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தமிழ்நாடு  அரசு
ததநால்லியல்  துறை
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தென்னிந்தியாவின் நாகரிகத் தொட்டில் என்று த�ாருநந ஆற்றஙகநை 
நாகரிகம் அநைககப�டுகி்றது. த�ாதியமநையில் தொன்றி இப�குதியிநை 

வளநமயாககும் த�ாருநந ஆறறிநை “த�ான்திணிந்ெ புைல் த�ருகும் 
த�ாருநந“ என்று கம்�ன் த�ாறறிப புகழ்கி்றார்.“ெணத�ாருந்ெம் என்றும், 
ெணத�ாருநம் என்றும் கல்தவட்டுகள் எடுத்துநைககின்்றை. த�ாருநந 
ஆற்றஙகநையில் தகாறநக, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகநள த�ான்்ற தொல்லியல் 
சி்றபபுமிகக ஊர்கள் அநமந்துள்ளை. இவறறில் தகாறநக இநைச ்சஙக 
காைத்தில் �ாணடியர்களின் ெநைநகைாகவும் துந்றமுகமாகவும் விளஙகியது. 
�ாணடியர்களின் தவறறிச சி்றபந�ப �றறி  

“வடதிசை கஙசகயும் இமயமும் ககொண்டு
கென்திசை யொண்ட கென்்னவன் வொழி”

என்று சிைப�திகாைத்தில் இளஙதகாவடிகள் த�ாறறிப புகழ்கி்றார்.

�ணநைய கிதைகக தைாமானிய ஆசிரியர்களாை பிளினி, ொைமி ஆகிதயாரின் 
குறிபபுகளும் �ணநைய கிதைகக நூைாை த்சஙகைல் �யணக குறிபபுகளும் (Periplus 
of the Erythrean sea) �ாணடிய நாட்டின் வைைாறறுககு �யனுள்ளநவயாக 
அநமந்துள்ளை. இககுறிபபுகள் ்சஙக இைககியத்தில் குறிபபிைப�ட்டுள்ள 
்சான்றுகளுககு முறறிலும் த�ாருத்ெமுைன் அநமகின்்றை. 

�த்தொன்�ொம் நூற்றாணடில், முென்முெைாகக தகாறநக கிைாமத்திறகு 
வந்து தகாறநக தொைர்�ாை �ைந்ெமிழ் இைககியஙகநளயும், அயல்நாட்ைவர் 
குறிபபுகநளயும் ஆைாய்ந்து  �ைவநக நாணயஙகநளயும், முதுமககட்ொழிகநளயும் 
கணைறிந்து �ாணடியர்களின் �ைநமயாை ெநைநகைம் தொன்நமச சி்றபபுமிகக 
துந்றமுகப�ட்டிைமாகச த்சயல்�ட்டிருந்ெது என்று தகாறநகநய உைகறியச 
த்சய்ெ த�ருநம கால்டுதவல் அவர்கநளதயச ்சாரும்.

தகாறநக தகாநகர் இநைச ்சஙகத்நெ எடுபபித்து வளர்த்ெது. இநைச்சஙகம் 
நிறுவிய தவணதைர்ச த்சழியன் முெைாக முைத்திருமா்றன் ஈ்றாக எழு�த்தொன்�து 
�ாணடியர்கள் தகாறநகயில் ஆட்சித்சய்துள்ளைர். தகாறநகநயத் ெநைநகைாகக 
தகாணடு ஆட்சி த்சய்ெ �ாணடியர்கநளக தகாறநகக தகாமான், தகாறநகக 
தகான், தகாறநகப த�ாருநன், தகாறநக தவந்ென், தகாறநகத் துந்றவன், 
தகாறநக யாளி எை தகாறநகதயாடு இநணத்தெ அநைத்துள்ளைர். 
தமலும், ொைமி, பிளினி, தமகஸெனிஸ த�ான்்ற தவளிநாட்ைவர் தகாறநகநய 
தகால்சிஸ, தகால்காய் என்றும் தகாறநகத் துந்றமுகத்நெக தகாறநக 
வணிகநமயம்(Kolhoi emporium) என்றும் சுட்டிககாட்டுகின்்றைர்.

தங்கம்  ததன்னரசு
மாணபுமிகு தொழில்கள், ெமிழ் ஆட்சி தமாழி மறறும் ெமிழ்ப 

�ண�ாடு, தொல்லியல் துந்ற அநமச்சர்
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தகாறநகக கைலில் நநைத�ற்ற முத்துககுளித்ெல் தொழிநைப �ாணடியர் 

அ்றதநறி ெவ்றாது காத்து வந்துள்ளைர். இெநை
“மறப்பொர் பொண்டியர் அறத்திறகொக்கும்

ககொறசகப கபருந்துசற முத்து”

என்று மதுநைக கணககாயைார் அகநானூறறுப �ாைல் ஒன்றில் புகழ்கி்றார். 
இபபுைவதை நறறிநணப �ாைதைான்றில் (நற. 23 5-6) தகாறநக முத்துகநள 
நன்னீர் முத்துகள் எை சி்றபபு த்சய்கி்றார்.

கிதைககம், எகிபது, அதைபிய நாட்நைச த்சர்ந்ெ கப�ல் மாலுமிகளுககும் கைல்வழி 
வணிகர்களுககும் மிகபத�ரிய வணிகத் ெைமாகக தகாறநக விளஙகியநெ 
தமநைநாட்டு நிைநூல் வல்லுநர்கள் குறிபபிடுகின்்றைர். மதைானி(Maloni), 
தைாவன்ொல்(Lovanthol) த�ான்்ற அயல்நாட்டு அறிஞர்களும் தகாறநகப 
�குதியிநை ஆய்வு த்சய்து �ைஙகாசுகநளச த்சகரித்ெைர். அவறறுள் ெஙகக 
காசுகளும் அைஙகும். தைாவன்ொல் த்சகரித்ெ �ைஙகாசுகள் திருதநல்தவலி 
காசுகள், திருதநல்தவலி ெஙகக காசுகள் எை இரு நூல்களாக ஆஙகிை 
தமாழியில் தவளியிைப�ட்டுள்ளை. த்சால்லின் த்சல்வர் ைா.பி. த்சதுபபிள்நள 
மறறும் மு.வைெைா்சைார் ஆகிதயாரும் தகாறநக வைைாறறின் மீொை காெைால் 
தகாறநகயிநை ஆய்வு த்சய்துள்ளைர். 

த�ாருநந ஆற்றஙகநை நாகரிகம் என்னும் ெநைபபில் தவளிவந்துள்ள இசசிறிய 
நூலில் தெர்மன் நாட்நைச த்சர்ந்ெ முநைவர் ொதகார் (Dr. Jagor) என்�வர் 
1876-ஆம் ஆணடு ஆதிச்சநல்லூர் �்றம்பில் த்சகரித்ெ அரிய தொல்த�ாருட்கள், 
1903 முெல் 1904-ஆம் ஆணடு வநை ஆதிச்சநல்லூர்ப �்றம்பில் அதைக்சாணைர் 
ரீ த்சய்ெ அகைாய்வு, இந்திய ஒன்றிய அைசின் தொல்லியல் கணகாணிப�ாளர்  
திரு. ்சத்திய மூர்த்தி ெநைநமயில் 2003 – 2005-ஆம் ஆணடுகளில் 
நநைத�ற்ற ஆதிச்சநல்லூர் அகைாய்வுகள் �றறிய குறிபபுகள் இைம்த�றறுள்ளை. 
தமலும், ெறத�ாது ெமிழ்நாடு அைசு தொல்லியல் துந்ற ஆதிச்சநல்லூர், 
சிவகநள, தகாறநக ஆகிய இைஙகளில் தமறதகாணடு வரும் அகைாய்வுகளில் 
கிநைககபத�றறுள்ள தொல்த�ாருட்களும் அவறறிநைப �றறிய குறிபபுகளும் 
இைம்த�றறுள்ளை. 

ஆதிச்சநல்லூரில் கிநைககபத�ற்ற தொல்த�ாருட்கநளத் தொகுத்து ஆைாய்ந்து 
�ார்ககும்த�ாது த�ாருநந ஆற்றஙகநைகளில் 3200 ஆணடுகளுககு முன்ைதை 
இரும்பிநைக கணடுபிடித்து வார்பபிரும்பு, தெனிரும்பு, எஃகு முெலியவறந்றத் 
ெயாரித்ெல், கப�ல் கட்டுெல், கைல்வணிகம் த�ான்்ற தொழில்நுட்�ஙகளில் 
சி்றந்து விளஙகியநெ அறியமுடிகி்றது. ஆதிச்சநல்லூர் �ண�ாடு முன்தைறிய 
ெமிழ்ச ்சமூகத்தின் �ண�ாடு என்று அறுதியிட்டுச த்சால்ைைாம்.

இந்நூல் �ணநைத் ெமிழ்ச ்சமூகத்தின் தொன்நம, �ண�ாடு மறறும் 
விழுமியஙகளுககுப த�ருநம த்சர்ககும் வநகயில் அநமயபத�றறிருப�து 
சி்றப�ாகும். தமலும், இந்நூல் உைகத் ெமிழ்ச ்சமூகத்திைரிநைதய மிகப த�ரிய 
வைதவறபிநை த�றும் என்று நம்புகித்றன்.
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ெமிைகத்தின் �திநைந்து இைட்்சம் ஆணடுகாை நீணை தநடிய �ண�ாட்டிநைத் 
தொல்லியல், கல்தவட்டுகள், நாணயஙகள், த்சபத�டுகள் ஆகிய முென்நமச 

்சான்றுகநள அடிப�நையாகக தகாணடு தமறதகாள்ளப�டும் கள ஆய்வுகள், 
அகைாய்வுகள் மூைம் அறிவியல் ரீதியாகத் ெமிைகத்தின் தொன்நம வைைாறந்ற 
மீள் உருவாககம் த்சய்கின்்ற மிகச சி்றப�ாை �ணியிநைத் ெமிைகத் தொல்லியல் 
துந்ற தமறதகாணடுவருவது மை நிந்றவு அளிககி்றது. 

அணநமககாைமாக கீைடி, அைகன்குளம், தகாறநக, சிவகநள, ஆதிச்சநல்லூர், 
தகாடுமணல், மயிைாடும்�ாந்ற, கஙநகதகாணைத்சாைபுைம் ஆகிய இைஙகளில் 
தமறதகாள்ளப�ட்ை அகைாய்வுகள் ெமிைகத்தின் தொன்நமநயப புதிய 
காைககணிபபு மூைம் �ை நூற்றாணடுக காைத்திறகு முன்தைாககி எடுத்துச 
த்சன்றுள்ளது என்்றால் மிநகயாகாது.  

குறிப�ாக, த�ாருநந ஆற்றஙகநையில் தமறதகாள்ளப�ட்டு வரும் அகைாய்வுகள் 
ெமிைகத்தின் வைைாறந்றத் ெமிைகத்தின் தென் �குதியில் இருந்து தொைஙக 
தவணடும் என்்ற நிநைப�ாட்டிறகு நம்நம எடுத்து த்சன்றுள்ளது எைைாம். 

தமலும், இந்தியாவிலும், தமநைநாடுகளிலும் உள்ள உயர்நிநை 
ஆய்வுககூைஙகளில் �ணியாறறும் நிைவியல், நிைபத�ாதியியல், மானிைவியல், 
இயறபியல், தவதியியல், ொவைவியல், விைஙகியல், மை�ணுவியல் ஆகிய 
துந்றகளில் துந்றத�ாகிய வல்லுநர்களின் துநணயுைன் ெமிைகத்தின் 
வைைாறந்ற மீட்தைடுககும் அ்றப�ணியில் முநைபபுைன் �ணியாறறி வரும் 
த்சயல்�ாடுகள் �ாைாட்டுெலுககுரியநவ.  

