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அவர்கட்டு, 

உரிமை Uy ooo 

rd 

வன்புறு வென்புகட் ண்டிட சீராட்டி. 

அன்பில் விழிநீர் கதும்பியு--நின் இன ரால் 

என்னிதயகத் CB sina oF இல்வர் துரையவர்கட் 

கன்னூ லுரிமை புடைக்து. 

 



அதி திராவிடர் 
பூர்வ சரித்திரம். 

ABST ராஜதாண்பின மேறகு ௮றைபாக வட 

களிலிரு53 கன்னியாகுமரி வரையிலுள்ள பாகங்களிலும், 

இலங்கை?விலும பெலுசிஸ்கான் தேசத்திலும சலப்பற்ற 

திராவிடாகள இருக்கிறார்கள், ௮வர்கள் மொததம் பதி 

Cen கோடியே முபபதுலட்சம ஜனங்கள், இதைத்தவிர 

கலபபு.ற்ற திராவிடர்கள் இநதியாவில் சுமார் பத்துகோடி 

ஐனஙகளி hom api ear LoS in But ஆ.றுகோடி இநதியாவி 

ARES pian. இவர்கள் மங்கோலிய தாச சாட்டாரின் 

வமிசம ஆகையால் இர்தியாகிலுள்ள ஈமார் முப்பது 

கோடி. ஜன தில கலப்பற்ற அரியர்கள் மூன்.றுகோடிதான் 
என்கிருர்கள். தமிழ், செலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், 

துளுளம, கொச்சி, காண்டு, தோடா, கோட்டா, ராஜமகால், 

உசேயான், பிராஉளுஇ முதலிய பன்னிரண்டு பாஷைகளும் 

திராலிட பாஷைகள், 

இத்திராலிடர் இந்தியாவின் பூர்விககுடிகள். ஆரியர் பின் 
னிட்டு வந்தவர்கள். திராவிடர் ஆதியில் யூபிரடீஸ், டைசரிஸ் 

நதிகளின் மததியிலுள்ள “*ஏலம'' காட்டிலிருந்து இச்தேசம் 
வந்தார்களென்._.ூ சிலர் சொல்லுறொர்கள், வேறு இலர் இர் 

இயாகின் தெற்கிலிருந்தும் கடல் கொள்ளப்பட்டதுமான 

£ இலேமூரியா '” கண்டத்திலிருந்து வர்தவர்களென்றும் 
சொல்லுகிருர்கள், வே.று சிலர் ஆரியர் இந்தியாவிற்கு பின் 
னிட்டு வர்தவழியாகவே இவர்களும் வந்து நியுஜீலண்டு



வரையில் பரகிபிருர் தஇர் தியாவின் தென்பாகத்தில் குடியேரி 

னர்,என்இறுர்கள். வேறு சிலர் திராவிடர் மத்திய ஆயொவி 

லிருக்தவர்களென்.றும், சிலர் இம௰௰கரி மூலமாய் இந்தியாவின் 

வட௫ழக்கு கணவாய் வழியாய் இத்தேசத் துக்கு வந்தனர் 

என்ருர்கள், திராவிடர் இர்தியாவின் ஆதிகுடிகளே என் 

பாரும் உளர், இவைகளிலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம 

உண்மை இருக்குமென்றே தோன்றுகிறது, 

1800 வருஷங்களுக்கு முன்னிருக்த தமிழர் என்னும் 
லில் ஸ்ரீமான் கனகசபை என்பவர் இர்திபாவின் பூர்வகுடி 

கள் வில்லவர், மீனவர் என்றும, மத்திய அ௫ியாகிலிருர்று 

வந்த கரகர்களால் இவர்கள் ஜெயிக்கபபட்டாகளென்.றும 

தேவ மாகரி ஏன்ற பாலைகளின் எழுச்துகளை காகரிடம் 

ஆரியர்க த்.றுக்கொண்டார்களென்.றம் சொல் லுகருர் மேலும் 

தமிழ் சங்க நூல்களில் கூறப்படும் மறவர், எயினர், ஐலி 

யர், இவியர்,அருவளர், பரத்.துவர் முதலியோர் மேல்கூறிய 

நாசவமிசத்தார் என்றும் கூறுகின்றார். பின்னிட்டு இர்சாகர் 

கள் மங்கோலியாலிலிருந்து வத தம்ர்விடி அலல. தமிழர் 

களால் ஜெயபிக்சபபட்டார்களென்றும சொல்லுறொர். மே 

லும் இத்தமிழரில் மாரர் என்போர் பாண்டிய ராத்ஜியச 

தையும், Barut சோழராசசியகைபும, வரனவர் சேர 

ராச்சியத்தையும, கோசர் கொக்குகாட்டையும் ஏற்படுத் 

Bir சாகச் சொல் லுகிறார். 

இந்தியாகின் பூர்விக குடிகள் கருப்புகிறமுள்ள ஓர் 

வகை நீக்ரோ ஜாதியார் என்பாரும் உளர், நாகர்களே பூர்வ 

குடிகள் என்,று சொல்பவரும் உளர், வே.று இலர் அம்மா 

இரி சருப்புகிறமுள்ள பூர்வகுடி௪ எிருர்திருக் காலும் அவர் 

கள் நாகர்களுடன் விவாகம் முதலியது செப்.துசொண்டு 

கலர்துகொண்டார்கள் என்பதற்கு சர்தேசமில்லை என்குருர்



கள். டாக்டர் கால்ட் வெல் துசை * பறையர்” என்போர் 

மதல் எல்லோரும் திராவிடரே, வே.று பூர்வகுடி களிஜ்லை 

என்டுமுர். ஆபினும் நாகரே பூர்வகுடிகள் என்று தோன்று 

கிறது கி.மு, 11-வது தாற்றாண்டில் தமிழர் வந்தபிறகு 

நாகரும் தமிழரும் கலாது திராவிட ராயினா, 

1911 சூலைமீ” 88௨ யுள்ள ரிபோர்ட்டில் சர்க்கார் 

சாசன சாஸ்திரவித்துவான் அடியில்வருமாறு கூறுகின் றனர், 

“ மகாபாரதவீரன் அருச்சுனன் நாகஇராணியையும, தமிழ் 

நூல்களில் சோழ அரசர்களைப்பற்றி ௮வவிச சங்கதியை 

பூம, காகர்கள் பல்லவ ௮ரசாகளுடன் விவாகம் செய்ஐுகொண்் 

டதாகவும ஏற்படும சரித்திரரகளால் நரகர்கள் இந்தியா 

வின் பூர்வகுடிகள் என்,று ஏற்படுகியதுடன் வடககலி 

ருந்துவாத ௮ரசர்களால தெயிக்கப்பட்டார்களென்றும ௮ப் 

படிவுக அ௮பலாருடன் விவாகங்கள் செய்து சலந்தபடியி 

னால் சாகர் என்னும வமிசம Loan phe gn wan ஏற் 

படுகிறது, மணிபேகலைபில் அடியில் கண்ட பாடலிருக்கி DB. 

“ வெனறிவேற் சளளிசகு சாககாடாள்வோன 

றன்ப கள பீலிவளை தானபயாச, 

புனிற்நிளககுழவி 
அ௮,தாவன, * காகமாட்டு அரசன் குமார்த்தி பிலிவளை 

எனபவள், ஜெபக்கொடிஏர்திய சோழன் கில்லி என்பவ 

னுக்கு ஈன்ற இளங்குழககை, ”' ° 

இதனால் தமிழ் அரசனாகிய இல்லிக்கும நாககாட்டு 

பெண் பிலிவளை என்பவளுக்கும் விவாகம் ஈடர்ததாக ஏற்படு 

கிறது, இமமாதிரீயாக தமிழர்களும் சாகாகளும் விவாகம் 

கள் செய்துகொண்டு கலப்புற்ரார்கள், இவ்வசை சலந்தவர் 

கள் சமபூமியில் உள்ளவர்தான், அம்மாதிரி கலக்காதவர் 

மலைகளில் இன்னு மிருச்ெ றனர். நீலகிரியிலுள்ள் தோ



டர்கள் கலப்பற்ற திராவிடர்கள் ஏன்றும், காடர் குறும்பர் 
முதலியவர்கள் பூர்வகுடிகள் என்றும சொல்லுகிறார்கள், 

தமிழிலக்கண வித்.துவான்களும் கூட திராவிட நாட்டி 

லிருஈ தவர்களை மககள, தேவர், ஈரகர் என்றனா, இதில் sr 

கர் என்பது நாகர், மக்கள் என்பது தமிழ் மககள், தேவர் 

என்பது அரிய பிராமணர், நரகர் என்பது நாகர் என்கிற 

பூர்வகுடி கன். காடுகளிலும gripes நிலங்களிலும விளங் 

காத இடங்களிலும (ஈரகம) இருகத பூர்வகுடிகளுககு நாகர் 

என்றும பெயர். மேற்குறியவைகளால இராவிடர் என்பது 

ஆ.திகுடிகள் - நாகர் - தமிழர் என்கிற மூவசை ஜனங்கள் 

ஒன்.று பட்டபிறகு உண்டான பெயர் குடிகள் இலலை 

என்று ஏற்படடால், காகரும தமிழரும சோஈது திராவிட 

ராயினர். 

மணிமேகலை, பத்துபாட்டு முகலிய நூல்களில் சாகர் 

சளைப்பற்றி சொல்லியிருக்கிற த, பூரி க புக்சமத நால் 

சளிலும சாகர் என்கிற பெயர் ௮டி.ககடிவருற௫, 

சிலப்பதிகாரத்தில் அடியில் கண்டவைகள் காணபபடு 

நாச நன்னாட்டு ராலூறி யோசனை 

வியன்பாசலதது வீழ்ச்த கேடெய்தும் 

நக்க சாரணர் நாகர் வாழ்மலை ”? 

நாகநாடு என்பது தமிழகத். துககு Sips அல்லா 
தென்தெக்கிலிருப்பசாக சொல்லப்பட்டிருக்கற௮, தமிழ் 

ஜில்லாக்களில் கள்ளர் வேடர்களில் நீலன், சாகன் என்ற. 

