. ரசகுலத்தவசல்லாதிருப்பின், இம் 

மத” வாதிறுற்களின் விதியை யனுசரித் அ, சாதித்தருமம், குலத் 

தருமம் இவைகளை மேற்கொண்டொழுகய அரசர்கள் அவரையும் 

அவர்குலத்தவரையும் தண்டித்தேயிருப்பார், தண்டிக்காது விட் ' 

டது, அவர்கள் ௮ரசகுலத்தவர்களாயினமையா லென்க. 

“The respective duties of the four tribes of 
Brahman, Kshatriya, vaisya, and Sudra, are also 

determined by the qualities which are in their con- 

stitutions.” vide, Charles Wilkins’ Bhagwat gita 

ch. XVIII. P. 85. 

ஈபிர்ம க்ஷத்திரிய வைய சூத்திரர் என்னும் நான்கு சாதி : 

களுக்கும் அவரவர்களுக்கேற்ற தொழில்களை எற்பாட்டின்பிர 

காரம் அவர்களது தன் மையைகோக்க நிர்ணயஞ்செய்யப்பட்டது”' 

இத்யாதிவிதிகளை பனுசரித்தே அக்காலத்தில் கடைபெற்று வந்த 

தாக, ஏனாதிகாதகாயனார் சரித்திரத்தைக் கூறிய சேக்கிழாரே 

Osi Ber apr. 

பெசியபுசாணம், திருநாட்டுச்சிறப்பு, 84-வது, செய்யுள், 

வீதிகள் விழவினார்ப்பும் விரும்பினர் விருந்தினார்ப்புஞ் 

சாதிக ணெறியிற்றப்பா தாயரு மனையிற்றப்பா 

நீதிய புள்ளுமாவு நிலத்திருப் புள்ளுமாவு 

மோதிய வெழுத்தாமஞ்சு மு௮பிணி வ.சத்தாமஞ்சும். 

பெரியபுராணம், சே. ரமான்பெருமாணாயனார் புராணம், 

4-வது. செய்யுள், 

வேதகெறியின் முறைபிறழா மிக்கவொழுக்கக் தலைகின் ற 

சாதிகான்கு நிலைதழைக்குக் தன்மைத்தாகித் தடமதில்சூழ் 

சூதவகுள ௪.ரளகிரை துதையுஞ் சோலைவளககர்தான் 

கோதைய ரசர் மகோதையெனக் குலவுபெயருமுடைத்துலகில் 

இவைகளில் அந்தணர்முதலிய சாதிகள் தத்தமக்குரிய குல 

ழுக்கத்தினின்று தம்பார்கள் எனப் பொருள்பட * சாதிகள் 

29
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நெறியிற்சப்பாது '” என்றார் சேக்கிழார், இவயேோ சாதிகளினது 

குலத்தொழில் இன்னின்னவைகளென த் இருக்குறிப்புத்தொண்ட 

ன்யனார் புராணத்தில் தேடித் திட்டியிருக்கின்றார். அவ்விதநெறி 
யைத் தெரிந்தவர் எனாதிகாதகாயனார் வேறுகுலத்தவரா யிருப் 
பின் அவகுக்குப் படைத்தொழிலை குலத்தொழில் என்பரா?.ரச 

ராயினமையாலன்றோ கூறி முடித்தது. இதையறியார் உமாபதி. 

். தம்பராமாயணம், அயோத்தியாகாண்டம், மர்திரப்படலம் வி த்தி 

0-வது செய்யுள், 

குலமுதற் ஜொன்மையும் கலையின் குப்பையும் 

பலமுத.ற் கேள்வியும் பயனு மெய்தினார் 

நலமு.த னலியினும் நடுவு கோக்குவார் 
சலமுத லறுத்தருக் தருமச் தாங்கினார், 

இதில் அரசர்களுக்குரிய மந்திரிகள் அமைச்சியல் பூணற்குரிய 

நல்ல குலத்தினராயிருத்தல் ௮வசியமாதலால் ** குலமுத.ற்மொன் 
மையும் பிறப்பின்மேன்மையும்'” என்ருர் கம்பர், இதுவே மதுவா 

இகளின் சம்மதம், ௮தாவது cr மேத்குலத்தவர்கள் 

தொழிலைக் கையாளப்படாதென்பது. * குலமும் குவசிசமாலுமி 

இல்லாதவர்களிடம் அசசர்கள் யுத்தஞ் செய்யமாட்டார்கள்” என 

பாரதம்* பகர்ன்றது. இவைகளை கோக்க ஏனாதிராதகாயனார் சூத் 

Baas ழ்குலத்தவராயிருப்பின், அரசருக்கு ஆசாரியராயிரு 

க்கவும், படைத்தகொழிலை குலத் தொழிலாகப் Qu pays துணிவசோ? 

அரசனும் ஏற்பனோ? இதனாலும் சாயனார் மேத்குல.த்தவர் என 

வே துணியப்படும், 

“Rama Raya and Tirumala Raya heard of this. 
They sounded the alarm of war in open day light; and 
fell upon Salacam Timmanna’s host which was be- 
fore their face. The soldiers of his host said, This 
fellow is a (Golla=is the proper name of the Cow-. 
Keeper Caste) herdsman ; being rich he has attempted 

~ to usurp dominion. If we ‘ald him the divine aid cannot 

be granted us. So they quitted the battle-field. Sala- 
t 
  

% வியாசபா.ரதம், ஆதிபர்வம், 140-வ.த, அத் தியாயம்,
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cam Timmanna was taken prisoner and lost his life.*” 
Vide -C. P., Brown’s, The Wars of the Rajas. ch. [, 
Para’7, P. 4, © 

இதை இராமராயரும் திருமலசாயருல் கேட்டு, பகலில் சண் 

டைதொனியைச் செய்துக்கொண்டு, அவர்கள் முன்னால் இருந்த 

ம. 

சலகம் இம்மன்னாவினுடைய 'சேனையின்பேரில் பாய்ந்தார்கள். 

அவன் சேனையினுள்ள சிப்பாய்கள் இவன் இடையன் பொரு 

ளாளியான தால் இராஜ்யத்தைக் கவரமுயர்ச்சி செய்கின்றான் , 
நாம் இவனுக்கு ஓத்தாசைசெய்தால் தெய்வ ஒத்தாசை மக்கு 

ஏற்படாது என்றுசொல்லி யுத்தக்கள த்திலிருந்து போய்விட் 

_ யார்கள். பிறகு சலகம் திம்மன்னா கைதுசெய்யப்பட்டு, கொலை 

யுண்டிறந்தான் ”. இப்பகுதியில் தாழ்க்2 சாதியான் உயர்ந்த 

தொழிலைக் கவரமுயர்ச்சித்தலை ஊரார் ஓப்பவிலலை எனப்பட் | 
டிருக்கின்ற து. அப்படி ஒப்புக்கொள்ளா தகாலம் சாலிவாகன 

சகாப்தம், 1487-ம் வருடமாகும். அதாவது இற்றைக்கு 860- 

வருடங்களுக்கு முன்னென்க. அதுவும் மசுமதியரால் இந்தியா 

மல்லு கொடுக்குங்காலம், அக்காலத்திலேயே அநந்தபூரில் * 

(Anantapur) சாதிவரம்பை கவனிக்கும்போது அதற்கு 1000 

வருடங்களுக்குமூன் ௮தாவது மாணிக்கவாசகர்$ காலத்திற்குபின் 

காலத்தின்கெதி என்னாகும் ? ஏனுதிகாதகாயனார் வாழ்க்தகாலம் மா 
ணிக்கவாசகருக்குப்பின்பே ! ஏனாதிகாதகாயனார் ௮ரசால்லாதிருப் 

பின், படைத்தொழிலை குலத்தொழிலாகப் பெற ௮க்காலத்தில் 

இடங்கொடுக்குமா? இதனாலும் நாயனாரும் அவர் -வம்ஸத்தவ 

ர்களாகய கிராமணிகளும் ஆஷத்திரியாகள் எனத் அணியப்படும். 

The Members of the Caste in Madura perfer to be 
called Saurashtras: They say that they are Brahmans. 
The'claim is no new affair, as in the reign of Queen 
Mangammall (1689-1704), eighteen of the members of 
  

* மனுஸ்மிருஇ, கான்காம் அத்தியாடும் 61-வது சுலோகம். 

ர் அசக்தபுரம், மைசூர் இராஜ்யத்திற்கு உடச்இலும், பல்லாரிக்கும், 
சடப்பைக்கும் மைத் இயிலுமுள்ள ஜில்லா, 

ர் மாணிக்கவாசகர் வாழ்க்தகாலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய 1900. -வரு 

டங்களுக்கு மூன்னென்க. அ௮சாவ்து அங்கிலேய வாண்டு gees SDE oa 

ண் மத்தி யென்க,
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the community ‘were arrested by the governor of 
Madura tor performing the Brahmanical ceremony’ of 
Upakarma, or renewal of the sacred thread. “The 

queen convened a meeting of those learned in the 
Sastras to investigate the Patnulkarans, right to per- 
form such ceremonies”. Vide. Gazetteer of the Madura 
District, ch. II]. P. 110, 111. 

6 
! இராணி மங்கம்மாள் அரசாளுங்காலத்தில் (1689 - 1704) 

மதுரையில்வ௫க்கும் பட்டு நால்காரர் பிசராமணரெனக் கூறி, பிரா 

மணருக்குரிய ஒழுக்கத்தோடு பூணூல் தரித்தார்கள், அப்படி தரிஜ் 
தல் தவறு என மதுரைக் கவர்னர் பதினெட்டுபேர்களை ஜெயிலி 

லடைததார், இதைவிசாரிக்க இராணி மங்கம்மாள் சாஸ்இிரத்தில் 

வல்லவர்களைக்கூட்டி சபைசேர்த் ௫, பட்டுநால்காரர் உபகயனஞ் 

செய்துக்கொள்ள விதியுண்டாலவென விசாரித்தாள் '' எனப்பட்டி 

ருக்கன்றத. இவ்விசாரணை யேற்பட்ட காலம் இற்றைக்கு 230- 

வருடத்திற்குமுன்னென்க, அக்காலத்திலேயே சாதிவரம்பைக் 
கவனிக்கும்போது, அதற்குமுன்காலத்தின் கதி என்னாகும். இத 

னாம் காயனார் க்ஷத்திரியர் எனச் அணியப்படும். 

“ In Travancore there are many more of these 
Ootooparrahs than in cochin, for no Namboorie 
Brahman willresidein the former state although the 

. Rajas have in vain tried by every means in their power, 
to induce them to do so. But the caste of the reigning 
family (Nair) is too low to suit the bigoted arrogance 
of these Numboories, who consequently prefer living 
in the dominions of the Kshatriya Prince of cochin 

where however they are not nearly so pampered”. 
Vide, Day’ s, The Land of the Perumauls. ch. I, P. 28. 

6 இருவாங்கூர் அரசன் தாழ்க்தசா தியானமையால், இல் 

பிராமணர்வ?க்க இஷ்டப்படவில்லை, ௮த.ற்கு ௮ ரசனால் எவ்வளவு 

முயர்ச்சசெய்யப்பட்டும் பிரயோஜனப்படவில்லை. £? சாதிவரம்பில் 

அரசனையே மதிக்காதகுடிகள், ஏனாதிராதகாயனார் அரசரல்லா 

திருப்பின், படைத்தொழிலை குலக்தொழிலெனக் கூறி ௮சசரென,



கஷத்திரியகுல விளக்கம், 917: 

ம்திப்பர்களா ? இதையாவது மதித்தனரா ? உமாபதி, என்ன | 

அவாகுண அமூக்கின் கூற்று, 
“ Basoodeo jee first addressed Dewukee, saying, 

Krishnu and Buldeo have dwelt amongst strangers 
and haye ate and drank with them; and are not 
acquainted with the customs of their own caste. It is 
right, therefore that we should send for and consult the : 
family priest. and act by his advice”. Vide. The 
Prem Sagur, ch, XLVI, P. 100. 

. * வசுதேவர் தேவகியைப்பார்த்து கிருஷ்ணனும் பலராமனும் 

அ௮ன்னியரோடு வாசஞ்செய்து, உண்பனை தின்பனைசெய்தார்கள், 

அவர்கள் தங்களது சொந்தசாதியின் வழங்கப்பழக்கத்தைத் தெ 

ரிந்துக்கொள்ளவில்லை, ஆனமையால் ஈம்சூடும்ப குருவை யோசனை 

செய்து ௮வர் உத்திரவின்பிரகாரம் கடத் தலே நியாயம்.”' 

“Tt was easy to recognise for a Persian lady of 
some rank, since the garment which covered her from 
head to feet was white, and not striped with blue as 
the women of lower rank wear”. Vide, Life’ in the 

Land of the Fire Worshippers, Vol. I. ch, III, P. 42. 

பார்சு. ஸ்இரிகளில் ௮ந்தஸ் துள்ளவர்களை வெகு சுலபமாக 

தெரிர்துக்கொள்ளலாம். அவர்கள் பாதாதிகேசபரியந்தம் வெண் 

மையான உடுப்புகளைத் தரித்திருப்பார்கள், தாழ்ந்த BSS 

துள்ளவர்களைப்போல் நீல உடுப்பு அணியார்கள் ''. எனப்பட் 

டிருக்கன்றஅ. பாரதத்தில் “ இவ்வுலகத்தில் இவ்வாறு வெள் 

ளாடையுடுத்தி வெளிப்படையாகப் புஷ்பச் சந்தனங்களைத் தரித் 

இருப்பவர்கள் க்ஷத்திரியர்கள் தாமென்று எனக்குச் ,செவ்வையா 
கத்தெரியும்' என்றான் ஜராசந்தன். பிராம்மணாதி வருணக்கள் 

நாலுக்கும் Brows வெளுப்பு, , சிவப்பு போண், நீலம் இந்த 

நிறமுள்ள வஸ்இிரங்கள் தரிக்கத்தக்கனவா மென்று பிருகுமுனி 

கூறுஇன்ளார், உபநயககாலங்களில் பருத்தியினாுல் செய்யப்பட்ட 

வெளுத்த வஸ்திரம் பிராமணனுக்கும் Rass வெண்பட்டு mae BA 

பனுக்கும், மஞ்சள் நிறமுடைய வஸ்திரம் வைசியனுக்கும் உடுக் 

, கத்தக்தென்று ஆபஸ்தம்பர் கூறுஇன்முர். இவைகளால் நீல



-918 ஆ த்திரியகுல விளக்கம். 

வஸ்திரம் தாழ்ந்த சாதிக்குரியதென்றேற்பட்டது. : இதனால் 
பார்சுதேசத்திலும் சாதிவரம்பைக் கவனிக்கப்பட்டதென விள 

UGS Ds. ன இக 

“In this guise she sets out in her box-like car- 
riage to pay her visits. She first goes to the. wife’ of 
the Mollah, then to the wife of the Assantcha, then to 

’ the wife of the principal merchants ; according to their 
rank”. Vide, Sketches of Kazan, Vol. II ch. I, P. 36. 

இவ்வித உடுபாவனையோடு சந்தித்தற்கு பெட்டியைப்போல் 
இருக்கும் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டுபோவாள், முதலில் மொல்லா 

சாதி ஸ்திரியிடமும், பிறகு ௮சண்ட்சா ஸ்திரியிடமும், பிறகு வர் 

ததகரிடமும் ௮ந்தஸ்த்ஐக்குத் தகுந்காப்போல் போவாள்,'' 

“Should the lady by chance fall into the mistake 
of going first to the merchant’s wife instead of, as rank 
required, to the Mollah’s, the latter does not receive 
the proffered courtesy, but according to ‘custom 
raises both her hands, the palms being turned forward 
as a mark of her displeasure and indignation” Vide, 
Sketches of Kazan, Vol. II ch I. P. 87, 

_&awShse geesidus sre தப்பிதமாக அந்தஸ் த்தின் 
பிரகாரம் மொல்லாஸ்திரியினிடம் ' போகறதற்குப் பதிலாக முத 
லில் வர்த்தக ஸ்திரியிடம் போய்வந்தால் மொல்லாஸ் தகுந்தமாதிரி 

'யாக அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள், அதற்கதிகுறியாக 

அவர்களது இரண்டு. உள்ளங்கையையும் அவர்களுக்காகத் திருப்பி 

உயர்த்திக்காட்வொர்கள்."' ஆகிய இப்பகுதிகளால் தாழ்ந்தசாதி 
கள் உயர்ந்தசா.தித் தொழிலை மேற்கொள்ளப்படாது எனப்பட்டி 

ருக்கன்்றஅ, இவ்விதியை இந்தியாவில் மாத்இிரமன்.று wai Ps RUD 
ருஷியாவிலனுள்ள கேசன் Cre ssa YESH 50S யனுசரித்து 

வந்ததாக விளங்குகின்றது, இவ்வித அழுத்தமாக அக்காலத்தில் 

௮னுசரிக்கப்பட்டூ வந்த சாதிவரம்பைக்கடந்து ஏனாதிநா தாயனார் 
உயர்குலத்தொழிலைக் கைப்பற்ற இடங்கொடுக்குமா 2? அவரை 

உபமன்னியரும், சேக்கிழாரும் க்ஷத்திரியர் என்றன்றோ போற்று ,



க்ஷத்இிரியகுல விளக்கம். 219 : 

இன்றனர்கள், ௮.தனாலேயே அவரும் ௮வர்குல்த்தவரும் ௮௪ 

ச.த்தொழிலைக்“கைப்பற்ற Quests za. 

