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க�ள��றி
சி மாவ�ட� நாக�� எ�ற ஊ�� ஆ�ற�கைர ஓர� அைம!"�ள 

கயிலாய&ைடய நாயனா� எ�ற ேகாயிலி� உ�ள ஒேர ஒ+ க�ெவ�ைட ப�றி இ�� 

பா�ேபா�. 

 

நாக�� &�/ வி01/ர� மாவ�ட2தி� மாவ�ட2தி� இ+!த". க�ள��றி
சி மாவ�ட� 

பி��க1ப�ட பி� க�ள��றி
சி மாவ�ட2தி� உ�ள". 13 ஆ� 6�றா78 க�ெவ�8 இ!த 

ஊைர நாக�� எ�9 அைழ�கிற". 

 



                 

 

நாக<� கயிலாயFைடய நாயனா� ேகாயி/ 

 

 

ஊ� ெபய� காரண�. 

 

பழ�கால2தி� அைம!த ஊ�க� ெப+�பா<� காரண1ெபய�களாகேவ அைம!த". 

ஆ9,மர�க�,ஏ� ேபா�றவ�றி� அ?1பைடயி<� ஊ�க� ெபய�க� அைம!தன. 

 

 இ!த ஊ�� நாவ� மர�க� அதிக� இ+!ததா� நாவ�� எ�ற ெபய� 

ஏ�ப�?+�கலா�.கால1ேபா�கி� நாக�� எ�9 ம+வி இ+�க @8�. க�ெவ�8 

இABைர நாவ�� எ�ேற அைழ�கிற". 

 

இ+1பிட� 

 

ப7ைடய ேகாயி�க� ெப+�பா<� ஆ�ற�கைர ஓர2திேலேய அைமய1ெப�றன. அ!த 

வைகயி� ேகா&கி ஆ�ற�கைர ஓர2தி� இ�ேகாயி� அைம!"�ள". ஆர�ப கால2தி� 

ஊரான" இ�ேகாயி� இ+��� ப�திைய C�றி இ+!தி+�க @8�. த�ேபா" க�ள��றி
சி 



உD!E� ேப�ைட சாைலயி� �?யி+1/க�, கைடக� ஏ�ப�8 ேகாயிைல வி�8 த�ளி 

ஊ� நிைல ெப�9�ள". 

 

நாக�+�� அ+ேக வரGசர� எ�ற பழைமயான ஊ� அைம!"�ள". இ" ப�லவ� கால 

ேகாயிலாக இ+�க @8�, பி�ன� ம9சீரைம�க1ப�?+�க @8�.ப�லவ� கால ேகாயி� 

என க+த இ���ள ல�Iச� சி�ப&�, கதி� விநாயக� சி�ப&� சா�றாக அைமகிற". 

நாக�� க�ெவ�ைட க7டறி!" ப?���ேபா", இ!த ல�Iச� சி�ப2ைதJ� 

க7டறி!ேதா�. 

       

வரHசர' கதி� விநாயக� 



 

வரGசர� ல�Iச� 
             

 



 

 

நாக�� ேகாயி� மிக
 சிறிய அளவிேலேய அைம!"�ள". .ேகா�ட
சி�ப�கD� த�ேபா" 

காண1படவி�ைல. ெச�க� தளியாக இ+1பதா� ேகாயி� க+வைற1ப�தியி� க�ெவ�ைட 

ெபாறி�க &?யவி�ைல. எனேவ தனியான ஒ+ பலைக�க�லி� க�ெவ�8 ெபாறி�க1ப�8 

ேகாயிலி� &� நட1ப�8�ள". 

 

க�ெவ�ைட க7டறி!த Kழ� 

 

கி.பி 1995 ஆ� ஆ78 &த� என�� வரலா�றி� ஆ�வ� ஏ�பட2"வ�கிய".அ" &த� 

க�ெவ�8கைளJ�, ந8க�கைளJ� ேதட2"வ�கிேன�. 30 ஆ78களாக வி01/ர� 

ப�தியி� க�ெவ�8 ம�9� ெதா�லிய� ஆOPக� ெசO" வ+� தி+ வி01/ர� 

வ Qரராகவ� ஐயாPட� ந�/ ஏ�ப�ட". அ" &த� ஐயாPட� இைண!" பயணி�க 

"வ�கிேன�. 

