மதுரை நகைத் தெருப் தெயர்கள் ஆய்வேடு
மின்னாக்கம் தெய்ெேர் ேழங்கிய முன்னுரை
மாதம்

1974-ஜுலை
பபாது.........

இைக்கிய

-

உைகில்

முதல்

முதைாக

என்

லக

முதுகலைத்

பிடித்து

தமிழ்

வகுப்பில்

நலை பயிற்றியவர்

அமர்ந்த

பபராசிரியர்

பஜ

.பாத்திமா.

படிக்கும் பருவத்தில் கலதப் புத்தகம் வாசிக்கக் கூைாது என்ற கட்டுப்பாடு மிகுந்த

சூழ்நிலையிைிருந்து தப்பித்து.....அழுது, அைம் பண்ணி, பபாராடித் தமிழ் படிக்க வந்த எனக்கு
வலர

;வ.பவ.சு.ஐயரிைிருந்து……..ஜஜயகாந்தன்
அறிமுகம்

ஜசய்து

லவத்து.........புரிந்து

எல்பைாருலைய

ஜகாள்ைக்

கற்றுக்

பலைப்புகலையும்

ஜகாடுத்து,

ரசலனலயயும்

வைர்த்து விட்ைார்.
அவரது

ஆய்பவட்லை

நான்

கணிப்படுத்தி

இருக்கிபறன்

என்பபத........ஏபதா

அரியாசனம் கிலைத்தது பபாை..........என்லன மகிழ்ச்சி அலைய லவக்கிறது.

மின்தமிழ் குழுமத்தில் மதுலர இலை மூைம் பசர்ந்து மைைாடிய பபாது தான் பஜ

.பாத்திமாவின் மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர்கள் ஆய்பவடு பற்றியும் அதில் இைம் ஜபறும்
வரைாற்றுக்

கருத்துக்கள்

கணிப்படுத்தினால்

பற்றியும்

பயனுள்ைதாக

பபச

பநர்ந்தது.

இருக்கும்

இந்த

என்ற

ஆய்பவட்லைக்

எண்ணத்லத

முதைில்

பதாற்றுவித்தவர் மின்தமிழ் குழும உறுப்பினர் திரு நா.கபணசன் அவர்கள். சிை மாதங்கள்

கைித்து மீ ண்டும் இக்கருத்லத அவர் வைியுறுத்திய பபாது தான் என் பபராசிரியர் பஜ .
பாத்திமாலவ
நாங்கள்

ஜதாைர்பு

இருவரும்

ஜகாள்ளும் முயற்சியில்

சந்தித்துக்

ஈடுபட்பைன்.

ஜகாண்ைாலும்.......ஏபதா

பநற்று

41+ ஆண்டுகள்
ைாைா

காட்டி

கைித்து

விட்டுப்

பிரிந்து இன்று மீ ண்டும் பார்ப்பது பபால் தான் இருந்தது.
●

தன் ஆய்பவட்டின் மின் நகல் ஒன்லற என்வசம் ஜகாடுத்து "ஜபாழுது பபாக்காக
ஜசய்யாபத; ஜபாறுப்பாகச்

ஜசய்"

என்று

அவர் அறிவுறுத்திய

கனமானதாகத் பதான்றியது.
●

ஆய்பவட்டில்

கருத்து

எண்ணுக்கும்,

பக்க

பபாது

எண்ணுக்கும்

என்

பணி

முக்கியத்துவம்

ஜகாடுத்துள்பைன். பகாவில்/பகாயில், சன்னதி / சந்நிதி, உைலம / உலைலம என்ற
ஜசாற்

பயன்பாடுகள்

எல்ைாம்

ஆய்பவட்டில்

எப்படி

இருக்கின்றபதா

அப்படிபய

கணிப்படுத்துவதில் அக்கலற காட்டியுள்பைன்.
●

தகவைாைிகள் ஜபயர்ப் பட்டியைில் 32ம் எண்ணுக்குரிய ஜபான்லனயா பிள்லையின்

வயது மட்டும் விடுபட்டுள்ைது அலத அப்படிபய விட்டு இருக்கிபறன். கை ஆய்வு
அனுபவங்கள் ஆய்பவட்டில் இல்லை. ஆனால் பஜ.பாத்திமாவின் விருப்பத்திற்கு
இணங்க பின்னிலணப்பில் பசர்த்துள்பைன்.
●

என் முலனவர் பட்ை ஆய்வுக்கு என் பபராசிரியர் ஆய்பவட்லை மதுலர காமராசர்
பல்கலைக்கைக

நூைகத்தில்

ஆய்வின்

பகுதிலய

எனக்கும்

ஒரு

அவருக்கும்

பார்லவ

நானும்

கருத்து

நூைாக

ஜசய்பதன்.

பவறுபாடு

வாசித்பதன்.
ஜபருமாள்

உள்ைது.

அவர்

ஜசய்த

ஜதப்பக்குைம்

(புனித

கை

பற்றி

ஜசபமாலைத்

பதவாையமாக மாறிய கரிய மாணிக்கப் ஜபருமாள் பகாயிலுக்குரிய ஜதப்பக்குைம்
அது.கூைைைகர்

பகாயிலுக்குரிய

ஜபருமாள்

ஜதப்பக்குைம்

என்று

பஜ.பாத்திமா

கூறியுள்ைார்.)

ஆனாலும்

அவரது

ஆய்பவட்டுச்

ஜசய்திலய

அப்படிபய

ஜகாடுத்துள்பைன்.எலதயும் மாற்றவில்லை.
●

துலண நூற் பட்டியைில் உள்ை நூல்களுக்கு மட்டும் ஒபர ஜதாைர்ச்சிபயாடு
வரிலசயாக எண்கள் இட்பைன். (இது மட்டுபம நானாகச் ஜசய்த மாற்றம்.)

எனக்கு நாபன ஒரு காைக்ஜகடு லவத்துக் ஜகாண்டு முடித்திருக்கிபறன். இது என்
முதல்

முயற்சி.

இந்த

வாய்ப்லப

எனக்கு

அைித்த

மின்தமிழ்

இயக்குநர்

திருமதி,

சுபாஷினி ட்ஜரம்ஜமல், பசகரித்து வைிகாட்டிய நிர்வாகி பதஜமாைி, ஜசயல்பைத் தூண்டிய
திரு

நா.கபணசன்,

என்லன

அலனவருக்கும், நன்றி.

நம்பி

ஒப்பலைத்த

பபராசிரியர்

திருமதி

பஜ.பாத்திமா

கண்மணி கபணசன்
முதல்வர் (ஒய்வு ),

ஸ்ரீ காை ீஸ்வரி கல்லூரி(தன்னாட்சி),

சிவகாசி.

மதுரை நகைத் தெருப் தெயர்கள்

(மதுலர காமராசர் பல்கலைக் கைகத்தில்
எம்ஃபில்.பட்ைத்திற்காக அைிக்கப்படும் ஆய்பவடு)

ெிருமெி.வே .ொத்ெிமா

ெமிழியல் துரை,
மதுரை காமைாெர் ெல்கரைக் கழகம்
மதுரை
1981-1982

ஆய்வாைரின் உறுதிஜமாைி
திருமதி பஜ .பாத்திமா ,
எம்.ஃ பில் .ஆய்வாைர் ,
தமிைியல் துலற ,
மதுலர காமராசர் பல்கலைக் கைகம் ,
மதுலர-625021.
'மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர்கள் 'என்ற இவ்வாய்பவடு மதுலர காமராசர் பல்கலைக்
கைகத் தமிைியல் துலறயில் நான் எம் .ஃ பில் .பயின்ற காைத்தில் ,என்னால் தன்னியைாகச்
ஜசய்யப்பட்ைஜதன்றும்,

இவ்வாய்பவட்டிலன

பவறு

எந்தப்

பட்ைத்திற்கும்

நான்

அைிக்கவில்லை என்றும் உறுதி அைிக்கிபறன்.
ஆய்வாைர்.

பஜ .பாத்திமா
உறுதிக் லகஜயாப்பம்

பகா.விஜயபவணுபகாபால்
(பமற்பார்லவயாைர் )
ைாக்ைர் பகா.விஜயபவணுபகாபால் ,
இலணப் பபராசிரியர் ,தமிைியல் துலற,
மதுலர காமராசர் பல்கலைக் கைகம்,
மதுலர-625021

பமற்பார்லவயாைர் சான்றிதழ்
ைாக்ைர்.பகா.விஜயபவணுபகாபால்,
இலணப் பபராசிரியர் ,
தமிைியல் துலற ,
மதுலர காமராசர் பல்கலைக் கைகம்,
மதுலர-625021.
'மதுலர நகரத் ஜதருப்ஜபயர்கள்'எனும் ஜபாருைில் அலமந்த இவ்வாய்பவடு
திருமதி.பாத்திமா அவர்கள் எம்.ஃ பில் .பயின்ற காைத்தில் அவரால் தன்னியைாகச்
ஜசய்யப்பட்ைஜதன்றும்,இவ்வாய்பவடு பவறு எந்தப் பட்ைத்திற்கும் அைிக்கப்பைவில்லை
என்றும் உறுதி கூறுகிபறன்.

பமற்பார்லவயாைர்

நன்றியுலர
இைப்ஜபயர் ஆய்வில், மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர்கலை ஆய்வுப் ஜபாருைாய்க்
ஜகாள்ை எம்.ஃபில்.,பட்ைப் படிப்பின் வைியாய் உதவிய மதுலர காமராசர் பல்கலைக்
கைகத்திற்கும்;ஜசாற்ஜபாைிவுகள்,
ஆர்வமும்,

ஜதைிவும்

கருத்தரங்குகள்

ஏற்படுத்திய

வாயிைாய்

தமிைியல்

ஆய்வு

துலறத்

முலறகைில்

தலைவர்

ைாக்ைர்

தமிைண்ணலுக்கும் : ஆய்வாைர் தம் நன்றிலயப் புைப்படுத்துகின்றார்.
பல்கலைக் கைக மானியத் துலற, கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்ஜகன பரிந்துலரத்த
பமற்படிப்புத் திட்ைத்லத உரிய முலறயில் பயன்படுத்திக் ஜகாள்ை ஆர்வமுைன் உதவிய
மதுலர

பாத்திமாக்

கல்லூரி

நிர்வாகத்தினருக்கும்,

முதல்வர்

ஜசல்வி

சகுந்தைா

அவர்களுக்கும் எவ்வைவு நன்றி கூறினாலும் தகும் .
இைப்ஜபயராய்வு

ஒரு

பயணம்.

இவ்வாய்வுப்

பயணத்தில்

தம்

ஆய்வு

அனுபவத்தாலும், வரைாற்றுப் பயிற்சியாலும் ஆய்வாைருக்குத் தக்க வைிகாட்டியாய்
நின்று, ஆய்வாைர் தவறான பாலதயில் அடிஜயடுத்து லவக்கும் பபாஜதல்ைாம் தடுத்து
முலறப்படுத்திய ைாக்ைர் பகா.விஜயபவணுபகாபால் அவர்களுக்கு ஆய்வாைர் நன்றி
கூறுகிறார்.
ஜதாைர்ந்த

பயணத்தில்

ஆங்காங்பக

ஜதைிவு

ஜபறும்

ஜபாருட்டு

அணுகிய

அறிஞர்கள் பைர். அவ்வலகயில் வரைாற்றறிஞர் திரு.முத்துக்பகானாருக்கும் வரைாற்றுத்
துலறப் பபராசிரியர்கள் திரு.ஜசல்வின் குமார், ைாக்ைர் ஜவங்கட்ராமன் ஆகிபயாருக்கும்
அஞ்சல்

வைிக்

கல்வியகத்தின்

வரைாற்றுத்துலற

விரிவுலரயாைர்

திரு.சதாசிவ

நாைாருக்கும், அஞ்சல் வைியின் தமிழ்த்துலற இலணப் பபராசிரியர் திருமதி மீ னாட்சி
முருகரத்தினம் அவர்களுக்கும், புவியியல் துலற விரிவுலரயாைர் திருமதி சாந்தகுமாரி
அவர்களுக்கும் ஆய்வாைரின் நன்றி உரியது.
கைஆய்வில்,

மதுலரத்

ஜதருக்கைில்

கால்

பதாயவும்

கால்

பதயவும்

ஆய்வாைபராடு உைன்வந்த ஜசல்வி பாைா என்ற பாகீ ரதியும், ஜசல்வி கல்பைதாவும்
ஆய்வாைரின் நன்றிக்கு உரியவர்கள்.
கை

ஆய்வில்,

அணுகியதால்

ஜபற

ஜபறமுடியாத
முடிந்தது.

ஜசய்திகலை

அவ்வலகயில்

அனுபவம்

முக்குைத்பதார்

மிக்கார்

சிைலர

பள்ைியின்

தமிழ்ப்

பபராசிரியரான திரு இைங்குமரன் அவர்களும், நாைார் மகாஜன சங்கத்திற்காய் உலைத்து
வரும் திரு ப.ரா.முத்துச்சாமி அவர்களும், மாநகராட்சி உறுப்பினராய்ப் பணியாற்றிய

வி.எல்.இராமசாமி அவர்களும்,

பாவைர்

பகவதியும்

என்றும்

ஆய்வாைரால்

நிலனத்தற்குரியவர்கள்.
ஆய்வுப் பணியில் தைர்ச்சியுற்ற பவலைகைில் பணியின் இயல்பு அதுஜவன
உலரத்து, ஊக்கம் தந்தவரும், சமயத் ஜதாைர்பான ஜசய்திகைில் விைக்கம் தந்தவருமான
திருமதி சரஸ்வதி பவணுபகாபால் அவர்கள் மறத்தற்கரிய பண்பினர்.
ஆய்பவட்டின்

உருவாக்கத்தில்,

கட்டுலரகலைப்

பார்லவயிட்டு,

இலைஜவைிகலைச் சுட்டிக்காட்டி உதவிய பாத்திமாக் கல்லூரி தமிழ்த் துலறத் தலைவர்
ைாக்ைர் சக்திஜபருமாள் அவர்களுக்கும், ஜதருக்கைின் வலரபைங்கலைப் பார்லவயிை
இலசவு தந்த மாநகராட்சி முதன்லம நகர அலமப்பு அலுவைர் திரு ம.க.ஜசல்வராஜன்
அவர்களுக்கும், வலரபை அலமப்பில் உதவிய வலரவாைர் ஜசல்வி கல்யாணிக்கும், தம்
தந்லதயின்

உருவப்பைத்லத

ஆய்பவட்டில்

ஜவைியிை

இலசவு

தந்த

திரு

பாைசுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும், ஆய்வாைர் தம் நன்றிலயத் ஜதரிவிக்கிறார்.
ஆய்வுக் கட்டுலரகலைத் திருத்தமாய்ப் படிஜயடுப்பதில் துலணஜசய்த ஜசல்வி
வனிதாவிற்கும்,

ஆய்வின்

ஒவ்ஜவாரு

நிலையிலும்

பக்கத்துலணயாய்

இருந்து

ஆக்கமூட்டி உதவிய திருமதி சுசீ ைாவிற்கும், உைன்பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும்
ஆய்வாைரின் நன்றி உரியது.
இவ்வாய்வுப்

பணி

முழுலம

ஜபற்றதில்

குடும்பத்தாரின்

ஒத்துலைப்பு

குறிப்பிைத்தக்கது.
ஆய்பவட்டுக்குக் குறுகிய காைத்தில் ஜசம்லமயான முலறயில் தட்ைச்சு வடிவம்
ஜகாடுத்த திரு சு.பாைச்சந்தர் அவர்களுக்கு ஆய்வாைர் நன்றி கூறுகிறார்.
ஜதாைக்கமுதல் துலண நிற்கும் இலறப்ஜபாருலை ஆய்வாைர் நன்றிபயாடு
நிலனவு கூர்கிறார்.

சுருக்கக் குறியீட்டு விைக்கம்:
எ .ப.

எதிர்ப்பக்கம்

ஒ.பா.ப.

ஒத்துப் பார்க்க பக்கம்

த .எ .

தகவைாைி எண்

பி.எ .

பின்னிலணப்பு எண்

வ.ப.எ .

வலரபை எண்

குறுந்.

குறுந்ஜதாலக

புறம்.

புறநானூறு

திருமுருகு.

திருமுருகாற்றுப்பலை

சிைம்பு .

சிைப்பதிகாரம்

குறள்

திருக்குறள்

உள்ைைக்கம்
1.

முன்னுலர

1

2.

சமயச் ஜசல்வாக்கு உணர்த்தும் ஜதருப்ஜபயர்கள்

10

3.

சாதி ,இனப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்

54

4.

ஜதாைிற் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்

68

5.

ஆட்ஜபயர்த் ஜதருக்கள்

89

6.

அரசியல் வரைாற்று எச்சங்கைாய் அலமயும் ஜதருப் ஜபயர்கள்

109

7.

ஜபயரீட்டுக் பகாட்பாடு

130

ஜபயர் மாற்றங்கள்

143

முடிவுலர

154

பயன்பட்ை நூல்கள்
பின்னிலணப்பு

இயல் 1

1.முன்னுலர
1.1 ஆய்வுப்ஜபாருள்
1.2 ஆய்வின் இன்றியலமயாலம
1.3 ஆய்வின் பநாக்கம்
1.4 ஆய்வுப் பரப்பு
1.5 கருதுபகாள்
1.6 ஆய்வு முலறகள்
1.7 ஆய்வின் வலரயலற
1.8 ஆய்வு முன்பனாடிகள்
1.9 ஆய்வுப்பகுப்பு
1.10 இயல் அலமப்பு
1.11 பின்னிலணப்புகள்

(1)

1.முன்னுலர

1.1 ஆய்வுப்ஜபாருள் :
'மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர்கள்' என்பது பதர்ந்து ஜகாள்ைப்பட்ை ஆய்வுப்ஜபாருள் .
1.2 ஆய்வின் இன்றியலமயாலம :
ஜதருப்

ஜபயர்கள்

ஒரு

ஊரில்

மக்கள்

பபாக்குவரத்திற்குப்

பாலதகலைச் சுட்டும் குறியீட்டுப் ஜபயர்கள். அலவ ஜவறும்

பயன்படுத்தும்

குறியீடுகைாக இராமல்

அலவ வைங்கும் சமூகத்தின், அரசியல் வரைாறு உணர்த்துகின்றன; இனப் பிரிவுகலைக்
காட்டுகின்றன; சமுதாய

மாற்றங்கலை

ஜவைிப்படுத்துகின்றன;

அரசியல்

ஜசல்வாக்லகயும் காட்டுகின்றன.
இவற்லற உணர்த்துதல் ஜதருப் ஜபயர்கைின் தலைலம பநாக்கம் அல்ைஜவனினும்
தலைலம பநாக்கமான அலையாைங் காட்ைைில் இலவ

உைன்விலை ஜபாருட்கைாக

(byproducts) அலமகின்றன. எனபவ, ஒரு குறிப்பிட்ை ஊரின் ஜதருப்ஜபயர் ஆய்வு, அவ்வூரின்
வரைாற்லறயும்,

சமூகக்

கட்ைலமப்லபயும்

அறிதற்குரிய

கல்வியாகிறது.பமலும்

வரைாறும், சமூகவியல் வைர்ச்சியும் முலறயாய் எழுதப்பைாத இைங்கைில் ஜதருப்ஜபயர்
ஆய்வுகள் ஏற்ஜகனபவ உய்த்துணரப்பட்ை முடிவுகலைச் பசாதிப்பதற்கும் உதவுகின்றன.
1.3 ஆய்வின் பநாக்கம் :
மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர்கைின் வரைாற்லற அறிதல் இவ்வாய்வின் முதல்
பநாக்கம்.
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மதுலர நகரம் நீண்ை அரசியல் வரைாறு உலையது; அதன் சமய வரைாறு,
வரைாற்றுக்கு

முற்பட்ை

நிகழ்வுகைாகச்

ஜசால்ைப்படும்

புராணத்பதாடு

ஜதாைர்பு

படுத்தப்படுவது; குடி ஜபயர்ந்து வந்த பல்பவறு இனத்தார்க்கு வாழ்விைமாய் விைங்கும்
சிறப்பும் மதுலரக்கு உண்டு.

மதுலரயின் ஜதருப்ஜபயர்கள் அதன் அரசியல், சமய,

சமுதாய வரைாறுகலைச் சுட்டுகின்ற குறியீடுகைாக எந்த அைவுக்கு அலமகின்றன என்று
காண்பது ஆய்வின் துலண பநாக்கம்.
1.4 ஆய்வுப் பரப்பு :
நகரின் நடுவிலுள்ை மீ னாட்சியம்மன் பகாவிலை லமயமாகக் ஜகாண்டு அதன்
நாற்புறமும் அலமந்திருக்கின்ற ஆடிவதி
ீ முதைாக ஜவைிவதி
ீ வலரயுள்ை ஜதருக்கள்
அவற்றின் சந்துகள் ஆகியவற்றின் ஜபயர் வரைாறு மட்டுபம ஈண்டு ஆய்வுக்கு எடுத்துக்
ஜகாள்ைப்படுகின்றது.
ஜவைிவதிகைிைிருந்து
ீ
பகாவிலை பநாக்கிச் ஜசல்லும் ஜதருக்கைின் ஜபயர்கள்
அன்றி ஜவைிவதிகைிைிருந்து
ீ
புறநகர் பநாக்கிப் பிரிந்து ஜசல்லும் ஜதருக்கைின் ஜபயர்கள்
இவ்வாய்வில்

பமற்ஜகாள்ைப்பைவில்லை.

இவ்வலகயில்

இங்கு

வலரயறுத்துக்

ஜகாள்ைப்பட்ை ஜதருக்கைின் ஜமாத்த எண்ணிக்லக 209+4=303
1.5 கருதுபகாள் :
மதுலர நகரின் சமய,சமுதாய,அரசியல் வரைாறுகலை உணர்த்தும் வலகயில்
அந்நகரத் ஜதருப்ஜபயர்கள் அலமந்திருக்கின்றன என்பது இவ்வாய்வின் கருதுபகாள்.
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1.6 சான்றாதாரங்கள் :
1.6.1 முதல் நிலைச் சான்றுகள் :
கை

ஆய்விலும்,

ஜதாகுக்கப்பட்ை

பபட்டியிலும்

ஜபயர்ப்பட்டியல்,

ஜபறப்பட்ை

ஜபயர்

ஜசய்திகள்,

மாற்றம்

பற்றிய

ஆவணங்கைிைிருந்து
ஜசய்திகள்

ஆகியலவ

ஆய்வுக்குதவிய முதல்நிலைச் சான்றுகள்.ஆவணங்கைில் மாநகராட்சி ஜவைியிட்டுள்ை
ஜதாகுதிவாரியான (Ward) ஜதருப்

ஜபயர்ப் பட்டியல், மதுலர நகர வலரபைம், ஜபயர்

மாற்றத் தீர்மானங்கள் அைங்கிய மதுலர நகராட்சி மன்றத் தீர்மானங்கைின் அைங்கல்
ஆகியலவயும் முதல்நிலைச் சான்றுகைாக அலமகின்றன.
1.6.2 துலணநிலைச் சான்றுகள் :
இைக்கியங்கள், வரைாற்று நூல்கள், ஜசால்ைகராதிகள் ,கலைக்கைஞ்சியங்கள்
,நாட்டுப்

பாைல்கள்,

சிறப்பான

நிகழ்ச்சிகலை

ஒட்டி

ஜவைியிைப்பட்ை

மைர்கள்

ஆகியவற்றிைிருந்து ஜதாகுக்கப்பட்டுள்ை ஜசய்திகள் இவ்வாய்வுக்குரிய துலணநிலைச்
சான்றுகைாகத் தகவல் உதவின.
இைக்கியங்களுள்

மதுலரக்காஞ்சி,

இைக்கியங்களும், திருவிலையாைற்

பரிபாைல்,

புராணமும்,

சிைப்பதிகாரம்

நாட்டுப்

ஆகிய

பாைல்களுள்

சங்க

கான்சாகிபு

சண்லையும், மதுலரவரன்
ீ
அம்மாலனயும் மதுலர ஜதாைர்பான ஜசய்திகலைத் தருவன.
புதின

இைக்கியத்திலும்

ஜபான்னுசாமிப்

பிள்லை

மதுலர

வாழ்ந்த

இைம்

சங்கீ த

ஜபற்றுள்ைது.

வித்வான்

இலசச்

ஜபான்னுசாமிப்

ஜசல்வரான
பிள்லைத்

ஜதருலவயும், அதன் ஜதாைர்ச்சியாக அலமயும் சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதருலவயும்,
மற்றும்

மதுலரயின்

பல்பவறு

பகுதிகலையும்

பற்றிக்

குறிப்பிடுகின்ற

நா.பார்த்தசாரதியின் குறிஞ்சி மைர், ஜபான்விைங்கு, ஆத்மாவின் ராகங்கள் பபான்ற
நாவல்களும்
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பி.வி.ஆரின் 'மதுரநாயகி' என்ற நாவலும் ,அகிைனின் 'கயல்வைி' நாவலும் துலணநிலை
ஆதாரங்கைாக அலமகின்றன.
வரைாற்று நூல்களுள், சத்தியநாத ஐயரின் 'History Of Madurai Nayaks' என்ற நூலும்,
அ.கி.பரந்தாமனாரின்

மதுலர

நாயக்கர் வரைாறும்,

நாயக்கர்

காை

அரசியல்

பின்னணிலயத் தருகின்றன. பக.ராலஜயனின் 'History Of Madurai (1736-1801)' நாயக்கர்
காைத்திற்குப் பின்னுள்ை அறுபத்தாறு ஆண்டுக்காை அரசியல் வரைாற்லறத் தருகிறது.
இதற்குப் பின்னுள்ை வரைாறு கி.பி.1838ல் ஜவைிவந்த ஜநல்சனின் 'History Of Madurai Country'
என்ற நூைிலும், கி.பி.1914ல் ைபிள்யூ .பிரான்சிஸ் எழுதிய 'Madras District Gazetteers ' என்ற
அரசு அறிக்லகயிலும் கிலைக்கின்றது. அஜமரிக்கக் கிறித்தவ சலபயின் எழுபத்லதந்து
ஆண்டுக்காை வரைாற்லற எழுதிய சாண்ைைர் வரைாற்று முதன்லமயுள்ை ஆவணக்
குறிப்புகள்

பைவற்லறத் தம்

இவ்வரைாற்லறத்

தழுவிக்

நூைில்
'காைந்பதாறும்

பமற்பகாள்கைாய்க்
மதுலர'

என்ற

காட்டியுள்ைார்.
நூல்

பதவகுஞ்சரி

அம்லமயாரால் எழுதப்பட்டுள்ைது.
மதுலரத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்ை மதுலரத் தை வரைாறும்,
திருவாைவாயுலையார் பகாயில் திருப்பணிமாலையும் ,சமய வரைாற்றுச் ஜசய்திகலைத்
தருகின்றன.
கி.பைனியின்

'பகாயில்

மாநகர்',

ச.சாம்பசிவத்தின்

'மாநகர்மதுலர',

லவ.கந்தசாமியின் ‘மதுலரநகரவரைாறும்பண்பாடும்’, பசாமஜையின் 'மதுலர மாவட்ைம்'
என்பன மதுலர நகர் பற்றி ஜவைிவந்துள்ை நூல்கள். இவற்றில் மதுலர நகர வரைாறு
காைவாரியாகப் பகுத்துத் தரப்பட்டுள்ைது.
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மதுலரலயப் பற்றிய அரசியல் வரைாற்றுக்கிலையில் சமுதாய வரைாறு பதடித்
காண பவண்டிய அைவிபைபய உள்ைது.சமூக
சான்றுகலை

விைவும்,

கைஆய்வு,

பபட்டி

வரைாற்லற அறிய, துலணநிலைச்

ஆகியவற்றில்

திரட்டும்

முதல்நிலைச்

சான்றுகபை ஜபரிதும் பயன்பட்ைன.
1.7 ஆய்வு முலறகள் :
ஜசய்திகலைத்

திரட்ை,

கைஆய்வு,வினாப்பட்டியல்,

பபட்டி

ஆகிய

முலறகள்

பற்றிய

ஜசய்திகள்

லகயாைப்பட்ைன.
ஜதருக்கைின்
ஆகியவற்லற

அலமப்பு

பநரடியாகக்

,அங்கு

வாழும்

கண்ைறியவும்

சமுதாயத்தார்
மாநகராட்சிப்

பட்டியைில்

உள்ை

ஜதருப்ஜபயர்கள், மக்கள் வைக்கில் வைங்கப்படும் முலறகலை அறியவும் கைஆய்வின்
ஒரு கூறான உற்று பநாக்கல் உத்தி

உதவியது.வினாப் பட்டியல் கைஆய்வுக்கு உதவும்

கூறாகபவ பயன்படுத்தப்பட்ைது. குறிப்பிட்ை சமுதாயத்தினரின் சமுதாய வரைாறு பற்றி
அறிய,அவ்வச் சமுதாயத்லதச் சார்ந்பதாலரப் பபட்டி காணும் முலற உதவியது.
1.8 ஆய்வின் வலரயலற:
1.8.1

ஆய்வுக்கு

வலரயறுத்துக்

ஜகாள்ைப்பட்ை

ஜதருப்ஜபயர்களுள்

மாநகராட்சிப்

பட்டியைில் இைம்ஜபறும் ஜதருக்கள் மட்டுபம ஆய்வுக்கு எடுத்துக் ஜகாள்ைப்பட்டுள்ைன.
1.8.2

ஜபயர் வரைாற்றுக்கு மட்டுபம இவ்வாய்வில் முதன்லம தரப்படுகிறது.ஜபயர்

வரைாபறாடு

ஜதாைர்புலைய

பமற்ஜகாள்ைப்பட்டுள்ைன.

அைவிபைபய

சமய

,சமுதாய

வரைாறுகள்
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1.8.3

ஆவணக்

குறிப்புகள்

கிலைக்காத

நிலையில்,

கைஆய்வில்

தகவைாைிகைிைமிருந்து ஜபற்ற ஜசய்திகள் மட்டும் தரப்பட்டுள்ைன.
1.8.4

ஜதருப்

ஜபயர்கைில்

ஏற்படும்

ஜமாைி

மாற்றங்கள்

ஆராயப்பைவில்லை.ஜபயரீட்டுக் பகாட்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக

விரிந்த

அைவில்

மட்டுபம ஜமாைி

மாற்றம் பநாக்கப்பட்டுள்ைது.
1.9 ஆய்வு முன்பனாடிகள் :
மதுலர நகலரப் பற்றிப் பை நூல்கள் ஜவைிவந்திருப்பினும் அவற்றுள் எதுவும்
ஜதருப்ஜபயர் வரைாறு கூறும் கண்பணாட்ைத்தில்

அலமயவில்லை. ஜபயர் வரைாறு

கூறும் பநாக்கில் மிகச் சிை கட்டுலரகபை வந்துள்ைன. ஏ.வி.ஜஜயச்சந்திரன், 'மதுலர நகரத்
ஜதருக்கள் ஜபயர்

ஜபறும் முலற' என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுலர எழுதியுள்ைார்.

எஸ்.முத்துக்பகானார், 'கான்சாஹிப் வரைாறு', எனும் தலைப்பில் திருச்சி வாஜனாைியில்
ஆற்றிய ஜசாற்ஜபாைிவு , இைப்ஜபயர்த் தகவல்கலைக் ஜகாண்டுள்ைது.
1.10 ஆய்வுப் பகுப்பு :
இவ்வாய்பவடு பின்வரும் ஒன்பது இயல்கைாகப் பாகுபாடு ஜசய்யப்பட்டுள்ைது.

1.முன்னுலர
2.சமயச் ஜசல்வாக்கு உணர்த்தும் ஜதருப்ஜபயர்கள்
3.சாதி,இனப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்
4.ஜதாைிற் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்
5.ஆட்ஜபயர்த் ஜதருக்கள்
6.வரைாற்று எச்சங்கைாய் அலமயும் ஜதருப்ஜபயர்கள்
7.ஜபயரீட்டுக் பகாட்பாடு
8.ஜபயர் மாற்றங்கள்
9.முடிவுலர
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1.10.1

முன்னுலர என்ற இவ்வியல் இவ்வாய்பவட்டின் அறிமுகமாக அலமகிறது.

1.10.2

'சமயச்

ஜசல்வாக்கு

ஜபரும்பான்லமயாய்

உணர்த்தும்

அலமயும்

சமயப்

ஜதருப்ஜபயர்கள்'
ஜபயர்த்ஜதருக்கள்,

என்ற
சமய

இயைில்
வாரியாய்ப்

பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ைன.
1.10.3

'சாதி, இனப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்' என்ற இயைில், பிற இைங்கைிைிருந்து குழுவாகக்

குடிஜபயர்ந்து மதுலரயில் பவரூன்றி உள்பைாரின் சாதி, இனப்ஜபயர்கள்,ஜதருப்ஜபயராக
மாறுகின்றலம சுட்டிக் காட்ைப்படுகின்றது .
1.10.4

குடிப்ஜபயர்ச்சிக்கு முதன்லமயான காரணமாய் விைங்குவது ஜதாைில் வாய்ப்பு.

'ஜதாைிற்

ஜபயர்த்ஜதருக்கள்'

என்ற

இயைில்,

ஜதருப்ஜபயர்கைில்

அலமந்துள்ை

ஜதாைில்களும், ஜதாைில்கள் ஜபரும்பான்லமயாய் நைந்த நகர்ப் பகுதியும், ஜதாைில்
மாற்றங்களும் ஆராயப்படுகின்றன.
1.10.5

'ஆட் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்' என்ற இயைில் நிலனவுப் பபாற்றைாய் அலமயும் ஜதருப்

ஜபயர்கள் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ைன.
1.10.6

'வரைாற்று எச்சங்கைாய் அலமயும் ஜதருப்ஜபயர்கள்' என்ற இயைில் வரைாற்று

நூற்ஜசய்திகளுக்கு

அரண்

பசர்க்கும்

சான்றுகைாய்த்

ஜதருப்

ஜபயர்கள்

அலமதல்

காட்ைப்பட்டுள்ைது.
1.10.7

ஜபயரீட்டுக்

பகாட்பாடு

என்ற

இயைில்,

ஜதருலவக்

ஜசாற்களும் ஜதருப்ஜபயரில் அலமயும் அடிப்பலைக் கூறுகள்

குறிக்கும்

பைவலகச்
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விைக்கக்

கூறுகள்,

ஈற்றுருபுகள்,

ஒைித்திரிபுகள்

என்பனவும்

ஆராயப்பட்டுள்ைன.

முன்னுள்ை இயல் பாகுபாட்டில் பசராது சிறுபான்லமயாய் அலமயும் ஆறு ஜபயர்கள்,
இவ்வியல் ஜபயர்ச் சான்றுகளுள் சுட்ைப்பட்டுள்ைன.
1.10.8

'ஜபயர் மாற்றங்கள்' என்ற இயைில் ,மாற்றங்கலை நிகழ்த்தும் சமூகக் கூறுகள்

இனம் காட்ைப்பட்டுள்ைன.
1.10.9

முடிவுலரயில்

ஆய்வு

முடிவுகள்

ஜதாகுத்தைிக்கப்பட்டுள்ைன.

ஜதருப்

ஜபயராய்வுக்கு உதவும் குறிப்புகளும், இவ்வாய்லவ அடிஜயாற்றி பிற ஆய்வுகள் பற்றிய
ஜசய்திகளும் குறிக்கப்பட்டுள்ைன.
1.11 இயல் அலமப்பு :
ஒவ்ஜவாரு

இயலும்,

ஜதாைக்கம்,

ஜபயர்

வரைாறு

என்று

இரு

பகுதிகைாக

அலமக்கப்பட்டுள்ைது.
இயல்கைின்

ஜதாைக்கத்தில்

சமயம்,

சாதி,

ஜதாைில்,

அடிப்பலைக் கூறுகளுள், அவ்வியலுக்குரிய ஜதருக்கைில் இைம்
கூறு எதுபவா,

அதன்

விைக்கமும்,

இயல்

லமயத்தில்

வரைாறு

என்னும்

ஜபறும் அடிப்பலைக்

இைம்

ஜபறும்

ஜபயர்ப்

பாகுபாட்டுக்கான அடிப்பலையும் கூறப்படுகின்றன.
ஒவ்ஜவாரு இயைின் இரண்ைாவது பகுதியிலும், ஜதருப் ஜபயர்கைின் ஜபயர்
வரைாறு, உரிய பாகுபாடுகபைாடு தரப்பட்டுள்ைது.
ஜபயர் வரைாற்லறக் கூறுமிைத்தில், முதைில் ஜதருவின் அலமவிைமும், அடுத்த
பகுதியில் ஜபயரின் அடிப்பலைக் கூறு பற்றிய விைக்கமும்

கூறப்படுகிறது. ஜதருப்

ஜபயர்கள் ஜதாைர்பான சிறப்பான ஜசய்திகள் மூன்றாவது பகுதியாகத் தரப்படுகின்றன.
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1.12 பின்னிலணப்புகள் :
கீ ழ்வருவன பின்னிலணப்புகைாகத் தரப்படுகின்றன.
1.ஆய்ஜவல்லைக்குட்பட்ை ஜதருக்கைின் வலரபைம் .
2.ஜதருப்ஜபயர்ப் பட்டியல் (மாநராட்சிப் பட்டியைில் இைம் ஜபற்றுள்ை ஜபயர்கள் )
3.மாநகராட்சிப் பட்டியைில் இைம் ஜபறாத ஜபயர்கள்
4.தகவைாைிகள் ஜபயர்ப் பட்டியல்
5.வருவாய்த் துலறக்கு ஆளுநர் பிைாக்பர்ன் அனுப்பிய கடிதங்கைின் சிை பகுதிகள்
6.கை ஆய்வில் பயன்படுத்திய வினாப் பட்டியல்

வலரபைம்-1

வலரபைம்-2
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இயல்

2

2.சமயச் ஜசல்வாக்கு உணர்த்தும் ஜதருப்ஜபயர்கள்
2.1 லசவம்
2.1.1

பகாவிற் ஜபயர்கள்

2.1.1.1 பகாவிற் ஜபயர்கள் மிகுந்திருத்தைின் காரணம்
2.1.1.2 பகாவிற் ஜபயர்கைின் ஜபயர் வரைாறு
2.1.2

விைாப் ஜபயர்கள்

2.1.2.1 விைவு மைி மதுலர
2.1.2.2 திங்கள் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்
2.1.2.3 திருவிலையாைல் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்
2.1.2.3.1 திருவிலையாைல் விைாக்கைின் பதாற்றம்
2.1.2.3.2 பல்பவறு சாதியினருக்குச் சிறப்பைித்தல்
2.1.2.3.3 ஜபயர் வரைாறு
2.1.3

சைங்குப் ஜபயர்கள்

2.1.4

துறபவார் ஜபயர்கள்

2.2

சிறு ஜதய்வ வைிபாடு

2.2.1

ஜபருந் ஜதய்வங்களுக்குச் சிறு ஜதய்வ வைிபாட்டில் எடுக்கப்பட்ை பகாவிற்

ஜபயர்கள்
2.2.2

முனிகளுக்கும் சிறப்புலை மனிதர்க்கும் எடுக்கப்பட்ை பகாவிற் ஜபயர்கள்

2.3

லவணவம்

2.4

இசுைாமியம்

2.4.1

வைிபாட்டிைப் ஜபயர்கள்

2.4.2

குழுப் ஜபயர்கள்

2.5

கிறித்தவம்
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2.சமயச் ஜசல்வாக்கு உணர்த்தும் ஜதருப்ஜபயர்கள்
2.0

ஜதான்மதுலரத்

ஜதருக்கைில்

ஜபரும்பான்லமயானலவ

ஜதருக்கபை. ஜமாத்தத்தில் முப்பத்திரண்டு விழுக்காட்டு

சமயப்

ஜபயர்த்

அைவின சமயப் ஜபயர்கள்

.அவற்றுள்ளும் வைிபாட்டிைங்கைின் ஜபயர்கபை ஜபரும்பான்லமயின.
வைிபாட்டிைங்கள் தனி ஆய்வுக்குரிய ஜபாருள் விரிவு ஜகாண்ைலவயாதைால்,
ஈண்டு அலவ பாகுபடுத்தப்படுகின்றனபவயன்றி, அவற்லறப் பற்றிய விரிவான ஆய்வு
பமற்ஜகாள்ைப் ஜபறவில்லை.
2.1

லசவம் :
மீ னாட்சி சுந்தபரஸ்வரர் பகாயிலை லமயமாய்க் ஜகாண்ை ஜதான்மதுலரயில்,

லவணவ,

இசுைாமிய,

கிறித்தவ

சமயப்ஜபயர்கைினும்

லசவசமயப்

ஜபயர்கபை

எண்ணிக்லகயில் மிகுந்துள்ைன. அவற்லற நான்கு வலககளுள் அைக்கைாம்.

2.1.1

பகாவிற்ஜபயர்கள் :

2.1.1.1 பகாவிற் ஜபயர்கள் மிகுந்திருத்தைின் காரணம் :
சமயப்

ஜபயர்கைில்,வைிபாட்டிைங்கைின்

வகிக்கின்றன.மதுலரத்
குைபசகரபாண்டியனால்

தைபுராணம்
பகாவில்

,இந்திரனால்
நகரமாக

காைமுதபை பகாவில்நகராக இருக்கும்மதுலரயில்

ஜபயர்கள்
வைிபைப்பட்ை

உருவானலதக்

ஜபரும்பான்லம
கைம்பவனக்காடு
காட்டும்.பதான்றிய
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சமயத்தின்

புற

அலையாைமான

பகாவில்கள்

மிகுந்திருப்பதும்,

பகாவிற்ஜபயர்கள்,

ஜதருப்ஜபயர்கைில் ஜபரும்பான்லமயாய் ஆட்சி புரிவதும் இயல்பானபத.
நீைகண்ை சாஸ்திரியார், பசாைர் வரைாறு பற்றிய தம் நூைில், தமிைகத்தில் மக்கள்,
மன்னர் எனும் இரு திறத்தாரின் வாழ்விலும் சமயம் ஜபற்றிருந்த ஜசல்வாக்கு மிகப்
ஜபரியதும், ஜதாைர்ந்த வரைாறு உலையதும் ஆகும் என்கிறார். (நீைகண்ை சாஸ்திரியார்,
1975:652).
இலறவன் பகாவிலையும் இலற எனப்பட்ை மன்னன் பகாவிலையும் லமயமாகக்
ஜகாண்பை ஊர் அலமந்தது. ஊரின்
மாறி,

ஆலைகலை,

ஜகாள்ளும்

கல்விச்

இயக்கம், பகாவிலை லமயமாகக் ஜகாண்ை நிலை

சாலைகலை,

அரசு

அலுவைகங்கலை

லமயமாகக்

இக்காைத்திலும், ஜதருக்கள் பதாறும், மற்றும் குடியிருப்புகள் பதாறும்

பகாவில்கள் பதான்றுகின்றன; பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இதற்கு மனித

முயற்சியின்

ஒவ்ஜவாரு அலசவும் ஜதய்வ அருைாபைபய சிறக்கிறது என்ற மனித நம்பிக்லக தான்
காரணம்.

பமலும்

பண்பால்,

பைக்க

வைக்கங்கைால்

ஜபாருைாதார

நிலையால்,

பவறுபட்ை மனிதர்கலை ஒன்றிலணக்கும் பாைமாகக் பகாவில்கள் ஜசயல்படுவதும்
அலவ பபாற்றப்படுவதற்குக் காரணமாகிறது.
ஓரிைத்திைிருந்து

மற்ஜறாரு

இைத்திற்குக்

குடிஜபயர்பவார்,

ஜதய்வத்திற்குத் தாம் தங்கி வாழ்கிற ஊரில் பகாயில் எழுப்புதல்

தத்தம்

குை

உண்டு. ஜமாகைாய

அரசு, ஜதன் இந்தியாவில் ஆதிக்கம் ஜபற்ற காைத்தில், ஜமாகைாய ஆட்சியாைருக்குப்
ஜபண் ஜகாடுக்க மனமின்றி, இரபவாடு இரவாகத் ஜதன்பகாடி பநாக்கிக் குடிஜபயர்ந்பதார்
பைர்.

ஜசட்டிமார்,

காலூன்றியது

ஜதாட்டியர்

ஆகிய

இனத்தவர்

தமிைகத்தின்

பிற

பகுதிகைில்

இவ்வண்ணபம.பமலும் சாதிக் கைகங்கள் காரணமாகவும், ஜதாைில்

வாய்ப்புக் கருதியும் குடிப்ஜபயர்ச்சி நிகழ்ந்திருக்கிறது. இங்ஙனம் கூட்ைாகக்
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குடிஜபயர்பவார், தம் சமூகத்தாரிைம் தலைக்கட்ைாகவும், நன்ஜகாலையாகவும் ஜபாருள்
திரட்டித் தம் குடியிருப்புப் பகுதியில் வைிபாட்டிைங்கலை அலமத்துக் ஜகாள்கின்றனர்.
இதனாலும்

பகாவில்கைின்

எண்ணிக்லக

சிறுஜதய்வவைிபாடு,இசுைாமியம்,கிறித்தவம்,

ஜபருகுகிறது.
என்னும்

லசவம்,

சமய

லவணவம்,

மரபுகலைச்

சார்ந்த

பகாவில்கள் மதுலரயில் உள்ைன.
2.1.1.2 பகாவிற் ஜபயர்கைின் வரைாறு :
மீ னாட்சி சுந்தபரஸ்வரர் பகாவில் சார்பாக ஏழு ஜதருக்களும், காமாட்சி அம்மன்
பகாவில் ஜதாைர்பாக இரு ஜதருக்களும், ஜசாக்கநாதருக்கலமந்த பகாவில்கலைச் சுட்டி
இரு

ஜதருக்களும்,

பிள்லையார்

பகாவில்கைால்

இரண்டு

ஜதருக்களும்

அறுபலை

வடுகளுள்
ீ
ஒன்றான திருப்பரங்குன்றத்லதச் சுட்டி ஒரு ஜதருவும் ஜபயர் ஜபறுகின்றன.
2.1.1.2.1 அம்மன் சந்நிதித் ஜதரு:
கீ ைச்சித்திலர

வதியின்
ீ

கிைக்கு

பநாக்கிய

ஜதரு.

மீ னாட்சி

பகாவிைின் அம்மன் சந்நிதிக்கு பநர் எதிரில் அலமந்துள்ைதால்

சுந்தபரஸ்வரர்

அம்மன் சந்நிதித் ஜதரு

என்று ஜபயர் ஜபறுகிறது.
நகர் நடுவில், மீ னாட்சி சுந்தபரஸ்வரர் பகாவில் என்றும் மீ னாட்சி அம்மன்
பகாவில்

என்றும்

வைங்கப்ஜபறும்

ஆையம்,

மதுலரத்

தை

வரைாற்றில்

'திருவாைவாயுலைய நயினார் பகாயில்' என்பற குறிப்பிைப்படுகிறது. (மதுலரத் தை
வரைாறு, விபவஹ:2) ஜபயர் வைக்கு எக்காைத்தில் மாறியது என்பது ஆய்வுக்குரியது.
அம்மன் சன்னிதிக்கு இட்டுச் ஜசல்லும் இத்ஜதருவில் பூ, பைம், பதங்காய் பபான்ற
வைிபாட்டுக்கு
அலமந்துள்ைன.

உதவும்

ஜபாருட்கள்

விற்கப்படுகின்றன.

துணிக்

கலைகளும்
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2.1.1.2.2 சுவாமி சந்நிதித் ஜதரு :
2.1.1.2.3 சுவாமி சந்நிதி சந்து :
மீ னாட்சி சுந்தபரஸ்வரர் பகாவில் சுவாமி சன்னிதிக்கு எதிபர அலமவது சுவாமி
சந்நிதித் ஜதரு. சந்நிதிக்கு எதிபர பட்ைர் குடியிருப்பு இருந்த இைத்தில், திருமலை மன்னர்
காைத்தில் புது மண்ைபம் கட்ைப்பட்ைது. இதனால் சுவாமி சந்நிதித் ஜதருவின் ஜதாைர்ச்சி
புது மண்ைபத்தருகில் தலைபடுகிறது.
சுவாமிசந்நிதித் ஜதரு ,கீ ை ஆவணி மூை வதிலயச்
ீ
சந்திக்கும் இைத்தில் இராய
பகாபுரம் அலமந்துள்ைது.இதனால் கீ ைஜவைிவதி
ீ
வலர

பநர் பாலதயாய்ச் ஜசல்லும்

சுவாமி சந்நிதித் ஜதரு ,கீ ை மாசிவதிக்கும்
ீ
கீ ைாவணி மூை வதிக்கும்
ீ
இலைப்பட்ை
பகுதியில் இராயபகாபுரம் ஜதரு என்று ஜபயர் ஜபறுகிறது.
2.1.1.2.4 மீ னாட்சி பகாவில் ஜதரு :
கிைக்குச் சித்திலர வதியின்
ீ
ஜதன் பகாடிலயத் ஜதற்காவணி மூை வதிபயாடு
ீ
இலணக்கும் ஜதரு ,மீ னாட்சி பகாவில் ஜதரு என்று ஜபயர் ஜபறுகிறது.
நகரின் ஜதன்பகுதியிைிருந்து

ஆையத்திற்கு

வருபவார், அம்மன் சந்நிதி உள்ை கீ ைச் சித்திலர
வதிலய
ீ

இத்ஜதரு

ஆையத்திற்கு
இருந்தாலும்,
ஜகாடிமரமும்
ஜசன்று

வைியாய்

நான்கு

திலசகைிலும்

அம்மன்,

சுவாமி

உள்ை கிைக்குப்
வைிபடுதல்

கருதப்படுகிறது.(த.எ

அலையைாம்.

27).

வாயில்கள்
சந்நிதிகளும்

பகுதி

வைியாகச்

சிறப்பு

என்று

கீ ைச்சித்திலர

வதியின்
ீ

ஜதன்புறத் ஜதாைர்ச்சி, மீ னாட்சி பகாவில் ஜதரு எனப்
ஜபயர் ஜபறுதற்கு இது காரணமாகைாம்.

பமைக் பகாபுரத் ஜதரு
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மீ னாட்சி

பகாவில்

ஜதருவுக்கு,

முன்னர்

வைக்கில்

வைங்கிய

ஜபயர்,

பசாத்துக்கலைத் ஜதரு என்பதாகும். சிற்றுண்டிச் சாலைகள் ஜபருகியலமயாத காைத்தில்,
கூலைகைில் பசாறு ஜகாண்டு வந்து விற்பபார் இப்பகுதியில் கலை லவத்திருந்ததால்
இப்ஜபயர் ஏற்பட்ைது.
2.1.1.2.5 பமைக் பகாபுரத் ஜதரு :
2.1.1.2.6 வைக்குக் பகாபுரத் ஜதரு :
பமைச் சித்திலர வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு பமைக்பகாபுரத் ஜதரு. வைக்குச்
சித்திலர வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய ஜதரு, வைக்குக் பகாபுரத்ஜதரு .
மதுலர
சுந்தபரஸ்வரர்

நகலர

பநாக்கி

பகாவில்

வருவாலர

பகாபுரங்கள்.

எதிர்ஜகாண்டு
நகலர

வரபவற்பன

அணிஜசய்யும்

மீ னாட்சி

சிறப்புலைய

இக்பகாபுரங்கள், ஜதருப்ஜபயரலமப்பிலும் பயன்படுகின்றன. நாற்றிலசக் பகாபுரங்கைில்,
பமற்குக் பகாபுரத்தின் எதிபர அலமயும் ஜதருவும் வைக்குக் பகாபுரத்தின் எதிபர அலமயும்
ஜதருவும் முலறபய பமைக் பகாபுரத்ஜதரு என்றும் , வைக்குக்பகாபுரத்ஜதரு என்றும் ஜபயர்
ஜபறுகின்றன .கிைக்குக் பகாபுரத்ஜதரு அம்மன் சந்நிதிக்கு எதிபர இருப்பதால் அம்மன்
சந்நிதித் ஜதரு எனவும்

ஜதற்குக் பகாபுரத் ஜதரு, ஜசாக்கப்ப நாயக்கன் ஜதரு எனவும்

வைங்குகின்றன.
பமற்குக் பகாபுரத்லத கி.பி.1323ல் ஒன்பது நிலைகபைாடு பராக்கிரம பாண்டியன்
எழுப்பினான். (திருவாைவாயுலையார் பகாயில் திருப்பணிமாலை ,விபவஹ;ச ). வைக்குக்
பகாபுரத்லத கி.பி.1573ல் விசயநாத நாயக்கரின் புதல்வர் கிருஷ்ண வரப்ப
ீ
நாயக்கர்
கட்டினார்.(முந்நூல் ,ப.15)

(16)

வைக்குக் பகாபுரம் பமற்பூச்சு ஜபறாமல் நின்றதால், ஜமாட்லைக் பகாபுரம் என்று
மக்கைால் குறிக்கப்பட்ைது. அவ்வைக்குக்கு ஏற்ப, வைக்குக் பகாபுரத் ஜதரு, ஜமாட்லைக்
பகாபுரத்ஜதரு என்று வைங்கி வருகிறது.
2.1.1.2.7 ஜவள்ைியம்பைத் ஜதரு :
ஜதற்குச் சித்திலர வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு. சிவஜபருமான், தாண்ைவ
மூர்த்தியாய் வைிபைப்படும் தில்லை நகரம் ஜபான்னம்பைம் என்றும், கால் மாறியாடிய
மதுலர ஜவள்ைியம்பைம் என்றும் வைங்குகிறது. மீ னாட்சி சுந்தபரசுவரர் பகாவில் சுவாமி
சந்நிதியில் ஜவள்ைியம்பைம் உள்ைது. அவ்ஜவள்ைியம்பைப் ஜபயரால், ஜதற்குச் சித்திலர
வதியில்
ீ

ஒரு

அம்மண்ைபத்லத

மண்ைபம்,
அடுத்து

காசுக்காரச்
இத்ஜதரு

ஜசட்டியார்கைால்

அலமதைால்

இதுவும்

அலமக்கப்பட்டுள்ைது.
ஜவள்ைியம்பைத்ஜதரு

எனப்படுகிறது.
2.1.1.2.8 காமாட்சியம்மன் பகாவில் ஜதரு 1நிர் சந்து :
2.1.1.2.9 காமாட்சியம்மன் பகாவில்ஜதரு 2நிர் சந்து :
ஜதற்கு

மாசி

வதியின்
ீ

ஜதன்பகுதியில்

,காமாட்சியம்மன்

பகாவில்

உள்ைது.

