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ஈழத்த�ழரக்ளின் யாழ்ப்பாண 

அரசரக்ளின் காலத்�ல் இராஜதானியாகத ்�கழ்ந்த நல்�ர ்இராஜதானி�ன் நகர அைமப்� 

எவ்�தம் இ�ந்��க்கலாெமன்பைத வரலாற்" #ல்கள், ெவளிக்கள ஆய்%கள் (Field Work) , 

ெதன்னிந்�யக் கட்டடக் கைல #ல்கள் மற்"ம் ஆய்%க் கட்'ைரகளின் அ(ப்பைட�ல் �ைளந்த 

தரக்்கத்�ன் அ(ப்பைட�ல் உய்த்*ணர +யன்ற�ன் �ைளவாக உ�வானேத இந்த #ல். இதன் 

+தற்ப�ப்� ஏற்கனேவ 1996 (சம்பரில் ஸ்ேநகா (த�ழகம்) மற்றம் மங்ைக ப�ப்பகம் (கனடா) 

ஆ�ய ப�ப்பகங்களின் 0ட்' +யற்1யாக ெவளிவந்��ந்த*. இ* பற்2ய ம�ப்�ைரகள் 

கணயா3, ஆறாந்�ைண (இைணய இதழ்) மற்"ம் ம"ெமா3 (கனடா) ஆ�ய சஞ்1ைக இைணய 

இதழ்களில் ெவளிவந்��ந்தன. இலங்ைக�5�ந்* ேக.எஸ்.1வ6மாரன் இலங்ைக�5�ந்* 

ெவளிவ�ம் 'ெடய்5 நி7ஸ்' பத�்ரிைக�ல் இ*பற்2யெதா� �மரிசனத்ைத எ8���ந்தார.் 

ஈழத்�5�ந்* ேவெறந்தப் பத்�ரிைக, சஞ்1ைககளில் இ*பற்2ய தகவல்கள் அல்ல* 

�மரிசனங்கேளதாவ* வந்ததாெயன்பைத நானா2ேயன். இ�ந்தால் அ2யதத்ா�ங்கள் (ஒ� 

ப�%க்காக). 

இலங்ைக�ல் மட்'மல்ல த�ழகத�்5�ந்*க் 0ட இவ்�தமானெதா� நகர அைமப்� #ல் 

நான2ந்த வைர�ல் ெவளிவந்ததாகத ்ெதரிய�ல்ைல. ெபா*வாக நகர அைமப்� பற்2த் 
ெதரி�தத் தகவல்கைளத் �ரட்( ஆய்% #ல்கள் வந்��க்�ன்றனேவ த�ர ஒ� 62ப்:ட்ட நகர 

அைமப்� பற்2 +ைறயான ஆய்%களின் அ(ப்பைட�ல் ஆய்% #ேல*ம் வந்ததாகத் 
ெதரிய�ல்ைல. இந்நிைல�ல் இந்#;க்ெகா� +த<ெலன்றெதா� +க்�யத்*வ+ண்'. இந்தத் 
*ைற�ல் ஆய்% ெசய்ய �ைள=ம் மாணவரக்>க்6 +த<லாக%ம் உதாரணப் :ர�யாக%ம் 

நிசச்யம் இந்த #5�க்6ம். இந்#5ன் அணிந்*ைர�ல் :ரபல எ8தத்ாளர ்ெச.ேயாகநாதன் 

0"வ*ேபால் ':ன்ெனா�காலத்�ல் ,?தந்�ரக்காற்" @?ம் Aழ5ல் வாழப்ேபா�ன்ற 

இளந்தைல+ைற ஆய்வாளரக்>க்6 இந்த #ல் ஓர ்ஆக்கCரவ்மான வ3காட்(யாக 

அைம=ெமன்" நிசச்யமாக நம்��ன்ேறன். ஏற்கனேவ ெவளிவந்த #ற் :ர� ேம;ம் �*க்� இங்6 

எ8தப்பட்'ள்ள*. 

இந்#5ன் +ன்Dைர�ல் 02��ப்ப* ேபால் எனக்6 நல்�ர ்நகர அைமப்� பற்2 ஆராய 

ேவண்'ெமன்Dம் ஆவல் ஏற்பட்டதற்6ப் பல காரணங்க>ண்'. 1" வய�ல் நான் ப(த்த 

நாவல்கள் 62ப்பாகக் கல்� , ெஜக1ற்:யன் ேபான்றவரக்ளின் நாவல்கள் த�ழரக்ளின் அன்ைறய 

தைலநகரக்ளான தஞ்சாEர,் காஞ்1 ேபான்றவற்2ன் நகர ்அைமப்� பற்2 அ2=ம் ஆரவ்த�்ைன 

அ�கரிக்க ைவத்தன. நல்�ர ்ராஜதானிையப் ெபா"த்தவைர�ல்  ேபா�ய வரலாற்"ச ்

1ன்னங்கள் பா*காக்கப் பட�ல்ைல. நல்�ர ்இராஜதானி �கழ்ெபற்" �ளங்6வதற்6ப் பல 

#ற்றாண்'க>க்6 +ன்னர ்�கழ் ெபற்ற தைலநகரக்ளாக �ளங்�ய நகரக்ள் அFராத�ரம், 

யாப்ப0வா ேபான்ற ெதன்னிலங்ைக நகரங்கள். அைவ பற்2ெயல்லாம் �ரிவான #ல்கள், 



ஆய்%கள் ெவளிவந்��க்6ம் ேபா* நல்�ர ்இராஜதானி�ன் நகர ்அைமப்� பற்2ய 

ஆய்%கெள*%ம் ெவளிவராத* *ர��ஷ்ட்டமான*. 

யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல ேபான்ற #ல்கள், ேபாரத்்*க்Hசரின் 62ப்�கள் ேபான்றவற்2ல் நகர ்

பற்2ய தகவல்கள் ஆங்காங்6 காணப்ப'�ன்றன. அைவ த�ர ஆய்%கள் ஏ*ம் இ*வைர�ல் 

ெவளிவந்��க்க�ல்ைல என* இந்த #ல் த�ர. ெமாறட்'ைவ பல்கைலக் கழகத்�ல் ப�ன்" 

ெகாண்(�ந்த காலத்�ல் 'பாரம்பரய்க் கட்டடக் கைல' (Traditional Architecture) பற்2 நிமால் ( 1ல்வா 

என்Dம் 1ங்களப் �ரி%ைரயாளர ்�ரி%ைரகள் நடாத்�க் ெகாண்(�ந்தார.் அப்ேபா* அவர ்

ேராலன் ( 1ல்வா�ன் 'பண்ைடய அFராத�ர நகர ்அைமப்�' பற்2ய ஆய்%க் கட்'ைர�ைன 

எமக்6 ஒ� �ரி%ைர�ல் அ2+கப்ப'த்�னார.் அ*%ம் எனக்6 நல்�ர ்இராஜதானி நகர ்

அைமப்� பற்2 அ2=ம் ஆரவ்த்�ைன ஏற்ப'த்�ய*. அசச்மயம் கட்டடக் கைல இ"�யாண்(ல் 

ப�ன்" ெகாண்(�ந்த நண்பர ்தனபால1ங்கம் தாDம் இந்நகர ்பற்2 ஆய்% ெசய்ய 

��ம்:யதாக%ம் ேபா�ய தகவல்கைளப் ெபற +(யாத நிைல�ல் அவ்ெவண்ணத்�ைனக் 

ைக�ட ேநரந்்ததாக%ம் 62ப்:ட்(�ந்தார.் அ*%ம் எனக்6 நல்�ர ்நகர ்அைமப்� பற்2 அ2=ம் 

ஆரவ்த்�ைன அ�கரித்த*. இதன் காரணமாக யாழ்ப்பாணத்�ல், வடப6��ல் காணப்ப'ம் 

பழைம�ன் 1ன்னங்கள் ஆதரிப்பாரற்"க் �டக்6ம் நிைல பற்2 அ2யத ்த�ம் +கமாகச ்1ல 

கட்'ைரகைள யாழ்ப்பாணத்�5�ந்* ெவளிவந்த 'ஈழநா'' பத்�ரிைக�ன் வாரமலரில் 

எ8�ேனன். 'நல்�ர ்ராஜதானி'', 'நல்�ர ்ராஜதானி நகர அைமப்�', 'பைழைம�ன் 1ன்னங்கள் 

ேபணப்ப'த5ன் அவ1யம்' என்Dம் தைலப்�களில் ஈழநா' பத�்ரிைக அவற்2ைன 

:ர?ரித்��ந்த*. அக்காலகட்டத்�ல் தகவல்கைளப் ெப"ம் +கமாக , யாழ்ப்பாணப் பல்கைலக் 

கழகத்2ல் �ஞ்ஞான :ரி�ல் ப�ன்" ெகாண்(�ந்த நண்பர ்ஆனந்த6மா�டன் ேபரா1ரியர ்

கா.இந்�ரபாலைவச ்சந்�த்ேதன். அவர ்?வா� ஞானப்:ரகாசரின் 'ேகாப்பாய்க் ேகாட்ைட' பற்2ய 

கட்'ைர பற்2க் 62ப்:ட்(�ந்தார.் அதன் �ைளவாக அ* பற்2க் 'ேகாப்பாய்ப் பைழய 

ேகாட்ைட�ன் ேகாலம்' என்Dம் கட்'ைர�ைன @ரேகசரி�ல் எ8�ேனன். அதற்6ச ்சன்மானமாக 

அவரக்ள் +ப்பத்ைதந்* Iபா அDப்:��ந்தாரக்ள். ேம;ம் இவ்வாய்% சம்பந்தமாக அப்ேபா* 

யாழ் பல்கைலக்கழகத�்ல் மாணவர ்தைலவராக��ந்த க�ஞர ்வ.ஐ.ச.ெஜயபாலைனச ்

சந்�த்ேதன். அவர ்தன்வச��ந்த 'யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல'�ைனத் தந்*த�னார.் 

அக்காலகட்டத�்ல் 'பைழைம�ன் 1ன்னங்கள் ேபணப்ப'த5ன் அவ1யம்' பற்2 ஈழநா' 

பத்�ரிைக�ல் ெவளிவந்த என* கட்'ைர�ல் யாழ் சந்ைத�ல் அைமந்��ந்த 'கங்கா சத�்ரம்' 

ேபான்றவற்ைறப் ேபKத5ன் அவ1யம் பற்2க் 62ப்:�ந்ேதன். அக்கட்'ைர ெவளிவந்த 12* 

காலத்�ன் :ன் அசச்த்�ரத்�ைன யாழ்மாநகரசைப�னர ்உைடத்* �ட்டனர.் அக்காலகட்டத�்ல் 

+ழங்கா�ல் ப6��ல் அைமந்��ந்த 'பல்லவராயன் கட்'க்' காட்'ப் ப6��ல் ஒ� நாள் 

+8வ*ம் இ(பா'கைளத ்ேத( அைலந்* �ரிந்த* மறக்க +(யாத அDபவம். 

வடக்�ல் மட்'மல்ல, �ழக்�;ம் ��மைல, மட்டக்களப்� ேபான்ற மாவட்டங்களில் ஆய்%கள் 

நடதத்ப்பட ேவண்(ய சரித்�ர +க்�யத்*வம் வாய்ந்த பல இடங்கள், �டயங்கள் உள்ளன. இைவ 

பற்2=ம் ஆய்%கள் �ரிவாக நடத்தப்படேவண்'ம் என்ப*ெமன் அவா. ஈழத�்ல் �ரா�டரக்ளின் 

நகர ்அைமப்�க் கைல பற்2ய வரலாற்2ன் பரிணாம வளரச்1்�ைன அ2ந்* ெகாள்>தற்6 நகர ்

அைமப்�க் கைல�ல், கட்டடக் கைல�ல் பாண்(த�்யம் ெபற்றவரக்ள், வரலாற்ற2ஞரக்ள், 

ெதால்ெபா�ள் ஆய்வாளரக்>டன் இைணந்* �ரிவான ஆய்%கள் எ�ரக்ாலத�்ல் 

ெசய்வாரக்ெளன நான் �டமாக நம்��ன்ேறன். இ*வைர கால+ம் ெதால்ெபா�ள் 

ஆய்வாளரக்>ம், வரலாற்"ப் பட்டதாரிகள் மட்'ேம நகர ்அைமப்�க் கைல அல்ல* கட்டடக் கைல 

பற்2ய ேபா�ய அ(ப்பைட �டயங்கள் பற்2ய அ2தேலா �ரிதலற்" தம் வ3�ல் ஆய்%கைள 

ேமற்ெகாண்ட காரணத்�னால் தான் �ரா�டரக்ளின் நகர ்அைமப்�க் கைல பற்2ேயா, அல்ல* 

கட்டடக்கைல பற்2ேயா �ரிவாக ஆய்% ரீ��ல் தம* கவனத்ைதப் ேபா�ய அள�ல் 

ெச;த்த�ல்ைலெயன நான் க�*�ன்ேறன். அந்நிைல மா"வதற்6 அைனத்*ப் :ரி�ன�ம் 

ஆய்%களில் Cரண பங்களிப்:ைன வழங்க ேவண்(யதன் ேதைவ +க்�யம். 

ேபரா1ரியர ்கா.இந்�ரபாலா இந்த �டயத�்ல் ���லக்கானவர.் அவர ்ஈழத்*த் �ரா�டக்கைல 

பற்2க் கட்'ைரகள் பல எ8���க்�ன்றார.் அவ�ம் 0ட ஈழத்*த் த�ழ் மன்னரக்ள் காலத்�ல் 

�கழ்ெபற்" �ளங்�ய இராஜதானிகள் பற்2ய �ரிவான நகர ்அைமப்� பற்2ெய*%ம் 

எ8த�ல்ைல. ஏைனய வரலாற்"த்*ைறப் ேபரா1ரியரக்ளால் வரலா" பற்2ய ஆய்%கைளச ்

ெசய்ய +(ந்தேத த�ர அதற்6 ேமல் அவரக்ளா;ம் ெசல்ல +(ய�ல்ைல. ெபா.ர6ப� ேபான்ற 

ெதால்5யர ்*ைற ஆய்வாளரக்>ம் அகழ்ந்ெத'தத்ைததத்ான் ஆய்% ெசய்தாரக்ள். ேபா�ய 

ஆதாரங்கள் இல்லாத �டயத்�ல் ைக ைவக்கத் *ணிய�ல்ைல. இந்த �டயத்�ல் ஈழத்�ல் பட்டம் 

ெப"ம் கட்டடக் கைலஞரக்ளின் பட்டப்ப(ப்:;ள்ள +க்�ய 6ைறபா'களிெலான்" 

அவரக்>க்6த் �ரா�டக்கட்டடக்கைல பற்2ெய*%ம் �ரிவாகக் கற்:க்கப்ப'வ�ல்ைல. 

ெப�ம்பாலான பட்டதாரிகள் பட்டம் ெபற்" வ�ம் ெபா8* �றைமயான வைரபடஞரக்ளாகதத்ான் 

ெவளிவ��ன்றாரக்ேள த�ர கட்டக்கைலத் *ைற�ேலா, அல்ல* நகர அைமப்�த ்*ைற�ேலா 

அவற்2ன் பலேவ" காலகட்ட பரிணாம வளரச்1்�ைன நன்6 �ரிந்* ெகாண்ட ஆழ்ந்த �லைம 

�க்கவரக்ளாகேவா ெவளிவ�வ�ல்ைல. அவரக்ள் தங்கள* பட்டப்ப(ப்�க்6த ்ேதைவயான 



ஆய்%க>க்6ரிய க�ப்ெபா�ட்களாக ஏற்கனேவ இ�க்6ம் ேகாட்ைடகள், மாளிைககள், மடங்கள், 

�2ஸ்தவ ஆலயங்கள் ேபான்றவற்ைறத்தான் எ'த்*க் ெகாள்�ன்றாரக்ள். இந்நிைல மா2 

ஈழத்த�ழரக்ளின் வரலாற்2ல் ெதளிவற்"க் �டக்6ம் �டயங்கைள ெதளி%ப'த்*ம் 

�டயங்கைள ைமயமாக ைவத்*, உதாரணமாக சரித்�ர +க்�யத்*வம் வாய்ந்த நகரக்ளின் நகர 

அைமப்�, காணப்ப'ம் 1ைத%களின் , வரலாற்"த ்தகவல்களின் அ(ப்பைட�ல் நில�ய 

கட்டடக்கைல ேபான்ற �டயங்கைள ைமயமாக ைவத்* ஆய்%கைளச ்ெசய்ய +ன்வரேவண்'ம். 

1த்�யைடவைத மட்'ேம 1ந்தைனயாகக் ெகாண்' ஆய்%க்6ரிய �டயங்கைளத் ெதரி% 

ெசய்வைத அவரக்ள் 6ைறத்*க் ெகாள்ள ேவண்'ம். நல்�ர ்இராஜதானி பற்2 நான் ஆராய 

�ைளந்ததற்6 இ*%ெமா� +க்�ய காரணங்களிெலான்". த�ழ்ப்ப6�களி;ள்ள 

பல்கைலக்கழங்களில் கட்டடக்கைல பற்2ய பட்டப் ப(ப்:ைன ஆரம்:க்க +யற்1கெள'க்க 

ேவண்'ம். �ரா�டக்கட்டக்கைல/ நகர அைமப்� பற்2ய ஆய்%கள் அ�கரிப்பதற்�* உத%ம். 

ேம;ம் +ன்ேப 62ப்:ட்'ள்ள*ேபால் கட்டடக்கைல/நகர அைமப்�த ்�ட்ட�'ம் வல்;னரக்ள், 

வரலாற்"ப் ேபரா1ரியரக்ள், ெதால்5யல் ஆய்வாளரக்ள் �ய அைனத்*ப் :ரி�ன�ம் 

ஒன்2ைணந்* இயங்6வதன் Mலம் ஈழத்த�ழரக்ளின் கட்டடக்கைல, நகர அைமப்�க் கைல 

பற்2ய பல ஆய்%கைளத் *ரிதமாக்க +(=ம். இ* ஈழத்*க்6 மட்'மல்ல த�ழகத்*க்6ம் 0டப் 

ெபா�ந்*ம். அங்6ம் பண்ைடய த�ழரக்ளின் இராஜதானிகள் அல்ல* �கழ்ெபற்ற �ராதன 

நகரக்ள் பற்2ய �ரிவான ய்%கேள*ம் வந்ததாக நான2ந்த வைர�ல் ெதரிய�ல்ைல. �ரா�டக்க 

கட்டடக்கைல பற்2க் 0டத் த�3ல் :ெரஞ்? அ2ஞரான 8ேவா *ப்�யல் +யன்ற அள%க்6 ேவ" 

யா�ம் +யன்றதாகத் ெதரிய�ல்ைல. :ரபல நாவலா1ரியர ்மைறந்த நா. பாரத்த்சார� 

த�ழரக்ளின் நகர ்அைமப்�க் கைல பற்2ச ்சங்க இலக்�யங்களில் 0றப்ப'ம் தகவல்கள் 

அ(ப்பைட�ல் ெபா*வானெதா� #ெலான்2ைன எ8���க்�றார;் ஆனால் ேவ" யா�ம் 

ஏதாவெதா� நகர ்பற்2 �ரிவாக ஆய்% Cரவ்மாக எ8�யதாகத ்ெதரிய�ல்ைல. இந்நிைல மாற 

ேவண்'ம். இதத்ைகயெதா� Aழ5ல்தான் இந்த 'நல்�ர ்இராஜதானி: நகர அைமப்�' என்D�ந்த 

#;க்ெகா� +க்�ய+ண்'. காணப்ப'ம், @�/காணிப் ெபயரக்ள், சரித்�ர 1ன்னங்கள், 

பண்ைடய இந்*க் கட்டடக்கைல/ நகர அைமப்� பற்2ய ஆய்%கள், வரலாற்" #ல்கள்/62ப்�கள் 

ேபான்றவற்2ன் அ(ப்பைட�ல் ஆய்ந்* ெபற்ற +(%களின் அ(ப்பைட�ல் தரக்்கCரவ்மாக 

எ8தப்பட்'ள்ள +த<ெலன்ற ெப�ைம இதற்6ண்'. 

ேமற்ப( 'நல்;ர ்இராஜதானி: நகர அைமப்�' #5ைனப் 'ப�%கள்' வாசகரக்>க்காக இங்6 

:ர?ரிப்ப�ல் ம�ழ்ச1்யைட�ேறன். ப�%கள் Mலம் உல�ன் பல ப6�களி;ம் வா8ம் த�ழ் 

மக்கள் பலைரச ்ெசன்றைட=ம் வாய்ப்:�ப்பதால் இங்6 :ர?ரிப்ப*ம் ெபா�தத்மானேத. 

ேமற்ப( 'நல்�ர ்இராஜதானி: நகர அைமப்�' என்Dம் #ல் :ன்வ�ம் ப6�களாகப் 

:ரிக்கப்பட்'ள்ள*. 

அத்�யாயம் ஒன்": 'நல்��ம் 1ங்ைக நக�ம்'! 

அத்�யாயம் இரண்': 'நல்��ம் யாழ்ப்பாண+ம்'! 

அத்�யாயம் Mன்": 'நல்�ர ்இராஜதானி: வரலாற்"த் தகவல்கள்!' 

அத்�யாயம் நான்6: 'நல்�ரக்் கந்த?வா� ேகா�ல்!' 

அத்�யாயம் ஐந்*: 'நல்�ரக்் ேகாட்ைட=ம் ம�ல்க>ம்!' 

அத்�யாயம் ஆ": 'ெவளிக்கள ஆய்%த் தகவல்கள்!' 

அத்�யாயம் ஏ8: 'ேகாட்ைடவாச;ம், ேகாட்ைடய(=ம் ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலய+ம்!' 

அத்�யாயம் எட்': 'பண்ைடய #ல்க>ம், இந்*க் கட்டடக் கைல=ம்!" 

அத்�யாயம் ஒன்ப*: 'இந்*க்களின் நகர அைமப்�ம் , சா�=ம்!' 

அத்�யாயம் பத்*: பண்ைடய த�ழரக்ளின் ஆலய, *ைற+க, ேகா நகரங்கள்! 

அத்�யாயம் ப�ெனான்": 'நல்�ர ்இராஜதானி: நகர அைமப்�!' 

அத்�யாயம் ஒன்
: நல்�ம் �ங்ைக நக�ம்! 

ஆரியச ்சக்கரவரத்�்கள் காலத்�ல் தைலநகராக �ளங்�ய நகரக்ளாக '1ங்ைக 

நகர'், நல்�ர ்ஆ�யவற்ைறக் 0றலாம். நாக அரசரக்ளின் காலகட்டத�்ல் க�ரமைல என 

அைழக்கப்பட்ட கந்தேராைட ராஜதானி அந்தஸ்�ைன வ�த்* வந்த*. அதன்:ன் அந்த 

நிைல�ைன அைடந்தைவ ேமற்0றப்பட்ட 1ங்ைக நகர,் நல்�ர ்ஆ�ய நகரக்ேள. வரலாற்" 



ஆய்வாளரக்ள் மத�்�ல் ேமற்ப( 1ங்ைகநகர,் நல்�ர ்பற்2ய �டயத�்ல் ஒ� 6ழப்பநிைல 

நில%வைத அவதானிக்க +(�ற*. ஒ� சாரார ்1ங்ைக நக�ம் நல்��ம் ஒன்ேறெயெனக் 

க�*�ன்றாரக்ள். ம"சாராேரா நல்��ம் 1ங்ைக நக�ம் ஒ�ேவ" காலகட்டங்களில் 

இராஜதானிகளாக �ளங்�ய இ�ேவ"நகரக்ெளனக் க�*�ன்றனர.் கலாநி� 

1.க.1ற்றம்பலத்�ன் க�த்*ப்ப( நல்��ம் 1ங்ைக நக�ம் ஒன்ேற. "ெபா*வாக நல்�ேர 

1ங்ைகநகெரன அைழக்கபப்ட்' வந்த* எனலாம்..'(கட்'ைர: யாழ்ப்பாண இராச1்யம்; 

ஈழ+ர?(கனடா) 25-02-1994). 

"..6ேவறா ?வா�களின் சான்"ப்ப( கைர�5�ந்* நல்��க்6 வ�ம் வ3�ல் ?ங்6நயனார ்

(chungainayanar) அதாவ* 1ங்ைகநகர ்எDம் பலமான அரNள்ள இடம் பற்2க் 62ப்� வ��ன்ற*. 

இ*ேவ த�ழ் #ல்களி;ம்ம் ேகாட்டகத் த�ழ்ச ்சங்கத்�;ம், த�ழகக் கல்ெவட்(;ம் வ�ம் 

1ங்ைகந்கர ்அல்ல* நல்�ரா6ம்..."(ஈழ+ர?, கனடா, 11-03-1994). 

+த்*க்க�ராசர ்என்பவரால் �.:.16ஆம் #ற்றாண்(ன் +(�ல் அல்ல* 17ஆம் #ற்றாண்(ன் 

ெதாடக்கத்�ல் எ8தப்பட்டதாகக் க�தப்ப'ம் ைகலாயமாைல=ம் +தலாவ* 1ங்ைக ஆரியன் 

நல்�ைரத் தைலநகராக அைமதத் வரலாற்ைறக் 0"ம். ?வா� ஞானப்:ரகாசர,் +த5யார ்

ெச.இராசநாயகம், கலாநி� க.ெச.நடராசா ேபான்றவரக்ளின் க�த்*ப்ப( நல்��ம் 1ங்ைக 

நக�ம் இ�ேவ" ேவறான இ� நகரங்கள். 

"யாழ்ப்பாணத்�ல் ஆரியச ்சக்கரவரத்�்�ன் ஆட்1 �.:.13ஆம் #ற்றாண்(ல் ஆரம்:த்தெதன்பர ்

வரலாற்றா1ரியரக்ள். அம்மன்னர ்ெசகராசேசகரன், பரராசேசகரன் என்ற பட்டப்ெபயரக்ள் ஒ�வர ்

:ன் ஒ�வர ்ஒ�வராகச ்A(க்ெகாண்' 1லகாலம் 1ங்ைக நகரி5�ந்*ம் :ன்னர ்

நல்�ரி5�ந்*ம் அர? ெச;த்�னர.்."  (க.ெச.நடராச�்ன் 'ஈழதத்�ழ் இலக்�ய வளரச்1்', பக்கம் 6). 

"பராக்�ரமபா6�ன் கபட1ந்ைதைய அ2யாத ெசண்பகப்ெப�மாள் யாழ்ப்பாணம் ேபாய்ப் 

பைழய தைலநகர ்பாழாய்ப்ேபாய் �ட்டைம�னால் நல்�ரிேல �.:.1450இல் ஒ� �* 

நகெர'ப்:த்*ச ்Oசங்கேபா� �வேனகபா6 என்Dம் 1ங்கள நாமத்ேதா' ப�ேன8 

வ�டங்களாக அர? ெசய்* வந்தான்.."(+த5யார ்இராசநாயகத�்ன் 'யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம்', 

பக்கம் 75). 

ைகலாயமாைல, ைவயாபாடல் ேபான்ற #ல்களின் அ(ப்பைட�ல் எ8தப்பட்ட யாழ்ப்பாண 

ைவபவமாைல�ல் ம�ல்வாகனப் �லவேரா 1ங்ைகயாரியராசன் (+தல் ஆரியராசன்) 

நல்�ரிேலேய தன* அர1�க்ைகைய ஸ்தா:தத்தாகக் 0"வார.் 

இவ்�தமாக நல்�ர ்பற்2=ம் 1ங்ைகநகர ்பற்2=ம் நில%�ன்ற இ�ேவறான க�த்*க்களில் 

?வா� ஞானப்:ரகாசர,் +த5யார ்ெச.இராசநாயகம், க.ெச.நடராசா ேபான்ேறார ்க�*வ* 

ேபான்" நல்��ம் 1ங்ைக நக�ம் இ�ேவ" நகரங்கள் என்பேத ஏற்கக் 0(யதாக உள்ள*. 

இவற்2ற்6 ஆதாரங்களாகப் :ன்வ�வனவற்ைறக் 0றலாம். 

1. ேககாைல�ல் ெகாட்டகமா என்D�டத்�ல் கண்ெட'க்கப்பட்ட கல்ெவட்ெடான்" :ன்வ�மா" 

0"�ற*. "..கங்கணம் ேவற் கண்ணிைணயாற் காட்(னார ்காமரவ்ைளப் பங்கயயக்ைக 

ேமற்2லதம் பாரிதத்ார-் ெபாங்ெகா5 நீரச்1்ங்ைகநகராரியைனச ்ேசராவDேரசர ்தங்கள் 

மடமாதரத்ாம்...". 

இவ்ெவண்பா�ல் 'ெபாங்ெகா5நீரச் ்1ங்ைகந்கராரியர.்.' என 1றப்:த்*க் 0றப்ப'வ*பற்2 

+த5யார ்ெச.இராசநாயகம் :ன்வ�மா" 0"�ன்றார:் 

"..இச1்ங்ைகநகர ்அ(ய(யாகப் பலவாரியச ்சக்கரவரத்்�க>க்6 மேகான்னத 

இராசதானியாகவதற்6 +தன் +தல(�ட்டவன் இவ்%க்�ர1ங்கேன. 'ெபாங்ெகா5 நீரச் ்1ங்ைக 

நகர'் எனச ்1றப்பைட ெகா'த்* �தந்ேதாதப்பட்(�ப்பதால், 1ங்ைக நகர ்ெபாங்�ெய8ம் 

�ைரெயா5ைய=ைடய ச+த�்ரக் கைரேயாரெமன்ப* நிதரச்னமா�ற்". 

அவ்வாறைமந்*ள்ள�டம் வல்5�ரக் ேகா�ைலச ்சாரந்்த கடேலாரத்�ல் மணற்2டரிற் �ைதந்* 

ஆங்காங்6 �டக்6ம் அேனக பாரிய கட்டடங்களா;ம் வ5=ற்" ெவ5%ற்" உ"� 

ெபற்ெறாளிர�்ன்றெவன்க.." (யாழ்ப்பாணசச்ரித்�ரம் 235-236). ?வா� ஞானப்:ரகாசரின் க�த்*ம் 

இ*ேவ. 

2. �கழ்ெபற்ற +ஸ்Pம் பயணியான இ:ன் பQதத்ா தன* 62ப்�களில் ஆரிய மன்னைன 

'இலங்ைக�ன் ?லதாெனன%ம்', பல கப்பல்க>டன் �ளங்�ய கடற்பைடைய அவன் 

ைவத்��ந்த* பற்2=ம் ெதரி�த�்�க்�ன்றான். வ5ய கடற்பைடையைய ைவத்��ந்த 

ஆரியமன்னரக்ள் தைலநகரான 1ங்ைகநகைரத் *ைற+கத்�ற்கண்ைம�ல் தான் ைவத�்�க்க 

ேவண்'ம். இவ்வைக�ல் நல்�ைர�ட வல்5�ரேம *ைற+கப் ெபா5% �க்கெதா� நகர.் 



ைகலாயமாைல நல்�ரிைன 'நல்ைலMQர'் என அைழக்�ன்ற*. நல்�ரின் ெதான்ைம�ைன 

இ* ?ட்(க் காட்'�ர*. +தலாம் இராேசந்�ர ேசாழன் காலத�்ேலேய நல்�ர ்ஓர ்ஆலயமைமந்த 

�னித ஸ்தலமாக �ளங்�யைத அ2ய +(�ன்ற*. யாழ் ேகாட்ைட�5�ந்* ெபறப்பட்ட +தலாம் 

இராேசந்�ர ேசாழனின் கல்ெவட்ெடான்ைறப் பற்2ய ஆய்%கைள ஏற்கனேவ கலாநி� 

கா.இந்�ரபாலா நடத்�=ள்ளார.் இ* பற்2க் கலாநி� 1.க.1ற்றம்பலம் :ன்வ�மா" 

0"�ன்றார:் "...இக்கல்ெவட்(ல் தானத்ைத அளித்தவராக சாந்தன் காணப்ப'�ன்றான். 

நல்�ரிலைமந்த இந்*க் ேகா�;க்6 இவன் அளிதத் ��கங்கள் இ�ல் 62ப்:டப்பட்'ள்ளன..." 

('1ந்தைன'- யாழ் பல்கைலக்கழகக் கைலRட ெவளிS'; ஆ( 1984, பக்கம் 121). 

ஏற்கனேவ �கழ்ெபற்" �ளங்�ய ெதான்ைம வாய்ந்த நல்�ைரச ்1ங்ைகநகெரன 

அைழத்��ப்பாரக்ளாெவன்ப* சந்ேதகத்*க்6ரிய*. இவற்ைறெயல்லாம் ேநாக்6ம்ேபா* 

நல்��ம், 1ங்ைகநக�ம் இ�ேவறான நகரங்கெளன்பேத ஏற்கக் 0(யதாகப் ப'�ன்ற*. 

 

அத்�யாயம் இரண்�: நல்�ம் யாழ்ப்பாண�ம்! 