 

  நா�க� ெர�டா��றி
சி எ�ற ஊ�� 7 க�ெவ�8கைள க7டறி!" ப? எ82" 

ப?2ேதா�. அ1ேபா" அ!த ஊ� ம�க� அ+ேக வரGசர� எ�ற ஊ�� ஒ+ பழைமயான 

சிவ�ேகாயி� உ�ள" எ�ற தகவைல ெத�வி2தன�.  

 

சில நா�க� கழி2" நா�க� வரGசிர� ஊைர ேநா�கி பயணி2ேதா�. அ1ேபா" ேகாயி� 

T?யி+!த". அ�சக� வ Q�ைட விசா�2" , அவ�ட� விவர2ைத ெசா�ேனா�. அவ� தா� 

ெவளிU� கிள�பி�ெகா7?+�கிேற� இ�ெனா+ நா� வா�க என ெசா�னா�. 

 

ஒ+ ப2"நிமிட அVமதி ெப�9 விைரவாக ேகாயிைலJ�,சி�ப�கைளJ� பட� 

எ82"�ெகா78 க�ள��றி
சி ேநா�கி கிள�பிேனா�. 

 

அ1ப? ெச�<� வழியி� நா�க� பா�2த சிறிய சிவ� ேகாயி�தா� இ!த கயிலாச&ைடய 

நாயனா� ேகாயி�..இ�ேகாயிலி� &� ஒ+ பலைக�க� நட1ப�8 அதி� எ02"�க� 

ெபாறி�க1ப�?+!தன.  

 

இதைனJ� கடPளாக க+திய ம�க� க�ெவ�8 &0�க எ7ணO தடவி 

வழிப�8�ளன�.நQ7ட நா�க� எ7ெணO தடவ1ப�8�ளதா� எ02"�க� ெதளிவாக 

ெத�யவி�ைல. நாV� சா+� கி�ட2த�ட ஒ+ மணி ேநர� க�ெவ�ைட C2த� 

ெசOேதா�. 



           

 

நாக<� க/ெவ=J
 F
பKதி 

 

 

  அ!த க�ெவ�8 ெசOதி உ�கD�காக 

 

. ேசல� வரலா�9 ஆOP ைமய2ைத ேச�!த க�ெவ�8 ஆOவாள�க� வி01/ர� 

வ Qரராகவ�, ஆறகW� ெபா�.ெவ�கேடச� ஆகிேயா� அட�கிய �0 க�ள��றி
சி 

மாவ�ட� தியாக"+க� வ�ட� நாக�� எ�ற ஊ�� ெதா�லிய� ஆOPக� 

ேம�ெகா7டன�. அ1ேபா" நாக�� கயிலாய&ைடயநாயனா� எ�ற சிவ� ேகாயிலி� ஒ+ 

க�ெவ�8 க7டறிய1ப�8 ஆOP ெசOய1ப�ட".  

 

  95 ெச.மீ நQள&�, 85 ெச.மீ அகல&�,7 ெச.மீ த?மV� உ�ள ஒ+ பலைகக�லி� 

&�ப�க� 14 வ�க�,பி�ப�க� 9 வ�கDடV� க�ெவ�8 அைம!"�ள". ேகாயிலி� 

&�ப�க� இ" நட1ப�8 உ�ள". 

 



                          

 

ஆறகE� ெபா
.ெவகேடச
 

 

 

  830 ஆ78கD�� &� T�றா��ேலா2"�கேசாழனி� 13 ஆ� ஆ�சியா7?� கி.பி 

1191 ஆ� ஆ78 இ�க�ெவ�8 ெவ�ட1ப�8�ள". இ�க�ெவ�?� வ Qரராேச!திர ேசாழ� 

என T�றா� �ேலா2"�க� �றி1பிட1ப�8�ளா�.க�ெவ�?� நாவ�� எ�9 இAB� 

அைழ�க1ப8கிற". 

 

  12 ஆ�6�றா7?� ேசாழநா�?� ஜனநாத வளநா�8 பர]� @�ற2தி� நாவ�� 

அைம!தி+!த"..@�ற� எ�ப" இ�ைறய தா<�கா ேபா�ற". 

