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ஈவடு ட்டம் சத்ங்கனம் ட்டம் கடம்னர் ணப்தகுில் 
அமந்துள்ப கம் ினம் துர்கம்(ல்னம்ன் துர்கம்). கடம்னரில் 
இனந்து 5 கீ தமனில்,கடல் ட்டத்னனந்து சுர் 1200ீ உத்ல் 
அமந்துள்ப கம் இது. கடம்னரில் சக்கும் தலு ஸ்டுடிவ 
உரிமபர் ன சன்ணஜ் அர்கள் தகடுத் கனன் வதரில் 
இங்குள்ப ணத்ல் (Latitude-11.5822727, Longitude-77.3374716) கற்ட்மடனேடன் 
அமந்துள்ப திம்ண்டண னற்று சநப்னக்க டுகல் 
கல்தட்தடன்று கண்டநப்தட்டுள்பது. 

 



 

 

நடுகல் எடுப்பதன் வதொன்மையும், சபதொய நிமையும்: 
 

ீண்ட தடி ழ் சனெகத்ல் ன் சர்ந் சனெகத்ற்கக வதரில் 
ஈடுதட்டு இநந்துதடும் ீர்களுக்கு டுகல் ட்டுது 
இனம்னக்கனத்னனந்து ததனங்கற்கனம், சங்ககனம், னற்றுக்கனம் 

ண 3500 ஆண்டுகபக தடர்கன்ந ன தண்தட்டு க்கம். 
இணக்குளக்கள் உனக்கத்ன் தடக்கத்ல் ங்கள் குளமச் 
சர்ந்ர்கபின் வமகமபப் னர்த் தசய் வண்டினேம், ங்கபின் 
ஆக்கத்ம மன றுத்க் தகள்ப வண்டினேம் தல்வறு இணக் 
குளக்கபிமடவ னசல்கள் ற்தட்டண. இப்னசல்கள் ததனம்தலும் 
னன்மச் தசல்ங்கபண ஆமகமபக் கனம் ததனட்டும் 
ங்களுக்கண வய்ச்சல் னங்கமப மகப்தற்றும் வதட்டிிலும் ற்தட்டவ 
ன்தற்கு சங்க இனக்கங்கள் சன்றுகமபப் தகர்கன்நண. ஆமக் 
கர்ல், தமனனத்ல்  ததனில் தம் தசய்தர்கமப க்க 
தசல்ங்கமபக் கனம் "ஆநமனக் கள்ர்" ற்றும் ம் ீத்ணல் 
னக்கமப் ததறும் வந்ன் வதன்நர்கபின் தசல்கபில் ீத்ம 
ட்டுவ அநக தகண்டு தச்சும் சங்கப்தடல்கபில் ீம் ட்டுவ 
திண டுத்பப்தட்டுள்பல் இத்மக தடல்கமப ீனேகக்கன 
தடல்கபகவும் தகள்ப னடினேம்.1 
 

        ஆமகமபக் கர்ல், ீட்டல் கழ்வுகமப  தல்கப்திம் 
"ஆவகள்" ண சுட்டுகநது. இமண தய்ப்திக்கும் மகில் கன 4 & 3 
நூற்நண்மட வசர்ந்க கனப்தடும் னனன்வகம்மத டுகல் 
கல்தட்டுகபில் தன்ம ழ் ளத்துப் ததநப்னகபில் “ஆவகள்” ண 
ஆமப் னசல் தற்நக் குநப்னகள் தின்று ந்துள்பண. னல்மன ற்றும் 
குநஞ்சத் மப்தடல்கபில் டுகல் ீர்கவப ங்கபின் னன்ம 
தய்ம் ண அத்ம ழ் ததண்டீர் தடுகவும் தடற்குநப்னகள் 
உள்பண.2 இணக்குளச் சனம் தல்ன தல்ன அசுனக்கத்ற்கு 
ஆட்தடும்வதது மனம / அசன் ததனட்டு டுகமபக் கவும் ஆம, 
ற்ந தசல்ங்கமபப் கவும் தமட டத்ச் தசன்று ண்ட 
ீர்களுக்கும் டுகல் டுப்தது சனப் திக இனந்துள்பதன்தம 