பெயர்களை சாதாரணமாய் காணலாம, கள்ள ஜாதியினரா 

இய திருமங்கை ஆள்வாருக்கு நீலன் என்பது பெயர், அவர் 

மலையரசன் ஒருவனுக்கு ஒர் அணிகுடுச்சார் - அதை சிறுப 

ஞ.ற௮படையில், '*நீல நாகன் ஈல்யெ கலிம்சும்'' என்று:



கூறப்பட்டிருக்கெ.௫, கண்ணப்பராயனார் தகப்பனுக்கு நா 
கன் ஏன்று பெயர் அவர் ஓர் வேடர். காகர்கள் விரர்சள், 

அநகாகரில் ஓலிகாகன், முசஸிசாகன், சங்ககரகன், நீல 

தரகன் என்று சாலவகை யுண்டு, 

மறவர், எ.பினர், ஒலியர், ஓவியர், ௮ரூவலர், பரத்துவர் 

இவர்கள் காகவமிசத்தை சேர்க் தவா, பூவிக தமிழ் நூல் 

களில் மறவன், எபினன் எனூற வார்த்தைகளை அடிக்கடி 

காணலாம, அவர்கள் வில்விதை தெரிஈதவர்களாகவும, 

புத்தவிரர் களாகவுமிருகதார்கள. பாண்டிய நாட்டில் 

இபபொழுது கூட மறவர்சளை அதிகமாய் பாக்கலாம், 

பூரவிக காலமுகல எயினர்கள் பல்லவ சோழசாட்டிலிருக 

தார்கள், பறையர் என்போர் மேல்குறித்,ச எயினர்தான், 

இவர்களை தற்காலச்திலும் உடவட ாக்காடு,செல்கலபட்டு, 

தஞ்சாவூர் ஜிலலாசகளில் அதிகமாய் காணலாம Qari 

களில தான் எயினா முன்காலத்திலிரு5,௧ து, 

சி, பி, இரண்டாவது நாற்றுண்டிலிருந்த மாங்குடி. 

இலரர் எழுதிய ஓர் நாலில் அடியிலகண்ட பாடலிருச்சிறஅ 

ட துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பனென், றிஈகான் 

கல்லது குடியுமில்லை (புறகா.நா.று) இதில்கான் மூ,தல்முதல 

பறையன்” என்றெப,கம தொழில்பெயராக காணப்படு 

றது இவைகள் எல்லாம் தொழிலைக்காண்பிக்கும பெயர் 

கள், இதைத்தவிர | |-வது நாற்றாண்டிலிருச்் ச ராஜரா 

சோழன் காலம்வரையில் பறையன் என்ற பெபரே தமிழ் 

நூலிலாவது சாசனங்களிலாவது காணோம். பி, 11-வது 

நூற்றாண்டில் பறையன் என்பது ஜாதிபெயரானது. டாக் 

டர் ஒப்பார்ட்துரை, சமிஸ்கருச பகரியா (மலைகாட்டின்) 

என்பதிலிருந்து பறையன் என்ற பதம் உண்டானதாக 

சொல்துகரார். பறை அடித்ததால் இவர்களுக்கு பறையர்



என்றெ பெயர் உண்டானது என்.றும் சொல்லப்படுகிற த. 

இ, 9. இரண்டாவது நா ற்ருண்டுமுதல் 11-வது நாற்ருண்டு 

வரையில் பறையன் என்பது இந்த அர்த்தத்தைகான் உடை 

பதாயிருஈ்கது. பெள,த்தமகமும் சமணமதமும் அடங் 

இயபிறகு பார்ப்பார் ஜாதிலிததியாசல்களை கடூரமாப் ஏற் 

படுத்தியபோது இப் பறையரென் போரைப்பிரித்து அவர் 

களை தாழ்மை படுத்தினர், இந்த விவரங்களை பின்னிட்டு 

றைபோம் 

2. அதி Swe ww. 
“பறையர்” என்போர் ஆதி தீராவிடர் எனல்” 

OOOO 

திராவிடர் என்போரில் முதல் முதல் இசுசேசத்தி 

லிருந்த பூர்வகுடிகள் ஓர்விச கருப்புகிற ஜாதியார் என்பா, 

அவர்களிருந்தது சரஈதேசேகமாகவே தோன்றுகிறது பின்னிட்டு 

வந்தவர்கள் நாகர், இந்நாகவமிசததை சேர்ஈ,த எயினர் வகுப்: 

புக்கு * பறையர்” என்போர் சேர்ந்தபடியினால் இவாகளை 

யே ஆதி திராவிடர் என்பர், அப்படி சொல்லவும் நியாய 

மிருக்கறது. ஆயினும இவர்கள் ஆதி திராவிடர் என்ட: 

பெயரிட்டிகொண்டால் மழ்.ற திராவிடர்களுக்கும இவர்களுக் 

கும ஓர் வித்தியாசம தோன்.றும, ௮வ்லித வித்தியாசதை 

உற்பத்தி செய்யக்கூடாது. தமிழ் _நாலில்,சிறப்புற்று கிள 

கும் ஸ்ரீமான் டி, பொன்னம்பலம்பிள்ளை யவர்கள் * பறை 

யர்!” என்போசைப்பற்றி அடியில் குரித்தவா.று ஜஸ்டிஸ் 

பத்திரிகையில் வரைகன்றனர், * ஆதித்திராலிடர் என்றெ 

பாத்தியதையைச் கேட்டத பஞ்சமர்கள் கூறுவது ஏறக் 

குறைய உண்மைதான், 4 பஞ்சமன் '” என்க வார்த்தை 

யானது தாழ்ர்ச ஸ்திதியிலிருந்து நீச்ச யாசோ அல்வார்ச்



தையை கொஞ்ச காலத்.தக்குமுன் புதிதாக உற்பத்திசெய் 
இருக்கறொர்கள், ௮வர்கள் உண்மைப்பெயரான “பறையன்” 

என்பதற்கு * பேசப்படப்பட்டவன் ” என்பது அருத்தம், 

பூர்விக இந்தியாவில் மற்றவர்கள் அவர்களைப்பற்றி பேசும் 

படியான பேர்பெற்ற மனிதர்களா பிருரதிருக்கவேண்டும். 

௮ஈத காரணத்தினால் தங்களை சுற்.றுபறலிய நாகரீக கருத் 

துகளை தெரிஈதுகொள்ளாதபடி அவர்கள் பிறரை விலக்கி 

யிருந்திருக்கவேண்டும, அதினால் ௮வாகள் பின்னடைந்தி 

ர௫க்கவேண்டும, எல்லா சுதேசிய உற்பததியான ஜனங்க 

ளும இமமாதிரி யாய்கிட்டார்களென்று சரிததிரங்களால 

றிகிரரம. சீனதேசத்திலும ஐபபானிலும யல் காட் 

டாரோடு ஜனங்கள் சம்மர்சப்படாதிருக்க விருமபியகாலமு 

மி நந்தன. இர் துதேோசததிலேயே ஐரோபபியா வகதபோது 

ஏசாவது ௨னறை யிழக்கக் கூடியவர்கள் ௮வாசளை நெருக்க 

விலலை, மிகவும் இழிவான ஸ்திதிபிலிருஈச “பறையர்கள்” 

வேலைசகாராகளாக அவர்களிட மமைஈதாகள். அப்படி 

யில்லாமல் கலவிக்கு ஈுதகதிரரா பிரச பிராமணரோ 

படிப்பு விஷயங்களை பிடித்துகொண்டு எஜமானாக ளாகி 

விட்டார்கள், 

இன்னும சொர்தத்தில் கான் ஒன்.றும் சொல்லாமல், 

ஜென்மம் சொத்தின் உற்பததியைக் கண்டுபிடிகக ௮திக 
கஷ்டப்பட்டவரும் நினைத்தவரும் ௮றிவை செதுததினவ 

ருமான திருவனர்தபு.றம் ஐகோட் ஐட்ஜி ராமன்தம்பி என் 

பவர் எழுதிய ஜென்மி குடியன் கம்மிட்டி ரிபோர்ட்டு முக 
வுரையிலிருர்து சிலவற்றை சொல்துகறேன். அவர் தன் 

னிட லிச1ரணையில் சந்தர்ப்பவசமாய் பரையர்களையும் ௮ன் 

னவர்போன்றவர்களையும் கு.றி.த்து எழுதியிருக்கிறார், இரதி 

யாவின் வடமேற்கு மகாணக்களிலிருக்கும் பிராமணர்களைப்



பற்றி பேசும்போது போலன் கணவாய் முதல் பர்சியன் 
வளைகுடா வரைபிலிருக்கும் பிரம் என்ற மலைகளிலிருந்து 

அவர்களுக்கு பிராமணர் என்ற பெயர் எச்தது என்கிறார் 

ஒருவேளை ௮௩௪ பிரம் என்பது வடதேக்கு பெலு9ப்தானி 

லிருந்த பாடர், பரடர் என்பதிலிருஈது வ5௫-நக்கலாமென் 

அம சொல்லுகிறார், * பறையன் '' என்னுப வாத்தை இவ் 

வார்த்தைகளோடும, “பர” என்ரால் மலை பென௫ற அர்தத 

முள்ள வா£த்தையிலிருஈ அவர்த பரவன், பாரிய பஹரியன்? 

மாலா பார, மராஸ் மலையிலுள்ளவன் என்ற அர்.சுகமுள்ள 

வார் தைசகளோடு சமமகதபபட்டிருக்கறது. (பககம 30) 

40 - வது பஃகத்தில ஜட்ஜி ராமன் தமடியானவா அடி 

யில்கண்ட டாகடா ஓபபார்ட துரையின் ௧௫,௩௮௧ காண் 

பித்திருககிருர் * பழையன், பஹழரையன் (மகலிய வாத 

தைகள் பூவி5 இராவிடாகளின் வமிசதகா£ என ம, “ப 

மு,.தலில உள்ள இக்கு குடி.களெல்லாம திராவிட வமிச,ததின் 

பூர்விக ஜனங்கள், பறையன், ஒலியன், வள்ளுவன் முதலிய 

வைகள் பூர்விக மகிமையின் அடையாளங்கள் இபபொழு 

தம் கண்டுபிடிக்கலாம. மலையாளக்தின் 4 வளளுவகாடு ”? 

என்பதும. திருவனநதபு.ற.த்தின் 4 புலைனா கோடடம”' 

என்பதும் அவர்களிட நீங்கப்போன பெருையைக் காண் 

G68 ps.” 