* உபமன்னியர் ஏனாதிநாக காயனாரைப் : பிரஸ்தாபிக்கையில் 

2 சாக்ஷிகுலத்தவர் ” "என்று சா DI, இகவ பமன்னியர் ௮ வாக்கை 

பின்பற்றிப சேக்ழொர் அவரை -: * சான்றர்குலத்தவர் '* என்று 
போற்தினார், ௮ன்றியும்- அவரை உபமன்னிர் <« ஸஸ்த்ரகலாச்சாரி' 

யர்? என் வாழ்த்னர், சேக்கிழார் “படைத்தோழிலர்" என்று 
பணித்தனர், அ௮வ்வளவிலமையாது உபமன்னியர் HF சஸ் 

தரத்தொழிலும் அர்நாயனாருக்கு *குலக்கர்மம்'' என்று மதித் 
தனர், சேக்கிழார் அப்படை த்தொழிலும் அவருக்குக் குலத்தோ 

பைல்” என்று துதித்தனர். இவர்மாத்திரம் அன்று இவர்குலத்தவ 

ரும் “ சஸ்த்ரகுலோத்பவர்'' - என்று உபம்ன்னியர் சாதித்தனர், 

சேக்கிழார் *'மறப்படைவாட் சுற்றத்தார்!” என்று வாதித்தனர், ஆகி 

ய இவைகளால் ஏனாதிநாதநாயனாரும். ௮வர் குலத்தவர்களாகிய 

இராமணிகளும் க்ஷத்திரியரே யன்றி வேறன்று, உபமன்னியரும் 

சேக்ழோரும். ஏனுஇரா தமாயனாரை :'சாக்ஷிகுலத்தவர், சான்றார்குலத் 

தவர்” எனப் பிரஸ் தாபிக்கையால் சூரியகுலத்தவர்'” என அவர்கள் 

மதிக்கும் வாய்மை வெளிப்பட்டது, அன்றியும் அவர்கள் நாயனா 

சை “அஸ்த்ரகலாச்சாரியர், படைத்தோழிலர்'' என்கையால் yar 
சது தொழில் வெளியாயெ௮ *' குலக்கர்மம், குலத்தோழில் ”' என் 
கையால் அ.த்தொமிலும். அவர்குலத்தொழிலென ஊர்ச்செப்பட் 

டது. இப்பிரசனைகளையுற்.று யோ௫க்கல் .... ஏனாதிகாதகாயனாசை 
க்ஷத்திரியர் HO pensar Ais வியலா, இதனை விசாரித்துணராமல் 

க்ஷ த்இரியர்.. அன்றெனத் _சிலைவிரித்தாடுவர். பாமரர், இத்யாதி 
சுருதி யுக்தியணுபவத் திற்கு ஒத்து நிற்கும் , கரன்சி சேக் 

இழார் வாக்கை உமாபதி புறக்கணித்தது. அ.தியாமையென்க 

சானல் பரிதாபம் 1 1 
“[[“சந்திரன் பரம்பரை.*' 

a Oo ot. FBR ICT. 
1, சந்திரன் நவபிர்மாக்களுள் ஒருவராகிய அத்திரிபிர்மா 

வின் புத்திரன், இவன் பரம்பரையிலுஇத்தவர்களையே ,சந்இர 

குலத்தவர் எனச்: சாற்றுவர், சந்திரனுக்கு புதனும், : Ys BEG 

“Vide, Oriental Historical Manuscripts Vol. I, P. 218, to 227, 
*231 to 233, ட bie



320 க்ஷ்த்திசியகுல விளக்கம். 

புரூரவனும் உதித்தனர்கள் இப்புரூரவன்கங்கை யமுனைஈஇகளின் 

சங்கமத்தில் * காண்டவபிசஸ்தம் ” என ஒருககர் த்தைக்' அட்டு 

வித்துக்கொண்டு ௮ரசாண்டான் . காண்டவபிரஸ்தம் எனினும், 

“டிரயாகாபு2”” எனினும், “Qo Bag gic” எனினும் ஓக்கும். இக் 

ஈக.ரம் மதுவால் இளனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது, பிறகு இன்னி 

டமிருந்து புரூரவன் ௮டைந்தான் இப்புருரவனைச் சுட்டி:-- 

பாகவதம், ஈவமஸ்கந்தம், சந்திரன் மரபுரைத்த 

வத்தியாயம், 18-வ2, சுலோகம். 
900) 895௦ல் 88 2ஷ்ல்க 33) 
DDS MOSH TS DESH mdSHoeo SIE OB) 

° SOS) rassns THOT ௦௦0 5௦௪ ௭௭?) 
ஸுக Boss Soars cos wraodiu 

(இ-ள்.).**சந்திரான் வயக்கிராமணி என்னும் புரூரவச்சக்கெ 
வர்த்தி தபசுக்கேகுங்கால் ஊர்வசியைப் பார்த்துமோ௫க்க, ௮தற் 
ணெங்கி ஊர்வசி நீர் தபவேட,த்தை நீக்கு இராஜூன்னத்தோடு 

என்னுடன் சதாகாலமு மிருப்பையாகல் உன் ம?னோாபிஷ்டத்தைத் 

இீர்ப்பேன்!” என்பதாம், இதில்வரும் சந்திரான் வயக்கிராமணி 
என்பதற்கு, '*வயம்--வெற்தியைக் தரத்தகுக்த, சந்திரான்--சந்தி 
ராயுதத்தை கையிற்றாங்கிய, கிராமணி--அதிபதி, அல்லது அரசன் 
(அமரம்) அதாவது சந்திராயுதத்தைக் கையிற்ரனுங்கிய வரசன் 

என்பது பொருள். அரசர்கள் ஆயு தக்கையர் ஆயினமையால் புரூர 

வனைச் சுட்டி *சந்திரான் வயக்கிராமணி'' எள் றனர் பாகவத நூலா 

சிரியர், இதைப்போல் சூரியகுல ஏனாதிநாதநாயவர் மரபினராகிய 
கிராமணிகளையும், :' படைச்சுற்றத்தார்.” என்றனர் சேக்கிழார், 
இதனால் இருகுலத்தவரும் ௮ரசெனத் அுணியப்பட்டது. 

2, புரூரவனுக்கு ஆயுசு, விஜயன்* என இருவருதித்தனர். 

இவர்களுள் ஆயுசுக்கு ஈகுஷனும் ஈகுஷனுக்கு யாதியும் உதித் 

தனர்கள். எயாதிக்கு எது துருகு, தருவசு, மதஎன ஐவர் உதித_ 
தனர்கள். இவர்களுள் எதுவின். * 94-வது, பரம்பரையில் நளன் 

உதித் தனன். 
ட ட சு இவ்விஜயன் பரம்பரையிலேயே சோன் உஇத்தது. 

+ ௭.துவின் 18a, பரம்பரையிலூ இத்த இருதனுக்கு குணி ரோமபாசன் 
. என இருபுத்திசருண்டு, குணிபரம்பரையில் இருஷ்ணனும், ரோமபாதன் பரம் _ 
பரையில் நளனும் உதித்சனர்கள், 8
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இக்களனே பிமராஜன் புத்திரியாயெ தமயந்தியை மணந்த 

சிடதகாட்டாசன், இவனைச்௬ட்டி :-- 

ஸ்ருங்காரநயிஷதம், 1-வது ஆ௫வொசம், 8-வது பத்தியம், ” 

(கரக் “VAST HoH e6o 

° அல்குல் வல ரஷழ9% கீ8 ஏரி 

குஸஃ்8 90648௦ 

ஙி Brody or 882588, 

(இ-ள்.) 'லட்சுமீகரம்பொருக்திய வேமக்ஷிதிப.ராஜன் குமா 
ரன் சிங்கசசிவ கிராமணி ”” என்பதாம், 

ஸருங்காரரகயிஷதம், 8-வது, ஆசிவாசம், , 

dr vroFSoHVo MIST HVS HrsB 

ஸ்ர மிகைல் Od, SOE DH PMY OB 

TPOSBRS HY BOM Kaw QO awsswsrssasy_ Go 

(8௯௦௪ 8009060308: B ho iho Sr SY HS soe. 

(@*s7.) “@ நளமகாராஜனே ! மஹாவிஷ்ணு மார்பிற் தரித் 

இருக்கும் கவுஸ்துப மணியைப்போல் பிரகாசம் பொருர்தியவனே! 

இராஜாக்களுக்கெல்லாம் இராஜனே ! அதாவது கிராமணியே | 
கேளும் * என்பதாம், இதில்வரும் கிராமணி என்பது ௮சசன் என் 

னும் பொருளில் அமைகின்றது, இவ்வேதுவால் கிராமணி யென் 

னும் பெயர் அசசருக்குரிய அகேகம் பெயர்களில் ஒன்றென 

முடிந்தது; 

௮. இருஷ்ணன். 

1, இருதனது 82-வது, பரம்பரையில் இருஷ்ணன் உதித் 

தான், இக்கிருஷ்ணன் சந்திரகுல வசுதேவன் குமாரன், கம்னைத 

கொடுமையிலிருக்.து மீட்பதற்சே இடைச்சேரியில் சேர்க்கப்பட் 

டது*, கிருஷ்ணன் இடையனல்ல, பிறகு கம்ஸனை க்கொன்று ௮ர 

-சாண்டான், இருஷ்ணன் எதுவம்ஸத்திலுதிக்தவனாதலால் “எது 

* Vide. W. Holling’s “ The Prem Sagur.” Ch. IV, P. 19. 

கூர்மபுராணம், சண்ணன் அவதரித்தவத்தியாமம், 26, 29-வதஐ செய்யுள் 

சள்; இலிங்கபுசாணம், சாத்தோதன் வங்கிசமுறைச்தவத் தியாயம், 22-வது, 

செய்யுள். க 

80
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குலத்தவன் ” எனப்பட்டது, இக்கருஷ்ணனும் “Sgro” என்ச 
னும் மகுடத்தைச் சூட்டப்பெற்றவனே, . 

௨. பாகவதம், தமமைல்கந்தம், இருஷ்ணன் கம்ஸலனுடைய 

பட்டத்துயானையைச் சங்கரித்தவத்தியாயம், 
8-வது, சுலோகம், ன் 

S578, -Kbo0 SKGS*K 08S So SVE ° 

Roe DSevrsodsiy B88 Ko8.e2080 Tres ட் 3 

Bro TrssoesHs sor OsHeB Bo (erresowwes” O° Bae 

39௦50௫௦௧78 8௦4475௦89௪. 

(இ-ள்). கம்ஸனுடைய குவலயமென்னும் பட்டத் துயானை 

யைக இழேதள்ளி காலால்துவைத்து ௮தன்கொம்பைப்பிடுல்இ 
யதைக் குத்திக்கொன்றவர் யாரென்றால் கோபாலக்கிராமணி என் 
௮ம் ஸ்ரீ ரஷ்ணமூர்த்தி என்பதாம், இதில் கிருஷ்ணனை கோபா 

லக்கிராமணி எனப்பட்டிருக்கன்ற௦அ. கோபாலன்--கிரஷ்ணன். 
கிராமணி--அரசன், அதிபதி. (அமரம்) 

"இக்கருஷ்ணன் மரபிலுதித்த சந்திரகுல வ.ரசர்கட்கு (திரா 

மணி”' என்னும் பெயர் பூர்வமுதல் காளதுபரியந்தம் தொன்று 

தொட்டு வழங்கவெருகன் றது. 

“It is the Dravidian custom to call rulers by their 
title and not by any personal name”, Vide, The Manual 
of The Administration of the Madras Presidency 1885, 
Vol. I. P. 120. 

* அரசர்களை பட்டப்பேயரால் அழைத்தல் திராவிடதேச 
வழக்கு,” என மக்களின் துரை கூறியிருக்ன்றார், இதை 

யொத்தே சான்றார்குலத்தலர்கள் ௮ல்லஅ சூரியகுலத்தவர்கள் காள 
தும் * கிராமணி" என்னும் பட்டப்பெயரையே குலப்பேயராகவும் 

வழங்கி வருகின் றனர்கள், 

Fa, பாணடியன, 

1, சந்திரகுல எயாதியின் இரண்டாங்குமாரனும், ag சகோ 

த.ரனுமாகய துருவசுவை* சென்தேசத்திற் கசசனாக நியமிக்கப் 
பட்டு, தேன்ன௨ன் என்னும் பெயசை அளிக்கப்பட்டது. 

* Vide, Oriental Historical Manuscript Vol. I. Ch. II, Note 
ction I. P. 119, 120, 185, 188, to 242, 
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கூர்ம புராணம், சந்திரவங்செமுரை த்த வத்தியாயம், 
ன் ் , 3 12-a.g செய்யுள். 

தேன்னந்திக்கினிற் றேன்னனாகெனத் துருவசுவா 
மன் னர்மன்னனை மணிமுடி.புனைந்து தென்ூழக்கிற். 

பொன்னவாங்கழலெதுவினைப் புரத்தியென் ஐளித்து 

பன்னுமெற்றிசையளிக்கென த்துருகுவைப்பணித்தான், 

இலிங்க புராணம், சர்திரவங்செமுரைத்த வத்தியாயம், ' 

10-வ2ஐ, செய்யுள். 

போற்றுந்தென்8€ழ்பாம் தேன்னனாகப் போர்வேற்றுுவசுவை 

மாந்றில்பசம்பொன் மணிமவுலி புனைந்து வடமேல்பா த்றிசையிற் 

கூற்றுமுட்குங் கொலைபுரியுங் குரூதிவடிமீவற் றுருகுவைத்தேன் 

௮ாற்றுபணிநாண் மலர்மாலைச் சுடர்செய் மவுலிசூட்டினான், 

என்னும் பாக்களால் துருவசுவை * தேன்தேசத்திற் கரசனாக. 

நியமிக்கப்பட்ட, *தேன்னவன்'” என்னும் பெயசை அளிக்கப்பட்ட 
தாக விளங்கின, பாண்டியன் BIE பரம்பரையிலுதித் தவனாத 

லால், அருவசுவுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட ''தேன்னவன்”' * என்னும் 

பெயரை பாண்டியனுக்குத் தேடிச்கொடுக்கப்பட்டது ௮து:-- 

செழியனே கூடற்கோமான் 

தேன்னவன் வேம்பின்தாரோன், 

என்னு நிகண்டால் நிலைப்படும், இதோடு துருவசு சந்திரகுல 

ததவ னாதலால் 1; அவன்குலத்திலுதித்த பாண்டியனும் சந்திர 

குலத்தவனே ! $ இதை பன்னூற்களால் தெளிக, 

2. தென்னவன் என்னும் பாண்டியர்களால் ஆளப்பட்ட 
**கெல்வேலி, மதுரை'' யையே “ பாண்டியகாடு, பாண்டியமண்ட 
லம் 1 எனப்படும், அதன் எல்லை இவக 

  

* s@we, Vide. Oriental Historical Manuscripts. Vol. I. P, 

XI, XII, 120; Vol. £1. P, 74. 

ர் திருவிளையாடற் புராணம், oretisen Sop umd. 8. 92-வ.த; 

செய்யுட்களையும் சாண்க, சென்னவன்--பாண்டியன் A titular name ofa 
race of King in the South, at Madura (Rottler.) ° 

t ¢éB7@eu Oriental Historical Manuscripts. Vol. 1. ம. 11 

§ Oriental Historical Manuscripts Vol I, P. 185. 238



224 க்ஷத்திரியகுல விளக்கம், 

கம்பர். 

வெள்ளாறு வடக்காம் மேற்குப்பெரு வழியாம் * 

தெள்ளார்புனற்கள்னி தெற்காகும்--உள்ளார 

ஆண்டகடல் இழக்கா மைம்பத்தறுகாதம் ச 

பாண்டிநாட் டெல்லைப் பதர், . 

..எனக்கூறிப்போர்த எல்லைக்குட்பட்டதே! பாண்டியர்களுக்கு 

இஞ்கசெல்வேலி காட்டிலுள்ள பழைய காயேலையடுத்த கொற்கைப் 

பதியே தலைஈகரமாயிருந்தது, பாண்டியர்கள் இக்கொற்கைப்பதி 

யிலும், இதையடுத்த சுற்றுப்புறங்களிலும் பரவியிருக்கனர். அவர் 

களுக்கு மாறன் என்னும் ஒருபெயருமூண்டு. ௮தனால் கொற்கை 
யைச் சூழ்ந்தகாட்டிற்கு மோகம் என்பது பூர்வ.நால் வழக்கு 

பிறகே மதுரை தலைககரமாகியது. கால்வல் பண்டிதர் (19, 

Caldwell) சொல்லுற்படி கொற்கை தாம்பிரவர்ணி முகத்துவா 

ரத்தில் உள்ளது, இருஸ்து பிறப்பதற்கு முந்தி அறுநாரும் 
நூற்றாண்டில் கொற்கைப்பதிக்கருகில் '' பழையகாயேல் *' என் 

Om ஈகரம் கட்டப்பட்டது. ௮து பதினாராம் நூற்முண்டுமட் 

டும் பெயர்பெற்று விளங்பெது, பாண்டியனோேடாசாண்ட. சோழன் 
இசாமரறுக்குச் சுமார் 600 - வருடங்களுக்குமுன் ஆண்ட தாகவும், 

இவனுக்குப்பின்னால் இவன் மரபினர் ஆண்டதாகவும் 6 இராஜஸ் 

sia” சரித்திர ஆசிரியராகிய (1௦0) “டாட்” என்பவர் உத் 

தேூப்பதால் பாண்டியனும் ௮க்சாலத்தவனே! இதை தமிழ் 
அற்களும் ஒத்தவருகின்றது.* இவ்விதமிருக்க ஸ்ரீராமர் வருங் 

காலத்து தென்தேசம் காடாயிருந்ததாகவும், அதை யொரு சூத் 

திரனுக்கு கொடுத்ததாகவும், அவனே பாண்டியன் எனவும் கூறு 

at.’ தபசை மேற்கொண்டொழுகய சூத்தரனைக் கொன்றவர் 
அரசைச் சூத்திரனுக்குக் கொடுப்பரா? அது பிசகு, ச 

_ The Pandya Kings of the Lunar race are com- 

monly believed to be of the Kshatriya, not of the 
  

* Vide, Oriental Historical Manuscripts. Vol. I. Preface P.V. 
VI. Vol. II. appendix. D. P, 26. 