கலாநி� 1.க.1ற்றம்பலம், ?வா� ஞானப்:ரகாசர ்ேபான்றவரக்ளின் 

க�த்*ப்ப( யாபாபட்'ன எனக் 0"வ* நல்�ைரேய. "...யாழ்ப்பாணப் பட்(னம் (1ங்கள #ல்கள் 

யாபாபட்'ன எனக் 0"வன) என்ப*ம் நல்�ைரேய 62த்த* எனலாம்". ('யாழ்ப்பாண 

இராச1்யம்', கலாநி� 1.க.1ற்றம்பலம்; ஈழ+ர? 25-06-1994). ேம;ம் ?வா� ஞானப்:ரகாசர,் 

எஸ்.ட:ள்=.6மார?வா� ேபான்றவரக்ளின் க�த்*ப்ப(=ம் 1ங்களவர ்நல்��க்6 ைவத்த 

'யாப்பேந', 'யாப்பா பட்'ேநேய' :ன்னர ்யாழ்ப்பாணமாக ம��யெதன்பைதய2யலாம். "..வண. 

ஞானப்:ரகாச ?வா�யவரக்>ம் இடப்ெபயர ்ஆ1ரியரா�ய 

��.எஸ்.ட:ள்=.6மார?வா�யவரக்>ம் யாழ்ப்பா(�ன் கைத �ைனந்*ைரெயன%ம் இ* 

ேபான்ற கைதகள் ைவயாபாட5;ம், தTண ைகலாய �ராணத்�;ம் ம5ந்* 

�டக்�ன்றனெவனக் 02யேதா', அந்தகக் க� @ரராகவன் உண்ைமச ்சரிைதைய யாழ்ப்பா( 

தைல�ல் ைவபவமாைலக்காரர ்கட்( ைவத்தாெரன%ம், அப்ப(ெயா�வன் இ�க்க%�ல்ைல, 

யாழ்ப்பாணம் பரி1லாக ஒ�வ�க்6க் ெகா'க்கப் பட�ல்ைலெயன%ம், 1ங்களவர ்நல்��க்6 

ைவத்த 'யாப்பேந', 'யாப்பா பட்'ேந'ெயன்Dம் ெபயேர :ற்காலத�்ல் யாழ்ப்பாணெமன 

ம��யெதன%ம், யாழ்ப்பாணன் கைதைய எம* �லவரக்ள் உ�வகப்ப'த�் ைவத்தாரக்ெளன%ங் 

0"வர.்."('யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம்', ெச.இராசநாயகம்; பக்கம் 253). 

+த5யார ்இராசநாயகம் , கலாநி� க.ெச.நடராசா ேபான்றவரக்ளின் க�த்*கள் ேம;ள்ள 

க�த்*க்6 +ற்"ெம�ரான*. யாழ்ப்பாணப்பட்(னம் என்ற த�ழ்ப் ெபயரின் 1ங்களத் �ரிேப 

'யாப்பாபட்'ேந' என்பேத இவரக்ள* க�த்*. "...1ங்களப் �லவெரா�வர ்தங்காைல�ல் எ8� 

ைவத்த #5ல் கண்ட 'யாப்பாபட்'ேந'ெயன்Dம் ெபயைர யாழ்ப்பாணவா1கள் 

எவ்�தமாய2ந்தைமத்*க் ெகாண்டனெரன்ப* ஆசச்ரியம். 'யாப்பாபட்'ேந'க்6ம், நல்��க்6ம் 

க�த்*ப் ெபா�த்த��ந்தா;ம் +ந்�ய ெபயைர நல்��க்�ட்' வழங்கேவண்(ய 

அவ1ய�ல்ைல. நல்�ெரன +ற்காலத�்ல் த�ழர ்1ங்கள நாட்(5ட்' வழங்�ய 

ஊரப்்ெபயரக்ைள இன்"ம் அவ்வண்ணேம நல்�ெரன அைழக்6ஞ் 1ங்களவர,் 

யாழ்ப்பாணத்�5�க்6ம் நல்�ெரன்Dம் ெபயைரச ்1ங்களமாக மாற்2 ைவதத்ாெரன்ப* 

�ந்ைதேய. யாழ்ப்பாணத்�;ள்ள 1ங்களப் ெபய�ைடய ஊரக்ைள=ங் காணிகைள=ந் 

த�ழரத்�ழ்ப் ெபயராக்கா* �ட்ட* அ�Dம் �ந்ைதேய. இனிப் 'பட்'ந' என்ப* 1ங்கள 

ெமா3யா? பட்(னெமன்Dந் த�ழ் ெமா3�ன் 1ைதெவன்பைதப் பள்ளிச ்1"வ�ம2வாேர. 

ஆைகயால் யாழ்ப்பாணப் பட்(னம் என்Dந் த�ழ்ப் ெபயைரேய 'யாப்பாபட்'ேந'ெயன்ச ்

1ங்களவர ்1ைதத்* வழங்�னர ்என்ப* ெதளிவா6ம்.."  (யாழ்ப்பாணசச்ரித்�ரம்'-

+த5யார.்ெச.இராசநாயகம்; பக்கம் 254). 

இப்:ரச1்ைனபற்2ய கலாநி� க.ெச.நடராசா�ன் க�த்*ம் கவனத�்ல் ெகாள்ளப்பட ேவண்(ய*. 

இவர ்இ* பற்2 நல்லெதா� �ளக்கத்ைதத ்தந்*ள்ளார.் "....1ங்களப் ெபயராகக் க�தப்பட்ட 

'யாப்பாபட்'ன' என்ப* 'யாபா' என்ற பத+ம், 'பட்'ன' என்ற பத+ம் இைணந்த ெசாற்0ட்டா6ம். 

'பட்'ன'ெவன்ப* த�3ேல பட்(னம் என்" வழங்6ம் *ைற+க நகரத்ைதக் 62க்6ம் ெசால்5ன் 



�ரிபா6ம். அசெ்சால் த�3ேலசங்ககால இலக்�யத ்ெதா6�க>ள் ஒன்றான பத்*ப்பாட்(ல் 

பட்(னப்பாைல என்ற பாட5ல் உபேயா�க்கப்பட்'ள்ள*. இ* �2ஸ்*%க்6 +ற்பட்ட 1ங்களச ்

ெசால் என்" ெகாள்ள எள்ளள%ம் இட�ல்ைல...   ..யாவா என்ப* யாபா என ம�� வந்த* என்ற 

க�த்*ம் ஏற்"க்ெகாள்ளக் 0(யதா�ல்ைல. அதனால் யாபா என்ப* ஜாவா என்பதன் த�ழ் 

உ�வம் என்" க�த+(யா*. அன்2=ம் அ* ஜாவா என்பதன் 1ங்கள வ(வ+மன்". ஏெனனில் 

1ங்கள இலக்�யங்களில் ஜாவாைவ யாபா என்" 62ப்:'ம் வழக்கம் என்"ம் 

இ�ந்த�ல்ைல...அதனால் யாழ்ப்பாணப்பட்(னம் என்ற ெபயைரக் ெகாண்ேட 1ங்களப் ெபயரான 

'பாப்பாபட்'ெந' என்ற ெபயர ்�ைனயப்பட்(�க்�ற* என்பேத ெபா�த்தமான 

+(வா6ம்."  ('யாழ்ப்பாணம் என்ற ெபயரின் காரணங்கள்' - கலாநி�.க.ெச.நடராசா;' 'த�ேழாைச' 
11-11-1993). 

ேமற்ப( கட்'ைர�ல் க.ெச.நடராசா தந்* +(�ற்காதாரமாக இன்Dெமா� காரணத்ைத=ம் 

+ன்ைவக்�றார.் "..ேம;ம் ஊரப்்ெபயரக்ைள மற்ெறா� ெமா3�ற் ெபயரத்்* அவ்Eரவரக்ளால் 

உபேயா�க்கப்ப'ம் வழக்கம் நைட+ைற�ல் இ�ப்ப�ல்ைல. யாழ்ப்பாணத்* நல்�ைர அதன் 

1ங்கள ெமா3 ெபயரப்்� என்" க�தப்ப'ம் 'யாபேன' என்ற பததத்ால் வழங்கா* ஏன் 'நல்��வ' 

என்" வழங்� வழங்� வ��ன்றாரக்ள் என்ப* �ளங்�க் ெகாள்ள +(யாததா� �'ம்... எனேவ 

'யாபேன' என்ப* த�3ல் யாழ்ப்பாணம் என்" 0Vம் ெபயரின் 1ங்களத் �ரிெபன்ேற ெகாள்ள 

ேவண்'ம்..." ('த�ேழாைச'; 11-11-1993). 

ம�ல்வாகனப் �லவரின் யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல (+த5யார ்6ல.சபாநாதன் ப�ப்:த்த*) 

அந்தகக் க� @ரராகவெனன்Dம் யாழ்ப்பாணன் யாழ்பா(ப் பரி? ெபற்றதால் ஏற்பட்ட ெபயேர 

யாழ்ப்பாணம் என எ'த்*ச ்ெசால்;ம். "..அக்காலத�்ேல ேசாழ நாட்(5�ந்* இரண்' கண்Nங் 

6�டனா�ய க� @ரராகவன் என்Dம் யாழ்ப்பாணன் ெசங்கடக நகரி5�ந்* அரசாட்1 ெச;த்*ம் 

வால1ங்கமகராசன் ேபரிற் :ரபந்தம் பா(க்ெகாண்' ேபாய் யாழ் வா1த்*ப் பா(னான். அரசன் 

அைதக் ேகட்' �க்க சந்ேதாஷம் ெகாண்' அவDக்6ப் பரி1லாக இலங்ைக�ன் 

வட�ைச�;ள்ள மணற்2டல் என்Dம் இந்நாட்ைடக் ெகா'தத்ான். யாழ்ப்பாணன் இதற்6 

யாழ்ப்பாணம் என்ற ெபயரிட்'..." ('யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல'; பக்கம் 25). 

ம�ல்வாகனப் �லவர ்0"ம் 'ெசங்கடகநக'ெரன்ப* 1ங்ைக நகைரக் 

62க்6ெமன்பேத  +த5யார ்இராசநாயகத்�ன் க�த்தா6ம். "..1ங்ைகநகர ்என்Dம் ெபயைர 

ம�ல்வாகனப் �லவேரா அவ�க்6ப் :ன் ஏெட8�யவர ்எவேரா, 'ெசங்கடகநகர'் என்" 

ைவபவமாைல�ல் மாற்2 �ட்டனர.் உக்�ர1ங்கன் காலத்�ல் 'ெசங்கடகநகர'் என்Dம் நகர ்

கன�;ம் அ2யப்படாதெதான்"."  ('யாழ்ப்பாணசச்ரித்�ரம்'; பக்கம் 29). 

"..:ன்வந்த யாழ்ப்பாணத்தரசர ்காலத்�ல் எ8தப்பட்ட #ல்களிெலல்லாம் அவ்வரசரக்ள் 1ங்ைக 

நகரி5�ந்* அரசாண்டாரக்ெளனக் 02��ப்பதால், உக்�ர1ங்கன் தன்னிராசதானிையச ்

1ங்ைகநக�க்6 மாற்2னாெனன்" 0"வேத ெபா�த்த+ைடத்தாம். 1ங்ைக நகேர :ற்காலத்�ல் 

'ெசங்கடக நக'ெரனத் �ரிந்��க்க ேவண்'ம்" ('யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம்'; பக்கம் 235). 

'யாழ்ப்பாண சரித்�ரம்' என்ற மற்"ெமா� #5ைனத் தந்த ஆ1ரியர ்ஆ.+த்*தம்:ப்:ள்ைள 

என்பவரின் க�த்*ப்ப( �.+.2 ஆம் #ற்றாண்(ல் வாழ்ந்த ஏேலல1ங்கெனன்ற மன்னன் 

அந்தகனான யாழ்ப்பா( என்பவனிற்6க் ெகாைடயாக வழங்கப்பட்ட நிலேம யாழ்ப்பாணம் 

என்பதா6ம். அதற்காதாரமாக அவர ்தனிப்பாடற் �ரட்(ல் கானப்ப'ம் :ன்வ�ம் பாடைலக் 

காட்'வார:் 

"..நைர ேகாட்(ளங்கன்" 

நல்வளநா' நயந்தளிப்பான் 

�ைர7ட்' தாரப்்�யன்ெவற் 

Rழமன்னென ேத��ம்:க் 

கைரேயாட்ட மாக மரக்கலம் 

ேபாட்'ைனக் காணவந்தாற் 

�ைர ேபாட்(�ந்தைன ேயேலல 

1ங்க 1காமணிேய.." 

இப்பாட5ன் யாப்ைபக் ெகாண்' இ* �.:.3 ஆம் #ற்றண்(ற்6ப் :ற்பட்டெதன்" க.ெச.நடராசா 

க�*வார.் இலனக்ைக�ன் வட�றத்*5�ந்* மணற்2டரிைனத் ��த�் வளமாக்�யவன் 

�Rடணனிடம் யாழ்வா1க்6ெமா�வேன என்பைத ைவயாபாடல் 0"ம். 

ம.க.அந்தனி1;ம் இ*பற்2 நல்லெதா� கட்'ைர�ைன @ரேகசரி�ல் எ8�=ள்ளார.் அ�ல் அவர ்

Mவைகப் பாணரக்ளில் ஒ�வரான யாழ்ப்பாணர ்வாழ்ந்த இடேம யாழ்ப்பாணமா�ற்" என்" 

ெசால்வார.் ",,த�ழ�ள் பைழய சா��னரான பாணர ்Mவைக�னராவர.் அவரக்>ள் ஒ� 



:ரி�னேர யாழ்ப்பாணர ்என்பதாம். த�ழரின் பைழய இைசக்க��கள் Mன்". அைவ 

யாழ்,6ழல், +ழ% என்பன. இவற்2ல் யாழ் Wட்(ப் பா('ம் பாணேர யாழ்ப்பாணர ்என்ற 

ெபயைரப் ெபற்றனர.் காலப்ேபாக்�ல் அ* சா�ப்ெபயராக மா2ய*. எனேவ யாழ்ப்பாணர ்

என்ப* சா�ப்ெபயரா6ம்....அவ்வா" த�ழ்ப் ெப�ங்காப்:யங்களி;ம் இலக்�யங்களி;ம் 

ெசால்லபப்ட்(�க்6ம் யாழ்ப்பாணர ்என்Dம் சா��னரில் ஒ� ப6��னர ்இலங்ைகத் X�ன் 

வடப6��ல் வாழ்ந்த இடேம யாழ்ப்பாணம் என்ற ெபயைரப் ெபற்ற*." ( '@ரேகசரி; 9-12-1990). 

*1இ* பற்2 +த5யார ்6லசபாநாதDம் க�த்*த்ெதரி�த்*ள்ளார.் "..யாழ்ப்பாணம் எDம் ெபயர ்

15-ஆம் #ற்றாண்'ச ்1ங்கள #5ற்றான் +தன் +தற் காணப்ப'ம். 14-ஆம் #ற்றாண்("��ல் 

இ�ந்தவராகக் க�தப்ப'ம் அ�ண�ரிநாதர ்'யாழ்ப்பாணாயன் பட்(ன ம��ய ெப�மாேள' எனக் 

62ப்:ட்ட இடம் யாழ்ப்பாணத்ைதேய 62த்தெதன்"ம், அதனால் யாழ்ப்பாணம் எDம் ெபயர ்

த�ழ்ப் ெபயெரன%ங் ெகாள்வர ்ஒ� சாரார.் அ�ண�ரிநாதர ்62தத் இடம் எ�க்கதத்ம்�ரி7ர ்

என்பா�+ளர.் எங்னனமா�Dம், அ�ண�ரிநாதர ்62ப்:ட்ட தலம் ஈழநாட்(ன் 

கண்ணேதெயன்ப* வ5=2ன், யாழ்ப்பாணம் எDம் ெசால் 1ங்களப் ெபர(யாகப் :றந்தெதDங் 

ெகாள்ைக வ5�ழந்*ப'ம்." [+த5யார ்6லசபாநாதன் ப�ப்:த்த 'யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல'; 

பக்கம் 24 , அ(க்62ப்�.] 

இவற்ைறெயல்லாம் பாரக்்6ம் ெபா8* :ன்வ�ம் +(%க்ேக வர +(�ற*. நல்�ர ்என்பதன் 

1ங்கள ெமா3ெபயரப்்பான 'பாப்பாபட்'ேந' என்ப�5�ந்* வந்த ெபயேர யாழ்ப்பானம் 

எனப்�;ம் பாரக்்க , யாழ்ப்பாணம் என்ற Qய த�ழ் ெசால்5ன் 1ங்களத் �ரிேப 'யாப்பாபட்'ேந' 

என்பேத ெபா�த்த+ைடயதாகப் ப'�ன்ற*. 'பாப்பாப் பட்'ேநக்6ம் நல்��க்6ம் க�த்*ப் 

ெபா�த்த��ந்தா;ம், +ந்�ய ெபயைர நல்��க்�ட்' வழங்க ேவண்(ய�ல்ைல' என்ற 

+த5யார ்இராசநாயகத�்ன் 0ற்ேற ஏற்கக் 0(யதாக��க்�ன்ற*. ேம;ம் அவேர 

:2ேதாரிடத்�ல் ?ட்(க் காட்'ம் '..ேம;ம் �.:.9 ஆம் #ற்றாண்' +தல் 13 ஆம் 

#ற்றாண்'க்�ைடேய இத்*ைற�ல் வந்�றங்�ய ேமைலத்ேதய +ஸ்Pம் :ரயாணிக>ம் 'ஜப்பா', 

'ஸ¤ப்பா'ெவன அத்ெதானிப்படேவ 02��க்�ன்றனர.்.."( 'யாழ்ப்பாணச ்சரித�்ரம்'; பக்கம் 255) 

என்ற 0ற்"ம் கவனத�்ல் ெகாள்ளப்படேவண்(யேத. 

ேம;ம் ைகலாயமாைல�ல் வ�ம் :ன்வ�ம் பாட;ம் யாழ்ப்பாைணத்ைத=ம் நல்�ைர=ம் 

:ரித்*க் 0"வ*ம் கவனிக்கத் தக்க*. 

"..மாரப்்பனாம் �வேனகவா6 

நல�6ம் யாழ்ப்பாண நகரி 
கட்'�த்*, நல்ைலக்6ல�ய 

கந்தேவட்6க் ேகா�;ம் 

�ரி�த்தாேன..." 

இவற்25�ந்* இ"�யாக நாம் வரக் 0(ய +(% இ*தான். நல்��ம் 1ங்ைக நக�ம் இ� ேவ" 

ேவறான இராஜதானிகள். இ� ேவறான நகரங்கள். 'யாப்பாப்பட்'ேந'ெயன்ப* யாழ்ப்பாணத்�ன் 

1ங்களத் �ரிேப. நல்�ரின் 1ங்கள ெமா3ெபயரப்்பான 'யாப்பாப்ப'ேன'�னின்"ம் 

யாழ்ப்பாணம் என்Dம் ெபயர ்வந்தெதன்ப* ெபா�தத்மற்றதாகேவ ப'�ன்ற*. 

*1 'நல்�ர ்ராஜதானி' #5ல் இப்ப6�தத்வ2 �ட்ட*. இங்6 ேசரத்்*ள்ேளாம். 

 

அத்�யாயம் �ன்
: நல்ர் ராஜதானி: வரலாற்
த் தகவல்கள்! 

நல்�ர ்இராஜதானி�ன் நகர அைமப்� பற்2ய தகவல்கள் ெவ6 அரிதாகேவ 

காணப்ப'�ன்றன. நல்�ர ்ராஜதானி�ன் +க்�ய ப6�களாக ஆலயங்கள், சந்ைத, அரச 

மாளிைககள், ெதா3லாள�க்6ரிய ப6�கள், 6�க்கள், ேபார ்@ரர,் வணிக�க்6ரிய 

இ�ப்:டங்கள், நகைரச ்?ற்2யைமந்��ந்த ம�ல், நகைரச ்?ற்2 அைமந்��ந்த ஏைனய 

ேகாட்ைடகள் என்பவற்ைறக் 62ப்:டலாம். :ரபலமான +�க ஸ்தலமாக �ளங்�ய நல்�ர ்



கந்த?வா� ஆலயதை்தப் பற்2ப் ேபாரத்்*ேகயரின் #ல்களான Conquest of Ceylon, Early Christianity in 

Ceylon ேபான்ற #ல்களில் 62ப்�கள் காணப்ப'�ன்றன. Conquest of Ceylon #5ைன எ8�ய 

6ேவறாஸ் ?வா�களின் (Queroz) 62ப்�களின்ப( நல்�ரக்் கந்த?வா� ஆலயம் 

யாழ்ப்பாணத்�ேலேய ெபரிய ேகா�லாக �ளங்�யைத=ம், இக்ேகா�ைலச ்?ற்2 ெந'ம�ல்கள் 

அைமக்கப்பட்(�ந்தைத=ம் அ2ய +(�ற*. ேம;ம் ேமற்62ப்:ட்ட #ல்களின்ப( ேமற்ப( 

கந்த?வா� ஆலயம் தற்ேபா* காணப்ப'ம் �2தத்வ ஆலய+ள்ள ப6��ேலேய��ந்த* 

என்பைத=ம் அ2யக் 0(யதாக%ள்ள*. 

ய+னாரிக்6ச ்ெசல்;ம் ஒ8ங்ைக�ல், அதற்கண்ைம�ல் காணப்ப'ம் கட்டடச ்1ைத%கள் 

இப்ெபரிய ேகா�5ன் ம�5ைனச ்ேசரந்்தெதன்பேதெயன்" கலாநி� கந்ைதயா 6ணராசா 

0"வார ்(@ரேகசரி 15-08-93). 

யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல +தலாவ* 1ங்ைகயாரியராசன் நல்�ரில் இராதானிைய அைமத்த* 

பற்2ப் :ன்வ�மா" 0"ம். 

"..ேசா�டரக்ள் ேதரந்்* ெசால்5ய நன்+0ரத்த்த�்ல் அஸ்�வாரம் ேபாட்', நா;ம�;ம் எ8ப்:, 

வாச;ம் ஒ8ங்காய் �'�த்* மாடமாளிைகக>ம் 0ட ேகா�ரங்க>ம், Cங்கா%ம், Cங்காவன 

ந'�ேல ஸ்நான மண்டப+ம், +ப்�ைடக் 0ப+ம் உண்டாக்�, அக்0பத�்ல் ய+னாந�த் 
Xரத்த்+ம் அைழப்:த்*க் கல்ந்*�ட்', நீ� மண்டபம், யாைனப்பந்�, 6�ைரப்பந்�, ேசனா@ரர ்

இ�ப்:டம் +த5ய அைனத்*ம் கட்'�த்*, தன்Dடன் வந்த கா1�ற் :ரம6ல �லகரான 

ெகங்காதர ஐய�ம், அன்னCரணி அம்மாள் என்Dம் அவர ்பத்�னி=ம் வாசஞ் ெசய்வதற்6 

அக்�ரகார+ம் உண்டாக்�க் Hழ்த்�ைசக்6ப் பா*காப்பாக ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்

ேகா�ைல=ம் ேமற்2ைசக்6 @ரமாகாளியம்மன் ேகா�ைல=ம் வட�ைசக்6 சட்டநாேத?வரர ்

ேகா�ல், ைதயல்நாய�யம்மன் ேகா�ல், சாைல�நாயகர ்ேகா�ைல=ம் கட்'�த்*த் 
�லகவ�யார ்என்Dம் பத�்னியா�டேன �ரகப் :ரேவசஞ்ெசய்* 

வாழ்ந்��ந்தான்..."  (யாழ்ப்பாணைவபவமாைல; பக்கம் 27). 

யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல�ன் 'உதயதாரைக''ப் :ர��ன்ப( 'ெதன்2ைசக்6க் ைகைல 

�நாயகர ்ேகா�ைல=ம்' ேமற்ப( மன்னன் அைமதத்தாக அ2யக் �டக்�ன்ற*. ேமற்ப( 

ைவபவமாைலயாரின் 0ற்2ல் �6ந்*ள்ள வரலாற்" ெந2�ன்ைமையப்பற்2 ஏற்கனேவ 

பாரத்்��ந்ேதாம். 1ங்ைகயாரியன் நல்�ைரயல்ல, 1ங்ைக நகைரேய +த5ல் 

தைலநகராக்�னான் என்பேத ெபா�தத்மான நிைலப்பாடா6ம்.  +த5யார ்இராசநாயகத�்ன் 

'யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம்' நல்�ர ்இராஜதானிையப் பற்2ப் :ன்வ�மா" 0"ம்: 

"..கனகAரியன் தன் �த�்ரரக்>டDஞ் ேசைனக>டDம் யாழ்ப்பாணம் வந்*, �ஜயபா6%டன் 

ேபார ்�ரிந்* அவைனக் ெகான்" தான் அரசனா� நல்�ரி5�ந்* அரசாண்டான். தன் பைழய 

ராஜதானியா�ய 1ங்ைகநகர ்அ3ந்* காடாய்ப் ேபாந்தால், நல்�ர ்பலவளங்களா;ஞ் 

ெச2%ற்2�தத்ைலக் கண்' அதைனேய �*க்6வான் வைளந்*, இராச@�க>ம், 

அரண்மைனக>ம், அவற்ைறச ்Aழ்ந்* 6�ைரப்பைட, யாைனப்பைடக் ெகாட்டாரங்க>ம், 

ந"மணங்கம8ம் ெசவ்�ய மலர ்ெபா5ந்�லங்6ம் 1ங்காரவன+ம், பட்டா;ம் ப�த்� #லா;ம் 

Fண்ணிய ெதா3ல் �ரமக்களி�க்ைகக>ம், பலவைக அணிநலஞ் 1றந்த சாளரங்கேளா' 0(ய 

மாளிைகக>ம், தசச்ர,் ெகால்லர,் ஓ�யக்காரர,் தட்டார,் இரத�்ன வணிகர,் �லவர,் இைச 

#ல்வல்ல பாணர,் இவரக்ளிற்6 ெவவ்ேவ2�க்ைகக>ம், உயர6்( வணிகர ்வாழ் மாளிைக 

ம"6க>ம், ேவதேமா*மந்தணர ்மந்�ரங்க>ம், உ8�த்*ண்Nங் காணியாளேராங்�ய 

மாடங்க>ம், ம�த்*வர,் ேசா�டர ்வா8ம் வளமைன @�க>ம் உ8�த்*ண்ேபா�க்6த� Cண்' 

உ8*ண்' வாழ்வார ்6(க>மா�ய இைவகைள ேவ"ேவ" ெத�க்களிலைமப்:த்* 'இந்�ரன் 

நகேரா, 6ேபரன் நகேரா' எனக் கண்டார ்�யப்�றக்க�ன் ெபா5ந்�லங்6ம் நல்�ைர நல்�ராக 

ஆக்�னான்..'( யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம்; பக்கம் 76-77). 

கனகAரிய 1ங்ைகயாரியனின் �த்�ரனான 1ங்ைகப் பரராசேசகரன் காலத்* நல்�ைரப் பற்2 

+த5யார ்இராசநாயகம் :ன்வ�மா" 0"வார:் 

"...கனகAரியDக்6ப் :ன் அவன் +தற் 6மாரன் 1ங்ைகப் பரராசேசகரன் என்Dம் நாமதே்தா' 

�.:.1478இல் அரசனானான். இவேன 1ங்ைகெயDம் ெபயரி +தன் +தல் தைலப் ெபயராக 

அைமதத்வன். இவன் தந்ைத�Dஞ் 1றந்தவனாய் நக்ரிற்6 வடபா5ல் சட்டநாதர ்

��தத்ளிைய=ம் ெதன் �ைச�ல் ைகலாயநாதர ்ேகா�ைல=ம் 6ணபா5ல் ெவ�;கந்த 

:ள்ைளயார ்ஆலயத்ைத=ம் 6ட�ைச�ல் @ரமாகாளியம்மன் ��ப�ைய=ம் கட்'�த்*த் தன் 

தைலநகைர +ன்ைன�Dமணிெபற �ளங்க ைவத்தான். கந்த?வா� ேகா�ல்றகண்ைம�ல் ஓர ்

ஏரி அைமப்:த்*, ய+னா ந��ன் �வ்�ய Xரத்்ததை்தக் காவ(களிற் ெகாணர�்த்* 

அவ்ேவரிக்6ள்ேள ெபய்%த்*, அதைன ய+ைனேயரி (ய+னாரி) எனப்ெபயர ்தந்தைழதத்ான்.." 

(யாழ்ப்பாணசச்ரித்�ரம்; பக்கம் 77). 



நல்�ர ்இராஜதானிையப் ெபா"தத்வைர�ல் பல்ேவ" ஆவணங்கைள FN� ஆராய்ந்த 

+த5யார ்இராசநாயகம் வந்தைடந்த +(ேவ ஏற்கக் 0(யதாக%ள்ள*. ெசண்பகப்ெப�மாள் 

என்ற ச�மல் 6மாராயா�ன் பைடெய'ப்:ன்ேபா* 1ங்ைகநகர ்உட்பட யாழ்நகர ்+8வ*ேம 

அ3ந்*�ட, அவன் நல்�ரில் ��ய இராஜதானிைய அைமதத்ான். ேகாட்ைட�ல் ஏற்பட்ட 

அர?ரிைம காரணமாக அவன் �ஜயபா6 என்பவைன நல்�ரில் ெபா"ப்பாக நி"த�்�ட்'ச ்

ெசன்ற சமயம், +ன்னர ்ெசண்பகெப�மாளிடம் ேதாற்"த ்த�ழகம் ெசன்2�ந்த கனகAரிய 

1ங்ைகயாரியன் தன்னி� �த்�ரரக்ளான பரராசேசகரன், ெசகராரேசகரDடன் Wண்'ம் 

பைடெய'த்* வந்*, �ஜயபா6�ட��ந்* +ன்னர ்இழந்த இராச1்யத்ைத Wளக் ைகப்பற்2க் 

ெகாண்ட* வரலாற்" நிகழ்%. இவன் காலத�்;ம், இவன* மகன் காலத்�;ம் நல்�ர ்இராஜதானி 
நகர அைமப்ைபப் ெபா"த்தவைர�ல் பல+க்�ய மாற்றக்கைளக் கண்ட*. நல்�ர ்

இராஜதானியா�ய:ன்னர ்ஏற்பட்ட இந்த நிகழ்%கைள, 1ங்ைகநக�ம் நல்��ம் ஒன்ெறன 

நிைனத்*க் 6ழம்:யதால் தான் ேபா;ம் ைகலாயமாைலயா�ம் அதைன ஆதாரமாகக் ெகாண்' 

ைவபவமாைல�ைனப் பைடதத் ம�ல்வாகனப் �லவ�ம் 1ங்ைக நகைர இராஜதானியாக்�ய 

ஆரியமன்னன் காலத�்ல் நைடெபற்ற நிகழ்%களாக எண்ணி�ட்டனர ்ேபா;ம். அ�கமான 

வரலாற்றாய்வாளரக்>ம் +த5யார ்இராசநாயகத�்ன் க�த்�ைன ஏற்"க் ெகாள்வதா;ம், 

ைவபவமாைலயாரின் 0ற்2ல் காணப்ப'ம் வரலாற்" ெந2�ன்ைம�ைன +த5யார ்

இராசநாயகத்�ன் க�தே்த Yர ்ெசய்வதா;ம், அ*ேவ எனக்6ம் சரியாகப் ப'�ற*. இந்த 

அ(ப்பைட�ேலேய நல்�ர ்இராஜதானி பற்2ய வரலாற்"த் தகவல்கைலச ்சரியானதாக ஏற்"க் 

ெகாண்' கவனத்ைத ஏைனய தகவல்களின்பாற் ��ப்�ேவாம். 

 

அத்�யாயம் நான் : நல்ர் கந்தசா" ேகா$ல்! 

நல்�ர ்இராஜதானி�ல் அைமந்��ந்த ஏைனய ப6�கைளப் பற்2 #ல்கள் 

0"வைதச ்12* பாரப்்ேபாம். நல்�ர ்இராஜதானி�ன் +க்�ய அம்சங்களில் ஒன்றான நல்�ரக்் 

கந்தசா� ேகா�ைலப் பற்2ய பல +ரண்பாடான தகவல்கள் சரித்�ர #ல்களில் 

காணப்ப'�ன்றன. ைகலாயமாைல�ல் வ�ம் :ன்வ�ம் பாடேல சரச்ை்சக்6க் காரணம்.  " 

..இலக்�ய சகாப்த ெமண்Kர,் ெற8பதா மாண்ட ெதல்ைல,அலர ்ெபா5 மாைல மாரப்னாம் 

�வேனகவா6,நல�6ம் யாழ்ப்பாண நகரி,கட்'�த்* நல்ைலக்,6ல�ய கந்தேவட்6க், ேகா�;ம் 

�ரி�த்தாேன.."   இப்பாட5ல் வ�ம் எண்Kற்ெற8பைத ?வா� ஞானப்:ரகாசர,் வ.6மாரசா� 

ேபான்றவரக்ள் �.:.1248 ஆம் ஆண்ைடக் 62க்6ெமனக் க�*வாரக்ள். ேமற்ப( பாட5ல் உள்ள 

எண் என்ப* ஆ�ரத்ைதக் 62க்6ெமன%ம் ஆ�ரத்*டன் #ற்ெற8பைதக் 0ட்ட வ�வ* 

சகவ�டம் 1170 என்ப*ம் இ* �.:.1248ஐக் 62க்6ம் என்ப*ம் இவரக்ள* க�த்*. டானியல் ேஜான் 

என்பவரின் க�த்*ப்ப( சகவ�டம் எண்Kெற8ப* என்ப* �.:.948ஐக் 62க்6ம் என்பதா6ம். 