அவர்கள் ௮திக பலசாலிகளான ஜனங்களால் தெயிக் 

சப்படுசிறவரையில் ௮தற்கு ௮ரசர்களாகவும், வயல் உரி 

மைககாரர்களாகவும் ஆதியிலிருர்கத தங்கள் சுதேசமாகிய 

சேரசாட்டிற்கு, மலையாளத்தில் புலையர்களுக்கு குடுக்கப்பட் 

டிருக்கும் செருமன் - செருமி என்கிற வார்த்தைகள் சம் 

மச்சப்பட்டது என்,று ஒர் பெரியவர் ஆதரவால் ஏற்படு 

இறது, குரும்பாாட்டு குரும்பரும், வள்ளுவராட்டு வள்ள



வரும் புலையனார் கோட்டத்தை கட்டியபுலையரும், அதேகதி 

யை யடைந்தார்கள். கெடுவன் காடு என்றெ கோகோஷ 

மக்களத்தின் புலையர் இராணியால் கோகோஷமங்களம் கார் 

காரருக்கு அ௮னுபபிய கடிதமாக எண்ணப்பட்ட ஓர் தலை 

சட்டை தான் பார்த்ததாகவும் ௮௪ கமமிட்டிபின் பிரி 

டென்டுக்கு ஒரு பென்ஷன்பெற்ற தாசீலதார் சொன்னார்.” 

9. அத்தியாயம். 

“பறையர்” (மேன்மை. 

~-coheoo— 

பாரப்பார் பறையர் என்போரை தாழ்தது வதற்குமுன் 

பறையா என்போர் கல்லஸ்இதிபில் இருஈததாகவே ஏற் 

படுறது தண்டகாரணிய வனத்தில் முதலில் சாகுபடி 

செய்யவும அவ்விடங்களில கோட்டைகள் கட்டவும காடு 

களை வெட்டினவர்கள் எபினாகள் கான் காடுககா வெட் 

மூனவர்களுக்க வெட்டியான் என்றெ பெயர் வர்,த.நு. 

சாகுபடிககு ணொ தோண்டினவாகளுக்கு தோட்டி 

(தோண்டுவெட்டு) என்கிற பெயர்வாதது, 4, பி, 3, 

51-வது நாற்றுண்டி லிவாகள் ௮ரசாகள் ஆம்பூர் வே 

இர் ஐதலிய இடங்களில ஆண்டுவர்தார்கள். எயினர் 

களுக்கு கொட்டகாரம் என்கிற களஞ்சியங்களும், எமில் 

எனும் கோட்டைகளும் இருந்தன, அவர்களுக்கு பாணன் 

சன வாத்தியக்காரர்களும் வள்ளுவன், என குருக்களும், 

தேகபயிர்ச்சிக்காரர்களாகெ பனிக்கர்களும், செம்மான் என் 
கிற செருப்புதைக்கிறவர்களும், ௮ம்பட்டன் வண்ணான் 

முதலியவர்களு மிருந்தார்கள், இப்பமையரென் போர்வமி 

சத்தார்தான் பூர்லிச. த்தில் ரொமங்களை ஏற்படுத்தினா, அவர்
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கள் ஏற்படுத்தின ரொமர்களுக்கு அவர்கள் தான் அதிகார் 

சஸ் இப்பொழு.அும் எல்லை தகா.ரர்களை பறையருக்கு கான் 
பஞ்சாய்த்து சொல்லிக்கொள்ளுகிறார்கள். |1910(ஹு த்திய 

ரிபோர்ட்டில் மதுராஸ் கவான்மென்ட் 11 []ஜாஈ(ப11ஈ8ர் சொல் 

அகிறதாவது * 11-வது நாற்றாண்டின் ஒரூ சிலா சாசனத் 

இல் மூடிபாகவர் என்னும கிராமத்தில் ஐர் கோவிலுக்கு 

பாத்தியப்பட்ட நிலத்தின் பாத்தியசையை வேசாலி பை 
யனும் ௮வனிட மந்திரிகளும் பைசல் செய்சதாக சொல்லி 

யிருக்க ௮.” இக்காலத்திலும் கஞ்சாவூர் ஜில்லாவிலிருத்கும் 

இருவாலூரில் சிவன் பண்டிகைகளில் எவற்றிலும சுவாமி 

ஊாகோலம் வருமபோதனு பறையன் தான வெள்ளைக்குடை 

Go ga முன்பாக செல்லுகன்றனான், சென்னைபபட்டணக் 

தில் நாளைக்கும் பெத்தராய்க்காமபேட்டையில் பரரங்கமாய் 

தெருக்களில ஏகாத்தர மாரிபகககஇல் யானை பின்பேரில் 
உட்கார்ர் துகொண்டு ௮க்கமமைககு தாலிகட்டபபட்டவன் 

பறையனே...சிதமபரத்தில் பேரிறைவன் சவன்பக்கத்தில் 

யானைமேல் உட்கார்ஈது வீதிகளில் ஊகோலம வருமபோது 

புசோகிதபோன். சாமரம வீசப்பட்டவன் பறையனே. 

Fra ஐகராதம என்று சொல்பவர்களுக்கு பிரசா.தம குடுப் 

பலன் பறையனே. பேலூர், மேல்கோட்டை முதலிய 
இடங்களிலிருககும கோகவில்களில பரையன் Bape 

யன்றி உள்ளேபோய் கடவுளை சேரில் தரிசிக்கரான் ஸ்ரீரா 

மானுகருடன் கூடபோப் டில்லிபாச்சா அமத்ஷாவின் 

குமார்த்தியிடமிருந்து ரங்கசாயகர் சிலையை கொண்டுளர்தவர் 

பஞ்சமர் கான், இபபறையர் வமிசத்தில் உதித்த திருப்பா 
னாள்வார் கடவுளை திருத்தாண்டகம் செய்ய செய்தார், நந 
தன் என்பவா கடவுளை அலிங்கனம் செய்துகொண்டனர், 
வீ.சபாகு என்பவா அரிச்சந்திரீன அடிமைகொண்டார் - இரு 
வள்ளுவர் என்டெறவர் மதுரைசங்கத்தின் சங்கப்பலசையின
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பேரில் ஆச்சரியமான ஈடவடிக்கை நடத்திய குறளை எழுதி 

னர், ஸ்ரீராமானுஜ சுவாமிகள் இக்குலத்காரை, FOSS த் 
தரர் என்றார். 

கற்கால,க திலேபே இப்பறையர்களுக்கு இவ்வித இறப் 

புக ளிருக்குமாயின் பூர்வீகத்தில் எவ்வளவு Fons pais 
ளா யிருக்கவேண்டுமென்.று சொல்லவேண்டியதில்லை, இவர் 

கள் ஐர்கால,த்தில் கென்னிக்தியாவில் ௮ரசவமிச.த்தை சேர்க் 
தவாகளா யிருஈதார்கள்எனபதற்கு சாதேகமில்லை. கர் 

னல்  அல்காட்டுதுரை சொல்லுகிறபடி * ராஜியங்களும மதக் 
களும மாரினபோது, பறையா அரசர்கள் தங்கள் தேசத் 

தையும, பறையா கனவான்கள் தங்கள் செல்வத்தையும், 
பறையரில் தாழ்வானவர்கள் தங்கள் எல்லாவற்றையு மிழக் 

aura.” ரெவிளனட் கெளடி. என்பவா, பறையர்களும் 

பூமியும் என்ற வியாரத்தில அடியில வருமாறு வரைர்து 
ளார். “அழிசச பிரபுசுகள்பேரில அன்பு பாராடடப்பட்ட 

ஐனங்களி HED ராகள் ; ௮ன்னவருக்கு கான சொல்லுவதா 

வது,இஈக சேோசதசில ௮பபேர்பபட்ட பிரபுக்கள் வகுப்பித் 

சோஈ,கவரில பறையர்கள் பூர்விசமானவாகள் என்றும 
௮௧௫ காரணததால் தயாளமுளளவாகளா  யிருககவேண்டு 

மென்றும சொல்லுகிறேன், 

4, அத்தியாயம்: 
பறையர் எப்படி தாழ்த்தப்பட்டார்கள். 

௬௦௮ 

மேல்கண்டபடி. எல்லாம் இறப்புற்றிருந்த * பறையா'” 

என்போர் யாரால் எப்படி. தாழ்த்தப்பட்டார்கள் என்பதை 

Fi. விசாரிப்போம். இப்படி *“பறையசைத் தாழ்.த்தியவர்'' 
ஆரியபிசாமணர், இவ்வாரியர் சுமார் முவ்வாயி௰ம் வருஷங்க.
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ளுக்குமுன் மத்திய ஆசியாவிலிருஈ.து இந்தியாவின்வடமேற்கு 
கணவாய் வழியாய் இந்தியாவிற்கு வஈ,சனர். இவர்கள் வது 

இக்தியாவில் விந்தியபர்வ,த.த்திற்கும நர்மதைக்கும் வடக்கில் 
தாங்கள் பெயரிட்ட *: தரியவர்த்தம'' என்ற பாகத்தில 
கெடுல்கால மிருஈகனர், இவர்கள் பூவிக சாஸ்இரங்களின் 
படி அரிய வர்ததத்தைவிட்டு கென்புறம வரகககாகவா, 
தென்னிஈதியாவில தமிழர்கள் ஆரியருககு இடங்கொடாமல 

தாங்கள் சமிழ் கெ.லுங்கு மூ.கலிப திராவிட பாஷைகளைப 

பேசிக்கொண்டு சுயாசசியாப் பெடுசகால மிரூஈ,தனர் இ.சுதிரா 
விடர் ஜாதிகுல வே றுபாடுக ளற்றவர்களாய் ஒருவரோடொ 

ரூவர் விவாகம பிரிசிபோசனம முதலியவைகள் எவ்வித 
ஆக்ஷேபனையுமன்ரி செய்துகொண்டும, பிரதேசங்களுக்கு 

கப்பல யாககிரைசென்று வியாபார முகலிய நுசெய்தும 

கல்வியி, சிற தவர்களாகவும அதிக காகரீக முூடையவர்களா 

வுமிரு: ஈதார்கள், இததிராவிடராஜ்ஜிபங்களைபபற்றி மனு காம 

சாஸ்திரததிலும ஆரியர் புஇ ராணமா௫ூய ராமாயணததிலும 

சொல்லப்பட்டி௬௧கற௮, திராவிட நாட்டின் சறபபைப் 
பற்றியும் அவாகள் காகரீகதடைப்பற்றிபும இராமாயண ததி 

லேயே பரக்கககாணலாம, இவ்வண்ணம இறப்புற்று ௬௧த 

சைவசீலராய் /கோதரத்துவம நிஹைஈது சுகமாய் வாழ்ந்து 
வக், காட்டியகு அரியா மூதலில் யாத்திரைப பிரயாணிகீ 

ளாக வந்தனர், அவர்களுக்கு திராவிடர் '* மிலேச்சர் 

என்று பெயரிட்டனர், பண்டைகாலத் ௮ நிசண்டுகள, திவா 

கரம், பின்கலர்ைச முகலியவைகளில *: ரியர் '” என்ப 

தற்கு “மிலேச்சர்! என்றே சொலலப்பட்டிருக்கிற த். 
இவ்வாரியரில் சிலராவது ௮னுசரிகதுவகக .சா.ரங்களும 
ஈகடத்தைகளும் திராவிடர்களின் ஈடவடிக்கைகளுக்கு தாழ்ர் 

இரு சுமையால் அம்மாதிரி * மிசேச்சர் '” என்,று பெயரிட் 
டிருக்கவேண்டும், சமஸ்கிருத பாரத,த்திலேயே சிர்துாதி
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யின் கணவாயிலிருந்த சல ஆரியர்களுக்கு * மிலேச்சர் 
என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. மேஜும் ஆரியருக்கு 

* சூரர்” என்கிற ஒரு பெயர் உண்டு, அதன்பொருள் 

“ ௬ரா ”” சமமர்தமுடையவர் எனப் புலபபடுகிறது சரா”? 

