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இந்த நூகைலப்பற்றி…
Oாடு விடுதகைலHகை ந்து பல ஆண்டுகளாகி
விட் m. பழகை ஒளியும் புதுகை உயிர்ப்பும்
ஊ ாடிH புதிH சிந்தகைm, புதிH பார்கைவயு ன்
பகை ப்புகள் பல வெவளி வந்து இருக்க
ஜேவண்டும். அகைவகளில் சிRப்பாக தாHகத்தின்
உண்கை வரலாறும் இ ம் வெபற்றிருக்க
ஜேவண்டும். ஆmால் m நிகைRவு தரும்
வரலாற்று நூல்கள் மிகக்குகைRவாm
எண்ணிக்கைகயில் வகைரHப்பட்டுள்ளm.
பதிகைmந்தாவது நூற்Rாண்டு முதல்
பதிவெmட் ாம் நூற்Rாண்டு வகைரயிலாm தமிழக
வரலாறு இன்னும் சரிHாகத்
வெதாகுக்கப்ப வில்கைல.
வி4HOகரப் ஜேபரரசின் பிடிப்பு, திருவெOல்ஜேவலி
வெதன்காசிப் பாண்டிHர்கள், துகைர, தஞ்கைச,
வெசஞ்சி OாHக்கர் அரசுகள், தஞ்கைச ராத்திH
அரசு, Rவர் சீகை ஜேசதுபதிகள், சிவகங்கைக
ன்mர்கள், திருவெOல்ஜேவலிச் சீகை ப்

பாகைளHக்காரர்கள், முதுகுளத்தூர், சிவகங்கைக
Rவர்கள் கிளர்ச்சி, ஜேவலூர் சிப்பாய்களின்
புரட்சி என்பm ஜேபான்R வரலாற்றுப் பிரிவுககைள
க்கள் அறிந்து வெகாள்ளும் வகைகயில் ஆய்வு
நூல்கள் வகைரHப்ப ாதது ஜேவதகைmக்குரிHது.
இந்த நிகழ்வுகளின் அடிOாத ாக அகை ந்துள்ள
Oாட்டுப்பற்று, அன்னிH எதிர்ப்பு உணர்வு, சமூக
Oல்லிணக்கம், னிதஜேOHம் ஆகிH னிதக்
கூறுககைளப் புரிந்து வெகாள்ளாத நிகைலயில்,
புலர்ந்து வரும் இருபத்து ஒன்Rாவது
நூற்Rாண்டின் புதிH இலக்குககைள
திட் மிடுவது இHலாத ஒன்று.
இந்தக் குகைRபாட்டிகைm Oன்கு உணர்ந்த
சிவகங்கைக ராணி ஜே தகு இரா4 வெலட்சுமி
Oாச்சிHார் அவர்கள் தmது முன்ஜேmார்களாm
சிவகங்கைகச் சீகை
ன்mர்களின் வரலாற்றுப்
பகுதியிகைmHாவது விரிவாக வகைரவது என்R
அவர்களது வெபருவிருப்பிகைm அண்கை யில்
என்னி ம் வெதரிவித்தார்கள். தமிழக
வரலாற்றிற்கு தகைககை ஜேசர்க்கும் இந்த சீரிH
முHற்சியிகைmப் பாராட்டி அவர்களது

விகைழவிகைm நிகைRவு வெசய்யும் வகைகயில் இந்த
நூலிகைmத் வெதாகுத்துள்ஜேளன்.
சிவகங்கைகச் சீகை யின் வரலாறு பதிவெmட் ாம்
நூற்Rாண்டிலிருந்து தான் வெதா ங்குகிRது
என்Rாலும் இந்த வரலாற்றிற்கு உதவும்
ஆவணங்கள் மிக மிகக் குகைRவு. கி.பி.1728 முதல்
வெதா ங்கிH இந்தத் தன்mரசு பற்றி
வெதான்கை Hாm சான்Rாவணங்கள் எதுவும்
கிகை க்காத நிகைல. எனினும் மிகவும் முHன்று
சிவகங்கைக ச ஸ்தாm ஜேதவஸ்தாm
ஆவணங்களில் சிவகங்கைக அரச வழியிmராm
திரு. பாப்பாத்துகைர என்R திரு. ஸ்ரீரங்கரா4ன்
அவர்கள், Oாலுஜேகாட்கை ப் பாகைளHக்காரர்
வழியிmராm வெசல்வ ரகுOாதன் ஜேகாட்கை ,
முத்தமிழ்ப் புலவர் ாக் ர் புரட்சிதாசன்
ஆகிஜேHாரி ம் உள்ள ஆவணங்கள்
வெசன்கைmயில் உள்ள தமிழ்Oாடு ஆவணங்கள்
காப்பகத்தில் ஆவணத் வெதாகுதிகள் ற்றும்
ப
ாத்துர், Oாலுஜேகாட்கை , சக்கந்தி,
அரண் கைm சிறுவHல், காகைளHார்ஜேகாவில்,
அரளிக்ஜேகாட்கை , விருபாட்சி ஆகிH ஊர்களில்
கள ஆய்வுகளில் கிகை த்த வெசப்ஜேபடுகள் ற்றும்

குறிப்புககைள வெகாண்டு இந்த நூல்
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கைக ன்mர்களது Oாட்டுப்பற்று,
சமுதாHப் பணிகள், தமிழ்த் வெதாண்டு,
ச Hப்வெபாகைR ஆகிH அருஞ்வெசHல்களு ன்
சிவகங்கைகச்சீகை
ண்ணின் ாண்பு,
வெதான்கை , க்களது வெ ாழிப்பற்று, விடுதகைல
உணர்வு ஆகிH பல நிகைலககைளயும் சுருங்கிH
வடிவில் குறுகிH கால வரம்பில்
வெதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும்
எல்லாவகைகயிலும் நிகைRவு வெபற்R நூலாக
அல்லா ல் சிவகங்கைகச் சீகை வரலாறு பற்றிH
முதல் நூல் என்R வகைகயில் வரலாற்று
வாசகர்களும் ஆய்வாளர்களும் இந்த நூலுக்கு
வரஜேவற்பு வழங்கி இன்னும் பல வழி நூல்கள்
வெவளிவருவதற்கு உதவ ஜேவண்டும் என்பது
எmது ஜேவண்டுஜேகாள்.
ஜே லும், ஏற்கmஜேவ பல சமுதாHப் பணிகளில்
மிகுந்த முகைmப்பு ன் ஈடுபட்டு வெதாண்டு
புரிந்து வருகின்R சிவகங்கைக ராணி ஜே தகு
இரா4லட்சுமி Oாச்சிHாரவர்கள் சிRந்த

வரலாற்று உணர்வு ன் இந்த வரலாற்று நூல்
வெவளிவருவதற்கு ஆக்கமும் ஆதரவும்
அளித்தகை க்கு அவர்களுக்கு எmது வெOஞ்சார்ந்த
Oன்றியிகைmப் புலப்படுத்திக் வெகாள்கிஜேRன்.
அத்து ன் இந்தப் வெபருமுHற்சிக்குப்
பின்mணிHாக விளங்கிH எmது அருகை ச்
சஜேகாதரரும் சிவஜேOHத் திருத்வெதாண் ரு ாm
பாப்பாத்துகைர என்R ஸ்ரீரங்கரா4ன்
அவர்களுக்கும் இந்த நூலிகைm அழகிH
வரலாற்றுப் வெபட் க ாக அகை த்துக் வெகாடுத்த
வெசன்கைm ாஸ் கை ப்ஜேபா கிராபிக்ஸ் நிறுவm
உரிகை Hாளர் திரு. வி.எஸ்.சுஜேரஷ் பி.இ.
அவர்களுக்கும் எmது Oன்றிகள்.
எஸ்.எம்.க ால்
நூலாசிரிHர்
இரா Oாதபுரம்,
25 டிசம்பர் 1996

பதிப்புகைர
மிகப் பழகை Hாm Oாகரீகங்களில் தமிழர்
Oாகரீகமும் ஒன்று என்பது உலகு ஒப்புக்
வெகாண் உண்கை . ஆmால் வரலாற்று உணர்வு
சிறிதும் இல்லாத சமுதாHம் தமிழ் சமுதாHஜே
என்Rால் அது மிகைகHாகாது.
மிகப் பழகை Hாm Oாகரீக ாm கிஜேரக்க
Oாகரீகத்தின் வரலாற்கைR குறித்து கைவக்க
தூசிகை ஸ் (Thucidides) Thucidides) கிகை த்தது ஜேபால் O க்கு
ஒருவர் கிகை க்கவில்கைல. வெபரும்பாலும் வழி
வழிச் வெசய்திககைள Oம்பிஜேH த து வரலாறுகள்
வாழ்ந்து வெகாண்டிருப்பது ஜேவதகைmக்குரிH
விஷHம். கல்வெவட்டுகள், வெசப்ஜேபடுகள், ஒகைல
முறிகள் ஜேபான்R வரலாற்றுப் வெபாக்கிஷங்ககைள
ஜேபணி காக்கத் தவறி விட்ஜே ாம்.
ஜேகாயில்களில் உள்ள கல்வெவட்டுககைள
வெபHர்த்தும் தகர்த்தும் பூசியும் வெபரும்பாலும்
சிகைதத்து அழித்து வருகிஜேRாம். வெசப்ஜேபடுகள்

ஜேபாற்Rப்ப ா ல் ாறி வரும் சமுதாH
அகை ப்பில் 'ஜேபரீச்சம்பழ வண்டி'ககைள Oாடி
அகை க்கலம் புகும் நிகைலயும் உருவாகி
விட் து.
கல்விக் கூ ங்களில் வரலாற்கைR விரும்பிப்
படிக்கும் ாணவர்களின் எண்ணிக்கைகயும்
அருகிக் வெகாண்ஜே வருவது கண்கூடு.
விஞ்ஞாmப் பா ங்களுக்கு உள்ள ரிHாகைத
சரித்திரப் பா ங்களுக்கு இல்லா ற்
ஜேபாய்விட் து.
வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் என்று களத்தில்
இRங்கிHவர்கள் அடிக்குறிப்புககைளயும், வெசவி
வழி வெசய்திககைளயும், Oாஜே ாடிப்
பா ல்ககைளயும் ட்டும் கைவத்து Oாட்டின்
வரலாறு இதுதான் என்று mம்ஜேபாm ஜேபாக்கில்
எழுத துணிந்து விட் ார்கள். வெபரும்பாலும்
அப்படிப்பட் வர்களின் ஜேOாக்கவெ ல்லாம் ஒரு
குறிப்பிட் ஜேOாக்கத்ஜேதாடு வரலாற்கைR தன்
பக்கம் திருப்பும் முHற்சிHாகஜேவ முடிந்து
விட் து.

சிவகங்கைக சீகை யின் வரலாறு என்பது
இன்கைRH பசும்வெபான் முத்துரா லிங்கத் ஜேதவர்
ாவட் த்தின் வரலாஜேR ஆகும். இந்தப் புதிH
ாவட் த்தின் வரலாறு முகைRHாக
வெதாகுக்கப்ப ஜேவண்டும் என்பது எங்கள்
கை Hத்தின் ஆகைச. இந்த ஆகைசகைH நிகைRஜேவற்றி
கைவப்பது Hார்? இகைத தீர் ானிப்பதில்
எங்களுக்கு எந்தச் சிர மும் இருக்கவில்கைல.
அத்தகைகH எண்ணம் எழுந்ததும் எங்கள்
நிகைmவிற்கு வந்தவர் ாக் ர் எஸ்.எம்.க ால்.
இந்த ாவட் ம் பிரிக்கப்ப ா ல்
இரா Oாதபுர ாக இருந்தஜேபாது அதன்
வெதா ர்புகை H வரலாற்று நூல்ககைள எழுதி
அரசாலும் ஆய்வாளர்களாலும்
பாராட் ப்பட் வர்.
உ ல் Oலிவுற்R நிகைலயிலும், உளச் ஜேசார்வின்றி
இந்த அருகை Hாm நூகைல எழுதி முடித்த
அவருக்கு தமிழ் சமுதாHம்
க கை ப்பட்டிருக்கிRது என்Rால், மிகைகHாகாது.
இந்தப் பணியில் எங்கள் கை Hம் இRங்க
உற்றுழி உதவியும் உறுவெபாருள் வெகாடுத்தும்