அசத்சயல்�ாடுகளின் சிறு தவளிப�ாைாக இககுறு நூல் ெஙகள் நககளில் 
ெவழ்கின்்றது. ெமிைகத் தொல்லியல் துந்றயின் த்சயல்�ாடுகள், அத்துந்ற 
அகழ்வாய்வுகளின் மூைம் தவளிதகாணர்ந்துள்ள அணநமககாைச ்சான்றுகள் 
ஆகியவறந்றத் ெமிைக மககள் உைைடியாக அறிந்து ெம் வைைாறறின் உணநமத் 
ென்நமநய உணர்ந்து தகாள்ள தவணடும் என்்ற அடிப�நையில் இசசிறு 
குறிபபுநை நூல் தவளிவந்துள்ளது. இசத்சயல்�ாடுகளுககு ஊககமும், ஆககமும் 
அளித்து வரும் ெமிைக அைசுககு நன்றி. இத்துந்றயின் ஆய்வுப �ணியிநை 
உஙகளுைன் இநணந்து �ாைாட்டுெலில் த�ருமகிழ்வு தகாள்கித்றன். இப�ணி 
தமலும் த்சழித்திை தவணடுகித்றன்.

பேராசிரியர் ்கா.ராஜன
கல்வி மறறும் ஆய்வு ஆதைா்சகர்

ெமிழ்நாடு தொல்லியல் துந்ற

அ
ணி

ந்து
ர

ை
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“அச்னத்துலகும் இன்பமுற

எத்திசையும் புகழ் மணக்க

இருந்ெ கபரும் ெமிழ் அணங்க!

உன் சீரிளசமத் திறம் வியந்து 
     
கையல் மறந்து வொழ்த்துது்ம”

- என்று மதைான்மணியம் சுந்ெைைார் முன்தமாழிந்ெ�டி, த்சம்தமாழியாம் ெமிழ்தமாழியின் 
தொன்நம மறறும் தொைர்சசி குறித்தும்,  ெமிைர்கள் உைதகஙகும் த்சன்று தவறறித் ெைம் 
�தித்ெ வைைாறறுககு வலு த்சர்ககும் வநகயிலும், சிை முககிய அறிவிபபுகநளச ்சட்ைபத�ைநவ 
விதி எண.110ன் கீழ் இன்று தவளியிை விரும்புகித்றன்.

நாட்டிதைதய முென்முந்றயாகத் தொல்லியல் ஆழ்கைல் கள ஆய்நவ விரிவாக தமறதகாள்ள 
த�ருமுயறசி எடுத்ெவர் முத்ெமிைறிஞர் கநைஞர் என்�நெ இந்ெ மன்்றத்தில் �திவு த்சய்யக 
கைநமப�ட்டிருககித்றன்.  கைந்ெ 1990 ஆம் ஆணடு கைல்்சார் ஆய்வுககுப த�ருந்திட்ைம் 
தீட்டியதும், பின்ைர் கைலில் மூழ்கிய பூம்புகார் நகைத்திநைக கணைறிய தமறதகாள்ளப�ட்ை 
ஆழ்கைல் அகைாய்வில் சிை கட்டுமாைப �குதிகள் கணைறியப�ட்ைதும், முத்ெமிைறிஞர் 
கநைஞரின் த�ருமுயறசியால் ொன் என்�நெ அநைவரும் அறிவார்கள்.அந்ெ வரிந்சயில், 
சிவகஙநக மாவட்ைம், கீைடியில் ெறத�ாது நநைத�றறு வரும் அகழ்வாைாய்சசி உைக அைஙகில் 
அநைவைது கவைத்நெயும் த�றறுள்ளது. ெமிைரின் �ண�ாட்டு அநையாளஙகநள அள்ளிக 
தகாடுககும் கீைடியில் நநைத�றறு வந்ெ அகழ்வாைாய்சசிநய ஒன்றிய அைசு �ாதியிதைதய 

நகவிட்ைத�ாது, முத்ெமிைறிஞர் 
கநைஞர் அெறகு எதிைாகத் ென் 
கடுநமயாை கணைைத்நெப 
�திவு த்சய்ொர்.

ந ா னு ம்  க ை ந் ெ  2 0 1 9 
ஆம் ஆணடு எதிர்ககட்சித் 
ெநைவைாக இருந்ெத�ாது, 
கீ ை டி க கு  த ந ை டி ய ா க ச 
த்சன்று, அஙகு நநைத�றறுக 
தகாணடிருந்ெ அகைாய்வுப 
�ணிகநளப �ார்நவயிட்தைன்.  
வியககநவககும் த்சஙகல் 

கட்டுமாைஙகள், கருபபு 

மாண்புமிகு 
பேரவைத் தவைைர் அைர்்கபே,

மாண்புமிகு தமிழ்ாடு முதலமமச்சர் அவர்்கள் கீழடி அ்கழாய்வுத் தளத்திமை  
  பார்மவயிடல் - 2019

ñ£‡¹I° îIöè ºîô¬ñ„ê˜  Üõ˜èœ 
ê†ìŠ«ðó¬õ  110 MFJ¡ W› ÜOˆî  ÜP‚¬è
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மறறும் சிவபபு வணணம் ொஙகிய 
�ாநை ஓடுகள், அரிய கல்மணிகள், 
ெஙக அணிகைன்கள்,  சிந்துதவளி 
நாகரிக காைத்தில் காணப�ட்ை அதெ 
திமில் தகாணை காநளயின் எலும்புகள், 
விநளயாட்டுப த�ாருட்கள், தொழிற�குதி 
எை ஒரு த்சழுநமமிகக ்சமூகமாக 
்சஙகாைத் ெமிைர்கள் வாழ்ந்திருககி்றார்கள் 
என்�நெ நாம் மட்டுமல்ை, உைகதம 
அறிந்து தகாணைது.  

அதுமட்டுமல்ை, கரிமப �குப�ாய்வு 
(Carbon Dating) முடிவுகளின்�டி, கி.மு. 
ஆ்றாம் நூற்றாணடிதைதய எழுத்ெறிவு த�ற்ற ்சமூகமாக ்சஙகாைத் ெமிைர்கள் விளஙகிைர் 
என்�நெ இம்மாமன்்ற உறுபபிைர்கள் நன்கு அறிவீர்கள்.  

அந்ெவநகயில், ‘கீைடி’ என்்ற ஒறந்றச த்சால் உைகத் ெமிைர்கநள ஒன்றிநணத்ெது 
என்த்ற த்சால்ைதவணடும்.  அதெ உணர்நவத் ொஙகி ெமிழ்நாடு அைசின் தொல்லியல் துந்ற 
கீைடி, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகநள, தகாறநக, தகாடுமணல், மயிைாடும்�ாந்ற, கஙநகதகாணை 
த்சாைபுைம் ஆகிய இைஙகளில் ெறத�ாது அகைாய்வுப �ணிகநள தமறதகாணடு வருகி்றது.  
அபத�ாது கிநைத்ெ �ல்தவறு �ைநம வாய்ந்ெ த�ாருட்கள் குறித்து, அகிை இந்திய அளவில் 
புகழ்த�ற்ற தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் மறறும் தொழில்நுட்� வல்லுநர்கநளத் ெமிழ்நாடு 
தொல்லியல் துந்ற கைந்ொதைாசித்ெது. அென்�டி, கீழ்ககணை முககிய முடிவுகநள 
தவளியிடுவதில் நான் த�ருமிெம் தகாள்கித்றன்.

கீைடியில் சூரியன், நிைவு மறறும் வடிவியல் குறியீடுகள் தகாணை முத்திநைகளுைன் கூடிய 
தவள்ளிககாசு ஒன்று கணதைடுககப�ட்ைது.  அநெ ஆய்வு த்சய்ெ ெநைசி்றந்ெ நாணயவியல் 

்கருப்பு-சிவப்பு நிற மட்கலப் பாத்திரம் -              கீழடி

2cm
கி.மு. 4ஆம் நூற்றாண்டிறகு முந்தைய வெள்ளிக் கறாசின் முன் பின் பக்கஙகள் - கீழடி
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நிபுணரும், தகால்கத்ொ �ல்கநைக கைகப த�ைாசிரியருமாை சுஷ்மிொ �ாசு மசும்ொர், இந்ெ 
தவள்ளி முத்திநைக காசு, கி.மு. நாைாம் நூற்றாணடுககு முன்ைதை, அொவது தமௌரியப 
த�ைை்சர் அத்சாகர் காைத்திறகும் முற�ட்ைது என்று கருத்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஏறதகைதவ, கரிமப �குப�ாய்வு முடிவுகளின்�டி, கீைடியில் கணதைடுககப �ட்ை ெமிழி 
எழுத்துககளின் காைம், கி.மு. ஆ்றாம் நூற்றாணடு என்று அறிவிககப�ட்ை நிநையில், அநெ 
வலுப�டுத்தும் விெமாக, ெறத�ாது த�்றப�ட்ை இைணடு கரிம மாதிரிகளின் �குப�ாய்வு 
முடிவுகளும் கீைடி நாகரிகம் கி.மு.  ஆ்றாம் நூற்றாணநைச ்சார்ந்ெது எைத் தெரியவந்துள்ளது 
என்�நெப த�ருநமயுைன் தெரிவித்துக தகாள்கித்றன்.   

முந்நெய அகைாய்வுகளில் கிநைககபத�ற்ற கரிமப �குப�ாய்வுகளின் காைக கணககீடு 
முடிவுகளின்�டி, கி.மு. எட்ைாம் நூற்றாணடிறகு முன்�ாகதவ, தகாறநக ஒரு துந்றமுகமாகச 
த்சயல்�ட்டு வந்ெது என்�து ஏறதகைதவ உறுதி த்சய்யப�ட்டுள்ளது.  

ெறத�ாது தகாறநகயில் நநை த�றறு வரும் அகைாய்வில் கருபபு வணணபபூசசு 
த�ற்ற கஙநகச ்சமதவளிநயச ்சார்ந்ெ �ாநை ஓடுகள் கிநைத்துள்ளை.  இவறந்றக 
கவைமாக ஆய்வு த்சய்ெ இந்தியத் தொல்லியல் துந்றயின் முன்ைாள் ெநைநம 
இயககுநர் முநைவர் இைாதகஷ் திவாரி மறறும் இந்து �ைாைஸ �ல்கநைககைகப 
த�ை ாசிரியர்  இைவீந்திைநாத்  சிங ஆகிதயார்  தகாறநகத்  துந்றமுகமாைது  
கி.மு. ஆ்றாம் நூற்றாணடுககு முன்ைதை தவளிநாடு களுைனும் இந்தியாவின் �ல்தவறு 
�குதிகளுைனும் வணிகத்தொைர்பு தகாணடிருந்ெது என்�நெ உறுதிப�டுத்தியுள்ளைர்.  

்கஙம்கச ்சமவவளிமைச ்சார்்நத ்கருப்பு வண்்ணப் பூசசு வபறற பாமை ஓடு்கள் கிமடக்கப்வபறற மட்கலன் - வ்காறம்க

்கஙம்கச ்சமவவளிமைச 
்சார்்நத ்கருப்பு வண்்ணப் பூசசு 

வபறற பாமை ஓடு
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ஒன்பது அடுககுக்களுடன் கூடிை
  துமளயிடப்படட குழாய்்கள் - வ்காறம்க
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இவற்றுக்கெல்லாம் மகுடம் சூட்டும் வககெயில, ஒரு முககிய ஆய்வு 
முடிகவ இங்கு ்வளியிட விரும்புகிறேன்.