  

  இ���ள கயிலாய&ைடய நாயனா� ேகாயி<�� "ைறJைடயா� ஊரா8வா� ஆன 

ந!திப!ம� எ�பவ� ஒ+ தி+விழாைவ ஏ�ப82திJ�ளா�. இ�ேகாயி� ^ைச�� என 

ஏ�கனேவ ப2" மா (ஆயிர� �ழி) நில� தான� ெசOய1ப�?+!த". ேம�ெகா78 ஆயிர� 

�ழி நில� ஒ"�க1ப�8 ெமா2த� இர7டாயிர� �ழி நில� இ2தி+விழா நட2த தானமாக 

தர1ப�8�ள". 



 

   இ!த தி+விழா தைடயி�லாம� நட2"� ெபா91ைப இ�ேகாயிலி� ^ைச ெசO" வ!த 

சிவ1பிராமண� காசிபேகா2திர நQறணி!தா� காழி1பி�ைள ம�9� அவர" சேகாதர�களிட� 

ஒ1பைட2" உ�ளன�. இ" ம�8ம�றி இ�ேகாயிலி� தைடயி�றி ^ைசகD� தி+விழாP� 

நட�க 4 ேவலி (எ�டாயிர� �ழி) /�ெசO நில&� தானமாக தர1ப�8�ள". 

 

   இAB+�� அ+ேகJ�ள வரGசிர� எ�ற ஊ�� உ�ள வரGசிர&ைடய நாயனா� எ�ற 

ேகாயி<�� அ�மாவாைச ^ைச ெசOய ஏ�கனேவ நில� தானமாக தர1ப�8 இ+!த". 

அ!த நில2தி� வ+� விைள
சலி� இ+!"�,வரGசிர&ைடயநாயனா� ேகாயி<�� 

விட1ப�ட ந�ெசO நில2தி� வ+� விைள
சலி� இ+!"� 100 �ழி�� 16 ப? ெந� 

கயிலாய&ைடய நாயனா� ேகாயி� ^ைச���, தி+விழாP��� தர1படேவ78� என 

க�ெவ�8 �றி1பி8கிற". 

 



                 

 

க/ெவ=J
 பி
பKதி 

 

 

  ஊைரJ�, நில�கைளJ�, �?கைளJ� பா"கா�க பா?�காவ� எ�ற ஒ+ பைட1பி�P 

அ�கால2தி� ெசய�ப�8 வ!"�ள". அ!த1 பைட�� அ1ப�தி விைளநில�களி� 

விைளJ� தானிய�களி� ஒ+ ப�தி வ�யாக தர ேவ78�. அ1ப? வ�யாக1ெப�ற வர� 

எ�ற தானிய&� இ!த தி+விழா ெசலP�காக தர1ப�8�ள". 

  

  இ�க�ெவ�8 அரசனி� ேநர? ஆைணயாக ெவ�ட1ப�8�ள". இ1ப�தியி� அ1ேபா" 

வ�லவைரய� எ�ற �9நிலம�னனி� க�81பா�?� இ+!"�ள". இ!த தான� 



ெதாட�!" நிைல2" இ+�க ேவ78� என வ�லவைரய� மீ" ச2திய� 

ெசOய1ப�8�ள". இ1ப�தியி� ேம<� ஆOP ெசOதா� இ�V� பல வரலா�9 

தடய�க� கிைட�கலா�. 

 

        
 

இ�க�ெவ�?� Tல� நா� அறி!" ெகா�D� ெசOதிக� 

 

1. க�றளியாக இ�லாம� ெச�க� தளியாக உ�ள ேகாயி�களி�, அ�ல" க�றளியாக 

இ+!"� /திய க�ெவ�8கைள ெபாறி�க இட� இ�லாத ேபா"�, /திய க�ெவ�8கைள 

ெபாறி�க ேவ7?ய அவசிய� ஏ�ப8� ேபா", ஒ+ பலைக�க�லி� க�ெவ�8க� 

ெபாறி�க1ப�8 ேகாயிலி� உ�ேள ஒ+ இட2தி� ந�8 ைவ�க1ப�டன. 