என்பது கள், மது என பலபொருள் குறிதத ஒரு மொழி 

யாதலால் KOT என்பதற்கு கள குடியா என்பதே பொரு 

ளாம  இவ்வாரியர்கள் குதிரை ஐடு மாடு முதலியவைகளை 
இன்பதுடன் சோமபான மென்னுப கட்குடி ௧.௪லு முடைய, 

வராதலினால, வைதீக கிரியை என்று யாகககள் செய்வதம, 

அவற்றுள் ஆடி மாடி அ௮சுவமாதிய இவைகளை பலியிட்டு 

புசிப்பதுமன்றி புரூவமேச யாகமென மனிகரையும பலி 

யிட்டு தின றவகஈதாகள். இகனாலேதான ஆரிபருககு WB 

காலத்தில மிலைச்சர் என்றும ௬॥ர என்றும பூரவகால நாலா 

இரியாகள் கூறிபிரக்னெறனர். மேலும தீமிழகத்தில முதல 

முதல வருமபோத. ஸ்தமபததின்பேரி லாடுபவாகளாகவும் 

UG SITKA ஆகைபினால் தீமிழாகள் அவர்களை 0 சாம்ப 
ரென் அம Riad $m சககாரர்களென்றும நினை ச் கார்கள், 

: அரியக கூசதாயினும காரியத்தின்பேரில கண்ணாயிரூ ”” 

என்றெ பழமொழியில் நாளைவரசையில் அரியக்கூத்து என் 

கிற பதம தமிழிலிருககற௫. மேதும் இன்னொருபதமா 

கய “* தரியபபாவை ” என்பது அரியாகள் தமிழ்காட்டில் 

ஆட்டக்காரர்களாக திரிதுகொண் டி.ரூஈதார்களென்பதை 

சயொபகப்படுத.றுகிறத.இவ்விதமாக ஆரியரில் சிலரிருர் போ 

திறும் அவர்கள் மொத்தத்தில ௮.றிவுள்ளவர்களாகவும் நாக 
ரீகமுடையவர்களாகவே இருக்தார்களென்று ஏற்படுற து, 
இவ்வாரியா தமிழகம் வாதுசோர்து சுமார் 400, 500 வருஷ 
ங்களுக்கு பின்னர் எழுதப்பட்ட தொல்காப்பியத்தில் பொரு 
ள்திகா.ரம 502-வ.௮. பாடலில அடியில்வருமாறு ஆரியரை 
தாழ்மையாக கூறியிருக்கிறது.
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* பார்பபான் பாககன் ரொழி செவிவி 

Frog சிறப்பிற் இழவன Gps Hur 

டளவியன மமபினற। வகை பேருல 

களவிணிற் சிளவிச் குறிய ரெம்ப,” 

இவ்வாரிய பிராமணர்கள் கடவுளுக்கும் மனிதர்களுக் 

கும் மத்தியில் தாங்கள் நிற்பவர்களென்றும், ௮கேகலித 

மந்திரவிக்தைகளை தெரிர்தவர்களென்றும, மனிதர்களுக்கு 
தாங்கள் தேவர்களென்றும், தாங்கள் எதையும செய்ய சக்தி 

யள்ளவர்களென்றும், ஈவக்கெரகங்கள் தாங்கள் சொல்லுகிற 
படி. ஈடககவேண்டியவைகளென்றும, வேண்டுமபோது 

மழை பெய்யச்செய்ய சகதியுள்ளவாகளென்றும தமிழாகளை 

பலவகையில் பயழமுறுத்தினார்கள். பண்டைகாலத் தமிழர 

sian baa விபசாரத.கால பிறந்த தமிழரசாகளை சைவசப 

படுத்திககொண்டு பலவித ததிரங்கள்செய்து ஏமாற்றி, 

குற்றமற்ற தமிழர்களை தங்களிட Fu ஓழுககஙகளையம 
ஆசாரங்களையும் ஏம் ௮க்கொள்ளுமபடி. செய்தனா, 

தமிழ் ,நாலகளெலலாம கடலுக்கு இறையாய்விடட 

படியினால, பின்னிட்டுவர்த தமிழ் வித்துவான்௧ள வியாசர் 

கட்டுபாடுசெய்து எழுதிய நால்களையே ஆதா. ரமாக எண்ணி 

தமிழர் எலலாம ஆரியரென்று சரிததிரம தெரியாமல் கூறி 
போயினர். ஆரியர் தமிழர்களிடததிலிருகது தங்களுக்கு * 
வேண்டியது எவ்வளவோ ௮வ்வளவு தெரிஈதுகொண்ுு, தங் 
கள் சுயகன்மைகளைக்கோரி எழுதககொண்ட சுருகிஸ்மிருதி 

இதிகாசங்களையே தமிழ் வி.ச.துவான்௧ன் உன்மையான மால் 

களென ஈம்பி தாங்கள் அவைகளை seri sgn பிறரை 
அனுசரிக்கும்படி ஏற்பாடுகள் செய்துகிட்டு போயினர், ௮வ் 

நித கொள்கைகளையும ௮னுசரிக்ச ௮௪ _நால்களையும் எழு 
திவிட்டார்கள். தமிழகத்தில் ஆரியரிட .சா.ரங்களையும் 

டவடிக்கைகளையும் த.ற்றுக்கொள்ளாதவர் தாழ்ர் தவர் என்
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இற கருத்தும் பரவியது, இல்லிகமெல்லாம் தமிழர்களை 

ஏமாற்றி தங்கள் அசாரக்களையும் தீய ஒழுக்கங்களை எல் 
லாம் ஏற்றுககொள்ளும்படி. ரியர் செய்தனர். அ௮வ்வசை 

ஏற்படுத்தியதில் ஜாதிவித்தியாசம் என்பது ஒன்று, கபிலர் 
தம அ௮கவலில பிராமணரைக்குறித்து சொல்லும்போது, 

* மூற்படடபபணில் வேருகிய முறைமைபோல 

தாலவகை ஜாதியை யிர்சாட்டினீர் காடடினீ£ 
அன்ரு, 

தமிழககதில ஜாதி வித்தியாசங்கள் கடையா, ஜாதிப் 
பெயர்களெல்லாம தொழிலைக காண்பித்தசே ஒழிய யா 

தொரு தாதிபையும காண்பிக்கவில்லை. கிரிஸ்துபிறஈதபின் 

800 வருஷங்களானபின்னும ஒருவரோடொருவர் விவாகம் 
போசன முதலியது செய்துக்கொண்டு வகதார்கள், இ, பி, 

logs நாற்ருண்டின் மத்திபில் * வள்ளுவபறை பதினெட் 
டுஜாதி'” யிருகததாக ஏற்படுகிறது, தமிழக;கதில் ஆரிய 
ரிட ஈாலவசை எகுபபாகிய பிரம க்ஷத்திரிய வைப சூத் 

இர வகுபபுகளை ஏற்படுத்த மு.பன்றபோது பிராமண பட் 
டம தமிழ்சாதியா யாருககும் குடிககாமல் ௮தை தாங்களே 

பற்றிகொண்டனா, மற்ற ஈறவகை ஜாதிகம் ஏற்படுத்தி 
யது 1, போசனம, 9, தொழில, 8 மது, 4, இடம 

இவைகளை யனுசரிக்து அரிபரும 1 7, திராலிடரும 

இ, பி, 20-வது வருஷமவரையில் மாமிச பட்ச 
ணிகளா யிருஈதார்கள். சமனமதகம வநதபிறகு பிராமணர் 

தை விட்டுவிட்டார்கள். திராவிடரில் லெரும gos 
நீச்சர், அதிலும் பிராமணர்களுக்கு வேண்டிய பிராணி 
sar SS மேன்மையானவைகள், ௮வ்வகை/பிராணிகளை 

'கொல்லுதல பாவம் என்றார்கள். பிராமணருக்கு வேண்டிய 
பஞ்சசவியததை தரும் பசு பரிசத்தமானதாயிற்று, அதைக் 

'கொல்அ,சல் பெருத்தபாவமென்று பிராமணர்கள் சொன்
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ஞர்கள். பத்துபாட்டிலும் பு,றகானூறிதும் எயின வேடர் 

கள் பன்றி பிறைச்சியம காட்டுப்பசுவையும் தின்று ம௫பா 
னத செய்துவந்தார்களென்௮ சொல்லபபடுகிறது தற்கா 
ல.ததிலும் ௮வ்வழக்கம் நீங்கவில்லை, எ.பினராகிய * பறை 

யர்” என்போா பச மாமிசத்தை கொன்று இன றபபடி. யினால் 
பிராமணர் அவர்களை மிச தாழ்மை படுத்தினர், அவர்களை 
Romi 555" FAM என் port, பிராமணர் முன மேஜுக்கு 

வரசேோண்டுமானால் மாடடு மாமிசததை சாபபிரம வழக்கம 
விட்டுவிடவேண்டியதா பிருஈதது, ௮தின்படி பே இதர எயி 

னவமிச.கதினசாகய கைக்கோளர், பானா, செமமாகூ, கம 

மாளர் முதலியவர்கள் ௮வ்வழக்கத்ைகவிட்டு மேன்மை 
HOG FUT, DING விடாத பறையா தாழ்மை படைக 

தார். பிராமணாகள தான் இவர்களை இததாழ்வான நிலை 

மைக்கு கொண்டுவஈதவர் எனறு * தமிழ் வாசகங்கள் '' எழ 

இய சினிவாச அய்யங்காரரே ஒத்ரூககொள்ளுகிறார். பரை 
யா்களை பாப்பார் இன்னும தங்கள் ௮கூராரஙகளிலும் இரா 

மங்களிலும விடுகிறதில்லை. க௩தன சரிததிரதகைப, படித் 
தால் தமிழ் பிராமணர்கள தாஈடததகைகள் ஈன் ரப்செரியும, 

ஆகை.பினால் பிராமணர் வழக்கசதை ஏற்றுககொள்ள தபடி. 

