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இது 
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ஆதி திராவிட சஙகத தலைவருமாகிய, 

புரசை . 

ஸ்ரீமான் மு சிவசுப்பிரமணி௰ம் பிள்ளை, 
௮வாகளது முயறசியால, 

மன்னை, விக்டோரியா அச்சுக்கூடத்தில் 

பதிப்பிககப் பெறறது, 
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(EPD orf od) 

““ஆதிதிராவிடா வாலாறு'” என்பது ஆடிசாலிடா 

எனற சொறபெயா லாத சாரணசுதை எடுஈதுகசாடடிவதாம். 
4 

எனவே இது இச நூறகுப பெயசாயிறறு, 

ஆதியெனும அ௮டைசசொல ஈஎணடுக காலததின பொரும்' 
oi டாயக கொணடுஎளஇன, அசனடைபே ஆதஇிதிரர.பிடா யாவா எஷ்,   

4 பதை விளஙகஙகூறல இட நாலின வழ௰மாகும + ஜீ 
ரூ ௫ 

இககருச/னை வலியுறுததுவான. நமம. சும வழு 5 தோத்- 

ற an 2 ம் சேரமாய (058 amit EF) மற்றும, அற அறிவு சாணற சரிதா, 

சி ல ் கொலார செமி. மாயசசி வலலுரதமஉடனபாடடைமிட பணிபாயகமகா மா] நீர் 
“ 

ட.பபடடதாகும. ; 
ore 

a க ரப 

ஆதலா ஸி @) Sf amnAuG LT (fy be HU UT fF of பொய்க் ப 

புன்மை இனபபேத BEIT iT ன்கெடுகது மா 7 டி ணம் கோ wit 

யஈ செயயும பயனுடையசாகும, 

FID oy) ரூ ne ப காடு tole Lig DIL FT eT (நா, ப யுத் 

வ்ன, ஒத. பலலிசககாரசாகளையம, அவாகள ஒருவருகயகாருவா 
அவை. ¥ 

Gérar. UMsmoure அலவலாசராபினரால Corse /ரிபான.. 

பலலாயிர சரிதைகமாயம அசி மாயக கமொணாடுள ரம. ் 

ச al 
இவையனை கதையும ஆணடருகேயி: த. ௩ணடேனென்றும்* 

அலலது கழற voor GOT AULO ஈணடு ஈழூபபேனல(2 உன ௫ ப்ரீ tJ இமா. 

sz) ர தத இ a ர் (ந ௩௪0 1 சலதிினழமுளா இ மபறறி ஒரு ஈறு மணாகம ஒழு சொப்பு 

நிரமபிய நுராபசசி மிக% பணடிசாமுன, சறிம்பன “ஹோ 
பய 1 _ 9) 8 ல ர் கசா!" எனற இடததியல கறம ர ரர யே ஃருங்கு . 

ம் 
ரி 

we OF 

உரடடி, நூலென இதை வெளியிட_மசானது * பணிமா லிமயப் 

ப்பாருபபக ஞ Cares (oUt veut sé காரங்காக்கயம பொனனிரமா ,
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-விருககும்."” என்ற அமுசசாகபா கூற்றொப்ப இது சனனூலே யாயி 

“னும் பெரு நால் உணா மாட்டிது சறககுமெனபது அணிபு 

ட இசதூாலை இயறறுமாறுவ;செனககுக சடடளையிட்ட வரும, 

சென்னை ௮.இ௫ிராவிட மசாஜன-:சபையின் செளசவ காரியதரிசி 

பயம செனனை சடடசபை மெமபருமாதிய ஸ்ரீமான 14 (6 இராஜா 

M.L C அலாகளாசகும, ௮அஙகனே இக நூவிடை அபிமானமுடை 

யராகி, இஃ ௫ வெளியாகசசமஅ அ௱சகாரஙசாட்டிய அதஇிதிராவிட 

பண்டிக மணணிகரே ஈமும, இர நூலை அசசுவிமான மேறறப பெரிதும 

(மூயனற முடிஈச௪ ஸ்ரீமான் மு சிவசபபிரமணியம பிளளையவாக 

ஈககும சானமிசவும “னறிபாராடடச கடபபாடுடையனா ன றேன 

G o னி



OL. 

சிவமயம். 

ஆதிதிராவிடர் வரலாறு. 

காபபு,. 

குலமபொறு மெளியவாதங குறுங்கருச கிற 

ரசனறுவெ.ரி குவிககுதேய 

கிலமபோறறு முயிரனை க தம நிறகயருள 

பொழிகினற நிமலபெமமான 

வலமயபோறறு ௩3௩ சமிழின மலி தவாதி 

இராவிடரின வரலாறுயபபாம 

ஈலமபோறறு மதமபிளிறற ம மழகளிறறின 

ழ் ௫ ML byte நயாதுகாளே. a 

ஆ.இி திராவிடா எனபழு மூசனமையான இராவிடா எட் 

பொருளுடையசாம எனவே பணடைய திராவிடா எனப. 

6558 முதனமையான இராவிடா , பணடைய இராவிடா ஏண்ட 

தால், இடை. இராவிடா அலலது கடை இராவிடா அலலது பது 

Bodin omg Shean Rrra Guo உளரோவெனபது உட 

னுண்டாகும ஐயபபாடாகும. இகஙனம பேதம உளளதோவெணி. 

உளளசெனபசே பலநாலகளின துணிபாம. 

௮வறறைப்பின் வருமாறறாலறிக இராவிடா என்பது இசா 

விடம எனற பகுதியடியாயப பிற « பெயராகும, . 

இச்சதத் இராவிடம் என்ற சொல்லின. வரலாறறைச் சாதூச்கு 

மளவில ௮ பல சரிததிரவடியாயப பிறா துள்ள தாகவே தெரியப் 

படுறது, Mss அவ்வரலாறறுககளை இடம் பாஷை ஜாதியென்ச் 

இறவதிகாரமாகத தொகுதது ௮வற்டமொவவோர் அதிசார முகச், 

* விளககெகாட்டுதும. 

‘i 
1
.



முதலாவது திராவிடர். 

இடத்ததிகாரம, 
1. “பூவகாலததில திரெள லெ; காமமூள்ள ௮ரசன் 

கள, நாடுகளுக்குள பிரவேரிசுசசால ௮ சிறபபுற்றோகக இக் 

- * தஷூண இசைககுத திராலிட செசமெனற Cur Cafe gre 
ராக் 

‘te சரிததிரஙகளாலதெரிய வருகின்றது” எனா * டாக்டா் 
சனா, பழறி ஆண்டி. M, D அவாகள் 

2. பினனும **செனமுனைக கடலவழியாய ஈ தியோபிய கண் 

க்திவிருஈது எசிபது முதலிய ஸதலஙவளின மாாககமாயத தென் 

இசையில் இராமவி எனற் ஈர்மமுளள ஜனஙகள பிரவேிதெச்சாக 

வ்ம் சொலலுவா ஆராயசசிபுடையோ எனறு கூறினா. 

[ 5 இராலிடம எனபதறகுபபொருள, ஏடி வூளசததாம், 

எனவும, அதலால மகாஈஇமுதற கனனிபா குமரியிரக தடிவளேகச 

கோடி மணடல ரிலமே கிராவிடம எனவுங கூ.ருவா சிலா 

A, “டி. நலிடம எனபதே இசாவிடம'' எனரயிற 3 எனபா£ 

ஸ்ரீமான 1” இபொன்னலமபலம் Sorter uate M R. A. 5. 

(Retired Excise Commissioner of Travancore) 

மே௱றறாதவற ரல திசாலிட மெனறசொ y திரெளவெனும் 

மனனன் பேரால் ni gO gar gw அமமனனன தென் இசைககுட் 

குடிபுகு. சான எனறம அகஈனே இிராமலி எனற ஜரினதகாரும் 

“சென இசைககுட் குழ்புகு- காரெனறம, கொளளபபடுமாறுள்ள 

தால அததெனறிசையாம கிலமயாது” என லிசாரிபபுழி மேறறந்த 

படி மகாஈதிமுசல கனனியாகுமரி பரிபுஈசமாம நிலமே இராவி 

டம எனறுங கொள்ளறகாளெறது இதன சாாபாகவே திராவிட. 

“லும் Hore. 'தாணாடக கூாசசர மகராஷடிர சைலஙகமாம 
ம 

மெனருாா அபிசான Canes son funn, 
  

*விஸவ விதயா விழீசாதிதி 148101 1908 7-u பஃ்சஙகாணக.
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ஆகவே* பழ.தஇின் கதையினால ஜம்புத.துவியூம் என்றும் 1- - 
தன் ஆட்சியினால பாசகாடெனறும, ஈதியின பெயரினால் ௪: 

த் 

டே
 

4 

சி,துவெனறும (இகதியாவெனறும) ஆரியா இருககையால ஆஃ 
வர் சசமானமெனமம அழைககபபடும இஈத om Fu தேயமே இய 

விடம என்ற ம௱ெுொரு பெயரும பெற எளசேபோலும். 

இதன சா£ாபாஃவே 19112 வசிய குடிமதிபபு விளக்கத் | 

Mr. E A.,Gat C S 1IC TEI CS. Ha seen 

சீததோ திராவிடா ஆரிய சரொாவிடா மஙகசோலய தஇராவிடர்எ௨ 

இர்திய பெருமபாலாரசையுமே Hara Oras கூறியுளளார் 

என்றபோதிலும டீ இரெள இராமலி செறகே குடிபுகுர்தா। 

எனறபடியே Sar -- கானாடக -- கூாசசப--மநராஹடிர 

தைல௩கசமமனபபடும பஞ்ச இரொவிடததுள இராவிடம் என்ப 

சிறப்புபபெயராக மன NNEC BTR பட டிருககலோடு ஷே avs! 

தான Soren இராலிடம எனபதறகுசு சமிழ சாடென்றுப 

பொருள தாதுரளமையால இரதியாவின. துிழசக. @ won Bi 

சென பாகமே திராவிடமெனப படும இ£ஈசக சமிழ இடததைட 

பின வருமாற்றுலறிக 

எமேருமலைககு அருசே 1100) யோசனை யளலாய ews 

ஜமபு மாமொனம உணடாம, அது அசேக hse gor oO) sdf iene 

சடபோனற பெருமபழங்களை த தருமாம அுபபழங்கள மேரு * 

மீது விமுத மாசூரசதில ரொறககுணடு ரசம் ஈதியாக வோ 

மாம இரத ரசசுதாலலாசு ஈதியே ஜமபுா/ தயெனறைமை Dy FOOT aes 

AoG@F Foy s 2) BuQus Nw, Hr Gy ULTED FEMI து காது 

உலாச சாமபுஈசம எனற பொனஜஞகுமாம இஃதொரு லிகண, 
௫ 

கை 
° | துய ௪ மகாராசனுககுச சகு தலையினிட ஈ தோன்றிட 

பிரசிததிபெறற ஒரசசா பெயரும் பாசன இராமன சமபியின் டெ 

கும பாதன்.
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« Saivas, gh this sense form the bulk of the population 

- the districts of Tinnevelly, Madura, Trichinopoly, 

Banjore South Arcot Salem and Coimbatore and are also 

-“uind in large numbers in certain parts of Cevlon, Malabar, 

cad Travancore, i short wherevir Pamil is the prevailing 

் mue ” * 
ot ¥ 

“Tamihan Antiquary By Prof P Sundaram Pillar M. A.) 

.. இதாவது திருசெலவேலி, மது, இிருசசபைபளளி, Sey 

சாவா, தெனனாறசாடு, சேலம, கோயமபுத.ரா முசலியவை சமிழ் 

௮ என்றவாறு 

»  ©Tamilis the language of a section of the Dravidian 

Fae oy inhabiting the extreme south of the Indian Peninsula 

fTamil Studies By Srinivasa Ayyangar M AJ” எனபது இக 

சியாவின செனகடை பாகம இராவி_ம எனறவாறு. பினனும் 

war SST 5 

வையை யாறறின வடக்கும, மருசயாறறின தெெறகும க்கு 

afer கிழககும மருவூரின மேறரும சொஈமிழ -ஈடெனதும 

செனபாணடி குடடம குடட௩கறகா மபேணபூழி 

  பனறியருவா வதன வடககு- ஈன ற) 

சும மலாடு புனனாடு சொதம்மூ சே 

சேதமில பனனிரு கா டெனப என்றபடி 

ஆயவை கொடு தமிழ கராடெனறம வருககமபடடுஎள இவைகளே 

விட மெனபபடும, இது ஈனகு சோற்றமாகும வண்ணமே 

கராலிடம எனபசதறகுத3௫௬--இடம எனற பிரிததுக காட்டி ௮, 

ஜ் 2கஇயமாயத தூயமை - அழகு பொருஈதியது இதசென்னாடே. 

சயகாறும, தேறறமாக கோதாவரி, கிருஷ்ணா, பெணணை, பாலா, 

சாவேரி, கொளளிடம, வைகை, சாமபரபாணி இவைகளால் பாயச், 

சப்பட்ட,, செழிபபினால் திய வளஙகளைப் பெற்றிருப்பதுமன்றி,
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உளங்களி கூறல வணணம)செயயும் இட௩ஙகளிலும புணணிய Bigs 

தசசரைசளிலுமுணடா யிருசகப்பட்ட உட இசதியாவிவீலலாத் 

வியப்பை விளசகுமபடியான கோயிலகளும, அறசசாலைகளும், 

தென்னாடடிற்குச ரறபபியலபாச விருகசனெ.றன இசனால FC sal 

யானவள எரகாளுமிஙகு வாழனெறாள எனறாகறது, gobs 

கொண்டே. இரகாடடிறருத இருகாடெனறும திருவிடமென்றும்? 

கூறததகும.'” இருவிடம எனபசை சதான ஆரியா தங்கள மொழிக்; 

கஇணஙகச திராவிடமெனறழைபபாசாயினா எனு பெருஞ் சொ ற: 

கூறிய ஸ்ரீமான 1' பொனனமபலபபிரளையவாஈளின தாமானமே” 

போற்றத் தஞுரசுதாம 

இதன சாபாச * 1) கராசன ர் 112 ரிஸலி யவா்கரூ 

ம்னு நூலகளிலே சென்னி;திய மக்களே பண்டைய Glare 

SaeGarer nw, Sarsor Yar sor Gi ervevr of wo wy துணிவதற் 

GE sro யாசொரு உ௱ரயும பெறறிலா எனற ம ahs gms 

woot Prof Wilson Sur Monmur Wilhams ூவாகளும இரச 

விடா எனற சொலலில வரலாறறைப பிரிகதுரைககு மிடதயு 

1-வது தமிழரே இிராவிடரெனறம 2-வது தமிழச சேபதஇின பூர்ச 

குடிகள எனறதும எணடுப போறறத தககதாசலை? காணக, 

சமஸூருத பணடி தாகளும திராவிடம எனபது சென்னிச் 

இயாவிலுளள ஒருகிலபபகுஇிசகேயுரிய பெயா எனறு கூறவா ஏச. 

பதாக ஸ்ரீமான ஸ்ரீரியாச ஐயஙகார அவாகள அருளி Tamit 

Studies’ carn gol apg nuses Se அமைஈதுளளதும me 

டிப போறறச தககதாம 

. இததியாதியால இராவிடமெனபது இரதியா முழு ௮௧௫ 

பெயராகாமல இச யொவிள தெனபாககா நிலததஇிறகே பெயாய்க்4 

உகொள்ளற பாலது இததென பாங்கா நிலமாவது விரத” (22 

.* The language of India. 

+ The Peoples of India.



'சன்னியா குமரி பரியாதம் பராதுளள இடமாகும, இதுவே ஆட் 

இராலீடம. எனப்படும் அல்விடதது மககளாய விளங்குபவர் 

சாலே ஆதி திராவிடா எனபபடுலா 

“This race the most primitive of the Indian types 

0061 s the oldest geological formation in India, the medley 

of forc:t clear ranges, terraced plateau, and underlying 
flains which stretches roughly speaking, from the Vindhy as 

to Cay Camoun [Report on the Census of India 1911. 

ByM EA GutCSICLE,ICS,F.RS] 

8 aT AES & Bara ரனற பெயா பல வேறிடதது மக 

BOVE ॥ பெயரானது சாம பெரிதும் சோ மகக ுறியவேணடிய 

தொள Norham அவறறைப பினவருமாறராலறிக இரா 

'விடம எனப௪ சென்னிஈதியா வெனறம இராவிடா GT Gord 

Qeorc? Fu மராளொெனறும பொருள தீர துளளமையா றறானே 

இர்திய- ற குடியயறிய வேற ௱ருககுத திராலிடா எனற பெயா 

போலி பனபசாகச தோறறவான, £சுதிய திராலிடா அரிய இரா 

விடா, மக 2காலீய இிராலிடா எனறம, ௮ஈஇர--காணாடக--காச 

ர ஷூநல௩க* ரொவிடா எனறம பினனும பல ௮டை மொழிச 

சோத திராலீடா எனறழைககப படுனெறனா பலா இசன 

விரிவு பின ௨ரும ஜாதி யதிசாரசதிற காணக ௪௪௪ இராலிடன 

என்ற ஓலசசண௩சளுககு இலசகாய இருஈச திராவிடா தாமே 

a ஊடைய திராவிடா என்ற பொருள குறிபபுஐம நுதி இராவிடா 
ட 

Seu Lath) Jayir ‘ 
a 4 

ன டு ம்றத திராவிடாகளாயுளளவாகளிற சிலா மத்திய ஆசியா 

சினிஷ் அள.ஸாம--பர்மா வழியாக இரஇியாவின வட௫ழ 

செல்லையு.ட் புகு: சமாரசனா எனறம, லா வடமேற்கு வடடிழச் 

கெலலையாகவே கோக்கிக குடிபுகுஈசார ஏனறும, சிலா ஆரியாவிண் 

மேற்குத தசையினினறு இரதியாவில குடியேறினேராலா£ என்
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று லொ இரஅமகா சமுத்திர; தருகான லிமூரியாவெனும் Ge & 

இனின.ஐ குடிபுகுஈ சாராவா எனறும், திபேததினின்று குடிபுகுர்தா 

சாவார என்றும இவலாறு ஆசாயச்சியாளாகள பலலாறாகக கூறுவா. 

இவாகளெல்லோரும இராவிடா எனறழைசசபபடடது மிகவும் சா 

தாககத சசசதொனறாம. பினனும இராவிடா எனபபடுபவா ஆர 

யரினினறு பிரிசதவாகள எனபது அன்டடா தசையவர்களின்$ 

கோடபாடு ஆயினும இராவிடாகளில இருவகுப்பினருளா அவர் 

களோவெனின ஒருவா கொலேரியா எனறம மறறொருவா இரா 

விடா எனறம அழைககபபடுவா இவாசளிவ கொலேரியா என் 

பா, வடகிழககு வாயிலாக இ-இயாவகருள அழை து alr Suse 

பின வடபாசததில தகனா எனறு கூறிய ஷே omer துரை 

யலாகளே இராவிடரெனபரா அரியா படைபெடுெபுஈகு மூனன 
டம் சேயே சி.து எணவாய வழியாக இஈஇியாவசகுள பிரவேச ச சுவா 

எனநும கறுவா 

ஆரியரினினறு பிரிஈசேோரா ஆரிய இராவிடாகளே யாசலால் 

இலவாரியரின புராசகன ஈகரதசையுஞ சா தூககுமளவில, ஆரியர் 

கள் ஐரோபபாக கணடததின மா பகுஇியாடிட எகா )சேவியம 

எனற இடததகினினற மததஇப ஆசியாவிலளள அருககி ஸசானம் 

என்ற இடத தில தஙக காபூல வழியாக இ யா பில பிலே௫ச்தா 

சாலா, எனறம தீபேசு தசேயததிறகு வ_கரு௬ம உயாசச 

குளிசசி பொருசதிய பமீ£ எனும காடடினினறு பின ஆசியாவின் 

மேறகுப பசசஙகளிற செனறதாகவும அனேக நூறராணடுகளுககுப் 

பின இர்இியாவுககுட பிரவேரிததவராவாரெனழம (6016 India} 

T Whecler Prof ௮௨௦6 அவாகளின அபிபபிராயுபபடி கோககு 

மளவில இவவாரிய ரெனபரா மோசல வகுபபின சஈச௫ியாலாரென் 

அம அறிய லிருகசலால ஆரிபரும இராவிடா எனபப்டுபவரில் 

பெரும பாலாரும இக இயாவில குடிபுகாதோராசவே செரிவாஇன் 

os. இராவிடம என்ற பெயா இஈஇயாவின் செனபாசததிற்கே
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‘giusrias salar செனனிஈ தியரே ஆ இராவிடா எனற பெய 

_ ரூககுரியராசலோடு வாசேறி தளாயுளள மறலறையோருககும இச 

. தத்திராவிடப பெயா வழஙசறகிருஈ த காரணமெனனவெனின இது 

' ஆதி தராவிடாகளின இனம பறறி வாததாகுமேயனறி வறனற 

ராம வூககும இல்விஈதியாவானஅ மிஈவும பெரிய சகேசமாம 

இதன San Fr ax wo 1) லட்ச மைல் பரப்புள்ள காம வடிவது ல 

ஒரு ரூபாடும, அரையணாவம எப்படி ரரளலா யிருககினறசோ ௮ த 

போல ஈம.௫ இரஇயாவும ஐசோபபாக கணடமும ருஷியாவொனறு 

தவிர ஒரளவின செனழே கொள்ளற கானெறது ஆகையாற 

௫னே (6001) சலி நிபுணா, இஈசாடடின பரபபை அிஜங்கக கூறு 

வான ஆண்டபோது *“இரதியாவின ஒடமேறகு மாகாணம லங்கா 

ளம ஆய இவறறின பரபபளவு, ஐரோபபாவின இங்கிலா! ர 

ஸ்சாததுலாகதுககு௪ சரறேறக குறைய௪ சமமெனமம ௮யோகக 

ஹாலணடுககுச சமமாமெனறும, மதிய மாசாணஙகள பெலஜி 

வச டிறகும, 1D FIT ு - தாலிககும, பர் ஆய சுட்சச டாடிகள 

புனைடடெ _ ஸமீடடடுககும, சமமானதசென் லியாதுளளாாசள. 

அனி போலவே 11.15 &, பேர், அலாகளும பமபாய தேச 

மானது ஜரோபபாவின பகுசியாய ஸபெயின சேயததிறகும, மச் 

சாஸ), பஞசாப, (பலுசசி ௭தர்னம) இரதியாவின wa Su மாகா 

கணங்கள், பீரரா இசாஜபுசனம, ஆய இவைகள பிரிடடி:ூ. இவுக 

ஞககும (10160 1011௦௦ (ஐசசிய மாகாணம) பீஹாா ஒரிஸஸா 

இததாலியா தேசத றகும, ஐசராபாககம காஷமீர தேயம (யாச 

தீழா தவிர) இரேட பிரிட்ட கைகும இதியாவுக சணிதகாபுளள 

பர்மா ஏறசகுறைய அளசிரியா நா சேரி.பாவுககும) சமமெனப 

சாகச கூறனெறனா இஈநிமாவின ஜன_உிிரளோ ரஷியா லொள் 

"இதவிர ஏனைய ஐரோப்பாக கண்ட சிறகு மேமபடட சென்முங 

oe. Deut * 4 

@ 

இச; தகையதாய்ப பராதுளளது இரஇியாலாதலினால “அசன்
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எல்லைகள் பலவாகப பெயரிடப் பட்டிருககின்றன இவறறுளே 
ஆரியாகள் குடியேறித ௧௩௫ யிரு சமையால இரஇியாலின ature 
கா அரிய வாததமானமெனற.ம, ஜமபஙகனி மேருமலைக கணிததே 

பமுசது ரசம பிரலாகிகச செனபதால, இ௩தியாவின வட பாலே. 

ஜமபுசுதுவீபமென ம, சத ௩யாண து இஈஇயாவின லவடபாலே 

புளளமையால இசதியாமின வடபாஙகரே சபதூஈது வென்றும் 
அயோச தியரானாகய தசரகபுசு ரன பரகன அரசரண டமையால் 
இதியாவின வடபா௩ககசே பரசகணடமென்றும பெயா பெறற 

G) சனலாம. 

eg ஈதியின பெயாடியாகவே Sore இஈ தியா 

பெயா சாநாடெலலா வ௱றிரரும பொதுப பெயராக விளங்கு 
sor mes போலப பழம பெயாசளாயெ அரியவாகதமானம், ஈவ 

*ணிடமாய வழநஙகபபடும பரசகடைம அய இப் பெயாகரரம் 

ராடு முழுமைககும பெ.பராப விளஙகிற ரென்னவலாம 

கனா மிருகக இஈு௫ியாவின தெனறிசைப பெயராலே திரா 

விடம எனப .த௨ ம ஈஈநாடு மூ. ழமைககும மறறொரு பெயராய 

வழஙகற் இரு-தது யாகினா லெளின, 5 

வடதிசைக சணணிருஈச அரியாகளிற திலா இரரவிடமா.ப 

தெனறிசைககுட குடி புகுஈததே போல இராவிடரிற் பெருமபாலார் 
வடக்கே செனறுமவாதும இமு-தோராவா, எஙறண Gwar cup ay 

UT sUGUAT HLA Bio GGCmpa Gow cor Auioyer. Brg 

இடமோ தறகாலம பஞ்சாப் என வழங்கும ஓடஇஈஇியாலின sour 

உள்ளது (அஸ.இனாபுரி டிலவி எனமக கூறுவா) 

இவ்விடததிலே யுணடான பாரத போலீசருககுத 

Bone யரசன் உணவளித சான எனப் பினவரும பழஞ செொசமிழ்ப் 

பாககளால் 'தெரிவாகின்றது.



புறநானூறு, 

ஈரைம பதின்மரும பொருது சளததொழியப் 

பெருஞ் சோற்று மிகுபதம வரையாது கொடுசதோய. 

சிலபபதிகாரம். 

ஓரைவரீ ரைமபதின மருடன் றெழு ச 

போரிற பெருஞ்சோறு போறறாது சானளிசத 

சேன பொறையன (மலையன றிறமபாடி. 

கார்செய குழலாட வாடோமோ OL Fav 

கடமபெ நிகசவா பாடி யாடாமோ வுசல் ”” 

எனபவறறைககாணக 

பினனும ஈாசாடடுச சநிசஙகளில் வெகு பழஙசாலதச செனச 

கொணடாளபபடும இசாமாயண வாயலாயக சாணுங்கால இ௩இய 

செனகடை பாகமாகிப இலககையின வலேோசனாஇப இராவண 

் எனபான இககாலசதியலயே இரஇயாவின வடபாலாகிய இமா 

சல,ததிறகுச செனறசாகவும குிபர சாடாகிய அளகாபுரிககுச 

சென்றதாசவம செரிவானெறது 

இததியாதியால நஇிராலிடா வ௮டஇசைக கேகிப்பாவின சாற 

a மூனே இராவிடம எனற பெயரும வடஇசைமுகல சாகாடு apap 

அககும ஒரு சா ஏறபடடது போலும ang தஇிராவிடம 

, Gan, அரியவாசதமானம லேறு எ ஏற பிரிவு ஈனகு சேறறமாகென 
ம் 

7 nsoCmr aos ghu args s@ehora Dmo8U Crus Anges 

 குடியேறினவாகளுள் முசனமையானவா மாறா அலலது பழையன 

| எனபபடுவாரென ஆரா.பசசி யுடையலா கூுதின்றனா. இசற்கா 

தர்மமாக 

மதுரைக்காஞ்சி. 
மழையொழுசககரறாப பிழைபா விளையுட் 

பழையன மோகூா வையகம விளங்க எனப தூஉம்.
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பழமையென்னும் பொருளுடைய "பண்டு என்ற பதத்தடியாக', 

மாறன் எனறது பாண்டியன என்றாயிற்று *இரகப் பாணடிய : 

- ருககுப்பின்னால் தென்றிசை நாடினவர்' இரையா. இவாகள் gree 

இருநிலஙகடகத இருமால வழிததசோனறினவன்,எனறும Bais 

௦ஈதோரே காஞ்9 ஈகாகசை யசராணட கூரியவம சச சவாகளாகிய 

ம்சாழாகள எனறும புலபபடுசனெற ட இசுறகு, 

: இருகிலஙகடாத இருமறுமாபன 

மூசரீ£ வணணன புறஙகடை பாரத 

திரைதருமா வினுரவோ ஸூமபல 

௫ 

மலாதலை யுலகசது மனனுயிா காக்கு 

மூரசு முழஙகுசானை மூவருளரூம 

)லகஞாாப பரபபினவளை பி/ககூ.றும 

வலமபுரி யனன ௨சைநீஈகு $l mus cor 

ரி செக அலல357 கடிஈக அறமபு FRG TN 

av arev இரையற படாகுகீ tTruswor? 

of GOT SIV Lo பெருமபாணாறறு UU DL Frwy ur zl இலர் 

களுக்குப் பின வாசலா வானவா எனபபடிமா நிலாகள (ip goad 

செனணிரதியாலிலுளள கொலலிம?ு முசலிப பூடங்களில் குடி 

ead யிருசகாக தெரிகிற சி... இம்பமலையில லாழும வானவ 
a 

டானனணும கூடடசகசாரை உ௱வினராகக மொணாடவாகள்,. 
<> € ட் 

ளானமா மருள மலைல்ற பட்டிய 
௩ 

வானவா தோனறல”' எனு சிலபபதிகாராம கூறழும இதனை 

வலியுறு 5 Salter எமூததுபோலும 

(1) இசபபாணடிய சா heuer சினி. un eG Gar 

(GEM MONTES YR FRM ovo CUCUM HI ar aor ப சாரிகரு மளவில் 

_ =) Ae ம தல 

© ஈஸ்ரீமான 5 சிஃஞானம பிளளை 4 சழமிழமொழி”?
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இவர்கள் இ மூ. 1100 வருடஙகளுசகுமுன் குடிபுகுரசோராவா£ 

என்று (Tamil Studics Page 57) கூறுவா அராயசசி மிககா£ 

எனவே இலா குடிபுகுஈசகாலம இறறைககு 8020 அண்டா 

இண்றது, 

(2) கிறிஸதுவுககுமூன 1500 வருடஙகடகுமுன எனக்சணிக 

சச கூடிய மகாபாரக காலக சில இராவிடா எனப்படுவா£ மேலிா 

தியாவின ஒரு சிர பாசசல வூச௪ூருககதாசவும, மகாபாரத 

மூடாக wt Ss Ara Ba இரடியாவில மேறகுவாயலாக புறபபட்டுத 

தென்றிசை சோககி மைகுரிலுளள அவார சமுசுிரக தில Hoan 

-லர்சுஙகியிராாது அசன பினனா மூனறு சிறு கூடடமாக, இஈஇய 

“சென்பாஙகரில  இழககு செறகு மேறகு என்ற ao wore 

இசாஜயஙகளை த தாபிகதுககொணடனா , இவாகளே சோழ பாண 

டிய சேரா ooruu@uar (Tamil Studies Page 378) எனற ங 

கூறுவா இசனால ஷீ மூவாசாகாலம இறறைககுச சுமார் 8420 

வருடஙகளாகெனறன 

(3) அசோக சகடிரவாசதியின ச ap 250 ஞூலஉளள, 

101015 கற்பிளவுச சனனக இன சான்றாகச் தமிழ் அரசர்களாகிய 

சோ சோழ பாணடியர் வெகு புராதன காலசசவா எனறும் பெறப 

ட படுகிறது Mr. M.J Payne gars தருமாறு அசோசன சங 

காசனமேறினது கி மு. 272 எனபதும கவனிககுமளவில் 

 இராவிடா , எனபபடுலவா தெனனிஈதியாலில குடி யேறின 

சாலம இறறைககுச் சுமா 8420 வருடஙகளாமெனச தோனறு 

கின்றது சறபோதிய இகதியா ஐரோப்பிய ௮ரசுககுட் பட்டி. 
் ரூதசலின அவவசச இன சதையே சோநதவா ஆரியர் என்றியம் 

.பும படிததஙகள் புராசனம் ஐரோப்பாகணடம என்றெழுதப் 

.. பட்டிருப்பதுபோல, சோ சோழபாணடியா ஆளுசையில் அவர்க 

ளது உறவையுக கொள்ளுமாறு இம் மூலரசரும ஆரியரினின்றே 

பிரிந்தவரென்றும் எழுதப்பட்டிருகசின்றது. ௮அஙகனே மசமதியர்
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ae Wars காலையில ௮ாச மகமதியா உறவைப பெறுமபடித் 

சாங்கள மோகல வமிசததவா எனற மகாண எழுசுபபடடிருககின் 

ப ro வெகு பழைய அரசாக இராவண்ண உழமைககொளளுமபடி த 

*மகூலலாசு நிறமாகிய கரிய நிறகதையடையேம எனபராபேசல 

ம்ராமனும நீராவணனைப போல கரிப நிறசள ச யுடையலன என் 

" பபோல் எழுஇபபினறும௫ ராம இராவண சமபகதம பல வெடுதீ 

அகஈகாடடபபடடிருசகினாது. இசண உண ௩மதஇிறம யாசாயினு. 
, 

மாகடடும எனற ப்பாரிலும ் 

அரியரினினற பிரிஈசலாகளெ இராலிடாஎனறு கொளளவி 

ரசசலால,  இலஃவாரிபாகள இரஜியாளில குடியேறின காலம் 

பாசென விசாரிபபாம 

Historians’ History of the ரா௦ரிர் எனஈ நாலாளிரியராயெ 

(ட) 980 விலயமஸ அவாசளின அரா பசனெபடி, அமி- 

யாகள இரதியாவில முடியேறியசாலமகுறைஃது மு 1000 

வருடமெனா படியாம பினனும (1811 ஒப்பம் 11௨8௦ 54) இவா 

ஏ இ மு 14 00ிவலகரககுமுன ருடியேறினோர் எனறபடியாம் 

(2) இராம பூலஃட் மணா மய யாதலாலும, (yo Buy 

Fi sSrmsetion Weain upenwiurer STEa0 Peron Ss GIT wr wesr 

மேயாசலாலும ஆரியா குடியேறியகாலம இராமாயண காலமே 

யாகலாம ஆயின ௫. ராமணின விரோதியாகப இராவணன ஈசுவர 

னிடமிருகது அடை seu பிரமசரமென௱ அஸர சைப பாண் 

டிபன் பெறறிருபபது செரிஈது, அமமனனனுடன சாதிசெய்து 

கொணடு இஈதாலோகசசை வெலலபபோஞ்ன என இசகுவமிசம்। 

gra—6! சுலோ--00 காணவிருதசலால இராமாயணகாலமும் 

 எறக்குறைய இறறைககு 4000 வருடமெனறே அளவிடற்காஇன்,' 

றது "அல்லது மகாபோதிசககசசாரின பிரகரம (0௦. 1912) 

shun an பாரதம புத.தருககுமுன் 2800 ஹர.௭னக கொளளுக்கால். 