ெமிழ்நாடு தொல்லியல் துந்றயால் ெறத�ாது தமறதகாள்ளப�ட்டு வரும் 
அகைாய்வின் த�ாது ஆதிச்சநல்லூருககு அருதக, சிவகநளப �்றம்புப 
�குதியில் தவளிப�ட்ை முதுமககள் ொழி ஒன்றில் கணதைடுககப�ட்ை 
உமி நீஙகிய தநல்மணிகள் அதமரிகக நாட்டின் மியாமி நகைத்தில் 

அநமந்திருககும் உைகபபுகழ் த�ற்ற 
Beta Analytical Laboratory-ககுப 
�ரித்சாெநைககாக அனுப�ப�ட்ைை.   
அென் ஆய்வு முடிவுகள் ்சமீ�த்தில் 

கிநைத்துள்ளை.  AMS Carbon 
Dating முந்றயில் ஆய்வு த்சய்ெதில், முதுமககள் 
ொழியில் கணதைடுககப�ட்ை உமி நீஙகிய 
தநல்மணிகளின் காைம் கி.மு. ஆயிைத்து நூறறு 

ஐம்�த்நெந்து எைக கணைறியப�ட்டுள்ளது. 
எனறவ, ‘தண் ்�லாருகை’ என்று அகைககெப�ட்ட 
தலாமிர�ரணி ஆற்ேங்கெகர ைலாகெரிகெம் மூவலாயிரத்து 

உமி நீஙகிை 
வ்ல்மணி்களின் மாதிரி
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இருநூறு ஆண்டுகெளுககு முற்�ட்டது 
என்�நெ அறிவியல்பூர்வ ஆய்வுகளின் 
அடிப�நையில் உறுதி த்சய்ய முடிகி்றது 
என்�நெத் ெமிழ் கூறும் நல் உைகம் 
அறியும் வநகயில், இந்ெ ஆய்வுமுடிவுகநள 
அறிவிப�தில் அளப�றிய த�ருமிெமும், 
மைமகிழ்சசியும் தகாள்கித்றன். 

�ணநைய ெமிைர்களின் த்சழுநமயாை 
� ண � ா டு ,  க ை ல் வ ழி  வ ணி க ம் , நீ ர் 
தமைாணநம, இரும்பு உருககுெல், அரிய 
மணிகள் ெயாரித்ெல், அரியமணிகள், முத்து 
குளித்ெல் த�ான்்ற தொழில்நுட்�ஙகநள 
உைகம் அறிந்துதகாள்ளத் தெநவயாை 
்சான்றுகநளச த்சகரிககும் வநகயில், 
இந்தியாவில் தவத்றந்ெ மாநிைத்நெ 
விைவும் அதிக அளவு நிதியாக ஐந்து 
தகாடி  ரூ�ாய்  இந்ெ  நிதியாணடில் 
அகழ்வாைாய்சசிப �ணிககாகவும், ஆழ்கைல் 
அகைாய்வுககாகவும் இந்ெ நிதிநிநை 
அறிகநகயில் அறிவிககப�ட்டிருப�நெ, 
மாமன்்ற உறுபபிைர்கள் நன்கு அறிவீர்கள்.  

அென் தொைர்சசியாக, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகநள மறறும் தகாறநக உள்ளிட்ை �குதிகளில் 
தமறதகாள்ளப�ட்ை அகைாய்வின் த�ாது கிநைத்ெ அரிய த�ாருட்கநள அைகு்ற காட்சிப�டுத்தும் 
விெமாக, திருதநல்தவலி நகரில் நவீை வ்சதிகளுைன் “த�ாருநந’’ அருஙகாட்சியகம் 
உருவாககப�டும்.

இதுமட்டுமல்ை, ெமிழ்ப �ண�ாட்டின் தவர்கநளத் தெடி, இந்திய நாதைஙகும், அதெத�ால் 
கைல்கைந்து �யணம் த்சய்து ெமிைர்கள் தவறறித்ெைம் �தித்ெ தவளிநாடுகளிலும் ெமிழ்நாடு 
தொல்லியல் துந்ற உரிய அனுமதிகள் த�றறு இனி ஆய்வுப �ணிகநள தமறதகாள்ளும் 
என்�நெ இந்ெ மாமன்்றத்தில் அறிவிப�தில் மகிழ்சசியநைகித்றன்.

முெறகட்ைமாக, ்சஙககாை துந்றமுகமாை முசிறி 
ெறத�ாது �ட்ைணம் என்்ற த�யரில் தகைள மாநிைத்தில் 
அநமந்துள்ளது. த்சைநாட்டின் தொன்நமயிநையும், 
�ண�ாட்டிநையும் அறிந்து தகாள்ளும் வநகயில், தகைள 
மாநிைத் தொல்லியல் வல்லுநர்களுைன் இநணந்து 
ஆய்வுப�ணி தமறதகாள்ளப�டும்.  அதெத�ால், ஆந்திை 
மாநிைத்திலுள்ள தவஙகி, கர்நாைக மாநிைத்தின் ெநைககாடு 
மறறும் ஒடி்சா மாநிைத்திலுள்ள �ாலூர் ஆகிய வைைாறறுச 
சி்றபபுநைய இைஙகளில் ஆய்வுகள் தமறதகாள்ள உரிய 
முயறசிகள் தமறதகாள்ளப�டும்.

முசிறி  - அம்ண என்று  

தமிழி எழுத்துப்  வபாறித்த  பாமை  ஓடு
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அன்ந்றய தைாமப த�ைைசின் ஒரு�குதியாக விளஙகிய எகிபது நாட்டிலுள்ள குசிர்-அல்-காதிம் 
மறறும் த�ர்னிகா, தமலும் ஓமன் நாட்டின் தகார் தைாரி ஆகிய இைஙகளில் �ைந்ெமிைகத்தொடு 
இருந்ெ வணிகத் தொைர்ந� உறுதி த்சய்யும் வநகயில், ெமிழி எழுத்து த�ாறிககப�ட்ை �ாநை 
ஓடுகள் கிநைத்துள்ளை.  அந்ெப �குதிகளில், அந்ெந்ெ நாட்டின் தொல்லியல் வல்லுநர்களுைன் 
இநணந்து ஆய்வுகள் தமறதகாள்ளப�டும்.  

இதுமட்டுமல்ை, மாமன்ைன் இைாத்சந்திை த்சாைன் தவறறித் ெைம் �தித்ெ தென்கிைககு 
ஆசிய நாடுகளாை இந்தொதைஷியா, ொய்ைாந்து, மதைசியா, வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் 
அநமந்துள்ள வைைாறறுச சி்றபபுமிகக இைஙகளில் அந்ெந்ெ நாட்டு தொல்லியல் வல்லுநர்கள் 
துநணதயாடு, உரிய அனுமதி த�றறு ஆய்வுகள் தமறதகாள்ளப�டும்.  

‘யாதும் ஊரே யாவரும் ரேளிர்’ 

எை உைகிறகு அறிவித்ெ ெமிைரின் �ண�ாட்டு அநையாளஙகநளத் தெடி, உைதகஙகும் 
இனி �யணம் த்சய்தவாம்.

இந்தியத் துநணககணைத்தின் வைைாறு, இனி ெமிழ் நிைப�ைபபில் இருந்துொன் தொைஙகி 
எழுெப�ை தவணடும் என்�நெச ்சான்றுகளின் அடிப�நையில் அறிவியல் பூர்வமாக நிறுவுவதெ 
நமது அைசின் ெநையாயக கைநம என்�நெ இம்மாமன்்றத்தின் மூைம் உைகிறகு அறிவிப�தில் 
நான் த�ருமிெம் தகாள்கித்றன்.

நன்றி! வணககம்!!

குசிர்-அல்-்காதிம் : ்க்ணன், ்சாதன், 

 பமை ஓரி என்று தமிழி எழுத்து்களால்  

  வபாறிக்கப்படட பாமை ஓடு்கள்

க்கார்கராரி,ஓமன்   
்ாடு - ்ண்நமத கீரன் தமிழி   
எழுத்துப் வபாறிக்கப்படட  

பாமை ஓடு

தமிழி எழுத்துப்வபாறிப்புக வ்காண்ட பாமை ஓடு்கள் - கீழடி
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   இலக்கியங்களில் தோருநை
த்சைநாட்டு ‘ஆன் த�ாருநந’ ஆறு, ்சஙக இைககியஙகளிதை, ‘த�ாருநந’ 

என்றும், ‘ெண ஆன் த�ாருநந’ என்றும் த�யர் த�றறுள்ளது. தென்�ாணடி 
நாட்டுத் ”ெணத�ாருநந” ஆறு, (ொமிை�ைணி ஆறு) ‘த�ாருநந’ என்றும், 
‘ெணத�ாருநந’ என்றும், ‘த�ாருநல்’ என்றும், ‘த�ாருந்ெம்’ என்றும் வைஙகப 
த�றறுள்ளது. தொல்காபபியப த�ாருளதிகாைம் கறபியறசூத்திைத்தின் (50) 
உநையில், நசசிைார்ககினியர், ‘காவிரியும் ெணத�ாருநநயும் ஆன் த�ாருநநயும் 
நவநயயும் த�ாலும் யாறறிலும்’ என்று இைணடு த�ாருநநகநளயும் தெளிவாக 
தவறு�டுத்திக காட்டுகி்றார்.

கிர்நார் கல்தவட்டில் அத்சாகனும் (கி.மு. 273 – 232) ‘ொம்��ணணி’ என்்ற 
த�யைால் ெணத�ாருநந ஆறறிநைக குறிபபிட்டுள்ளார்.

  ்சஙக இைககிய நூல்களுள் ஒன்்றாை பு்றநானூறு ‘ெணத�ாருநந’ என்று 
வஞ்சிதயாடு தொைர்பு�டுத்திக  குறிபபிடுகின்்றது.

“அரி மயிர்த் திரள் முன்சக

வொல் இசை, மட மஙசகயர்

வரி மணற புச்ன பொசவக்குக்

குலவுச் சிச்னப பூக் ககொய்து

ெண் கபொருசைப பு்னல் பொயும்

விண் கபொருபுகழ், விறல்வஞ்சிப

பொடல் ைொன்ற விறல்்வந் ெனும்்ம

கவப புசடய அரண் கடந்து,

 துபபுறுவர் புறம்கபற றிசி்்ன”   (புறைொனூறு 11)
(த�ாருநந – கருவூர்ககுச ்சமீ�த்திதைாடும் ஆன்த�ாருந்ெதமன்னும் ஆறு) 

்சஙக இைககியஙகளுககுப பின்ைர்த் தொன்றிய ெமிழ் நூல்களில்  ொமிை�ைணி 
ஆறு “ெணத�ாருநந’ என்று சீைாட்ைப த�றறுள்ளது.

நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய் தமாழியிதை, இந்ெ ஆறு, ‘த�ாருநல்’ என்று 
வைஙகப த�றறுள்ளது; ‘த�ாருந்ெம்’ என்�தெ த�ாருநந எை மருவியுள்ளது 
என்றும் த�ாருந்ெம் என்�து த�ாருந்துெல் என்னும் த�ாருளொக இருககைாம் 
என்றும் ெமிழ் வளர்சசிககைக தவளியீைாை கநைககளஞ்சியம் குறிபபிடுகி்றது. 