யினால் பறையா என்போரை பிராமணா grips RB ot 

கள் என்பது கிசசயம, த 

பறவைபுறத்தா! பரையர் என்றகை சடபபை Mr. 

பினேயா கோல் என்பவர் அ௮டியில்வருமாறு சொல் லுகிறார், 

* நான் விசாரணை செய்தவரைபில் இவர்கள் வீ.ரபஞ்ச 
மர் அல்ல. சதாசவபிரமத்தின் ஐர்சாவது சிரசிலிருகது 

உற்பத்தியான லிங்காயத்துகள் அல்லது விரசைவர்களுக்கு. 
வீசபஞ்சமர் என்று பெயா். அப்பெயர் இப்பறையர் என் 
போருக்கு தகா.து, இவர்கள் மகாபாரதத்தில் சொல்கியிருக் 
ரூம் நாஸ்தீச பஞ்சமர்களுமல்ல, சாஸ்2க பஞ்சமா என்
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போர் grams Ba இந்துக்களாயிருந்து பின்னிட்டு சமண 

பெளத்த மதங்களை யே த௮ச்கொண்டவர்களுக்கு பெயர், 

அப்படி மதம மாறினவர் ஜாதியற்றவர்சளானார்கள் - அவ்வ் 
களை ஜாதியற்ற சூத்திரர் என்று சொல்லவேண்டுமே ஒழிய 
பஞ்சமர் எனலாகாது, காண்டன்ய, சனஞ்ஜய, வ௫ிஸ்ட, 

விஸ்வாமிசதிர கோததிர,க்கார் சூத்திரர் யானார்களே ஒழிய 

பஞ்சமர் ஆகவிலலை, இரதபதம pias So ஆரியரில் 

ஜாதிகெட்டவாகளுக்கு உபயோகிக்கப்பட்டதால் இவர்களுக் 

கு தகாத.” இவாகளிட பூர்விக சரித்தா சை அடியில்வரு 

மாறு கூறுஇன் றனர் :-- 

*: இவர்கள உண்மையான சரிததிரம் சசியப்ப (ரமா 

விடமிருகது ஆரமபிக்கிறது கசியப்ப பிரஜாபதியின் இரண் 

டாவது மனைவியாகிய திதி என்பவளின் குமாரர்கள், பரி 

சுத௪ சாஸ்திரரகளில இவாகளுசுகு “ தைச்தியர் '” என்று 

பெயர், சூயபப முனிவரின் முதல தா.ரமாகிய அ இதியின் 

குமாரர்களுடன் எக்காலமும் சண்டைசெய்ய முடியாமல் 

தெனனாட்டிறகு வ௩.து ௮வ்விடமே நிலைகசலாயினர், Sout 

களிட. ௮ரசன ஹிரண்யகசியப்பர் என்பவா பிரஹலாதன் 

ஆம்லாதன் பின்னிட்டுவர்தவர், சென்னபட்டணம அடுத்த 

மகாபலிபு உததில ௮ரசுசெய்க மகரபலி என்பவர் பின் ௪க 

கிரவர்ததி யாயினா, பிறகு பரணசசஜா ஆண்டார், பிறகு 
இரத ராஜ்ஜியம ஜெயிககபபட்டது. அ௮பபொழுது அதற்கு 

தொண்டைமண்டலம் அதாவது தொண்டர், அடிமைக 

ளின், மண்டலம், நிலம என்கிற பெயர் வரத. ௮க்காலத 
இல் ௮௪.ற்கு இரண்டு ராஜதானிகளிருர் தன, ஒன்று பறவை 
புரம் - பறவைபுறத்தி லிருந்தவர்களுக்கு பையர் என்று 

பெயர். இலாகள் தமிழர், பாறவைபுறம் - நீர்பட்சுகளாகிய - 

பறவை என்கிற புதத்தி லிருந்துவர்தது. சீர்த்திபெற்.ஐ 
வாத்துகளுக்கு இப்பொழுதும் பேர்பெற்ற தற்கால காஞ்ச 

9
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புறதனுக்கு தான் பறவைபுறம என்று பெயர் இருந்தது, 

இன்னம் மைசூர் ராஜ்ஜியத்தில கோலார் ஜில்லாவில் மசலரடு 

என்ற பட்டணம் உண்டு, இவர்களில் தெலுங்கு பேசி 
யவர்கள் இங்கிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு muro Buy 

கன்னடியர் அவர்களை ௮வர்கள் ஊரை அனுசரித்து மாலரு 

என்.று பெயரிட்டார்கள்.” 

3. பறை அடிப்பதால் பறையா எனது. 

திராவிடர் சரித்திரம் ஈன்குணாஈத ஒருவர் சொல்.லு 

இறதாவ.து, திராவிடரில் ஆதிபில மன் றுவகுபபுகள் உண்டு, 

அதாவது ], குருக்கள், 2. வணிகர், :1, வேளான்கள். இவை 
கள ஜாதிவகுபபல்ல, பறையா என்போர் மூன்றாவது வகுப் 

பை சேர்க்தஇருககலாம, ௮க்காலகதில அவர்களை தொடக் 
கூடாது என்று ஒன்றுமில்லை. அவாகளும் ஆதியில் மற்ற 

தமிழர்களுடன் ஒருவரோடொருவர் விவாகம போசனம 
முதலியது செய் அவுதனா., பூர்காலத்தில் ௮ரசாகளுக்குள் 
அடிக்கடி யுத்தங்கள் கேரிடுகிறதண்மி, அக்கால களில் 

இவர்கள் பறையடிபபது வழக்கம. அப்பொழுது பறை 

யடிக்கும தொழில் வெகு சிரேஷ்டமாகவே யிருஈது, யுத்த 

களத்தில் சேனைகளுககு முன்சென்று பறையடிபபசை அர 

சர்களும் ஈன்கு மதித்தாகள, அவர்கள் ௮ரசாசஞககு ௮௪ 
இயலசிய மானவர்சளா யிருஈதராகள், அமமாதிரி யு.த்தகா 
லங்கள் சென்றபிறகு ம.ற்றவாகளுக்கு ௮வர்களைபபற்றிய 

HET (HM DO SH. ௮,சன்மேல புத்தமகமும சமணமத 

மும் விர்த்தியாயின. ௮,த.ற்குமுன் எல்லாதிராவிடரும மாட்டு 

மாமிச பட்சனிகளா யிருஈதவர்கள்சான். மேற்குறிகத 

மதங்களால் தமிழர்கள் மாமிசம சாப்பிடுவதை கிட்டுகிட்ட 
னர், மாடு பரிசுத்த (ரொணியாய்கிட்டது. பறையர் என் 

போர் மட்டும் விடவில்லை, பறையினால்தான் ௮வர்கள் சிறப்
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படைத்து அதினால் தான் அவர்கள் சிறப்பு பின்னிட்டு 

கதுறைவுபட்டஅு. அவர்கள் பறையடிககு.॥ தொழிலை விட 
An பு.த்தகரலள்களில் இல்லாவிட்டாலும மற்ற Bale 
மரணகாலங்களில அவர்கள் பறைபடிக்க வேண்டியதாய் கேரி 

ட்டது. அபபடி அவர்கள் அடிக்கும் பறைக்கு தோல தே 

வையானது தோலை பிரித்து எடுபபகற்கும ௮௩த மாமி 
சகதை சாப்பிடுவதந்கும ௮இக வித்தியாச மிலலாமையால் 

அவர்கள் மாட்டு மாமிசக்தையம சாபபிட்டுக்கொண்டே 
யிருஈதுவிட்டார்கள். அ௮.சனால்தான் இவாகள் தாழ்ர்த ஸ்இ 

திக்கு வந்துவிட்டார்கள் எனபது ஒரு கொள்கை, 

4 “பறையர், பெளத்தர் என்பது, 

பெளத்தமதம அசோக அரசர் ஆண்டகாலத்தில் இந்தி 
பாவின் எல்லா பாகங்களிலும் இசரசேசங்களிலும பரலி 

பது, சலபபதிகாரம மணிமேகலை முதலிய காலவியங்களி 

இம் பெரிய புராணத்திலும இன்னும ௮சேக நாலகளிலும் 

தென்னிஈதியாவில பெள 5தமதம் பரவிபிருஈகது என்பதாக 

சொல்லபபடுகிற த. பெளத்தமசச்சையம சமணமதத்தை 

யம அரததிவிட சைவமும வைஷ்ணவ மதமும செய்த பிர 

யத்தனஙகள் தமிழ் நால்களில் விசாலமாய் காணலாம், 
சென்னையில் சர்ததிபெற்.று யிருந்தவரும தமிம் grader 

taro ஆராய்சசி செய்திருந்தவருமான ஸ்ரீமான் அயோத்தி 

தாஸ் பண்டிதர் என்பவா பையர் என்போர் பெளத்தமதகத் 

தை ஏற்றுககொண்டதினால் இவ்வித தாழ்மைநிலமைக்கு 

கொண்டுவரப்பட்டார்கள் என்று ௮0கேக நாலா தரவுகளுடன் 

ருசுவுசெய்கன்றார். இதுவிஷயம் ௮வர் எழுதியிருக்கும் நால் 
களெலலாவற்றையும வாசிக்க தகுதி உடையன, Lena 

கள அனுசரித்து ** பறையர்” என்போர் ௮கேசர் பெளத்த 
மதத்தை இச்சென்னை ராஜதானியில் தழுவியிருக்கன் றனர், 

ஜயன் இசாங்கு என்றெ சனெசேசத்து பிரயாணி சுமார்- இபி,
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650 ஆண்டில் இந்தியாவிற்கு வந்தபோது தென்னிராதியா 
விற்கும் வந்தார். ௮ப்பொழுது ௮வா காஞ்சிபு௦த்ை போய் 

பார்த்தபோது அவ்விடத்தில் பத்தாயிரம புத்தமத காம 

குருக்களையும் பு த்தமடங்களையும் பார்த்ததாசவும் சொல்லு 

Bayt.  முன்சொன்னபடி காஞ்சிபுறம பறவைபுறமாகிறது. 