அநு இற்றைககு 5200) வருடககளாெறீன.
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ஆதலால் ஆரியாகுடியேற்றமும சுமா 5200 வருடமென்ஜே 

கொள்ளலாம். ் 

இததியாகியால முற்கூறிபபடிச௪. இராவிடாகளுமி, ஆரியர் 

களும் குடியேறிப சமரா 4000 அலலது 400) வருட௩களுககு' 

முன்னா அ.இதிராவிடம என்ற பெபருககுரிப சென்ணிஈஇயா 

லானது எஈகிலைமமயிலிரு5த.து என விசாரிபபோம, 

வானமீக பகமானஅ௮ வா/இியதசால, விஃநியபயாலசச துககுத 

இெறகே ஈருமதை இிருஷண்வேணி, கோதாவரி தாமிரபாணி 

முதலிய இகறும மேகலசேசம (விஈதபாசேசம) உகஈலசேசம 

(கஞகம) சசாணம (சனாடாகிரின மகக) அசுவ, க விதாப 

“பம (பீரா) ௬ுதிகம் சம (ப௩மாளபபகு ௫) மாஷொகதோம கவிக 

கம் (வடசாககா£) கெளசிமம yori செலுஙககாணம பு காடரம 

(வககசேசபபரும்ி வ௩காளபபகு 1) சோரசோழ பாணடிஎ டமுச௪ 

விப ஈரடுச£ரம, இணடகசாரனர் பம எனற Oude > ary 1 

குறிசசுபபடடுளளன oe & BP Meo! னான வீராகமாத மச எிசைக 

குச செலலுமபடி aly sy பிடதத இடு முருவிபவை மருச டால 

ட இமை அரிப மக்களர்ல எாட்ணையமிரி ரளாக முனபு சருதபபடமி 

(Ri serait Sor gi? (uote Oo ந ராசலபயகசாரா சே og 

பத, ராசிரியா ) 

Coon gone ஆரிய மககள காலகூலே யிருடகு ஈத 

கள இனையவெனக கோறறமாயின. அனால காடென? கூறிப 

சணடசாரணியச௫ன வரலாறறை சோககு மளவில அது சானும 

7 அரியா செறகே UG F OF முனனசேயே Aone vette Sapa 

யிருச செனபசேசே கெளிமாமிராற து eruulyg Gwar ya. 

இடசவாருவின புதராக சணடகன, தள தகு எரு 

யொழுக again அவணை த காசை வீஈஇயகிரிப படுத்தித் 

போயிருக்குமாறு தட்டி விட்டான அனை, அங்கே மழமாத 
a 

4B) cor GG Lo T பட அதனக டள டாக்கி, BOE BHT Ary ரச
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'”வளுயிஞான. ஒரு காள் சுகசெனுடைய மகள் ௮ரசையைசசண்டு' 

மோதசெது ௮அவளைப பலலாதமாயக கூடினான அது கேட்ட 

சுகஏரன, ௮வனும அவன படடணமும மணமாரியாலழிச வென் 

சபிச,சான ௮௩௩ன மழிஈச விடமும அதன செறகின கணுளள 

பிரசேசமும சணடகாரணியமெனப போபெறறது?' அதுவே 

தசமிணசேசம எனா யாழபபாணம ஸ்ரீமான. முததுச,சமபி 

பிளகசையவாகள் 

₹ தணடகாரணிய மெனபது, முறகாலததில, சேர சோழ 

காடுகளை ௮கெதிரு,கச செனபது, அஈசாடுகடகும, விரதத்துக்கு , 

மிடையில வேற சேசஙகளைக குறியாது விசதததின தெறசே் 

௮யிரம யோசனை யளவும வெறு காடாயக இடத்து '? எனவான் 

மீக கூறுசலால விளஙகும *: எனறா செ சமிழப பத இராிரியர் 

இவ்வளவு பரத நிலமுழுவதையுஞ சாபஞ செனறழிததது 

எனும விதம அசகாலசசவாகளே ஈமபுவசுறசாக வெழுரிய உண் 

|] மையோ அலலது அககாலக ஈவருசகு௪ சமமாசவளள இக்காலச் 

தலா சணடினபு௨ம உணமையோ ! இது ஈல அராயசரி மிசவே 

யுடைய சானறோர்பால ௮டஙடி இடககும கசையேயாம பாரத 

காலசதில இஈதியாவின செனபாவில ௮சேக ராஜயஙகள் இரா ser 

வாகப பகதாசசரூம தனது சுகிணசரிததிரம எனும நூல 142ம் 

பககசதில குறிகசினரா 

இர்சசு சணடச எனததின்்கசை இசாமன இலஙகைக்கு 

வருஙகாலததில் சொலலப்பட்டசா யிருகனெறது. இராமனின் 

விரோதியாயெ இராவணன் அாசோச்சிய இலஙசாபுரியின் 

விபரசசை சோககுமளவில, அது மு,சலாவது மாலியவர் னுக்கு 

இசாஜசானியாசவும, பினனா குபோனுககு இசாஜதானியாசவும் 

௮,சன பின்னா இராவணனுக்கு இராஜ.தானியாசவும் Bat sO ser: 

பா. சிலா, அகஸ் தியா முசலிபலாகளுச்கு சாம வயது குறிககன்ற 

வண்ணம் பத்துச் தலைகளையுடைய இராவணனுககும் பல்லாயிர 
9
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வருடஙகளே வயதா யிருஈ திருக்கலாமென ஈமது சாட்டின் புராண 

விதிசாச ஆசிரியாகளின கொள்கையினபடியே யிண்டு ஈசமபவேண 
டியதாகிறது. 

௮பபடி முழுதுமே ஈமபுவது அறிவு முதாஈகத இசகாலததில 
செலலா. ஆயினும ஓராயிரமாகவேனுமகொணடு பாாபபோமா 

பின் முறகூறியபடி ஆரியா குடியேற்ற காலசுசோடு இறறைககு 

ஏறககுறைய 6000-an ஆகும, அஈசொடுஈகால வளவில *: இஈஇ 

யாவின தெனபாசகமானது தறபோது௭ளதுபோலக் சன்னியாகு 

மரியோடு முடிசதோ! அனே வெனபதும சஈதேகம். ஏனெ 

னின் கறபோதுளள குமா/மலைககும ( ஆரறககும) தெறகாகவும, 

பஸ்றுளி யாறறுககு வடசகாகவும 80) சாசம அதாவது 5000 

மயில தூா£முளள தரை இரு தசாகவும ' தெரிகிறது 

இத: இராமாயண காலத்தில விஈதஇியமலைக்கு வடக்கு 

சாடாக விருஈதது, அதறகுக தெறகு தணடசம் ஜனஸதானம 

எனமிருஃஙகள சஞசரிககும இருவனமிருஈசன , அவைகள காடா 

காமல அஸலைகடகுசு தெறகில காகரீக2சாசசியடைசத சாடுஈகரங 

களம அலைகடகிணஙகிய கோட்டை கொசதளங்களுமிருஈ தன. 

அஈகாடடுமககள பலவித கலைகளிலும் அமசசியல முறைமை, 

இசாணுவவகுப்பு முதலிய இரசாசசிய gs Finest eyo, dea 

மேனமையடைசஈ இரு தராகள (ஸ்ரீமான். பொன்னமபலம்பிள்ளை 

நர. ௩. & ௨) எனககலவி கேளவியாளாகள கூறுமாறறை சோக்கு 

மளவில ஆரியாகள மழையையும நதிகளையும் மக்களையும 

கொணடுவாது இஈதிய செனபாலைத திருததினா என்பது ஒரு 

தலைக கூற்றானெறது. ₹* துவராபடுபபோசது நிலககடசத நெடு 6 

முடியணணல் வழிககண, பதினெணகுடி வேளிருஎளிட்டாரையும் ் 

அருவாளரையும கொடுபோஈது காடுகெடுசது orn Sap 

(செழிச்கலைச,சா) எனறு தொலகாபமபியப பாயிர, வுறையில் 

ஈச்சிளார்கியா இயமபுசலும மாறுபடலாசன்றது
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தீணடகாரணியமானது சோசோழ பாணடியநாடுகளை யடுக் 

இருஈ.த சாகவே லானமீடு தருனெறா மேறபடி யாமாற தென 

பாற் கணணிருஈத நாடு ஈகரஙகளா கோட்டை யாதிகளெனப படு 

பவை சோ சோழ பாணடிய ராஜபா களாக விருபபினும அம்மூவச 

சா தாமும ௮அசததியரால செனனா_டுககு சொண்டு வரபபட்ட 

வராய விளஙகப்படுதவின கோடடை யாஇகளை உ௱டத்சா யிருஈத 

ஈகா சணடகமேயாகும தணடாமானது இராவணனது 5 ராஜ் 

யத.திறகுளளடங௩டியசாகவே யிருஈகலாம 

அறறேல  பாணடிப இராஉண ராரா பப றக... குடை 

யில் ௮. சசதணடகவனம முருஈசா₹ஈலே மொளளவுமபடும (ys 

மசொகறுகரு௪ சாபாகவே அணடுச ஈனனியா குமரியினின ப 8000 

மயில அள சளாையிராச செனபதுஞ சாகமாம பினணும இது 

சணடகவனமானது இராவண ராஜழநிய மெனாசொளலசறகுச் 

0 பரபாகலே, போலவனானின gam sure ales ure oF gy 

Quuderuory rat oA se 5) rons Lot 5 WUT (% கஜவாகு எனற 

இசாவண தேசாடுபதிகளின பெயா சமபகத அசையா... மீசான 

DM இடசுவலாகு எனபானறன மைஈசனது டாக அு்கிருஈத 

செழுமை வாலாறும வலியு gs sor 0g 

இரசச தணடகஈதின பெயா இராமயணததில கேட்சப் 

HAa stay இராவணனுக்கு முறபடடவன் இடஈலாகு எனறும் 

ae து காலம ஷே 0000 விருஷஙசட்கு முறபடடதாகும் எனம 
பரலதாம். இவனது இடமாயிரு-சண தெனபாபகமரே ௮இதிரா 

வீடம எனலாம 

1 

~  சன்னியாகுமரி தொட்டு 6000 மயில பரபபாபக ஈற பெரு 

கிலமானீ.து சகடலால மூழ்சப்படட தெனபாா சரி இராகிறிபாகள. 

ஆண்டு மதுரை ராஜசானிககுக கதவனைய Sry gs surge 
\ 

்ழியில் CLP Lf al) 19 சென்பாா. உதாரணமாக. சட்
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சிலபபதிகாரம். 

₹£ ப்றுளி யாறறுடன பனமலை யடுகக்சதுக 

குமரிச கோடு௩ கொடுஙகடல கொளள௭:' எனறதறகு 

அடியாககு ஈலலார உர தருவகாவறு ‘ 

 VYEETAE SG அவா சாடடுத தெனபாலி (pS FOS ar. 

லெலலையாயது பஃறுளி Quer mn, ஆறதிறகு மிடையே எழுநூற் 

௮௪ காவசவாறும, இலறறின நா மலிவானென மலிஈச ஏழதெஙக 

சாரழிம, ஏழமதுரைமாடும ஏழமுனபாலைகாடும எழபினபாலைராடும, 

ஏழகுனறசாடும ஏழ்குனாஈரைகாடும எழகு௮ுமபனைசாடும ஆடிய 

இடச ராறபசகதொனபதுராடும குமரிகொலலம மூதலிய பனமலை 

நாடும, காடும 6தியும  பதியம தடநீரககுமரி வடபெருகு 

கொடடின காறுமி சடல கொண்டழிதலால '' எனப சில எழ 
ச ழி மலாடு எனுஈதொகுதியில கபாடபுரமும மொனறேயாகும.. 

\ 
₹: சதோ வேமமயமிதகி பாணட்யாராம பாணடய 

ராஜாகசாம புசசம யோகயம கவாடம அ௫கேச 

ரம லக்யசே முககாருபை மணியி ரச/ை 

பூவநிதம் சதுசபசி சேளச வாஇதி பாவு 

இதன பொருள முசதுமயமான மண்ிகளால அலஙகாரமானதும 

பாணடியாககு யோகயமானஅமான பாணடியாது கவாடபுரம் ! 

எனரா£ ஸ்ரீகோலிஈ தராஜா..; பினனும 

© Baan யரசரிற கவியரக சேறினா 

MOE TET ஆயிடைச FRSW 

விணணகம பரவும மேதகு சோசஇக 
த் ௩ 

கணணகன பரபபிற கபாட புரமெனப.' , 4 

இசதியாதியால கபாட ம பாணடூய காடெனறம இது தறீ£போதிய 

WHMIS அமைவதற்கு மூனனா பாணடிய இராஜ௭ணியாக 

இருர்தசென்பும இது மதுரையின சிழகசே 8 அல்லது 1 மமில்
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தூரததில அமை திரு ஒரு சரொமமெனறும அறிய விருபபதோடு 

இ சானும ஊழியில மூழவுறறது எனனுஙகால மிசளாயம பாண 

டிய காடுதொடடு 801) மயில அளவ பிரலா௫சதது எனக கொள் 

ளப்படும 

இதப் பிரளயம எபபோ எணடாயிறரோவெனின, 

“ According to Professor Elliot there were many 

erosions and the last of which was about 9000 vears aga,” 

(Hon Mr S Rm M Ramaswamt Chettiyar ) 

அகாவது, 9000) வருடஙகடகு மூனனா செனபாவில இபபிச 

ளய முணடானது எனல தெரிலாகிற கு. இசணால 904] வருடங் 

சடகு மூனனா செனபால 600090 மயில ளவ கரையாக oS (BF 5 Bi 

எனத அணிவதோடு gearaw Oger tle Gwreieor ஏ புரதசேயத 

தாரால குடியேறப்படாததாய2 தனனகததி ச மசசளையே குடி 

| யாபக கொணடிரு- சசாய விள௩குகினறமு... ஜாச கெடு காலது 

இய சரிசமாய விளங்குவது இரா-ளான சரிக௩தானே மாறுமலலது 

Caner அதலின ௮சத மாடுங்காலச யதாக சொளளற 

பாலசாம ஈபாடபுரம எனபது பிறறளைஞான Gl mip.  umenr 

டியராலான ராடென்று கூறவம அ காரமிலலை. அலலது இலஙகை 

பெளச்ச வமிசாவஸளியெனும மூலசருமாறம இறிஸரவ பைபில் 

எனும நூல - சரமாதும, மேறபடி பிரளப காலமானது இழ் 

றைக்கு 480) வகுடககளுசகு முரபடடதென்பது தீவாம இசன 

சாபாக மோககுமிடததில இராமாயண காலத்திற்குச சநறு 

மூரதிய நூறராணடிலேயே மேறபடி பிரளயம உணடானசா யிருச 

கலாம் ஆசலால தணடச சாடும பிறவுமாயவிரதசகின சென 

(னாடி முழுதுமே ஆதி திராவிடம எனத துணியலாம 
* 

இதுகாறுங கூறியவறறால இிராவிடம எனுஞ சொல் சென 

ணிஈதியாவுககுரிய பெயா என்றும இராவி_௪ திருமகளே வட 

,தசையாகி எலலைகளுககுப் போதகு வரசதுடையராயிரு£த கார
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ணச்தகால வடஇசையாதி நில௩சட்கும் திராவிடமெனற பெயா 

தோனறறகாயிறறென்றும பின்னா வடவிஈதியாவின மூலமாய் 

gers புறதேயசசலாகள வாது குடியேறினாகளென்றும் ௮வா 

களும சாளடைவில இராவிடா எனற பெயரை சம் பெயராகம்.. 

பாவிசதக கொணடாாசளெனறம, காலரீட்சியளவாகக் கணிககுங 

கால இராவண்னே திராவிட அரசனாவானென௮ம, ஏனைய ௮சசா 

sar திராவிடா எனம பெயரைச் தம பெயராகப பாவிததுககொண 

டாகளென்றும அுகசலால இராவிடம என்ற ௮௫௪ சமபஈதமாக 

வள்ள தென்னிஈ நியாலை ஆரி திராவிடமெனறும, இவ்விடத 

தீவே அதி இராலிடரெனறும வடஇசையாதி நிலத. தம இவவாகு 

இராவிடா போரது அமாஈதுளளமையால இனறும அஙகாஙகு ஆதி 

இராவிடா உளரெனபதாகவும ஏனைய மககளைப போல் புறதேயத 

இருது இரதியாவககுச குடிபுகாது புராசனமாகளே இவாகள 

சணடுறைனெமமையாநறானே அ௮ணிபுடன இவாகளே ஆதி இரா | 

விடசெனறும இவாகளது அரசனாக இராவணன இரு சமையால 

இராவணனே நூ இரொவிட அரசனெனறும குறிகொளளக 

கூறிஞம் 

இராவிடம எனற சொல் இடததடியாக வாதபெயர் என்பதாக 

விவசரித தாற்றியபடியே இரணடாவதாக, தஇிராலிடமேனபது 

பாஷை யடியாகப பிறஈகதெனறம வழககுளளதால் அதனைப் பின் 

வரும இராவிடம பாஷை யதிகாரம எனுமுசத சால விளககிக 

காட்டு ஐம 

இரண்டாவது திராவிடர் பாஷை. யதிகாரம். 

ஆரியாகள ஆதியில சமிழ எனும் மொழியை உச்சரிககக கூடா; 

தவர்களாயிறாசாசள. தமிழ்எனும மொழியிலுள்ள ழகாரம தமிழ்ப். 

பாஷைடுயானறறசேயுரிய சிறபபெழுததா யிருபபதினாலு.: ஆரி” 

யார்கள் பெருமபாலும மெயயெழுசதுக்களை மொழிக்கு முதலாசச 

சொண்டு உச்சரிப்பவாகளாதலாலும் இர்தத்தமிழ் எனும் மொழி
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யை தமிள் தமிளம் எனற வழங்னெதாகவும அதுதானே தஇிரிர்து 

,இரமிளம திராவிடம எனருயிற றெனபார சிலா. 

ஆயின இதத தமிழபபாஷை எரநிலததில தோனறிழ்றோ 

எரநிலததிலே நிறைஈது வழ௩கப்படுகறதோ ௮ஈநிலாதானே ஆதி 

,இராவிடம எனறகாகும, 

இதத தமிழ்பபாஷை யாணடுததோறறமாயிற்றென விசாரிப் 

புழி, சிலர் இபபாஷை வட இஈஇய பாஷையாகிய அரியபாவை 

யாம சமஸூருதததின இளைப்பாவை யெனறியமபுவா. ஆனால் 

தமிழ்ப் பாஷையின.து ஈல இலககணததோடு அப்பாஷைககுரிய 

மக்களது புராசனம இடம முதலியவறறை நோககுமளவில ௮. 

ஒரு களைபாஷையென்ற சொலலற்கு நியாயமிலலை ஆசையாதற் 

ரோனே ஆரியா சம்ழெனும பஷையைத தோகத அசிரியாகள் இரு 

பாஷைககுமுளள பேதஙகளை ஈனகெடுததுககாட்டுசினறனர், அவற் 

fer செவெஞானசுவாமிகள கூறுவதாவது -- 

: சமிழ் மொழிபபுணாசசசகட படுஞூ செயசைகளும் குதியீடு 

சளும வினைககுறிபபு, வினைததொகை மூதலிய ல சொலலிலகக 

ணஙகளஞும உயாஇணை, அஃ்மிணை முதலிய சொற்பாகு பாடுகளும் 

அகமபுறமெனும பொருடபாகு பாடுகளும ,குறிஞ வெட்டு முத 

லிய திணைபபாருபாடுகளம அவறறின பகுதிசளும, வெணபா'முத 

விய செய்ய்ளிலககணமுூம இனனோனன பிற௨ம வடமொழியிற் 

பெறப்படா. எனபதாம 

Dr. கேவல. அரையவாகள சானணிய௰ந்றியுளள திராவிட பச 

விலசகசண நூலிலே கூறுவதாவது 

(தான் கினைககெறவாற) சமஸூருத பாஷையான த 

சமிழ்பபாஷையினினறு 20 வாதசைகளைக சடனாசப் பெற்றிருச் 

இன்ற” தெனபதாம ௮வ்வாததைகளாவன அசசா, அச்சை 

அடவி , அம்மா ) "ஆணி , கடுகு , கலா, குடி, கோட்டை, ரீ£, பட் 
டீணம ம தலியலையாம்
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: whore M. Weflaneuwwerr M. A. அவாகள் கூறுவ 

STB. This in itself 1s sufficient to prove that 

"Tarnil has ‘no philological affnity with either Sanskrit or 

any Indo—E ufepean 101016 '' அதாவது தமிழ பாஷையானது 

சமஸ்இருதம அலலிது ஜரோரபமிய பாஷையினின௫ பிறாசசெனற் 

காசா, எணறவாறு. 

பணடையகாலசு தமிழரும ஆரியரும எனும அரிய நூலிலே 

ஸ்ரீலஸ்ரீ சுவாமி வேசாஈலம அ௮வாகள கூ௮வதாவது. 

: அரியாகள இகதஇயாவிற புகுஈச பினனசே ஆரிய பாஷை 

.மூறைசெயயபபட்டது'” எனபசாம Hon Mr. 5 Rm இராம 

சுவாமி செட்டியா அவாகள கூறுவதாவது 

“ Tamil language has an originality and a_ singularity 

of its own and it cannot be classified under the Turamian 

Group.” etc , etc., 

} இதிதியாசியால சமிழபபாஷையானது மறறொரு பாஷை 

யின இளைபபாஷையலல வென்பது தெளிவாம 

ஆரியபாஷையினது கலபபிலலாமலே தமிழபபாஷை எழுதற 

காகும அறறல அ௮சனகணணுள வெனறும அங்ஙனே, முதல் 

'ஓளாவையாராகக காணபபடும பணடிதையின நாலகள முசல, பழந் 

தமிழ இலகயெஙகளில பலவும ஆரியபாஷை கலபபிலலாமலே எழு 

டதீப்படடுளளனவாகவும ஸ்ரீமானட செலவகேசவராய முதலியா, 

114. &. அவாகளும தனது 4: தமிழ?” எனும நூலிலே ஈனகெடுச் 

க் காட்டியுள்ளா£. 

தமிழப் பாஷையானது இளைபாஷையலல வெனறுணச 

'விருத்தலின் இப்பாஷையானது யாணடுகிசசது எனபதை விசா 

“சிப்பாம:-- . 

Tamil Studies cand gr 41-ம் பக்கம தீருவதாவது 

£₹*இர்தியாவின் செனகடை பாகததே புராதனமாயுள்ள திராவிடம்
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களின பாஷை QeebOper ter,” எனவே (6) பக்கதில்” 

குறிகச சொதமிழ் கொடுதமிழ் நாடுகளைக கூர்ஈதறிக கொடுக்” 

தமிழ காடெனச்கூறிய குட்டம--ருடம--கற்கா வேண பூழி 

யெனபன சுறபோதிய மலையாளம திருவாஙகா இராஜறியத்தைச் " 

சாராஈதனவாம அருவா ௨டதலையாதி செஙகறபட்டு வடஆற்காடு . 

ஜிலலாவைச௪ சார தனயாம  சீதம நீலஇரி மலையைசசா£ஈததாம். , 

மலாடு அலல து மலாடு தெனனாறகாடடு ஜிலலாவைச சாசன 

வாம ward மதுரையின வடமேறகு எலலையைச சாராததாம்.. 

பொதுககா, தவி எனபன” பூவ இராமகத தேயததைச சார்ந்தன 

வாம், (இல்தால சேரராடு, சோழடாடு, தொண்டை மண்டலமும், 

கொடுஈ தமிழ ஈஉாடென மயமகபபடுகு னறன.) 
\ 

Serio, “OsyCurar Ser meps தொடியோன் பென 

வழு தமிழவாம பரிசத சரபு” எனறது சிலப்பதிகார." ் 

௮சாவது வடககே யேஈகடமும செறகே குமரியாறுழ் சிமிழ் கூற் 

மெலலை மபெனறவாறு ர , 

மேங்கடமெனும Aiguubieg மேர்கிலுளள மடிசனாயி, 

லிருஈது, புராசன ஈம்ழதி தேயகஇின வடகிழ்ககு பரியகதமுளள 

தேயஙகளும முபபாஙகரும கடலாற கவியபபடடுளள இரிய இப 

-கறப (2ஷாடியல) தெனபகுடுப பாங்கரும சழிழகம எனமுர் ஸீ 

மான 4 ஸ்ரீநிவாசயயஙகா£ 11 & yange தமிழின பண் 

டைய காடுகள இனையவெனல காணக பிரளயத்திறகு முன்னா. 

ஜாவா, நிய£லனட் அளதிரேலியா பரிய சமுூம தமிழ பாவி 

யிருஈசசாசவும தெரியபபடுகினறது ௮௩ஙனே பண்டை சாளிலே.! 

வடச்கே இமயமலைசசாரல மேறகே அபகானிஸதானம வரைகி: 

லுமபரவி யிருஈததகாசவுந் தெரிகினறது தமிழமககள பசவியிரும்- 

*மையால அ௮வாகளது பாஷை யவவளவு தூரம பாவறகாயிறறன்றி 

ஆஸஇிரேலியா ஆபகானிஸதானம முதலிய நெடுகழாரச் தேயக . 

ு களும் சமிழகம எனச் கொளளற்காகா,
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தமிழ்ப் பாஷையானது மிசுவும பழமையானது என்பதற்குச் 

சபல ரோகு, இப்பாஷையானது geen அராரியரான வேறு 

சாதியாராலும இராக்சராலும வழஙகப்பட்டிருஈசதாச இராமயணத 

(PM gyi (இலவலன வாதாபி சதையுரைககு மிடத்து) ஸசாஈதததா 

சரம் தெரியபபடுசன்றது இதிகாசஙகளிலே மிகப் பழமையானது: 

: இாமயணமேயாம் இராமயண காலததிலேயே தமிழப் பாஷை 

'விருரசசெனறால இஅ 9000 வருஷஙகளுசகும முறபடடதென்றே 

சொள்ளறகாகும. ௮அபிசானகோசததாரின சணிதப பிரகாரம பன 

தலீராயிரவருடம தமிழச சங்கசதின சாலம் எனபசைக கொளவ 

மாயின தமிழப் பாஷையின காலம மிகை மிகையேயாம ஆனால் 

Opes அவவளவு காலத்தது என்பது உறுதியாகுமானால 

பாண்டிய ராஜாககள பிறகாலததில ang HFFHSSOSS தாங 

Baraan gov வேண்டும ஏனெனின இசதியாவில குடிபுகுரதோ. 

“ரெலலோரும் இறறைககுச சுமா 5000 வருடஙகளுககுப பினனா 

தானே இரதியாவுககுள புகுததாகச சறிசதிரஙசள தருகனறன 

வாதலால, அறறேல் பாணடியா ஆதிதிராவிட வகுபபைச சாஈச 

வே யாதல வேணடும. இவலிசாரணையினைப பினவருஞ சாதி 

அதஇிகாரகஇில சா தூசகுலாம 

் இததியாதியால தமிழ்ப்பாஷை மிகபபுராசனமான தொனறே 

ஈம், ஆகையாலனறே ! தமிழபபாஷையில, காறறு எனுஞ சொல 

“45 84 பிரதிச்சொற்களும அங்கனே நீருககு ஜம்பதும், மேகத 
ற்கு 90-ம் மண்ணுக்கு அறுபத இரணடும மலைக்கு அறுபதும்.” * 

அண த்தனே யணாதத 21. சொறகளும, அ௮சசதச்தினை யுணர்தத 

4. சொற்களும் உயாவினை யணாதச 17 சொறகளும மலையினை 

= tents 28 சொற்களும, * வருெறன வெனயபார் பணடி சாகஞஷ் 

அசேகாலதது இசசொற்களெல்லாம் ஒருங்கு பிற சனவாகா. ஓவ் 

* Tamil Studies 

Were Ferg SHH ஆரியரும.
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வோ சொலலும் ஓஒவவோ காலசதுத தோன்றிச் சலகரல 0 

லாம ஈடைபெறறு ௮சசொல வழககய மககளோடு அ௮துவுமொழி 

அ௮வாககுபபின னெழும மசசளோடு பிறபுதிய சொற்கள் தோல் 

oa மவலாறே ஈடைபெதமொழிய இஙகஙனம பாஷை நாவே 

go திரிபெயதிவரும இயறசைததாமெனக. இதனாலே! 

தமிழபபாலைஃ மிகபபுசாசனமான தெனறறிக, 
ர் 

பினனுமொருசாா கோககுமிடதது தமிழப்பாஷை அகத்தி 

மாணாககரென௮ இயமபபபடும தொலகாபபியனாரால செய்யபடி 

சதெனபதாலும அபபெரிய நூலினசண வழங்கப்படும் ௮.த்.துளை 

பலதிறபபடட சொறகளானவை இலக௫யமாய்ப பொ 

இடஈதிருபபினனறி @, vesou வாமபடையா Ar aie gy சமி) 

பாஷைஃயானது தொலகாபபியனா அசதியா முதலிய பிற்ச 

வாக்கும முறபட்டசெனபசே துணிபாம அங்ஙனே பூவீக தட 

வாலா களம மறைபபுணடு போயின வெனறும் துணியற் கா 

றது நீறக 

edly, எனுஞசொலலின அமைபபும ௮அகன பொருளை! 

சா தாககுவமேல சம்ழப பாலைபானது மிுபபணடைய ம் 

கொடடே இலசகண லரமபுடைபது எனறு இணியாதலிர்கி எர 

இனறது ஒரு பொருள அலல ஓரு காரியம உணடான பேர 

அதற்கொரு பெயா உடன தோனறாமற போகா, ஐ. பாஜஷைக்( 

தமிழ எனற பெயா எழு5த.தூஉம தமிழ சோனறிய காலத்ததாள 

யிருததல வேணடும,. :: இலகியததினின௮ற எடுபடு மிலசசணி! 

எனறபடித தமிழ் இலககியமாக விருஈதபோ.து தமிழ் என்பத. 

பொருள), தம-அமபன தசபபன் , தாய அலவு தம- ஆய, சமய 

சுமமி, சுமபிரான , எனறபடித சம-இழு என்பது தகச்ளி 

இணிமை எனறு பொருள படுமாறே தம்ழ எனறு பெயா தந்தம் 

போலும தேனுறை சமிழ ! எனறது கலலாடம :* இணிமை௰் 

நிர்மையு  சமிழெனலாகும '” எனறது பிங்கலசதை, War g
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ர் 

தனிமை யென்றும பொருள படும் இவவாறாக இசுறகுப 

ஈருள் தரவிருக தெனனேயோ !! 