ª
ð
£¼

¬
ï
  Ý

Ÿ
ø
ƒ
è
¬
ó 
 ï
£è

K
è
‹

20

“திருவழுதி ைொகடன்றும் கென்குருகூ கரன்றும், 

மருவினிய வண்கபொருைல் என்றும், - அருமசறகள் 

அந்ெொதி கைய்ெொன் அடியிசண்ய எபகபொழுதும், 

சிந்தியொய் கைஞ்்ை கெளிந்து.”( திருவொய் கமொழி ெனியன்)

கம்�ைாமாயணத்தின் கிட்கிந்ொ காணைத்தின் நாைவிட்ை �ைைத்தில் 31 – 
ஆவது �ாைலில்,

“கென் ெமிழ்ைொடடகன் கபொதியில் 

திருமுனிவன் ெமிழ்ச்ைஙகம் ்ைர்கிறபீ்ரல்

என்றும் அவன் உசறவிடமொம்

ஆெலொல் அம்மச்னசய இடத்திலிடடு ஏகில் 

கபொன்றிணிந்ெ பு்னல் கபருகும் கபொருசைகயனும் 

திருைதியின் பின்கபொழிய ைொகக் 

கன்று வளர்   ெடஞ்ைொரல் ம்கந்திரமொ

கைடுவசரயும் கடலும் கொண்பீர்” 

என்று  கபொருசை குறிபபிடபபடுகின்றது.                                   

கலிஙகத்துப �ைணியில், 

“கபொன்னித் துசறவச்ன வொழ்த்தி்ன்வ

  கபொருசைக் கணவச்ன வொழ்த்தி்ன்வ” 

என்்ற �ாைலிலும் த�ாருநந சி்றபபித்துக கூ்றப�டுகி்றது.

த்சககிைாரின் த�ரிய புைாணத்திதை மும்நமயால் உைகாணை ்சருககத்தில் 
உள்ள மூர்த்தி நாயைார் புைாணத்தின் இைணைாம் �ாைல் ‘ெண த�ாருந்ெம்’ 
என்று குறிபபிட்டுள்ளது.

“ைொயுந்ெளிர்வல்லி மருஙகு க்னடுந் ெடஙகண்

்வயும் படு்ெொளியொ பண்படு மின்கைொற கைய்ய

வொயும் படுநீள்கசர மண்கபொருந் ெண்கபொருந்ெம் 
பொயுங கடலும் படுநீர்சம பனித்ெ முத்ெம்”.
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இப�ாைலின்�டி, ெண த�ாருந்ெம் - குளிர்சசியுநைய ொமிை�ைணி ஆறு என்�து 
த�ாருளாகும். 

இைா்சைா்சத்சாைன் உைா, ‘த�ாருநந’ என்று புகழ்ந்துள்ளது.

முககூைற�ள்ளு என்னும் சிறறிைககியத்திதை ‘த�ாருநநயாறு த�ருகிவைப 
புதுநம �ாரும் �ள்ளீதை!!” என்று புைப�டுத்ெப த�றறுள்ளது.

�ைஞ்த்சாதி முனிவரின் திருவிநளயாைற புைாணம் �ாணடித்திருநாட்டுப 
�ைைத்தில், ‘த�ாதிநக’ என்னும் மநை மைந்நெ, ‘த�ருகு ெணத�ாருநந’ 
என்னும் நீத்ெம் (தவள்ளம்) மிகு மகநளச த்சவிலித�ால் வளர்ககும்’ என்று 
எடுத்தியம்புகி்றது.

“கருநிற்மககமன்னுஙகச்ைணிசிகரக்ககொஙசக

யருவியொந்தீம்பொல்்ைொரவகன்சுச்னகயன்னுஙககொபபூழ்

கபொருவில்்வகயன் னுகமன்்றொடகபொதியமொஞ்சைலபபொசவ

கபருகுெண்கபொருசை கயன்னும்கபண்மகபகபறறொளன்்ற(7)

தமலும்,

“பன்மலர்மொசல ்வய்ந்துபொனுசரப்பொர்சவ ்பொர்த்துத்

 கென்மசலத்்ெய்ந்ெைொந்ெமொன்மெச்்ைறுபூசிப

 கபொன்மணியொரந்ெொஙகிப கபொருச்னயொஙகன்னிமுந்நீர்த்

 ென்மகிழ்கிைவ்னொகந்ெழீஇக்ககொடுகலந்ெென்்ற. (10)

குமைகுரு�ை அடிகள் அருளிய மீைாட்சியம்நம பிள்நளத் ெமிழ் ,  
‘்�லாருகைத் துகேவன் த�ாற�ாவாய், புதுநீர் ஆடி அருளுகதவ’ என்று 
உநைககின்்றது.

�கழிக கூத்ெர் வைஙகியுள்ள ‘திருசத்சந்தூர்ப பிள்நளத் ெமிழ்’ என்னும் 
நூலில்,   ‘தண்்�லாருகைப ற�ரலாற்றிற், ெமிழ் நாகரிகம் மணககும்’ என்்ற கருத்து 
புநைந்துநைககபத�றறுள்ளது.

இறுதியாக, �ாைதியார் இந்ெ ஆறறிநை ‘ெமிழ் கணை தண்்�லாருகை’ என்று 
உறுதி த்சய்துள்ளார். 

கெல்வட்டுகெளில ்�லாருகை
திருதநல்தவலி மாவட்ைம், சீவைபத�ரியில் உள்ள ்சத்யநாைாயணபத�ருமாள் 

தகாயிலில் காணப�டும்  முெைாம் இைா்சைா்சனுநைய 28- ஆம் ஆட்சி ஆணடு 
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(கி.பி.1013) வட்தைழுத்துக கல்தவட்டு ஒன்றில், “தண்்�லாருநதத்தின் வைகநை 
தென் திருமாலிருஞ்த்சாநை எம்த�ருமானுககு” என்று தண்்�லாருநதம் 
குறிககப�ட்டுள்ளது. (இந்தியக கல்தவட்டு ஆணைறிகநக 1906 எண 411)

”…….. ெணத�ாருந்ெமாை முடிதகாணைத்சாைபத�ைாறுககு ……”என்று  
திருதநல்தவலி மாவட்ைம், அம்�ா்சமுத்திைம் வட்ைம், மன்ைார்தகாயிலிலுள்ள 
தகா�ாைகிருஷ்ண சுவாமி தகாயில் கல்தவட்டு கூறுகின்்றது. இதில் 
குறிபபிைப�ட்டுள்ள முடிதகாணைத்சாைபத�ைாறு ெணத�ாருந்ெம் எை 
அநைககப�ட்டுள்ளது. இது முெைாம் இைாத்சந்திை த்சாைனின் (கி.பி. 1011 – 44) 
இைணைாம் மகைாை இைாத்சந்திை தெவைாை சுந்ெை த்சாை �ாணடியனின் 
(கி.பி. 1052 – 64) 13 - ஆவது ஆட்சி ஆணடு கல்தவட்ைாகும். (எபிகிைாபிகா 
இணடிகா தொகுதி -11 – எண : 30)

 தமலும், திருதநல்தவலி மாவட்ைம், திருநவகுணைம் வட்ைத்திலுள்ள 
மா்றமஙகைம் என்்ற ஊரிலுள்ள ்சந்திை த்சகைர் தகாயிலிலுள்ள கி.பி. 13- ஆம் 
நூற்றாணடு திரிபுவைச்சககைவர்த்திகள் மா்றவர்மன்   சுந்ெை�ாணடியைது 
கல்தவட்டில் ெணத�ாருநந என்று குறிககப�ட்டுள்ளது.

கெல்வட்டு வரிகெள்
‘…………த�ற்ற தநறறி[க]கு தமறகும் தென்தைல்நை தண்்�லாருகை 

ஆறறுககு வைககும் தமதைல்நை………….நைஸிம்்ஹதெவர் �றறு குடுத்து  
முகமைகிய�ாணடிய………… கும் வைதவல்நை காலு[ககுத் தெ]றகும் ………“

்சஙக இைககிய நூல்களில் ‘ஆன் ் �லாருகை’ என்றும்   ‘தண் ஆன் ் �லாருகை’  
என்றும் குறிபபிைப�ட்டுள்ள ஆறு வஞ்சிதயாடு தொைர்புநையது என்�ொல், 
த்சைநாட்டிதைாடும் ஆன்த�ாருந்ெதமன்னும்  அமைாவதி ஆறு ஆகும்.

்சஙக இைககிய நூல்களுககுப பின்ைர் வைைாறறுக காைத்தில் எழுெப�ட்ை ெமிழ் 
நூல்களில் இந்ெ ஆறு ்�லாருகை, ்�லாருைல, தண்்�லாருகை, தண்்�லாருநதம் 
என்று வைஙகி வந்துள்ளது தெரியவருகி்றது.

 ெறத�ாதுள்ள தண்்�லாருகையலாறு  முென்முெலில் நம்மாழ்வாரின் 
திருவாய்தமாழியில் ‘்�லாருைல’ என்று வைஙகபத�றறுள்ளது. கம்�ைாமாயணத்தில் 
ெணத�ாருநநயாறு ‘்�லாருகை’ என்றும் கலிஙகத்துப�ைணியிலும் ‘்�லாருகை’ 
என்றும் த்சககிைாரின் த�ரிய புைாணத்திதை ‘தண் ்�லாருநதம்’ என்றும் 
இைா்சைா்சத்சாைன் உைாவில் ‘்�லாருகை’ என்றும் குறிபபிைப�ட்டுள்ளது 
தெரியவருகி்றது.

முககூைற�ள்ளு என்னும் சிறறிைககியத்திதை ‘்�லாருகை’ என்றும்,  பிள்நளத் 
ெமிழ் இைககியஙகளாை குமைகுரு�ை அடிகள் அருளிய மீைாட்சியம்நம பிள்நளத் 
ெமிழ் ‘்�லாருகை’ என்றும், �கழிக கூத்ெர் வைஙகியுள்ள ‘திருசத்சந்தூர்ப 
பிள்நளத் ெமிழ்’ என்னும் நூல், ‘தண்்�லாருகை’ என்றும் �ைஞ்த்சாதி முனிவரின் 
திருவிநளயாைற புைாணம் ‘தண்்�லாருகை’ என்றும் ்சான்று �கர்கின்்றது.



ªð£¼¬ï  ÝŸøƒè¬ó  ï£èKè‹

முெைாம் இைா்சைா்சனுநைய 28- ஆம் ஆட்சி ஆணடு (கி.பி.1013) வட்தைழுத்துக 
கல்தவட்டில்  தண்்�லாருநதம்  எைக குறிககப�டுகின்்றது. கி.பி.13- ஆம் 
நூற்றாணடு திரிபுவைச்சககைவர்த்திகள் மா்றவர்மன்   சுந்ெை�ாணடியைது 
கல்தவட்டில் தண்்�லாருகை என்று குறிககப�ட்டுள்ளது.

இைாத்சந்திை தெவைாை சுந்ெை த்சாை �ாணடியனின் (கி.பி. 1052 – 64) 13- 
ஆவது ஆட்சி ஆணடு கல்தவட்டு தண்்�லாருநதம் எை குறிககின்்றது.    

இவவாறு, சிறறிைககியஙகளும், த�ரிைககியஙகளும்  கல்தவட்டுகளும் 
‘தண்்�லாருகை’ ஆறறிநையும் நாட்டிநையும் ெமிழ்ப �ண�ாட்டின் தொட்டிைாக- 
ெமிழ் நாகரிகத்தின் பி்றபபிைமாக வநைந்து �ந்ற்சாறறுகின்்றை. 
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இந்தியாவில் நநைத�ற்ற அகைாய்வுகளில் ஆதிச்சநல்லூர்ப �்றம்பில் நநைத�ற்ற 
அகைாய்தவ, முெல் அகைாய்வாகும். இந்ெ அகைாய்வில் கணதைடுககப�ட்ை 
தொல்த�ாருட்கள்  ொம் மிகத் தொன்நம வாய்ந்ெநவயாகக கருெப�டுகின்்றை.