ர கம்பராமாயணம், ஷெடந்தாகாண்டம், ஆறுசெல்படலம், 51-வது 
செய்யுளிலும், சாடவிட்ட ப்படலம், 80-வ.த செய்யுளிலங் காண்க,
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Vellala ‘or any other agricultural castes Vide, J.H. 
Nelson’s Madura- Manual, Part. III. Ch. {1.P. 44. 

“ சந்திரகுலத்தலுதித்த பாண்டியசாஜாக்கள் க்ஷத்திரியர் 
களேயன்றி வேளாளர்களுமல்ல, வேறெவ்வித விவசாயத்தொஜழில் 

செய்பவருமல்ல ”' என மதுரை மானியுல் ” நூலாசிரியராகிய நெல் 

சன் துரை கூறுஇன்ஞுர். 

நைடதம், போர்புரிப்படலம், 6-வ.அ செய்யுள். 

என் றலுங்கடவுட் டிங்களிருங்குல மிறிந்துக்கூற 

நன்றுநன்றென்ன ஈக்குமாமவேல் வழுதிசீதி 
உன் தலைதுணிப்பனென்னா வொளிருவா ளுறையினீக்க் , 

குன்றெரிவைரவொள்வாள் குரிசன்மேற்கனன்று சென்முன். 

இதில் வரும் “ திங்கள்குலம்?' என்பது சந்திரனை விளக், 
அக்குலத்திலுதித்த பாண்டியனைக் தெரிவிக்கும். பாண்டியன் 

சந்திரகுல க் தவனா யிருநதமையாலேயே, நளமகாராஜனது குல 

மாய எசந்திரகுலக்தை இழிவாகக்கூறிய தேவேக்திரன்மேல் 
பாண்டியன் இறியெழுந்தாது, Cova Pats வம்ஸாவளியை 

கோக்க பாண்டியனும் சந்திரகுலத்தவனே யாகுவன், அதனா 

லேயே அவனுக்குக் கோபம்பிறக்தத, சந்திரகுலம் சூத்திர 

னுக்குரியதன்று, இ தனால் பாண்டியன் சூத்திரன் ஆகான், 

இதோடு ஸ்ரீராமர் தகப்பனாராகய தசாதச் சக்கரவர்த்தி புத் 

இர காமேஷ்டியாகஞ் செய்தபோது அந்தயாகத்திற்கு வங்க 

கலிங்காதி இழ்காட்டசசர்களும், சோளபாண்டியாதி தென்னை 
டரசர்களும், இிந்துசவ்வீராதி மேனாட்ட சசர்களும், குருபாஞ் 

சாலி வடகாட்டசசர்களு வந்ததாக வால்மீசசொமாயணம்; பாலகா 

ண்உம், 18-வ௮, சருக்ஃத்தில் பகரப்பட்டிருக்கன்றஅ, இப்பாண் 

டியராஜ்யம் இருஸ்து பிறப்பதற்கு, 000, 100, வருஉங்களுக்கு 

_ முன்பே செழிப்படைந்திருந்ததாக பாண்டியராஜ்யத்தைப்ப்ற்றி : 

யும், முத்துசலாபத்தைப்பற்றியும் எழுதிய *டமக.த்தீனீ௯” என் 
இற இரேக்கவித்துவான் இருல்துபிறப்பதற்கு முக்தி, 802-ம், வரு 

டத்தில் பே௫யிருக்கன்ருர், கொழற்கைக்கருகில் பழையசாமேல் * 

* Vide Dr. Rev. Caldwell’s Lecture or Tinnevelly and the Tinnevelly 

Mission, P. 2.
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என்னு நகரம் Anon ஐபிறப்பதற்கு 600-வருடல்களுக்கு நன்று 

கட்டப்பட்டது, அ௮ங்கிலேயவாண்டு, 1209-ல். 4 மெகியோ 

போலோ” (Marea Polo) என்னும் வெனிஸ்ஈகர்ப் ரயாணி 

யொருலன் பாண்டியகாட்டிற்கு வந்தபொழுது சினம் அ௮சபி முத 

லிய விடங்களிலிருக்து கப்பல்வியாபாரம் போக்குவரத்தாயிருந்த 

தாகவும் அக்காலத்து மதுரையையாண்டவன் சுந்தரப்பாண்டி 

யன் எனவும் எழுதியிருக்கின்ற து, ஆகிய இப்பிரமரணர்களால் 

பாண்டியர்கள் சந்திரகுல க்ஷத்திரியர்களெவவும், சூத்திரகுலத்த 

வர்களல்லவெனவும், ஸ்ரீசாமருக்கு முன்பிருந்தே ௮ ரசா ண்டுவருப 
வர்களெனவும், இவர்கள் இராஜ்யம் செழிப்படைக்திருக் த பூர்விக 

ராஜ்யங்களோடொத்து எண்ணப்பட வேண்டுமெனவும் விளங்கின. 

மேற்கூறிய துருவசுவுக்கு ர 114-வது, ப.ரம்பரையில் வக்த 

பராக்ரம பாண்டியனைச் சாலிவாகன சகாப்தம் 1246-ம் வருடத் 

திற்குமேல் செல்லாகின்ற ருதிரோற்காரிஸ் நனிமீ” டில்லியிலிரு 
ந்துவந்த YARRA FT OH மலுக்கு நேமி என்னு மகமதியனால் ஜெயிக் 

கப்பட்டு, சிறையாகக்கொண்டு போகப்பட்ட.த. ஹதன்பின் 

துலுக்கர் 48-வருடம் பாண்டியகாட்டை ஆண்டு வந்தனர்கள். 

சகாப்தம், 1298-ம் வருடத்திற்குமேல் செல்லாநின்ற விரோஇஇ 

ருது வருடம் மைசூர் ராஜனின் தளகர்த்தனாகிய கம்பண்ண உடை 

யார் பாண்டிய நாட்டையாண்ட. துலுக்கனை வெட்டித் துரத்திப் 

போட்டு, சிம்மாசனத்திற்கு வரக்கூடிய சோமசேக. ர பாண்டிய 

னுக்குப் பட்டங்கட்டிவைத்தார். இவனிலிருக்து 15- தலைமுறை 

களாக வரசாட்சி செய்து கடட பாண்டியனாகிய சந்திரசேகர 

பாண்டயனை விரசேகசசோழன் சாலி, 1400-ம். வருடம், 

ஜெயித்து பாண்டியகாட்டைக் கைக்கொண்டான். சந்திரசேக 

் ரன் விஜயாகரம் இருஷ்ணராயரிடம் முறையிட்டு உதவிவேண்ட, 
அவர் தன் தளகர்த்தனாய காகப்பனாய்க்கனை ௮லுப்பி, சோழனை 

ஜெயித்து மதுரையை சந்திரசேக..ர பாண்டியனிடம் ஒப்பி... 

வித்து வரும்படி உத்திரவு “அளித்தார். நாகமகாய்க்கள் WSs 
டளையை சறமேற்கொண்டு, சோழராஜனைசெயித் ௮, பாண்டிய 

+The Oriental Historical Manuscripts, Vol.1.P. 13 to 33 and P. 195. 

to 206. The Manual of the Administration of the Madras Presidency 
Vol, TI P. 123. க
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னிடம் ஒப்புவிக்காது அரசை தானேயாண்டு வந்தான், இதைக் 
கேள்வியுற்ற இருஷ்ண ராயர் கோபங்கொண்டு நாகப்பனாய்களைப் 

பிடி தீதுக்கொண்டரும்படி. அவன் குமாரனாக விஸ்வனாத காய்க் 

கனையனப்ப, அவன் தகப்பனென்றுபாராது பிடித்துக்கொண்டு 
வக்ஐமையால் இருஷ்ணராயர் சந்தோஷித்து, சந்தரசேகா பாண்டி 
யனுக்குப் பிறகு மதுரையை உனக்கு பட்டங்கட்டி வைக்கன் 
றேன் என்ன உறு திமொழியளித்தனன்,* 

சந்திரசேகர பாண்டியன் சாலி, 1461-ம் வருடத்தில் இறந்தா 
விட்டான், இவனோடு பாண்டிய ராஜாக்களுக் கரசொழிக்தது. 

இவன் இதந்ததையறிந்த கிருஷ்ணசாயர் விஸ்வனாத நாய்க்களை 

அழைப்பித்து சஈதிரசேகர பாண்டியன் இறந்துபோனதினால் ம 

போய் ௮க்தப் பாண்டிய நாட்டை யாளென உத்திரவு அளிக்க, 
அவ்வுத்திரவை வூககுலத்தவனாகய விஸ்வனாத நாய்க்கன் மேத் 

கொண்டு மதுரைக்குச்சென்று, (401-க்குச் செல்லாநின்ற ரவுத் 
தரிவருடம் மார்கழிமாதம் 11உய தினம் சம்மாசனாதிபதியானான்.* 

இவனிலிருக்து 15-தலைமுறைகள் வரிசைக் கிரமமாக வர 

சாண்டு கடசி வகெவரசனாகிய, வல்காரு திருமலை நாய்க்கனால் 

1786-ம் வருடம் வரைக்கும் மதூரை ஆளப்பட்டு, பிறகு மகமதி 

யர் இம்சைக்குட்பட்டு1, தற்காலம் ஆங்கலேயரால் ஆளப்பட்டு 

வருன்ற த. 

*<« The Tanjore Maharatta Principality, Ch Il. P. 42 and 

Oriental Historical Manuscripts, Vol. II. P, 9, 11, 18, 88, 98, 94. 

107, 109, 

+ “ Visvanatha was the first of the Naicka rulers of Madura (1559 to 

1563) He took the country from his father Nagama who was the successful 

general ofthe Vejayanagar King had already subdued it. And himself proce- 

eded to administer it with credit to himself and adventage to the country” 

Vide Pandian Coins P. 143. The Tanjore Maharatta Principality Ch.IL, P. 

_ 42. Pope’s History of India Ch.IV. P. 133; Oriental Historical Manuscripts 

Vol. I, Ch. LX. P. VIII; Vol, IE. P. 117% 

t “ They, However, resumed their separate sovereignty, and retained 

it till. 1736, A. D, when the ruling prince (Telegue) Naika was cohquer- 

ed by the Nahob of Arcot ”. Vide. History of India by J. Garrett. Ch. VI 

P. 64. ௪
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. குரு. ட. 

ம். எயாதியின் இளையகுமா.ரனாகய புருகாண்டவபிரஸ் த்க் 

இற்கரசனாக கியமிக்கப்பட்டான், இப்புருவின் 18-வது பரம் 

பரையில் அ௮ஸ்தன் உஇத்து தலைஈகராகிய காண்டவப் பிரஸ்தச் 

அதைவிட்டு, வேறொரு ஈகரத்தைப் பு.துக்கெயரசாண்ட.கால், இவன் 

. பெயசே அச்சாட்டிற்காய் *அஸ்இனாபுரம்” என்றழைக்கப்பட்டு, 
அஸ்தனதா, 4-வது பரம்பரையில் குரு உதித்தான்.- இக் குரு 

ராஜனால் சந்திரகுலத்திற்கு “குருகுலம்” எனவும், அவனாண்ட பூமி 

க்கு “குருக்ஷேத்திரம்”*எனவும் பெயருண்டாயிற்று, '*குருக்ஷேத்தி 

ரம்” மச்சம் அதாவது அஜ்மீருக்கும், பாஞ்சாலம் அதாவது பஞ் 

சாப்புக்கும் மத்தியிலுள்ள ஐ, குருவின் மூன் றுவது, தலைமுறையில் 

சந்தனு உதித்தான், இச்சந்தனு சூரியகுல வசுராஜன் விரியத்தால் 

உதித்து, வலைஞர்க்கதிபதியாகய தா௪னால் போஷிக்கப்பட்ட 

மச்சகந்தி என்னும் பெண்ணை மணந்து மகஇழ்வுற்றிருந்தனன், 

சிலர் மச்சகந்தியை வலைஞ்ஞர் பெண் என்பர், ௮துபி௪கு :-- 

நல்லாப்பிள்ளை பாரதம், ஆதிபருவம், வியாச 2 

ருற்பவச் சருக்கம், 80-வது, கவி, 

பிடி. த்தனரனைய மீனம்பிளக்கனர் மகனும் பெண்ணு 

மடுத்ததினிருக்த னோக்கயெற்புத மடைர் அளாராய் 
வடுத்தவிர் தாதராஜனவையிடை. வைத்துரைத்தா 

ரெடுத்தவன்வளர்த்தான் சாபமிவளொழிநர் தலகஞ்சார்ந்தாள். 

81-வ௮ செய்யுள், 

அன்னவன்வளர்க்கு காளிலப்பெரும் புதல்வன்மச்௪ 

னன்னிலையவனிக் கெல்லாநாயக னாகஇிநின்் முன் 

அன்னிய மச்சகந்தியென ப்பெயர் சொற்றதோகை 

பன்னியயமுனைக் கோடம்பணிப்பவ ளாயிருக்காள், 

என்னும் பிரயோகங்களால் இனிஅவிளங்கும், இதையொத் ௧௩... 

அ௮ங்கலேயரும் அறைவர். ் 

« That the King of the Parawas, who resided on 

the banks of the Jamna, having found an infant girl in 

ப * Vide. Ancient History of India, P. 117. . 
  

ல.
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the belly ofa fish, adopted her as his own daughter, 
giving her the name of Machchakandi, and that when 
she grew up, she was employed (as was customary 

with the females of the Parawas tribe) to ferry pas- 
sengersever the river. Her great personal charms after- 
wards induced king Santanu, of the Lunar race, to . 
admit hex to his royal bed”. Vide, The Journal of the 
Royal Asiatic Society. Vol..IV. P. 180. 184,* 

*சம்னாசதிக்களையில்வசித்த பரவருக்கதிபதி அதாவது Osis 

நிலத் தலைவன் மீன்வயத்றில் கண்டெடுத்த பெண்குழக்தையைத் 

தான் புத்திரியாகயேற்று, மச்சகந்தி என்னு காமகரணமிட்டு, தம் 

ப. சவக்குலத்தொழிலாகய ஓடம் விடுதலை சற்பித்துக்கொடுத்து 
வளர்த்துவந்தான், பிறகு சந்திரகுலத்திலுதித்த சந்தனு. ராஜன் 

அ௮வளழகால் அவளைக் கலியாணஞ்செய்துக்கொண்டான்.'' என 

வங்கலேயர் கூறுன்றனர், ப.ரவர்-பரதவர் (சஅரகராதி) பரத 

வர் நாளைவசோடு பஃறியர் ஆப் சாலர், கருதிய கடலர் கோலக் 

.கழியசே கெய்தன்மாக்கள்”'. (நிகண்டு.) இவ்வங்கலேயப் பகுதி 

மேற்கூறிய பாரதப்பகுதியை யொத்தே பேசுன்றது, இவை 

களால் மச்சகந்தியை வளர்த்தவன் பரவன் எனவும் ; மச்சகந்தி | 

அரசவம்ஸத்தவள் எனவும், தாதன் Gee Baae toads எனவும் 

ஓடம் விடுதலே ௮ வன் குலத்தொழில் எனவும் _நாற்கள் துணிந்து 

நிற்தென்றன. 

சந்தனுவுக்கு விசித்திரவீரியன் பிறந்தான், இவன் குமா 

சர்களே இருதராஷ்டிரன் பாண்டு என்பவர்கள், இவர்களுள் 

திருகராஷ்டிரனைக்குறித்து — 

urs, stemugal, 1-வது ஆசிவாசம், lbb-a.g சுலோகம், 

F Woes? By, b92h 0B sor HOO as ஸ்ஸ் 0:௦௪ 

EN 0B BAT SSONO 9ஏ45720205020 54 

௪$ஜு0௦2025-:02600 Sec Bois Fy. BS soso 

Byow Ex TPB SY CoFBHY-E கரும். 
  