_ தமிழ எனும சொலலமைதியை நோககுமளவில, த-மிஈமூ 

7 முவெழுசதுககளில த--௮--த, ம-*இ -மி, ழீர்உ.- 
என அ0றறெழுத.துகசள அமைசசன இஈச முறே 

“முகங்களாகவும் கொணடு சமிழுககாசான அழுமுகக்கடவுள 

” ஐ.தூஉம ஸகாசதததில இஈச ஆறுமுசனே அ௮சசஇயனுசகுத 
wat 

aa 

25 ஒதினுரெனறதூஉம, ௮றமூகனது பெயராகய குமான 
சத பதா தமிழ இலககணம  இருஈசதாகவும கொளளப 

e
y
e
 

ot
 

song tay தமிழில உளள ௮. இ ௨. வென்ற மூவெழுதசாளு 

Pu gdp ops Hissar எலலாம கொணடுளள சாம எங்கன 

அன ஒலியணடாக அஙகாபபு சரம அகாரமானது முத 

F 
ர
 வல அகர முதல ஒளகாரம பரியாசம உயிரெழுக ப பேத 

சாற்றி ௮வறறள அய ௮௮ ௮௯ எனற அயல மூனறெழுததுக 

ஆதி ௮சாசசசை எடுசது௪ சோறறிக ககாரசஇறகு க கும 

ரரதஇற்கு ௪ சும முடிவுபோல மெயயெழுததுககளை வகைபடுத 

ஆ
 

த.
 

a4
 

தொபப, அகாரதகிறகு முடிவுபோல, ஐ எனற எழுத்தை 

மத்தனா. அகவே HII & பரியசம ௮கரசஇின ஆடசி 

பஸ என்பதை எடுததுசசரிபபதால் உதிதததுக எனறை எழுகது 

“ பானபோலும & எனபதற்கு ௮ணிதசே வைததுளள ௪ என 

எ. உச்சரிககுமளவில இக்கு இசசு எனறறைய விருசதலால 

 திழூததுககளுககு முனனே Geisha ஆடசியாம இக் இச, 

டு ஒறறுககளில ஒலி நிரப்ப உ௧[௫ தோனறி இககு இச்சு 
ய 

் , வழங்கறகாகனறமையால ஓஒறறெழுச.துககளுப பினனே 

<
P
 

“ther gy Gur அகவே இமமூவெழுசதுககளின ஆட்சியே 

") எழுததுககளியாவும கொணடனவாகும. இச ஆளுகை 

‘pf past cn பெருமை காடடுவானபோலுமே ௯ என்ற 

* gen ளிகள் சோறறினா என்றுங கூறலாம. இரத மூன்று



எழு ததுககளும ** சனிஈடஈ௩ குயிறறுஞ சமபுாம பெருமான் 7 

ருகப பறைகசண ௮ இ உணுவென, றமாகரு சூததிரம் 

இரு-ரிசை நுணுகசச சொதமிழியல பினைச் * 

பினன '' எனா௱படி பாெசஇின துடியினணினறு. Song gras = 

னா தத்துவராய சுசாமிகள. பினனும ஆ௫ பரசிவமே (os pre 

சஙககஇறறலைமை பெறறிருக் தரா எனறுங கூறபபடுகிறது. ஆ. 

சிவமே தமிழாசிரியா எனறவாறாம அயின இசனபெருமை 

சிறிதோ” ஓசது முறைவைப்பாயக கவனிககு மிடகது ௮, முதற 

டாகும ஒலியேயாம இ இரணடாவதுணடாகுமஒலியேயாம். 'இ 

குவிய உசட்டகதஇிருஈது வெளிபடும பெறறியது ௨, வாகஃி, 

இது மூன. ரவ துணடாகும் ஓலியேயாம ௮கவே இம்மன்றெ 

அக்களையே பாஷாபபெயாககணணே முறைபபடி, அமைச, 
ee 

7 ¥ 

say aoukrgierar ௮. இ உ வெனபதின் 'பெற்றியி( 

படியே ரணடுள்ள ௪- ம- ழ எனபவறறைச் சா கசகுவமேல் 

மாபாகளை, 

¥ 

எழுசதுகசளெலலாம, வல்லினம-மெலலினம- இடையினம 

மூலகுப்பினதாக வருககபபட்டுளள தால அவவவற்றுள்ளே ஆ 

வெழு,சதுககளில ஒனரமுய தசகரமும, மெலலெழுததாறனு 2 

ரய மகாரமூம இடை, யெழுத்தாறனுள ஒனறாய ழகா 

அகமூவினச தொலவோசெழுசது எடுததுப பாஷைககுப் 

ராச முறைபபடி அ௮மைததுளளாகள பின்னும இது (G 

செனமொழி என்ற காடடுவானபோலும சென-மொ-ழி ore 

ராசகவம அலவது திமமொ-ழி எனறனராகவும காண்ட 

ச-மி-ழு எனற ஜூவெழு மழ, சதொருமொழிப பாஷாப்பெயர்: 

ஸிய நுண்ணிய அறிவோ டமைச்தி பெயராக வினககுன்றச 

இசதியாதியால சமிழப்பாஷை அக தஇயனாருககுமூன்ல 

லசதிலேயே இலகசணமுடையதாயிகுஈசதெனலாம. :
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தமிழ் ஒலியெழுத்துககளின் முசலும் முடிவமாகச தோவது 

ராப் பியறறும அகராமேயாம இவ௫காரசதை வரியெழுசதாச 

2 தாடஙகிய ஆசிரியர் வரைவான ஏற்றபோது அதாவது எழுத 

ரியை ஒலையினமீது ஊனறிய asso sia மூசல தோறற 

“அ, புள்ளியேயாம, இதப் புளளிசானே வரியெழுசதுகக 

த ம௦ஓம மமடூலமாம,. 

@0o0g0ch 

“*உட்பெறு புள்ளி உருவாகுமமே ”” எனறா தொலகாபமிய 

என்றபடி. ஒ புளளிசானே டூ. உருவமா உருவ டதானே 

ரியே.ற்ச 0, கொமபாகிக கொம்புதானே £ சாலாகி ௮மைகத 

Wr இம்ஞூனறுமே ௮காரமெனற வரியெழுகதாய விளங்க 

மத்துளளாகள ஆசையாறறானே அகாமுடிவாறற முபபுளளி 

ர்இணை னாடு மூடிபெனத தசாதுஎளாசெனலாம 

சுருசசமாகக கூறுமிடசது மெலலின இடையின வெழுத 

'ளெலலாம வலலினச தொடுஙக௩ம ௮த லலலினத அள ககா 

நயதவெழுகசாம முபபுஎளியுள இருபுள்ளி! யுளளொடுஙகவும 

வாரு புளளியானது, £ 0, எனவிருஈதபடியே புளளியுள 

கமாமெனலாம 

இதசகசையகாயப பெருமை வாயதத தமிழ் எனற பெயரின 

டைய புராசனததை ஈனகு காணபிபபதாக விளங்க இதத 

ப் பரஷையானது டி மு, 5-4. நூறரணடிலே யிருஈதவராகக 

ப்படும ௮ுகஸ்தியரால வெளியிடப் படடதெனபது எவவாறு 

TBI SI LD * 

அ௮சஸ.இயா எனபா£ வடவிஈதியாவில காசி(1$ளகா)யிலுள்ள 

agus சஙகசதில வேதமேறபடுசதிய வியாசரின அ௮ககிரா௫ 

ரின் கீழ் ஒரஙகமாக விரு,கனரெனமும ௮௩கே தனது சகபாடி



ol 

களோடு சச்சா Soaps ges சொண்டமையால், தான் சென் இந்த் 

யாவில் குடியேறி மதுரையில முதல தமிழ்ச சங்கததை யேற்படுத் 

H@@rers (Tamil Studies P. 237) Osu ag@arng. 

ஆரியா குடியேறறச தின காலம் பறபல சரித்திரக கணிதத் 

தைக கூடடியுங கழிததும பாாததபோதும சுமா 500OGR என 

ஏற்படுகினறது, 4 

: “ges “Origin ot Brahmins” Page 46 எனும் நூல் 5G 

வதையுங சவனிசச வேணடியரானெரோம இகழால் சருவசாவ.து 

The migration of the Aryans towards India could nol 
have taken place before about 690 or 700 B C . ச 

அரியா இகதியாவில குடியேறின காலம க, மு, 690 லத 

700 வருஷம இககாலசுஇற கஇிகமாகாது எனறவாறுடிச ர 

வலேதமேறபடுததினா வியாசா எனறபடியினால வே சவாலா 

ரூக டே. நூலை விசாரிககு மளவில a 

i 
Vedas are supposed to have been composed some 2006 

years before Christ, some people even holding that they are 

as old as 4000 B C ட் 

பரி, வேதமேறபடடது இ மு. 2000 வருஷம எனமுா i 

இவவழகசகோடு பணடைக காலசு தமிழரும ஆரியரும் என்த 

நூலைக காணுஙகால “அரியா இசதியாவிற் புகுச பின்னசே ஆசிம் 
ar 

ந ர் 

பாஷை முறை செயயபபட்ட து '' எனறறியறகா கனெறோம.  % 

இத்தியாதி மூணபடும சாலஙகளை யொருபடுததிக சாணீ 

னுமமுற்கூறியபடியே 5000 வருஷ£ம ஆரியா குடிபுகசிய காலமாய்த் 

இரும். ௮அககாலசதிலே ௮அகஸியா இஈதியாவுககு வுசுசாய இருக்கு 

உமானால பிரளய காலமாகி சமிழசசஙக பீடமாகிய சபாடபுரதீ 

தைக குறிக்கும 8000. 9000 எனபபடுஈ சதமழ்காலதசை என் 

னென்று, கூறுவது?



CF hed i 

| பின்னும அ௮கஸதியா என்பா அவலோூதா எனபாரிடம 

சமிழ் கறறுககொணடதாக comers கூறுவாஜைனமதாசாரியசா 

இய மகாலீரன் எனபாரது காலம கி மும்து நூறறணடென 

ஹட்சின்சன 14 & F நம. ௩ க 1] துரையவாகள 

தனது History of the Nation «aw glls GHawormpr. Os 

னலும அகஸ.தியா காலம மூவாயிரவருடமெனறே தெரிவா 

027 

‘About the precise date of Agastyas’ migration to the 

south nothing defnite can be said but as has been pomted 

out it cannot be earlier than the 5th or 6th Century B.C.” 
h 

.... "இவவாறுகத சேரபபடும ௮கஸ.தியரைப பாரத இராமாயண 

ச்ரிசங்களிலே நுழைத்து. அவா அக்கால தஇறகுப் முற்பட்டவா 

gern Gogo gar தஇருகெலவேலியிலஓுளள பொதிய மவை 

யிது,வக்னெரறா என்றும பொய்ககதை கட்டிவிட்டாகள் 

ய இதனாலே அகஸதியர் தமிழுசசாசிரியா எனபது பொருத்த 

மநீறதாகின்றது. பின்னும இவாது மாணாககரெனபபடும தொல 

சாப்பியா சானும உணமையிலே ௮கததியரின மாணாசகாசானோ 

2வன்று கோககுமளவில, தொலகாப்பியததில எ௩இனும தமிழி 

இலகசண விதிபபடி ௮வா அகத்திய குரு வணசகங கூறினதாகவுச 

2 சர.ற்லெலை. தொலகாபமியனூரது காலமும இறறைககு 4800 

வருடங்களே யாகிறதாக பணடிதசாகள் கூறுவா. இத்தியாதியால் 

9000 வருடஙகளுக்கு முனனே இசசெனணிஈதியாவில தமிழ 

இருந்தசாசவும இதன முதல அதிகாரத்தில சணடபடிக் சென 

ஸிஈதியமகாள் வடதிசையாதி பல்லிடக்சளில் சென்று இருச்து 

வர சமையினாலே யவவவவிடககளில தமிழ்ப்பாஷை பரகியதா 

மமன்றும் துணிதறறகசதாகும, ஆகவே முதலதிகாரததிற் 

குதிததபடி ஆரியா, அரியரினின்௮ பிரச ஒரு கூட்டத்சாரைப் 

போலத் சமிழா இ௩தியாவில் குடிபுகுரதோராகார். |



MKasBurunmeatle சமிழராயுளளோருக்கு வேதக், 

லிரு* தும மற்றைய எ மஸகிருத நூல்களிலிருஈதும ௮ழுமதிகளும் 

ஆசாரஙகளும தேடபபுகுவது தபபு இஈஇியாவின் வடபாகத்தில் 

வேதகாலதில குடிபுகுதோரினினறம சமிழா உறபததியாக 

Sart சுமிழா நிபபாஇகாப படடாவது சுயேச்சையாகவாவத 

வ_கஇனினற குடியெழு௦2பிஈ௪ செறகே குடிபுகவிலலை '' என்றார் 

ஸ்ரீமான, 1? சுஈதரமபிளளை 11 & யவாகளும, ‘ 
ந 
4 i

S
 

* ஆசலால பணடைபகாலக தமிழ மககளே திராவிடர். 
குடிபுகுது தமிழ கறறவாசாமே வேறு இராவிடா குடிபுகுர்ு 

சமிழ  கறறவாகளுள முசுனமையாக நிறபலர் அரியரேயரவர், 

சமஸூர த பாஷையாளாகள தமிழ் சற்ற கொளளினும அவர்சன். 

இராவிடராகரா இரதிய பாஷையானது பஞ்ச செளடம என்றம் 

பஞ்ச இராவிடம எனறும இருவகையாகவே வகுகச-ப் பட்டிருச்கின் 

றது அவறறள பஞ்ச செளடமானது சாரளவசம், சன்னியா' 

குப்சம, மிதிலம, கெளடம உதகலம எனனும இவவைஈ2 தேயத் 

சாரின பாஷை யெனபரா இவற்றுள கெளடம எனபது வற்து 

தேசமாம வங்கமாவது தறசாலம வங்காளமெனறு வழங்கபபடும் 

eLds Sw தேசமாகும இததேயத.தறபசதியான பாஷையாநி 

அதினணினறு களைபபாஷைகள தோனறின போலும் திரித அப் 

பாஷைகளுககும செளடமெனறே பெயராகிப vse கெளடமென் 

நழைதசறகாயிற்று இதனை வடவிசதிய பாஷைகளெலலாம் 

பஞசசெளடமென முடிய அவற்றை யுடையா பஞ்சதெளடர் 

எனறே முடியுமாறாம, 

இகசச் சமபவத்தைப் போலவே விரதகிரியின தென பகுதி. 

யாம தெனனிஈதியாவின கடைகோடி பாகசதே தமிழ்ப பாஷை 

விளங்கி யிருசச, ௮௩௧ தமிழ் திரி,த அடைவே இராவிட மென். 

ரூத் தென்னிர்திய பாஷையாய விளஙக ௮தன இளையெனப், 

பிராத தெலுங்கு-மலையாளம-கனனடம்-துஞ் வென்பவற்றையும் 

உரிமை படுததிப் பஞ்ச திராவிட மென றழை,சதறகாயிற்று, 

8
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*: பலலுயிரும பலவுலகும படைத்தளிசதுத் தடைகடினுமோர் 

எலலையறு பரமபொருள முனனிருாச படியிருதது போல் 

சன்னடமுங சகளிதெலுஙகும கவினமலையா எமுஈஅளுவும 

உனனுதாச துகிசுசெழுஈதே யொனறு பலலவாயிடினும 

ஆரியமபோ லுலகவழக கழிரதொழிஈது சிதையாவுன 

சீரிளமைத இறமவியாது செயன மறாது வாழகதுதுமே,” 

ஏனராா ]? சாதரமபிளளை யவாகள். 

தமிழ்ச்சககஙகளஞும சமிழபபுலவாகளாம தமிழ நூலகளும நிரமமிய 

கான்றாணமைச சாபால அறியககூடிய தெனனிஈதிய வரமபினைத 

அதிரை திராவிட சேயமெனறும ௮௪ இடததைச சரா சதாயும 

க்மிழின இரிபாயும விளங்கும டை பாஷைகளைப் பஞ்ச இராவிட 

மென்றும வழஙகன முறையே காயப பாஷையாகிய சுமிழலலாது 

வேறு பாஹைகள வேறு க திராவிட மெனறும சமிழ ஓனறே ஆஇ 

இராவிடமெனறும கோடன முறையேயாகும இதறகுச சான 

(௧ இறறைககுக ஏறக்குறைய 201) வருடஙகடரு முனனரிருஈத 

த திராவிட வகுப்பைச சோசத திருவளளூவ காயனூா அருளிய 

திருக்குறள எனற செசமிம் நூலே ஆதி திரானிடாகளின பாஷை 

யையும அலாகள.து குணறனமச சிலங்களையம தெறறென எடுத 
ys கூறுவதா யிருககினறது இ?ச ஆதி நிராவிடா திருக்குறளைப் 

புகமாசாருமுணடோ ! இ£தத திருககுறளை ஆ௩கலெததில மொழி 

பெயாதச்தவாாகய Rev GU PopeM.A DD. அவாகள; 

- இக்குறளைப் பற்றிய தனது அ௮பிபபிராயக காடடுவதில, 

“Sweet to the thought Sweet to the ear Sweet to them outh 

Great cure for twof old deed’s disease 1s Valluvar 

Sweet kurral Venba verse, with tongue right eloquent, 

” me Set forth, that we the way of good may know.” 
its 

pe இனிமையானது மருது போல்வது சனமார்சகமானது 

௯. சாற்றியுள்ளார், இவ்வண்ணமாக இருககுறளை விசாரிததா
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சொவவொருவரும அதனைப் புகழுு தரததசாகவே இயற்றினார். 

ஆக தமிழரான வளளுவனா, எ 

இதுகாறும கூறியவறரால, பாஷையடியே வாத திராவிடம். 

பெயரை விளக சாடடி அதி திராவிடமெனபசை விரங்கசச் 

கூறினாம . 

மூனரறாவதாகத தறகால இருளவழி வழககாகும சாதி பேச் 

குசாககககால Vs Sw எனபது ஒருவருடைய சாதியென றி 

ராய்ககூறும விபரீ தம நீஙக (ஜாகி'யெனுமோ அகார முசசசால்” 

உணமை ஆதி திராவிடா எனபதை விளக்கு நம, 

மூன்றாவது. திராவிடா. 

ஜாதியதிகாரம் 

மளளா எனு௫சாதியா ஒருவருளரெனறும ௮ச்த மன்னி 

எனுஞசொலலோடு சிருவெனும அடைசசொல சேத இிருமள்ளர், 

எனறாசச சிதைசது சிசைஈது திராவிடா எனராயிறறென்பார்.. 

ஒருசாரா, ஆயின Bes மளளா எறுஞ்சாதியா a 50 sus 

தாென கோககுழி, '' குசசகரததிருஈச மளளாகள used. 

உடலை சடடெரிததாச்சகள cory (Karly History of India 

இர 7 த ரபா) தருனெறபடியால இதன ஆமாவினபடி... 
மள்ளா தேயம கு௪௧ரம எனததெரிறது, இரதக குகா. 

மாவது காசெரு 120 மயில தாரதததென்றும ஷூபசதசமே £6 

flow p gi 

ஆகவே மலலா அல்லது மளளாகளின தேசம நாம முசதஜீ 

சாரஙகளில் காட்டியபடி வநதேறிசளின இடமாகிய வடவி£ க்தி. 

யாவே யாதலைசகசாணச, ஆதலால முஈதுகூறிய Deano 

ளாதரவினபடி இச்த மலலா பெயா செளடசெனருதற பா. 

றித் தராவிடரெனற்காகாது. ஆதலின தெனணிஈதிய :*- 

தமிழா*பெயாதானே திராவிடா எனபதை உயத துணாக, "-
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1912-ம் அச்டோபாமீ பிரசரமநன மசாபோதி சங்கத் 

் தரரின் பிரசரப் பிரகாரம புததா க,மு. 578 ஷுூல காசெகரில் 

$ரற்ச்தா' எனறமையாலும, கானல 11, 5 ஆலகாட்டுததுளை 

கர்கள் புத்தரின காலம் கலியுகம 24786 என௫னெறமையா 

ம, பினனும ஓகடோமஸ்கி யெனபவா புததரது சாலம. 

“குறித ஷெகணிசததோடு 1000 வருடஙகளுககு முன்புள்ள தாக 

, சருனெறமையாலும, தீாப்பாக சராசரி இறமைச்கு 4000 

வருடங்களுக்கு முன்னிருஈதவசாவா புததபிசான, 

இச்சாலத௫்ல மல்லரெனுஞசாசப்பெயர் சேட்சபபற௮, 

(HOC SIO ௮க்காலததிலே (மசத தேசாதிபதியாகயய அஜாத 

சதுர வேசாலியிலுளள லிக்காவிஸ் (1,60112715) சபில கஸது 

,விலுளள சாக்கியர்கள் , ௮ளகபபாவிலுளள புயூலிஸ் (3ய118) 

'இராமசாமாவிலுளள கோலியர் (14010/20) வேதாதிப்பாவி 

அள்ள பிராமணன் இவாசளெலவலோரும டி புததரின அஸதியி 

(லோ பாசம வேணடினா.?? 

எனப்படுவதால மல்லாகளனறி யேசு சாதிகளும அரசாளி 

லேயே வடவிஈதியாவின௫கண இருகதனா எனகதெரிசறு, 

அதுபோலவே சென்னிஈதியவில சனனியாகுமரி தொட்டு 

8000 மயிலபசப்புள்ள நிலமிருகததாகவும முனனே காட்டினோம். 

இது ஈனருதோப் பின்வரும வியாஸததைக சகவனிபபீரகளாக, 

The identity of certain fossil flora and faune in 

India and South Africa supports the theory of a 

‘former land connection, the tragment of which sur- 

‘vive in Madagascar the Seychelles and other contt- 

nental islands, At the same period an Indo-Austral 

‘eontinent linked together New Guinea, Australia, 
‘Tasmania and New Zealand, so that a continuous 

and surface permitted migration of the Haminidol 

jn various directions, Apart from the impermanence
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incidental to traditional forms the enormous change¢ 

in the distribution of land and water have obliterated - 

traces of origins and movements, The starting- 

point in the enquiry is unknown and may never be 

discovered as it may he buried tn the bed of the 

Indian ocean or of some other marine or lacustrine 

basin,” 

எனறா எடவாட், லொட (gorge? Magic & Religion: 

எனற Suseg ho) geatrv OsrolsGur குமரியோடு 

முடிரசசாகாமல ஆஸதிரேலியா பரியஈதம நீணடிருரததாகும,' 

௮ஙகனே ஜனப்போக்குவரவும உடைததாயிருஈ இிருககலாம், 

தமிழபபாஷையும சஙகமிருநத தமிழகததினினறு விசாலித்.தும் , 

ப. ரவிபிருச்சலாம தமிழ ஐமபெருங srudweat oF p55 மணி 

மேகலை சலப்பதிகாம பிறஈதஇடம சேசசாடாயகருவூராயிருப்ப - 

(திருவ-ஞஞசைககளம) இவவிடத.தஇில தமிழ மருவி மலையாளப் 

பாஷையானதுபோல தூ ரசாடாகய நியூஜீலனட் முதலிய இடக 

களிலும தமிழ மருவியிருகசகலாம அஙகஙனே தமிழ அரசனாக 

விருத இராவண சேசமானது சிககளதேசமானதும அதற்கு 

அணித தாயளள யாழபபாணம செரதமி முடைததா யிருப்பதும் 

சாதாச்கற பாலனவாய இருசெறது. 

என்னே இேதததில பரேணுகையே கூறறுவனாம 

தன்னோ திபேதததில ஜானகியே--பினயுகத தில 

கூடு திரோரபதையே கூறறாவ கலியுகத இல 

வீடுகோறும பெணசளே யாம, 

என்ற ரீதிவெண்பாவிற்சண்டபடித் நிரேதாயுகம ஜானகிமன். 

காலம என்றவாரறுாசன்றது இசனுளகண்ட Cranes யென். 

பவள் ஜமதகூனியின் மனைவி, பசசுசாமனின தாய் இசண்டா' 

ங்து ஜான இசாமனுடைய மனைவி, திளெபஇ பஞ்சபாண்ட் 

வரின் மனைவி, இவர்சளத சரித். ரங்கள் தன்றனோடொன்ற
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 மூன்னும பின்னும் பினனுக்கு முன்னுமாக முரண்டுடெப்பதும் 

 'யுசமொன்றுசகு விரிததுள்ளதாயுள்ள வருடத தொசையும் 

் பின்சண்டபடி,, 

SIC reo 5 1 728,000 agazweor 

திரேதை 1,296,000 வருஷ௩கள 

அவாப ரம 804,000 வருஷஙகள் 

சலி 432,000 வருஷஙகள். (என) 

grog கொட்டிககுிடசகவும அவறதை நமபவும ஆட்களிருப் 

பதால இவவளவ சாமாததிய பொய்சகாலஙகளை காமெனன 

வென்று தோவதோ அறியிலம், கடககட்டும ஈணடைககு 

வேண்டியது ஈதததிரேதாயுகமே ஆனால ௮து அவவளவு 

வருடங$ளைககொணட தாகா, எனறுமடடுஞுா சொலலககூடும 

ny Bsns urra GAs ha Qarwersraw 5,000GH இற்கு 

அதிகப்படுவசாகவிலலை அதறகு முனனே யிரு௩க செனனிர் 

Bu பரப்பெலலையில மிகுபாகம இராவண ராஜஜியமாகவே 

யிருஈததாகப் பினவருபவறரால தெரிகிறது 

அசாவது --விஈதியமஷையின தெனபாகமுழுவதும (இலய 

“ கையுமசே.) இராவணனது இராஜஜியமாகவிருசசது இதன் 

இமசகு கடலணிதச்சான பாகம, நிறததால் வானரமெனறு 

- அழைககபபட்ட  இராவிடர்களின இருக்சையாக விருஈதது, 

கு. 2ஙகுகளைபபோனற இரதததிராவிடர்களின புராதன 

இடம ஷட தெனனிஈதியா பாகசா சாமோவெனின, இலலை, 

. யெனதே வாலமீ௰யொரது காகனொல தெரியவருற.த, எப்படி 

யெனறால இஷூரதையில சுகரீ£வ மசாராஜன் சோபிராட 

மூயைத் தேடிவருமபடி வானாவீரர்களை ஏவும்போது தேன் 

பக்கமாகச் செலலுதற குரியாரை கோச்கச சொனனதாச 

. வானமீட முனிவர் கூறியவை அடியில வருமாறு :-- ் 

அப்பெரிய வானர சேனையை அனுப்பிவிட்டு௪ குறிச்சப் 

சிலளரச் தென்றிசைச் சேவுவானாயினான.................
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C Seay 9 eet தெனறிசையில போ.தறகரிதாயிருககுமென்பதைச்! 

பற்றி ௮வாகளை கோகசசெ சொலலத தொடக்கி பலவித மரகத” 

களும் கொடிசளும செறிகத ஆயிரஞ் சகெரஙகளையுடைய விகத 

மலையையும், பெரும௦பாமபுகள தஙகுவதும கடமதறகரியது 

மாகிய ஈருமா ஈதியையும, பெரும பகுதிசளையுடைய வரதா 

ஈதியையும மேசலை உதகலை ரசராண முதலிய சாகெளையும, 

அசுவவஈதி, அவதி முதலிய ஈகரசகளையும நீஙகள சாணமீர் 

கள் விதாபபம ருழமிகம மாக$ஷகம வஙகம சலிஙசம் 

கெளிகம, மலைசளாம ஈதிகளும குகைகளுமுடைய ச௪ணடகாச 

ணியம கோதாவரி நதி முசலியவறறையும காணமீாகள் ௮வ 

வாறே ௮ஈகிரம புணடரம, கோளம, கேரள$சோடு கூடிய 

பாணடிய ஈாடுகளையும காணபீரகள, பினபு தாதுககள நிறைச் 

ததும விஈரசிரமான சிகசஙகளைய/டையதும பலவாணமான 

பூகசள நிறைைத சோலைகளையுடையதும சகதன வனங்கள் / 

செறிரததுமான அயோமுக மலையைத் சேடெககள அசனபிண 

சேவரமபையா வத நீரான ற ரி௨உயமான தெளிஈத ருடைய 

சாவேரி ஈதியை நுஙகே சாணபீரகள இத மலையமலையின் 

இகரததிலே அதகிசசனுககுச சமானமான ம்ிகு௩ம ஒளியை 

யுடைய முூணி சிரேஷடரான geniuses காணமீர்கள்,, 

பின் அமமகரிஙியிடசகஇிு அணைபபெநறுசசெனறு முதலைகள்! 

நிரமபிய பெரிய தாமிரபாணி ஈதியைக தாணடுஙகா, be Bs 

அழகிய சம்தன௪ சோலைகளால மூடபபெறற இட்கெகளையடை, 

தாய், சணவணிடததனபுளள யுவதியானவள புககஈம புகுமாறு 

சமுகதிரகஇற செனறுவிழமும பிறகு பொன ளிறதததாயும், | 

அழகுடைததாயும முககமயமான மணிகளால அலககரிக்। 

சப்பெற்ற தாயும, பாணடியருக்கு போக்கியமாயுமுளள கவாடதீ 

தையும் பாகசகசடவீரசள அதனபின சமுச்சிமத்தையடைஈது 

காரியரகிசசயதைச௪ செயயுயகள ?? எனறவாரமும டக் 

ன் | மேகலசேசம்--விநதப்சசேசம ‘ உசகலசேசம-- கஞ்சம் 

தசார்ணம--சணடழரகிரியின் கிழக்கு, HraasG, ai x's 
a - a ட. ் அடங்க tials
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இதனால் ஷூ வானசததி.சாவிடர்கள், விசதத் திந்கப்பாலைய 

வட்விநதய பகுதியினினற சென்னி தியாவுககுள புகுதவாக 

சென்றே ஈனகு தேற்றமாளனெறது, பின்னும 

.” Ancient History of India, Prof Max-Duncker. 

i Page 8 Inepic pewtry of the Indians we find 

mentionof black inhabitants of Himavat (2 e., inhabi- 

tants of the snowy mountains the Himalayas) and 

of black sudra beyond the delta of the Indus, 

வடவிஈஇயாவிலுளள இமயமலைக குடிகளிலும கரிய dns 

சோ இருககனராசச குறிசகப்படுகிற து 

“i brshnan Budaht’’—By Srimath M §,. Purna- 

lingam Pilla: Avergal, B A, LT, Principal Camisis 

Collcve, Tinnevelly. 

ம் ‘The hardy and enterprising 

Deravidians, who, from their demimutive size and 

black or brown colour were poetically described as 

monkeys Evidently these nigger Mannikins were 

paying homage to their overlord and writhed under 

his supermacy.” 

இசலை திராவிடாதாமே அரியரால வானரமென pepe 

சப்பட்டாரென்று ஏற்படுகிறது 

எனவே வானமீ பகவான௫ மொழிககிணகக ஒடை மாசஸ் 

உக்சர் தருமாறற்லின்படி வடவிகதியா வாரசளானோ சரிய 
  

ம்--(பீ.ரார) , ருஷிகதேசம--பஙகாளப்பகுதி , மாவெதேசம் 

சலிககசம- வடசாசகா , கெளசகம, ஆரதிரடி-தெலுஙசா 

ணம், புணடாம-- வடதேசப்பத,த, அ௮யோழுகமலை-குபூகு 

“பூல் ௮ஙகம--இழக்குபீரார் ; வஙசம்--பஙகாளம்--கலிங்கம்,- 

-ரிஸ்லா.] ் 
௯ ட்
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சிறததோ எனறும் ஷூ விபிஷ்ண புததி, தருமாற்றலினபக் . 

சரிய கிறததிராவிடரே வானரமெனறு கொளளற்சாகினற.. 

மையாலும ஷி நடப் 1118101097 01 1ம், 12% 2, 
{The Southern Indian, the Non-Aryan population;} 

whdo-were at that time for less broken up in the!” 
Deccin by Aryan and other settlers than now and, 

must therefore have existed in far greater masses 

were not quite so black as the Ethiopians (th, 

Negroes ) ண். 

வடசாட்டார் புகுமுனனா பணடு தொடடிருகத ட 

,கஇராவிடராம தெனனிகதுயா, கரியரேயாயிலும் ஷே. eet 

வாகெளுககு வேறாம நிறததவா எனபதாலும ஆதி திராவிடர் 

ஏன்பவா இதத இராவிடாகளுகரு வேறானவரென்றே தேற்ற 

மாகும் 

இராவணனது காடுமையைச சட சசாடுருத திசாவிடாக 

ளெனப படுவோரும இரத வானரச இிராவிடசைச சோகதமச் 

களாசகவேயிரு த இசசேனைகளுசகுசசறறு முனபதாகத தென் . 

Ha Aura as சிருநதவாசமாகவே கொளளலா2 yerars 

மாயிருஈ த வான ரமககள காகரீகரிறைஈ த இராவணன gi Fully 

Ogee அவாகட்கு விபரீதமாயததான இருகதிருததல 

வேேணடும 

ஆசையாறறானே இவாகள அடிக்கடி இராமனிடசூசென்று 

இராவணனையடசச முயனறதுமாம இவாகளது முறையைச் 

கேட்டு இராவணனமீது படையெடுதத அரிய மகனாயெ இசா 

மன் ஜெயம கொணடசாகவும அதாரம எறபடவிலலை. இநதப் 

போரினால் இராவணனது தமபியாயெ விபீஷணனுககே ௮ரகஈ 

இடைதத,சாய்த தெரிகிறது. இவவாறு தோலவியுறற ஆரியம்: 

தல்பாலுளள அழுகசாறறுப் பகைமையினாலேயே இசாவணனை... 