இபபொழுதும செங்கலபடடு வட ஆர்க்காடு தென .ர்க்காடு 

ஜில்லாககளில் “ பறையா ”” என்போர் அ௮திகமாயிருக்கின் ற 

னர். ஆகையினால சாஞ்சிபுறம பெளதகதமதததுக்கு HET 

லத்தில் தன்னிஈதியாவில சிரேஷ்டமான இடமா ons 

ருககவேண்டேம. இமமா திரி தென்னிகதியாவில் பெளதத 

மத்ததை தழுவியலா “yan mur” என்போரின் முன்னோ 

கள். இவர்களை பிராமணா ௮;திகாரம எற்படடபிறகு ௮வா 

கள் * பறையர் '' என்று தாழ்மைபடுகதினா, “புறையா” 

என்போ புததமதததை தழுவினபடியினால 9ராமணரிட 

வேதங்களை ஈமபா தவர்களாயினா, அபபடி அவர்கள் வேத 

களை ஈமபாமல ௮வாகனை ஏ ததுககொள்ளாதவாகள் *௪ண் 

டாளர்” என்முர்கள். தற்காலத்திலும ஒரு இகதுூவான 

வன் இரிஸ்துமதததில் சோக அகொண்டால அவன் 19ராம 

ணர் வேதங்களை ஈபபாதவனாகிருன். அபபோபபட்டவனை 
“ பறையன்” என்று சொலவது வழககமுண்டு பூூவத 

இல இலங்காதேசமென்றும, த baron கொளமபு - 

கண்டியென்லும வழக்கும்படியான தேச.த்தில வாழுமகுடி. 

கள் யாவரும் பெருமபாலும பெளததாகளென்பது சகல 

ருக்கும் Oo தரிரதவிஷயமாகும், சமஸ்கிருதத்தில் வரைஈ 

துள்ள சுந்திரகாண்டத்தில் ௮மார் இலங்கைசோந்து அல 

விடத்திலுள்ள மாளிகையிலுட்கார்ஈது அதனை புத்தர் வியா 

ரமென்றும கூறியதாக விளங்குகின்றது. ௮வ்வகை 

பெளத்தகாடென்று தெரிஈதே தற்காலம இராமகாடகம 

பாடிய அருணாசலக்கவிராயர் என்பவர் தானியற்றியுள்ள
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சுதிரகாண்டத்தில் இலங்கைதிவை பழையர் ஊரென்று 

யிழிவுபடுத்தியே பாடி வைச்திருக்கன்ரார், 

சுந்தரகாண்டம். 

சிதைபுலம்பல், 

நிறை தவசுககுக் குறையிவளென்று 

நினைச்துகை விவாரோ 

பறைபா ஊரிலே ஏிறையிருச்ச வெனனை 

பரிர்துகை சொகவொரோ,” 

“ பறையா ” என்போ மனுதர்மசால்திரத்தில் குறிப் 

(சிடடிருக்கும * சண்டாளருக்கு ” சமபபடு தீதினார்கள். மனு 
தர்மசாஸ்திரம எழுதியகாலததில தமிழகததில ** பறையர் ”” 

என பெயரே கிடையாது, ஆனபடி.பினால் மனுதாமசாஸ்தி 

ரததில பறையர்? என்கிற வாததையே இடையாது, 

ஆனிலை ௮௧2 சாஸ்திரததில் * சண்டாளன் '” என்கிற பத 

முண்டு, மனு சொல்லுகிறபடி ** சண்டாளன் ”” என்பவன் 

பிராமணஸ்திரிககும சூததிர சகப்பனுககும பிறஈதவன். 
அப்படி. இருஈதால இசசண்டாளர் என்பேரா அரியராட்டில் 
சான இருகதிருககவேண்டும இலை மிஸ்டா ரோமிஸ் 
சண்டா ட்ட என்பவர் வெககாள ராஜதானியிலிக்கும் 3 கோ 

டியே 60 லட்சம் ஜனங்கள் இம்மாதிரி சண்டாளர் என்பதை 

ஒகதுககொள்ளுறதிலலை. தரியா சாஸ்திரபடி. மேல்ஜாதி 
யா கீழ்தாதியாருடன் விவாகம செய்துக்கொள்ளலாமென்று 

இருபபதால அவ்விதம் பிறந்த பிள்ளைகளை சண்டாளர் என் 

பது தகாது, . 

ஆரியகாட்டில் சமண பெளத்தமதங்கனை சேர்ந்தவர்க 

ளுக்கு ரியர் காஸ்திக பஞ்சமர் என்றார்கள், தென்னாட்டு 
/9ராமணர்கள் ௮ப்போ்ப்பட்டவர்களை பறையர், சண்டாளர்
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என்முர்கள், மலுதர்மசாஸ்திரத்தில் சண்டாளளுக்கு அடி 

யில் குறித்தவாறு தெண்டனை சொல்லியிருக்கிறது:-* தங்க 

ளுக்கு தகுரஈதவேலைகளை செய்துகொண்டு, இவர்கள் காட்டி 

லாவது, சுடுகாட்டு பக்கங்களிலாவது, குன்..ுசகளின்மேலா 

வு, பெரிய மரல்களின் அடியிலாவது குடி.யிருக்கவேண்டி 

ய, அவர்கள் சரொமங்களின் வெளிபாகங்களிலு மிருகக 

வேண்டியது ௮அவர்களுககு பாசதிரங்கள் இடையாு, நாய 

களும் கழுதைகளும அவாகள் செல்வம். சவங்களின்மே 

லிருக்கும துணிகளை அவாகள் தரிககவேண்டும் ; உடைகசீ 

பாண்டஙகளில் புசெகவேண்டும, இருமபுஈசை போடவேண் 

டும, அவர்கள் திரி.துகொண்டே யிருக்கவேண்டும. ஒரு 

வன் மதசட௩குகள் செய்புமபோது அவர்களை பாக்கவும 

கூடாது அவர்களுடன் பேசவும-ூடாது. அவர்கள் தங்க 

ளுக்குள்ளவே விவாசம செய்.துகொள்ளவேண்டும. ௮வாக 

ளுடன் லேவாதேவி யாரும செப்யககூடாது. ௮வாகளுககு 

சாபபாடு குடுககுமபடச.த்தில் உடைஈ சபாண்டங்களில ஆட 

காரன் மூலமாய் குககவேண்டும, அவாகள் கிராமத்தில 

ராத்திரியில் இரியக்கூடாது. wore உத்திரவின்பேரில 

பகல்காலத்தில் கிராமத்திற்குள் வரலாம இரொமததில் 

௮னாதி பிணங்களை அவர்கள் புதைக்கவேண்டியது ர 

சன் கொலையாளிகளென்று ஏற்படுத்தியவர்களை ௮வாகளி 

கொன்று அவர்கள் துணிமணிகளையும் படுக்சைகளையும எடுத 

அக்கொள்ளலாம '” (மனு அதிகாரம் %, 5. 50-55.) 

புத்தமதமடங்கி பிராமணர்கள் அதிகாரம் பெற்ற 

போசு மேல்குறித்த மனுதர்ம சாஸ்திரபடி திராவிடரில் 

புத்தமசத்தை சோந்தோரை அடக்கிறிட்டார்கள். ௮௪ 

சாஸ்இரப்படியே * பறையர்” என்போர் நாளைக்கு மிருக 

இரர்கள்.
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௮. ௮ தீ தயா யம், 

பீராமணர்தான் பறையர்? , என்போரை 

தாழ்த்தியது. 

முதலில் பிராமணர் கல்கியற்ற கூடிகளையும காமிய 

முற்ற சிற்றரசாகளையும் வஞ்சித்து பயகது யாசிததுவந்தார் 

கள். அதிகாரத்துடன் பிச்சை எடுத௫ உண்ண ஆரம்பிக்க 

போது திராவிட பெளத்தர்களை ஊரைவிட்டு துறத்தியும் 

லிட்டாகள். அததிராவிட பெளததர் பிராமணாகளின் 

மோச ஈடவடிக்கைகளை FHV குடிகளுக்கும பை Dogar grr 

கள் அபபடி செப்தவாகளை பறைய என்று வகுதது சகல 

விஷயத்திலும சாபெற விடாமல் நததுலிட்டார்கள். பு.தத 

விவேககுடி.க ளிருக்கப்பட்ட யிடககளில பிராமனான் வநது 

விட்டால் சாணத்தை கரைத்து அவர்களை துறத்தி சாரச 

சட்டியை உடைபபது வழக்கமாம். அப்படி ஓடும்காலத 

தில் பிராமணர் இவர்களை சண்டலாகாது என்று சொலலிக 

கொண்டு ஐடினாகளாம. ௮கை ௮னுசரித்து விவேகமற்ற 

குடிகள் இவாகளை தீண்டா தவர்களென்.௮ு கூறினாகள். ௮ப 

வடியே ஏற்படுததியும விட்டுவிட்டார்கள். பிராமண பருநது 

என்றும பறபபருநது என்றும பாபபார்காய், பறகாய் என் 

றும் ஒவ்வொன்.றுககும பெயர் வைத்தார்கள். வீரவாகு 

சக்ரெவாசதியை பறையன் என்றார்கள். ௮ரிச்சாதிர புரா 

ஊமெழுதி, அதிலும * பறையன் '” ஏன்ற பெயரை பரவச் 

செய்தார்கள். 4 பூுறையரை ”” பதிழூன்.றுவர்க்கமாய்பிரித்து 

ஈ பறையன் '” என்ற பெயரைப் பரவச்செய்தார்கள், மே 

gi திராவிட பெளத்தர்களை சுத்த சலத்தண்டை காடவி 

டாமறும், ௮ம்பட்டாகளை சவரம் செய்யவிடாமதும், வண்
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ணுர்களை வஸ்திரம் துவைச்கவிடாமலுமசெய் கிட்டார் 
கள். இம்மாதிரியாக திராவிட பெளத்தர்கள் ஸ்தானம் 
செய்யாமலும் தூணிதளிலலாமலும் ஏழைகளாய் போனமை 

யால் ௮ழுக்குடையவர்களாய் தாழ்ஈதநிலைமைக்கு கொண்டு 

வ.ரபபட்டாககள். கற்காஉததிலும ஓர் பிராமணனை பிடிதது 
அவனை ஸ்தானம் செய்யவிடாமதும தரிததுக்கொள்ள வஸ் 

திரமிலலாமலும அ௮ழுக்குகதுணிகளா போட்டுக்கொள்ள 

செய்தால் ௮வன் *: பறையன் '” போல் தானிருபபான். 