ஆதரவு Oல்கிH கல்விக்காவலர் சண்முக
ா ன்mர் ஈன்வெRடுத்த வெபாற்புகை
வெபரு ாட்டி ஜே தகு சிவகங்கைக ராணி
ரா4லக்ஷ்மி Oாச்சிHார் அவர்களுக்கு எங்கள்
ஆய்வு கை Hத்தின் சார்பில் Oன்றி வெசால்ல
க கை ப்பட்டுள்ஜேளாம்.
சிவகங்கைகயில் உள்ள காத் ா காந்தி நிகைmவுப்
பூங்கா அRக்கட் கைளயிmர் இந்த Oல்ல
பணியில் தங்கள் பங்கு சிRக்க ஜேவண்டும் என்R
Oல்ல ஜேOாக்கத்ஜேதாடு ரூ.15,000/- (Thucidides) ரூபாய்
பதிகைmந்தாயிரம்) வெகாடுத்து உதவிH
வெபருந்தகைககை க்கு அதன் அRங்காவலர்களாm,
ஜே தகு ராணி ரா4லக்ஷ்மி Oாச்சிHார் (Thucidides) தகைலவர்)
ஜே தகு ரகுரா4 துகைர (Thucidides) வெபாருளாளர்)
திரு ஏ. ா.சுதர்சm Oாச்சிHப்பன்
(Thucidides) துகைணத்தகைலவர்)
திHாகி திரு அரு.சதாசிவம் (Thucidides) வெசHலர்)
திHாகி திரு. ஜேக.இரா சாமி
திரு 4mாப் எம்.எஸ்.அப்பாஸ்

ஆகிஜேHாருக்கும் Oன்றி வெசால்ல
க கை ப்பட்டுள்ஜேளன்.
ஜேவ.ஸ்ரீரங்கரா4ன்
(Thucidides) தகைலவர்)
பசும்வெபான் ாவட்
ககைல-இலக்கிH வரலாற்று ஆய்வு கை Hம்
சிவகங்கைக 10.12.1996

அணிந்துகைர
முகைmவர் ஜேகா. விசHஜேவணுஜேகாபால், எம்.ஏ.,
எம்.லிட்., பி.எச்.டி.,
(Thucidides) முன்mாள்) ஜேபராசிரிHர் & தகைலவர், ககைல
வரலாற்றுத்துகைR,
துகைர கா ராசர் பல்ககைலக்கழகம்,
"ஜேசதுOாட்டு வரலாற்றுச் வெசம் ல்" ாக் ர்
எஸ்.எம்.க ால் அவர்கள் இப்ஜேபாது "சீர்மிகு
சிவகங்கைகச் சீகை " எனும் வரலாற்று நூகைல
எழுதி வெவளியிட்டிருக்கின்Rார். வெபரிH Rவர்
சீகை யின் வரலாற்றில் Oாட் ஞ்வெசலுத்தி
வந்தவர், இப்ஜேபாது சின்m Rவர் சீகை
வரலாற்றில் Oாட் ஞ்வெசலுத்தி Oல்லவெதாரு
நூகைல O க்கு அளித்துள்ளார். வெ ாத்தம்
பதின்மூன்று இHல்கள் வெகாண் இந்நூலின்
முதல் பதிவெmாரு இHல்களில் சங்க
காலந்வெதா ங்கி இருபதாம் நூற்Rாண்டு
வகைரயிலாm சிவகங்கைகச் சீகை யின் ஜேதாற்R

வளர்ச்சிகள் குறித்த வரலாறு தக்க முதன்கை ,
துகைணகை ச் சான்Rாதாரங்கஜேளாடு
விளக்கப்பட்டுள்ளது. 12 ஆவது இHல் இந்திH
விடுதகைலப் ஜேபாராட் த்தில் சிவகங்கைகச்
சீகை யின் பங்கு பற்றி விளக்குகிRது. 13 ஆவது
இHல் சிவகங்கைக வரலாறு குறித்து முன்mர்
எழுதப்பட் நூல்ககைளப் பற்றிH வி ர்சmமும்
விளக்கமு ாக அகை ந்துள்ளது.
சிவகங்கைகச் சீகை பற்றிH அகைmத்துச்
வெசய்திககைளயும் உள்ள க்கிHதாகவும்,
OடுநிகைலஜேHாடு எழுதப்பட் தாகவும் இந்நூல்
அகை ந்துள்ளது. ஆசிரிHர் வெதாகுத்துத் தந்துள்ள
முதன்கை , துகைணகை ஆதாரங்கள் அவர்தம்
உகைழப்பிகைm O க்குப் புலப்படுத்துகின்Rm.
முதன்முதலாக ஆசிரிHர் அரிதின் முHன்று
வெதாகுத்தளித்துள்ள வெசப்ஜேபடுகள்
வரலாற்Rாய்வாளர்கட்கும், சமூகவிHல்
ஆய்வாளர்கட்கும் கிகை த்த ஒரு புகைதHல்
என்ஜேR வெசால்லலாம். ஆசிரிHர் ஏற்கmஜேவ
ஜேசதுபதிகளின் வெசப்ஜேபடுககைள வெவளியிட்டுப்
புகழ்வெபற்Rவர். இப்ஜேபாது சிவகங்கைகச்

வெசப்ஜேபடுககைள வெவளியிட் முதல் வரலாற்று
ஆசிரிHராகவும் சிRப்புப் வெபறுகிRார்.
ஆசிரிHர் 11 ஆவது இHலில்
எடுத்துக்காட்டியுள்ள தமிழ்ச் சிற்றிலக்கிHங்கள்
பற்றிH வெசய்திகள் சிவகங்கைக ன்mர்களின்
தமிழ்த்வெதாண்டு பற்றி விளக்குவஜேதாடு, தமிழ்
இலக்கிH ஆய்வாளர்கட்குப் பல புதிH
வெசய்திககைளயும் தருகின்Rm. வீர ாமுனிவர்
எழுதிH "பர ார்த்த குருக்கள் ககைத'ஜேH தமிழில்
முதல் உகைரOகை நூல் எmக் கருதப்பட்டு
வருவகைத ாற்றும் வகைகயில் முத்துக்குட்டிப்
புலவர் எழுதிH "வசm சம்பிரதாHக் ககைத"
வீர ாமுனிவருக்கு முன்mஜேர எழுதிச்
சிங்கப்பூரில் வெவளியி ப்பட்டுள்ளது என்று
எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இந்நூகைல விகைரவில்
மீண்டும் அச்ஜேசற்R நூலாசிரிHஜேர ஆவm வெசய்H
ஜேவண்டும்.
ஆசிரிHர் இறுதியில் வெகாடுத்துள்ள
இகைணப்புகள் இலக்கிH, சமூக, ஜேகாயில்
வரலாற்று ஆய்வாளர்கட்கும் வெபரிதும் துகைண

வெசய்யும் தகவல்கள். ஆசிரிHருக்கு Oம்
பாராட்டுக்கள்.
ஆசிரிHர் எழுதியுள்ள இருநூல்கள் ஏற்கmஜேவ
பரிசுகள் வெபற்றுள்ளm. இந்நூலும் அவ்வாஜேR
பரிசு வெபறும் எm Oாம் Oம்புகிஜேRாம்.
ஆசிரிHர் இன்னும் பலப்பல நூல்கள் இதுஜேபால
எழுதி வழங்க ஜேவண்டுவெ m விகைழகின்ஜேRன்.
ஆசிரிHருக்கு என் Oல்வாழ்த்துக்கள்.
அன்பன்,
ஜேகா.விசHஜேவணுஜேகாபால்
துகைர. 16.12.96

வகைரப ம்

வெகாடிவழி

சிவகங்கைகச் சீகை யின் சீரிH
தமிழ்க்காசு

சசிவர்ணத் ஜேதவர் காலத்தில் வெவளியிட் ஒரு
தாமிர பட் Hத்தின் மூலம் சிவகங்கைகயில்
அக்கசாகைல (Thucidides) OாணH சாகைல) வெசHல்பட் கைதப்
பற்றி அறிH முடிகிRது. அந்த அக்கசாகைலயில்
எந்த வித OாணHம் வெவளியி ப்பட் து என்று

அறிந்து வெகாள்ளச் சான்Rாக சிவகங்கைகயில்
இரண்டு வெசம்புக் காசுகள் கிகை த்துள்ளm.
இந்தக் காசு, சசிவர்ணத் ஜேதவர் சிவகங்கைகச்
சீகை க்கு ன்mராmவு ன், க்களின்
புழக்கத்திற்காக வெவளியிட்டிருக்கலாம். வெசம்புக்
காசின் முன் பக்கத்தில், ஒரு சிவலிங்கம்
காணப்படுகிRது. லிங்கத்திற்கு அழகூட் , இதன்
ஜே ல் பகுதியில் ஒரு வெதா ர் ாகைல
ஜேபா ப்பட்டுள்ளது. பின்பக்கத்தில் தமிழில்
'சசிவRmm' என்று மூன்று வரிகளில்
எழுதப்பட்டுள்ளது. காசிலிங்கம்
காணப்படுவதால் ன்mர் சிRந்த சிவ ஞாm
பக்தராக இருக்க ஜேவண்டும் என்பதில்
ஐHமில்கைல. சிவகங்கைகச் சீகை கைHத்
ஜேதாற்றுவித்தவர் சசிவர்ணத் ஜேதவஜேர ஆகும்.
இந்தக் காசிலிருந்து ன்mன் வெபHர், ச Hம்,
வணங்கிH வெதய்வம், தமிழ் எழுத்தின் வளர்ச்சி
ஆகிH பல அரிH வெசய்திககைள அறிந்துவெகாள்ள
முடிகிRது.
தகவல் அளக்குடி ஆறுமுக சீதாரா ன்,
தஞ்கைச-7.

1. சிவகங்கைகச் சீகை
அறிமுகம்
வ ஜேவங்க ம் வெதன்கு ரி ஆயிகை த் தமிழ்
கூறும் Oல்லுலகம் என்பது தமிழகத்தின் வ க்கு,
வெதற்கு எல்கைலககைளச் சுட்டும் பழம்பா ல்
ஆகும். க ந்த ஈராயிரம் ஆண்டு வரலாற்றில்
வெபரும்பகுதி, இந்த பரந்த நிலப்பரப்கைப ஆண்டு
வந்த முடியுகை
ன்mர்கள் ஜேசரன் அல்லது
வெபாகைRHன், ஜேசாழன் அல்லது வளவன்,
வெசழிHன் அல்லது பாண்டிHன் என்று
குறிக்கப்பட்டுள்ளmர். இந்த முத்தமிழ்
ன்mர்களில் சங்கம் கைவத்து தமிழ் வளர்த்த
பாண்டிHmது Oாடு, தமிழகத்தின் வெதற்குப்
பகுதியில் அகை ந்து இருந்தது. ஜேசாழ Oாட்டின்
வெதன் எல்கைலகைH வ வரம்பாகவும், ஜேசர
Oாட்டின் கிழக்கு எல்கைலHாm ஜே ற்குத் வெதா ர்
கைலகைH ஜே ற்கு எல்கைலHாகவும், வங்கக்
க லின் விரிந்த ககைரகைH கிழக்கு
எல்கைலHாகவும் வெகாண்டிருந்தது.

காலச் சுழற்சியில், பாண்டிHரது வாளின்
வலிகை கைHப் வெபாறுத்து இந்த எல்கைலகளில்
வெபருக்கமும், சுருக்கமும் ஏற்பட் கைத
வரலாற்Rால் அறிகின்ஜேRாம். ாRவர் ன் சுந்தர
பாண்டிHன் தஞ்கைசயும் உRந்கைதயும் வெசந்தழல்
வெகாளுத்தி சிதம்பரத்தில் வீராபிஜேஷகம் வெசய்து
வெகாண் ான். இன்வெmாரு பாண்டிHன் வ க்ஜேக,
வெOல்லூர் வகைர வெசன்று வாளால் வழி திRந்தான்,
எmப்புகழப்பட் ான்.[1] ஜேகாச்சகை Hான்
குலஜேசகர பாண்டிHன் கு Oாட்கை வெவன்று
வெகால்லங்வெகாண் ான் என்R விருகைதப்
வெபற்Rான்.[2] இவர்களது பழகை Hாm
ஜேகாOகராm கபா புரத்கைதயும் தமிழ் ணக்கும்
வெபாதிகைக கைலகைHயும், வங்கம் தரும்
முத்துக்ககைளயும், வால்மீகி இரா ாHணம்
சிRப்பு ன் ஜேபசுகின்Rது. பஞ்ச பாண் வர்களில்
ஒருவராm அர்4ுmன், பாண்டிHmது
ககைள ணந்தான் எm காபாரதம்
குறித்துள்ளது. அஜேசாகச் சக்கரவர்த்தியின்
கல்வெவட்டுக்களும் வெ கஸ்தனிஸ், வெகளடில்Hர்
ஆகிஜேHாரது நூல்களும், கா வம்சம் என்R
இலங்கைக வரலாறும் இவர்களது