காஞ்சியில் காமாட்சியாய்ப் பபாற்றப்படும் அம்பிலகக்கு மதுலரயிலும் அபத ஜபயரில்
பகாவில் எழுப்பப்பட்டுள்ைது. ஜபரும்பாலும் ஓரிைத்திைிருந்து குடி ஜபயர்ந்து வருபவார்,
தம் பூர்வக
ீ வாழ்விைத்துத் ஜதய்வத்லத மறவாது, தாம் பதிந்து வாழும் இைத்திலும்
அதற்ஜகனக் பகாவில்

கட்டுவது உண்டு. அவ்வலகயில் காஞ்சியில் அல்ைது அதற்கு

அருபக உள்ை இைத்திைிருந்து மதுலரக்கு வாை வந்பதாரால் இக்பகாவில் கட்ைப்
பட்டிருக்கைாம் .
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2.1.1.2.10 நன்லம தருவார் பகாவில் ஜதரு :
பநதாஜி சாலையிலுள்ை ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
நன்லம தருவார் பகாவில் மிகப் பைலமயான சிவ வைிபாட்டுத் தைம் .இக்பகாவிைில்
விைங்கும் சிவைிங்கத்லதச் பசாமசுந்தரக்
ஜபருமான்,

இம்லமயில்

நன்லம

கைவுபை

தருவார்

என்று

அலமத்தாஜரன்பர். இங்குள்ை
சிறப்பிக்கப்

படுகிறார்.

13ம்

நூற்றாண்லைச் பசர்ந்த மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன், இக்பகாவிலுக்குத் திருப்பணிகள்
ஆற்றியுள்ைான்.சிவகங்லக

சமத்தானத்தின்

ஜபாறுப்பில்

இக்பகாவில்

உள்ைது.

(கந்தசாமி,லவ .,1981:148).
2.1.1.2.11 பலைய ஜசாக்கநாதர் பகாவில் ஜதரு :
வைக்கு ஜவைி வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு. இப்ஜபயரிலுள்ை பலைய என்ற
அலைஜமாைி, பை ஊகங்களுக்கு இைம் தருவதாய் உள்ைது. நகர் நடுபவ இன்றுள்ை
மீ னாட்சி
பகுதிகள்

சுந்தபரசுவரர்
அலனத்தும்

பலைஜயடுப்பால்

ஆையம், இசுைாமியப் பலைஜயடுப்பால் சந்நிதி நீங்கைான பிற
சிலதக்கப்பட்டு

சிலதயாத

ஜசாக்கநாதர்

நாயக்கர்காைத்தில்
பகாவில்,

அதன்

எழுப்பப்பட்ைது.

பைலமலயக்

காட்டும்

வண்ணம் இப்ஜபயரலைலயப் ஜபற்றிருக்கைாம். காட்டுக்குள் இந்திரனால் வைிபைப்பட்ை
சிவைிங்கத்லதத் தனஞ்சயன் என்ற வணிகன் காட்ை குைபசகர பாண்டியனால் கட்ைப்பட்ை
ஆையம் இதுவாக இருக்கைாம் என்னும் ஊகமும் அறிஞர்கைால் எழுப்பப்பட்டுள்ைது .
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2.1.1.2.12 அக்கசாலைப் பிள்லையார் பகாவில் ஜதரு :
2.1.1.2.13 சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதரு :
அக்கசாலைப்பிள்லையார் பகாவில் ஜதரு, எழுத்தாணிக்காரத் ஜதருவின் ஜதற்கு
பநாக்கிய ஜதரு. சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதரு, வைக்குக் கிருஷ்ணன் பகாவில்
ஜதருவின் பமற்கு பநாக்கிய உட்ஜதருவாக அலமகிறது.
வாதாபியிைிருந்து
முடுக்குகைிஜைல்ைாம்

ஜகாணரப்பட்ை
இைம்ஜபற்றுக்

விநாயகர்,

காரியசித்திலய

தமிைகத்து

அருளும்

மூலை

மூைஜதய்வமாக

வைிபைப் படுகிறார். ஆய்ஜவல்லைக்கு உட்பட்ை ஜபரும்பாைான ஜதருக்கைில் பிள்லையார்
பகாவில்கள் இருந்தபபாதிலும், இரண்டு

ஜதருக்கைில் மட்டுபம அலவ, ஜதருப்ஜபயரில்

இைம்

அக்கசாலை,

ஜபற்றுள்ைன.

ஜகாண்டுள்ைன. பை

அங்கும்

அலவ

சங்கீ த

என்னும்

ஜபயரலைகள்

இைங்கைில் பிள்லையார் பகாவில் இருப்பதால் பகாவிலைக்

ஜகாண்டு இைங்குறிக்கும் வாய்ப்பு குலறகிறது.
அக்கசாலை

எனப்படும்

நாணயசாலை

இருந்த

பிள்லையார் பகாவில், அக்கசாலைப் பிள்லையார்பகாவில்
பவைாைர், தம்மால்
பகாவில் என்று

அலமக்கப்பட்ை

பிள்லையார்

ஜதருவில்

லவக்கப்பட்ை

ஆயிற்று. ஜசங்குந்த இலச

பகாவிலுக்குச்

சங்கீ த

விநாயகர்

ஜபயரிட்ைனர். இக்பகாவிைில் சங்கீ த வித்துவான் ஜபான்னுசாமிப்

பிள்லையின் சிலை அலமக்கப்பட்டுள்ைது.
2.1.1.2.14 திருப்பரங்குன்றம் பராடு :
லமயப் பபருந்து நிலையத்திைிருந்து திருப்பரங்குன்றத்திற்குச் ஜசல்லும்
சாலையின் ஆரம்பமாக,இத்ஜதரு அலமந்துள்ைது.
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திருப்பரங்குன்றக்
ஆகியவற்லற

பகாவிலுக்குச்

ஏந்திக்

ஜகாண்டு

ஜசல்லும்

இவ்வைிபய

பக்தர்கள்,

காவடி,

ஜசல்கின்றனர்.

பால்குைம்

இக்காரணங்கைால்

,இத்ஜதருவின் ஜபயர் அலமகிறது.
இத்ஜதருவின் பலைய ஜபயர், கவர்ன்ஜமன்ட் ஆசுபத்திரித் ஜதரு என்பதாகும்.
பகாரிப்பாலையத்தில் அரசு மருத்துவ மலனயின் கட்டிைம் அலமயுமுன் இத்ஜதருவில்
மருத்துவமலன ஜசயல்பட்ைதால் அப்ஜபயர் வைங்கியது. (த .எ .28).
2.1.2

விைாப் ஜபயர்கள் :
விைாக்கள்

பல்பவறு

நிலையிலுள்ை

மக்கலையும்

தனிப்பட்பைார்க்கு எடுக்கப்படும் விைாக்கள் அத்தனி மனிதலரச்

ஒன்றிலணப்பன.

சார்ந்பதாலர மட்டுபம

மகிழ்விப்பன. அரசனுக்கும் ஜதய்வத்துக்கும் எடுக்கப்படும் விைாக்கள், ஒரு சமுதாயம்
முழுலமலயயும் ஒருங்கிலணத்து,அவ்ஜவான்றிலணப்பால் மகிழ்ச்சிலய விலைவிப்பன.
2.1.2.1 விைவு மைி மதுலர :
ஜதான்றுஜதாட்பை விைவு மைிந்த ஊராக மதுலர இருந்தலமலய இைக்கியங்கள்
காட்டும். சங்கத் ஜதாலக நூைான பத்துப்பாட்டுள்

ஒன்றான மதுலரக்காஞ்சி, மதுலர

ஊலரயும், மதுலரத் ஜதருக்கலையும் விைாக்கபைாடு இலணத்துப் பபசுகிறது. மழுவாள்
ஜநடிபயானான சிவனின்

பகாவிைில் விைா எடுக்கப்பட்டு, பூப்பைியும் ,அவியுணவும்

தரப்பட்ைன. (மதுலரக்காஞ்சி ,பா.வரி.453-460). திருமால் பிறந்த திருபவாணத் திருநாளும்
ஜகாண்ைாைப்பட்ைது.

(மதுலரக்காஞ்சி,

பா.வரி.590-599).

பகாயில்களுக்கு

விைா

எடுத்தலமலயக் குறிக்கும் ஜகாடிகள் ஜதருவில் அைகுற அலசந்தன. (மதுலரக்காஞ்சி,
பா.வரி.366). சமய விைாக்கபைாடு ,மன்னனின் ஜவற்றி விைாவும் ஜகாண்ைாைப்பட்ைது.
நாைங்காடியின் குலறயாத ஆரவாரத்லத
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மன்னனின் ஜவற்றி விைாவுக்ஜகனப் பல்பவறு இைங்கைிைிருந்து வந்து குழுமிய மக்கள்
திரைின்

மகிழ்ச்சிஜயாைிக்கு

மாங்குடி

மருதனார்

ஒப்பிடுகிறார்.

(மதுலரக்காஞ்சி,

பா.வரி.424-430). மதுலரயின் விைவுப் ஜபாைிவு சங்க காைம் ஜதாட்டுத் ஜதாைர்வது.
இன்லறய
ஜகாண்ைாைக்

மதுலரயிலும்

காண்கிபறாம்.

அத்தலகய

இத்தலகய

விைாக்கலை

விைாக்பகாைம்

ஆண்டு

முழுவதும்

மதுலரயின்

ஜதருப்

ஜபயர்கைிலும் ஆட்சி ஜசய்கிறது. மதுலரயின் நாற்ஜபரும் வதிகளும்
ீ
விைாக்கைால் ஜபயர்
ஜபற்றுள்ைன.

திருவிலையாைல்

புராணத்லத

அடிப்லையாகக்

ஜகாண்ை

திருவிலையாைல் விைாக்களும் ஜதருப்ஜபயர்கைில் இைம் ஜபறுகின்றன.
2.1.2.2 திங்கள் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் :
ஆடி,
மாதங்கைின்

சித்திலர,

ஆவணிமூைவதி,
ீ

ஜபயர்கைாயினும்,

மாசிவதி,
ீ

அப்ஜபயர்கள்

நலைஜபறும் மாதங்கலைபய குறிக்கின்றன.

லதவதி
ீ

குறிப்பிட்ை

(ஜவைிவதி)
ீ

வதிகைில்
ீ

என்பன

உற்சவங்கள்

(21)

விைாக்களுக்கும், அலவ ஜகாண்ைாைப்படும் மாதங்களுக்கும் உள்ை ஜதாைர்பு, பகாள் இயல்
பநாக்குலையது என்பார் திரு.ஜஜயச்சந்திரன்.
(ஜஜயச்சந்திரன்,ஏ.வி.,1985:294-296).
பகாள்கள் ஒவ்ஜவான்றின் ஈர்ப்பு ஆற்றலும் எக்காைத்தில் உச்சநிலை ஜபறுகிறது
என்று கண்டு, அக்குறிப்பிட்ை திங்கலை, அக்பகாைின் ஆட்சிக்காைம் என உலரப்பர்.

பால் வதியில்
ீ
கிரகங்கைின் அலமவிைங்கலை பநாக்கி, அவற்றுக்கிலைபய
உறவுமுலற கற்பிக்கப்படுகிறது. அதற்பகற்ப ஒவ்ஜவாரு பகாைின் ஆட்சிக்காைமும்,
ஒவ்ஜவாரு ஜதய்வத்துக்கு உரியதாகக் ஜகாள்ைப்படுகிறது.
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இவ்வுறவின் அடிப்பலையில் சூரியனுக்குரிய ஆவணி மாதத்தில் ஜசாக்கநாதரின்
பிட்டுத் திருவிைாவும், சந்திரனுக்குரிய ஆடி மாதத்தில் மலைக்காக அம்மலன பவண்டும்
முலைக்ஜகாட்டும் நலைஜபறுகின்றன. ஜசவ்வாய்க்குரிய சித்திலரயில் பிரம்ம உற்சவம்
(ஜபருந்திருவிைா) நலைஜபறுகிறது.
2.1.2.2.1 கிைக்காடி வதி
ீ :
2.1.2.2.2 பமற்காடி வதி
ீ :
2.1.2.2.3 ஜதற்காடி வதி
ீ :
2.1.2.2.4 வைக்காடி வதி
ீ :
பகாவிற் புறமதிைின் அகப்பகுதியில் அலமயும் சுற்றுகள், ஆடி வதிகள்
ீ
என
வைங்கப்படுகின்றன. சுவாமி அம்மன் பகாவில்கள்

இரண்லையும் ஒருங்பக வைம்

வருவதற்பகற்ற வலகயில் அலமந்துள்ை கற்கள் பாவப்பட்ை ஜபரிய முற்றங்கைிலவ.
ஆடி

மாதத்து

முலைக்ஜகாட்டு

உற்சவம்

ஆடிவதித்
ீ

நலைஜபறுகிறது. பலைய காைத்தில், இவ்விைாவிற்குப் பிறபக
ஜதாைங்கப்ஜபறும்.
பவலைகள்

'ஆடிப்பட்ைம்

தலைப்பைாமல்

பதடி

விலத'

நலைஜபறும்

என்பதனால்

ஜதருக்கைிபைபய

விவசாய பவலைகள்
ஆடிமாதத்து

வண்ணம், அம்மனிைம்

மலை

விவசாய
பவண்டி

எடுக்கும் விைா இது. (சந்திரபசகர பட்ைர் ,1974:109)
இலவ மதில் எழுப்பப்படுமுன் வதிகைாக
ீ
இருந்தலம ஜபயரால் ஜபறப்படும். ஆடி
வதி
ீ ஜவைிச்சுற்று மதில்கலைக் கட்டியவர் திருபநாக்கு அைகியார் .கி.பி.1584ல் கட்ைப்பட்ை
இச்சுற்று

மதில்கள்,

பின்னர்

சங்கர

நாகராசன்

(திருவாைவாயுலையார் பகாயிற் திருப்பணி மாலை

என்பவரால்

புதுப்பிக்கப்பட்ைன.

விபவ:9) ஆடிவதி
ீ மண்ைபங்கள்

இராணி மங்கம்மாைால் கட்ைப்பட்ைன. இதுநாள் வலரயிலும்
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திருக்கல்யாண
வைக்காடி

மண்ைபத்தில்

வதியில்
ீ

நலைஜபற்று

நலைஜபறுகிறது.

வந்த

கைியாண

ஜபாதுமக்கள்,

அதிக

உற்சவம்,
அைவில்

1980முதல்
கைியாண

உற்சவத்லதக் கண்டுகைிக்க வாய்ப்புத் தருவபத இதன் பநாக்கம்.அதற்காக வைக்காடி
வதியில்
ீ
கைியாண மண்ைபம் ஒன்றும்

கட்ைப்பட்டுள்ைது.

2.1.2.2.5 கிைக்குச் சித்திலர வதி
ீ :
2.1.2.2.6 பமற்குச் சித்திலர வதி
ீ :
2.1.2.2.7 ஜதற்குச் சித்திலர வதி
ீ :
2.1.2.2.8 வைக்குச் சித்திலர வதி
ீ :
2.1.2.2.9 வைக்குச் சித்திலர வதி
ீ 1நிர் சந்து :
இலவ பகாவில் மதிைின் ஜவைிப்பகுதியில் அலமயும் நாற்பால் வதிகளுள்
ீ
மதிலை
ஒட்டி அலமயும் முதல் சுற்றுத் ஜதருக்கள். வைக்குச் சித்திலர வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய
முதல் சந்து வைக்குச் சித்திலர வதி
ீ 1நிர் சந்து.
சித்திலர மாதத்தில் நலைஜபறுவது பிரம்மஉற்சவம் திருமலை நாயக்க மன்னர்
காைத்தில் மாசி மாதத்தில் நலைஜபற்று வந்த

திருக்கல்யாணமும், பதபராட்ைமும்

சித்திலர மாதத்திற்கு மாற்றப்பட்ைன.
மீ னாட்சி திருக்கல்யாணம் நைந்த மாசி மாதம், அறுவலைக் காைமாய் இருந்தது.
அதனால் கிராமத்திலுள்ை மக்களுக்குத் திருவிைாவுக்கு வரும் வாய்ப்பு இல்லை. பதலர
இழுப்பதற்கும்

ஆட்கள்

கிலைப்பது

அரிதாக

இருந்தது.

சித்திரா

ஜபௌர்ணமியன்று,

திருமாைிருஞ்பசாலையிைிருந்து கள்ைைகர் எழுந்தருைி மதுலரயின் பமற்பக பரலவக்கு
அருகிைிருக்கும் பதனூர் வலர வந்து பபாவது
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வைக்கம். சித்திலரத் திங்கள் அறுவலை முடிந்து மக்கள் ஓய்வாக இருக்கும் காைமாதைின்
பை ஊர்கைிைிருந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மதுலரக்கும், பதனூருக்கும் விைாக்காண
வந்தனர். இது கண்ை மன்னர், திருமண விைாலவயும், பதபராட்ைத்லதயும் சித்திலரத்
திங்கைில் நலைஜபறுமாறு மாற்றியலமத்தார்.
விைா

மாற்றத்தின்

உள்பநாக்கம்,

பதபராட்ைச்

சிறப்லப

மட்டும்

எண்ணிச்

ஜசய்யப்பட்ைதன்று. மதுலரயிைிருந்து பதனூருக்கு முன்னுள்ை பகுதி வலர, லசவரின்
ஜசல்வாக்குக்கு உரியதாகவும், பதனூர் முதல் அைகர் பகாவில் வலரயுள்ை பகுதி
லவணவ ஆட்சி

உலையதாகவும் விைங்கிற்று. சமயப் ஜபாலறலய விலைந்த திருமலை

மன்னர், அைகர் விைாவில் மீ னாட்சி திருக்கைியாணத்லதச் பசர்த்து, இரு
பூசைின்றிக்

கைக்க

வைி

வகுத்தார்.மீ னாட்சிக்கும்,திருமாலுக்கும்

அண்ணன் தங்லக உறவும் இதற்கு வாய்ப்பாக

சமயத்தாரும்
இலைபயயான

அலமந்தது. திருமண விைாக் காண வந்த

அைகர், துலுக்க நாச்சியாலரப் பார்க்கச் ஜசல்லும் வைக்கு இந்து இசுைாமிய ஒற்றுலமலய
நிலனந்து

ஜசய்த

முயற்சியாகபவ இருக்கக் கூடும்.

2.1.2.2.10

கீ ைாவணி மூைவதி
ீ :

2.1.2.2.11

பமைாவணி மூைவதி:
ீ

2.1.2.2.12

ஜதற்காவணி மூைவதி:
ீ

2.1.2.2.13

வைக்காவணி மூைவதி
ீ :

சித்திலர வதிலய
ீ
அடுத்து அலமயும் நாற்பால் வதிகள்,
ீ
ஆவணிமூை வதிகள்.
ீ
ஆவணித் திங்கைில் நலைஜபறும் பிட்டுத் திருவிைா, பதிஜனட்டு நாட்கள் நிகழும்.
அவ்விைாவில் ஜசாக்கநாதர், ஆவணிமூை வதியில்
ீ

உற்சவ மூர்த்தியாக வருவார்.

முதல் பத்து நாட்களும் திருவிலையாைல் நிகழ்ச்சிகள் நைத்திக் காட்ைப்படும்.பிட்டுக்காகச்
சிவன் கூைியாைான
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நிகழ்ச்சிகள், சிறப்புற நடிக்கப் ஜபறும்.

இன்லறய மதுலரயின் ஆவணிமூை வதிகள்,
ீ
அங்காடி வதிகைாகவும்
ீ
உள்ைன.
கீ ைாவணி மூை வதியில்
ீ
வைக்காவணி
அலமந்துள்ைது.

மூை

மதுலரயின் காகித விற்பலனத் ஜதாைில் நலைஜபறுகிறது.

வதியின்
ீ

கிைக்கு

(காய்கறிச் சந்லத,

மூலையில்

மாட்டுத்

மத்திய

தாவணியில்

காய்கறிச்
பபருந்து

சந்லத

நிலையம்

அலமந்தபின், அதனருபக மாற்றப்பட்டுள்ைது.) ஜதற்காவணி மூைவதியின்
ீ
பமற்குப் பாதி,
நலகக் கலைகைாலும் கிைக்குப் பாதி இரும்புக் கலைகைாலும் நிலறந்துள்ைது.
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2.1.2.2.14 கீ ைமாசி வதி:
ீ
2,1.2.2.15 பமைமாசி வதி
ீ :
2.1.2.2.16 ஜதற்குமாசி வதி:
ீ
2.1.2.2.17 வைக்குமாசி வதி
ீ :
மதுலரயின்

பதபராடும்

ஜபருவதிகள்,
ீ

மாசி

வதிகபை.
ீ

மாதத்திற்குரியது. தற்சமயம் மகவிைா உற்சவம், சித்திலர

மகவிைா,

மாசி

வதிக்குள்
ீ
நைக்கிறது. மிகப்

ஜபரிய விைாவாய்க் ஜகாண்ைாைப்படும் சித்திலர விைாவின் பதபராட்ைம் மாசிவதியில்
ீ
நலைஜபறுகிறது.
சித்திலர ஆவணி வதிகலை
ீ
விை மாசிவதிகள்
ீ
நீண்ைலவ; அகைமானலவ. பிற
வதிகைிலும்
ீ
மிகுதியான பகாவில்கள் மாசி
அலமதல்,

காைத்தாற்

பிற்பட்ை

வதிகைிலும்
ீ
அவற்றின் உட் ஜதருக்கைிலும்

மாசிவதிகள்
ீ

சமயநிலையில்

முதன்லம

இைம்

ஜபறுவலதக் காட்டுகிறது.
2.1.2.2.18 கிைக்கு ஜவைிவதி
ீ :
2.1.2.2.19 பமற்கு ஜவைிவதி
ீ :
2.1.2.2.20 ஜதற்கு ஜவைிவதி
ீ :
2.1.2.2.21 வைக்கு ஜவைிவதி
ீ :
லத மாதத்தில் அட்ைமி பிரதட்சணம் (எட்ைாம் நாள் சுற்றுைா) பகாட்லைக்கு
ஜவைிபய நலைஜபறும். நகருக்கு ஜவைிபய, புறப்பகுதிகைில் வாழ்பவார் சுவாமி தரிசனம்
ஜசய்யும்

வலகயில்

பகாட்லையத் ஜதரு

இவ்வுற்சவம்

நலைஜபற்றது.

பகாட்லையின்

ஜவைிப்பகுதி

என்பற வைங்கிற்று. (த .எ .11).1840-1842ல் ஆளுநர் பிைாக்பர்ன்

காைத்தில் பகாட்லை இடிக்கப்பட்டு, சாலை அலமக்கப்பட்ை பின், பகாட்லையத் ஜதரு
பகாட்லையின் ஜவைிப்பகுதி என்ற ஜபாருைில் ஜவைிவதி
ீ என்ற ஜபயலரப் ஜபற்றது. லத
மாதவிைா இங்கு நலைஜபற்றதால் இலதத் லதவதி
ீ என்று
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திரு.ஜஜயச்சந்திரன் குறிப்பார். (ஜஜயச்சந்திரன்,ஏ .வி .1980:296)
2.1.2.2.22 கீ ை வைம்பபாக்கித் ஜதரு :
2.1.2.2.23 பமை வைம்பபாக்கித் ஜதரு :
2.1.2.2.24 ஜதற்கு வைம்பபாக்கித் ஜதரு :
2.1.2.2.25 வைக்கு வைம்பபாக்கித் ஜதரு :
பதபராட்ைத்திற்கு உதவும் வலகயில் அலமக்கப்பட்ை ஜதருக்கள் இலவ. நான்கு
மாசி வதிகைிலும்
ீ
வைம் வரும் பதரின் வைம் மட்டும்

இத்ஜதருக்கைில் ஜசலுத்தப்படும்.

வதி
ீ முலனலயத் பதர் ஜநருங்கியதும் வைம் மீ ண்டும் மாசி வதி
ீ பநாக்கி இழுக்கப்படும்.
(காண்க .வலரபைம் எண் :2)
ஜதற்குமாசி வதியின்
ீ
ஜதாைர்ச்சியாக அலமவது ஜதற்கு வைம்பபாக்கித் ஜதரு.
பமற்கு,வைக்கு மாசி வதிகைின்
ீ
ஜதாைர்ச்சியாக அலமயும் வைம்பபாக்கித் ஜதருக்கள்
அவ்வத் திலசப் ஜபயர்கலைப் ஜபறுகின்றன. கிைக்கு வைம்பபாக்கித் ஜதரு, திருமலை
நாயக்கர்

மஹால்

வலர

ஜசல்வதால்

மஹால்

வைம்பபாக்கித்

ஜதரு

என்றும்

வைங்கப்படுகிறது.
2.1.2.3

திருவிலையாைல் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் :
திருவிலையாைல்கைாலும் மதுலரத் ஜதருக்கள் ஜபயர் ஜபறுகின்றன.
பசாமசுந்தரரின்

அறுபத்து

நான்கு

விைங்கிய மதுலரயில் விைாக்காைங்கைில்
காட்ைப்படுகின்றன.

திருவிலையாைல்களுக்கு

நிலைக்கைமாக

திருவிலையாைல் நிகழ்ச்சிகள் நைத்திக்
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2.1.2.3.1 திருவிலையாைல் விைாக்கைின் பதாற்றம்:
திருவிலையாைல் நிகழ்ச்சிகலை நைத்திக் காட்டும் வைக்கம் எப்பபாது பதான்றியது
என்று

ஜதரியவில்லை.

திருமலை

நாயக்கர்

இவ்வைக்கத்லத

ஏற்படுத்தியதாக

அ.கி.பரந்தாமனார் குறிக்கிறார். (பரந்தாமனார், அ.கி.,1966:207) மதுலரத் தைவரைாறு,
இசுைாமியர்

பலைஜயடுப்பால், அலைபட்டிருந்த பகாயிலைத் திறக்கச் ஜசய்து நித்திய

வைிபாட்டுக்கு வலக ஜசய்த கம்பணஉலையார், அபநக திருவிலையாைற்

கிராமம்

மானியமாய் அைித்தார் என்று ஜசால்கிறது. (மதுலரத் தை வரைாறு, விபவ:2) திருமலை
நாயக்கர்

அறக்கட்ைலைகலை

திருமீ .இராமநாதன்
ஏற்படுத்தியதாகத்

திருமலை
தம்

நிர்வகிக்கும்
நாயக்கபர

பரம்பலரயினர்

மிதிலைப்

பட்டிக்

திருவிலையாைல்

உலரத்திருப்பதாய்க்

கவிராயர்,
விைாக்கலை

கூறுகிறார்.

ஆயினும்

திருமலை நாயக்கர் கட்ைலையில் அன்றாை அர்த்த சாமப் பூலஜயும், சித்திலரத் திருவிைா
பதபவந்திர
வைிபாட்டு

பூலஜயும், விநாயக சதுர்த்தி லதத் ஜதப்பத் திருவிைா ஆகியவற்றுக்கான
மரியாலதகளும்

நிகழ்ச்சிகளுக்கான

ஜசய்யப்படுகின்றனபவ

மான்யம்

திருவாைவாயுலையார்

பகாயில்

அல்ைாமல்,

அக்கட்ைலைப்படியில்
திருப்பணிமாலை

திருவிலையாைல்

பசரவில்லை.

திருவிலையாைல்

பமலும்
நிகழ்ச்சிகள்

நைத்திக் காட்ைப்படும் பிட்டுக்கு மண் சுமந்த மண்ைபமும், அன்னக்குைி மண்ைபமும்,
திருமலை

மன்னருக்கு

ஒரு

நூற்றாண்டுக்

காைத்துக்கு

முன்னதாகபவ

ஜசய்யப்பட்ைலம பற்றிய குறிப்புகலைத் தருகிறது. (திருப்பணிமாலை,விபவ:8,5). எனபவ,
திருவிலையாைல்

நிகழ்ச்சிகலை

நைத்திக்

காைத்துக்கு முற்பட்ைது என்பது ஜதைிவு.

காட்டும்

வைக்கம்

திருமலை

மன்னர்

(29)

ஒருவர்

ஜதாைங்கிய

திருப்பணி

மானியதாரர்கைின்

கவனிப்பின்றிக்

காைப்பபாக்கில் நின்று விடுவது உண்டு. திருமலை நாயக்கபர தம் காைத்தில் பகாவில்
ஜபாறுப்புக்கள் சரிவர நிலறபவற்றப்பைாலமலய அறிந்து அப்ஜபாறுப்புக்கலை அபிபைக
பண்ைாரத்திைம் இருந்து ஜபற்று தாம் நைத்தினார் என்பலதயும் வரைாற்றில் காண்கிபறாம்.
(பரந்தாமனார், அ .கி.,1966:203-204) எனபவ முன்னர் இருந்து இலையில் பபணப்பைாமல்
ஒைிந்த திருவிலையாைல் விைாக்களுக்கு உயிர் தந்தவர் திருமலை நாயக்கர் எனைாம்.

2.1.2.3.2

பல்பவறு சாதியினருக்குச் சிறப்பைித்தல் :
அவ்வவ் விைாக்கபைாடு ஜதாைர்புலைய சாதியினருக்கு விைா நாைன்று ,யாலன

ஏற்றம், பரிவட்ைம் தருதல் ஆகிய சிறப்புக்கலைக் பகாவில் நிர்வாகத்தார் ஜசய்கின்றனர்.
சான்றாக, நவமணி விற்ற திருவிலையாைல் நாைில் காசுக்காரச் ஜசட்டி இனத்தவரும்,
அங்கம் ஜவட்டிய திருவிலையாைல் நாைில் மருத்துவ சமூகத்தினரும், வலையல் விற்ற
திருவிலையாைல்

நாைில்

வலையல்

ஜசட்டி

இனத்தவரும்

பகாவில்

மரியாலத

ஜபறுகின்றனர். இன்றைவும் ஜதாைரும் இந்நலைமுலற, சமய விைாக்களுக்கு ஆதரவு
தருவபதாடு, மதுலர நகரின் பல்பவறு சாதியினர் ஆதரலவயும் நாயக்க அரசுக்குத்
பதடித்தந்த அறிவான ஜசயைாகவும் அலமந்தது .

2.1.2.3.3

ஜபயர் வரைாறு:
மூன்று

திருவிலையாைல்கள்,

ஜபயரலமப்பில் இைம் ஜபறுகின்றன.

ஆய்ஜவல்லைக்கு

உட்பட்ை

சந்துகைின்
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2.1.2.3.3.1 அன்னக்குைி மண்ைபம் சந்து :
அன்னக்குைி மண்ைபம் பமற்குச் சித்திலர வதியில்
ீ
உள்ைது. இலத ஒட்டி அலமயும்
சந்து,

அன்னக்குைி

மண்ைபம்

சந்து

என

அலைக்கப்படுகிறது.

பமற்குச்

சித்திலர

வதிலயயும்
ீ
பமைாவணி மூை வதிலயயும்
ீ
இலணக்கும் இச்சந்தின் பாதியிைம் வலர
மண்ைபம் நீண்டு ஜசல்லும்.
குண்பைாதரனுக்கு

அன்னமிட்ை

திருவிலையாைைால்

இத்ஜதரு

ஜபயர்

ஜபற்றுள்ைது.
மீ னாட்சி ஜசாக்கர் திருமணத்தன்று, திருமண விருந்லத உண்ண ஆள் இல்லைபய
என்று

மீ னாட்சி

வருந்த,

ஜசாக்கர்

குண்பைாதரலன

அனுப்பினார்.

ஜசாக்கர்

திருவிலையாைைால் மலைஜயனக் குவிந்த பண்ைங்கலை உண்டும் குண்பைாதரன் பசி
அைங்கவில்லை.
அலைக்கக்

அவன்

பசிலய

கைஜைனத்

தயிர்

ஆற்றுவதற்காகப்
அன்னம்

ஜபருமாள்

ஜபாங்கியது.

திருவிலையாைற்புராணம்,
"நாற்றைந்திலசத் தயிர்க்கைன லனந்தலை நிைங்கீ ண்
டூற்ஜறழுந்து நாற்கிைங் கராயுதித் ஜதழுந்தாங்கு
மாற்றருஞ் சுலவத் தீந்தயிர்வாைரிப் பதத்பதா
பைற்ஜறழுந்தது நாற் குைியிைத்திலும் ஜபாங்கி"

அன்னபூரணிலய
இந்நிகழ்ச்சிலயத்
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எனப் பாடும்(திருவிலையாைற் புராணம்,அன்னக்குைியும் லவலகயும் அலைத்த பைைம்,
பத்தி 3). இந்நிகழ்ச்சிலய நைத்திக் காட்ைஜவன அலமக்கப்பட்ைது அன்னக்குைி மண்ைபம்.
கி.பி.1563ல்

மாணிக்கம்

என்ற

ஜபண்

இதலன

எடுப்பித்ததாகத்

திருப்பணிமாலை

கூறுகிறது.
"அன்னக்குைியு மான்றிருக் பகாயிலு மாங்கவற்கு
மன்னப் ஜபரிய மலை குலைந்தாஜைன்ன மண்ைபமுந்
தன்ஜனாப் பிைாத மதுபரசற் ஜகன்றினிதாவலமத்தாள்
மன்னிச் ஜசறியு மதுபரச மாணிக்க மாமயிபை"
(திருப்பணிமாலை,ப.5)

1972ல்

பிர்ைா

தையாத்திலர

குடும்பத்தினர்
வரும்

விருப்பப்படி,

பயணிகளுக்குத்

அவர்கள்

தங்குமிைமாக

உதவிய

நிதிலயக்

இம்மண்ைபத்தின்

ஜகாண்டு,
முன்பகுதி

மாற்றியலமக்கப் பட்டுள்ைது . பின்பகுதியிைம் முன்னிருந்த நிலையிபைபய உள்ைது.
2.1.2.3.3.2

எழுகைல் ஜதரு :

சுவாமி சந்நிதித் ஜதருவுக்கு இலணயாகச் ஜசல்லும் ஜதரு. எழுகைல் அலைத்த
திருவிலையாைைால் இத்ஜதரு ஜபயர் ஜபற்றுள்ைது.
மீ னாட்சி அரசி திருமணத்திற்குப் பின் அவள் தாயார் கனகமாலை கைைாை
விரும்பினாள். அவ்விருப்பத்லதக் பகள்வியுற்ற சிவஜபருமான் ஒரு கைலுக்கு ஏழு
கைல்கலை வருவித்துக் கனகமாலையின் விருப்பத்லத நிலறபவற்றினார் என்கிறது
திருவிலையாைற்புராணம்.
"காவி திகழ்மணி கண்ைர் கைஜைான்பறா எழுகைலுங்
கூவி வரவலைத்துஜமன உன்னினார் குணபாபைார்
வாவியிலைஜயழு பவறு வண்ணஜமாடும் வருவனவால்"
(திருவிலையாைற் புராணம், ஏழுகைல் அலைத்த பைைம், பத்தி 12)
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இவ்வருட் ஜசயலை நிலனவு கூர்தற்காகக் குைம் ஒன்று ஜவட்ைப்பட்டு எழுகைல்
ஜதப்பக்குைம் என்று அது அலைக்கப்பட்ைது. எழுகைல் என்னும்

தைாகம், சாளுவ

நரலசய்யன் என்பவரால் சீ ர்திருத்தி அலமக்கப்பட்ைது. என்பது கி.பி.1516ம் ஆண்லைச்
பசர்ந்த கல்ஜவட்ைால் ஜதரியவருகிறது. (பகாபாைசாமி நாயக்கர், ஆ.,1974:20).
எழுகைல் தைாகம் பபணுவாரின்றிப் பாைலைந்து ஜகாசுக்கைின் உற்பத்திக்குக்
காரணமாய் இருந்ததால் மாநகராட்சியால் தூர்க்கப்பட்டு

விட்ைது. அதன் அருபக உள்ை

காஞ்சனமாைா பகாவிைிலும் இன்று வைிபாடு இல்லை.
எழுகைல் தைாகம் இருக்குமிைம் மாநகராட்சிப் பட்டியைில் இராயபகாபுரம் ஜதரு
என்று குறிக்கப்பட்டுள்ைது. இத்ஜதருவின் வைக்கு
எழுப்பப்பட்ை

இராயபகாபுரம்

இலணபகாட்டில்

அலமயும்

அலமவபத

அடுத்த

ஜதரு

முலனயில் திருமலை மன்னரால்

இதற்குக்

காரணம்.

அந்தணர்கைின்

இத்ஜதருவுக்கு

குடியிருப்பாக

இருந்து

எழுகைல் அக்ரஹாரம் என்ற ஜபயபராடு வைங்கியது. அதுபவ தற்சமயம் எழுகைல் ஜதரு
என்ற பட்டியைில் குறிக்கப்படுகிறது.
ஆயினும் மக்கள் வைக்கில் இராயபகாபுரம் ஜதரு, எழுகைல் ஜதருஜவன்றும் அதற்கு
அடுத்த ஜதரு எழுகைல் அக்ரஹாரம் என்றும் ஜசால்ைப்படுதல், ஜபயர்கைின் ஜதான்லம
வைக்லக இனங்காட்டுவதாக அலமகிறது.
2.1.2.3.3.3 வைவிக்காரத் ஜதரு :
வைவிக்காரத்ஜதரு வைக்குமாசி வதி
ீ கிருஷ்ணன் பகாவில் ஜதருவின் உட்சந்தாக
உள்ைது.
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வலையல் விற்ற திருவிலையாைைால் இத்ஜதரு ஜபயர் ஜபற்றுள்ைது. தாருகாவன
முனிவரின் மலனவியர் காபாைியாய் வந்த

சிவஜபருமானிைம் தம் வலையும் கலையும்

இைந்து நின்றனர். முனிவர் சாபத்தால் மதுலர நகர வணிகர் மகைிராய்ப் பிறந்தனர்.
அவர்களுலைய

வலையும், கலையும் தரும் ஜபாருட்டு வலையல் விற்பவர் பபால்

சிவஜபருமான் வந்தார். திருவிலையாைற் புராணத்தில் வலையல் விற்ற

பைைத்தில்

ஜசால்ைப்படும் இந்நிகழ்ச்சி ஆவணி ஏைாம் நாள் நிகழ்த்திக்காட்ைப்படுகிறது. அந்நாைில்
மானிய

உரிலம

அலனவருக்கும்

ஜபற்ற

வலையல்

வலையல்

பரிவட்ைம்

கட்டிச்

நிகழ்த்திக்

காட்டுதற்காய்

ஜசட்டியார்கைால்

தரப்படுகிறது.

சிறப்பிக்கிறது.
மானியம்

(த.எ.2.)
ஜபற்ற

பகாவிலுக்கு

மானியதாரருக்குக்
வலையல்
வலையல்

பகாவில்

விற்ற

வருபவார்
நிர்வாகம்

திருவிலையாைலை

ஜசட்டியார்

குடும்பத்தினர்

இன்றைவும் இத்ஜதருவில் வாழ்கின்றனர். ஜபரிய வலையல்காரத் ஜதரு என்ற மற்ஜறாரு
ஜதருவில் வலையல் வியாபாரம் ஜசய்பவார் உள்ைனர். அத்ஜதரு பற்றிய குறிப்பு ஜதாைில்
ஜபயர்த் ஜதருக்கைில் தரப்பட்டுள்ைது.
2.1.3

சைங்குப் ஜபயர்கள் :
சமயச் சைங்குகள் சார்பான ஜபயர் ஒரு ஜதருவுக்கு மட்டும் அலமகிறது.

2.1.3.1

பால்காவடிச் சந்து:
கீ ைச் சித்திலர வதியில்
ீ
அம்மன் சந்நிதிக்கருபக அலமயும் கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.

பால்

காவடி

எடுக்கும்

சமயச்

சைங்கால்

இத்ஜதரு

ஜபயர்

திருப்பரங்குன்றத்திற்குப் பால் காவடி எடுப்பபார் மீ னாட்சி அம்மன்

ஜபற்றுள்ைது.

பகாவிைிைிருந்து

புறப்படும் வைக்கம் உண்டு. பால் காவடிக்கான ஏற்பாடுகலைச் ஜசய்பவார் இச்சந்தில்
வாழ்ந்தனர்.(த .எ .26)
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துறபவார் ஜபயர்கள் :

2.1.4

இவ்வலகயிலும் ஒரு ஜபயபர உண்டு.
2.1.4.1

சாமியார் சந்து :
காஜிமார் ஜதருவிலுள்ை பள்ைிவாசல் சந்தின் உட்சந்து.
அன்னக்காவடி எடுத்துத் துறவியர்க்கு உணவு தரும் வைக்கம் இப்ஜபயர் பதான்றக்

காரணமாயிற்று. இத்ஜதருவில் உள்ை பசாணசாமி

பகாயிைின் பூசாரி பை ஆண்டுகைாய்

அன்னக்காவடி எடுத்து ,துறவியர்க்கு உணவிடும் வைக்கத்லதக் ஜகாண்டிருந்தார். பை
ஆண்டுகைாக அங்ஙனம்

நலைஜபற்றது. கூட்ைம் கூட்ைமாய்ச் சாமியார்கள் இங்கு

வந்ததால் இத்ஜதரு சாமியார் சந்து என்று வைங்கைாயிற்று.(த.எ .45)
2.2

சிறு ஜதய்வ வைிபாடு :
ஆய்ஜவல்லையுள்

முதல்

வலகயில்

எடுக்கப்பட்ை

அைங்கும்

ஜபருந்

சிறு ஜதய்வ

ஜதய்வங்களுக்குச்

பகாவில்களும்,

இரண்ைாம்

வைிபாட்டிைங்கள்

சிறுஜதய்வ

வலகயில்

இருவலகயின:

வைிபாட்டு

முலறயில்

முனிகளுக்கும்

,சிறப்புலை

மனிதர்களுக்கும் எடுக்கப்பட்ை பகாவில்களும் அலமகின்றன.
அன்பால் சிறக்கும் சமய வைிபாடு, பை பவலைகைில் அச்சத்தின் விலைவாகவும்
பமற்ஜகாள்ைப் படுகிறது. இயற்லக இறந்த ஆற்றல்கைில் மனிதன் ஜகாண்ை அச்சமும்,
அவற்லற நீக்க அவன் பமற்ஜகாண்ை முயற்சிகளுபம ஜதாைக்க காைச் சமய வரைாற்றின்
தனிப்

பண்புகள்.சமயம் அருள் வடிவாய் இலறவலனக் காணும் வைர்ச்சி ஜபற்ற

பின்னும், அச்சத்லத மனிதனால் முற்றிலும் விைக்க முடியவில்லை. அதன்

விலைபவ

சிறுஜதய்வ வைிபாைாக அலமகிறது. அவ்வைிபாட்டில் இலறப்ஜபாருள் ,அச்சமூட்டும்
பதாற்றத்லத

உலையதாக,

உயிர்ப்பைி

பவண்டும்

சைைங்கலைக் கீ றி உண்ணுவதாகக் காட்ைப்படுகிறது.

இயல்பினதாக

இடுகாட்டில்
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இறந்பதார்
ஆயுட்காைம்

வைிபாடு,

முடிவதற்கு

சிறுஜதய்வ

வைிபாட்டின்

முன்னதாகக்

மற்ஜறாரு

ஜகாலைப்பட்பைா,

நிலை

ஆகும்.

தற்ஜகாலை

ஜசய்து

ஜகாண்பைா அவைமுற்று இறந்த உயிர்கள் இந்த உைகிபைபய சுற்றிக் ஜகாண்டிருக்கும்
என்பதும், அலவ உயிர்த்தீங்கு இலைக்கும்

ஆற்றல் உள்ைலவ என்பதும் மக்கள்

நம்பிக்லக. அங்ஙனம் திரியும் ஆவிகளுக்குக் பகாவில் எழுப்பிப் பைியும் ஜகாலையும்
ஜகாடுக்க,

அலவ

அலமதி

ஜபறும்

என்ற

எண்ணத்திபைபய

அவ்வாறு

இறந்த

மனிதர்க்குக் பகாவில் எழுப்பிப் பின் ஜகாலை தருகின்றனர்.

2.2.1

ஜபருந்ஜதய்வங்களுக்குச் சிறுஜதய்வ வைிபாட்டில் எடுக்கப்பட்ை பகாவில்கள் :

2.2.1.1 குருநாதன் பகாவில் ஜதரு :
2.2.1.2 தலையாரி குருநாதன் பகாவில் ஜதரு :
2.2.1.3 தலையாரி குருநாதன் பகாவில் சன்னதித் ஜதரு :
2.2.1.4 தலையாரி குருநாதன் பகாவில் 1நிர் சந்து :
2.2.1.5 ஜசட்டி குருநாதன் பகாவில் ஜதரு :
குருநாதன் பகாவில் ஜதரு, வைக்கு மாசி வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய ஜதரு.
தலையாரி குருநாதன் பகாவில் ஜதரு, பாண்டிய பவைாைர்

ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய

ஜதரு. அக்பகாவிைின் சந்நிதித் ஜதரு ஜதற்கு மாசி வதியில்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
தலையாரி குருநாதன் பகாவில் 1நிர்

சந்து என்பது தலையாரி குருநாதன் பகாவில்

ஜதருவின் உட்சந்து .ஜசட்டி குருநாதன் பகாவில் ஜதரு, ஜதற்கு மாசி வதி,
ீ
வரராகவப்
ீ
ஜபருமாள் பகாவில்

ஜதருவின் பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
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சிவஜபருமானின் உருத்திர வடிவம்,குருநாதன் என்ற ஜபயரால் பை இைங்கைில்
பகாவில்

ஜபற்றுள்ைது.

இனத்தவர்க்கு

மதுலர

உரியன.பசாைிய

நகரிலுள்ை
ஜசட்டி

குருநாதன்

இனத்தவரால்

பகாவில்கள்

பல்பவறு

அலமக்கப்பட்ைது.

ஜசட்டி

குருநாதன் பகாவில். பசர்லவ இனத்தவரும் தலையாரியாய்த் ஜதாைில் ஜசய்த வருமான
ஆதிமூைம்

பிள்லையினால்

தலையாரியின்

பபணப்பட்ைது

வைிமுலறயினபர

தலையாரி

இன்றைவும்

குருநாதன்

பகாயிற்

பகாவில்.

ஜபாறுப்லப

ஏற்று

நைத்துகின்றனர்.சிவன் குருநாதனாய் வைிபைப்படும் இைங்கைில், அம்பிலக, அங்காை
பரபமசுவரி என்று ஜபயர் ஜபறுகிறாள். வைக்கு மாசி வதி
ீ குருநாதன் பகாவில், தாசீ ய பாை
குருநாத அங்காை பரபமசுவரி பகாவில் என்பற அலைக்கப்படுகிறது.
2.2.1.6 பத்திர காைியம்மன் பகாவில் சந்து :
சிறு ஜதய்வ வைிபாட்டில் உக்கிர வடிவில் வணங்கப் ஜபறும் அம்மன் வடிவம் காைி.
அரசர்களும், வரர்களும்
ீ
தங்களுக்கு வரமும்,
ீ

சக்தியும் முழுலமயாகக் கிலைப்பது

காைியின் அருைினால் தான் என்று நம்பினர் .காைியின் ஒன்பது வடிவங்களுள் ஒன்று
பத்திரகாைி. (சீ னிவாசன், இரா.,1975:53-54)
2.2.2
2.2.2.1

முனிவருக்கும் சிறப்புலை மனிதர்க்கும் எடுக்கப்பட்ை பகாவில்கள் :
கருப்பணசாமி பகாவில் ஜதரு:
பத்திர காைியம்மன் பகாவில் ஜதருவின் உட்ஜதரு .
கள்ைைகரின் காவல் ஜதய்வமான கருப்பணசாமி, கள்ைர் இனத்தவரின் குை

ஜதய்வமாய் வைிபைப்படுபவர். அைகர் திருநாைில் கருப்பணசாமிக்பக முதல் மரியாலத
ஜசய்யப்படுகிறது. கள்ைரல்ைாத பிற இனத்தவரும் கருப்பணசாமிலய வணங்குவதுண்டு.
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2.2.2.2 முனியாண்டி பகாவில் ஜதரு :
2.2.2.3 ஜைாமுனி பகாவில் ஜதரு:
2.2.2.4 ஜைாமுனி பகாவில் ஜதற்கு சந்து :
2.2.2.5 ஜைாமுனி பகாவில் பமற்கு சந்து :
2.2.2.6 ஜைாமுனி பகாவில் வைக்கு சந்து:
2.2.2.7 பபச்சியம்மன் படித்துலற பராடு:
முனியாண்டி பகாவில்ஜதரு மஞ்சனக்காரத் ஜதருவின் பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
ஜைாமுனி

பகாவில்

ஜதரு,

ஜதற்குமாசி

வதியின்
ீ

வைக்கு

பநாக்கிய

ஜதரு

.உட்சந்துகள் திலசப்ஜபயர் ஜபறுகின்றன.
பபச்சியம்மன் படித்துலறபராடு, வைக்குமாசி வதியில்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சாலை.
ஜவைிவதிலயத்
ீ
தாண்டிப் படித்துலற வலர ஜசல்கிறது.
முனியாண்டி,ஜைாமுனி பகாவில்கள் பபய்கள் என்று அஞ்சப்பட்ை முனிகளுக்கு
எழுப்பப்பட்ைன. அம்முனிகள் உலறவதாய்ச் ஜசால்ைப்படும் புைியமரங்கலை ஒட்டிபய
பகாவில்கள் அலமக்கப்பட்டுள்ைன. ஜைாமுனி பகாவில் ஜசௌராட்டிர இனத்தவரால்
கட்ைப்பட்ைது.

பபச்சியம்மன்

என்ற

ஜபயர்

பபய்ச்சி

என்ற

ஜசால்ைிைிருந்து

வந்திருக்கைாம்.
2.2.2.8 சப்பாணிபகாவில் 1நிர் சந்து :
2.2.2.9 சப்பாணிபகாவில் 2நிர் சந்து :
வைக்கு மாசி வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதருக்கள் .
பசாணசாமி

பகாவிலுள்ை

ஜதய்வங்களுள்

ஊனமுள்ைதாய் உட்கார்ந்த நிலையிைிருக்கும்.

ஒன்று,

சப்பாணி

எனப்படும்.கால்
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முறுக்கிய மீ லசயும், லகயில் வாளுமாய் உக்கிரத் பதாற்றம் தரும் சப்பாணி,
பசானசாமித் திருவிைாவின் இரண்ைாம் நாள் நடு இரவில் சுடுகாட்டுக்குச் ஜசன்று கன்னிப்
ஜபண்கள் பிணத்லதக் கீ றி உண்ணும் சிறுஜதய்வங்களுள் ஒன்று. (த,எ .38)
2.2.2.10

நல்ைமாைன் பகாவில் ஜதரு :
வைக்கு மாசி வதி
ீ வன்னியக்பகானார் ஜதருவின் உட்சந்து .
நல்ைமாைன் பகாவிைில் காலை முகமும், மனித உைலும் ஜகாண்ை மாைனின்

வடிவுக்கு எதிரில் ஒரு மனிதன் நின்று வணங்குவது பபான்ற சிலை அலமந்துள்ைது.
அச்சிலையின் பமல்பகுதியில், பாதி அைிந்துள்ை கல்ஜவட்டில் பகானார் என்ற ஜசால்
மட்டுபம

காணும்படியாய்

உள்ைது.

மாைன்

பபான்ற

கைவுைர்கள்,

ஜதய்வமாய்க்

கருதப்படும் மனிதனின் வைி வந்தவர்களுக்பகா அல்ைது அவலனக் ஜகான்றவர்களுக்பகா
குைஜதய்வமாய் இருக்கைாம். (வானமாமலை ,நா.,1964:18-19). இக்பகாவில், 1963-ல் உைகக்
பகானாரால் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ைது.
2.2.2.1

மதுலர வரன்
ீ
பகாவில் ஜதரு :
மஞ்சனக்காரத் ஜதருவின் பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
மதுலரவரன்
ீ
ஜதாட்டியனாகிய மாதியச் சின்னான் மகனாக வைர்ந்து நாயக்கர்

பலையில்

காவல்

மணம் ஜசய்தவன்;

ஜதாைிபைற்று
மதுலர

நாயக்கர்

மக்களுக்குத்

மகள்

துன்பமிலைத்த

ஒடுக்கிய வரன்.அவன்பமல்
ீ
அழுக்காறு ஜகாண்ை சிைரின்

ஜபாம்மிலயக்

காந்தருவ

ஜகாள்லையர்

கூட்ைத்லத

வஞ்சலனக்கு இலரயாகி

மாறுகால் மாறுலக வாங்கப்பட்டு உயிரிைந்தவன்.மீ னாட்சியம்மன் பகாவில் கிைக்குக்
பகாபுரத்தில் மதுலரவரன்
ீ
உருவம் இரு மகைிருைன் கூடியதாய் அலமக்கப்பட்டுள்ைது.
திருவிைாக் காைங்கைில் அதற்கு முதற்பூலச தரப்படுகிறது.
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மதுலர வரன்
ீ
பகாவில் ஜதருக்கள் ,நகரின் இரு இைங்கைில் இருந்த பபாதும்,
மஞ்சனக்காரத் ஜதருவில் உள்ைது மட்டுபம ஜதாகுதிவாரியான ஜதருப்ஜபயர்ப் பட்டியைில்
இைம் ஜபறுகிறது.
2.2.2.12 முருகவன் பகாவில் சந்து :
வைக்குமாசி வன்னியக்பகானார் ஜதருவின் உட்சந்து .
முருகவன் பகாவில் சந்து என்பலத முருகன் பகாவில் சந்து என்றும் ஜதருபவார்
வைங்குகின்றனர். பகாவில் ஒரு வட்டுக்குள்
ீ
அலமந்துள்ைது. முருகவன், முருகனா;
முருகனிைிருந்து

பவறுபட்ை

வட்டுத்
ீ

ஜதய்வமா

என

அறிவதற்கான

வாய்ப்பு

ஆய்வாைருக்குக் கிட்ைவில்லை.
2.2.2.13 ஜசல்ைத்தம்மன் பகாவில் ஜதரு :
வைக்குமாசி வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய ஜதரு .
நகரின்

வைபகுதியில்,

எல்லைக்

காவைாய்

அலமந்த

வைக்கு

வாசல்

ஜசல்ைியம்மன் பகாவிபை, ஜசல்ைத்தம்மன் என்ற ஜபயரில் வைங்குகிறது. கி.பி.1168
முதல்

1173

வலர

மதுலரலய

ஆண்ை

குைபசகர

ஜசய்யப்பட்டுள்ைது. (பைனி,கி.,1963:112-113). 'வம்பப்

பாண்டியனால்

திருப்பணி

ஜபருந்ஜதய்வம்' என்று மதுலர

மக்கைால் அஞ்சப்பட்ை கண்ணகியின் சிலை இக்பகாயிைில் உள்ைது.
2.2.2.14 பச்லச நாச்சியம்மன் பகாவில் ஜதரு:
பநதாஜி சாலையில் வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
தனக்கு இலைக்கப்பட்ை அவமானம் ஜபாறாது தீயில் வழ்ந்து
ீ
மடிந்த மருத்துவச்
சமூகக்

கன்னிப்

ஜபண்பண

வைிபைப்படுகிறாள். (த.எ .13)

பச்லச

நாச்சியம்மனாக அச்சமூகத்தினரால்
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2.2.2.15 தலைவிரிச்சான் பகாவில் ஜதரு:
பமைப்ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்துகளுள் ஒன்று.
நூற்லறம்பது வருைங்களுக்கு முன் குட்ஜஷட் ஜதரு அருபக சாலை பபாடும் பபாது
முனிவர்

ஒருவர்

பயாகநிலையில்

புலதயுண்டிருந்தலதக்

கண்ைனர்

என்றும்,

அம்முனிவர், மதுலர ஆளுநருக்கும் தகவைாைியின் பாட்ைனாருக்கும் ஒபர நாைில்
கனவில் வந்து தன்லனச் சமாதி நிலையிபைபய லவக்கும்படிக் கூறவும், அங்ஙனம்
லவத்த இைத்தில் அவர்கள் கட்டிய பகாவிபை தலைவிரிச்சான் பகாவில் எனவும்
அறியப்படுகிறது. (த.எ .32) பகாவில் கட்டியவரின் தலைமுலறயினபர இன்றைவும்
வைிபாடு ஜசய்விக்கின்றனர்.
2.3

லவணவம் :
ஆய்ஜவல்லைக்குட்பட்ை

ஜதருக்கைில்

பதிபனழு

ஜதருக்கள்

லவணவ

வைிபாட்டிைப் ஜபயர்கள் ஜகாண்டு அலமகின்றன.
2.3.1

அபயாத்தி பகாவில் சந்து :
இது பநதாஜி சாலையின் வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
இச்சந்திலுள்ை ஒரு வட்டில்
ீ
இராமர் பகாவில் அலமந்துள்ைது. அபயாத்தி ராமன்

பகாவில் என்பபத அபயாத்தி பகாவில் என்று சுருங்கிச் சந்துப் ஜபயரிலும் இைம்
ஜபற்றுள்ைது.
2.3.2

இராமாயணச் சாவடித் ஜதரு :
இது வைக்கு மாசி வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
இராமாயணச் சாவடி, வைக்குமாசி வதியில்
ீ
அலமகிறது. அலதஜயாட்டிச் ஜசல்லும்

ஜதரு, சாவடியின் ஜபயலர, அலையாைக் கூறாய்க்

ஜகாண்டுள்ைது.
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இச்சாவடியும் ,வைக்குமாசி வதி
ீ கிருஷ்ணன் பகாவிலும் ஆயிரம் வட்டு
ீ
யாதவரால்
அலமக்கப்பட்ைலவ. இவர்கள் திருஜநல்பவைிக்கருகில் வாழ்ந்த ஜபாதுக்கநாட்டு இலையர்
என்றும்

ஜசால்ைப்படுவர்.