ஆதிச்சநல்லூர், திருதநல்தவலியில் இருந்து திருசத்சந்தூர் த்சல்லும் ்சாநையில், 
�ாநளயஙதகாட்நையிலிருந்து  12 கிதைா மீட்ைர் தொநைவில் ெணத�ாருநந 
ஆறறின் தென்கநையில் உள்ளது. ஆதிச்சநல்லூரில் �்றம்பு என்று கூ்றப�டும் 
மணதமடு ெணத�ாருநந ஆறறின் தென் கநையில் தெறகு வைககாக நீணடு 
கிைககின்்றது. இந்ெப �்றம்பின் தமாத்ெப�ைப�ளவு வைம்பு 114 ஏககர் ஆகும்.  இென் 
வை�குதி உயர்ந்தும், தென்�குதி ொழ்ந்தும் உள்ளது.  இது �யிர்த் தொழிலுககுப 
�யன்�ைாெ �ாஙகற்ற நிைமாகக கருெப�டுவொல் �்றம்பு என்்றநைககின்்றைர். 
இந்ெ இைத்நெப �ணநையத் ெமிைர்கள் இ்றந்துத�ாை மககளின் உைநைப 
புநெககும் ஈமககாைாகப   �யன்�டுத்தியுள்ளைர். 

முதல அகெைலாய்வு

தெர்மன் நாட்டில் உள்ள த�ர்லின் நகநைச ்சார்ந்ெ 
முநைவர் ொதகார் (Dr. Jagor) என்�வர் 1876 ஆம் 
ஆணடு ஆதிச்சநல்லூர் �்றம்பில் உள்ள புெர்கநளக 
கநளந்து நிைத்நெ அகழ்ந்து அஙகுப புநெயுணடு 
கிைந்ெ �ைம் த�ாருள்கநள எடுககத் திட்ைமிட்ைார்.

த�ர்லின் நகரிலிருந்து கப�லில் �யணித்து 
இந்தியா வந்ெநைந்ொர். பின்ைர், தொைர் 
வணடி மறறும் மாட்டு வணடியிலும் 
நீணைநாள் �யணம் த்சய்து, இந்தியாவின் 
தென்தகாடியில் உள்ள ஆதிச்சநல்லூநை 
அ ந ை ந் ெ ா ர் .  இ ங கு  கி ந ை க க ப த � ற ்ற 
காண�ெறகு அரிய தொல்த�ாருட்கநள 
எடுத்துச த்சன்று  த�ர்லின் அருஙகாட்சியகத்தில் 
இைம் த�்றச த்சய்துள்ளார். 

 
 

தோருநை  
ஆற்றங்கநர ைா்கரி்கம்
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இரண்டலாவது அகெைலாய்வு
 1903 முெல் 1904-ஆம் ஆணடு வநை ஆதிச்சநல்லூர்ப �்றம்பில் 

அதைக்சாணைர் ரீ அகைாய்வு நைத்திைார். அப�குதிகநள கவைமுைன் அகழ்ந்து 
ஏைாளமாை தொல்த�ாருட்கநள கணதைடுத்ொர். ொதகார் முன்ைர் அகழ்ந்து  எடுத்ெ 
தொல்த�ாருட்கநளப த�ான்று �ை அரிய தொல்த�ாருட்கள் கணதைடுககப�ட்ைை. 
இத்ெநகய கருவூைஙகநளப த�றறுள்ள ஈமககாடு (Burial grounds)  �நைநம 
வாய்ந்ெநவ என்று முடிவு த்சய்யப�ட்ைது. 
அதைக்சாணைர்  ரீ  அகழ்ந்து  எடுத்ெ 
தொல்த�ாருட்கள் அநைத்தும் ெறத�ாது 
த்சன்நை அைசு அருஙகாட்சியகத்தில் 
த�ாது மககள் �ார்நவககு சி்றப�ாக 
காட்சிப�டுத்ெப�ட்டுள்ளை. 

ஆ தி ச ்ச ந ல் லூ ரி ல்  ஐ ம் � து க கு ம் 
த ம ற � ட் ை  வ ந க க ளி ல்  க ளி 
ம ண ண ா ல்   ஆ ை   ம ட் � ா ண ை ங க ள் 
கிநைத்துள்ளை. தமலும் அஙகு இரும்பு 
ஆயுெஙகளாை கத்திகள், குட்நையாை 
தவட்டு வாய்ப �குதிநயயுநைய வாள்கள்  
(Short sword-blades), நககதகாைாரிகள் 
ஆ கி ய ந வ யு ம்  அ தி க  அ ள வி ல் 
எலும்புகளும், மனிெ மணநைதயாடுகளும் 
க ண டு பி டி க க ப � ட் டு ள் ள ை .  த � ரி ய 
மட்�ாணைத்தினுள் இருந்ெ இரு சிறிய 
மட்கையஙகளில் ஒன்றில்  தநல் உமிகள் 
நவககப�ட்டிருந்ெெை. 

�ாரீஸ நகநைச ்சார்ந்ெ 
எம். லூயிஸ தைபிக 
என்�வர் 1903-04 
ஆம் ஆணடு கள 

ஆய்வு  தமறதகாணடு 
கூடுெல் ெகவல்கநளத் 

திைட்டிைார்.
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அவர் ெம் �ணியினின்று ஓய்வு த�றுவெறகு 
முன்ைர் 1913 ஆம் ஆணடு அகதைா�ர்த்  திஙகளில் 
ஆதிச்சநல்லூரில் த்சகரித்ெ தொல்த�ாருட்களுககு 
ஒரு �ட்டியல் உருவாககிைார். த்சன்நை அைசு 
அருஙகாட்சியகத்தின் கணகாணிப�ாளைாக இருந்ெ 
த்ச.ஆர். எணைர்்சன் முன்னுநையுைனும் ‘ஆதிச்சநல்லூர் 
மறறும் த�ரும்த�ர் ஊர்களிலுள்ள வைைாறறுக 
காைத்திறகு முற�ட்ை தொல்த�ாருட்களின் �ட்டியல்‘ 
(Catalogue of the prehistoric antiquities from Adichanallur 
and Perumbair) என்னும் ெநைபபில் 1915 ஆம் ஆணடு 
த்சன்நை அைசு  அருஙகாட்சியகத் துந்றயின் வாயிைாக 
நூைாக தவளியிைப�ட்டுள்ளது. 

ஆதிச்சநல்லூர் �்றம்பின் தமற�ைபபில் 
மூன்று அடி ஆைம் வநை ்சைநளக 
கறகள் உள்ளை. அென் அடிப�குதியில் 
ெனிககூ்றாகச சிநெந்ெ �டிகககல் 
�ாந்ற இருககி்றது. ஈமத்ொழிகநள 
பு ந ெ ப � ெ ற த க ன் று  � ா ந ்ற க ளி ல் 
ெ னி த் ெ னி ய ா க  உ ட் கு ந ை வு 
த்சய்யப�ட்டுள்ளது. 

இந்ெ ஈமககாட்டில் த�ரிய ொழிகள் �ை அகழ்ந்து எடுககப�ட்டுள்ளை. இந்ெத் 
ொழிகள் ஏ்றத்ொை 6 அடி ஆைத்தில் புநெககப�ட்டிருந்ெை. சிை ொழிகள் தமல் 
மட்ைத்திலிருந்து 3 அடி முெல் 12 அடிவநை ஆைத்தில் இருந்துள்ளை. சிை 
இைஙகளில் ஒன்றின்மீது ஒன்்றாகவும் புநெககப�ட்டுள்ளை. வைைாறறுக 
காைத்திறகு முந்திய ஈமககாடு �குதிகளில்  இதுொன் மிகப �ைந்ெொகும்.
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ஈமத்ொழிகளும் அவறறினுள்தள எலும்புகளும், மட்�ாணைஙகளும் த�ான், 
உயர்ெை தவணகைம், இரும்பு த�ான்்ற ொதுபத�ாருள்களாைாை கிணணஙகளும் 
நவத்துப புநெககப�ட்டுள்ளை.

ஈமததாழி்களும்  
ததால்தோருள்களும்



ª
ð
£¼

¬
ï
  Ý

Ÿ
ø
ƒ
è
¬
ó 
 ï
£è

K
è
‹

28

தங்கததி்னால் ஆ்ன ேட்டங்கள
இப�ட்ைஙகள் தமல்லிய த�ான் ெகட்டிைால் நீள்வட்ை வடிவில் (முட்நை வடிவில்) 

த்சய்யப�ட்டுள்ளை. ெகட்டின் மீது முகதகாண வடிவில் கடுகு த�ான்்ற புள்ளிகள் 
அைகு்ற த�ாறிககப�ட்டுள்ளை. இப�ட்ைஙகளின் இறுதியில் இருபு்றமும் கயிறு 
அல்ைது கம்பி கட்டுவெறகுச சிறிய துநளகள் இைப�ட்டுள்ளை. இப�ட்ைஙகள்  
மடித்துச சுருட்டி நவககும் வநகயில்  உள்ளை. 
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ஆதிச்ச்ல்லூர் அ்கழாய்வில் 

்கண்டவடடுக்கப்படட வபண் உருவம்

சி்நதுவவளி அ்கழாய்வில் 

்கண்வடடுக்கப்படட வபண் உருவம் 

தேண் உருவங்கள
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தவண்்கலப் 
ோததிரங்கள
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1.   எறிதவல் (Spear) 
2.  ஈட்டி (Lance)
3.  குத்துவாள் (Dagger) 
4.  அம்புமுநை த�ான்்ற ஈட்டி (Barbed javeline)
5.  இரு பு்றமும் கூர்நமயாை வாள் (Double edged Sword)
6.  மூவிநை தவல் (Trident)
7.  கூரிய அம்புமுநை (Barbed arrow head)
8.  நககதகாைரி (Hatchets)
9.  வாள் (Sword)
10. வநளந்ெ கத்தி (Curved knife)
11.  இருவநளவாை தகாககித் ெடி   
     (Hooks with two curved rods)
12. �லி வாள் (Sacrificed sword)
13. அம்புமுநை (Arrow head)
14. தவல் (Javeline) 
15. தகாைரிகள் (Axes)

இரும்பு ஆயுதங்கள
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16. மும்முநை தவல் (Trident)
17.  தகையம் (Shield)
18.  அரிய ஆயுெம் (A Curious Weapon)
19.  சிறிய உநைவாள் (Small Dagger)
20. சிறிய ஈட்டி (Small Lance)
21.  த்சஙதகாணவாயுள்ள ஈட்டி (Lance with blade rectangular in section)
22. கூம்புவாய் ஈட்டி (Lance with narrow blade)
23. கூரிய வாயுள்ள ஈட்டி (Lance with lapering blade and hollow butt)
24.  ஈட்டிப பிடியுள்ள உள்ளீைற்ற குைாய் (Hallow tube handle of lance)
25. குழிவாை விளிம்புள்ள குத்துவாள் (Dagger with tapering point)
26. அகன்்ற வாய்ப �ைசு (Hatch broadest at cutting edge)
27. நீணை வட்ைக குழிவாை ஈட்டி (lance with long round hollow shaft) 
28. குழிவாை இரும்புக நகபபிடி ஈட்டி (Hollow  iron  handles with rods
      through the  centre)
 29. வநளவுகளுள்ள வாள்  (Swords with various curved blades tapering     
       with points)
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30.  சிறிய நுனியுள்ள வாயுநைய ஈட்டி (Lance with lapering blades and  
       hollow  handles)
31.   கத்தி (Knife)
32.  வநளந்ெ �ைவநகக கத்திகள் (Reaping hook or curved knives of  
       various form)
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்கருப்பு - சிவப்பு  நி்ற 
மடோண்்டங்கள
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்கருப்பு - சிவப்பு  நி்ற 
மடோண்்டங்கள
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்கருப்பு - சிவப்பு  நி்ற 
மடோண்்டங்கள
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்கருப்பு - சிவப்பு  நி்ற 
மடோண்்டங்கள
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ைானகு ்கால்  
உள்ள  சாடி
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ைானகு ்கால்  
உள்ள  சாடி
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விலஙகி்ன உருவங்கள
ொழிகளில் நவத்துப புநெககப�ட்ை த�ாருள்கள் இ்றந்துத�ாை மககள் 

�யன்�டுத்திய த�ாருள்களும் அவர்களுககு விருப�மாைநவயும் அவர்களுைன் 
நவத்துப புநெககப�ட்டிருககைாம். ொழிகளில்உள்ள த�ாருள்களில், உயர்ெை 
தவணகைக கிணணஙகளும் பூககிணணஙகளும் வீட்டு விைஙகுகளாை, எருநம, 
ஆடு, மாடு த�ான்்றவறறின் தவணகை உருவஙகளும் காட்டு விைஙகுகளாை 
புலி, யாநை, மான் த�ான்்ற உருவஙகளும் கணதைடுககப�ட்டுள்ளை. தமலும் 
மககள் அணியும் வநள, தமாதிைம், காபபு, கைகம், கடுககண த�ான்்றநவயும் 
த்சகரிககப�ட்டுள்ளை. 
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மட்�ாணைஙகளின் மீது இரும்புக கருவியால் அழுத்தி வடிககப�ட்ை புள்ளி 
வடிவஙகள் அைகு த்சய்கின்்றை. அடிப�ாகத்தில் நடுதவ வட்ைஙகளும், அநை 
வட்ைஙகளும் தீட்ைபத�றறுள்ளை. 