+த5யார ்இராசநாயகத�்ன் க�த்*ப்ப(=ம் சகவ�டம் 870 என்ப* �.:.948ஐக் 62க்6ம். இ�ல் 

வ�ம் �வேனகபா6ைவ ஆரிய மன்னனின் மந்�ரியாக%ம், நல்ைலக் ேகா�ைலக் 

கட்(யவனாக%ம் ைகலாயமாைல, யாழ்ப்பாணைவபவமாைல ேபான்ற #ல்களில் 

62க்கப்பட்'ள்ளன. ஆனால் நல்�ரக்் ேகா�ல் கட்(யத்�ல் அதைனக் கட்(யவன் 12சங்கேபா� 

�வேனகபா6 எனக் 62ப்:டப் பட்(�ப்பைத மைறத்* �ட +(யா*. இந்தச ்12சங்கேபா� 

�வேனகபா6 என்பவேன �.:.1450இ5�ந்* �.:.1467வைர நல்�ைர இராசதானியாக்� 

அ�5�ந்* அரசாண்ட சப்�மல்6மாரய என்பவனாவான். 

கந்ைதயா 6ணராசா�ன் க�த்*ப்ப( இந்த இரண்' �வேனகபா6கைள=ம் உண்ைமகளாகக் 

ெகாண்' அதற்ெகா� �ளக்கம் காணப்ப(�ப்பைத அ2யக் 0(யதாக%ள்ள*. +தல் 

�வேனகபா6ைவ இவர ்ஒ� த�ழ்ப் ெபயராகேவ +(% ெசய்�ன்றார.் 

"..நல்�ர ்கந்தசா� ேகா�ைலக் கட்(யவர ்�வேனகவா6 (த�ழ்ப் ெபயர ்@ரவா6 ேபால) 

என்பதற்6 ேவ2� ஆதாரங்க>+ள்ளன.." (@ரேகசரி 15-08-1993). 

"எவ்வாறா�Dம் �.:.948ஆம் ஆண்(ல் �வேனகவா6 என்பவரால் +தன் +த5ல் நல்�ரக்் 

கந்தசா� ேகா�ல் கட்டப்பட்ட* எனக் ெகாள்ளலாம். இவைர ஓர ்அைமசச்ெரன வரலாற்" #ல்கள் 

1ல 62ப்பதால் ேசாழ அரசனின் அரசப் :ர�நி அல்ல* அைமசச்ர ்அவர ்எனக் ெகாள்வ�ல் 



தவ2ல்ைல" (@ரேகசரி; 15-08-1993) என்ற +(%க்6 வந்த:ன் க.6ணராசா�னால் இரண்' 

�வேனகபா6%க>க்6 இைட�ல் சமரசம் ெசய்வைதத் த�ர ேவ" வ3�ல்ைல. இதன்ப( 

இ�ேவ" �வேனகபா6%களால் இ�ேவ" காலங்களில் கட்டப்பட்ட நல்�ரக்் கந்தன் ஆலயம் 

ேபாரத்்*க்ேகயரால் இ(க்கப்பட்' Mன்றாவ* +ைறயாகக் கட்டப்பட்ட* என்ற +(%க்ேக 

இ"�யாக இவரால் வர +(�ற*. இவரால் 62ப்:டப்ப'�ன்ற வரலாற்" #ல்கள் உண்ைம�ல் 

யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல, ைகலாயமாைல ேபான்றைவேய. இந்#ல்களில் 0றப்பட்'ள்ள 

வரலாற்" நிகழ்%கள் பல வரலாற்" ெந2�ன்2 அைமந்*ள்ளன என்ப* +த5யார ்

இராசநாயக+ட்படப் பல வரலாற்றாய்வாளரக்ளின் +(வா6ம். இந்தப் :ரசச்ைன�ல் +த5யார ்

இராநாயகத�்ன் +(ேவ தரக்்கரீ�யாக ஏற்"க் ெகாள்ளக் 0(யதாக%ள்ள*. 

"..�வேனகபா6 +தலரசனா�ய ெசகராசDைடய மந்�ரிெயனக் ைகலயாயமாைல=ம், அவேன 

நல்�ரக்் கந்தசா� ேகா�ைலக் கட்(னாெனன ைவபவமாைல=ம் 0"ம். ஆனால் �வேனகபா6 

நல்�ரக்் கந்தசா� ேகா�ைலக் கட்(னாெனன்Dம் ேகள்� வழக்6வைர உண்ைமயாகலாம். 

ேகள்�ப்பட்ட ைகலயாயமாைலயார ்#ெல8த +ன்<" வ�டங்க>க்6ள் வாழ்ந்த 

�வேனகபா6ைவ இன்னாெரன அ2ய +(யாமேலா, அன்2ச ்1ங்களவெரன்பைத மைறத்* �ட 

ேவண்'ெமனக் க��ேயா, யா�னாேலா அவைன ெசகராசDைடய மந்�ரிெயன அலங்கரித்* 

�ட்டார.் நல்�ரக்் கந்த?வா� ேகா�ற் கட்(யத�்ல் Oசங்கேபா� �வேனகபா6 எனப் �கழ்ந்* 

0"வ* ேகட்கப்ப'வதால் அதைன மைறக்க எவரா;ம் +(யா*." (யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம்: 

பக்கம் 252). 

இ* இவ்வா2ல்லாமல் கந்ைதயா 6ணராசா 0"வ* ேபால இ� �வேனகபா6களால் இ�ேவ" 

காலங்களில் நல்�ர ்+�கன் ேகா�ல் கட்டப்பட்ட* உண்ைமயா��ந்தால் அ* ஆசச்ரியமான*. 

ஏெனனில் இ�வ�க்6ம் �வேனகபா6 என்ற ஒேர ெபயர ்ஏற்பட்ட* (அ*%ம் இ�ேவ" 

இனங்கைளச ்ேசரந்்த) சாதாரணமாக ஏற்படக் 0(ய நிகழ்வல்ல. அதற்கான சாத்�யம் 

அரிதானேத. 

 

அத்�யாயம் ஐந்&: நல்ரக்் ேகாட்ைட(ம் ம�ல்க)ம்! 

த�ழ் அரசரக்ள் தங்கள* இராஜதானிகைளேய ேகாட்ைடகளாக அைமப்ப* 

பா*காப்�க் காரணங்களினால் ஏற்பட்ட வழக்கம். நல்�ரக்் ேகாட்ைடையப் பற்2 யாழ்ப்பான 

ைவபவமாைல, ைகலாயமாைல, ேபாத்*க்ேகய மற்"ம் ேகா�ல சந்ேதஸ (6�ல் �' Q*) 

ேபான்ற 1ங்கள #ல்கள் ஆ�யவற்2ல் ஆங்காங்ேக 62ப்�கள் காணப்ப'�ன்றன. த�ழகத�்ல் 

தைலமைறவாக��ந்*�ட்', Wண்'ம் பைடெய'த்* வந்த கனகAரிய 1ங்ைகயாரியைனப் 

பற்2 யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல :ன்வ�மா" 0"ம்:   "....கனகAரிய 1ங்ைகயாரியன் 

ம*ைர�ற் ேசரந்்த ெபா8* பாண்(நாட்ைடப் ப6�யாய் ஆண்ட 1ற்றரசர ்பல�ம் 

ேசைனகைள=ம் ஆ=தங்கைள=ம் ெகா'த்*�ட, அவன் சகல ஆ=தங்க>டேனேய யாழ்ப்பாணம் 

வந்* ேசரந்்*, ேமற்6 வாசல் வ3யாக Fைழந்தான்" (ைவபவமாைல; பக்கம்:47)  இங்6 

62ப்:டப்பட்'ள்ள ேமற்6 வாசெலன்ப* ந�ரக்் ேகாட்ைட�ம் ேமற்6 வாசேல என்ப* 

ெவள்ளிடமைல. 

இம்ேமற்6 வாசைலப்பற்2ப் பறங்�களின் பைடெய'ப்�ப் ப6��;ம் 

0றப்பட்'ள்ள*.  "...=தத்ம் வாசற்�றத்ேத நல்�ரக்் ேகாட்ைட�ன் ேகா�;க்6 +ன்னதாக��ந்த 

ெவளிையேய இடமாக நிய�த்*க் 62த்த நாளிேல =த்தத்ைத ஆரம்:த்*ப் ப�ெனா� நாளாக 

நடத்�னாரக்ள்" (ைவபவமாைல; பக்கம் 70). 

இந்த =தத்த்ைதப் பற்2ப் ேபாரத்்*ேகயரின் 62ப்�க>ம் �பரமாக �ளக்6�ன்றன. Conquest of 

Ceylon #5ல் @ரமாகாளியம்மன் ேகா�;க்6 அண்ைம�ல் நல்�ரக்் ேகாட்ைட�ன் ேமற்6 

வா�ல் அைமந்��ந்த*ம், =தத்ம் நிகழ்ந்த*ம் 62ப்:டப்பட்'ள்ள*. நல்�ரக்் ேகாட்ைடக்6 

வடக்6 வா�ெலான்" இ�ந்த �பர+ம், அதற்6ப் பா*காப்பாகச ்1வாலயெமான்" இ�ந்த 

�பர+ம் ைவபவமால�ல் வ�ம் ?ப�ட்ட +னிவர ்கைத�ல் 0றப்பட்'ள்ளன: 



"...அவ்வாலயங்களில் வடம�ல் வா�ல் காப்பாக நின்ற 1வாலயம் ஒன்" மாத�்ரேம 1வகடாட்சம் 

ெபற்ற ஒ�வனால் +தன் +தல் நிைறேவ"ம்" (ைவபவமாைல; பக்கம் 53-54). 

நகரின் �ழக்6 அல்ல* ெதற்6 வா�ல்கள் பற்2ய 62ப்�கைள வரலாற்" #ல்களி5�ந்* 

என்னால் ெபற +(ய�ல்ைல. ேபாரத்்*க்ேகயரின் #ல்கள் ேபான்ற வரலாற்" #ல்கைள இந்த 

�டயத�்ல் Wண்'ெமா�+ைற FN� ஆராய ேவண்'ெமன்ப* என* அவா. அதன் Mலம் ேம;ம் 

பல உண்ைமகள் �ைடக்கக் 0'ம். 

சந்ைத பற்*ய தகவல்கள்! 

ேபாரத்்*க்ேகயரின் #ல்களிெலான்றான Early Christianity in Ceylon (17th Centuray Narrative) நல்�ர ்

இராஜதானி�லைமந்��ந்த சந்ைத பற்2=ம், இசச்ந்ைத�ன் நைட+ைறகைள அரசன் தன* 

மாளிைக�5�ந்* பாரக்்கக் 0(யதாக��ந்தைத=ம் 0"�ன்ற*. இசச்ந்ைதேய +த்�ைரச ்

சந்ைதயாக��க்க ேவண்'ம். த�ழரசர ்காலத�்ல் சந்ைத�ல் �ற்கப்ப்'ம் *ணிகள் அரசாங்க 

+த�்ைர�டப்பட்ேட �ற்கப்பட்' வந்தனெவன்பைத அ2யக் 0(யதாக��க்�ன்ற*. 

"..த�ழரசர ்காலத்�ற்ேபாலேவ அரசாட்1 +த�்ைர�ல்லாத *ணிகள் �ற்கப்படமாட்டா. 

+த�்ைர 6த்*வதற்6ம் ஒ� வரி அற�டப்பட்ட*. "(யாழ்ப்பாணசச்ரித்�ரம்; பக்கம் 48). 

இதனால்தான் +த�்ைரச ்சந்ைத என்Dம் ெபயர ்ேதான்2��க்கலாம் ேபாற்ப'�ன்ற*. 

ய�னா ஏரி! 

தற்ேபா* நல்�ரப்் ப6��ல் அரிதாகக் காணப்ப'ம் 

பழைம�ன் 1ன்னங்களில் ஒன்றான ய+னாரிபற்2=ம் பல்ேவ"�தமான க�த்*கள் 

நில%�ன்றன. த�ழ் மன்னரக்ள் நீராடப் பா�த்த ேகணி இெதன்பர ்ஒ� சாரார.் ம"சாராேரா 

ெபரிய கந்தசா� ஆலயத�்ற்6ரிய Xரத்த்க் ேகணிெயன்பர.் இக்ேகணிைய +தலாவ* 

1ங்ைகயாரியராசன் கட்(யதாக ைவபவமாைலயார ்0"வார.் +த5யார ்இராசநாயகேமா 

கனகAரிய 1ங்ைகயாரியனின் �த்�ரரக்ளில் ஒ�வனான 1ங்ைகப் பரராசேசகரன் என்பவேன 

கட்(யைமதத்ான் எனக் 0"வார.் 

இந்த ய+னா ஏரி பைழய கந்தசா� ேகா�5�ந்த இடத்�ற்6 அண்ைம�ல் இ�ப்பதா;ம், 

இந்*க்களின் �னித ந�களில் ஒன்றான ய+னா ந��னின்"ம் ெகாண்' வரப்பட்ட நீைரப் 

ெபய்�த்ததால் ய+னாரி என்" அைழக்கப்ப'வதாக 62ப்:டப்ப'வதா;ம், Xரத்த்க் ேகணியற்" 

ெபரிய +�கன் ேகா�ெலான்" இ�ப்பதற்6ச ்சாத�்யம் 6ைறவாக��ப்பதா;ம் இந்த ய+னாரி 
அரச 6'ம்பத்�னரால் நீராடப் பா�க்கப்பட்ட* என்ப�;ம் பாரக்்கப் பைழய கந்தசா� 

ஆலயத்�ற்6ரிய Xரத்்தக் ேகணியாகேவ இ�ந்��க்க ேவண்'ம் என்பேத ெபா�த்த+ைடயதாகப் 

ப'�ற*. 'ப' கரவான இக்ேகணி �க%ம் அழகான*. :ன்னாளில் அந்நியர ்ஆட்1க் காலங்களில் 

அவரக்ளால் நீராடப் பயன்பட்(�க்கலாம். அதனால்தான் ேபா;ம் ேஜ.:.�� ேபான்ேறார ்

இக்ேகணியான* த�ழ் அரச 6'ம்பத�்னரால் நீராடப் பயனபட்ட* எனக் க��னர ்ேபா;ம். 

நகரைமப்,ல் மக்களி�க்ைககள்! 

நல்�ர ்இராஜதானி�ல் மக்கள் �ரி=ம் ெதா3ல்க>க்ேகற்ப அவரக்>க்6ரிய இ�க்ைகக>ம் 

அைமந்��ந்தன என +த5யார ்இராசநாயகம் ேபான்ேறார ்0"வர.் கனகAரிய 

1ங்ைகயாரியனால் Wளக் ைகப்பற்றப்பட்ட நல்�ர ்�*க்�யைமக்கப்பட்டைதப் பற்2 

யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம் :ன்வ�மா" 0"ம்: 

"..நல்�ர ்பல்வளங்களா;ம் ெச2%ற்2�த்தைலக்கண்' அதனாேலேய �*க்6வான் �ைழந்*, 

இராச @�க>ம், அரன்மைணக>ம் அவற்ைறச ்Aழந்* 6�ைரப்பைட, யாைனப்பைடக் 

ெகாட்டாரங்க>ம் , ந"மணங்கம8ம் ெசவ்�ய மலர ்ெபா5ந்�லங்6ஞ் 1ங்கார வன+ம், 

பட்டா;ம் ப�த்� #லா;ம் Fண்ணிய ெதால்3�ரி மக்களி�க்ைகக>ம் பல்வைக அணிநலஞ் 

1றந்த சாளரங்கேளா' 0(யமாளிைகக>ம், தசச்ர,் ெகால்லர,் ஓ�யக்காரர,் தட்டார,் இரத�்ன 



வணிகர,் �லவர,் இைச#ல் வல்ல பாணர ்இவரக்>க்6 

ெவவ்ேவ2�க்ைகக>ம்..."  (யாழ்ப்பாணசச்ரித்�ரம்) 

இவ்�தமாக நகர அைமப்� காணப்பட்ட*. இ�ல் எவ்வள% Qரம் உண்ைம��ந்த* என்பைதப் 

:ன்னர ்இந்*க்களின் நகர ்அைமப்�க் ேகாட்பா'கைளத் தற்ேபாைதய நல்�ரில் காணப்ப'ம் 

@�, மற்"ம் காணிப்ெபயரக்ைள ஆரா=ம்ேபா* கண்' ெகாள்ளலாம். 

நகரில் காணப்பட்ட கட்டடங்கள்! 

ப�ைனந்தாம் #ற்றாண்ைடச ்ேசரந்்தெதன்" க�தப்ப'ம் ேகா�ல சந்ேதஸெமன்Dம் (6�ல் �' 

Q*) 1ங்கள் #5ல் (இ* சப்�மல் 6மாரயா�ன் யாழ்ப்பாண ெவற்2ையப் �கழ்ந்* 

பா'வதற்காக எ8தப்பட்ட*) நகரில் அைமக்கப்பட்(�ந்த கட்டடங்கைளப் பற்2=ம் 

�பரிக்கபப்ட்'ள்ள*. 

"..யாபாப'ன�ேல 1றந்த உயரந்்த கட்டடங்கள் நிைர நிைரயாக உள்ளன. ெபான்மயமான 

ெகா(கள் இவற்2ைன அலங்கரிக்�ன்றன. 6ேபரனின் தைலநகரான அழகா�ரி=டன் இ* 

ஒப்:டற்பால*.." (யாழ்ப்பாண் இராச1்யம்; கலாநி� 1.க.1ற்றம்பலம்). 

நல்�ரக்் இராஜதானிக்6ப் பா*காப்பாக Mன்" 1" ேகாட்ைடகள் இ�ந்தைதப் 

ேபாரத்்*க்ேகயரின் 62ப்�கள் 02 நிற்�ன்றன. இைவ ேகாப்பாய், பண்ைணத்*ைற மற்"ம் 

ெகா8ம்�த்*ைற ஆ�ய இடங்களில் அைமக்கப்பட்(�ந்தன. பண்ைணத்*ைறக்6 அண்ைம�ல் 

காணப்ப'ம் ெகாட்ட( என்ப* ேகாட்ைடய( என்பதன் �ரிபாகேவ ப'�ன்ற*. 

இக்ேகாட்ைடகைள நல்�ர ்இராஜதானி=டன் இைணக்கப் :ரதான @�கள் இ�ந்தைத=ம், 

இவ்@�கள் ெந'க ஆங்காங்ேக காவலரண்கள் இ�ந்தைம=ம் ேபாரத்்*க்ேகயரின் #ல்கள் 

0"�ன்றன. 

பறங்�கள் நல்�ர ்இராஜதானிேமல் ெதா'தத் ேபாரப்ற்2ய �பரஙக்ைள ேநர+்க வரண்ைன 

ேபான்" 6ேவறாஸ் 6�க்களின் Conquest of Ceylon �பரிக்�ன்ற*. 

 

அத்�யாயம் ஆ
: ெவளிக்கள ஆய்/த் தகவல்கள்! 

பழைம�ன் 1ன்னங்கைளப் பா*காப்பைதப் ெபா"த்தவைர�ல் த�ழரக்ள் 

ெபா*வாகப் :ன்தங்�யவரக்ள் என்"தான் ெசால்ல ேவண்'ம். ஆண்ட ெப�ைமைய, பைழய 

வரலாற்ைறப்பற்2 வாயளக்�ன்ற அள%க்6ப் பழைம�ன் 1ன்னங்கைளப் பா*காப்ப�ல் 

நம்மவரக்ள் ேபா�ய கவனம் ெச;த்*வ�ல்ைல என்பதற்6 நல்�ர ்மட்'ேம ேபா*மான*. ஒ� 

காலத்�ல் இராஜதானியாக �ளங்�ய நகரில் இ�க்�ன்ற ஒ� 1ல வரலாற்"ச ்1ன்னங்கள் 0ட 

பரிதாபகரமான நிைல�ல்தான் காணப்ப'�ன்றன. �தரம்ண்(க் �டக்6ம் ய+னாரி, கட்டடச ்

1ைத%க>டன் அைம��லாழ்ந்* �டக்6ம் பண்டாரக்6ளம், தன்னகத்ேத ஒ� காலகட்ட 

வரலாற்ைறக் 02க்ெகாண்(�க்6ம் ேகாப்பாய்க்ேகாட்ைட��ந்ததாகக் க�தப்ப'ம் 

நிலப்பரப்�,.. இைவெயல்லாம் எத்தைனேயா கைதகைளக் 02 நிற்�ன்றன. நல்�ர ்

இராஜதானி�ன் ெப�ைமகைள �ளக்கக் 0(ய கட்டடச ்1ன்னங்கள் �கச ்ெசாற்ப அள�ேலேய 

காணக்�டந்தா;ம் தற்ேபா*ம் வழக்�5�ந்* வ�ம் காணிப்ெபயரக்ள், @�ப்ெபயரக்ள் Mலம் 

நல்�ர ்இராஜதானி�ன் நகர அைமப்� பற்2ய தகவல்கைள ஓரள�ற்6 உய்த்*ணர +(�ன்ற*. 

தற்ேபா* காணப்ப'ம் ஆலயங்களான சட்டநாதர ்ஆலயம், ெவ�;கந்தத :ள்ைளயார ்ேகா�ல், 

ைகலாசநாதர ்ஆலயம், @ரமாகாளியம்மன் மற்"ம் நல்ைலக் கந்தன் ஆலயம் யா%ேம 

ேபாரத்்*க்ேகயரால் இ(த்ெதா3க்கப்பட்'ப் :ன்னர ்கட்டப்பட்டைவ. இைவ நல்�ர ்

இராஜதானியாக இ�ந்தேபா* உ�வான கட்டடங்களாக�ல்லாத ேபானா;ம், இராஜதானியாக 

நல்�ர ்நில�ய ேபா��ந்த ஆலயங்களின் நகல்கேள என்பதால் இைவ=ம் மைற+கமாக நல்�ர ்

இராஜதானி�ன் நகர அைமப்ைப எ'த்*க் காட்'ம் 1ன்னங்களாகேவ �கழ்�ன்றன. . 



�த்�ைரச ்சந்ைத! 

நல்�ர ்ஆலயத்�ற்6க் �ழக்காகச ்ெசல்;ம் @�=ம், ப�த�்த்*ைற @�=ம் சந்�க்6�டதை்த 

அண்(ய ப6� +த்�ைரச ்சந்ைத அைழக்கபப்'�ன்ற*. த�ழரச்ரக்ளின் இராஜதானியாக 

நல்�ர ்இ�ந்த காலத�்ல் இங்6தான் சந்ைத��ந்��க்க ேவண்'ம். இம்+த்�ைரச ்

சந்ைதெயன்Dம் ப6��<' பயணிதத் ெபா8* , ஒ� காலத்�ல் அப்ப6��ல் நில���க்கக் 

0(ய சந்ைதக்6ரிய ஆரவாரத்ைத=ம், மாளிைக�5�ந்* அதன் நைட+ைறகைள 

அவதானித்*க் ெகாண்(�ந்த ஆரிய மன்னரக்ைள=ம் ஒ�கணம் நிைனக்காம5�க்க 

+(ய�ல்ைல. 

ெதா0லாளரக்)க் ரிய ெதன்1ழக் ப் ப �! 

ெபா*வாகச ்சந்ைத நகரின் ைமயத்�ேலேய அைமந்��ப்ப* வழக்கம். நல்�ர ்இராஜதானி�ன் 

ைமயமாக இசச்ந்ைத��ந்��க்6ம் சாத்�யத்ைத மன�ெலண்ணி, நகரி<' ெவளிக்கள 

ஆய்ைவ நடத்�யெபா8* பல ஆசச்ரியம் தரக்0(ய தகவல்கைள அ2ய +(ந்த*. 

இசச்ந்ைதக்6தத்்ெதன்�ழக்காக அைமந்*ள்ள ப6��ல் காணப்பட்ட ெபயரக்ள் ெபா*வாக 

ெதா3லாளரக்ைளேய 62ப்பைதய2ய +(ந்த*. தட்டாெத�, சாயாக்காரத்ெத�, 'ெகாப்பர ்

Z�த் ெத�', 'ைடயரஸ்் ெத�' ேபான்ற @�ப்ெபயரக்ள் அப்ப6� ஒ�காலத்�ல் 

ெதா3லாளரக்>க்6ரிய இ�ப்:டமாக��ந்��க்கலாெமன்பைதக் 62ப்பாகக் 02 நிற்�ன்றன. 

வணிகர,் 2ரர் அரண்மைன ஊ0யரக்)க் ரிய ெதன்ேமற் ப் ப �! 

ெதன்ேமற்6ப் ப6��ல் காணப்ப'ம் @�, காணிப்ெபயரக்ள் ( 6ங்ைகக்கணக்கன் வள%, 

இராச6லத்தான் வள%, ெசட்( @� ேபான்ற )ெபா*வாக வணிகரக்ள், அரண்மைன ஊ3யரக்ள், 

@ரரக்ள் ேபான்ேறாரக்்6ரிய ப6�யாக அப்ப்6� அைமந்��க்கலாேமாெவன்ற சந்ேதகத்�ைன 

எ8ப்��ன்றன. 

அரசர,் அந்தணர,் அரசைவப் 4லவ�க் ரிய ப �! 

+த�்ைரச ்சந்ைதக்6 வடேமற்காக அைமந்*ள்ள ப6� 

நல்�ர ்இராஜதானி�ன் +க்�யத்*வம் வாய்ந்த ப6�ெயன்பைத அப்ப6��ல் காணப்ப'ம் 

காணி, @�ப் ெபயரக்ள், பண்டாரக்6ளம் ேபான்றைவ அ2�த்* நிற்�ன்றன. +க்�யமான 

ப6�களாகப் :ன்வ�வனவற்ைறக் 0றலாம்: 

1) சங்�5த் ேதாப்� (மந்�ரிமைன அைமந்*ள்ள ப6��ன் காணிப்ெபயர ்சங்�5த் ேதாப்ெபன 

நில அளைவ வைரபடங்களில் 62ப்:டப்பட்'ள்ள*. ஆனால் 'கல்ேதாரண வா�ல்' எDம் 

+கப்�ள்ள ப6� சங்�5த் ேதாப்ெபனப் ெபா*மக்களால் அைழக்கப்பட்' வந்தா;ம், அம்+கப்� 

அைமந்*ள்ள காணித்*ண்(ன் ெபயர ்பாண்(மாளிைக வள% என நில அளைவ வைரபடங்களில் 

62ப்:டப்பட்'ள்ள*.) 

2) சங்�5யன் @�, 

3) அரச @�, 

4) பண்டார மாளிைக வள%, 

5) அரசேகசரி வள%, 

6) 6�க்கள் வள%, 

7) அரச ெவளி, 
8) மந்�ரிமைன 

சங்�5த் ேதாப்�, சங்�5யன் @�, அரச @�, அரசெவளி, பண்டாரமாளிைக வள%, 

பண்டாரக்6ளம் ேபான்ற ெபயரக்ேள த�ழ் அர?க்6ம், அவற்2ற்6�ைட�லான ெதாடர:்ைனக் 

02 நிற்�ன்றன. பண்டார மாளிைக, பண்டாரக்6ளம் ேபான்ற ெபயரக்ளி;ள்ள 

'பண்டார'ெமன்ப* த�ழ் அரசைரக் 62க்6ெமன்ப* பலர* க�த்*. +த5யார ்6ல சபாநாதன் 

இ* 'பரராசேசகர பண்டாரத்ைதக் 62க்6'ெமன்பார.் பண்டாரெமன்ற ெபயரில் +(=ம் த�ழ் 



மன்னரக்ள் பலர ்இ�ந்��க்�ன்றாரக்ள். ��ராஜ பண்டாரம் அவரக்ளிெலா�வன். 

பரராசேசகரனின் பட்டத்* மைன�யான இராசலக்6��ன் �த�்ரரக்ளிெலா�வனின் ெபய�ம் 

பண்டாரம். 

பண்டாரமாளிைக வள% என்ற ெபயரில் வழங்கப்ப'ம், ஆ" ஏக்கர ்

�ஸ்Xரண+ள்ள ெதன்னந்ேதாப்�, தற்ேபாைதய நல்�ர ்+த�்ைரச ்சந்ைதைய அண்�தத், 

ப�த்�த்*ைற @�ைய ேநாக்�க் காணப்ப'�ற*. இவ்வள�ன் ப�த்�*ைற @�ைய ேநாக்�ய 

ப6��ல் பண்டாரமாளிைக என்ற எ8த்*கள் ெபா2க்கப்பட்ட Qெணான்" காணப்ப'�ன்ற*. 

இதற்கண்ைம�ல் 12யெதா� +கப்�டன் 0(ய வ�ரவர ்1ைலெயான்" காணப்ப'�ன்ற*. 

அம்+கப்:ல் :ன்வ�ம் வாசகங்கள் ெபா2க்கப்பட்'ள்ளன: "இரண்டா�ரம் ஆண்' பழைம 

வாய்ந்த த�ழ் மன்னர ்வ3 காத்*ப் C[தத் நல்ைல ேதர(ப் ப�=ைர பண்டாரமாளிைக வாசல் O 

ைபரவர ்ஆலயம் ஆ�Mலம் உள்ேள" 

அரசேகசரி வள/! 

இப்ப6��ல் காணப்ப'ம் காணித்*ண்ெடான்2ன் ெபயர ்அரசேகசரி வள%. காளிதாசனின் 

வடெமா3 #லான 'இர6வம்சத்ைத'த் த�ழ்ப்ப'த்�ய த�ழ்க் க�ஞனான அரசேகசரிைய 

ஞாபகMட்'வ* இந்த வள%. அரசேகசரிையப் பரராசேசகரனின் ம�மகனாக ம�ல்வாகனப் 

�லவர ்0"வார:் "... பரநி�ப1ங்கனின் ைமத்*னDம், பரராசேசகரனின் ம�மகDமா�ய 

அரசேகசரி என்பவன் இர6வம்சம் என்Dம் #ைல வடெமா3�5�ந்*ம் ெமா3ெபயரத்்* 

:ராணநைடயாகப் பா(த ்��வாIரிேல ெகாண்' ேபாய் அைடந்தான்" (யாழ்ப்பாண 

ைவபவமாைல -50-51). 

+த5யார ்இராசநாயகேமா 1ங்ைகப் பரராசேசகரனின்ைமத்*னன் எனசெ்சால்வார:் 

"..இன்ன காைத�ன்ற ��ம்ெபா�ட் 

'ன்D ெசஞ்ேசாற் "கட� Qய #ல் 

பன்D ெசஞ்ேசாற்பரராசேசகர 

மன்ன னின்ப மனங்ெகாள வாய்ந்தேத.." 

?வா� ஞானப்:ரகாசேரா இர6வம்சம் எ�ரம்ன்ன1ங்க பரராசேசகரன் காலத�்ல் 

இயற்றப்பட்டெதன்பர.் ேமற்ப( பரராசேசகரன் 1ங்ைகப் பரராசேசகரனா அல்ல* எட்டாம் 

பரராசேசகரனா என்ப�ல் நில%ம் 6ழப்பத�்ன் �ள%தான் ேமற்ப( +ரண்பாட்(ற்6க் காரணம். 

 �க்கள் வள/! 

தற்ேபா*ள்ள நல்�ர ்கந்த?வா� ஆலயம் அைமந்*ள்ள காணி�ன் ெபயர ்6�க்கள் வள%. 

த�ழரசர ்காலத�்ல் அந்தணரக்ள் வாழ்ந்த ப6�யானதால் இக்காணி 6�க்கள் வள% என 

அைழக்கப்பட்ட* ேபா;ம். 

சங்15த் ேதாப்4ம் மந்�ரிமைன(ம்! 



தற்ேபா* மந்�ரிமைனெயன அைழக்கப்ப'ம் கட்டடம் 19ஆம் 

#ற்றாண்(ன் இ"�ப்ப6�ையச ்ேசரந்்ததாகக் 0"வர.் அதற்காதாரமாகத ்தற்ேபா*ள்ள 

கட்டடத்�ன் +கப்:ல் ப�க்கப்பட்ட எ8த்*கள் உள்ளன. 1980இல்கட்டப்பட்ட* என்ப* 

ெதளிவாகேவ 62ப்:டப்பட்'ள்ள*. தம்ைபயாப்:ள்ைள, 1வப்:ரகாசம்:ள்ைள 

சேகாதரரக்>க்6ச ்ெசாந்தமானெதன்" அம்+கப்:ல் 62ப்:டப்பட்'ள்ள*. 