இவ்வினத்தார்

பாலையக்காரர்கபைாடு

ஜகாண்ை

முரண்பாட்ைால், திருமலை மன்னர் காைத்தில் குடி ஜபயர்ந்து மதுலரக்கு வந்தனர்;
திருமங்கைத்தில் வாழ்ந்த பிள்லையத்பதவர் இவர்களுக்காக மன்னனிைம் பரிந்து பபசி,
வைக்குமாசி

வதியில்
ீ

இவர்கள்

இைம்ஜபற

உதவினார்.

(இராமானுஜம்,

1981:14-15)

யாதவர்கள் திருமாலை வைிபடுபவார் ஆதைால் கி.பி.1881 ஆம் ஆண்டில் இராமாயணம்
வாசிக்கும் இைமாக இராமாயணச் சாவடிலய அலமத்தனர். இதனுள் சிறிய பகாவிலும்
உண்டு. கிருஷ்ணன் பகாவில் பூசாரிபய இங்கும் வைிபாடு நிகழ்த்துகிறார்.
2.3.3

கிருஷ்ணன் பகாவில் ஜதரு:
வைக்கு மாசி வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு. ஜதற்காவணி மூைவதி
ீ
வலர

ஜசல்கிறது.

கிருஷ்ணன்

பகாவில்

வைக்குமாசி

வதியில்
ீ

உள்ைது.

இக்பகாவில்

முதன்முதைில் திருமலை மன்னர் காைத்தில் சிறிய அைவில் கட்ைப்பட்ைது. 1909ஆம்
ஆண்டு முதல் ஆயிரம் வட்டு
ீ
யாதவர் ஆற்றிய திருப்பணிகைால் இக்பகாவில் வைர்ச்சி
ஜபற்றது. 1949-இல் இன்றுள்ை அலமப்லபப் ஜபற்றது.
2.3.4

ஜசௌராட்டிரா கிருஷ்ணன் பகாவில் ஜதரு:

2.3.5

ஜதற்குக் கிருஷ்ணன் பகாவில் 1ஆவது ஜதரு:

2.3.6

ஜதற்குக் கிருஷ்ணன்பகாவில் 2ஆவது ஜதரு :
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2.3.7

ஜதற்குக் கிருஷ்ணன் பகாவில் 3வது ஜதரு:

2.3.8

ஜதற்குக் கிருஷ்ணன் பகாவில் 4வது ஜதரு:
ஜசௌராஷ்டிரா கிருஷ்ணன் பகாவில் ஜதரு ஜதற்குமாசி வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய

ஜதரு.

இத்ஜதருவின்

உட்சந்துகள்

ஜதற்குக்

கிருஷ்ணன்

பகாவில்

ஜதரு

என்ற

ஜபாதுப்ஜபயரில் எண்கள் ஜபற்று அலமகின்றன.
திருமலை
மதுலரயில்

நாயக்கர்

குடிபயறினர்.

காைத்தில்
(ஒ

.பா

.ப

பட்டுநூல்காரர்
.65)

எனப்படும்

இவ்வினத்தார்

நகரின்

ஜசௌராட்டிரர்
எப்பகுதியில்

வாழ்ந்தாலும் கூட்ைமாகபவ வாழ்வர். தம் ஜமாைி பண்பாடு ஆகியவற்லற அவற்றின்
தன்லம ஜகைாது காக்கும் ஆர்வமிக்க இவ்வினத்தார், தம்மவரின் வைிபாட்டுக்ஜகன நகரில்
பை இைங்கைில் பகாவில்கள் அலமத்துள்ைனர். அலவ அலனத்திலும் அைவில் ஜபரியது
கிருஷ்ணன்

பகாவில். இது ஏறத்தாை முன்னூறு ஆண்டுகள் பலைலம உலையது .

ஜசௌராட்டிர இனத்தவரால் அலமக்கப்பட்ை பகாவில் என்பதால் ஜசௌராட்டிரா
கிருஷ்ணன்

பகாவில்

என்றும்,

வைபகுதியிலுள்ை

ஆயிரம்

வட்டு
ீ

யாதவரின்

பகாவிைிைிருந்து பவறுபடுத்திக் காட்டும் ஜபாருட்டு ஜதற்குக் கிருஷ்ணன் பகாவில்
என்றும்

இருவலகயாய்

இக்பகாவில்

ஜபயர்

ஜபறுகிறது.

அவ்வலமப்லப

ஒட்டித்

ஜதருக்களும் ஜபயர் ஜபறுகின்றன.
2.3.9

ஜபருமாள் பகாவில் அக்ரஹாரம் :

2.3.10

ஜபருமாள் பகாவில் அக்ரஹாரம் (கிைக்கு மாைம்):
ஜதற்கு வைம்பபாக்கித் ஜதருவுக்கு இலணபகாட்டில் அலமவது ஜபருமாள் பகாவில்

அக்ரஹாரம். இதலனயும் ஜதற்கு வைம்பபாக்கித் ஜதருலவயும் இலணக்கும் சிறிய
பகுதிபய மாைம் எனப்படுகிறது.
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கூைைைகர்

ஜபருமாள்

பகாவில்

எனப்படும்

இக்பகாவில்

பற்றிய

குறிப்புகள்

பரிபாைல், சிைம்பு, கைித்ஜதாலக ஆகிய நூல்கைில் இைம் ஜபறுகின்றன. சிைம்பின்
அரும்பத

உலரகாரர்

குறிப்பிடுகின்றார்.

இருந்தவைமுலையார்

(சிைம்பு,

என்று

அடியார்க்கு

1960:458)

இக்பகாவில்
நல்ைார்

ஜபருமாலைக்

உலர,

அந்தரவான

ஜதம்ஜபருமான் என்ற ஜபயரால் இக்பகாயிற் ஜபருமாலைக் குறிக்கிறது. (சிைம்பு ,1960:461)
2.3.11

ஜபருமாள் பகாவில் ஜதப்பக்குைம் கிைக்குத் ஜதரு நிர்.3:

2.3.12

ஜபருமாள் பகாவில் ஜதப்பக்குைம் பமைத்ஜதரு :

2.3.13

ஜபருமாள் பகாவில் ஜதப்பக்குைம் ஜதற்கு மாைவதி
ீ :
ஜபருமாள் பகாவில் ஜதப்பக்குைம் நகர் மன்றச்சாலையின் ஜதன்பகுதியில் உள்ைது.

கூைைைகர்

ஜபருமாள்

பகாவிலுக்கு

உரிலமயுள்ைது

என்ற

ஜபாருள்பை

ஜபருமாள்

பகாவில் ஜதப்பக்குைம் என்று ஜபயர் ஜபற்றுள்ைது. ஜதப்பக்குைத்லதச் சுற்றிலும் கிைக்கு,
பமற்கு,

ஜதற்குத்

திலசகைில்

அலமயும்

ஜதருக்கள்

ஜதப்பக்குைத்தின்

ஜபயபராடு

திலசப்ஜபயர் பசர்த்து வைங்கப்படுகின்றன.
2.3.14

மதனபகாபாை சுவாமிபகாவில் சந்து :
ஜதற்குமாசி வதியும்,
ீ
பமைமாசி வதியும்
ீ
சந்திக்கும் இைத்திற்கு அண்லமயில்

உள்ைது. பமைமாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
மதனபகாபாை
கலையைகு

சுவாமி

மண்ைபம்,

(கந்தசாமி,லவ.,1981:149).

பகாவில்

16ஆம்

பிைஜைல்பியாவில்

நூற்றாண்டில்

உள்ை

காட்சிச்

கட்ைப்பட்ைது.
சாலையில்

இதன்

உள்ைது.
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2.3.15

பமை அனுமந்தராயன் பகாவில் ஜதரு :

2.3.16

கீ ை அனுமந்தராயன் பகாவில் ஜதரு :
இலவ பநதாஜி சாலையின் வைக்கு பநாக்கிய ஜதருக்கள். பகாவிைின் வாயிற்பகுதி

கீ ைத்ஜதருவிலும், பின்பகுதி பமைத்ஜதருவிலும் உள்ைன. இராமநாமத்தின் துலணயுைன்
ஜசயற்கரிய காரியங்கலைச் ஜசய்த அனுமாலரத் தாம் ஜசய்யும் காரியங்கள் ஜவற்றி
தரபவண்டிக்

ஜகாண்டு,

பவண்டுதல்படி

ஜவண்ஜணய்,

வலைமாலை

ஆகியன

சாத்துகின்றனர்.
2.3.17

வரராகவப்
ீ
ஜபருமாள் பகாயில் ஜதரு :
ஜதற்குமாசி

வதியின்
ீ

ஜதற்கு

பநாக்கிய

ஜதரு.

இங்கு

தற்சமயம்

ஜபரும்பான்லமயாய் வாழ்பவார் ஆசாரிமார். முன்னர் இக்பகாவிைின் பமற்குப் பகுதியில்
குடியிருப்பும், பார்ப்பனர் நீராடும் கிணறும் இருந்தன என்பது அடுத்துள்ை பார்ப்பான்
கிணற்றுச் சந்து என்ற ஜதருவின் ஜபயராலும் ஜதருவில் நிகழ்த்தப்பட்ை கை ஆய்வாலும்
அறியப்பட்ைன. ஜதாைக்க காைத்தில் இக்பகாவில், பார்ப்பனருள் ஒரு பிரிவினரான
ஐயங்காரின்
2.4

வைிபாட்டிைமாக இருந்திருக்கைாம்.

இசுைாமியப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் :
இசுைாமிய சமயம் கி.பி.7ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் நபிகள் நாயகத்தால்

அரபு நாட்டில் பதாற்றுவிக்கப்பட்ைது. அராபியர் தமிழ் நாட்பைாடு கைல் வாணிகத்தின்
வாயிைாய்த் ஜதாைர்பு ஜகாண்டிருந்ததால் இசுைாம் சமயத்தவர் பைர் கைல் வைியாய்த்
தமிைகத்திற்கு வந்தனர்.
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கி.பி.1311இல் நிகழ்ந்த மாைிக்காபூரின் பலைஜயடுப்பு
ஆட்சிக்கு

உட்படுத்தியது.

நிைப்பலைகள்

லகப்பற்றிய இைங்கைில் தன்

ஜகாண்டிருந்த

மதுலரலய ஜமாகைாய
ஜமாகைாய

அரசு,

தான்

பலைப்பிரிவினலரத் தங்கச் ஜசய்தது.பலைகள் தங்கிய

இைம் பாலையம் எனப்பட்ைது. அங்ஙனம் தண்டிறங்கித் தங்கிய ஜமாகைாயருக்கும்
இங்கிருந்த தமிைருக்கும் இலைபய ஏற்பட்ை கைப்பாலும் இசுைாமியக் குடியிருப்புகள்
ஜபருகின.
ஐந்து பநரத் ஜதாழுலகலய வைியுறுத்தும் இசுைாம் சமயக் பகாட்பாடு, ஜதாழுலக
இைமான

பள்ைிவாசலை

ஒட்டிக்

குடியிருப்புகள்

அலமய

பவண்டிய

பதலவலய

உருவாக்கியது. இன்றைவும் இசுைாமிய சமயத்தாரின் குடியிருப்புகள் பள்ைிவாசலை
லமயமாய்க் ஜகாண்பை

விைங்குகின்றன.இதனால் அவ்வக் குடியிருப்புகைில் உள்ை

ஜதருக்கள், வைிபாட்டிைங்கைின் ஜபயர்கபைாடு, வைிபடுபவாரின் குழுப் ஜபயர்கைாலும்
சுட்ைப்படுகின்றன.

2.4.1 வைிபாட்டிைங்கைின் ஜபயர்கள் :
2.4.1.1 தாசில்தார் பள்ைிவாசல் ஜதரு :
கீ ை மாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.கீ ைாவணி, வைக்காவணி வதிகைின்
ீ
சந்திப்பில் இதன் மறுமுலன ஜசன்று பசர்கிறது.
கி.பி.1811இல் ஹஸரத் ஜசய்யது இசுமாயில் என்பவர் மதுலரத் தாசில்தாராக
இருந்தார். நபி நாயகத்தின் நாற்பத்திரண்ைாவது
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வைித்பதான்றைாகக் கருதப்படும் இவர், அரபு, ஜபர்சியன், தமிழ் என்ற மும்ஜமாைிகைிலும்
பதர்ச்சி

ஜபற்றவர்.தாசில்தார்

ஜபாறுப்பிைிருந்து

ஒய்வு

ஜபற்ற

பின்

மீ னாட்சி

சுந்தபரஸ்வரர் பகாயில் அறங்காவைராகச் சிை ஆண்டுகள் பணி புரிந்தார். இவரது
பணிலயப் பாராட்டி ஆங்கிை அரசு மானியமாக அைித்த நிைத்தில் இவர் எழுப்பிய
பள்ைிவாசபை,

தாசில்தார்

பள்ைிவாசல்

என்று

ஜபயர்

ஜபற்றுள்ைது.

(சிதம்பரநாதன்,என்.,1971:55)
2.4.1.2 பள்ைிவாசல் ஜதரு ( வார்டு எண் 46):
2.4.1.3 பள்ைிவாசல் சந்து (வார்டு எண் 46):
பள்ைிவாசல் ஜதரு, திருப்பரங்குன்றம் சாலையிைிருந்து கிைக்கு பநாக்கிப் பிரிவது.
ஜபருமாள்

பகாயில்

பகுதியிைிருந்து,

பள்ைிவாசலுக்குச்

ஜசல்ை

உதவும்

சந்து

பள்ைிவாசல் சந்து என்று ஜபயர் ஜபறுகிறது.
இப்ஜபயர்கைில் குறிக்கப்படும் பள்ைிவாசல், காஜிமார் ஜதருவிலுள்ைது. ஆய்வு
எல்லைக்குள் அலமந்த பள்ைிவாசல்கைில் மிகப்

பைலமயானதாகக் கருதப்படுவது.

சுந்தர பாண்டியன் காைத்தில், ஹஸரத் ஜசய்யது தாஜுதீன் என்னும் இசுைாம் சமயப்
ஜபரியார் பமை வாசலுக்கு ஜவைிபய காட்டுப் பகுதியில் மண்ைபம் ஒன்றில் வாழ்ந்தார்.
அவருக்குத்

ஜதால்லை

நீங்கப் ஜபறபவ,

மனம்

இலைத்த
மகிழ்ந்து

மன்னவன்,

அவர்

தன்

தங்கியிருந்த

நீண்ைநாள்

பநாய்

இைத்லதயும்

அவரால்

இன்னும்

சிை

கிராமங்கலையும் அவருக்கு நன்ஜகாலையாகக் ஜகாடுத்தான். இப்ஜபரியார் வாழ்ந்த காைம்
கி.பி.13 ஆம் நூற்றாண்டு. இப்ஜபரியார் இறந்த ஆண்டு கி.பி.1294 என்று மதுலர நகரக்
லகபயடு குறிக்கிறது. (சிதம்பரநாதன்,என்.,1971:56).
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2.4.1.4 ஜபருங்குடிப் பள்ைிவாசல் சந்து :
பநதாஜி சாலையின் கிைக்கு முலனயிலுள்ை ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
வைிபாட்டிைங்களுக்குத்

தக்க

வருவாய்

தந்து

பபணுவதற்காக

அரசர்கள்

நிைங்கலை மானியமாய் விடுவதுண்டு. நவாப் நஜருமுல்க், ஜதற்கு மாசி வதியிலுள்ை
ீ
ஒரு

பள்ைிவாசலுக்குப்

ஜபருங்குடி

என்ற

கிராமத்லத

மானியமாய்

அைித்தார்.

மானியக்காரரின் பரம்பலரயினர் குடியிருக்கும் ஜதரு, ஜபருங்குடிப் பள்ைிவாசல் சந்து
என்று

அலைக்கப்படுகிறது.

தற்சமயம்

இச்சந்தில்

மானியக்காரரின்

பத்தாம்

தலைமுலறயினர் வாழ்கின்றனர் . (த.எ.15).
2.4.2

வைிபடுபவாரின் குழுப் ஜபயர்கள் :

2.4.2.1 காஜிமார் 1நிர் சந்து :
2.4.2.2 காஜிமார் 2நிர் சந்து :
2.4.2.3 காஜிமார் 3நிர் சந்து :
இலவ 46ஆம் ஜதாகுதி பள்ைிவாசல் ஜதருவின் உட்சந்துகள்.
இசுைாமியருக்கிலைபய வைக்குகலைத் தீர்க்கும் நடுவர்கள் காஜி (qazi) என்று
அலைக்கப்பட்ைனர். (A Dictionary Of The Persian And English Language, 1979 :255)

விகுதி -

மரியாலதப்பன்லமயாய் பசர்க்கப்பைக் காஜி, காஜிமார் ஆனது. நடுவர், தம் இல்ைத்திபைா
பள்ைிவாசல் பபான்ற மக்கள் கூடும் ஜபாது இைத்திபைா வைக்குகலை விசாரிப்பார். நடுவர்
தகுதி

ஜசன்ற

தலைமுலற

வலர

ஒரு

குடும்பத்தின்

வைித்பதான்றல்களுக்பக

அைிக்கப்பட்ைது. தற்சமயம், சமயக்கல்வியில் உயர்ந்பதார், நடுவர் தகுதிக்கு உரியார்
என்ற எண்ணமும், ஒரு குடும்ப உரிலம மாற பவண்டும் என்ற
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விருப்பமும் மக்கைிலைபய பரவ, சமயக் கல்வியில் பட்ைங்கள் ஜபற்ற பீர்முகம்மது
என்பவர் இப்பணிக்ஜகன தற்சமயம் நியமனம் ஜபற்றுள்ைார். (த .எ .3)
2.4.2.4 துலுக்கர் சந்து:(ஜதாகுதி எண் 30)
பமைாவணி மூை வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
துருக்கியிைிருந்து வந்பதார் என்று ஜபாருள்பை அலமயும் துருக்கியர் என்ற
ஜசால்பை துலுக்கர் என்று மருவி வைங்குகிறது.
2.4.2.5 முகமதியர் சந்து :(ஜதாகுதி எண் 30)
பமைமாசி வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
முகம்மது நபியினால் பதாற்றுவிக்கப்பட்ை சமயத்லதப் பின்பற்றுபவார் என்பது
முகமதியர் என்ற ஜசால் உணர்த்தும் ஜபாருள். ஒபர ஜதாகுதியில் இரு இசுைாமியக்
குடியிருப்புகள் அலமயுங்கால், ஜபயர்க் குைப்பம் ஏற்பைாதிருக்க ஒன்று துலுக்கர் சந்து
என்றும், மற்றது முகமதியர் சந்து என்றும் மாநகராட்சியால் குறிக்கப்படுகிறது. ஆயினும்
மக்கள் வைக்கில் இச்சந்து, துலுக்கர் சந்து என்பற குறிக்கப்படுகிறது.
2.4.2.6 முகமதியர் சந்து : (ஜதாகுதி எண் 58)
சின்னக்கலைத் ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
இது மக்கள் வைக்கில் முலகதீன் ஆண்ைவர் சந்து என்று வைங்குகிறது. சந்தின்
எதிர்புறம் முலகதீன் ஆண்ைவர் பள்ைிவாசல் உள்ைது. முலகதீன் என்பது அப்துல்காதர்
அல்ஜீைானி என்ற அபரபிய நாட்டு இசுைாமியப் ஜபரியாருக்கு அைிக்கப்பட்ை சிறப்புப்
ஜபயர். இசுைாம் மார்க்கத்லத உயிர்ப்பிப்பபார் என்பது அதன் ஜபாருள் (இசுைாமியக்
கலைக் கைஞ்சியம்,1979,:724). இப்ஜபரியார் 12ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில்
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அபரபியாவில் வாழ்ந்தவர். அன்லபயும் சபகாதரத்துவத்லதயும் வைியுறுத்தியவர். (Selvin
Kumar, S.,1980:120).

இவர் நிலனவாக

எழுப்பப்பட்ை பள்ைிவாசல்கள் பை தமிைகத்தில்

உண்டு.
2.4.2.7 ைவுன் ஹால் பராடு முகமதியர் சந்து :(ஜதாகுதி எண் 45)
நகர் மன்றச் சாலையின் ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
இைம் குறிக்கும் அலையாைமாய், ைவுன் ஹால் பராடு என்ற ஆங்கிைப் ஜபயலர
விைக்கக் கூறாகப் ஜபறுகிறது. முகமதியரின் கலைகள் பை இத்ஜதருவில் உள்ைன.
2.5

கிறித்தவப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் :
கிறித்தவர்களுள்

வத்திகாவிலுள்ை

பபாப்பாண்ைவரின்

தலைலமலய

ஏற்ற

கத்பதாைிக்கச் சலபயினர், அவர்கைிைிருந்து பிரிந்து ஜசன்ற சீ ர்திருத்தச் சலபயினர் என்று
இரு பிரிவுகள் உண்டு. சீ ர்திருத்தச் சலபயில், ஆங்கிைக் கிறித்தவ சலப, அஜமரிக்கக்
கிறித்தவ சலப, லுத்தரன் சலப எனப் பை உட்பிரிவுகள் உண்டு. 16ஆம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில் கத்பதாைிக்கக் குருக்களும், 19ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ஆங்கிை
அஜமரிக்கச் சலபப் பபாதகர்களும் மதுலரயில் மலற பரப்பும் பணிலயத் ஜதாைங்கினர்.
இவர்கைால்
ஜபறுகின்றன.

கட்ைப்பட்ை

வைிபாட்டிைங்களுள்

சிை

ஜதருப்

ஜபயர்கைில்

இைம்
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2.5.1

அந்பதாணியார் பகாவில் சந்து:
அந்பதாணியார் பகாவில் சந்து, திருப்பரங்குன்றம் சாலையிலுள்ை அஜமரிக்கன்

மிஷன் சர்ச்

சந்தின் உட்சந்தாக உள்ைது. சந்திலுள்ை பகாவில்

1947

ஆம் ஆண்டு

கட்ைப்பட்ைது.
புனித அந்பதாணியார் பபார்ச்சுகல் நாட்டு ைிஸ்பன் நகரில் கி.பி.1195 ஆம் ஆண்டில்
பிறந்த கத்பதாைிக்கர்; பவத பபாதகப் பணியில் ஆர்வங்ஜகாண்டு துறவியானார். கி.பி.1228
ஆம் ஆண்டு முதைாகப் பதுலவ நகரில் பணி புரிந்து அந்நகரிபைபய தம் 37ஆம் ஆண்டில்
உயிர் நீத்தார். இதன்

காரணமாகப் பதுலவ அந்பதாணியார் என்று அலைக்கப்படுகிறார்.

தாம் வாழும் காைத்திபைபய அற்புதங்கள் பை நிகழ்த்தும் வரம் ஜபற்றிருந்த இப்புனிதர்,
ஏலைகளுக்கு மிகுதியாக உதவியவர் .இவர் நிகழ்த்திய அற்புதங்களுள் இறந்பதாலர
எழுப்பியதும், கல்ைலறயில் புலதக்கப்பட்டிருந்த

சைைத்லத ஒரு ஜகாலை வைக்கில்

சாட்சி ஜசால்ை லவத்ததும் குறிப்பிைத்தக்கன. இரண்டு இைங்கைில் ஒபர பநரத்தில்
காட்சியைிக்கும்

ஆற்றலும் ,

பபய்கலைச்

ஜசபத்தால்

விரட்ைக்கூடிய

வைிலமயும்

இவருக்கிருந்தன. தமிழ் நாட்டில் பை அந்பதாணியார் பகாவில்கள் உண்டு. தமிழ் நாட்டில்
உள்ை அந்பதாணியார் பகாவில்களுக்குப் பபய் பிடித்தவர்கலை அலைத்துச் ஜசன்று
ஜசபிக்கும் வைக்கம் இன்றும் உண்டு.
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2.5.2

குருசடி சந்து :
குருசடி சந்து திருமலை நாயக்கர் மகால் ஜதருவின் வைக்கு பநாக்கிய சந்து.மகால்

வைம்பபாக்கித் ஜதருவலர இச்சந்து நீளுகிறது.
கிறித்துவர் ஒருவர் அைக்கம் ஜசய்யப்பட்ை இைத்தில் ஊன்றப்பட்ை சிலுலவபய
குருசடி என வைங்குகிறது. குருசடிக்கு அருகிலுள்ை இைத்தில் ஜதாைில் ஜசய்து வாழ்பவார்
இந்துக்

குடும்பத்தினர்.

வணங்குகின்றனர்.

அவர்கள்

ஆண்டுபதாறும்

குருசடிலய

சாந்து

நாள்பதாறும்

பூசிக் கல்ைலறலயச்

விைக்பகற்றி

சீ ர்படுத்துகின்றனர்.

இறந்பதாலர வைிபடு ஜதய்வமாய் ஏற்கும் சிறு ஜதய்வ வைிபாட்டின் சாயலை இதில்
காணைாம்.
2.5.3

அஜமரிக்கன் மிஷன் சர்ச் சந்து:
அஜமரிக்க மிஷன் சர்ச் சந்து தூய இம்மானுபவல் ஆையத்லத ஒட்டி அலமகிறது.

திருப்பரங்குன்றம் சாலையின் கிைக்கு பநாக்கிய சந்தாக உள்ைது.
1801இல் அஜமரிக்கத் திருச் சலபயினர் கிறித்தவ சமயத்லதப் பரப்புவதற்காகத்
தமிைகம் வந்தனர். 1834-இல் அஜமரிக்கத் திருச்சலபயின் மதுலரக்கிலை உருவாக்கப்
பட்ைது. (சாண்ட்ைர்,8:1) அதன் ஜபாறுப்பாைராய் பராைண்ட் குரு பணிபுரிந்த பபாது,
பமைவாசல்

அருபக

1871

இல்

அடிக்கல்

நாட்ைப்பட்டு

ஆைய

பவலைகள்

ஜதாைங்கப்பட்ைன. 1873இல் ஆையம் முழுலம ஜபற்றது. (ரூஸ்ஜவல்ட் ,1979:2) ஏறத்தாை
300

குடும்பத்தினர்

ஆைய

வைிபாட்டு

நிகழ்ச்சிகைில்

பங்கு

ஜபறுகின்றனர்.

தூய

இம்மானுபவல் ஆையம் பமைவாசல் ஆையம் என்றும் அலைக்கப்பட்ைலம ஆையத்தில்
ஜபாறிக்கப்பட்டுள்ை வாசகத்தால் அறியப்படுகிறது.
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அஜமரிக்கக் கிறித்தவ சலபயின் ஜபாறுப்பிலுள்ை தூய இம்மானுபவல் ஆையம்,
அஜமரிக்கன் மிஷன் சர்ச் என்றும் வைங்கப்படுகிறது. அப்ஜபயர் வைக்லக ஒட்டிச் சந்தின்
ஜபயர் அலமந்துள்ைது. இச்சந்தில் அஜமரிக்கத் திருச்சலபலயச் சார்ந்பதார் முன்பு மிகுந்த
அைவில் இருந்தனர். தற்சமயம் (1980) ஆறு குடும்பங்கள் மட்டுபம அங்கு உள்ைன.
2.5.4

எஸ்.பி.ஜி.சர்ச் சந்து :
பமைாவணி மூைவதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
எஸ்.பி.ஜி.என்பது

எஸ்.பி.ஜார்ஜ்

பிஜரஜைரிக்பிஷர்

என்ற

ஜபயரின்

சுருக்கம்.

எஸ்.பி.ஜி.ஆையம் கிறித்துவ சமயத்லதப் பரப்ப வந்தவருள் ஒரு பிரிவினரான ஆங்கிைத்
திருச்சலபயினரால் கட்ைப்பட்ைது. நியூ சினிமா அருபக 'பமங்காட்டுப் ஜபாட்ைல்’ என்று
தற்சமயம் வைங்கப்படும் பகுதி,

ஆங்கிபைய

இராணுவ

வரர்கள்
ீ

முகாமிட்டுத்

தங்கியிருந்த 'ஜமயின் கார்டு ஸ்ஜகாயர் 'ஆகும். அங்கிருந்த இராணுவ வரர்களுக்காகபவ
ீ
முதன்முதல் இவ்வாையம் எழுப்பப்பட்ைது. கி.பி.1800இல் அருள்திரு ஜகரிக் என்னும்
பபாதகரின் ஆபைாசலனப்படி, ைபிள்யு .சி .வட்ைி
ீ
என்னும் ஆங்கிபையரால்

சிறிய

அைவில் எழுப்பப்பட்ை ஆையம் கி.பி.1827 இல் ஜபரிதுபடுத்தப்பட்ைது. அன்லறய மதுலர
மாவட்ை

ஆட்சித்

தலைவராய்

இருந்தவரும்,

பீட்ைர்

பாண்டியன்

என்றலைக்கப்பட்ைவருமான திரு.ராஸ் பீட்ைர் இப்பணியில் முன்நின்று உதவினார்.
மீ ண்டும் கி.பி.1875 க்கும் 1881 க்கும் இலைப்பட்ை

பகுதியில் ஆைய விரிவாக்கம் நிகழ்ந்து,

இன்று

உருவாயிற்று.

நாம்

காணும்

அலமப்பு

திருமதி.ஜஜசிபவுைக்ஸ் என்பபார், புதிய

திரு.இராபர்ட்பிஷர்,

ஆைய உருவாக்கத்திற்கான ஜசைவிலன

ஏற்றுக்ஜகாண்ைார்கள். (தர்மராஜ் சந்பதாஷம்,1981).
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அவர்கள் தந்லதயும், பசைத்தில் ஜபருஞ்ஜசல்வராக வாழ்ந்தவருமான ஜார்ஜ்பிரஜைரிக்
பிஷரின் ஜபயபர ஆையத்திற்கு இைப்பட்ைது. அன்னாரின்

கல்ைலற ஆையத்தின் கீ ழ்ப்

பகுதியில் ஜவண்பைிங்கால் அலமக்கப்பட்டுள்ைது. அதன் அருபக பீட்ைர் பாண்டியனின்
கல்ைலறயும் உள்ைது.
இவ்வாையத்தின் அண்லமயிலுள்ை சந்து, ஆையப் ஜபயர் ஜபறுகிறது. ஆனால்
ஆங்கிைத் திருச் சலபலயச் சார்ந்பதார் யாரும் அத்ஜதருவில் இல்லை.
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இயல்
3.

சாதி, இனப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்

3.1

சாதிப் ஜபயர்கள் ஜதருப் ஜபயர்கைாதல்

3.1.1

சாதிப் ஜபயர்கள்

3.1.2

சாதி &கிணற்றுப் ஜபயர்கள்

3.2

இனப் ஜபயர்கள்

3

(55)

3.சாதி,இனப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்

3.0

ஆய்ஜவல்லைக்கு உட்பட்ை ஜதருக்கைில் ஏறத்தாைப் பத்து விழுக்காட்டு அைவின

இப்பகுதியில் அலமகின்றன. சாதிப் ஜபயர்த் ஜதருக்கைில், கிணற்றுப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்,
அவற்றின் ஜபயர் அலமப்பிலுள்ை ஜபாதுலமலய நிலனந்து தனிப்படுத்தப்படுகின்றன.
சாதிப் ஜபயர்த் ஜதருக்கைின் பின் இனப்ஜபயர்த் ஜதருக்கள் ஜமாைியப்படுகின்றன.
3.1

சாதிப் ஜபயர்கள் ஜதருப் ஜபயர்கைாதல் :
சாதிகள் என்பன ஜதாைில், பைக்கவைக்கங்கள், இயல்பூக்கங்கள் ஆகியவற்றால்

மக்கள் ஒரு கூட்ைத்துள் இலணந்தும் பிற கூட்ைங்கைில்

இருந்து குறிப்பிைத்தக்க

அைவில் பவறுபட்டும் வாைக் காரணமாகும் சமூக அலமப்புகள். பிறப்பால் ஏற்படும்
இச்சமூகப்

பிரிவு

இந்தியாவிலும்,

இைங்லகத்

தீவிலும்

காணப்படுகிறது.

இந்நாடுகைிைிருந்து பிற நாடுகளுக்குக் குடிஜபயர்பவார், தாம் ஜசல்லுமிைங்களுக்குத்
தத்தம் சாதி வைக்கங்கலையும் ஜகாண்டு ஜசல்கின்றனர்.
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தம் சாதியினர் ஒருமித்து வாழும் பகுதிகைில் ஜதருக்களுக்குத் தத்தம் சாதிப்
ஜபயர்கலை இடுகின்றனர். இங்ஙனம், தம் சாதி மக்கபைாடு ஒருமித்து வாை விரும்பும்
மனித இயல்பு ,ஜதருப் ஜபயர்கள், சாதிப் ஜபயர்கலைப் ஜபறக் காரணமாகிறது.
3.1.1

சாதியுைன் கூடிய ஜதருப்ஜபயர்கள்:

3.1.1.1 கீ ைச் ஜசட்டித் ஜதரு :
3.1.1.2 பமைச் ஜசட்டித் ஜதரு :
3.1.1.3 பமைச் ஜசட்டித் ஜதரு 1நிர் சந்து :
3.1.1.4 பமைச் ஜசட்டித் ஜதரு 2நிர் சந்து :
3.1.1.5 பமைச் ஜசட்டித் ஜதரு 3நிர் சந்து :
3.1.1.6 பமைச் ஜசட்டித் ஜதரு 4நிர் சந்து :
இலவ ஜதாட்டியன் கிணற்றுத் ஜதருவில் உள்ைன.
கிைக்கு பநாக்கிய ஜதரு, கீ ைச்ஜசட்டி ஜதரு; பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு பமைச்ஜசட்டித்
ஜதரு .பமைச் ஜசட்டித் ஜதருவின் உட் சந்துகள் எண்கள் ஜபறுகின்றன. இப்ஜபயர்கள்,
முலறபய கீ ைச் ஜசட்டிகள் ஜதரு, என்றும் 'பமைச்ஜசட்டியத் ஜதரு' என்றும் ஜதருவிலுள்ை
ஜபயர்ப் பைலககைில்

எழுதப்பட்டுள்ைன. 'ஜசட்டிகள்' என்ற

ஜசால் பபச்சுவைக்கில்

ஜசட்டியள் என்றாகிப் பின் இறுதி இலைஜயழுத்தான -ள் வை,
ீ 'ஜசட்டிய' என்றாகியுள்ைது.
(ஒ .பா.ப.140).
ஜசட்டியார், பசாைர் துலறமுகமாய் விைங்கிய காபவரிப்பட்டினத்திைிருந்து ஜதற்கு
பநாக்கிக் குடி ஜபயர்ந்தவர்கள். (ஜநல்சன், பஜ.ஜஹச்., 1868:68) மதுலரயில் பகாமுட்டிச்
ஜசட்டி, காசுக்காரச் ஜசட்டி, மஞ்சப்புத்தூர் ஜசட்டி, பசாைியச் ஜசட்டி எனச் ஜசட்டி இனத்தில்
பை பிரிவினர் வாழ்கின்றனர். இவர்களுள் பகாமுட்டிச் ஜசட்டியார் ஜதலுங்லகத் தாய்
ஜமாைியாகக் ஜகாண்ைவர்கள்.
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மஞ்சப்புத்தூர் ஜசட்டியார்களும், காசுக்காரச் ஜசட்டியார்களும் ஆயிரம் லவசியர்
பிரிலவச் சார்ந்தவர்கள்.
கீ ைச்ஜசட்டி, பமைச் ஜசட்டித் ஜதருக்கைில் ஜபான் வணிகத்லத முதன்லமயான
ஜதாைிைாகக் ஜகாண்ை காசுக்காரச் ஜசட்டியார்கள் வாழ்கின்றனர். ஜதற்கு ஆவணி மூை
வதியின்
ீ
பமற்குப் பக்கம் நலகக் கலைகள் ஜசறிந்திருப்பதால் கீ ைச் ஜசட்டித் ஜதருலவ விை
பமைச் ஜசட்டித் ஜதருவிலும் அதன் சந்துகைிலுபம ஜசட்டிமார் மிகுதியாக உள்ைனர்.
3.1.1.7 பசாைியச் ஜசட்டித் ஜதரு :
சின்னக் கலைத் ஜதருவில் உள்ை பமற்கு பநாக்கிய சந்து. பசாைிய என்ற வடிவபம
பபச்சு வைக்குத் திரிபால் பசாைிய என்றாகியுள்ைது.
ஜசட்டிமாருள்

ஆயிர

லவசியர்

அல்ைாத

பிற

பிரிவுகைில்

பசாைிய

ஜசட்டி

என்பதுவும் ஒரு பிரிவாகும். ஜசட்டிமார் அலனவருபம காவிரிப்பூம்பட்டினத்திைிருந்து
குடிஜபயர்ந்து வந்த வணிகர்கள் என்று ஜசால்ைப்படும் வைக்குச் ஜசய்தி இவ்வினத்தாரின்
ஜபயருக்கு மிகுதியாய்ப் ஜபாருந்துகிறது.
பசாைியச் ஜசட்டித் ஜதருவின் எதிர்த் ஜதருவிலுள்ை ஜசட்டி குருநாதன் பகாவில்
இவர்கைால் கட்ைப்பட்டுப் பபணப்படுகிறது.
3.1.1.8 பாண்டிய பவைாைர் ஜதரு :
3.1.1.9 பாண்டிய பவைாைர் ஜதரு 1நிர் சந்து:
3.1.1.10 பாண்டிய பவைாைர் பதரு 2நிர் சந்து ;
ஜதற்குமாசி வதியிலுள்ை
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு, பாண்டிய பவைாைர் ஜதரு.
அதிைிருந்து பமற்கு பநாக்கிப் பிரியும் சந்துகள் அபத ஜபயரில் எண் ஜபற்று அலமகின்றன.
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பாண்டிய பவைாைர்கள் பவைாைர் அல்ைர்; பலனயூரிைிருந்து வந்த பாணர்கள்;
இப்பாணர்கட்கும்

தமிைினத்தின்

பலைய

இலசக்குழுவினரான

பாணர்கட்கும்

ஜதாைர்பில்லை; பதால் லதப்பது இவர்கள் ஜதாைில். தற்சமயம் இவர்கள் லதயல்
ஜதாைிைாைர்கைாக உள்ைனர் (த.எ .35).
3.1.1.11

ஜபரிய மறவர் ஜதரு :
ஜதாட்டியன் கிணற்றுச் சந்தில் உள்ை பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
பாண்டிய நாட்டின் வைிலம வாய்ந்த இனம் மறவர் இனம். இவ்வினத்தார் மூன்று

நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் எண்ணிக்லகயிலும்
உள்ை

திராவிைருள்

ஜதான்லம

மிக்கவர்கள்

மிகுந்திருந்தனர். ஜதன்னிந்தியாவில்
இவர்கள்.

இவர்களுலைய

பபார்

ஆற்றலையும், மறப்பண்லபயும் இவர்கைது இனப்ஜபயர் உணர்த்தும். பத்ஜதான்பதாம்
நூற்றாண்டில்

ஆங்கிை

ஜபரும்பான்லமபயார்

ஏகாதிபத்தியத்லத

எதிர்த்துப்

பபாராடிய

வரர்களுள்
ீ

மறவர்கபை. மறவர் இனத்தில் ஏழு பிரிவுகள் உண்டு.

ஜசம்ப நாட்டு மறவர்
ஜகாண்லைய பகாட்லை மறவர்
அப்பனூர் நாட்டு மறவர்
ஓரியூர் நாட்டு மறவர்
உப்புக் பகாட்லை மறவர்
குறிச்சிக்காட்டு மறவர்
அகதா நாட்டு மறவர் (ஜநல்சன் ,ஜஜ.ஜஹச்.,1838:38)
நாட்லை அடிப்பலையாகக் ஜகாண்ை இப்பிரிவுகபைாடு தாைிலய அடிப்பலையாகக்
ஜகாண்ை பிரிவும் உண்டு. ஜபருந்தாைி , சிறுதாைி
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என்பலவ மகைிர் அணியும் மங்கை அணிகள். அவற்லறக் கருதிப் ஜபரிய மறவர், சிறிய
மறவர் என மறவர் பாகுபாடு ஜபறுகின்றனர். ஜபருந்தாைி கட்டி மறவர், சிறுதாைி கட்டி
மறவர் என்னும் வைக்கும் உண்டு. ஜசம்பிய நாட்டு மறவர் 'சிறுதாைி’ கட்டி மறவர்
எனப்படுவர். (இக்கருத்லதத் தந்து உதவியவர் பபராசிரியர் இைங்குமரன் அவர்கள்).
ஜபருந்தாைி கட்டி

மறவர் வாழும் ஜதரு 'ஜபரிய மறவர் ஜதரு’ என்று ஜபயர் ஜபறுகிறது.

ஜதன்பனாலைக்காரத் ஜதருவில் சிறிய மறவர் ஜபருகி வாழ்வதால், அது சிறிய மறவர்
ஜதரு என்று ஜசால்ைப்படுகிறது.
3.1.1.12 பமட்டுக் கம்மாைத் ஜதரு :
3.1.1.13 பமட்டுக் கம்மாைத்ஜதரு 1நிர் சந்து :
3.1.1.14 பமட்டுக் கம்மாைத் ஜதரு 2நிர் சந்து :
3.1.1.15 பமட்டுக் கம்மாைத் ஜதரு 3நிர் சந்து :
3.1.1.16 பமட்டுக் கம்மாைத் ஜதரு 4நிர் சந்து :
பமட்டுக் கம்மாைத் ஜதரு, ஜதற்காவணி மூை வதியில்
ீ
உள்ை ஜதற்கு பநாக்கிய
ஜதரு. அதனுள் அலமயும் கம்மாைர் உலறயும் சந்துகள் ஒன்றுக்கு பமற்பட்டுள்ைலமயின்
முலறபய 1,2,3,4 என எண்கள் ஜபறுகின்றன. ஜபாற்ஜகால்ைர், இரும்புக்ஜகால்ைர், கன்னார்,
தச்சர், கல்தச்சர் என்ற ஐந்து பிரிவினருக்கும் கம்மாைர் என்ற ஜபயர், ஜபாதுவாக
வைங்கப்படுகிறது. (ஃ பிரான்சிஸ் ,W,1914:99)
நலகக்கலை வதிலய
ீ
ஒட்டி அலமயும் கம்மாைர் ஜதருக்கைில் ஜபாற்ஜகால்ைர்கபை
வாழ்கின்றனர். பமட்டுக் கம்மாைர் ஜதரு ஜதற்குப் பாண்டியன் அகிழ் சந்தில் ஜசன்று
பசருகிறது. அகிழ்சந்லத பநாக்கக் கம்மாைர் ஜதரு, பமைான பகுதியில் இருப்பதால் பமடு
என்னும் அலைஜமாைி ஜபற்று, பமட்டுக் கம்மாைர் ஜதரு என்று வைங்கப் படுகிறது.
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3.1.1.17 பமைக் பகாபுர யாதவர் ஜதரு :
பமைக் பகாபுரத் ஜதருவில் உள்ை ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
இத்ஜதருவில்

வாழும்

யாதவர்,நாங்குபனரித்

தாலுகாவிைிருந்து

வந்தவர்கள்.குடிபயற்றம் நிகழ்ந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகின்றன (த.எ.7)
3.1.1.18 வாணியர் 1நிர் பமைச்சந்து :
3.1.1.19 வாணியர் 2நிர் கீ ைச்சந்து ;
பநதாஜி

சாலையில்,

வாணியன்

கிணற்றுச்

சந்துக்கு

பநர்

எதிர்ப்புறத்தில்

அடுத்தடுத்து அலமயும் ஜதற்கு பநாக்கிய சந்துகள்.
எண்ஜணய் எடுத்தல் வாணியருலைய முதன்லமயான ஜதாைில். இவர்கள் வணிகம்
ஜசய்வதால்

ஜசட்டி

வாணியருக்குக்
விைக்குப்

என்றும்

பகாவிைில்

பபாடுபவர்கள்

ஜபயர்

நுலையும்

மட்டும்

லவத்துக் ஜகாள்கின்றனர்.
உரிலம

உள்பை

மறுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஜசல்ை

அனுமதி

முன்னாைில்
பகாவிைில்

ஜபற்றனர்.

ஜசன்ற

நூற்றாண்டில் பமல்நிலையாக்கம் விரும்பிப் பூணூல் அணியத் ஜதாைங்கினர். இவர்களுள்
வைிபடு ஜதய்வத்லத லவத்தும், தாைிச்சின்னத்தின் அலமப்லப லவத்தும் சாதிப் பிரிவுகள்
ஜசால்ைப்படும். (Thurston,E,Volume-V||,1975:312-313)
வாணியர்

ஜதருக்கைில்

இன்றும்

வாணியபர

ஜபரும்பான்லமயினராய்

வாழ்கின்றனர்.
3.1.1.20 ஜவள்ைாைர் 1நிர் சந்து :
3.1.1.21 ஜவள்ைாைர் 2நிர் சந்து :
பமைக் பகாபுர வதியில்
ீ
உள்ை வைக்கு பநாக்கிய சந்து. ஜவள்ைாைர் 2நிர் சந்து
பமைாவணி மூை வதியில்
ீ
உள்ை பமற்கு பநாக்கிய சந்து. ஜவள்ைாைர் 1நிர் சந்துக்கு
அண்லமயிபைபய இச்சந்தும் அலமந்துள்ைது.
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கி.பி.9ஆம்

நூற்றாண்டின்

உக்கிரபாண்டியனால்

காட்டுப்

பகுதிலய

விலைநிைமாக்கக் காபவரிப்பட்டினத்திைிருந்து வரவலைக்கப் பட்ைவர்கள் ஜவள்ைாைர்
என்று ஜபயர் ஜபறுகின்றனர். (Nelson,J.M.,1838:28). பவைாண்லம இவர்கள் ஜதாைிைாயினும்,
இவர்கள்

உழுது

உண்பபார்

அல்ைர்;

உழுவித்து

காணைாம்.

உண்பபார்.

உைஜவாடு

தமிழ்

மாநிைங்கள்

அலனத்திலும்

இவ்வினத்தாலரக்

வணிகமும்

இவ்வினத்தார்

கர்ணம், கணக்குப் பிள்லை என்னும் ஜபாறுப்புக்கலையும் திறம்பை ஏற்று

நைத்தியுள்ைனர். ஜசய்யும் ஜதாைில் மதிப்புலையதாய் இருக்க பவண்டும்

ஜசய்யும்
என்றும்,

சாதியில் தாழ்ந்தவபராடு உறவு ஜகாள்ைைாகாது என்றும் சிை ஜகாள்லககள் இவர்களுக்கு
உண்டு.இந்நூற்றாண்டின்
இவ்வினத்தார்
அலுவைர்கைாக
குலறந்துள்ைது.

இப்பபாது

முற்பகுதியில்
கல்வித்தகுதி

நிை

உலைலமக்காரராய்ச்

ஜபற்றுப்

ஜசைித்திருந்த

ஜபரும்பான்லமயும்

அரசாங்க

உள்ைனர்.நிைத்பதாடு இவர்களுக்கு இருந்த உறவும் உரிலமயும்
ஆய்ஜவல்லையில்

அலமயும்

ஜவள்ைாைர்

சந்துகைில்

இன்று

ஜவள்ைாைர் ஜபரும்பான்லமயினராக இல்லை என்பதும் குறிக்கத்தக்கது.
3.1.2

கிணற்றுப் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் :
ஆய்ஜவல்லையில் அலமயும் ஆறு கிணற்றுப் ஜபயர்த் ஜதருக்களுள் நான்கு

ஜதருக்கள் சாதிப் ஜபயரலைகளுலையன.
சாதிக்கட்டுகள் சாதி அலமப்லபப் பாதுகாப்பன. சாதி வைிப்பட்ை ஊர் அலமப்பில்
ஒவ்ஜவாரு சாதியினரும் தத்தமக்குரிய கிணறுகலை மட்டுபம பயன்படுத்த பவண்டும்
என்ற கட்டுப்பாடு உண்டு. அதன்படி, குறிப்பிட்ை சாதியினர் பசர்ந்து வாழ்ந்த பகுதிகைில்
அவர்களுக்ஜகன

கிணறுகளும்

அலமந்தன.

அலவ

ஜபாதுவாகக்

குடியிருப்பின்

கலைக்பகாடியில் அலமயும். அலவ பைராலும் அறியப்பட்ைலவயாதைால், ஜதருலவக்
குறிக்கும்
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அலையாைங்கைாய்த் ஜதருப்ஜபயரில் இைம் ஜபற்றன. இன்று இக்கிணறுகளுள் எலவயும்
பயன்படுத்தப்பைவில்லை. மாநகராட்சியின் குடிநீர்க் குைாய் வசதிகள் நீருக்கான மாற்று
ஏற்பாடுகைாக உள்ைன.
3.1.2.1

ஜசம்பியன் கிணற்றுச் சந்து:
வைக்காவணி மூை வதியில்
ீ
உள்ை வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
ஜசம்பியன்

என்ற

பட்ைப்ஜபயர்

பசாைருக்குரியதாயினும்;

ஜதருப்ஜபயரில்

காணப்ஜபறும் ஜசம்பியன் என்ற ஜசால் ஜசம்பிய நாட்டு மறவலரக் குறிப்பது. மறவர் இனப்
பிரிவுகள் ஏைனுள் ஜசம்பிய நாட்டுப் பிரிவும் ஒன்று. இப்பிரிவினர் ஜசம்பநாட்ைார் என்றும்
அலைக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் பசாை நாட்டிைிருந்து ஜதன் பகுதிக்கு வந்தவர்கைாக
இருக்கைாம்.

சிவகங்லக,

இராமநாதபுரம்

பகுதிகைில்

மிகுதியாக

வாழ்கின்றனர்.

இலையான்குடி அருபக ஜசம்பனூர் என்ற ஊர் உள்ைது.இங்பக ஜசம்பநாட்டு மறவர்
மிகுதியாய் உள்ைனர்.மறவருள் பிற பிரிவினருக்கு

இருக்கும் மறுமணம் ஜசம்பநாட்டு

மறவர் மகைிர்க்கில்லை .(Nelson,J.H.,1838:38)
மதுலர

வரைாற்றில் பசதுநாட்டு மறவர்க்கு மிகுந்த இைம் உண்டு.திருமலை

மன்னருக்குச் பசதுபதி அரசர் பைமுலற பலையுதவி தந்துள்ைார். மதுலரயிலுள்ை
நன்லமதருவார்

பகாவில்

பசது

நாட்ைார்

ஜபாறுப்பில்

உள்ைது.

இத்தலகய

சூழ்நிலையினால் ஜசம்பிய நாட்டு மறவரும் மதுலரக்குக் குடி ஜபயர்ந்திருக்கைாம்.
ஜசம்பிய நாட்டு மறவர் பயன்படுத்திய கிணறு ஜசம்பியன் கிணறு என்று சுருக்கமாக
அலைக்கப் பட்டிருக்கிறது.
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3.1.2.2

ஜதாட்டியன் கிணற்றுச் சந்து :
ஜதாட்டியன் கிணற்றுச் சந்து ஜதற்குமாசி வதியில்
ீ
உள்ை வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
ஜதாட்டியர்

ஜதலுங்கர்.

கம்பைத்தார்

என்றும்

குறிக்கப்படுவர்.

நதியின் வைகலரயில் வாழ்ந்தவர். இவர்கள் குைப்ஜபண்லண
விரும்பியலதயும்,

இவர்களுக்கு

மாட்டுக்கறிலய

மாட்ைாமல் இரபவாடு இரவாகத் ஜதற்கு
அலைக்கைம் ஜபற்றனர்.
(Francis,W.,1914:106).

பின்னர்

துங்கபத்திரா

முகமதியர் மணமுடிக்க

உணவாக்கித்

தந்தலதயும்

தாை

பநாக்கி ஒடி வந்து விஜயநகர அரசில்

நாயக்கர்

பலையில்

காவல்

ஜதாைில்

புரிந்தனர்

தமிழ் நாட்டிற்கு விஸ்வநாத நாயக்கர் வந்த பபாது, அவர் பலையுைன் ஜதாட்டியரும்
தமிைகம் வந்தனர். இவர்களுள் விவசாயம் பமற்ஜகாள்பவார், தாழ்வான பவலைகலைச்
ஜசய்பவார் என்று இரு பிரிவுகளுண்டு. இப்பிரிவுகளுக்கு இலையில் ஜகாடுக்கல் வாங்கல்
இல்லை. ஜதாட்டியன் கிணற்றுச் சந்தின் முடிவில், ஜதற்காவணி மூைவதி
ீ
மாணிக்க
மண்ைபத்தின் எதிரில் ஆைமான பள்ைத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ை ஒரு கல், ஜதாட்டியன்
கிணற்றுச்

சாமி

என்று

ஜசால்ைப்படுகிறது.