தல்னர் கன ஆட்சில் கமடத்துள்ப அக ண்ிக்மகினண டுகல் 
கல்தட்டுகள் உறுதசய்கன்நண.3 
 

வசர் கனத்ற்குப் தின்தண சனெகத்ல் இணக்குள ழ்தன்தது 
னற்நலும் மநந்து அமணனம் சனெக ீவட்டத்ல் இமந்வடு 
னப்தினத்துத்ன் கக வபண்மனேம் ஊக்குிக்கப்தட்டது. 
இமடக்கன வதசல் தந்துதட்ட னப்தப்தில் அகரிகளும், எவ்தன 
ட்டுப் திரிவுக்கு ண்டக்கர்களும், உள்ளூர் மனர்களும் அசர்கபல் 
க்கப்தட்டு அகங்கள் தகப்தட்டு எவ ர்கத்ன் கழ் தகண்டு 
ப்தட்டணர். இக்கனகட்டத்ல் ட்டின் ல்மனப்னநத்லும், 
உள்ட்டுப்தகுகபிலும் சறுசறு னசல்கள் ற்தடும் வதது அந்ந் 
தகுின் ர்கத்ல் இனப்தர்கள் அமண அடக்கும் ததனட்டு திம 
ற்று ங்கபகவ வதரில் ஈடுதட்டம அநனடிகநது. இமடக்கன 
சனெகத்ல் னி இந் னமநில் ஊர் அமம ற்தடுத் 
இநந்துதடும் ீர்களுக்கும் மனர்களுக்கும் டுகல் டுக்கும்வதது 
கல்தட்டில் அசணின் தய்க்கர்த்வடு அர்கமபப் ததனமப்தடுத்தும் 
க்கம் இனந்துள்பம வசர்கள், ிஜகப் வதசுகள் கனத்ல் 
கமடக்கும் டுகல் கல்தட்டுகள் சன்நபிக்கன்நண.4 

 
 

வகொங்கு நொட்டுப் பகுதியில் ெிஜயநகர கொை நடுகல் கல்வெட்டு: 
 

தகங்கு ட்டின் ல்மனம ிரிக்கும் தம இனக்க 
நூதனன்று டக்கு ல்மனக மனமனம குநப்திடுகநது.5 இந் 
மனத்தடரில் அமந்துள்ப கடம்னர் ணத்ல் கண்டநப்தட்டுள்ப இந் 
டுகல் கல்தட்டு ிஜக ீஅரிப்தன்(ஹரிஹன்) கனத்ல் 
இப்தகுில் ற்தட்ட னசல் கழ்ம குநக்கநது. 
 

 

கல்வெட்டு ெொசகம்:- 

148-தசீ உனம், 95-தசீ அகனனம் தகண்ட குத்துகல்னல் 
இனதத்ண்டு ரிகமபக் தகண்ட கல்தட்டு. 
 



“ிதுக்கு அரிப்தன் சக்க ிட்ட 

ப்தகனம் தனத்னு/தனக்கனு 

ம் இன் ஆடிண தகு ிட்ட ணி 

ம் தனத்னைற் தப கபி மன கடம் 

னர் அத்ன் தகங்மக கமில் 

வள குல் தசு தகணவ்ன். 
ஸ்ஸ்ஸ்ரீ ன் (னு) ஹ ண் 

டனகஸ் ஹரி ிதட த 

மச ப்னர் கண்ட 

ீ அரிப்தன் கனத்து 

தசக்கர் வவன சத் 

ிட்ட தணகனும் டு 

ம் டுத்து ிட்டு சர்ரி சம் 

ற் ஸத்து தடுத்து ந்து 

னசற் தசய்மகில் ிம 

னைரில் தச குனத்து க 

ட்டி கவுண்டன் கன் 

தசண்ப்தன் தமசடி 

கபிமன கடம்னர் ண்டு 

குமட னக்கன கமட (ய்) 