வெதான்கை கைHத் துலக்கும் வரலாற்று
ஆவணங்களாக அகை ந்துள்ளm.
பதிவெmான்Rாம் நூற்Rாண்டில் லர்ந்த ஜேசாழப்
ஜேபரரசு, வ க்ஜேக, வடுக, கலிங்க Oாடுககைள
கைகப்பற்றிHது ன், கங்கைகச் ச வெவளியில்
தங்களது புலிக்வெகாடிகைH பRக்க விட் து.
வெதற்ஜேகயுள்ள பாண்டிHகைரயும் வெவன்று
பாண்டிH Oாட்கை ஜேசாழ Oாட்டின் ஒரு
பகுதிHாக ாற்றிக் வெகாண் து. அப்வெபாழுது
பாண்டிH Oாடு, ஜேசாழ பாண்டிH ண் லம்
எmப் வெபHர் வெபற்று இருந்தது. மூன்Rாவது
குஜேலாத்துங்க ஜேசாழனுக்குப் பிRகு ஜேசாழப்
ஜேபரரசு சிகைதந்தது.[3] வ க்ஜேக சாளுக்கிHர்,
நுளம்பர், சம்பு வகைரHர் ஆகிH குறுநில
ன்mர்கள் எழுச்சிப் வெபற்று, ஜேசாழப் ஜேபரரகைச
சிறுகச்சிறுக சிகைதத்து அழிவு வெபRச் வெசய்தmர்.
இந்தச் சூழ்நிகைலயில் பாண்டிHர்களும் தங்களது
பழகை கைH எய்துவதற்கு முHன்Rmர்.
என்Rாலும் அப்வெபாழுது இருந்த குலஜேசகர
பாண்டிHனுக்கும், சுந்தரபாண்டிHனுக்கும்
ஏற்பட் பூசல்களிmால் வ க்ஜேக இருந்த டில்லி
ஜேபரரசின் வலிHகரங்கள் பாண்டிH Oாட்டில்

குறுக்கிட் m. துகைரயில் டில்லி சுல்த்தானின்
பகை Hணியும் கி.பி.1323-முதல் நிரந்தர ாக
நிகைலவெகாண் து.[4] இதன் வெதா ர்பாக
அகை ந்த துகைர சுல்தான்கள் என்R வெதன்mரசு
உருவாகி பாண்டிH Oாட்டிலும் ஜேசாழ,
வெதாண்கை
ண் ல Oாட்டுப் பகுதிகளிலும்
அகை ந்து கி.பி. 1378-ல் முடிந்தது.[5] இந்த
சுல்தான்களது கல்வெவட்டுக்கள்
திருக்ஜேகாலக்குடி, கண் ஜேதவி ஆகிH ஊர்களில்
உள்ளm.
வ க்ஜேக ஆந்திர Oாட்டில் ஜேதான்றிH வி4HOகரப்
ஜேபரரசின் வலிகை வாய்ந்த கரங்கள் வெதற்கு
ஜேOாக்கி நீண் m. பாண்டிH Oாட்டில் துகைர
சுல்தான்ககைள வெவன்று வடுகர்களது ஆட்சிகைH
கி.பி. 1378 ல் நிறுவிm.[6] இவர்களது ஆட்சி
கி.பி.1736 வகைர நீடித்த வெபாழுது இவர்களது
அரசப் பிரதிநிதிகளாக ஒரு காலகட் த்தில்
ஆட்சி வெசய்தவர்கள் ாவலிவாணாதிராHர்கள்.
இவர்கள் கி.பி. பத்து, பதிஜேmாராவது
நூற்Rாண்டுகளில் ஜேசாழOாட்டில் இருந்து
பாண்டிH Oாட்டில் குடி புகுந்தவர்கள். ஜேபார்
Rவர்களாm இவர்கள் தங்ககைளப் பாண்டிH

Rவர்கள் என்று கூ வெசால்லிக் வெகாண் mர்.
பாண்டிH ன்mர்களது சிRந்த
அலுவலர்களாகவும் சா ந்தர்களாகவும்
பணிபுரிந்து சாதகைm பகை த்தmர்.
பாண்டிHOாடு, ஜேசாழ பாண்டிH ண் ல ாக,
ஜேசாழர்களது ஆட்சிப் பரப்பாக அகை ந்து
இருந்த வெபாழுதும்,
அவர்களது ஜே லாண்கை கைH ஏற்R குறுநில
ன்mர்களாகவும் விளங்கிmர்.
ஆதலால் கி.பி. பதிகைmந்து, பதிmாRாவது
நூற்Rாண்டுகளில் சிவகங்கைகச் சீகை உள்ளிட்
ஜேசது Oாட்டுப் பகுதிகளிலும் அவர்களது
ஆளுகை பரவி இருந்தது. இதகைm
உறுதிப்படுத்தும் வகைகயில், அவர்களது
கல்வெவட்டு, திருப்பத்தூர், காகைளHார் ஜேகாவில்,
ாmா துகைர, இகைளHான்குடி, ஆகிH ஊர்களில்
உள்ளm. ாRவர் ன் குலஜேசகர பாண்டிHன்
(Thucidides) கி.பி. 1268–1311) ஆட்சியில் கங்கைக வெகாண்
சூரிH ஜேதவmாதிராHன் என்பவர்
இகைளHான்குடி, திருக்ஜேகாட்டியூர்,
திருக்காmப்ஜேபர், துகவூர் ஆகிH ஊர்களில்
திருக்ஜேகாயில் பணிகள் வெசய்துள்ளார்.

[7] திருப்புத்தூர் வட் ார இரணிHமுட் த்து
ஆற்காட்டு ஊரிmராm திருஜேவங்க த்து
உகை Hான் வாணாதிராHன் என்பவர், அழகர்
ஜேகாவிலிலும், வெபான்m ராவதியிலும் பல
திருப்பணிககைள ஜே ற்வெகாண்டிருந்தார்.
[8] ஜேகாmாட்கை ச் ஜேசர்ந்த துகைரப் வெபரு ாள்
வாணாதிராHர் திருப்புத்துகைரHடுத்த சதுர்ஜேவதி
ங்கலத்தில் பாண்டிH ன்mன் வெபHரால்
திரு
ம் ஒன்கைR நிறுவிmார்.[9] கிழக்குக்
ககைரகைH அடுத்த முத்தார்க் கூற்Rத்து கப்பலூர்
ாவலி வாணாதிராHகைmயும், வ வல்லத்
திருக்கைக Oாட்டு இந்திராவதOல்லூரில்
காலிங்கராH வாணாதிராHன் பற்றியும் கி.பி.1254ம் வரு ஸ்ரீ கைவகுண் ம் கல்வெவட்டு
குறிப்பிடுகிRது.[10] திரு ாலிருஞ்ஜேசாகைல
நின்Rான் வாணாதிராHன் பற்றியும்,
கந்தரத்ஜேதாள் ாவலி வாணாதிராHmது
காகைளHார் ஜேகாவில் திருப்பணி பற்றியும்
முகைRஜேH திருப்வெபருந்துகைR, இகைளHான்குடி
கல்வெவட்டுக்களும், வெசப்ஜேபடுகளும்
வெதரிவிக்கின்Rm. இவர்கள் " துராபுரி OாHகர்",

"பாண்டிHகுலாந்தகர்" என்R விருதுககைளயும்
வெபற்று இருந்தmர்.
இவர்ககைளப் ஜேபான்று பாண்டிH Oாட்டில்
அரசிHல் சூழ்நிகைலகளிmால் தன்mாட்சி வெபற்R
Rக்குடிகளின் தகைலவராக ஜேசதுபதிகள்
தங்களது ஆட்சிகைH கிழக்குக் க ற்ககைரகைH
ஒட்டிH பகுதியில் ஜேதாற்றுவித்தmர். இவர்களது
ஆட்சியின் பரப்பு Rவர் சீகை அல்லது ஜேசது
Oாடு எm வழங்கப்பட் து. கள்ளர் Oாட்கை வ
எல்கைலHாகவும், ஜேவம்பாற்கைR வெதற்கு
எல்கைலHாகவும், துகைர ாOககைர அடுத்த
புROகர்ப் பகுதிகைH ஜே ற்கு எல்கைலHாகவும்,
விரிந்த வங்கக் க ற்ககைரகைH கிழக்கு
எல்கைலHாகவும், இந்த Oாடு வெகாண்டிருந்தது.
வெOய்தலும், பாகைலயும், குறிஞ்சியும்,
முல்கைலயும், ருதமும் Hங்கிH
ஐந்திகைணகளு ன் அகை ந்த இந்த Oாட்டில்
வில்ஜேலர் வாழ்க்கைக விழுத்வெதாகை
Rவர்
விகைழந்து வாழ்ந்த பகுதிHாக விளங்கிHதால்,
நூலாசிரிHர்கள் சிலர் இதகைm Rவர் சீகை
என்று வர்ணித்துள்ளmர்.

Oாட்டுப்பற்று மிக்க Oாஜே ாடி இலக்கிHம்
ஒன்றில் இந்த Oாட்கை ,
"முப்ஜேபாகம் விகைளயும் இந்த சீகை
முசிHாத கைவகைக Oதி ஜேசர்ந்த இந்த சீகை
பmங்காடு வெபருத்தது இந்த சீகை
பத்துநிகைல ஏரிகளும் வெ த்த உண்டு
கல்லுப்ப ாதவெதாரு ஜேசாறும் அதிஜேல
முள்ளுப்ப ாத மீன் Rவர் சீகை
காசி முதலாக திரிந்தாலும் Rவர்
சீகை ஜேபால ஒரு ஜேதசம் கிகை Hாது."
இங்ஙmம் சிRப்பாக வர்ணித்துள்ளது.[11]
வெதான்கை Hாm காலம் வெதாட்டு கன்னித்
தமிழகத்தில் காவிரிக்கும், கைவகைக ஆற்றுக்கும்
இகை ப்பட் குறிஞ்சியும், முல்கைலயும்.
வெOய்தலும், பாகைலயும், ருதமும் Hங்கிH
ஐந்திகைண பகுதிகளில் இவர்கள் மிகுதிHாக
வாழ்ந்து காலப்ஜேபாக்கில் பாண்டிH Oாட்டின்
வெபரும்பான்கை யிmராக வாழ்ந்து வந்தmர்.
இவர்களில் ஒரு பகுதியிmர் கிழக்கு ஜேOாக்கி
க கைலயும் க ந்து ஈழத்தின் வ பகுதியில்
நிகைல வெகாண் mர்.[12] இன்வெmாரு பகுதியிmர்

வெதற்ஜேக வெசன்று, வெபாருகைண ஆற்கைRயும்,
வெபாதிகைக கைலகைHயும் அடுத்த வள ாm
பகுதிகளில் குடிஜேHறிmர். இந்த குடிஜேHற்Rங்கள்
10 அல்லது 11-ம் நூற்Rாண்டுகளில்
Oகை வெபற்Rதாக வெதரிH வருகிRது.
ஜேசதுபதிகளாm வெசம்பிHர்
அங்வெகல்லாம் இவர்கள் ஜேகாட்கை கள்
அகை த்தபாங்ஜேக பின்mர் இவர்களது குடி
வழிப்பிரிவுப் வெபHர்களாக ஏற்பட் து.
ஆப்பனூர் Oாடு, வெகாண்கை Hன்ஜேகாட்கை ,
உப்புக்ஜேகாட்கை , ஓரிக்ஜேகாட்கை ,
குறிச்சிக்ஜேகாட்கை , அகத்தா Oாடு, வெசம்பிOாடு
என்பm அந்த முதல் ஏழு பிரிவிmர்களது வெகாடி
வழிHாகும்.[13] பின்mர் ரம், கிகைள, வெகாத்து
என்R உட்பிரிவுகளும் ஜேதான்றிm. அகைவ (Thucidides) 1)
ரிக்காகிகைள, (Thucidides) 2) பிச்சர் கிகைள, (Thucidides) 3)
வெதாண்கை
ான் கிகைள (Thucidides) 4) சித்திர ா கிகைள, (Thucidides) 5)
தனிச்சா கிகைள, (Thucidides) 6) கார்புத்திர கிகைள, (Thucidides) 7) காத்திர
கிகைள என்பm. இந்தக் குடி க்களது முதல்
குடி கன்தான் Rவர் சீகை யின் கிபதி ஜேசதுபதி ன்mர்கள். இவர்கள் வெசம்பி Oாட்டுப்