 த ம லு ம்  � ை  ம னி ெ  எ லு ம் பு க ளு ம்  ம ண ந ை த ய ா டு க ளு ம் 
கணதைடுககப�ட்டுள்ளை. இத்ொழியில் த�ரிய அளவில் எலும்புகளும் சிறிய 
எலும்புகள் சிநெந்தும் இருந்துள்ளை. 

 சிை மஙகிய த்சந்நி்றம் வாய்ந்ெ மணிப�ாசிகளும் தவணகைப�ாசிகளும் 
கழுத்து மாநைகளுமாகக கணதைடுககப�ட்ைை. புநெகுழிகளுககு 
தவளிதய அைநவககல்லும் காணப�ட்ைை. த�ரும்�ாலும் மட்�ாணைஙகள் 
அநைத்தும் ெைமாை களிமணணால் வநையப�ட்டு, சூநளயில் நவத்து 
தவகநவககப�ட்டுள்ளை. அநவ த்சவவணணம், கருபபு வணணம் மறறும் 

கருபபு-சிவபபு, கறுபபு வணணஙகளில் கவினு்றக காணப�டுகின்்றை. 

 ஆதிச்சநல்லூர்ப �்றம்பு தொல்த�ாருள் ஆய்வுத்துந்றககு 
ஒரு வற்றாெ கருவூை ஊற்றாக நிைவுகி்றது. விநை 

மதிப�ற்ற தொல்த�ாருட்கநளத் ென்ைகத்தெ அைககி 
நவத்துக தகாணடிருககும் களஞ்சியமாகத் 

திகழ்கி்றது. 
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ÝF„êï™Ö˜ Üèö£ŒM™ A¬ì‚èŠªðŸø ÜôƒèK‚èŠð†ì ð£¬ù æ´  

ஆதிசசைல்லூர்  அ்கழாய்வு 
(2003-05)  

நூ்றாணடுகளுககுப பின்ைர் இந்திய ஒன்றிய அைசின் தொல்லியல் 
கணகாணிப�ாளர் திரு. ்சத்திய மூர்த்தி ெநைநமயில் 2003 – 2005-ஆம் 
ஆணடுகளில் ஆதிச்சநல்லூரில் மீணடும் அகைாய்வுப�ணி நநைத�ற்றது.  
இந்ெ அகைாய்வு �்றம்பு எை அநைககப�டும் இடுகாட்டுப �குதியில் மட்டுதம 
நைத்ெப�ட்ைை. இஙகு 600 ்ச.மீ �ைப�ளவில் தமறதகாள்ளப�ட்ை அகைாய்வில் 
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160 ககும் தமற�ட்ை முதுமககள் ொழிகள் கணதைடுககப�ட்ைை. தமலும், 
சுடுமணணாைாை த�ாருட்கள், இரும்புககருவிகள், மனிெ எலும்புககூடுகள் 
மறறும் மணநை ஓடுகள் ொழிகளிலிருந்து கணதைடுககப�ட்ைை. 



ª
ð
£¼

¬
ï
  Ý

Ÿ
ø
ƒ
è
¬
ó 
 ï
£è

K
è
‹

48

இதுவநை தமறதகாள்ளப�ட்ை அகைாய்வுகள் �்றம்பு �குதியில் (burial ground) 
மட்டும் நநைத�றறுள்ளொல், முதுமககள் ொழிகள் �றறியும், இ்றந்ெவர்கநள 
அைககம் த்சய்யும் முந்ற, ்சைஙகுகள், �ைகக வைககஙகள் �றறி மட்டுதம அறிய 
முடிந்ெது.  ஆைால் அம்மககளின் வாழ்விைப�குதி, வாழ்வியல் நநைமுந்றகள் 
�றறி தகள்விககுறியாக இருந்ெது. அெறகு விநைகாணும் வநகயில் ெறத�ாது  
ெமிழ்நாடு அைசு தொல்லியல் துந்ற வாழ்விைப�குதிகளிலும் அகைாய்வுகள் 
தமறதகாணடுவருகி்றது.   

ஆதிச்சநல்லூர் அகைாய்வில் இதுவநை 847 தொல்த�ாருட்களும் �ல்தவறு  
வநகயாை �ைஙகாை மட்�ாணைஙகள் அதிக அளவிலும் கிநைத்துள்ளை. 
இத்தொல்த�ாருட்கள் ஆதிச்சநல்லூரின் வைைாறந்ற மறுகட்ைநமகக உெவுகி்றது. 
ஒவதவாரு தொல்த�ாருளும் ெணத�ாருநந ஆற்றஙகநையில் வாழ்ந்ெ �ணநைய 
மககளின் �ண�ாட்டிநை தவளிப�டுத்துகி்றது. 

ெமிழ்நாடு அைசு தொல்லியல் துந்ற ெறத�ாது தமறதகாணடுவரும் 
அகழ்வாைாய்சசியின் முககிய தநாககம் இப�குதியின் தொைகககாைக 
குடிதயற்றத்நெ அறிந்து தகாள்வதும், ஈமககாட்டுப�குதியில் புநெககப�ட்டுள்ள 
அககாை மககளின் வாழ்விைஙகநள அநையாளஙகாணுவதெ ஆகும். ெறத�ாநெய 
அகழ்வாைாய்சசியாைது நீணை காைக தகள்விககு விநையளிககும் வநகயில் 
ஆதிச்சநல்லூரின் �ைஙகாை வாழ்விைஙகநளத் தொல்லியல் ்சான்றுகளின் 
மூைம் அநையாளப�டுத்தியுள்ளது. 

ஆதிசசைல்லூர்  அ்கழாய்வு 
(2019-21)   

நுண்கற்ககாலக் ்கருவி்கள்

இந்ெக கறகருவிகள் மணணடுககுகளிலிருந்து தவளிகதகாணைப�ட்ை முதுமககள் 
ொழிககு அடியில் காணப�ப�டுகின்்றை. த்சர்ட் வநக கறகளால் த்சய்யப�ட்ை கத்தி, 
முநை மறறும் சுைணடி த�ான்்ற கருவிகள் கணதைடுககப�ட்டுள்ளை.
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இரும்புக காைம் மறறும் வைைாறறுத் தொைகக காைம் எை இைணடு காைகட்ை 
வாழ்விைஙகள் கணடுபிடிககப�ைட்டுள்ளை. அகைாய்வாைது இரும்புக காைத்திறகு 
முன்னும் பின்னும் வாழ்ந்ெ மககளின் வைைாறந்ற தவளிப�டுத்தியுள்ளது. 
கறகாைத்நெச ்சார்ந்ெ நுணகறகாைக கறகருவிகள் கிநைத்திருப�ென் மூைம் 
இரும்புக காைத்திறகு முற�ட்ை மககள் இஙகு வாழ்ந்திருப�நெ அறிய முடிகி்றது.  
இது இப�குதியில் தொைகககாைக குடிதயற்றத்நெக குறிககி்றது. இரும்புககாை 
வைைாறந்ற அறிவெறகு முத்ொய்ப�ாக இருப�து முதுமககள் ொழிகளும் அெதைாடு 
கூடிய ஈமபத�ாருட்களாகும். இது ெறத�ாநெய அகைாய்வு மறறும் முந்நெய 
அகைாய்வுகளின் மூைமாகப த�ாதிய அளவு ெைவுகநளப த�றறிருககி்றது.

முதுமக்்கள் தகாழி மூடியுடன் கூடிய முதுமக்்கள் தகாழி



ª
ð
£¼

¬
ï
  Ý

Ÿ
ø
ƒ
è
¬
ó 
 ï
£è

K
è
‹

50

 

ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாைாய்சசி வைைாறறில் ெமிழி எழுத்துககநளக தகாணை 
�ாநை ஓடுகள் ெறத�ாநெய அகைாய்வுகளில் கிநைத்துள்ளை. தமலும், 
குறியீடுகள் தகாணை �ாநை ஓடுகள் 500 ககும் தமற�ட்ை எணணிகநகயில் 
கிநைககின்்றை.

 இென் வாயிைாகத் தொைகக வைைாறறுக காை மககள் இஙகு வாழ்ந்திருப�நெ 
உறுதி த்சய்ய முடிகி்றது. இம்மககள் இரும்புக காைத்நெத் தொைர்ந்து இப�குதியில் 
வாழ்ந்து வந்திருப�நெ அவர்கள் �யன்�டுத்திய �ல்தவறு மட்�ாணைஙகள், 
தொல்த�ாருட்கள், துநளயிைப�ட்ை கூநை ஓடுகள் த�ான்்ற ்சான்றுகள் வாயிைாக 
அறிகித்றாம்.

குறியீடு்கள் ப�காறிக்்கப�டடப �கானை ஓடு்கள்
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மமறகூனை ஓடு்கள்இரும்பிைகாலகாை பதகாலப�காருட்கள்

சிவபபு மறறும் ்கருபபு - சிவபபு நிறப �கானை்கள், கிண்ணங்கள் 

 ஈமத்ொழிகளில் கிநைத்துள்ள ெைமாை தொழில்நுட்�த்துைன் த்சய்யப�ட்ை 
மட்�ாணை வநககள் வாழ்விைப�குதிகளில் கிநைககபத�றறுள்ளை. 
குறிப�ாகக காைத்ொல் முற�ட்ை தவள்நள வணணப புள்ளிகள் இட்ை கருபபு-
சிவபபு வணண மட்�ாணைஙகள், கிணணஙகள்  வாழ்விைப�குதிகளில் 
கிநைககபத�றறுள்ளை. இநவ தமம்�ட்ை மககள் �யன்�டுத்தியெறகு 
்சான்்றாகத் திகழ்கின்்றை. 
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தொல்த�ாருட்களில் வட்ைசசில்லுகள் 
அ தி க  எ ண ணி க ந க யி ல்  க ா ண ப 
�டுகின்்றை. தமலும், த்சம்பு மறறும் 
இரும்பிைாை தமாதிைஙகள், கணணாடி 
மணிகள், ெந்ெத்திைாைாை மணிகள், 
அ ரி ய  க ல்  ம ணி க ள் ,  க ண ண ா டி 
வநளயல் துணடுகள், எலும்பு மணிகள், 
சுடுமணணாைாை மணிகள் மறறும் வநளயல்கள் ஆகியநவ ெணத�ாருநந 
ஆற்றஙகநையில் வாழ்ந்ெ தமம்�ட்ை ெமிழ்ச ்சமூகத்தின் அணிகைன்கநள 
கணமுன்தை ்சான்்றாக நிறுத்துகின்்றை. 