ஏற்கனேவ இங்6 அரச +க்�யத்*வம் வாய்ந்த மாளிைக இ�ந்ததா? அவ்�த��ந்ததால்தான் 

அப்ப6��ல் ேபாரத்்*க்Hசர ், ஒல்லாந்தர ்காலங்களில் மாளிைககள் கட்டப்பட்டனவா? 

அவ்�தமான மாளிைகையதத்ான் தம்ைபயாப்:ள்ைள  6'ம்பத்�னர ்வாங்�, தம் 

ெபயரக்ைள=ம் ப�ப்:த்* ேம;ம் �*ப்:த்தாரக்ளா?  இவ்�தம் ஊ�க்கலாம். ஆனால் 

அவற்"க்கான ஆதாரங்களில்ைல. ஆனால் அரச +க்�யத்*வம் வாய்ந்த வடேமற்6ப் ப6��ல் 

அைமந்��ப்ப*ம். இம்மாளிைக அைமந்*ள்ள காணிப்ெபயர ்'சங்�5த்ேதாப்�' 

என்றைழக்கப்ப'வ*ம் கவனத்�ெல'க்கப்பட ேவண்(யைவ. 

இந்தப் ப6� மன்னDக்6ரியதா அல்ல* மந்�ரிக்6ரியதாெவன்பைதத ்Xரம்ானிப்ப* 12* 

1க்கலான*. இ�ந்தா;ம் இப்ப6�கண்ைம�ல் அரசெவளி, அரச@�, சங்�5யன் @�, 

பண்டாரக்6ளம், பண்டாரமாளிைக வள% என அரச6லத்தவரக்>க்ேக அ�க +க்�யத்*வம் 

வாய்ந்தப6�கள் அ�கமாக இ�ப்ப*ம், ேமற்ப( மந்�ரிமைன அைமந்*ள்ள காணித்*ண்' 

சங்�5த்ேதாப்ெபன நிலஅளைவ வைரபடங்களில் 62ப்:டப் பட்'ள்ளதா;ம் த�ழரச�க்6ச ்

ெசாந்தமான ேதாப்ெபான்" இப்ப6��ல் இ�ந்��க்கலாம்; :ன்னாளில் அன்னியர ்

ஆட்1க்காலத்�ல் அவரக்ட்கடங்� ெபய�க்6 ஆட்1 �ரிந்த த�ழ் மன்னரின் வம்சத்தவரக்ள் 

காலகட்டத்�ல் அல்ல* அதற்6ப் :ன்னர ்மந்�ரிெயா�வனின் இ�ப்:டமாக 

இத்ேதாப்:�ந்��க்கலாெமன்" நிைனப்பதற்6ம் சாத்�யங்கள் இல்லாம5ல்ைல. 

ஐேராப்:ய, �ரா�டக் கட்டடக் கைல�ன் 0"கைள இக்கட்டடத்�ல் காணலாம். Fனி�ல் 6�ந்த 

வைளவான* (Pointed Arch) 'ேகா�க்' வைகக் கட்டடங்களில் காணப்ப'ம் வைள%கைளப் 

�லப்ப'த்*ம். Qணின் ேபா�ைக ேபான்ற அலங்காரங்கள் �ரா�டக் கட்டடக் கைல�ன் (இ"�க் 

காலகட்டத்*க்6ரிய) 0"கைளப் �லப்ப'த்*வ* அவதானிக்கதத்க்க*. ேபா�ைக�ன் 

வ(வத்�ன்ப( இக்கட்டடம் நிசச்யம் �.:.1665இற்6ப் :ற்பட்டெதன்" 0றலாம். �ரா�டக் 

கட்டடக்கைல பற்2ய ஆய்%கைளச ்ெசய்த அ2ஞர ்8ேவா *ப்�யல் இத்தைகய +8ைமயான 

ேபா�ைககைளக் ெகாண்ட Qண்க>ள்ள கட்டடங்கள் �.:,1650ற்6ப் :றப்பட்டைவெயன்" 

க��னார.் 

இைவெயல்லாம் ேமற்ப( வடேமற்6ப் ப6��ன் +க்�யத்*வத்ைதக் 02 நிற்6ம் 

1ன்னங்களா6ம். 

அரசெதய்வ �க்1யத்&வம் வாய்ந்த வட1ழக் ! 

இந்த வட�ழக்6ப் ப6��ல் காணப்ப'ம் +க்�ய வரலாற்"ச ்1ன்னங்களாகப் 

:ன்வ�வனவற்ைறக் 62ப்:டலாம்: 

1) ய+னாரி (ய+னா ஏரி) 
2) தற்ேபா* காணப்ப'ம் �2ஸ்தவ ஆலய+ள்ள ப6�. இ*ேவ பைழய கந்த?வா� ஆலயம் 

அைமந்��ந்த ப6�. 

3) ஒல்லாந்*க் கட்டடக் கைல�ைனப் :ர�ப5க்6ம் மாளிைகெயான்2ன் +கப்�. 

ெபா*மக்களால் 'சங்�5த ்ேதாப்'ெபன அைழக்கப்ப'ம். பலர ்இப்ப6��ல் அரச மாளிைக 

இ�ந்ததாகக் க�*�ன்றாரக்ள். 1903ஆம் ஆண்(ல் அரச அ�பராக��ந்த ேஜ.:.��ஸ் 

(J.P.Lewis)  என்பவ�ம் அவ்வாேற க�*�ன்றார.் அவர* க�த்*ப்ப( ய+னாரி அரசர,் அர1யர ்

நீராடப்பயன்ப'த்�ய ஏரி. ஆனால் வரலாற்" #ல்களின்ப( இவ்ேவரி ய+னாரி என்" 



அைழக்கப்ப'வதற்6க் காரணம் ய+ைன ந��5�ந்* ெகாண்' வரப்பட்ட Xரத்த்ம் இடப்பட்ட* 

என்பதால்தான். 

ேம;ம் பைழய கந்தசா� ஆலயம் ?ற்"ம�ல்க>டன் 0(ய  ெபரியேதார ்

ஆலயமாக��ந்*ள்ளதாக அ2யப்ப'�ன்ற*. ய+னாரி பைழய நல்�ரக்் கந்தசா� 

ஆலய��ந்த ப6�க்6 அண்ைம�5�ப்பதால் (தற்ேபா*ள்ள ெசம்மணி ேசரச் ்அைமந்*ள்ள 

ப6��ல்தான் நல்�ர ்ஆலயம் அைமந்��ந்த*)  அ* ஆலயத்*க்6ரிய Xரத்்தக்ேகணியாக 

இ�ந்��ப்பதற்ேக சாத்�யங்கள் அ�க+ள்ளன. �னித ந��ன் Xரத்்த�டப்பட்ட ேகணிைய அரச, 

அர1யரக்ள் நீராடப்பா�த்��ப்பாரக்ள் என்ப* ஏற்"க்ெகாள்ளக்0(யதாக�ல்ைல. ஆனால் 

:ன்னாளில் ஒல்லாந்தர ்தம* மாளிைகையத் தற்ேபா*ள்ள +கப்� அைமந்*ள்ள ப6��ல் 

அைமத�்�க்கலாம். அழகான ய+னாரி ேகணிையத ்தாம் நீரா'வதற்6ப் பா�த்��க்கலாம். 

அப்ெபா8* அங்6 பைழய நல்�ர ்ஆலயம் அ3க்கப்பட்' �2ஸ்தவ ஆலயம் 

கட்டப்பட்(�ந்ததால் ேகணி�ன் �னிதம் ேபணப்பட ேவண்(ய ேதைவ��க்க�ல்ைல. 

தற்ேபா*ள்ள +கப்� அைமந்*ள்ள  காணித்*ண்(ன் ெபயர ்'பாண்(மாளிைக வள%' என நில 

அைளைவ வைரபடங்களில் 62ப்:டப்பட்'ள்ள*. இ* இப்ப6��ல் அரச +க்�யத்*வம் வாய்ந்த 

இ�ப்:டம் அல்ல* இ�ப்:டங்கள்  அைமந்��க்காலம் என்பைதப்�லப்ப'த்*�ன்ற*. 

ேமற்ப( சரித�்ரச ்1ன்னங்கேள இப்ப6� அரச, ெதய்வ +க்�யத்*வம் வாய்ந்த 

ப6�ெயன்பைதப் �லப்ப'த்*ம். 

 

அத்�யாயம் ஏ6: 'ேகாட்ைட வாச7ம், ேகாட்ைடய8(ம் ெவ$7கந்த,ள்ைளயார் ஆலய�ம்' 

+த�்ைரச ்சந்ைதைய ைமயமாக ைவத்*ப் பாரக்்6ம்ேபா* தற்ேபாைதய 

நல்�ரப்் ப6��ல் காணப்ப'ம் ஒ��தமான ஒ8ங்6 நிைறந்த அைமப்� பைழய நல்�ர ்

இராஜதானி�ன் நகர அைமப்� +ைறையக் 62ப்பாக உணரத்்�க் ெகாண்(�ப்பைத 

அவதானிக்க +(�ற*. இேத சமயம் நல்�ர ்இராஜதானி�ன் ேமற்6, வடக்6 வாசல்கைளப் பற்2 

வரலாற்" #ல்கள் 0"வ* நிைன%க்6வரேவ, இராஜதானி�ன் �ழக்6, ெதற்6 

வாசல்கைளப்பற்2 ஏதாவ* தகவல்கைளத் தற்ேபா* காணப்ப'ம் நல்�ர ்நகர அைமப்:ல் அ2ய 

+(=மா என +யன்றேபா* ேம;ம் 1ல தகவல்கள் �ைடத்தன. ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்

ஆலயத்�ற்6 அண்ைம�ல் உள்ளகாணித்*ண்ெடான்2ற்6ப் ெபயர ்'ேகாட்ைடவாசல்' என்பதா6ம். 

ெதன்�ழக்6ப் ப6��;ள்ள இன்ெனா� காணித்*ண்(ன் ெபயர ்'ேகாட்ைடய(' என 

அைழக்கப்ப'�ற*. ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ேகா�5ற்கண்ைம�ல் 'ேகாட்ைடவாசல்' என்ற 

ெபய�ள்ள காணித்*ண்ெடான்" காணப்ப'வ* அப்ப6��ல்தான் நல்�ர ்இராஜதானி�ன் 

�ழக்6வாசல் இ�ந்��க்க ேவண்'ெமன்ற 1ந்தைனையத் ேதாற்"�க்�ற*. இ*ேபால் 

'ைகலாசநாதர'் ஆலயத்�ற்கண்ைம�ல் ஏதாவ* 'ேகாட்ைடைய' ஞாபகப்ப'த்*ம் 

காணித்*ண்ேடதாவ��க்�றதா என ஆராய்ந்தேபா* +யற்1 ெவற்2யளிக்க�ல்ைல. 

அப்ேபா*தான் 1ந்ைத�ெலா� ெபா2 பறந்த*. +த�்ைரசச்ந்ைததான் நல்�ர ்இராஜதானி�ன் 

+க்�யமான ைமயமாக இ�ந்��ந்தால், நிசச்யமாக இராஜதானி�ன் இ�ெப�ம் @�களான 

வடக்6-ெதற்6, �ழக்6-ேம" @�களிரண்'ம் சந்ைதக்கண்ைம�ல்தான் ஒன்ைறெயான்" 

சந்�த்��க்க ேவண்'ம். அப்ப(ெயன்றால் வடக்�5�ந்* +த�்ைரசச்ந்ைதைய ேநாக்�வ�ம் 

@� (தற்ேபா��ப்பைதப்ேபால் நல்�ர ்ஆலயம் ேநாக்� வைளயாமல் ேநராகச ்ெசன்2�க்க 

ேவண்'ம். இேத ேபால் ேமற்�5�ந்* +த்�ைரச ்சந்ைத ேநாக்� வ�ம் @�=ம் ேநராகச ்

ெசன்2�க்க ேவண்'ம். தற்ேபா* காணப்ப'ம் ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலயத�்ற்க�காகச ்

ெசல்;ம் @� �2த்தவ ஆலயத�்ற்கண்ைம�ல் வைளந்* வந்* ப�த�்த்*ைற @�ையச ்

சந்�க்�ற*. ஆனால் அந்த @� ேநராக வந்��க்6ம் பட்சத்�ல் சரியாக +த்�ைரச ்சந்ைதைய 

ஊட"த்* ேமற்காகச ்ெசன்2�க்6ம் சாத்�யம் அவதானத�்ற்6ரிய*. [ெபா*வாக பண்ைடய 

நகரங்கள் பல சந்ைதைய ைமயமாக ைவத்* அைமக்கப்பட்'ள்ளைதக் காணலாம். இலங்ைக�ன் 

பண்ைடய நகரக்ளிெலான்றான அDராத�ரம் எவ்�தம் சந்ைதைய ைமயமாக ைவத்* 

அைமக்கப்பட்(�ந்தெதன்பைத ேராலன் ( 1ல்வா�ன் பண்ைடய அDராத�ர நகர ்அைமப்� 

பற்2ய ஆய்%கள் �லப்ப'த்*வன.] 



எம* ெவளிக்கள ஆய்�ல் இன்Dெமான்ைற=ம் அ2ய +(ந்த*. +த�்ைரச ்சந்ைத�5�ந்* 

அண்ணளவாக சமமான Qரத்�ல் ெவ�;கந்த :ள்ைளயர ்ஆலய+ம், சட்டநாதர ்ஆலய+ம் 

இ�ப்பைத அ2ய +(ந்த*. �ைடக்கப்ெப"ம் வரலாற்", ெவளிக்கள ஆய்%தத்கவல்கைள 

ைவத்*ப் பாரக்்6ம்ேபா* நல்�ர ்இராஜதானி ஒ��த ஒ8ங்கான வ(�ல் இ�ந்��க்க 

ேவண்'ெமன்ேற ப'�ற*. பண்ைடய இந்*க்களின் கட்டட மற்"ம் நகர அைமப்�க்கைலக் 

ேகாட்பா'கள் இதத்ைகயெதா� ஒ8ங்�ற்6 எவ்�தம் காரணமாக��ந்��க்கக் 0'ெமன்பைத 

நாம் :ன்னர ்அைவ பற்2 ஆ=ம்ேபா* அ2ந்* ெகாள்ள +யல்ேவாம். ஆக, 

+த�்ைரசச்ந்ைத�5�ந்* அண்ணளவாகச ்சமமான Qரத�்ல்தான் நான்6 ேகா�ல்க;ேம 

இ�ந்��க்க ேவண்'ெமன்ேற ப'�ற*. ேபாத்*ேகயர ்காலத�்ல் இ(க்கப்பட்ட ஆலயங்களில் 

நல்�ரக்்கந்தன் ஆலயம் ஏற்கனேவ ஆலய��ந்த ப6��ல் �2தத்வ ஆலயம் கட்டப்பட்' 

�ட்டதால், 6�க்கள்வள% என்Dம் ப6��ல் Wண்'ம் அைமக்கப்பட்ட*. இதைன ைமயமாக 

ைவத்*த்தான் :ன்னர ்கட்டப்பட்ட ைகலாசநாத ஆலய+ம், @ரமாகாளியம்மன் ஆலய+ம் 

அைமக்கப்பட்டன ேபா;ம். ஏெனன்றால் இவ்�� ஆலயங்க>ேம இன்"ள்ள கந்தன் 

ஆலயத்�5�ந்* அண்ணளவாகச ்சமமான Qரத�்5�க்�ன்றன. இன்Dெமா� 

ஆசச்ரியெமன்னெவன்றால் ேமற்ப( Qரமான* +த�்ைரச ்சந்ைத�5�ந்* ெவ�;கந்த 

:ள்ைளயார ்ஆலயம், சட்டநாதர ்ஆலயம் ஆ�யன அைமந்*ள்ள Qரங்க>க்6 ஏறக்6ைறயச ்

சமமாக��க்�ன்றெதன்ப*தான். இவற்2ன் +க்�யத்*வம் பற்2ப் :ன்னர ்பண்ைடய 

இந்*க்களின் கட்டடக்கைல பற்2 ஆ=ம்ேபா* இன்Dம் 12* �ரிவாகப் பாரப்்ேபாம். 

+த�்ைரசச்ந்ைதயான* நல்�ர ்இராஜதானி�ன் ைமயப்ப6�யாக இ�ந்��க்கலாெமன்பைத 

ஏற்"க்ெகாண்' பாரக்்ைக�ல் ேமற்ப( சந்ைத�5�ந்* நான்6 �க்6களி;��ந்த ஆலயங்கள் 

ஓரள% சமமான Qரத�்ல் இ�ந்��க்க ேவண்'ெமன்ற +(%க்6 வர +(�ற*. ஆனால் தற்ேபா* 

காணப்ப'ம் ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலய+ம், சட்டநாதர ்ஆலய+ம் +த�்ைரச ்

சந்ைத�5�ந்* அண்ணளவாகச ்சமமான Qரத�்5�ப்பைதப் பாரக்்6ம்ேபா* இ(க்கப்பட்ட 

அவ்வாலயங்கள் Wண்'ம் அைமக்கப்பட்டேபா* பைழய இடத�்ல், அல்ல* அதற்கண்ைம�ல் 

கட்டப்பட்(�க்க ேவண்'ம் ேபால் ப'�ற*. இதற்6 ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலய��க்6ம் 

ப6�க்கண்ைம�;ள்ள ேகாட்ைட வாசல் மற்"ம் ேகாட்ைடய( ஆ�ய காணித்*ண்'களின் 

ெபயரக்ளி�ப்ப* ஓரள%க்6ச ்சாதகமாக%ள்ள*. அேத சமயம் இன்"ள்ள நல்�ர ்கந்தன் 

ஆலயத்ைத ைமயமாக ைவத்*, ஓரள% சமமான ெதாைல�ல், மற்ைறய இ� ஆலயங்களான 

ைகலாசநாதர ்ஆலயம், @ரமாகாளியம்மன் ஆ�ய ஆலயங்கள் இ�ப்பைதப் பாரக்்6ம்ேபா*, 

அைவ Wண்'ம் கட்டப்பட்டேபா* ��தாக அைமக்கப்பட்(�ந்த நல்�ரக்் கந்தன் ஆலயத்ைத 

ைமயமாக ைவத்*க் கட்டப்பட்டன ேபா;ம். 

இன்Dெமா� �டயத்ைத=ம் ெவளிக்கள ஆய்�ன்ேபா* அ2ய +(ந்த*. ஆைனப்பந்� ேபான்ற 

ேபா�டன் சம்பந்தப்பட்ட ப6��ல் த�ழரக்ளின் ேபாரக்்கட%ளான ெகாற்றைவ�ன் ஆலயமான 

@ரமாகாளியம்மன் ஆலயம் அைமந்*ள்ள*. வயல்கள் ம5ந்த ெசம்மணிைய அண்�தத் ப6��ல் 

உழவரக்ளின் காவற் ெதய்வமான ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலயம் அைமந்*ள்ள*. 

இராஜதானி�ன் பா*காப்:ற்காக ஏனய இ� ஆலயங்கள் அைமக்கப்பட்'ள்ளன. நல்�ர ்

இராஜதானி பற்2ய ெவளிக்கள ஆய்%த்தகவல்கைள, �ைளந்த ஊகங்கைளப் பண்ைடய 

இந்*க்களின் நகர ்அைமப்�க் ேகாட்பா'க>டன் ஒப்:ட்'ப் பாரத்்தேபா* ேம;ம் பல 

உண்ைமகைள அ2ய +(�ற*. 

 

அத்�யாயம் எட்�: பண்ைடய :ல்க)ம் கட்டடக்கைல(ம்! 

[இவ்வத�்யாயம் ேம;ம் 1ல தகவல்க>டன் ��த�் எ8தப்பட்'ள்ள*. அதன் 

�ைளவாக அ'த்*வ�ம் அத்�யாய+ம் த�ழரக்ளின் நகர அைமப்� மற்"ம் கட்டடக்கைல பற்2 

வரலாற்"த் தகவல்கள், தற்ேபா*ம் காணப்ப'ம் வரலாற்"ச ்1ன்னங்கள் ஆ�யவற்2ன் 

அ(ப்பைட�ல் 12* �ளக்6ம்.] ேவதகாலத�்ேலேய இந்*க்களின் கட்டடக்கைலத்*ைற 

வள்ரச்1்=ற்2�ந்த*. கட்டடக்கைலத்*ைற வளரச்1்=ற்2�ந்த*. கட்டடக்கைல பற்2ய 

அ2�யற்*ைற வாஸ்* �த்யா (Vastu-Vidaya) என அைழக்கப்பட்ட*. இதைன �ளக்6ம் #ல்கள் 

வாஸ்* சாஸ்�ர #ல்கள் (Vastu Shastras) என அைழக்கப்பட்டன. மசய்�ராண (Matsyapurana), �ஷ்N 



தரே்மாதத்ர �ராண (Vishnudhamotrapurana) ேபான்ற �ராண #ல்க>ம், ஹயாேசரச்ா பஞ்சாரத்்�ர 

ஆகம (Hayasirsha pancharatra Agama), ைவகாநாச ஆகம் (Vaikhanasa Agama) ேபான்ற ஆகம #ல்க>ம் 

ஆலய அைமப்� +ைறபற்2ய ��கைளக் 0"ம். மத்�ய காலகட்டத்�ல் ேம;ம் 1ல #ல்கள் 

இத்*ைற�ல் ேதான்2ன. மானசர (Manasara) , 1ற்பப்:ரகாச (Shilpaprakasha) ேபான்றன 

62ப்:டதத்க்கன. த�3;ம் 1ந்தாமணி, 1ற்பரத�்னம் ேபான்ற #ல்கள் ேதான்2ன. 

இவற்2ற்�ைட�ல் 1ற்1ல ேவ"பா'கள் காணப்பட்டா;ம் ெபா*வாக ஒேர க�த்ைதேய 

ெகாண்(�ந்தன. 

:ரபல நாவலா1ரியரான நா.பாரத்்தசார� த�3ல் 'பழந்த�ழர ்கட்டடக்கைல=ம் நகர அைமப்�ம்' 

என்Dெமா� ஆய்% #5ைன எ8���க்�ன்றார.் ேமற்ப( #5ைனத் த�ழ்ப் �த்தகாலயம் 

ப�ப்பகத்தார ்நா.பா.�ன் மைற%க்6ப் :ன்னர ்ெவளி�ட்'ள்ளாரக்ள். த�ழ் இலக்�ய #ல்களில் 

0றப்ப'ம் தகவல்களி5�ந்* இன்ைறய ஸ்தப�களின் கட்'ைரகள் வைர�லான ஆய்%களின் 

அ(ப்பைட�ல் ேமற்ப( #5ைன எ8�=ள்ள நா.பா. உண்ைம�ேலேய 

பாராட்'க்6ரியவரா�ன்றார.் ேமற்ப( #5ல் :ரதான 1ல்ப சாஸ்�ர #ல்களாக பரங்�ப்ேபட்ைட 

எஸ்.ஏ.6மாரசா� ஆசச்ாரியார ்ப�ப்:த்த '1ல்பரத்னாகரம்' '�?வகன்Wயம், �?வம், �?வசாரம், 

:ரேபாதம்.... ெசளரம் வைர�லான 32 #ல்கைள=ம், இ*வைர ப�ப்:க்கப்படாத மDசாரம் #ல் 

0"ம் ஈசாநம், �?வகன்Wயம், ��த்தம்.... ேத1கம் +தலான 28 #ல்கைள=ம் :ரதான 

1ல்பசாஸ்�ர #ல்களாக நா.பா. 62ப்:'வார.் ேம;மவர ்கணப� ஸ்தப��ன் இரண்டாவ* 

உலகத்த�ழ் மாநாட்' மலரில் ெவளிவந்த கட்'ைர�ன் அ(ப்பைட�ல் 52 1ற்ப#ல்கள் 

ெதன்னிந்�யப் :ரி�ல் காணப்பட்டதாக%ம் , அவற்2ல் தற்ேபா* த�ழகச ்1ற்:களால் கற்க%ம், 

நைட+ைற�ல் பா�க்கப்ப'வ* +8ைமயாக எஞ்1=ள்ள மயமதம், �?வகன்Wயம், மானசரம், 

மDசாரம், இந்�ரமதம், வாஸ்*�த்யா, தாஸ்யபம், 1த்ர காஸ்யபம், நாராயணீயம் ஆ�ய 9 

#ல்கேள என்"ம் 0"வார.் ேம;ம் ேமற்ப( கண்ப� ஸ்தப��ன் கட்'ைர�ன் அ(ப்பைட�ல் 

நைட+ைற�;ள்ள '1ற்ப உபநிஷங்கள்' O6மாரரின் 1ல்பரத்�னம், 1ல்பரதன்ாகரம், 

மDஷ்யாலய சந்�ரிகா, சரவ்ாரத்்த 1ற்ப 1ந்தாமணி, :ராWயம், சரஸ்வXயம் ஆ�ய ேகா�ல் 

ஆகமங்க]டன் ெதாடர�்ைடய '1ற்ப உபநிஷங்கேள என்பார.்' 

ெபா*வாக வட இந்�யக் கட்டடக்கைல #ல்களின் Mல ஆ1ரியராகத ்ேதவேலாகச ்1ற்:யான 

�?வகரம்ாைவக் 62ப்:'வர.் ெதன்னிந்�ய #ல்களின் Mல ஆ1ரியராக மயைனக் 

62ப்:'வர.் இக்கட்டடக்கைல #ல்கள் 0"ம் ேகாட்பா'களி5�ந்* சமயம் எவ்வள%Qரம் 

கட்டட, நகர அைமப்� +ைறகைளப் பா�த்*ள்ளனெதன்பைத அ2ய +(�ன்ற*. 

மத்�யகாலம் வைர�ல் இத்*ைற பற்2ய தகவல்கள் யா%ம் வாய்வ3 Mலமாகேவ 

தந்ைத�ட��ந்* �த�்ர�க்6 என்ற +ைற�ல் ேபணப்பட்' வந்*ள்ளன. மத�்ய 

காலகட்டத்�ேலேய +தன்+ைறயாக இத்*ைற பற்2ய தகவல்கள் யா%ம் பைனேயாைலச ்

?வ(களில் எ8த்* Mலமாகப் ப�க்கப்பட்' வந்தன. 1920ம் ஆண்(ல் Stella Kramisch என்பவர ்

இச?்வ(கள் பலவற்ைற ஆராய்ந்��க்�ன்றார.் இச?்வ(கள் த�ம் +க்�யமான தகவல்கள் 

1லவற்ைறப் பாரப்்ேபாம். +க்�யமாக நகர அைமப்� பற்2க் 0றப்ப'ம் தகவல்கைள 

ேநாக்6ேவாம். 

,ரபஞ்ச�ம் இந்&க்களின் கட்டடக்கைல(ம்! 

இந்*க்களின் உபநிடதங்கள் 0"ம் தத்*வங்களில் ':ரம்மம்' பற்2 �பரிக்கப்பட்'ள்ள*. 

உ�வமற்ற, ஆ� அந்தமற்", எங்6ம் பரந்*, நீக்கமற நிைறந்��ப்பேத :ரம்மம். இந்த உ�வமற்ற 

:ரம்மத�்ன் உ�வ வ(வங்கள்தான் 1வன், �ஷ்N, :ரம்மன் ேபான்ற ெதய்வங்கள். இவ்�தமான 

உ�வற்ற Mல வ(வத்�5�ந்* உ�வானவன்தான் 'வாஸ்*��ஷன்' அல்ல* 'வாஸ்*ேதவன்' 

என்பவன். 

இவைன ைமயமாகைவத்ேத இந்*க்களின் கட்டடக்கைலத்*ைற வளரச்1்=ற்" வந்��க்�ன்ற*. 

இவ்�த உ�வ வ(வான வாஸ்* ��ஷைன வாஸ்* ��ஷ் மண்டல(ம்) என ேமற்ப( கட்டடக்கைல 

#ல்கள் வரண்ிக்�ன்றன. இப்:ரபஞ்சத்ைத இயக்6ம் ��களின் உ�வ வ(வேம இந்த 

வாஸ்*��ஷனா6ம். ஆரம்பத்�ல் எவ்�தம் உ�வற்ற :ரம்மத்�5�ந்* உ�வ வாஸ்* ��ஷன் 

பைடக்கப்பட்டாேனா அவ்�தேம கட்டடக்கைலஞரக்>ம் உ�வற்ற �றசA்ழைல (Environment) 

உ�வவ(வமான கட்டடங்களாக வ(வைமக்6ம்ேபா* அக்கட்டடங்கள் ேமற்ப( வாஸ்*ேதவைனத் 
��ப்�ப்ப'த்*ம் வைக�ேலேய அைமப்பாரக்ள். :ரபஞ்சத்*க்6ம் மனிதரக்>க்6�ைட�;ள்ள 

ெதாடர:்ைனக் கட்டடங்கள் அைமப்ப�;ம் ேபணியவரக்ள் இந்*க்கள் என்ப* இ�5�ந்* 

�லனா�ன்ற*. 

வட்ட�ம், ச&ர�ம், வாஸ்&4�ஷ மண்டல�ம்! 



இந்*க்களின் கட்டடங்கைள=ம், ெபளதத்ரக்ளின் கட்டடங்கைள=ம் ேநாக்6பவரக்ள் ஒன்2ைன 

இல6வாக அ2ந்* ெகாள்வாரக்ள். ெபளத்த கட்டடங்கள், தா* ேகா�ரங்கள் ேபான்றைவ 

வட்டவ(�ல் அைமக்கப்பட்டன. இந்*க்களின் கட்டடங்கேளா ச*ர அல்ல* ெசவ்வக வ(வங்களில் 

அைமக்கப்பட்டன. அFராத�ர நகர, கட்டட அைமப்�த ்*ைற�ைன வட்ட வ(வம் எவ்வள% Qரம் 

பா�த்*ள்ளெதன்பைத ேராலன் ( 1ல்வா என்ற 1ங்களப் ேபரா1ரியர ்ஆராய்ந்* ெதளி% 

ப'த்�=ள்ளார.் சந்ைதைய ைமயமாக ைவத்* உ�வான பண்ைடய அFராத�ர நகைரச ்?ற்2 

வட்ட ஒ8க்�ல் வட்ட வ(வமான தா* ேகா�ரங்கள், இ� ேவ" ஒ8க்6களில் 

அைமக்கப்பட்(�ந்தைத அவர* ஆய்%கள் �லப்ப'த்*ம். வட்ட வ(வம் இயக்கத்ைத உணரத்்*ம். 

ேதாற்ற+ம், அ3%ம், இர%ம், பக;ம் இவ்�தமாக ஒ��த வட்ட ஒ8க்�ல் நக�ம் காலத்ைத 

ேமற்ப( வட்டவ(வம் உணரத்்*ம். ேம;ம் இவ்வட்ட வ(வம் நாம் வா8ம் C�க்6ரிய வ(வ 

இயல்ைப=ம் 62க்6ம். ெபா�ள் +தல்வாதக் ேகாட்பாட்(ைன அ�கம் நம்�ம் ெபளத்தரக்ள் 

வட்டவ(வத்ைதத் ேதரந்்ெத'த்த* ஆசச்ரியமானெதான்றல்ல. 

மாறாக ச*ரவ(வம் ஓர ்இ"�யான, ெதளிவான வ(வம். வட்டத்ைதப்ேபால் இ* இயக்கத்ைதப் 

�லப்ப'த்*வ�ல்ைல. இந்*க்கள் இப்:ரஞ்சதை்த வடக்6, �ழக்6, ெதற்6, ேமற்6 ேபான்ற 

�ைசகளால் உ�வான ச*ர வ(வான ெவளியாக%ம், அவ்ெவளி�ல் ேநரத�்ன் பா�ப்ைப 

இரா1களா;ம் உ�வ�தத்ாரக்ள். ந@ன ெபள�கம் 0"வைதப் ேபால இந்*க்க>ம் 

இப்:ரஞ்சத்ைத ஒ��த ெவளி-ேநர (Space- Time) அைமப்பாகத்தான் �ளங்� 

ைவத்��ந்தாரக்ெளன்ப* இ�5�ந்* �லனா�ன்ற*. இவ்�தம் இப்:ரஞ்சதை்தச ்ச*ர வ(வாக 

உ�வ�தத் இந்த்*க்கள் இவ்��க>க்கைமய உ�வாக்கப்பட்ட கட்டடங்கள், நகரங்கள் 

என்பவற்ைற=ம் ச*ர வ(வாகேவ (அல்ல* ெசவ்வக) அைமத்தாரக்ெளன்ப* 

ஆசச்ரியமானெதான்றல்லதான். 