பிரிகைவச் ஜேசர்ந்தவர்கள்.[14] ஜேசாழOாடு அல்லது
வெசம்பி Oாட்டில் இருந்து வந்தவர்களாதலின்
இவர்களுக்கு வெசம்பிOா ன் என்R விருதும்
உண்டு. இவர்களது குடி க்களில்
வெபரும்பான்கை யிmர் வெகாண்கை Hன்
ஜேகாட்கை
Rவர் என்பதும், அவர்களில்
உட்பிரிவு காரண Rவர் என்பதும் இங்கு
குறிப்பி த்தக்கது.
Rம் என்R ாண்பாm தமிழ்ச் வெசால்லின்
இலக்கண, இலக்கிH வடிவாக வாழ்ந்தவர்கள்
Rவர்கள். வஞ்சம் இல்லாத வெOஞ்சும்,
விஞ்சுகின்R ாm உணர்வும், தஞ்ச ாகக்
வெகாண் வர்கள் இவர்கள். ன்mன் உயிர்த்ஜேத
லர்த் தகைல உலகம் என்R ரபிற்கு ஏற்ப, தமிழ்
ன்mர்களது Oால்வகைகப் பகை Hாய் அகை ந்து
அட்
ங்கலங்களுக்கும் உரிHவர்களாக
வாழ்ந்தவர்கள். வாளும் ஜேதாளும் துகைண எmக்
வெகாண்டும், Oாளும் Oாடு காத்து, வீடு ஜேபறு
அகை வஜேத அவர்களது வாழ்க்கைகHாக
இருந்தது. அவர்கள் வெகாட்டிH குருதி ஆற்றில்
தமிழ் ன்mர்களது வெகாடி, தமிழகத்திற்கு வெவகு
வெதாகைலவில் உள்ள முன்னீர்ப் பழmத்தின்

பன்னிராயிரம் தீவுகளில் எல்லாம் பட்வெ ாளி
வீசிப் பRந்தது. தமிழரது பண்பாட்கை யும்,
பாரம்பரிHத்கைதயும் உலகம் அறிHப் பகைR
சாற்றிHது. ஜேசாழர், பாண்டிHரது ஜேபரரசுகள்
எழுந்து பரந்து நின்று, பல நூற்Rாண்டு,
வரலாற்கைRப் பற்றி நுகர்வதற்கு இந்த வீர
Rவர்கள்தான் காரணம் என்பது வெசால்லா ஜேல
விளங்கும்.
பாண்டிH, ஜேசாழ ஆட்சியின் Oாட்டுப்
பிரிவுகளாm Oாடுகள், வள Oாடுகள் கூற்Rங்கள்,
Rவர் சீகை என்R இந்தப் வெபாதுப் வெபHரின்
அ க்க ாக அகை ந்திருந்தm. அகைவ ஒல்கைலயூர்
Oாடு, ஜேகாmாடு (Thucidides) இன்கைRH திருவெ ய்H வட் ம்)
காmாடு, சுரபி Oாடு, அதகைளயூர் Oாடு, சூரக்குடி
Oாடு, (Thucidides) காகைரக்குடி வட் ம்) திரு கைல Oாடு,
புR கைல Oாடு, கல்வாசல் Oாடு, இரணிH முட்
Oாடு (Thucidides) திருப்பத்தார் வட் ம்), இகை வள Oாடு,
வெதன்mாகைல Oாடு, ஜேதர் ஜேபாகி Oாடு, (Thucidides) ஜேதவ
ஜேகாட்கை வட் ம்) காmப்ஜேபர் Oாடு, ங்கல
Oாடு, கல்லக Oாடு (Thucidides) சிவகங்கைக வட் ம்) புmல்
பரகைள Oாடு, வெபாலியூர் Oாடு (Thucidides)  ாmா துகைர
வட் ம்) உருவாட்டி Oாடு (Thucidides) இகைளHாங்குடி

வட் ம்) இரா4சிங்க ங்கல Oாடு, அஞ்சு
ஜேகாட்கை Oாடு, தாகைழயூர் Oாடு, கள வழி Oாடு
(Thucidides) திருவா ாகைm வட் ம்) வெசவ்விருக்கைக Oாடு,
கீழ் வெசம்பி Oாடு, ஜேகாடி Oாடு (Thucidides) இரா Oாதபுரம்
வட் ம்) வ தகைல வெசம்பி Oாடு, கி ாத்
திருக்கைக Oாடு, ஆப்பனூர் Oாடு (Thucidides) முதுகுளத்தூர்
வட் ம்) ஜேவம்பு Oாடு, அளற்று Oாடு, (Thucidides) கமுதி
வட் ம்) பருத்திக்குடி Oாடு, கருநிலக்குடி Oாடு
(Thucidides) திருச்சுழிHல் வட் ம்).
இவற்றின் உட்பிரிவுகளாக இராஜே4ந்திர ங்கல
வளOாடு, வரகுண வளOாடு, ஜேகரள சிங்க வள
Oாடுகளும், ஒல்கைலHர் கூற்Rம், பாகனூர் கூற்Rம்,
காmப்ஜேபர் கூற்Rம், முத்தூர் கூற்Rம், மிழகைல
கூற்Rம், துகவூர் கூற்Rம் என்R துகைணப்
பிரிவுகளும் இருந்து வந்துள்ளm. ஜேசதுபதிகளின்
ஆட்சியில் இவற்றில் ஒரு சில கைRந்தும், ஜேவறு
சில புதிதாக அகை ந்தும் இருந்தm. இத்தகைகH
ாற்Rங்களுக்கும், ஜேதாற்Rங்களுக்கும்
காரண ாக இருந்தவர் முத்து வி4H ரகுOாத
ஜேசதுபதி ஆவார். (Thucidides) கி.பி. 1710-28) இவரது ஆட்சிக்
காலத்தில் ஜேசதுபதி சீகை பாண்டிH Oாட்கை த்
வெதாட்டு அகை ந்திருந்தது ன், ஜேசாழவள

Oாட்டின் வ க ற்ககைரப் பகுதியிலும் நீண்டு
விரிந்து திருவாரூர் வகைர இருந்ததால், Oாட்டின்
நிர்வாக அகை ப்கைபச் வெசம்கை ப்படுத்த
ஜேவண்டிH கட் ாHம் இந்த ஜேசது ன்mருக்கு
ஏற்பட் து.[15]
ஜேசது Oாட்கை எட்டு வருவாய்ப்
பகுதிகளாகவும், எழுபத்து இரண்டு இராணுவப்
பிரிவுகளாகவும், பிரித்து அவற்றுக்கு ஏற்R
Oாட்டுத் தகைலவர்ககைளயும்,
பாகைளHக்காரர்ககைளயும், ஊரகப்
பணிHாளர்ககைளயும் இந்த ன்mர் நிH mம்
வெசய்தார். இதற்காக துகைரச் சீகை யில் இருந்து
பட்ஜே ாகைல பிடித்து எழுதும் ஜேவளாளக்
குடிககைளயும், ஜேசது Oாட்டில் குடிஜேHRச்
வெசய்தார். Oாட்டுக் கணக்குககைள எழுதிப்
பரா ரித்து வர இவர்கள் பHன்படுத்தப்
பட் mர். இத்தகைகH வெசHல் ாற்Rங்களின்
வெபாழுது க கை உணர்வு னும் இரா4
விசுவாசத்து னும் ன்mருக்கு உறுதுகைணHாக
இருந்த வெசHல் Rவர்களில் குறிப்பி த் தக்கவர்
Oாலு ஜேகாட்கை ப் பாகைளHக்காரராm வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் ஆவார். தமிழக வரலாற்றில்

சிRப்பாm இ த்கைதப் பின்mர் வெபR உள்ளவர்
இவர் என்பகைத, அன்கைRH சூழ்நிகைலயில்
Hாரும் எதிர் பார்த்து இருக்க முடிHாது.
Oாலு ஜேகாட்கை ப் பாகைளHம்
திரு கைல இரகுOாத ஜேசதுபதி ன்mர் ஆட்சியின்
வெபாழுது (Thucidides) கி.பி. 1645-78) ஜேசது Oாட்டின்
வ ஜே ற்குப் பகுதியில், அரசு இகைR தண் ல்
வெசய்வது மிகுந்த ந்த ாக இருந்தது. இதகைmத்
தவிர்த்து, ற்R பகுதிககைளப் ஜேபால தண் ல்
பணிககைள ஜே ற் வெகாள்ளத் தகுதிHாm ஒருவகைர
Oாலுஜேகாட்கை ப் பகுதிக்கு நிH mம் வெசய்H
ஜேவண்டிH நிர்பந்தம் எழுந்தது. அங்குள்ள
க்கள் வெபரும்பாலும் கள்ளர் இmத்தவராக
இருந்ததாலும் அவர்களில் ன்mர் விரும்பிH
தகுதியுகை Hவர் Hாரும் இல்லாத
காரணத்திmாலும் புகலூர் வட் கைகயில் உள்ள
உத்த னூகைரச் ஜேசர்ந்த ன்mரது உRவிmர்
ஒருவகைர அந்தப் பணிக்கு நிH mம் வெசய்தார்.
வரலாற்று சிRப்புகை H ஜேசாழபுரத்திற்கு
அண்கை யில் ஜேகாட்கை ஒன்றிகைm அகை த்து
அந்த பாகைளHக்காரர் அங்கிருந்து

வெசHல்பட் ார். அந்த, ஜேகாட்கை தான், பின்mர்
Oாலு ஜேகாட்கை எm வழங்கப் வெபற்Rது எm
Oம்பப்படுகிRது.[16]
இன்றும் இந்த ஊரில் ஜேசதுபதி ன்mரது
வெசம்பிOாட்டுக் கிகைளகைHச் ஜேசர்ந்த இருபது
குடும்பங்கள் ட்டும் இருந்து வருகின்Rm.
அண்கை க்காலம் வகைர சிவகங்கைக
அரண் கைmயில் Oகை வெபற்R அகைmத்துக்
காரிHங்களிலும் இவர்கள் கலந்து வெகாண்டு
தங்களது பாரம்பரிH உRவிகைmச் சுட்டும்
வகைகயில் உலுப்கைப ஜேபான்R ரிHாகைதகள்
வெசலுத்தி வந்தmர் என்பதும் கள ஆய்வின்
வெபாழுது வெதரிH வந்தது.[17]
அந்த பாகைளHக்காரரின் வழியிmராm வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவருக்கு மூன்று கைmவிகள்
இருந்தmர். முதல் கைmவிகைHப் பற்றிH விவரம்
கிகை க்கவில்கைல.
இரண் ா வர் இரா Oாதபுரத்கைதச் ஜேசர்ந்த
சங்கர கு ாரத் ஜேதவர் என்R ஜேபார் Rவரது கள்
சிந்தா ணி Oாச்சிHார் என்பவர். ஒருமுகைR
ஜேசதுபதி ன்mகைரச் சந்திக்க இரா Oாதபுரம்

வெசன்Rவெபாழுது, த து தந்கைதகைHப் ஜேபான்று,
வாள் சண்கை யிலும், சிலம்பு
விகைளHாட்டுகளிலும் இகைளஞர்ககைளப்
வெபாருதி, ஜேதால்வியுRச் வெசய்த இந்தக்
கன்னியின் ஜேபராற்Rலில் mகைதப் பறி
வெகாடுத்த இவர், சிந்கைதகைH நிகைRத்த
சிந்தா ணிகைHக் கவர்ந்து வந்து
Oாலுஜேகாட்கை யில் திரு ணம் வெசய்து
வெகாண் ார். மூன்Rாவது கைmவி ஜேகாவனூர்
Oாச்சிHார். ஜேகாவனூர் வெசன்று இருந்தவெபாழுது,
அந்த யுவதியின் அற்புத அழகின் கவர்ச்சியில்
Hங்கி அந்தக் கன்னிகைககைH ணந்தார் என்பது
வெசவி வழிச் வெசய்தி. ஜேவறு சில ஆவணங்களும்
இதகைm உறுதிப்படுத்துகிRது.[18] முதல்
கைmவியின் மூலம் பிRந்தவர், சசிவர்ணத்
ஜேதவர். ஏகைmH இரு கைmவிகளில் - சிந்தா ணி
Oாச்சிHார் மூலம் பிRந்த வெசல்வ ரகுOாதஜேதவர்,
ஜேகாவனூர் Oாச்சிHார் மூலம் பிRந்த பூவுலகுத்
ஜேதவர், லவஜேலாசmத் ஜேதவர், திரிHம்பகத் ஜேதவர்
ஆகிH Oான்கு க்ககைளயும் வி அழகிலும்,
ஆற்Rலிலும் சசிவர்ணத் ஜேதவர் சிRந்து
காணப்பட் ார். ஆதலால் இவகைரச் ஜேசதுபதி