அரச்சனென்றும கொடியனெனறும பலவாறாக இழிததுச்கூதி 

யுள்ளதாசத தெரிகிறது, 

tot 

L
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இராவணன், பததுத் தலகளையுடையவன என்பசால சான் 

மூகன் ஐநதுமுகன் ஆறுமுகன் எனறு கடவுள்ஞான அபிதா£த 

ுதபடியே இராவணன் மகா புததிசாலியானவரெனறே தெரிய 

வேண்டியதாகிறது இதறகேறப விடீஷணனைப்பறறிப் புகழு 

மிடததே அவனை யொரு மகாஞானியென்றே இராமாயணம் 

பபபேசுவதால அவனது தமையன, ஆரியா சதை தருமவவளவு 

teres இருஈதிரான பினனும Baraca rss 

of prem மசகள பெருகயெ மூசறசாலததிலேயே சீருஞூறபபும 

௩௪ அரு௦பபெறல உயரிய தமிழமொழியாளனாக விருநததா 

Gar’ Gs far) m இவனது சோட்டை கொததளம ஆரி 

வல முதவிய நாகரீசஙசளைப்பறறி இராமாயணமே ஈனகசெடுததி 

ட யம்புகினறது சீதாபிராட்டியை மீடடுககொணடு வரசசென்ற 

௮னு ரான இலஙகையுடசெனறபோது இராவணனது அரண 

மனைமாமு*ம இவயபரிமள முளளதாகவும ஸபடிககலலாலும 

யானைததுசசதாலும பொனனாலுமவெளளியாலும முக காலும 

பவள 2தாலும அலஙகநிசசபபட்.. அசேகஸதகபஙயகள நிறுத இய 

- கடடிடமகளைசசணடா , அபிபொழுது அவவனுமான சண்ட 

ஸ்இரிகள் அனைவரும உதகருஷ மான பதமினீ ஜாதியை௪ 

சோமதவாகளாசலால ௮வாசள உறவரகுகை.பி॥ படலைசகாண 

் பித்தல ௮ரைககண தஇிறதசதல தாசகநத வாயுவை வெளியில 

அர்சகுணயகளிலலாமல பவ்ளசதளி போனற அதரவகளால் 

- மூடப்பட்ட பற்தளோடு சாமரை மொட்டுெபோல அ௮ழகாய 

"மூடபபட்ட சேததிரஙகளோூம தாமரைப புதபஙகளினினறு 

ட ஒீசும பரிமளததோடும நிததிரை செய்வதைக சணடாா 

ட் இசாக்ஷஸா இபதியான இராவணனைபபாததாவாகவடைஈ து 

சுகத்துவருறெறெ அவவரணமனையிலுள்ள சுநதரிகளைச்சணட அனு 

மான் புணயபரிபககுவததால அகாசத்தில் ஈக்ஷதஇரஙகளாய 

் வீள்கடுப் புணயம நீஙகனவுடன சேஷமான ஸவல்ப புணயீத் 

* தோட பூமியில விழுகிற ஈட்சததிசஙகள தானோ வெனழெண்ணீ 

“னார், (வாலமீடு சாமாயணம சுந்தரசாணடததை இததோடு
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வாசிததுணாக) இராவணனது காயகியாகய வணடோதரியைப் 1 

பாரத்து இவள தானோ ஈஞ€சாதேவியெனறேமாகதாா, 

எனறவாருசப புகழப்பட்ட இவவியராஜஜியம இசாவணனு 

டையதாயிருஈசது பினனும் இவன சிெயபிரானிடகதே மிச்ச ( 

பக்தி வாயாதவஞதை விருதான, எனபதாச வர. துஙகராமபாண்டி * 

பன வாகசகாலுமமற்றும சிவபுசாணஙகளினாலும அதியபபடிகிறது | 

௮தனைப பினனா விளககுதும 

இசதகையபேசரசனை, வலிமையிலமிககானை,கொடியவன 

எனறதும இழிவாய ௮சசசன எனறதும நாம கவணிசகவேண் : 

டியவரானெரோம 

* அரியா வருஞானறு தமிழா அரசியல முறைபிரழாதி, 

வாழமாசனராகலின அவரை ஆரியா ௮சுரரெனறு பெயரிட்டு, 

வழஙகினா  இருககுவேதசதின முகவஒனபது மணடிலககள்! 

மூழுவதும ௮சா வெனுச்சொல வலியஅலலத துதிகாரழடைய | 

ago பொருளில உரிசசொலலாய வழஙசகபபடடு வருனெற 

தெனறும ௨ஊரோாமேஷ சகதி தசதரும இணிது 0 | 

 எனபபணடைககாலக தமிழரும ஆரியரும எனும தூலிலே 1 

காணபபடுகெனறது, பினை 

ஈமுரமிறு எனபது மி/௮ு எனவும விரிறி யெனபது Ral B | 

யெண்வும எழுதது நிலைமாறி வருதறபோல :! 7௪ ?? எனுகத ; 

மிழசசொல ௮சுரவென சிலைமாறி இருசகுவேசச தில வழஙசப் 

Uda suf mm” 

எனறும பணடிதா செளரிசாயம ௮வாகளின நண்ப வட் 

ஆ. சாயசரியுு கதொணிககினறது, 

எனவே தமக்கு எதிரே சாகரீகம நிரமபி விளஙகுகின்ற 

sip ௮ரசரைத தமக்குத தலைவராக ஒருபபடடுப் பண்ட 

ஆரியமசகள அனனோசை அசுரா எனவழஙகனா, 1S pb 1 ov 

மஉமொழியில மாத.திரம ௮சுரா எனும அ௮சசொலலின உ_ 3௨. 

சிப்பொருளைமாறறி ௮தறகு அ௮ரசக்கரெனப் பொருளகசட்டி, 

Sunn,” ;
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(ase errutra@ea Rev, Dr Macdonald என்பவர் 

Brahmans of the Vedas எனுக தனது நால 35-4 uses 

திலே கூறுவதாவது 

ந் © >» On unquestionable authority that the Asuras 

wf the old Hindus were none other than thetr 

brethren of Persia’: 

4 

௮சாவது அசுசரெனறு பண்டைய இசதுககளால வழஙசப 

படுபவா பார€கதேயததுச சமது சகோதராகளே யாவானறி 

ஏனையோரனறறென்ல துணிபு எனறவாராம cha Rev, osur 

ஊல்.துரையவாசளின கருததாவத இசதுகசளானவா பாரே 

சேயத திலிருகது இகதியாவுககுட் பிரவேசித தமாரதவாகள, அச 

தப்பார£க தேயதது மககளதாமே அச ரராவா இதனையறியா 

மல இதுகள் ௮சுரசை இழிவாகக கூறுனெராகள் எனருா 

போலும 

இவறறால ஏணடுபபெற்றதாவத ஆரியராதி சாதிபேத இச 

சகச பலதேயததஇினினறு இஈதியாவில குடியேஜினவாஎனறு 

சாம முூனனா கூறியவறறரோடு இநதப பாரசீசசேயமும gor 

Cenrg புராதன இடமாகககுறிததுக கொளவதோடு அசுரா 

எனப்படுமோர் இனததாருளளும ஆதியசு.ரா சவீன அசுரா என் 

றுகசொள்வதறநூடமாகனெறது இஙயனம சாழாச்குவமாயின, 

3தியாவின இதிகாசஙகளில மிகவும பழமையானது இராமாய 

ஜ்மே ! இநத இசாமாயணததிலே, உத தசகாண்டத திலே, 

1: பீலைவா ளரகக ஸிருசா விரட்டி யொருசாலு பெற்ற புயமும் 

தலையான பத்து முறவால விசிதச சயவாலி கொற்றமுழுதும 

மூலயா சலதது மறையோ னுரைப்ப வதெலா மனததிறுணசா 

“சிலையா லாக்கா இிறமவே ரறுதத திறலாணிவை யுரைக்கும், ங் 

அன்ற பாட்டிலே குறிச்சப்பட்டுள்ள இராவணன் எனும் அகி 

அனே ஆதியர்ச்சன் ஆனெ்றதையுக சாண்ச, 

ய் ம் 
yr 5 ‘ e yy? ; ye 

4 bo
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அசுரன் ௮சசகன எனுஞ்சொறகள் சலகால நற்பொருளு 

டையதாகவும, பிறறைய சாலததில தீயபொருளுடையதாசவும. 

இிரிதறருத தெனனையோ வெளனின, எவலாச?வமூடி ஒருவகு 

டைய இராவணனமீது படையெடுதசாராசெ செயமபெறுது 

வாளாப்போகத இராமன வகையராம தரியாகள தாம பிழைத் 

துசமொளஞம உபாயததை சாடிப பலதாதிரககளாறறி இசாவ 

ணன மசமாகய சையவததை அறுசரிச.துு கொணடவ ராகவும 

இராவணனது பாஷையாடிய தநிழப பாஷையைப புகழசின்ழு 

வராகவும இராவண வகையாரை மிககு சேசெபெபவராசவும 

Mo sO தமதுளளததில வஞசததையே இருததி பாவைக்குச் 

சாதுகளாக விளக அரசினததாரை அஙஙனே சமவயபபதேததி, 

அ. ரசவையில sip dose Gastron sro வழியைத தேடிச் 

கொண்டனா 

பினனா இவாகள தமதுளளததுளள வஞசசதை நிலைகாட் 

டவும இராவணன சகததியின குடியைக செடுககவும தஞ்சக் 

SHunCr தலை யெடிசசவுமாகினற வழியைத தேடினவராய் 

முதலாவது தஙகளின வாசஸதானம தனிமையாக இருசதல் 

வேணமே, அதாவது இராவண குடிகளுககும அலலது 

இராபிட குடிகளுககும அபபால sro ahs sev sug காரிய 

ததிககாதாரமாகுமஎனறபடிச சோசதுஉசிபபதால சேரியென் 

௮வழஙசபபடும சலலிடககளுகசசனறு தமசகாக அகரம் என் 

ளரோஇடதமரை ஏறபடுசதிசகொண்டு, அவவிடததிலே இவாக௭ 

சலஈ.து புராகனசரிதஙகளைப பாழபடுததறகான உபாயதசளைத் 

சேடிப பேசசு வழககறறதாயத செனனிரதியாவுசகுப் புத. 

யுள்ள தமது சமஸடிருத பாஷைபில, இககாலத,இிய சிராசளாம் 

நமபறகாசாத புனமைபபொய்மொழிகளை ayer Sparen sug 

HAA so g நுழைதத,த தமது புராதனப் பெருமை தமன 

ugs fe பெருமை, தமது ஜாதிப பெருமை யெனறு பஒஓ 

வற்றைக் கற்பிரசெழுதி வைததுசகொணடார்கள் எனலாம்,
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.... உதாரணமாகப் பராககுமிடசது பிறசாலசூய நாலாகய 

பிக்கலகதையுஎளாம, ' மிலேசசராரியா ?? என்றனனோசை 

இழி துககூறியிருசக,_முறபோசத வதிசாரஙகளில இவாகளது 

் பு.ராதான இடமும குடியேறிய காலமும தெறறெனசகாண 

. விருகச, இகத ஆரியாகன லடசதது லடசசகணசகாக வருவ 

sors கதொகுதது யுகம எனறோ படிவாயலாக அளஈது 

கொட்டி 11 லட்சம 12 லட்சம வருஷஙகளுச்கு முனபதாகவே 

தாஙகள இரதியாவில இருப்பதாக வரைநது வைததுககொண 

Loom, 

"ர் சீலவஈதனாகிய இராவணனது காலததிலேயே கடவுள-- 

:ஆனமா--கனமம எனும முபபொருள விளகசசமாகிய சைவசமய 

மானது நினறிருஈதது எனனை ! வெபிரானிடதசகே செயற 

சரிய தவஙகிடஈது மாபல லிஙககதை இராவணன பெறரு 

னெனறும 

இராவணனது மனையாளாகிய வணடோரரி வபிரானைத 

தனனிடம குழகதை வடிவமாக இருககபபெறறாளெனறும 

ஈனகு தெரிய விருககினறது பினனும சைவசமயமானது மிக 

வம பழமையான தென்னிஈதியாவின மாரசகம அரியா குடி 

புசறகுமுனனே இவவிஈதியாவில இருஈதிருககும மராகசம, 

பிராமண மதததிற சமபசதபபடாத மாககம Tor nays 

[1 போப் துரையவாகள தனது இிருவாசக மொழிப்பெயாப 

“பிலே = pier nr 

k¢ The tamils have developed a religion of their 

"own independant of Brahmanism from the earliest 

' period and that Saivism ts the old prehistoric 

_ religion of South India essentially exhisting from 

>ere-Ariyan times.” (Dr. Pope)? 

. பினனும ஜீவகாருணயதாதா புததபிரானது சிருமொழியாம் 

\ Quer sg, 'நசோக சகரெவர்ததியின குமாரன walle som
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எனவபனால் தெனணிஈதியா (063100) வுககுட் சென்று போத, 

மாயிற்று, அசோக சககிரவாதடுமின தட்சியானது இற்றைக்குள் 

சுமா 2192 வருடஙகளாகின றன, 

இகத அ௮ளவினையுடைய காலததிறகும முறபட்டதாயஅதா 

வது 2492 வருடஙகளுககு முனபதாகவே சைவசமய 

மானது ௮ந௪ ராஜஜியததில இருஈசதாகத தெரியவருகிறது: 

இதறகுச சானறாகத தறபோதுங காடசியாயுளள இலகசை 

அதுராதபுரததில பிரசிததியுறற ஈசுருமணியென ற இருகசோயி 

லின கறபாறைகளமீது வரைஈரமுகசபபடளெள இவன் 

பாவதி ஈஈதியெனபபடும சைவ விககரகயகளே விளமபுவதாச 

விருகனெறனவெனறு கண்டோ கூறுகினறனா 1909-ம ஷு 

அகடோபா மாதததிய 13பர்ப்ப15( (0116 (251) பசச தசைச் 

ONE 

Sagu Qeorv 6-0 usssS0 @Os guru @ gear 

ஸனிஈதியாவின பகுதியாய இடங்களில சைவசமயமே புராதன 

மாயிருஈ ததாகவும பினவருபவறறால தெரியவருகிறது, 

* அதாவது இ.பி 875-2னம தேசத இதில அகப்பட்ட சல 

சாசனபபடியும, தஙகுளள உலோசேஸவரமெனும விககிரகத 

தின பெயாசாரபினாலேயும, ஜாவாவிலுளள Mr Kern துரை 

யவாசளின கருததினபடி பெளததம சைவம ஹனெறறகொனறு 

அகசசியோகவமுறறதெனற அபிபபிராயப்படியும, ஆணடு இ பி, 

ுநசாம நாறறாணடில பெளததம நிலைபபெற௱தாயினும சைவத 

இறகு நிசர விதிமுறைகளறறதாயிருகதது எனபதினாலேயும் 

ஆஙகிருத இலிஙகம, பிரமா, விஷணு, புகதா இவாகளின விச் 

செொகயகளினாலேயும, புசதராஜன எனபபடும, முதலாவது 

சூரியவாமன தனது மரணததின பின வெளியான றாவாண 

பதா வென்றசோவில மூலஸதான சிலாசாசனததில உள்ள 

  

| வ
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கம் பின்னுமொன்று சைவாசாரியருச்குமாச வரைந்துள்ள 
விளசகதநினாலும் சைவசமடம் யாதொரு சஙகையுமறப் yor 

தன சமயமெனறு துணிநதுரைககலாம, 

சைவசமயமானது தெனனிநஇய சமயமென இசனாலசனகு. 

' தேற்றமானெறமையால இது ஆதி திராவிடாகளின சமயமென 

ops, 
்  எபீமேய பாஷைசகுக சிறிஸது 25மும அரபி பாஷைசகு 

மகமதிய மதமும பாவி பாஷைககுப் பெளதத மதமும எபபடி 

உரிமையுடையதாக விளவகுகனறதோ அதுபோலக்குடியேறிய 

ஆரியாகளது சமஸஇிருத பாஷைககு இகசதுவேதமும ஆதி 

சாவிடர்களின தமிழப பாஷைககுச சைவசமயமும உரிமையு 

௯டயதாகும 

தீமிழப பஷையையும உயரிய சைவ சமயத்தினையும் 

உடைய ஆதிதிராவிட மனனனாகிய இராவணனுக்கு விரோதி 

சளாய எழுத இராமலககுமணரை யுளளிட்ட ஆரியரெனும 

பிராமணாகள், yup Dor உண்மை விளச்சததை மாறறி, தமி 

மும் சைவமும் மற்றுள்ள இகதியவளம எல்லாவற்றிற்கும சாக 

சள காரணமெனறும, 

பல பிதறறுரைகளைச சமஸ்கிருதத.தில் முன்னாடியே நழைத்து 

விட்டனா, ஈளறுகாய் உணவுக்கு உதவுசன்ற முறைப்படிப் பின் 

தோனறிய ஆரியாகள் தமிழப் பாஷையானது சமஸ்இருதததி 

'ஜின்று ஆரிய.ராய அ௮கஸதியசாலேயே சிறப்பிசசப்பட்டது ; 

சைவசமயமும அவவாதே சமஸ்கருதததிலிருகதே தமிழில் 

மொழிபெயாததெழுதற் சாறு எனற, படிற்றுரைகளை 

-இசசாலத தில பரப்புசன்றனர் யாம இதுகாறும் கூறியவற் 

ரூல ஆறியாசளின் உண்மை வன்மை எவவளவிற்றெனல் 

வெளியேயாம, பின்னுஞ சில சவளிப்பாம். ] 
‘ : ஆரியா்களது புராதன வேதமாகிய இருச்குவேத மு; “A 

வஞ்தபும் இருவித் அருவிப்பார்ப்பிலும் சவம் எனும பம்!
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பொருள் இயல்பு சாணப்படமாட்டாது எனறா சைவதுல் ல்லில் 
ஞானஞ FILS GHW rp@etrutr sand, Cagrean, 5%: 

கள் பணடைககாலதத பிழரும ஆரியரும எனும தூல 31-ம 

கதைக காணக 

அரியா இரதியாவிற புகுஈகபினனழே ஆரியபாகைத 

மூறைசெயயபபடடம ?? 

₹ அரியா UGE OS மூனனயே தமிழர் Mes ராகரீகமு 

டைய. ராய இருதனா எனபது இருக்கு வேசததினாலேயே 

இனிது ௮றியபபடடகதகொனறாம ஆரியா நதுஈ இக்கரையில்! 

வ குடியேறிய சாலச கல உளகாடடில இருகத தமிழர் எமு 

வசை ௮ ரணமனைகளும கதொணணாறு கோடடைகளும உடை, 

யராய வாழகசனெொனறு இருஈகுவேதம உரைதருனறத 

எனரா பணடிதா செளரிராயம ௮அவாகள உபநிடதங்களில் 

பெருமபானமையானவை வெண்ணிறப பரதேசிகளான ஆரிய 

GES முறறும புறமபான வேறொரு ஜாதியாபால உறபதஇ 

யானவைசளெனபதறகு மிகசதெளிவான சாகதியகஙகள் அவவு 

பரிடதககளிலேயே இருகசனறன 

14. &, யவாகள, 

4 

எனறா [2 சுநதரமபிசளை 

இவற்றால தமிழபபாஷையும சைவசமயமும சமஸூருதத் 

கிலிருநது மொழிடெயாததுதவுகனெரோம எனசகூறும ஆரியர் 

சளின உண்மைததிறம ஈனகு தெரிகினற தன்றோ * 

உதாரணமாச தெனண ச திய சரிதமாகயெ திருவிளையாடற் 

புசாணதசை இவாகள ஆலாசியமானமியம எனறு சமஸ் 

Soe பெயாபுனைதது அகனைத தமது மூாலெனறு தமிழர் 

அறியுமாறு விவகரிப்பதும, சாயனமாரகளெனப்படும அறுபத்து 

மூவரும தெனணி௫ஈ தியாவில வசிததவாகளாயிருகக Har Sor gp 

சிவபததி வலிளககத்தைககாட்டும பெரியபுசாணமெனபதையும் 

த்ம்து சமஸ்த பாஷாப்பெயராயப பகதவிலாசம cer p 

தது த தமிழர் மருள விவகறிப்பஅ௮, ஆதிதமிழ qr age



30. 

ees ச.ஙேத நூலுக்கு இராவணீயம என்றுசமஸ்9ருச 

Ouse wasps தாங்களே அதை மூதல் எழுதறகானோம் 

என்று வைத்திருப்பதும ஆயெ இவற்றையெல்லாம சால் உயத் 

அணருவகால, ஆரியாசகள பண்டைய தமிழ நூலகள் பலவற்றை 

யும். சாளடைவில தஙகசது க்ஷேமததிறகு இயைபாகும் வண் 

அம், தவகளுக்குத சோற்றியபடியே கற்பனை பல புணாததித 

தீம்மின தவேைமையே தலைமையாமவணணம் மருட்டிவிட்டாகள் 

எனலாம், 

16 Ramayana and Mahabharatta. Neither of 

‘them has come down tous im its original dorm, 

Additions, interpolations and altekations seem to 

‘have been made from time to time to the Maha- 

bharatta till the 10th or llth century A D. and to 

the Ramayana at least up to the 2nd or 3rd century 

which have given rise to many anchronisms 

[Tamil Studies, Page 51]. 

ஆரியாகள “இரதியாவின பழஞசரிதைகளாகிய இராமாயணம 

ட மசாபா.ரதம எனபவறறைக காலததிற்குக காலம மாறுபடுதத, 

அவறறின உண்மையறியழ்சாகாதபடிப பெறிதும மயஙகசசெய் 

் துவிட்டனா கம்பா இசாமாயண மெழுதியதும இற்றைக்கு 

சுமா 755 வருடஙகளேயாகினறன, 

புராதன சமயமாகிய சைவம பிராமண மசததிறகு மூறபட் 

டதாயிருகதாலம இராவணனாதியோ சைவாகளாசவிருப்பதி 

_ ஞலேயும இராவண விரோதிகளாதிய ஆரியா காலதேசவாதத 

_ மானததை எண்ணியஞ்சிஞாகளாக சைவசசை அனுசரித தவர் 

களாகவும அல்லது, சைவசிறப்பை யுள்ளவாறுணாஈது அனுசரித் 

ட தவர்களாக இருநதும பிறசாலததிலே தந் தலைமை எக்குடீ 

ஓங்கும்படியாகப் பிரமம, விஷ்ணு, உருத் திரன என yug ss 

etre splsg sum@ag 58 song gorn, இதன் கற்



பிசதலத Crregiler, apserag ora seu Boro 

ஆரியர்சள் மாறாய்த தர்தலமையே விளயகுமபடி ap sar an ge 

தவகள் தசழையாகய பிரமாவே முதல் சடவுளென்றபடி யமைத், 

தனர். இரண்டாவதாக வளஙகெழுமிழ இசதியாவில் grees, 

இருசதுவாழச சாரணமாயிருகத இராமனைச் குறிபபான் 

கிஷ்ணு வென்றார்சள், மூனறாவது சிவனைச சடபில வைத் 

தாசாக உருததிரன எனமுாக௪, ச 

இவாகள இவ்வாறாக முமமூாததிகளைததாபிததுககொணடு 

மும்மூரத.திகளுகருக சோயிலகள கட்டுவிதது அவறறிறகுத தங் 

கள எண்ணம போனபடிச சாதியாதார சதைசளையும ஏற்பு 

டுததி அகசால ௮.திகாரிகளாய் இருஈதவாகளை மஏழவிபபாராச 

அனஜேோரின பூவ ஜெனனம் புணயஜெனனமென முசஸ்துதி 

சள பலபுரிஈது முமமூததி சோ.பிலகளைசகட்டுவிததுஅவறறைத 

தமது (011106) ஆடீசுகளாகசசெயது swans alg gs 

சொண்டு சாதி பேதததை நிலைபடுததும 9G25reegm seu 

சொண்டவாகளாச இருநதாகள, ௮சசால சைவசமயமானது 

ஏத சடவுள வணசக முடையதாச விருஈதது. சைவசமயுக 

சொணட கடவுள இலச்சணமானது தறபோதிய சாகரீச 

மு.திசசியிற பெற்பபடும மாசிலலாததனமையைப் பொருத்தி 

WFTW 

'காணவுங கழுசவும படாத முதல்வனுக்குத காமரினைதத 

வாறு உருவஙகள சமைத்து வண்ககல பொருநதா தாசலின், ் 

அ௮பப. ரம பொருளை ஒருபிழமபாகச கொணடு வழிபடுதறகு pr . 

அறிகுறியாகப் பிழம்புவடிவான சகதுரு நிறு தினா '%4ததது!! 

என்பதற்குத் : தெய்முறையுர்தறி ' எனறுசை கூறினா ஆரியர் 

நசசினாககினியா சகது? எனபபடும் இதுவே Beam, 

wes சிஓுலிககம ் எனபபடுனெறது, இசசிவலிஙக உருத் 

தான் மிசப்பழைய காள்தொட்டு எலலாச சாதியாரானும எல் 

லாததேயதசாரானும வண ஙகப்படடு ae 50 sore சரித்திரயா
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-ராரய்சல்ல பண்டி தர்கள் உரைநிறுவுசன்றாகள் ?? பட்டினப 

மலே ஆசாயச6 57-ம பத்கஙகாண்க. i sella வணக்க அறி 

. இறியே இரசாளிலும ஆதிதிராவிட மச்சள்பால் விளககுனெ 

தி. மாததடியினும ஒருகலலைஈட்டு அதனை வழிபாடு செய்து 

"வரும வழகசம் பெரிதும ஆதிதிராவிடரிடததே காணப்படு 

aps. இதகதகைய அ௮ருமபெறலான சைவசமயமானது aff 

Cu gus பாசாட்டாததாய் இருஈத.த. . 

ட Concerning this the Government Epigraphist 

‘writes as follows.—The Saiva creed ...... does not 

appear to have paid much attention to Sastric karma 

‘but taking unsullied devotion to Siva as tts basis it 

received into tts fold all classes of people without 

any distinction of caste. This Catholicity of the 

‘faith rendered it not very popular with the orthodox 
. Brahmans 

(Tamil Studies Page 292] 

சைவசமயததின புராதனததையும, சைவசமயம சாதிபேத 

போறரறுதிருததலையு குறித்துககொணட ஆரியாகள் இசசம 

யத்திறகு விரோசமாக இராமன பெயாவிளஙக வைணவ சம 

' பத்தை ஏறபடுததியகாக சரிததிச வலலுசாசள கூறுனெறனா, 

ப் e_stremosé.—Dr, Pope’s statement that the 

“Vaishnavas system has beena formidable rival of 

'Satvaism since ]2th century. 

ர 2, ஸ்ரீரிவாச ௮யயஙகாா, 14.&., ௮வாகள கூறுவதாவது , 

சைவ பெரிய புராணததுள் புகுலபபடும சாயன மாாகளின் சரித 

“gw garg சாலமும ஆரரயசிக்குப் பொருததமாகவுள, 

- ஆனால பெரியபுசாணததிறகு எதிராக எழுதியதாய வைணவு 

ஆழுவாகளின காலமும் சரிதமும மிசகு மு. ரண்படுவதாசவே 

வள்ளன என்றவாறு,
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இவற்றுள் இலவறறைத தெரிசதுக்கொண்ட சைவாகள் 

'இவவுணமை வெளிபடுமாறு பிராமணாகளின தச்த அல்ல; 

முனனோனாயெ பிரமா பொய்சொலலி அவனுச்குசசோயிலுமிருத: 

தீறறசா) சவபிரான பிரமாவின்சசைச சொயதுவிட்டவனாகும் : 

சிவன (பிராமணா வணகரும) சூரியனது பத்களைசசத..... 

செய்தவனாகும் இயமனை உதைதசவனாகும என்று கூறற்சாயினா் 

ஆரியாகள தமிழ வேதததில கூறும தேவதைகளை இழிததுச் 

கூறறகாயினா ' இவவாரியா முன்னாடியே சமஸூருதத.தில எழு 

வைததிருஈது பொது ஜனங்களை ஏமாறற வெளிபடுததிய சாலையி 

லேயே இரத வழககு ஏறபடடதாக விருககிறது பினனர் இலா 

கள ஜாதஇிபேச நிமிததம் எவவளவும முயனறு பிரமாவைப பதியாச 

வைசகத துணிஈதும,பிரமா பொய சொலலியெனறு பொது ஜனவ 

களுக்கு விளககமாய விடடமையால தஙகருததொருஙகே நிறை 

வேறறச கூடாதவராடிப் பிரமாவைக கோவிலற்றவராக நமுவ 

விட்டாரகள். 
॥ 

“ ஆனால் இவவாரியாகள வெகுராளாக வது தஙக யிருஈத ௨” 

இகதியாவில், அ௮ஜமீ£ எனற ஒரிடததில மட்டுமே பிசமாவுக்கு jz: 

கோவில கட்டுவிச்திருப்பசாகத் தெரிகிறது, இரதத திரிமூர் த yw 

வாது நிமிததமாக கரசியிலிருஈத சிலா வியாசரை கோகி நீங்கள 

ஏறபடுததிய முமஞமாததிகளில தலைமையாவார,யாவர் எனறு Sere, 

வியாசரானவா ( இராமனாம) சாராயணனே பசமபதியென்௮ sens 

கையை உயாத்தியவனவில அககிருக்த வீரமுஷ்டி யென்ப {| 

உயாததிய ௮சகாததை வெட்டி விட்டதாக சிததூ ஜிலலா ஆறா 

லது சோட்டுத் சாபபு எனப்படும் ஒரு புத்த௪,த.தில எழு சப்பட”் 

டிருககறது 5 

உ சாதி6பத நிமித்தமாக இவவளவு பாடுபட்டுச சைட 

முறைகசப் பிரம விஷ்ணு மார்க்கததையும் சாதிபேததைப்ப, கட்க ் 

புத 'சைவமதத்தையும் இவர்கள் © UGS Beats gi :
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22 மக்கள் tbe rights பதியிலக்கணகசசோச் garg TOs 

செண்மெ அவற்றை மறைலாசவே, மருளாம்படி எழுதி யிருச்ன் 

சர்சள. குசையாற்றானே சமயச்சுற்கு மறைடுயன்றும் எருபெயா 

புண தனர்... சடைரியாகச் கூறுமிடதது ஆதி Ban Stace 

‘Gate auras AP Bad Can—pmsGia Cans ஆ. இரு 

-மாள்கே , Seip omy Carr எனச்சொள்ளுமாற பண்னடக்நாளத 

அமிழரும் ஆரியரும் எனும் நூல் தருகின்றைக கர்ண்க. 

ட இஙகனம் ஆரியாகள் மதபேசம ஏறபடுத்கியது ஜாதி 

*சசை நிலை படுசசற்காசவே யனறி வேறல்ல. இவ்வாறாக 

3
 

paras மதமருள் சாசிரஙகள எழுதியதினாலேயே மறையோர் 

னவும பெயா பெற்றார் 

மறையோர் தாமே ஜாதி பேத மேற்படூத்தினவா, 

- என ஈனருணர்தற்கு ஆதாரமாசலே, தன் வயத,சனாதல் மூச்லிய 

, தூாயவெணகுணமுடைய பகவனது ஆலயஙகளிலேயும் சாதிபேச 

. விதி-0ககுகள் போற்றப் படுகனறது. இராமனாதி ஆரியர்கள 

'தென்னிர்தியாவுசகுள பிரவேடிப்பதற்கு முன்னர் ௮சஸ.இியர் தென் 

, ஜிர்தியாவில வா இருர்சாரென் இசாமாயணததால் தெரியவருனெ்ற 

Agri றாத ௮கஸ.இயர் தன்னோடு 18 இசாஜாக்களையும் 18 குடி. 

- சளையும கொடுவா அருவாளரைத் துரத்இச் காடுகெடுச்து நாடாச் 

கிஞா எனத் தொல்சாப்பியத்தில் ஈச்சினாச்சினியர் உரை நிறுவ 

சிரா. ஆகலின் இர்சப் பதினெட்டுக் குடிகளுச்கும் முற்பட்ட 

பசாச இர்இியாவில் இருர்த பூர்வகுடிகள் சாமே ஆதி திராவிடர் எனப் 

"ர் எனலாம். ஆனால் அருவாளர் அுரச்சப்பட்டார் என்பதாஸ் 

கவர்சள். சென்றோடி opts விடம் எதுலோ வென்பதும் 

௪ இஏர்களோ சாங்காணும் ஆதிதிராவிடர் என்பதுஞ் சல்கை 

ன் ற்று. ° 7 

....” சனெனில் *4உலக் சரித்திரம்” என்ற தூலிலே 64-ம் user 

எஸ் எட்கார் சான்டர்சன் தருக சாவது '*ழமிகவும் மழமையதாச்க
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கொள்ளப்படும் பண்டைய சாலத்திலே இஈதியாலானது 5° | 

சல்லாச ஒரினமககளை உடையதாயிருஈதது. ௮லாகளுள் இலட்சம், 

சணககான "பலர் இனனும சணடாளா எனும பெயரிய சாதியின 

சாய் வாழ்ஈது வருனெறனா என்றும், இவர்கள் பிற்சால,தீதில் தீம், 

சண பாகமாய் வது இலஙகையைச் சேர்கத புதிய மக்களால் கரத் 

சீப் பட்டிருத், சல் வேணடு''மெனபரா. இது தவிர், vi ஆரியர்கள்! 