மாறாக ச*ரவ(வம் ஓர ்இ"�யான, ெதளிவான வ(வம். வட்டத்ைதப் ேபால் இ* இயக்கத்ைதப் 

�லப்ப'த்*வ�ல்ைல. இந்*க்கள் இப்:ரபஞ்சத்ைத வடக்6, �ழக்6, ெதற்6, ேமற்6 ேபான்ற 

�ைசகளால் உ�வான ச*ரவ(வான ெவளியாக%ம், அவ்ெவளி�ல் ேநரத�்ன் பா�ப்ைப 

இரா1களா;ம் உ�வ�தத்ாரக்ள். ந@ன ெபள�கம் 0"வைதப் ேபால் இந்*க்க>ம் 

இப்:ரபஞ்சத்ைத ஒ��த ெவளி(Space) ேநர (Time) அைமப்பாகத்தான் �ளக்� 

ைவத்��ந்தாரக்ெளன்ப* �லனா�ன்ற*. இவ்�தம் இப்:ரபஞ்சத்ைதச ்ச*ர வ(வாக உ�வ�த்த 

இந்த்*க்கள் இவ்��களிற்கைமய உ�வாக்கப்பட்ட கட்டடங்கள், நகரங்கள் என்பவற்ைற=ம் ச*ர 

வ(வாகேவா (அல்ல* ெசவ்வக வ(வாகேவா) அைமத்தாரக்ெளன்ப*ம் 

ஆசச்ரியமானெதான்றல்லதான். 

இவ்�தம் ச*ரவ(�ல் அைமக்கப்பட்ட 'வாஸ்*' ��ஷமண்டலத்�ற்ேகற்ப நகரங்கள் அல்ல* 

கட்டடங்கள் அைமக்கப்பட்டன. வாஸ்* ��ஷைன இசச்*ர வ(�ல் இ8த்*ப் :(த்* 

ைவத்��க்6ம் ெதய்வங்கள் ஒவ்ெவா�வ�ம் 1"1" ச*ரங்களாக உ�வாக்கப்பட்டாரக்ள். 

ேமற்ப( ச*ரவ(வான வாஸ்* ��ஷ மண்டலம் ேம;ம் பல 1"1" ச*ரங்களாகப் 

:ரிக்கப்பட்டன. இத்தைகய 

1"ச*ரங்கள் 'படா'க்கள் (Padas) என அைழக்கப்பட்டன. ஒவ்ெவா� 1" ச*ரதை்த=ம் ஒவ்ெவா� 

ெதய்வம் ஆக்�ர�த்��க்6ம். 

வாஸ்* ��ஷமண்டலத�்ன் ைமயப்ப6��ல் பல1" சQரங்கைள உள்ளடக்�ய ெபரிய 

ச*ரெமான்" காணப்ப'ம். இசச்*ரத்ைத :ரம்மனிற்6 உ�வகப்ப'த்�னாரக்ள். 

மண்�க மண்டலம் (படம் 1): 



 

1. :ரம்மா%க்6ரிய*; 4 ச*ரங்கள். 

2. அ'தத் +க்�யத்*வம் வாய்ந்த கட%ள்க>க்6ரிய*; 2 ச*ரங்கள். 

3. ஏைனய கட%ள்க>க்6ரிய*' 1 ச*ரம். 

:ரம்மைனச ்?ற்2 ஏைனய +க்�யமான ெதய்வங்கைளக்ெகாண்ட ச*ரங்க>ம், அவற்2ற்6 

ெவளிப்�றமாக ஏைனய +க்�யம் 6ைறந்த ெதய்வங்கைளக் ெகாண்ட ச*ரங்க>மாக ேமற்ப( 

வாஸ்* ��ஷ மண்டலம் :ரிக்கப்பட்(�க்6ம். வாஸ்* ��ஷ மண்டலத்ைத 32 வைககளில் ச*ர 

வ(�ல் உ�வாக்கலாம். ஒ� ச*ர வ(வான வாஸ்* ��ஷமண்டலத்�5�ந்* 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 

81, ... என்" 1024 1" ச*ரங்கைளக் ெகாண்ட +ப்பத�்ரண்' வைககளில் வாஸ்*��ஷ 

மண்டலத்ைத உ�வாக்கலாெமன்பைதப் பண்ைடய இந்�யக் கட்டடக்கைல #ல்கள் 0"�ன்றன. 

இத்தைகய வாஸ்*��ஷ மண்டலங்களில் 64 1" ச*ரங்கைள உள்ளடக்�ய மண்'க மண்டலம் 

(Manduka mandala), 81 1" ச*ரஙக்ைள உள்ளடக்�ய பரமசா�க்க மண்டலம் (Parama sayika mandala) 

என்பைவ +க்�யமானைவ. 

பரமசா$க்க மண்டலம் (படம் 2): 

 

மண்'க மண்டலத்ைதப் ெபா"தத்வைர�ல் வடக்6-ெதற்6, �ழக்6-ேமற்காகச ்ெசல்;ம் இ� 

அச?்க்களா;ம் +8 ச*ர வ(வ+ம் :ரிக்கப்பட்(�க்6ம். பரமசா�க்க மண்டலத்ைதப் 

ெபா"தத்வைர�ல் +8 ச*ர வ(வ+ம் சமசY்ரற்"ப் :ரிக்கப்பட்(�க்6ம். இவ்�தமாக 

இந்*க்களின் கட்டடக்கைலக் ேகாட்பா'களின்ப( அைமக்கப்பட்(�க்6ம் ஒவ்ெவா� கட்டட+ம் 

(ஆலயேமா அல்ல* இல்லேமா) நகர+ம் உண்ைம�ேலேய இந்*க்களின் பைடப்�த ்தத்*வக் 

ேகாட்பா'கைளப் �லப்ப'த்*ம் 1ன்னங்களாகதத்ான் உ�வாக்கப்ப'�ன்றனெவன்பைத 

அ2ய+(�ன்ற*. இ* சமயத�்ன் பா�ப்� எவ்வள%Qரத�்ற்6 நகர, கட்டடக்கைலத்*ைறகளில் 

உள்ளெதன்பைத ெவளிப்ப'த்*�ன்ற*. வட இந்�யக் கட்டடக்கைல #ல்கள் 0"ம் வாஸ்* 

��ஷ மண்டலத்�ற்6ம், ெதன்னிந்�ய #ல்கள் 0"ம் �ளக்கத�்ற்6�ைட�ல் 1" 1" 

ேவ"பா'கள் நில�யேபா*ம் ெபா*�ல் ெபரிய அள�ல் மாற்ற�ல்ைலெயன்ேற ெகாள்ளலாம். 

ெதன்னிந்�ய ஆலய நகரங்களான ம*ைர, Oரங்கம் ேபான்றவற்2ல் இம்மாற்றத்ைத 

ெவளிப்பைடயாகேவ அவதானிக்க +(�ன்ற*. 



 

அத்�யாயம் 9: இந்&க்களின் நகர அைமப்4ம் அ�ல் சா�$ன் பா�ப்4ம், வைகக)ம்! 

[இந்த அத�்யாயம் Wண்'ம் ��த�் எ8தப்பட்'ள்ள*. ] இந்*க்களின் நகர 

அைமப்�க் கைலையப் பல காரணிகள் நிரண்�த்தன. அ�;ள்ள மண்ணின் அைமப்�, 

அம்மண்ணில் நில� வந்த சா�க் கட்'ப்பா'கள் ேபான்ற ச+தாய அைமப்�+ைற, சாத்�ரங்கள் 

எல்லாேம இந்*க்களின் நகர அைமப்�க் கைல�ல் +க்�ய பாத்�ரத்ைத வ�த்தன. மண்ணின் 

அைமப்� +ைறக்ேகற்ப நிலத்ைத Mன்" வைககளாகப் :ரித்தாரக்ள். 'யங்கள': நீர,் ந�, வளமற்ற 

வறண்ட நிலதை்த இ* 62த்த*. 'அேநாபா': நீர ்வளம் �6ந்த , 6ளிரந்்த ?வாத்�யம் �க்க, வளம் 

ம5ந்த மண்ைணக் ெகாண்ட நிலத்ைத இ* 62த்த*. 'சாதனா': 'யங்கல%'க்6ம், 'அேநாபா'%க்6ம் 

இைடப்பட்ட சாதாரண வைகயான நிலத்ைத இவ்�தம் அைழதத்னர.் மண்ணின் நிறம், மணம், அ* 

எ8ப்�ம் ஒ5, அதன் ?ைவ, இைவெயல்லாம் எவ்�தம் இந்*க்களின் நகர அைமப்�க் கைல�ல் 

பங்காற்2ன என்ப* பற்2, ேமற்6 நாட்டவரான Andras Volwahsan என்பவர ்Living Architecure: Indian 

என்ற #5ல் :ன்வ�மா" 0"வார.் 

"மண்ணின் நிறம், மணம், ஒ5, ?ைவ, அ* த�ம் உணர%் இைவெயல்லாம் �6ந்த கவனத்*டன் 

பரிY5க்கப்பட்டன. மண்ணின் நிறம் அம் மண்ணில் 6(யமரத்த்ப் ெபா�தத்மான சா� மக்கைள 

இனங்காட்(ய*. ெவள்ைள , 1வப்�, மஞ்சள். க"ப்� ஆ�யைவ +க்�யமானைவ. ெவள்ைள நிற 

மண் :ராமணரக்>க்6ம், 1வப்�நிற மண் சத்�ரியரக்>க்6ம், மஞ்சள் நிற மண் 

ைவசய்ரக்>க்6ம், க"ப்� இந்ற மண் Aத்�ரரக்>க்6ம் உரியனவாகக் ெகாள்ளப்பட்டன. 

மண்ணின் ?ைவக்6ம் சா�யைமப்�க்6�ைட�;ம் ெதாடர:்�ந்த*. இனிைமயான மண் 

:ராமணரக்>க்6ம், காரமண் ைவ1யரக்>க்6ம், கசப்பான மண் Aத�்ரரக்>க்6ம், 

உவரப்்��க்க மண் சத�்ரய்ரக்>க்6ம் உரியனவாகக் ெகாள்ளப்பட்டன. தட்'ம்ெபா8* நரிகள் 

ஊைள�'வைதப் ேபாலேவா, நாய்கள் 6ைரப்பைதப் ேபாலேவா அல்ல* க8ைதகள் கத்*வைதப் 

ேபாலேவா ஒ5ெய8ப்�ம் மண்ணிைனத் த�ரக்்க ேவண்'ம்"- [Living Architecure; பக்கம் 44]. 

நில அைமப்:ன் சாய்%ம் கவனத�்ல் எ'த்*க்ெகாள்ளப்பட்ட*. வடக்ைக அல்ல* வட-�ழக்ைக 

ேநாக்�ச ்ெசல்;ம் சாய்ைவக் ெகாண்ட மண்ணின் Wேத நகரம் அைமக்கப்பட ேவண்'ம். ெதற்6 

ேநாக்�ய சாய்% மரணதை்த=ம், ெதன்ேமற்6 ேநாக்�ய சாய்% *ன்பத்ைத=ம், ேமற்6 ேநாக்�ய 

நாய்% வ"ைமைய=ம், ப�ர ்அ3ைவ=ம், வடேமற்6 ேநாக்�ய சாய்% ேபாைர=ம் 

ெகாண்'வ�ெமன இந்*க்கள் நம்:னாரக்ள். பள்ளமான தாழ்ந்த :ரேதசத�்ல் நகரங்கள் 

அைமக்கப்ப'வதான* ஆபத்�ைனக் ெகாண்' வ�ம். 

இவ்�தமாக நகர ்அைமப்பதற்6ரிய நிலம் ெதரி% ெசய்யப்பட்ட*ம் 32 வைககளில் காணப்ப'ம் 

வாஸ்*��ஷ மண்டலத�்ல் ெபா�த்தமான வைக ேசா�டத்�ல் நி�ணத்*வம் ெபற்ற 

6�க்களினால் ெதரி% ெசய்யப்ப'ம். நகரம் ச*ரவ(�ல் (இயலாத பட்சத்�ல் ெசவ்வக வ(�ல்) 

அைமக்கப்ப'ம். 1லவைகயான கட்டடக்கைலச ்?வ(கள் த�ம் தகவல்களின்ப( Cரனமான ச*ர 

வ(வான நகரங்கள் :ராமணரக்>க்6 மட்'ேம உரியெதன்"ம், ஏைனய சா��னைரப் 

ெபா"தத்வைர�ல் ெசவ்வக வ(வான நகரங்களிேலேய வாழ ேவண்'ெமன%ம் அ2ய+(யவதாக 

ேமற்ப( #5ல் #லா1ரியர ்எ'த்*க் காட்'வார.் இவ்�தமாகப் ெபா"தத்மான வாஸ்* ��ஷ 

மண்டல அைமப்� ெதரி% ெசய்யப்பட்' அைமக்கப்ப'ம் நகர அைமப்� :ன்வ�மா" 

காணப்ப'ம். 

1. நகைரச ்?ற்2 ம�ல் அைமக்கப்ப'ம். 

2. வடக்6 ெதற்காக%ம், �ழக்6 ேமற்காக%ம் ெசல்;ம் @�களால் :ரிக்கப்பட்ட பல 1" 1" 

ச*ரங்கைள உள்ளடக�ய ெபரிய 

ச*ரமாக நகர ்காணப்ப'ம். 

3. நகரமான* வடக்6-ெதற்6, �ழக்6-ேமற்காகச ்ெசல்;ம் அகன்ற இ� இராஜ @�களால் 

:ரிக்கப்பட்(�க்6ம். 



4. இவ்�தம் அைமக்கப்ப'ம் இராஜபாட்ைடயான* நகரின் தன்ைமக்ேகற்ப அள�ல் ேவ"ப'ம். 

உதாரணமாக மாநகரக்ைளப் ெபா"த்தவைர�ல் இந்த இராஜபாட்ைட 12 Wட்டரக்ள் 

அகல+ைடயதாக%ம், சாதாரண நகரங்கைளப் ெபா"த்தவைர�ல் 10 Wற்றரக்ள் 

அகல+ைடயதாக%ம், ெவ"ம் சந்ைதைய மட்'ேம ெகாண்டதாக��க்6ம் நகரமா�ன் 8 

Wற்றரக்ள் அள%ைடயதாக%��க்6ம். 

5. நகரிைனச ்?ற்2வர ம�5ன் உட்�றமாக%ம் பாைதெயான்" அைமக்கப்ப'ம். 

இராஜபாட்ைட�ன் அகலத்ைதெயாத்ததாக இப்பாைத��க்6ம். 

இ*த�ர நகரின் எந்த வைகயான �ைச�ல் எந்த வைகயான மக்கள் வாழலாம் என்ப* பற்2=ம் 

பண்ைடய இந்*க்களின் கட்டடக்கைல சம்பந்தமான #ல்கள் 0"�ன்றன. இைவெயல்லாேம 

வாஸ்*��ஷ மண்டல ��களின(ப்பைட�ல் பல்ேவ" ெதா3ல்கைள=ம், சா�கைள=ம் 

உள்ளடக்�ய நகரங்கள் அைமக்கப்பட ேவண்'ெமன்பைத வ5="த்*�ன்றன. �க எளிைமயான 

நகர அைமப்�த ்�ட்டப்ப( :ராமணரக்ள் நகரின் வடக்6ப் ப6��ல் வாழ்ந்*, ெதா3ல் ெசய்* 

வரேவண்'ம். இ*ேபால் சத்�ரியரக்ள் �ழக்�;ம், ெதன்�ழக்�;ம், ைவTயரக்ள் ெதற்�;ம், 

Aத்�ரரக்ள் ேமற்�;ம் வ1க்க ேவண்'ம்.இ* +(யாத�டத்*, 6ைறந்த* 6(��ப்�கள் சா� 

அ(ப்பைட�ல் :ரிக்கப்பட்' அைமக்கப்பட்ட(�க்க ேவண்'ம். ேமற்ப( உப:ரி%கள் 

சம்பந்தமான இன்Dெமா� ���ன்ப( :ராமணரக்ள், ேசா�டரக்ள், காவல்*ைற தைலைமயகம், 

அரச அ�காரிகள் ேபான்ேறார ்வா8�டங்கள் வடக்�;ம், வடேமற்�;ம்,ெபாற்ெகால்லரக்ள் 

ேபான்ற ெதா3லாளரக்ள் வா8ம் ப6�கள் ெதன்�ழக்�;ம், 1ைறய�காரிகள் , ேபார@்ரரக்ள், 

இைடயரக்ள், Wனவரக்ள் ேபான்ேறார ்வா8�டங்கள் ெதன் ேமற்�;ம், சந்ைத வட�ழக்�;ம், 

அரண்மைனகள் ேபான்றைவ �ழக்�;ம் அைமந்��க்க ேவண்'ம். இைவெயல்லாம் 

இந்*க்களின் நகர அைமப்�த ்*ைற�ல் சா� வ�தத் பங்�ைனத் *லாம்பரமாக 

ெவளிக்காட்'�ன்றன. 

பண்ைடய இந்�ய நகர வைககள்: 

இவ்�தமாக வாஸ்*��ஷ ��க>க்ேகற்ப �ராமங்கள், நகரங்கள் மற்"ம் ேகாநகரங்கள் 

அைமக்கப்பட்டன. தண்டகம்,, சரவ்ேதாபாத்ரா, நந்�யாவரத்்தம், பத்மம், ?வாஸ்�கம் :ரஸ்தரம், 

கா+காண்ட, ச�ர+்கா, :ரHரண்ம், பராகம், O:ர�ஷ்டம்... இவ்�தமாகப் பல்ேவ" வைககளில் 

இைவ �ளங்�ன. இவற்2ல் 1ல 12ய நகரங்கள், �ராமங்க>க்6ப் ெபா�த்தமாக��ந்தன. 

உதாரணமாக தண்டகம் வைக�ைனக் 0றலாம். நீளக்ேகால் (தண்டம்) ேபான்" நீண்ட @�கைள 

வ்டக்காக%ம், �ழக்காக%ம் ந'�ல் நான்6 சந்*க்கைளக் ெகாண்' �ளங்�ய இதத்ைகய 12ய 

நகரங்கள் அல்ல* �ராமங்கள் இ� :ரதான வா�ல்கைளக் ெகாண்' �ளங்�ன. நந்�யாவரத்த் 

ேபான்ற வைக நகரங்கள் ஆலயத்ைத ைமயமாகக் ெகாண்' �ளங்�ன. வடக்6-ெதற்6, �ழக்6-

ேமற்6 என, ைமயத்�ல் சந்�க்6ம் இ� :ரதான @�க>டன், ம�ல்க>ம் ெகாண்' �ளங்�ய 

வைககளில் +க்�யமான* ?வாஸ்�கா வைக. இ*ேவ எல்லாவைககளி;ம் :ரபல்யமான*. 

ஊரின் �ழக்6 , ெமற்6ப் ப6�களில் வடக்6 ேநாக்�ய @�களின் எண்ணிக்ைக Mன்", நான்6, 

ஐந்* ,ஆ" அல்ல* ஏழாக��ப்:ன் அவ்�தமாக அைமக்கபப்'ம் நகரங்கள் அல்ல* �ராமங்கள் 

:ரஸ்தரம் என அைழக்கப்பட்டன. :ரHரண் அைமப்:ல் �ழக்6 ேநாக்� நான்6 வ3க>ம், வடக்6 

ேநாக்� எட்', ஒன்ப*, பத்*, ப�ெனான்" அல்ல* பன்னிரண்' வ3களில் @�கள் காணப்பட்டன. 

பராகத்�ல் வடக்6 ேநாக்�ப் ப�ெனட்(5�ந்* இ�பத்�ரண்' வ3க>ம், �ழக்6 ேமற்காக ஆ" 

வ3க>ம் அைமந்��ந்தன. நந்�யாவரத்த்ப் C�ைனெயாத்*ச ்1"1" @�கைள=ம், 

சந்*க்கைள=ம் ஊரின் உட்�றமாகக் ெகாண்(�ந்த நந்�யாவரத்்த வைக ஊரக்ளில் �ழக்6-

ேமற்காக ஐந்* வ3க>ம், வடக்6 ேநாக்�ப் ப�ன்Mன்25�ந்* ப�ேன8 வ3க>ம், அத்*டன் 

நான்6 �ைசகளி;ம் :ரதான வ3கள் காணப்பட்டன. தாமைரப் C�ைனெயாத்த பத்மம் 

வைக�லான அைமப்:னில் �ழக்6-ேமற்காக ஏ8 வ3க>ம், ெதற்6-வடக்காக Mன்25�ந்* 

ஏ8வைர�லான வ3க>ம் காணப்பட்டன. பண்ைடய ம*ைர மாநகர ்தாமைர 

வ(வைமந்��ந்தைதப் பரிபாடல் �ளக்6ம். பண்ைடய நகரங்களிெலான்றான கைலகளில் 1றந்* 

�ளங்�ய காஞ்1 நகர ்தண்(யலங்காரத�்ல் ேதாைக �ரித்தா'ம் ம�;க்6 

ஒப்:டப்பட்(�ப்பைதச ்?ட்(க்காட்'ம் நா.பாரத்த்சார� தன* 'பழந்த�ழர ்கட்டடக்கைல=ம் 

நகரைமப்�ம்' என்Dம் ஆய்% #5ல் ம7ரம் என்ெறா� :ரி%ம் நகர அைமப்� வ(வங்களில் 

இ�ந்��க்கலாம் என்பார.் 

இைவ த�ர ேவ"வைகயான 1ல வைகக>ம் காணப்ப'�ன்றன. இதத்ைகய வைகயான 

நகரங்கள் 62ப்:ட்டெதா� சா�க்6 மட்'ேம=ரியதாக �ளங்�ன. உதாரணமாகக் ேகட்டாைவக் 

62ப்:டலாம். இந்தவைக நகரத�்ல் Aத்�ரரக்ள் மட்'ேம வாழ அDம�க்கப்பட்டனர.் 

இந்த்*க்களின் சா�வ3ச ்ச+தாயத்�ல் தாழ்ந்த ப(�ல் இ�ந்த காரணத�்னால் Aத�்ரரக்ள் 

Cரணத்*வமற்ற மனிதரக்ளாகக் க�தப்பட்டனர.் இதனால் இவரக்ள் மட்'ேம வாழ 

உ�வாக்கப்பட்ட நகரங்க>ம் Cரணத்*வமற்றைவயாகேவ அைமக்கப்பட்டன. எந்த�த 

+க்�யமான ைமயப்ப6�ைய=ம் ெகாண்(ராத வைக�ல், +க்�ய*வம் 6ைறந்த நிைல�ல் 



இத்தைகய நகரங்களின் அைமப்� காணப்பட்ட*. ச+தாயத�்ல் +க்�யத்*வமற்ற ப(�ல் 

வாழ்ந்த Aத்�ரரக்ளின் நிைலைய ேமற்ப( நகரங்களின் நகர அைமப்� ெவளிப்ப'த்*�ன்ற*. 

அேத சமயம் இந்*க்கள் ெப�ம்பா;ம் ச*ர அல்ல* ெசவ்வக வ(வங்களிேலேய கட்டடங்கள், 

நகரங்கைள அைமத்தா;ம் வட்டவ(�;ம் 1ல சமயங்களில் அைமக்கத்தான் 

ெசய்தாரக்ெளன்பைத Andras Volwahsan தன* Living Architecure: Indian #5ல் ?ட்(க்காட்'வார.் 

அதற்காக மண்'க மண்டல அ(ப்பைட�ல் அைமந்த வட்ட வ(வ நகர ்அைமப்� வ(வங்கைளச ்

?ட்(க் காட்'வார.் இ�ந்தா;ம் ெபா*வாக ெப�ம்பா;ம் பண்ைடய இந்*க்கள் பா�த்த 

வ(வங்கள் ச*ரங்கள் அல்ல* ெசவ்வகங்களாகேவ��ந்தன. 

இந்*க்களின் நகர அைமப்�க் க்ைல�ல் சமயம், சா� ேபான்றவற்2ன் பங்களிப்ைப அல்ல* 

பா�ப்ைபப் பண்ைடய இந்*க்களின் கட்டடக்கைல மற்"ம் நகரைமப்�க்கைல பற்2ய #ல்கள் 

வழங்6ம் தகவல்கள், மற்"ம் காணப்ப'ம் பழைம�ன் 1ன்னங்கள், காணிப்ெபயரக்ள் ஆ�யன 

தற்ேபா*ம் ெவளிப்ப'த்� நிற்�ன்றன. இவ்�தமாக நகர அைமப்�க்கைல�ைன சமயம், 

ச+தாயத்�ல் நில�ய சா� அைமப்�, காலநிைல, நில அைமப்�, பா*காப்� எனப் பல்ேவ" 

காரணிகள் பா�த்தன. சங்ககாலத்�ல் த�ழர ்ஊரைமப்பான* எவ்�தம் +ல்ைல, 62ஞ்1, 

ம�தம், ெநய்தல் மற்"ம் பாைல ஆ�ய நில அைமப்�களால் ேவ"பட்' �ளங்�ன என்பைதச ்

சங்க இலக்�யங்கள் Mலம் அ2ய +(=ம். ேம;ம் ஆரம்பத்�ல் நகரங்கள் அைமக்கப்பட+ன்னர ்

ஆரியக் 68க்களினால் அைமக்கப்பட்ட �ராமங்களின் அைமப்� +ைற பற்2=ம் அ2ய 

+(�ற*. ெபரியெதா� �ைள�ட்'ப் பரந்தெதா� மரத்�ைன ைமயமாக ைவத்*க் �ராமங்கள் 

அைமக்கப்பட்டன. அம்மரங்களின் Hழமரந்்* அக்�ராமத்* +�யவரக்ள் ஊரப்்:ரச1்ைனக>க்6 

ஆேலாசைனகள், Xரப்்�க் 02னாரக்ள். ேம;ம் இப்:ரபஞ்ச+ம், இங்6 காணப்ப'ம் அைனத்*ம் 

எதைன ைமயமாக ைவத்*ச ்?ழல்�ன்றனேவா அந்த ஒ8க்�ைனேய அம்மரங்கள் 

:ர�நி�ப்ப'த்*வதாக%ம் அன்ைறய இந்*க்கள் க��னாரக்ள் என்பைத=ம் ேமற்ப( #ல்கள் 

�ளக்6வைத அ2ய +(�ற*. 

ஸ்தப� ைவ.கணப� இரண்டாவ* உலகத் த�ழ் மாநாட்'க் ைகேயட்(ல் ஊரைமப்�க்கைல' 

பற்2ெயா� �ரிவான கட்'ைர எ8�=ள்ளார.் அ�ல் மயமதத்�ெனா� :ரிவான 1ற்ப#ல் 

நகரைமப்�ப் பற்2=ம் �வரிப்பதாக அவர ்க�*வைத நா.பாரத்த்சார��ன் 'பழந்த�ழர ்

கட்டடக்கைல=ம் நகரைமப்�ம்' ?ட்(க் காட்'ம். இவ்�தமாக 'மயமத' அ(ப்பைட�லைமந்த 

ஊரைமப்பான* அதன் ?ற்றள�ன் அ(ப்பைட�ல் ஐந்* வைககளாகப் :ரிக்கப்பட்(�ந்தைத=ம் 

அ2ய +(�ற*. 20,000தண்டங்கைளச ்?ற்றளவாகக் ெகாண்ட �ராமம் (ஒ� தண்டெமன்ப* 

நான்6 +ழங்கைள அல்ல* ப�ெனா� அ(கைளக் 62த்த*)., 40,000 தண்டங்கைளச ்?ற்றளவாகக் 

ெகாண்ட �ராமம், 60,000 தண்டங்கைளச ்?ற்றளவாகக் ெகாண்ட �ராமம், 80,000 தண்டங்கைளச ்

?ற்றளவாகக் ெகாண்ட �ராமம், 1,00,000 தண்டங்கைளச ்?ற்றளவாகக் ெகாண்ட �ராமம் எனக் 

�ராமங்கள் பல்ேவ" அள%களில் அைமக்கப்பட்டன. இவ்�தமான �ராமங்களின் இ�ப�ெனா� 

பாகத்�ல் மட்'ேம @'கள் கட்ட ஒ*க்கப்பட்டன. எஞ்1யவற்2ல் �ைளநிலங்கள், நீரந்ிைலகள், 

ேமய்சச்ல் நிலங்கள், ��ட்சங்க>க்6, ேதாப்�க்க>க்ெகன ஒ*க்கப்பட்டன. இவ்�தமாக நகர 

அைமப்பான* �ராமம், ேகடம், கரவ்டம், *ரக்்கம், நகரம் ,ேகாநகெரனப் பரிணாம வளரச்1்=ற்" 

வந்தைத ேமற்ப(க் கட்டடக்கைல/நகரைமப்� #ல்கள் 62க்�ன்றன. இவ்வத�்யாயத�்ல் 

பண்ைடய இந்*க்களின் நகர அைமப்�க் கைலபற்2=ம், வைககள் பற்2=ம், அ�ல் சா��ன் 

பா�ப்�ப் பற்2=ம் பாரத்்ேதாம். இனிவ�ம் அத�்யாயத்�ல் பண்ைடய இந்*க்களின் 62ப்பாகத ்

த�ழரக்ளின் ெதன்னிந்�ய நகரங்கள் பற்2ச ்12* பாரப்்ேபாம். 

 

நல்ர ்இராஜதானி: நகர அைமப்4! அத்�யாயம் பத்&: பண்ைடய த"ழரக்ளின் ஆலய, 

&ைற�க, ேகா நகரங்கள்! 

பண்ைடய த�ழரக்ள் தைரவ3யாக மற்"ம் கடல்வ3யாக பாரதத்�ன் ஏைனய 

நகரங்க>டன் மட்'மல்ல கடல்கடந்*ம் ஏனய நா'க>டெனல்லாம் வணிகம் ெசய்* 1றப்�ற்" 

�ளங்�யைத வரலா" 0"ம். யவனரக்ள், அேர:யரக்ெளல்லாம் கடல்கடந்* த�ழகம் வந்* 

வரத்்தகம் ெசய்தைத வரலாற்ற2ஞரக்ளின் :ரயாணக் 62ப்�கள், பண்ைடயத ்த�ழ் 



இலக்�யங்களில் காணப்ப'ம் தகவல்கள், அகழ்வாராய்ச1்கள் மற்"ம் வரலாற்"ச ்

1ன்னங்கெளல்லாம் �லப்ப'த்*ம். �ழக்�ந்�யத ்X%கள் 0ட்டதை்த உள்ளடக்�ய சாவகம் 

(இன்ைறய இந்ேதாேனTயா), ஈழம், காழகம் (பரம்ா) ேபான்ற நா'க>டெனல்லாம் த�ழரக்ளின் 

வரத்்தகம் ெகா( கட்(ப் பறந்த*. 

யவனரக்ள், அேர:யரக்ெளல்லாம் த�ழகத்*டன் �யாபாரம் ெசய்* வந்தாரக்ள். இவரக்ைளப் 

பற்2 'பயனற வ2யா யவனர ்இ�க்ைக=ம் / கலந்த� ���ற் �லம் ெபயர ்மாக்கள் / கலந்�னி 
*ைற=ம் இலங்6நீர ்வைரப்�ம்' என%ம், 'ெமா3 ெபயர ்ேதத்ேதார ்ஒ3யா �ளக்கம்' என%ம் 

1லம்�ம், 'ெமா3பல ெப��ய ப3நீர ்ேதஎத்*ப் / �லம்ெபயர ்மாக்கள் கலந்�னி *ைற=ம் / 

+ட்டாச ்1றப்:ற் பட்(னம்' எனப் பட்(னப்பாைல=ம் 0"ம். �ேரக்கரக்ைள=ம் , ேராமரக்ைள=ம் 

யவனரக்ெளன 1றப்�ப் ெபயர ்ெபற்2�ந்தாரக்ெளன ம�ைல Yனி. ேவங்கடசா� 0"வார.் 

வணிகத்�ன் ெபா�ட்'த் த�ழகம் வந்த யவனரக்ள் வணிகத்�ல் மட்'�ன்2 ேவ" 1ல 

ெதா3ல்கைள=ம் ெசய்தைத=ம் அ2ய +(�ற*. ம*ைர�ன் ெகாற்ைகத் *ைற+கம் த�ழ் 

வாணிபத�்ல் 1றந்* �ளங்�ய*. ேகாட்ைட ம�ல்க>டன் �ளங்�ய ம*ைர�ன் ேகாட்ைட 

வா�ல்கைள யவன @ரரக்ள் காத்* நின்றைத 'க(ம�ல் வா�ல் காவ5ற் 1றந்* / அடல்வாள் 

யவனரக்்6 அ�ரா* �க்6' எனச ்1லம்�ம், 'மந்�ைக வைளஇய ம2ந்*@ங்6 ெச2%ைட / 

ெமய்ப்ைப �க்6 ெவ�வ�ந் ேதாற்றத்* / வ5�ணரி யாக்ைக வன்கண் யவனர'் என +ல்ைலப் 

பாட்'ம் 0"ம். இ*த�ர யவனரக்ள் தச?்த் ெதா3;ம் 1றந்* �ளங்�யைத மணிேமகைல�ன் 

'யவனத் தசச்ர'் பற்2க் 0"ம் வரிகள் ெதரி�க்6ம். �*சே்சரிக்கண்ைம�ல் அரிக்கேம' என்Dம் 

ப6��ல் நிகழ்ந்த அகழ்வாரய்ச1்கள் யவனரக்ள் கண்ணா( மணிகைளச ்ெசய்வ�ல் 1றந்* 

�ளக்�யைத எ'த்*க் காட்'ம். 