* பறையர்” என்பேோர Qos mess anges oe 

காரணம பிராமணர்களதாம என்பதறகு சகதேகமிலலை, 

௫. பி, 7-வது நாற்றாண்டில் தென்னிகதியாவிறகு வநத 

ஜயன .இசாங்கு என்பவா சொலலுகிற தாவது *பிராமனார் 

சமயபேதககாராகளுடனும ௮வாகள் கடவுள்களுடனும 

சண்டை செய்துககொண் டிருரதபோதிலும அ௮மமதம 

(yseugu) கிஜமாசவே தெனனிகதியா முழுமையபும உன் 

னத ஸ்திதியிலிருஈதது."” 
இசசாட்சியததிஹலை பு, மசகடன் சண்டை செய் 

தவா பிராமணா என்று ஏற்படுகிறது, திராவிடா பெளத 

தர்களை, பறையராக தாழ்ததிய௫ பிராமணா என்பதறகு 

வேறு சாட்சியம வேண்டியதிலலை. இராலிட பெளத 
தீர்களுக்கு பெருச விரோதிகள் பிராமணரேயாம, இதை, 

தவிர தமிம் வாசகம எழுதிய ஸ்ரீமான், யம. ஸ்ரீனிவாச ௮ப் 
யங்கார், 11. . அவாகள பிராமணர், திராவிடா சங்கிதி 

தெரிகதவராயு மிருககிருர், ௮வா சொலஅகிற தாவது ;-- 

 எலலாவற்றி.த்கும மேலாக பறையர் ஜாதியை ஏற்படுச் 

திய சூழ்சசியில் மூதல கா.ரணம் பிராமணரிட விலக்குகை 

Cu.” விவேகானாத சுவாமிகளும இர்துதேசம தாழ்வடைர் 

தீது பிராமணர்களால்கான் என்றொ, ௮வர் சொலவ 

தாவது : கடித்த பாம்பே தான் சக்கெய விஷத்தை தானே
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உரிஞ்சால், கடியுண்ட மனிதன் பிழைபபான் என்ற ஓர் 
குருட்டு ஈமபிக்கையுண்டு, ௮பபடியானால பிராமணர் தங்க 
ளிட விஷகதை தாககளே உரிஞ்சவேண்டும,”' 

ஆலசிய மகசச்மியம் என்கிற yrds நாலில் 69-வது 

அததியாயததில தககள் மத சமபிசகைக்காக பெளத்தர் 

களம 7மணர்களும யெப்படி தலை வெட்டுண்டார்களென் 

௮ம,சிலருடைய தலைகள் எப்படி எண்ணெய்செக்கில்வைத்து 

ஆட்டபபட்டதெனற௮ம, எபபடி கழுவேற்றப் பட்டார்க 

ளென்ற௮ம, அபபேர்பபட்டவாகள் இரக ககளை குள்ளகரி, 

சாய் பட்சிகளுக்கு இறையாக விடபபட்டதென்றும பரககக் 

காணலாம, மேலசண்ட அ௮வஸ்தைகளெலலாம முரை 

மீடைசயமமன் கோவிலின் பரிசுத்தணெற்றின் சுவற்றில் 

ஒரு பெரிய தட்டினமேல எழுதியிருபபதை இபபொழுதும் 

பார்சகலாம, ஐயன் Berne சாடசியத்தினால இமமாதிரி 
யெலலாம சமணா பெள ததாசளை நகலயது பிராம்ணா என் 

பதறகு யாதொரு சாதேகமுமிலலை, 

தற்காலகதில சிலா பிராமணரலலாத மற்ற ஜாதியா 
ரம இதற்கு உததிரவாகம என்பராகள, சல திராவிடர் 

பூர்விக, ததி௨ கலவிபின்மையால பிராமணரிட ஜாதிவிததியா 

சததை ஏறறுக்சொண்டனர். மறற திராவிட ஜாதியாரும 

தாம் சசபபட்டவாகளே, அ௮வாகளையும பிராமணா திண்டு 
கிறதில்லை. இப்பொழுது பிராமனார் தங்களை ஏமாத்றிவிட் 

டாகள என்று மறற ஜாதியுள்ள திராவிடர் ௮.றிகதுகொண் 

worse, தறகாலம ளெமபியிருககும பிராமணரலலா தார் 

இசககத்தினா பறையா என்போருடன் சமபஈதி போசனம 
செய்து காண்பிததனா. இராவிடன முதலிய பததிரிகை 

கள இன்னும அதிகமாய் பரவ நாளுக்குகாள் திராவிடஜாதி 

யார எல்லாரும பறையர் என்போரை சமமாக ஏற்றுக் 

கொள்வார்கள், தற்காலம் மற்ற திராவிடர் ௮றிவின்மை
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யால் ஜாதிவித்தியாசகை பாராட்டுகின்றனர். பிராமண 
ரோவெனில ௮ வர்களுக்கு தாங்கள் செய்த பிசகென்ுு 

தெரிர்தும ஜாதிவித்தியாசத்தை அப்படியே நீடிதது வளர்க் 
கவேண்டுமெனறும பறையர் எனபோரசை காலின்€ழ் ௧௪௧௫ 

வைக்கவேண்டுமென்றே நினைக்கிறார்கள். இதற்கு சாட்சி 

யம் அவர்களிட வானாசரம இயககமே போத;ம. பிராம 
ணர்கள் பறையா என்போசை விர்ததிக்கு கொண்டுவர (ர 
யத் தனப படுகிறதிலலை கொஞ்சகாலததுசகுழுன் ஆனரி 
பில் வி. இருஷ்ணசாமி ௮ப்யங்கரா அவர்கள் '* பறையாகள் 
HES ஸ்.திதியிலிரு. (பது அவர்கள் ௧௬ம SBN oper vw 

தாங்கள் செய்யவேண்டியது ஒன றுமிலலை என்று சொன 

னா. இதுகான் எவ்வித (ரோாமணனும சொல்லிக்கொண் 

டிருக்கிறான, சுயஆட்சி கேடகும இககாலததிலு ஈ-கூட ராஜ 

பாதையில ** பறையா "” என்பேோர செல்லக்கூடாது என DI 

பிராமணர் தகரார் செய்கி மாகள், Bardi. சகோதராக 

ளாகிய அதி திராவிடா ஈனறு யோடிதது மற்ற திராவிடா 

கஞடன சகோ க. ரபாவம பாராட்டுவாராக, 

0. அதீதியாயம். 
ஆதிதிராவிடர் சிறப்பை காடினவர். 

அதரடி 

இமமாதிரி யெல்லாம் ஆதி திராவிடசை காழ் ததிபை 
நீக்கி, யார் யார் உயாத்ச பிரயத்தனப்பட்டனர் என்பதை 
இனி யோசிபபோம. திராவிட பெளதத சலிஞர் தங்களை 

சீழ்படுத்தியகை ஓ.௪.தூககொள்ளாமல் பாடல்களை பாடியி*க் 

கபிலாமேல் சொல்லியபடி தமமகவலில் ஜாதி விததியா 
சதை பிராமணர் நாட்டினர் என்று சொல்லி பிறப்பில் 

ஜாதியில்லை யென்கிற சருத்துடன்.
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* சென் இிசைப்யுலையன் வட இிசைசகே௪ 

பழு சரகவோதி பார்ப்பானாவாண 

வட இசைப்பார்ப்பான் சென்தஇிசைச்கேடு 

ஈடைய துசோணி புலையனாவான்,'? 

STAT MT, இவர் ௮சவல் முழுமையும் படி. ௪.அபார்க்கவும, 

இவவாக்கியா அடியில்வருமா DI பாடினா, 

பறைச்சியாக சேசுடா 

பணசதியாவ சேதடா 

இறைச்சிசோ லெலும்பினு 

மிலக்கமிட் டிருச்குசோ 

பறைச்சி போகமவேற2சா 

பணசூ போகமவேறதோ 

பறைச்சியும பணத்தியும 

பகுத்துப் பாருமு। முளே. 

௮விரோசு உதியார் வுரையாசிரியா். 

* அறுவகை சமயசசரையு மெய்ப்பொருளு 

மறுபததிராலு நற்கலையு, 

மறுவறபபயின்று மாசரத.இிகழு 

மறிஞராமவர்களே யெனினுக, 

குறைவறத் தனனைச் கொடுததிடுஙகு றவன் 
குரைகழல பணிசதவரனறேல், 

பரையா மறறவரை பறையரே யெனினு 

மருளுடையவா பரமபரரே.” 

ஞானவெட்டி. யாக்கிய சாம்பவனார் அடியில்வருமாறு 

சொல்லுகிறா. 

* விட்டகுறை வருமளவும் உபதேசககாண் 

மெய்யுடலு£சளர்ச்து புவிமேதுகோசகி 

தீட்டழிரது விழும்போது வோ. தவைதத 

சாததிரசசை ஆணப்டோது மறியப்போமோ
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எட்டி ரண்டு மமியாசார் குருச்களாமோ 

Owen ter Ve பறையனென்று தள்ளப்போமோ 
மட்டமரும் பூஙகுழல்வா லாமபிசைப்பெண் 

வ௫வெதஇலுஇத்த சாமபவனும் நானே.” 

இவைப்போன்ற ௮0ேச பாடல்கள் திராவிடர் பெளதத 
சவிஞாகள் வரைச்துளார், 

மற்ற திராவிட புலவர்களும் ௮ம்மாதிரியே வரைந்து 

ளார். சிததாகள் பிராமணர் ஏற்படுத்திய ஜாதிவிததியா 
சங்களுக்கும் பிராமணா வேதங்களுககும ஆசாரங்களுக்கும் 

விரோதிகள் அவர்கள் “* பறையா”” என்போசை உயர்தத 

மூயன்றார்கள். 

உதாரணமாக குதமபைகிகதா சொல்லுகி ஜர். 