தெனனாட்டாரை வெறறி கொணடாகனென்றும 'அன்னேகைச். 

அரசதி விட்டாகளென்றும கூறு தீறகு யாதோ காரணமும் சாண 

வில்லை யென்பா ஸ்ரீமான 1, பொன்னமபலம் பிஜஷ்ளை 14, *.. 
. va 

&. 5, நிவாகள. 

9யாதியால ஏற்படும் பூவ குடி.சள் என்ற ௮ருச்,த சம்பர் . 

தீத்தே அருவாளா தாமோ ஆதி சரொவலிடா எனற்காகஇன்றது. 

ஆனால், அற்றன்று, அருமாளர் வேறு ஆதி திராவிடா வேறு என் , 

பதைப பின்வருபவற்றாற காண்க, 

Ancient History of India. By Prof Max. Dunckere 

Page 8. “In epic poetry of the Indians we find mention: 

of black inhabitants of Himavat (1. e., inhabitants of thé 

snowy mountains of the Himalayas) and of black Cudra’” 

beyond the delta ௦4 (46 [றம்ப6. அதாவது வடவிஈதியாலி லுள்ள. 

இந்து ஈஇ பாங்கா கரிய நிறமுள்ள மலைவாசிகளும் இருஈ துள்ளார்” 

என்றலாராம், ் 

இது நிற்க இராமனாதியோ இராவணனோடு பொருத வர்த 

சாலையில் சேனையாக வர்.ச வானா மொசத மககள்-பலர் செனனிச் 

இயாவுள் புகுர் தனர் எனறும் இராமாயணஈ தருவதால் ஷி. அச் 

இயரால் 18 குடிகளும், பின்னா இராமனால் பல குடிகளும் 2...” 

ஏிந்தியாவுககுள் புகுர்தமர்ஈ,சனர் எனல் லெளியாம் ஷே 2: Agume 

யாகச் கூறப்பட்ட குடிகள் saat po வடவிஈதியாலினின்௮ 

ன
ள
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2 ரானெறார்கள், ass Furia அபபோதிருத ஜாதிகள் 

, (86)-ம பசகதஇில குறிப்பிட்டிருகசனற.து. 

ஆசுவே பெருமபாலும அ௮அனஸஷனோகளே தெனனிஈதியாவுக 

குள் பிரவேசிததவாகளாதல் வேணடும. ஆனால இவாகளில வேரறுகத் 

ென்னிஈஇியாவில இருர்தவாகளே அதி திராவிடா எனபபடுவா” 

அவர்களியாரோ வெனின் சாதிபேதமறற ஆஇசைவ சமயிசளான 

இராவணனாதி,யோரனறி வேற்றெவசே யாலா £ 

மேறபடி அசஸ இியரால கொணடுவாபபடட குடிகளால துரத 

தப்பட்ட ௮ருவாளரெனபா யாவரோ வெனின அ௮வாகளதாம தற 

போது குநுமபா எனறழைககபபடும ஒருவகைக காட்டுச சாதியா 

£ சின் மூதாசைகள் எனச் சரிசதிரககாரா கூறவா, இத அருவாள 

ருக்கும இராமன கொண்டு வாத வானர சேனைகட்கும இருஈச 

,பேசாதான என்னையோ * ஒனறும காணோம, குரங்குகளென ஆரி 

-யரால மதிசகபபடட இரசாமன சேனைகளானவை நீசிசோவரைப் 

. போல நிறததவராய, குளளாகளாய அதிக பலமுடையவாகளாயத 

'தோன்றினா, எனப்படுவதால இராமா ௮ழைததுவஈச வானரஙக 

. ளெனப்படுவாருககும குறமபரெனராய அருவாளருககும பேதம 

ஒன்றுமே தோனறவில்லை. இருவரும ஒரினதசவரெனறே கொள் 

wn pan Ban ng. அத i 

Ors arrtusargstCw spsnagshgveran இருளாஈகாடா- 

சோலிசா முதலிய மலைச்சாதிகளின் , மூதாதைகளாவார் எனறு 

'அராய்சீசி வலலா கூறுன்றா. எனவே வடதேசததினின்று இசா 

== 2னேடு சணடையிட வரத சிலர்தாமே போருககும் அலலது 

-ஙஇசாவணன ஒசையாருக்கும் பயந்து மலைகளிலும் குகைகளிலும் 

Seti g வாழற்காயினார் என்றும கூறலாம. அற்றேல்: அருவாள் 

அல்ப தென்னிஈஇியாவில இருஈது ஆரியரால் துரத்தப்பட்டா 

“எமனின் ஆரியர் தாம் நிகழ்ததிய பெரும்போரில் ஜெயம் பெற்றா
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மாகவேனும இருசதலவேணடும் அப்படிகடில்லாமல் விபீஷணன் 

சானே ஜெயககொணடதசாக வனறோ மூடிகன்றது 
f 

* The Aryan races had penetrated mto vast numbers - 

into the punjab and gangetic valley and had all but 
exterminated or eapelled the children of the soul who were 

either barbarians, and the population of northern Indian 

therefore 1s to the present day more or less of pure Aryan 
stock. 

இதனால அ௮ருவாளா எனபபடுவா தெனனிஈஇயாவின பூர்வ 

குடிகள் எனப்படும ஆ.௫ிதிராவிடா அலலவென்பலும, இசா 

வணன வகையாரே ஆதிதிராவிடா எனபதும உணாஈதேறறுக் 

கொள்ளத பாலசாம (11-ம) பககததிறகுறிகதுளளபடி வட 

இரதஇியாவுள புகுஈதிரு௩-க ஆதிகிராவிடாகள, பிற்சாலகதில குடி 

புகுத ஆரியரலலாதவரால துரததபபடடவராகா இராமன2 

சேனைகளான வானரம் என றழமைககப்படடவாராகாா 

ஆதலால ஆதிதிராவிடா எனபபடுபவா காடடுச சாதி 

வகுப்பினை ச சேர்சசவராகரா எனபது துணிபே. 

சில நூலகளின விவகாரபபடி பூர்வசாலததில இருஈச மசகள் 

கறகால மனிதாகளெனறம உலோகசால மனிதாகளென்றும நாக 

பெனும தா சாதியாரெனறம அறியபபடுகனறனா, இவறறை Ser 

ரிப்பாம.--சற்காலமனிதா உலோசகால மனிதாஎனும இவவகுபபா 

னது ஈன்ஞானம மீககுடைய ஐரோப்பியாகளின சூழசசயேயாம். 

இவை உல$ன் எலலாத தேயததாரின புராசனமாசலே கொள்ளத் 

பாலனவேயாம. இவை சாதி யிருள்கவிஈது பிததேறித தடுமாறும் 

ஈமது இர்.திய மக்கள் கொள்கைககு ஒ.த்.த.சாகுமோ * ஒருக்காலும் 

ஆகாது. ஆயினும கற்கால மனிதரெனபபடுபவா கற்களை ஆயுசமச 

கக் கொணடிருஈதவரென்றும் ௮வாசளே பிற்றையகாலததிலே .. 
ச டிட் 

* ® Ancient India” By. R. C: Dutt. C. I. E.: 
  

1 நு
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இருய்யுக்கருவிகளே உபயோடுப்பலரானபடியால் உலோசகாலமனி' 

. தர்சிளெனற அழைகசப்பட்டார். என்மும் கூறுவர், இநத வகுப் 

. மினசே ஆ; குடிகள் என்பதறகு யாசே மறுப்பா 1 

ஈமது சரித்திர புராதனபபடியே பழைமையான தென்னிச 

் இயவாசியான இசாவணனாதியோரே இவ்வகுப்பினைச் சேரரதவ 

சச்ன்றி ஏறக்குறைய 4000 அல்லத 8000 வதடகசட்குமுன் சென் 

ர்ச் இயாவுச்குட்புகுர்.ச இசாவணனோடு பொருதுகளத தொழிஈச 

Mure Huns கற்காலத்தவராயிருஈது உலோக காலத்சவரானா 

என்பது பொருஈதுமோ? எவ்வாறாயினும் சென்னிர் தியாவின் பூர்வ 

காரியார் எனததகக இசாவணனாதியோரே அ௮வ்வகுப்பினைச் சார்சத் 

| ஆதிதிராவீடரெனனாம் . | 

(l) Ape ள்சலும் ஒரு சாதியா இர்தியாவின பூர்வகுடி 

கள் என்பர், இஈதராகர் எனும் வகுப்பா£ தமிழ் இலசக$ூயதீதில் 

- தாணப்படும, மறவரா்--எயினர்”-ஒவியா--ஓலியர்--அருவாளர்-- 

பரச தவர், முதலிய சாதிகளின் தலைவராவார். இவர்கள் தமிழா 

களுக்கு விரோதிகளானவர் என ஸ்ரீமான் சனக, பிள்ளை 

யவர்கள் கூறுகன்றார, . 

» (2) ஸ்ரீமான், 8, ஸ்ரீனிவாச அய்யகசார் ]4. &. அவர்கள் 

ஃ கற தாவ. சரசர்சளே தென்னிஈஇயாவின் பூர்வருடிகளென 

லாம். சானியா €த்இயர் எனப்படும் (மத்திய ஆசியா கணடத 

இனர்.) வடவிர்இயர்கள் மங்சோலிய ஜா.இயைச் சேர்ர்தவராவார். 

என்றும், . ‘ டு ட 

(3) சாகசெலும் anisms பொதுவாச சாட்டுவூகளுச் 

கும் பாதலலோகத் தவருககும் :இலட்சியமாய்த் தமிழில் வழங்கப் 

படுகின்றது. இவர்கள் சேரசோழ் பாண்டியர்களுக்கு விரோதிகள் 

என்றும் கறுநினறார். ட் ் ¢ 

ஷு
 

னு
 

௨2 (4) பின்னும் (Tamu ஒரம் 80-ம் பக்கம்) புசாகன காக 

சென்பார் சண்டசாசண்யத்தைக் கெடுத்து காடாச்னெவராலார்..
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இகாகள் ௮ர்தக் காட்டை லெட்டற்கமாத்தப்படடவர். ஆதலாலே: 

இவாகள் வெட்டியா எனற பெயர் பெறறனா. அவாகளிற் லர் ' 

கிணறுகள் தோணட. அமாததப்பட்டபடியால அவாகள் தோட்டி 

என்ற பெயர் பெற்றனா. 

இவாகளின் தலைவர்கள் வேலூரா அம்பூர் மு.சலிய விடககளை 

அசசாண்டவாகளாகவும கெ9வு மு.சலிய பலதொழில்களையுடையர் 

கராசவும் இருஈதார் எனறம சொலலபபடுகன றத. 

(5) **நாகரென்பவா புராதன குடிகள எனபதற்குச் சாட் , 

பலவுள. இவாகள் இரண்டு பிரிவினராவ/. அதாவது முதலிலே 

குடிபுகுரதோ காகரீகசமறற மிலேச்சாகளா நஜிருஈசார்கள் ; 

பின்னர் வந்தவர்கள் சற்று நாகரீச முடையசர் யிருர்தனாசள் 

மூ.சீலிலே வரதவர்கள் ரீகிரோ ஜாதியைச் சோர்தலாகள். பின்னர் 

_ வக்சவர்கள கலப்புச்சாதிகளா யிருகதாகள. இவ்விருவர்களும 

ஆஸற்றிரேலியாவும இரதியாவும் சமபஈதமாயத் தரைபாக்தளதை 

யடைசதாயிருகதபோது தென்பாஙகரினின்று குடிபுகுந்சோரா 

வா. இல்வாறு குடிபுகாத இவர்களில் மூதல்ஸு.த crate Avent 

சாகர் காடு மு$ல்களில் வசிப்பவராஞார் இரண்டாவதாக வாச ra e's 
் a ௫. ந் க. 

நாசர் சஷ்னிமா௫மரியிலிருது விசாசப்படடணம். சாகபூபூர்.. 

மதிய மாகாணம் பரியாசம பரவிவாழற்கானா. - இவர்கள் தாம 

இராமாயணத்தில் கூறப்படும வானாம, இராக்ஷசர் எனப்படுபவா.' 

இவர்கள் எப்பேரது இச இயாவில் குடிபுகுரதரா என்று கூறல் எளி 
தானதல்ல. '” என்றும் கூறினா டூ நூலாசியா. 

இள்ளாறு தோன்றியகற்றுள் மு,சலால்து கூறப்பட்ட கருத. 

! இன்படி சாகர் என்பவர் எயினா மு.தவியவர்சளின் சலைகர் எனக். 

சொள்ளப்படின் இவர்சள் பூலதமிழ்த்தேயச் குடிசள் rere p 

தோவேண்டியதாகும். எங்கனமென்றால் அக்ூகரிகசத தச்ச, 

ஆராய்ச்சி வல்லுசரால் இற்றைக்குச் சுமார் 2270 கருடமென்று ,
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அளவிடறகாகுக காரலத்தசைக கொணட தொளல்காப்பியததிலே, 

அக்காலததிய மக்களை ஐுஇணை நிலத்தடியே வகுககுஙகாலை, 

குறிஞ்சிநில மசசளாவார 46 பொருப்பன்--வெற்பன--சிலம் 

பன்--குறவன--குறததஇி--கானவா -- கொடிச்சி என்றும, 

பாலை நிலமககளாவாா --எயினா -- எயிற்றியா--மறவா-- 

மறததியா எனறும் 

(pate கிலமககளாவா£ --இடையா--இடைச்சியா--ஆயர்-- 

ஆய்ச்சியா எனறும், 

மருதநில மககளாவரா ௨-உழவா--உழச்தியா--கடையா-- 

கடைச?யார் என்றும் 

செய்தல நில மசசளாவரா --பரதா--பரதஇயா-- நுளேயா-- 

நுசோச்சியா--அளவா--அ௮ளததியா எனும் கேடகபபடுவசால் 

காகா அசகாலத்தசே யிருத சமிழசதசாரெனப.து தேறறமாம் 

பொதுவாகத் தமிழ்பபாஷைககு இலககண மென்றெழுஈத 

'தொலகாப்பியததிலே, இசகாலததில விரிஈது கடக்கும் பாபபா£ 

மூதலி நரயுடு எனறபடியான சாஇகளும இருரததாகத சோன்ற 

வில்லை ஷே. யோதிய வகுப்பினர௫ம கிலமபற்றி வகுச்சபபட்டவராக 

இருஈ தவசே யன்றி இசகாலத.தில் மூச்சுககு மூரநூறு பொய பேசும் 

கதைகளைச கொணடு உயாஈதாமெனறு நடிததும, €ழ் குலச்சா 

'ரெனப படுமொருவா (தொட்டாற் பட்டுப்போம'' என்ற றப 

மதிப்பைக கொணடு உயர்சாஇபேசம பாராட்டா திருஈசனரெ 

னற ம தோன்றுகின்றது. 

குறிஞ்சி கிலமெனப்படுவது - மலைச்சாபான இடமாம் 

பாலை நிலமெனப்படுவது - ரீரிலலாக் கடு நிலமாம 

முல்லை நிலமெனப்படுவதது - காட்டுச் சார்பான” இடமாம் 

மருத நிலமெனப்படுவது * வயற் சார்பான இடமரம் ந 

ட... கெய்தல் நிலமெனப்படுவது - கடற் சார்பான இடமாம்,
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க் 

இஅதான அககாலதகிரு ச சாதிபேச காரணமென்று Sard, 

Slaps. அகவே காகரெனுஞ சாதியா இர்தியாவின wie 

குடிசள என்றாெறது 

ஷை. ராசா எனும விஷயமாய இரணடாவதாசக கூறபபட்ட 

இன் கருத்தாவது ராஈரே பூயகுடிகள் இவாகளுக்குப பிற்பட்டு 

assarser மதஇிய ஆயா கணட வா௫ிகள எனறாூறது, இவா 

கள யாவரோவெனின டீவாகள சாம பாணடியா சோழா சோர் 

எனும மூவரசா சாசுசியாரெனலாம இவாசள ௮௨ னம ET ETS CRS 

GY பினனரே குடி.புகாதோ சானபடியினாலேயும, பிராமணரலலா 

சாராயிருஈ தும, பிராமணரைபயபோல ஈடிபபத றகுரியராய Ha Sar 

கட்டளைககுட்படடலரான படியினாலேயும இவாகள சாகரை இழித் 

அக கூறும வேறு சாஜியராயினா. இஈதப பேதம அுறிவுவிளஙூய 

இககாலசதும இருசசல ஆகாரமாகவும சாகரெனப படுவோமே 

௮ திராவிடா எனம ஈபப வாகினறது 

மூனராவகாகக கூறபபடடதுள சாகரெனபபடுபலா பாதல 

வாசிகளெனக கருசுபபடடனா எனபதை கோககுமிடசது உல 

Mera மலைசள யாவறறிறகு முயாசத இமாசலச சணித்தான 

மேடடுப பாககரினினற குடியேறிகள செனணிரஈ இியாவுககுள 

நுழை-தனா. ஆனபடிய-ல ௮௩௪ அரநியர்களுககுத செனனிஈதியா 

வானது பாதலம பூம்க்குள இருக்கும இடம போலும தோனறி: 

யிருசகசலாம. ஆகவே சாகாகளைப் பாதலவாசிகள எனரூாா போலும், 

அறறேல இவர்சள சாகரீக'மற்றவரென்பமாயின வடபாலிருஈத 

பாணடவருள அருச்சுனன் சாககனணிசையை மணநதிருகச௪ மாட் 

டான பினனும ஈாசரீகம - ஈகா - காகரி எனற சொற்களெல. 

. லாம நாகா என்ற சொலலையே குறிப்பிடுவகாகவே மிருததலின் 

- சாகசெனபவா, சருஞ சிறபபும உடையவர்களாகவும, ஈகாகளை- 

பட்டினக்களை உடையவர்களாகவும், இரு5திய பாஷையை உடை 

யவாகளாதவும் இரு திருகசவேண்டும், : 
2
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(The India through ‘the ages.’ By F. A. Steel.) 

i* Page 2. It is not only that these Aryan invaders 

‘were themselves in a state ot civilisation which 

necessorily implies long centuries of culture of seperation 
from barbarian man; but besides this they found a people 

an India civilised enough to have towns and discipline 

¢roops, to have weapons & banners, women whose orna- 

ments were of gold &c &c. 

garg fur ge Sura. yeupeenrt gn&la7g பண 

டைய மசகள் சாகரீக முடையராய அரசியலாதி Fouys Gerws 

ஞூமுடையராயிருஈசனா எனறவாறு: இதனால ஏறபடுவது இஈதிய 

சரிசதிரஙகளில பழமையசான இராமாயணம ஒதும இராவணன 

அவனது கோட்டை கொதசளஙகளே குறிபபிடறகாகுமே யனறி 

வேறெனழமு, 

இவாகள சே சோழ பாணடியாகளுககும முஈதியவரா தலாலே 

இவாகளே ஆகி.திராவிடா என்றொபபவாகினற.து. 

சானகாவதாகக கூறபபடடதுள இவாகள அரசராக விருஈது 

௮சசாணடவாகள ; தணடக வனத்தை லெடடின இனஞலே Gare 

ose வெட்டியரா எனற பெயரும, கீர் வசதிககாக ணெறு சோண 

டினபடியினறாலே சோட்டியென்ற பெயரும இவாகளுசகு உண்டா 

யிற்றெனறம விளஙரகுகெறது. 

௮ரசன எனற ஈன்வாசதையே அ௮சாரனென்றும அரசக 

னெனறும தீயபொருள தரற்கான கற்பனையே போலும், இரத 

ஈர்கரெனபாரை இழிவுபடுசததும வணணம ஈற்பொருளடியே 

எழுஈச வெட்டியான் சோடடி என்றபதஙகளை யவற்றின வா , 

லாற்றினபடி யொழுகும சொழிலாளருக்கு இடாமல் சனை மாற்றி 

ஈன தொழிலாளருக்கு அப்பெயரைப் புனைத்து இத ரனர்தாம்* 

ரந்த நாகர் எனறபடிச் செய்து விடடனா எனலாம, அயினும
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இவர்கள் அசகாலத்திற்கு அரியசான Osha முதலிய தொழில் 

செய்தவா என்றமையாலும் தணடச வன வழகூனொலும் இத. 

காசாகளே ஆதி இரொவிடா எனறு ஒப்பவாடின்ற.து. 

ஐஈ.தாவதாகக கூறப்படடஅதுள சகாகரென்பவா குறிததற்காகாதபடி ' 

பழமையதான வெரு புசாதனசாலததிலே இகதியாவுககுள் டுடிபுகுர் 

சோர் எனம குறிசசபபடடதோடு, அககாலமானது ஆஸ.இிரேலி' 

யாவும் இகதியாவும சமபாசுபபட்டிருச காலமென்பதால் (87) 

பககததில ததுள்ளபடி 8000) வருடககட்குமுன்னா இவர்கள் : 

தென்பால ஆஸதிரேலியாவிலிருது வஈதோசாவா என்றும 

பெறப்படுகிறது இகஙன மிருகக ஏனைய வடபானமககள குடி. 

யேறியகாலமானது மிசவும உசசமாய ஏ நறிககாணிலும ௦000 வரு 

டஙகளுககு மேமபடுவதாக, ஆதாரம ஏறபடுவசாயிலலை ஆதலால 

காகசே அஇஇிராவிடா எனற்றுணிபு. 

பினனும சாசரே வானரா இராக்ஷசா எனறதை கோககு 

மளவில, வானராகள (88) பசசசஇல் விளஙகும வாலமீ௫ி கூற் 

மினபடி வடதிசையினினற வாதலராகினறமையால சாகரென்பவம 

வானர சாதியைச் சாஈதோராகா இராகூசரோ வனணோ எனின 

ஆம எனலாம எனனை 1! இராடசசா எனபதின பொருளாவது 

46 ரகஷ£ம--யாககாகக ”' எனறபடி காககுரதொழிலின வர் பின் 

னும் இராமயணததிலே இராவணனாகியோரையே இரட்சசசெனறு 

கூறுனெறபடியினாலும இச இராவணனதானே காம காணும ௮௪ 

சாகளில மிகவும புராதனசாலதசனாகச சென்பாறகண அரசோச் 

னவஞாசை விளஙகுகனறமையாலும காகாதாமே இராக்தர் என் 

ழுழைககப்பட்டார் என்பது சாவது இர Ae sin Cour GL. 
/ 

எயினர் மூசலிய தமிழ் இலசசணஈதரும சாஇிபபெயாகளும். 

இலாகளுககு, எயதியதுபோலக, சாலாஈதரததில இவாகளுககுப் 

பையர் எனறும் ஒருபெயா புனைவுற்றசாகச் சரிததிசீககள் கூல 

இன்றன பைறையா எனற கொலலவினலாரலாறு/சானல சன்னிங்சாம், 

ட்



் | வெட்டர்னோ, டாக்டர் அப்பாட. அவர்சளின் சமஸ$ூருத ௮ராயச்ட 

ஜின்படி பறையா மலைவாசிகள (சாகர்) அல்லது பொறையன்-.- 

இன்றபேர்தானே பறையர் எனறவாறாடன்றது ' {Beard பறை 

யர் என்றபெயா ஏயினாகளுககு உரிய பெயா. எனறு கூறினா, 

எயினா, நாகரென்றுணர்க, பாறையா எனறது எனனோவெனின் 

சாக வமசததவனாகிய இராவணன் சனது சாலததிலேயே Ges 

Carlen கொததளங்களையுடையவனாக விருர்சான எனபது 

“வெளி ௮௩ஙனே இராமனாகவ1து இராவணனோடு போரபுரிஈதார் 

'எனப்படும விஷணுவானவரே ஆதிதிராவிடததிருஈது புகுழோஙூய 

ப மாபலி சககிரவாததியையும வதைசசாரெனற கசையினபடி மாப 

We சககிரவாததியின தரணமனையும கறபாறையையே குடைந்து 

அமைததுளளசாயிருககனறது அதனை இனனுஙகாணகின்றாம. 

“The sculptures at mavalipuram have reference as 

well to the religions worship of Siva as of Vishnu, 

principally however to that of Vishnu. On the other 

hand as for our present knowledge extends we find not the 

least trace of the service of Buddah ” (Antiquity Historica, 

Researches. By Heeren ) 

மாபவி புரமானது தமிழ்சசைவ மன்னன அ௮ரணமனை. ௮௧ 

மிசா பழமையானது புததாகாலததிற்கும முறபட்டது, இதத 

கசையதாயக கறபாறைகளைசகொணடு ஆ திதிராவிடா வூத 

“ திருகதபடியால பறையா எனறழைகசப்படடா ரென்றும் 

(கொள்ளலாம். பொறையா என்றது என்னோவெனின, சங்க 

- தூலாமெ UE PDOs Ss தருமாறு பொறையா எனப்படுவா 

தமிழச சேரசாட்டசசராவார். இவர்களில தகடூரேறிந்த பேருஞ்சேர 

._லிரும் போறையெனபாா ஒன்று, மற்றொனறு. குடக்கோ 

இளஞ்சொரலிகும் போறைஎன்றும் ஷீ, நூலில் எட்டாம பதிசம், 

ன்ப தாம பதஇகததால், விளங்குகின்றது. இவர்கள் திதிழர்சே



நத. 

யெனபசற் இிலககாக அவவிரு மனனவாகளையும முறையே: 

தமிழ்ச்சஙகப் புலவாக்ளாகிய அரிசிற்கிழச்ரும, 'பெருங்குன் தர் 

இழாரும பாடி ஒனபது, நூருயிரயகாணமும (puns Poulan | 

காணமும பரிசிலாகப பெறரா எனபதால தெரிகினறது, ஆத: 

லால தமிழககுடிகளாயிராக ஆதிரிரொலிடாகளுககு அதப் ' 

பொறையா எனற பெயாச்சிசைவினாலேயே பறையா என்ரு 

யிறறோ வென்றுஞ சஃமச௫கக இடனாகிறது 

இஈதப பொறையா எனும அரசாகளினகாஉம ஏறக்குறைய 

இறிஸஅவுககுபபின இரணடாம நூறறாணடேயாயிருககலா மென் 

பது ஆராயசசியுடையா கொளகை இக are Casta vp 

யா எனறவுராதசை யுக சாகவும ஸ்ரீமான 1] ஸ்ரீகிலாச அுயயம் ' 

காரும Bloor (mp இ௫சன சா£பாக, *£துடியலா பாணன பறையன் 

கடம்பனென றிரசான கலலஅ குடியுமிலலை ”' எனற புறசானூற் 

றின மேற்கோள எடுச அ சவியசலலாமல 

270 0௦ ௬௦4 ப்ரம் the name paratya mentioned cither in 

early Tamil literature or in the inscription untill we came 

down to the time of the great Rajaraja Chola A D. 1013 

from which period it evidcntly obtained currency as a caste 

denomination.” carnug, star @o5u Ue pucr orgy பெய 

ரைபபற்றி விசரரிசுச ல இபபெயரான.௪ இழறைககு 907 வருடங் 

களுகடுமுன் ௮ரசாணட இராஜராஜ சோழனகாலமபரியா சம்உள்ள 

சிலாசாசனங்களிலும ௮லலது பழச சமிழ் இலககியஙகளிலும் கூட 

பறையன என்றோசொல இருகச்ச கண்டதில்லை எனகிறா, ஓ 

ஐஙகரா அவாகள் இவறரல பல றயாஎன்றபேயா சநிறேறக்குறைய 

900 அல்லது 1000 ஷூசதிறகு மூனனாசான உதிததிருக்க வேண் 

டியது. மேற்றா சவறமுல் ஈாகலமமிசத.து இசாவணனாதியோரின்; 

-சா சதியே ஆ.இிரராவிடா எனறிதுகாறு௩ கூறியிருகசப் பின்னும் 

ஜொட்டாசா பெயராலும பறையா என்ற பெயா ஓர்திருச்சஜ்ா



அஇமன்றது. சாதேசத்திற்கு இடமாம, இதனைசாம் விசா 

AS Guar all ov இதுவுமொருசா£ பொருத முூடையதாகவே 

டரீதீதான்றுகெறது. எங௩னமெனருால் ஆரியர்சகும முதல குடி. 

“புகுத மாறராகியரோடு இராவணனாதியோ கலா வாழாத 

் தாகவும சரிக இிரஙகள கூறுசகினறன இராவணன தேசம இரதியா 

மூழுவதுமாய விளககிற றெனறும முனனா கூறியுளனாம. 

அடைசியாக இ. பி 12-ம நூற்றாணடின பிறபாகததில் பாணடிய 

இசாஜ்ஜியத தில இரணடு ௮ரளெஙகுமாராகளுககுள யா£ சிம்மாசன 

மேறுவசென விரோதமுணடாகி ௮வருள ஒருவன இராவணனது 

இரரஜதானியான இலஙகைததிவின ௮ரசன் பராகரமபாகுவின 

. உதவிபெறறிருஈசதாக ஆயஈதோர கூறுதினராசள நிற்க சேரர் 

கள் றாம்பததிலேயே தஙகள சாடெலலரம மராடட குலவரசா 

் களாலும சோழாகளாலும மற்றும பினவாத அ௮ரசாகளாலும கவரப் 

பெற்று அவர்கள சிறறரசாகசளாக ஓடுஙகிப பின்னா ௮வாகள குலும 

இருந்த இடமும தெெரியாமல wo ps gS near.” (எனரூா 

ஸ்ரீமான. 1] & இராமலிகச செட்டியா 13 A.B L,) 

ர் 

* “ சேராகள இவவாறு க்ஷ்ணமடைவதற்குச சிலநாறு வருடங 

களுககுமுன் சேோனது சமபச்இியாகிய! செ சாழமனனவன இலஙகை 
+ 

*யரசனாகவிருஈத கஜபாகுவின்தசழையோடு போ புறிஈது இலஙகை 
ர 

லூசிகளில் 1200 போகளைச் சறைபடுத்தி அனனோரைக காவேரி 

ஃய்£ற்றிற்குக கரைகடடும வேலையிலமாததினானெனபா. இதனால் 

. ஆதிதிராவிடராய சாகவமிசததவர் சேரராட்டிற்குள்ளும் yess 

 ருந்தனா ஏனறும Ogf@ ng} Agaer Au Tamil Studies 

403-0 பககரிதருமாறு இலஙகையிலிருஈது மலையாள தேசத் 

இற்கு கொணடு வாப்பட்டவாகளே தற்போது ௮௧2 மலையாள 

தேசத்தில தீயசெனறு வழஙகப்படுகிறாகள் என்பதாலும் இர 

‘as oo @Qéarag ha ET PGs Sa@rers படுலதாலும், 

னறும் பின்னுமொரு 'பெயாபெற்றவராடு சந்ணமாமினோ 4a 2 ல்
 

rh



சாட்டரச பெயரால் பொறையா ஏன்ற சொலலஏ வே பறையர் 

என்றழைசசபபட்டா£ ஆதி திராவிடர் எனலாம, எனனை [பஞ் 

சாப் தேயத்திலிருரது செனசன்னடததிலுள்ள கோகாணத்தில் 

குடியிருதசல் நிமிததமாக சில பிராமணாகளைத தமிழரசர்கள் 

கொணடு வாததாகவும் ௮௩2ஈ கோகாண-5 திலே இர்தப் பிராம 

ணாகள தங்சவும் தஙகஞடைய சுயசேசமாகயெ பளஞுசாபுக்குத் 

திருமபிப்போசாமலும இருபபதறகு அடையாளமாகத தங் 

களது பின குடுமிகளை௪ சதைகதுத தலைககெதிரே குமிவைத் 

அக்கொளள அரசா கறபிதததாசவும, அஙயனே யவாகள் முன் 

குடுமியுடையவாகளாக (ஈமபூரி பிராமணா) தமமூன்தோன்றும் 

ஏனைய மசகளெலலோரும இழிஞா எனறும பேதம் பாராட்டு 

பவ. ரானா , எனறு கேடசப்படுவதாலும, சமபூரி பிராமணர் 

மிருத தள்ள இடம சேர காடாகவே .பிருகதலாலும, சாதிபேத 

மூள இலாகள, சேரா எனறும காகரெனறுமுசாள பேசசதெரி 

யாமல சாசராய அதிதிராவிடரைப பொறையா எனமழைததி 

ருச்சலாம, ஆயின இதுவே பறையா எனறான துபோலும், 

அலலது பறையா எனபது தொழிலை மூன்னிட்டதாய் 

இருப்பின, பறையாகள புராதன காலததிலே உழவு செசிவு 

முதலிய ௮ரேச வேறு தொழிலகளுஒ செயதிருகதவாகளாசத் 

தெரியவருகிறது — 

1910-ம் ஜுஒிலைமி' 25௨ “' மதராஸ் சவான் மெணட் எபி 

சாப்பிஸ்ட் ரிப்போட் குறிசகினறபடி மூடிபபசசாவூ Bory 

கோவில உரிமையைப் பற்றி ஒருபறையன | 6-ம தூறராணடின் 

சாசன 3 தரவோடு வழகசாடியதில பறையா பக்கமே ஜெய 

மாகத்தாப்புண்டாயிறறு ?* என்று தெரியவருகிறது. 