பயன்படுத்திய கிணறு முன்னர்
இத்ஜதருவில்

இல்லை.

அந்த

இைத்தில்

ஜதாட்டிய

இனத்தவர்

இருந்திருக்கைாம். தற்சமயம் ஜதாட்டிய இனத்தவர்

இத்ஜதருவில்

ஜபரும்பான்லமயாய்

வாழும்

கம்மாைபர

ஆண்டுக்கு ஒருமுலற ஜதாட்டியன் கிணற்றுச் சாமிக்கு வைிபாடு நிகழ்த்துகிறார்கள்.
3.1.2.3

பார்ப்பான் கிணற்றுச் சந்து :
ஜதற்குப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதியில்
ீ
உள்ை வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
பார்ப்பனர் பயன்படுத்திய கிணறு இச்சந்தின் கலைக்பகாடியில் இருந்திருக்கிறது.

தற்சமயம் அது மூைப்பட்டு அந்த இைத்தில் பிள்லையார்
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பகாயில் எழுப்பப்பட்டுள்ைது. பகாயிலுக்கு எதிரில் உள்ை இைம்,பார்ப்பனர் குடியிருப்பாக
இருந்திருக்கிறது. (த.எ .18)
தற்சமயம் பார்ப்பனர் அங்கு இல்லை. அந்தணர் ஜபரும்பான்லமயாய்க் குடியிருந்த
பகுதிகள்

பைவற்றிலும்

இன்று

அந்தணர்

அறபவ

இல்ைாமலும்

மிக

அருகியும்

காணப்படுகின்றனர். கல்வியும், பவலை வாய்ப்பும் காரணமாகப் பைர் ஜசன்லன, பம்பாய்,
டில்ைி என்று நாட்டின் பை
மதுலரவாசிகைான
ஜசன்றுள்ைனர்.
அக்ரஹாரமும்

பகுதிகளுக்கும் குடி ஜபயர்ந்துள்ைது இதற்குக் காரணம்.

அந்தணர்கள்

முன்பு

அந்தணர்

தற்சமயம்

சிைர்

அஜமரிக்கா

மிகுந்திருந்த

கலைவதியாய்
ீ

பபான்ற

தைவாய்

ஜவைிநாடுகளுக்கும்

அக்ரஹாரமும், எழுகைல்

மாறியுள்ைன.

ஜபருமாள்

பகாவில்

ஜதப்பக்குைத்லதச் சுற்றி அந்தணர் வடுகள்
ீ
இருந்த இைங்கைில் இன்று தங்கும் விடுதிகள்
ஏராைமாய் ஏற்பட்டுள்ைன.
3.1.2.4 வாணியன் கிணற்றுச் சந்து :
வாணியன் கிணற்றுச் சந்து பநதாஜி சாலையில் உள்ை வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
வாணியர் பயன்படுத்திய கிணறு சந்தின் ஜதன்மூலையில் உள்ைது. தற்சமயம் அது
பயன்படுத்தப்பைவில்லை.

இச்சந்தில்

இன்றைவும்

வாணியபர

ஜபரும்பான்லமயாய்

வாழ்கின்றனர். இவர்கள் ஜபரும்பாலும் காய்கறி வியாபாரம் ஜசய்கின்றனர்.
3.2

இனப்ஜபயர்த் ஜதருக்கள் :
குஜராத்,

ஆந்திரம்

பபான்ற

அண்லை

மாநிைங்கைில்

இருந்து

குடிபயறிய மக்கள், அவர்தம் இனத்துக்குரிய ஜபாதுப் ஜபயர்கைால்

தமிைகத்தில்

சுட்ைப்படுகின்றனர்.

ஜசௌராட்டிரத்திைிருந்து வந்தவர்கள் ஜசௌராட்டிரர் என்றும் வைக்பக உள்ை ஆந்திரப்
பிரபதசத்திைிருந்து வந்தவர்கள்
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வைக்கிைிருந்து வந்பதார்

என்று ஜபாருள்பை 'வடுகர்' என்றும் குறிக்கப்படுகின்றனர்.

வடுகர் நாயக்கர்கைின் வைிவந்பதார் என்ற ஜபாருைில் நாயக்கர், நாயக்கமார் என்றும்
அலைக்கப்படுகின்றனர்.நான்கு ஜதருக்கள் இனப் ஜபயர்கலைக் ஜகாண்டு அலமகின்றன.
3.2.1

ஜசௌராட்டிரர் சந்து :
ஜசௌராட்டிரர் சந்து பமைமாசி வதியிலுள்ை
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
பட்டு நூல்காரர் எனப்படும் ஜசௌராட்டிரர் குசராத் மாநிைத்திைிருந்து தமிைகம்

வந்தவர்கள். இவர்களுலைய தாய்ஜமாைி பட்னூைி எனப்படும். ஜநசவுத் ஜதாைிைிலும்,
சாயத்

ஜதாைிைிலும்

புகழ்

சூரத்திைிருந்து திருமலை

ஜபற்றிருந்த

இவ்வினத்தார்

கி.பி.17ஆம்

நூற்றாண்டில்

நாயக்கரால் வரவலைக்கப்பட்ைனர். தாம் ஜநசவு ஜசய்த

துணிகலைத் தரகர் இலையீடு இன்றித் தாபம விற்பலன ஜசய்ததால் 'ஜசட்டி' என்றும்
இவர்கள்

தமிைரால்

அந்தணர்

என்று

குறிக்கப்பட்ைனர்.

கூறிக்ஜகாள்ளும்

தங்கலைச்

விருப்பு

ஜசௌராட்டிரத்திைிருந்து

இவர்களுக்கு

மிகுதியாய்

வந்த
உண்டு.

(Thurston,E.,Volume V|-1975:160-175)
கூர்த்த அறிவும், ஓயா உலைப்பும் உலைய இவ்வினத்தார் இன்று ஜநசவுத் ஜதாைில்
மட்டுமின்றி, ஆலைத் ஜதாைில், தட்ைச்சுப் பள்ைிகள்
அரக்கு

முதைியலவகலைத்

ஜதாைில்கலையும்
ஜதாைில்கைிலும்

தயாரித்தல்,

ஜசய்கின்றனர்.
தம்

பங்குதாரர்கைாகவும்

முயற்சியால்
உள்ைனர்.

நலக

(பசதுராமன்,
முன்

நைத்தல், எழுதும் லம, பினாயில்,
ஜசய்தல்
பக.ஆர்.

நிற்கின்றனர்.

பபான்ற

பைவலகயான

1977:268-269).
திலரப்பை

பவறு

பை

அரங்குகைின்
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தற்சமயம் ஜசௌராட்டிரர் மதுலர நகரின் கிைக்கு, ஜதற்குப் பகுதிகைில் மிகுதியாக
உள்ைனர்.

இவர்கள்

சான்றாகிறது.

பமற்குப்

ஜசௌராட்டிரருள்

பகுதியிலும்
நடுத்தரக்

குடியிருந்தலமக்கு

குடும்பத்தினர்,

இச்சந்து

மலனகள்

நல்ை

ஒன்பற
விலை

ஜபறும்பபாது தம் வடுகலை
ீ
விற்றுவிட்டுப் புறநகர்ப் பகுதிகைில் புதிய குடியிருப்புகலை
ஏற்படுத்திக் ஜகாள்வர். இச்சந்திலும் தற்சமயம் இரண்டு வடுகள்
ீ
மட்டுபம ஜசௌராட்டிர
இனத்தவர்க்கு உரியனவாக உள்ைன. மற்றலவ விற்கப்பட்டுப் ஜபரும்பாலும் காசுக்காரச்
ஜசட்டியார்கைால் வாங்கப்பட்டுள்ைன .(த.எ .16)
இச்சந்தின் பலைய ஜபயர் ஜசக்கடிச் சந்து என்பதாகும்.
3.2.2

நாயக்கமார் வைக்குச் சந்து :

3.2.3

நாயக்கமார் ஜதற்கு 1நிர் சந்து :

3.2.4

நாயக்கமார் குறுக்குத் ஜதரு :
இம்மூன்று ஜதருக்களும் வடுகக் காவல் கூைத்

ஜதருவில் உள்ைன. முதல்

இரண்டும் பமற்கு பநாக்கிய சந்துகள். அடுத்தடுத்து உள்ைன. இச்சந்துகைின் இறுதி
முலனகலை இலணத்து அலமவது நாயக்கமார் குறுக்குத் ஜதரு.
நாயக்கர், ஜதலுங்கருள் ஒரு வலகயினர்.நாயக்கர் என்ற ஜசால், தலைவன் அல்ைது
வரன்
ீ
என்று ஜபாருள்படும் 'நாயகர்' என்ற ஜசால்ைின் திரிபு. இவர்கள், நாயக்க அரசு
மதுலரயில் நிலைஜபற்றிருந்த காைத்தில் ஜபருமைவில் குடிஜபயர்ந்து வந்தனர்.
நாயக்கருள் கீ ழ்க்காணும் பிரிவுகள் உண்டு என்கிறார் பசாமஜை.
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கம்மவ நாயக்கர்
பாைிஜா நாயக்கர்
கம்பைத்து நாயக்கர்
ஜவைமா நாயக்கர்
(பசாமஜை ,1980:95-103)
நாயக்கர் ஆட்சிக் காைத்தில் குடி ஜபயர்ந்து வந்த நாயக்கமாரின் பரம்பலரயினர்,
இன்றும் ஜபரும்பான்லமயினராய் , வடுகர் காவல் கூைத் ஜதருவிலும், நாயக்கமார்
ஜதருக்கைிலும் உள்ைனர்.
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இயல் - 4
4.ஜதாைிற் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்

4.0

முன்னுலர

4.1

ஆய்ஜவல்லையில் ஜதாைிற் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் அலமயும் இைம்

4.2

ஜபயர் வரைாறு

4.3

ஜதாைில் மாறியலமக்குக் காரணங்கள்

4.3.1

நகர வைர்ச்சியால் ஜதாைிைிை மாற்றம்

4.3.2

அறிவியல் வைர்ச்சியால் ஜதாைில் மாற்றம்

4.3.3

மானியங்கள் விற்கப் படுவதால் ஜதாைில் பதக்கம்

4.4

ஜபயர் மாறாலமக்குக் காரணங்கள்

4.4.1

அலையாைப் ஜபயர் ஆகுதல்

4.4.2

உலைலமச் சான்றாய் விைங்குதல்

வலரபைம்

(69)

4.ஜதாைிற் ஜபயர்த் ஜதருக்கள்
4.0

ஆய்ஜவல்லைக்குட்பட்ை

விழுக்காடு

ஜபறுகின்றன.

ஜபயரலையுலைய

ஜதருக்கைில்
ஜபயர்கள்

ஜதருக்கள்

அவ்வத்

ஜதாைிற்

ஜதருக்கைில்

ஜதருக்கள்

அகரவரிலசப் படுத்தப்பட்டுள்ைன.
ஜதாைிற்

ஜபயர்த்

அலமக்கப் ஜபற்றுள்ைன. இயைின் பிற்பகுதியில் ஜதருப்
அவ்வத்

ஜபயர்த்

நலைஜபறாலமக்கான

ஜதருக்கலை

18

இனப்
அடுத்து

ஜபயருக்குரிய ஜதாைில்கள்

காரணங்களும், ஜதாைில்கள்

மாறியும்,

ஜதருப் ஜபயர்கள் மாறாதிருப்பதற்கான காரணங்களும் ஆராயப்படுகின்றன.
4.1

ஆய்ஜவல்லையில் ஜதாைிற் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் அலமயுமிைம் :
மதுலர

நகரின்

ஜதாைிற்

ஜபயர்த்

ஜதருக்கள்

ஜசறிந்தலமவது

நகரின்

ஜதன்பகுதியிபைபய. அலவ மாசி வதியில்
ீ
ஜதாைங்கி, ஜவைி வதியின்
ீ
ஜவைிப் பகுதி
வலர

ஜசல்கின்றன.

(காண்க

.வ.ப.எண்

நகரின்

3).

கிைக்குப்

பகுதியில்

ஜவற்றிலைக்கலைச் சந்து, தட்ைாரச் சந்து, ஜமட்டுக்காரத் ஜதரு எனத் ஜதாைிற்ஜபயர்த்
ஜதருக்கள்

ஓரைவு

அலமகின்றன.

காணப்படுகின்றன.
காரணமாய்க்

நகரின்

குடியிருப்பு

காரணமாகைாம். பமலும்,
விலைச்சல்

நிைங்கள்

வைக்கிலும், பமற்கிலும்

பமற்கு, வைக்குப்
இைம்

நகர்

மிகச்

எல்லைக்கு

இருந்துள்ைன. ஜதற்கு

இலவ

பகுதிகைில்

சுருக்கமாக
ஜவைிபய
ஜவைி

மிக

ஆற்றுப்பபாக்குக்

இருப்பது
ஜதற்கிலும்,

வதிக்கு
ீ

அருகிக்
இதற்குக்

கிைக்கிலும்

ஜவைிபய

அலமயும்

புஞ்லச பமட்டுத் ஜதரு, ஜகாண்டித்ஜதாழு சந்து என்னும் ஜதருப்ஜபயர்கள் அலவ ஒரு
காைத்தில்
கிைக்குப்

வயல்
பகுதியில்

இைங்கைாக

இருந்தலமலய

ஜவற்றிலைக்

ஜகாடிக்கால்

உணர்த்தும்.
இருந்துள்ைது.

(காண்க.வ.ப.எண்.3)
ஜதற்கு,

கிைக்குப்

பகுதிகைின் ஜதாைில் வைத்திற்கு இந்நிை வைமும் காரணமாக இருந்திருக்கைாம்.
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4.2 ஜபயர் வரைாறு :
4.2.1

அைவுக்காரத் ஜதரு :
ஜதற்குமாசி வதி
ீ
வரராகவப்
ீ
ஜபருமாள் பகாயில் ஜதருவினுள் உள்ை பமற்கு

பநாக்கிய சந்து. தானியம், நிைம் முதைியன அைக்கும் அைவர்கள் வாழ்ந்த ஜதரு.
நகரின்

ஜதன்பகுதியில்

விலைச்சல்

நிைங்கள்

இருந்ததால்,

ஜதன்பகுதியிபைபய

அைவர்

ஜதருவும்

அலமந்திருக்கிறது.

தற்சமயம் இத்ஜதாைில் ஜசய்பவார் இத்ஜதருவில் இல்லை.அடுத்து அலமயும்
எழுத்தாணிக்காரத்

ஜதருவிைிருக்கும்

ஆசாரி

இனத்தவபர

இத்ஜதருவிலும்

பரவி

வாழ்கின்றனர்.
4.2.2

எழுத்தாணிக்காரத் ஜதரு :
ஜதற்குமாசி வதி
ீ சின்னக்கலைத் ஜதருவில் உள்ை பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
எழுத்தாணிகள், தாயக்கட்லைகள்

ஆகியன

முன்னர் இங்குச்

ஜசய்யப்பட்ைன.

இதன் காரணமாக இத்ஜதரு எழுத்தாணிக்காரத் ஜதரு என்று ஜபயர் ஜபற்றது. ஏட்டுப்
பள்ைிக்கூைங்கள் நைத்துபவார் இங்கு வந்து எழுத்தாணிகலை வாங்கிச் ஜசல்வர்.(த .எ
.18).
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4.2.3

ஓதுவார் சந்து :
கிைக்குச் சித்திலர வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய ஒடுங்கைான சந்து.
பன்முலற

ஜசால்லுதல்

பநரங்கைிலும், விைாக்
அலைக்கப்பட்ைனர்.

ஓதுதல்

காைங்கைிலும்

பசாைர்கைது

எனப்படும்.

சிவாையங்கைில்,

திருமுலறகலை ஓதுபவர்

கல்ஜவட்டுகைில்

ஓதுவார்

வைிபாட்டு

'ஓதுவார்' என்று

என்பபதாடு "பிைாரர்",

“பட்ைாரகர்", "திருப்பதியம் பாடுபவார்" என்ற ஜசாற்களும் ஓதும் ஜதாைிலுலையாலரக்
குறிக்கக் லகயாைப்பட்டுள்ைன. (நீைகண்ை சாஸ்திரி ,1975;558,559,633.653)
இவ்விைம் அம்மன் சந்நிதிலய அடுத்து அலமந்திருப்பதால், ஓதுவார்கள் இங்கு
மிகுதியாக வாழ்ந்திருக்கின்றனர். தற்பபாது ஓதுவார் யாரும் இங்கு இல்லை. (த.எ.26)
4.2.4

கைலைக்காரச் சந்து :
பநதாஜி சாலையில் உள்ை ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
முன்னர்

இங்கு

கைலை

விற்பபார்

இருந்தனர்.

தற்பபாது

அத்ஜதாைில்

ஜசய்பவார் யாரும் இல்லை. (த .எ .42)
4.2.5 கருக்கப்பிள்லைக்காரத் ஜதரு (கறிபவப்பிலைக்காரத் ஜதரு):
கறிபவப்பிலைக்காரத் ஜதரு வைக்கு மாசி வதி
ீ கிருஷ்ணன் பகாயில் ஜதருவின்
பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
இங்கு

கறிபவப்பிலை

வியாபாரம்

நலைஜபற்றதால்

இப்ஜபயர்

வந்தது.

வைக்கில் கறிபவப்பிலை, கருகப்பிலை என்று மருவி வைங்குவதற்பகற்ப இத்ஜதருப்
ஜபயரும் கருகப்பிள்லைக்காரத் ஜதரு என்பற ஜபயர்ப்பைலகயில் எழுதப்பட்டுள்ைது.
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இத்ஜதருவில் 1930-இல் பதாற்றுவிக்கப்பட்ை ைஜபதி நிலையம் 1930-32 ஆம்
ஆண்டுகைில்

மதுலர

நகரில்

நைந்த

சுதந்திரப் பபாராட்ைத்தின்

ஜபாழுது

முக்கிய

லமயமாக இருந்தது. (கந்தசாமி, லவ., 1981:67)
4.2.6

கிைாஸ்காரத் ஜதரு :

4.2.7

கிைாஸ்காரத் ஜதரு நிர் .1:

4.2.8

கிைாஸ்காரத் ஜதரு நிர் .2:
பமைப்ஜபருமாள்

பமஸ்திரி

வதியில்
ீ

உள்ை

கிைக்கு

பநாக்கிய

ஜதரு;

உட்சந்துகள் எண் ஜபறுகின்றன
நாடு சுதந்திரம் ஜபறுமுன் சாராயக்கலைகள் இப்பகுதியில் இருந்தன என்றும்,
அங்கு ஏற்படும் சண்லைகைில் கண்ணாடி ைம்ைர்கள் மிகுதியாக உலைபட்டுச் சிதறிக்
கிைந்தலமயால்
கூறப்படுகிறது.

இத்ஜதரு
(த.எ

கிைாஸ்காரத்

ஜதரு

.1) இத்தகவைில், கண்ணாடி

எனப்

ஜபயர்

ைம்ைர்கள்

ஜபற்றது

என்றும்

விற்கப்பட்ை

குறிப்பு

இல்லை. ஆயினும் ஜதாைிற்ஜபயர்த் ஜதருக்கள் ஜபறும் 'கார' என்ற பின்ஜனாட்லை
இத்ஜதருவும்

ஜபறுவதால்

இத்ஜதருவில்

கண்ணாடிப்

ஜபாருள்கள்

விற்பலன

நலைஜபற்றிருக்கைாம் என்று ஊகிக்க இைமுண்டு. சாராயக் கலைகள் இங்கிருத்தலும்
அவ்விற்பலனலய ஊக்குவித்திருக்கைாம்.
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4.2.9

கீ ைப்பட்ைமார் ஜதரு :

4.2.10 பமைப்பட்ைமார் ஜதரு :
இத்ஜதருக்கள்,வைக்குச் சித்திலர வதியில்
ீ
உள்ை வைக்கு பநாக்கிய ஜதருக்கள்.
வைக்குக் பகாபுர வாயிைின் எதிபர இருப்பது

பமைப்பட்ைமார் ஜதரு;அலதயடுத்துக்

கிைக்குத் திலசயில் இருப்பது கீ ைப்பட்ைமார் ஜதரு.
பகாவிைில்

பூலச

ஜசய்பவர்கள்

பட்ைர்கள்

என்றலைக்கப்படுகின்றனர்.

தற்சமயம் புது மண்ைபம் இருக்கும் இைத்தில் முன்னர் பட்ைர் குடியிருப்பு இருந்தது.
வசந்த

விைா

சித்திலர
பட்ைமார்

மண்ைபம்

வதிக்குத்
ீ

கட்டும்

திருமலை

ஜதருவில்

பநாக்கத்பதாடு, பட்ைர்

குடியிருப்லப

வைக்குச்

நாயக்கர் மாற்றினார். (பரந்தாமனார், அ.கி., 1971:214)

இன்றும்

பட்ைர்கள்

உள்ைனர்.

பைலமயான,

நவன
ீ

மாற்றங்கலைக் காணாத வடுகள்
ீ
இத்ஜதருக்கைில் உள்ைன.
4.2.11 ஜகாட்டுக் கன்னாரத் ஜதரு :
சின்னக்கலைத் ஜதருவில் உள்ை கிைக்கு பநாக்கிய ஜதரு.
பித்தலை

பவலை

ஜசய்பவார்

கன்னார்

என்று

அலைக்கப்படுகின்றனர்.

பித்தலைப் பாத்திரங்களும், பகாவில்களுக்குத் திருவாச்சி பபான்ற பவலைப்பாடு மிக்க
ஜபாருட்களும்

கன்னாரால்

ஜசய்யப்படுகின்றன.

பாத்திரங்கலை

வார்த்ஜதடுப்பபார்

வார்ப்புக் கன்னார் என்றும், அவற்லற உைியால் தட்டி ஜமருகு தருபவார் ஜகாட்டுக்
கன்னார் என்றும் ஜபயர் ஜபறுவர்.
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இத்ஜதருவில்
வாழ்கின்றனர்.

இன்றும்

சிைர்

ஓரிரு

சின்னக்கலைத்

பட்ைலறகள்

ஜதருவிபைபய

உள்ைன.
பட்ைலற

ஆசாரிமாரும்

பபாட்டுக்ஜகாண்டு

பவலை ஜசய்கின்றனர். (த .எ .22)
4.2.12 சரிலகக்காரத் ஜதரு :
ஜதற்குஜவைி வதிக்காவல்
ீ
துலறயினர் குடியிருப்புக்கு இலணயாகச் ஜசல்லும்
ஜதரு.
சரிலககைிைிருந்து தங்கம் பிரிக்கும் ஜதாைில் ஜசய்பவார் இங்கு வாழ்ந்ததால்
இப்ஜபயர் ஏற்பட்ைது. இன்றும் இசுைாம் சமயத்லதச் பசர்ந்த தங்கபவலை ஜசய்யும்
ஆசாரிகள் இத்ஜதருவில் வாழுதல் பலைய நிலைக்குச் சான்றாகிறது.
4.2.13 சித்திரக்காரத் ஜதரு :
4.2.14 சித்திரக்கார 1ஆவது சந்து :
4.2.15 சித்திரக்கார 2ஆவது சந்து :
4.2.16 சித்திரக்கார 3ஆவது சந்து :
4.2.17 சாயக்காரத் ஜதரு என்ற பா.ம.பாண்டிய நாைார் ஜதரு :
கிைக்குப்

ஜபருமாள்

பமஸ்திரி

வதிக்கும்
ீ

,கீ ை

மாரட்டு

வதிக்கும்
ீ

இலைப்பட்ை

பகுதியில், காமராசர் சாலையில் ஜதாைங்கிச் சுவாமி சந்நிதித் திருப்பத்தில் முடிவது
சித்திரக்காரத்
முடியும்

ஜதரு.

மூன்று

கீ ைமாரட்டு

சந்துகளும்

வதியில்
ீ

சித்திரக்காரச்

ஜதாைங்கிச்
சந்து

சித்திரக்காரத்

என்று

ஜபயர்

ஜதருவில்

ஜபறுகின்றன.

சாயக்காரச் சந்து என்பது சித்திரக்காரத் ஜதருவிைிருந்து பமற்கு பநாக்கிச் ஜசன்று
கீ ைமாசி வதியுைன்
ீ
இலணவது.
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நாயக்கர் ஆட்சிக்காைத்தில், விசய நகரத்திைிருந்து வரவலைக்கப்பட்ை ஓவியக்
கலைஞர்கள், சித்திரக்காரத் ஜதருவில்

குடியிருந்தனர். இவர்கள்

அரண்மலனலயச்

சார்ந்த கட்டிைங்கைிலும், பகாயில்கைிலும் கலைப்பணி புரிந்தனர். ஓவியங்களுக்குத்
பதலவயான

வண்ணங்கலையும் இவர்கபை

தயாரித்தனர்.

வண்ணம்

காய்ச்சுவதில்

திறலம ஜபற்றவர்கள் இருந்த இைம் சாயக்காரச் சந்து என்று வைங்கியுள்ைது. (த .எ
.39).
முந்நூற்றுக்கு பமற்பட்ை கலைஞர்கள் வாழ்ந்த இப்பகுதியில்,இன்று, சித்திரம்
வலரதலைத் ஜதாைிைாகக் ஜகாண்டிருப்பபார் ஓரிருவபர. (ஒ.பா.ப146)
4.2.18 சின்னக்கலைத்ஜதரு :
ஜதற்குமாசி வதியில்
ீ
உள்ை ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
வியாபார
ஜதருக்கள்,

லமயமாய்

பல்பவறு

இத்ஜதரு

ஜதாைில்கைின்

இருந்தஜதன்பதற்கு,
ஜபயலரப்

இதிைிருந்து

ஜபற்றிருப்பபத

பிரியும்

சான்றாகிறது.

அவற்றில் நலைஜபற்ற பை ஜதாைில்கள் நகர வைர்ச்சி காரணமாய் இைம் ஜபயர்ந்து
விட்ைாலும், லமயமான சின்னக்கலைத் ஜதரு இன்றும் கலைத் ஜதருவாகபவ உள்ைது.
இதன்

ஜதன்

பகுதியில்

காணப்படுகின்றன.
பூக்கலைகளும்

இரும்பு,

வைபகுதியில்

அலமந்து,

ஜதருவுக்குத் தருகின்றன.

ஆள்

பித்தலைப்

மைிலகக்
நைமாட்ைம்

பட்ைலறகளும்,

கலைகளும்,
மிக்க,

லமயப்

கைகைப்பான

கலைகளும்
பகுதியில்
சூைலைத்

(76)

கீ ைமாசி வதி,ஜபரிய
ீ
கலைத் ஜதருவாய் விரிவலைந்த பின் இது சின்னக்கலைத்
ஜதரு என்று ஜசால்ைப்பட்டிருக்கைாம்.
4.2.19 சின்னக்கலை உப்புக்காரத் ஜதரு :
சின்னக்கலைத் ஜதருவிலுள்ை கிைக்கு பநாக்கிய ஜதரு.
இது

உப்பு

வியாபாரம்

ஜசய்யப்பட்ை

இைம்.

தற்சமயம்

அத்ஜதாைில்

இங்கு

நலைஜபறவில்லை.
உப்புக்காரத் ஜதருவில் இன்று ஜபரும்பான்லமயாய் வாழ்பவார் இசுைாமியபர.
இத்ஜதருவின்

எதிரில்

முலகதீன்

ஆண்ைவர்

பள்ைிவாசல் உள்ைதால்

உட்சந்துகள்

முலகதீன் ஆண்ைவர் 1நிர் சந்து, 2நிர் சந்து என்ற அலமப்பில் ஜபயர் ஜபறுகின்றன.
4.2.20 சுண்ணாம்புக்காரத் ஜதரு :
பநதாஜி

சாலையிலுள்ை

ஜதற்கு

பநாக்கிய

ஜதரு.பமற்கு

வைம்பபாக்கி வதி
ீ

வலர ஜசல்கிறது.
சுண்ணாம்புத் ஜதாைில் ஜசய்பவார் இங்கு வாழ்ந்திருக்கின்றனர். சுண்ணாம்புக்
காைவாசல்கள்
நகர

ஊரின்

வைர்ச்சியில்

ஜபற்றது.

தற்பபாது

வாழ்கின்றனர்.

புறப்பகுதியில்

சுண்ணாம்புத்
நடிகர்,

அலமவது இயல்பு. காைப்பபாக்கில்

ஜதாைில்

நடிலகயரும்

புதிய
நாைக

புறப்

பகுதிகளுக்கு

அலமப்பாைரும்

ஏற்பட்ை

இைமாற்றம்
இத்ஜதருவில்
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4.2.21 ஜசன்ட்ரல் மார்க்ஜகட் சந்து :
வைக்குச் சித்திலர வதியின்
ீ
கிைக்குக் பகாடியில் அலமந்த சந்து.
இச்சந்தின்

வைியாகச்

ஜசன்றால்

வைக்கு

ஆவணி

மூை

வதியில்
ீ

உள்ை

லமயக் காய்கறிச் சந்லதலய அலையைாம். இச்சந்தில் உள்ை வடுகள்
ீ
சிைவற்றில்
லமயக்

காய்கறிச்

மிகுதியும்

சந்லதயில்

குடியிருப்பபார்

இத்ஜதருவுக்கு, முன்னர்

வியாபாரம்

பகானார்கபை.

ஜசய்யும்
ஆங்கிைப்

பமட்டுத் ஜதரு என்ற

பதவர்

இனத்தவர்

ஜபயரால்

உள்ைனர்.

அலைக்கப்படும்.

ஜபயர் இருந்தது என்றும், ஆவணி

மூைவதிலய
ீ
விை பமைாக இருந்ததால் அப்ஜபயர் வைங்கியது என்றும் ஜதரிகிறது. (த
.எ .44).
4.2.22 தட்ைாரச் சந்து :
பமைமாசி வதியிலுள்ை
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்து .
இரும்பு பவலை ஜசய்பவார் ,தட்ைார் என்று ஜபயர் ஜபறுவர்.
தட்ைார் மிகுதியாக இருந்து ஜதாைில் ஜசய்த இைத்தில் தற்சமயம் ஒன்றிரண்டு
தட்ைார் வடுகபை
ீ
உள்ைன.
4.2.23 வடுகத் தட்ைாரச் சந்து :
கீ ை மாசி வதியிலுள்ை
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
நாயக்கர் காைத்தில் ,ஜதாைில் வாய்ப்புப் ஜபற்று இங்குக் குடிபயறிய வடுகத்
தட்ைார்கள், இன்றும் மிகுதியாக உள்ைனர் .
4.2.24 தமிழ் மீ ன்காரத் ஜதரு :
இது தாசில்தார் பள்ைிவாசல் ஜதருவிலுள்ை பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
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மீ ன் விற்பலன ஜசய்யும் முகமதியரும்,இந்துக்களும் பள்ைிவாசல் பகுதியில்
அடுத்தடுத்த ஜதருக்கைில் வாழ்ந்தனர். இசுைாமியர், தமிழ் பபசும் மீ ன் வியாபாரிகலை
இனங்காட்ைத் 'தமிழ்' என்ற அலைஜமாைிலயப் பயன்படுத்தித் தமிழ் மீ ன்காரர் என்று
அலைத்ததால், தமிைர் வாழ்ந்த ஜதருவும் அவ்வண்ணபம ஜபயர் ஜபற்றது. இன்றும்
மீ ன் விற்பலன ஜசய்பவார் இத்ஜதருவில் உள்ைனர். இந்துக்கள் மட்டும் இருந்த நிலை
மாறி இரு சமயத்தவரும் இத்ஜதருவில் வாழும் நிலை ஏற்பட்டுள்ைது.
4.2.25 ஜதன்பனாலைக்காரத் ஜதரு :
4.2.26 ஜதன்பனாலைக்காரத் ஜதரு 1 நிர் சந்து :
4.2.27 ஜதன்பனாலைக்காரத் ஜதரு 2 நிர் சந்து :
4.2.28 ஜதன்பனாலைக்காரத் ஜதரு 3 நிர் சந்து :
சின்னக்

கலைத்

ஜதருவில்

உள்ை

பமற்கு

பநாக்கிய

ஜதரு.

இதில்

மூன்று

சந்துகள் உள்ைன. சின்னக் கலை வதியில்
ீ
ஜதாைங்கும் இத்ஜதரு ஜதற்குக் கிருஷ்ணன்
பகாயில் ஜதரு வலர ஜசல்கிறது .
ஜதன்லன ஓலை ஜதன்பனாலை என வைங்குகிறது.
ஜதன்பனாலை

முலைவதும்

,பந்தல்

பபாடுவதும்

இத்ஜதருவில்

நலைஜபற்ற

ஜதாைில்கள். இன்று ஓலை முலைதல் இங்கு நலைஜபறவில்லை. ஆனால் பந்தல்
பபாடுபவர்கள்

சிைர்

இன்னமும்

இங்கு

வாழ்கின்றனர்.

இப்பகுதியில்

மறவர்

ஜபரும்பான்லமயராய் உள்ைனர். அவர்கள் 'சிறு தாைிகட்டி மறவர்' எனும் பிரிவிலனச்
சார்ந்தவர்கள். ஜதன்பனாலைக்காரத் ஜதரு, இக்காரணம் பற்றிச் சிறிய மறவர் ஜதரு
என்றும் வைங்கப் ஜபறுகிறது. (ஒ .பா .ப .59)
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4.2.29 நன்லம தருவார் பகாவில் அரிசிக்காரத் ஜதரு :
இது பமைமாசி வதியிலுள்ை
ீ
பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
நன்லம
இப்பபாது

தருவார்

அரிசி

பகாவிைின்

வாணிபம்

பக்க

மதிலை

ஒட்டி

நலைஜபறவில்லையாயினும்

அலமந்து

உள்ைது.

ஒரு காைத்தில்

அரிசி

விற்பலனயில் ஈடுபட்பைார் இங்கு வாழ்ந்திருத்தல் பவண்டும்.
4.2.30 பச்சரிசிக்காரத் ஜதரு (30):
பமைஆவணிமூைவதியின்
ீ
பமற்குப் புறத்ஜதரு.
4.2.31 பச்சரிசிக்காரச் சந்து நிர் 1 (ஜதாகுதி.43):
4.2.32 பச்சரிசிக்காரச் சந்து நிர் 2 (ஜதாகுதி.43):
4.2.33 பச்சரிசிக்காரச் சந்து நிர் 3 (ஜதாகுதி .43):
ஜதற்குமாசி

வதியில்
ீ

உள்ை

வைக்கு

பநாக்கிய

மூன்று

சந்துகள்

இப்ஜபயர்

ஜபறுகின்றன. இலவ ஜதற்குப் பாண்டியன் அகிழ் சந்தில் ஜசன்று இலணகின்றன.
இச்சந்தில்
அலமந்தது.

இருந்த

ஜவள்ைாைர்

இத்ஜதருக்கள்

பச்சரிசி

எவற்றிலும்

வியாபாரம்

ஜசய்ததால்

இப்பபாது

நலைஜபறவில்லை. (காண்க ப.153)
4.2.34 பூக்காரச் சந்து (வார்டு எண் 57):
எழுத்தாணிக்காரத் ஜதருவிலுள்ை வைக்கு பநாக்கிய சந்து.

அரிசி

இப்ஜபயர்
வியாபாரம்
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4.2.35 பூக்காரச்சந்து (வார்டு எண் 44):
பமைமாசி வதியில்
ீ
உள்ை கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
4.2.36 பூக்காரச்சந்து (வார்டு எண் 31):
தானப்ப முதைி ஜதருவுக்கும்,வைக்காவணி மூை வதிக்கும்
ீ
இலையிலுள்ைது.
பை

புகழ்கபைாடு

இன்று

பூவுக்குப்

விைங்குகிறது. மதுலரயில் மல்ைிலகலய

புகழ்

ஜபற்ற

அடுக்கடுக்காய்

ஊராகவும்
ஜநருக்கித்

மதுலர

ஜதாடுக்கும்

பாங்கு பிற ஊர்கைிலும் பபசும் சிறப்புலையது. ஜவைியூர்க்காரர்கள் மதுலரக்கு வந்து
திரும்பும்

பபாது

பகாவில்கள்

வைக்கமாய்

மிகுந்து

வாங்கிச்

இருப்பதும்

ஜசல்லும்

பூத்ஜதாைிைின்

ஜபாருட்கைில்
பதலவக்குக்

பூவும்

ஒன்று.

காரணமாகிறது.

இதனாபைபய ஜவவ்பவறு பகுதிகைில் பூக்காரச் சந்துகள் அலமகின்றன. பூக்கட்டுதல்
இன்றைவும்
ஒன்றில்

குலறயாமல்
கூைப்

நலைஜபறுகின்ற

பூக்கட்டுபவார்

ஜதாைிைாயிருந்தும்

ஜபரும்பான்லமயாய்

பூக்காரச்
இல்லை

சந்துகள்
என்பது

குறிப்பிைத்தக்கது. பூக்கட்டுபவாருக்குத் தரப்படும் மிகக் குலறந்த கூைியால் அவர்கள்
ஜபாருைாதார நிலையில் பின்தங்கிப் பபாய்க் குைக்கூைி உயர்ந்துவிட்ை இைங்கலை
விட்டுவிட்டு பவறு பகுதிகைில் குடிபயறி வாழ்தல் இந்நிலைக்குக் காரணம் எனைாம்.
4.2.37 துலுக்கர் பூக்காரச் சந்து :
கீ ைமாசி வதியிலுள்ை
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
பூக்கட்டி விற்கும் பிறர், இசுைாமியர் வாழும் பகுதிகைில் ஜசன்று விற்க
இயைாத நிலையில் இசுைாமியப் ஜபண்கள் அப்பணிலய ஏற்றனர் பபாலும். எனபவ
இச்சந்து இப்ஜபயர் ஜகாண்ைது.
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இன்று இந்தச் சந்தில் துலுக்கர்கள் இருந்தாலும், பூக்கட்டுதல் இல்லை. பை
வடுகள்
ீ
கீ ைமாசி வதிபயாடு
ீ
ஜதாைர்புலைய பைசரக்குக் கலைகைாய் மாறிவிட்ைன.
4.2.38 ஜபரிய வலையல்காரத் ஜதரு :
பமை ஆவணி மூை வதியிலுள்ை
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய ஜதரு; பமைச் சித்திலர
வதி
ீ வலர ஜசல்கிறது.
பை

ஊர்கைில்

பவறு

பை

ஜபாருட்கபைாடு

வலையலும்

ஒரு

விற்பலனப்

ஜபாருைாய் இருக்கும். வலையலுக்ஜகனபவ தனிக் கலைகள் அலமந்த சிை ஊர்கைில்
மதுலரயும் ஒன்று. ஜபரிய வலையல்காரத் ஜதருவிலும் பமைச் சித்திலர வதியிலும்
ீ
ஜபரிய வலையல் கலைகள் உள்ைன. இவற்றில் பைவலகயான பவலைப்பாடுலைய
வலையல்கள்

புதிது

புதிதாய்ச்

சூட்ைப்ஜபற்ற

ஜபயர்கபைாடு

ஆண்டு

முழுவதும்

விற்பலன ஆகின்றன.
4.2.39 மஞ்சனக்காரத் ஜதரு :
ஜதற்குமாசி வதியிலுள்ை
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
மஞ்சள்

முதைான

பூசுவர்.அக்கைலவ
ஜகாடுப்பபார்

வாசலனப்

மஞ்சலன

,இத்ஜதருவில்

ஜபாருட்கலை

என்று
முன்பு

ஜபயர்
வாழ்ந்து

அலரத்துத்

ஜபறும்.

ஜதய்வங்களுக்குப்

மஞ்சலன

வந்தனர்.உைலமக்காரர்

அலரத்துக்
அல்ைது

அவர் பரம்பலரயினர் , மானியங்கலை விற்று விைத் ஜதாைில் ஜதாைர்ச்சி ஜபறாமல்
நின்று பபாவதுண்டு. அதுபபாை, இங்கும் இத்ஜதாைில் ஜசய்பவார் இப்பபாது இல்லை.
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4.2.40 ஜமட்டுக்காரத் ஜதரு :
சுவாமி சந்நிதித் ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய ஜதரு.
மிஞ்சி அல்ைது ஜமட்டி என்று ஜசால்ைப்படும்; ஜபண்கள் காைில் அணியும்
அணிகைலனச் ஜசய்பவர்கள் இங்கு இருந்தனர். (த .எ .35)
ஜமட்டி என்பது ஜதலுங்குச் ஜசால். இத்ஜதருவின் பலைய ஜபயர் ஜகால்ைம்
வடுக ஜமட்டுக்காரத் ஜதரு என்பதாகும். இது முன்னர் இத்ஜதருவில் இருந்து ஜமட்டி
ஜசய்பதார் ஜதலுங்கர் என ஊகிக்க இைம் தருகிறது.
தற்சமயம் இங்கு ஜசட்டிமாபர மிகுதியும் வாழ்கின்றனர். ஜதாைிலும்
நலைஜபறவில்லை.
4.2.41 யாலனக்காரத் ஜதரு :
மீ னாட்சி பகாவில் ஜதருவில் உள்ை பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
இங்கு வாழ்பவார், பகாவிைில் யாலன மாவுத்தர்கைாக இருந்ததால், இந்தப்
ஜபயர் ஏற்பட்டுள்ைது.
இன்றும் இப்பரம்பலரயினர் வாழ்ந்த பபாதும், அவர்கள் மாவுத்தர் ஜதாைிலை
விடுத்து, வணிகர்கைாய் உள்ைனர். (த .எ .26) .
4.2.42 ரிசர்வ் பபாலீஸ் லைன் :
ஜதற்கு மாரட்டு வதியின்
ீ
பமற்குமுலன இப்ஜபயர் ஜபறுகிறது.
ஆயுதப் பிரிவு காவல் பலையினரின் குடியிருப்பு இவ்விைத்தில்
அலமந்திருப்பதால், இப்ஜபயர் ஏற்பட்டுள்ைது.
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4.2.43 ஜராட்டிக்கலைச் சந்து :
ஜதற்கு வைம்பபாக்கித் ஜதருவிலுள்ை கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
'ஜராட்டிக்கலை’ (பபக்கரி) இருந்ததால் இப்ஜபயர் ஏற்பட்ைது. இப்பகுதி
ஆங்கிபையர் வருலகக்குப் பின் குடிபயற்றம் ஜபற்றது என்பலதப் ஜபயர் உணர்த்தும்.
இப்பபாது கலை இைம் மாறிவிட்ைாலும் ஜதருப்ஜபயர் மாறவில்லை.
4.2.44 வக்கீ ல் புதுத்ஜதரு (வைக்கு மாரட் வதி
ீ ):
வைக்கு மாரட்டு வதியின்
ீ
கிைக்குப் பகுதி, வக்கீ ல் புதுத்ஜதரு என்று ஜபயர்
ஜபற்றுள்ைது. புது என்ற அலை இலணந்துள்ைது. இப்பகுதியில், வைக்குலரஞர்கள்
மிகுதியாக மலன வாங்கிக் குடிபயறியதால் இப்ஜபயர் ஏற்பட்ைது.
4.2.45 வண்ணாரச் சந்து :
ஜதற்குமாசி வதியிலுள்ை
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
வண்ணார்கள் இங்கு ஜபருமைவில் வாழ்ந்ததால் இப்ஜபயர் ஏற்பட்ைது.
அவர்களுக்குச் ஜசாந்தமான கழுலதகள் அடுத்துள்ை பமைப் பாண்டியன்
அகிழ்ஜதருவில் மிகுதியாகக் கட்ைப்பட்ைதால் அத்ஜதரு, கழுலத அக்ரஹாரம் என்ற
ஜபயர் வைக்குப் ஜபற்றது. (த .எ .27)இன்று இத்ஜதருவில் இத்ஜதாைில்
நலைஜபறவில்லை.
4.2.46 வார்ப்புக் கன்னாரத் ஜதரு :
மஞ்சனக்காரத் ஜதருவிலுள்ை பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
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பித்தலைப் பாத்திரங்கலை வார்ப்பில் இட்டு எடுக்கும் வார்ப்புக் கன்னார் இங்கு
குடியிருந்தனர். இன்று இத்ஜதாைில் இங்கு நலைஜபறவில்லை.
4.2.47 ஜவங்கைக்கலைத்ஜதரு :
4.2.48 ஜவங்கைக்கலைத்ஜதரு 1 நிர் சந்து :
4.2.49 ஜவங்கைக்கலைத்ஜதரு 2 நிர் சந்து :
4.2.50 ஜவங்கைக்கலைத்ஜதரு 3 நிர் சந்து :
4.2.51 ஜவங்கைக்கலைத்ஜதரு 4 நிர் சந்து :
4.2.52 ஜவங்கைக்கலைத்ஜதரு 5 நிர் சந்து :
ஜவங்கைக்கலைத்ஜதரு கீ ைமாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு .இதில் ஐந்து
சந்துகள் உள்ைன.
ஜவண்கைச்
தற்பபாது

கீ ைமாசி

சாமான்கள்,
வதிப்
ீ

இங்கு

பைசரக்குக்

விற்கப்பட்ைதால்
கலைகைின்

இப்ஜபயர்
ஜதாைர்ச்சியாக

ஏற்பட்ைது.
இப்பகுதி

காணப்படுகிறது. ஜவண்கைக் கலைகள் புது மண்ைபத்திற்கு இைம் மாறியுள்ைன.
4.2,53 ஜவற்றிலைக்கலைச் சந்து :
சுவாமி சன்னிதித் ஜதருவிலுள்ை கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
ஜவற்றிலை வியாபாரம் இச்சந்தில் நலைஜபற்றதால் இப்ஜபயர் அலமந்தது.
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தற்ஜபாழுது, இது பலைய ஜவற்றிலைக்கலை என்று
வியாபாரம், இங்கிருந்து இைம்
அறியைாம்.

மாறியிருப்பலதப்

ஜபயரைவுக்குக்

கூை

வைங்கப்படுகிறது. ஜவற்றிலை

'பலைய' என்ற அலைஜமாைியால்

ஜவற்றிலைக்கலை

எதுவும்

இப்ஜபாழுது

இங்கில்லை.
4.2.54 லவக்பகால்காரத் ஜதரு:
இது

மதுலரயின்

ஜதற்குப்

பகுதியிலுள்ை

சின்னக்

கலைத்

ஜதருவிலுள்ை

பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு. ஜதன்பகுதி விலைநிைங்கலைக் ஜகாண்டிருந்தது. ஜதற்குஜவைி
வதியின்
ீ

உட்சந்து

வயற்பகுதிக்கு

புஞ்லசபமட்டுத்

அருகில்

லவக்பகால்

ஜதரு

எனப்படுதல்

வணிகம்

இலத

நலைஜபற்றுள்ைது.

ஜமய்ப்பிக்கும்.
லவக்பகால்

விற்கப்பட்ைதால் லவக்பகால்காரத் ஜதரு என்ற ஜபயர் ஏற்பட்ைது.
முன்னர்

மலைமலையாய்

லவக்பகால்

குவிக்கப்பட்டு

வியாபாரம்

நைந்த

இவ்விைத்தில், இன்று இவ்வணிகம் இல்லை. புறநகர்ப் பகுதிக்கு இத்ஜதாைில் இைம்
ஜபயர்ந்துவிட்ைது. (ஒ .பா .ப .86).
4.3

ஜதாைில் மாறியலமக்குக் காரணங்கள் :
ஐம்பத்து

ஜதாைில்கள்

நான்கு

இைம்

ஜதாைிற்

ஜபறுகின்றன.

ஜபயர்த்
அவற்றில்

ஜபயருக்குரிய ஜதாைில்கள் நலைஜபறுகின்றன.
ஜகாட்டுக் கன்னாரத் ஜதரு
சாயக்காரச் சந்து
சித்திரக்காரத் ஜதரு
சின்னக்கலைத் ஜதரு
ஜசன்ட்ரல் மார்க்ஜகட் சந்து
தமிழ் மீ ன்காரத் ஜதரு

ஜதருக்கைில்
கீ ழ்க்காணும்

முப்பத்திரண்டு
ஜதருக்கைில்

வலகத்
மட்டுபம
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கீ ைப்பட்ைமார் ஜதரு
ஜபரிய வலையல்காரத் ஜதரு
ரிசர்வ் பபாலீஸ் லைன்
வக்கீ ல் புதுத்ஜதரு
நகர வைர்ச்சியும் அறிவியல் வைர்ச்சியால் ஏற்படும் மாற்றங்களும், ஆையத்
ஜதாைிைாைர்

மானியங்கலை

விற்று

விடுதலும்

,ஜதாைில்கள்

நலைஜபறாலமக்குக்

காரணங்கள் ஆகின்றன.
4.3.1

நகர வைர்ச்சியால் ஜதாைிைிை மாற்றம் :
ஒரு காைத்தில் நகரின் ஜவைிப்புறமாகிய ஜவைிவதிலய
ீ
ஒட்டி அலமந்திருந்த

ஓலை பின்னுதல், லவக்பகால் விற்றல், பபான்ற

ஜதாைில்கள் நகர் வைர்ச்சி ஜபற்ற

பின் இன்லறய நகரின் புறப்பகுதிகலை பநாக்கி இைம் ஜபயர்ந்துள்ைன. ஜதாைிலுக்கு
ஆதாரமான மூைப்ஜபாருட்கள் புறப்பகுதியில் கிலைப்பபத இதற்குக் காரணம்.
லவக்பகால்காரத் ஜதரு, ஜதன்பனாலைக்காரத் ஜதரு, சுண்ணாம்புக்காரத் ஜதரு
என்பனவற்றில்

இன்று

அத்ஜதாைில்

நலைஜபறாலமலய

இதற்குச்

சான்றாகக்

காட்ைைாம்.
நகர்

வைர்ச்சியில்

வியாபார

வாய்ப்புக்கான

இைங்களும்

மாறுகின்றன.

ஜகாட்டுக் கன்னாரத் ஜதருவில் பித்தலை பவலை ஜசய்யும் கன்னார் குடும்பங்கள்
உள்ைன. ஆனால், அவர்கள் பட்ைலற பபாட்டு பவலை ஜசய்வது, ஜபரிய ஜதருவான
சின்னக்கலைத்

ஜதருவில்.

வியாபார

என்பதால் இம்மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ைது

வாய்ப்பு

சின்னக்கலைத்

ஜதருவில்

மிகுதி
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4.3.2

அறிவியல் வைர்ச்சியால் ஜதாைில் மாற்றம் :
அறிவியல்

காரணமாயின.

கண்டுபிடிப்புகள்,
அச்சு

ஜதாைில்கள்

இயந்திர

வரவும்,

சிை

குலறயவும்,

உற்பத்தியும்

மலறயவும்

எழுத்தாணிலயத்

பதலவயற்றதாக்கின. புலகப்பைத் ஜதாைிைில் கண்ைறியப்பட்ை நுணுக்கங்கள், ஓவியக்
கலைக்குப் பபாட்டியாக அலமந்தன. பை நூறு

ரூபாய்கள் ஜசைவைித்து உருவாக்க

பவண்டிய ஒரு ஓவியத்லத விை ஒரு சிை ரூபாய்கள் ஜசைவில், மிகக் குலறந்த
காைத்தில்

ஜபறக்கூடிய

அறிவியல்

முலறயில்

நிைற்பைம்,

ஜபாதுமக்கைிைம்

தயாரிக்கப்பட்ை

வண்ணக்

ஜசல்வாக்குப்

ஜபற்றது.

கைலவகைால்

வண்ணம்

தயாரிக்கும் ஜதாைிலும் தன் சிறப்லப இைந்தது.
4.3.3

மானியங்கள் விற்கப்படுதைால் ஜதாைில் பதக்கம் :
மஞ்சனம்

ஆட்டுதல்

ஜதாைில்களுக்கு
மானியக்காரர்

ஆைய

அல்ைது

,பூக்கட்டுதல்

,திருமலற

வருவாயிைிருந்து

அவருக்குப்

பின்வரும்

அரபச

ஓதுதல்

ஆகிய

ஆையத்

மானியம் அைிப்பதுண்டு.

தலைமுலறயினர், மானியங்கலை

விற்றுவிைத் ஜதாைில்கள் பதங்கிப் பபாகும் சூைல் பதான்றுகிறது.
4.4

ஜதாைில் மாற்றத்திற்குப் பின்னும் ஜதருப் ஜபயர் மாறாலமக்குக் காரணங்கள் :

4.4.1

அலையாைப்ஜபயர் ஆகுதல்:
ஜதாைிற்ஜபயர்,

காைப்பபாக்கில்

அத்ஜதாைில்

ஜசய்பதாலரக்

குறிக்கும்

அலையாைப் ஜபயராக ஆகிறது. அதாவது சாதிப் ஜபயரின் தகுதிலய அலைகிறது.
சான்று :
யாலனலயப் பைக்கும் மாவுத்தராக இருந்பதாரின் வைிவந்பதார் இன்று பிற
ஜதாைில்கள் ஜசய்தாலும் யாலனக்கார
அதனால்

அவர்கள்

ஜபயர் ஜபறுகிறது.

குடியிருக்கும்

நாயுடுகள் என்பற அலைக்கப் படுகின்றனர்.

ஜதரு

யாலனக்காரத்

ஜதரு

என்பற

இன்னமும்
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4.4.2

உலைலமச் சான்றாய் விைங்குதல் :
நிை

உலைலமப்

பத்திரங்கைில்,

ஜதருப்

ஜபயர்கள்

குறிக்கப்பட்டு

உலைலமக்குரிய அலையாைமாக விைங்குவதாலும் ,ஜதருப் ஜபயர்கள் மாற்றப்படுதல்
இல்லை. இக்காரணம், ஜதருப்ஜபயர் மாற்றத்திற்குரிய சாத்தியங்கள் இருந்தும், ஜபயர்
மாற்றம் ஏற்பைாத சூைல்கள் அலனத்திற்கும் ஜபாருந்தும். உலைலமலய அலையாைம்
காட்டும்

ஜதருப்ஜபயரின்

தகுதி

பற்றிபய

சிை

ஜதருக்கைில்

ஜபயர்மாற்றத்தின்

பின்னும், புதிய ஜபயபராடு பலைய ஜபயலரயும் இலணத்து வைங்குகின்றனர்.சான்று :
சாயக்காரத் ஜதரு என்ற பா.ம.பாண்டிய நாைார் ஜதரு
ராமசாமிக்பகானார் சந்து என்ற ஜசக்கடிச் சந்து.
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5.