  

* Vide. On the Original Inhabitants of Bharatavarsa of India. P, 62, 
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-ன்). * குருக்கிராமணியாயெ இருதராஷ்டி.ர மகார 

Sak “Coen பீமனாுனவன் செளபாலராஜனுடைய புஜபல 

பராக்ரெமங்களையடக்? பூமியில் புரட்டிவிட்டான் '' என்று சஞ் 

சயன் சொன்னான் என்பதாம். இதில் திருதராஷ்டிரனை * கருக் 

கிராமணி 9 எனப்பட்டிருச்சின்றது, குரு -- குருமகா சாஜீன், 

- (andes BoB); கிராமணி--அரசன் எனப்படும், இரு தராஷ்டி 

சன் குருமகாராஜன் பரம்பரையிலுதித்தவ னாதலால் “கருக் 

கிராமணி” எனப்பட்டது. இத்திருகராஷ்டி னுக்கு துரியோதனன் 
முதலிய மூறுபுத்திரர்கள் பிறந்து ௮ஸ்தினாபுரியை யாண்டார்கள், 

பாரதம், பீஷ்மபருவம் 

2-வது, ஆசிவாசம், எழாகாள் யுத்தம். 

இல்கல ப 023202 5:௧ 

[Mm Fysosyonows mHO tow Row soe 

கல்கம் இஞ் C6, OF pws 

r°MYNWHA (RSG SrA OH I*0K 

(இ-ள்.) “பீமன் கெதாயுதபாணியாய் பீஷ்மர் எதிர்செல்ல 

குருக்கிராமணியாகிய திரியோகனன் இருவருக்கும் மத்தியில் 

வந்து நின்றான்” என்பதாம், இச்சுலோகத்தில் துரியோதனனை 
-குருக்கிராமணி” எனப்பட்டிருக்கன்றது, ' கிராமணி '? என் 

னும் பெயர் அரசருக்குரிய ௮கேகம் பெயர்களில் ஒன்றென 

அணியப்பட்டது. அதனானே அரசகுலத்திலுதித்த சான்றோன் 
குலத்தவர்கள் நாளதும் கிராமணி என்னும் பெயரை குலப்பெய 

ரும் பட்டப்பெயருமாய்ப் பெற்றுவருகுவது. இருதராஷ்டிரன் 

சகோதரனாக பாண்டுவுக்கு தருமன், பீமன், அர்ச்சுனன், ஈகுலன், 

சகாதேவன் என ஐவர் உதித்த இந்திரப்பிரஸ்்தச்தை யாண்டனர் 

கள். . காண்டவப்பி.ரஸ்தம் இந்திரனால் பு.துக்கியதால் இந்திர 
பி.ரஸ்தம் எனப்பட்ட, 

“The Raja Joodisthur sent for his four brother, 
and giving them armies, sent them in four different 
directions. Suhdeo Jee went tothe south, Nukeol to the 

west, Urjoon to the north, and Bheemsen to the East.” 
Vide. The Prem Sagur ; Ch. LXXII1, P. 224.
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பாண்ட வர்கள் இராஜசூயாகஞ் செய்ப திக்குவிஜயஞ்செய்த 
காலத்தில் தருமர் தன்னுடைய சகோதரர் கால்வரில் பீமனை இழக் 

இலும், அர்ச்சுனனை வடக்கிலும், நகுலனை மேற்கிலும், சத்துருக் 

கனை தெற்கிலும் உள்ள தேசங்களின்மேல் படையெடுத்துச்செல்ல 

அக்யாபித்தனர்,”* இவர்களுள் ஈகுலன் சென்றது இது தேசத் 

இன்மேல், சந்துசேசம் இந்திரப் பிரஸ்தத்திற்கு மேற்ிலேயே 
யுள்ளது. ௮து இந்து ஈதிக்கரையிலாகும். 8 

* 
“Jayadratha was the King of Sindhu, Souvera at 

the time of the war of Mahabharata, and was a great 
warrior’. Vide. Ancient History of India, Vol. 1. Part 
11), Ch. VII. P. 114. . 

பாரதம் சுயம்வர காலத்தில் ஜெயாத்ராதன் என்னும் ௮ர 

சன் இந்து தேசத்தை யாண்டுவந்தான் ” இச் ஜெயாத்ராதனும் 

இவன் குலத்தவர்களும் “ கிராமணி?” என்னும் ௮ரசபட்டத்தை " 

யூரியவ.ராகுவர். 

வியா௪பார.தம் ஈகுலன் மேற்குதிக்கு விஜயபருவம், 

89-வ.௮, அத்தியாயம், 8-வ.த, சுலோகம், 

சல்கமம03$97௪ 8 வ-09 0640 கய 

Bowser Gos (mandiase ஆம்லா] 

(இ-ள்.) பாண்டவர்கள் திக்குவிஜயஞ் செய்தகரலத்தில் ஈகு 

லன் இந்துதேசத்தையடுத்த, அதை அரசுபுரிந்திருந்த பலசரலிக 

ளாஇய கிராமணிகளை சமரிற் ஜெயித்து திரைவாங்க்கொண்டு வந் 

தான்” என்பதாம், இச்சுலோகம் சிந்துதேசத் தரசர்கள் கிரா 

மணி ? என்னும் பொன்முடியைப்பூண்டவர்கள் எனப்படுகின்றது, 

கிராமணி என்பது அரசர்களது பல குலப்பெயர்களுள் ஒன்னு, 

இக்கிராமணி என்னும் பேயரை சிந்துதேசத்தாசர்கள் தலப்பேய 

நம் பட்டப்பேயநமாய் வ்கித்துவத்ததைப்போல் அக்தலத்திலுதித்த அர 

. * சர்களுக்கு அதுவே தலப்பட்டப்பேயராய் பூர்வவழக்கை யனுசரித்து 

நானது பரியந்தம் தொன்றுதொட்டு வழங்கிலநுகின்றது. இப்பீரமாணத் 

தால் சான்றன்தலக் கிராமணிகளும் க்ஷத்திரியதலத்தவர்கள் என்பதே 

அணிக்த முடிபு, 
* பாரதம், சபாபருவம், இராஜசூயாகச்சருக்கம், 67, 68, 69-வது செய் 

உ யுட்களைக்காண்க, 
ச 
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பாண்டவருள் ஒருவனாகிய அர்ச்சுனனுக்கு ௮பிமன்னனும், 

அபிமன்னனுக்கு பரிட்சித்தும், பரிட்சித் துக்கு ஊன மேஜபலும், 

ஜனமேஜயனுக்கு ஈரேரந்திரன் சதாநீகளனும் உதித்தனர்கள். நசேந் 

இரன் புத்திரனாகிய சாரங்கதா.ரன் மணம்பெருது சிவபதவியடைகஈ 

தான், 'ந்ரேந்திரன் சகோதரனாகிய சதாநீகன் அரசுக்கு வந்தான். 
இவனிலிருந்து றிபுஞ்செயன் வரைக்கும் 48-பரம்பரை ஏற்பட்டு 

் அரசாண்டனர்கள்*, சிலர் சாரங்கதாரனோடு சந்திரகுலம் ௮.ழி 

ந்ததெனக்கூறுவர், அப்படிக்கூறுக்கதை பரீட்சித் அவ்க்குப் பின் 

னால் - ஜனமேஜயன், நரேந்திரன், சாரங்கதாரன் என முடிவு கட்டு 

இன்ற, புராணங்களோ ஜனமேஜயனுக்குப் பின்னால் ஈரேந்தி 

ரன் சகோதரனாகிய சதாகீகன் வம்ஸத்தவர்கள் பரம்பரையாக 

ஆண்டுவக்ததாக வரைடறுக்கன் றதுகள், இதில் புமாணக்கூற்றை 

யொப்பி, மற்றதை துப்புதலே யமைவுடைத்த, ஒரு ௮ர௪னுக் 

குப் பல புத்திரருண்டென்பது நூற்திறம், பீஷ்மரைப்போல் 

சா.ரங்கதாரனுக்கும் சந்ததியில்லை, சந்ததியில்லாத பீஷ்மரை 

யொதுக் சந்ததியுடைய விசித்திரவீரியன் பரம்பரையை விகஇதப் 
படுத்தியதைப்போல், சந்ததியில்லாக சாரங்கதாசன் பரம்பரை 

யை நீக், சந்ததியுடைய சதாநீகன் பரம்பரையை புராணங்கள் 

புகல்சன் ஐதுகள், இதனால் சாரங்ககாரனோடு சந்திரகுலம் அழிந்த 

தெனல் அறிவின் மையென்க, 

ha Ces or. 

சந்திரனுக்குப் புதனும், புதனுக்குப் புரூரவனும், புரூரவனு 
க்கு ஆயுசு * விஜயன் என இருவரும் உதித்தனர்கள். விஜயனத, 

8-வது, பரம்பரையில் குசன் உதித்தான். இச்சந்திரகுலக் குசனு 

க்கு நான்கு புத்திரருண்டு, 

கம்ப. ராமாயணம், பாலகாண்டம், வேள்விப்படலம், 7-வ.து, கவி, 

குசன்குசசாபன் கோதில்குணத்தி னஅரர்த்தன்கொற்றத் 
தஇிசைகெழுவசுவென்றோது மிவர்பெயரிவர்கடம்மில் 

குசன்கவுசாம்பி நாபன்குளிர்மகோதய மதார்த்தன் 
வசையிறன்மவனமற்றை வசுஒரிவிரசம் வாழ்ந்தார், 

* Vide, Garrett’s History of India, Ch. V. P. 60 
ர் இயுசுபரம்பரையில் கிருஷ்ணன், பாண் டவர் முதலியவர்கள் உதித்தது. 
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Rirwysrem, இசாமனவதரித்த வத்தியாயம், 27-வ.த, செய்யுள். 

ஆங்கவண்ன்கு மைமந்தாப்பெற்றனளவரின் மூத்தோன் 

வீங்குதோட்குசனாபப்பேர் விறல்கெழுவேர்தர்வேந்த ் 

னோங்கெழின்மாடமுற்று மகோதயமேன்னவோதுந் 
* நீங்கறுகரங்கோலித் திருவின்வித் றிருந்சானன்றே, 

இப்பாக்களில் சந்திரகுலக் குசனுக்கு குசன் குசனாபன் ; 

ஆதூர்த்தஷ் வசு என நமால்வருதித்து, குசன் கெளசாம்பி நாட்டை 

யும், குசனாபன் மகோதயகாட் டையும்; ஆதாூர்த்தன் வசந்த ஆரணி 

யத்தையும், வசு கிரிவிரசத்தையும் ஆண்டார்களெனப் பட்டிருக் 

கின்றது. இதில்வரும் மகோதய * நாட்டை யாண்ட சந்திரகுலக் 

குசனாபனே சேர ராஜாக்களுக்கு மூலபுருடனாகுவன். 5 

பெரியபுசாணத்திற்குட்பட்ட சேரர்குல மாயன்மார்கள் #6 

தஇிசகுல குசனாபன் ப.ரம்பரையிலுஇத்தவர்களாதலால், ௮க்குச 
'னுபனால் பு.துக்யெ மகோதயநாட்டை குலப்பதியாகப்பெற்று, 

மகோதயர் என்னும் பெயரை குலப்பெயராகவும் வ௫த்து வந்த 

னர்கள். , 

பெரியபுராணம், சே ரமான்பெருமாணாயனார் புராணம், 

4-வது செய்யுள். 

வேத கெறியின்முறைபிறழாமிக்க வொழுக்கந்தலைகின் 2 

சாதிகான்குகிலை தழைக்குர் தன்மைத்தாகச் தடமதில்சூழ் 
சூதவகுளசரளநிரை அ தையுஞ்சோலை வளாகர்தான் 

கோதையரசர் மகோதையேனக் குலவுபேயருமுடைத்துலகில் 

இப்பாகூ.ரத்தில் சேோரமான்பெரும ணாயனாரை “' கோதையர 

சர்? எனவும், “மகோதையர்” எனவுங் கூறப்பட்டிருக்கின்ற அ, 

மகோதயம்'” என்னும் நாடு சந்திரகுல குசனாபன்பரம்பரையார் 

அண்டது. அக்குசனாபன் பசம்பரையாசே (: மகோதையர் '' எனப் 

19 

படுவர், சேரன் குசனாபன் ப. ரம்பரையாராசிய மகோதையர் 

வம்ஸ் த்தில் உதித்தவனாதலால் “மகோதையர், கோதையர்" என் 

னும் குலப்பெயசைப்பெற்றனன், இதனாலும் சேரன் சந்திரகுலத் 

தவனே யாகுவன் 
    

௩ மகதநாட்டரசர்கள் சென்திசைவக்து சென் ஆர்க்காட்டையும், சேல 

த்தையும் ஆண்டதால் ௮த்சேசம் :மகோதயம்'' எனப்பட்டது. 

உர்கம்பி ௮ந்தா இ, 64-௫.து செய்யுள்; ]/138016 and Coorg. Vol. I. F, 809,
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நம்பியாண்டார் ஈம்பித்திருவந்தாதி, 47-வ௮, செய்யுள், * 

நாதன்றிருவடியே முடியாகக் கவித்துஈல்ல ் ், 

போதங்கருத்திற் பொறித்தமையா லது கை கொடுப்ப 

கோதந்தழுவிய ஞாலமெல்லா மொரு சோலின்வைத்தான் 

கோதைநெடுவேற் களப்பாளனாகய கூற்றுவனே. ௨ ் 

... இதில் சேரகுலத்தினலுதித்த கூற் ௮வனாயனாரை “கோதையா்'' 

எனப்பட்டிருக்கின்றது, “மகோதையர்'' என்பது முத்ற்குறைந்து 

“கோதையர்” * எனகின்று சேரனை த்தெரிவித்தது, “கோதையர்” 

என்பது சேரனது பல பெயர்களில் ஓன்று. 

நிகண்டு: 

' கொல்லிவெற்பன் குடக்கோக் குட்டுவன்குடகன் கோதை ' 

இவாகரம், 

“ கொல்லிச்லெம்பன்கோதை கே.என்." 

என்னும் பிரமாணங்களால் சந்திரகுல குசனாபன் வம்ஸத் 

தவர்களுக்குரிய “மகோதையர்'” என்னும் பெயரை சேரராஜாக் 

கள் குலப்பெயசாகப் பெத்றிருத்தலால், சேரர் சந்திர குலத்தவர் 

களே யாகுவர் என்பது நூன்முடிபு, இன்னும்;-- 

பழகித்தலபுசாணம், கேளசலசேரன் அருச்சனை ச் சருக்கம், 

2-வது. செய்யுள். 

கற்றவர்க்கொரு. துணை கலிக்கிருகிதிக்கடவுள் 

பற்றலர்க்கரிமாவடைந்த வர்க்கருட்பரவை 

மத்றைநீணிலங்குளிர்ப் புறவருமதிக்குலவன் 

கொழற்றவெண் குடைக்கோமனங்குசத்துசவரசன் 

58-வது, செய்யுள், 

இழைத்தமாதவத்துதித்தசே யின் பமன் பூறிக் ட 
குழைத்தகநெஞ்செனன் ஞானழாற் கேள்வியன்கொண்மூத் 
தழைத்தசெங்கையன் றடவுவாட்படையினன் pros 

கழைக் தடஞ்சிலைக் காமவேள் கவுசலனேன்போன் 
  

* கர்மசாகூட என்பது மு,தற்குறைந்து, சா௯ட என நின்றும் சூரிய 
. னைத் தெரிவி ச்தலைப்போலென்க,
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88-வ௮, செய்யுள். 