The Parajyas or the modern representatives of 
the ancient Eyinas,as Dr. Caldwell rizhtly observes, 

thu8 constituted ‘a well defined distinct ancrentt. 
Caste independant of every other. 

(Tamil Studics 0௨26 81]. 
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ஆணி: 

என்பதினாலே பறையா புராதனமானவாகளென்றும பிற் 

'சோலதஇிலே yess ஒவவொரு சாதிகளிலும கலப்படையாத 

சயாதீனமானவாகளெனறும் தெரியவருற.! “பினனும் இவா 

|௪ள் பு ராதனசாலததிலே ௮சசாகளாகவும சிரா*த்தலைவாகளாக 

அம் இருகதுவாழநதது சானரமுகத தறசாலததிலும தஞ்சை 

தருவாரா சிவாலபததில விழாக கொணடாடுக காலை பறைய 

செனப் படுவரிலெ-ருவன் வெணகொடை பிடிததவனாய் எஸ்வச 

"னோடு ஊாவலம வருவதும காட்சியாயிருககறது, செனனை 

பெத்துசாயச்சன பேடடையில உளள ஏகாததமமன் திருவிழா 

-விலும இகதபபறையரிலொருவனே அ௮மமனுககுத் தாலிசட்டு 

"பவனுகவிருகனெபான. 

பினனும செ௫னிஈதியாவிலே அமமன உறசவகாலததிலே 

பறையன ஒருவளையே ௮.௫௧ சிறப்பாக கொலுவிருகக வைப்ப 

தூம் ஐஇிகமாயிருககன றது. 

( பின்னும (வட. இஈஇயாவில்) உளளபிசாமணாகள் தாங்கள் 

, இிருமணஙகொயா ர ய்காலை தாலிகட்டுவறகுமுன Blo stun wy 

ரின் ௮னுமதிபெறம ஐஇகம இனனும இருப்பதாக Rev. 

Andrew தனது 1960088604 Class Mission Report egw 

புத்தக, ததில குறிசதிருககினறா,.. 
இததியாசிடால பழையா எனபது, இனறுகாறும பொயச்ச 

தரப் பிரயோகசதால தோனறும இழித தன்மை யுடையரா அல் 

லது பண்டைய மெயசசரிதஙகள்கூறும. சீலமுடையரா வென் 

பதை இதனை வாசிப்போரே தெரிசதுகொள்ளலாம், 

இத்தன்மையான சிலமபொருகதிய ஆதி இராவிடர்கள் 
veo owO rendu g பறையடிககுந தொழிலினாலெளின், 

அதுவுமொருசா பொருதசமுடையதேயாகும, எகங்ன்மென் 

ரல ஆத.இதிராவிடத த$லவனாஇய இசாவணன் றத Fae s 

விற்பனன sae yssrossin எழுதிவைத்இருசத இசாவ 
gle Suere ene s நூலானது தன தசண்ணிய, தமிழிப்ப பரவை 

V derma yt 4 
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யில இல்லாது சமஸூருத5.இல் அமைக தசகொண்டதம்* 

இசாவணனத சால.ததிறகுப பீனனரே தோனறிய சாமவேதத் 

Hoge சாபுடையதெனப பிறசால தறபோது புக ழப்படுவ,து. 

மாய ஒனமையொருபாலிருததி கோககுமிடசத, தோறகருவி-- 

துளைககருவி--சஞசசகருவி--மிடறறுகசருவி யெனும் சதாச் 

கருவிகூட்டமே சதாகசசேறி யெனறழைக்கபபடும , ஆதலால் 

இஈதசசக£௧த சடைபினபடித தோற்கருவி வாபெபவன் 'பறை 

யன எனறம பாடுபவா பாணசெனறும யாபு பபாணசென தன் 

பெயாகள அதிதிராவிடராய இராவணனாதியோசககு உண்டா 

னதாகச தெரிவசால பறையன எனபது இழிவான பொருள- 

பாவனைதரும இககாலததுப பெயா போலாது ஈறபெயராகலே 

அககாலத திருகதிருககலாம பினனும அக்காலததிலே , 

ue தடாவுட லுமபாத தலைபடு முழவம 

சானமுகா தடடி நடுமுக முரபப '? எனற கலலாடக சாட் 

GF pas மூரசமாதி பரைகளா இருகதள௪ தாகததெரிசெற 

பிற்சாலததிலே சணணுமை-முரசம-பேரி-உடுககை-இடகசை 

vy 

பேசி--படகம--கைததரி--முழவம எனறிளைய பறைகளும 

அதனை வாபெபெபவாகளும ௮கசேகமாகவே தறபோதுக காணப்படு 

வதால இலாகஞகும பறையா எனுமபெயா தொழில நிமிதத 

மாக௪ சேரவேணடியதாகவே யிருமம அபபடிச செலலாமல் 

தற்போதும பலதுறைபபடட வேறுதொழிலின ராகவுள்ள ஒரு 

மககளுசசே பறையா எனறபெயா சாதிபபெயுராக விளங்கு 

௮இன தாறபரியமாவது இவாகளை ஆதிஇராவீடா எனறு வஜி 

யுறுத் தூம பாவனையாகவே யிருகசென ற சகெனலாடி ~ -ஆசையாத் 

ருன்போலும் அருணாசலக் கவி.ராயரும தானயாதம Berean, 

சத்.திலே (சுந்தாகாண்டம்) ' பறையா ஊரிலே எறையிருர்சு. 

, இவென்னைப் பரிசது சைதொவோரோ '!! எனறு இசாவணனிடஞ் 

சிழறைபட்டிறாச்த சை புலமபுஏதாயத தருனெரா, ப 

4இவற்றால பறையர் எனற பெயா எல்விதமாசச 97அச்டப் 

wrid@ghs அழ-இராவணனாதியோரைச குறிட்பிப்பதாய் gs
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இ.ராவிடா என்ற பெயரினை வலியுறுத்துவதாய் விளக்கு 
Mens CWS Sears. 

( பினஜும் இவபெருமான் உடுககைப் பறையுடையளு தலின் 

சிவனும் பறையன , 9வகணமாகய நந்தி மத்தளப் பறை வா?ப் 

. பூவனாதலால் ஈகதியும பறையனே எனறு கூறலாம் பின்னும, 

 பறையென்ற சொல்லைப் பரியாலோிககு மளவில் பண்டைத 

_தீமிழசில்ப் பகுப்பாம், குறிஞசியாதி ஐஈதிணைசசணணும வெவ 

“Bay ud pear Biggs grer ar er ,gsCa அ௮அவறறை முழககினா 

சய மக்கள் ., , எலலவோருமே பறையா எனற முதுகுடிப் 

இபமர்சதிற்கதோகில்) என்னை | 

bey 

fa O pret aqnes®, யம்போத தடிகுறித் சப்ப றைப்பே 

் மிண்டிய துடியேவாலை வேடாதம பறையி னாமம், 

கொண்டெமு பம்மை யேறங கோட்பறை ழலலைக் Singh a 

இண்டி௰ மந்த முற்ற இளர்பறை இணையென் ருமே:?? 

; 6 நிறுவசா பறையே மெனப நேய்தவிற் பறையி னாமல்,?? 

எனரூா மண்டன பருடன், 

அவனே சேசதனாரும தனது திவாகரமென்ற மூல் செயற்கை 

_ லடிவப பெயாததொகுதியின சண்ணசே விரித் துள்ள ழையுக 

காண்க. cS 

ட, இனறியும, * முரசு கடிபபிடூ௨ மூதுகுடிப பிறகதோன,.!? 

ஆன் இம்ளிமேகலையிற்றோனறும் | Op றச் ,வவெனபதற்கு C snp 

Bera பேரிகையலலது பெ Ga CaO pho gra! ஆலின் 

சதையா தாமே ஆதிதிராவிடர் என்ன்; அணிபாம். பின்னும 

லர் தோற்கருவியொன்றே ; பவிய்பவர். TT MOT WT DF 

மின்றி மிடற்றசகருவி ிறபனரி எனறும் கூறற்கலெச்காய் ௮ரிச 

'சச்திர புராணம் குழவினைகக்ஷ்்ட த்திலே விள வகுகன் றடிடிப் 
பறை குலத்துப் பெண்களும் நத்லிசை தேம். பாடினசென்று 

“கதப்பிறது, ் "ஜி. 
பாம 

ஸி



கண்ணை வேண்டினு மீகுவன் சாகனெற . 

மண்ணை வேண்டினு வாழவுட னீகுவன் 

பண்ணை வேணடிய செஞுசொற பறைதலப் 

பெண்ணை யானவேண் டிவனெனறு பே௫னான,'' 

எனபதைககானக, இவறருல் **தடியன பாணன பறையன். 

வவட வ அலலது குடியுமிலலை ! யெனற இலகதியபடியே 

பறையன எனற பெயரினாலும ௮அனஜோரது புராதனம ஈன் 

கெடுததுச கூறற்கு இலசசாதலின அனனஜோசே .ததிதிசாவிடர் 

என றறுணிபு, 

இசதகையதாக.ம சிறபபு வாயநதவசாய விளஙகுற ஆதி 

இராவிடரை ஏனாசளெனறு பிறாகாணுமபடியாகவும இனால் 

இரத அசுிதிராவிடாகள சாளுககுசாள க்ஷ்ணமடையுமபடியாச 

வும் கழரத கறபனையாதோ வெனபதை விசாரிபபாம டா 

There was no caste systemamong the Nagas 

and Dravidians It is an institution introduced by 

the cow loving Aryan settler. ந 

" [Tamil Studies 9877]. ச 

அதாவது பணடைய மகசளாகய சாகா்-- இராவிடாகஞச்' 

குள்ளே ஆதியில சாதிபேதம இருதலை. ஆனால இரத வர 

ணாசசிரம தருமம பசு விருமபும ஆரிய குடியேறிகளால தாபிக் 

சப்பட்டது, (எ-று) 

*“எனபதால அரியா (ுதியாவில குடியமாகத காலதி 

இலே தான இகதப்பேதம் ஒருவாறு ஏறபட்டதாகத தோன்: 

eee. Qsogs சாரணமெனனையோவெனின கூறு 

, இசாமலுகரு .விரோதியானவன் இசாவணன் ஆதலா: 

லும் ம் இத இராவண ராஜயம செழிப்புடையதாய இராவண: 

வனிகயாராலேயே ஆளப்பட்டு வருதலாலும, இ.சாமனுதி ஆரிகர்' 

சஷ் ௮ம்த ராச்சிெயத்தை ௮பகரிததுகி கொளளவேணடுமென்று: 

அ௮வாவிய்கொள்சை முற்றுப்பெறாமல் போனபடியினாலும்,
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33; நிழையஞான்றிலேலும் தமது கொள்கை சியடையவேண் 

a ற மூயற்சி சூழ்சசி வன்மையினாலும மது சஅருததைத 

2 தச்சொளருரம ஒரு சோககுடையவராகவே தஙகருததிற் 

wees ன்படி அ௮சரேச பொயககாலஙககளும பொயசசதா ௨௪ 

அரறுகளும தமது நூதன பரஷைச்னில எழுதி வைத்துக் 

ன்னே புசாகன மக்களை ஈவீன மககளென்றும, நீதிபர்னை 

 தரிஇமானெனறும், காகீகமுடையோரை அசாகரீசரெனலும், 

இபாயயை மெயயாசகவும், மெயயைப பொயயாசவும விகற்பஞ் 

ஈச்சயயற ொடஙகிஞா, அவறறுள மூதலாவது எல்லோரும 

ஆதசேரிப்பதறகானவருணபே தம சிர் ப்பேதததை எறபடூத இ, 

Sere ஜாதிபேசததை நிலைரசாடடினா. இதுதான ௮ஸ்இ 

Laie wo, எனறவர்கள் சொணடதும அஙஙனே முடிநதீதும, இப் 

“*-4 து. மனனர் மூதல் எல்லோரும மயஙகற்கானதுமாயுளளதா 

ip. தற்போது பரவியுள்ள அசசுககூடஙகளும். அ௮வறமுல் 

தசம பத்தாம முதலான பிரசு-ஙகள,சறபோது இகதியாவிவ 

உபி த.திருப்பதுபோல சீரியஞானஞ செழிகதலா பிரிட்டிஷ் 

ஆடக ககசாலத இதருமுன், 4 STAD 300M HE OFAG (PR, 
வலைய வ PO ah. 

Sinsetehs Busr ay அ௮சசுப் புதசகாதிகள இருசதிருககவிலலை. 

sore Qs he S$ elo rer குடியேறிகளா தாஙகொணட. சாதி 

பேச கொள்சை வலிமை பெறவும, தங்களாககே பிழைப்புண் 

ோருமபடியாசகவும், பறவைச்தலை--பாமபுசகலை--மிருக ச்தலை 

பயெனததோற்றும சாமிகதைகளையும , அ௮வற்றாற் சமயபேத 

அழைகளையும், அவறறுள உயாவு தாழவுக கதைகளையும் ; 

ஹ்ற்றை விரிததோதத தர தலைமைக சதைகளையும , மீனவயிற் 

.மிலும், மிருசவயிற்றிலும, தவளை வயிறறிலும, சடப்பொருள் 

'சஏ கிய குடம்--முதலியவறறிலுமிருகது மானிடவர்ச்கம பிறச் 

£யம; ஆதாரமறற இலடசாதி லடசமான வருட 

ுதிதஇி7 சதைகளையும , பலப்பலவாகத ஏற்போதிய அமிஞரும் 

Tes ் வண்ணம், தஙகளது விருப்பின்படிப் பொய்களை ௭1 

தத்திச்கொண்டார்கள் 6 aes 8 
i
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மூற்போஅ அசசுப்பிரசுரமத்ற காலமாயிருஈ தமையால், ௮௫ 

திசைய புனமைகளும பரிமளததோடு அடஙடூயிருசதன, or 

*ுததுணை யறறிருகதமையா றறானே, புனமைசசுவடிகளும் மித் 

மதிப்புள்ளதாகி, ௮வற்றையடையா£ சகூர.வர்த.தஇியொப்பப்: 

பெருமை கொணடவசாய, அ௮சசுவடிகளை விருடிபுமஒருவா அவதி 

றைக்,சறகவேண்டுமாயின் தாம, சமது தானம். -௮52ம--௮௦ 

கம்--சறபாவம எனபவறறைத தாது ஏமாகது தின்று பெறுதற் 

காசவிருஈதனா, 

ஆதலாலே பொய பொயயென்றும, மெய மெயயென்றும் 

உண்ாவதறகசனறு தறபோதும இச்தியா தேசம பொய்கசதை 
களில் புர/ணடு கணெடாடறகசாயிறறு எனலாம, 

இசசகைய ஈலவிசாரணையெழச் காரணசாயிருஈத பிரிட் 

OL ஏளுகையாருககு ஈனறிபாராட்டச் சடமை யுடையாத்தல் 

உ௫தம தழுமம் எனும பாறபடுவதாயிருகதும ஈனறி Qsitr ' 

சாய ௮ராஜகவினை புரியும இஈதிய மககள, அசகாலையில oF 

திராவிடரைச கெகெரும் வினையுடையசாய இருர்சனபென்௮ ட
 

I 
Ooreipiny வேண்டுமோ? பினனும JN a 

ome தேசத்திலிருந்து ஆறரியாகள (2apem தேச 

மாயெ) தென்னிஈதியாவுககுள குடிபுகுரதோசாதலால இவர்சள்' 

வெண்ணிறத த ராயிருகதாசகள, இரா௨ணன தெனனிஈ திய. வாசி 

யாதலால ; க ரியனாயிருஈதான. ஆதலாலேயே GLA dies or 

எனற சொல்--இரா--இரவைபபோறகருகய , பண்கள் 

கிறத்தையுடையவன. என்றுககாணவிருககினறத. பினத்ம் 

, இசாமாயணம் சுதரசாண்டததிலேயே இராவணன «Audios 

"தன் என்பனதப் பற்றி வவியுறுத்துவைகசாணக, 

( தசதவலோகமுதல சாகலோக மளவில ரகெகுகிற பர்தா 

பத்துடன் இசாஜ்யபோசம அனுபவிக்கிற பிசபுவாய்இராவணதி 

, மின்னும் வால்..௪ரா-ஆதின சர் எனபதின் பொருளும்! 

வெள்ளை மணிதசென்றெயாம, . அடீ 
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எரஃ்ழிலின்மீது வருஷாசால மேகம்போல் கறுத்தசரீ.ரத்தோடும் 

aime og உருண்டு நீண்ட கைகளோடும் வாத கண்களோடும் 

் கலக : re . இசாக்ஷசப் பிரபுவான இடி உட Pee He neg €e 

னன் உறக்குவதைச் சண்டரா ?? 

என்பதால் இராவணன் கரியன என்றே விளங்க இதனை 

கக்தப்பான் போதும பொய்சசொலலவிகள புதுகதை புதுச்செ 

Rousse " @avall vnavewr air Aalrreyy we mR eon 

Glew cor gta அப்படி சககசசப்பட்ட காலை இவன கூககுரலிட்டா 

Gerson அவவாறு இரைசசல இட்டமையினாலே இவபிரான் 

இசா.வணன் ர்சுச்தமி௫ிகனெறவன) எனற பெயரைச சூட்டினா 

ன்றும் ஒருகதை எழுதிலிட்டார்கள இப்படிக்கில்லாமல் 

“ழ் றதிசைக் குறிப்பிபபதே இராவணன என்ற பெயா என் 

“= 2ypp ஈனகுதெளிச, 

P
E
D
 

॥ 
Ts

 

- தென்றிசையார் கரியராகவும் வடதிசை ஆரியா வெண் 

ணிறத்தராகவும இருகதனா எனபது பெற்றாம, இநத 

ஆரியசோடு வர்த இராவிடர்கள, மாஈதளிா நிறததராயிருகதாா 

என்பது சமிழ வாசகமென்ற நாலில சாணபபடறஅ, மாநத 

bit நிறமாவது-செம்பின் நிறமாம ஆசவே செம்பின் Ges 

*றச்தராயிருக தார் சில இராவிடா என்பது பெற்றாம இககிறப் 
“தத்தை மூனனிட்டே. 6 வெள்ளையாயிருப்பவருச்கு og 

is தருமநூம ம௫சலாயிருப்பவருகஞு மீததிமதருமமும் கறுப்பா 

மீருப்பவருககு ௮தம தருமமும விதிச்தவராய்ப் பிசம--க்ஷத 

இரிய வைசியர் என்று மூனறு வகுப்பைச தோறறிப் பின்னா 

Be a grey குறைகூநினார் போலக கரியசை ௮2ம கிருமத்தில 

விடுத்சாராய அவர்சளைச சூததிரரென்.று மறறொரு வகுப்பைத் 

தோன றவைக்தனர். சூத்திரர் எனப்படுபவரும வடசேதசவாசி 

சளேயென்று 55ம் பச்சத்.இல் சாட்டியுள்ளாம், தவிசசற்போதிய 

கூ சிலும் அசதச் சூத்திரந் எனப்பபெ.லர் (: இசது ? வெண்ற 

Sot p சார்சதேசா எனல்பிரரழ்சம், இச்?! என்றி பெயர் 
' 4 wh 74,
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இச,தியாவின வட திசையின்சண்ணுள்ள செறு சநிகரைமி. 

,குடிபுகுகது தஙகயிருசத சிலருசசே ஷீ. ஈஇயடியாச இ்_ 

வென்று பெயராயிறறு எனசசாண விருத, சலாலும் ௮௧/௪ 

ஆதிதிராவிடபெனும புராதனமககளை இறறையஞானறும Sse 

வெனறு மூ. சூசதிரா ௮ழமைப்பது.லலை,. ஆதலால சறியறிறத் 

இதனால ஆ.இி.சிராவிடாகள், ஆரியசால ஏறபடுகதிய சூததிரர் சன் 

நிவருப்பினததாராகா£ என்ஈறிச 

இர்திய இராசசியமானது தறபோது பிரிட்டிஷ் தளாசை 

யில் சமாதானம அடைநகதிருபபதைபபோலாமல ௮கசாலத்தில் 

அஒிக்ச்டி மனனா போசாஃடம உணடாதலும, ஒ.ரரசனை மரு 

ஜொருவன் செயிததலுமாச ஒழியாப்புரட்சியுடையதாய இக.தியா 

ஆட்டமுற்றிருகது, இகத நிலமை சாதிபேதம சாட்டுஙகாரி 

யஸ.தாகளுசகு Guess ஆஅனுகூலமாகவேயிருசது, ஆகவே 

பிசம--கூத திரிய வைசிய -சூததிரா எனற ஜாதியின் உற் 

பததி வினோகதசதை எடுததுசசாடடத துணிநதுவிடடனர்.. 

எனனை ! வக ஏ சாமணியின ச.தாசாயகனான சீவசன், பலசாு் 

மாதாகளை மணசது அப்பல சாஇயார்களோடு உணடு உதவாத. 

யிருஈதசாசவும ஆரியருமசெடுஙகாலம திராவிடமா தரை மணத், 

செயது இிராவிடசோடு கலஈது இருகததாசவும சரித இ டை] 

கூறுனெறன, இவறறுள சவசன ஒறிஸதுவுககுப் I pan pay 

மூற்றாணடில அதாவது எறசகுறைய 2000 வருடசாலச்இல். 

இருசதவனாகனறான, ௮கசாலத இல், இசகாலத இய மநர்தபுத்.இச் 

சாதிபேதம இருககசாச சாணறகிலலை, இதனால பிரம க்ஷூதி 

'திரிய வைரிய சூததிரா என்ற சாறசாதி ஆரியகதை எக்கால௫: 

ததோ வென்பது வாசியபவாகளே பூகிததறியல வேண்டும், 

இ இங்கனமிருக௪, பொய சொல்லியசான பிரம புச்தசர்: 

கூறுவகாவது பிராமணா பிரமாவின வாயிஸினறம, கட் 

இரியர் பிரமாவின புஜததிலிருஈதஅம, வைசியா Sewn aber 

தொடையிவிருக.தம, சூததிரா பிரமாவின பாதத்.இலிருச்துச். 

பிறக்தராசள் என்று மனுசன்ம சாஸ் இரத்தில் எழுதிலைச் ௪
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காட்டென்றனா, இந்த மலுதன்ம சாஸ்திரததஇின் காலமோ 

- இரேதாயுகததது என்றும அஞ்சாமல எழுதிவிட்டனா, & Gr 

‘grya@un 1,728,000. வருடககளைக கொண்டகசாகும், 

‘genta, அத்துணை Orowsrags hoe cperorCr (ஷி 

கரிகுலமும் உணடாயிறறு ? என்று அறியாதரா மயஙகுமபடிப் 

சலாபிப்பவரானா, ஆனால இஈத மனுதனம சாஸதிரமானது 

ploeone 1720 வருடஙகளுககு முனபேதான எழுதப் 

Mit ors, ஆராயசரி வலலுரா ஈனகெடுததுகசாட்டுகின்றார். 

r
u
l
e
 

‘ Manava Darma Sastra or the laws of manu 

took shape-about 200 A. D.” [History of the 

“Nations, page 140, By Hutchinson M.A,, f. RG. 

S. FLR.A S] 

இககனமிருகச அஞசாப் பொய்கூறுமமககள் தமது தலை 
அமயைத்தாபித்துசகொளளும்படியாக லட்ச கணக்கான வரு 

-ங்களைககாட்டி மூ, நாற்சாதியுற்பத இ சாட்டினெறனா, 

af பீனனும பிராமணகுலமே யுலகு எனறபடியாக, மனு 82 

$ரமாதானே, ஸவாயமபுவமனு சதரூபை யெனறு 9 cit —Quiewt 

இருகூறாடி axe ws etary பெற்றா ஈர எனறுஙகூறுவர், 

பின்னும் மகாபாரதம் சகதியாவம தருவதாலது --பிரம 

ஒத்ததிரிய வைசிம சூசதிரா எனபது முறையே வெண்மை 

பிறப்பு ogee கறுப்பு எனற சிறபேதததாலும பிராமணர்கள. 

தங்கள் தொழிற் பேதசதாலும் இவவாறு சானகு குலமாய் 

: மூடிச்த.து என் றவாரும். 

பின்னும் பகவு ததை IV oo) Bs 1b சருவதாவது — 

ae P  அணொப்பபடைத்தார் எனத் தருளெற்து, எப்படி.ப்படைத 

கெ சன்றால, இருஷ்ணன் ராறு பிராமணர்சசோத தனது” வற்றி 

பிகர் £6 தாத கூத் இிரியர்களைகசன த: புஜத்திலிருர்தம். தற 
ச் é ல is ஆடப் as Suis ளைத்தனது,தொடையிலிருச்தும். நாறு சூத்இிரர்சளை த 3 

pr
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தனது பாதததிலிருதம படைச்தாா ?? எனறபடியாம, எல் 

லாம நூறுதான ' ( ’ 

பினஞம விரிபபிற பெருகும அனைவ Dr. Mun; 

மியா எனபவா சாதியுறபததியைப்பறறிச ௪மஸூருத ஆராய்ச் 

சிகாயலாய் இயற்றிய தனனூற சாரமாயத தருவதாவஜு;' 

ட்டி சாஇபேதமானது வாயுபுராணம எழுதப்பட்ட சாலம்பறியம்' 

சம இவவித பேசமொனறுஙகசாண றலை, சாநிபேத கதை: 

களெல்லாம ஒருபடிததா யெழுசிப்பட் டதாகவுமில்லை அவை: 

யொனதற்கொனறு முட்டிசசொளவதாகவே பிருக்கின்ற த, ் 

‘Contradictory are the Vedas, contradictory’ 

are the Shastras , contradictory are the doctrines 

of the holy sages” 

மேறறநதவறறால வாயுபுசாண சாலபறியஈ தம er sGus 

மிலலா இருநதது எனபதால இச வாயு புராணததுண் சாலமாவ 

தென்னை வாயுபுமாணமாவதெனனை யெனச்சாணபமாயின் வாறு, 

புமாணமானது பு. ராணஙகளில மிகபபழமையான தாம, இதன்: 

காலம இ பி.320 கடையாக சோநத புசாண த்தின் சாலம். 

இ.பி, 11-ம நாறறாணடு எனரா ஆயாதோரா, 

“The date of the oldest of these Puranas, prd- 

bably Vayu Purana is believed from about 320. A, 

D. and the latest to be of the 11th Century. Tamut 

Studies 280-0 waans rene 

இதனால 1030 வருடகசட்கு முனதானே இச்சசசாஇபேத 

மானது வறபட்டதாகச தெரிகிறது. இவவளவிலே கு௮கத்,. 

சாகும சாதியே எறபாடடைப் பல லடச வருடவுகளுக்கு 

முனனே ஏற்பிட்டதாகச சாமிசளைச்சாட்டி யதன் ஈசர் 

பாசவே சாதுவாக யிருசதுகொணடு சாதிபேத பிராயச். 

தஙகளை வெரு சொட€ூசமாசக்ச சறபித்து ஏழைமச்களை வருத்து 

வ௲ற்லெச்சி(னாா. ஆரியா, இவர்சள நினைத்தது ஸ்மிருஇ” 

மென்றாயிற்று. "ஸ்மிருதி சேயன்பநின பொருஞம எனகற. 

திளைச்சிப்பபவ தென்றே கூழுலர் சற்பணடிதாகள், '
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ப  Cuspos காலஉரம்பின்படி. மனுஸமிருதியாக்சகமும் பறை 

“ என்ற ஒரு குலத்தோற்றமூம் ஒரு காலச்ததாகவே வெளியா 

“யதி. இரத மனுஸமிருதி ஏற்பட்டதின காரணமும 

சாச்சகப்படின் பழறையரென்ற பெயரை அதற்குரிய உடபொரு 

“2 பப் பிறர் அழைப்பதற்கு இடஈதசாமல் அதன் சறப்பைப 

ப சழ்படுததவும அவா சாததியை மயொழிப்பதற்குமே ஏறபட்ட 

காங்த தெரியவருறது எஙகனமெனறாள னதததிரேய பிர 

oa wosGuorn வைசியர் இஞுகருவேதத்தினினறு வசதவாகள், 

அ ச்திரியா யகாவேகுததினினறு வகதவாகள, சாமவேதததி 

So பிராமணாகள வசதனா, (எ-று), 

இதனால ஷி மூன்று வகுப்பினரும வேதததிற்குரிய வேதி 

+ ௫௨ ம எனறவாராயிற்று, ஏனையோ ௮வவாறுயாரதோசரனறு 

பாலும், பினனும 

The Brahmin caste 1s sprung from the ,Gods ; 

sé Sudras from the Asuras ” 

* பிராமணர் சகடவுளினின்று பிறசசவாகள சூததிரா 

அசுரரிலிரூசது பிறகதவாகள..” என்றவொரு கொள்சையுடை 

_- சாகசே இரத ௮சு.சாகளை யொழிததுவிடவேண்டி. இராம 

ஞாய தேவன ௮சுசனாகய இராவணனமீது படையெடுதத.தும 

கங்கள் வேோதமெனப்படும ஓஒனறிலே ௮சுசாகளைக சொலலும்படி 

“ex பிரராததனைகளே நிரபபிவைததுக கொண்டதும மனு 

.கன்மதாவஎனற ஒரதனமநூலை ஏற்படுச,திககொணடதுமாயெ 

ம்கசிகளெலலாம தாம்வாழவும் புராதன குடிகள மாளவுமாகச 

செய்துகொண்ட ஸமிருதிகளாசவே விளககுனெறன உதாரண 
௯ ௮௯ ரி 

மனு, 92, பிராமணன் பரிசுத்தமுள்ள வன். 

» 93 பிராமணன் முதற்பிறககவன ௮வனே வேகத் 

இற்குரியவன் இருட்டிகள எல்லாவத்திறகும் 

ஆண்டவன் அவனே? 

» 100, உலகிலுள்ள பொருள்சளெல்லாம பிராமண 

லுச்சே' உரிமையாகும், 
ர
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017. நெருப்பு எப்படிப் பரிசுத்தமாக 4a. 
தோ ௮துபோலப பிராமணாகள anAwer 
தவனாயிருநதாலும சரி, வாரித்தவனாயிருர்தா 

லும சரி, ௮வன வணகக்த தககவன், 

318. பிராமணனைக கொலலவேண்டுமெனற எண். 

ணம அரசரி௨ததும இருசதறகூடாது, அப் 

படியொருகால நினைப்பாராயின அதற்குச் 

சமமான பாபம பூதலததில வேறொன்று 

மேயிரா. 

என் ழபடிப பிராமணா பெருமையினைப பின் 

தும டீ தூல 94, 95, 98, 99, 101, 379, 

380, 381, சலோகஙகளிலே விதஈதோதப் 

பட்டிருககினறன 

111 பினனும ஷு நீதி கருமானுவஷடான மிலலாத 

பி.ராமணனேனும அவன அசசன செயய." 

வேணடிய தாபபுகசகளைசசெயயலாம, சூத.இ ; 

ரன ஒருபோதுஞசெயயககூடாது, 

20 379, பிராம்ணாகளுக்குத தலை. மடினர 

முணடிதஞ செயவது சொலைத்தண்டமா | 

கும் மறற வருணதசாருக்கு உயிர்வதையே . 