ஆட்ஜபயர்த் ஜதருக்கள்

5.0

ஜவைிவதி
ீ
வலரயுள்ை மதுலரத் ஜதருக்கைில் 21.72 விழுக்காட்டுப் ஜபயர்கள்

தனிமனிதர் ஜபயர்கலைக் ஜகாண்டு அலமகின்றன. மக்கள் ஜதாைர்புலைய தலைவர்கள்,
பதசப் பபாராட்ை தியாகிகள், நகர்ப் பணி புரிந்த உயர் அலுவைர்கள் ஆகிபயாருலைய
நிலனலவப்

பபாற்றும்

இைப்படுகின்றன.
தலைவர்,
ஜதாைர்பு

அவர்தம்

அவ்வடிப்பலையில்

அலுவைர்,

ஜபறுகின்றன.

வண்ணம்

மதுலரயில்

உலைலமயாைர்

தனிமனிதர்

ஜகாண்டிருந்த

ஜபயருள்,

ஆட்சியாைர்

ஜபயர்கள்

ஜபயர்களுக்கு

துறபவார், கலைஞர்

ஜபயர்கள்

ஜதான்

ஜதருப்

ஜதருப்

மதுலர

ஜபயர்கைில்

வரைாற்பறாடு

ஜபயர்கள், அலவ

,அரசியல்

உணர்த்தும்

இைம்

ஜநருங்கிய
வரைாற்றுப்

ஜபாருண்லம கருதி அடுத்த இயலுள் ஜமாைியப்பட்டுள்ைன.
5.1

துறபவார் :

5.1.1

சூைம் சாமியார் கிணற்றுச் சந்து :
பமைமாசி வதி,சம்பந்த
ீ
மூர்த்தி ஜதருவின் ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
இத்ஜதருவில் உள்ை பிள்லையார் பகாவிைில் வைிபாடு நைத்தி வந்தவர் ஒரு

சாமியார். அவர் மீ னாட்சி சுந்தபரஸ்வரர் பகாவில் நித்திய வைிபாட்டுக்காக சூைம்
தரும்

பணிலய

ஏற்றுக்ஜகாண்டு

ஒரு

அறக்கட்ைலைலய

நிறுவினார்.

அறக்கட்ைலைக்குச் பசர பவண்டிய பணம் அவருக்கு உரிலமயாய் இருந்த வடுகைின்
ீ
வாைலகப்
வருகிறது.

பணத்திைிருந்து

தலைமுலற

தலைமுலறயாய்ச்

ஜசலுத்தப்பட்டு
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5.2

கலைஞர் :

5.2.1

வித்வான் ஜபான்னுச்சாமிப்பிள்லை சந்து :
வைக்குமாசி வதி
ீ
கிருஷ்ணன் பகாவில் ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய சந்து;

வைக்காவணி மூை வதிக்கு
ீ
இலணயாக நீண்டு ஜசல்வது.
நாதசுர வாசிப்பில் ஜபரும்புகழ் ஜபற்றிருந்த வித்வான் ஜபான்னுசாமிப்பிள்லை,
ஜசங்குந்த இலச பவைாைர் இனத்லதச் சார்ந்தவர். இவர் 1929-இல் இறந்தபின் இவர்
நிலனவாக

அவர்

வாழ்ந்த

பள்ைத்ஜதரு

ஜபயர்மாற்றம்

ஜபற்று,

வித்வான்

ஜபான்னுச்சாமிப்பிள்லைத்ஜதரு ஆயிற்று. இம்மாற்றத்லதச் ஜசய்பதார் அத்ஜதருவில்
ஜபரும்பான்லமயினராய் வாழும் இலசபவைாைர்கள். இவருலைய சிலை, ஜதருலவ
ஒட்டி அலமயும் சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதருவில் இைம் ஜபறுகிறது. (ஒ .பா .ப
.147)
5.3

அரசியல் தலைவர்கள் :
பதசத்ஜதாண்ைாற்றிய

சுதந்திரப்பபாராட்ை

வரர்
ீ

இருவர்

ஜபயர்கள்

நிலனவுப்பபாற்றுதைாகப் ஜபருவைித்தைங்களுக்கு இைப்பட்டுள்ைன.
5.3.1

காமராசர் சாலை :
ஜதற்குமாசி

வதியும்
ீ

,கீ ைமாசி

வதியும்
ீ

சந்திக்கும்

இைத்திைிருந்து,

இராமநாதபுரம் ஜசல்லும் சாலை, காமராசர் சாலை என்று ஜபயர்மாற்றம் ஜபற்றுள்ைது.
காமராசர்
சுதந்திரப்பபாராட்ை
ஜதாைர்ந்து

பத்து

1903

-

ஆம்

வரராகவும்,
ீ

ஆண்டு
நாடு

ஆண்டுகளுக்குத்

விருதுபட்டியில்

விடுதலை

தமிழ்

நாட்டு

ஜபாதுநை பமம்பாட்டிற்காகப் பை திட்ைங்கள் தீட்டிச்

ஜபற்ற

பிறந்தார்.
பின்னர்

முதைில்

1954

முதைலமச்சராகவும்

- முதல்

இருந்தார்.
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ஜசயல்பட்ை

காமராசர்,காங்கிரசு

கட்சிலய

வைிலமப்படுத்தும்

இல் தம் முதைலமச்சர் பதவிலயத் தாமாகபவ
இறுதிவலர

அரசியைில்

ஈடுபட்டிருந்த

எண்ணத்துைன்

1963-

துறந்தார். (எஸ்.பக.சுவாமி,1965:68)

காமராசர், 1975 ஆம்

ஆண்டு

அக்பைாபர்

திங்கள் 2ஆம் நாள் இயற்லக எய்தினார்.
இராமநாதபுரம்
தீர்மானம்,

சாலைப்

மாநகராட்சியில்

நிலறபவறியது.

(ஊர்

ஜபயலரக்

24-7-76

வைர்ச்சி

காமராசர்

அன்று

மற்றும்

சாலை

என்று

முன்ஜமாைியப்பட்டு

உள்ைாட்சித்

துலற

25-

அரசு

மாற்றும்
அன்று

8-76
ஆலண

எண்

:G.O.M.S.No:1503).
5.3.2

பநதாஜி பராடு:
பநதாஜி ,சுதந்திரப் பபாராட்ை வரருள்
ீ
தம் தலைலமத் தன்லமயால் தனித்து

விைங்குகிறார். பநதாஜி என்ற ஜபயர் தலைவர் என்று ஜபாருள்படும்.பலை வைிலம
மிக்க

ஆங்கிை

எண்ணியவர்

அரலசப்

பநதாஜி.

ஜசன்று, அங்கிருந்த
துடிப்பு

மிக்க

புறங்காணச்
தம்

ஜசய்யப்

எண்ணத்லதச்

இந்தியலர

ஜசயல்படுத்த

ஒன்றிலணத்துச்

இவ்வரர்,
ீ
1945ஆம் ஆண்டு

பலைவைிலமபய
சுதந்திரப்

பதலவ

ஜதன்கிைக்கு
பலைலய

பைாக்கிபயாவுக்குச்

என்று
ஆசியா

அலமத்தார்.

ஜசல்லும்

வைியில்

விமான விபத்தில் இறக்க பநரிட்ைது.
பநதாஜி

பராடு

ஜகாணரப்பட்ைது.

என்ற

ஜபயர்மாற்றம்

1948 ஆம்

ஆண்டில்

நகராட்சியால்
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5.4

அலுவைர் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் :
தாம் ஆற்றிய ஜதாைிைால் ஜசல்வாக்குப் ஜபற்பறாரின் இயற்ஜபயர்கள், ஜதருப்

ஜபயர்கைில் இைம் ஜபறுகின்றன.
5.4.1

ஆதி நாராயணப்பிள்லை சந்து :
வைக்காவணிமூை வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
ஆதி நாராயணப்பிள்லை கிராம அதிகாரியாகப் பணியாற்றியவர். அவருலைய

வைிமுலறயினர், இன்றும் அத்ஜதருவில் வாழ்கின்றனர்.
ஜதரு முழுவதும் முன்னர் அவர்கள் உலைலமயாய் இருந்தது. இப்பபாது பை
வடுகள்
ீ
பவறு இனத்தவர்க்கு விற்கப்பட்டுவிட்ைன. (த .எ .20)
5.4.2

கமாண்டிங் ஆபீசர் 1நிர் சந்து :

5.4.3

காமாண்டிங் ஆபீசர் 2நிர் சந்து :
பமைமாசி வதியிலுள்ை
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்துகள் .
பமைமாசி வதிக்கு
ீ
இலணயாகச் ஜசல்லும் பமை மாரட்டு வதியிலும்
ீ
ஆயுதக்

காவல் பலையினரின் அலுவைகமும், குடியிருப்புகளும் உள்ைன. காமாண்டிங் ஆபீசர்
என்ற

ஜபயர்,

அதிகாரிலயக்

ஆயுதக்
குறிப்பதா

காவல்பலைத்
அல்ைது

துலறயினபராடு

ஆங்கிபையர் ஆட்சிக்

ஜதாைர்பு

காைத்தில்

ஜகாண்ை

பணியாற்றிய

பலை அதிகாரிலயக் குறிப்பதா என்பது ஆய்வுக்குரியது.
5.4.4

தாைமுத்துப் பிள்லை சந்து :
வைக்கு மாசி வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
தாைமுத்துப்பிள்லை

பசர்லவ

இனத்தவர்.வைக்குலரஞராய்ப்

கல்வியாலும் ஜதாைிைாலும் சமுதாயச் ஜசல்வாக்குப்

பணியாற்றினார்.
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ஜபற்றவர்கள் பைர், தம் சாதிப் ஜபயலரப் பிள்லை என்று மாற்றிக்ஜகாண்ைது பபாை
இவரும் மாற்றிக்ஜகாண்ைார்.(த .எ .14).
5.4.5

பரபமஸ்வரன் பிள்லை சந்து :
வைக்குமாசி வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
பரபமஸ்வரன்

கணக்கராகப்

பிள்லை

பணியாற்றினார்.

யாதவ
நகராட்சி

இனத்தவர்.
மன்ற

துலண

நீதி

மன்றத்தில்

உறுப்பினராகித் துலணத்

தலைவர்

ஜபாறுப்பிலும் இருந்தார். கணக்குப்பிள்லையாக இருந்தவர், தன் ஜபயரிலும் 'பிள்லை'
என்பலதச்

பசர்த்துக்

ஜகாண்ைார்.

யாதவ சமுதாயத்தினருக்காய்

இவர்

அலமத்த

பள்ைி, மாநராட்சிப் பள்ைியாய் இன்று வலர ஜசயல்படுகிறது. (த .எ .14)
5.4.6

பாவாசா சந்து :
பாண்டிய பவைாைர் ஜதருவின் பமற்கு பநாக்கிய சந்து .
பாவாசா இசுைாமிய சமயத்தவர். வைக்குலரஞராய்ப் பணியாற்றினார். (த .எ .9)

5.4.7 மதார் கான் ைபபதார் சந்து :
பநதாஜி

சாலையின்

ஜதற்கு

பநாக்கிய

சந்து.

ஜதற்குச்

சித்திலர

வதி
ீ

ஜதாைங்கும் இைத்திற்கு மிக அண்லமயில் உள்ைது.
மதார்கான்

என்பது

ஜபயபராடு பசர்ந்து வந்தது.

இயற்ஜபயர்.

ைபபதார்

என்னும்

ஜதாைில்

குறிக்கும்
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5.4.8

மாமுண்டி வாத்தியார் சந்து :
கீ ைமாசி வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
மாமுண்டி வாத்தியார் இசுைாமியர் .ஏட்டுப் பள்ைிக்கூைம் லவத்து நைத்தினார்.

(த .எ .4).
5.4.9

ராமசாமிக்பகானார் சந்து என்ற ஜசக்கடிச் சந்து :
வடுகக் காவல்கூைத் ஜதருவின் பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
ராமசாமிக்பகானார்

நாட்ைாண்லமக்காரர்.

நகராட்சி

சார்பாய்

வரிப்பணம்

தண்டுபவாராய் பணியாற்றியுள்ைார்.
ஜதருவின்

பலைய

ஜபயர்

ஜசக்கடிச்

சந்து.

எண்ஜணய்

ஆட்டும்

ஜதாைில்

இைமாற்றம் ஜபற்றபின் ஜதருவில் ஜசல்வாக்பகாடு இருந்த ராமசாமிக்பகானார் ஜபயர்,
ஜதருவுக்கு இைப்பட்ைது. (த .எ .34)
5.4.10 ருப்பா ஜவங்கட்ராயலு அய்யர் சந்து :
பந்தடித் ஜதருக்களுக்கும், மகால் ஜதருக்களுக்கும் இலையில் ஜசல்லும் சந்து .
ருப்பா
வைிலயச்

ஜவங்கட்ராயலு

பசர்ந்தவர்.

அய்யர்

காங்கிரசுக்

ஜசௌராட்டிர

கட்சியிைிருந்து,

இனத்தவர்.
நகராட்சிமன்ற

ருப்பா

குடும்ப

உறுப்பினராகத்

பதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ைார்.
ருப்பா ஜவங்கட்ராயலு அய்யர் நிலனவாகப் பால்மால் குறுக்குத் ஜதருவின்
ஜபயர் மாற்றப்பட்ைது. ஆயினும் வைக்கில் இைம் ஜபற்றிருப்பது பால்மால் குறுக்குத்
ஜதரு என்ற ஜபயபர. (த .எ .6)
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5.4.11 ஜரங்காச்சாரி சந்து :
ஜதற்குமாசி வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
ஜரங்காச்சாரி 'பாபத' என்னும் குடும்பப்ஜபயர் ஜகாண்ை ஜசௌராட்டிரர்; நகராட்சி
மன்ற உறுப்பினராகப் பணியாற்றினார்.
ஜரங்காச்சாரி சந்து, வைக்கில் பாபத ஜரங்காச்சாரி சந்து என்பற வைங்குகிறது.
ஜசௌராட்டிரர்

இயற்ஜபயபராடு

குடும்பப்

ஜபயலர

இலணத்து

வைங்கும்

வைக்கமுலையவர்கள் என்பலத இது காட்டுகிறது. (த .எ .8)
5.5

உலைலமயாைர் ஜபயர்த் ஜதருக்கள் :
மதுலர

1866-ல்
அவற்லறச்

நகர்

ஜசப்பனிடுதலும்

,நகராட்சியாயிற்று.நகராட்சியால்
பபாக்குவரவுக்கு

உதவும்

சாலையலமப்பும்,

வலகயில்

ஏற்கப்பட்ைன.

நகராட்சியின் பவண்டுபகாளுக்கு இணங்கிப் பை இைங்கைில், இை உரிலமயாைர்கள்
தத்தம்

குடியிருப்லபச்

சார்ந்த

பபாக்குவரவுக்குரிய

பகுதிலய,

நகராட்சிக்கு

உரிலமயாக்கினர். தமக்குரிய இைத்லதப் ஜபாதுப் பபாக்குவரவுப் பாலதயாய் அவர்கள்
விட்டுக்ஜகாடுத்தலதப்

பாராட்டும்

வண்ணம்

அத்ஜதருக்களுக்கு

இை

உரிலமயாைர்

ஜபயபர இைப்பட்ைது. (த .எ .6)
உலைலமயாைர்
வைிமுலறயினர்

ஜபயர் ஜபற்ற ஜதருக்கள் சிைவற்றில் இன்னமும் அவ்வவ்

வாழ்கின்றனர்.

அவர்கள்

வாயிைாக

உலைலமயாைரின்

இனம்,

ஜதாைில் பற்றிய தகவல்கலைப் ஜபற முடிகிறது. பை ஜதருக்கைில் வைிமுலறயினர்
பவறு இைங்களுக்குக் குடி ஜபயர்ந்து ஜசன்று விட்ைதால், உரிய தகவல்கலைப் ஜபற
இயைவில்லை.

தகவல்

கிலைக்காத

அலமவிைம் மட்டும் குறிக்கப்படுகிறது.

ஜதருக்கள்

தனிப்படுத்தப்பட்டு

அவற்றின்
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5.5.1

ஆதம்சா சாகிப் சந்து :
மண்லையன் ஆசாரி சந்திலுள்ை கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
ஆதம்

பள்ைிவாசல்

சாகிப்

பரமாத்தூர்

சந்து,

ஜமீ ன்தாராக

முகம்மதியர்

இருந்தவர்.

சந்து,

துலுக்கர்

இச்சந்தின்
சந்து

அருகிலுள்ை
ஆகியவற்றில்

இச்சாகிபின் பரம்பலரயினபர வாழ்கின்றனர். (த .எ .37)
பபச்சு வைக்கில், சந்துப் ஜபயர், சாகிப் என்ற ஜசால்லை இைந்து ஆதம்சா சந்து
என்றும், ஆதம்சா பைன் என்றும் ஜசால்ைப்படுகிறது.
5.5.2 ஆதிமூைம் பிள்லை சந்து :
வைக்கு ஆவணிமூை வதியிலுள்ை
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து .
ஆதிமூைம் பிள்லை ஜவஹர் கன்னிவாடி ஜமீ ன் நிை பமற்பார்லவயாைர். பை
பகாயில்களுக்குப்

ஜபாருட்ஜகாலை

தந்துள்ைார்.

சித்திலரத்

திருவிைாவில்

சுவாமி

வந்து இறங்கக் கல்பாைத்லத ஒட்டி மண்ைபம் கட்டிக் ஜகாடுத்துள்ைார். அம்பு எய்த
திருவிலையாைைன்று பரிவட்ை மரியாலத இவர் பரம்பலரயினருக்குத் தரப்படுகிறது.
அர்த்தசாம

பூலஜயில்

கணக்குஒப்புவிக்கும்

பவலையில்

வாசிக்கப்படும்

ஜபயர்ப்

பட்டியைில் இவர் ஜபயரும் இைம் ஜபற்றுள்ைது.(த .எ .20).
5.5.3 இருைப்ப பகானார் சந்து ;
வைக்குமாசி வதி
ீ தாைமுத்துப் பிள்லை ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய
சந்து.
இருைப்ப பகானார் வட்டிக்கலை லவத்திருந்தார்.(த .எ .14).
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5.5.4

ஒபுைா சுப்லபயர் சந்து :
ஜதற்குமாசி

வதியின்
ீ

ஜதற்கு

பநாக்கிய

சந்து.

இச்சந்தின்

ஜதன்முலன

சின்னக்கலைத் ஜதருபவாடு பசர்ந்து விடுகிறது.
ஒபுைா

குடும்பத்லதச்

பசர்ந்த

சுப்லபயர்

ஜசௌராட்டிரர்.சாயத்

ஜதாைிைில்

ஈடுபட்டிருந்தார்.
மதுலர,

பரமக்குடி,பசைம்

ஜசௌராட்டிர

பிராமணர்

ஜபயருக்குப்

பின்

என்று

அய்யர்,

ஆகிய

குறிக்கும்

அய்யங்கார்,

ஜகாள்கின்றனர். (பக.ஆர்.பசதுராமன்

ஊர்கைிலுள்ை
வைக்கம்

சாரி

,1977:241).

என்ற

ஜசௌராட்டிரர்

தம்லம

உள்ைவர்கள்.

இதனால்

பட்ைங்கலைச்

பசர்த்துக்

இவற்றுள்

அய்யர், சாரி

என்ற

பட்ைங்கலை மதுலர ஜசௌராட்டிரர் பயன்படுத்துகின்றனர்.
5.5.5

காக்காத் பதாப்புத் ஜதரு :
பமைப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய ஜதரு.
மாசி வதிகைின்
ீ
ஜவைிப்பகுதியில் ,மக்கான் பதாப்பு ,காஜியார் பதாப்பு, காக்காத்

பதாப்பு எனப் பை பதாப்புகள் இருந்திருக்கின்றன. கி.பி.1840,1842 ஆம் ஆண்டுகைில்
,நாயக்கர் காை அகைியும், பகாட்லையும் தகர்க்கப்பட்டு, மாசி வதிக்கு
ீ
ஜவைிபய புதிய
வதிகள்
ீ

உருவாயின. (ஒ.பா .ப .125). அதன்பின் பதாப்புகள் இருந்த இைங்கள் சிறிது

சிறிதாய் குடியிருப்புகைாய் மாறத் ஜதாைங்கின.
காக்காத்பதாப்புத் ஜதருவில் காகங்கள் மிகுதியாக
அதனால் அப்ஜபயர் வந்தது என்ற கருத்து ஜபாதுவாக

அலைவது

உண்டு.
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நிைவுகிறது. ஆனால் முகமதியர் சித்தப்பாலவக் காக்கா என்ற ஜசால்ைால் குறிப்பர்.
காக்காத்பதாப்பின் அருகில் அலமயும் மக்கான் பதாப்பு, மக்கான் சாயபு என்பவருக்குச்
ஜசாந்தமானது.
முகமதியர்

காக்காத்

சந்து,

வாழ்கின்றனர்.
உலைலமயாக

பதாப்புத்

துலுக்கர்

இதனால்
இருந்து,

ஜதருலவ

சந்து

என்பனவற்றில்

காக்காத்பதாப்புத்
உறவு

ஒட்டி

அலமயும்

முழுலமயும்

ஜதருவும்

குறிக்கும் 'காக்கா'

ஆதம்சா

முகமதியபர

முகமதியர்

என்ற

சந்து,

ஒருவரின்

ஜசால்ைடியாகப்

ஜபயர்

ஜபற்றிருக்கைாம்.
5.5.6

பக,எம்.சுப்லபயர் :
ஜதற்குமாசி வதியிலுள்ை
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
பக.எம். சுப்லபயர்

ஜசௌராட்டிர

இனத்லதச்

ஜசய்தார். ஜதற்குமாசி வதியிலுள்ை
ீ
குலை வடு
ீ
முலறயினர்

இன்னமும்

அவ்வட்டில்
ீ

பசர்ந்தவர்;

நூல்

வியாபாரம்

இவருலையது. அவருலைய வைி

வாழ்கின்றனர்.

வட்லை
ீ

ஒட்டிய

பகுதிபய

பபாக்குவரவுக்குப் பயன்படும் சந்தாக மாற்றப்பட்டுள்ைது .
5.5.7

பகாபாைய்யர் சந்து :
ஜதற்குமாசி வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
பகாபாைய்யர், ஜசௌராட்டிரர் இனத்லதச் பசர்ந்த ஜசல்வரும், ஜகாலையாைியும்

ஆவார்.

திருக்ஜகாண்ைா

ஜபய்வதற்காகவும்,

பிபைக்

என்ற

குடும்ப

வைிலயச்

பநாய்

தீர்வதற்காகவும்

பசர்ந்தவர்;

யாகங்கள்

மலை

ஜசய்வித்தார்.

ஜசௌராட்டிரர் பள்ைி பதான்றுவதற்குக் காரணமாக இருந்த சிைருள் இவரும் ஒருவர்.
நூல்கள்

ஜவைிவருவதற்குப்

உதவியால் ஜவைிவந்த

ஜபாருளுதவி

ஜசய்துள்ைார்.

(த.எ.29).பகாபாைய்யர்
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நூஜைான்றில்

அச்சிைப்பட்டிருந்த

அன்னாரின்

வரைாறு,

அவர்தம்

சமூகப்

பணி

ஈடுபாட்லை எடுத்துக் காட்டுகிறது
5.5.8

சி .எம்.ஜவங்கைாசைம் அய்யர் சந்து :
சி.எம்.ஜவங்கைாசைம் அய்யர் ஜசௌராட்டிர இனத்தவர். பதசிய ஈடுபாடு மிக்க

இவர், பதசப் பபாராட்ை வரர்க்குப்
ீ
ஜபாருளுதவிகள் ஜசய்துள்ைார்.(த .எ .6).
5.5.9 சின்னுபிள்லை சந்து :
அம்மன் சன்னிதித் ஜதருவின் வைக்கு பநாக்கிய சந்து .
சின்னுபிள்லை ஜராட்டிக்கலை லவத்து ஜசல்வாக்காய் வாழ்ந்தவர்.
5.5.10 ஜசட்டி ஜவங்கைாசைபதி அய்யர் சந்து :
ஜதற்குமாசி வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
ஜசட்டி என்பது வணிகம் காரணமாய் வந்த குடும்பப் ஜபயர்.(ஒ .பா .ப .65)
5.5.11 தானப்பமுதைி அக்ரஹாரம் :
பமைக் பகாபுரத் ஜதருவின் வைக்கு பநாக்கிய சந்து .
தானப்ப முதைியார் ஜகாலையாைியாக வாழ்ந்துள்ைார். மீ னாட்சி சுந்தபரஸ்வரர்
பகாவில் உச்சி பூலஜக்கு அறக்கட்ைலை ஒன்று ஏற்படுத்தியுள்ைார். பகாவிைிைிருந்து
இன்றைவும்,
தானமாய்த்

உச்சி

பூலச

முடிந்தவுைன்

பிரசாதம்

தரப்பட்ை இைஜமான்றின். எல்லைகள்

அனுப்பப்படுகிறது.

குறித்த

கல்

தானப்ப

இவரால்
முதைி

ஜதருவுக்கும், வைக்காவணி மூைவதிக்கும்
ீ
இலைப்பட்ை பகுதியில் உள்ைது. இதுவும்
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இவருலைய
பரம்பலரயினர்

ஜகாலைத்
இவர்

தன்லமக்குச்

ஜபயர்

சான்று

பகான

பகர்கிறது.

தானப்ப

இவருலைய

முதைி

என்று

வைங்கியதாகக் குறிக்கின்றனர். (த .எ .24)
தானப்ப முதைி அக்ரஹாரத்தில் ஜபரும்பான்லமயாய் அந்தணர் இருந்த நிலை
மாறிவிட்ைது.
5.5.12 திருபமனித் பதவர் சந்து :
தலைவிரிச்சான் சந்திலுள்ை ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
தலைவிரிச்சான்

பகாவில்

அலமத்த

பதவரின்

உைன்பிறந்தார்

திருபமனித்

பதவர் (த .எ .32).
5.5.13 நாட்ைாண்லம முனி நாபகந்திர அய்யர் சந்து :
ஜதற்குமாசி வதியில்
ீ
உள்ை வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
நாட்ைாண்லம
குடும்பப்

என்பது

ஜபயர்களுள்

ஜதாைில்

ஒன்று.

ஜபயரல்ை.

ஜதற்குக்

அது

ஜசௌராட்டிர

இனத்தவரின்

கிருஷ்ணன் பகாவில் ஆண்ைாள்

சந்நிதித்

திருப்பணி இவரால் பமற்ஜகாள்ைப்பட்ைது. (கந்தசாமி .லவ .,1981:151).
5.5.14 புைியடி ராமசாமி அய்யர் சந்து :
மஞ்சனக்காரத் ஜதருவில் உள்ை பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
புைியடி
ஜசௌராட்டிரர்;

ராமசாமி
நூல்

அய்யர்,

வியாபாரம்

சீ தாராலமயரும், விடுதலைப்

'புைியடி'

என்ற

ஜசய்து

வந்தார்.

பபாராட்ை

குடும்ப

வலகலயச்

இவரும்

காைத்தில், பபாராட்ை

உணவுப் ஜபாருளுதவியும் உற்றுைி அைித்து உதவி

பசர்ந்த

இவர்

சபகாதரர்

வரர்க்கு
ீ

இைமும்,
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இருக்கின்றனர். (த.எ .6)
மதுலர

நகர்

ஜசௌராட்டிரர்

மரபில்

சிறந்து

விைங்கும்

பைலமயான

குடும்பங்களுள் புைியடி என்பதும் ஒன்று. இக்குடும்பத்தினர் புைிய மரத்தின் அடியில்
கட்ைப்பட்ை வட்டில்
ீ
வசித்ததால் இப்ஜபயர் வந்தது. (பசதுராமன்,பக.ஆர் .,1977:99-100).
5.5.15 பபாடி பங்கைா சந்து :
பமைமாசி வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
பபாடி பங்கைாலவ அடுத்து இச்சந்து அலமந்துள்ைதால், இப்ஜபயர் ஜபற்றது.
'பபாடி' என்ற
காமராஜ

ஜபயர்

பாண்டிய

பதவதானப்பட்டியில்

பபாடிநாயக்கனூர்

ஜமீ லனக் குறிக்கும்.

நாயக்கர்'

ஜமீ ன்தாரால்

ஒரு

என்ற

சத்திரத்லதயும்,

'திருமலை

இப்பங்கைா

ஜபரியகுைத்தில்

பபாடிய

கட்ைப்பட்ைது.

ஒரு

பயணிகள்

விடுதிலயயும் இந்த ஜமீ ன்தார் அலமத்துள்ைார். (த .எ .40).
5.5.16 மக்கான் பதாப்புத் ஜதரு :
பமைமாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு .
பதாப்பின் உரிலமயாைராய் இருந்த மக்கான் சாயபுலவ 'மக்கான்' என்ற ஜபயர்
குறிக்கிறது. தற்பபாது பதாப்பு இருந்த இைம் முழுவதும் குடியிருப்பாய் மாறியுள்ைது.
இசுைாமியர் வடுகள்
ீ
பை இத்ஜதருவில் உள்ைன. (த .எ .17).
5.5.17 மண்லையன் ஆசாரி சந்து :
காக்கா பதாப்புத் ஜதருவின் ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.
மண்லையன்

ஆசாரி

தச்சு

ஆசாரியாய்த்

ஜதாைில்

ஆண்ைைவில் இத்ஜதருவுக்குக் குடி வந்தார். (த .எ .33).

ஜசய்தவர்.

கி.பி.1880ஆம்
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5.5.18 ராஜர் திருமலை முத்துப்பிள்லை சந்து என்ற பி.வி.பசாமசுந்தர நாைார் சந்து :
சித்திரக்காரத் ஜதருவின் வைக்கு பநாக்கிய சந்து
'ராஜர் ' என்ற ஜசால் ஒப்புரவாைர் என்ற ஜபாருளுள்ை ஜபர்சிய ஜமாைிச் ஜசால்.
(தமிழ்ப் பபரகராதி, 1982:ஈ 342) நவாபின் ஆட்சிக்காைத்தில் திருமலை முத்துப் பிள்லை
என்பவருக்கு

'ராஜர்'

என்ற

பட்ைம்

அைிக்கப்பட்டிருக்கைாம்.

ஜதற்கு

ஜவைி

வதியிைிருந்து,
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிச் ஜசல்லும் ஒரு ஜதருவும், திருமலை முத்துப்பிள்லை
சந்து என்று குறிக்கப்படுகிறது.
பி.வி.பசாமசுந்தர நாைார், விடுதலைப் பபாராட்ை வரர்களுக்குப்
ீ
பல்ைாற்றானும்
உதவி புரிந்த ஜபருமகன். அன்னார் நிலனலவப் பபாற்றும் வலகயில் மாநகராட்சி
உறுப்பினராயிருந்த

விநாயக

மூர்த்தி

நாைார்

முயற்சியால்

ஜதருப்ஜபயர்

மாற்றப்பட்ைது
5.5.19 உலைலமயாைர் பற்றிய தகவல் கிலைக்காத ஜதருக்கள் :
5.5.19.1 அப்பாவுப்பிள்லை சந்து :
கிைக்குச்
பகாவில்

சித்திலர

ஜதருவின்

வதியின்
ீ

கிைக்கு

ஜதன்புறத்

பநாக்கிய

ஜதாைர்ச்சியாக
சந்து.சமண

இத்ஜதருவில் உள்ைது.
5.5.19.2 கந்த பதவர் சந்து :
பமைமாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
5.5.19.3 கந்த முதைி ஜதரு :
பமைமாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.

அலமயும்

வைிபாட்டிைம்

மீ னாட்சி
ஒன்று
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5.5.19.4 காசித்பதவர் சந்து :
பமைமாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய சந்து .
5.5.19.5 கிட்டுத்துலர சந்து:
வைம்பபாக்கித் ஜதருவின் ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து .ஜபருமாள் பகாவிைின்
பின்புறத்தில் இச்சந்து அலமயும்.முஸ்லீம்கபை இச்சந்தின் ஜபரும்பான்லமயினர்.
5.5.19.6 குருசாமிக்பகானார் சந்து :
ராமாயணச் சாவடித் ஜதருவில் உள்ைது.கிைக்கு பநாக்கிய சந்து.
5.5.19.7 ஜகாண்லைய நாயுடு சந்து:
ஜதன்பனாலைக்கார 1நிர் சந்தின் எதிர் சந்து .
5.5.19.8 பகாபாைக்ஜகாத்தன் ஜதரு :
பமைக்பகாபுரத் ஜதருவின் வைக்கு பநாக்கிய சந்து. தற்சமயம் பகானார்கபை
மிகுதியாய் வாழ்கின்றனர்.
5.5.19.9 பகாபாைசாமிச் ஜசட்டியார் ஜதரு :
ஜபரிய வலையல்காரத் ஜதருவின் வைக்கு பநாக்கிய ஜதரு .
5.5.19.10 சம்பந்தமூர்த்தி ஜதரு :
பமைமாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு. இதன் பலைய ஜபயர் கல்ைலறச்
சந்து (த .எ .30).
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விசுவநாத
ஜகாத்தைங்களுள்

நாயக்கர்
ஒன்று

அலமத்த

மதுலரக்

இவ்விைத்தில்

பகாட்லையின்

அலமந்திருந்ததால்

எழுபத்திரண்டு

பமைக்ஜகாத்தைம்

என்றும் இவ்விைம் அலைக்கப்பட்ைது (த .எ .35).
5.5.19.11 சாமி ஆசாரி சந்து :
சின்னக் கலைத்ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய சந்து
5.5.19.12 சீ னி ஆசாரி சந்து :
சின்னக் கலைத்ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய சந்து .
5.5.19.13 சுப்பராயலு அக்ரஹாரம் வைக்குச் சந்து :
5.5.19.14 சுப்பராயலு அக்ரஹாரம் ஜதற்குச் சந்து :
தலைவிரிச்சான்

பகாயில்

ஜதருவுக்குத்

ஜதற்காகவும்,

காக்காத்

பதாப்புத்

ஜதருவுக்கு வைக்காகவும் அலமவது சுப்பராயலு அக்ரஹாரப் பகுதி. அதன் வைக்குப்
பகுதியும், ஜதற்குப் பகுதியும், திலசப் ஜபயர்கள் ஜபற்று, முலறபய வைக்கு, ஜதற்குச்
சந்துகைாகின்றன.
5.5.19.15 ஜசாக்கக் ஜகாத்தன் ஜதரு :
பமைமாசி வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்து .
5.5.19.16 நாகைிங்கம் பிள்லை சந்து :
வைக்குமாசி

வதி
ீ

பரபமஸ்வரன்

பிள்லை

ஜதருவின்

உட்சந்து.

நாகைிங்கம்

பிள்லை பசர்லவ இனத்தவர். பிள்லை என்று ஜபயர் லவத்துக் ஜகாண்ைார்.(த .எ .19)
5.5.19.17 நாட்ைாண்லம கஸ்தூரி ஜரங்லகயர் சந்து :
மகால்

வைம்பபாக்கித்

ஜதருவின்

கிைக்கு

பநாக்கிய

என்பது ஜசௌராட்டிர இனத்தவரின் குடும்பப் ஜபயர்களுள்

சந்து.

நாட்ைாண்லம
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ஒன்று. பபச்சு வைக்கில் நாட்ைாலம எனப்படுகிறது.
5.5.19.18 நீைகிரிப்பிள்லை சந்து :
ஜவற்றிலைக் கலைத் ஜதருவின் பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
5.5.19.19 நீைபமகம் பிள்லை சந்து :
வைக்காவணி மூைவதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து. இதன் வைிபய ஜசன்றால்
வித்வான் ஜபான்னுசாமிப்பிள்லை சந்லத அலையைாம்.
5.5.19.20 மஞ்சனக்கார முத்லதயாபிள்லை சந்து :
மஞ்சனக்காரத்

ஜதருவின்

பமற்கு

பநாக்கிய

சந்து.சின்னக்கலை

வதி
ீ

வலர

ஜசல்கிறது.
5.5.19.21 முத்லதயா பிள்லை சந்து :
மஞ்சனக்காரத் ஜதரு முத்லதயா பிள்லை சந்தின் பமற்கு முலனத் ஜதாைர்ச்சி,
சின்னக்

கலைத்

முத்லதயா

ஜதருவின்

பிள்லை

சந்து

கிைக்கு

என்று

பநாக்கிய

பட்டியைில்

சந்தாக

அலமகிறது.

அதுபவ

குறிக்கப்படுகிறது. வைக்கில், சின்னக்

கலைத் ஜதரு முத்லதயா பிள்லை சந்து என்பற வைங்குகிறது.
5.5.19.22 மாணிக்கா நாகசாமி சந்து :
மகால் வைம்பபாக்கித் ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய சந்து. 'மாணிக்கா' என்பது
ஜசௌராட்டிர இனத்தவரின் குடும்பப் ஜபயர்.
இச்சந்தில் இன்றும் ஜசௌராட்டிரபர ஜபரும்பான்லமயினர். ஆயினும் மாணிக்கா
நாகசாமியின் பரம்பலரயினர் யாரும் தற்பபாது இச்சந்தில் இல்லை.
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5.5.19.23 மாதவராவ் ஜதரு :
பமைாவணி மூை வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய சந்து. கீ ை அனுமந்தராயன்
பகாவில் ஜதருவில் ஜசன்று இலணகிறது.
இதன் எதிர்ச் சந்தாக ஜசௌராட்டிரர் ஜதரு அலமவதால் மாதவராவும்
,ஜசௌராட்டிர இனத்லதச் சார்ந்தவராக இருக்க வாய்ப்புண்டு.
5.5.19.24 பமைக்பகாபுரவாசல் நமச்சிவாயபுரம் சந்து :
பமைக் பகாபுரத்ஜதருவின் ஜதற்கு பநாக்கிய சந்து.உணவு விடுதி ஒன்றின் பின்
பகுதியாக அலமயும் இச்சந்தில் ஆள் நைமாட்ைம் அதிகம் இல்லை; நமச்சிவாயபுரம்
என்ற ஜபயரும் வைக்கில் இல்லை.
5.5.19.25 ராமன் ஜசட்டித் ஜதரு :
வைக்காவாணி மூை வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
5.5.19.26 ராமைிங்கக் கவுண்ைர் சந்து :
பமைமாசி வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்து .
5.5.19.27 ஜரங்கசாமி பசர்லவ சந்து :
வைக்கு சித்திலர வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து.
5.5.19.28 வன்னியக்பகானார் சந்து :
வைக்குமாசி வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய சந்து
5.5.19.29 ஹயத்கான் சாகிப் சந்து :
.
பமை ஜவைி வதியில்
ீ
உள்ைது.கிைக்கு பநாக்கியது.
5.5.19.30 ஜூட்டு ஈஸ்வரன் சந்து :
மகால் வைம்பபாக்கித் ஜதருவில் உள்ை பமற்கு பநாக்கிய சந்து.
*******************
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இயல்

6

6.வரைாற்று எச்சங்கைாய் அலமயும் ஜதருப் ஜபயர்கள்
6.1

பாண்டியர் காைம்

6.1.1

அகிழ் ஜதருக்கைின் எண்ணிக்லக

6.1.2

அகிழ் ஜதருக்கைின் அலமவிைம்

6.1.3

அகைி ஜதருவான வரைாறு

6.1.4

ஜபயர் விைக்கம்

6.2

நாயக்கர் காைம்

6.2.1

அரண்மலன ஜதாைர்பான ஜபயர்கள்

6.2.2

ஆட்சியாைர் ஜதாைர்பான ஜபயர்கள்

6.2.3

அரசு அலுவைர் ஜதாைர்பான ஜபயர்கள்

6.2.4

பாலையப் ஜபயர்கள்

6.3

ஆர்க்காட்டு நவாபின் ஆட்சிக்காைம்

6.3.1

காைகட்ை வலரயலற

6.3.2

கான்சாகிப் வரைாறு

6.3.3

ஜபயர் விைக்கம்

6.4

கிைக்கிந்தியக் கம்ஜபனியின் ஆட்சிக்காைம்

6.4.1

பிைாக்பர்ன் காை நகர விரிவாக்கம்

6.4.2

புதிய ஜதருக்கைின் அலமவிைம்

6.4.3

ஜபயர் விைக்கம்

6.5

ஆங்கிை அரசின் பநரடி ஆட்சிக்காைம்
***********************
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6.

வரைாற்று எச்சங்கைாய் அலமயும் ஜதருப் ஜபயர்கள்

6.0

ஆய்ஜவல்லைக்கு

உட்பட்ை ஜதருக்கைில்

பதிஜனட்டு

விழுக்காட்டு

அைவின

இவ்வியலுள் அலமகின்றன.
அரசர்

முதைான

ஆட்சியாைபராடும்

அரச

,அரண்மலனபயாடும்,

அலுவைபராடும் ஜதாைர்புலைய ஜதருப் ஜபயர்கள், ஜபயர் சார்ந்த வரைாற்லற நிலனவு
படுத்த வல்ை எச்சங்கைாகின்றன.
இப்ஜபயர்கள்,

தம்

ஜமாைியலமப்பாலும்,

ஜபாருள்

அலமதியாலும்

நிலனவுபடுத்தும் காைகட்ைத்லத ஒட்டி, பாண்டியர் காைம் சுட்டுவன, நாயக்கர் காைம்
சுட்டுவன, ஆற்காட்டு நவாபின் ஆட்சிக்காைம் சுட்டுவன, கிைக்கிந்தியக் கம்ஜபனியின்
ஆட்சிக்காைம் சுட்டுவன என்று நான்கு பிரிவுகைாகப் பகுக்கப்படுகின்றன.
6.1

பாண்டியர் காைம் :
சங்க காைப் பாண்டியர் ஆட்சிக்குப் பின் கைப்பிரர், பல்ைவர்,பசாைர் ஆட்சியில்

சிற்றரசராய்

இருந்த

பாண்டியர்

குடி,

13ஆம்

நூற்றாண்டில்

ஜமாகைாயப்

பலைஜயடுப்புக்கு இைம் தந்து பபரரசு எனும் நிலை இைந்தது. அதன்பின் ஜதன்காசிப்
பகுதிபய பாண்டிய அரசின் ஆட்சியிைமாயிற்று. 14ஆம்நூற்றாண்டு

வலர பாண்டிய

அரசின் தலைநகராய் இருந்த மதுலரயில் பாண்டியர் நிலனவாக இன்று அலமயும்
ஜதருக்கள் நாற்புறங்கைிலும்

அலமயும்

அகிழ்

ஜதருக்கள்

மட்டுபம. அகைித்

ஜதரு

என்பபத வைக்கில் அகிழ் ஜதரு என்று ஆகியுள்ைது.
6.1.1

அகிழ் ஜதருக்கைின் எண்ணிக்லக :
ஜதற்குப்

பாண்டியன்

அகிழ்

ஜதருவும்

மாநகராட்சித் ஜதருப்ஜபயர்ப் பட்டியைில் இைம்

பமைப்

பாண்டியன்

அகிழ்

ஜதருவும்

ஜபற்றுள்ைன. அப்பட்டியைில் சங்கீ த

விநாயகர் பகாவில் ஜதரு என்றும் சங்கீ த வித்வான் ஜபான்னுசாமிப் பிள்லை சந்து
என்றும்

ஜபயர்

ஜபறும்
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ஜதருக்கள் முலறபய பூக்காரப் பள்ைத்ஜதரு என்றும், பள்ைத்ஜதரு என்றும் வைங்கின.
அதற்குமுன் அவ்விரு ஜதருக்களும் வைக்குப் பாண்டியன் அகிழ் ஜதரு என்ற ஒபர
ஜபயலரப் ஜபற்றிருந்தன. இலவ கை ஆய்வில் கிலைத்த அரிய ஜசய்திகள். (த .எ .24)
கிைக்குப் பாண்டியன் அகிழ் ஜதரு

எப்ஜபயரில் வைங்குகிறது என்பலதக் கண்ைறிய

இயைவில்லை.
6.1.2

அகிழ் ஜதருக்கைின் அலமவிைம் :
ஜதற்குப் பாண்டியன் அகிழ் ஜதரு, பமைப் பாண்டியன் அகிழ் ஜதரு, வைக்குப்

பாண்டியன் அகிழ் ஜதரு ஆகிய மூன்று ஜதருக்களும், அலமப்பைவில் சிை ஜபாதுக்
கூறுகலை

உலையன. மூன்று

ஜதருக்களும், அவ்வப்

பகுதியின்

மாசி

வதிக்கும்
ீ

ஆவணிமூை வதிக்கும்
ீ
இலைப்பட்ை பகுதியில் அலமகின்றன. (காண்க.வ.ப.எ .2)
அம்மன்

சந்நிதித்

ஜதருவில்

கீ ைாவணி

மூை

வதிலய
ீ

அடுத்து

அலமயும்

விட்ை வாசல் எனப்படும் வலைவு பாண்டியர் காைக் பகாட்லையின் பகுதி என்று
ஜசால்ைப்படுகிறது.
ஜதருக்கள்

ஆவணி

பகாட்லை
மூை

ஆவணிமூை

வதிக்கும்,
ீ
மாசி

வதிலய
ீ
வதிக்கும்
ீ

அடுத்திருப்பதும்,

அகைித்

இலைபய இலணபகாட்டில்

ஜசல்வதும் பாண்டியர் காை நகர அலமப்பின் பரப்லப அறிய உதவும். அவ்வமயம்
பகாயிற்

பரப்பைவு

இன்று

காணும்

விரிவில் இல்லை. பகாயிலுக்குள்

அலமயும்

ஆடிவதியின்
ீ
'வதி'
ீ
எனும் பின்ஜனாட்டு அது குடியிருப்புப் பகுதியாக இருந்திருக்க
பவண்டும் என்று ஊகிக்க இைம் தருகிறது. மாசி வதிகளும்
ீ
அவற்றிைிருந்து பிரிந்து
ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதிவலர
ீ
ஜசல்லும் ஜதருக்களும், நாயக்கர் காைத்தில் ஏற்பட்ை
நகர

வைர்ச்சிகள்.

நாயக்கர்

காைத்தில்

குடிபயற்றம்

ஜபற்ற

ஜதலுங்கர்,

ஜசௌராட்டிரர்,ஆயிரம் வட்டு
ீ
யாதவர், மற்றும் மறவர் சமூகத்தினர் மாசி வதிகைிலும்
ீ
அவற்றின் உட்ஜதருக்கைிலும் ஜபரும்பான்லமயாய் இருத்தலும் ஈண்டு ஜபாருத்திப்
பார்க்கத்

தக்கது.

ஜதற்கு பாண்டியன் அகிழ் ஜதரு
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6.1.3

அகைி ஜதருவான வரைாறு :
கி.பி.1529 இல் விசுவநாத நாயக்கர் மதுலரயின் ஆட்சிப் ஜபாறுப்பபற்ற பபாது

,பாண்டியர்

காைக்

தலைநகலர

வலுப்படுத்த

,எழுபத்திரண்டு
அலமத்தார்
அகைியும்,

பகாட்லையும்,
விரும்பிய

ஜகாத்தைங்கள்

.பகாட்லை

அகைியும்

படுத்தப்

தூர்க்கப்பட்டுக்

(Francis,W.,1914:42). அங்ஙனம்

மன்னர்,பலைய

உலைய

விரிவு

மிகவும்

புதிய

பகாட்லைலய

பகாட்லைலய

பட்ை

காைத்தில்,

குடியிருப்புப்
அலமந்த

சிலதவுற்று

இடித்துவிட்டு

விரிந்த

அைவில்

அக்பகாட்லைக்குரிய

பகுதியாய்

ஜதருக்கபை

இருந்தன.

மாற்றப்பட்ைது.

பாண்டியன்

அகிழ்

ஜதருக்கள்.

இலவ அலமந்த காைம் கி.பி.16 ஆம் நூற்றாண்டு.
6.1.4 ஜபயர்விைக்கம் :
அகிழ் ஜதரு என்ற ஜதாலகச் ஜசால்லுக்கு அகைிக்கு இட்டுச் ஜசல்லும் ஜதரு
என்றும் அகைி இருந்த இருந்த இைத்தில் அலமந்த ஜதரு என்றும் இருவலகயில்
ஜபாருள்

ஜகாள்ை

சான்றுகள்

இைமுண்டு. அவற்றுள்

மட்டுபம

இரண்ைாவது

கிலைக்கின்றன.

நிரப்பப்பட்ை

கருத்லத

ஜமய்ப்பிக்கும்

அகிழ்ப்பகுதி

அதன்

இருபுறங்கைிலும் உள்ை நிைப்பகுதிலய விைப் பள்ைமாக இருப்பது இயல்பு. ஜதற்குப்
பாண்டியன்
ஜதருலவ

அகிழ்

ஜதருவிைிருந்து

பநாக்க

வைங்குகிறது.வைக்குப்

பமைாக

பிரியும்

இருப்பதால்

பாண்டியன்

அகிழ்

கம்மாைத்

ஜதரு

,பள்ைமான

பமட்டுக்கம்மாைத்

ஜதரு

பள்ைத்ஜதரு

ஜதரு

என்ற

அகிழ்
என்று

ஜபயரிபைபய

பைகாைம் வைங்கி வந்துள்ைது. (த .எ .24)
பாண்டியர் அகைி தூர்க்கப்பட்ைலம, வரைாற்றுக் குறிப்பாய் நூல்கைில் இைம்
ஜபறுவலத பள்ைத்ஜதரு என்ற ஜபயர் அலமப்பபாடு ஒப்பிட்டு, அகைி தூர்க்கப்பட்டுக்
குடிபயற்றம் ஜபற்றதால் அலமந்தனபவ அகிழ் ஜதருக்கள் என முடிவு ஜசய்யைாம்.
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6.2

நாயக்கர் காைம் :
விசுவநாத

நாயக்கர்

பகாட்லையலமப்பால்

காைத்தில்

விரிவு

மதுலர

தலைநகராக

ஜபற்றது. கி.பி.1609 இல்

இருந்தது.

முத்து

வரப்ப
ீ

புதிய

நாயக்கர்

தலைநகலரத் திருச்சிக்கு மாற்றினார். அவர் இைவல் திருமலை நாயக்கர் மீ ண்டும்
மதுலரலயத் தலைநகராகக்

ஜகாண்ைார். தலைநகர் என்ற தகுதிக்குரிய மதுலரலய

அைகுபடுத்தியவரும் குடிபயற்றங்கைால் விரிவுபடுத்தியவரும் திருமலை நாயக்கபர
.
6.2.1

அரண்மலன ஜதாைர்பான ஜபயர்கள் :
திருமலை மன்னர் தமக்காகவும் முத்தியாலு நாயக்கர் எனப்பட்ை தம் இைவல்

குமாரமுத்து

நாயக்கருக்காகவும்

,ரங்கவிைாசம்

எனும்

இரு

அரண்மலன

பகுதிகலை

ஒன்று

உலைய

கட்டினார்.

அரண்மலன

ஜசார்க்கவாசல்

சுருக்கமாக

மகால்

என்று அலைக்கப்பட்ைது.உருது ஜமாைியில் மகால் என்னும் ஜசால் அரண்மலனலயக்
குறிக்கும்.

(தமிழ்ப்

அரண்மலனயில்

பபரகராதி,1982:5:

ஆயுதசாலை

ப.2991)

திருமலை

,நாைகசாலை, ஜகாலு

மன்னர்

மண்ைபம்

,வசந்த

கட்டிய
வாயில்,

வைிபாடு நிகழ்த்தும் இைம், மல்யுத்தம் பார்க்கும் இைம் எனப் பை பகுதிகள்

கலை

அைபகாடு அலமக்கப்பட்டிருந்தன. (பரந்தாமனார்,அ .கி.,1966:223).
திருமலையின்
தடுக்கவல்ை

அரண்

கி.பி.1665இல்

பபரர்
ஆற்றல்,

தலைநகலரத்

ஜசாக்கநாத

நாயக்கர்,

மதுலரயிலும்
திருச்சிக்கு

பலகவர்

திருச்சிக்கு
மாற்றினார்.

பலைஜயடுப்லபத்

மிகுதி
அங்கு

என்று

கண்டு

ஜபரியபதார்

அரண்மலனலய அலமக்கக் கருதித் தம் பாட்ைனார் கலைநுணுக்கம் அலமயக் கட்டிய
அரண்மலனயின் ஜபரும்பகுதிகலை இடித்து, அதிைிருந்த ஜபாருட்கலையும் சித்திரப்
பதுலமகலையும்

திருமலை நாயக்கர் மஹால்
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திருச்சிக்குக்

ஜகாண்டு

ஜசன்றார்.

இதனால்

அரண்மலனயின்

ஜபரும்பகுதி

சிலதவுற்றது.
பின்னர் பாமினி அரசின் ஆட்சியிலும், ஆங்கிபையர் ஆட்சியில் பநப்பியர் பிரபு
காைம் வலரக்கும் பை பகுதிகள் இடிக்கப்பட்ைன. (பரந்தாமனார்,அ.கி.1966:278)
அரண்மலன இடிக்கப்பட்ை இைங்கைில் ஜதற்குமாசி வதியில்
ீ
இைம்ஜபற்றிருந்த
ஜசௌராட்டிரர்கைின் குடியிருப்புகள் விரிந்தன.
சிங்காரத்

பதாப்பு, பத்துத்தூண்

சந்து, பந்தடி

எனப்

ஜபயர்ஜபறும்

ஜதருக்கள்,

பால்மால் குறுக்குத் ஜதரு, மகால் குதிலரைாயத் ஜதரு, மகால் எனப் ஜபயர் ஜபறும்
எட்டு

ஜதருக்கள், நவுபத்கானா

திருமலை

நாயக்கர்

ஜதரு

என்ற

அரண்மலனலயச்

இலவ

பசர்ந்த

அலனத்தும்

பகுதிகைாய்

ஜதாைக்கத்தில்

இருந்து

பின்னர்

குடியிருப்புக்கைாய் மாறியலமந்தலத அவற்றின் ஜபயர்கபை உணர்த்தும். இப்பகுதிகள்
அலனத்திலும்,

ஜதற்கு

மாசி

வதியில்
ீ

இைம்

ஜபற்றிருந்த

ஜசௌராட்டிரர்கைின்

குடியிருப்புகள் அலமந்தன .
6.2.1.1 சிங்காரத்பதாப்பு வைக்கு 1 நிர் சந்து :
6.2.1.2 சிங்காரத்பதாப்பு ஜதற்கு 2 நிர் சந்து :
இச்சந்துகள் மஞ்சனக்காரத் ஜதருவின் கிைக்கு பநாக்கிய சந்துகள். பால்மால்
குறுக்குத் ஜதருவில் வந்து முடிகின்றன.
திருமலை

நாயக்கர், தம்

மைர்வனம் ஒன்று
அ.கி.பரந்தாமனாரால்

அரண்மலனயின்

பமற்குப்

அலமத்திருந்தார். இச்ஜசய்திலய
பமற்பகாள்

காட்ைப்படும்

திருமலை நாயக்கர் சரித்திரத்தில் காணைாம்.