 

2. T�றா� �ேலா2"�கேசாழ� வ Qரராேச!திர� என இ�க�ெவ�?� �றி1பிட1ப8கிறா�. 

 

3. த�ேபா" நாக�� என �றி1பிட1ப8� இ!த ஊ� க�ெவ�?� நாவ�� என 

�றி1பிட1ப8கிற". 

 

4. நாக�� ேசாழ� கால2தி� மிலா8ைடய ஜனநாத வளநா�8 பர]� @�ற� எ�ற 

பி�வி� அைம!தி+!த".. மிலா8 எ�ப" தி+�ேகாயி�� ப�திைய �றி1பதா�� 

 



5. .இ�ேகாயிைல கயிலாய&ைடய நாயனா� ேகாயி� என க�ெவ�8 �றி1பி8கிற". 

 

6. "ைறJைடயா� ந!திப!ம� எ�பவ� இ�ேகாயி<�� ^ைச ெசOய நிலதான� 

அளி2தைதJ� /திதாக ஒ+ தி+விழாைவ ஏ�ப82தி அத���� நிலதான� ெசOதைதJ� 

அறிய &?கிற". 

 

7. அ�கால2தி� நைட&ைறயி� இ+!த நில அளPகைளJ� அறிய &?கிற". நில�க� 

மா, ேவலி எ�ற அளPகளி� ெகா8�க1ப�8�ளன. இ�ைறய கண�கி� ஒ+ எ�ப" 100 

�ழி, ஒ+ ேவலி எ�ப" 2000(இர7டாயிர�) �ழி நில� ஆ��. 

 

8. தானிய�கைள அள�க பத�� எ�ற அளP &ைற அ�கால2தி� பய�பா�?� 

இ+!"�ள". இ�றய கண��1ப? ஒ+ பத�� எ�ப" 16 ப?ைய �றி���. 

 

9. தி+வரGசர2தி� உ�ள வரGசர&ைடய நாயனா+�� அ�மாவைசய�9 சிற1/ ^ைச 

நைடெப�ற", அத�காக தனியாக நில2தான&� ெசOய1ப�8�ள". 

 

10. பா?�காவ� எ�ற ஒ+ காவ�&ைற அைம1/ ஒ�9 இ+!தைதJ� அத�� வ�யாக 

தானிய�கைளJ� ம�க� ெச<2தியைத அறிய &?கிற".  

 

11. கயிலாய&ைடய நாயனா� ேகாயிலி� ^ைச ெசOJ� உ�ைம காசிப� நQறணிGசா� b 

காழி1பி�ைள எ�பவ�� �8�ப2"�� உ�ைமயானதாக இ+!த". 

 

12. இ" அரச�� ேந�ைட ஆைணயாக அைம!"�ள". 

 

13. இ�க�ெவ�8 ெவ�ட1ப�ட கால2தி� வ�லவைரய� எ�பவ� இ1ப�தி�� அதிகா�யாக 

இ+!"�ளா�. இவ� T�றா� �ேலா2"�கனி� கீc மகைத நா�ைட ஆ7ட ெபா�பர1பின 

வாணேகாவைரயனி� கீc இ1ப�தியி� ெபா91பாளராக இ+!தி+�கலா�. 

 

இ�க�ெவ�8 ெவளிவ!த அ
C ம�9� இைணய இைண1/க� 

 

youtube link 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ssRG0ZQHfSc 

 

   தினகர� ெசOதிதா� 

     

         https://www.dinakaran.com/News_Detail.asp?Nid=690831 



தினமணி 

 

https://www.dinamani.com/all-editions/edition-

villupuram/kallakurichi/2021/jul/16/%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%A

E%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BF-

%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%87-

%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%BE%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2-

%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%86%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81

-3661568.html 

 

ந�கீர� 

https://www.nakkheeran.in/24-by-7-news/thamizhagam/discovery-chola-period-inscription-830-years-ago 

 

ெசOதி1/ன� 

https://www.seithipunal.com/tamilnadu/ad-in-nawalur-village-kallakutchi-district-discovery-ot 

 

      தினகர� 

                

 

 

 



         



 



 