ன்mர் த து ரு கmாக வரித்துக்
வெகாள்வதற்கு முடிவு வெசய்தார். ன்mரது முடிவு
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவருக்கு வெபரு கிழ்ச்சிகைH
அளித்தது. ஜேசதுபதியின் கள்
அகிலாண்ஜே ஸ்வரி. Oாச்சிHாருக்கும் சசிவர்ணத்
ஜேதவருக்கும் இரா Oாதபுரம் அரண் கைmயில்
திரு ணம் சிRப்பாக Oகை வெபற்Rது.[19]
ஜேசதுபதி ன்mரது திரு ணத் வெதா ர்புக்கு
இன்வெmாரு காரணமும் இருந்தது, தளவாய்
என்R இரண் ாவது சகை க்கத்ஜேதவர்
ஜேசதுபதிHாm வெபாழுது, அவருக்குப்
ஜேபாட்டிHாக கூத்தன் ஜேசதுபதியின் கன்
வெபத்தன்mா என்R தம்பித் ஜேதவர், கலகக்வெகாடி
உHர்த்திHகைதப் ஜேபான்று இப்வெபாழுது கிழவன்
ஜேசதுபதியின் கைவப்பு கன்
பவானிசங்கரத்ஜேதவர். முத்து வி4HரகுOாத
ஜேசதுபதி பட் ம் சூடிHகைத எதிர்த்து ஜேசது Oாட்டு
க்களின் ஆதரகைவத் திரட்டிmான்.
வெதாண்
ானும் பவானி சங்கரத் ஜேதவருக்கு
ஆதரவாகச் வெசHல்பட் ார். ஜே லும்
ஜேசதுOாட்டில் வ க்ஜேக காகைளHார் ஜேகாவிகைல
அடுத்த வெசருவத்தி பாகைளHக்காரகைரப் ஜேபான்R

வ க்கு வட் கைகப் பாகைளHக்காரர்ககைள
கண்காணித்து கட்டுக்குள்
கைவத்துக்வெகாள்வதற்கு அரசிHல் வெOருக்கத்கைத
வி குடும்ப உRவு மிகவும் பHனுள்ளதாக
இருக்கும் என்R எண்ணத்தில் ஜேசதுபதி ன்mர்
Oாலுஜேகாட்கை உகை Hாத் ஜேதவரின் ககைm,
தmது ரு கmாக்கிக் வெகாண் ார். இந்த
உRவின் காரண ாக, தmது சம்பந்திHாm வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரது அரசிHல் தகுதிகைH
முன்னூறு ஜேபார் வீரர் தளபதி' பதவியில் இருந்து
ஆயிரம் ஜேபார் வீரர்களது தளபதிHாக பதவி
உHர்வு அளித்தார். தmது ரு கன் சசிவர்ணத்
ஜேதவகைரயும் வெவள்ளிக் குறிச்சிக்கு ஆளுOராக
நிH mம் வெசய்தார்.[20]
வெவண்வெணய் திரளும்ஜேபாது தாழி உகை ந்தது
என்பது ஒரு வழக்கு. இணக்க ாm சூழ்நிகைல
உருவாகும்ஜேபாது எதிர் கைRHாm நிகழ்வுகள்
ஏற்படுவகைத குறித்து இவ்விதம் வெசால்வது
உண்டு. தmது மூத்த கனுக்கு ஜேசதுபதி
ன்mரது ககைள ணம் வெசய்வித்து mம்
கிழ்ந்த வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரது mநிகைRவு
நீடிக்கவில்கைல. அவர் ஜேOாய் வாய்ப்பட் ார்.

அந்த ஜேOாயிஜேலஜேH அவரது வாழ்க்கைக
முடிந்துவிட் து. Oாலுஜேகாட்கை
க்கள்
ட்டு ல்லா ல், இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி
ன்mரும் இந்த இழப்பிmால் மிகுந்த
ஜேவதகைmக்குள்ளாmார். குறிப்பாக வெபரிH
உகை Hத் ஜேதவர் ரணம் ஜேசது Oாட்டின்
பாதுகாப்பிற்கு ஏற்பட் பலவீm ாக
அப்வெபாழுது கருதப்பட் து. இருபத்து ஐந்து
ஆண்டுகளுக்கு முன்mர் ஜேசது Oாட்டின் வ க்கு
காவல் அரணாm திரு Hம் ஜேகாட்கை ஜேசதுபதி
சீகை யின் பாதுகாப்பு நிகைலயில் இருந்து
விடுபட் பிRகு, Oாலுஜேகாட்கை பாகைளHம்
அந்த பாதுகாப்புச் சங்கிலியில் வலுவாm
இகைணப்பாக இருந்து வந்தது. அதுவும் வெபரிH
உகை Hாத்ஜேதவரது வெசம்கை Hாm
கண்காணிப்பால்.
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் ரணத்திmால் துடி
துடித்து துவண்டு வருந்திHவர் சிந்தா ணி
Oாச்சிHார் ஆவர். பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்mர்
பலவந்த ாக இரா Oாதபுரத்தில் இருந்து
கவர்ந்து வந்து வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
அவகைரக் கட் ாH திரு ணம் வெசய்த வெபாழுது

அகை ந்த ஜேவதகைmகைHவி பன்
ங்கு
துக்கத்தில் ஆழ்ந்து வருந்திmார். இத்தகைm
கால ாக வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் அவர் மீது
வெகாண்டிருந்த பாசம், பற்று, அன்பு, காதல்
எல்லாஜே வெOாடி ஜேOரக் கmவாகக் ககைரந்து
விட் கைத நிகைmக்கும் வெபாழுது இந்த
உலகத்தில் வாழ்வதற்கு எந்த நிHாHமும்
இல்கைலவெHm அவருக்குப் பட் து. ஜேதவரு ன்
வாழ்ந்த பத்தாண்டு வாழ்க்கைகயின்
முத்திகைரHாகப் வெபற்வெRடுத்த ஏழு வHதுப்
பாலகன் வெசல்வரகுOாதன் இருப்பது
உண்கை தான். தந்கைதகைHச் சரிHாக அறிHாத
பாலகனு ன் பயின்று விகைளHா உ ன்
பிRவாத சஜேகாதரன் சசிவர்ணம் இருக்கிRாஜேm!
பிள்கைளப் பாசத்து ன் அவகைm வளர்ப்பதற்கு
சிற்Rன்கைm ஜேகாவனூர் Oாச்சிHார்
இருக்கின்Rாஜேள! ஆmால் அவளுக்கு... தmக்கு
ஒஜேர பிடிபா ாக இருந்த கணவன் ஜேபாm பிRகு.
சிந்தா ணி Oாச்சிHாரது சிந்தகைm இவ்விதம்
சிRகடித்து பRந்தது.
அந்த வெபரிH வீட்டின் முகப்பில், அகல ாm
Oாற்காலி ஒன்றில் படுத்து அHர்ந்து உRங்கி

வெகாண்டு இருப்பவர் ஜேபால காட்சிHளித்த
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரது அலங்காரம்
வெசய்Hப்பட் உ லில் அவரது கண்கள் பதிந்து
நின்Rm.
சிறிது ஜேOரத்தில் தாகைர தப்பட்கை முழங்கிm.
வாங்காவாத்திHம் நீண்டு ஒலித்தது. சங்கு
முழங்கிHது. வெபண்களது குலகைவ சத்தம்.
Oகை
ாத்து ஜேசகைலகள் வெதா ர்ச்சிHாக
விரிக்கப்பட் m. துக்கம் விசாரிக்க வந்த
கூட் ம், வெ துவாக Oகர்ந்தது. Oாலுஜேகாட்கை ப்
பாகைளHக்காரரின் இறுதிப்பHணம்
வெதா ங்கிHது. Oாலுஜேகாட்கை ஊருக்கு கிழக்ஜேக
உள்ள கந்த ாதmப் வெபாய்கைகக் ககைரயில்
அந்தி கிரிகைHகளுக்கு ஏற்பாடு
வெசய்Hப்பட் m. சந்தmக் கட்கை களால் அடுக்கி
அகை த்த சிகைதயில் ஜேதவரது ச லம்
கைவக்கப்பட் து. ஏற்கmஜேவ, வெதளிக்கப்பட்
வெOய்யில் குளித்த தீயின் Oாக்குகள்,
பHங்கர ாகக் வெகாழுந்து விட்டு எரிHத்
துவங்கிm. சிறிH துரும்பு கூ தmது கணவரது
உ லுக்கு தீங்கிகைழக்க கூ ாது எm எண்ணும்
சிந்தா ணி Oாச்சிHார், தmது கணவர் உ கைலச்

சுற்றி தீக்வெகாழுந்துகள் வெதா ர்வகைத எப்படி
சகித்துக் வெகாள்வார்? தmது அன்பு கன் வெசல்வ
வெரகுOாதகைm ஒருமுகைR பற்றி அகைmத்து மிகுந்த
வாஞ்கைசயு ன் முத்தங்கள் வெசாரிந்தார். அவர்
அணிந்து இருந்த Oகைகககைள அவmது கைககளில்
திணித்து விட்டு கணவரது சிகைதயினுள் புகுந்து
வெசந்தழலில் கைRந்து விட் ார்.[21]
வெபற்R தந்கைதகைHயும், வளர்த்த தாகைHயும்
இழந்து தனிகை ஆகிவிட் சசிவர்ணத் ஜேதவரது
கண்களில் வழிந்த கண்ணீர், "ஆத்தா... ஆத்தா"
என்R வெசல்வவெரகுOாதmது அவலக்குரலு ன்
அ ங்கி விட் து.
இரா Oாதபுரத்தில்
இந்த நிகழ்ச்சிகளால் பாதிக்கப்ப ாது புழுங்கிH
mத்து ன் அகைலந்துவெகாண்டு இருந்த பவானி
சங்கரத் ஜேதவர். இப்வெபாழுது தmது
முHற்சிககைளத் தீவிரப்படுத்திmார். ஆmால்
ஜேசதுபதி பட் த்தில் இருந்து ன்mகைர
அகற்றுவது என்பது அவ்வளவு எளிதாm
காரிHம் அல்லஜேவ! பவானி சங்கரத் ஜேதவருக்கு
உறுதுகைணHாக இருந்த புதுக்ஜேகாட்கை

வெதாண்கை
ானி ம் ஜேசது Oாட்டின் மீது ஜேபார்
வெதாடுப்பதற்காm ஆள் பலமும், வெபாருள்
வசதியும் இல்கைல. ஆதலால், அப்வெபாழுது
ஜேசதுபதி ன்mருக்கு நிகராக ஆற்Rல்
வெபற்றிருந்த அண்கை அரசுகளாm துகைர
OாHக்கரி ம், முHற்சித்தும் பலன் இல்லாததால்,
தஞ்கைச ன்mர் துல்4ாஜியி ம் உதவி ஜேகாரிmர்.
அவரும் சில நிபந்தகைm அடிப்பகை யில் ஜேசது
Oாட்டுப் ஜேபாருக்கு பகை உதவி அளிக்க முன்
வந்தார்.[22] அதாவது பவானி சங்கரத் ஜேதவர்
ஜேபாரில் வெவற்றி வெபற்று ஜேசதுபதிHாmவு ன்
ஜேசதுOாட்டின் வ பகுதியிகைm - வெதற்ஜேக
பாம்பாற்றில் இருந்து வ க்ஜேக திருவாரூர்
வகைரHாm வளமிக்க நிலபரப்கைப தஞ்கைச
அரசி ம் ஒப்பகை த்து விடுதல் ஜேவண்டும்
என்பது முக்கிH ாm நிபந்தகைm.
பகை உதவி வெபற்று பவானி சங்கரத் ஜேதவர் ஜேசது
Oாட்டில் அRந்தாங்கிக் ஜேகாட்கை கைH திடீவெரmத்
தாக்கி கைகப்பற்றிHது ன் ஜேசது Oாட்டின்
வ பகுதிகைH ஜேசதுபதி ன்mரி மிருந்து
துண்டித்து விட் ார். இந்த ஆக்கிரமிப்கைப
அகற்றுவதற்காக வெபரும் பகை யு ன் ஜேசதுபதி

ன்mர் அRந்தாங்கி ஜேOாக்கிப் புRப்பட் ார்.
அங்கு ஜேபாரில் ஈடுபட்டு இருக்கும்வெபாழுது
அவகைர அம்கை ஜேOாய் தாக்கிHதால் அவர்
இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை க்கு திரும்ப
ஜேவண்டிHதாயிற்று. சில Oாட்களில் அந்த
ஜேOாய்க்கு ஜேசதுபதி ன்mர் பலிHாmார்.
[23] அடுத்து, பவானி சங்கரத் ஜேதவர் எளிதாக
இரா Oாதபுரத்கைதக் கைகப்பற்றிHது ன்
புதிதாகப் பட் ம் சூடிH சுந்தரஜேரசத் ஜேதவர்
என்R ஜேசதுபதிகைHக் வெகான்றுவிட்டு அவஜேர
ஜேசதுபதிHாmார்.[24] அவரது பதிவெmட்டு ஆண்டு
கால பகல் கmவு இப்வெபாழுது
நி4 ாகிவிட் து. பவானி சங்கரத் ஜேதவரது
தந்கைத கிழவன் ஜேசதுபதி முப்பத்திரண்டு
ஆண்டுகள் அ ர்ந்து ஆட்சி வெசய்த சிRப்பாm
அஜேத அரிHகைணயில் அ ர்ந்தார்.
அப்வெபாழுது வெவள்ளிக் குறிச்சியின் ஆளுOராக
இருந்த ஜேசதுபதியின் ரு கmாm சசிவர்ணத்
ஜேதவர் பதவிகைH இழந்தார். தmது அவல
நிகைலகைHத் வெதரிவிப்பதற்காக அவர் தஞ்சாவூர்
ன்mரி ம் வெசன்Rார். அப்வெபாழுது,
இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி பட் த்திற்கு