புற

மதிலை

மதுலர நாயக்கர்

பகாவிந்தசாமி

ஒட்டி

வரைாற்றில்

ஐயர்

எழுதிய
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"அலவகள்

எல்ைாவற்லறயும்

சுற்றி

அக்கினி

மூலையிைிருந்து

ஈசான்னிய

மூலை ஜசச்லச (கட்ைைத்தின் பமற்குப் பக்கம்) வலரயில் பாரி மதில் (க) அந்தப் பாரி
(ஜபரிய கனமான) சுவருக்கு ஜவைியில் நிருதி மூலையில் ஜவகு சிங்காரமாக அபநக
புஷ்ப ஜாதிகள் லவத்திருக்கிற சிங்காரத் பதாப்பு (க)" (பரந்தாமனார்,அ .கி.,1965,ப.225).
திருமலை மன்னர் அலமத்த சிங்காரத்பதாப்பு இன்று இல்லை. பதாப்பு அைிந்து
குடியிருப்புப் பகுதியாய் மாறிவிட்ைது. ஜதருப்ஜபயர் மட்டும் பைலமலய நிலனவூட்டிக்
ஜகாண்டிருக்கிறது.
6.2.1.3 பத்துத் தூண் சந்து :
இது மகால் வைம்பபாக்கித் ஜதருவின் வைக்கு பநாக்கிய சந்து
இச்சந்தில்
ரங்கவிைாசத்தில்

மிகுந்த

உயரமுலைய

யாலனகைின்

ஜசால்ைப்பட்ைாலும்,

தூண்கைின்

கட்டுத்

கல்தூண்கள்
தறியாய்ப்

உயரமும்

பத்து

உள்ைன.

பயன்படுத்தப்பட்ைன.

திண்லமயும்,

ஜநடிதுயர்

இலவ
என்று

தன்லமயும்

அரண்மலனயின் தாங்கு தூண்கைாய் அலவ இருந்திருக்கைாம் என்ற எண்ணத்லதத்
பதாற்றுவிக்கின்றன.

தூண்கலை

நடுவில்

விட்டு

இருபக்கமும்

அலமந்துள்ைன. இச்சந்து அத்தூண்கைால் ஜபயர் ஜபற்றுள்ைது. (காண்க ப.153)
6.2,1.4 பந்தடி 1ஆவது ஜதரு :
6.2.1.5 பந்தடி 2ஆவது ஜதரு :
6.2.1.6 பந்தடி 3ஆவது ஜதரு :
6.2.1.7 பந்தடி 4ஆவது ஜதரு :
6.2.1.8 பந்தடி 5ஆவது ஜதரு :
6.2.1.9 பந்தடி 6ஆவது ஜதரு :
6.2.1.10பந்தடி 7ஆவது ஜதரு :
6.2.1.11

பந்தடி 8ஆவது ஜதரு :

6.2.1.12பந்தடி குறுக்குத் ஜதரு :

வடுகள்
ீ
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இத்ஜதருக்கள்

அலனத்தும்

திருமலை

நாயக்கர்

அரண்மலனயின்

பமற்குப்

புறப் பக்க மதிலை ஒட்டி அலமகின்றன. மதிலை ஒட்டி முதல் ஜதரு அலமகிறது. பிற
ஜதருக்கள், முதல் ஜதருவுக்கு இலணயாக ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் அலமகின்றன. மிக
நீைமாய் அலமயும் பந்தடித் ஜதருக்கலை நடு லமயத்தில் ஜவட்டிச் ஜசல்லும் ஜதரு,
பந்தடி

குறுக்குத்

ஜதருக்களுக்கும்

ஜதரு
நடுபவ

என்று

வைங்குகிறது.

ஜசல்லும்

பால்மால்

பந்தடித்
குறுக்குத்

ஜதருக்களுக்கும்
ஜதரு

இன்று

மகால்
ருப்பா

ஜவங்கட்ராயலு அய்யர் ஜதரு என்றும் வைங்குகிறது.
நாயக்கர்
ஜதருக்கைாக

அரண்மலனலயச்

மாறி

சார்ந்து

உள்ைது. இதற்குப்

பந்தாட்ைத்துக்குரிய

பந்தடி, பால்மால்

பகுதி

என்ற

பமற்கண்ை

ஜசாற்கபை

தக்க

சான்றுகைாய் அலமயும்.பால்மால் என்ற ஆங்கிைச்ஜசால் ஜதாங்கவிைப்பட்ை இரும்பு
வலையங்கைின்

ஊைாகப்

பந்லதச்

ஜசலுத்தும்

பந்தாட்ை

வலகலயயும்,

அப்பந்தாட்ைத்துக்குரிய நீண்டு ஒடுங்கிய சந்து வைிலயயும் குறிக்கும். (ஆங்கிைம் தமிழ் ஜசால்ைகராதி,1964,ப.705).
அரண்மலனயின்
அலமந்தது

பபாைப்

சிலதவுற்ற

வைபகுதியில்

பந்தாட்ைத்துக்குரிய

ஜசௌராட்டிரர்

பமற்குப்

பகுதியிலும்

குடியிருப்பப அலமந்துள்ைது.
6.2.1.13 மகால் 1ஆவது ஜதரு - ராமியா முனுசாமி சந்து
6.2.1.14 மகால் 2ஆவது ஜதரு - ராமியா அைகர் சாமி சந்து
6.2.1.15 மகால் 3ஆவது ஜதரு
6,2.1.16 மகால் 4ஆவது ஜதரு - பசாமைிங்க ஜவங்கிட்ை சுப்லபயர் சந்து
6.2.1.17 மகால் 5ஆவது ஜதரு

குடியிருப்புகள்
ஜசௌராட்டிரர்
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6.2.1.18 மகால் 6ஆவது ஜதரு - பசாமைிங்கா இராமசாமி சந்து
6.2.1.19 மகால் 7ஆவது ஜதரு - ஒல்ைிமியா சாயுபு சந்து
6.2.1.20 மகால் 8ஆவது ஜதரு - முசுவாதிபத்திரியன் சந்து
இலவ

மஞ்சனக்காரத்

ஜதருவின்

கிைக்கு

பநாக்கிய

ஜதருக்கள். இவற்றின்

மறுமுலனகள் நவுபத்கானா ஜதருவில் ஜசன்று பசர்கின்றன.
திருமலை நாயக்கர் அரண்மலனயின் நுலைவாயில் நவுபத்கானா ஜதருவில்
அலமந்திருந்தது.

(ஒ

பா

அந்நுலைவாயிலுக்கு

.ப.117)

மிக

அண்லமயில்

அலமந்ததாலும், அரண்மலனப் பகுதிகள் சிை இடிக்கப்பட்ை பின்னர், அவ்விைங்கைில்
இத்ஜதருக்கள்

அலமந்ததாலும்,

அரண்மலனலயக்

குறிக்கும்

மகால்

என்ற

உருதுச்ஜசால்ைால் இத்ஜதருப் ஜபயர்கள் வைங்குகின்றன.
ராமியா

முனுசாமி

முதைான

ஜசௌராட்டிரத்

தனிமனிதர்

ஜபயர்கள்

இத்ஜதருக்களுக்குத் தரப்பட்டிருக்கின்றன. அப்ஜபயர்கள் இன்று வைக்கிலும் இல்லை;
மாநகராட்சிப் பட்டியைிலும் இல்லை. ஜதருப் ஜபயர்ப் பைலககைில், ஓரைவு அல்ைது
முழுவதும் அைிந்த நிலையில் இப்ஜபயர்கள் காணப்படுகின்றன.
6.2.1.21 நவுபத்கானா ஜதரு :
நவுபத்கானா
ஒருமுலன

ஜதரு

ஜதற்குமாசி

வதியின்
ீ

மாசிவதிலயயும்,
ீ
மறுமுலன

வைக்கு

பநாக்கிய

அரண்மலனயின் சிலதந்த

சந்து. சந்தின்
பகுதிலயயும்

ஜதாட்டுக் ஜகாண்டிருக்கிறது.
கலை

விருப்புலைய

பல்ைியங்களும்

இலசக்கச்

திருமலை

மன்னர்,

ஜசய்தார் என்பது

தம்

அரண்மலன

முகப்பில்

பகாவிந்த

சாமி ஐயரின்

திருமலை

நாயக்கர் சரித்திரத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ைது. (பரந்தாமனார்,அ .கி.,1966:223)
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"..................பத்துத் தூண் நட்டிருக்கிறதற்கும் கிைக்பக ஜபரிய ஆசார முகப்பாக
இருந்த இைம், அந்த இைத்தில் பதிஜனட்டு விதமான வாத்திய பகாஷம் பண்ணுகிறது",
என்ற ஐயரின் குறிப்பு பல்ைியங்கள் இருந்த இைத்லதத் ஜதைிவாய்ச் சுட்டுகிறது.
அரண்மலன முகப்புகைில் முற்காைத்தில் பதிஜனண் வாத்தியங்கலைக் காலை
மாலைகைில்

வாசிப்பது

வைக்கம்.

இலசக்கருவிகள்

அலமக்கப்பட்ை

இைம்

நவுபத்கானா எனப்பட்ைது. இது ஜபர்சிய ஜமாைிப் ஜபயர் (A Dictionary Of The Persian And
English Language,1979:614) இச்ஜசாைமுஸ்லீம் ஆட்சிக் காைத்தில் வைக்கில் வந்திருக்க
வாய்ப்புண்டு. இப்ஜபயராபைபய

இன்றைவும்

இத்ஜதரு

வைங்குகிறது. நவுபத்கானா

ஜதருவில் அரண்மலனயின் நுலைவாயிலும், தற்பபாது நுலைவாயிைாய்ப் பயன்படும்
பகுதியில்

பின்வாயிலும்

இருந்தன என்று

ஊகிக்க

நவுபத்கானா

பற்றிய ஜசால்

விைக்கம் இைம் தருகிறது.
6.2.2

ஆட்சியாைர் ஜதாைர்பான ஜபயர்கள் :

6.2.2.1 இராயபகாபுரம் ஜதரு :
6.2.2.2 இராயபகாபுரம் ஜதற்கு சந்து :
6.2.2.3 இராயபகாபுரம் வைக்கு சந்து :
கீ ைாவணி மூை வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய சந்து .கீ ைமாசி வதிக்கும்,
ீ
கீ ைாவணி
மூைவதிக்கும்
ீ

இலைப்பட்ை

சுவாமி

சந்நிதித்

ஜதருபவ இப்ஜபயரால்

வைங்குகிறது.

இராய பகாபுரத்தின் முதல் தைம் இச்சந்தின் ஆரம்பத்தில் அலமக்கப்பட்டுள்ைது. இபத
சந்தில் எழுகைல் எனும் பகுதியும் அலமந்திருப்பதால் எழுகைல் ஜதரு என்றும் இது
குறிக்கப்படுகிறது. (ஒ .பா .ப .32)
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கட்டிைக்

கலையில்

ஆர்வமுள்ை

திருமலை

நாயக்கர்,

பகாபுரங்கள்

எல்ைாவற்றிற்கும் தலைலமயான பகாபுரங்கலைத் தாம் அலமக்க பவண்டும் என்று
எண்ணினார்.தம்

ஆட்சி

எல்லைக்கு

உட்பட்ை

ஊட்ைத்தூர்

முதல்

கன்னியாகுமரி

வலரயிலும் உள்ை லசவ லவணவத் திருத்தைங்கைில் இராய பகாபுரங்கள் கட்ைத்
திட்ைமிட்டு

கி.பி.1654

நந்தன

ஜதாைங்கினார். மதுலரயில்

அறுபத்து

நாலு

இைங்கைில்

பவலை

புது மண்ைபத்திற்கு எதிபர இராய பகாபுரத்தின் முதல்

தைம் எழும்பியது.அதற்கு பமல்
எதுவும் கட்டி

ஆண்டில்

பவலை நலைஜபறவில்லை.இராய பகாபுரங்களுள்

முடிக்கப்பைவில்லை.

திருமலை

பபானார். (பரந்தாமனார்,அ.கி.,1966:661).அவர்

மன்னரும்

ஜகாண்ை

கி.பி.1659இல்

விலைவின்

இறந்து

அலையாைமாய்

முடிக்கப்பைா இராயபகாபுரம் ஜதருப்ஜபயர்கைில் நிலை ஜபற்றுள்ைது.முடிக்கப்பைாத
பகாபுரம் ,மக்கள்பபச்சு வைக்கில் ஜமாட்லை பகாபுரம் எனப்படுகிறது.
6.2.2.4 ஜசாக்கப்ப நாயக்கன் ஜதரு :
ஜதற்குக் பகாபுர வாசல் ஜதருபவ ஜசாக்கப்ப நாயக்கன் ஜதரு என்று
வைங்குகிறது.
மதுலர நாயக்கருள் ஜசாக்கநாத நாயக்கன் என்ற ஜபயர் இவருக்குண்டு. ஒருவர்
திருமலை
முத்து

மன்னரின்

வரப்பரின்
ீ

பபரர். நான்கு

புதல்வர்.பதினாறு

திங்கபை

ஆண்டு மாண்டு

வயதிபைபய

ஆட்சிப்

பபான

இரண்ைாம்

ஜபாறுப்பபற்றவர். இவர்

பபார் ஜவற்றி கருதித் தலைநகலர மதுலரக்கு மாற்றினார். மற்பறாரு ஜசாக்கநாதர்
விஜயரங்கச்
ராணி

ஜசாக்கநாதர்.முதல்

ஜசாக்கநாத

நாயக்கரின்

பபரர். இவர்

சார்பாகபவ
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மங்கம்மாைின் ஆட்சி நலைஜபற்றது. இவர் கி.பி.1706இல் பதவி ஏற்றார். மிகுதியான
இலறப்பற்றால், எந்பநரமும் தையாத்திலர ஜசய்து, பகாவில்களுக்கும் மைங்களுக்கும்
நிைமும், ஜபாருளுமாய் அைவின்றி வைங்கினார். (பரந்தாமனார் ,அ .கி.,1966:356).
தலைநகலர
ஆையப்

பணிபய

மதுலரயிைிருந்து
தலைப்பணி

திருச்சிக்கு

என

வாழ்ந்த

மாற்றிய

ஜசாக்கநாதலர

விஜயரங்கச் ஜசாக்கநாதர்

விை,

ஜபயரால்

ஜதற்குக் பகாபுரத் ஜதரு ஜபயர் ஜபற்றது என்று ஜகாள்ளுதல் ஜபாருத்தமுலையதாகத்
பதான்றுகிறது.
6.2.2.5 தைவாய் அக்ரஹாரம் :
வைக்குமாசி

வதியின்
ீ

ஜதற்கு

பநாக்கிய

ஜதரு.

இதன்

மறுமுலன

வைக்குஆவணிமூை வதியின்
ீ
கிைக்கு மூலைலயத் ஜதாடுகிறது.
நாயக்க

அரசில், மன்னருக்கு

பபார்கைிைிருந்து
தைவாயின்

நாட்லைக்

அடுத்த

காப்பதும்,

கைலமகள். தைவாய்கைாக

நரசப்லபயன்
தைவாய்கைாய்

ஆகிபயார்

சிறப்பு

வந்தவர்கள்

ஜபாறுப்பான

உள்ைாட்சிலய

இருந்பதாருள்

மிக்கவர்கள்.

ஜபரும்பாலும்

பதவி

தைவாயுலையது.

ஒழுங்குபடுத்துவதும்

அரியநாதர், இராமப்லபயன்,

அரியநாத

முதைியாருக்குப்

அந்தணபர. (சத்தியநாத

பின்

ஐயர் ,1924:237)

தைவாய்கைாய்ப் பணிபுரிந்த அந்தணரின் குடியிருப்பு தைவாய் அக்ரஹாரம் என்று
ஜபயர்

ஜபற்றது. இன்று, அப்பகுதியில்

தைவாய்

அக்ரஹாரம்

என்ற

அந்தணர்

இல்ைங்கள்

ஜபயரினும், தைவாய்

ஜதரு

அருகியுள்ைலமயால்

என்ற

ஜபயரின்

ஆட்சி

மிகுந்துள்ைது .
6.2.3

அரச அலுவைர் ஜதாைர்பான ஜபயர்கள் :
மதுலரக்பகாட்லைலய

விரிவு

படுத்திய

விசுவநாதர், அதில்

ஜகாத்தைங்கலை அலமத்தார். ஜகாத்தைங்கள் என்பன

எழுபத்திரண்டு
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காவல் இைங்கள்; பகாட்லைக்கு ஜவைியிைிருந்து வரும் பலகலயக் கண்காணிக்கவும்,
பபார் புரியவும்
காவல்

ஏற்ற

வலகயில்

கூைங்கள், நகரப்

அலவ

அலமயும். பகாட்லைக்கு

பாதுகாப்புக்காகக்

கட்ைப்பட்ைன

உள்பையும்

பை

என்பதற்கு, அக்காவல்

கூைங்கைின் ஜபயரால் அலமந்த கீ ழ்க்காணும் ஜதருக்கள் சான்றுகைாகின்றன.
6.2.3.1 காவல்கூைத் ஜதரு :
6.2.3.2 காவல்கூைத் ஜதரு 1நிர் சந்து :
6.2.3.3 காவல்கூைத் ஜதரு 2நிர் சந்து :
6.2.3.4 வடுகக் காவல் கூைத் ஜதரு :
6.2.3.5 ஜகாத்தவால் சாவடி ஜதற்குச் சந்து :
6.2.3.6 ஜகாத்தவால் சாவடி கிைக்குச் சந்து :
காவல்கூைத்ஜதரு :
இது ஜதற்குச் சித்திலர வதியின்
ீ
ஜதற்கு பநாக்கிய ஜதரு. காவல்கூைக் கட்டிைம்
ஜதற்குச் சித்திலர வதியில்
ீ
உள்ைது. அது காவல்துலறக் கட்டிைமாகபவ இன்றைவும்
பயன்படுகிறது.
வடுகக் காவல் கூைத் ஜதரு :
இது
அலதச்

வைக்குமாசி

சார்ந்த

இன்றைவும்

வதியின்
ீ

கட்டிைபமா

அங்பக

ஜதற்கு

பநாக்கிய

இன்றில்லை.

ஜபரும்பான்லமயாய்க்

ஜதரு.அங்கு

ஆனால்

காவல்கூைபமா

வடுகராகிய

குடியிருப்பலத

பநாக்க,

நாயக்கமார்
நாயக்கமார்

ஜபாறுப்பபற்று நைத்திய காவல்கூைம் ஒன்று அங்கிருந்தது என்று ஊகிக்கைாம் .
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ஜகாத்தவால் சாவடி ஜதற்குச் சந்து :
ஜகாத்தவால் சாவடி கிைக்குச் சந்து :
ஜகாத்தவால் சாவடித் ஜதற்குச் சந்து, காமராஜர் சாலையின் வைக்கு பநாக்கிய
சந்தாக அலமகிறது. ஜதற்குச் சந்திைிருந்து கிைக்கு முகமாகப் பிரிவது கிைக்குச் சந்து .
'ஜகாத்தவால் சாவடி' சிலறச்சாலை அல்ைது காவல் இைம் எனப் ஜபாருள்படும்.
உருது ஜமாைிச் ஜசால் (தமிழ்ப்
என்று

குறிப்பிடும்

வைக்கம்

பபரகராதி,1982:2:1147). காவைாைலரக் ஜகாத்தவால்
நாயக்கர்

காைத்தில்

இருந்தலத

இப்ஜபயரலமப்பு

காட்டுகிறது.
6.2.4

பாலையப் ஜபயர்கள் :
பாலையம்

முதைியார்
ஜபற்றிருந்த

என்ற

துலணபயாடு
ஜபரு

உரிலமயாைர்கைாக

அலமப்பு

விசுவநாத

நிறுவப்பட்ைது.

வரர்கலை
ீ
ஆக்கியது

குறிப்பிட்ை

நாயக்கரால்

தைவாய்

தமிைகத்தில்

ஆங்காங்பக

பகுதியின்

பாதுகாப்பிற்கு

இவ்வலமப்பு. குறுந்தலைவர்கைின்

அரியநாத
தலைலம
வைிவைி

ஒத்துலைப்லப

நாயக்க அரசு ஜபறுவதற்காகச் ஜசய்யப்பட்ை முயற்சி இது. (சத்தியநாத ஐயர் ,1924:61)
பாலையப் ஜபயர்கள் ஏழு ஜதருப் ஜபயர்கைில் அலமகின்றன.
6.2.4.1 கட்றாப்பாலையம் :
6.2.4.2 கீ ை நாப்பாலையத் ஜதரு :
6.2.4.3 பமைநாப்பாலையத் ஜதரு :
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6.2.4.4 பமைநாப்பாலைய ஊடுசந்து :
6.2.4.5 பமை நாப்பாலைய குறுக்குத் ஜதரு :
6.2.4.6 பமை நாப்பாலைய சந்து நிர் 1:
6.2.4.7 பமை நாப்பாலைய சந்து நிர் 2:
கட்றாப்பாலையம்,திருப்பரங்குன்றம் சாலையின் கிைக்கு பநாக்கிய ஜதருவாக
உள்ைது. கீ ை நாப்பாலையத் ஜதரு, கீ ை மாசி வதியின்
ீ
கிைக்கு பநாக்கிய ஜதரு. பமை
நாப்பாலையத்ஜதரு கீ ை மாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய ஜதரு.
இம்மூன்று

ஜதருக்களும்

,இசுைாமியர்

குடியிருப்புகைாக

அலமகின்றன.

நாயக்கர் காைத்துக்குப் பின் ஏற்பட்ை நவாபின் ஆட்சிக் காைத்தில் இக்குடிபயற்றம்
நிகழ்ந்திருக்க வாய்ப்புண்டு.
6.3 ஆற்காட்டு நவாபின் ஆட்சிக்காைம் :
ஆற்காட்டு நவாப் ஜமாகைாய அரசின் சார்பாைராய்த் ஜதன்பகுதியில் ஆட்சி
புரிந்தனர்.

6.3.1

காைகட்ை வலரயலற :
நாயக்கர்

ஆட்சி

ஆட்சி

நிறுவப்பட்ை

முடிவுற்ற

1801க்கும்

கி.பி.1736க்கும்

இலைப்பட்ை

கிைக்கிந்திய

காைத்லதத்

திரு

கம்ஜபனியின்
ராலஜயன்

தனி

மதுலர

வரைாறு எனும் தம் நூைில் முப்பிரிவுகைாய்ப் பிரித்துக் காட்டுவார். (பக .ராலஜயன்
,1974:410)
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இவற்றுள்

கம்ஜபனியின்

நிலைப்படுத்திய

பலைத்துலண

காைகட்ைத்தில்

வாழ்ந்து

ஆர்க்காட்டு
அதற்குத்

நவாபின்

துலணபுரிந்த

ஆட்சிலய

கான் சாகிபின்

ஜபயரால் கீ ழ்க்காணும் ஜதருக்கள் அலமந்துள்ைன.
6.3.1.1 கான்சா பமட்டுத் ஜதரு :
6.3.1.2 கான்சா பமட்டு 1ஆவது சந்து :
6.3.1.3 கான்சா பமட்டு 2ஆவது சந்து :
கான்சா பமட்டுத் ஜதரு, ஜதற்குமாசி வதியிைிருந்து
ீ
ஜதற்காவணி மூை வதிலய
ீ
பநாக்கிச் ஜசல்லும் ஜதருக்களுள் ஒன்று. இத்ஜதருவின் பமற்கு பநாக்கிய சந்துகளும்
கான் சாகிபின் ஜபயலரப் ஜபறுகின்றன.

6.3.2

கான்சாகிப் வரைாறு :
கீ ழ்

வரும்

லகப்பிரதிலயத்

கான்சாகிப்

தழுவியது.

வரைாறு, வரைாற்றறிஞர்

அவர்

ஆதாரமாகக்

திரு

ஜகாண்ை

முத்துக்பகானாரின்

எஸ்.சி.ஹில்

எழுதிய

வரைாறும் கான்சாகிபு சண்லை என்ற நாட்டுப்பாைலும் முதன்லம இைம் ஜபறுவன .
கான்சாகிபின்

இயற்ஜபயர்

மருதநாயகம்

.மதுலரக்கருகில்

உள்ை

ஜசாட்லைதட்டிப் பலனயூர் என்ற குக்கிராமம் அவருலைய ஜசாந்த ஊர்.குைம் பாணர்
குைம்.

இவர்

பிஜரஸ்ைன்

துலர

என்ற

ஆங்கிபையரால்

பிள்லை

பபால்

வைர்க்கப்பட்ைார். பிறப்பால் இந்துவான கான்சாகிபு இலையில் இஸ்ைாம் சமயத்லதத்
தழுவினார். நவாப் இராணுவத்தில் சிப்பாய் ஆர்ைர்ைியாகச் பசர்ந்த காைத்தில் இவர்
ஜபயர் முகம்மது யூசுப்.தன் முயற்சியால் 100 வரர்களுக்குத்
ீ
தலைவனான சுபபதார்
ஆனபின் கி.பி.1752இல் இராபர்ட் கிலைவின் பட்ைாைத்தில் பசர்ந்தான்.
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அச்சமயம் பிஜரஞ்சுக்காரருக்கும் ஆங்கிபையருக்கும் கடுலமயான பபாட்டி நிைவியது.
டூப்பையும்

சந்தாசாகிபும்

முற்றுலக

இட்டுக்

பகாட்லைக்குள் உணவுப்

ஜபாருள்கள்

ஜசல்ைவிைாமல் தடுத்தனர்.
பகாட்லைக்குள்
ஜபாறுப்லபக்

கர்னல்

அப்பணிலயத்
ைாரன்ஸ்

ஆங்கிபையருக்கு

ைாரன்ஸ்

திறம்பைச்

முகமது

கம்மந்தான்

இருந்த

முகமது

ஆங்கிபையர்

பலையின் தலைலமத்

ஆக

(Commandant)

ஜகாண்டு

பசர்ப்பிக்கும்

யூசுப்கானிைம் ஒப்பலைத்தார். யூசுப்கான்

ஜசய்யபவ, பபாரில்

யூசுலப

உணவு

நியமித்து,

தைபதி

அவனுக்கு

ஒரு

ஜவன்றதும்
எனப்

கர்னல்

ஜபாருள்படும்

தங்கப்

பதக்கமும்

பரிசைித்தார். அதில் 'முகமது யூசுப் கான் பகதூர்' என்று ஜபாறிக்கப்பட்டிருந்தது. அன்று
முதல் யூசுப், கான்சாகிப் கம்மந்தான் என்று அலைக்கப்பட்ைார். இதன்பின் கவுண்ட்
டி.வாைி

என்ற

பிஜரஞ்சு

கவர்னர்

ஆங்கிபையலரக்

ஜசன்லனலய

முற்றுலகயிட்ைபபாது

அம்முற்றுலகலயக்

முறியடித்தது.

இதற்குப்

பரிசாக

கம்மந்தானாக

நியமனம்

ஜபற்றார். ஆயினும்

1759ஜூன்

திங்கைில்
சிை

கருவறுக்கத்

திட்ைமிட்டு

கான்சாகிபின்
கான்சாகிப்,

ஆண்டுகைில்

தாக்குதல்
மதுலரக்குக்

கான்சாகிப்

தனி

உரிலம ஜபற்றவன் பபால் ஜசயல்பைபவ ஆங்கிபையர் மும்முலற முற்றுலகயிட்டு
அவலர அைித்தனர்.
6.3.3

ஜபயர் விைக்கம் :
1764ஆம்

ஆண்டு

அக்பைாபர்த்

திங்கள்

பதினாறாம்

நாள்

கான்சாகிப்

தூக்கிைிைப்பட்ைார். அவன் மரணத்திற்குப் பிறகு அவன் வாழ்ந்த வட்லை
ீ
ஆங்கிபையர்
தகர்த்ஜதறிந்தனர். அப்பகுதி

பமைாக

இருந்து

பின்

அங்கு

வடுகளும்
ீ

ஜதருக்களும்

ஏற்பட்ை பின் கான்சாகிப் பமட்டுத் ஜதரு என்று ஜபயர் ஜபற்றது என்று இசுைாமியக்
கலைக் கைஞ்சியம் கூறுகிறது. (இசுைாமியக் கலைக் கைஞ்சியம்,1979:ப.652)
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6.4

கிைக்கிந்தியக் கம்ஜபனியின் ஆட்சிக்காைம் :

6.4.1

பிைாக்பர்ன் காை நகர விரிவாக்கம் :
கி.பி.1801இல்

ஜதாைங்கிக்

கி.பி.1858இல்

வரும்வலர, மதுலர, கிைக்கிந்தியக்
நூற்றாண்டில்

விசுவநாதரால்

ஆங்கிை

அரசின்

கம்ஜபனியின் ஆளுலகக்

விரிவு

ஜபற்ற

பநரடி

கீ ழ்

மதுலர, மீ ண்டும்

ஆட்சிக்கீ ழ்

இருந்தது. 16ஆம்
இக்காைத்திபைபய

விரிவாக்கம் ஜபற்றது. அதற்குக் காரணமாக இருந்தவர், ஆளுநர் பிைாக்பர்ன் என்பவர்.
நாயக்கர் காை அகைியும், பகாட்லையும் பபார்கைால் சிலதவுற்றுக் கிைந்தன; அகைிநீர்
தூய்லமப்படுத்தப்

பைாமல்

ஜகாள்லை

பநாய்களும், ஜதாற்று

பநாய்களும்

காரணமாக இருந்தது. பிைாக்பர்ன் அகைிலய நிரப்பிக் குடியிருப்புப்
முடிவு

ஜசய்தார்.

அகைிலய

நிரப்புவபதாடு,

பபாக்குவரத்துக்குரிய சாலைகலை அலமப்பதும்

நகலர

பரவக்

பகுதியாக ஆக்க

விரிவுபடுத்துவதும்,

அவருலையப பநாக்கமாயிருந்தது.

பிைாக்பர்ன் மதுலர நகரின் சதுர அலமப்லப மனத்திற் ஜகாண்டு புதிய வதிகலை
ீ
உருவாக்கினார். 1840க்கும்
ஜசயல்படுத்தப்பட்ைது.

1842க்கும் இலைப்பட்ை காைத்தில் அவருலைய எண்ணம்

இதற்குச்

சிலறச்

சாலைக்

லகதிகைின்

பயன்படுத்தப்பட்ைது. கீ ழ்க்காணும் வதிகள்
ீ
அவ்வமயம் உருவானலவ.
6.4.4.1 கீ ைப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ
6.4.1.2 பமைப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ
6.4.1.3 ஜதற்குப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ
6.4.1.4 வைக்குப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ
6.4.1.5 கீ ை மாரட்டு வதி
ீ
6.4.1.6 கீ ை மாரட்டு 1நிர் சந்து
6.4.1.7 கீ ை மாரட்டு 2நிர் சந்து

உைலுலைப்பும்
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6.4.1.8 பமை மாரட்டு வதி
ீ
6.4.1.9 ஜதற்கு மாரட்டு வதி
ீ
6.4.1.10வைக்கு மாரட்டு வதி
ீ
6.4.1.11கிைக்கு ஜவைி வதி
ீ
6.4.1.12பமை ஜவைி வதி
ீ
6.4.1.13 வைக்கு ஜவைி வதி
ீ
6.4.1.14 ஜதற்கு ஜவைி வதி
ீ
6.4.2

புதிய ஜதருக்கைின் அலமவிைம் :
இவ்வதிகள்
ீ

சித்திலர,

ஆவணிமூை,

மாசி

வதிகளுக்கு
ீ

இலணபகாட்டில்

அலமகின்றன. அகைியின் ஜவைிப்புறத்லத ஒட்டி மாரட் வதியும்,
ீ
பகாட்லைச்சுவரின்
ஜவைிப்புறத்லத

ஒட்டி

ஜவைிவதியும்,
ீ

சான்ட்ைர்

தரும்

பமற்பகாள்

கடிதக்

குறிப்புக்கைால் அறியப்படுகிறது.
(காண்க

பி.இ.எ.5.1).மாரட்,

ஜதாைர்ச்சியாய்
இருந்தாலும்,

ஜவைிவதிகள்,
ீ

நான்கு

அலமகின்றன. ஜபருமாள்
திண்டுக்கல்,

திலசகைிலும்

பமஸ்திரி

இராமநாதபுரம்

ஆகிய

வதி
ீ

,நான்கு

இலையீடின்றித்
திலசகைிலும்

ஜவைியூர்களுக்குச்

ஜசல்லும்

ஜபருவைித் தைங்கைால் ஆங்காங்பக துண்டுபட்டுத் ஜதாைர்ச்சியின்றி அலமகிறது.
புதிய
பற்றிய

பகுதிகைில்

ஜதைிவான

சிந்தலன

அவ்வமயம், வருவாய்த்
(காண்க

பி.இ.எ

எவ்ஜவவற்லற
துலறக்கு

.5.2). மாரட்

யார்

ஆளுநர்
அவர்

வதிகைின்
ீ

யாருக்குத்

பிைாக்பர்னுக்கு
எழுதிய

தர

பவண்டும்
இருந்தது

கடிதங்கைிைிருந்து

நீைம், பாவுபபாடும்

என்பது
என்பலத

அறியைாம்.

ஜநசவாைர்க்கு

ஏற்றது

என்பதால், அலவ ஜநசவாைர்க்குத் தரப்பட்ைன. இன்றும் கீ ை மாரட், ஜதற்கு மாரட்
பகுதிகைில் ஜசௌராட்டிரரின்
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குடியிருப்பு

மிக்கிருப்பலதக்

காணைாம்.

ஜவைிவதிகலைச்
ீ

சார்ந்த

பகுதிகைில்

கிறித்தவ சலபகள் இைம்ஜபற்றன.(சாண்ைைர் ,ப .14). ஆளுநர் பிைாக்பர்ன் பணிலயப்
பாராட்டி

மதுலர

மக்கள்

எடுப்பித்த

நிலனவுச்

சின்னபம

கீ ைமாசி, ஜதற்குமாசி

வதிகைின்
ீ
சந்திப்பில் அலமயும் விைக்குத்தூண்.
6.4.3

ஜபயர் விைக்கம் :
நகர

மாரட்

விரிவாக்கத்தில்

மற்றும்

ஆளுநருக்குத்

பமஸ்திரி

துலண

ஜபருமாள்

ஜசய்த

ஆகிபயார்

உதவி

நிலுலவயாைர்

ஜபயர்கைால்

வதிகள்
ீ

அலைக்கப்பட்ைன.
6.5

ஆங்கிை அரசின் பநரடி ஆட்சிக்காைம் :
1857ஆம் ஆண்டில் நைந்த முதல் இந்திய சுதந்திரப் பபாராட்ைத்திற்குப் பின்

1858ஆம்

ஆண்டில்

இங்கிைாந்து

அரசின்

இந்தியாவில், கிைக்கிந்தியக்
பநரடி

நிகழ்ச்சிகளுள்

ஒன்லற

வைங்கப்படும்

நகர்மன்றச்

சந்து.

வைக்கு

ஆட்சியின்

நிலனவூட்டி
சாலை. இது

ஜவைிவதியில்
ீ

கீ ழ்

கம்ஜபனியின்

இந்தியா

அலமவது,
பமற்கு

விக்பைாரியா

முடிவுற்று

வந்தது. இக்காை

ைவுன்

ஹால்

ஜவைிவதியின்
ீ

அரசியின்

ஆட்சி

முடி

கட்ைத்து

பராடு

கிைக்கு
சூட்டு

என்று

பநாக்கிய
விைாநாள்

நிலனவாக விக்பைாரியா எட்வர்ட் மண்ைபம் கி.பி.1905ஆம் ஆண்டு கட்ைப்பட்ைது. அது
நகர் மன்றத்தின் சிறப்பான கூட்ைங்கள் நலைஜபறும் ைவுன் ஹாைாகப் பயன்பட்ைது.
நகர் மன்றத்தின் எதிரில், பகாவிலை பநாக்கிச் ஜசல்லும் நீண்ை சாலை
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ைவுன் ஹால் பராடு என்று அலமந்தது.தமிைார்வம் மிக்பகாரால் நகர்மன்றச் சாலை
என்று

ஜசால்ைப்படும்

இத்ஜதரு

என்பற எழுதப்பட்டுள்ைது.

மாநகராட்சிப்

பட்டியைில்

ைவுன்

ஹால்

பராடு
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இயல்

7

7.

ஜபயரீட்டுக் பகாட்பாடு

7.1

ஜதருலவக் குறிக்க வரும் ஜசாற்களும் அவற்றின் பயன்பாடும்

7.2

ஜபயர்க் கூறுகள்

7.3

ஜதருப் ஜபயரலமப்பில் பபச்சு வைக்கின் பதிவுகள்
*******************
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7.0

இவ்வியல் ,மூன்று பகுதிகைாய் அலமக்கப் ஜபறுகிறது.முதற் பகுதியில்,

ஜதருலவக்

குறிக்கும்

வைக்குச்

ஜதாகுக்கப்

ஜபறுகின்றன.

கூறுகளும்,

மூன்றாம்

ஜசாற்களும்,

இரண்ைாம்

பகுதியில்

இைக்கியங்கள்

பகுதியில்

பபச்சு

வைக்கின்

ஜதருப்

தரும்

ஜசாற்களும்

ஜபயர்கைின்

ஒைித்திரிபுகள்;

ஜபயர்க்

ஜபயர்கைின்

வரிவடிவத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ை மாற்றங்களும் பகுத்துக் காட்ைப் படுகின்றன.
7.1.1

வைக்கில் உள்ைலவ :
வதி,
ீ ஜதரு, சந்து, சாலை, பராடு, பைன் என்னும் ஜசாற்கள் ஜதருலவக் குறிக்க

இன்று பயன்படுகின்றன. அவற்றுள் 'ஜதரு' தமிழ்ச் ஜசால். 'சந்து', 'வதி',
ீ
'சாலை' என்பன
வைஜசாற்கள். 'பராடு', 'பைன் ' என்பன ஆங்கிை ஜமாைிச் ஜசாற்கள்.
7.1.1.1 வதி
ீ :
வதி
ீ என்பதற்கும், ஜதரு என்பதற்கும் ஜசால்ைகராதி, பைர் பயன்படுத்தும் பாலத
என்ற ஒபர ஜபாருலைத் தருகிறது. (தமிழ்ப் பபரகராதி,1982 ஆ:2036;2037). ஆயினும்
இச்ஜசாற்கைின் பயன்பாடு வைக்கில் பவறுபடுகிறது. எல்ைாத் ஜதருக்களும் வதிகள்
ீ
என்று ஜபயர் ஜபறுவதில்லை. வதி
ீ
என்ற வைஜமாைிச் ஜசால்லுக்கு விசாைம் என்ற
ஜபாருளுண்டு. ஜதாைக்கத்தில் நீட்சியும் அகைமும் உலைய ஜதருக்கள் வதி
ீ
என்று
ஜசால்ைப்பட்டிருக்கைாம் அவ்வதிகைில்
ீ
விைாக்களும் உற்சவங்களும் நைந்தலத ஒட்டி
வதி
ீ என்ற ஜசால், முதன்லம மிக்க ஜதருக்கலைக் குறிப்பதாயிற்று. 'பதபராடும் வதி
ீ ',
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'ரத

வதி'
ீ

என்ற

ஜபாதுவான

குறிக்கின்றன.மதுலர, ஜதான்று

ஜசால்

வைக்குகள்

சமயச்

சார்புலைலமலயக்

ஜதாட்டுக்

பகாவில்

நகராகபவ

வைர்ந்திருக்கிறது.

பகாவில் திருவிைாக்கள் நலைஜபற்ற ஜதருக்கள், வதிகள்
ீ
என்று குறிக்கப்பட்டுள்ைன.
பின்னர் இப்ஜபாருண்லம
காைத்தில்

நகரம்

மறக்கப்பட்ைது. 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆளுநர் பிைாக்பர்ன்

விரிவாக்கப்பட்ை

அைலவயாைராகப்

பணியாற்றிய

பபாது,

சாலையலமப்பில்
ஜபயரால்

'மாரட்'

நான்கு

உதவி

ஜதருக்களும்

பமஸ்திரியாக இருந்த ஜபருமாள் ஜபயரால் நான்கு ஜதருக்களும் ஜபயர்
அவற்றுள் ஜபருமாள்

நிை

பமஸ்திரி வதிகள்
ீ
ஒடுக்கமானலவ. 'வதி'
ீ
என்ற

ஜபற்றன.
ஜசால்ைின்

ஜபாருண்லம காைப்பபாக்கில் மறக்கப்பட்ைலமலய இது ஜதைிவாக்குகிறது.
7.1.1.2 சந்து :
ஜபருவதியின்
ீ

உட்பிரிவு

ஜதரு.ஜதருவின்

ஜசால்ைலமப்பில் பை வைிகள் கூடுமிைத்லதயும்
குறிக்கும்.

(தமிழ்ப்

இச்ஜசால்

இடுக்கான

குறிக்கப்

பபரகராதி
வைி

பயன்படுகிறது.

,1982 அ

பபச்சு

சந்து.

சந்து

என்பது

குறிக்கும்; இடுக்கான வைிலயயும்

:1272) பைவலகப்

என்ற ஜபாருைில்

ஆயினும்

உட்பிரிவு

ஜதருவின்

ஜபாருைலமதி
குறுகிய

வைக்கில், ஜதரு, சந்து

உலைய

உட்பிரிவிலனக்
என்ற

ஜசாற்கள்

மிகுதியாய் பவறுபடுத்தப்படுவது இல்லை.
7.1.1.3 பராடு, சாலை :
வதி,ஜதரு
ீ

சந்து

என்பன

ஊருக்குள்

மக்கள்

நலைபாலதயாகப்

பயன்படுத்தும்

இைங்கலைக் குறிக்கின்றன. பராடு, சாலை என்னும் ஜசாற்கள் ஊர்கலை இலணக்கும்
ஜபருவைிகலைச் (Highways) சுட்டுகின்றன.
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சான்று: திருப்பரங்குன்றம் பராடு
காமராசர் சாலை
7.1.2

ஏட்டில் பயின்றலவ :
பண்லை

இருக்கும்

இைக்கியங்கைில், மறுகு, ஜதரு

ஜதருக்கலைக்

குறித்தன.

என்ற

ஜசாற்கள்

என்ற

'மறுகு'

ஜசால்

ஊருக்கு

உள்பை

திருக்குறைிலும்,

திருமுருகாற்றுப் பலையிலும், ஜதருலவக் குறிக்கிறது.
"அறிகிைார் எல்ைாரும் என்பறஜயன்

காமம்

மறுகின் மறுகும் மருண்டு "
(திருக்குறள், எண் 1139)
"மாைமைி மறுகிற் கூைல் "
(திருமுருகு, அடி 71)
புறநானூற்றிலும், குறுந்ஜதாலகயிலும், 'ஜதரு' இைம் ஜபறுகிறது.
"........................................ஜதருவு
மாமறுகைின்

மயக்குற்றன "
(புறம் 345, வரி 2-3)

"வாரல்

வாைிய லரய ஜவந்ஜதருபவ "
(குறுந்.பா-139)

அத்தம், கைம் என்ற ஜசாற்கள் ஊருக்கு ஜவைிபய உள்ை அருஜநறிகலைக் குறிக்கப்
பயன்பட்ைன.
"ஆைிைத்த மாகிய காபை"
(புறம் 23; அடி 22)
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இைக்கியங்கைில்

வரும்

ஜதருலவக்

குறிக்கும்

இரு

ஜசாற்களுள்

மறுகு

என்னும் ஜசால்ைின் ஆட்சி இன்லறய ஜதருப்ஜபயர் அலமப்பில் இல்லை.
7.2

ஜபயர்க் கூறுகள் :
ஜதருப்

ஜபயர்கைில், அடிப்பலைக்

கூறுகள், விைக்கக்

கூறுகள், ஈற்றுருபுகள்

என்ற முப்பகுதிகள் காணப்படுகின்றன.
7.2.1 ஈற்றுருபுகள் :
வதி,
ீ
ஜதரு, சந்து, பைன், பராடு, சாலை

என்பன

ஆய்வுக்குட்பட்ை

ஜதருப்

ஜபயர்கைில் ஈற்றுருபுகைாய் அலமகின்றன.
வதி,
ீ

ஜதரு,

சந்து

என்பன

ஜபரும்பான்லமயாய்

வரும்

ஈற்று

உருபுகள்.

சிறுபான்லமப் ஜபயர்கள் 'பைன்' என்ற ஈற்றுருபு ஜபறுகின்றன. ஜபருவைிப் பாலதகள்
மட்டும்

'பராடு,

'சாலை'

எனும்

உருபுகலைப்

ஜபறுகின்றன.

ஈற்று

உருபுகள்,

அடிப்பலைக் கூறுகபைாடு இலணந்பத வருகின்றன. தனித்துப் ஜபயராவதில்லை.
குடியிருப்புகள்,
ஜதருக்கள்
காைத்தில்

அக்ரஹாரம்,பாலையம்

இருந்தாலும்
ஜதருக்கள்

அலவ

ஜபயரிைப்

என்று

ஜபயர்

ஜபயரிைப்படுவதில்லை.
படுகின்றன.

இந்த

இரு

ஜபறும்பபாது
குடிபயற்றம்

அவற்றுள்
ஜபருகிய

நிலைகலையும்

ஜபயர்கள் காட்டுகின்றன.
சான்று:கட்றாப்பாலையம் - ஈற்றுருபு ஜபறாமல் வந்த ஜபயர்
பமை நாப்பாலையத்ஜதரு - ஈற்றுருபு ஜபற்று வந்த ஜபயர்

ஜதருப்
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7.2.2

அடிப்பலைக் கூறுகள் :
ஜதருவிலுள்ை பகாவில், பள்ைி, நீர்நிலை பபான்ற பைரறிந்த இைப்ஜபயர்கள்,

ஜதருவில்

வாழும்

ஜபரும்பான்லமபயாரின்

இனப்ஜபயர், அவர்தம்

ஜதாைிற்

ஜபயர்

அல்ைது ஜதருவில் வாழ்ந்த ஜசல்வாக்கு மிக்க தனிமனிதனின் ஜபயர் என்பன ,பை
ஜதருக்கைினிலையில்

ஒரு

ஜதருலவ

இனங்காட்டும்

அடிப்பலைக்

கூறுகைாய்த்

ஜதருப்ஜபயரில் இைம் ஜபறுகின்றன.
சான்று : அடிப்பலைக்கூறு
ஜைாமுனி பகாவில் ஜதரு - பகாயிற்ஜபயர்
நல்ைதண்ணர்ீ கிணற்றுச் சந்து

-

} இைப்ஜபயர்
பள்ைிக்கூைம் சந்து

-

பாண்டிய பவைாைர் ஜதரு - இனப் ஜபயர்
தட்ைாரச் சந்து - ஜதாைிற் ஜபயர்
கந்தமுதைி ஜதரு - ஆட்ஜபயர்
இைப்ஜபயர்களுள் பகாவிற் ஜபயர்கள் இருபது விழுக்காட்டு அைவிலும் கிணறு,
படித்துலற

என்றும்

நீர்நிலைப்

ஜபயர்கள்

இரு

விழுக்காட்டு

அைவிலும், பள்ைிப்

ஜபயர்கள் ஒரு விழுக்காட்டுக்குக் குலறவாகவும் அலமகின்றன.
ஜபரும்பான்லம
காட்ைப்படுகின்றன.

ஜபறும்

அடிப்பலைக்

கூறுகள்

-

கீ பை

பட்டியைிட்டுக்
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ஊர்ப்

ஜபயர்கைில்

மிகுதியாய்

அலமயும்

விைங்குப்

ஜபயர்களும், தாவரப்

ஜபயர்களும், ஜதருப் ஜபயர்கைில் மிகக் குலறவாய் உள்ைன. ஆய்வுப் பரப்பில், அலவ
ஒரு விழுக்காட்டுக்கும் குலறந்த அைவிபைபய இைம் ஜபறுகின்றன.
7.2.3

விைக்கக் கூறுகள் :
அலையாைம்

காட்ை, அடிப்பலைக்

கூறு

மட்டும்

பபாதாது என்ற

நிலையில்

அடிப்பலைக் கூறுகபைாடு விைக்கக் கூறுகளும் தரப்படுகின்றன. விைக்கக் கூறுகள்,
விைக்கக்

கூறுகைாக

மட்டும்

அலமவன,

அடிப்பலைக்

கூறாகவும்

விைக்கக்

கூறாகவும் அலமவன என்று இரு திறத்தனவாய் அலமயும்.
7.2.3.1 விைக்கக் கூறுகைாய் மட்டும் அலமவன :
மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர்கைில் பலைய, ஜபரிய, புது, குறுக்கு, ஊடு, என்னும்
ஜபயர் அலைகளும், எண்ணுப் ஜபயர்களும், திலசப் ஜபயர்களும் விைக்கக் கூறுகைாய்
மட்டுபம

வருகின்றன.

இலவ

அடிப்பலைக்

ஜபயர்கைில் வருவதில்லை.
சான்று:
ஜபரிய வலையல் காரத் ஜதரு
பலைய ஜசாக்கநாதர் பகாவில் ஜதரு
நாயக்கர் புதுத்ஜதரு
நாயக்கமார் குறுக்குச் சந்து
பமை நாப்பாலைய ஊடு சந்து
காமாட்சியம்மன் பகாவில் 1நிர் சந்து
நாயக்கமார் ஜதற்கு 1நிர் சந்து

கூறுகபைாடு

இலணயாமல்

ஜதருப்
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7.2.3.1.1 ஜபயர் அலைகள் :
ஜபரிய வலையல் காரத் ஜதரு என்று ஒரு ஜதரு அலைஜமாைி ஜபறும் பபாது,
மற்றது

வலையல்காரத்

ஜபரிது

என்று

ஜதரு

ஜசால்லும்

என்று

பபாபத

அலைஜமாைி ஜபறுவது
மற்றது

சிறியது

இல்லை

என்பது

.ஒன்லறப்

ஜபறப்படுதைால்,

அலைஜமாைி இல்ைாமல் வலையல்காரத் ஜதரு என்று ஜசால்ைப்படும்.
இரு சந்துகைின் இலையில் அல்ைது இறுதி முலனயில், அவற்லற இலணத்து
அலமயும்

சந்து

குறுக்குச்

சந்து

என்றும், ஊடு

சந்து என்றும்

ஜபயர்

ஜபறுகிறது.

குறுக்கு, ஊடு என்ற இரு ஜபயர்களும் ஒபர அலமப்லபக் குறிக்கும் இரு ஜபயர்கைாய்
அலமகின்றன.
7.2.3.1.2 எண்ணுப் ஜபயர்கள் :
ஒபர ஜபயரில் ஒன்றுக்கு பமற்பட்ை சந்துகள் அலமயும் பபாது அலவ எண்கள்
ஜபறுகின்றன.
சான்று :
சித்திரக்காரத் ஜதரு 1ஆவது சந்து
சித்திரக்காரத் ஜதரு 2ஆவது சந்து
சித்திரக்காரத் ஜதரு 3ஆவது சந்து
எண்ணுப்

ஜபயர்கள்

ஈற்றுருபுக்கு

முன்னர்

வருவபதாடு

ஈற்றுருபுக்கு

பின்னரும் வருகிற அலமப்லபப் ஜபயர்கள் காட்டுகின்றன.
பாண்டிய பவைாைர் 1நிர் சந்து
பச்சரிசிக்கார சந்து நிர் 2
ஆங்கிைத்தில் Street No:1 என்று ஜசால்லும் ஜதாைரலமப்லபப் பின்பற்றியதன்
விலைவாய், ஈற்றுருபின் பின் எண் வரும் அலமப்பு ஏற்பட்டுள்ைது.
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7.2.3.1.3 திலசப் ஜபயர்கள் :
திலசப்
திலசயலமப்லப

ஜபயர்கள்

நகரின்

உட்ஜகாண்டு

கிைக்கு,

பமற்கு,

வைக்கு,

ஜதற்கு

அலமக்கப்பட்டுள்ைன. அடுத்தடுத்து இரு

எனும்

ஜதருக்கள்

ஒபர ஜபயரில் அலமயும் பபாது அவ்விரு ஜதருக்களுக்கும் இலைப்பட்ை இைத்லத
லமயமாய்க் ஜகாண்டு திலசகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன.
வைக்குச்

சித்திலர

வதியின்
ீ

வைக்கு

பநாக்கிய

சந்துகைாய்ப்

பட்ைமார்

ஜதருக்கள் அலமகின்றன. அவற்றுள் பமற்குத் திலச சார்ந்தது பமைப்பட்ைமார் ஜதரு
எனவும், கிைக்குத் திலச சார்ந்தது கீ ைப்பட்ைமார் ஜதரு எனவும் வைங்குகின்றன.
எதிஜரதிர்ச் சந்துகளும் திலசப் ஜபயர்கள் ஜபறுகின்றன. ஜதாட்டியன் கிணற்றுச்
சந்து,

ஜதற்காவணி

அலமயும்

அச்சந்தின்

மூை

வதியின்
ீ

இருபுறமும்

ஜதற்கு

பநாக்கிய

ஜசட்டிமார்

வாழும்

அவற்றுள் கிைக்கு பநாக்கிப் பிரிவது கீ ைச்

சந்து.

வைக்கு

ஜதருக்கள்

ஜதற்காய்

அலமகின்றன.

ஜசட்டி ஜதரு என்றும் பமற்கு பநாக்கிப்

பிரிவது பமைச் ஜசட்டி ஜதரு என்றும் ஜபயர்கள் ஜபறுகின்றன.
சிறிய ஊர்கைில், திலசப் ஜபயர், ஜதருப்

ஜபயரின், அடிப்பலைக் கூறாய் வர

இயலும்.
சான்று:
ஜதற்குத் ஜதரு
வைக்குத் ஜதரு
மதுலர பபான்ற ஜபரிய ஊர்கைில் ,திலசப் ஜபயர்கள் அடிப்பலைக் கூறாய்த்
தனித்து வருதல் இல்லை.
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7.2.3.2 அடிப்பலைக்கூறுகள் விைக்கக் கூறுகள் ஆதல் :
சமயம், இனம், ஜதாைில், தனிமனிதர் என அலமயும் அடிப்பலைக்கூறுகள், ஒன்று
மற்ஜறான்றுக்கு விைக்கக்கூறாகும் நிலையும் உண்டு.
சான்றாகப் பூக்காரச் சந்துகளுள் ஒன்று துலுக்கர் பூக்காரச் சந்து என்று ஜபயர்
ஜபறுவலதக்

காட்ைைாம்.மதுலரயில்

பூக்காரச்

சந்துகள்

பை

இருப்பதால்,

பவறு

பிரித்துக் காட்ை சமயப் ஜபயர் விைக்கக் கூறாய் வருகிறது. இதுபபாை, அடிப்பலைக்
கூறுகள் அலனத்தும், ஒன்று மற்றதற்கு விைக்கமாய் அலமதல் உண்டு.
ஜசௌராஷ்ட்ரா ஸ்கூல் சந்து --- இைத்திற்கு, இனப்ஜபயர் விைக்கக்கூறு ஆகிறது.
வடுக தட்ைாரச் சந்து --- ஜதாைிலுக்கு இனப்ஜபயர் விைக்கக்கூறு ஆகிறது.
பமைக்பகாபுர நமச்சிவாயபுரம் சந்து --- தனிமனிதர் ஜபயருக்கு, சமயம் சார்ந்த
ஜபயர் விைக்கக் கூறு ஆகிறது
ஜதருப்

ஜபயர்கைில்

விைக்கக் கூறுகள்

மிகுந்திருத்தலுக்கு

நகரின்

பிரிவும்

மக்கட் ஜசறிவும் காரணமாகின்றன.
7.3

ஜதருப் ஜபயரலமப்பில் பபச்சு வைக்கின் பதிவுகள் :
பபச்சு வைக்கில் ஏற்படும் ஜமாைி மாற்றங்களுள் சிை, ஜபயரின் வரிவடிவத்தில்

மாற்றங்கள்

ஏற்பைக்

காரணமாகின்றன.