கொலைதணடமாகும, 

» VI 413. @sBrer விலை சொடுத்து வாந்கப்பட் , 
டிருநதாலும இலலாவிட்டாலும water 

பிராமணன் நிாபநதப்படுத,௫ வேலை வாஙச 

லாம. கடவுள சூதீ.திரனை பிராமணனுக்கு 

வேலைசெய்யும் ஒருரிமிசதமாகவே படைக், 

திருககிறா. rs 

VEIL 417. பிராமணன சூத்திரனுடைய பொருளை 
முழூமனச சமாதானததுட்ன (சத்றாயிலூம் 

பாவமெண்ணாமல) கைப்பறறிக சொள்ள
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லாம, ஏனெனில் அவனுககுச௪ சொசதமான 
தொன்று மில்லை யாதலாலும, அவன் 

சொசதை அவன் எஜமான எடுததுச் 

சொளளலாமா லாலும், 

” VIII 270. சூத்திரன் பிராமணனைக் திட்டினால் 

அவன் சாவை அறு சசெறிய வேணடும, 

ட உம் 271. சூத்திரா பிராமணர்களின் பேசையாவது 

சாதியையாவது தூஷித்தால பதது விரல் 

நீளமுளள பழுக்கச் சரய்சசய இரும்பை 

அவன் வாயசகுள் செலுததவேண்டும, 

272. சூததிரன் ((பி.ராமணாகளை) உயர் 

குலததானை அடிப்பதற்குச் சையையாவத 

தடியையாவது உயர் ததினால் அவன் கையை 

லெட்டி யெறிசஜவிடவேண்டும், 

: உலகன் கோபத்தால் அவனை உதைததால அவன காலை. 

ws ஒட்டி யெறிஈதுவிடவேண்டும, 

“ பின்னும ஷூ நூல 290, 281, 282, 413, 414, 417, 125, 
12, 283, ௦1, 52, 126, 80, 81, 132 முசலியவற்றைசசாண்ச. 

் இததசைய ௮கூரமநாலை மனு£ர்ம சாஸதிரம் என்று மக 

சரக்குப் போதஇதது ௮யாசள பாழடைந்து போசசசெய 

Ar eer, 

... இது இவ்வாறு அநீதஙகளைப் போதிககம் திய தூலாகவிருப் 

(மதினாவேயே Six William Jones, Chief Justice of Benga, 

இர்தாலைப்பற்றி கூறுவதாவது :-- ் 

Code of Manu, ‘The work now oreyented to 
the European world, contains abundance of curious 
matter extremely interesting both to speculative 

fawyers and, antiquartes with many beauties, which 

faced not to. be pointed out and with blemishes, which
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081௩௦1 06 7237277௪80 ற2/722ச௪4 It is a system’ 
despotism and priestcraft, both indeed limited by’ 
law but arifully conspiring to give mutual support 
though with mutual checks ,1t 1s filled with strange 
conceit in metaphysics and natural philosophy with 

adie superstition and witha scheme of theology 

most obscurely figurative and consequently lable 

to dangerous misconception ; 1t abounds with minute 

and childish formalities, with ceremonies generally 

absurd and often r:diculous , the punishment are 

pertial, and fanciful for some crimes dreadfully 

cruel for other reprehensibly slight , &c., &c., &e, 

அதாவது மனுதனம சாஸதிரமானது சொடுகசோன்மை 
யுடையதாசவும பூவ குருககளது சகதிரஙகளைச் குறிப்பதாச 

வும, ஈலலோகளால சணடிககப் படததக்கதாகவும, வஞ்சம், 

மெளடீகம, ஈடுஙககததகக கொேரம முதலிய Fw குணகசனை 

யுடையகாகவும தணடிப்பதில பக்ஷபாதமுடையதாகவு மிருச் 

இன்றது, (எ-று), * 

இததகையது ஷி நாலெனறு விசால அறிவுடைய பிரிட்டிஷ் 

சாருண்யர்களைபபோல இதுகாறும இகதியாவிலுள்ள ஆரியரில் 

ஒருவபேனும இகத அதன்மதூலின இழிவை வெளியிட்டாரில்லை. 

2 ஒருகுலத்திற்கொரு$தி , கூறும இதப் புலலிய பி.ராமண 

சூல் திராவிட தேயதஇந்குச சட்டமாகுமபடியான பெருமுயற் 
சியெடுத்து ௮அசசாலததிய மன்னர்களை எவ்வாறோ மயச? இணக் 

கும்படிசசெய்து, இகத ஆரியாகளின் சூழசசியை அறியாது 

ெரத மக்களைத தம.து கழடககயெவராசச செயதசொண்டு 

அவர்களுச்குச் குருபீடமாகி அவாசளாலே எல்லா*௪ஏறும் 

அடைற்து வருபவசானா இவவாரியாகள், 

இவர்கள் இக்தாலை ஏற்படுத்தியது மகளைப் பக்ஷபாதமாய் 

ஈடச்துமி ஒருசோசசைடட்கொண்டதேயன்றி யந்ராயில்லை, 

6
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a இராமன் வச் சசாலத்திலேயே விரோதியாயினோஇராவண 

**ச்.த.தியாராய ஆதிதிராவிடர்கள், இவாகள் ௮ரசியல முறைமை 

Aenea sub தமிழ்ப் பாஷை சங்கீதம காகரீகம் முதலிய நற்கு 

- ஊ்ங்களெலலாமுடையராயிருப்பதை கோக இகத ஆதிதிராவி 

டர்சளை ஒடுககி நடப்பான, முதலாவது அரசைப்பற்றிய சரி 

தத்தை மாறறி, இவாசள இராக்ஷ்சர், ௮சுரா--பறையா எனறு 

கூறி இவற்றை இழிபொருள தருமாறு எழுதி வைததனா, இவர் 

சள்-சைவசமயிகள் எனபவறறைமாற்றிச் சிவபிரான் இராவணன் 

வ்தைபடுமபடி ஈசுககினார் எனறு ஒரு சை எழுதிவைததனா. 

அர்தோ! இராமாயணம உதசரகாணடததில அகசாரதாரை... 

“எனற தொடச்கதஅச செயயளிலே வருசமபு 

மாலி முதலோர். 6 எனற்தில் சமபெனும சைவப்பெயரானது 

கூட்டததாருககு இருஈதகாகத தெரினெறசே. 

ச்கமன்றோ அவவரயன சநததியாருச்குச சாம்புவகுல 

மென்று தறகாலததிலும பெயரா யிருககக காணப்படகின்றதே, 

பின்னும சைஙகணமா௫ய மஈஇயின் பெயரைததட்டுச்சமொறின் 

றிச்சாண்பிபபான போனறனறோ? eager (திருசாளைப்போ 

லார் மாயஞா) எனறபெயரும இச்கூட்டததாருள் இருஈததாகக் 

சாணப்படனெறது, பினனும ஆதிசைவசமய கெறியைக் கழிதத 

மறைததவற்றுள் எஞசியதாகப் பிற்காலதஇில் அதாவது சசம் 

1143-ம் வருடதததாயச் காணப்படும சைவ ித்தாநத 
முதனூலாகயே சுவஞானபோதகம, இகத ஆதிதிராவிடருககும், 

போதிக்கலாம ஏன்றபடி, சிவபிரானே கனவிற்றோன்றிக கட் 

டளையிட்டதாசவும் ஒருகளாந்த சதையுக கூறுகனறதே. 

ப *௭ அடியாக கெளியன்சிற் றமபலவன் கொறறக 

குடியாருச் கெழுதியகைச £ீட்டும--படியின்மிசை 

‘ இபறரானசாம் பானுசமுப் பேதமறத SsmsQeui gy 

aps 8 கொடுசச முறை,” TO GO FEET CRE. 

தசசவரித்தாசத வரலாறு ௮னவரத விராயகம பிள்ளை, M An 
L.T, 24-ம் பச்சசுசாண்ச,
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-ஆசவித்தாச்தநால பதினான்௮ுள் திருவுதியாரெனும் PG j 

இயதறிய, இருவியலூா. உயயவஈத தேவரும புலையசாசகே' 

தோன்றப்படுகின்றா, இத்தியாதியால ஆதிதிராவிடர் ஆதி 

சைவசமயிகள் என்பது ஈனகு தோறறமாயிருகதும், இதனை 

மாறறி இவாகள €லமிலலாதழியுமபடி ஸமிருதி சறபிதது 

' பழையரைக கோயிதுககுட் சோகசசகூடாது,!? என்ற சட் 

“டளை விதிதறுசமோவிலுசகும புறமபினராசச செயதுவிட் 

டனா இதற்குசசான்றாக கோபரல கருஷணையா ஈஈதன் சீர்த் 

தனையும எழுதிவிடடார இவரெழுதிய சோததனைக்கு முதனூலா 

யுள்ள பெரியபுராணததில விளஙகும 63 சாயனமாரகளின் 

சாலமோ ௫, பி. 7-12-ம நாற்றாடெனமே Frorefssuu@ 

இனற. உதாரணமாக 1913. ஈவமபாமி” 7௨ மதராஸ் 

மெயில் பததிரிகை செளத இரதியன இனஸூரிபஷன எற. 

மகுடததடியில வெளியான பிரசுரதஇினால சவான்மெண்ட் 

எபிச்ராப்ட்ஸகளுக்கு தெனனிஈதியாவில 000 farere 

conser ைதததாசவும அ௮அவறறில ஆரியா குடியேறு 

ஒதறகுமுன் திராவிடா இருகத trafs சிறபபு ஈன்கு விளக் 

குவதாசப் பலகூறுவதுடன 03 காயனமாாகளில ஒருவ. 

சாரகிய றுததொண்ட பததன எனபவா ௫, பி 7-ம மூறமுண 

டில இருஈதிருகசலாம எனததருனெறஅ, : இவற்றால சகாயன்: 

.மாகள சரிதம ஈன்கு புலஎமாெறன, இவாசளின சரிலஸசயை 

'சேசஏழார் பெரிய பு ராணமெனறொரு காவியமெழுதியகால” 

மானது இற்றைசகுச சுமார் 850 வருடஙகளாகினறன, ,இதனி 

டையில அபபுரரணததிறகு எததனையோ பொய மாற்றுசசள்: 

வத்திருகசலாம, நிறக 800 வருடமான பிறை ஞான்று எழு: 

இய ஸ்ரீ கோபால கருஷ்ணையா சமப.ரமபை போதப்படி. பறை 

வருக்கு சைவசமய உரிமையினறென முடிசதுகசொணடாா? 

இவவிதமே தெரியாகள் சைவபததியுடையசாயிருகத ஆதி. 

விடரைக க்டுத்துச கஇவரலயததருகிலும தலைச்சாட்டசகூடா 

சென ஒடுக்வெட்டனர், 'இஈசத ஆதிசாவிடர் தனவயத்தனாதி
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என்குணம்பொருகதிய usaer gp சோயிலுககும் போகச் 

கடா எனறு தடுசசதுடன இதனை ஏற்படுததிய பிராமணா 

we Gd இடத்திலும் இவாகள் தமது காலை வைககச்கூடாது 

சாமததிறகு அப்பாலேதான் வூசசவேணடுமென்றும் கட்டளை 

ிறப்பிததிருகதா£ (ம்னு 91) 

உ மின்மை இசச ஆதிதிராவிடா ஈன்றாக உடைதரிககககூ 

து ஈகைகள தீரிகசச்கூடாது. GOV பாசதிரஙகள கொண்டு 

சாப்பிடச கூடாது; இவாகள பிணததினமேல சுறநப்பட்டுளள 

தணிகளையே தரிகசவேணடும் உடைஈத பாததிரயகளில்தான் 

இவாகள் புசச்சவேண்டும் இருமபைததான இவாகள்ஈகைகளாக 

அணியவேணடும். இவாசள தரிடச.திலேயே இருகது கசியாத 

வழி, அஙகுமிககுமாக அலைஈ அ. திரியவேணடும (மனு, Sv.) இவா 

களை ஆரியா கொலை செயதாலும காய--பூனை.- தவளை- ஆரசை 

சரசம் இவற்றைச கொனறதற்கே சமமாடி பாபமுமில லை, (மனு, 

182). _ 

என்றபடியான சட்டஙகளை விதிதது அதிதிராவிடாகளைப் 

வயமுறுததியதல்லாமல, இவாகள தாகர்தீரசதணணீா அருகது 

தந்தெயலாதபடி நீர்ததுறையணடையும அதிதிராவிடா கெருககக் 

கூடாது இப்படியிருசக இவாகள குளிததுச௪ சுததமாதலதான 

எப்படியா ! பினனும இவாகளை ஈசுககுமபடியாக உபாயஞ் 

குழ்க்த சட்டஙகள பலறிகழத்திஞாகள 

AN இவற்றால அறியப்படுவசென்னை யோவெனில் இவவளவு 

'இவ்வர்ரியருக்கு ௮௧௪ ஆதஇதிராவிடாமீது பசை உண்டானதின் 

காசண்மியாதாக விருகசலாம எனறு கோச்குமளவில் இராவண 

னது ௪௫௪ததியராகி இநதியாவின் புராசன குடிகளாக இவாகள் 

இருப்பதால் இவாகளைச௪ தொலைசச வேண்டுமென்ற ஒர் எண 

சர்மேயன் றி வேறென்னாம். ? 
ந் ‘ ய் 

1... தம்போன்ற மனிதர்களைச் குரஙகுசளாகச் கற்பித்தச் 

ae sQuap Mu அரியாகள் சொள்ளுஞ் er PCs gon gus 
we பி 

ச்



பாராட்டி ௮அனனோபோல பாவனைசெயதுகொணடு ரீதி ௮ yi 
மெய பொய் என்ற பகுப்புணசாமல அவவாரியாகளைப்பார்ச் 
இலும் ௮திசபேதம பாராட்டுபவராய இவவாதிதிராவிடர்சளைப், 
பின்னும ஒஓகெகும கருததுடையராயததேர்னறிலா இவவாறி 
யரின் பின்பற்றிகளும, , 

ட. இவவாறாச எலலோராலும பகைகசப்பட்ட சனிசகுடியாச 
இவ்வாதிஇிராவிடர்கள ஒதுகசசப்படடபினனா !'(பனையேறி 

விமுசதவனை? சடா ஏறி மிதபபதுபோல?? பறையன் 
வெடடியான எனற பெயாகளோடு பாத்கா சயவா ரசா புலையர் 

சணடாளா என்று பல ௮ரகிய பெயாகளையும இஈத இ திராவிடர் 

மேற்சூடடிப பூடடிவிட்டனா 

* பலலலா சயவா பதகா நீசா?' 

என்ற பிஙகலை நிசனடு தருமாறு இபபெயாகளானவை பலலவு 

சாஜன சகதடியாருககே உரியனவாம பலலவன இரதியாவின். 

௮டமேறகுத தஇசகிலிரா2 செனனிஈதியாவுககு ௭ஈாசவன எனறும். 

இவன சோழராஜவினததைப போன்றவனென்றும இவனழ் 

'பெயர் பழமையான தமிழ இலக்யெஙசளில சாணப்படவிலலையென் 

தும இவன திராவிடனாகானெனறும கி பி. 7-]10-ம் SPE MMB 

ரூன் இவன பலவாதனாக செனணிஈ இயாவில அரசோசூனெவனாவா 

'னெனறும், சரிசஇராசரியாகள கூறுவா. 

S. 1. Inscription Vol. 11. கார் 3. குறிகசின்றபடி பல்ல: 

வன் ௫. பி. 7-ம் நூறராணடிலேயே இருக த.தாகவும, கொகிளப்படு- 

டி 

இதப் பல்லவன் சேர சோழ பாணடியாகளுககு விரோதி' 

பானவன், ஆதலால் இவனையவாகள் சளசன எனறழைக்க இப் 

பெடீரானது நவனுடைய சாததியாருககுக கள்ளா எனா ௮துவே 

(கள்ளா) சாதிப்பெயராக ௮ழங்கற்காயிற்று எனரூயந்தோர் கூறு 

வர், ஆதலால், சயவா-பாதகர்-ரீசா. கள்ளா என்ற பெயர்கள் ஆசி 

ப் 
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தழ வீடர்சளுக்கு விலட்சணமாயிருஈதும், இழிவென்றுணர்ர் ச 

அக்குலதசோர் தடுச்சமூற்ற பழநகுடிகளாய ஆதி திராவிடாமிது 

இப்பெயர்களைச் சமைத்து விட்டாள். *் 

பின்னும், புலையர் என்னும் மற்றொரு பெயரை ஆதி இரா 

விடர்களுககு இட்டு வழஙகற்காயிஞனார். புலை -- பஞ்சமாபாதசம் 

என்ற பொருளடியே ஆதி இராவிடாகளுசகு இப்பெயர் எய்தி 

யதோவென, உயர்ந்த சாதியோ எனப்படுபவா எழுதிய புராணங. 

களை விசாரிசகப்புசெனெ ௮ஈத்ப் பஞ்சமா பாதகஙகளானவை தேவா 

மூ,சல் இரது உயாசாதி ஈரா ஈறாயுள்ள எல்லோரகததும் இழைப். 

பூண்ட சாகவே சாணப்படுகெொறது, ஆதலின் புலையா என்றபெயர் 

ஆதி இராவிடர்சசே உரிய பெயசரென்பது பெற்றுரை யென்க. மற 

ொரு சாரார் புலால் உணணுபவா புலையர் எனப்பொருள தருவா. 

ஆயின் உலூலெள்ள மாஈதா எல்லோரும் ஆடு-மாடு- பன்றி-கோழி 

மீன், மூசலிய புலால்-- இறைச்சி, தின்பவராகவே காணப்படு 

॥.. ,வேதியரான பிராமணாகளும் ௫, பி. 250-ம் வருடமட்டும் 

மாடு, ஆடு பன்றி, மான், மீன இறைசூகளைச தின்று வரதவாக 

வும், அதன்பின்பு ஜைனாகளின போதததினால் கொலலாமை 

யெனுர் தன்மம் உணர்சதவராடப் புலாலுண்பதை விலக௫னார் 

சளென்றும் தெரிய வருன்ற ௮. இசகாலததிலும் பிராமணருள் 

நிறுபான்ஸ்மயோ புலால உணணுடன்றாரன்றோ ? 

் ச அகவே இகதிய பல்கோடிச் சாதித் தலைவராம் ஆரியர் முதல். 

மற்றெல்லா வகுப்பினரும் புலால் உண்டு புலையராயிருர்தும் மற 

இப் பயன்போலும், 98 தஇராவிடர்களைமட்டும் புலையரெனச் 

கசாமற்கூறி வாளா வாழ்ன்றனர். இதனால் புலையர் என்ற பெய 

oe ஆ.தி இராவிடர்களுக்கு அகீதமாயிடப்பட்ட பெடிராம்எண்' 
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பிராமணர்கள எபபட, ஜைனம் புததம், எனு மதங்களைத்”. 

கழூவிஞாசகளோ அ௮௩ஙனே ஆதி திராவிடாகளும் பிற்காலத்தில் 

பு,5,தமதஈ தழுவியிருஈ தாரகள். ’ 

சிவஞான சித்தியா£, 

செளததிராஈதிசன மசதமறுதலை 37-ம பாட்டு 

“ தினனுமது குற்றமிலை௪ செதததெனும் புததா'' என்ற 

yss7 CurgsSarug அ௮ஹிம்சாசருமம -- கொலைசெய்யாமை 

யெனும் விரதம பூணடிருகத சல புதசாகள் உயி£துறகத மிருகாதி 

களையே உணணரகானாகள். பிறறைய ஞானறிலே ஆதிதிசா 

விடரை ஒடுககவேணடும என்றிருஈத மக்கள், இப்பழக்கத்தை : 

ஆ.திதிராவிடா மீதே சூட்டி ௮னனோரசைச செத்தவற்றை யுண் 

ணை வற்புறுததா நினறனா. 

+ Wheeler observes that the Hindu Yogis were there: 

nothing more than Moghul Priests. 

The Moghul priests and the Vedic Aryan might have. 

had a common ancestry. Moghuls were fond of flesh 

meat. They. would eat the flesh of any animal even if ம். 

had died a natural death (Ongin of Brahmin Page gl}. 

அதாவது, மோகல், ஆரியா எனப்படும இருகுலத்பொரும்ட. 

ஏ.ச௨மிசதகவா எனறும மோகல இனததவா இயறகையாய் உயிர் ர் 

ச் 

துறத எநத மிருசஙகளையும உணபவா என்றும் கூறியவாறு 

இதனாவீ செததவறறின் புலாலும, பலவேறினச்தவரும் ,1 

உண்டிருததலின் YB திராவிடா மடடும எவ்வாதாரததாதும்'" 

புலையா என்று பிரிததழைத்தற் கருகராகா£ 

‘Sear gph அதிதிராவிடாகளுககு வலஙகை முகததார் என்து". 

மற்ஜொரு பெயர் வழஙகற்கானதை விசாரிப்புழி ௮து புகழ்தரும்:: 

பெயரே யன்றி வேறலல, எக௩னமெனின், ஆதிதிராவிடர்கள்"
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அசசகுடும்பச்சைச் சாஈதோராசலால் ௮வாகள யானையேற்றம், 

குதிரையேற்றம், வட்டை முதலிய வீரச் செயலகளில் மிகக 

(Rayan wanna 

அங்ஙனே இ. பி. 11, ம நூற்றாணடில சிறஈதவனாயிருக்த 

, இராஜராஜ சோழனது வெற்றிககுக காண மாயிருஈத சேனை 

அகுப்பில் ஆதிகிராவிடாகள் சேனையாக விளஙகியசால, இவாகளை 

“வலங்கை முகததாரெனறும், சோழனுக்கு விரோதியான பல்லவ 

“ராஜனது குடிசளான பள்ளா--பளளி--மடிகர் பேடா என்னும் 

 வரூப்பிவரை? கொணட சேனையைச சோமன இடஙகை முகத் 

தீரா எனப் பெயரிீட்டானெனறும சரித இராசிரியாகள கூறவா 

வீர தீர வனமையை எடுததுக காட்டுவசாயளள வலஙகை 

முகத்தார் என்ற ஆதிதிராவிடாகளின பெயரானது, அ௮னனோர் 

ஒடுங்கி வறிஞரான இக்காலததிலே கேட்பாரறற கீழ்ப்பெயசே 

-பெனச் சாதிபேத பழக்கமுடையாாபால வழங்கபபடடு வருகின் 

நவம் 8 

ம் 

7 Wer guia வீரபாகு எனற பெயரோனறன இனததவர் ஆதி 

ere Qrer இசழவாய் ஒருசா£ குட்டிககதை யொனறு கட்டி 

தன்னோ இகழ்படக் கூறுவர். இதனை விசாரிககு மஎவிலும், 

'சதிதிராவிடர் ஆதிதிராவிடரென்றே அறியற்பாலதன்றிப் பிறி 

puma. அருச்சுனனோடு போபுரிசசவனெனப் பாரதத் 

ஜ் சாணப்படும ஆயுரவாகு என்றபடி, கயவாகு பராகஏரமவாகு 

் AP sBrarg என்ற ௮ரசப் பெயாளவில வீரவாகு என்ற பெயரும் 

த்க் ௮ஈத வீரவாகு என்பான் அயோசதிச்சாசனு 

Lats அரிச்சா இரனையும் அடிமையாகக கொள்ளததகக செல்வவச் 

ge விளங்கினான் எனறும் அறியவிருப்பதால் வீரவாகு என் 

ப்ரன் இகழ்பட, விருச்ச ஒருவனென்௮ சொல்லநற்கசன்று அவன், 

= - தென்று புசழ்படவிளஙகயெ புரவலனென்ே றி ஒப்ப par Sex pg



வாகு எனற் விகுதி புணாஈத பெயரின் Qugiumesnt 2 

இராவணனது சாடடாராக விருசசலோடு இராவணன் wert ames 

பறையலூ£ எனறு சினனாளைககுமுன தோனறிய இசாமசாடசத் 

திலும குறிததிருபபசால, ஆதிதிராவிடமை இழித தறையும் ஒரு 
கோகச,சதாலேயே வீரவாகுவை இகழந்தனா எனலாம. 

பினனும், இராவணன தமிழபபாஷையையும் சைய௪ Fp 

யத்தையும பணடேயுடையான் எனபது விபு த தமாறன்றோ! 

வீரவாகு எனற பெயா நிலவுகின்றது ! எஙஙனமென்றால் தமிழ்ச், 

தெய்வம, குறிஞ நிலக கடவுள, சாதவேளின் இருசசணமாசவு' 

மன்றோ வீரவாகு என்ற பெயா வழஙகப படுகிறது. இஅதியாதிய. 

வற்றிறகு முறறம புறமபாக, சில காலததிறகு முனதோனறிய 

மனுசனமநூல ௦2-ம சுலோசமானது வீரவாகு எனபவன் சுடலை 

காப்பவன் எனறு கூறுவதெனனே ! 

The yakshas of Ceylon and Rakshasas of South India 

belongd to the Same race of people called yatudanas படு the 

Vedas and Nagas in the latter Buddhistic and other’ 

literature. They might have been the ancestor Of: the 

Modern Pariahs Pallas Idaryas Maravas and Kallas. [T, Sa 
அதாவது இரதிய தெனபாற்சண இசாக்ஷதா எனதழைச்சப் 

_வரின் இனத்தவரே தறபோது பறையா பஎளர்ப் இ 

யர், மறவா, களளா, எனப்படும சா 'இயார் என்றவாறு, ., . 

இராககசரோ தமது பிணங்களைப் புதைககும் சக 

யசேயனறிச் சுடுவாரலலா, ௮௧ஙன மிருக்சச சென்னாட ட்ச்சனே 

(யெனுமாறுள்ள (இராசகத) வீரவாகு சுடுகாட்டில Bars 

.கர்வல் புரிபவன் என்றது எவ்வாறு பொருத்த முடை யதாகும் 1 ‘ 
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வந் என்றது அன்னோரைப் பண்டைய ௮7௪ இனசசகசென்று 

அலியுறுத்சற் பாலதாம் என்க, அக்கனே தற்போதும் ஆதி 

ர்
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டர் சமது இருமணகால,தஇல் ௮ரச சன்னங்களாகிய கொடி. 

மாம் முதலிய விரு தகளுடன் குதிரை மீதேறி ஊர்வலம் வரு 

27 உலகுச்கு முதலாவது சடவுள், இரண்டாவது அசன் 

ன்ற விசுவாசததின்படிச தஞ்சாவூரில் சிவன் ஊா வலமாம் 

பானு பறையனும் சிவனோடு வாகனா ரூடனாய வருதலுமே 

Ghar Bu சான்றாம்., மின்னும் ஆதி திராவிடர்கள் பண்டைய தமி 

என்பதற்குக இருசகுறள் அருளிய இருவளளுவா சுபிலர் 

வ: யென்பவர்களே சான்றாம. இவர்கள் சைவ சமயிகளே 

இியன்றும் முன்னசே குறிததுள்ளாம இத்தகசையாளரைச் சைவத 

ப் புறமபானவசென்றும், காளி முதலிய தேவதை வணகக 

(நுூரடையவர்களென்றும் கூறுவா சிலர், 

a வடவிகஇயாவாகும் வங்காளத்தில் உள்ளவாகளின் சொகை 

பில் முககால் பங்கர் காளி வணக்கமே யுடையார் என்றும், 

பினாலேயே அ௮வவூருககு (காளி-காட்) சல்கத்தா வெனற 

யர் .வழங்கற்சான சென்றும், கல்கத்தா வாசிகள் காளி 

ஷய வணங்குவதில் மிகவும் பததி வைராக்கிய முடையவர் 

ன்றும், சாளிமீதுள்ள் பசி வைராககிய முதிர்ச்சியால் 

ew ஈரபலியும் செய்து வந்தார்சளெனறும், இஈதச் கொடிய 

ய்சையாம பக்இியைச தாங்களே தச்சதன்று என்றுணர்ஈ2 

ரதத செயவதற்கில்லாமல, வீணே மடிவதைச் கணட சாருணய 

ட்டிஜ் அரசாங்கத்தவாகள் 1849-ம் வருடத்தில், ஷே. srual 

id தடுக்கத் தலைவர்களை ஏற்படுத்தி 1801-ம வருடம் பரியந்தம் 

கவனித் தச் தடுத்து ஈல்வழி சாட்டினர் என்றபடி, டாச்டா. 

டாக் துரையவர்கள் தனது ** இஈது மதம்'' என்ற புத்தகத். 

பதிலே வெளியிட்டுள்ளார். 

இப்படி யிருக்ச பலா ஷி வங்காள வா௫களின் காளி வனக் 

தை முற்றும் மறந்து சைவ சமயாஇகாரிசளான ஆதி Paral. 

sss ரச் காளியை வணங்குகன்றவர், சைவ சமயத்திதீ pou புறம்பான 
பல் ன் Fe r a
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வர்கள்; என்று தாககள் தஙகள் பழகசப்படிப் பேசுவாராளார். அதி 

கசையோர்களுக்குப் பிரமாணமாகும்படி ஸ்ரீமான். கோபரத 

இருஷ்ண ஐயா அவர்களும் ஈஈதனூ சோததனை என்றோர் அவச 

தல் இயற்றி யுதவி விட்டார். 2 

Sads eer கெஞ்சத்தவாகள் ஆரியா என்று செரிர்மு 

கொண்டமையினாறரானே ஆதிதிராவிடாகள், தஙகள சேரிக்குள் 

அரியர் புகுவரேல் அவாகள காலவைதத இடமும் செட்டதென் 

பானபோலும் ஆதிதிராவிட மாதாசள அவ்வாரியர்களைப் பிண் 

தொடாந்து அவாகள் சேரியை விட்டகலுமவரையில சாண 

கெளித தச சுதசப்படுசதுபவராய ஜன் வருன்ரூர்கள். இசி 

30-வருடஙகளுககுமுன் யான் இரிசூராப்பள்ளியில் கண்ட, 
காட்சியாம. - 

இது நிற்க ** கள்ளன மறவன கனதததோ ரகம்படியான், 

மெள்ளமெள்ள வெள்ளாளன்.” எனறவணணம் ஆரியால்லாதிரிரி 

தாஙகள நாளுக்கு சாள வெவ்வேறு சாதிகளெனப் பிரிஈத்சொண் 

டாாகஜூ. உசாரணமாக கள்எரெனப்படுவோர் சேவர்சளென் 

ஹம, பள்ளியெனப படுவோ வன்னியர்களென்றும் சம்மாளர் 

எனப்படுவோ விஸவ பிரம வமிசத்சவரென்றும் இவ்வாது ஆதி 

இராவிடருககு வேறாக அ௮கேக சாதிகள முளைததுசகொண்டே 

வருனெறன. பின்னும சாமாவென்பது பிராமணருககும் வர்மா 

வென்பது க்ஷத்திரியருககும குப்சாவென்பது வைசியருக்கும், 

சாசரெனப௪ சூததிரருககும் உளள குடுமப சாதி பெயர்களென 

அவை யொருபால வழங்கப்பட்டு வருனெறன, 1 தசசன் தட்டான் 

சணசகன் என்றபடித தொழிலைப்பற்றி ௮சேச சாதி பெயர்ச்ன் 

தொனிப்புண்டு வருகின்றன. விரிப்பிற் பெருகும். om 

உ இரதியாவின் ஜனததொகையானஅ 20 கோடியென்று 

ணிப்பர சாஸ்திரிகள். இஈதியாவின சேவா தொகையோ 88 

கோடிமென்று கணிப்பர் இந்து ஞானிகள். ஆச இகதுவான ஒருவழ்



கொரு சேவனாக வகுச்துகசாணினும மிகுதியான 3 கோட. தேவர் 

“EEG; மச்களிலலாமற போனெறத. அதுபோலத் சென்னி 

பரவில் சோன்றியுள்ள சாதி வகுப்பின் வியரீசங்களைக காணப் 

/கின் ஒவ்வொருவரும ஒவ்வொரு ஜாதியா என்று சொல்லும்படி. 

சாசலும் அலலது ஓஒவவொருவராக சனிததுக காணப்படுபவ 

நள் சிலருக்கு மட்டும் உயாவு சோக "மூனறோ அலல 

”  டோவாசச கூட்டுச சாகதிபெயாகளுு சோததுக கணிதப் 

(டி.ச்தும்பட்பகம சாஇப்பெயர்கள பயிராடுப்பாவி வருகனெ.றன 
௩ மில 

ஆயின. ஆதஇ.திராவிடஈ, எனற பெயா மேற்றகதபடிப புதுப் 

பயரானளோவெனின அ.ற்றனறு, ௮றியாகதனமையால ஏ€£ரிய 

சாவிட தேயததைப்பாழடையச செயவதாயுள்ள புல்லிய சாதி 

ees பிசறறுரைகளுச்குச் சமாதானம புகன்று தேசசிறப்பைத 

ஈங்குவ,சாம உணமை புகலவாத பழம் பெயரே ஆதிதிராவிடா 

ன்ற பெயா எனலாம் ர் 

இராமாயண வுள்ளு£றை பொருளும, தெனனிகர்திய சாதி 

சதாம் '” எனும் நால 84. 85. ம பககங் குறிசகுமா௮. 

4 இராவிடருள் அடங்கிய வேளாளா--மறவர்-- இடையர் 

ம்மாளர் முதலிய சாதிகள பல செயற்கைச சாதிகளாயும, ஓரே 

//றவசச்சாதிகளாய மிருச்சொறனர். பிராமணரிற் சிலா, மறவ 

‘Ret. இடையரிற் சிலர், சம்மாளரிற் சிலர் மறறைய தென் 

9க்திய சரஇகள் ஒவ்வொன்றிலுஞ லா ஆகிய இவாகளை ஒரேவ 

sured சவசஞு செய்வித்து ஓசேவிதமான உடையுடுப்பித்து 

wens இரட்டினால் அவரீசளுள் இன்னா இன்னசாதியெல்று 
ihe grey வல்லாசே பகுத்தறிய மாட்டா£கள். 