ஹங்கவசகன்றாசண்ண லகத்தினுள் விழித்திருந்தா 

னுங்குலத்தோன்ற னாட்டநு.சுலியை வழுத்தக்கோங்கர் 
. தங்கியவன த்தடைந்தானென்று மார்த்தாண்டன்மேல்பாத்' 

_ நிங்களுக் குவகைசோல்லச் செல்லலைப்போலச்சென்ரான் 

த 

58-வ௮, செய்யுள், 

இ௫குய்யமியாவருமெய் துதற்கரியதென் ரோனை 

விதுவின்றோல்குலவேந்தன் போற்திமிளிர்விமலைபதப் 

பதுமங்காண்பதற் கொன்றுபகர்கெனக் காழ்ர்கனன்௧கமல 

மதுமென்றார் மறைமுனிவன் வருந்தலையென் HoT a pa, 
ச 

நகர்செய்சருக்கம், 7-வது செய்யுள், 

கூறுமோர்திசைக் கைந்து குரோசங்கொண் 

டி. நினான்கு திசையுமியம்பிடின் 

மாதில்புண்ணிய மாத்தலமாயிடை 

* யூறிப்பல்கலை யோண்மதித்தோன்றலே, 

இச்செய்யுள்களில் சேரனாட்டை யாண்டவ.ரசர்களுள் கெள 

சலச்சே. ரன் என்பவனும் ஒருவன் எனவும், ௮வன் அங்குசத்து 

சச்சே.ரன் குமாரன் எனவும், இவர்கள் சந்திரகுலத்தவர்கள் என 
வும், இவனால் பழகித்தலம் கெளசலாபுரம் என்றழைக்கப்பட்ட 
செனவும் கூறியுள்ளது. பழநித்தலம் சேரகாட்டி*லேயே war 

* சேரமாட்டின் எல்லை; வடக்கு:--கோழிக்கோடென்னும் கள்ளிச்சோ 

ட்டை, மைகுர், தென்பெண்ணை நதி; இழக்கு:--வக்காளச் குடாக்கடல், 
திரிபுரம், பழனிமலை, திருநெல்வேலியின் மேற்றிசையிலுள்ள செங்கோ 
ட்டை, தென் காசி; தெற்கு :--கன்னியாகுமரி ; மேற்கு;--யவனக்கடல் 

(Arabian Sea), இவ்வெல்லைக்குட்பட்ட சாடானஅ  மசதகாடு, கொங்கு 
நாடு, மலைகாடு'" என மூன்றாகப் பிரியும், அவற்றுள் ; மசதகாடு :-சென் 

ஆற்காட்டையும், சேலத்தையுமுள்ளடச்கும்) கொங்குகாடு ;--கோயம்புச்தூ 

மார்கும் $ மலைநாடு; மலையாள த்தின் தென் பகுதியையும், இிருவாங்கூ சை 
யும் உள்ளடக்கும், இம்முன்று நாட்டையும் சேரராஜாக்கள் ஆண்டமையி 

னாலேயே *: கொங்கன், கேரளன், மலையன் '” என்னும் பெயர்களைக் குலப் 
பெயர்களாசப் பெற்றது. Vide, The Land of the Perumauls. Ch. I, 
P. 42. The manual of the Administration of the Madras. ‘Presi- 
dency. Vol. [. P. 126, 127. The Kongu History. P, 2, The 
Mysore and Coorg. Vol. £. P. 197, Oriental Historical Manuscripts, 

ச் Vol. 11. Appendix D. P. 26,
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ள௮, இதனாலும் சேரர் சந்திரகுலத்தவர்கள் எனப்படும். இலர் :-*- 
ஆஸ்பத்திரி கம்பவுண்டர்களைபோல், சூரியனை சந்திரனில் கல 

ந்தும், சந்திரனை அக்இனியில்கலக்தும், முன்றையும் ஒன்றுக்க, 

சேரசோழ பாண்டியர்களை ஏககுலத்தவர்கள் என்இன்றார்கள், 

இந்தமுறை பூர்வநூலாசிரியர்கள் தெரிந்துக்கொண்டார் களில்லை, 

பாரதத்தில் * ௮க்கனி சூரியனிற் கலந்தானெனக் கூறியிருத்தலால் 

் அக்கினிகுலமும் சூரியகுலமும் ஒன்றென்பர், ௮து காண்டவ வன 
த்தை அ௮க்கிநி த௫க்கும்போது சூரியன் அ.திதீட்சண்யமாய்க் காய் 

ந தமையால், அக்கினியும் சூரியனும் ஒன்றாய்க்கலக்து கொளுத்திய 

தெனக் கூறியதேயன்றி வேறன்று, வீடு ௮னலால் தூக்குங்கால 

த்து உலகவழக்கை யறிந்திருப்பாபேல் ௮ப்பொருள்கொள்ளார். 
இன்னுஞ் சிலர் சேரனை சக்கு தவன். என்பர் அப்படிக்கூறு 

தலும் ௮றிவின்மையே ! 

நைடதம், போர்புரிப்படலம், 2-வ௮, செய்யுள். 

விரிகதிர்ப்பருதி முன்னர்வெண்மதி மழுங்குமல்லா ற் 

பரிதியுமதியு தோன்றிற்படரொளி மழுங்கலுண்டோ 
வ. ரசர்காணீவீர் வெய்யோனருங்முலத் அதித்துந்திங்கள் 

மரபின் மன்னவர்க்கு நூங்கண்மாணெழில் மழுங்கினீரால். 

இப்பாவில் தமயந்தின் சுயம்வரத்தைக் காணும்பொருட்டு 
விதர்ப்பதேசம்,1வந்த அரசர்களை 'சூரியசந்திரகுலம்'” என்னு மிரு 

குலத்தி லடக்கயிருக்கின்றஅ. மேற்படி. சுயம்வரத்திற்கு சேரனும் 

வந்ததாக சுயம்வரப்படலம், 159-வ.து பிரயோகத்தில் 'கோழரை 

யரம்பை சாய்க்குங் குடகுகா டாளும் வேந்தே”' எனப் பி.ரகாசப்படு 
வதால், சேரன் அவ்விருகுலத்தலேயே யடக்குவன், ௮.து சந்திர 
குலம்$ எனப்படும், சேரன் குடகுகாட்டை யாண்டமையால் “குட 
க்கோக் குட்டுவன் குடகன்.”” என்னும் பெயர்களைப்பெற்றனன். 

* பாரதம், ஆ௫ிபர்வம், சாண்டவதகனச் சருக்கம், 67-வது செய்யுள் 

ர் விதர்ப்பதேசம்:-- தற்காலம் “பீரார்” என்றழைக்ஃப்படுசின்றது.” 
பீரார் ஐதராபாத் இற்கு வடக்கில், '78-மயில் S156 B gener த, பீமராஜனால் 
ஆளப்பட்ட. 

1 "சேரனை சூரியகுலத்தவனெனவும் கூறப்பட்டிரச்ன்ற த. Vide, 
Mysore and Coorg, Vol. I. P. 197, Onthe Original Inhabitants of 
Tndia or Bharatavarsa, P, 96, Salem District Manual. Ch. 1, P.17,.
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இதனாலும் சேரன் அக்கினி குலத்தவன் அல்லவெனகத் அணி 
யப்புடும். . 

“ The first Kingdom mentioned by Hindu writers 
is that of Oudh, where two dynastirs, known :as the 
races of the Sun and ofthe Moon, are supposed to have 
Originated.” Vide. History of India; Ch. I 

* இந்துசாஸ்திரிகள் அயோத்தியை முதல் கப்ப 

கூறு்றனர்கள், அங்கிருந்து சூரியவம்ஸ்ம், சந்தி. ரவம்ஸம் என 

இருவம்ஸம் உதிகச்தது. இவைகளை பூர்வவம்ஸமாக எண்ணப்படு 

இன்ற. 
* It is there that the Solar and Lunar races* have 

their origin and from thence the princes of all other 
countries are sprung.” Vide. Garrett’s History of India, _ 
Ch, V.P2 08. 

'சூரியசந்திர வம்ஸமே முதன்மையான து 9 DA GEC gs எல்லா 

தேசத்தரசர்களும் உதித்தனர்கள்!”' எனவும், கோல்புருக் (Mr. 

ே1ஸ்௦௦1:6) ஆூரியரும் '*சாகத்திவிலிருந்து சம்புத்தீவிற்கு 

ூழைந்த க்ஷத்திரியர்கள் சூரியசந்திர வம்ஸத்தவர்கள்' என்சின்ற 

னர். இப்பகு திகளும் சூரிய சந்.திரவம்ஸ த்தோடு ௮க்சனி வம்ஸமும் 

௮ரசருக்குண்டெனத் தெரிவிக்கவில்லை, அதனால் ௮க்கனிகுலம் 

ஆரியவாசருக் இல்லையென்பது அணிபு, 

“TJ venture to place the establishment in India 

proper of these two grant races, distinctively, called 

those of Surya and Chandra} at about 2256 Years before 

the Christian era”. Vide. Tod’s Rajasthan Vol.11, Ch. 

III, P. 48. 

ட இப்பகுதி இந்தியாவை யாண்டவரசர்கள் சூரியசந்திர குலத் 

தவர்களேயன்றி, வேறு குலத்தவர்கள் ௮ல்லவெனப் படின் ௦.௮. 

* Vide Tod’s Rajasthan, Vol. I, Ch. I, IT, ITI, and Table 1, 

* வியாசபாகவதம், தஸமஸ்கந்தீம் மூ.தல.த்தியாயம், முதற் சுலோகம், 

t Vide Pope's History of India, Ch. I, P. 35. இரகுலம்ஸ: சாவி 

உயம் 6-வது சருக்கம் 8, 9 வது சுலோகங்காண்க, 

92
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“ The Kshatriya or Royal caste, is said to havé 

emanated from Brahma’s  shoulders....... த is 
divided into two great divisions, The Solar race who 
came from Brahma’s right Shoulder, and the Lunar 
race, who issued from his left “ Vide. The Land “of 
the Perumall, Ch. VII. P. 312° 

“கஷத்.திரியர் ௮ல்லது ௮ரசலம்ஸம் பிர்மாவின் உ தோளிலி 

ருந்து உதித்ததாகச் சொல்லப்படுகின்ற. ௮.து இரண்டு வகுப் 

பாகப் பிரிக்கப்பட்டு, சூரியவம்ஸம் பிர்மாவின் வல2 புஜ.த்தலிருக் 

தும், சந்திரவம்ஸம் பிர்மாவின் இடது புஜஐத்திலிருந்தும் வந் தாகக் 

கூறப்படுகின்றது.” 

“Shree Shookdeo jee said :—Raja! listen with 
attention and] will now relate how raja joodisthur 
performed the sacrifice, and Sissoopal was slain, when 
the twenty thousand eight hundred rajas went there 
all the other rajas from the surrounding countrfes, and 
from every quarter, whether descendants of the Sun 
or descendants of the Moon, came also and were ready 
at Hustinapoor” Vide, Captain W. Holling’s The Prem 
Sagur, Ch. LXXV, P. 231: 

ஸ்ரீமத் சுகருஷி சொல்லுகின்றார் :--௮.ரசனே! கவனமாய்க் 

கேள். கான் இப்பொழுது தருமராஜன் ௮ஸ்வமேதயாகஞ் செய் 
ததைச் சொல்லுகின்றேன், ௮க்த யாகத்திற்கு ௮ஸ்தினாபுரியை 

சூழ்ந்திருக்கும் தேசத்திலம் திக்குகளிலும் இருந்து சூரிய சந்திர 
குலத்திலுதித்த இருபதினாயிரத்து எண்ணான ௮ சர்கள்வற் 
நிறைந்து இருந்தார்கள் ” என்.பதாம், இப்பகுதிகளும் சூரிய சர் 
திர குலத்தைச்செப்பி, ௮க்கனிகுலம் இல்லையென த் அப்பியதால் 
௮க்னிகுலத்தை அப்பாலொ துக்கம், 

| இலிங்கபு.சாணம், ௮னுக்ெமணி, 19, 20-வ2, செய்யுள், 

விரித்தசெங்க திரோன்செய்ய மரபினைவிரித்தவாறும்.”” 

i மலர்க திர்விரிக்குமர் தண் மதிமர புரைத்தவாறும் '",
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கூர்மபுராணம், அனுக்ரெமணி 10, 12-வ.ஐ, செய்யுள், 

* இரூட்கு.றும் பெறியும்வெய்யோன் மரபினிதிசைத்தவாறும் 
*' தெண்டிரை முகட்டிற்றோன்றுக் தங்கணன் மரபினுற்ற ் 
உவொண்டிறல் வேந்தர்.தாய மசபினை யுறைத்தவாறும்":. 

முதலிய பதினெண்பு.ராணங்களும் சூரியன் மரபுரைத்த வத் 

தியாயம், சர்திரன் மாபுரைத்த வத்தியாயம் என்னு மிருவத்தியா : 

யத்தால் இருகுலமாயெ சூரிய சந்திர குலத்தை விளக்க வேறு 

குலம் இல்லையென ம.றுப்பதால் சேரன் அவ்விரு குலத்திலேயே 
அடங்குவன்*. ௮ சந்திரகுலமெனச் சா.ற்றப்படும், ஆயின் 
வில்லிபாரதம் ஒன்றே சேரனை ௮க்கனிகுலத்தவன் எனக் கூறும் 
நூல்; இந்.நால் ஏழாம் நாற்ருண்டின் முற்பகுதியிலேற்பட்ட த, 

வில்லிபாரதம், பாயிரம், 22-வது கவி, 

பிறக் துய்ய க்சொண்டனிப் பேருலசம்பெருவாழ்வு கூருகாளி 
னிறழைச்தபுகழ்ச்சணிஈசர்வாழ் வில்லிபுச்அரனைகோக் நீபுகானும் 
பிறக்த இிசைக்செைஙிற்பப்பாரதமாம் ெருவ்கதையைப் பெரியோர்தங்கள் 
சிறர்சசெவிச்கரு,தமெனத் சமிழ்மொழியின் விருத்தத் சாற்செய்கவென்ரான், 

அருண௫ிரிகாத சுவாமிகள் புராணம், 

- வில்லிபுத்தூராழ்வார் கலகச்சருக்கம்; 7-வது செய்யுள். 

கொங்குமன்னவன் வேண்டலிற் குருகுலத்தினர்சர் 

பொக்குதிஞ்சுவைத்தமிழ்க் கவியான்மிகப் புகன்றோன் 

றங்குசாருவ பூமனென்ஜொருபெயர் தரித்தோன், 

மங்குல்போ த்கவி பொழியுமோர்துணேவனைவாய்த்தோன்; 

இவ்விருபகுதியாதும் ஆட்கொண்டான் என்னுஞ் சேரன் 

வில்லிபுத்.தாராரை பாரதம் பாடக்கேட்டுக்கொண்டதாக விளங்கு 

றத. அப்படிக்கேட்டுக்கொண்ட சேனை சிறப்பிக்குமாறு 

பரம$வத்தின் திரிநேத்திரங்களாகிய சோம சூரியாக்ி என் 

னும் முச்சுடரை முக்குலமாகப் பாவித்து, அதில் சேரனை wh 
இனிகுல்த் தவன் எனக் க.ற்பனையலங்கா.ரமாகச் செய்யப்பட்டதே 

யன்றி Capa ma. AB இ.சாமாயணம் பாடக்கேட்டுக்கொண்ட 

சடையப்பமுதலியாசை கம்பர் பலவிடத்தில் வருவித்த ௮சசருக் 
கொப்பாக சறப்பித்திருத்தலைப்போலென்௧, அதனால் முதலியார் 
எண Vide. Pope's History oF india Ob ரந உட.
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அ.ரசராகுவரா ? இல்லை, அப்படிச் சேசன் ௮க்ளனெகுலத்தவனா 

யிருப்பின் ௮வ்வில்லிபாரதத்திற்கு முதலாய வியாசபாரதம் 

விளம்பல்வேண்டும், ௮ன்று ௮க்னிகுலம் எனக் கூறிய தலைவா 

லில்லாதகதையை தடவியெடுத்த வில்லிபுத்துரா சாவது, தாம் பா 

டிய பாரதத்தில் சூரியன் பரம்பரையையும்; FEAT oT UM LUST 

ஸையும் விளக்க); அ௮வர்களாண்டவூரையும் தெரிவித்திருத் தலைப் 

் பேர்ல், அக்கனிபரம்பரையையும் அவர்களாண்ட வூரையுக்தெரி 

வித்திருத்தல்வேண்டும், ௮வ்வக்னிகுலம் மணம்பெற, அதுவுமில்லை 

இவ்வில்லியைப்2பால் பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் பேசினா? 

இல்லை, இன்னும் மற்றப்புராணங்களும் சூரிய சந்திர பரம்பரை 

யை, மறவாது பிரஸ்தாபித்து அக்னி பரம்பரையை இல்லை 

யெனத் துப்புகன்ற.து, * இதனால் சேரன் சந்திரகுலத் தவனே 

யன்றி, ௮க்னி குலத்தவன் அ௮ல்லவென்பது நான்முடிபு, ௮க் 

இனி குலத்தவர்களை நூற்கள் ௮ன்னாரியர் யென்இன்றதுகள்*, 

“Tf the origin of the Agnikulas throughout India 

can be eventually proved as Non-Aryan, a very im- 

portant historical fact will have been ascertain.” Vide 

On the Original [nhabitants of India or Bharatavarsha 

Ch, VI, P, 121. 

_ *இந்தியாவில் பசவியிருக்கும் அக்கினிகுலத்தவர்கள் ௮ன் 

ஞரியவம்ஸ த். தவர்கள் என்றே ௬ஜ*ப்படுத் தப்படும், இதைமுக்கயெ 

மான சரித்திரங்களால் ஸ்தாபிக்கப்படும்,'” இப்பகுதி அக்கினி 

குலத்தவர்களை ஆரிய கஷத்திரியரில் சேர்க்காது அன்னாரியர் என 

அப்பா லொதுக்குச்றஅ, சேரன் சந்திரகுல குசமாபன் வம்ஸத் 

தவனாதலால் ஆரியன் ஆகுவன், ௮ச்சே ரன் தலையில் ௮க்னிகுல 
ததையேத்றி ௮ன்னாரியராக்கப்பார்த்தல் ௮சம்பவமாகும், சம்ப் 

வக் கதையாபிருப்பின் புராணங்களில் வினியோஇத்திருக்கும். 
இதுதிற்க, 

கட்டச் சேரனாகிய வஞ்சி பலராம வர்மனோடு சோழனும் 

பாண்டியனுங் கூடி, சாலி. 740-ம் வருடத்தில் சண்டை செய்து 
ஜெயித்து சேோனாட்டை தங்களுக்குள் பா௫ுத்துக்கொண்டனர் 

*< Qe cord, 36, 86, 87-வது, பக்கங்களில் காண்க,
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கள்*, இதோடு சேர ராஜ்யம் ஓழிர்௧௮.. சே சனாடாகய மலையா 
எம் பிற்கு பாண்டியனுக்குட்பட்டு அவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஓர் 
பிரதிநிதியால் ஆளப்பட்டு ass, அதற்குப்பிறகு தாமுத்திரி ராஜா 
வால் கைபத்றி பதினைந்தாம் நாற்றாண்டிலிருந்து, அவன் வம்ஸதைத் 
வர்கீளால், ஆளப்பட்டு வநத. 1770-ம், வருடத்திலிருந்து" பாலக் 
காட்டரசன் ஐதர் அலிக்குக் கப்பங்கட்டி வந்தான். அதுமுதல்” 
சிறிது சிறிதாக ௮ச்காடு திப்பு சல்தானால் கைபற்றப்பட்டு பாழர்க் 
கப்பட்டது. - 1799-ம், வருடத்தில் ௮ங்கலேயர் வசமாயிற்று, : 

௧௨, முடிவுரை. 
இவ்வாரிய சூரிய சந்திர குலத்தி லுதித்த க்ஷத்திரியர்கள் மதுநீதி 

வண்ணம்கண்ணி இவ்விந்துதேசத்தை அரசாண்டுவருங்காலத்தில் 

சுலியுகம் எதிர்ப்பட்டதால் ௮.சன்கொாடுமை மேலிட்டது, 

இலிங்கபு.ராணம் கலியுகத்தியற்கைசொன்ன வத்தியாயம், 

1-வது செய்யுள், 

கடையுகத்திற் தருமகிலைவேர்சாயப் பொய்மை கொடுங்களவுவஞ் ௪ 

மடுகொலைமற் நிவைமுதலபாவங்கடழைக்திடலா லளிகள் பாட, 
மடலவிமுங்கமல த் தார்மறையவர்வார்கழல்வேந்தர் வணிகர்தொல்லை 

யொடிவின்மறைநவில் கலாசொழுகாத கெறியசனிலொழுகுவாரே, 

(இ-ள்.) நான்கு யுகத்தின் கடையுகமாகிய கலியுகத்தில் 

தர்மமானது ஒழிந்து, பொய் களவு வஞ்சனை கொலை முதலாகிய 

பாவங்கள் விசேஷப்படலால் பிர்ம க்ஷத்திரிய வைசியர் என்னும் 
மூவர்க்கங்களும் வேதத்திற்கூறிய பழமையாகய குலாசாரங்களை 

விட்டு ஒழுகுவார்கள்,” எனவும், 

The earth said, “ O incarnation of justice! I also 

cannot remain in this age, because men of the Soodru 

Caste, having become Rajas, will inflict very many acts 

of injustice on me, the weight of which J shall not be 

able to endure.” Vide. The Prem Sagur.” Ch. I. P. 6. 