அங்ஙனம்,

வரிவடிவில்,

பாதிப்லப

ஏற்படுத்தியுள்ை ஒைித்திரிபுகள் மட்டும் இப்பகுதியில் பகுத்துக் காட்ைப்படுகின்றன.
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7.3.1

ஓரினமாதல் :
ஒரு

ஜசால்லுக்குள்பைபய, ஒைிச்சூைைின்

ஜசல்வாக்கால், ஓரினமாதல்

நிகை

வாய்ப்புண்டு. அங்ஙனம் திரிபுற்று அலமந்த ஜபயர் 'கருகப்பிள்லைக் காரத்ஜதரு'. இதன்
மூைவடிவம்

'கறிபவப்பிலைக்காரத்ஜதரு'

கறிபவப்பிலைலயக்
முதைலசயில்
மயக்கம்

கருவப்பிலை

உள்ை

ககர

என்பர்.

ஒைியின்

என்பதாகும்.
'கருவப்பிலை'

பபச்சு
யில்

உள்ை

ஜசல்வாக்கால், கருகப்பிலை

காரணமாய் கருகப்பிலை, கருகப்பிள்லை

வைக்கில்
வகரம்,

ஆகிறது. ை,ை,

ஆகி, கருகப்பிள்லைக்காரத்ஜதரு

என்று வைங்குகிறது.
கறிபவப்பிலை ----------->கருவப்பிலை
கருவப்பிலை ------------->கருகப்பிலை
கருகப்பிலை -------------->கருகப்பிள்லை
இம்மாற்றம், 'கருகப்பிள்லை' என்பது ஜவள்ைாைர் இனத்லதச் பசர்ந்த ஒருவரின்
இயற்ஜபயராக

இருக்கைாபமா

என்ற

ஐயத்லத எழுப்பினாலும்

ஜதாைிற்

ஜபயர்த்

ஜதருக்கள் ஜபறும் 'கார' என்ற அலைஜமாைி, அந்த ஐயத்லத நீக்கி வைிப்படுத்துகிறது.
7.3.2

ை,ை மயக்கம் :
மதுலரப்

பகுதியில்

ைகர,

ைகர,

ைகரங்கைின்

ஒைிப்பில்

பவற்றுலம

காட்ைப்படுவதில்லை. இதற்குக் கருகப்பிள்லைக்காரத் ஜதருபவாடு ,பசாைிய ஜசட்டித்
ஜதருவும் சான்றாகிறது. பசாைிய ஜசட்டித் ஜதருபவ, பசாைிய ஜசட்டித் ஜதரு என்று
எழுதப்படுகிறது.
7.3.3

கிலை ஜமாைிகைின் தாக்கம் :
பமைச்

ஜசட்டித்

ஜதருவும், கீ ைச்

ஜசட்டித்

ஜதருவும்

'பமைச் ஜசட்டிய ஜதரு' என்றும் 'கீ ைச் ஜசட்டிகள் ஜதரு'

ஜபயர்ப்

பைலககைில்,

(140)

என்றும் எழுதப்பட்டுள்ைன.
ஜசட்டியார்

என்ற

இனப்ஜபயர்

,அவ்வினத்தாரின்

பபச்ஜசாைி

முலறப்படி,

'ஜசட்டியள்' என்றாகிறது.எழுத்தில் அது 'ஜசட்டிகள்' என்றும், ைகர ஜமய்லய இைந்து
'ஜசட்டிய' என்றும் நிற்கிறது.
கீ ைச் ஜசட்டியள் ஜதரு ---------->கீ ைச் ஜசட்டிகள் ஜதரு.
பமைச் ஜசட்டியள் ஜதரு ------------> பமைச் ஜசட்டிய ஜதரு.
7.3.4

அலச ஜகைல் :
உச்சரிப்பில், விலரவு காரணமாகச் சிை ஜசால்ைலசகள் விடுபட்டுப் பபாவது

உண்டு. ஜசால்ைலசகள் விடுபட்ை ஜபயர்கைாக
கான்சா பமட்டுத் ஜதரு
ஆதம்சா சந்து
என்பன அலமகின்றன.
கான்சாகிப், ஆதம்சாகிப் என்ற ஜபயர்கள் ஈற்றலச ஜகட்டு, கான்சா, ஆதம்சா
என்று அலமகின்றன.
7.3.5

ஜமய் ஜகைல் :
விலரவு

காரணமாக

ஜமாைி

இலையில்

ஜமய்

ஜகட்டு

நிற்பதற்கு

மகால்

ஜதருக்கள் ,மால் 1ஆவது ஜதரு, மால் 2ஆவது ஜதரு என்று எழுதப்படுவலதச் சான்று
காட்ைைாம்.
மகால் (-க் ) -----> மால்
7.3.6 கூட்டுச் ஜசால்ைாக்கம் :
ஒைிச்சூைலைக் காரணமாய்க் காட்ை முடியாத ஜமாைி மாற்றங்களும், ஜதருப்
ஜபயர்கைில் உள்ைன.
துருக்கியர் சந்து ---------> துலுக்கர் சந்து
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துருக்கியிைிருந்து வந்பதாலரக் குறிக்கும் 'துருக்கியர்' என்ற ஜசால் ,துலுக்கர்
என்று

மாறி

சார்ந்தவர்கள்.

வைங்குகிறது
இசுைாமியலர,

துருக்கியர்
வைக்கில்

குறிப்பிடுகின்றனர். துருக்கியர் என்று
சிந்தலனயும்

உைன்

அலனவரும்
முசுலீம்கள்

இசுைாமிய

என்றும்

பிற

சமயத்லதச்
சமயத்தவர்

ஜசால்லும்பபாது, அவர்கள் முசுலீம்கள் என்ற

வருவதால், துருக்கியர்

,முசுலீம்கள்

பிலணந்து துலுக்கர் என்று ஆகியிருக்க பவண்டும்.
*****************

என்ற

இரு

ஜசாற்களும்
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இயல்

8

8.

ஜபயர் மாற்றங்கள்

8.1

மாற்றங்கலை நிகழ்த்தும் கூறுகள்

8.1.1

அரசியல் ஜசல்வாக்கு

8.1.2

சமயச் ஜசல்வாக்கு

8.1.3

குறிப்பிட்ை இனத்தவரின் ஜசல்வாக்கு

8.1.4

தனிமனிதர் ஜசல்வாக்கு

8.1.5

ஜதாைில் இைங்கைின் பதாற்றம்

8.2

மாற்றங்களுக்கு இைம் தரும் சூைல்கள்

8.3

மாற்றங்களும் மக்கள் மனப்பபாக்கும்
*******************************
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8.

ஜபயர் மாற்றங்கள்

8.0

இவ்வியைில், அரசியல், சமய, தனிமனித, இனச்ஜசல்வாக்குகள், ஜதருப்ஜபயர்

மாற்றங்களுக்குக்
எடுத்துக்

காரணமாதலும், ஜபயர்

மாற்றம் பற்றிய

காட்ைப்படுகின்றன. மாற்றங்களுக்கு உள்ைான

மக்கள்

மனப்பாங்கும்

ஜதருக்கைில்

பலைய, புதிய

ஜபயர்கள் பட்டியைிட்டுக் காட்ைப் ஜபறுகின்றன.
8.1

மாற்றங்கலை நிகழ்த்தும் கூறுகள் :
வட்டு
ீ
மலனப் பத்திரங்கைில், இன்ன ஜதருவிைிருக்கும், இன்ன எண்ணுலைய

இல்ைம்

என்று

உலைலமலய

இன்றியலமயாததாய்

அலையாைம்

இருக்கிறது.

நிகழ்வதில்லை. ஆயினும்
முயற்சி, மாற்றங்கலை

காட்டும் கூறுகைில்

இதனால்

அரசியல், சமய

உறுப்பினர்கைால்

வைக்கிலும்

சிை

ஜபயர்

முன்

ஜபயர்
எைிதாக

தனிமனிதரின்

மாற்றங்கள், மாநகராட்சி

ஜமாைியப்பட்டு

மாற்றங்கள்

மாற்றங்கள்

சாதிச் ஜசல்வாக்குலைய

நிகழ்த்துகிறது. ஜபயர்

மாநகராட்சி

ஜபயர்

ஜதருப்

மன்றில்,

ஏற்கப்படுகின்றன.

மக்கள்

இவ்விருவலகப்

ஜபயர்

நிகழ்கின்றன.

மாற்றங்களும் இவ்வியலுள் பநாக்கப்படுகின்றன .
8.1.1

அரசியல் ஜசல்வாக்கு நிகழ்த்திய மாற்றங்கள் :
இராமநாதபுரம் பராடு ,திண்டுக்கல் பராடு, வைக்குச் சித்திலர 1நிர் சந்து என்ற

மூன்று ஜதருக்களும் முலறபய பநதாஜி பராடு, காமராஜர் சாலை, தியாகி தாயம்மாள்
சந்து என்ற அரசியல் ஜதாைர்புலையார் ஜபயர்கைாக மாற்றப்பட்டுள்ைன.
8.1.1.1 திண்டுக்கல் பராடு ----->பநதாஜி பராடு
1945இல் விமான விபத்தில் சுதந்திரப் பபாராட்ை வரர்
ீ
பநதாஜி இறந்தார்.நாடு
சுதந்திரம் ஜபற்ற மறு ஆண்டில் திண்டுக்கல் பராடு, பநதாஜி
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பராடு எனப் ஜபயர் மாற்றம் ஜசய்யப்பட்ைது.
8.1.1.2 வைக்குச் சித்திலர 1நிர் சந்து -------->தியாகி தாயம்மாள் சந்து:
தியாகி தாயம்மாள் மதுலர நகரில் வாழ்ந்த சுதந்திரப் பபாராட்ை வரர்.
ீ
1927இல்
காங்கிரசுக் கட்சியில் பசர்ந்தார். 1930இல் பவதாரண்யத்தில் நைந்த சத்தியாக்கிரகத்தில்
கைந்து ஜகாண்ைார். 1931இல் நைந்த அயல்நாட்டுத் துணி மறியைில் முன்னணியில்
நின்று

ஓராண்டு கடுங்காவல்

தண்ைலன

ஜபற்றார். நாடு

விடுதலை

ஜபற்ற

பின்,

நகராட்சி உறுப்பினராகப் பணியாற்றினார். 1957இல் ஜூலைத் திங்கைில் தாயம்மாள்
மலறந்தார். அந்த ஆண்பை அவருலைய ஜபயலர, வைக்குச் சித்திலர 1நிர் சந்துக்கு
இைபவண்டும்

என்ற

தீர்மானம்

நகராட்சியின்

அலனத்துக்

கட்சி உறுப்பினராலும்

ஜகாண்டு வரப்பட்ைது,(த .எ .5)
8.1.1.3 இராமநாதபுரம் பராடு --------->காமராஜர் சாலை :
காமராஜர்

2.10.1975இல்

இறந்தார்.இராமநாதபுரம்

பராடு

என்ற

ஜபயலர,

காமராஜர் சாலை என்று மாற்றும் தீர்மானம் 14.7.1976 ஆம் நாைில் நகராட்சி மன்றில்
ஜகாண்டு வரப்பட்டு, 25.8.1976 ஆம் நாைில் நிலறபவறியது. (ஊர் வைர்ச்சி மற்றும்
உள்ைாட்சித் துலற ஆலண எண் - G.O.M.S.No :1503).
8.1.2

சமயச் ஜசல்வாக்கு :
உப்புக்காரத்

ஜமாய்தீன்

ஜதரு,

ஆண்ைவர்

கவர்ன்ஜமன்ட்
சந்து

ஆஸ்பத்திரி

என்றும்,

மாற்றப்பட்டுள்ைலம இவ்வலகக்குச் சான்று.

பராடு,

திருப்பரங்குன்றம்

என்பன
பராடு

முலறபய
என்றும்
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8.1.2.1 உப்புக்காரத் ஜதரு -------->ஜமாய்தீன் ஆண்ைவர் சந்து :
உப்புக்காரத் ஜதரு, ஜதற்கு வாசைில் உள்ை முலகதீன் ஆண்ைவர் மசூதியின்
கிைக்குப்

புறத்தில்

இத்ஜதருவிலும்,

இதன்

உள்ைது.
உட்

மசூதிலயச்
சந்துகைிலும்

சுற்றி

இசுைாமியர்

மிகுதியாக

இல்ைங்கள்

உள்ைன.

இசுைாமியர்,

இத்ஜதருக்கலைப் பள்ைிவாசைின் ஜபயபராடு பசர்த்து முலகதீன் ஆண்ைவர் 1நிர் சந்து,
முலகதீன்

ஆண்ைவர்

2நிர்

சந்து, முலகதீன்

ஆண்ைவர்

3நிர்

சந்து, முலகதீன்

ஆண்ைவர் 4நிர் சந்து என்று வைங்குகின்றனர். இச்சந்துகள் அலனத்தும் முகமதியர்
சந்து என்ற ஒபர ஜபயரில் மாநகராட்சிப் பட்டியைில் இைம்ஜபறுகின்றன.
8.1.2.2 பமை

மாரட்டு

வதி
ீ

--->கவர்ன்ஜமன்ட்

ஆஸ்பத்திரி

பராடு

--->பலைய

கவர்ன்ஜமன்ட் ஆஸ்பத்திரி பராடு --->திருப்பரங்குன்றம் சாலை :
பமை மாரட்டு வதியில்
ீ
அரசு மருத்துவமலன ஜசயல்பட்டு வந்தது. அதனால்
அத்ஜதரு, மாரட்டு வதி
ீ
என்று குறிக்கப்பைாமல், கவர்ன்ஜமன்ட் ஆஸ்பத்திரி பராடு
என்று

அலைக்கப்பட்ைது. மருத்துவமலன பகாரிப்பாலையத்திற்கு இைம் மாறியதும்

ஜதருப்ஜபயர், பலைய என்ற
பராடு

என்று

அலைஜமாைிபயாடு, பலைய கவர்ன்ஜமன்ட் ஆஸ்பத்திரி

வைங்கியது.

இப்பபாது

மிகச்சிைபர. திருப்பரங்குன்றத்தில்
வைியாய்ச்

பால்

ஜசல்வதால், இத்ஜதருவுக்குத்

இப்பலைய

காவடி

எடுத்துச்

திருப்பரங்குன்றம்

ஜபயலர

அறிந்பதார்

ஜசல்பவார்,
சாலை

என்ற

இத்ஜதரு
சமயத்

ஜதாைர்பான ஜபயர் நிலைத்துள்ைது.
8.1.3

குறிப்பிட்ை இனத்தவரின் ஜசல்வாக்கு :

8.1.3.1 சாயக்காரச் சந்து --->பா .ம .பாண்டியநாைார் சந்து
ராஜா திருமலை முத்துப்பிள்லை சந்து --->பி.வி.பசாமசுந்தர நாைார் சந்து :
சாயக்காரச் சந்து ,ராஜா திருமலை முத்துப் பிள்லை சந்து என்பன
சித்திரக்காரத் ஜதருவின் உட் சந்துகள் .அங்கு திருமலை நாயக்கர்
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காைத்தில்

ஆந்திராவிைிருந்து

வரவலைக்கப்பட்ை

கலைஞர்கள்

மானியம் ஜபற்று ஓவியக்கலைலயபய ஜதாைிைாகக் ஜகாண்டு
குடும்பங்கள்

அங்கு

இருந்தன. அவ்வமயம்

எண்ணப்பட்ைவர்களுக்கு
அங்ஙனம்

அத்ஜதருவில்

ஒதுக்கப்பட்ை

தாழ்ந்த

நாைார்

ஏற்பட்ை

சமுதாய

மாற்றத்தால்

குடும்பங்கள்

அருகி

,அப்பகுதி

முழுவதும்

மண்டிகைாய்

மாறியுள்ைன. இரு

சந்துகைின்

ஜபயர்கைாய்

மாற்றப்பட்டுள்ைன.தற்சமயம்

உரிலம

இனமும்

ஆண்டுகைில்

ஏறத்தாை முன்னூறு

இனத்லதச்

பபாக்குவரவு

இனங்களுள்

வாழ்ந்தனர். அரசு
என்று

மறுக்கப்பட்டிருந்தது.

ஒன்று. கைந்த

அறுபது

ஜதருவில்

ஓவியர்

,சித்திரக்காரத்
நாைார்

இனத்தவரின்

ஜபயர்களும்

(1981)

சார்ந்பதார்

இரண்டு

நாைார்

ஜவல்ை

இனத்தவரின்

ஓவியர்கள்

மட்டுபம

பலைய அலமப்லப நிலனவுபடுத்துபவாராய் அங்கு வாழ்கின்றனர். இம்மாற்றத்தில்
நாைார் இனத்தவரின் சமூகவரைாறும் பிலணந்துள்ைது .
நூறாண்டுகளுக்கு முன்னர், சாத்தங்குடி, சிவகாசி, திருமங்கைம், விருதுநகர்,
அருப்புக்பகாட்லை,

பாலையம்பட்டி

ஆகிய

ஊர்கைிைிருந்து

நாைார்

இனத்தவர்

பைசரக்கு சாமான்கலைப் ஜபாதி மாடுகைில் கட்டி ஏற்றிக்ஜகாண்டு, கால்நலையாகபவ
மதுலர வந்து வணிகம் ஜசய்து திரும்பினர். அவர்கள் சிறுகச் சிறுகக் கீ ை மாசி வதிப்
ீ
பகுதியில்

கலைகள்

கட்டி, வணிக

மக்கலையும், உறவினலரயும்

வைம்

வரவலைத்து

ஜபருக்கித்

தத்தம்

மதுலரயிபைபய

ஜசாந்த
தங்க

ஊரிலுள்ை

முற்பட்ைனர்.

தற்பபாதும் ஒவ்ஜவாரு ஊர் மக்களும் தத்தம் ஜசாந்த ஊருக்குச் ஜசன்று குைஜதய்வ
வைிபாடு ஜசய்வலதக்

ஜகாள்லகயாய்க்

ஜகாண்டுள்ைனர். வாணிப

முயற்சி

நீண்ை

காைமாக நலைஜபறுகிறது. எனினும் 1910ஆம் ஆண்டில், ராவ் பகதூர் இரத்தினசாமி
நாைாரின்

முயற்சியால்

இனத்தாரின்
உைன்பசர

வைர்ச்சிலய
எந்தச்

பதாற்றம்

ஜபற்ற

மகாஜன

நிலைப்படுத்தியது எனைாம்.

சித்திரக்காரத்ஜதருவில்

இல்ைாதிருந்தபதா, அபத

நாைார்
நாைார்

சங்கபம,

நாைார்

உலைப்பும்

ஒற்றுலமயும்

இனத்தவருக்கு

நுலைவுரிலம
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சித்திரக்காரத்

ஜதருவில்

ஜசய்யைாயினர்.

(த

.எ

நாைார்கள்

ஜபரும்பான்லமயினராய்

இவ்வைர்ச்சிலயத்

.36)

ஜதருப்ஜபயர்

வணிகம்

மாற்றம்

மிக

நுண்லமயாய்ச் சுட்டுகிறது
பா.ம.பாண்டிய

நாைார்,

சாயக்காரச்

லவத்திருந்தார். பி.வி.பசாமசுந்தர

நாைார்

சந்தின்
இந்திய

பமற்குப்

பகுதியில்

கலை

சுதந்திரப் பபாராட்ைத்தில்

பங்கு

ஜகாண்பைாருள் ஒருவர்.வைக்கு மாரட்டு வதியிைிருந்த
ீ
இவருலைய கலை, பபாராட்ை
வரர்கள்
ீ

கூைவும், பபாராட்ைத்

ஜபறவும்

வாய்ப்பாயிருந்த

மிகச்

திட்ைங்கள்
சிை

உருவாகவும், காயம்பட்பைார்

இைங்கைில்

ஒன்றாய்

சிகிச்லச

இருந்தது. (கந்தசாமி,

லவ.,1981:74). இப்ஜபயர் மாற்ற முயற்சிகலை பமற்ஜகாண்ைவர் மாநகராட்சி மன்ற
உறுப்பினர் விநாயகமூர்த்திநாைார் ஆவார்.
8.1.3.2 பள்ைத்ஜதரு --->வித்வான் ஜபான்னுசாமிப் பிள்லை சந்து :
பூக்காரப் பள்ைத்ஜதரு --->சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதரு:
வைக்குப் பாண்டியன் அகிழ் ஜதருவின் கிைக்குப் பகுதி பள்ைத்ஜதரு என்றும்,
பமற்குப் பகுதி பூக்காரப் பள்ைத்ஜதரு என்றும் வைக்குப் ஜபயர் ஜபற்றிருந்தது. இவ்விரு
ஜதருக்கைிலும்
அவர்கள்

ஜசங்குந்த

முயற்சியால்

இலச பவைாைர்
பள்ைத்ஜதருவின்

ஜபரும்பான்லமயினராய்
ஜபயர்

இலச

பவைாைர்

வாழ்ந்தனர்.
இனத்லதச்

பசர்ந்தவரும் ஜபரும்புகழ் ஜபற்ற நாதசுரக் கலைஞருமான வித்வான் ஜபான்னுசாமிப்
பிள்லையின் ஜபயலரப் ஜபற்றது.
பூக்காரப் பள்ைத்ஜதருவில் வாழ்ந்த இலசக்குடும்பங்கள் சிை தம் நிலை மாறித்
தாழ்ந்து பபாயின. பள்ைத்ஜதரு என்ற ஜபயர் சிவப்பு விைக்குப் பகுதி என்று ஜபாருள்
தரும்

நிலை

ஏற்பட்ைது.

இலதப்

அத்ஜதருவில் குடிபயறி, ஜதருப் ஜபயர்

பயன்படுத்தி

பவற்று

மாநிைத்தவர்

சிைரும்
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பமலும்

ஜகடுவதற்குக்

காரணமாயினர். அவர்கள்

அலனவலரயும்

1944இல்

புருபஷாத்தம பிள்லை என்பவர் காவல் துலறயினரின் உதவிபயாடு ஜவைிபயற்றி,
ஜதருப் ஜபயலரயும் பள்ைத்ஜதரு என்பதிைிருந்து சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதரு
என்று மாற்றியலமத்தார். (த .எ .24)
8.1.3.3 ஜசக்கடிச் சந்து --->ஜசௌராஷ்டிரா சந்து
ஜசக்கடிச்

சந்து

,பமைமாசி

வதியின்
ீ

கிைக்கு

பநாக்கிய

சந்து. எண்ஜணய்ச்

ஜசக்குகள் இருந்ததால் ஏற்பட்ை ஜசக்கடிச் சந்து என்ற ஜபயர் அதன் பின்னர் அங்கு
ஜபருபான்லமயினராய்

வாழ்ந்த

ஜசௌராட்டிரரால்

ஜபயர்

மாற்றம்

ஜபற்றது.

எண்ஜணய்ச் ஜசக்குகள் இைமாற்றம் ஜபற்றதும் ஜபயர்மாற்றத்லத எைிதாக்கியது. (த.எ
.34)
8.1.4

தனிமனிதர் ஜசல்வாக்கு :
ஜசல்வமும்

ஜசல்வாக்கும்

உலைய

உலைலமயாைரின்

ஜபயர்களும்,

ஜபயர்மாற்றம் ஜபற்றுள்ை ஜதருக்கைில் அலமகின்றன.
8.1.4.1 ஜசக்கடிச் சந்து --->இராமசாமிக்பகானார் சந்து:
கல்ைலறச் சந்து --->சம்பந்தமூர்த்தி ஜதரு :
வடுகக்

காவல்

கூைத்

ஜதருவின்

பமற்கு

பநாக்கிய

சந்து

ஜசக்கடிச்

சந்து.

பமைமாசி வதியின்
ீ
பமற்கு பநாக்கிய சந்து கல்ைலறச் சந்து.
எண்ஜணய்

ஆட்டும்

ஜதாைில்

அற்றுப்

பபான

காைத்தில், ஜசக்கடிச்

சந்தின்

ஜபயர், அச்சந்தில் வாழ்ந்த நாட்ைாண்லமக்காரர் இராமசாமிக் பகானாரின் ஜபயராக
மாற்றப்பட்ைது. கல்ைலறச் சந்து என்ற ஜபயரும் தனிமனிதர் ஜசல்வாக்கால் சம்பந்த
மூர்த்தி ஜதருவாயிற்று.
8.1.5

ஜதாைில் இைங்கைின் பதாற்றம் :
ஜதருவில் நலைஜபறும் ஜதாைில்கள், ஜதருப்ஜபயர் அலமப்புக்குக் காரணமாகும்

நிலை, இன்றும் ஜதாைர்கிறது. அலையாைம் காட்டும்
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ஆற்றல்

ஜதாைில்

இைங்களுக்கு

மிகுதி

என்பதால்

கீ ழ்க்காணும்

ஜதருக்கள்,

ஜதாைில் இைப்ஜபயர்கைாக மாற்றம் ஜபற்றுள்ைன .
8.1.5.1 மாரட்டு வதி
ீ --->குட் ஜஷட் ஜதரு, வக்கீ ல் புதுத்ஜதரு :
வைக்கு மாரட்டு வதி
ீ
இன்று மூன்று ஜபயர்கைால் குறிக்கப்படுகிறது. அதன்
பமற்குப் பகுதி புலகவண்டி நிலையத்தின் சரக்குகள் அலையுமிைத்திற்கு (Good Shed)
அண்லமயில்
வதிக்குப்
ீ

அலமவதால்

பின்னுள்ை

குட்ஜஷட் ஜதரு

பகுதி,

நாயக்கர்

என்றும், அலத அடுத்து

குடியிருப்புகள்

வைக்குமாசி

ஜபருகியதால்

நாயக்கர்

புதுத்ஜதரு என்றும், கிைக்குப் பகுதி, வைக்குலரஞர்கள் மிகுதியாய்க் குடிபயறியதால்,
வக்கீ ல்

புதுத்ஜதரு

என்றும்

அலைக்கப்படுகிறது.

மாநகராட்சிப்

பட்டியல்கைில்

இப்ஜபயர்களுக்குப்பின் வைக்கு மாரட் வதி
ீ
என்பது குறியீட்டுக்குள் எழுதப்படுகிறது.
இவற்றுள்

குட்ஜஷட்

ஜதரு,

வக்கீ ல்

புதுத்ஜதரு

என்பன

ஜதாைில்

ஜதாைர்பான

ஜபயர்கள் .
8.1.5.2 பமைப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ --->பமைச் சந்லதப் பபட்லைத் ஜதரு :
பமைப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி,
ீ வைக்கில் பமைச் சந்லதப் பபட்லைத் ஜதரு
எனப்படுகிறது. தற்பபாது
சந்லதப்

பபட்லை

லமயப்

இருந்தது.

பபருந்து

அதற்குச்

நிலையம் இருக்குமிைத்தில்

ஜசல்லும்

வைியாய்

பமைப்

முன்னர்
ஜபருமாள்

பமஸ்திரி வதி
ீ அலமந்ததால், ஜபயர் மாற்றம் ஏற்பட்ைது.
8.1.5.3 பமட்டுத் ஜதரு --->ஜசன்ட்ரல் மார்க்ஜகட் சந்து:
வைக்காவணி

மூை

வதியில்
ீ

லமயக்

காய்கறிச்

சந்லத

அலமக்கப்பட்ைது.

அதன் எதிரில் இருந்த பமட்டுத்ஜதரு, லமயக் காய்கறிச் சந்லதக்குப் பபாகும் வைி
எனப் ஜபாருள்பை ஜசன்ட்ரல் மார்க்ஜகட் சந்து என்ற ஜபயர் வைக்குப் ஜபற்றது.
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8.2

மாற்றங்களுக்கு இைம் தரும் சூைல்கள் :
இைப்ஜபயர் ,ஜதாைில் ஜபயர், ஆட்ஜபயர்த் ஜதருக்கள்; ஜபயர் மாற்றங்களுக்கு

இைம் தந்துள்ைன.
ஆட்ஜபயர்த் ஜதருக்கைில், ஜபயருக்குரியாரின் உறவினர் அல்ைது அவருலைய
இனத்லதச்

சார்ந்தவர்

அத்ஜதருவில்

வாழும்

தடுக்கப்படுகிறது. சான்றாக, மண்லையன்
சுவாமிநாத

பிள்லை

பசர்ந்பதார்

என்பவரால்

ஜதருப்ஜபயலர

ஆசாரி

வலர,
சந்தில்

வாங்கப்பட்ைபபாது,

மாற்ற

முயன்றனர்.

ஜபயர்மாற்ற
ஆசாரிமார்

சுவாமிநாத

அம்முயற்சி

முயற்சி

வடுகள்
ீ

பை;

பிள்லைலயச்
அத்ஜதருவில்

குடியிருக்கும் மாயாண்டி ஆசாரியால் தடுக்கப்பட்ைது. (த .எ .33)
ஜதாைில் ஜபயர்த் ஜதருக்கைில், ஜபயருக்குரிய ஜதாைில் அற்றுப்பபாகும் நிலை,
ஜசல்வாக்கு மிக்க பிற கூறுகைால் ஜபயர் மாற்றம் நிகை
இைப்
இதனால்

ஜபயர்த்

குறிப்பிட்ை

விரும்புபவார்,

ஜதருக்கைில்
ஒருவரின்

அதற்கு

ஜதருப்

மூவலகத்

இருத்தல்

எவரும்

எதிர்ப்பதில்லை.

ஜபயரில் நிலைஜபறச்

ஜசய்ய

ஜதருக்கலைபய

பதர்ந்து

இைப்ஜபயர்த்

உள்ைான

ஜபரும்பான்லமயாய்

மாற்றத்லத

ஜபயலரத்

வாய்ப்பாக

ஜகாள்கின்றனர். மாற்றத்திற்கு
ஜதருக்கள்

ஜபயர்

இைம் தருகிறது.

ஜதருக்கைில்,

இைப்

ஜபயர்த்

பநாக்கத்தக்கது. (காண்க-ஜபயர்

மாற்றப்

பட்டியல்)
8.3

மாற்றங்களும் மக்கள் மனப்பபாக்கும் :
அரசியல்

ஜசல்வாக்கால்

ஏற்படும்

ஜபயர்

மாற்றங்கலை

ஜபாருட்படுத்துவதில்லை. திண்டுக்கல் பராடு, பநதாஜி பராடு என்று

மக்கள்

ஜபயர் மாற்றம்

ஜபற்று முப்பத்லதந்து ஆண்டுகள் ஆன பின்பும், அப்பகுதியில் வாழ்பவாரால் அது
திண்டுக்கல்

பராடு

என்பற

வைங்கப்படுகிறது.

தனிஜயாரு

தலைவரின்

புகழ்

நிலைப்பதிபைா, மலறவதிபைா மக்களுக்கு அக்கலறயில்லை. அபத நிலையில் தத்தம்
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சாதி, சமய, உறவினர் ஜபயர்கள் மாறிவிைாமல் காக்கும் முயற்சி தீவிரமாக உள்ைது.
இம்முரண்பாடு, ஜபாது வாழ்வில் ஈடுபட்பைாரிைம் மக்கள் காட்டும் ஈடுபாடு எவ்வைவு
பமபைாட்ைமானது என்பலதத் ஜதைிவாக்குகிறது .
ஜபயர் மாற்றப் பட்டியல்
மாற்றத்திற்கு
எண்

முன்

மாற்றத்திற்குப் பின்

மாற்றம் நிகழும் வலக

பநதாஜி பராடு

இைப்ஜபயர் --->ஆட்ஜபயர்

காமராஜர் சாலை

இைப்ஜபயர் --->ஆட்ஜபயர்

திண்டுக்கல்
1

பராடு
இராமநாதபுரம்

2

பராடு

வித்வான் ஜபான்னுசாமிப்
3
4

பள்ைத்ஜதரு

பிள்லை சந்து

இைப்ஜபயர் --->ஆட்ஜபயர்

பூக்காரப்

சங்கீ த

பள்ைத்ஜதரு

பகாவில் சந்து

இைப்ஜபயர் --->சமயப் ஜபயர்

தியாகி தாயம்மாள் சந்து

இைப்ஜபயர் --->ஆட்ஜபயர்

விநாயகர்

வைக்குச்
சித்திலர
5

சந்து
பால்

6

1நிர்
மால்

குறுக்குத்

ருப்பா

ஜதரு

அய்யர் ஜதரு
ஜசன்ட்ரல்

7

பமட்டுத் ஜதரு

ஜவங்கட்ராயலு
இைப்ஜபயர் --->ஆட்ஜபயர்
மார்க்ஜகட்

இைப்ஜபயர்

--->ஜதாைில்

சந்து

இைப்ஜபயர்

சம்பந்த மூர்த்தி ஜதரு

இைப்ஜபயர் --->ஆட்ஜபயர்

கல்ைலறச்
8

சந்து
வைக்கு

9

வதி
ீ

மாரட்

ஆட்ஜபயர்

--->ஜதாைில்

குட் ஜஷட் ஜதரு

இைப்ஜபயர்

நாயக்கர் புதுத்ஜதரு

ஆட்ஜபயர் --->சாதிப் ஜபயர்

வக்கீ ல் புதுத்ஜதரு

ஆட்ஜபயர் --->ஜதாைில் ஜபயர்
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கவர்ன்ஜமன்ட் ஆஸ்பத்திரி
10

பமை மாரட் வதி
ீ

பராடு

ஆட்ஜபயர் --->சமயப்ஜபயர

திருப்பரங்குன்றம் சாலை
11

பமைப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி

பமைச் சந்லதப் பபட்லைத்

ஆட்ஜபயர்--->ஜதாைில்

வதி
ீ

ஜதரு

இைப்ஜபயர்

ராஜர்
12

திருமலை

முத்துப்பிள்லை சந்து

பி.வி.பசாம

சுந்தர

சந்து
இராமசாமிக்

13

ஜசக்கடி சந்து

நாைார்
ஆட்ஜபயர் --->ஆட்ஜபயர்
பகானார்

சந்து

ஜதாைில் ஜபயர்--->ஆட்ஜபயர்
ஜதாைில்

14

ஜசக்கடி சந்து

ஜசௌராஷ்டிரா சந்து

ஜபயர்
ஜதாைில்

15

உப்புக்காரத் ஜதரு

முலகதீன் ஆண்ைவர் சந்து
பா.ம.பாண்டிய

16

சாயக்காரச் சந்து

சந்து
***************

ஜபயர்--->சாதிப்
ஜபயர்--->சமயப்

ஜபயர்

நாைார்
ஜதாைில் ஜபயர்--->ஆட்ஜபயர்
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9.

முடிவுலர

9.0

இவ்வாய்வில் கண்ை முடிவுகள் இப்பகுதியில் ஜதாகுத்துலரக்கப்படுகின்றன .

9.1

மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர் அலமப்பில், சமயத்தின் ஜசல்வாக்கு பமபைாங்கி

நிற்கிறது. (30%) நகரங்கைில் மக்கள் வாழ்க்லகக்குக்
தற்காைத்திலும்

பகாவில்கள்

பபணப்படுதல்

பகாவில் லமயமாய் இல்ைாத

தனிமனித

வாழ்வில்

சமயத்தின்

ஜசல்வாக்கு மாற்றமின்றித் ஜதாைர்வலதக் காட்டுகிறது.
9.2

மதுலர

ஜபயர்கைிலும்

நகரில், லசவ

சமயம்

மிகுந்துள்ைன. சமயப்

சார்ந்த

ஜதருப்

ஜபயர்களுள்

ஜபயர்கள்

ஏலனய

நூற்றுக்கு நாற்பத்தாறு

சமயப்

ஜபயர்கள்

லசவ சமயப் ஜபயர்கபை (46%).
9.3

குடிப்ஜபயர்ச்சி

நிகழும்

குடியிருப்புகைிலைபய
வைர்ச்சி

என்று

பபாது,

பகாவில்,

நகரம்

வைர்ச்சியும், பகாவில்கைால்

புதிய

பகாவிலைச்

விரிவலைகிறது.

குடியிருப்புகள்,
சூழ்ந்து

குடியிருப்பின்

குடியிருப்புகைால்

குடியிருப்புகைின்

பதான்றுகின்றன.

வைர்ச்சியும்

ஜதாைர்ந்த

பகாவில்கைின்

அலமதல்

சமயமும்

,சமுதாயமும் ஒன்றுக்ஜகான்று ஆதாரமாக அலமயும் சுைற்சிலயக் காட்டுகிறது.
9.4

சமயத் ஜதாைர்பான விைாக்கலை, சமுதாய ஒருங்கிலணப்புக்குரிய கருவிகைாக

ஆற்றல் மிக்க ஆட்சியாைர்கள் பயன்படுத்தி உள்ைனர்.
9.5

ஜதருப்

ஜபயர்கைில்

அலமயும்

வைிபாட்டிைங்கள்

ஜபரும்பான்லம

வைிபாடு

ஜசல்வாக்லக

ஜபறும்

வைிபாட்டிைங்களுள்,

ஜபறுகின்றன.

உணர்த்துகிறது.

இது

மக்கைிலைபய சிறு

இறந்பதார்

அவலர வைிபாட்டுக்குரியவராய் லவதிக சமயத்தவர்

சிறு

ஜதய்வ
ஜதய்வ

எச்சமயத்தவராயினும்
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கருதுவலதத் ஜதருப் ஜபயராய்வு ஜவைிப்படுத்துகிறது.
9.6

குறிப்பிட்ை சாதியினருக்ஜகன்று பகாவில்கள் அலமதல், சாதியலமப்பு மக்கள்

மனதில் ஆைமாய் பவர் ஜகாண்டிருப்பலதக்
9.7

சாதிப்

ஜதருக்கள்

ஜபயரால்

காைத்தால்

அலமயும்

காட்டுகின்றது.

ஜதருக்கைிலும், ஜதாைிற்

முந்தியலவ.

அவற்றின்

ஜபயரால்

அலமயும்

எண்ணிக்லகயும், சாதிப்

ஜபயர்த்

ஜதருக்கைின் எண்ணிக்லகலயப் பபால் இரு மைங்காக அலமகிறது. இது ஜதான்லம
அலமப்பில்

ஜதாைில்

அடிப்பலையிைான

சமூகப்

பிரிபவ

தலைலம

வகித்தது

என்பலதக் காட்டுகிறது. சாதிப் ஜபயர்கள் பை, ஜதாைிற் ஜபயர்கைின் அடிப்பலையில்
அலமதலும் இக்கருத்லத வைியுறுத்தும்.
9.8

ஜதருப்

ஜபயர்கள்

,உலைலமலய

அலையாைம்

காட்டும்

ஆதாரங்களுள்

ஒன்றாக இருப்பதால், அலவ, வைிலம மிக்க சமூகக் கூறுகைின் முயற்சியினாைன்றி
எைிதில்

மாற்றம்

ஜபறுவதில்லை.

இவ்வலமப்பால்

ஜதருப்

ஜபயர்கள்

உணர்த்தும்

வரைாற்றுப் ஜபாருண்லம அழுத்தம் மிக்கதாகிறது.
9.9

ஏபதனும்

நிலனவுப்

ஒரு

வலகயில்

பபாற்றைாகத்

லவக்கப்ஜபறும்

ஜதருப்

சமுதாயத்

ஜதாைர்பு

ஜபயர்கைில்

ஆட்ஜபயர்கள், அவற்றின்

இைம்

இைம்

உலைபயார்

ஜபயர்கபை,

ஜபறுகின்றன.

குறிக்கும்

ஆற்றல்

அங்ஙனம்
குலறவால்

காைப்பபாக்கில் பிறவலகப் ஜபயர்கைாக மாறும் நிலை ஏற்படுகிறது. ஆட்ஜபயர்கள்
சிை மக்கள் வைக்கில் இருந்து மலறயும் பபாது சமூகச் ஜசல்வாக்குப் ஜபற்ற பவறு
சிைரின்

ஜபயர்கள்

ஆட்ஜபயர்த்

ஜதருப்

ஜதருக்கள்

ஜபயர்கைில்

இைம்

எண்ணிக்லகயில்

அடுத்தஜபரும்பான்லமலயப் ஜபறுகின்றன.(21.7%)

ஜபறுகின்றன.

மிகுந்து,

சமயப்

இச்சுைற்சியால்
ஜபயர்களுக்கு
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9.10

அரசியல்

ஜசல்வாக்கால்

ஏற்படும்

ஜபாருட்படுத்துவதில்லை.

பலைய

ஜதருவிலுள்பைாரின்

முயற்சியால்

ஒத்த

ஜபயர்

மாற்றங்கலைப்

ஜபயர்கலைபய
ஜகாண்டு

ஜபாது

வைங்கி

வரப்பட்ை

மக்கள்

வருகின்றனர்.

ஜபயர்கள்

வைக்கில்

நிலைக்கின்றன.
9.11

இனந்பதாறும்

ஜபயர்கள்

வைங்கும்

முலறக்குத்

ஜதருப்ஜபயர்கள்

ஜதருக்கலைக்

குறித்த

அலையாைங்கைாய் அலமகின்றன.
9.12

'வதி'
ீ

என்பது

சமய

முதன்லம

உள்ை

.காைப்பபாக்கில் இதன் ஜபாருண்லம மாறியது.ஜதருலவக்

ஜசால்

குறித்த 'மறுகு' என்னும்

ஜசால் இன்லறய வைக்கில் இல்லை.
9.13

ஒரு ஊரில் மக்கட் கூட்ைத்தின் ஜபருக்கமும் இைப்ஜபயர்ச்சியும் (Population and

migration) மிகுவதற்கு ஏற்ப ஜதருப் ஜபயர்கைின் விைக்கக் கூறுகைின் எண்ணிக்லக
மிகுதிப்படுகிறது.
பமபை
வரைாறுகலை

தரப்பட்ை
அந்நகரத்

முடிவுகைால்
ஜதருப்

மதுலர

ஜபயர்கள்

நகரின்

சமய, சமுதாய

உணர்த்துகின்றன

என்ற

அரசியல்

கருதுபகாள்

நிறுவப்படுகிறது.
பமற்ஜகாண்டு ஜசய்யத்தக்கன :
ஆய்வுப் பரப்லப விரிவுபடுத்தி மதுலர நகர் முழுவதும் உள்ை ஜதருக்கைின்
ஜபயரலமப்லப

ஆராயைாம்.

மாற்றங்கலைக் கணிக்க

அது

உதவும்

தற்காைத்தில்

ஜபயர்

அலமப்பில்

ஏற்படும்
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மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர்கலை, சமய முதன்லமயும் வரைாற்றுச் சிறப்பும் உலைய
பிற

ஊர்கைின்

ஜதருப்

ஜபயர்கபைாடு

ஒப்பிட்டு

பநாக்கைாம்.

அது

பண்லை

நகரலமப்பு பற்றிய ஜபாதுவான பகாட்பாடு உருவாக வலக ஜசய்யும்.
ஜதருப் ஜபயபராடு பிலணந்துள்ை பல்பவறு சமுதாயங்கைின் வரைாறு பற்றிய
தனி

நிலை

ஆய்வுகளுக்குத்

ஜதருப்ஜபயர்

பயன்படுத்தப்பைைாம்.
******************

ஆய்வு

தரும்

தகவல்கள்
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ஆய்வுக்குப் ெயன்ெட்ட நூல்கள்

(159)

பயன்பட்ை நூல்கள்
1)

குறுந்ஜதாலக

(ஜபருமலைப்புைவர்

ஜபா.பவ.பசாமசுந்தரனார்

எழுதிய

உலரயுைன்) 1965-திருஜநல்பவைி ஜதன்னிந்திய லசவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கைகம்
ைிமிஜைட், ஜசன்லன.
2)

சிைப்பதிகாரம்-1960 -

உ.பவ.சாமிநாலதயரவர்கள்

(ப.ஆ.)

ைாக்ைர்.

உ.பவ.

சாமிநாலதயர் நூல் நிலையம், திருவான்மியூர் ,ஜசன்லன.
3)

திருக்குறள்

-

மூைமும்

பரிபமைைகர்

உலரயும்

-1967 -

திருஜநல்பவைித்

ஜதன்னிந்திய லசவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கைகம் ைிமிஜைட், ஜசன்லன.
4)

பத்துப் பாட்டு - மூைமும் உலரயும் - 1969 - திருஜநல்பவைித் ஜதன்னிந்திய

லசவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கைகம் ைிமிஜைட், ஜசன்லன.
பரிபாைல் - மூைமும் உலரயும் - 1969 - திருஜநல்பவைித் ஜதன்னிந்திய லசவ

5)

சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கைகம் ைிமிஜைட், ஜசன்லன.
6)

புறநானூறு

-மூைமும்

பலைய

ைாக்ைர்.உ.பவ.சாமிநாலதயரவர்கள்

(ப.ஆ.)

உலரயும்

-1971-

ைாக்ைர்.உ.பவ.சாமிநாலதயர்

நூல்

நிலையம், திருவான்மியூர், ஜசன்லன.
7)

மதுலரத்

தைவரைாறும்

திருவாைவாயுலையார்

பகாயில்

திருப்பணி

மாலையும் - ஜசந்தமிழ் பிரசுரம் - உ.எ.- மதுலரத் தமிழ்ச் சங்க முத்திராசாலை, விபவ
மாசி மீ - மூன்றாம் பதிப்பு .
8)

பாலையப்பட்டுக்கைின் வம்சாவைி - ஜதாகுதி - 1 - தமிழ் நாடு அரசு, கீ ழ்த்திலச

நூைகச்

சுவடி,

குைந்லத

ஆய்வுத்துலற -1981.

பவைன்

(ப.ஆ.)

-

தமிழ்நாடு

அரசு

ஜதால்ஜபாருள்
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9)

கந்தசாமி, லவ., - மதுலர வரைாறும் பண்பாடும் ,-1981-இந்திரா பதிப்பகம், புது

மண்ைபம், மதுலர.
10)

சீ னிவாசன், இரா.,-சக்தி வைிபாடு,-1975 - ஜஜயகுமாரி ஸ்பைார்ஸ், பகார்ட் பராடு,

நாகர்பகாவில் .
11)

சுவாமி, எஸ்.பக.,-பதசத் திைகம் காமராஜ், -1965 - பசகர் பதிப்பகம், ஜசன்லன.

12)

பசதுராமன், பக.ஆர்.,- தமிழ் நாட்டில் ஜசௌராஷ்டிரர் முழு வரைாறு, -1977 -

ஜசௌராஷ்டிரா கல்ச்சுரல் அகாஜதமி, மதுலர.
13)

பசாமஜை,- மதுலர மாவட்ைம், முதற் பதிப்பு -1980 - கஸ்தூர்பா காந்தி கன்யா

குருகுைம், ஜவைியீட்டுப் பகுதி, பவதாரண்யம்.
14)

பரஞ்பசாதி முனிவர், -நா.கதிலர பவற் பிள்லை (ப.ஆ.), -1928 - வித்தியாதர நாகர

அச்சுக்கூைம், ஜசன்லன.
15)

பரந்தாமனார்,அ கி .,-மதுலர நாயக்கர் வரைாறு ,-1966&1971 - அல்ைி நிலையம்,

முத்து முதைி ஜதரு, ஜசன்லன.
16)

வானமாமலை, நா.,(ப.ஆ.) - கான் சாகிபு சண்லை -1972- மதுலரப் பல்கலைக்

கைகம், மதுலர.
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17)

வானமாமலை, நா.,(ப.ஆ.)

-

தமிைர்

நாட்டுப்பாைல்கள், - 1964 - நியூஜசஞ்சுரி

புக்ஹவுஸ் பிலரபவட் ைிமிஜைட், 6,நல்ைதம்பி ஜசட்டி ஜதரு, ஜசன்லன.

அகராதிகள்
18)

ஆங்கிைம் - தமிழ் ஜசால்ைகராதி - ஜதாகுதி 2, - 1964 - ஜசன்லனப் பல்கலைக்

கைகம், ஜசன்லன.
19)

இசுைாமியக் கலைக் கைஞ்சியம் ,ஜதாகுதி 3-1979

20)

தமிழ்ப் பபரகராதி ,ஜதாகுதி 2,-1982-ஜசன்லனப் பல்கலைக் கைகம் ,ஜசன்லன.

21)

தமிழ்ப்

பபரகராதி

,ஜதாகுதி

3,-1982 -அ

,ஜசன்லனப்

பல்கலைக்

கைகம்

பபரகராதி

,ஜதாகுதி

4-1982-ஆ

,ஜசன்லனப்

பல்கலைக்

கைகம்

,ஜசன்லன.
22)

தமிழ்ப்

,ஜசன்லன.
23)

தமிழ்ப் பபரகராதி ஜதாகுதி 6-1982-இ ,ஜசன்லனப் பல்கலைக் கைகம்,ஜசன்லன.
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இதழ்கள்
24)

பகாபால்சாமி

ஜபருவிைா

மைர்

நாயக்கர், ஆ.,-மதுலரத் திருக்பகாயில்
-1974

-

ஜஜயச்சந்திரன்,

ஏ

திருக்குை

நன்ன ீராட்டுப்

.வி.,(ப.ஆ.),அருள்மிகு

மீ னாட்சி

சுந்தபரஸ்வரர் திருக்பகாயில், மதுலர.
25)

சந்திரபசகர

பட்ைர், - மதுலரத் திருக்பகாயில் திருக்குை

நன்ன ீராட்டுப்

ஜபரு

விைா மைர் -1974 - ஜஜயச்சந்திரன், ஏ.வி.(ப.ஆ.) அருள்மிகு மீ னாட்சி சுந்தபரஸ்வரர்
திருக்பகாயில், மதுலர.
26)

தர்மராஜ் சந்பதாஷம் ,'பரிசுத்த ஜார்ஜ் ஆைய வரைாற்றின் சுருக்கம் ',-ஜசயின்ட்

ஜார்ஜ் ஆைய நூற்றாண்டு விைா மைர் -1981-ஜசயின்ட் ஜார்ஜ் ஆையம் ,மதுலர.
27)

ரூஸ்ஜவல்ட் ,'தூய இம்மானுபவல் ஆையத்தின் வரைாறு' , - தூய

இம்மானுபவல் ஆைய நூற்றாண்டு விைா மைர், - 1979 - தூய இம்மானுபவல் ஆையம்,
மதுலர.
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ஆய்பவடு
28)

இராமானுசம்

,'மதுலர

மாவட்ை

யாதவர்

குைச்

சைங்குகள்' , - எம்.ஃபில்.

பட்ைத்திற்காக அைிக்கப்பை ஆய்பவடு, - 1981 - மதுலர காமராசர் பல்கலைக் கைகம்,
மதுலர.
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Books
29)

Chandler, S.John., Seventy Five Years In The Madurai Mission, American Madurai Mission

30)
Francis,W.,Madras District Gazetteers, Madurai - 1914 - Reprinted by the Superintendent,
Government Press.
31)
Jeyachandran A,V., Madurai Temple Complex, - 1985 - Madurai Kamaraj University, Publication
Division, Publication No.83.
32)

Nilakanda Sastri, K.A. ,- 'The Cholas' - 1975 - Madras University.

33)
Nelson, J.M.,The Madurai Country ,- 1968 - A Manuel compiled by order of the Madras
Government, Asylum Press, Mount Road, Madras.
34)
Rajayyan,K., History Of Madurai (1736-1801) -1974 - Madurai University Historical Series No.,
Madurai University, Madurai.
35)
Sathyanatha Iyer, - Krishnasamy Iyengar (Editor) - History Of The Nayaks Of Madurai - 1924 Humphrey Milford Oxford University Press.
36)

Selvin Kumar, S., - The Medieval Arabs -1980.
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37)
Thurston,E., Assisted by K.Rangachari - Castes And Tribes Of Southern India,Volume2, - 1975 Cosmo Publications, Delhi.

Dictionaries
38)
A Dictionary Of The Persian And English Languages, FAZI - I - ALI. - Rani Kapoor (Mrs) -1979 Cosmo Publications, New Delhi.
39)

Directory Of Madurai, Chidambaranathan, - December 1971 - Cheshine Home, Madurai.

40)

Funk & Wagnalls New Encyclopedia, - 1972 - Funk & Wagnalls Inc.

Articles
41)
Jeyachandran,A.V., 'Naming Of The Streets Of Madurai' (A Festschrift for Professor
M.Shanmugam Pillai) - 1980 - Professor M.Shanmugam Pillai Felicitation Committee, Madurai Kamaraj
Universiy, Madurai.
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பின்னிலணப்பு

1.

ஆய்ஜவல்லைக்குட்பட்ை ஜதருக்கைின் வலரபைம்.

2.

ஜதருப் ஜபயர்ப் பட்டியல்

3.

மாநகராட்சிப் பட்டியைில் இைம் ஜபறாத ஜபயர்கள்

4.

தகவைாைிகள் ஜபயர்ப் பட்டியல்

5.

வருவாயத்

துலறக்கு

ஆளுநர்

பிைாக்பர்ன்

பகுதிகள்
6.

கை ஆய்வில் பயன்படுத்திய வினாப் பட்டியல்

7.