அருககைதயுள்ள கட் த்ஜேதவரும் (Thucidides) இRந்துஜேபாm
சுந்தஜேரச தண் த் ஜேதவரது சஜேகாதரர்) அங்கு
வந்து இருந்தார். இருவரும் அவர்களுக்கு
ஏற்பட்டுள்ள இக்கட் ாm நிகைலகைHத் தஞ்கைச
ன்mரி ம் விளக்கிHது ன் பவானி சங்கரத்
ஜேதவரது வெகாடுங்ஜேகால் ஆட்சிகைH அகற்R பகை
உதவி ஜேகாரிmர்.[25]
பவானி சங்கரத் ஜேதவர் முன்mர் இவ்விதம் உதவி
ஜேகாரி வந்ததும் அவருக்கு உதவி புரிந்து
ஏ ாந்ததும் ராட்டிH ன்mரது mதில்
பளிச்சிட் து. எச்சரிக்கைக உணர்கைவயும்
ஜேதாற்றுவித்தது, என்Rாலும், இழந்த Oாட்டுப்
பகுதிகைH ஜேசதுபதியி மிருந்து மீட்க
ஜேவண்டுவெ ன்R எண்ணம் அவரது உள்ளத்தில்
ஓங்கி நின்Rது. ஆதலால், தஞ்சாவூர் ன்mர் ஜேசது
Oாட்டு இளவல்களது ஜேகாரிக்கைகயிகைm ஏற்றுக்
வெகாண் ார். ஆmால் அஜேத பகைழH
நிபந்தகைmகைH ஒரு சிறு ாற்Rத்து ன்.
தஞ்கைசயிலிருந்து வெபரும்பகை ஜேசது Oாட்கை
ஜேOாக்கி புRப்படும். பாம்பாற்றின் வ ககைரகைH
அந்த பகை யிmர் வந்து அகை யும் வெபாழுது

அதன் ஒரு அணி ட்டும் நிகைல வெகாள்ளும்.
ற்Rவர்கள் வெதா ர்ந்து முன்ஜேmறி
இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை கைHப் பிடித்து,
சசிவர்ணத் ஜேதவரும், கட் த் ஜேதவரும்
ஜேகாட்கை ப் வெபாறுப்கைப ஏற்றுக்
வெகாண் வு ன் தஞ்கைச பகை கள் திரும்பி
பாம்பாற்றில் வ ககைரக்கு வந்துவிடும். அங்கு
நிகைல வெகாண்டுள்ள அணியு ன் ஜேசர்ந்து அந்தப்
பகுதியின் பாதுகாப்பில் ஈடுபடும். அதாவது ஒரு
புRம் உதவி; றுபுRம் ஜேசதுOாட்டின்
பாம்பாற்றுப் பகுதி தஞ்கைச ன்mரது
ஆளுகைகக்குள்தாஜேm அகை ந்துவிடும்.
இதுதான் அந்த நிபந்தகைm. பவானி சங்கர
ஜேசதுபதியி மிருந்து ஜேசது Oாட்கை மீட்க ஜேவறு
வழியில்கைல. சசிவர்ணத் ஜேதவரும், கட் த்
ஜேதவரும் அந்த நிபந்தகைmகளுக்கு ஒப்புதல்
அளித்தmர். தஞ்கைசப்பகை வெதற்கு ஜேOாக்கி
புRப்பட் வெசய்தி இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை க்கு
எட்டிHது. பவானி சங்கரத் ஜேதவர் அவசர ாக
ஒரளவு பகை ககைள திரட்டிHவாறு விகைரந்து
வெசன்Rார். இரண்டு பகை களும் ஓரியூர்
அருஜேக வெபாருதிm. வெவற்றி தஞ்கைச

பகை களுக்கு. பவானி சங்கர ஜேசதுபதி கைகது
வெசய்Hப்பட்டு தஞ்கைசக்கு வெகாண்டு
வெசல்லப்பட் ார்.[26]
இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை மீட்கப்பட் து. ஜேசது
Oாட்டில் பதட் மும், பHமும் நீங்கி மீண்டும்
அகை தி நிலவிHது. ஆmால் ஜேசதுபதி பட் த்கைத
Hார் சூட்டிக் வெகாள்வது? வி4H ரகுOாத
ஜேசதுபதியின் ககைள ணந்தவர் சசிவர்ணத்
ஜேதவர். பவானி சங்கரத் ஜேதவரால்
வெகால்லப்பட் சுந்தஜேரச ஜேசதுபதியின் இளவல்
கட் த்ஜேதவர். இந்த இருவரது கூட்டு
முHற்சியிmால் ஜேசது Oாட்டில் அகை தி
திரும்பிHது. இருவருஜே ஜேசது பட் த்திற்கு
உரிHவர் என்பதில் ாற்றுக் கருத்து இல்கைல.
அப்படிHாmால் ஜேசதுபதிHாவது Hார்? இந்த
விmாவிற்கு விகை காண முHன்Rmர்.
இருவரும் ஆட்சிHாளர்களாக ாறுவகைதத் தவிர
ஜேவறு வழிஜேH இல்கைல. வரலாற்றின் ஜேபாக்கைக
தடுத்து நிறுத்தும் வலிகை Hாருக்கு உண்டு!
இத்தகைகH இக்கட் ாm நிகைல ஜேசது Oாட்டில்
முன்பு ஒரு முகைR ஏற்பட் து. கூத்தன் ஜேசதுபதி

இRந்தவெபாழுது அவரது இரண் ாவது
கைmவியின் கன் தம்பித் ஜேதவருக்கு
அரசுரிகை
றுக்கப்பட்டு இரண் ாவது
சகை க்கத் ஜேதவர் தளவாய் ஜேசதுபதி என்R
வெபHரில் ஆட்சிக் கட்டிலில் அ ர்ந்தார். தம்பித்
ஜேதவரது கிளர்ச்சி பHmளிக்காததால்
அப்வெபாழுது துகைர ன்mராக இருந்த
திரு கைல OாHக்கரி ம் தம்பித் ஜேதவர் முகைRயீடு
வெசய்தார். திரு கைல OாHக்கர் மிகவும் முHன்றும்
ச ரசம் வெசய்H இHலாததால், ககை சியில்
ஜேசதுOாட்டு பிரிவிகைmத் திட் த்கைத அளித்தார்.
காகைளHார் ஜேகாவில் பகுதி தம்பி ஜேதவருக்கும்,
திருவா ாகைm பகுதி தனுக்காத்த ஜேதவருக்கும்,
இரா Oாதபுரம் பகுதி திரு கைல ஜேதவருக்கும்
எm பிரித்து வெகாடுக்கப்பட் து.[27] இது
நிகழ்ந்தது கி.பி. 1745-ல். ஆmால் தம்பித்ஜேதவர்
சில ாதங்களில் காகைளHார் ஜேகாவிலில்
கால ாmார். அதகைm அடுத்து, சில ாதங்களில்
தனுக்காத்த ஜேதவரும் திருவா ாகைmயில்
ரணமுற்Rார். ஜேசதுOாடு மீண்டும் திரு கைல
ஜேசதுபதியின் தகைலகை யில் ஒன்றுபட் து. பல
சாதகைmகள் எய்துவதற்கு காரண ாக

அகை ந்தது. இப்வெபாழுதும் அது ஜேபாலஜேவ ஜேசது
Oாடு இரண் ாவது முகைRHாக இரண்டு
பிரிவுகளாக, இரண்டு அரசுகளாக பிரிவு வெபற்று
இHக்கம் வெபற்Rm. பிரிவிகைm என்Rாஜேல
பலவீmம்தான். ஆmால், அப்வெபாழுது
பிரிவிகைmகைHத் தவிர ஜேவறு வழி
இல்கைல. துகைரகைHக் க ந்தவு ன் கிழக்கு
ஜேOாக்கி ஜேசதுOாட்கை ஊ றுத்துச் வெசல்லும்
கைவகைகயின் வெதன்ககைர வ ககைரகைH ஒட்டி
கிழக்ஜேக எ ஜேmஸ்வரம் வகைரயிலாm பகுதி
புதிH Oாட்டின் வெதற்கு எல்கைலHாகக் வெகாண்டு,
பின்mர் வ க்கு ஜேOாக்கி வெசன்று
பிரான் கைலயில் கிழக்குச் சரிவு வ க்கு
எல்கைலHாக நிர்ணயிக்கப்பட் து. இதில்
அ ங்கிH பகுதி ஜேசதுOாட்டின் பரப்பில் சரிபாதி
பகுதிHாக இல்லாவிட் ாலும் ஐந்தில் இரண்டு
பங்கிற்கும் அதிக ாm நிலப்பரப்பாக அகை ந்து
இருந்தது. நில அளகைவ முகைRயும் அதற்காm
வசதியும் இல்லாத காலம் அது. ஆதலால் இந்த
புதிH சீகை யிகைm, பகைழH ஜேசதுபதி சீகை யின்
ஐந்தில் இரண்டு பங்கு என்றும், பகைழH
இரா Oாதபுரம் சீகை ஐந்தில் மூன்று பங்கு

என்றும் வெபாதுவாக வெசால்லப்பட் து. இது
நிகழ்ந்தது கி.பி.1728-ல்.
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2. சீகை Hாளும் உரிகை
சசிவர்ணருக்ஜேக
ஏற்கmஜேவ வழக்கிலிருந்த ஜேசதுபதி சீகை ,
வெபரிH Rவர் சீகை என்றும் புதிH சீகை , சின்m
Rவர் சீகை என்றும் வரலாற்று ஆசிரிHர்களால்
குறிக்கப்வெபற்Rது. ஜே லும் இந்த புதிH சீகை யின்
அங்கங்களாக ாm வீர துகைர, திருப்புவmம்,
பகை
ாத்தூர், பாகஜேmரி சக்கந்தி,
Oாலுஜேகாட்கை
ல்லாக்ஜேகாட்கை ,
பட்
ங்கலம், அரளிக்ஜேகாட்கை , சத்துரு
சங்கார ஜேகாட்கை , திருப்பத்துர், பாகைலயூர்,
எழுவன்ஜேகாட்கை , இரவிஜேசரி, வெதன்mாகைலக்
ஜேகாட்கை , காகைளHார் ஜேகாவில், ஆகிH
பாகைளHங்கள் இருந்தm. இந்த
பாகைளHங்களுக்கு தகைலகை இ
ாக ஒரு புதிH
ஊரும் நிர் ாணிக்கப்வெபற்Rது. அதுதான்
இன்கைRH பசும்வெபான் முத்துரா லிங்கத் ஜேதவர்
ாவட் த்தின் தகைலOகராm சிவகங்கைக ஆகும்.