ிதுக்கு தமசடி தக 

.... ன் கூட குத்ப் தட்டன்”,  

 

நடுகல் கல்வெட்டு ெொசகம்:- 
 

“இமனைர் தச குனத்து கட்டி 

கவுண்டன் கன் வச கவுண்டன் 

ம்தி தசண்ப்தன் 

ஆடி தமசதநமக ில் 

ீக்கல்லு தண்ி டுிதசன் 

வச கவுண்டதணன்” 
 



இமநனைர் (கடம்னர் அனகல் இன்மநக்கு ரினைர் ன்னும் ததரில் என 
ஊர் உள்பல் இமநனைர் ரினைர் ண னிினக்கன ன்தது 
ஆய்வுக்குரிது) தகுமச் வசர்ந் தச குனத்து கட்டி கவுண்டன் 
ன்தணின் கன் தசண்ப்தன் அப்தகுில் டந்துள்ப னசனல் 
தமகர்களுடன் வல் இநந்துள்பன்.  ன் ம்திின் மணக 
வசகவுண்டர் / வகசகவுண்டர் கல்தனடுத்து சநப்தித்துள்பர். 
 

        ிஜக  ீஅரிப்தன் ஆட்சில் தகங்கன் எடுங்க / 
உடுங்க ட்டு கடம்னர் ணப்தகுக்குட்தட்ட கபிமன தகுில் 
சர்ரி னசத்ல் தசக்கர் ன்தரின் வல் சத்ிட்ட 
ணக்கர் ன்தர் னசனல் ஈடுதட்டுள்பர். அப்னசமன அடக்கும் 
ததனட்டு தசக்கணின் ம்தி தசண்ப்தன் தமடின் மனம 
ற்று சத்ிட்ட க்கர் உடன் வ இநந்துதடுகநன். 
தசக்கணின் ந்ம கட்டி கவுண்டன் வகட்டுக்தகண்டற்கு இங்க 
ன் மனுக்கு  டுகல் டுத்து சநப்ன தசய்துள்பர். வலும் 
தசண்ப்தணின் மகிவுக்கு கபி மனம (இன்மந 
ினம்துர்க்கம்-மன) தகுிமண உப்தட்டி ணிக தசக்கன் 
ங்கனேள்பமனேம் இந் கல்தட்டு குநப்திடுகநது. இந் ணத்ற்கு 
அங்கம் தண்ணுவர் கங்மகக்கமில் ள குல் தசுமக் தகன்ணன் 
தத்ம ற்தற்தநன்னும் ஏம்தமடக்கபி சகம் ததநக்கப்தட்டுள்பது. 
 

      இக்கல்தட்டில் தின்றுனம் தசல்னட்சகள் தமசடி, னசல், 
னக்கன ண உள்ளூர் க்கபின் வதச்சு க்கல் தன்தடுத்தும் தசற்கவப 
குக கப்தடுகன்நண. சறுசறு குளக்களுக்கமடவண சண்மடக் 
கட்சகமப னசல் ண தசவ்ினக்க தில் அமப்தது க்கம். இங்கும் 
அந் ர்த்மப் தன்தடுத்ப்தட்டுள்பது. 
 

        இக்கல்தட்டில் னம் அசன் ததண ீ அரிப்தன்  சளு 
ம்சத்ல் ஆட்சக்கு ந் னல் னென்று ஹரிகர்களுக்கும் 
ததனந்க்கூடி ழ் ததர்.6 இக்கல்தட்டில் வடிண ஆட்சண்வட, 
சக ஆண்டுக் குநப்னகவப கப்தடில்மன. 'சர்ரி' ஆண்டுக் குநப்ன 