் பூமிதேவி (பரிட்சித்து மகா. ராஜனை நோக்க) சொன்ன 

தாலது:--நீதியே ஒரு ருவமாயுடையவனே | நானும் இக்கலியுகத் 

* Mysore and Coorg Vol. II. P. 17,277 ; Oriental Historical 
* Manuscripts, Vol. LJ, P. a.
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இல் வசியேன். சூத்திரர்கள் ௮ரச.ராகி ௮கீதியை அனுசரிப்பார் 

கள், ௮. என்னால் தாங்கமுடியாது” என பாகவதத்தில் கூறிய 

தாக அதன் டிரான்ஸ்லேடர் தெரிவிக்கின்றார், இப்பகுதிகளுக் 

இணங்க: கலியின்்கொடுமை ஆரிய வர்த்தத்தையாண்ட ws Shur 

களை யண்டினமையால் இராவிடசாலும், யவனராலும், பீடிக்கப் 

பட்டு அவர்கள் கையில் ௮ரசை ஒப்புவித்தனர். அதுபோல் 

இச்சென்னை இராஜதானியின் பெரும்பாகமாகிய இரரவிடதேசத் 

தையாண்ட சூரியகுல கிராமணி லம்ஸத்தவர்களாகிய சோழ ஈழ 

ராஜாக்களும் ௮ரசை பிறர்கையில் ஒப்புவித்தனர்கள். ௮ரசொ 

ழிந்தமையால், 

* “மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை யஃதின் றேன் 

மன்னாவா மன்னர்க்கொளி', (திருக்குறள் ) 

(இ-ள்). * அரசருக்குச் செங்கோன்மையே புகழாம், அக் 

இல்லாவிடில் அப்புகமுண்டாவாம்” சன்பதையொத்து BUG 

எடையவேண்டிய புகழ்களெல்லாம் அடங்கி, வடுகராலும் துலு 

க்கராலும் ஒடுங்கினமையால் ௮வர்களத அ௮றிவுங், ஞுலாச்சார 

மும் நெகிழ கேரிட்டது. 

சங்கலிகித ஸ்மிருதி, 2-வ2, சுலோகம், 

வவெறாடெவெ _நயெஹீ_நாசூ.சியெ )_ஈவிவலி-1_தா 8 | 

ஹவெ-9_.தவ பரூஷமாஷ்யா 6 வராவவெவாகுஷி.விஜா ₹ ॥ 

(இ-ள்). பிராமணர்கள் மவேதமோதீனவர்களாக விருந் 

தாலும், அவர்கட்குள் எவர்கள் வைச்வதேவமும், அதிதி பூசை 

யும், செய்யாதவர்களோ ௮வர்களெல்லொரும் சூத்திரர்களென்று 

அறியத்தக்கவர்கள் ? எனவும்*, . 

6 மறப்பினுமோத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான் 

பிறப்பொழுக்கல் குன்றச் கெடும். ” (திருக்குதள்) ° 

(இ-ள்.) பார்ப்பான் வேதத்தைமறந்தாலும் கற்கலாம், 

குல ஒழுக்கங் குறைந்தால் இழியகுலனாவான் ” என்பதுகளுக் ணெ 

_ இவ்வரசகுலத்தவர்களாகிய இராமணிகள் அடையவேண்டிய 

'* gp prerUs VOR, 2 ௯84ணாகாய)2 நிஜ$ ச
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குலவொழுக்கங்களோடு, கல்வி ஆள்வினை பொருள் தவம் என் 

னும் கான் கும் கூலமேன்மைக் குறியனவாகினும் இராஜாங்க மாறுத 

லடைந்தகாலத்தில் இச் சூரியகுலராமணிகளை விட்டகன் றடை 

யால் தாழ்ந்தவர்களைப்போல் தோற்றப்பட்டனர். 

பாரதம், ஆரணியபருவம், மார்க்கண்டர் கதையுரைத்த 

சருக்கம், 158-வ.த, செய்யுள். 

உண்டி விற்பர்மறை யோர்மறைவிற்ப 

சோகுகற்புடைமைநீதிவிடுத்தே ; 

கொண்டலொத்த குழன்மங்கையர்வேஜோர் 

கொழுனனக்கு முலைவிற்பர் குலஞ்சேர் 

தெண்டிரைக் கஇிபராஓய மன்னர் 

தேயமேங்குமுழல்வார் நிலைகேட்டே 
மிண்டுரைத்தகுல வினர்கள் போரில், 

வெற்றிகொண்டு விசயம் புனைவாசே, 

(இ-ள்) “வேதியர் வேதத்தையும், தின்பண்டங்களை 
யும் விற்பர், பெண்கள் பரபுருஷரை இச்ூப்பர், அரசர்கள் 

அவர்களது நிலைகேட்டு உழல்வர், ஈனர்கள் வெற்றியையடைவர், 
என்பதாம் இப்பாசுரத்திற் கூறியவாறு இச்சான்றான்குலக் கிரா 

மணிகள் இகலசசசால் இடுக்கணடைந்து இழிந்த தொழில்களைப் 

புரிந்துழல லாயினர். இது கலியுகத்தியற்கை. 

டி. சருக்கம், 149-வது செய்யுள், 

வேதமோதனியமஞ் செபமோமம் 

வேதவித்தகர் விடுப்பவர்பின்னோர் 

காதலாலிவைசெலுத்துவர் மன்னர் 

கவினுந்தேசு மோழுக்கங்களுமற்றே 

யேதிலாரேனவியங்குவர் ஈன்னீ 

ரின்பனல்குபல பண்டமனைத்தும் 

போதனல்லுரிசை பொய்க்குமசங்கள் 

பூத்தல்காய்த்தல் ADS தபலனாமே, 

(இ-ள்.) :“வேதம் ஓதல் நியமம் ஜெபம் ஓமம் இவை 

களை வேதியர் விடுப்பர், சூத்திரர்கள் இவைகளை அன்போடு
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புரிவர்; அரசர்கள் தங்களது அழகு பிரகாசம் ஒழுக்கம் இவைக 
எற்று யாரோ எவர்களோ வேன (கலியுகத்தில்) கூற விளங்குவர் ; 
இன்பண்டங்கள் ருசியற்றும், மரங்களின் பலன்கள் குறைந்தும் 

விளங்கும்.”” சாமம், யஐ௬, இருக்கு இவ்வேதங்களினுடைய 

பயனை 'அடைவதற்குக் காரணமா௫ய வருணாசிரம ஒழுக்கங்களை 

புடைய ௩டை கலியுகத்தில் மனிதருக்குள் இல்லாமல் ஒழியும் என 

விஷ்ணுபுசாணத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கின் ௮. 

மதுஸ்மிருதி, 10-வ.ஐ, அத்தியாயம் 48-வ2, சுலோகம். 

ற_ரகெஷாுகிரயாலொவாகிர 6 க்ஷ.தி,யலா_தய 8) 

வரஷ௰க௦ம_காலொகெஃயா ஹணாிஸு-$0)_5_ந ௮ 

(இ-ள்.) “ பிராமணனிடத்தில் வணங்காமையாலும், உப 

நயன முதலிய கர்மலோபத்தினாலும், மேற்சொல்லும் க்ஷத்திரிய 

ஜாதிகள் இவ்வுலகத்தில் வரவர சூத்திரத்தன்மையை யடைந் 

தார்கள். ”” 

மதுஸ்மிருதி, 10-வ.௫, அத்தியாயம், 44-வ., சுலோகம். 

வள காள? அவிலா 6 காவொஜாயவ.நாழுகா 61 

வா௱உாவஹலவாமீ நா$ கிரா.காஉஊஉா 6 வஹா 5॥ 

(இ-ள்.) *பெளண்டரம், ஒளண்டரம், திராவிடம்* போ 

ஜம் பாரதம் முதலிய தேசங்களை யாண்டவர்கள் அனைவரும் மேற் 

சொன்னபடி. சூத்திரர்களாய் விட்டார்கள் ?* எனப்பட்டிருக்கின் 
os. இதன் மொஜிபெயாப்பு, 

“ Manu says the same thing (Vide verses. 44, and 
45, Chapter. 10) Poundrakas, Odhras Dravidas &c. 
were the members of the first two classes. But by neg- 
lect of their duties in the performance of the holy rites 
and in seeing the Brahmans have become degarded.” 
Vide. ‘‘ The Ancient History of India”. Part. II, Ch, 
VII. P. 118. 

“In the Kalee-yooga, the vaisyas like the Kshatri- 
yas are said to have fallen to a level with the Soodras.” 
Vide. Ward’s, Account of the Hindoos Vol. III. P. 66. 

* வியாச பாரதம், சபாபர்வம், 90-வ.து, ௮,ச்.தயாயங் சாண்க,
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... * கலியுகத்தில் வைஏயர்கள் க்ஷத்திரியர்களைப்போல் சூத்திரர் 
களை யோத்திருக்கின்றர்கள் '* என்னும் பகுதியின்பிரகாரம் க்ஷத்திரி 

யர்கள் (கலியில்) சூத்திரத்தன்மை யடைந்தார்கள் அதிலும் திரா 

விட அரசர்களாகிய சேர சோழ பாண்டிய ஈழ தோண்ட 
ராஜாக்கள் சூத்திரராய் விட்டார்கள் என மது கூறுஇன்றார் 
இதை பின்பற்றியே பாரதநூலாிரியரும் மன்னர் கவிணுந்தேசு: 

மோழுக்கங்களு மற்றே யேதிலாரேன விளங்குவர் ” என்ற. மன் 
னர்--௮.ரசர், கவினும்--அழகும், தேசும்--பிரகாசமும், லழுக் 

கங்களும்-குலாச்சாரங்களும், ௮ற்று--நீங்க, எதிலாரென--அய 

லார் என்று சொல்லும்படியாக, விளங்குவர்--வ௫ப்பர் *' 

பொருள்படும். ௮ரசர,து குலவொழுக்கங்கள் :4 ஓதலே வேட்ட 

லிதல் உலகோம்பல் படைபயித்தல், மேதகுபோர்செய்்தஇட் டல் 

எனப் 

வேந்தர்செய் தொழிற்களாஞும்.' என்னு நிகண்டால் நிலைப் 
படும், இக்குலவொழுக்கங்கள் அற்றே அரசர்கள் சூத்திரத்தன் 

மை யடைந்தது, இதுகாலவன்மையே*. காலமானது தண்டத் 

தை யோங்கி யார்தலையையும் உடைப்பதில்லை, காரியங்களைமா 
முகக் கர்ண்பிப்பதுதான் காலத்தின்வன்மை அதாவது Bas 

டங்கள் அ௮னிஷ்டமாயும், அ௮னிஷ்டங்கள் இஷ்டமாயும், சகம் 

அக்கமாயும், துக்கம் சுசமாயும் பிராணிகளிடம் மாறிக்கொண் 

டுவரும், இதையொத்தே :'சா௬ஷிகுலக் கிராமணிகள் '” பிற 
அரசரின் இடுக்கணால் அழகும், பிரகாசமும்,ஒழுக்கங்களும் ௮ற்.று 

ஏதிலரைப்போல் இழிந்ததொழில்களை ஜீவனார்த் தத்தின் பொரு 

ட்டு புரிந் துவருகின்றமையால் கிராமணிகளை க்ஷத்திரியர் என்பதத 

குச் சர்தேகப்படுகின்றனர், 

மனுஸ்மிருதி, 10-வன அத்தியாயம், 95-வது சுலோகம். 

கீவெரெ0_5_நர8_) ஹவெ-ணாவ)_நய௦மத 61 
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(இ-ள்.) க்ஷத்திரியன் சுவசரதி விருத்தியினாலும், பிராமண 

ருக்கு விஇத்.த வைசயவிருத்தியினாலும் பிழைக்கக்கூடாதபோது, 

இரசம் முதலான வியாபாரஞ்செய்தாவது பிழைக்கலாம்" எனவும் 

* வான்மீரோமாயணம், சுந்தரகாண்டம், 110-வது சருக்கம், 8-வது 

சுலோகம், 

33
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(க்ஷத்திரியன் தனக்குக் இழ்ப்பட்ட இழிந்த தொழில்களைப்புரி 

வது பத்து தருமம்” எனவும் மறு கூறுகின்றார், © அவ்வித 

ஆபத்துக்கால)த்தில் வேதியன் முதலிய நான்கு வருணத்தாருக்கும் 

முறையே விதிக்கப்பட்ட இன்றியமையாத சிவனத்தொழில்க ளா 

யெ வேட்பித்தல், உலகோம்பல், உழவு பசுக்காத்தல், இருபிற்ப் 

பாளர்பணி முதலிய தொழில்கள் ஆபத்துக்காலத்தில் ஒருவன்ரொ 

ழில் ஒருவனுக்குமாக மாறுதலுண்டு, ௮ந்த ஆபத்து ஒழிந்தபின்பு, 

வேறுபாட்டினை யொழித்துவிட்டு மூறைபோலத் தத் தந்தொழிலில் 

முயலவேண்டுவதே வழக்கு, அவ்வாறின்றி, ஆபத்தொழிந்தபின் 

பும், அந்த வேற்றுக்கருமத்தை விடாவிட்டால் ௮வன் மகன் 

பேசன் முதலிய பரம்பரையாரும் அந்த ௮ர்கியத்தொழிலை 

விடமாட்டார்கள், ஐந்தாறு தலைமுறையிற் பிறந்த சந்ததி 

கள் அந்த விருத்திக்குத்தக்க சாதியோடு ஓத்த Fn Bure” 

cami யாஞ்ஞவல்கியர். * எந்தபிராமணன் வேதம் ஓதாமலே 

வேறு வகையால் பயிற்சி செய்கறானோ ? yas தன் மர 

போடு பிழைத்திருக்கும்போதே, சூத்திரத்தன்மையை அடைக 

மூன்" என்முர்கள் மதுவும், கெளதமரும் ; இதைப்போல் எந்த 

க்ஷத்திரியன் படைப்பயிற்சியின்றி வேறு தொழிலைச் செய்கருனோ 

௮.வனும் சூத்திரனாகுவானென உபலக்கணவிதியால் கொள்ளப்ப 

டும். இத்யாதி விதிகளை யொத்தும், இகலரசர் இடுக்கணாலும்-கரா 

மணி குலத்தவர்களுக்கு இழிந்த தொழில்கள் ஏற்பட்டது, இத் 

தொழில்கள் ௮க்ரொமணி குலத்தவர்களுக்குக் குலதர்மம் 

அல்ல, “படைத்தோழிலே” அவர்களுக்குக் *'குலதர்மம்” என உப 

மன்னியரும், சேக்ழொரும்வற்புறுத்தலால்; தற்காலம் ஜீவனார்த்த 

த்தின்பொருட்டு புரியு்தொழில்கள் ஆபத்துத்தருமம் எனப்படும், 

' « Darker days then followed on the loss of Inde- 
pendence. Kshatriyas and vaisyas were equally pros- 

trated. The bold myth was then proclaimed that all 

who were not Brahmans were Sudras”.* Vide. “Ancients 
India” by Romesh Chunder Dutt. Book V. Ch. XV. 

ec ஆரியவ.ரசர்கள் தங்களது சுதந்தரத்தை இழர்ததும் தாழ் 

வை யடைந்தார்கள். அதனால் பிராமணர்கள் ௮ல்லாதவர்களெல் 

* Vide. “Hssay on Hindu caste’. Ch, 1-P. 5, and “‘The History 
of India’ by Talbays Wheeler. Ch. JI, 5 
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லாம் சூத்திரர்கள் எனத் தைரியமாகச் சொல்லப்பட்டது". 