ஏRத்தாழ முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்mர்
கா ாக இருந்த இந்த பகுதியில் சிவகங்கைக Oகர்
அகை ந்ததற்காm ககைத ஒன்று பரவலாக
ஜேபசப்பட்டு வருகிRது.
Oாலுஜேகாட்கை யிலிருந்து சசிவர்ணத் ஜேதவர்
ஒருOாள் இந்த காட்டுப்பகுதிக்குள்
வந்தவெபாழுது ஒரு தவசீலர் திHாmத்தில்
இருப்பகைதக் கண்டு அவகைர தரிசிக்க அருகில்
வெசன்Rார். அப்வெபாழுது அங்கு தவசிக்கு பதில்
ஒரு வெபரிH ஜேவங்கைக காணப்பட் தாகவும்,
அதகைm கண்டு அஞ்சா ல் அந்த
தவச்வெசல்வகைரத் ஜேதடிH வெபாழுது ஜேவங்கைக
கைRந்து முனிவர் வெதன்பட் தாகவும் அவர்
சசிவர்ணத் ஜேதவருக்கு ஆசிகள்
வழங்கிHதாகவும் அவரது ஜேவண்டுஜேகாளின்படி
அங்கு ஒரு ஊரணி ஜேதாற்றுவிக்கப்பட் து
என்பது அந்தக் ககைத. இஜேத ககைத இன்னும்
ாறுதல்களு ன் சில பகுதிகளில் வழக்கில்
உள்ளm. இந்தக் ககைதயின் உண்கை Hாm
பின்mணி என்m என்பகைத சம்பந்தப்பட்
ன்mர் சசிவர்ணப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
அவர்களது சக ஆண்டு ஆயிரத்து அறுநூற்று

ஐம்பதில் பிர ாதீச வரு ம் சித்திகைர இருபத்து
ஒன்Rாம் ஜேததி (Thucidides) கி.பி. 1733) வழங்கிH
வெசப்ஜேபட்டு வாசகம் வெதரிவிக்கின்Rது. இந்தச்
வெசப்ஜேபட்டில்,
... சாத்தப்ப ஞானிகள் வெவள்கைள Oாவலடி
ஊத்தில் தவசு இருக்கைகயில், Oாம் கண்டு
வெதரிசித்ததில் உங்களுக்கு Oல்ல ஜேHாகமும் புதிH
பட் மும் வந்து, நீ Hாகைm கட்டி
சீகை Hாளுவாய் என்று விபூதி வெகாடுத்து,
தஞ்சாவூர் ஜேபாகும்படிக்குத்திரவு
வெகாடுத்தபடிக்கு. Oான் ஜேபாய் புலி குத்தி....
அவர்கள் ஒத்தாகைசHால் இரா Oாதபுரம் பவானி
சங்கு ஜேதவகைm வெ4Hம் வெசய்து, வீரத்தின் ஜேபரில்
ஜேகாவானூரில் இருந்த சாத்தப்ப
ஞானிHவர்ககைளக் கூட்டி வந்து பூகைச பண்ணிm
ஊத்தில் திருக்குளம் வெவட்டி, சிவவெகங்கைக என்R
ஜேபரும் வரும்படிHாகச் வெசய்த
திருக்குளத்துக்கும் வ க்கு காஞ்சிரங்கால், வெதன்
வ ஜேலாடிH புத்தடிப் பாகைதக்கு கிளக்கு,
பண்ணிமு க்கு பள்ளத்துக்கு வெதற்கு பாலஜே டு
வெதன்வ ஜேலாடிH பாகைதக்கு ஜே ற்கு, இந்
Oான்வெகல்கைலக்குள்பட் காட்டுக்குள் இந்த

சாத்தப்ப ஞானிHாருக்கு தவிசுக்கு
ம் கட்டிக்
குடுத்து இந்த
த்தில் குருபூகைச வெசய்தும்,
Oவராத்திரி, சிவராத்திரி, பூகைசக்கு Oாலு
ஜேகாட்கை ஜேசாளபுரம் ஆRாம் குளம்
கண் ாய்க்களுக்கு கிழக்கு. அந்தக் கண் ாய்
வெபரிH கை கிழஜே ஜேலாடிH வாய்க்காலுக்குத்
வெதற்கு கருங்காலக்குடி தர் த்துக்கல்லாm
சரககைண வெதன்வ ஜேலாடிH பாகைதக்கு ஜே ற்கு
ருதவHல் கண் ாய் நீர்ப்பிடிக்கு வ க்கு இந்த
வெபருOாங்வெகல்கைலக்குள்பட்
ருத வHல்...
சகலமும் தாm சாதm ாக..."
என்று[1] சாத்தப்ப ஞானிHாரது ஆசி வெபற்Rதும்,
பின்mர் அவருக்காக திருக்குளம் வெவட்டி
திரு
ம் கட்டிHதாm சாதmம் வெசய்து
வெகாடுத்ததும் குறிப்பி ப்பட்டு உள்ளது.
அது முதலில் சிவmது கங்கைக ஜேபால புனித ாm
நீர்த் துகைRHாக கருதப்பட்டு சிவகங்கைகக்
குளவெ m வழங்கப்பட் து. அந்தக் குளத்தின்
ஜே ற்கு மூகைலயில் புதிH அரசின் தகைலகை
இ
ாm ஜேகாட்கை அகை க்கப்பட் தும்,
பின்mர் சிவகங்கைகக் ஜேகாட்கை எmவும் வெபHர்

வெபற்Rது. அதகைmச் சுற்றி Oாளகை வில் எழுந்த
க்கள் குடியிருப்பு சிவகங்கைக Oகராயிற்று.
துகைர ாOககைர வெதாண்டித் துகைRமுகத்து ன்
இகைணக்கும் வெபரு வழியும், திருவெOல்ஜேவலிச்
சீகை யிலிருந்து, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்,
அருப்புக்ஜேகாட்கை , ாmவீர துகைர, வெதாண்டி
வழிHாக ஜேசாழ Oாட்கை இகைணக்கும் பகைழH
வாணிகச் சாத்து வழியும் இகைணயும் இ த்தில்
புதிH சிவகங்கைகக் ஜேகாட்கை
நிர் ாணிக்கப்பட் து. ஏRத்தாழ இரா Oாதபுரம்
ஜேகாட்கை அகை ப்கைப ஜேபான்ஜேR வெசவ்வக
வடிவில், ஆmால் அகழி இல்லா ல் இருபது
அடி உHரமும் இரண்டு அடி அகலமும் வெகாண்
சுற்றுச் சுவரிmால் அந்தக் ஜேகாட்கை
அகை க்கப்பட் து. ஒஜேர முகப்பு வழிகைH
உகை H இந்த ஜேகாட்கை யில் ன்mரது ாளிகைக
Oடுப்பகுதியிலும். ாளிகைககைH ஒட்டி
ரா4ராஜே4ஸ்வரி அம் ன் ஆலHமும், வெதற்கில்
அரச களிரது குடியிருப்பும் வ க்குப் பகுதியில்
நீராழிக்குளம், உல்லாச ண் பங்கள்
ஆகிHகைவகளும் நிர் ாணிக்கப்பட் m.

சசிவர்ணத் ஜேதவரது துகைணவிHார், அகிலாண்
ஈசுவரி Oாச்சிHார் திரு ண ாகி கணவரு ன்
Oாலுஜேகாட்கை வந்தவெபாழுது அவரது வழிபடு
வெதய்வ ாகிH இரா Oாதபுரம் அரண் கைmயில்
உள்ள ரா4ராஜே4ஸ்வரி அம் ன் ஆலHத்தில்
இருந்து பிடி ண் எடுத்துவந்து Oாலுஜேகாட்கை
ாளிகைகயில் கைவத்து வணங்கி வந்ததாகவும்,
அங்கிருந்து சிவகங்கைக அரண் கைm
அகை த்தவெபாழுது, அஜேத புனித பிடி ண்கைண
பீ த்தின் அடியில் கைவத்து அதன் மீது இந்த
ரா4ராஜே4ஸ்வரி பீ ம் முதலிலும், பின்mர்
வெதய்வத் திருஜே னி ஸ்தாபிதமும்
வெசய்Hப்பட் தாகச் வெசால்லப்படுகிRது.
இந்த புதிH சீகை யின் முதலாவது ன்mர்
சசிவர்ண வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர். இவருக்கு
இரு கைmவிHர் இருந்தmர். ஒருவர்
இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி ன்mரது கள்
அகிலாண் ஈஸ்வரி Oாச்சிHார் ற்Rவர்
பூதக்காள் Oாச்சிHார். முதலா வருக்கு மூன்று
வெபண்களும், பட் ாபி ரா சுவாமி,
சுவர்ணகிகைளத் ஜேதவர் என்R இரு ஆண்
க்களும் இருந்தmர். இவர்கள் இருவரும்

இளகை யில் கால ாகிவிட் mர் என்று ஊகிக்க
முடிகிRது. இதன் காரண ாக இரண் ாவது
கைmவிகைH ணந்து அவர் மூலம் முத்து
வடுகOாதர் மூன்Rாவது கmாகப் பிRந்தார்
என்றும் வெதரிH வருகிRது. Oாலுஜேகாட்கை
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரது முதல்
கைmவிHாரது கை ந்தர் என்R வெபாருளில்
வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவர் என்R விகுதியும் அரசு
நிகைலயிட் என்R விருதும், வெதான்கை Hாm
ஜேசதுபதி ன்mரது குடும்பத்கைதச் ஜேசர்ந்தவர்
என்பகைத குறிக்கும் 'வி4H ரகுOாத' என்R
வெதா ரும் இகைணந்து இந்த ன்mரது அரசு
ஆவணங்களில் 'அரசு நிகைலயிட் வி4H ரகுOாத
சசிவர்ண வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவர் எm
குறிக்கப்பட்டு வரலாயிற்று. இவரது ஆட்சிக்
காலத்கைத அறுதியிட்டு வெசால்லும் ஆவணம்
எதுவும் கிகை க்காத காரணத்திmால், இந்த
ன்mர் கி.பி. 1749 வகைர ஆட்சி வெசலுத்தியிருக்க
ஜேவண்டும் எm வரலாற்றில் ஏற்றுக்
வெகாள்ளப்பட்டுள்ளது. வெபாதுவாக இவரது
ஆட்சி அகை தியும், வளகை யும், மிகுந்த
கால ாக அகை ந்திருந்தது. அதிலும் குறிப்பாக

அண்கை யில் உள்ள துகைரச் சீகை யின்
அரசிHலில் குழப்பங்கள் கலந்து

க்கள் அல்ஜேலாலப்பட் சூழ்நிகைலயில், இந்த
புதிH சின்m Rவர்சீகை எவ்வித
பிரச்சகைmயுமின்றி க்களது ஆன்மீக, சமுதாH
Oற்பணிகளில் அக்ககைR வெகாண் அரசாக
வெசHல்பட்டு வந்து இருப்பது ஒரு அரிH
சாதகைmHாகும். இதற்கு ஏதுவாக அகை ந்த
அன்கைRH தமிழக அரசிHல் வரலாற்கைRயும்
ஓரளவு அறிந்து வெகாள்வது இங்கு
அவசிH ாகிRது.
சிவகங்கைகச் சீகை என்Rவெதாரு புதிHவெதாரு
அரசு உதH ாm வெபாழுது தமிழகம்
முழுகை க்கும் க ந்த முன்னுற்று ஐம்பது
ஆண்டுகளாக ஒஜேர தன்mரசாக துகைரகைHயும்,
திருச்சிகைHயும் ஜேகாOகராக வெகாண்டு ஆட்சி
வெசய்து வந்த துகைர OாHக்கர் அரசு அப்வெபாழுது
அஸ்த mத்கைத எட்டிக் வெகாண்டிருந்தது. அந்த
அரசின் ககை சி ராணிHாக விளங்கிH ராணி
மீmாட்சியின் தற்வெகாகைலயு ன் அந்த அரசு கி.பி.
1736-ல் முற்றுப் வெபற்Rது. அந்த ஆட்சிக்
கட்டிலில் அ ருவதற்கு ஆகைசப்பட் ராணியின்
உRவிmராm பங்காரு திரு கைலயின் முHற்சிகள்
ஒரு புRம் இருக்க, தமிழகம் முழுவதற்கு ாm

ஜே லாண்கை உரிகை கைH ஐதராபாத்
நி4ாமி மிருந்து வெபற்றிருப்பதாக
கூறிக்வெகாண்டு ஆற்காடு Oவாப் பதவிக்கு சாந்தா
சாகிபு ஒரு புRமும், வாலா4ா முக து அலி
ற்வெRாரு புRமு ாக ஜேபாட்டியிட்டு திருச்சி,
துகைரச் சீகை
க்ககைள ஆட்டிப்
பகை த்தது ன், தாராபுரத்தில் இருந்து, களக்காடு
வகைரயிலாm பாகைளHக்காரர்ககைள தங்களது
கட்டுப்பாட்டிற்குள் வெகாண்டு வர இந்த
Oவாபுகள் பலவாறு எத்தனித்தmர்.
தமிழகத்தில் அரசின் சலுகைககளு ன்
விHாபாரம் வெசய்து லாபம் ஈட்டுவதில்
முகைmந்திருந்த பிவெரஞ்சு கிழக்கிந்திH
கம்வெபனியும் ஆங்கில கிழக்கிந்திHக்
கம்வெபனியும் முகைRஜேH இந்த 'ஜேபாட்டி
Oவாப்புககைள' ஆதரித்து அவர்களுக்கு தங்களது
தற்காப்பு பகை ககைள வெகாடுத்து உதவி, அரசிHல்
ஆதாHம் வெபR முHன்Rது ன் தமிழக
அரசிHலின் தகைல விதிகைH நிர்ணயிக்கும்
காரணிகளாகவும் விளங்கிmர். இத்தகைகH
குழப்ப ாm சூழ்நிகைலயில் சிவகங்கைகச்
சீகை யின் சின்m Rவர் அரசு இHக்கம்