கை ஆய்வு அனுபவங்கள்
****************

அனுப்பிய

கடிதங்கைின்

சிை
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பின்னிலணப்பு -1
ஆய்ஜவல்லைக்கு உட்பட்ை ஜதருக்கைின் வலரபைம்

(168)

2. ஜதருப் ஜபயர்ப் பட்டியல் - (மாநகராட்சிப் பட்டியைில் இைம் ஜபற்றுள்ை ஜபயர்கள்)
[பட்டியைில் உள்ைபடி மாற்றமின்றித் தரப்பட்டுள்ைது]
வ.எண்

ஜதருப் ஜபயர்

ஜதாகுதி எண்

1

அக்கசாலை பிள்லையார் பகாவில் ஜதரு

57

2

அப்பாவு பிள்லை சந்து

43

3

அந்பதானியார் பகாவில் சந்து

45

4

அம்மன் சன்னதி ஜதரு

43

5

அஜமரிக்கன் மிஷன் சந்து

45

6

அன்னக்குைி மண்ைபம் சந்து

30

7

அபயாத்தி பகாவில் சந்து

45

8

அைவுக்காரத் ஜதரு

56

9

ஆதம்சா சாகிப் சந்து

45

10

ஆதி நாராயணபிள்லை சந்து

32

11

ஆதிமூைம் பிள்லை சந்து

32

12

இராய பகாபுரம் ஜதரு

32

13

இராய பகாபுரம் ஜதற்கு சந்து

32

14

இராயபகாபுரம் வைக்கு சந்து

32

15

இருைப்ப பகானார் சந்து

31

16

எழுகைல் ஜதரு

32

17

எழுத்தாணிக்காரத் ஜதரு

57

18

எஸ்.பி.ஜி.சர்ச் சந்து

44

19

ஓதுவார் சந்து

43

20

ஒபுைா சுப்லபயர் சந்து

43

21

கட்றா பாலையம்

45

22

கைலைக்கார சந்து

44

23

கந்த பதவர் சந்து

29

(169)

24

கந்த முதைி ஜதரு

45

25

கம்பைி மரத்து சந்து

32

26

கமாண்டிங் ஆபீசர் 1நிர் சந்து

44

27

கமாண்டிங் ஆபீஸர் 2நிர் சந்து

44

28

கருகப்பிள்லைக்காரத் ஜதரு

31

29

கருப்பணசாமி பகாவில் ஜதரு

31

30

காக்காத்பதாப்புத் ஜதரு

45

31

காசித் பதவர் சந்து

29

32

காமராஜ் சாலை

32

33

காமாட்சி அம்மன் பகாவில் 1நிர் சந்து

43

34

காமாட்சி அம்மன் பகாவில் 2 நிர் சந்து

43

35

கான்சா பமட்டுத் ஜதரு

43

36

கான்சா பமட்டு 1வது சந்து

44

37

கான்சா பமட்டு 2வது சந்து

44

38

காவல்கூைத் ஜதரு

43

39

காவல்கூைத் ஜதரு 1நிர் சந்து

43

40

காவல் கூைத் ஜதரு 2நிர் சந்து

43

41

காஜிமார் 1நிர் சந்து

46

42

காஜிமார் 2நிர் சந்து

46

43

காஜிமார் 3நிர் சந்து

46

44

சிட்டுத் துலர சந்து

45

45

கிருஷ்ணன் பகாவில் ஜதரு

31

46

கிைாஸ் காரத் ஜதரு

45

47

கிைாஸ் காரத்ஜதரு நிர் 1

45

48

கிைாஸ் காரத்ஜதரு நிர் 2

45

49

கீ ை அனுமந்தராயன் பகாவில் ஜதரு

30

50

கீ ை ஆவணி மூை வதி
ீ

32
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51

கீ ைச்சித்திலர வதி
ீ

32

52

கீ ைச்ஜசட்டித் ஜதரு

43

53

கீ ைப்பட்ைமார் ஜதரு

30

54

கீ ைப் ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ

33

55

கீ ை நாப்பாலையத் ஜதரு

33

56

கீ ை மாசி வதி
ீ

43

57

கீ ை மாரட் வதி
ீ

32

58

கீ ை மாரட்டு 1நிர் சந்து

33

59

கீ ை மாரட்டு 2நிர் சந்து

33

60

கீ ை வைம்பபாக்கித் ஜதரு

33

61

கீ ை ஜவைி வதி
ீ

33

62

குருசடி சந்து

59

63

குருசாமி பகானார் சந்து

32

64

குருநாதன் பகாவில் ஜதரு

31

65

பக.எம்.சுப்பய்யர் சந்து

43

66

ஜகாட்டுக்கண்ணாரத் ஜதரு

58

67

ஜகாத்தவால் சாவடி ஜதற்கு சந்து

32

68

ஜகாத்தவால் சாவடி கிைக்கு சந்து

32

69

ஜகாண்லைய நாயுடு சந்து

57

70

பகாபாைய்யர் சந்து

43

71

பகாபாைஜகாத்தன் ஜதரு

30

72

சப்பாணி பகாவில் சந்து

32

73

சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதரு

31

74

சம்பந்த மூர்த்தி ஜதரு

29

75

சரிலகக்காரத் ஜதரு

46
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76

சாமியார் சந்து

45

77

சாமி ஆசாரி சந்து

58

78

சாயக்காரத்ஜதரு என்ற பா.ம.பாண்டிய நாைார் ஜதரு

32

79

சி .எம்.ஜவங்கைாசைம் அய்யர் சந்து

43

80

சித்திரக்காரத் ஜதரு

32

81

சித்திரக்கார 1வது சந்து

32

82

சித்திரக்கார 2வது சந்து

32

83

சித்திரக்கார 3வது சந்து

32

84

சிங்காரத் பதாப்பு வைக்கு 1நிர் சந்து

60

85

சிங்காரத் பதாப்பு ஜதற்கு 2நிர் சந்து

60

86

சிம்மக்கல் ஜதரு

15

87

சின்னக்கலைத் ஜதரு

58

88

சின்னக்கலை உப்புக்காரத் ஜதரு

58

89

சின்னு பிள்லை சந்து

32

90

சீ னி ஆசாரி சந்து

58

91

சுப்பராயலு அக்ரஹாரம் வைக்கு சந்து

29

92

சுப்பராயலு அக்ரஹாரம் ஜதற்கு சந்து

29

93

சுண்ணாம்புக்காரத் ஜதரு

44

94

சுவாமி சன்னதி ஜதரு

32

95

சுவாமி சன்னதி சந்து

32

96

சூைம் சாமியார் கிணற்று சந்து

29

97

ஜசட்டி குருநாதன் பகாவில் ஜதரு

56

98

ஜசட்டி ஜவங்கைாசைபதி அய்யர் சந்து

43

99

ஜசம்பியன் கிணற்று சந்து

32
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100

ஜசன்ட்ரல் மார்க்ஜகட் சந்து

30

101

ஜசல்ைத்தம்மன் பகாவில் ஜதரு

31

102

ஜசாக்க ஜகாத்தன் ஜதரு

44

103

ஜசாக்கப்ப நாயக்கன் ஜதரு

30

104

பசாைிய ஜசட்டி ஜதரு

43

105

ஜசௌராஷ்டிரா கிருஷ்ணன் பகாவில் ஜதரு

56

106

ஜசௌராஷ்டிரா சந்து

44

107

ஜசௌராஷ்டிரா லஹஸ்கூல் ஜதரு

30

108

ைவுன் ஹால் பராடு

45

109

ைவுன் ஹால்பராடு முகமதியர் சந்து

45

110

தட்ைார சந்து

30

111

தமிழ் மீ ன்காரத் ஜதரு

32

112

தலையாரி குருநாதன் பகாவில் ஜதரு

56

113

தலையாரி குருநாதன் பகாவில் சன்னதி ஜதரு

56

114

தலையாரி குருநாதன் பகாவில் 1நிர் சந்து

56

115

தலைவிரிச்சான் சந்து

29

116

தைவாய் அக்ரஹாரம்

32

117

தாசில்தார் பள்ைிவாசல் ஜதரு

32

118

தாைமுத்துப் பிள்லை சந்து

31

119

தானப்ப முதைி அக்ரஹாரம்

30

120

திருப்பரங்குன்றம் பராடு

45

121

திருபமனித் பதவர் சந்து

29

122

துலுக்கர் சந்து

30

123

துலுக்கர் பூக்கார சந்து

33

124

ஜதற்காவணி மூைவதி
ீ

44

125

ஜதற்கு கிருஷ்ணன் பகாவில் 1வது ஜதரு

56
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126

ஜதற்கு கிருஷ்ணன் பகாவில் 2வது ஜதரு

56

127

ஜதற்கு கிருஷ்ணன் பகாவில் 3வது ஜதரு

56

128

ஜதற்கு கிருஷ்ணன் பகாவில் 4வது ஜதரு

56

129

ஜதற்கு சித்திலர வதி
ீ

30

130

ஜதற்கு பாண்டியன் அகிழ் ஜதரு

43

131

ஜதற்கு ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ

56

132

ஜதற்கு மாசி வதி
ீ

44

133

ஜதற்கு மாரட்டு வதி
ீ

56

134

ஜதற்கு வைம்பபாக்கித் ஜதரு

59

135

ஜதற்கு ஜவைி வதி
ீ

46

136

ஜதன்பனாலைக்காரத் ஜதரு

56

137

ஜதன்பனாலைக்கார 1நிர் சந்து

57

138

ஜதன்பனாலைக்கார 2நிர் சந்து

57

139

ஜதன்பனாலைக்கார 3நிர் சந்து

56

140

ஜதாட்டியன் கிணற்று சந்து

43

141

நன்லம தருவார் பகாவில் ஜதரு

44

நன்லம தருவார்
142

பகாவில் அரிசிக்காரத் ஜதரு

44

143

நல்ை தண்ண ீர் கிணற்று சந்து

43

144

நல்ை மாைன் பகாவில் சந்து

31

145

நவபத்கானா ஜதரு

59

146

நாகைிங்கம் பிள்லை சந்து

31

147

நாட்ைாண்லம கஸ்தூரி ஜரங்கய்யர் சந்து

59

148

நாட்ைாண்லம முனி நாபகந்திரா அய்யர் சந்து

43

149

நாயக்கமார் குறுக்குச் சந்து

30

150

நாயக்கமார் ஜதற்கு 1நிர் சந்து

30
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151

நாயக்கர் புதுத்ஜதரு (வைக்கு மாரட் வதி)
ீ

31

152

நாயக்கமார் வைக்கு சந்து

30

153

நீைகிரிப் பிள்லை சந்து

33

154

நீைபமகம் பிள்லை சந்து

31

155

பநதாஜி பராடு

44

156

பச்சரிசிக்காரத் ஜதரு

30

157

பச்சரிசிக்கார சந்து நிர் 1

43

158

பச்சரிசிக்கார சந்து நிர் 2

43

159

பச்சரிசிக்கார சந்து நிர் 3

43

160

பச்லச நாச்சியம்மன் பகாவில் ஜதரு

45

161

பத்திர காைியம்மன் பகாவில் சந்து

31

162

பத்துத் தூண் சந்து

59

163

பந்தடி 1வது ஜதரு

59

164

பந்தடி 2வது ஜதரு

59

165

பந்தடி 3 வது ஜதரு

59

166

பந்தடி 4வது ஜதரு

59

167

பந்தடி 5வது ஜதரு

60

168

பந்தடி 6வது ஜதரு

60

169

பந்தடி 7வது ஜதரு

60

170

பந்தடி 8வது ஜதரு

60

171

பந்தடி குறுக்குத் ஜதரு

60

172

பரபமஸ்வரன் பிள்லை சந்து

31

173

பலைய ஜசாக்கநாதர் பகாவில் ஜதரு

33

174

பள்ைிக்கூைம் சந்து

55

175

பள்ைிவாசல் ஜதரு

46
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176

பள்ைிவாசல் சந்து

46

177

பாப்பான் கிணற்றுச் சந்து

57

178

பாண்டிய பவைாைர் ஜதரு

56

179

பாண்டிய பவைாைர் 1நிர் சந்து

46

180

பாண்டிய பவைாைர் 2நிர் சந்து

46

181

பால் காவடி சந்து

32

182

பாவாசா சந்து

46

183

புைியடி ராமசாமி அய்யர் சந்து

58

184

பூக்கார சந்து

57

185

பூக்கார சந்து

44

186

பூக்கார சந்து

31

187

ஜபரிய மறவர் ஜதரு

43

188

ஜபரிய வலையல்காரத் ஜதரு

30

189

ஜபருங்குடி பள்ைிவாசல் சந்து

30

190

ஜபருமாள் பகாவில் அக்ரஹாரம்

46

191

ஜபருமாள் பகாவில் அக்ரஹாரம் கிைக்கு மாைம்

46

192

ஜபருமாள் பகாவில் ஜதப்பக்குைம் கிைக்குத் ஜதரு நிர் 3

45

193

ஜபருமாள் பகாவில் ஜதப்பக்குைம் பமைத் ஜதரு

45

194

ஜபருமாள் பகாவில் ஜதற்கு மாை வதி
ீ

45

195

பபச்சியம்மன் படித்துலற பராடு

31

196

பபாடி பங்கைா சந்து

44

197

மக்கான் பதாப்புத் ஜதரு

29

198

மகால் 1வது ஜதரு

59

199

மகால் 2வது ஜதரு

59

200

மகால் 3வது ஜதரு

59

(176)
201

மகால் 4வது ஜதரு

59

202

மகால் 5வது ஜதரு

59

203

மகால் 6வது ஜதரு

59

204

மகால் 7வது ஜதரு

60

205

மகால் 8வது ஜதரு

60

206

மகால் குதிலர ைாயத் ஜதரு

59

207

மஞ்சணக்காரத் ஜதரு

43

208

மஞ்சணக்கார முத்லதயா பிள்லை சந்து

43

209

மண்லையன் ஆசாரி சந்து

45

210

மதன பகாபாைசாமி சந்து

44

211

மதார்கான் ைபபதார் சந்து

30

212

மதுலர வரன்
ீ
பகாவில் ஜதரு

57

213

மாணிக்கா நாகசாமி சந்து

59

214

மாதவராவ் ஜதரு

30

215

மாமுண்டி வாத்தியார் சந்து

33

216

மீ னாட்சி பகாவில் ஜதரு

43

217

முகமதியர் சந்து

58

218

முகமதியர் சந்து

30

219

முத்லதயா பிள்லை சந்து

43

220

முருகணன் பகாவில் சந்து

31

221

முனியாண்டி பகாவில் ஜதரு

58

222

ஜமட்டுக்காரத் ஜதரு

33

223

பமட்டு கம்மாைத் ஜதரு

43

224

பமட்டு கம்மாைத் ஜதரு 1நிர் சந்து

43

225

பமட்டு கம்மாைத் ஜதரு 2நிர் சந்து

43
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226

பமட்டு கம்மாைத் ஜதரு 3நிர் சந்து

43

227

பமட்டு கம்மாைத் ஜதரு 4நிர் சந்து

43

228

பமைஅனுமந்த ராயன் பகாவில் ஜதரு

30

229

பமைாவணி மூை வதி
ீ

30

230

பமைக்பகாபுரத் ஜதரு

30

231

பமைக்பகாபுர யாதவர் ஜதரு

30

232

பமைக்பகாபுர வாசல் நமச்சிவாயபுரம் சந்து

44

233

பமைச்சித்திலர வதி
ீ

30

234

பமைச்ஜசட்டி ஜதரு

43

235

பமைச்ஜசட்டி 1நிர் சந்து

43

236

பமைச் ஜசட்டி 2நிர் சந்து

43

237

பமைச் ஜசட்டி 3நிர் சந்து

43

238

பமைச் ஜசட்டி 4நிர் சந்து

43

239

பமைநாப்பாலையத் ஜதரு

32

240

பமைநாப்பாலைய ஊடு சந்து

32

241

பமைநாப்பாலைய குறுக்குத் ஜதரு

32

242

பமைநாப்பாலையச் சந்து நிர் 1

32

243

பமைநாப்பாலையச் சந்து நிர் 2

32

244

பமைப்பட்ைமார் ஜதரு

30

245

பமைப்பாண்டியன் அகிழ் ஜதரு

44

246

பமைப்ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ

45

247

பமை மாசி வதி
ீ

44

248

பமை மாரட்டு வதி
ீ

45

249

பமை வைம்பபாக்கித் ஜதரு

45

250

பமை ஜவைி வதி
ீ

33
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251

யாலனக்கல் ஜதரு

33

252

யாலனக்காரத் ஜதரு

43

253

ராமசாமிக்பகானார் சந்து என்ற ஜசக்கடி சந்து

30

254

ராமைிங்க கவுண்ைர் சந்து

45

255

ராமன் ஜசட்டித் ஜதரு

31

256

ராமாயணச் சாவடி ஜதரு

32

257

ரிசர்வ் பபாலீஸ் லைன்

45

258

ருப்பா ஜவங்கட்ராயலு அய்யர் ஜதரு

60

259

ஜரங்கசாமி பசர்லவ சந்து

30

260

ஜரங்காச்சாரி சந்து

43

261

ஜராட்டிக்கலை சந்து

59

262

வைக்காவணி மூை வதி
ீ

32

263

வைக்குக்பகாபுரத் ஜதரு

30

264

வைக்கு சித்திலர வதி
ீ

32

265

வைக்கு சித்திலர 1நிர் சந்து

30

266

வைக்கு ஜபருமாள் பமஸ்திரி வதி
ீ

32

267

வைக்கு மாசி வதி
ீ

32

268

வைக்கு மாரட்டு வதி
ீ (வக்கீ ல் புதுத் ஜதரு )

33

269

வைக்கு வைம்பபாக்கித் ஜதரு

29

270

வைக்கு ஜவைி வதி
ீ

35

271

வடுக காவல் கூைத் ஜதரு

30

272

வடுக தட்ைார சந்து

33

273

வண்ணார சந்து

44

274

வலையல்காரத் ஜதரு

30

275

வன்னிய பகானார் சந்து

31

(179)
276

வாணியன் கிணற்று சந்து

45

277

வாணியன் 1நிர் பமைச் சந்து

44

278

வாணியன் 2நிர் கீ ைச் சந்து

44

279

வார்ப்புக் கன்னாரத் ஜதரு

57

280

வித்துவான் ஜபான்னுசாமிப் பிள்லை சந்து

31

281

வரராகவப்ஜபருமாள்
ீ
பகாவில் ஜதரு

37

282

ஜவங்கைக்கலைத் ஜதரு

43

283

ஜவங்கைக்கலை 1நிர் சந்து

43

284

ஜவங்கைக்கலை 2நிர் சந்து

43

285

ஜவங்கைக்கலை 3நிர் சந்து

43

286

ஜவங்கைக்கலை 4நிர் சந்து

43

287

ஜவங்கைக்கலை 5நிர் சந்து

43

288

ஜவள்ைாைர் 1நிர் சந்து

30

289

ஜவள்ைாைர் 2நிர் சந்து

30

290

ஜவள்ைியம்பைத் ஜதரு

30

291

ஜவற்றிலைக்கலைச் சந்து

33

292

லவக்பகால்காரத் ஜதரு

57

293

ஜைாமுனி பகாவில் ஜதரு

43

294

ஜைாமுனி பகாவில் ஜதற்கு சந்து

43

295

ஜைாமுனி பகாவில் பமற்கு சந்து

43

296

ஜைாமுனி பகாவில் வைக்கு சந்து

43

297

ஜுட்டு ஈஸ்வரன் சந்து

59

298

ஹயத்கான் சாகிப் சந்து

45

ராஜர் திருமலை முத்துப் பிள்லை சந்து என்ற பி.வி.பசாமசுந்தர நாைார்
299

சந்து

300

கிைக்கு ஆடி வதி
ீ

301

பமற்கு ஆடி வதி
ீ

302

வைக்கு ஆடி வதி
ீ

303

ஜதற்கு ஆடி வதி
ீ

32
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பின்னிலணப்பு -3
மாநகராட்சிப் பட்டியைில் இைம் ஜபறாத ஜதருப் ஜபயர்கள்
எ
ண்

ஜதருப் ஜபயர்

அலமவிைம்

எழுமலைக் பகானார் சந்து நிர்
1)

1

வைக்கு மாசி வதி
ீ

எழுமலைக்பகானார்
2)

சந்து நிர்

2

முருகணன் பகாவில் சந்தின் உட்புறம்
வைக்கு

3)

ஜபரியசாமிக்பகானார் சந்து

4)

அவிக்கக் பகான் சந்து

மாசி

வதியின்
ீ

ஜதற்கு

பநாக்கிய

சந்து
"

"

துட்டுக்கலை
5)

வன்னியக்பகானார் சந்து

"

"

6)

முருங்க மரத்து சந்து

"

"

"

"

கருக்கு

வாலவயன்

பகாவில்

7)

சந்து

8)

ராக்கப்பன் சாவடி சந்து
முத்துக்

காமாட்சி

9)

சந்து

10)

இராகவக்பகான் சந்து

ஆசாரி

"
"
வைக்கு மாசி வதியின்
ீ
வைக்கு பநாக்கிய
சந்து
வைக்காவணி

11)

சுந்தர ராஜன் பூசாரி சந்து

12)

மாணிக்கஞ்ஜசட்டி சந்து

13)

தவைஞ்ஜசட்டி சந்து

மூை

"
வதியின்
ீ

"
வைக்கு

பநாக்கிய சந்து
"
வைக்காவணி

மூை

"

"
வதியின்
ீ

"
ஜதற்கு

14)

ஆதிமூைஞ்ஜசட்டி சந்து

பநாக்கிய சந்து

15)

அரச மரத்துச் சந்து

தானப்ப முதைி ஜதருவின் உட்சந்து
சுவாமி

16)

நல்ைம நாயுடு சந்து
குட்டி ஜவங்கைாசைம் சந்து
அரிசிக்கார நாயக்கர் ஜதரு

பமற்கு

வைம்பபாக்கித்

ஜதருவின்

கிருஷ்ணன்

பகாவிைின்

உட்சந்து
வைக்குக்

18)

ஜதருவின்

பநாக்கிய சந்து
மஹால்

17)

சன்னதித்

உட்சந்து
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பின்னிலணப்பு -4
தகவைாைிகள் ஜபயர்ப் பட்டியல்
எ
ண்

ஜபயர்

வயது

முகவரி

1

அகஸ்டின்

58

கிைாஸ்காரத் ஜதரு, மதுலர 1

2

அைபமலு அம்மாள்

58

வைவிக்காரச்

3

அனிபா ஹுலசனி

26

காஜிமார் ஜதரு, மதுலர .

4

இப்ராஹீம்

55

மாமுண்டி வாத்தியார் சந்து, மதுலர .

டி .இராமச்சந்திரன் (தியாகி தாயம்மாைின்
5

புதல்வன் )

வித்வான் ஜபான்னுச்சாமி பிள்லை
63

வி.எல் .இராமசாமி -முன்னாள் நகர்மன்ற
6

உறுப்பினர்

சந்து, மதுலர 1

சந்து, மதுலர .
கிருட்டிணாபுரம் முதல் ஜதரு, மதுலர

68

.

36

யாதவர் கல்லூரி, மதுலர.

(1947-'52,1959-'64)
இராமானுசம் (எம்.ஃ பில்.பட்ைப்படிப்பிற்கு
7

யாதவர்
குைச் சைங்குகள் பற்றி ஆராய்ந்தவர் )

அல்லு சீ தாராமய்யர் சந்து, ஜதற்கு
8

இராமுடு ஐயர்

80

மாசி வதி,
ீ
மதுலர

9

எஸ்.எப்.உலசன்

68

பாவாசா சந்து, மதுலர 1.

10

கன்னியம்மாள்

65

கம்பைி மரத்து சந்து, மதுலர -1.

11

குருசாமி ஓதுவார்

51

ஜசாக்கப்ப நாயக்கன் ஜதரு, மதுலர.
சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதரு,

12

ச.சண்முக வடிவு

60

மதுலர.
பச்லச நாச்சியம்மன் பகாவில் ஜதரு,

13

சுப்லபயா

51

மதுலர.

14

பக .ஜசகந்நாத பகான்

82

தாை முத்துப் பிள்லை சந்து, மதுலர.
ஜபருங்குடிப் பள்ைிவாசல் சந்து,

15

லசயத்தூன்

பாஷா

25

மதுலர.

(182)
ஜசார்ணமணி
16

கிருஷ்ணசாமி

60

ஜசௌராட்டிரர் சந்து, மதுலர -1.

17

தங்கம்மா

65

மக்கான் பதாப்பு ஜதரு, மதுலர-1.

18

தங்கராஜ் ஆசாரி

66

எழுத்தாணிக்காரத் ஜதரு, மதுலர-1.

19

தனஜைட்சுமி

41

நாகைிங்கம் பிள்லை சந்து, மதுலர -1.

20

எ .தனஜைட்சுமி

66

ஆதிமூைம் பிள்லை சந்து, மதுலர -1.

21

தாவூத் பீபீ

50

துலுக்கர் பூக்காரச் சந்து, மதுலர.

எஸ்.ஆர். தியாகராஜ
22

பத்தர்

65

சின்னக்கலைத் ஜதரு, மதுலர-1.

23

லதயல் நாயகி

55

தானப்ப முதைி ஜதரு, மதுலர-1
வித்வான் ஜபான்னுசாமிப் பிள்லை சந்து,

24

பசா.பதவி.மீ னாட்சி

48

மதுலர-1.

25

நைராஜன் ஜசட்டியார்

60

ஜமட்டுக்காரத் ஜதரு, மதுலர -1.

26

பகவதி (பாவைர் )

55

ஜதற்குச் சித்திலர வதி,
ீ
மதுலர.
வள்ளுவர் ஜதரு, பசாமசுந்தரம் காைனி,

27

பங்கஜம்

43

மதுலர-16.

28

பர்வதம்

70

திருப்பரங்குன்றம் பராடு, மதுலர.
பகாபாைய்யர் ஜதரு, ஜதற்கு மாசி வதி,
ீ

29

பாைசுப்பிரமணியம்

55

மதுலர-1.

30

பார்வதி

54

சம்பந்த மூர்த்தி ஜதரு, மதுலர-1.

31

பிச்சபிள்லை

58

கருகப்பிள்லைக்காரத் ஜதரு, மதுலர.

32

ஜபான்லனயா பிள்லை

33

மாயாண்டி ஆசாரி

தலை விரிச்சான் பகாவில் சந்து, மதுலர.
70

மண்லையன் ஆசாரி சந்து, மதுலர.

34

பவ.மீ னாள்

48

ராமசாமிக்பகானார் சந்து, மதுலர.

35

எஸ்.முத்துக்பகானார்

73

கவிமணி ஜதரு,நாராயணபுரம், மதுலர-14.

36

பா.ரா.முத்துச்சாமி

73

நாைார் மகாஜன சங்கம், மதுலர.
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37

ர. ஜமாஹதீன் பாச்சா

63

ஆதம் சாயபு சந்து, மதுலர-1.

32

பைாக் ஜபருமாட்டி கல்லூரி, மதுலர.

ராணி ஜான்சி பாய் (தமிழ்ப்
38

பபராசிரிலய
(சிறு ஜதய்வவைிபாட்டு ஆய்வாைர்
)

சாயக்காரச் சந்து, சித்திரக்காரத்ஜதரு,
39

ஓவியர் என்.எஸ்.ஜரகுநாத நாயுடு

63

மதுலர-1.

40

எம்.எஸ்.ஜரங்கராஜன்

60

பபாடிநாயக்கனூர்

(ஒய்வு ஜபற்ற தலைலம
ஆசிரியர்)
அஜமரிக்கன் மிஷன் சர்ச் சந்து,
41

ஜி.ரூஸ்ஜவல்ட்

53

மதுலர-1.

42

பவைம்மாள்

73

கைலைக்காரச் சந்து, மதுலர.
நல்ை மாைன் பகாவில் சந்து,

43

டி .பவலுச்சாமி

59

மதுலர-1.

44

பவணி

45

ஜசன்ட்ரல் மார்க்ஜகட் சந்து, மதுலர.

45

பவதம்

33

சாமியார் சந்து, மதுலர -1.

(184)
பின்னிலணப்பு -5

(185)

(186)

பின்னிலணப்பு - 6
கை ஆய்வுக்கான வினாப் பட்டியல்
குறிப்பு :

1.எம்.ஃபில் .ஆய்விற்காக இவ்வினாப் பட்டியல் தயாரிக்கப் பட்டுள்ைது.
2.பின்வரும் விபரங்கலைத் தரவும் .
3.எல்ைா வினாக்களுக்கும் விலை அைிக்கவும்.

பிரிவு "ஆ "
1) நீங்கள் குடியிருக்கும் ஜதருவின் ஜபயர் என்ன? ஜபயர்க் காரணம் தருக .
2) உங்கள் ஜதருவுக்குப் பலைய ஜபயர் உண்ைா? ஜதரிந்தால் தருக.
3) ஜபயர் மாற்றத்திற்கான காரணம் என்ன?
4) உங்கள் ஜதருப்ஜபயர் கீ ழ்க்காணும் பிரிவுகளுள் எதில் அைங்கும் என்பலத ( ✔)
என்ற குறியிட்டுக் காட்டுக.

(187)

6) உங்கள் சந்து அல்ைது ஜதரு, எச்சந்து அல்ைது ஜதருவில் ஜசன்று இலணகிறது?
7) உங்கள் ஜதருவில் வாழ்பவாரின் ஜபரும்பான்லமயான சாதி என்ன?
8) உங்கள் ஜதருவில் வாழ்பவாரின் சிறுபான்லமயான சாதி என்ன?
9) உங்கள் ஜதருவில் வாழ்பவாரின் ஜபரும்பான்லமபயாரின் ஜதாைில் எது?
10) உங்கள் ஜதருவில் அலமந்துள்ை இந்துக்பகாயில் அல்ைது பிற பகாயில்கைின்
ஜபயர்கலைத் தருக .
11) உங்கள் ஜதருப்ஜபயர் யார் நிலனவாக லவக்கப்பட்டுள்ைது ?
12) அன்னார் வகித்த ஜபாறுப்பு அல்ைது ஜதாைில் யாது?
13) அன்னாரின் பரம்பலரயினர் இன்றும் உள்ைனரா?
14) உங்கள் ஜதருப்ஜபயர் ஜதருவில் வாழ்பவாரால் எப்படிச் ஜசால்ைப்படுகிறது ?
15) உங்கள் ஜதருப்ஜபயர் வாக்கியத்தில் எப்படிச் ஜசால்ைப்படுகிறது?
16) உங்கள் ஜதருவில் வாழ்பவாரால் பபசப்படும் ஜமாைிகள் யாலவ?
17) வரைாற்றுச் சிறப்புலைய கட்டிைங்கள் எலவபயனும் உங்கள் ஜதருவில் உண்ைா?

**************************
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மதுலரத் ஜதருக்கைில் சிை அனுபவங்கள்
நான்

ஜதருவில்

இறங்கியது

சூைைின்

நிர்ப்பந்தத்தால்

தான்.

மதுலரத்

ஜதருக்கைின் ஜபயர்க் காரணங்கலைக் கண்டுபிடித்து எழுதினால் தான் எம்.ஃ பில்
.படிப்பு முடியும் என்ற கட்ைாயம், என்லன ஃ லபலும் லகயுமாய் ஜதருவில் இறங்கச்
ஜசய்தது.

இைப்ஜபயர்

என்பனாடு
ஊராக

ஆய்வு

படித்தவர்கள்

வண்டியில்

ஜதருக்கைின்

எங்கள்

,ஊர்ப்

ஏறி

ஜபயர்க்

ஜபயர்

இறங்கி

ஆய்வுக்குத்
ஆராய்ச்சிலய

ஆய்வு

காரணங்கலை

தரப்பட்ை
ஏற்றுக்

ஜசய்வலத

அறிவது

ஜபாதுப்ஜபாருள்.

ஜகாண்ைபபாது, ஊர்

விைவும்

எைிதாக

அடுத்தடுத்த

இருக்குபம

என்ற

எண்ணத்தினால் தான் என் ஆய்வுத் தலைப்லப', மதுலர நகரத் ஜதருப் ஜபயர்கள்'
என்று அலமத்துக் ஜகாண்பைன். மதுலரத் ஜதருப் ஜபயர்கைில் ஆய்வுக்கான கைம்
மிகுதியும்

உண்டு

என்று

பகாடி

காட்டியவர்

பமலூர்

அரசுக்

கல்லூரியில்

முதல்வராய்ப் பணியாற்றிய தமிழ்ப் பபராசிரியர் சங்கரராஜுலு ஐயா அவர்கள்.
பமற்ஜசான்னலவ தவிர ஆய்வுப்ஜபாருளுக்கும் எனக்கும் முன்ஜதாைர்பு எதுவும்
இருக்கவில்லை. மதுலரயில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் பமைாய் வாழ்ந்திருக்கிபறன் என்று
ஜபயர்

தாபன

ஜதரியாது.

ஒைிய, மாசி

பமைக்பகாபுர

வதிக்கும்,
ீ
ஆவணி

வதி
ீ

என்றால்

வதிக்கும்
ீ

எனக்கு

குைப்பமாயிருக்கும்.

வித்தியாசம்

அலையாைத்துக்கு

ஜசன்ட்ரல் திபயட்ைலரபயா, மீ னாட்சி புத்தக நிலையத்லதபயா சுட்டிக் காட்டினால்
தான் மனம்

ஜதைியும். ஜதருவுக்குத் ஜதரு இருக்கும் ஜபயர் ஜபற்ற கலைகளும்

இந்தப் ஜபயர்க் குைப்பத்லதத் ஜதைிய விைாமல் ஜசய்து ஜகாண்டிருந்தன.
மாநகராட்சியின்

ஜதருப்

ஜபயர்ப்

பட்டியலைக்

லகயில்

எடுத்துக்

ஜகாண்டு

ஒவ்ஜவாரு பகுதியாகப் பட்டியல் ஜபயலரயும் , அது இருக்கும் ஜதருலவயும் இலண
பசர்த்துக்

காண

முயன்ற

பபாது

தான்,

கை

ஆய்வின்

கடினங்கலை

உணர

ஆரம்பித்பதன். ஜபயர்ப் பைலககபை இல்ைாத ஜதருக்கள், சுவர்ச் சுண்ணாம்லபத் தான்
வாங்கிக்ஜகாண்டு, சிை

எழுத்துக்கலை

மட்டுபம

காட்டிப்

புதிர்

பபாடும்

ஜபயர்ப்

பைலககள், ஒத்துலைக்காத மக்கள் என்று இைர்ப்பாடுகள் பை வடிவங்கைில் வந்தன.
ஆரம்ப

நிலையில், வினாப்பட்டியலை

எடுத்துக்

ஜகாண்டு

தனியாகத்

ஜதருவில்

இறங்கிய பபாது, என் பகள்விகளுக்குக் கிலைத்த பதிலை விை, என்லன விசாரித்த
பகள்விகள் அதிகமாக இருந்தன. ஜதருப் ஜபயர்க்

காரணங்கலைத் பதடி அறியும்

படிப்பு என்று ஒன்று இருக்குமா என்ற ஐயம் பை முகங்கைில் ஜவைிப்பலையாகபவ
ஜதன்பட்ைது. தனித்துப் பபாவதில் பயனில்லை என்று கண்ைபின், பள்ைிப் படிப்லப
முடித்த ஒரு ஜபண்லணயும் துலணக்கு அலைத்துக் ஜகாண்பைன். அதன்பின் கூை
ஒருவர்

இருக்கும்

அதிகாரமாகபவ

லதரியத்தில்,

ஆரம்பிப்பபன்.

"இந்தத்

அந்த

முற்றும் அகற்றிவிைத் துலண ஜசய்தது .

ஜதருவின்

அதிகாரத்

பபரு

பதாரலண

என்னம்மா"

என்று

ஐயப்பார்லவகலை
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"இந்தத் ஜதருப் ஜபயர் என்ன ?" என்ற வினாவுக்குப் ஜபரும்பாலும், "நீங்க எங்க
பபாகணும்? இங்க யாலரப் பார்க்கணும்?" என்ற பதில் பகள்விகள் வருபம ஒைியப்
ஜபயர் வராது. ஜபயர்க் காரணத்லதத் ஜதரிந்து ஜகாள்ை "சின்னு பிள்லைத்ஜதரு இது
தாபன. இதற்கு இந்த ஜபயர்......" என்று ஆரம்பிப்பதற்குள், "இது தான், இது தான்",என்று
பவகமாய்த் தலைலய அலசத்துக்
சிை

ஜகாண்பை பபாய் விடுவார்கள் பைர். இன்னும்

பிறஜமாைிக்காரர் "நம்மளுக்குத் ஜதரியாதுங்க,பவற ஆளுக கிட்ை பகளுங்க"

என்று

ஒதுங்குவார்கள்.

அந்த

ஒதுக்கத்தில், தம்

பநரம்

வணாகி
ீ

விடுபமா

என்ற

எச்சரிக்லக உணர்வு ஜதன்படும்.
ஜகாஞ்சம்

வயதான,

நின்று

பபசக்கூடிய

முகமாகத்

பதர்ந்ஜதடுத்துக்

பகட்ைாலும், ஜபயர்க்காரணம் பைசில் வராது. "அத யாரு கண்ைா?" அந்தக் காைத்தில்
இருந்பத இந்தப்பபரு தான் இருக்கு என்பார்கள். "ஜபரியவர் நீங்க ஜராம்ப நாைா இங்க
தான் இருந்திருப்பீங்க; உங்களுக்குத் ஜதரிந்திருக்குபம" என்று தூண்டில் பபாட்ைால்
ஜமல்ை

ஜமல்ை

சின்னு.

அவன்

விஷயம்
மக்கமார்

பபாயிட்ைாகள்ை"

வரும்.
தான்

என்பார்

"ஆமா.....ஜராட்டிக்கலை வச்சிருந்தான்ை

ஜசாத்துப்பத்ஜதல்ைாம்

ஜபரியவர்.

அவர்

வித்துப்புட்டு

வைியிபைபய

பவற

பபச்சுக்

அந்தச்
பக்கம்

ஜகாடுத்தால்

ஓரைவு பைன் கிலைக்கும்.மதுலரயில் உணவுப் பங்கீ ட்டு அட்லைகள் வைங்கப்பட்ை
காைபம எங்கள் காட்டில் மலை ஜபய்த காைம் கூப்பிட்டுக் பகட்ைாலும் தம் ஜதருப்
ஜபயலரச் ஜசால்ைாத நம்மூர் ஜனங்கள், ஃ லபலும் லகயுமாய்

எங்கலைப் பார்த்த

உைபனபய ,"பரஷன் கார்டு தர்றீங்கைா" என்ற வினாபவாடு ,எங்கலை எதிர் ஜகாண்டு
எங்கள்

சிரமத்லதக்

இைங்கைிலும்

குலறத்தார்கள்.

பரஷன்

அட்லை

தர

"அக்கா,
பவண்டி

நாம்

பபாக

இருந்தால்

பவண்டிய
எவ்வைவு

எல்ைா
நன்றாக

இருக்கும்", என்றாள் என் உைன் வந்த ஆய்வுத் துலண .
பதடித்

பதடிப்

ஜபற

பவண்டிய

தகவல்கள்

சிை

பவலைகைில்

எதிர்பாராத

வலகயில் கிலைப்பதும் உண்டு. லவக்பகால்காரத் ஜதருவில் பனங்கிைங்கு விற்றுக்
ஜகாண்டிருந்த

பாட்டியிைம், "அந்தத்

நைந்திருக்கிறதா?"

என்று

பகட்ை

ஜதருவில்
பபாது

முன்பு

,"ஏம்மா

லவக்பகால்
,உங்களுக்கு

வியாபாரம்
லவக்பகால்

பவணுமா?அைங்கார் திபயட்ைர் தாண்டிப் பபாங்க" என்றார். "லவக்பகால் பவணுமா
என்ற பகள்வியில் நான் அதிர்ந்து பபாபனன். எம்.ஃ பில் படிப்புக்கான அலைச்சைில்
அறிவுக் கலைலயவிை, லவக்பகால் வாங்கும் கலை தான் அதிகமாய் ஏற்படுகிறபதா
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என்ற

அச்சம் உள்பை

நிைைாடியது.

அடுத்த

கணபம, ஒரு

காைத்தில்

புறநகர்ப்

பகுதியாக இருந்த இத்ஜதருவின் ஜதாைில், காைப்பபாக்கில் நகர விரிவினால், புதிதாய்
ஏற்பட்ை புறநகர்ப் பகுதிக்கு இைம் ஜபயர்ந்திருக்கிறது என்ற உண்லம மூலைலயத்
தாக்க, "ஜராம்ப நன்றிங்க" என்று வாய் நிலறயச் ஜசால்ைி விட்டு இைத்லதக் காைி
ஜசய்பதன் .
ஒரு

தகவல்

கிலைத்தால்

அதில்

கிலைக்கும்

உற்சாகம்,

ஒரு

நாைின்

அலைச்சல் முழுவலதயும் மறக்க அடித்து விடும். மதுலரயில் நாயக்கர் காைத்தில்
ஒரு முலறயும், ஆங்கிபையர் காைத்தில் ஒரு முலறயுமாக, இருமுலற அகைிகள்
தூர்க்கப்பட்டு,

நகரம்

குடிபயற்றம்

ஏற்பட்டுத்

ஆங்கிபையரால்
வதிகள்
ீ

என்று

விரிவாக்கப்பட்டுள்ைது.
ஜதருக்கள்

தூர்க்கப்பட்ைபபாது,
ஜபயர்

தூர்க்கப்பட்ைதற்கு

ஜபற்றுள்ைன.

அலையாைமாய்

அகைிகள்

அலமந்துள்ைன.
அவ்விைத்தில்
பாண்டியர்

அகைித்

தூர்க்கப்பட்ை
நாயக்கர்

உருவான

இைத்தில்

காை

ஜதருக்கள்,

அகைி,
மாரட்

காை

அகைி, நாயக்கர்

காைத்தில்

ஜதருக்கள்

அலமந்துள்ைன.

அவற்றுள்

ஜதற்குப் பாண்டியன் அகிழ் ஜதருவும், பமைப் பாண்டியன் அகிழ் ஜதருவும் மட்டும்,
மாநகராட்சிப்

பட்டியைில்

இைம்

ஜபற்றுள்ைன.

மற்ற

இரு

அகைித்

ஜதருக்கைின்

ஜபயர்களும் வைக்கில் மாறியுள்ைன.
சங்கீ த விநாயகர் பகாவில் ஜதருவில் கை ஆய்லவத் ஜதாைர்ந்த பபாது
,பதவி

மீ னாட்சி

என்பவரிைமிருந்து, அத்ஜதருவின்

பலைய ஜபயர்

அகிழ்

ஜதரு

என்பலதயும், அகைி தூர்க்கப்பட்ை பகுதி, பிற பகுதிகலை விைச் சற்பற பள்ைமாய்
இருந்ததால், பள்ைத்ஜதரு
அப்பபாது

என்று பைகாைமாய்

புலத ஜபாருலைக்

கண்ஜைடுத்தாற்

பாண்டியன் அகிழ்

ஜதருலவயும்

ஏற்பட்ைன.

ஜதருக்கள்

அகிழ்

கண்டு

அலனத்தும்

வைங்கியலதயும்
பபான்ற

பிடித்து

அறிய

முடிந்தது.

மகிழ்ச்சியும், எஞ்சிய

விைைாம்

ஆவணிமூை

என்ற

கீ ைப்

நம்பிக்லகயும்

வதிக்கும்,
ீ
மாசி வதிக்கும்
ீ

இலைப்பட்ை இலண பகாட்டிபைபய அலமந்துள்ைன. இலத அடிப்பலையாய் லவத்துக்
ஜகாண்டு, கீ ை ஆவணி மூை வதிக்கும்,
ீ
கீ ை மாசி வதிக்கும்
ீ
இலைப்பட்ை ,இலண
பகாைாய்ச்

ஜசல்லும்

ஜதருக்கைில், அகிழ்ஜதரு

இருந்துள்ைதா என்று அறிய

என்ற

ஜபயர்வைக்கு

எப்பபாதாவது
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முயன்பறன்.
ஆய்வில்

ஊகத்லத

தகவல்

விழுக்காட்டுத்

தகவல்

பபாதும்; தகவல்

முழுலம

90

கிலைத்தால்

ஜமய்ப்பிக்கும்

பார்ப்பபாம். ஊஹூம்; கலைசி வலர

கூற்றுக்கள் கிலைக்கவில்லை.

கிலைத்துவிட்ைது;
ஜபற்று

விடும்

இன்னும்

என்று

கால்

கை

ஜகாஞ்சம்
ஓய

நைந்து

அந்தப் பத்து விழுக்காடு நம் முயற்சிகளுக்கு

அகப்பைாமபை பபாய்விடும்.
பவறுபட்ை

சிை

அனுபவங்கலையும்

மதுலரத்

ஜதருக்கள்

தந்துள்ைன.

ஒரு

முலற மத்தியானம் 1 மணிக்கு பமல் இருக்கும். வயிற்லறப் பசி கிள்ை ஆரம்பித்து
இருந்தது.

நாங்கள்

வந்திருந்த

இைம்

ஜதாட்டியன்

கிணற்றுத்

ஜதரு.

ஜபாதுவாகக்

கிணற்றுத் ஜதரு என்று ஜபயர் வந்தால், கட்ைாயமாக அங்பக ஒரு கிணறு இருக்கும்.
குலறந்த

பட்சம்

வட்டுக்குத்
ீ

மண்

திரும்பும்

மூடிய

கிணறாவது

அவசரத்தில்,

இருக்கும்.ஆய்லவ

வரிலசயாக

இருந்த

முடித்து

விட்டு

கலைகைில்

ஒரு

கலையிைிருந்து இறங்கி வந்த ஜபரியவலர நிறுத்தி, "ஐயா, ஜதாட்டியன் கிணற்றுத்
ஜதரு என்று ஆரம்பித்பதாம். அவர் "இதுதான்;இதுதான்" என்று ஜசான்னதும், "அந்தக்
கிணறு

எங்க

இருக்குங்க"

என்று

ஆவைாகக்

பகட்பைாம்.

அந்தப்

ஜபரியவரும்

எங்கலைப் பபாைபவ பசிபயாடு இருந்தார் பபாைிருக்கிறது. "ஆமாம்மா, அது தான்
இப்பபா

தலை

பபாற

வார்த்லதயாபைபய
நல்ை

பவலை, நல்ைா

இடித்து

பாைமாக அலமந்தது.

அறிந்து

ஜபயர்க்

பவலைலயக்

விட்டுப்

பபாய்

இைம்,

ஜபாருள்,

காரணத்லதக்

பகள்

விட்ைார்.

என்

தகவைாைி

என்று

ஜகடுத்தீங்கபை"
அவசர

புத்திக்கு

மனநிலை

மனதிற்குள்

என்று
அது

அலனத்தும்

ஜசால்ைிக் ஜகாண்பைன்.

அதுமுதல், "ஐயா எங்களுக்கு ஒரு விபரம் ஜதரிய பவண்டும், ஜகாஞ்சம் ஜசால்லுங்க"
என்ற பணிவான முன்னுலர இல்ைாமல் பகள்விலயத் ஜதாைங்குவதில்லை.
உற்சாகம்

தரும்

அனுபவங்கள்,

அறிவூட்டும்

அனுபவங்கள்

என்பவற்றுக்கிலையில் முகத்தில் அலறந்தது பபான்ற அனுபவங்கலையும் இத்ஜதருப்
ஜபயர்ப்

படிப்பில்

சந்தித்பதன்.

ஒரு

குறிப்பிட்ை

ஜதருப்ஜபயர்க்கான

விபரங்கள்

அத்ஜதருவில் ஜகாஞ்சம் ஜசயைாயிருந்த வட்ைாருக்குத்
ீ
ஜதரியும் என்றார்கள் .உள்பை
ஜசன்ற

பபாது,

ஒரு

முதியவள்

லவரக்கம்மலும்,

கழுத்து

நிலறய

வைச்

சங்கிைிகளுமாய் சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து இருப்பலதப் பபால், கட்டிைில் காலை
மடித்துப்
.அவர்கள்

பபாட்டு

உட்கார்ந்திருந்தாள்.

உைம்ஜபல்ைாம்

ஜசல்வத்தின்

ஜசைிப்பு

வசிக்கும் ஜதருப்ஜபயர்க்கான காரணத்லத நான் அறிய விரும்புவதாய்ச்

ஜசான்னபபாது, அைட்சியமாய்

ஒரு

பார்லவ

வட்டிக்குப்

ஒரு

ஏலைப்

பணம்

வாங்க,

மட்டும் ஜவைிப்பட்ைது.
ஜபண்

வந்து

அந்பநரத்தில்

பசர்ந்தாள்.

இருந்த

இைத்திைிருந்பத சற்றும் நலுங்காமல் தன் ஜதாைிலை நைத்தினாள் அந்த முதியவள்.
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இந்த இைத்தில் தகவல் ஜபயராது என்ற உள்ளுணர்வில் நான் படியிறங்கி நைந்த
பபாது "ஏறிய கட்டில் இறங்காமல், வட்டிக்கு வட்டி வாங்கி லவரத்தில் ஜஜாைிக்கும்
அந்த முதியவள் ஜகட்டிக்காரியா? ஒரு தகவலுக்காக பவகாத ஜவய்யிைில் அலையும்
நான் ஜகட்டிக்காரியா?" என்ற பகள்வி கனமாய் ஜநஞ்சில் பமாதியது. மறுநாள் இந்தக்
பகள்விலய என் ஆசிரியரிைம் எழுப்பிய பபாது அவர் ஜமல்ைச் சிரித்துக் ஜகாண்ைார்.
"அங்பக

தான்

லவரத்லத

மதிப்புகள்

விை

மாறுகின்றன.

உயர்ந்தன

என்று

உங்களுக்குக்

நிலனயுங்கள்.

கிலைக்கும்

மற்றவர்

தகவல்கள்

கண்களுக்கு

நாம்

அசடுகைாக இருப்பலதத் தவிர்க்க முடியாது" என்றார்.
மதுலரத்
சந்தித்பதன்.
புலக

ஜதருக்கைில்

சுண்ணாம்பு

படிந்த

எத்தலனபயா

ஜபயர்ந்த

தூண்கைிலும், ஜதருப்

தனிமனித

சமூக

வரைாறுகலைச்

சுவர்களுக்கிலையில், கலையைபகாடு
ஜபயர்கைிலும்

மட்டும்

வாழ்ந்து

மிைிரும்

ஜகட்ை

பை

குடும்பங்கைின் பைஞ்சிறப்பு ஒட்டிக் ஜகாண்டிருக்கக் கண்பைன். காைப் பபாக்கில் சிை
சமூகங்கைின்

நாடி

தைர்ந்து

பபானலதயும்,

ஒற்றுலமயாலும்,

கட்டுப்பாைான

வைர்ந்திருப்பலதயும்

ஜதருப்

பவகமான

பவறு

சிை

உலைப்பாலும்

ஜபயர்

ஆய்வுகள்

சமூகங்கள்

ஆை

புைப்படுத்தின.

தம்

மரங்கைாய்
அறிவியைின்

வைர்ச்சியில் நுண்கலைகள் பை மரித்துப் பபாக, முந்நூறு ஓவியர்கள்

குடும்பத்பதாடு ஒருமித்து வாழ்ந்த இைத்தில் இன்று ஜபயருக்கு இரண்பை ஓவியர்கள்
ஜதாைில் நைத்துவலதச் சித்திரக்காரத் ஜதருவில் கண்பைன். புதிய மாடிகள் பை லமய
வதிகைில்
ீ

எழும்பிக்

ஜகாண்டிருக்கும்
வாழ்பவாடு

ஜகாண்டிருக்க

சந்துகைின்

பபாராடிக்

ஜதரியாமல்

,இருப்பபத

புறாக்கூண்டு

வடுகைில்
ீ

ஜகாண்டு குடித்தனங்கள்

வறுலமயிலும்

நைப்பலதயும்

இடுங்கிக்

, பநாயிலும்

கண்பைன்.சிற்றாலை

காற்றில் பறக்க ,விடுதிச் சாப்பாட்டுக்குப் பைிப்பு காட்டி விட்டு, கல்லூரிக் கான்டீனில்
நாசூக்காய்த்

ஜதாண்லைலய

பபாஜதல்ைாம், ஆறடிக்கு

நாைடி

நலனக்கும்

நம்

அலறயில்

ராஜகுமாரிகலைப்

பார்க்கும்

அக்காவுைனும், அவளுலைய

இரண்டு

குைந்லதகளுைனும், ஒட்டுக் குடித்தனம் நைத்தும் சபராஜாலவ என் மனம் தவிர்க்க
இயைாமல்

நிலனக்கிறது.

இருந்தால் அதிகம் .

அவளுக்கு

இற்லறக்ஜகல்ைாம்

பதிஜனட்டு

வயது
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கைஆய்வு, ஜதய்வத்தின்

துலணலய

மிக

நன்றாய்

உணர்த்தியது.

நமக்குத்

ஜதரிந்த பகுதி தாபன. இங்பக தகவல் கிலைப்பதில் சிரமம் ஏதும் இருக்காது என்று
நிலனத்துச் ஜசன்ற பபாது, திலகப்பூண்லை மிதித்தது பபாைத் திரும்பத் திரும்ப ஒரு
ஜதருவுக்குள்பைபய
ஜதரியும்.

சுற்றி

பபாகும்

என்பஜதல்ைாம்
இலறஞ்சிச்

வர பநர்ந்திருக்கிறது.

இைம்

ஜதரியாது.

ஜசன்ற

தகவைாைிகலைச்

ஜதரியாது.
நீ

தான்

யாலரப்

துலண

நாட்கைில், அபநகமாய்
சரியான

"எனக்குப்

வர

புறப்படும்

பார்ப்பபன்;
பவண்டும்"

ஒவ்ஜவாரு

அணுகுமுலறபயாடு

இைம்

என்ன
என்று

பகட்பபன்
ஜதய்வத்லத

திருப்பத்திலும்

சந்தித்துத்

தான்

சரியான

தகவல்

ஜபற்ற

நிலறவான அனுபவம் கிட்டியிருக்கிறது. நிற்பது நடுத்ஜதருவாக இருந்தாலும், அவன்
துலண

நம்லம

நிச்சயமாய்

வைிப்படுத்தும்

என்ற

எண்ணத்லத

இவ்வனுபவம்

உறுதிப்படுத்தியது
'நடுத்ஜதருவில் நிற்கிறான்' என்பார்கபை, அந்த அனுபவத்லதத் தகவலுக்காய்
முகந்பதடி நிற்கும்பபாது நன்றாகபவ உணர்ந்பதன். இப்பபாஜதல்ைாம் வாசைில் வந்து
நின்று

லக

ஏந்துபவாலர,

அவர்கள்

அதிகாரமாய்ப்

மனம்

வருவதில்லை.

ஜவறுங்லகயாய்

அனுப்ப

பைசாைியாய்த்

பதான்றுகிறாபன,பவலை

இவர்கள் நல்ைவர்கைா?

ஏமாற்றுக்காரர்கைா?"

பிச்லச

பகட்ைாலும்

முன்ஜனல்ைாம்"

ஜசய்து

பிலைக்கக்

என்ஜறல்ைாம்

கூை,
இவன்

கூைாதா?

பகள்விகள்

எழும்.

இப்பபாது ஒரு சிந்தலன மட்டும் ஓங்கி எழுகிறது. "இவர்கள் யாராக இருந்தாலும்,
இவர்களுலைய பதலவ, இவர்கலைத் ஜதருவில் நிறுத்தியிருக்கிறது. அந்த அனுபவம்
எத்தலகயது என்பது எனக்குத் ஜதரியும் . இவர்கலை நான் ஜவறுங்லகபயாடு அனுப்ப
மாட்பைன்".

இந்த

ஒன்றுமில்ைாமல்

எண்ணத்தின்

பவகத்தின்

அைிந்து பபாகின்றன.

இந்த

முன்

மாற்றத்லத

பிற
,இந்த

மனத்தலைகள்
வைர்ச்சிலயச்

சாத்தியமாக்கியது ஜதருக்கல்வி தான்.
ெிருமெி.வே .ொத்ெிமா
***************************