அப்படி. க்ஷத்திரியர் ஜீரணமானார்களென்னும் பொய்யானது, 
ஆரிய க்ஷத்திரிய ருடைய வல்லமைகுன்றி, மகமதியர் சூத்த 

£ர்* இவர்கள் அரசாட்சி ஸ்தாபிக்கப்பட்ட 10-வது, 
11-வது, தூற்றாண்டுக்குப்பின்னுல் தான்சொல்ல ஆரம்பித்தார் 
கள் என்பதாக '*ரோமஷ்சக்ரடத்று'' தாமியத்திய “பூர்வ இக் 

Bus” என்னும் புத்தகத்தில் புகன்.நிருக்கின்றார். ௮ப்படிக்கூற 

ஆரம்பித்தது இகலரசர்களுக்குமுன் ஆரிய க்ஷத்திரியர்கள் தங் 

களது சுதந்தரத்தை யிழந்து தாழ்த்தப்பட்டார்கள், அப்படி. 

தாழ்த்தப்பட்டமையால், ஆரிய க்ஷத்திரியர் அருகிவிட்டார் 

கள் என்னும் பொய்யை பார்ப்பாரால் ௮னுஷ்டானத்திற்குக் 

கொண்டுவரப்பட்டது, *' கலியில் எக்னாலத்தவனானாலும் பலவா 

Grate அவனே யாவர்க்கும் மரசனாவான், எவன் விசேஷ 

மாய்ப் பொருள்கொடுப்பானோ அவனையே ஜனங்கள் சுவாமி . 

யென்று கொள்ளுவார்களேயன்றி நற்குலப்பிறப்பைக் கொள்ள 
மாட்டார்கள் ' என விஷ்ணுபுராணம், ஆருமம்ஸத்தில் கூறப் 

பட்டிருக்ன்ற து, பார்ப்பார் எக்காலத்திலும் வேஷக்காரர் 

கள், ௮வர்கள் முகஸ்துதிபேசி வயறுவளர்க்கக்கூடியவர்கள்ர் ஆரிய 

அரசர்கள் ௮ரசாட்சிகொலத்தில் அவர்களை தேவர்கள் ஆக் வண 

a2 வயறுவளர்த்தார்கள், அவர்கள் அரசாட்சி அழிந்தபின்பு 

அருகிட்டார்கள் எனப் பொய்யைப்புனைந்து * பார்ப்பார் ௮ல் 

லாதவர்கள் யெல்லாம் சூத்திரர்கள்" எனச்சொல்லி ௮ங்கலே 

யரை வஞ்சத்துவருகின்ருர்கள். 

“1n 1808, A. D. to prevent their falling into the 

hands of the Mahammadans, the beautiful Queen Pad- 

mani (of Oodeypore) and thousand of Rajput women 

Were shut up in caves till they perished after which the 

® Vide. P. 146. Ch. XI. of “A Brief History of The Indian 

people” by W. W. Hunter ; P. 27, 81, 88 of The Native states of 

India and their Princes; P. 4.42, 93, 164, 179, 210. Ch. V. of His- 

tory of India by Pope ;_P. 66. No. 37. Vol. XVI. of Madras 

Journal. 1850; The Indian Companion Or General Statistics of 

India P. 565, 568, 594. Oriental Historical Maniscripts. Vol, 

II. P. 57. 

* Vide. Ch. II. of “The History of India” by ‘lalboys Wheeler. 
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warriors rushed out and died fighting*. Vide. “The 

Native states of India and their Princes. P.‘14. 

1808-0, age sBo usnBuher maGn AsBSOararey 

தலைதடுக்கும்பொருட்டு உடைப்பூர் ௮ ரசியாகிய பத்மினியையும், 

இன்னும் ஆயிரம் ௮சசஸ்திரிகளையும் அழியும்பரியக் தம் குகை 

யில்போட்டு மூடிவிட்டு, பிறகு ௮ரசர்கள் அதாவது ys oO ore ar 

யுத்தத்தில்மாண்டார்கள் எனப்பட்டிருக்க்.றது, உடைப்பூர் என் 

ug இ.ராஜஸ் தானத்திலுள்ள ஓர் பகுதி, 

“On hearing this, Tippoo said, Are there any more 
of the family ?” Mir Khasim the commandant of the 
fort replied, “There are Sidda Ramapa, histwo sons, 
and two grand sons,‘and some ladies, and some sons- 
in-law, and others”. On hearing all this Tippoo Sultan 
replied, “as soon as you return to Anantapuram, hang 
up all the elder sons and sons-in-law and send the rest 
of the people to my presence in Siringapatam”......... 
எனப் “According to these orders, he hanged up on 
[)00185........- ௨ Thus the family here was ruined”. 
Vide “The Wars ofthe Rajas”. Ch. 7111, 1.78. 

* அநந்தபுரத்து ஆந்திர ௮. ரசவம்ஸ,த தவர்களையெல்லாம் தூக் 

இடும்படியாக திப்புசுல்கான் ஆக்யொபிக்க, ௮தன்பிரகாரம் ௮வன் 

சேனாதிபதியாகய மியர்காசிம் சிலரை தூக்கிலிட்டு, மற்றவ 

களை சரங்கபட்டணம் அனுப்பினான்.” 

« They said, If we cut off their hands and feet, it 
will spread our fame greatly. Accordingly Niamatkhan 
and Fattih Sahib, caused the hands and feet of all their 
prisonerst. to be cut offt” Vide. “Wars of the Rajas” 
Ch. VIII, P- 78. 

* Vide. P. 66. Ch. II, of The History of India by Pope. 
+ Vide. P. 24 Ch. XLIV. Part. 11. of “The Mahavansa. by” 

~ Wijesinha. . 
t Vide. P. 53, 56, 66, 72, 105. of History of India by Pope. 

P. 100‘ Letters. X, of The Letters to Indian youth. P. 21. Ch, 1. of 
Chingalput District Manual. P. 228. Vol. I, and P, 272, Vol. IL. 
of Mysore and Coorg. P. 100. Vol. JI, of Oriental Historical 
Manuscripts: P. 9. Vol, I. Orme’s History of Industan, The» 
Indian Companion or General Statistics of India, P. 1261. 
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“sib அவர்களது சைகளையும் கால்களையும் வெட்டிவிட் 

டால், ‘sd GS சீர்.த்தியுண்டாகும் என்றுசொல்லி ௮தன் பிரகா 

ரம் நய்யாமித்கானும் பிட்டாசாயபும் கைதிகளின் கால்களையும் 
கைகளையும் வெட்டிவிட்டார்கள் '” :' உடைப்பூர், ஆந்திர” அர 

சர்கள் மேற்கூறிய பிரகாரம் மகமதியர்களால் ஒடுக்கப்பட்டு, 
இக்கதியிலிருக்கும்போது, இவ்வாந்திர வரசர்களுக்கு முன்ன 
சர்களாிய சோழக்குலக்கிராமணிகள் கதி என்னாயிருக்கும் ? அவர் ' 

கள் ௮ரசர்களென முன்வரின் என்னாகும் ? எங்கனமெனின் இத் 
திராவிட தேசத்தின் தமிழரசர்களின்* ஆளுகை ஆந்திர வர 

சர்களின் ஆளுகைமேலிட்டதனால் குறைந்தும், ஆந்திர வரசர் 
களின் ஆளுகை மகமதிய வரசர்களின் ஆளுகை மேலிட்டதனால் 
குறைந்தும், மகமதிய அரசர்களின் அளகை ௮க்லேயவரசர் 

களின் ஆளுகைமேலிட்ட தனால் குறைந்தும், காளுக்குமாள் பலமா௮ 

தல்கள் அடைந்து தங்கள் முன்னோர்களின் கடையுடைபாவனை 

களை முற்றும் மறக்ககேரிட்டது, :*அரசிழந்த ராஜாக்கள் உடுத் 

அக்கழிர்த அணியைப்போலும், ௮ணிந்துவாடிய மலர்மாலையைப் 

போலும், Apis Gasser திறமையற்றவனே!" என்றார் வான் 

மீகரும்.ர 

பகவத்சேை, 1-வ.து, அத்தியாயம், 40-வ.அ, சுலோகம், 

௧-௦க்ஷ்யெவ,ணஸு)னிக-- யா ஹநா_த_நா 3 | 

யடெடரஷெ.க 2008 JS 8ே3லிலவ.த,) ௧ ॥ 
= 

குலகூயேப்ரணஸ்யந்திகுலதர்மாஸ்ஸகா தகா 8 

தர்மேஷ்டேகுலம்க்ருத்ஸ்சமகர்மோபிபவக்யுத + 

(இ-ள்.) குலக்ஷயே-குலகாசமான து, ல்தி-உண்டாகுள் 

கால், ஸகாதகா--அகாதியாயிருக்கிற, குலதர்மா--குலாச்சா. ரங்கள், 

ப் சண்ஸ்யந்தி-முற்றிலும் நாசமடையும், தர்மோஷ்டே--ஆசாரம் 

நூத்தால், க்ருதஸ்நம்குலம்-குலமுழுமையையும, அதர்ம:--ஆனா 

சாரமான, அபிபவதி--வியாபிக்கும் என்பதற்கெங்க இச் 

  

* சமிழ் அரசர்கள் -சேசசோழபாண்டிய ஈழதொண்ட ராஜாக்கள். 

* வான்மீரொமாயணம், ஆமணியகாண் டம், 98-வது சருக்கம் கீரண்க,



* 250 கநத்திரியகுல விளக்கம், 

சூரியகுல கிராமணிகளது குலதர்மங்கள் * ஒதுங்னெ, உலகசரித் 
திரங்களைப்படி த தவர்களுக்கு இது ஒரு நூசனமல்ல: தமிழ் அரசுக் 

குப்பிந்தி 250-வருடங்களுக்குமுன் ௮ரசாண்டவடகருடைய நில 

மையையும் 100வருடங்களுக்குமுன் அரசாண்ட மகமதியருடைய 

நிலமையையும் கவனித்தால் மயக்கத்திற் டெந்தராது. 

“Then a number of bad people collected in Paris 
aid they put the King and queen and all their family in 
prison, and they cut off the heads of the King and queen 
and the King’s sister and of a great many lords, ladies”. 
Vide. “ Little Arthur’s History of England by Lady call 
coott. Ch. LVII. P. 248, 

்' பாரிசிலுள்ள கொலைபாககர்கள், 1792-ம், வருடத்தில் 

ஒன்றுசேர்ந்து அரசனையும், ௮ரசியையும் அவர்கள் வம்ஸத்தவர் 

களையும் கைதுசெய்தலோடு, அவர்களின் தலைகளையும் கொய் 
தெரிந்தனர்கள்."” 

« Edmund Ironsides, was a brave and wise "prince 
and was made King after his father; but I am sorry to 
tell you that he was Killed in a very short time, and 
then the Danes drove all the princes of England away, 
and made one of their own princes King of England., 
The princes of Alfred family were forced to go into 
foreign countries; some went to a part of France called 
Mormandy, and some to a very distant country indeed 
called, Hungary’.t Vide. Little Arthur’s History of 
England, Ch. XII. P. 88. 

 எட்மன்யிரான் சையிட் என்னும் அரசன் நீதியும் தைரியமு 

முள்ளவரசன், இவனை அதிசிக்கரம் கொல்லப்பட்டு, இங்லொர்து, 
  

* ரொமணிகளது குலதர்மம் படைபயிற்றலே இது க்ஷத்திரியதர்மம், 

உபமன்னிய பக்தவிலாசம். ஏனாஇகாதர் சரித்திரம் 8, &, 6- வது, சுலோசங் 
களையும், பெரியபுராணம், ஏனாஇநாதமாயனார் புராணம், 8, 5, 7, 9, 18 
18-வ.ஐ, பாடல்களையுங் காண்ச, 

+ Vide. P, 41, Ch, X{II. of Little Arthur’s History of England. °
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பத்தாம் நூற்றாண்டின் கடசியில் டேன்ஸ் (1)81165) சாதியா 

சால், பிடிக்கப்பட்டு, தங்கள் வம்ஸத்து ௮ரசன் ஒருவனை இங்கி 

லாக்திற்கு ௮. ரசனை நியமிக்கப்பட்டு, இங்கிலாந்து ௮ரசவம்ஸத் 

தவர்களை ஊரைவிட்டுத் துரத்தப்பட்டு.” சழைப்பட்ட ௮ர 

சர்களை இரச்சேதஞ்செய்்தம், கொளுத்தியும் அழிக்கப்பட்டது”. 

பதினாமும் நூற்றாண்டில் ஸ்காச்சாதியார் இந்கீலாந்தைப்பிடித்.து, 

அவ்வல்கிலேய கோபில்களையும், லார்டுகளையும் கொலைசெய்ய 

சூழ்ச்சசெய்யப்பட்ட௮.4 முூங்கலேயர் பதினோராம் நூற்றாண் 

டின் மத்தியில் சென்லாக் (Senlac) என்ற இடத்தில் கார்மன்னிய 

ருடன் யுத்தஞ்செய்து தோத்றுவசப்பட்டபின் அவர்களும் ௮வர் 

கள் பாஷையும் ஈனமடைந்து சுமார் 800-வருடத்திற்குள் நானும் 

அ௮ங்கிலேயன் என்று நினைத்தாயா '' என்பதாய் சார்குள்னிலர் 

சபதஞ்செய்யும்படி. யாயித்தே! இவைகளை யூற்றுயோ௫ிக்கில் 

அரசகுலத்தவர்களுக்கு பிற அரசர்களால் ல் இடுக்கண்வருதல் சகஜ . 

மென் வறியலாம். இராஜாங்கமாறுதல்காலத்தில் ஏற்படும் எவ் 

வித இடுக்கணும் ௮ரசகுலத்தவரையே பொருத்தஅ, இது 

சர்வசரிதீதிர சம்மதம், 

Bishop Caldwell says, inhis Comparative Gram- 

mar, “ In a civilized age, the conquerors may be cont- 

ent with governing and taxing the conquered; but in a 
ruder age, and especially in a tropical climate, where 
labour is distasteful, the vanquished are ordinarily 
reduced to the condition of slaves’*! 

:! இந்காகரீககாலத்தில் வென்றோன் வெல்லப்பட்டவனிட 

மிருந்து வரும் வரியாலும், ஆளுதலாலும் திர்ப்தியடைவார்கள். 

ஆனால் அகாகரீககாலத்தில் அதாவது மசுமதியர்காலத்தில், சாதா 

ணமாக உஷ்ணமுள்ள தேசத்தில் வழக்கப்படி. வெல்லப்பட்ட வர 

* Vide, P. 84, 87, 96, 107, 117? \ Uitte Arthur’s History of 

ர் Vide. P. 190, Gh. XLVIL. England. 

t Vide. P. IIT. to 115. under. “Captive. and Captivity ” of 

Biblical Cyclopadia or Biblical Dictionary by John Hadie D. D. 

Ln Ge Th
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சர்களுக்கு அருவருப்பான வேலையைக்கொடுதத, அடுமை ௮ந்தஸ் 

அக்குத் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்,'' என்றார் பிஷப் கர்ல்வெல் ஜரை, 

இப்பகுதியின் பிரகாரீம் சூரியக்குலக் கிராமணிகள் இழிவுபடுத் 

தப்பட்டு, ஈனத்தொழிலை கையாளச் செய்யப்பட்டது, இது ௮கா 

கரிகமுறை, 

_ “It is customary with the Kavaries as with other 

Naikans to wear the sacred thread. But I afn inform- 

ed the descendants of the Naikan Kings, who are now 

living at Vellie Kuriechi do notconform to this usage 

on the ground that they are at presant in a state of 

impurity and to degardation, and consquently ought 

not to wear the sacred emblem.” Vide. Nelson’s Madura 

District Manual. Part. II. P. 86. 

1 வடுக வரசர்கள் பூஹணூல்தரிப்பது வழக்கம், ஆனால் வெள் 

ளிக்குரிச்சியில் வாசஞ்செய்யும் வடுககாய்க்க வம்ஸத்தவர்கள், தங் 

கள் அரசாட்சியை இழக்துவிட்டகாரணத்தால், இராஜகுலமமை 

யற்றோராய், ஈனப்பட்டுப்போனதி நிமித்தம் இக்காலத்தில் பூணூல் 

தரியாது வருஇன்ரார்கள் என்று அறிந் தக்கொள்ளலாயினேன்.'? 

என்ரூர்:*நெல்சன்” துரை, தாமியற்திய மதுரைசரித்திச த்தில், வடுகு 

குலப்பா ர்ப்பாரும்,வடுகுகுலச் செட்டிகளும் பூணூல்தரித்.துவ.ர : 

வடுகுகுலவசசர்கள் மாத்திரம் பகைஞரது துன்பமேற்று குலாச் 

சாரத்தைவிட்டொழுக நேரிட்டது. இதைப்போல் சோழ ஈழவம் 

ஸத்திலதித்த தமிழ் அரசர்களாகிய கிராமணிகளும் வடுகு மகமதியர் - 

களால் பீடிக்கப்பட்டு, குலாச்ரா.ரத்தைவிட்டொழுக நேரிட்டது. 