�.+.இரண்டாம் ஆண்(5�ந்ேத த�ழ் வாணிகர ்இலங்ைகக்6ச ்ெசன்" வாணிபம் ெசய்தைத 

அFராத�ரத�்ல் கண்ெட'க்கப்பட்ட :ரா� எ8த்*க் கல்ெவட்' 0"ம். த�ழரக்ைளப் 

ெபா"தத்வைர�ல் ப�வக்காற்2ன் உத��னால் ந'க்கட5ல் �ைரவாகப் பயணிக்6ம் 

அ2�ைனப் பண்ைடய காலத்�ல் யவனரக்>க்6 +ன்னேர அ2ந்��ந்ததாக அ2ய +(�ற*. 

இதன் காரணமாக யவனரக்ள் கைரேயாரமாக நீண்டகாலக் கடற்:ரயாணம் ெசய்*தான் த�ழகத் 
*ைற+கங்கைள வந்தைடந்தாரக்ள். �.:.+தல் #ற்றாண்டல�ல்தான் அவரக்ள் இவ்வ2�ைனப் 

ெபற்" ந'க்கட5<' ப�வக்காற்2ன் உத�ெகாண்' +தன்+தலாக +12த் *ைற+கத்�ற்6 

வந்ததாக அ2ய +(�ற*. த�ழரக்ளின் கடல் கடந்த வாணிபம் காரணமாகப் பண்ைடய 

த�ழகத�்ல் பல *ைற+கப் பட்(னங்கள் �கழ்ெபற்" �ளங்�ன. த�ழகத�்ன் �ழக்6க் 

கைர�ல் �கழ்ெபற்" �ளங்�ய பட்(னங்களாக வங்காளக் கட5ல் ெகால்லத்*ைற, 

எ�ற்பட்(னம் (ேசாபட்(னம்), அரிக்கேம', கா�ரிப்Cம்பட்(னம் (Cம்�கார)், ெதாண்(, ம�ங்ைக 

(ம�ங்0ரப்் பட்(னம்), ெகாற்ைக ஆ�யவற்ைறக் 62ப்:டலாம். இத்*ைற+கப் 

பட்(னங்கெளல்லாம் :றகாலத்�ல் மைறந்* �ட்டன. இேத சமயம் த�ழகத�்ன் ெதற்6க் 

கைர�ல் கன்னியா6மரி�ல் 6மரி *ைற+கப் பட்(னமாக%ம், �ண்ணிய நகராக%ம் 

�கழ்ெபற்" �ளங்�ய*. 

இ* த�ர பண்ைடய த�ழகத்�ன் ேமற்6க் கைர�ல் அர:க் கட5ல் மங்க]ர,் நற%, ெதாண்(, 

+12 ேபான்றைவ �ளங்�ன. 

ம*ைர பண்ைடய த�ழகத்�;ம் �கழ்ெபற்" �ளங்�ய +க்�யமான நகர.் ம*ைர 

இராஜதானியாக, ஆலய நகராகப் �கழ்ெபற்" �ளங்�யைத த�ழ் இலக்�ய #ல்கள் 

�ளக்6�ன்றன. நான்மாடக்0டல், ஆலவாய் எனப் �கழ்ெபந்" �ளங்�ய ம*ைர Mன்" 

பக்கங்களி;ம் ைவையைய அக3யாக%ம், ம�ைலெயாட்( இன்Dெமா� அக3ைய=ம் ெகாண்' 

�ளங்�ய*. . ம*ைரையப் ேபால் அன்"ம் இன்"ம் �கழ்ெபற்" �ளங்6ம் நகர ்காஞ்1. 

பண்ைடயச ்ேசாழரக்ளின் தைலநகராக �ளங்�ய உைற7ர,் ேசரரின் தைலநகராக �ளங்�ய 

வஞ்1 ஆ�ய நகரக்ள் காலப்ேபாக்�ல் தம் +க்�யத்*வத்ைத இழந்* �ட்டன. 

இத்தைகய நகரக்ள் பற்2 இனிச ்12* பாரப்்ேபாம். அதற்6 +ன் ெதன்னிந்�ய ஆலய 

நகரங்க>க்6ம், வட இந்�ய ஆலய நகரங்க>க்6�ைட�ல் நில%ம் ேவ"பாட்(ைன=ம் அ2ந்* 

ெகாள்ேவாம். வாஸ்*��ஷக் ேகாட்பா'கைளப் ெபா"தத்வைர ெதன்னிந்�யக் ேகாட்பா'கள் 

தத்*வாரத்்தரீ��ல் வட இந்�யக் ேகாட்பா'களி5�ந்* 12* �ல���ப்பைத அ2ய 

+(�ற*. 

ெதன்னிந்�யக் ேகாட்பா'களின்ப( :ரதான ஆலயம் அைமந்*ள்ள ைமயப்ப6� ஆ�, அந்தமற்ற, 

உ�வற்ற :ரம்மா%க்6ரியதாக%ம், இதைனச ்?ற்2 ம�5ைனக் ெகாண்டதாக%ம், 

இதைனய'த்* ஏைனய ெதய்வங்க>க்6ரிய ப6��ைனக் ெகாண்டதாக%ம், அதற்க'த்* 

மனிதரக்>க்6ரியதாக%ம், அ'த்* ேபய்கள்,Cதகணங்க>க்6ரியதாக%ம் அைமந்��ப்பைத 

அ2ய +(=ம். வட இந்�ய வாஸ்* ��ஷ மண்டலக் ேகாட்பா'கள் பைடப்ைபப் பற்2க் 02னால் 

ெதன்னிந்�யக் ேகாட்பா'கேளா பைடக்கப்பட்ட :ரபஞ்சத்�ல் நில%ம் ஒ8ங்ைகப் பற்2க் 



0"வைத அ2ய+(�ற*. இன்ைறய ம*ைர மற்"ம் Oரங்க நகரக்ளின் அைமப்� இதைனதத்ான் 

�லப்ப'த்*�ன்றன. இனிச ்12* �ரிவாகப் பண்ைடய த�ழரக்ளின் *ைற+க மற்"ம் ஆலய, 

ேகா நகரக்ைளப்பற்2ப் பாரப்்ேபாம். 

ம&ைர மாநகர!் 

த�ழரக்ளின் சரித�்ர +க்�யத்*வம் வாய்ந்த நகரக்ளில் :ரதானமான* ம*ைர. �.+.�5�ந்*, 

+தற் சங்கம், இைடச ்சங்கம் , கைடச ்சங்கம் எனப் பல காலகட்டங்கைளக் கடந்* :ன்னர ்

நாயக்கர ்காலத்�;ம் �கழ்ெபற்" �ளங்� இன்"ம் த�ழரக்ளின் �ண்ணிய C�யாக �ளங்6ம் 

நகர�*. இன்ைறய ஆலயநகரமான ம*ைர ��மைல நாயக்கரின் ம*ைர. பாண்(யரக்ளின் 

காலகட்டங்களிெலல்லாம் தைலநகராக �ளங்�ச ்1றந்த ம*ைர :ன்னர ்நாயக்கர ்

காலகட்டத்�ல் 12*காலம் ��1ர�ரத்ைதத ்தைலநகராகக் ெகாண்' �ளங்�ய*. அதைன 

மாற்2 Wண்'ம் ம*ைரையேய தைலநகராக்�, �* மண்டபம், ெதப்பக்6ளம், 

அரண்மைணகெளனக் கைலச ்ெசல்வங்களால் நிைறத்தவர ்��மைல நாயக்கர.் பண்ைடய 

ம*ைர�ன் அரன்மைண இன்ைறய ம*ைர�ல் காணப்ப'ம் 'அந்�க்கைடப் ெபாட்டல�ேக'=ள்ள 

கைட@X�5�க்6ம் பைழய ேகாட்ைடப் ப6�யா��க்கக் 0'ெமனக் க�*வார ்'பழந்த�ழர ்

கட்டடக்க்ைல=ம் நகரைமப்�ம்' #5ல் நா.பாரத்்தசார�. ேமற்ப( #5ல் ம*ைர நகரம் பற்2ய 

நல்லெதா� ஆய்%க் கட்'ைர�ைன சங்கால #ல்கள் த�ம் தகவல்களின் அ(ப்பைட�ல் 

எ8���க்�ன்றாரவர.் பாண்(யரின் ம*ைர எவ்வள% ெதான்ைம வாய்ந்தெதன்பதர6்ப் பல 

சான்"க>ள. �.+.4 அல்ல* 5ஆம் ஆண்டள�ல் ெவளிவந்ததாகக் க�தப்ப'ம் இராமாயணம், 

மகாபாரதம் ேபான்ற வடெமா3 இ�காசங்கள் பாண்(யைரப் பற்2க் 0"�ன்றன. இலங்ைக�ன் 

மகாவம்ச+ம் �.+.478இல் �சயன் பாண்(ய6மாரிெயா�த்�ைய மணந்தைதக் 0"ம். 

�.+.3இல் வாழ்ந்த அேசாகமன்னனின் கற்Vண் கட்டைளகளில் Mேவந்தரக்ள் 

62ப்:டப்பட்'ள்ளாரக்ள். பல்ேவ" கா�யங்க>ம் இலக்�ய #ல்க>ம் ம*ைரையச ்1றப்:த்*க் 

0"�ன்றன. 'மாட ம*ைர', 'ம*ைர MQர'், 'மணி ம*ைர', 'வானவர ்உைற=ம் ம*ைர', 

'மாண்�ைட மர:ன் ம*ைர', 'ஓங்6 Yர ்ம*ைர', 'மண ம*ைர' எனப் பல்ேவ" ெசாற்ெறாடரக்ளால் 

1றப்:த்*க் 0"ம் 1லப்ப�காரம். 'ம*ைரப் ெப�நன் மாநகர'் என மணிவாசகர ்பா'வார ்

��வாசகத�்ல். 

'�க்6�கழ் எய்�ய ெப�ம்ெபயர ்ம*ைர' என ம*ைரக் காஞ்1 ெப��த+"ம். 'த�ழ் ெக8 0டல்' 

எனப் �றநா<"ம், 'பா' த�ழ் வளரத்த் 0டல்' என இன்Dெமா� த�ழ்ப் பாடெலான்"ம் 

ம*ைர�ன்மாண்:ைன எ'த்*ைரக்6ம். ��ைளயாடற்�ராணம்  '..  ம� தப8 ?ைத �ல6 

�*ைமத� நி��க8 ம�ல்த8% ம*ைர நகர'் என்"ம், 'அல�ல் வண்�க8ைடய ம*ைர' என%ம், 

'நகரக்ட் ெகல்லாம் பயனா நகர ்பஞ்சவந்தன் ம*ைர நகர'் என்"ம் �க8ம். இவ்�தமாகச ்

1றப்�ற்" �ளங்�ய* பாண்(யரக்ளின் தைலநகராக அன்" �ளங்�ய ம*ைர மாநகர.் 

சங்கத்ெதாைக #ல்களிெலான்றான பரிபாடல் ம*ைர நாகர ்பற்2ப் :ன்வ�மா" 0"ம்: 

'மாேயான் ெகாப்Cழ் மலரந்்த தாமைரப் 

Cெவா' �ைர=ம் YIர-் C�ன் 

இதழ்கத் தைனய ெத�வம் இதழகத ்

த�ம் ெபா6ட் டைணத்ேத அண்ணல் ேகா�ல் 

தா�ன் அைனயர ்தண்ட�ழ்க் 6(கள் 

தா*ண் பறைவ அைனயர ்பரி1ல் வாழ்நர ்

C�Dட் :றந்ேதான் நா�Dட் :றந்த 

நான்மைறக் ேகள்� ந�ல்6ரல் எ'ப்ப 

ஏம் இந்*�ல் எ8தல் அல்லைத 

வா3=ம் வஞ்1=ம் ேகா3=ம் ேபாலக் 

ேகா3�ன் எழா* எம்ேப�ள் *�ேல' 

மாேயானா�ய ��மா5ன் உந்��லைமந்த தாமைர மலைரெயாத்* அைமந்��ந்ததாம் ம*ைர. 

அத்*டன் அதன் ெத�க்கெளல்லாம் அம்மலரின் இதழ்கைளப் ேபால%ம், மன்னனின் அரன்மைண 

அம்மலரின் ந'�;ள்ள ெபா6ட்ைட=ம், நகரத் த�ழ் மாந்தர ்அம்மலரின் தா*க்கைள=ம், 

அதைன பரி1ல் ெபா�ட்' நா(வ�ம் �லவர ்ெப�மக்கள் தா*ண்ண வ�ம் வண்'கைள=ம் ஒத்* 

�ளங்�யதாக ேமற்ப( பாடல் 0"ம். 

ம*ைர�ன் ேதாற்றம் பற்2த் ���ைளயாடற்�ராணத்�ல் பல �ராணக் கைதக>ள. அதன்ப( 

பண்ைடய ம*ைர மாநகர ்இ�ந்த ப6��ல் +ன்னர ்கடம்ப வனத்*டன் 0(ய 

மண�ெரன்DேமாIர ்இ�ந்ததாக%ம், அதைனத ்தைலநகராகக் ெகாண்' 6லேசகரப் 

பாண்(யெனன்Dம் மன்னன் ஆட்1�ரிந்* வந்ததாக%ம், அவன் கன�ல் ேதான்2ய 1வெப�மான் 

கடம்பவனத்ைத அ3த்* நகரமாக்கப் பணிதத்தாக%ம், அதன் ெபா�ட்' அம்மன்னன் 



அவ்வனத�்;ள்ள ெபாற்றாமைரக் 6ளத�்ல் நீரா(ப் :ன்னர ்காட்ைட அ3த்* நகைர 

உ�வாக்�யதாக%ம் அ2ய +(�ற*. நகைர உ�வாக்6ம் சமயம் 1த்தர ்வ(�ல் வந்த 

1வெப�மான் நகர+ம், ஆலய+ம், ேகா�ர+ம் 1ற்ப#ல்களின் ��ப்ப(, 1வாகமங்களின் 

வ3ப்ப( அைமய வ5="த்� மைறந்ததாக%ம், அதன்ப( ம�ல்கள், மண்டபங்கள், ேகா�ரங்கள், 

அக3கள், ஆ�யவற்"டன் Wனாட்1 அம்மன ஆலயம் ேபான்றைவ அைமக்கப்பட்டதாக%ம் 

���ைளயாடற் �ராணம் 0"ம். இவ்�தமாக அைமக்கப்பட்ட நகரான* அரச@�கள், அந்தணர ்

@�கள், வணிகர ்ெத�க்கள்,ேவளாளர ்ெத�க்கள், கைட@�கள், பலர ்0(ேபச அம்பலங்கள், 

மாடமாளிகைளகைள உள்ளடக்க்�ய ெப�ந்ெத�க்கள், ஆைன மற்"ம் 6�ைரக் 0டங்கள், 

ேதரச்ச்ாைலகள், கல்�க் 0டங்கள், ெபாய்ைககள், Cங்காக்கெளல்லாம் ெகாண்' 

�ளங்�யைத=ம், நகரின் வட�ழக்6த ்�ைச�ல் மன்னனின் அரன்மைணைய=ம் ெகாண்' 

�ளங்�யைத=ம் ேமற்ப( ���ைளயாடற்�ராணத்�5�ந்* அ2ந்* ெகாள்ளலாம். 

நான்மாடக் 0டல், ஆலவாய் மற்"ம் ம*ரா நகெரனப் பல்ேவ" ெபயரக்ளில் ம*ைர 

அைழக்கப்பட்டத்தற்6க் காரணங்கைளத் ���ைளயாடற்�ராணம் 0"ம். 1வனின் 

சைட+(�;ள்ள சந்�ரக்கைல�ன் ம*ரமயான அ+தம் நகைரத் Qய்ைமயாக்�யதால் 

அந்நக�க்6 ம*ரா நகெரன்Dம் ெபயர ்ஏற்பட்டதாம். இ*ேபால் ஒ�சமயம் வ�ணன ம*ரா நகைர 

அ3க்6ம் ெபா�ட்' ஏ8 ேமகங்கைள=ம் நகைர ேநாக்� ஏ� �ட்டேபா* பாண்(ய மன்னனின் 

ேவண்'ேகா>க்ேகற்ப 1வெப�மானால் அத்தாக்6தைலெய�ரத்்* ஏ� �டப்பட்ட நான்6 

ேமகங்க>ம் நகரின் நான்6 எல்ைலகளி;ம் நான்6 மாடங்களா� வ�ணனின் தாக்6தல்கைள 

+2ய(த்ததாக%ம் அதனாேலேய நகர ்நான்மாடக் 0டெலன அைழக்கப்பட்டதாம். இைவேய 

:ன்னர ்��வாலவாய், ��நள்ளா", ��+டங்ைக, ��ந'Eர ்என அைழக்கப்பட்டதாக 

க5த்ெதாைக�ல் நச1்னாரக்்�ன்யர ்0"வார.் 

இ*ேபால் ம*ைர ஆலவாய் என அைழக்கப்ப'வதற்6ெமா� கைத�ைனத் 
���ைளயாடற்�ராணம் 0"ம். அதன்ப( வங்�யேசகரெனன்Dெமா� பாண்(யன் மக்கள் 

ெதாைக ெப��ய ம*ைரைய �ரி%ப'தத் +ைனந்தான். அதற்காக அவன் 1வனிடம் தன் 

+ன்ேனாரக்ளால் வைரய"த்த பைழய நகர எல்ைலகைளத் ெதரியப்ப'த்*மா" 

ேவண்(னானாம். அதற்காகச ்1த்தராக அவன் +ன்னால் ேதான்2ய 1வெப�மான தன் 

ைக�5�ந்த பாம்:ைனப் பாரத்்*ப் பாண்(ய நாட்(ன் எல்ைல�ைன=ம் ம*ைர நகரதை்த=ம் 

மன்னDக்6க் காட்'மா"ம் பணித்தானாம். அப்ெபா8* அந்த அரவம் தான் எல்ைல�ைனக் 

காட்(ய*ம். அ*+தல் நகரம் தன்ெபயரால் அைழக்கப்பட ேவண்'ெமன ேவண்(க் ெகாண்டதாம். 

1த்தரான 1வDம் அதற்�ைசய அந்தப் பாம்பான* Hழ்த�்ைச�5�ந்* தன் வாைல நீட்( 

நகைரச ்?ற்2ச ்ெசன்" வாைலத் தன் வா�ல் ைவத்* எல்ைலகைள உணரத்்�யதாம். அதன்ப( 

மன்னDம் நகர ம�ல்கைள எ8ப்:னானாம். ெதற்�ல் ��ப்பரங்6ன்ற+ம், வடக்ேக இடபக் 

6ன்ற+ம், ேமற்�ல் ��ேவடக+ம், �ழக்�ல் ��ப்Cவண நக�ம் எல்ைலகளாக அைம=ம் 

வண்ணம் ம�5ன் வா�ல்கைள அைமத்தானாம். இந்த ம�ேல ஆலவாய் என அைழக்கப்பட்டதாம். 

அரவத�்ற்6ச ்1த்தர ்ெகா'தத் வாக்�ன்ப( அ*+தல் நக�ம் ஆலவாய் நகெரன 

அைழக்கப்பட்டதாம். இைவெயல்லாம் ம*ைர நக�க்6 ேமற்ப( ெபயரக்ள் வந்ததற்கான 

காரணங்கைளப் பற்2த் ���ைளயாடற் �ராணம் 0"ம் தகவல்கள். 

இைவ த�ர ம*ைர மாநகர ்பற்2ப் பல்ேவ" தகவல்கள் 1லப்ப�காரம், ம*ைரக் காஞ்1 ேபான்ற 

இலக்�ய #ல்களில் ம5ந்* காணப்ப'�ன்றன. அக3கள் காவற்காட்'டன் �ளங்�ன 

('அ��ைள உ'தத் அக3Aழ்' 1லம்�- �றஞ்ேசரி இ"த்த காைத; 183). நகர ்அகநகர,் �றநகெரனப் 

:ரிந்* �டந்த*. 

�ள்ளணி கழனி=ம் ெபா3;ம் ெபா�ந்�, 

ெவள்ளநீரப்் பண்ைண=ம், �ரிநீர ்ஏரி=ம், 

காய்6ைலத் ெதங்6ம், வாைழ=ம், க+6ம், 

ேவய்த�்ரள் பந்த�ம் �ளங்�ய இ�க்ைக; 

அறம்�ரி மாந்தர ்அன்2ச ்ேசராப் 

�றஞ்1ைற MQர ்�க்கனர ்�ரிந்* -என்' (�றஞ்ேசரி இ"தத் காைத 190-195) எனக் 

க%ந்�ய(க>டன் ேகாவலDம் கண்ண�=ம் ம*ைர�ன் �றநகைரச ்ெசன்றைடந்தைதச ்1லம்� 

வ�ணிக்6ம். �றநக�க்6ம், அகநக�க்6�ைட�ல் கட்'ேவ5=டன் 0(ய காவற்காட்'டன் 

வைளந்* �டந்த* ம*ைர�ன் அக3. யாைனகள் ெசல்வதற்காக �றநக�க்6ம் 

அகநக�க்6�ைட�ல் நிலத்�ன் Hழ் அைமந்��ந்த ?�ங்ைகப் பாைத�<' ேகாவலன் 

நகரிDள் ெசன்றைதச ்1லம்� :ன்வ�மா" வ�ணிக்6ம்: 



'இைளAழ் �ைளெயா' வள%டன் �டந்த 

இலங்6நீரப்் பரப்:ன் வலம்�ணர ்அக3�ல் 

ெப�ங்கைர யாைன இனநிைர ெபய�ம் 

?�ங்ைக @� ம�ங்�ற் ேபா�க் - ( ஊர ்காண் காைத; 60-65). ேமற்ப( 'க(ம�ல் வா�ைல'க் 

'காவ5ற் 1றந்த அடல்வாள் யவனர ்காத்* நின்றனர ்(ஊர ்காண் காைத; 66-67). ேமற்ப( 1லம்:ன் 

ஊரக்ாண் காைத ம*ைர மாநகரின் அகநகரில் காணப்பட்ட பல்ேவ" வைகயான @�கைளப் 

பற்2=ம் (ெசல்வரக்ள் மற்"ம் அரசரக்>க்6ரிய @�கள், கணிைகயரக்ள் வா8ம் @�கள், 

ேவற்றர?க>ம் ��ம்�ம் ெசல்வச ்1றப்�ைடய அங்கா( @�கள், இரத்�னக் கைடத்ெத�, 

ெபாற்கைடத் ெத�, *ணிக்கைடத்ெத�:அ"ைவ @�, �ள6 ம5ந்* �டக்6ம் 0ல @�) எனப் 

பல்ேவ"பட்ட @�கைளப் பற்2=ம் 0"ம். அத்*டன் அங்6 '#ேலார ்1றப்:ன் +�ல்ேதாய் மாட' 

மாடங்க>டன் 0(ய மாட மாளிைகள் இ�ந்தைத=ம், ?'மண்ணினால் ேவயா* 

ெபாற்றக'களால் ேவயப்பட்ட, '?'மண் ஏறா வ'நீ'ங்6 1றப்�' �க்க மைனகளில் கணிைகயர ்

வாழ்ந்தைத=ம் ேமற்ப( ஊர ்காண் காைத�5�ந்* அ2ய +(�ற*. இவ்�தமாக 'பால்ேவ" 

ெதரிந்த நால்ேவ" ெத�%ம், அந்�=ம் (+சச்ந்�), ச*க்க+ம் (நாற்சந்�), ஆவண @�=ம் 

(கைடத்ெத�), மன்ற+ம், கவைல=ம் (பல ெத�க்கள் ஓரிடத�்ல் :ரி=�டம்), ம"6ம் (ெத�)' எனப் 

பல்ேவ" வைகயான ெத�க்களில் ேகாவலன் அைலந்* �ரிந்ததாகக் 0"ம் 'ஊர ்காண் 

காைத'�5�ந்* அகநகரில் காணப்பட்ட பல்ேவ" வைகயான ெத�க்கைளப் பற்2ய 

தகவல்கைளப் ெபற +(�ற*. 

இவ்�தமாக �ளங்�ய ம*ைர நகரின் அகநகரில் காணப்பட்ட அகலத் ெத�க்கள் பற்2=ம், 

ேதரணி @�கள் பற்2=ம், ேதாரண வா�ல்கள் பற்2==ம் ���ைளயாடற் �ராணத்�ன் 

��நகரச ்1றப்�ப் ப6��ல் �பரிக்கப்பட்'ள்ள*. 

ம*ைரக் காஞ்1�;ம் ம*ைர பற்2த் தகவல்கள் பல ம5ந்* �டக்�ன்றன. ம�ல்ேமல் ெபரிய 

மைல+க'கள் ேபால் ெபா2க>டன் �ளங்�ய மாடங்களி�ந்தைத=ம், ேகாட்ைட வா�ல் 

ைவைய ஆற்ைறெயாத்* உ�ேராட்ட+டன் �ளங்�யைத=ம் அ* :ன்வ�மா" �பரிக்6ம்: 

'மண்Nற ஆழ்ந்த மணிநீரக்் �டங்�ன் 

�ண்Nற ேவாங்�ய பல்பைடப் �ரிைசத ்

ெதால்வ5 நிைலஇய அணங்6ைட ெந'நிைல 

ெநய்படக் கரிந்த �ண்ேபாரக்் கத�ன் 

மைழயா' மைல� னிவந்த மாடெமா' 

ைவைய யன்ன வழக்6ைட வா�ல்' (ம*ைரக் காஞ்1 351-156). 

ேம;ம் ம*ைர நகரின் ெத�க்களில் காணப்பட்ட @'கள் ெதன்றல �6ந்* ெசல்;ம் 

சாளரங்கைள=ள்ளடக்� இ�ந்தைத=ம் அ* ' வைகெபற எ8ந்* வான Mழ்�ச ், ெசல்காற் 

2ைசக்6ம் பல்�ைழ நல்5ல், யா" �டந்தன்ன அகல்ெந'ந் ெத�' என்�ற*. 

கா>ரிப்?ம்பட்8னம்! 

ேம;ம் ம*ைர த�ர த�ழர ்வரலாற்2ல் தடம் ப�த்த இன்Dெமா� +க்�யமான நகரம் 

கா�ரிப்Cம்பட்(னம். சங்க காலத்�ல் �க%ம் �கழ்ெபற்" �ளங்�ய *ைற+கப் பட்(ன�*. 

ேசாழநாட்(ன் கா�ரியா" கட5;டன் கலக்�ன்ற �கார+்கத்�ல் இ�ந்த காரணத்�னால் '�கார'் 

என்"ம், 'Cம்�கார'் என்" அைழக்கப்பட்ட இந்நகர ்அக்காலகட்டத�்ல் உள்]ர ்மற்"ம் சரவ்ேதச 

வணிகத்�ற்6ம் ெபயரே்பான் *ைற+கநகர.் ேம;ம் கடற்கைர நகரத்ைதப் பட்(னெமன 

அைழப்ப* பழந்த�ழ் வழக்6. கா�ரி�ன் க3+கத�்ல் உ�வான நகரெமன்பதால் 

'கா�ரிப்Cம்பட்(னெமன்"ம்' அைழக்கப்பட்ட*. பைழய ெபளத்த #ல்கள் இந்நகர ்

க@ரபட்டனெமன அைழக்கப்பட்டதாக ம�ைல Yனி. ேவங்கடசா� க�*வார ்(#ல்: 'பழங்காலத் 
த�ழர ்வணிகம்'; பக்கம் 81). 'காகந்�' என்"ம் இதற்ெகா� பைழய ெபயர ்இ�ந்ததாக%ம் அவர ்

க�*வார.் அக்காலகட்டத�்ல் (�.:.2ஆம் #ற்றாண்டள�ல்) வணிகரக்ள் உேராமா�ரி�5�ந்*ம் 

(யவனரக்ள்), 'சாவகத்�5�ந்*'ம்( இன்ைறய இந்ேதாேன1யா), வட இந்�யா�5�ந்*ம், 

ஈழத்�5�ந்*ம் இங்6 வந்* வணிகம் ெசய்தாரக்ள். ேசாழ வணிகரக்ள் இங்��ந்* சாவகம், 

காழகம் (இன்ைறய பரம்ா), ஈழம் ேபான்ற நா'க>க்6 இத்*ைற+கத�்5�ந்* �றப்பட்' 

வாணிகம் ெசய்தாரக்ள். 'கமரா' என்" 'ெபரி>ஸ்' என்Dம் �ேரக்க #ல் 0"வ* 

கா�ரிப்Cம்பட்(னத்�ன் ?�க்கெமன்"ம், �ேரக்க தால� 62ப்:'ம் 'சபரிஸ்' என்ப* கா��ன் 

�ரிெபன்"ம் ேம;ம் ம�ைல Yனி.ேவங்கடசா� க�*வார.் ேம;ம் ேவற்" 

நா'களி5�ந்ெதல்லாம் மக்கள் �லெபயரந்்* வந்* இப்�கார ்நகரில் வாழ்ந்தைத 1லம்:ன் 'கடல் 

ஆ'ம் காைத�ல்' வ�ம் 'கலந்த� ���ன் �லம்ெபயர ்மாக்கள்' என்Dம் வரிக>ம் மற்"ம் 

'இந்�ர�ழ% ஊர ்எ'தத் காைத�ல்' வ�ம் 'கலம்த� ���ன் �லம்ெபயர ்மாக்கள் கலந்*இ�ந்* 

உைற=ம் இலங்6நீர ்வைரப்�ம் �லப்ப'த்*�ன்றன. பட்(னப்பாைல=ம் ேமற்ப( �லம்ெபயரந்்* 

வந்* �காரில் வாழ்ந்த மக்கள் பற்2 'ெமா3பல ெப��ய ப3Xர ்ேதஎத்*ப், �லம்ெபயர ்மாக்கள் 



கலந்�னி *ைற=ம்,+ட்டாச ்1றப்:ற் பட்(னம்' (பட்(னப்பாைல; 21-218) எனக் 0"ம். Yததைலச ்

சாத்தனாரின் மணிேமகைல=ம் தன்பங்�ற்6 இம்மக்கள் பற்2க் 62ப்:'ைக�ல் 'பரந்ெதா�ங் 

Hண்(ய பாைட மாக்கள்' என்" 0"ம். 

க(ய�ர ்உ�த�்ரங்கண்ணனாரின் 'பட்(னப்பாைல'�;ம், இளங்ேகா�ன் '1லப்ப�காரத்�;ம்' , 

ேம;ம் பல �றநா<ற்"ச ்ெசய்=ள்களி;ம் �கார ்பட்(னம் பற்2ய ெசய்�கள் ம5ந்* 

�டக்�ன்றன. உதாரணமாக 1லப்ப�காரத�்ன் 'இந்�ர�ழ% எ'த்த காைத', 'கடல் ஆ' காைத' 

ேபான்ற ப6�களில் �கார ்பற்2=ம், அந்நகர அைமப்� பற்2=ம், அங்6 வாழ்ந்த மக்கள் பற்2=ம் 

தகவல்கள் ம5ந்* காணப்ப'�ன்றன. இத்*ைற+கத்�ற்6 வந்* 6�ந்த ெபா�ட்கள் பற்2ப் 

பட்(னப்பாைல :ன்வ�மா" 0"ம்: 

"நீரின் வந்த நி�ரப்ரிப் �ர�=ம் 

கா5ன் வந்த க�ங்க2 Mைட=ம் 

வடமைலப் :றந்த மணி=ம் ெபான்Dம் 

6டமைலப் :றந்த ஆர+ம் அ�;ம் 

ெதன்கடல் +த்*ங் 6ணகடல் *��ம் 

கங்ைக வாரி=ம் கா�ரிப் பயDம் .... 

ஈழத் *ண%ம் காழகத் தாக்க+ம் 

அரிய%ம் ெபரிய%ம் ெநரிய ஈண்( 

வளந்தைல மயங்�ய நனந்தைல ம"�ன்" (பட்(னப்பாைல 185-193). 