ற்றும் அசன் ததர் ற்றும் ளத்மமக் தகண்டும் 1348 ற்றும் 



1408 ஆண்டுகமபக் கக்கல் டுத்துக்தகண்டு தர்ப்வதணல். னனம் 
ஹரிஹன் ற்றும் னென்நம் ஹரிஹணின் ஆட்சண்டுகள் னகன்நண. 
இல் னல் ஹரிஹன் துங்கதத்ம க்கமதட்டி தகுில் 
மனகர் அமத்து ட கர்டக ற்றும் தகங்கன், னதர் கடற்கம 
தகுகபில் அக கணம் தசலுத் ந்ர். வற்குநத் கல்தட்டு 
அமந்துள்ப தகுில் இரின் ற்ந கல்தட்டுகள் தும் இதுமில் 

கமடத்ன. ஆனல் ற்தநன குநப்தண 1408 ஆம் ஆண்மட டுத்துப் 
தர்ப்வதம். னென்நம் ஹரிஹணின் கல்தட்டுகள் னென்று தகங்கு 

தகுில் கமடத்துள்பண. கதி 1420 ல் சத்ங்கனம் ட்டம் ககப்தடி 
கத்ல் கமடத் "அளக்குபி னவங்கடனமடர்" வகிலுக்கு 
னிமடட்டம் தகடுத் கல்தட்டும்.7 ிஜ ங்கனத்ல் சக ஆண்டு 

1334 ண குநக்கும் கதி 1412 ஆம் ஆண்டு கல்தட்டு.8 ற்றும் தன் 
தகங்கு தகுிலுள்ப குனங்கத்ல் கமடத் ற்தநன 
கல்தட்மடனேம் தகண்டு தமணந்ம் நூற்நண்டு தடக்கத்ல் 
னென்நம் ஹரிஹன் கனத்ல் தகங்கு டு னளமக ிஜக 
அசன் கட்டுப்தட்டில் ந்னப்தம அந னடிகநது. வலும் ிஜக 
கனத்ல் எவ்தன ட்டுப் தகுகமபனேம் ர்கக்க அகரிகபக 
க்கர்கள் க்கப்தட்டுள்பணர். இக்கல்தட்டில் னம் 
வசக்கனம் அவ்மகில் க்கப்தட்ட ிஜக ஆட்சபரின்  
ர்க மனக கனவும் இடனண்டு. வற்குநத் கல்தட்டு 
சன்றுகமபக் தகண்டு இந் டுகல் கல்தட்டும் னென்நம் ஹரிஹன் 
கனத்து ணத் துிவும் ய்ப்னள்பது. 
 

         ிஜகக் கனத்ல் கமடக்கும் ததனம்தனண டுகற்கள் 
கல்தட்டுகபன்ந தறும் சற்தங்கபகவ கப் தகுில் 
கமடத்துள்பண. கடம்னர் தகுில் கமடத்துள்ப இந் டுகல் கல்தட்டு 
தணங்கு ற்றும் தமணந்ம் நூற்நண்டிலும் டுதிடிக்கும் ததனட்டு 
னசல்கள் ற்தட்டுள்பமக் குநக்கும் அவ வமபில், ிஜக 
கனத் சனெக மனர்கபின் ன்ணிச்மசண அகங்கள் ற்றும் 
உள்ளூர் க்கபின் க்கற்நல் மடனமநகமபனேம் க்கு சன்நக 
அபிக்கக்கூடி என னக்க சசணம் ன்தல் ல்மன. 



 

         வலும், னென்நம் ீல்னனுக்கு திநகண அசர்கபில் 
கனஷ்வர் தின்தண அசர்கபின் கல்தட்டுகவப தகங்கல் 
ததனம்தண்மக கமடத்துள்ப சூனல்,சளு னென்நம் 
ஹரிஹரின் ததமத் ங்க ழ் கல்தட்டு இந் டுகல்னல் 
கமடத்னப்தது னற்றுச் சநப்ன ய்ந் என்நகும். 
 

நடுகல்ைின் அமைப்பு: 
 

        இந் டுகல் 137-தசீ உனம், 88-தசீ அகனனம் தகண்டுள்பது. 
னல் அடுக்கல் குமின் ீது ந னம் தமகமண ீன் 
ர்தகண்டு க்குகநன். ர்தகண்டு க்கும் ீணின் இடதுமகில் 
வகடம் ற்றும் னது மகில் வல்கம்னம் குமின் ீவந ந்துள்ப 
ீணின் னதுமகில் வல்கம்னம், 
இடதுமக குமின் னத்ம 
திடித்னப்தமப் வதன கட்டினேள்பணர். 