கு, சிமபைச் தசதர் பாடல 

“ ஆண்சாதி பெண்சாதி யாகுமிரு சாதி 

வீண்சாதி மறறசெலலாக குதமபாய்--வீண் 

பார்ப்பார்கள மமேலென்றும பறையோர்கள நீழென்றம 

தீர்ப்பாசச சொலவசென்ன குதமபாய்--திழ்ப்பா 

கா்சசன் பறையோரைப் பாாப்பாரைப் போலவே 

தீரப்பாய் படைதசாரோடி கு சமபாய்--தீழ்ப்பா ” 

பததிரகிரியார் தமமிட புலம்பலில, 

* ஐ.இிசபிலர் சொனன யாகமசஇின சொறபடியே 

சாதிவரையிலலாமற் ௪ஏசரிப்பெசச்சாலம, 

இன்னொரு புலமபவில், 

* சாததிரத்சை சுட்டு சதுர்மறையை பொய்யாக்க 

சூசதிர,ர்சைச்சண்டு சுசமபெரறுவ ெக்காலம், 

என்ரர், 

தேவி காலோத்திரத்திலேயே அடியில்கண்ட பாட 

வருக்கிறது,
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** சமையாசார சங்கற்ப விகர்ப்பமு 

மமையார்தாக குலவாசார மானது 

மிமையாசாரும் விடாச வில்லாழ்க்கையு 

மமையார் தோளாய் விடுதலா சாரமே,” 

இம்மாதிரி யின்னம ௮௫கேசபாடல்கள் எடுத்து எழுத 

லாம், இடமின்மையின் இங்கு சிலவற்றை கூறுவோம். 

பாச்சலூர் பதிகம, 

: ஒருபனை இரண்பொளை ஒன்றுநக கொன்று கள்ளு 

அறிவினி லுயார்தவர்க்கு அதுவுகசள் இதுவுக சன்ளே 

ஒருகுலை உயர்க் சதேனோ ஒருகுலை சாழ்ர்சதேனோ 

பறையனைப் பழிப்பதேமீனோ பாச்சலூரா சொமத்தாரே,” 

ஈலவழியில், 

: ஜா௫ியிரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுககால் 

நீதிவமுவா நெறிமுறையின்--மே.தினியில் 
இட்டார் பெரியோ நிடாசா ரிழிகுலசதோ 

பட்டாகடக லு எளபடி.” 

இன்னும ஒருவா கூ௮வ தாவது:-- 

 பறையரைப் பறையரென்ற பறைச்இடு மணிதர்கேளீர் 

பறைபர்சம மலசசைத்தின்னும பனறியைப் புசபபசென்னோ 
சறையசே யாகுமர்தச சறிசனைக் கலத்திணிட்டு 

மறையவே யைச்துத்தின்னு மனிதரே பறையர்சண்மீர்,'” 

இம்மாதிரியாக தமிழ் புலவர்களும் மற்றவர்களும் ஜாதி 

வித்தியாசததை நீக்கவும் பிராமணர் சாரம் வேதங்கள் 

இவைசளை நீக்ிடவும பலவிதமாய் பாடல்கள் மூலமாய் பிர 

சங்இத்துவந்தார்கள், ஆயினும் ஜாதி வித்தியாசங்கள் நீங்க 
வில்லை, இந்துமதம் ஜாதியின்பேரில் கட்டப்பட்டிருக்கறத. 
ஜாதியை நீக்கினால் மதம கெட்டுப்போடுறதாக நினைக்கொர்
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கள், ஆங்கிலேய காகரீகமும்" சல்கியும் இத்தேசத்திற்கு 
us EF me எல்லாரும் கண்திறந்து கொண்டார்கள், யி 

னும் பூர்வகாலத்தைப்போல் தற்காலத்தில் மூடர்களிருப்ப 
தால் முழுமையும் நீக்கக்கூடாமலிருக்கறது. ஆயினும் 

ஆசார சீர்திருத்தக்காரர் ஜாதி வித்தியாசசதை ஒழிக்க 

முயர்ச்சி செய்கின்றனர் ஆதி திராவிடரை விர்த்திசெய்ய 
ஆரிய சமாஜம் அதிக பிரயகசனபபடுகிமது எவரறுபிலும் 
ஆரிய சமாஜத்தில் சேரஈசால் ௮தைச சேர்ந்தவர்கள் 

அவனை சமமாக ஏற்றுக்கொள்ள தயாரா யிருக்கிழுர்கள். 

௮0கேக அத்தேசத்து பஞ்சமர்கள் அதில் சேர்ர்திருககருர் 
கள், இன்னம் ஒருசபை பிரமசமாஜ் என்பது இவர்களுக்கு 

கூட ஜாதி விததியாசம் கிடையாது, ஆனால் சென்னப் 
பட்டணம பிரமசமாஜகதார் ஜாதியை ஒழிககவிலலை இவர் 

களும் பஞ்சமர்களுக்கு அதிகமாய் உழைச்கிருர்கள், grips 
தப்பட்டவர்களை ewtss Depressed Classes Mission 
பல இடங்களில் இஈஇயாவில தற்காலத்தில் எற்பட்வரு 
இன்றன. இரிஸ்து மதமும மகமத்திய மதமும் அரேக 
ஆதி திராவிடர்களுக்கு ஈன்மைகள் செய்திருக்கன்ன, ஆங்கி 

லேய கவான்மென்டாரும ௮ரேச ஈன்மைகள் செய்திருக்கி 
ர்கள், இனி செய்யவும போகிறார்கள், 

7. அதி இயாயம், 

முடிவு. 

ஆதி திராவிட சகோதரர்களே ! நீங்கள் மாட்டிறைச்சி 
உண்பதினாலேயே உங்களுக்கு தாழ்மை இக்காலத்தில் உண் 

டாகாது, இந்துக்களிலேயே மாட்டிறைச்சி சாப்பிடும்



31 

பெத்தபோயஜாதி முதலிய ஜாதிகளுககும் ஆங்கிலேயருக்கும் 

மரியாதை யிருக்கிறது, நீங்கள் கல்வியில்லாமல் ஏழ்மை 
தனததி லிருப்பதால் தான் இவ்வித கஷ்டங்கள் நேரிடுகிற தடி 

உங்கள் ஏழ்மைத்தனத்தை நீக்கவும், செல்வமுள்ளவர்க 
ளாகவும், றத கல்விமான்களாகவும நீங்கள் அனால் உங்க 

ஞக்கு மேன்மைகானே உண்டாகிறது, நீங்கள் ஏழைகளா 

யிருகதாலும் ஈன்னடக்கை புள்ளவர்களே என்பதற்கு ஐய 
மிலலை. 500 ரூபாய் மாதம சமபளமுள்ள ஓர் பிராமண 
உத்தியோகஸ்சன் லஞ்சம வாங்கினாலும ஒரு ரூபாய் சம் 

பளமுள்ள இராம ஆதி-திராவிட தலையாரி சன்னிடம் மணி 

யகார் குடுக,த ஆயிரம் ரூபாய் சர்க்கசா பணததை ஒரு பிசகு 

மில்லாமல் தா.லூககா கரசேரியில் யோக்யெமாய் கொண்டு 
லாது கட்டுகரான் இஈதமதததில இததியாதி சங்கடங்க 

ளிருக்க நீங்கள் என் ௮மமதத்தி லிருக்கவேண்டும் உங்கள் 
yrs மதமாயே பெளத்த மதத்தில் சேருதல் ஈலமன்றோ, 

௮ஓலஅ மற்ற உயாஈதஜாதி என்ற இகக்களில் படி.ச்.தவர் 
கள் ஏற்றுககொண்ட பிரம சமாஜசகை நீங்கள் ஏற்றுக் 

கொள்ள ஆக்ஷேபணை என்ன 7? இவைகளை யோடுத்துபாருங் 

கள். அங்கிலேயே அ௮.ரசாட்சிபில் எல்லாரும ௪மம அப்படி 
யிருகக உங்களிட சமபாத்தியததை அனுபவிக்க ஓட்டாமல் 
யநராவது செய்தால ௮தை விட்டுவிடககூடாது. உங்கள் பாத் 

இயதைகளை நிலைகாட்டுங்கள் ஐமளுல் காரருடன் சேராதர் 
கள். ஆங்கலேயா உங்கள் கையினால செய்யப்பட்ட சாப் 

பாட்டை சாப்பிட்டு அவர்கள் உங்களை சகோதரர்களாக 
நினைககரார்கள் அவர்கள் வர்தபிறகுதான் உங்களுக்கு 

மேன்மை உண்டாகவெருறெது, நீங்கள் மேல் நிலமைக்கு 

வருறதை அவர்கள் காலத்தில் ௮தை கெடுக்க யாராலும் 

முடியாது, ஓமருல் வர்துகிட்டால் உங்கள் கதியும் மற்ற 

இராலிடர் கதியுப அதோகதிதான், புத்தமார்ச்சம் சென்ற
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பிறகு பிராமணாகள மறுபடியும் ஜாதி வித்தியாசங்களை 

௮,இக கடூரமாய் ஏற்படுத்தி இராவிடர்களை இம்டக்கலாயி 

ஹர். அதிலும் ஆதி இராவிடர்களாகிய உங்களை வெகு 
ஈனஸ்திதியில் கொண்டு வர்து வைத்தார். ௮க்தஸ்திதி 
யில் ஆூலேயர் இச்சேசம வருகிறவரையில் நீஙகள் இருக 
இர்கள், இப்பொழுது ௮வர்கனை எதிர்தது மேலே வருக 
நீர்கள். நீங்கள்மாததிரமல்ல மற்ற இராவிடர்களும ௮வா 
கள் பிடிப்பிலிருநது வெளிபபட்டு வருகிமாகள், அப்படி 

தங்கள் பாதத்தடிபிலிருந்து திராவிடர் சப்பி ஓடாகபடி, 
அவர்களை விர்ததிககு கொண்டுவாதவர்களும எல்லாரையும 

சமமாக நடத்தும் ஆ௱கிலேயசைச் துரத்திவிட்டு தாஙகள் 
மறுபடியும திராவிடராகிய ஈமமை காலடியில் ஈசுககவேண்முு 

மென்று பிராமணர் சுய இட்ட Ca Bayram, அ௮தறகு 

நிக்கள் கொஞ்சமேனும இடகத.ரலாகான, உங்களால ஆன 
வரையில் ஈய ஆட்சி தற்காலம கூடாதென்று எதிர்கலு 

நிற்கவேண்டும, சுயஆட்சி வேண்டுமென்கிற வாயிலேயே 
வர்னாகிறம தாமததை நிலைகாட்ட வேண்டுமென்கிராகள 

இப்பிராமணர்கள், ஐர் பிராமண பைஸ்வா ௮ரசாடஇபில் 

பறையா எனபோர வெளியில வஈதால் அவாகள் தங்கள் 

கழுத்தில சட்டியை மாட்டிகொண்டும இடுபபில் டப 

பத்தை கட்டிககொண்டும வரவேண்டியதா யிருநதது. 
ஆகையால் பிராமண அரசாட்சி வேண்டாம. ஈன்ரப் 
யோகித.துபாருக கள், 
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