வீடுகளின் களிமணமண ெநைநயத்  தெய்கக உெவும் கறகள், அைநவக கறகள் 
மறறும் கருவிகநளத் தீட்டும் கறகள் எை வீடுகளில் அன்்றாை வாழ்கநகககுப 
�யன்�ாட்டுப த�ாருட்களும் அகைாய்வில் கிநைத்துள்ளை.  �ணநைய மககளின் 
நகவிநைத்தி்றநைக காட்டும் மனிெ மறறும் �்றநவகளின் சுடுமணணால் 
ஆை  உருவஙகள் கணடுபிடிககப�ட்ைை.

 அன்ந்றய நீர் தமைாணநமககுக கட்டியம் கூறுவது த�ான்று 21 எணணிகநக 
தகாணை சுடுமணணாைாை குைாய்கள் கிநைமட்ைத்தில் த�ாருத்ெப�ட்ை 
நிநையில் கணடுபிடிககப�ட்ைது. இது கழிவு நீநை தவளிதயறறுவெறகு வீடுகளில் 
அநமககப�ட்டிருககைாம் எைத் தெரிகி்றது. 

 தநதத்திைகாலகாை மணி

ஆடடக்்ககாய்கள் பெம்பு வனையங்கள்

வடடச்சிலலு்கள்



ªð£¼¬ï  ÝŸøƒè¬ó  ï£èKè‹

ெமிழ்நாடு அைசு தொல்லியல் துந்ற வாழ்விைப�குதிகளில் தமறதகாணடு 
வரும் அகைாய்வுகளின் வாயிைாகக கிநைககப த�ற்ற தொல்த�ாருட்கள், 
மட்�ாணைஙகள் மூைம் ெண த�ாருநந ஆற்றஙகநையில் �ணநைய ெமிழ்ச 
்சமூகத்தின் வாழ்வியல், ்சமூகப த�ாருளாொைம், கநை, �ண�ாடு, சூைலியல், 
�டிப�றிவு மறறும் எழுத்ெறிவு ஆகியவறந்ற உைகிறகு தவளிச்சமிட்டுள்ளது. 

 தநதத்திைகாலகாை மணி
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சிவ்கந்ள  அ்கழாய்வு 
சிவகநள தூத்துககுடி மாவட்ைம் ஏைல் வட்ைம் தூத்துககுடியிலிருந்து 31 கி.மீ 

தொநைவிலும் ஸ்ரீநவகுணைத்திலிருந்து 10 கி.மீ தொநைவிலும் ொமிை�ைணி 
ஆறறின் வைககுக  கநையில் அநமந்துள்ளது.

கீைடி த�ான்த்ற தொன்நம மிகக ெமிழ்ப �ண�ாட்டு அநையாளமாகக 
கருெதவணடியது சிவகநள தொல் மாந்ெர் வாழ்விைம். சிவகநள முெறகட்ை 
அகழ்வாய்வில் கிநைககபத�ற்ற ‘ஆென்’ என்்ற ெமிழி எழுத்துப த�ாறிககப�ட்ை 
�ாநைதயாடு, நமககு கீைடிநய நிநைவூட்டுகி்றது. ஆதிச்ச நல்லூநைபத�ாை  
த்சம்பிைால் ஆை த�ாருட்கதளா அல்ைது ெஙகத்திைால் ஆை த�ாருட்கதளா 
சிவகநளயில் இதுவநை  கிநைககப த�்றவில்நை எனினும், கருபபு-சிவபபு 
வணணக கையஙகள், குடுநவகள், �ாநை மூடிகள் த�ான்்றவறறில் அைகிய 
வடிவநமபபில் வநையபத�றறுள்ள தவள்நள வணண தவநைப�ாடுகநள 
தநாககும் த�ாது இரும்புக காைத்தில் சிவகநளப �குதியில் வாழ்ந்ெ ெமிழ்ச 
்சமூகம் மிகப �ைநமயாைொகக கருெப�டுகி்றது. தமலும், இந்ெ அகைாய்வில் 
கணதைடுககப�ட்ை தநல்லிநை கரிமப �குப�ாய்வு த்சய்ெதில் இெனின் காைம்        
கி.மு. 1155 எை காை வநையந்ற த்சய்யப�ட்டுள்ளது. 
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 பவள்னை வண்ணம் பூெப�டடுள்ை விளிம்புடன் கூடிய கிண்ணம்

அ்கழகாயவில முதுமக்்கள் தகாழி 
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நுண்  ்கற்கருவி்கள
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த்காறந்க  அ்கழாய்வு 
இநைச்சஙக காைத்தின் �ைந்ெமிழ்ப �ாணடிய நாட்டின் ெநைநகைாகவும் 

துந்றமுகப �ட்டிைமுமாக விளஙகிய தகாறநகயில்  ெமிைக அைசு  தொல்லியல் 
துந்ற 1968-69 ஆம் ஆணடு தமறதகாணை அகைாய்வு ெமிைக வைைாறறில் சி்றபபு 
த�ற்றது. ஏதைனில், இந்ெ அகைாய்வில் த்சகரிககப�ட்ை கரிமம் ஒன்றிநைக  
கரிமப �குப�ாய்விறகு உட்�டுத்தியதில் இெனின் காைம்  கி.மு. 785 என்று 
காைககணிபபு   த்சய்யப�ட்ைது. தூத்துககுடி மாவட்ைம் ஏைல் வட்ைத்தில் 
அநமயபத�றறுள்ள தகாறநகயில் மீணடும் ெமிழ்நாடு அைசு தொல்லியல் 
துந்ற இந்ெ ஆணடு அகைாய்வு த்சய்து வருகி்றது. இஙகு �ல்தவறு வநகயாை 
தொல்த�ாருட்கள் கிநைத்ெ வணணம் உள்ளை. 

்சஙகு  வநளயல்கள் ெயாரிககும்  தொழில் நநைத�ற்றெறகாை ்சான்றுகள் 
கிநைத்துள்ளை. இவறறில் முழுநமயாை ்சஙகுகள், �ாதி அறுத்ெ நிநையில் 
உள்ள ்சஙகுகள், முழுவதும் உநைந்ெதுமாை ்சஙகு வநளயல்கள் த�ான்்றநவ 
்சான்று �கர்கின்்றை. 
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அணநமயில் ்சதுை வடிவிைாை த்சஙகல்  கட்டுமாைம் ஒன்றும் கிநைத்துள்ளது. 
இசத்சஙகறகள் ்சஙக காைத்ெநவ என்று அநையாளங காட்டுகின்்றை. இசத்சஙகல் 
கட்டுமாைம் 29 அடுககுகநளக தகாணடு 2.35மீ உயைம் தகாணடுள்ளது.  
இககட்டுமாைத்தின் நடுதவ த�ரிய தகாள்கைன் ஒன்று ெநைகாட்டியுள்ளது. இந்ெக 
தகாள்கைன் ெனித்துவமாக  இசத்சஙகல் கட்டுமாைத்தில் நவககப�ட்டுள்ளொல் 
இககட்டுமாைம் ஒரு சி்றப�ாை இைத்நெப த�றுகி்றது. இெனின் ெநைத்ெளத்தில் 
சுககான் �ாந்றககறகநளக தகாணடு அடுககி அெனின் மீது மணல் �ைபபி 
அென்தமல் த்சஙகல் கட்டுமாைம் த்சம்நமயாக எழுப�ப�ட்டுள்ளது. இககட்டுமாைம் 
ெனித்துவம் வாய்ந்ெநவயாக உள்ளது.  

இந்ெக கட்டுமாைத்திறகுச சி்றபபு 
த்சர்ககும் வநகயில் இெைருதக 
துநளகளுைன் கூடிய  9 அடுககு 
கநளக தகாணை வடிகட்டும்   
குைாய் ஒன்றும் தவளிப�ட்டுள்ளது. 
இ ெ ை ரு த க  த ம ற க த் தி ய 
ந ா ட் டு  � ா ந ை த ய ா டு க ளு ம் 
கிநைத்துள்ளை. தகாறநகயில் 
ெ ற த � ா து  கி ந ை த் து வ ரு ம் 
தொல்லியல் ்சான்றுகள் நீணை 
தநடுஙகாைமாகத் ெமிைகம் பி்ற 
நாடுகளுைன் வணிகத்தொைர்பு 
தகாணடு இருந்ெது என்�நெதய 
�ந்ற்சாறறுகி்றது.

 அணநமயில் தகாறநக 
அ க ை ா ய் வி ல்  கி . மு .  5  ஆ ம் 
நூற்றாணடுககு முற�ட்ை கஙநகச 
்சமதவளிநயச ்சார்ந்ெ கருபபு 
வணணப பூசசு த�ற்ற (Black Slipped 
ware of Gangetic valley) �ாநை 
ஓடுகள் கணதைடுககப�ட்டுள்ளை. 
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தகாறநக அகைாய்வுகளில் கிநைககபத�றறுள்ள தவள்ளி முத்திநைக 
காசுகள், வைககத்திய தமருகூட்ைப�ட்ை கருபபு நி்றப �ாநை ஓடுகள் (Northern 
Black Polished ware), கஙநகச ்சமதவளிநயச ்சார்ந்ெ கருபபு வணணப பூசசு 
த�றறுள்ள �ாநை ஓடுகள் கிநைககத�றறுள்ளென் மூைம் தென்னிந்தியாவாைது 
கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாணடிறகு முன்ைதை இந்தியாவின் �ல்தவறு �குதிகளுைன் 
வணிகத் தொைர்பு தகாணடிருந்ெது என்று இந்தியத் தொல்லியல் துந்றயின் 
தமைாள் ெநைநம இயககுநர் முநைவர் ைாதகஷ் திவாரி மறறும் இந்து 
�ைைாஸ �ல்கநைககைகத்நெச ்சார்ந்ெ த�ைாசிரியர் ைவிந்திை நாத் சிங ஆகிதயார் 
கருத்து தெரிவித்துள்ளைர்.

தமலும், இப�குதிநயச சுறறி அதிகளவிைாை தொல்லியல் இைஙகள் 
காணப�டுவது தகாறநகத் துந்றமுகம் கி.மு 8 ஆம் நூற்றாணடிறகு 
முன்ைதை நிறுவப�ட்டுள்ளது என்று கருெைாம். தமநை நாட்டிைருைனும், 
கீநைநாட்டிைருைனும் இந்தியாவின் பி்ற �குதிகளுைனும் வணிகத் தொைர்பு 
கி.மு. 8  ஆம் நூற்றாணடிறகு முன்ைதை நநைத�றறிருந்ெநெக தகாறநக 
அகைாய்வின் காைக கணககீடு  உறுதி த்சய்துள்ளது.  

சிவகெகைப �ேம்பில றமற்்கெலாள்ைப�ட்ட அகெைலாய்வில ஈமத்தலாழி ஒன்றில 
றேகெரிககெப�ட்ட ்ைலலிகனக கெலா்க கெணககீடு ்ேய்ததில இதனின் கெலா்ம்  
கி.மு. 1155 என்று கெண்டறியப�ட்டுள்ைது. எனறவ, ் �லாருகை ஆற்ேங்கெகரயில 
வலாழநத தமிழச் ேமூகெத்தினரின் றமம்�ட்ட �ண்�லாடு 3200 ஆண்டுகெளுககு 
முற்�ட்டது என்று உறுதி ்ேய்ய முடிகிேது. 

ஆதிச்சநல்லூர் மறறும் சிவகநளயில் கிநைககபத�றறுள்ள உயரிய 
தவணகைம் மறறும் ெஙகத்திைாை த�ாருட்களும், உயரிய ்சைஙகு முந்றகளும் 
அவர்களின் வளமாை த�ாருளாொைத்திறகும் ்சமூக வாழ்கநக நிநைககும் 
்சாட்சியம் கூறுகின்்றை. 