 

        இடுப்தில் அமமடனேடன் 
மக, கல்கபில் ீக்கப்னம் தகண்டு 
ந னட்சங்களுடன் கப்தடும் 
இனனக்கும் னமநவ இண்டு 
திப்ததண்கபில் எனர் 
தண்தகற்நக்குமடனேம் ற்தநனரின் 
மகில் சனம் உள்பறு கட்ச 
தடுத் உள்பணர். னசனல் தங்தகடுத் 
ீர்கள் இனனம் அசக் குனத்ர்கள் 
ன்தம குநக்கும் ிக இமணக் 
கனனம். 
 

        இண்டது அடுக்கல் 
உிரிந் ீமண வகபிர் 
வவனகம் அமத்துச் தசல்லும் 
கட்சம டித்துள்பணர். 



னென்நது அடுக்கல் ீன் சவனகப்திப்ம் அமடந்து தத்சண 
மனில் சனங்கத்ம தடுமப் வதனவும்,அனகல் ந்னேம் 
தண்தகற்நக் குமடனேடன் ிஜக அசன் ங்கன இனட்சமணக 
கனப்தடும் திமந சூரினும் ததநத்துள்பணர். 

 

படிவுமர: 
 

     "தல் உமட னங்கற் ததுக்மக வசர்த்”.9 
 

ணத் தடங்கும் னநனூற்று தடதனன்நல் தமகர்கவபடு 
ீத்துடன் சர் னரிந்து டிந்து கல்னகப்வதண ீர்களுக்கு ததுக்மக 
வசர்த் (கற்கமப தகண்டு ட்மட அமத்ல்), கற்நம ரில் 
தசம்னங்கண்ி மனத்  தடுத்து ிற்தனீ சூட்டி அணது ததமனேம் 
னகமனேம் ளத்ல் டித்து தட்டணர் ண இபம்ததன் ிகணர் 
தடிினப்தர். இங்கு கடம்னர் ணத்ல் உள்ப இந் டுகல் சங்க 
இனக்கத்ல் தசல்னப்தட்ட தின்தடி கல்தனடுத்து கல்தட்டில் அது 
ளத்மனேம், னகமனேம் ததநத்து ததுக்மக / கற்ட்மட டுக்கப்தட்டுள்பது. 

இந்கழ்ம வக்குங்கல் சங்கப்தண்தட்டின் ீட்ச 14 / 15 ஆம் 
நூற்நண்டிலும் ீடித்னந்ற்கு னக்க சன்நக இந் டுகல் 
அமகநது. 



துமை நூற்பொட்டியல்: 

 

1. னநனூறு 35,76,44 
2. னநனூறு 335 

3. தசங்கம் டுகற்கள்-கச 
4. துக்கச்ச டுகல் கல்தட்டு 

5. தகங்கு ணி தடல் ட்டு 

6. தகங்கு டு-இசந் 
தசட்டிர் 

7. ஆம் 18 
8. ிஜங்கனம்-க 

தல்னல் துமந 

9. னநனூறு 264 

10. தட்டும் தமகனேம் 
தல்கப்தினம் ழ் 
சனெக உனக்கனம்- ஜ் 
தகௌன் 

11. டுகல் கல்தட்டுகள்-இ 
னங்குன்நன் 

12. வகம ட்ட 
கல்தட்டுகள் 

13. ன்ந- ப்திற்குரி னெத் 
கல்தட்டு அநஞர் 
இசவகதல் சுப்மத  

14. ன்ந - னமணர் 
இ.னங்குன்நன் 

15. ன்ந-ன ஆணந்த் 
குர்(CRCHRT) ற்றும் ன 
ஜன் தடீ்டர் (படி 
னற்று ஆய்வு மம்) 

ன்ந. 
 