ேமற்ப( ெசய்=ள் வரிகளில் பல உண்ைமகள் ெதரிய வ��ன்றன. 6�ைரகள் கடல்வ3யாகக் 

ெகாண்' வரப்பட்டன ('நீரின் வந்த நி�ரப்ரிப் �ர�). 'கா5ன் வந்த' என்ப* காற்2ன் உத��னால் 

வந்த எனப் ெபா�ள்ப'ம். 'கா5ன் வந்த க�ங்62 Mைட' என்ப* ப�வக் காற்2ன் உத��னால் 

வந்த கப்பல்களில் கரிய �ள6 Mட்ைடகள் ெகாண்'வரப்பட்டன என்பைதக் 62க்6ம். 'வடமைலப் 

:றந்த ெபான்Dம் மணி=ம்' என்Dம் வரிகள் இமயமைலப் �றத�்ல் �ைடதத் ெபான்Dம் மணி=ம் 

கங்ைகயாற்2ன் +கத்*வாரத்�ன் வ3யாகக் கடல்Mலம் வந்தைத=ம், ேமற்6த் ெதாடரச்1் 

மைலப்பக்கத�்5�ந்* சந்தன+ம் ('6டமைலப் :றந்த ஆர+ம் அ�;ம்') , அ�;ம், ெதன்னாடான 

பாண்(நாட்'க் கடல்களி5�ந்* +த்*க்க>ம் ('ெதன்கடல் +த்*'), �ழக்6க் கடல் வ3யாக 

சாவகத்�5�ந்* பவழ+ம் ('6ணகடல் *�ர'்), கங்ைகக்கைர ஊரக்ளி5�ந்* உள்]ரி5�ந்* 

மற்"ம் ெவளி7ரக்ளான ஈழம் , காழகம் ஆ�யவற்25�ந்* பல்ேவ" ெபா�ட்க>ம் ('கங்ைக 

வாரி=ம் கா�ரிப் பயDம் .... ஈழத் *ண%ம் காழகத ்தாக்க+ம்') இவ்�தம் உள்]ர ்மற்"ம் 

சரவ்ேதச வரத்த்கம் 1றந்* �ளங்6ம் நகராகப் �கார ்�ளங்�யைத அ2ய +(�ற*. 

ஆைனப்பந்��ல் நிற்6ம் ஆைனகள் அைசவைதப்ேபால் இத்*ைற+கத்�ல் வந்* தங்�ய 

பாய்மரக் கப்பல்கள் ெகா(க>டன் அைசந்தனவாெமனப் பட்(னப்பாைல ேம;ம் 0"ம்: 

"ெவளி5ளக்6ங் களி"ேபாலத் 
Xம்�காரத்் �ைர+ன்"ைறத் 
Qங்6நாவாய் *வன்2�க்ைக 

�ைசச0்ம்: னைசசெ்கா(=ம்" (பட்(னப்பாைல 172-175). 

உைற7ர ்+*கண்ணனின் ேசாழன் நலங்�ள்ளிையப் �கழ்ந்* பா'ம் �றநா<ற்"ச ்ெசய்=ளில் 

வ�ம் '0ம்ெபா' Wப்பாய் கைலயா* �ைசப்பரந் ேதாண்டா* �காஅரப்் �6ந்த ெப�ங்கலம்' 

வரிகள் ஆழமாக%ம் கலமாக%ம் பல கப்பல்கள் தங்6வதற்ேகற்ற வைக�ல் அைமந்��ந்த �கார ்

பற்2க் 0"ம். 

1லப்ப�காரத்�ன் 'இந்�ர�ழ% எ'தத் காைத�ல்' ஆ1ரியர ்இளங்ேகா �கார ்நகர ்'ம�Eரப்் 

பாக்கம்', 'பட்(னப்பாக்கம்', நாளங்கா(' என Mன்" +க்�ய ப6�களாக �ளங்�யைத=ம், 

அப்ப6��ல் காணப்பட்ட மக்களின் ெதா3ல்கள, @�ப்ெபயரக்ள் பற்2ெயல்லாம் �ரிவாகேவ 

எ'த்*ைரப்பார.் �காரின் ம�Eரப்்பாக்கத்ைதப் பற்2க் 0"ம் 1லம்� அங்6 காணப்பட்ட 

மாளிைககள் பற்2, யவனரக்ளின் இ�ப்:டங்கள் பற்2, வணிகத�்ன் ெபா�ட்'ப் பல்ேவ" 

நா'களி5�ந்* �லம்ெபயரந்்* வந்* வா8ம் மக்களின் 6(��ப்�கள் பற்2, �ற்பதற்காக 

அங்ேக 6�ந்* �டக்6ம் ெபா�ட்கள் பற்2, பல்ேவ" ெதா3லாளரக்ள், 1" �ற்பைனயாளரக்ள் 

ெசய்=ம் ெதா3ல்கள், �ற்6ம் ெபா�ட்கள், மற்"ம் அவரக்ள் வா8ம் @�கள் பற்2, 

இைசக்கைலஞரக்ள் பற்2 அவரத்ம் இ�ப்:டங்கள் பற்2ெயல்லாம் �ரிவான தகவல்கைளச ்

1லம்� த�ம்: 

"ேவயா மாட+ம், �யன்கல இ�க்ைக=ம், 

மான்கண் காதலர ்மாளிைக இடங்க>ம், 



கயவாய் ம�ங்�ல் காண்ேபாரத்் த'க்6ம் 

பயன்அ2% அ2யா யவனர ்இ�க்ைக=ம், 10 

கலம்த� ���ன் �லம்ெபயர ்மாக்கள் 

கலந்*இ�ந்* உைற=ம் இலங்6நீர ்வைரப்�ம், 

வண்ண+ம் ?ண்ண+ம் தண்ந"ஞ் சாந்த+ம் 

C%ம் �ைக=ம் ேம�ய �ைர=ம் 

பகரவ்னர ்�ரித� நகர @�=ம், 15 

பட்(Dம் ம�ரிDம் ப�த�் #5Dம் 

கட்'ம் Fண்�ைனக் கா�கர ்இ�க்ைக=ம், 

Q?ம் *��ம் ஆர+ம் அ�;ம் 

மா?அ" +த்*ம் மணி=ம் ெபான்Dம் 

அ�ங்கல ெவ"க்ைகேயா' அளந்*கைட அ2யா 20 

வளம்தைல மயங்�ய நனந்தைல ம"6ம், 

பால்வைக ெதரிந்த ப6�ப் பண்டெமா' 

0லம் 6�தத் 0ல @�=ம், 

கா3யர ்0�யர ்கள்ெநாைட யாட்(யர ்

Wன்�ைலப் பரதவர ்ெவள்உப்�ப் பக�நர ்25 

பாசவர ்வாசவர ்பல்நிண �ைலஞெரா' 

ஓ?நர ்ெச2ந்த ஊன்ம5 இ�க்ைக=ம், 

கஞ்ச கார�ம் ெசம்�ெசய் 6ந�ம் 

மரங்ெகால் தசச்�ம் க�ங்ைகக் ெகால்ல�ம் 

கண்Nள் �ைனஞ�ம் மண்ஈட் டாள�ம் 30 

ெபான்ெசய் ெகால்ல�ம் நன்கலம் த�ந�ம் 

*ன்ன கார�ம் ேதா5ன் *ன்ன�ம் 

�3�Dம் �ைட�Dம் ெதா3ல்பல ெப�க்�ப் 

ப8*இல் ெசய்�ைனப் பால்ெக8 மாக்க>ம் 

6ழ5Dம் யா3Dம் 6ரல்+தல் ஏ8ம் 35 

வ8இன்2 இைசத்* வ3த�்றம் காட்'ம் 

அ�ம்ெபறல் மர:ன் ெப�ம்பாண் இ�க்ைக=ம், 

1"6"ங் ைக�ைனப் :றர�்ைன யாளெரா' 

ம"இன்2 �ளங்6ம் ம�Eரப்் பாக்க+ம்" (இந்�ர�ழ% ஊர ்எ'த்த காைத; 7-39). 

இ* ேபால் பட்(னப்பாக்கம் பற்2ய தகவல்கைளப் பற்2=ம் 1லம்� �ரிவாக �பரிக்6ம்: 

ேகா�யன் @�=ம், ெகா(த்ேதர ்@�=ம், 40 

R(ைகத் ெத�%ம், ெப�ங்6( வாணிகர ்

மாட ம"6ம், மைறேயார ்இ�க்ைக=ம், 

@ழ்6( உழவெரா' �ளங்�ய ெகாள்ைக 

ஆ=ள் ேவத�ம் காலக் கணித�ம் 

பால்வைக ெதரிந்த பன்+ைற இ�க்ைக=ம், 45 

��மணி 6�ற்"நர ்1றந்த ெகாள்ைகேயா' 

அணிவைள ேபா8நர ்அகன்ெப� @�=ம், 

Aதர ்மாகதர ்ேவதா ளிகெரா' 

நா3ைகக் கணக்கர ்நலம்ெப" கண்Nளர ்

காவல் கணிைகயர ்ஆடல் 0த்�யர ்50 

C�ைல மடந்ைதயர ்ஏவல் 1ல�யர ்

ப�ல்ெதா3ல் 6�;வர ்பன்+ைறக் க��யர ்

நைகேவ ழம்பெரா' வைகெதரி இ�க்ைக=ம், 

க'ம்பரி கட%நர ்களிற்2ன் பாகர ்

ெந'ந்ேதர ்ஊ�நர ்க'ங்கண் மறவர ்55 



இ�ந்*�றம் ?ற்2ய ெப�ம்பாய் இ�க்ைக=ம், 

R'ெக8 1றப்:ன் ெபரிேயார ்மல்�ய 

பாடல்சால் 1றப்:ன் பட்(னப் பாக்க+ம், (இந்�ர�ழ% ஊர ்எ'த்த காைத; 40-58). 

ேமற்ப( பட்(னப்பாக்கம் நாளங்கா(க்6 ேமற்ேக அைமந்��ந்த*. அரசனின் அரண்மைன, அரச 

@�கள், ேதேரா'ம் @�கள், ெசல்வம்�க்க வணிகரக்ளின் மாட மாளிைககள், அவரக்்6ரிய 

ெப�ந்ெத�க்கள், அந்தணரக்ள் வா8ம் மைனகள் அைமந்த ெத�க்கள், உழவர,் ம�த்*வர,் காலக் 

கணிதர ்தம் ெதா3;க்ேகற்ப வா8ம் ெத�க்கள், +த்*க் ேகாப்பவர ்ேபான்ேறார,் மன்னர ்+ன் 

நின்" வணங்6ம் Aதரக்ள், இ�ந்* வணங்6ம் மரகதர,் நா3ைக 0"ம் நா3ைகக் கணக்கர,் 

கணிைகயர,் 6ற்ேறவல் ெசய்=ம் ஏவல் மகளிர,் �கழ்பா'ம் ைவதாளிகர,் ேதால், *ைள, உ�க்6க் 

க��கள் வா1ப்ேபார,் 6�ைரப்பாகர,் யாைனப்பாகர ்ேபான்ற பலேவ" மக்கள் 

வா8ந்ெத�க்கைள உள்ளடக்� �ளங்�ய* பட்(னப்பாக்கம். இவ்�� ப6�கைள=ம் இ� ெப� 

ேவந்தரக்ளின் ேபார+்ைனகளாக �பரிக்6ம் இளங்ேகா, இவ்�� ப6�க>க்6ம் 

கைடத்ெத�வான நாளங்கா(�ைன ேமற்ப( ேபார+்ைனக>க்�ைட�;ள்ள 

இைடநிலமாக �பரிப்பார.் அத்*டன் 1த�்ரா ெபளரண்��ல் மன்னனின் நல்வாழ்%க்காக 

அங்��ந்த காவற்Cதத�்ற்6ப் மறக்6( மகளிர ்ப5ெகா'தத்ைத=ம் எ'த்*ைரப்பார:் 

இ�ெப� ேவந்தர ்+ைன�டம் ேபால 

இ�பால் ப6��ன் இைடநிலம் ஆ�ய 60 

கைடகால் யாத்த �ைடமரச ்ேசாைலக் 

ெகா'ப்ேபார ்ஓைத=ம் ெகாள்ேவார ்ஓைத=ம் 

ந'க்6இன்2 நிைலஇய நாள்அங் கா(�ல் 

1த்�ைரச ்1த�்ரத் �ங்கள் ேசரந்்ெதன 

ெவற்2ேவல் மன்னற்6 உற்றைத ஒ3க்க எனத் 65 

ேதவர ்ேகாமான் ஏவ5ன் ேபாந்த 

காவல் Cதத்*க் கைடெக8 R(ைகப் 

�8க்க;ம் ேநாைல=ம் �8க்6உைட மைட=ம் 

C%ம் �ைக=ம் ெபாங்க;ம் ெசாரிந்* 

*ணங்ைகயர ்6ரைவயர ்அணங்6எ8ந்* ஆ(ப் 70 

ெப�நில மன்னன் இ�நிலம் அடங்க;ம் 

ப1=ம் :ணி=ம் பைக=ம் நீங்� 

வ1=ம் வளDம் ?ரக்க என வாழ்த்� 

மாதரக்் ேகாலத்* வலைவ�ன் உைரக்6ம் 

M�ற் ெபண்(ர ்ஓைத�ன் ெபயர, 75 (இந்�ர�ழ% ஊர ்எ'தத் காைத; 61-75). 

ேம;ம் ம�Eரப்்பாக்கத�்ன் ?ற்"ப்�றங்களி;ம், பட்(னப்பாக்கத்�ன் அய5;ம் @ரம் �க்க 

மறவரக்ள் பைடக்கலங்க>டன் �ளங்�யைத "ம�Eர ்ம�ங்�ன் மறம்ெகாள் @ர�ம் பட்(ன 

ம�ங்�ன் பைடெக8 மாக்க>ம் " ((இந்�ர�ழ% ஊர ்எ'த்த காைத; 76 -77). 

இ* த�ர நாட்(ல் சட்டம் மற்"ம் ஒ8ங்6 நிைலநாட்'ப் ெபா�ட்' ஐவைகயான மன்றங்க>ம் 

(ெவள்ளிைட மன்றம், இலஞ்1 மன்றம், Cத ச*க்கம், ெந'ங்கல் நின்ற மன்றம், பாைவ மன்றம்') 

பட்(னப்பாக்கத்�ல் இ�ந்தைத=ம் 1லம்� �பரிக்6ம். 

"உைடேயார ்காவ;ம் ஒரீஇய ஆ�க் 

கட்ேபார ்உளரஎ்னின் க'ப்பத் தைலஏற்2க் 115 

ெகாட்:ன் அல்ல* ெகா'த்தல் ஈயா* 

உள்>நரப்் பனிக்6ம் ெவள்ளிைட மன்ற+ம், 

0Dம் 6ற>ம் ஊ+ம் ெச�'ம் 

அ86ெமய் யாள�ம் +8�னர ்ஆ(ப் 

ப8*இல் காட்1 நன்னிறம் ெபற்" 120 

வலம்ெசயாக் க3=ம் இலஞ்1 மன்ற+ம், 

வஞ்சம் உண்' மயல்பைக உற்ேறார ்

நஞ்சம் உண்' ந'ங்6*யர ்உற்ேறார ்

அழல்வாய் நாகத்* ஆரஎ்�" அ8ந்�னர ்

கழல்கண் 0ளிக் க'நைவப் பட்ேடா ர ்125 



?ழல வந்* ெதாழத்*யர ்நீங்6ம் 

நிழல்கால் ெந'ங்கல் நின்ற மன்ற+ம், 

தவம்மைறந்* ஒ86ம் தன்ைம இலாளர ்

அவம்மைறந்* ஒ86ம் அலவல் ெபண்(ர ்

அைறேபா6 அைமசச்ர ்:றரம்ைன நயப்ேபார ்130 

ெபாய்க்கரி யாளர ்�றங்0ற் றாளரஎ்ன் 

ைகக்ெகாள் பாசத்*க் ைகப்ப' ேவாரஎ்னக் 

காதம் நான்6ம் க'ங்6ரல் எ'ப்:ப் 

Cதம் �ைடத்*உNம் Cத ச*க்க+ம், 

அைர?ேகால் ேகா(Dம் அறம்0" அைவயத்* 135 

உைர#ல் ேகா( ஒ��றம் பற்2Dம் 

நாெவா' ந�லா* நைவநீர ்உ6த்*ப் 

பாைவநின்" அ8உம் பாைவ மன்ற+ம், 

ெமய்வைக உணரந்்த �8�ேயார ்ஏத்*ம் 

ஐவைக மன்றத்*ம் அ�ம்ப5 உ^இ," ((இந்�ர�ழ% ஊர ்எ'தத் காைத; 114-140). 

ேம;ம் கா�ரிப்Cம்பட்(னத்�ல் மலரவ்னம், உய்யாவனம், சம்பா� வனம், ?ேவர வனம் மற்"ம் 

உவ வனம் ஆ�ய ஐவைக வனங்க>ம் இ�ந்ததாக மணிேமகைல 0"ம். அத்*டன் நகரில் 1வன், 

��மால், பலராமன், இந்�ரன், +�கன், Aரியன், சந்�ரன்,அ�க ேதவன் ஆ�ேயா�க்6க் 

ேகாட்டங்கள் (ேகா�ல்கள்) அைமந்��ந்தைத 1லம்� :ன்வ�மா" 0"ம்: 

"அமரர ்த�க்ேகாட்டம் ெவள்யாைனக் ேகாட்டம் 

�கரெ்வள்ைள நாகரத்ம் ேகாட்டம் பகல்வா�ல் 

உச1்க் �ழான்ேகாட்டம் ஊரக்்ேகாட்டம் ேவல்ேகாட்டம் 

வச1்ரக் ேகாட்டம் �றம்பைணயான் வாழ்ேகாட்டம் 

நிக்கந்தக் ேகாட்டம் நிலாக்ேகாட்டம் �க்6எங்6ம் " (கனாத்�ரம் உைரத்த காைத; 9-13). 

இ*த�ர நகரில் ஏ8 �த்த �காரங்க>��ந்தைத மணிேமகைல, 1லப்ப�காரம் ஆ�யன 0"ம் 

(1லம்�, 'நா' காண் காைத'; 14: 'இந்�ர �காரம் ஏ8டன் ேபா�'; மணிேமகைல; 'இந்�ர �காரம் 

என எ3ல் ெபற்"'). 

ஸ்தப� ைவ.கணப��ன் 'நகரைமப்�க் கைல' ஆய்%க் கட்'ைர�ைன ஆதாரமாக ைவத்* 

நா.பாரத்்தசார� தன* 'பழந்த�ழர ்கட்டடக்கைல=ம் நகரைமப்�ம்' #5ல் :ன்வ�மா" 

62ப்:'வார:் "மயமதம் 0"ம் நகரைமப்�க் கைல இலக்கணப்ப( ெமாதத்ச ்?ற்றள�ல் 20இல் 

ஒ� பாகம் '6'ம்ப C�' என்ற ெபயரில் 6(��ப்�க்க>க்6ம், :ற ப6�கள் ேதாட்டங்கள், நீர ்

நிைலகள், இளமரக்காக்கள் ஆ�யவற்"க்6ம் ஒ*க்கப்பட ேவண்'ம் என்"ம் 0றப்பட்'ள்ள*. 

Cம்�கார ்நகரி;ம் இவ்வைமப்� இ�ந்��ப்பைதக் காண +(�ற*" (பக்கம் 164). இ* ேம;ம் 

�ரிவாக ஆராயப்பட ேவண்(ய �டயம். 

இவ்�தமாகப் �கழ்ெபற்" �ளங்�ய வாணிக நகரான Cம்�கார ்�.:.இரண்டாம் #ற்றாண்(ன் 

:ற்ப6��ல் �யல் காற்ற(த்* ெவள்ளப் ெப�க்ெக'த்* நீரில் Mழ்� �ட்டைத மணிேமகைல 

62ப்:'ெமனச ்?ட்(க் காட்'ம் ம�ைல Yனி. ேவங்கடசா� 'ஆனால் இப்பட்(னம் அ(ேயா' 

+8��ட�ல்ைல. ெவள்ளம் வ(ந்த :ற6 Wண்'ம் இப்பட்(னம் ெந'ங்காலம் ேபர ்

ெபற்2�ந்த*. �.:.10ஆம் #ற்றாண்(ல் இ�ந்த பட்(னத்* அ(கள் கா�ரிப் Cம்பட்(னத்�ல் 

வாழ்ந்தவர.்... :ற6 இப்ெபரிய ேபரே்பான் பட்(னம் 1றப்�க் 6ன்2 12* 12தாகப் ெப�ைம 

6ைறந்* இப்ேபா* 6க்�ராமமாக இ�க்�ற*' என்பார ்('பழங்காலத் த�ழர ்வணிகம்; பக்கம் 89). 

இ* த�ர ெபா�ைநக் ந�கைர�ல் அைமந்��ந்த ெகாற்ைக, தா�ரபரணிக் கைர�ல் 

அைமந்��ந்த காயல் மற்"ம் மாமல்ல�ரம் ஆ�ய *ைற+க நகரங்கெளல்லாம் காலப்ேபாக்�ல் 

மண் Qரந்்* ஈழத்�ன் மாந்ைதையப் ேபால் தம் +க்�யத்*வத்ைத இழந்தன. 

ம�ங்@ர் பட்8னம்! 

இவற்ைற�ட இன்Dெமா� *ைற+கப் பட்(னத்ைத=ம் கட்டாயம் இங்6 62ப்:ட ேவண்'ம். அ* 

பாண்( நாட்(ன் �ழக்6க் கைர�5�ந்த ம�ங்0ர ்பட்(னம். இ* பற்2 ம�ைல Yனி. 
ேவங்கடசா� தன* 'பழங்காலத் த�ழர ்வணிகம்' #5ல் +க்�யத்*வம் தந்* 62ப்:'வார.் 

நக்Hரர,் ம�தன் இளநாகனார ்ேபான்ேறாரின் அகநா<ற்"ச ்ெசய்=ள்களில் இந்நகர ்பற்2ய 

தகவல்கள் காணப்ப'�ன்றன. கா�ரிப் Cம்பட்(னம் எவ்�தம் பட்(னப்பாக்கம், ம�Eரப்்பாக்கம் 

என �ளங்�யேதா அவ்�தேம ம�ங்0ர ்நக�ம் ஊKர,் ம�ங்0ர ்பட்(னெமனப் :ரி%க>டன் 



�ளங்�யைதச ்?ட்(க் காட்'வார ்ம�ைல Yனி.ேவங்கடசா�. ம�ங்0ரப்் பட்(னம் 

ேதாட்டங்கைள=ம், காயல்கைள=ம் (உப்பங்க3கைள=ம்), ெசல்வம் ெகா3க்6ம் 

கைடத்ெத�க்கைள=ம் ெகாண்' �ளங்�யைத பாண்( நாட்'ப் �லவரான நக்Hரர ்'�8நி� 

*ஞ்?ம் நீ"ெப" ��நகர,் இ�ங்க3ப் படப்ைப ம�ங்0ரப்் பட்(னத்*, எல்;�ழ் ஆணவம்' (அகம்: 

227:19-21) என்" 62ப்:'வார.் கா�ரிப்Cம்பட்(னதை்தப் ேபால் ஊK�ம் ம�ைல=ம் 

அக3ைய=ம் ெகாண்' �ளங்�ய* ('க(ம�ல் வைரப்:ன் ஊKர ்உம்பர'் - அகம்; 227: 18). 

ஊKைரச ்Aழ்ந்* வயல்கள் இ�ந்தைத '+ழங்6, கடல் ஓதம் காைலச ்ெசாட்6ம் ெநல்5ன் 

ஊKர'் என்" ம�தன் இளநாகனார ்62ப்:'வைதச ்?ட்(க் காட்'வார ்ம�ைலயார ்ேமற்ப( 

கட்'ைர�ல். ேம;ம் ம*ைரக் காஞ்1 62ப்:'ம் ெநல்�ர ்அல்ல* சா57ர ்ம�ங்0�ம் 

ஊK�ம் ேசரந்்த ஊைரேய 62க்6ெமன்"ம் 0"வார ்ம�ைலயார ்ேமற்ப( கட்'ைர�ல். 

அத்*டன் தால� 62ப்:'ம் சா�ர ்(Salour) என்ப* இந்தச ்சா57ேரெயன்"ம் அவர ்

62ப்:'வார ்(ம�ைல Yனி.ேவங்கடசா�; 'பழங்காலத் த�ழர ்வணிகம்' பக்கம் 95-96). இைவ த�ர 

காஞ்1, உைற7ர,் வஞ்1 ஆ�யன ஏைனய �கழ் �க்க நகரக்ளாக �ளங்�யைவ. இவற்2ல் காஞ்1 

இன்"ம் �கழ்ெபற்" �ளங்6ெமா� நகர.் உைற7ர ்�கார ்நக�க்6 +ன்னர ்�கழ் ெபற்" 

�ளங்�ய பழம்ெப� நகர.் 

 

அத்�யாயம் ப�ெனான்
: நல்ர் இராஜதானி நகர அைமப்4! 

இ*வைர நல்�ர ்இராஜதானி பற்2ய வரலாற்"த ்தகவல்கைள=ம், பண்ைடய 

இந்*க்களின் கட்டடக்கைல, நகர அைமப்�ப் பற்2ய தகவல்கைள=ம் பாரத்ே்தாம். ஏற்கனேவ 

இ�ந்��க்கக் 0(ய நல்�ர ்இராஜதானி பற்2ய தகவல்கைளச ்1ற்1ல இடங்களில் ேகா(ட்'க் 

காட்(��ந்ேதன். இப்ெபா8* அவற்ைறெயல்லாம் Wண்'ம் +8தாகப் பாரப்்ேபாம். இந்த நகர ்

அைமப்ைப நான் ஆய்வதற்காக எ'த்*க் ெகாண்ட �க +க்�யமான ஆரம்பப்ப(யாகப் 

:ன்வ�வனவற்ைறக் 0றலாம். நகரின் சந்ைதப் ப6� நகைரன் ைமயத்�ல் அைமந்��ந்த* 

என்ப*தான் அ*. 

சந்ைத(ம், நகர ்ைமய�ம், ,ரதான 2�க)ம்! 

ெபா*வாக சந்ைதெயன்ப* :ரதான @�கள் சந்�க்6ம் இடத்�ல் அைமந்��ப்ப*தான் இயற்ைக. 

சந்ைத�ன் ெவற்2க்6 இ* +க்�யம். ெபளதத்ரக்ளின் பழம்ெப�ம் நகரக்ளிெலான்றான 

அFராத�ரம் ெதாடக்கம் பண்ைடய நகரங்கள் பலவற்2ல் சந்ைதயான* நகரின் இ� :ரதான 

@�கள் சந்�க்6ம் ப6�களில் அைமந்��ந்தைத அ2யக் 0(யதாக%ள்ள*. இதனால்தான் 

நல்�ர ்இராஜதானி�ன் ைமயப்ப6�யாக%ம் சந்ைத��ந்��க்க ேவண்'ெமனற +(%க்6 

வந்ேதன். இந்த என் +(%க்6 ேம;ம் வ;Eட்'ம் வைக�ல் இசச்ந்ைதப் ப6�ைய ைமயமாக 

ைவத்*ப் பாரக்்ைக�ல் நகரில் காணப்ப'ம் ஒ8ங்6 இ�க்�ற*. 

அ'த்ததாக நல்�ர ்இராஜதானியான* இ� :ரதான் @�களால் :ரிக்கப்பட்(�ந்த* என்ற 

+(%க்6 வந்ேதன். இதற்காதாரமாகப் :ன்வ�வனற்ைறக் 0றலாம்: 

இராஜதானிக்6 ேமற்6, வடக்6 வாசல்களி�ந்தைத வரலாற்" #ல்கள், 62ப்�கள் 

�லப்ப'த்*�ன்றன. த�ழகத�்ல் தைலமைறவாக��ந்*�ட்', Wண்'ம் பைடெய'த்* வந்த 

கனகAரிய 1ங்ைகயாரியைனப் பற்2 யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல :ன்வ�மா" 0"ம்: 

"....கனகAரிய 1ங்ைகயாரியன் ம*ைர�ற் ேசரந்்த ெபா8* பாண்(நாட்ைடப் ப6�யாய் ஆண்ட 

1ற்றரசர ்பல�ம் ேசைனகைள=ம் ஆ=தங்கைள=ம் ெகா'த்*�ட, அவன் சகல 

ஆ=தங்க>டேனேய யாழ்ப்பாணம் வந்* ேசரந்்*, ேமற்6 வாசல் வ3யாக Fைழந்தான்" 

(ைவபவமாைல; பக்கம்:47) இங்6 62ப்:டப்பட்'ள்ள ேமற்6 வாசெலன்ப* நல்�ரக்் 

ேகாட்ைட�ன் ேமற்6 வாசேல என்ப* ெவள்ளிடமைல. இம்ேமற்6 வாசைலப்பற்2ப் பறங்�களின் 

பைடெய'ப்�ப் ப6��;ம் 0றப்பட்'ள்ள*. "...=தத்ம் வாசற்�றத்ேத நல்�ரக்் ேகாட்ைட�ன் 

ேகா�;க்6 +ன்னதாக��ந்த ெவளிையேய இடமாக நிய�த்*க் 62தத் நாளிேல =த்தத்ைத 

ஆரம்:த்*ப் ப�ெனா� நாளாக நடத�்னாரக்ள்" (ைவபவமாைல; பக்கம் 70). இந்த =த்தத்ைதப் 

பற்2ப் ேபாரத்்*ேகயரின் 62ப்�க>ம் �பரமாக �ளக்6�ன்றன. Conquest of Ceylon #5ல் 

@ரமாகாளியம்மன் ேகா�;க்6 அண்ைம�ல் நல்�ரக்் ேகாட்ைட�ன் ேமற்6 வா�ல் 



அைமந்��ந்த*ம், =த்தம் நிகழ்ந்த*ம் 62ப்:டப்பட்'ள்ள*. இைவெயல்லாம் நல்�ர ்

இராஜதானி�ன் ேமற்6 வாசல் பற்2=ம், அவ்வாசல் @ரமாகாளியம்மன் ஆலயத்�ற்கண்ைம�ல் 

இ�ந்*ள்ள* பற்2=ம், அதற்கண்ைம�ல் நைடெபற்ற =தத்ங்கள் பற்2=ம் �பரிக்�ன்றன. அேத 

சமயம் இம்ேமற்6 வாச;க்6 அண்ைம�ல் ஆைனப்பந்� என்D�டம் காணப்ப'வ* அங்6 

த�ழரசரின் ஆைனப்பைடகளின் தங்��டெமான்" இ�ந்தைத உணரத்்*வதாக%ள்ள*. 

இ*ேபால் நல்�ரக்் ேகாட்ைடக்6 வடக்6 வா�ெலான்" இ�ந்த �பர+ம், அதற்6ப் 

பா*காப்பாகச ்1வாலயெமான்" இ�ந்த �பர+ம் ைவபவமால�ல் வ�ம் ?ப�ட்ட +னிவர ்

கைத�ல் 0றப்பட்'ள்ளன: "...அவ்வாலயங்களில் வடம�ல் வா�ல் காப்பாக நின்ற 1வாலயம் 

ஒன்" மாத�்ரேம 1வகடாட்சம் ெபற்ற ஒ�வனால் +தன் +தல் நிைறேவ"ம்" (ைவபவமாைல; 

பக்கம் 53-54). இ* இராஜதானி�ன் வடக்6 வாசல் பற்2=ம், அவ்வாசல் சட்டநாதர ்

ஆலயத்�ற்கண்ைம�ல் அைமந்��ந்த* பற்2=ம் அ2�க்�ற*. ேம;ம் நகரின் �ழக்6ப் 

ப6��ல் காணப்ப'ம் காணிப்ெபயரக்ளான 'ேகாட்ைடவாசல்', 'ேகாட்ைடய(' என்பைவ 

அப்ப6��ல் �ழக்6 வாசல் இ�ந்��க்கலாம் என்பைத உணரத்�்ன. ேமற்6 வாச;க்6ப் 

பா*காப்பாக @ரமாகாளியம்மன் ேகா�;ம், வடக்6 வாச;க்6ப் பா*காப்பாகச ்சட்டநாதர ்

ஆலய+ம் இ�ந்தைத வரலாற்" #ல்கள் 62ப்:'வதால் �ழக்6 வாச;க்6ப் பா*காப்பாக 

ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலய��ந்��க்க ேவண்'ெமன்ற +(%க்6 வந்ேதன். 

ேமற்ப( 'ேகாட்ைட வாசல்', 'ேகாட்ைடய(' ஆ�ய காணிப்ெபயரக்>ம் ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்

ஆலயத்�ற்கண்ைம�5�ப்ப*ம் அதைனேய உ"� ெசய்�ன்றன. நகரின் நான்6 �க்6களி;ம் 

பா*காப்பாக நான்6 ஆலயங்களான @ரமாகாளியம்மன் ேகா�ல், சட்டநாதர ்ேகா�ல், 

ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ேகா�ல், மற்"ம் ைகலாசநாதர ்ஆலயமா�யவற்ைறச ்1ங்ைகப் 

பரராேசகரன் அைமத�்�ந்தான் என்ப* வரலாற்" #ல்கள் தகவலகாக%ள்ள*. இதன்ப( நல்�ர ்

இராஜதானி�ன் ெதற்6 வாச;ம் அதற்6ப் பா*காப்பாகக் ைகலாயநாதர ்ேகா�;ம் இ�ந்��க்க 

ேவண்'ெமன்ற +(%க்6 வந்ேதன். 