My ் நீிசோவர்.கறுகிறத் சவர். €னர் மஞ்சள் dps seat. 9B. 

ந்தர் இரதியசென்றசாதிகள் இவ்விருசாஇியினின்றும் பிரித் 
[ட்டும் உருவபேச,சதோடு செம்பு நிழமுடையகர், Breer 
wel



ம் 

சாதி மணிசரையும மூன சொனனபடி. ஒரேவகையாசச் காரு! 

Grud sg eo யுடுவிததலே யனறி எலலாருக்கும் ஒரே வரு: 
ணம பூசிவிட்டாலும இவாகளை மெரு லகுவாச இனனின்ன சாதி] 

யெனறு பகுததறியச௪ கூடும'',-- எனா ஷி நூலின் அறிஞ, 

ஷூ. நூல இயறசைசசாகி செயறசைசசாதி யென்ழ மற்றொரு 

கிளாசசியையும தூண்டி விட்டது அவவணணமே நரகாடு போத். 

௮ம் சாதிவாசசகை கோசகு மிடசது பாபபார-பறையா என்று , 

இரணடு வகையாரே இயறகைச௪ சாதிபோலும ஈஎணடு amr sigh 

சாவர், குடியேறி2ளெனறும பழஙகுடிகளெனறும பகுசசறியுமள! 

விலும் பாபபா£-பறையா எனபவரே இயநகைசசா தியெனும பாற் ; 

படுவா . 

பண்டைய மககளெனபானபோலும 66 [| ”? என்ற எழுத்து, 

மூ.சறசொணட பறையா எனபபடுவதாஉம், குடி புக்கா என்பான்; 

போலும. பகாததிறகு இரணடாவதான £€ புர, ?? எனற TGR BH 

மூசறகொணட பாாபபனா எனபபடுவதூஉம சா தூககுமளவில்" 

பறையா, பாரப்பா ஆகிய இவவிருவரே இயறகைச சாதியெனப்: | " 

படுவா. இவவிருவருள விருஈதின சொபபககுடிபுகுஈ,ச ஆரியா fos, 

இராவிடதேய சுயாதீனரான ஆதிதிசாவிடாகள செயற்சைச்சர்இ 

யெனற சொலலுககு எடடுணையும பொரு தினாசாகாமல் பூவை 

இயறகைச சாதியோரே எனபபெதறது. 

90-ம பககததில காடடியபடி த தெனனிஈதியாவின முழுய்!! 
பாஙகரும் இராவணனது இசாஜியமாகவிருஈதது 

[South of Vindhia mountains, the whole peninsyda* ட 

including Ceylon was the dominion of Ravana Vivid" 

nan Buddhi] ; a > 

என்பதோடு 87-ம பசகததில குறித்துள்ளபடி மிரளயத்தி.! 

ஞ் இலஙகையெனும இராசசியம தீவு எனற அளவுற்றது ) என்ப 

பஜையாதாரமாயக கொணடு அஈசபபிரளயம எப்போதுண்டாயி* 

றாக்சலாமனன்று விசாரிச்சபபுசெ; சடைசிபிரளய மானது இத்.



இறக் 9000 வருடங்களுக்கு முன்பு உண்டாயிற்று என புரோ 

ச்சர் எலிகட் தஅரையலாகள் தருன்றபடியினால் ஷி 9000 வருடங் 

அளூக்கு முன்பிருரத குடிகளேயாய விஎஙகுவா தாமே ஆதிதிரா 

விடர். ஆசலால ௮னஷனோ இயற்கைசசாதியோரே யெனறு பின் 

னும் வலியுறு ததுவாம், ஷை இராவணன நிமித்த முதிதத பசைமை 

யடியே ௮வனது இனததவரன ஆஇிதிராவிடாகளை வறுமையி 

லும் பிணியிலும கவலையிலும பிணிபபுணணச்செயது ஒடுககும் 

முறையாகவே பழஙகுடிகளைச தாழ்குலமெனச சபப்றை சாற்றற 

கரயிஞெனலாம. 

ன. சாணாதாற் காட்டுவான் சானகாணான் காணாதான் கண்டா 

னா தான்சணடவாறு” எனற பழாதமிழ் சாவலா கூறிய வணணம் 

முயற் கொமபுகதை போலும புராணஙகளும -- பழஙகதைகளும், 

ஸ்மிருதி -- மனதால நினைச்சப படுபவை, யாகும நீதிகளும பற் 

பல எழுதஇககொணடு சாதி வியாபாரததில தலைதூசட நிற்க aps 

இனர் இரதுசகள். ் 

Among no other nation was itever observed with 

such strictness or enforced, by such severe penalties as 

among*the Hindus. From birth to the funeral pile, it 

arects every movement. The Hindu by day and mght at 

gome or Abroad in waking, sleeping eating, drinking 1m all 
he systen of the society in which he moves, ardin the 
events determining his entire life 1s always under its pervad- 

ing and oyer mastering influence.” [Sherring’s H indu Tribes 
and Castes . ட, 

ஸ் 

அதாவது இந்தியாவின். சாதிபேதமானது, இச்இயர் சொட்ட 

ஜில் இருது சுடுகாடு போகும்பரியர்தமுள்ள' 'வழச்சாகி, எப் 

- பாதும் ஒருரைத தாழ்ததியாட்கொள்ளும் முதைனமைய/டைய- 

சா.யிருச்றெது என்றபடியாம்.



{ The Queen of England Can raise any of her subject | 
‘peerage but she cannot alter the Caste of a Hindu.- 

The highest nobleman in England may enter th 
‘Cottage of the humblest person in England and sit witt 
him at table; not som India.” [John. Murdoch 2 

அதாவது இஙகிலாஈது தேசசதிலுளள gt தனது குடி 

களில் எவரையும உயா பசவிசருச கொணடுவாசகூடும pend 

இது ஒருவனுடைய சாதியை மாறற அகத அரியாவேயும் 

கூடாது, இஙகிலாஈதிலுளள மிசப் பெரிய பிரபுவானவன அவ் 

வரில Jes காழஈதுசளள ஒரு குடியானவனது குடிசைககுள் 

தழைர்து அவனோடு பேதமினறிச சமபோசனஞு செய்வான் 

ஆனை இது பிரபுககளிடசதில அ௮வவித சுகுணங்கிடையா. 

என்றவாறு, 

ஆரிய வர்க்சமான சாதிகட்டுகள் ஆதி சத தருசசளாசிய au 

சேசத.து ஆரியரால் ௮தஇியாத சாதுரியமான குழ்ச்சியோடு He 

சபபடடுக சைகாலகளைச கட்டலினும அ௮திககேடு பயப்பதாக ஆன் 

மாசகளுககு இடபபட்டிருககிற விலஙகுகள என்றும , , 

“aca ihm 2 கலகாஸபதமான கொள்கை எனறும கூறுவா [ஸ்ரீமான். 1 

சுதரம பிளளை. ]8&. யவாகள. இவறறால் இரதுக்களினள் சாதி 

பேதவாதஙகளும ஒழுசகஙகளும சததுருத சனமையையே காண 

மாசக சொண்டுளளசென ஈனகு புலமானெறதனறோ 1. இச்சி 

சைய பகைமை சாதிககும சாதிபேதததையும் இத 

' ஜெழுந்த கொடிய மனுதாம சாததிரத்தையும் சாதிபேதிகள் : வாள் 

Cyl gut ஆண்டு பயின்று! வர் சமையாறறானே; ஆதிதிராவிடாசன் 

sop உரிய நிலங்களையும் பொருளகளையும் இழாதவாகளா தறி 

. ௫ரரளூ எனலாம, தீற்காலததிலும ஆதிதிராவிடாகளின்' 6 

wierd Os en இகதுசசளின் ஏமாற்ற வஞசததிற் 9க்குண்டு 

'இழப்புனிறி போன்றன. ய டடரிப
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1 ஆமிலும் இவாகள் புராசன குடிகள் என்பதற்குச் சான்றாக: 

பாதம் இந்திய ஜன சசொகையில் ஐர்திலொரு veGertre 

ம்பியிருக்தின்றனர். இவர்கள் ௮ரசவமிசததவர் என்பதற்குச் 
சான்றாகட் பரம்பரையடியே தீரவீரசேனை சரமுசங்களில் சுபேதார் 

பஹசர், சுபேசாமேஜா, ஜமேதார் அவுல்சார் எனப்படுமோர் 

Gear ra உததியோகத்தவாய்ப் பெருமபாலோர் விளய்குகன் 

தனர் ) இவாகள் பழர்தமிழச குடிசகள என்பதற்குச் சானரறாக, 

சாவலர் பாவலா அவதாணியா எனறு பணடைசாள் தொட்டு இது 

காரறும ஈன்றே விளங்குனறனா ; இவர்கள புராதன சைவசமயிகள் 

என்பசற்குச சான்றாகத தற்காலையிலும சண்கூடாயச சணடறிவ 

தீத் இலககாய உசசமணடலததிலே சிவாசராமாய ஸ்ரீமத.ஏகாம்பர 

'சுவாமிசள. ஸ்ரீமத. ஓம்பிரகாச சுவாமிகள் ஸ்ரீமதி, இரத்தின 

அம்மையார் செனனையில் ஸ்ரீமத. பாலதேசிக சாயனார். பிருங 

சாசலம் மாஙகுள இரொமத்தில சமாதிகொணடுள்ள ஸ்ரீலஸ்ரீ. 9௨ 

'லிங்சசாயனா. சென்னைச் சேததுபேடு, வப்கிரகாச தேச 

ன்வாமிகளமு;சலிய சைவாடிரியாகள்பலர் நிலவுன்றனா, இவர்சன்- 

சாருண்ய பிரிட்டிஷ் ஆளுகையாரின் சாஇிபேசமற்ற செயகோல் 

'கொடையிலுககுச் சான்றாவாபோலும, ஆங்கிலேயரின் பலதுறை 

பட்டவேலைக கூடஙகளில் உததியோசததவராயும, தமத புராதன 

'வேளாணமை யுடைமைதோனற பலா வேளாளாகளாசவும், 

சோதிட வாகடசலா பண்டி.தர்களாகவும் இலஙகுகின்றனர். பின் 

லும் சாதிபேதம் பாராட்டும் ஆரியால்லாதலாகள், பேதஞ் செய 

'வோராடிய ஆரியரிடத்இல் வேலையாட்களாக விருந்து அல்லல் 

பட்டு அயர்ர்து கித்பதைப் போலாகாமல், இவ்வாதிதிராவிடர்கள் 

இர்தியாலைப் பரிபாலிக்கும் பிரிட்டிஷ் மெய்ஞ்ஞான சவரனர் 

(ஜளுபல[) நியாயதுரர்தரர் சேனாத்தலைலா. சாஸ்இறிசன். 

'கனதனவர்த்தகராயுள்ள ஐசோப்பியரிடத்இல், அறிஷசான்ற” சமை 

ற்பாச் .சாவ்திரம்,, ஐசோப்பிய கணிசவிூசம், குதிரையேற்றம் 

நலிய us pistes தேர்ர்து அ௮வற்றிற்சென ஈல்மோச்யசாம்



us Orisd பெற்று ஷூ ஐரோப்பியரின் விலையேதப்பெற்ற ! 

பொருளகளுககு உதகரவாத முடையராம் அலுவல்களில் அமர்ந்து ! 

தமது சே இனதசவரிடம் பழகும பாவனைபோல் அவ்வளவு! 

கெருஙகசிய அனபு விசுவாசம £ழ்படி தலுடையராகவும அ௮வரோடி 1 

ருது விளங்குகினறனா. 

பஞசபாணடவாகள விராடபு£த சரசனிடம் ௮வனது அண் ; 

மனை வேலையாட்களாக இருகது செனாள் கழித் சனா. ஈளசக்ெ. 

வாததியம சாரதிலேலை செயதனா. அதுபோல ஆதிதிராவிடர் | 

சள் ௮ககாலைய கொடுஙகோன் மன்னரின் பணபைத Oshag: 

ஊமையனசண்ட கனவைபபோல த,நிலைமையை Caras. 

வரூரதி நின்றனா எனருற்போலும், எல்லாம வல்ல இறைவனது 

பெருஙகருணை இரண்ட தொபபச் சாதிபேதம் பாராட்டாத பிரிட் 

nas ge இரதியாவுககு வாயததனு. ஆதிதிராவிடர்சளின் ; 

நிலைமையை அருகிலிருஈ.து கணட ஷை ஐசோபபிய சணடததினர் ; 

தாங்கள் இரதியாவினின்று சமது சுயதேசம் சென்று, ஆதி திரா” 

விடரின விலகயிருஈ தும், தாஙகள் தமது கண்ணாற்கண்ட gy si. 

யாவின் சாதிபேச கொடுமைகளை மறத்தற்காகாசவராபெ பசோப 

கார சரதையால இறிளது மதசபையினமைஅனுப்பினா போலும்! 

வநத ஷூ மிஷவனெரிசளால அ௮0கேச பாடசாலைகளும ஈற்போதக்” 

_ களும் நாளுககுகாள் விருத்தியாக அவை ஆதிதிராவிடர்களுச்சு, 

இர .தியாவில் gos BI PCy om Qaarnts சுசேசெனெண! 

விரும்து வாழ்ஈது வருபவரோ,ஆதி இராவிடர்களை yal பிறவிச். 

க் மாறாக யாதென்றோ ! எண்ணுமோர் , புல்விய எண்ணமும் 
| பமும் 'உடையவர்களாடி அவர்களை தசாழ்த்துமோ அதிக | 

3 = உடையாய் இருப்பவரானார். ny 

உசயாலப் பிரியான சாதிபேதம பாராட்டும் முன்ளேர்களின்] 

சஷ்ததியாசர்ம 49) pan pus சாலத.திலே தோன்றினவர்களும் rte 

we 7
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“ap தாதையரின் சூழ்ச்சிகளை இனைய தென்றுணராமல் சாழ் 

rus நடத் தற்கானசை யுணாஈது அவரது ௮றியாமையையகற்றும் 

அண்ணம், கபிலரகவல்ஞானவெட்டி முதலிய நூலாசிரியர்கள் அறிவு 

அடர் அருளியுள்ளபடி. ௦0 வருஷறகளுக்கு மூன்னிருஈத பெரியா 

ட்ரஸ், பாலவாகட தீரட்டு., என்ற ஈன்னூலாற்றிய வலல சாளத்இ 

நச்சர் ஸ்ரீமான் ௮யோச்இதாச பண்டிதா அவர்களும (49) ஆணடுக 

பளசகுமுன் சுகிர்தவசனி யென்ற பததிரிகை நடாத்தி வாத ஸ்ரீ 

“மான் சாராயணசாமிப் பிள்ளையவர்களும் மற்றும பலரும் ஆஇ 

் இராவிடா எனப்படும் பழஙகுடிசளைப் பஞ்சமா பறையா எனறு 

“திய பொருடியே அழைதது வரும் பழககததைச் கணடிசது வாத 

னர். சென்னைச காசிமேடு, ஷட்டாவசானம. லைசகசண், 

. வேலாயுத புலவர், ஸ்ரீமான், ௮ரஙகையதாசப பணடி.தர் மு.தவிய 

-தற்ரோகள் பலர் கூடி 4 இதி திராவிடர் மகாஜனசபை '”? என் 

'மருரு பெருஙகழகததைக சடஈத 1890-ம் ௮ஆணடில் ஆரம்பித்து 

1892-ம் ஆணடில் 1800-ம் ஷச்திய %&&1-ம சட்டத்தின் படி. 

: ஆளூகையாரின் முதததிரையறச செயவிதசனா, ஷூ ஆதி திராவிட 

, மகாஜன சபைச்குச் தனது நீடிய ஆயுளபரியாசம் சபாசாயகமாய 

, விஏஙக கோது கொண்டா பெருஈதசையாளர் ஸ்ரீமான். ஷாப்பு 

2. 7, சுப்பிரமணியம் பிள்ளையவாகள. 1890-ம (ஹு ஏப்சல் மி, 8 

“ee Bu மகா விகடதூதன் பத்திரிகையைக stows. 

இவ்வாறு தோன்றிய ஆதி இசாவிட மசாஜன சபையின் கருத் 
தின் படியே, ஆதி திராவிடர்களை ௮ழைச்சப்படும் பெயர் புலவற் 

துன், பறையன என்ற ளெர்றரு பெயரைக கொணடு விவாதிக்கும் 

படியாக ஸ்ரீமான், இரட்டைமலை ஸ்ரீநீவாசம் அவர்கள் ந பிறை 
யன் என்றொரு பத.திரிகை ஈடாததி ௮க்கால் சென்னைச்" சவர் 

சசாவிருரத லார்ட் வென்லாச் பிரபுவிடம, ஆட இராவிட்ர்சஞடகு 

உண்டாயுள்ள குறைகளை யெல்லாம் எடுத்துச் காட்டி. சன்மைடண் 

வாக்க விளக்கினார்.
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ஸ்ரீமான். 7]: ஜான் இரத்தினம் அவாகள் 5 திராலிடபாச் 

யன் '” பத்திரிகை ஈடாத்திச செனனிஈதிய பழங்குடிசளின் ee 

லாறுகளை விளஙசக கூறி வதனா. ஸ்ரீமான். வே, இரத்ச முரு 

சேச பண்டிதர் அவாகள் ஸ்ரீமான், வேலூர்-. முனிசாமிப்பண். 

ஓதா ௮வாகள **அன்றேர் மித்திரன்'' எனும பெயரிய பத்இரிச 

யொன்று ஈடாதூச சாதிபேத தவறுசசே எடுததோ தி வர்சனர், 

ச. தாவதானம. ஸ்ரீமான, பூஞ்சோலை முததலீர சாவலாவர்கள். 

*பூலோகவியாஈன்'' எனும பததிரிசை யொனறு நடாத்தி ஆ 

திராவிடா முன்னேறறததை யவாவி நினறனா. 

ஆதி திராவிடாகள பு.ராசன மககள் எனறும் ; சமிழர்சசொன் 

றும் ; வருச கெஞ்ச பிராமணாகள சூழ்ச்சியால பழஈதமிழா சரி 

தங்களும அவரது செல்வஙகளும ராளுக்கு நாள் மறைவுண்டு 

போக அன்ஜோர் தாழ் ததப்பட்டாரென்றும் , ஆன்றகலவி கேள்வி , 

பெருககினால *: தமிழன் '- எனறொரு ப.சதிரிகை நடாத்தி இரவும் ் 

பகலும் பழஙகுடிகளாகிய ஆதி இராவிடாகளின் முன்னேற்றத் 

தையே கருதினவாாகப் பிரகாசித்திருஈதார ஸ்ரீலஸ்ரீ. ௧, ature 

gre usr s பெருமான் அவர்கள். ஜ் 

யாதி உழைப்பில் வளாஈதுவர்சத ஆதி இராவிட wat: 

ஜன சபையானது கூனறு வருட ஙகளுக்குமுன், டாகடா T. M. 

சாயர். சர். 1. இயாசசாய செட்டியார் ஆயெ பெருஈ தகையாளா௮. 

இராஜிய ளொச$), வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் என்ற அமைப்" 

பின்சண் வன்மையுடன் நின்று தோன்றத்சாயிற்ற, 

ஸ்ரீமான். ஷாப்பு, 1, 7, சுப்பிரமணியம் பிள்ளை யவர்சளின் phy 

, மையின$ழ், ழூ. மகா சபைச்குக செளரவ காரியதரியொய்தீ; 

. பதோபகார * இடமனதுடன எழுச்தா£ ஸ்ரீமான். 14. கே இராஜர், 

SOG ay 

அககாலையில் ஆதி திராவிட மகாஜன சபையின் சாயகராடய்: 

4 
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tg die8, சேன்வி கிறைந்த பண்டிதர்சளாகிய மோன்சள் T. 
ரான், 'இரத்தினம அவர்கள். *6 இல்லற வோழக்கம் '” எனும் 

pron faut ஸ்ரீமான். ம. ௪, சினனதமபி பிள்ளையவர்கள் சைவ 

சாகர் ஸ்ரீலஸ்ரீ. இ.ஊ.பா.கஙகாதர நாவலா ௮வர்கள. ஸ்ரீலஸ்ரீ. 

ஈசஜானமத சுவாமிகள். வித்வான, மது£வாசசம் பிள்ளையவர்கள் 

சவதாஈச விதவசிரோமணி, களத்தா முனிசாமிப் பிளளையவர்கள் 

ீலஸ்ரீ. அதவைதானர்த சுவாமிகள். செஈதமிழ ஈறவஈா அளிககும் 

ஏன்னூலாிரியன, மசாவித துவசாகாம வீ ௭. மூனிசாமிப் பிள்ளே 

பவாகள ஸ்ரீமான், மா. தேூிகானாத சுவாமிகள். ஸ்ரீமான். இரு. 

அழநிசாமிப் பிளளையவாகள. ஸ்ரீமான பெ, மா. வெஙகடப திராவலர் 

இவர்கள ஸ்ரீமான். ௩. இராஜகோபால். ஸ்ரீமான் ]4. மே 1. வசத 

ராஜலு அவர்கள. ஷட்டாவதானம. சயகாதர பாலதேூகர். ஈர௫ங்க 

பரம ஸ்ரீமான். பொ. இரதஇினப் பிளளை யவர்கள். ஸ்ரீமான். ஐ. 

மாலகுருசிவம. அவர்கள். இரிசிரடாம் ஆ. பெருமாள் பிள்ளை யவர் 

கள் பினனும பல நல்விசைப் புலவர்கள்; எல்லோரும் இராமங்க 

டோறும் சென்று ஆஙகாங்கு நதி திராவிட சபையின ஈலததை 

எடுத்சோதி வரதனர். 

இஈதியாவின சாதிருதத விஷயமாக 1917-ம் ஸ். சென் 

mre Sgue, Qeuscpeflu H. E. Lord Chemsford, Right 

Honourable Mr, E.S. Montagu g@w பிரபுசகளிடம் ஆதி 

இராவிடா எலுமி பெயரைப்பற்றியும்' ஆ.இ இராவிடாசளின முன் 
ப் ., பற்றியும் அவாவிய பததாரமொனஅ விடுக்க 

சென்னை விச்டோரியா பொதுச்கூடத்தில், இருமயிலை. இல்ய 

சலி, இராசவதாசர் ௮வாசளின் தலைமையின்£ழ் ஆதிஇிராவிடர் 

களின் பெருஙககூட்டமொன்று நிறைவேற்றி sa. us hrs Bev, 

ஸ்ரீமான். 1. 47. சுப்பிரமணியம் 

பிள்ளை ஸ்ரீமான. 1. தங்காசம் 

7. மூக்குர்துபிள்ளை உட 3ம், சண்முசம் பிள்ளை 

உடம். ே இராஜா ஸ்ரீமதி. திரூப்புசதி 
ஸர் 

yaa’ + 
yobs



ஸ்ரீமான். 18, முனிசாமிப் பிள்ளை furs  " VG. apa’ 
தேவ பின்னை. 

9 ௫, இராஜாததினம பிளளை 9 V.G, வனுசோபால' 

ab பின்னை 

ஆகிய இவர்கள் தஙகஎது கையொபபஞ சார்த்தி இக்திய ம் 

இரியாகய மாணடேரு பிரபுவிடம் சமாபபிததனா. 

௮,சன பிறகு ஆதிஇிராவிடர்களின முன்னேற்ற ததஇற்கு அதி! 

குறியாக செனனை கவானா 11, 18, 1,0ம் Willingdon பிரபு ஷூ! 

ஆதிதிராவிடா மசாஜனசபையின் காரியதரிசியாகிய ஸ்ரீமான் 1 

0. இராஜாவை ஆதிதிராவிடர்களிள பிரதிநிதியாச சட்டசபையில் 

அமாததினஞா, ஸ்ரீமான ]ரீ. 0. இராஜா அவாகள் பிரஇநிஇியாகத் 

தெரிஈதெடுககபபட்ட ௮ஈராள் தொட்டுத சான் தனது கடமை 

யைப் பூதிதியாய்ச் செயதுமுடிகக வேணடுமென்ற விரதமே 

பூண்டவராயச் கைமமாரொன்றுங கருதாமலும் பிறரால் 'உணடா 

கும் பல கஷ்டஙகளைப் பொருள் பணணாமலும், ஷூ. சபைகசாச 

உழைதது வருவதோடு ஆதிதிராவிடா எலும் பெயர ஆளுசை 

யாரின புததகஙகளிலே பதிவுசெயவிசச வேணடும எனறு இட , 

மனதுடன் முயன்றதின் பலனாக நிகழும 1922-ம் ஹ். ஜனவரி 

மீ” 20-ம் தேதியன்று ஈடர்த சென்னை சட்டசபையில ஸ்ரீமான், 

ரீ. 0. இராஜா 14, ].. (2: ௮வாசள் ஆிதிராவிடா எனும் பெய 

ரைப் பிசேரேபிசச ராவ, பஹதா ஸ்ரீமான். T. ஈமபெருமாள் : 

செட்டியா அவர்கள ௮தீனை ஆமோதிச்ச, ஆனரெரி மாஜில்ட்', 

ஓரேட்டும் ஆதிதிராவிடர்களின் பிரதி நிதியுயாயெ ஸ்ரீமான், 
][. 0. மதுரைப்பிள்ளை 14, &. 0. ௮வாகள மிகச ஈயம்படும் ar 

மொழிகளால் ஆதிதிராவிடர் என்று, பெயரை ஷை சட்டசபை, 

.பெருங்கழகீத்தில் ஆதரித்துப் பேச ஆதிதிராவிடந் என்ற பெயர்: 
ப் ச் ச é 5 . 

அுசகையாறுல் மகசளசாமாக ஏற்றுக்சொஎளப்பட்டது. 

Eee



முடிவுரை. , 
துகாறும் குறிததவற்றின் திராவிடமெனப் படுவது பல். 

வநிடககட்கும் பெயராயிருப்பதினாலே ஆதி இராவிடரென்ற ஒரு 

(யர் இரிடததிற்குரியதா யிருததல் வேண்டும் என்றும், அந்த 

இ திராவிடம் என்பதே தென்னிர்தியா வென்றும் , திராவிடம் 

ப்படுவது சமிழ எனுஞ்சொலலின் திரிபு எனறபடி.த திராவிடா 

war நோசகுமளவில பழஈதமிழராயத தோன்றுபவரைப் பிரித் 

சாற்றும் பாவனையெனவே ஆ திராவிடர் என்றம்; மலுதன்ம 

நூல் தீரும ஜாநிசளெலலாம் பிற்கால ஏற்பாடுசளென்றும் இதச் 

சா£இபேத ஏற்பாட்டில உட்படாது சுயாதீன மாயுள்ள ஒரு வகுப் 

பாசே ஆதி திராவிடசென்ழும்”இர்தியா és Goes பழமையடியாய் 

அனஜோர் இராவணாதியாச வினததவரென்றும் ஆதலால் இவர்கள் 

இசதியாவள் குடிபுகுஈத ஆரியராதியோருச்குச் கைத்ச விரோதிகளா, 

சப் பாவிககப பட்டாரென்றும், அவ்வித பசைமை சரரணத்தா 

நிஒயே ஒடுகசப பட்டாரென்றும் ஆதி திராவிடர்களின் தவத்தின் 
பயனாச வாத்து காருண்ய பிரிட்டிஷ ஆளுகையென்றும், ஆளுகை 

யாரின் ஒரு துணையும் இடமுமே உறுதியாய் ஈம்பியுள்ளது ஆதி 

இராவிட மகாஜன சபையென்றும் இப்புத்தசததில் தோன்ற முடி. 

ஏற்றதாகும் 

சருணையங்கடவுள் செங்கோலைச் காப்பாராக, 

-(o)-
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இப்புத்தகத்தை அச்சிற் வதிப்பிக்கப் 
பொருளுதவிபுரிஈ த கஷவான்களின் பெயாகள் 

— i ‘yt aR டி 

அயனபு£ம, இராமம ஸ்ரீமான பசசையபப eure er, 

பூவிருகதவலலி ஐபோட கோழமபேடு இராம ஸ்ரீமான, 
1௩. தாமலிஙகம பிளளையவாகள 

பெரமபூ ஸ்ரீ வேறுகோபால சுவாமி சகநிதுயஙசம இரு 
மயிலை நிவாசகா ஸ்ரீமான சோ குபபுசாம் தா Sal TAR BT 

இரு 5. மீது அ ழி நரயில ௮ இய ம்ண்வாள இச்சமானுஜ 

எகாஙகி ஸவாம்கள் மட$ுது சமபசகராகிய ஸ்ரீமான று வே, 
மூ. ராரி சாமானுஜமா உ அவாகள 

Hy wit Grr கோவில ஸ்ரீமான் அருளாள பெருமாள் இசா 

(மானுிகசா: 1 அயடாகள் it 

செனனை வேபபேரி “'கிரின வல்லா'' அருணாசல பண்டாரம். 
தெரு ஸ்ரீமான 134 கோபால பிரளையவாகள, 

சகெனனை கன பெளடாபல'! முத பொனனப்பன் 

தெரு ஸ்ரீமன பி ர. ராஜகோபாஉ அவாகள, 

சென்னை ஸபுசாயபுரம பூசாமசாயசசன தெரு ஸ்ரீமான், 
பொ ௮ முனிசாமிப பிசாளையவாகள, [*1100ஈ), (12 W 0) 

காசிமேடு கொடிமாதசசெரு ஸ்ரீமான '!' பெருமாள பிள்ளை 
யவாகள . 

gero Hogpris Oa திருப்பாணாழவரா இருசசைத் 
தலைவா ஸ்ரீமான, கா ௮, நுசாசயதாஸ அவர்கள 

சைதை தாலுக்கா போட் சமேமபருா, ௮௪ரம சோமசாம 

செடடீத தெரு பிவாசகருமாகிய ஸ்ரீமான ௮ லட்சுமண 
lar ten Wait & ar 

செனனை மணணடி மலையபபன தெரு ஸ்ரீமான x», Rag 
Sagan Ser dor wan sar 

பெரமபூ ஆறுமுச முசலித தெரு ்ரீமான பா சோவிந்து 

சாஜலு ௮அவாகள é 
Qeorter Surerury சிவரானசக௪சச சிதவிலாச பச தஜன” 

சபையின காரியதரிரி wp wrest அ. பெரியதம்பி பிளளையவாகள, 

ஆயிரகதீபகசா அஜுல முக தெரு ீமான 0, பொன்று 
சாமிப 1 ரளையவாகள 

st மடு சொடிமரத தெரு ஸ்ரீமான 9 மா பொனனம் 

பரம பிள. சயவாசள 

ட பெ மபூ£ ஸ்ரீமான, £ ௮ரஙசகாதன பிளளையவாகள,. 
பர தலலலி ஐசோட இருமல் சொமம ஸ்ரீமான், 

வே. மனா பிள்ளையவாகள், 

i



Ra, sy ot புர டு உ 

அவதுப்பூத்தகம் வேண்டியவர்கள் €ழ்கண்ட விலாச்தாச 

gee u பெற்றுக்கொளளலாம், 
க 

்.. சென் i ச att ஈட we - | 
புசசை சாமி சாய்சுகன் தெரு இராமதி! 

ம் he Lt ல க a , 

தலைவர்: ஸ்ரீமான், M. 0. 1). வசதராஜல அவர்கள். 

செனனைப் புரசை தாக்காஸ் வீதி 17-வது எண்" 
ணுளள இருஹம ஸ்ரீமான் மு. சிவசுப்பிரமணியம் பிள்ளை ' 
பவர்கள். , 

‘ விளம்பாம். 

அறிவானந்தன் எனும் பெயரிய செரதமிழ்க்கதை 
யொன்று இரக,.நாலாசிறியலை எழுதிச சென்னைத்திரா 

விடன் பததிரிகையில வெளியிடபபடடுவஈத.த,” இதனைப 
புததகரூபமாகக காணவிருமபும அ௮ன்பாகள தங்களது 
பெயரைக &ழகணட விலாசதாரருககுத தெரிவித.துசு 
கொள்ளுவாசாக ''இக்கதையான து பொழுஅ போககற 

காகககொள்ளும சில சகதைகளைப போலாகாமல் ஈன்னீதி 
முறைகளை யெடுதகோதுவதாயுளளது.'' எனசுகற்றோ ; 
உசைதந்துளளாச, 

300 பெயாகள் பதிவானபின்னா டை சதைக்குரிய 
சந்தா அணா 8, சேகரிதது seFr uu, 

புகககததளவு தஇரெளன், 180 -பச்கஙகள், வில். 

சர்தாதாரலலாருககு பன்னிர ண்டணாவாகும், , பல 

.இிரிசிரபு£ம். ௮. பெருமா Tear 

ச | ் ் ட 49, சாமிரெட்டித் னு 

pL e799, ‘ ட்டன 7 . எழுமூர், சென்னை;
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