 ஆதிச்சநல்லூர், தகாறநக, சிவகநள ஆகிய தொன்நம வாய்ந்ெ ஊர்கநளப 
த�றறுள்ள த�ாருநந ஆற்றஙகநை நாகரிகம் 3200 ஆணடுகளுககு முற�ட்ைது 
என்�நெ சிவகநள அகைாய்வில் கிநைககபத�ற்ற உமி நீஙகிய தநல்லின் வழிப 
த�்றப�ட்ை காைக கணககீடு நிநை நிறுத்தியுள்ளது. 
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ேல  துந்ற்கள  மறறும் 
வல்லுைர்்களு்டன 

இநணந்து  ேணிபமறத்காளளுதல்
ெனிச சி்றப�ாை பிரிவுகளின் மதிபபு வாய்ந்ெ �ஙகளிபபிநை ஆைமாகப 

�குத்ொய்ந்து தொல்லியல் கணடுபிடிபபுகநள அஙகீகரிககும் வநகயில் ெமிழ்நாடு 
தொல்லியல் துந்றயாைது தொல்-ொவைவியல், மூைககூறு உயிரியல், மககள் 
மைபியல், சுறறுசசூைல் தொல்லியல் மறறும் தமாழியியல் தொல்லியல் த�ான்்ற 
துந்றகளின் வல்லுநர்களுைன் இநணந்து �ணியாறறி வருகி்றது.   

இபத�ரு முயறசியில்,  மும்ந�யிலுள்ள இந்திய புவிகாந்ெவியல் 
நிறுவைம், த�ஙகளூருவிலுள்ள இந்திய அறிவியல் நிறுவைம்,�ாைதிொ்சன் 
�ல்கநைககைகத்தின் தொநையுணர்வுத் துந்ற, அணணா �ல்கநைககைகத்தின் 
தொநையுணர்வு நிறுவைம் மறறும் இந்திய தொழில்நுட்�க கைகம், த்சன்நை  
த�ான்்ற புகழ் த�ற்ற நிறுவைஙகளுைன் இநணந்து, ெநை ஊடுருவல் 
தொநையுணர்வு மதிப�ாய்வு (Ground Penetrating Radar), காந்ெ அளவியல் 
மதிப�ாய்வு (Magnetometer Survey), ஆளில்ைா வான்வழி ஊர்தி மதிப�ாய்வு 
(Unmanned Aerial Vehicle) த�ான்்ற �ல்வநகயாை தொழில்நுட்�ஙகநளப 
பின்�றறி அவறறின் மூைம் தொல்லியல் இைத்நெ அநையாளம் காண�து மறறும் 
முந்றயாை தொல்லியல் ெளஙகள் மறறும் அகைாய்வுப �ணிகள் தமறதகாள்வது 
எை சீரிய நைவடிகநககளில் தொல்லியல் துந்ற ஈடு�ட்டுள்ளது. 

தொல்லியல் மறறும் நமது மைபு குறித்ொை ஆர்வம் ெமிழ்நாட்டில் ெறத�ாது 
புத்ொககம் த�றறுள்ளது. கைந்ெ காைத்நெப �றறி ஆய்வுகள் தமறதகாள்ளுவெறகு 
மிக த�ரிய வாய்பபு ெறத�ாது அநமந்துள்ளது. �ாணடிசத்சரி �ல்கநைககைகத்தின் 
வைைாறறுத் துந்றப த�ைாசிரியர் கா. ைாென், த்சன்நையிலுள்ள ்சர்மா மைபு்சார் 
கல்வி நமயத்தின் த்சயைாளர் த�ைாசிரியர் ்சாந்தி�பபு, ெஞ்்சாவூர் ெமிழ்ப 
�ல்கநைககைகத்தின் கைல் வைைாறு மறறும் கைல் தொல்லியல் துந்றயின் 
த�ைாசிரியர் வீ. த்சல்வகுமார் ஆகிய வல்லுநர்களின் வழிகாட்டுெலுைன் ெறத�ாநெய 
தொல்லியல் கள ஆய்வுகளும் அகைாய்வுகளும் தமறதகாள்ளப�டுவதொடு 
எதிர்காைஙகளில் தமறதகாள்ளப�ைவுள்ள அநைத்து �ணிகளின் வாயிைாக 
உைகளாவிய வைைாறறில் ெமிழ்ச ்சமூகம் ்சரியாை இைத்நெப த�றுவெறகும், 
உைக அைஙகில் ெமிைகத்தின் �ண�ாட்டிநை நிநைநிறுத்துவெறகும் முந்றயாை 
தொல்லியல் கள ஆய்வு மறறும் அகைாய்வுகளின் மூைம் நமது மைபுகநளக 
கணடுபிடித்து, ஆவணப�டுத்தி, விவரித்து மறறும் உைகத்திறகு தவளிச்சமிட்டுக 
காட்டுவெறகாக ெமிழ்நாடு அைசு தொல்லியல் துந்ற அநைத்து முயறசிகநளயும் 
எடுத்து வருகி்றது.
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தைககன் கல்லூரி
முதுகநை மறறும் ஆைாய்சசி 

நிறுவைம் - புதை

பிைஞ்சு நிறுவைம் - �ாணடிசத்சரி

த்சல்லுைார் மறறும் மூைககூறு 
உயிரியலுககாை நமயம் (சி.சி.எம்.பி)

ந்ஹெைா�ாத் தெலுஙகாைா மதுநை காமைா்சர் 
�ல்கநைககைகம் - மதுநை

தெசிய தமம்�ட்ை ஆய்வுகள்  
நிறுவைம்

இந்திய அறிவியல்  
வளாகம் த�ஙகளூரு கர்நாைகா

தவலூர் தொழில்நுட்�
நிறுவைம் (VIT)

ெமிழ்நாடு மத்திய �ல்கநைககைகம், 
திருவாரூர்

்சர்மா மைபு்சார் கல்லி நமயம்,
 த்சன்நை

தொநை உணர்வு நிறுவைம்
அணணா �ல்கநைககைகம்

இந்திய புவிகாந்ெவியல் 
நிறுவைம், நவி மும்ந�

ெறத�ாழுது முந்றயாை தொல்லியல் அகைாய்வுகள் நநைத�றறு வரும் 
இைஙகளிலிருந்து தவளிகதகாணைப�டும் தொல்த�ாருட்கள் அறிவியல் 
ஆய்வுககு உட்�டுத்தி புதிய அறிவியல் முந்ற மூைம் கீழ்ககாணும் புகழ்த�ற்ற 
தொல்லியல் ்சார்ந்ெ அறிவியல் த்சாெநைக கூைம் மறறும் நிறுவைஙகள் 
வழிதய அறிவியல் ஆய்வுககு உட்�டுத்தி ஆய்வு த்சய்ய முடிவு த்சய்யப�ட்டுள்ளது. 
ெமிழ்நாட்டில் நநைத�றறு வரும் விரிவாை அகைாய்வுகளுககுத் துநண நிறகும் 
வநகயில் தொல் மை�ணு �குப�ாய்வு ஆய்வகம் (ancient DNA Lab)  ஒன்ந்ற  
ரூ. 3  தகாடி மதிபபீட்டில் மதுநை காமைா்சர் �ல்கநைககைகம் ஏற�டுத்ெ உரிய 
நைவடிகநககநள எடுத்து வருகி்றது. 

ஒததுநழப்பு   ைல்கும்  முக்கிய  நிறுவ்னங்கள
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It gives me great pleasure to write on the archaeological activities going on 
in Tamilnadu. About 25 years ago I got an opportunity to have a look at the 

potsherds of  Northern Black Polished Ware (NBP) recovered from Korkoi and 
to know about a radiocarbon date available from the associated levels. Based on 
that it was my opinion that the contacts between South India and North India 
might be as early as 600-700BCEor even earlier. The outcome of  the recent 
excavations at Keeladi, Kodumanal and other sites in Tamilnadu, including NBP, 
Black Slipped Ware and a good number of  potsherds with Brahmi inscriptions 
(5th-6th century BCE radiocarbon dates, earliest so far) have corroborated that 
view. The same has also pushed back the antiquity of  urbanisation in that region 
at par with North India. 

 Apart from the above it is notable that the evidence for human activities 
datable to about 1.5 million years before present is known from the site 

of  Atirampakkam (Tamilnadu). Recent archaeological research in Tamilnadu 
have also provided firm evidence to place well developed iron technology including 
steel iron during around 1300 BC. Urn burial sites of  Sivakashi and Adichannallur 
are also dated to 15th-16th century BC. Early antiquarian remains comprising 
bronze, gold, beads et.al indicate well established socio-economic activities. 
These finds show evolution of  human cultures in the region from Stone Age to 
the Modern Period.  In order to get a clearer picture of  this process consistent 
multidisciplinary research is highly required in the entire geo-unit including 
Tamilnadu, Kerala, South Karnataka, Andhra as well as Shri Lanka. 

Dr. Rakesh Tewari
Former Director General 

Archaeological Survey of India
New Delhi

பு்கழதேற்ற  ததால்லியல்   
ஆய்வா்ளர்்களின ோர்நவயில்...
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Hon. Research Associate, 

McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge
Department of AIHC & Archaeology

Banaras Hindu University

. 

 

Fortunately, I have had opportunity to visit most of  the sites of  Tamil Nadu 
states under the collaborative project of  the University of  Cambridge and 

the Banaras Hindu University under the leadership of  Padmsri Prof  Dilip 
Chakrabarti in association with Prof  K Rajan and Dr Rakesh Tewari, Ex Director 
General, Archaeological Survey of  India.

 Our survey based fieldwork enlighten us in understanding the connection 
of  the Ganga Valley with the Vagai Valley and beyond up to the Kanyakumari, 
with the courtesy of  Prof  K Rajan.

  In view of  early dates of  Brahmi in 5th century BC, occurrence of   
deluxe variety of  NBP dateable to 6th century BC, developed town planning at 
Keeladi, there is great desideratum of  national (particularly with north India) 
and international collaboration  in field of  scientific archaeological research. 
There is great scope of  scientific researches in the field of  human evolution, 
trade connections with other parts of  the country and ancient world, development 
of  metallurgy, particularly tin bronzes, epigraphical studies and many more
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However the other one which is recently found i.e. in 2021 is an Imperial 
Silver Punch Marked coins of  Gupta Hardekar Series IV, No. 418 XXI G2. 

Similar coin was also reported in the Amaravati hoard. Reverse has a single 
checking or control mark. It has five punches on the obverse these are as follows: 
Sun , Six armed symbol with alternate taurine in a elliptical ovoid, Hare or dog 
on a five peaked hill, Pellet in a circle with two taurine symbols on either sides.

      The coin which was found in 2018 may belong to Series III, GH 291-94 but 
I am not quite sure about is as it is highly corroded. Following Gupta Hardekar 
they are both Pre Mauryan. 

Susmita Basu Majumdar
Professor 

Department of Ancient Indian History and Culture
University of Calcutta

Padma Sri Prof.  Dilip K Chakrabarti 
Emeritus Professor of South Asian Archaeology

Cambridge University, Cambridge, UK
and Distinguished Fellow of Vivekananda International Foundation, New Delhi

PMC from Keeladi shows, along with other finds of  PMC in T'nadu, that the 
beginning of  the historic period in the south, cannot be later than the 6th-

5th cent BC. In the north I have dated the early historic beginning as a process 
that happened between 800-500 BC. It has been good to see NBP/black-slipped 
from Korkai. There is an early date (earlier than 6th cent BC)of  the NBP-
associated context of  Korkai -- I am forgetting the exact date, but please trace 
it. 1155 BC seems to be more logical, high tin bronze around 1155 BC is interesting 
in itself. 
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