இவ்�தமாக +(ெவ'த்த :ன்னர ்இராஜதானியான* நான்6 வாசல்கைளக் ெகாண்(�ந்ததனால், 

நகரான* நான்6 வாசல்கைள=ம் இைணக்6ம் வடக்6 - ெதற்6 மற்"ம் �ழக்6 - ேமற்6 என்" இ� 

:ரதான @�களால் :ரிகப்பட்(�க்க ேவண்'ெமன்" +(% ெசய்ேதன். இவ்�தமாக நகரான* 

இ�ெப�ம் :ரதான @�களால் :ரிக்கப்பட்(�ந்த* என்ற +(%க்6 வந்த:ன்னர ்சந்ைதயான* 

இவ்�� :ரதான் @�கள் சந்�க்6�டத�்ல் அைமந்��ந்த* என்ற +(%க்6 வ�வ* 

எளிதா�ற்". நகரமான* நான்6 வாசல்கைள=ம் இ� :ரதான @�கைள=ம், நான்6 

வாசல்க>க்6ப் பா*காப்பாக நான்6 ஆலயங்கைள=ம் ெகாண்டதாக அைமந்��ந்த* என்ற 

+(%க்6 வந்த*ம் ேம;ம் 1ல :ரச1்ைனகள் ேதான்2ன. தற்ேபா* காணப்ப'ம் 

ஆலயங்கெளல்லாம் ேபாரத்்*ேகயரால் இ(க்கப்பட்' Wளக் கட்டப்பட்டைவ. நல்�ர ்

இராஜதானி�ன் காலகட்டத்�ல் இவற்2ன் உண்ைமயான இ�ப்:டெமைவயாக இ�ந்��க்கக் 

0'ம்? 

+ன்ேப 62ப்:ட்டைதப் ேபால +த�்ைரச ்சந்ைதெயன அைழக்கப்ப'ம் ப6�ேய நகரின் 

ைமயப்ப6�யாக இ�ந்��க்க ேவண்'ம். இவ்�தம் +த�்ைரச ்சந்ைதேய நகரின் 

ைமயத�்5�ந்தெதன்ற +(%க்6 வந்த*ம் இப்ப6��5�ந்* ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலயம் 

�ழக்�;ம், சட்டநாதர ்ஆலயம் ேமற்�;ம் அைமந்��ந்த*ம், இவற்2ன் Qரங்கள் 

+த�்ைரசச்ந்ைத�5�ந்* அண்ணளவாகச ்சமமான Qரத�்5�ந்த*ம் அவதானிக்கப்பட்ட*. 

இவற்25�ந்* :ன்வ�ம் +(%கள் எ'க்கப்பட்டன: சட்டநாதர ்ஆலயத்�ன*ம், ெவ�;கந்த 

:ள்ைளயார ்ஆலயத்�ன*ம் Qரங்கள் அண்ணளவாகச ்சமமா��ப்பதால் இைவ அைவ��ந்த 

பைழய இடங்களில் அல்ல* அவற்2ற்கண்ைம�ல் அைமக்கப்பட்(�க்க ேவண்'ம். நல்�ர ்

கந்தசா� ேகா�ல் Wண்'ம் 6�க்கள் வள�ல் அைமக்கப்பட்டதால் இதைன ைமயமாக ைவத்* 

ஏைனய ேகா�ல்களான @ரமாகாளியம்மன் ேகா�ல் மற்"ம் ைகலாசநாதர ்ஆலயமா�யன 

அைமக்கப்பட்டன ேபா;ம். 

நல்ர ்இராஜதானி நகர அைமப்,ன் வ8வம்! 



 

ேம;ம் சட்டநாதர ்ஆலயத�்ன*ம், ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலயத�்ன*ம் Qரங்கள் 

+த�்ைரச ்சந்ைதப் ப6��5�ந்* அண்ணளவாகச ்சமமான Qரத�்5�ப்பதா;ம், 

+த�்ைரசச்ந்ைதப் ப6�ைய ைமயமாக ைவத்*ப் பாரக்்ைக�ல் காணப்ப'ம் நகர அைமப்:ல் 

காணித்*ண்'களின் ெபயரக்ளில் காணப்ப'ம் ஒ8ங்6ம் நல்�ர ்இராஜதானி�ன் நகர 

அைமப்பான* வட்ட வ(வானதாக அல்ல* ச*ர வ(வானதாக இ�ந்��க்கலாெமன்ற ஐயத்�ைன 

ஏற்ப'த�்ன. ஆ�Dம் பண்ைடய இந்*க்களின் கட்டடக்கைல மற்"ம் நகர அைமப்� பற்2ய 

தகவல்களி5�ந்* ச*ர வ(வேம ெப�ம்பா;ம் க�த்*+தல்வா�களான இந்*க்களால் 

பா�க்கப்பட்ட* அ2யப்பட்ட*. அத்*டன் இந்*க்கள் இப்:ரபஞ்சத்ைத வடக்6, ெதற்6, �ழக்6, 

ேமற்6 ேபான்ற �ைசகளால் உ�வான ச*ர வ(வான ெவளியாக%ம், அவ்ெவளி�ல் ேநரத்�ன் 

பா�ப்ைப இரா1களினா;ம் உ�வ�த்த*ம் அவதானிக்கப்பட்ட*. அேத சமயம் ெப�ம்பாலான 

ெபளத்த கட்டடங்கள் வட்ட வ(�ல் அைமக்கப்பட்(�ந்*ம் அவதானிக்கப்பட்ட*. ெபளத்தரக்ளின் 

தா*ேகாபங்கள் வட்டவ(�ல் அைமக்கப்பட்டன. அவரக்ளின் �னித நகரக்ளிெலான்றான 

அFராத�ரத�்ன் பண்ைடய நகர அைமப்பான* வட்டமானெதா� ஒ8ங்�ல் வட்டவ(வமான 

தா*ேகாபங்களால் Aழப்பட்(�ந்தைத ேராலன் ( 1ல்வா என்Dம் 1ங்களப் ேபரா1ரியர ்தன* 

ஆய்%க் கட்'ைரெயான்2ல் �ளக்���ந்தைத=ம் ஏற்கனேவ பாரத்்ேதாம். ேதாற்றத்�ைன=ம், 

அ3�ைன=ம், இரைவ=ம் பகைல=ம் இவ்�தமாக ஒ��த வட்டவ(�ல் நக�ம் காலத்ைதப் 

ெபா�ள்+தல்வா�களான ெபளத்தரக்ள் வட்டவ(�ைனப் பா�ப்பதன்Mலம் 

ெவளிப்ப'த்�னாரக்ெளன்ப* ஆய்வாளரக்ள் பலரின் +(ெவன்பைத=ம் அ2ந்ேதாம். எனேவ 

:ரபஞ்சத்ைத ஒ��தமான ெவளி ேநர அைமப்பாகேவ (ந@ன ெபள�கம் 0�வைதப் ேபால்) 

க�த்*+தல்வா�களான இந்*க்கள் �ளங்� ைவத�்�ந்தாரக்ெளன்ப*ேவ தரக்்கச ்

1றப்��க்கெதன்பைத=ம் அ2ந்ேதாம். அத்*டன் பண்ைடய இந்*க்களின் நகரங்கள் பல ச*ர 

(அல்ல* இயலாத பட்சத�்ல் ெசவ்வக) வ(வாக அைமக்கப்பட்டைத ஏற்கனேவ பாரத்்ேதாம். 

இத்தைகய காரணங்களினால் நல்�ர ்இராஜதானி நகர அைமப்:ன் வ(வ+ம் ச*ரமாகேவ 

இ�ந்��ப்பதற்ேக அ�களவான சாத்�யக் 0"களி�ப்பதாக +(% ெசய்யப்பட்ட*. 

ேம;ம் பண்ைடய இந்*க்களின் நகரங்கள் சா�வாரியாகப் :ரிக்கப்பட்ேட 

அைமக்கப்பட்(�ந்த*ம் அவதானிக்கப்பட்ட*. இன்ைறய நல்�ர ்நகரின் +த�்ைரச ்சந்ைதப் 



ப6��ைன ைமயமாக ைவத்*ப் பாரக்்ைக�ல் நான்6 �க்6களி;ம் காணப்ப'ம் 

காணிப்ெபயரக்ள் மற்"ம் வரலாற்" #ல்கள் 0"ம் தகவல்கள் ஆ�யன%ம் இதைனேய 

�லப்ப'த்*வைத ெவளிக்கள ஆய்%த ்தகவல்க>ம் ெவளிப்ப'த்�ன. 

இந்*க்களின் பண்ைடய கட்டடக்கைல #ல்கள் 0"ம் தகவல்களின்ப( :ராமணரக்ள், 

ேசா�டரக்ள் ேபான்ேறாரக்்6ரிய ப6� வடக்6ம், வடேமற்6ம் என்ப*ம், அரசரக்்6ரிய ப6� 

�ழக்6ம் என்ப*ம் அ2யப்ப'�ன்ற*. நல்�ரில் நடத்�ய ெவளிக்கள ஆய்%கள் த�ம் 

தகவல்களின்ப(=ம் வடேமற்6ப் ப6��ல் அந்தண�க்6ரிய 6�க்கள் வள%, அரசைவக் 

க�ஞ�க்6ரிய அரசேகசரி வள% ஆ�ய காணிப்ெபயரக்ைளக் ெகாண்ட காணிகளி�ந்த*ம் 

அவதானிக்கப்பட்ட*. அத்*டன் வடேமற்6ப் ப6��ல் அரச�க்6ரிய பல 

காணித்*ண்'களி�ப்ப*ம் உதாரணமாக பண்டாரக்6ளம், பண்டாரமாளிைக வள%, சங்�5யன் 

@�, சங்�5யன் ேதாப்� ஆ�யன இ�ப்ப* ப6��ல் அவதானிக்கப்பட்டன. அத்*டன் 

வட�ழக்6ப் ப6��ல் நல்�ரக்்கந்தசா� ஆலய+ம் (தற்ேபா* �2ஸ்தவ ஆலய��க்6ம் 

ப6��ல்), பகர வ(வான ய+னாரி என்Dம் Xரத்த்க் ேகணி=ம் காணப்பட்டைத=ம் 

அவதானித்ேதாம். ேமற்ப( நல்�ரக்் கந்தசா� ஆலயமான* �கப்ெபரிய ஆலயமாக ம�ல்க>டன் 

�ளங்�யைதப் ேபாரத்்*ேகயரின் வரலாற்" #ல்கள் 02ன. 

இன்"ம் ய+னாரிக்கண்ைம�;ள்ள @��ல் காணப்ப'ம் கட்டடச1்ைத%கைளச ்கலாநி� 

க.6ணராசா ேபான்ேறார ்ேமற்ப( கந்தசா� ஆலயதை்தச ்ேசரந்்ததாகக் க�வைத=ம் பாரத்்ேதாம். 

ேமற்ப( கந்தசா� ஆலயம் ெபரியெதா� நிலப்பரப்:ல் வட�ழக்�ல் காணப்பட்டதால் ேபா;ம் 

அப்ப்6��ல் அரச�க்6ரிய ப6�கள் அ�க அள�ல் காணப்பட�ல்ைல ேபா;ம். அேத சமயம் 

ேமற்ப( வட�ழக்6ப் ப6��ல் காணப்ப'ம் காணித்*ண்ெடாற்2ற்6 (ப�த�்த்*ைற @�ைய 

அண்�தத், 'கராஜ்' காணப்ப'ம் ப6�) 'பாண்(யமாளிைக வள%' என்2�ப்ப*ம் 

அவதானிக்கப்பட்ட*. 

ெபாற்ெகால்லர ்ேபான்ற ெதா3ல்கைளச ்ெசய்பவரக்ள் வா8ம் ப6� நகரின் ெதன்�ழக்6ப் 

ப6��ல் இ�க்க ேவண்'ெமன்பைதப் பண்ைடய இந்*க்களின் கட்டடக்கைல #ல்கள் பல 02ன. 

இதைன உ"� ெசய்வ* ேபால் நல்�ரின் ெதன்�ழக்6ப் ப6��ல் (+த்�ைரச ்சந்ைதைய 

ைமயமாக ைவத்*ப் பாரக்்ைக�ல்) பல காணிப்ெபயரக்ள் உதாரணமாக சாயாக்காரத் ெத�.. 

ேபான்ற ெதா3லாளரக்்6ரிய காணிப்ெபயரக்ள் �ளங்6�ன்றன. இ*ேபாலேவ ேபார@்ரரக்ள், 

அரண்மைன ஊ3யரக்ள் ேபான்ேறார ்ெதன்ேமற்6ப் ப6��ல் வாழ்ந்��க்க ேவண்'ெமன்பைதப் 

பண்ைடய இந்*க்களின் கட்டடக்கைல #ல்க>ம் , ெவளிக்கள ஆய்%த் தகவல்க>ம் 

(இராச6லத்தான் வள% ேபான்ற காணிப்ெபயரக்ள்) உ"�ப்ப'த்*�ன்றன. சந்ைதையப் 

ெபா"தத்வைர�ல் வட�ழக்6ப் ப6��ேலேய அைமயேவண்'ெமன இந்*க்களின் கட்டடக்கைல 

#ல்கள் 0"�ன்றன. நல்�ர ்ராஜதானி�ன் ைமயத்�5�ந்த +த்�ைரசச்ந்ைத=ம் நகரின் 

நான்6 :ரதான @�களின் சந்�ப்:ல் , வட�ழக்6ப் ப6��ேலேய அைமந்��க்க ேவண்'ம். 

ெதன்�ழக்6ப் ப6� ெதா3லாள�க்6ரியதாக �ளங்�யதால் ேமற்ப( அDமானம் 

ஏற்"க்ெகாள்ளப்படக் 0(யேத. ேமற்ப( சந்ைதையப் பற்2ப் ேபாரத்்*க்ேகயரின் 

#ல்களிெலான்றான Early Christianity in Ceylon (17th Centuray Narrative) 0"வைத=ம், இசச்ந்ைத�ன் 

நைட+ைறகைள அரசன் தன* மாளிைக�5�ந்* பாரக்்கக்0(யதாக��ந்தைத ேமற்ப( #ல் 

�பரித்��ப்பைத=ம் ஏற்கனேவ பாரத்்ேதாம். ேமற்ப( சந்ைத�ல் த�ழரசர ்காலத்�ல் சந்ைத�ல் 

�ற்கப்ப்'ம் *ணிகள் அரசாங்க +த்�ைர�டப்பட்ேட �ற்கப்பட்' வந்தனெவன்பைத 

யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல, யாழ்ப்பாணச ்சரித�்ரம் ேபான்ற #ல்கள் வா�லாக%ம் 

அ2ந்*ள்ேளாம். "..த�ழரசர ்காலத்�ற்ேபாலேவ அரசாட்1 +த்�ைர�ல்லாத *ணிகள் 

�ற்கப்படமாட்டா. +த்�ைர 6த்*வதற்6ம் ஒ� வரி அற�டப்பட்ட*.."(யாழ்ப்பாணசச்ரித்�ரம்; 

பக்கம் 48). 

ேம;ம் நல்�ர ்இராஜதானிையச ்?ற்2வர ேகாட்ைட ம�5�ந்த*. இத்தைகய ம�5ன் 

உட்�றமாக நகைரச ்?ற்2வரப் பாைதெயான்" இ�ந்��க்கக் 0(யதற்6ம் பண்ைடய 

இந்*க்களின் கட்டடக்கைல /நகர அைமப்� #ல்களின் தகவல்களின் அ(ப்பைட�ல் 

சாத்�யக்0"க>ண்'. 

இவற்ைறெயல்லாம் ( பண்டய இந்*க்களின் நகர அைமப்� / கட்டடக்கைல #ல்கள் மற்"ம் 

ெவளிக்கள ஆய்%த் தகவல்கள் அ(ப்பைட�ல்) ைவத்*ப் பாரக்்ைக�ல் நல்�ர ்இராஜதானி�ன் 

நகர அைமப்� எவ்வைக�ல் இ�ந்��க்க ேவண்'ெமன்ப* பற்2யெதா� +(%க்6 வர +(�ற*. 

நகரான* ?ற்2வர ம�5னால் Aழப்பட்(�ந்த*. நகரின் நான்6 �க்6களி;ம் வடக்6, ெதற்6, 

�ழக்6, ேமற்6 என நான்6 ேகாட்ைட வாசல்களி�ந்தன. இந்தக் ேகாட்ைட வாசல்கைள 

இைணக்6ம் வைக�ல் நகரின் இ� :ரதான @�கள் வடக்6- ெதற்காக%ம், �ழக்6-ேமற்காக%ம் 

அைமக்கப்பட்(�ந்தன. ேமற்ப( :ரதான @�களிரண்'ம் சந்�க்6ம் ப6��ல், சந்�ப்:ன் 

வட�ழக்6ப் ப6��ல் நகரின் :ரதான சந்ைதயான தற்ேபா*ள்ள +த�்ைரச ்சந்ைத 

அைமந்*ள்ள ப6��ல் அைமந்��க்க ேவண்'ம். இவ்�தம் நகரான* ேமற்ப( இ� :ரதான 



@�களா;ம் வட�ழக்6, ெதன்�ழக்6, வடேமற்6 மற்"ம் ெதன்ேமற்6 என நான்6 ப6�களாகப் 

:ரிக்கப்பட்(�ந்தைதேய தற்ேபா*ள்ள +த�்ைரசச்ந்ைதெயன்Dம் ப6��ைன ைமயமாக 

ைவத்*ப் பாரக்்ைக�ல் நகரில் ெதன்ப'ம் ஒ8ங்6 �லப்ப'த்*�ன்ற*. இவ்�தம் பாரக்்ைக�ல் 

வட�ழக்�ல் அரச�க்6ரிய , ெதய்வத்*க்6ரிய ப6�க>ம், வடேமற்�ல் அரசர,் அந்தணர,் மந்�ரி 
மற்"ம் அரசக� ேபான்ேறா�க்6ரிய ப6�கள் காணப்ப'வ*ம், ெதன்�ழக்6ப் ப6��ல் 

ெதா3லாளரக்்6ரிய ப6�கள் காணப்ப'வ*ம், மற்"ம் ெதன்ேமற்6ப் ப6��ல் ேபார ்@ரரகள் 

மற்"ம் அரண்மைன ஊ3யரக்ள் ேபான்ேறா�க்6ரிய ப6�கள் காணப்ப'வ*ம் இப்ப6��ல் 

தற்ேபா*ம் காணப்ப'ம் காணிப்ெபயரக்ள் மற்"ம் சரித்�ரச ்1ன்னங்கள், @�ப் ெபயரக்ள் 

வா�லாக அ2யப்பட்ட*. இவற்ைறெயல்லாம் ஏற்கனேவ எம* ெவளிக்கள ஆய்%த்தகவல்கள் 

ப6��ல் �ரிவாகேவ பாரத்்*ள்ேளாம். அத்*டன் நகரின் நான்6 �க்6களி;ம், ேகாட்ைட 

வாசல்க>க்6ப் பா*க்காப்பாக நான்6 ேகா�ல்கள் (சட்டநாதர ்ஆலயம், ைகலாசநாதர ்ஆலயம், 

@ரமாகாளியம்மன் ஆலயம் மற்"ம் ெவ�;கந்த :ள்ைளயார ்ஆலயம் ஆ�யன) இ�ந்தைத=ம் 

தற்ேபா*ள்ள நகல்களான ஆலயங்கள் Mலமாக%ம், வரலாற்" #ல்களில் காணப்ப'ம் தகவல்கள் 

வா�லாக%ம் அ2ந்ேதாம். 

இைவெயல்லாம் நல்�ர ்இராஜதானியான* இராஜதானியாக%ம் அேத சமயம் ஆலயநகராக%ம் 

�ளங்�யைதப் �லப்ப'த�் நிற்�ன்றன. அத்*டன் நல்�ர ்இராஜதானி ேகாட்ைட 

ம�ல்க>டDம், நான்6 வா�ல்க>டDம், அவற்2ற்6ப் பா*காவலாக ஆலயங்க>டDம் 

�ளங்�யைத வரலாற்" #ல்கள், பண்ைடய இந்*க்களின் கட்டட மற்"ம் நகர அைமப்�க் 

ேகாட்பா'கள், மற்"ம் எம* ெவளிக்கள ஆய்%களின்ேபா* அவதானிக்கப்பட்ட 

காணிப்ெபயரக்ள், வரலாற்"ச ்1ன்னக்கள் அ(ப்பைட�ல் உய்த்*ணரந்்ேதாம். அத்*டன் ேமற்ப( 

நல்�ர ்இராஜதானிக் ேகாட்ைடக்6ப் பா*காவலாகக் ெகா8ம்�த்*ைற�;ம், 

பண்ைணத்*ைற�;ம் (தற்ேபா* ெகாட்ட( என்றைழக்கப்ப'ம் ப6� 

பண்ைணத்*ைறக்கண்ைம�ல் காணப்ப'�ற*. இ* ேகாட்ைடய( என்ப�ன் �ரிபாகேவ 

ப'�ற*. அவ்�த��க்6ம் பட்சத்�ல் பண்ைணத்*ைற�ல் அைமந்��ந்த ேகாட்ைடயான* 

இப்ப6��ேலேய அைமந்��க்க ேவண்'ெமன்" ப'�ற*. )மற்"ம் ேகாப்பா�;ம் ேம;ம் 

Mன்" ேகாட்ைடகள் இ�ந்தைத=ம் வரலாற்" #ல்கள், காணப்ப'ம் காணிப்ெபயரக்ள் Mலமாக 

அ2ய +(�ற*. ேம;ம் நல்�ரக்் ேகாட்ைடக்6ம் ேமற்ப( ேகாட்ைடக>க்6�ைட�லான 

:ரதான @�கள் ஆங்காங்ேக பைட@ரரக்ளின் +காம்கைளக் ெகாண்' �ளங்�யைத=ம், 

பண்ைணத்*ைற�ல் தைர�றங்�ய ேபாரத்்*க்ேகயப் பைடகள் நல்�ர ்இராஜதானி�ன் :ரதான 

ேகாட்ைட�ைன ேநாக்�ப் பைட நகர%்கைள ேமற்ெகாண்ட ேபா* ேமற்ப( ேபார ்@ரரக்ளின் 

நிைலகளில் பலதத் எ�ரப்்:ைனச ்சந்�க்க ேநரந்்தைத=ம் ேபாரத்்*க்ேகயரின் Conquest of Celyon 

�ரிவாகேவ �பரிக்6ம். இவ்வாய்% நல்�ர ்இராஜதானி�ன் :ரதான ேகாட்ைட�ைனப் பற்2ேய 

ஆராய்வ�ல் கவனத்�ைனச ்ெச;த்�யெதன்பைத இத்த�ணத்�ல் நிைன�ல் ைவத்*க் 

ெகாள்வ* நல்ல*. ேகாப்பாய்க் ேகாட்ைடபற்2 ?வா� ஞானப்:ரகாசர ்ேகாப்பாய்ப் ப்ைழய 

ேகாட்ைட என்Dெமா� கட்'ைரெயான்2ைன ஆங்�லத்�ல் எ8�=ள்ளார.் அ�லவர ்ேகாப்பாய்ப் 

பைழய ேகாட்ைட இ�ந்ததாக அ2யபப்'ம் ப6� பற்2 �ளக்6வார.் ��ம� Eட்ஸ்ேவரத்் 
என்பவ�6ச ்ெசாந்தமான The Old Castle என்றைழக்கப்ப'ம் காணி�ேலேய தம்3 மன்னரக்ளின் 

ேகாப்பாய்க் ேகாட்ைட இ�ந்ததாக அவர ்62ப்:'வார.் அதற்காதாரமாக அப்ப6��ைனச ்

?ற்2=ள்ள ப6� 'ேகாட்ைட வாய்க்கால்' என்றைழக்கப்ப'வைதச ்?ட்(க் காட்'மவர ்அ*ேவ 

ேமற்ப( ேகாப்பாய்க் ேகாட்ைட�ன் அக3யாக இ�ந்��க்கக் 0'ெமன்பார.் 

அப்ப6��;ம், ேமற்ப( ேகாட்ைட அைமந்��ந்ததாகக் க�தப்ப'ம் காணி�;ம் காணப்ப'ம் 

கட்டடச1்ைத%கள் ேகாப்பாய்க் ேகாட்ைட�ன் 1ைத%களாக��க்கக் 0'ம். இ* பற்2ய 

அகழ்வாராய்%கள் ேபா�ய அள�ல் நடதத்ப்பட ேவண்'ம். ?வா� ஞானப்:ரகாசர ்

62ப்:ட்'ள்ள ேமற்ப( 'பைழய ேகாட்ைட' ப6� இன்" பல காணித்*ண்'களாகப் :ரி% பட்'ப் 

ேபா��ப்பைதேய எண்ப*களில் அப்ப6�க்6ச ்ெசன்றேபா* அ2ந்* ெகாள்ள +(ந்த*. 

நம்மவ�க்6க் காணி�ல் இ�க்6ம் ஆரவ்ம், காணப்ப'ம் ப்ழைம�ன் 1ன்னங்கைளப் 

ேபNவ�5ல்ைல என்பதற்6 ேமற்ப(க் ேகாப்பாய்க் ேகாட்ைட�ன் இன்ைறய நிைல=ம், நல்�ர ்

இராஜதானி�ன் இன்ைறய நிைல=ம் �லப்ப'த்*ம். 

இ*வைர�ல் ஈழத்*த் த�ழ் மன்னரக்ளான ஆரியச ்சக்கரவரத்�்களின் யாழ்ப்பாண 

இராச1்யத�்ன் இ"� இராஜதானியாகப் �கழ்ெபற்" �ளங்�ய நல்�ர ்இராஜதானி�ன் நகர 

அைமப்� எவ்�த��ந்��க்க ேவண்'ெமன்ப* பற்2 இய;மானவைர�ல் வரலாற்"த் 
தகவல்கள், காணிப்ெபயரக்ள், காணப்ப'ம் வரலாற்"ச ்1ன்னங்கள், கட்டடக்கைல மற்"ம் நகர 

அைமப்�ப் பற்2ய பண்ைடய இந்*க்களின் #ல்கள் மற்"ம் ஆய்வாளரக்ள் 0"ம் தகவல்களின் 

அ(ப்பைட�;ம், ேமற்ப( அ2�ன் �ைளவாக உண்டான தரக்்கரீ��லான ஞானத்�ன் 

அ(ப்பைட�;ம் ஒ� +(%க்6 வந்ேதாம். எவ்�தம் வந்ேதாெமன்பைத இவ்வத�்யாயத�்ல் 

�பரித்��ந்ேதாம். எ�ரக்ாலத்�ல் சந்தரப்்பேமற்ப(ன் Wண்'ம் �ரிவாக இவ்வாய்% #ல் �*க்� 

எ8தப்ப'ம். இவ்�தமாக ஈழத்*த் த�ழ் இராஜதானிகளிெலான்றான நல்�ர ்இராஜதானி�ன் 

நகர அைமப்� பற்2 �பரிக்6ம் +த<ெலன்ற ெப�ைம�ைன இந்#ல் ெப"�ன்ற*. இந்#5ன் 



அணிந்*ைர�ல் :ரபல எ8த்தாளர ்ெச.ேயாகநாதன் 0"வ*ேபால் ':ன்ெனா�காலத்�ல் , 

?தந்�ரக்காற்" @?ம் Aழ5ல் வாழப்ேபா�ன்ற இளந்தைல+ைற ஆய்வாளரக்>க்6 இந்த #ல் 

ஓர ்ஆக்கCரவ்மான வ3காட்(யாக அைம=ெமன்" நிசச்யமாக நம்��ன்ேறன். 

உசாத்&ைண :ல்கள், கட்�ைரகள்: 

யாழ்ப்பாண ைவபவமாைல - 6ல சபாநாதன் ப�ப்:த்த*. 

யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம் - +த5யார ்ெச.இராசநாயகம். 

யாழ்ப்பாணச ்சரித்�ரம் - ஆ.+த்*தத்ம்:ப்:ள்ைள 

ஈழத்*த் த�ழ் இலக்�ய வளரச்1் - கலாநி� ெச.நடராசா. 

த�ழகம்: ஊ�ம் ேப�ம் - ரா.:.ேச*ப்:ள்ைள. 

த�ழ் மைனய( சாத�்ரம். 
Conquest of Ceylon- Queros F. Vol 1 & 4. 
Tamils and Ceylon - C.S.Navaratnam 
The Kindom of Jaffan - S.Pathmanathan. 
Urban and Regional Planning - Rame Gowda. 
Urban Geography (Thesis) - Prof. Jeryasingam. 
Early Christianity in Ceylon - Fr.Rev.Peris, Fr. Meersman. 
Living Architecture: Indian - Andreas Volwahsen. 
Monumental Art and Architecture of India - K.Sundaram. 
The Arts and Crafts of India and Ceylon - Ananda Coomarasamy. 

நில அளைவத் �ைணக்கள வைரபடங்கள்: 
Jaffna Town Planning Assesment Surveys sheet no: A2/45/4W, A2/45/3E 

The Kings of Jaffna during Prtugeese Period (Article) - Swami Gnanappirakasar. 

யாழ்ப்பாணம் என்ற ெபயரின் காரணங்கள் பற்2ய க�த்தாய்% - கலாநி� ெச.நடராசா (கட்'ைர, 

த�ேழாைச 11-11-1993, கனடா). 

ஈழ+ம், இந்* மத+ம் - ெபாலந"ைவக் காலம்- கலாநி� 1.க.1ற்றம்பலம் (1ந்தைன ஆ( 1984). 

யாழ்ப்பாணம் என்ற ெபயர ்ேதான்2* எவ்வா"? - ம.க.அ.அந்தனி1ல் (@ரேகசரி 9-10-1990) 

யாழ்ப்பாணத்*ப் ெபரிய ேகா�ல் - கலாநி� க.6ணராசா (@ரேகசரி 15-08-1993) 

ைவயாபாடல் - கலாநி� ெச.நடராசா (த�ேழாைச, 15-12-1993, கனடா). 

யாழ்ப்பாண இராச1்யம் - கலாநி� 1.க.1ற்றம்பலம் (ஈழ+ர?, கனடா 25-2-1994, 11-03-1994) 

பழந்த�ழர ்கட்டடக்கைல=ம் நகர அைமப்�ம் - நா.பாரத்்தசார�. 

1லப்ப�காரம் - இளங்ேகாவ(கள் (�57ரக்் ேக1கன் ப�ப்:த்த*). 

த�ழர ்ெதய்வங்கள் - நடன. கா1நாதன். 

பழங்காலத் த�ழர ்வாணிகம் - ம�ைல. Yனி. ேவங்கடசா�. 

ஈழத்* வாழ்%ம், வள+ம் - ேபரா1ரியர.் க.கணப�ப்:ள்ைள. 

#ல்: நல்�ர ்இராஜதானி நகர அைமப்�. ஆ1ரியர:் வ.ந.�ரிதரன் 

ப�ப்பகம்: 1ேநகா, 348 ((ேக சாைல இராஜப்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 600014 / மங்ைக ப�ப்பகம், 

கனடா +தல் ப�ப்�: (சம்பர ்1996 

ngiri2704@rogers.com 
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'  

ப�/க)க்கான உங்கள் பங்களிப்4! 



ப�%கள்' இைணய இதழ் ஆரம்:தத்�5�ந்* இன்" வைர இலவசமாக 

ெவளிவந்*ெகாண்(�க்�ன்ற*. ெதாடரந்்*ம் இலவசமாகேவ  ெவளிவ�ம்.  அேத 

சமயம்  'ப�%கள்' ேபான்ற இைணயதத்ளெமான்2ைன நடாத்*வ* என்ப* �6ந்த உைழப்:ைன 

ேவண்( நிற்6ெமான்". எனேவ 'ப�%கள்' இைணய இத3ன் பங்களிப்�க்6ம், வளரச்1்க்6ம் உதவ 

��ம்:னால் , உங்கள் பங்களிப்� வரேவற்கப்ப'ம். 6ைறந்த* $5 கன(ய ெடாலரக்ள் 

(CAD)  நீங்கள் 'ப�%கள்' இத8க்6  உங்கள் பங்களிப்பாக அDப்பலாம். நீங்கள் உங்கள் 

பங்களிப்:ைன  அDப்ப  ��ம்:னால் , Pay Pal Mலம் :ன்வ�ம் ப�%க>க்கான உங்கள் 

பங்களிப்� இைணய இைணப்:ைன அ8த்*வதன் Mலம் ெகா'க்கலாம். அல்ல*  �ன்னஞ்சல் 

Mல+ம்  admin@pathivukal.com என்Dம் �ன்னஞ்ச;க்6  e-transfer Mலம் அDப்பலாம்.  உங்கள் 

ஆதர%க்6 நன்2. 

 

ப�/களில் @ ள் >ளம்பரங்கள் 

ப�%கள் இைணய இத3ல் 06ள் நி"வனம் ெவளி�'ம் �ளம்பரங்கள் உங்கள் பல்ேவ" 

ேதைவகைள=ம் Cரத்�் ெசய்=ம் ேசைவகைள, ெபா�ட்கைள உள்ளடக்�யைவ. அவற்ைறப் பற்2 

�பரமாக அ2வதற்6 �ளம்பரங்கைள அ8த�் அ2ந்*ெகாள்>ங்கள். ப�%களின் 

�ளம்பரதாரரக்>க்6 ஆதர% வழங்6ங்கள். நன்2. 

https://www.geotamil.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2025:2011-07-22-03-49-38&catid=28:2011-
03-07-22-20-27&Itemid=54 