“In spite of the abilities they exhibit when suitably 

employed, and in spite of the reputation of their ances- 

tors which has survived to this day, the descendants. 

of the ancient rulers of the land have now lost nearly 

everything and are reduced tothe most abject condi- 

tion”. Vide, On the Original Inhabitants of India or 

Bharatavarsha. Ch. IV. P, 75. 

*cVide, Oriental Historical Manscripts. Vol. IT, P. 47, 49. 
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பூர்விக , அரசர்கள் அவ்வளவு ர்த்தியுள்ளவர்களாயிருந்த 
போதிலும், gata sharon அவர்களுக்குரிய யெல்லா ௮ங் 

கங்களும் தோ.ற்கப்பட்டு, தாழ்த்தப்பட்டிருக்ன்றார்கள்' என்றார் 
ஓபஈ்ட்துசை, இதற்ணெங்க இச்சோழக்குலக் கிராமணிகள்' தாழ்வு 
பட்டுப் போயினர். 

யூதகுலத்்தவர்கள் நானூறு வருடகாலம் எஇபதியரால் என்ன 

பாடுபட்டார்களோ, அதைப்போல் இச்சூரியகுலக் கிராமணிகள் 
வடுகு மகமதியரால் பட்டனுபவித்து தாழ்ந்த ஸ்திதியை யடைச் 

தார்கள், இத்திராவிட தேசத்தில் நான்கு வகுப்பான குலத்துள் 

. தமிழ்ப்பார்ப்பாரும், தமிழ்ச்செட்டிகளும், தமிழ்ச் சூத்திசரும் 

ஆயெ மூன்று வகுப்பிருக்க, மற்ற ஒருவசூப்பினராயெ ௮ரசர்க்ள் 

என்னாயினர். அவர்கள் ௮ரசிலாது பிறதொழிலைப் புரியினும் 

௮சசகுல ௮பிதானத்தை யடைந்தேயிருப்பர், அ௮த்தகையோரை 

அ. ரசகுலத்தவர் எனக்கூறுதலே ௮.றிவுடையோர்க்கழகு, இதுவே 

சாஸ்இி.ர சம்மதி, இகலசசர்கள் இராஜ்யத்தையும், குலத்தொழிலை 

யு்தான் 1909ல்க்கொள்ளுவார்களேயன் தி, குலப்பெயசை பிடி௰் 

இக்கொள்ளுதற்கு அவர்களால் ஏலாது, அதனாலேயே இச் க்ஷத் 

திரியர்களது சாதிப்பெயர்கள் இவர்களைவிட்டு அஅங்கலில்லை, 

! சாக்ஷிகுலம், சான்றான்குலம், சான்றோன்குலம், சூரியகுலம் ” 

என்னுமரசகுலப் பெயரையும், கிராமணி, இராஜா” என்னு மர 

சகுலப் பட்டத்தையும் இக் கிராமணி குலத்தவர்கள் பொருந்தப் 

பெத்றிருத்தலால் க்ஷத்திரிய குலத்தவர்கள் என்பதே நூன்முடிபு, 

இதையறியார் இக்சரொமணிகளை வேறுகுலத்தவர்கள் எனக் 

கூறுவர், இக்சொமணிகள் க்ஷத்திரியர் ௮ல்லாது வேறு குலத்தவரா 

யிருப்பின் அ௮க்குலத்திற்குரியதென திவாகரநிகண்டார் வெளிப் 

படுத்தும் சாஇப்பெயர்களுள் ஏதாவதொன்றை அ௮டைர்தேயிருப் 

பபர், முதலி வாணியன் ௮மட்டன் பறையன்?”' என்னுந் திவாகர 

கண்டிக்கும் பிற்பட்டப் பெயர்களை சாதிப்பெயசாகவைத்௮ 

வழங்குக் குலத்தவரும் *: வேளாளர் செக்கார் நாவிதன் புலையர் " 

என்னும் பெயசையும் பெற்று இவாகாகிகண்டி௰் குட்பட்டே 

யிருக்இன் னர்கள், பார்ப்பார், செட்டி, தட்டார், தச்சர், கைக் 

கோள்வர் குயவன் வண்ணார்” என்பவர்களுக் திவாகரநிகண்டிற் 

் குட்பட்டவர்களே | இதைப்போல் ரொமுணிகள் பிறரால் “கூறப் 
34
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படும் சாதியாயிருப்பின் திவாக.ரநிகண்டிற் கூறும் ௮ச்சாதிக்குரிய 

குலப்பெயரை விட்டொ தக்கார், அச்சா தியைச்சார்ந்தவ.ரா பில்லா 

மையினாலேயே, சொமணிகள் க்ஷத்திரியசாதிப் பெயர்களையன்றி, 

பிறசா.திப்பெயர்களை பெறுதற்கு இடமில்லை என்பது அணிபு, 

மத தருமசாஸ்திரம், 9-வது, அத்தியாயம், 817-வ.த; 'சுலோகத் 

தின்படி மூடனாயிருக்கற பிராமணன் தன் சாதித் தன்மைக்குறை 

ந்து சூத்திரனாகாமல் பிராமணனாயிருப்பதுபோல், க்ஷத்திரியன் தன் 

உப௩யனம் முதலிய கர்மலோபத்தினா௨ம், காலபேதசத்தினாஓங் 

குறைந்திருக்தபோதிலும் க்ஷத்திரியர்கள் க்ஷத்திரியர்களே | “மாசு 

படினு மணிதஞ்சர்ச்குன்றாவாம்.'” அதாவது ** மாணிக்கம் அசு 

பட்ப்பெறினம், ௮தன.து பிரகாசங் குறையாது,” * என்பதையும், 

' “ிகட்டாலு மேன்மக்கள் மேன்மக்களே.” அதாவது “பல இக்க 

ணால் மேற்குலத்தவர் இழ்க்குலத்தவராகக் காணப்படினும் மேற் 

குலத்தவர் மேற்குலத்தவமே”' என்பதையும் osm “ பிராமணன் 

சூத்திரன்தொழிலைச் செய்தாலுஞ் சூத்திரசாதியாக மாட்டான் ” 

என மதுவும் கூறுஇன்றார், இகனால் இறிந்ததொழில்களைப் புரியி 

னுங் கிராமணிகள் க்ஷ்த்திரியரே யாகுவர். 

£ பேக்நீர் " என்னும் தேசம் ஜாட்பூருக்கு வடக்கில் இரா 

ஜஸ்தான் எல்லைக்குட்பட்டது; ௮ல் வ௫க்கும் “பிராமணர்களு 

க்கு முக்யெதொழில் பயிர்மூலஜீவனம் "' எனப்பட்டிருக்கின் றத. 

“Brahmans (in Bikaneer) about 56000 in number, 

are also mostly agriculturies”. Vide. ‘The Native 

states of India and their Princes. P. 20. 

 கருலை ” என்னும் ஊர் ODrranser ds Boge wBpse 

லும் ; குவாலியருக்கும் ஜெயிப்பூருக்கும் மத்தியிலும், ஆக்ரொ 

வுக்குத் தென்மேற்கில் 75-மையில் தூரத்திலும் உள்ளது, தில் 

வ௫ிக்கும் பிசாமணர்களைச்சுட்டி. * 

‘The: Brahmans, (in Karauli) next in number, are 
chiefly petty traders, who carry their merchandise on 
small pack-cattle, which are their own property”. Vide. 
« The Native states of India and their Princes. P. 24. | 

* P. 21. Appendix C. of Oriental Historical Manuscripts. 
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.குடிமதிப்புத் தகையில் பிராமணர்கள் அடுத்தவர்கள்? 
அவரகள் முக்கியமாக சிறிய வர்த்தகர்கள், அவர்கள் வர்த்தகச் 

சாமான்களை பொதிமாட்டின் 2பரில் கொண்டு போவார்கள். 
அதுவே அவர்கள து ஒஸ்தி." 

“டசம்பா'” என்னும் ஊர் காஷ்மீருக்கு தென்சிழக்க guar 

ளது, அதிலுள்ள பிராமணர்களைச் சுட்டி :-- 

“The Rajaputs (in Chamba) to which caste the 

Chief belongs are few in number. There is a consider- 

able Brahman population, engaged in agriculture and 

as shepherds in the winter nfonths”. Vide, The 

Native states of India and their Princes. P. 57. 

இத்தேசத்தில் பிராமணர்கள் பயிரிடுதலையும்,* மழைகாலத் 

தில் ஆமோடு மேய்த்தலையுமே தெயதிலாக வுடையவர்கள் ”', இவ் 

வம்ஒலேயீப்பகுதிகள், பி.ராமணர்கள் '' பசுக்காற்றல், பலிரிடல், 

வர்த்தகம் புரிதல் என்னும் முத்தொழில்களையே சாதித்தொழி 

லைப்போல் நாளதும் செய்துவருறதாக கூறுகன்றதுகள். இத் 

தொழில்கள் திவாகர நிகண்டால் வைசுியரது குலத்தொழில்கள் 

என விளங்குகின்றது. அப்படி பிராமணர் வைசயத்தொழிலைச் 

செய்தது சுயவசசொழிந்தமையால் அவர்களது வேதாதி புமாணங் 

கள்பயன்படாமையாலென்க, மேற்கூ திய **பயிரிடல் ப சுக்கா ற்.றல் 

- வர்த்தகம் ya ge 'ர் என்னும் முத்தொழிலையே அவராக ஆப 

த்து தருமம் என மர கூறுன்மார். அதாவது * ஒரு rere 

தனக்குக் சழ்ப்பட்ட சாதியான் தொழிலைச் செய்து பிழைத்தல் ” 

என்ப்படும், அப்படி. மதுக்கூறிய மு.த்சொழிலை இராஜஸ்தான் 

தேசத்திலுள்ள பிசாமணர்கள் சரசாகவூத்து, ஆபத்துதரும 

** Vide P. 94 Ch. VI. Vol. III. of Bengal District Gazetteer 

and P. 46, 222, 829. Vol, IV, Stafistical account. of Bengal P. 

180. Vol. I. of Salem District Manual. and P, 254. No. 88. Vol, 

XVI. of Madras Journal. 1850. 

t operdG தி, 10-வது அத்தியாயம், 82-வது சுலோகம். A Statise 

etical Account of Bengal Vol. IV, P. 46. Indian Companion or 

General Statistics of India P, 930.
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மாக காளதும் புரி வருகன்றனர்கள். இதனால் அவர்கள்குலம் 

தாழ்வுபடாத, 

“The Rajaputs of Gaya, like the Babhans, gener- 
ally follow agricultural pursuits*. They were probably 
among the earliest Aryan settlers in the district, which 
they wrested from the aboriginal tribes. which had 
hitherto held it” Vide.. Bengal district gazetteers 
Vol. III. Ch. VI. P. 94. 

* தயாவிலுள்ள் அசசவம்ஸத்தவர்கள் பயிரிடுக் தொழிலைப் 
Bip DBE pow ssi , அவர்கள் அச்சில்லாவித்கு- பூர்வ ஆரி 
மக் குடிகளர்கும்.” 

“ Kshatriyas now to be found in Bengal at the 
present day instead of forming a Warrior class, they 
are returned in the census as a trading caste.” Vide. A 
Statistical Account of Bengal. Vol. [%. 1. 986.4 

இப்பொழுது பெங்காலில் காணப்படும் க்ஷத்திரியர்கள் 

குடிமதிப்பில் யுத்தசாதியாக (க்நத்திரியசாக) யிருப்பதற்குப் 

பதிலர்க, லர்த்தகசாதியாக (வைசியராக) மாதியிருக்கன்றார்கள்,” 
இதைப்போல் படைத்தோழிலுக்குரியவர்களாகிய % கிராமணி 
கள் :--* க்ஷத்திரியன் இரசம் முதலான வியாபாரஞ்சேய்துலாம் ””$ 
என மு கூறியிருப்பதால் ; ௮ம்மதுவாக்கியத்தை மேற்கொண்டு 

வாத்தகக்தை ஆபத்துதருமமாக அறுஷ்டித்து வருகின்றார் 

கள், இதனால் அ௮க்ரொமணிகள் குலம் தாழ்வுபெரறா.ஐ 'அப்பிராம 

ணர்கள் மேற்கூறிய வைசிய த்தொழிலைச் செய்தும் வைசியர் 
என விளங்காது பிரா மணரெனவே விளங்கலைப்போல், இக் 

ரொாமணிகளும் ஆபத்துக்காலத்தால் இவர்களது குலத்தொ 
  

+The Indian Companion or General Statistics of India P.596. 654. 

+. Vide A Statistical Acconnt of Bengal Vol. 1V. 2 48.222. 
225. 829, 330. 

ழ பெரியபுராணம், ஏனுதிகாதகாயனார் புராணம், 8, 5, 7, 9, 12, 18- 
வது சேய்யுட்களை காண்க; 

$ மறுஸ்மிருதி, 10-ல.து அத்தியாயம், 96-வ த சுலோகம்.
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ழில் ௮ழிவுரிலும் இவர்கள குலப்பெயர்கள் இவர்களைவிட்டுஓ.து 
ங்கரீது) க$்த்திரியர் எனவே இப்பிரபந்தத்தால் பிரகாசப்படுவர். 

(வடதேசத்திலுள்ள தூரர் (Turas) தங்கள்” விட்டிற்னாள 

பிராமணன் நுழைந்தால் அவ்வீடு தீட்டுப்பட்டுப் போயினதென்று 
யெண்ணி அவ்விடத்திலுள்ள சமயல்செய்யும் மட்பாண்டங்களை 

யள்ளி வெளியே யெறிந்துவிடுசன்ருர்கள்,"”* இதனால் பிராமணன் 

தாழ்ந்துபோகமாட்டான். 

நா் குலத்தில் சூத்திரசாஇக்கு கேற்குலச்தவசாயயே mah 
யர் வீட்டில் (மட்டன், வண்ணான் பணிச்சவன்"” முதல் நாள 
தும் தாகசாந்திசெய்கிறதில்லை, சூத்திசர்வீட்டில் செய்கன்றார்கள், 

இஅவலங்கை இடங்கைகட்டு, இதனால் வைசியர் சூத்திரருக்குத் 
தாழ்ந்தகுலத் தவர் ஆகார். இதைப்போல் இச் சூரியகுலக்கிரா மணி 

கள் தாழ்ந்ததொழிலைப்புரிர்த, தாழ்வுபட்டிருப்பிலும், தாழ்குல - 
தீதவர் அகார். 

pa JOUR gs தாம்பெயரார் சான்முண்மை 

காழியெனப்படுவார்.” (திருக்குறள்) 

(க-ரை.) “உயர்ந்தோர்கள் காலம் வேறுபடினும் அவர்கள் 
வேறுபடார்.”” எனக் கூறிப்போர்த பாவினத்திற்கணெங்க இவ்வ.ரச 

குலக் சராமணிகளது ஈடையுடைதொழில் வேறுபடினும் க்ஷத்திரி 
யர் எனப் பொருள்படும்படியான இவர்கள் குலப்பெயர்கள் மாறு 

படாது நாளதும் நிலைத்து நிற்கின்றது, 

கண்ணபிரானஅு பிரதிஜ்ஞை 

யஉாயஉாஹி பஹ) ஐ கில வதினாரடக | 

௯௨) -ட,தா_5 8083), -த௲ா.தா_ந௦ஷரு ஜா$) ஊட. ॥ 

எந்த எந்த ஸமயத்இல் தர்மத்திற்கு வாட்டமும் ௮தர்லத்திற் 

குச் செழிப்பு (parr Bon pC sr, அப்போது நான் ௮வதாரம் 
செய்கேன், எனவும், 

இலிங்கபு.சாணம், கன்டகத்தியத்ை சொன்ன 

வத்தியாயம், 10-வ.௮, செய்யுள், 

மதிம.ரபிற் புலிநிழதற்று மாலைநெடுக் 
தனிக்குடையோன் மன்னன்றோன்றித் 

* P, 88, On the Original In habitants of India for the sussion 1887,” 
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கதிருமிழ் வெம்படை யேந்தி. 

யர் தணர் தம்மொடும் கூடி க்கலியீற்றின்க 

டணதிர்திசைநீர்க் கடலுலனெருமறையி 
னெறியொழுகா தகன்றோராவி 

Car Bu pa@ag Fas BGG கொடுங் 

கூற்றுமுணவிருக்து கசொடுக்குமாதோ. 

என்னும் பிரமாணத்தையுமொத்.து இச்சூரிய குலகீரொம்ணி' 

் கள் தங்கள் சுய அரசாட்சி காலத்தில் எவ்விதம் மூமைபெத்திரு 

ந்தார்களோ அவ்விதமாகவே இனி ப.ரம்பொ௫ ஈசயெபர ம௫வம் 

ஏற்றகாலத்தில் மமமைபெறச்செய்வார் என்பதற்கு ஐயமில்லை, ' 

மழறையவர்வாழ்க மாமறைவாழ்க 

மதிரலிருலத்ினிது இத்த 
இறையவர்வாழ்க வணிகர்சூத்திசசோ. 

டெக்குலத்தவர்களும் வாழ்க 

பிறையணிசடையானென்னை யாளுடையான் 

பித்தனென்றுறைத்திடுமந்தக் 

கறையணிகண்டத்தையனு மவனைக் 

கலந்தகற்றையல் வாழியவே... 

"க்ஷத்திரிய குல விளக்கம். 

ழற்றும்.
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