தகை ஜேHதுமில்லாத நிகைலயில் அடுத்துள்ள
ஜேசதுபதியின் ஆட்சிக் கூறுககைள அடிவெHாற்றிப்
பின்பற்றிHவாறு Oகை வெபற்று வந்தது.
சீகை யின் நிர்வாகத்தில் சசிவர்ணத் ஜேதவர்
மிகுந்த கவmம் வெசலுத்தி வந்தார். ஏற்கmஜேவ
த து ா mார் முத்து வி4H ரகுOாத ஜேசதுபதி
ன்mரால் வெவள்ளிக்குறிச்சி ாகாணத்தின்
ஆளுOராகப் பணிHாற்றிH முன் அனுபவம்
அவருக்கு இப்வெபாழுது கைக வெகாடுத்தது.
பாதுகாப்பாக பல புதிH பாகைளHங்ககைளத்
ஜேதாற்றுவித்து, புதிH பாகைளHக்காரர்களும்,
காவலர்களும் நிH mம் வெசய்Hப்பட் mர். ஜேதச
காவல், தலங்காவல், திகைச காவல்,
வெதற்கத்திHான் காவல் என்R அகை ப்புகள்
சிRப்பாக இHங்கிm. பண்கை H ஆட்சிக்காலம்
வெதாட்டு இருந்து வந்த Oாட்டு பிரிவுகள்
ாற்Rமில்லா ல் வெதா ர்ச்சி வெபற்Rm. இந்த
புதிH சீகை யில் ஒல்கைலயூர் Oாடு, காmாடு,
புR கைல Oாடு, திருப்பத்தார் Oாடு,
தாகைழயூர் Oாடு, வெதன்mாகைல Oாடு,
இரா4கம்பீரOாடு, சுரபி Oாடு, காmப்ஜேபர்Oாடு,
பாகைலயூர், ங்கல Oாடு, புmல்பரகைள Oாடு,

கல்லக Oாடு என்R Oாடுகள் அகை ந்து அணி
வெசய்தm.
இகைவகளுக்கு அடுத்து சிறு பரப்பு, வள
Oா ாகும். ஜேகரள சிங்க வளOாடு, ராஜே4ந்திர
ங்கல வளOாடு என்பm ஜேபான்று.
இகைவகளுக்கு இகைணHாm இன்வெmாரு
வெதாகுப்பு கூற்Rம் எmப்பட் து. இந்த புதிH
சீகை யில் காmப்ஜேபர் கூற்Rம், முத்துார் கூற்Rம்,
பாகனூர் கூற்Rம், துகலுர் கூற்Rம் என்பm
அன்RகைH வழக்கில் இருந்த கூற்Rங்கள் ஆகும்.
இந்த பழகை Hாm நிலப்பரப்புககைளத் தவிர
ாகாணங்கள் என்R புதிH வெதாகுப்பும், பின்mர்
இருந்து வந்தது வெதரிH வருகிRது. சிவகங்கைகச்
சீகை யின் ஆவணங்களிலிருந்து இந்த ாகாணம்
என்R ஊர்த் வெதாகுப்பு மிக பிற்பட் கால
அகை ப்புகள் என்பது வெதரிH வருகின்Rm.
அகைவ திருப்புவmம், முத்து Oாடு, எழுவன்
ஜேகாட்கை , அழகாபுரி, ஜே ல ாகாணம், Oாலு
ஜேகாட்கை , எ ஜேmஸ்வரம், வெபான்வெmாளிக்
ஜேகாட்கை , பாகைளயூர் என்பmவாகும்.

இந்த ன்mரது ஆட்சியில் திருக்ஜேகாயில்
தர் ாக பல ஊர்கள் இகைRயிலிHாக
வழங்கப்பட் m. அன்Rா பூகை4,
கைOஜேவத்திHம் ஜேபான்R கைகங்கர்Hங்களுக்கும்
ஜேவறு பல திருப்பணிகளுக்கும் இந்த ஊர்களின்
வருவாய் பHன்படுத்தப்பட் து. ஜே லும்
திரு
ங்களும், அன்m சத்திரங்களும் இந்த
ன்mரது தண்ணளியில் தங்களது
திருப்பணிககைளச் சிRப்பாக வெதா ர்ந்து வந்தm.
இவரது இந்த Oற்பணிகளுக்கு ஊக்குவிப்பும்,
உரிH ஆஜேலாசகைmகைHயும் வழங்கி உதவும்
பிரதானிHாக முத்துகு ார பிள்கைள என்பவர்
பணிHாற்றி வந்தார்.[2] தmது இறுதி காலத்கைத
இவ்விதம் சிRந்த ஆன்மிகப் பணிகளில்
வெசலவழித்து வந்த இந்த ன்mர், ஒரு Oாள்
பிரான் கைல வெசன்Rார். ங்கைக பாகர்
சுவாமிகைHயும் ஜேதங்குழல் அம்பிகைககைHயும்
தரிசmம் வெசய்து விட்டு பல்லக்கில் சிவகங்கைக
திரும்பிக் வெகாண்டிருந்தார். கைRந்திருந்து
குறிபார்த்து எறிந்த எதிரி ஒருவmது கட் ாரி
தாக்குதலிmால் உயிர்துRந்தார்.

சிவகங்கைகத் தன்mரகைசத் ஜேதாற்றுவித்த
சசிவர்ண வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவரது
வெசம்கை Hாm ஆட்சி கி.பி. 1749 வகைர (Thucidides) இருபது
ஆண்டுகள்) நீடித்தm. புதிH சிவகங்கைகச் சீகை
பல துகைRகளிலும் முன்ஜேmறுவதற்கு
வழிவகுத்தது. ஒரு Oாட்டின் வரலாற்றில்
இருபது ஆண்டுகள் என்பது ஒரு சிறு கால
வரம்புதான். என்Rாலும், ன்mர் சசிவர்ணத்
ஜேதவர், த து முந்கைதH ஜேசதுபதி சீகை யின்
வெதாண்டித் துகைRமுகம், வெவள்ளிக்குறிச்சி
ஆளுOர் பணிகளில் வெபற்று இருந்த
நிர்வாக அனுபவத்கைதப் பHன்படுத்தியும்,
ஜேசதுபதி ன்mரது ஜேசது Oாட்டு ஆட்சி
முகைRககைள Oகை முகைRப்படுத்தியும் வந்தார்.
அன்கைRH நிகைலயில், சிவகங்கைகச் சீகை
க்களது ஆன்மீக வளர்ச்சிகைH ஊக்குவிக்கும்
சாதகைmககைளச் வெசHல்படுத்துவதாக இருந்தது.
இந்த ன்mர், க்களது வழிபாட்டுத் தலங்கள்,
திரு
ங்கள், அன்mகத்திரங்கள் ஆகிHகைவ
சிRப்பாக பரா ரிக்கப்படுவதற்காக, தக்க
வெதாகைகயிகைm வருவாHாக, வெபRத்தக்க
ஊர்ககைளயும், ஏந்தல்ககைளயும் இகைRயிலிHாக -

சர்வ ான்Hங்களாக அந்த அகை ப்புக்களுக்கு
வழங்கிmார்.[3]
கி.பி.1729 முதல் கி.பி. 1749 வகைரயிலாm கால
கட் த்தில், ஏராள ாm அRக்வெகாகை கள் இந்த
ன்mரால் வழங்கப்பட் தற்காm குறிப்புகள்
ட்டும் சிவகங்கைக ஜேதவஸ்தாm பதிஜேவடுகளில்
காணப்படுகின்Rm. கல்லிலும், வெசம்பிலும்,
ஒகைலப் பட் Hங்களிலும் கைகச்சாத்திட்டு
வழங்கப்பட் இந்த ஆவணங்களில் பல,
சரிHாm பரா ரிப்பும், கவmமும் இல்லா ல்,
கால நீட்சியில் அழிந்து வெகட்டுப்ஜேபாயிm.
மிகவும் அரும்வெபரும் முHற்சியில்
ஜேசகரிக்கப்பட் இந்த சர்வ ான்H, தாm சாதm
பட் Hங்கள் சில இந்த நூலில் வெகாடுக்கப்
பட்டுள்ளm.
கிகை க்கப் வெபற்றுள்ள தகவல்களின்படி, இந்த
ன்mர், இகைளHான்குடி இராஜே4ந்திர
ஜேசாழீஸ்வர ஆலHம், துகைர மீmாட்சி
சுந்தஜேரசுவரர் ஆலHம், காகைளHார் ஜேகாவில்
வாள்ஜே ல் O ந்த அம் ன் ஜேகாவில், திருவாரூர்
திHாகரா4 சுவாமிகள் ஆலHம், அலட்சிH

ஐHmார் ஆலHம், அழகச்சி அம் ன் ஆலHம்
ஆகிH திருக்ஜேகாயில்களின் பால் மிகுந்த
ஈடுபாடு வெகாண்டிருந்தார் என்பது வெதரிH
வருகிRது. எ ஜேmஸ்வரம் சத்திHவாசக சுவாமி
ம், திருவாவடுதுகைR
ம், ாmா துகைர
பிருந்தாவm
ம், தமிழ்ப்புலவர்கள்,
வ வெ ாழி விHாகரண பண்டிதர்கள் ற்றும் பல
தனிHார்களும் இந்த ன்mரது தண்ணளியில்
அRக்வெகாகை கள் வெபற்று வாழ்ந்து வந்தmர்
என்பது வெவள்ளிகை .
இஜேதா அந்த அRக்வெகாகை களின் பட்டிHல்.
(Thucidides) கிகை த்துள்ள குறிப்புகளின்படி)
அRக்வெகாகை வெபற்Rவர்கள்
1. திருக்ஜேகாயில்கள்
கி.பி.1732
இராஜே4ந்திர ஜேசாளிஸ்வரர் ஆலHம்
இகைளHான்குடி.
சித்து ஊரணி(Thucidides) எ ஜேmஸ்வரம் வட் ம்)

அந்தஜேmந்தல்
வாள்ஜே ல் O ந்த
(Thucidides) காகைளHார்
1733
அம் ன் ஜேகாவில்
ஜேகாவில்
காகைளHார் ஜேகாவில்
வட் ம்)
மு ஜேவலி
கறுத்தப் பால அழகச்சி
1738 (Thucidides) எ ஜேmஸ்வர
அம் ன் திருக்ஜேகாயில்
ம் வட் ம்)
1734

இகைளHாங்குடி
திருவுகை Hா
ராஜே4ந்திர OாHmார்
புரம்
திருக்ஜேகாயில்

1740

வெத.புதுக்ஜேகா திருவாரூர் திHாகரா4
ட்கை
சுவாமிகள் ஆலHம்

1747 பட் ம்
தவிர்த்தான்
(Thucidides) பார்த்திபனூ
ர் வட் ம்)
ங்கைக
ஏந்தல்,

அலட்சிH ஐHmார்
ஜேகாவில்
துகைர மீmாட்சி
சுந்தஜேரஸ்வரர் ஆலHம்

புலவன்
ஏந்தல்

2. திரு

ங்கள்

1733

எ
சிதம்பரம் சத்திH வாசக
ஜேmஸ்
சுவாமிHார்
ம்
வரம்

1745

திருவண்ணா கைல
வஞ்சி
பிருந்தாவm
ம்
க்குள
ாmா துகைர பிருந்தாவm
ம்
ம் (Thucidides) இmாம்)
வ க்
பிருந்தாவmம்
குசந்த
அக்கிரஹாரம்,
னூர்

1751

ம்

Oாதன் திருவாரூர் பண் ார

வHல்,
பாண
சந்Oதிக்கு
ன்
வHல்

3. தமிழ்ப்புலவர்கள் ற்றும் சான்ஜேRார்கள்
1728

எலிக்குள
ம்

குன்mக்கு
டி ஏந்தல்
1730
(Thucidides)  ங்கலம்
வட் ம்)
1732

வெசக்ககுடி
சிர ம்,

சங்கர ஐHர், தர் ாசmம்

தர் ாசmம்

சத்திHாதபிள்கைள, ஜீவிதம்

வ
கைல
Oயிmார் முக து, ஜீவிதம்
Hான்

பாப்பாகு
டி
ஜேசாழகிரி

வ
கைல ஐHங்கார்,
தர் ாசmம்

அருணாசலம் வெசட்டி,
கூ ன்குள
இmாம் சிற்Rம்பலக்
ம்
கவிராHர், ஜீவிதம்
கா னிஜேத
ஜேதவரா4 ஐHங்கார்,
ரி
தர் ாசmம்.
கி.பி
குணப்பன்
.
திருஜேவங்க ம் ஐHங்கார்
ஏந்தல்
1733
வெசல்ல
சமுத்திரம்,
Oாகன்
ஊழிH ான்Hம்
ஏந்தல்,
தர் ாசmம்
(Thucidides) எ ஜேmஸ்
வரம்
வட் ம்)

எ ஜேm
ஸ்வரம்

சிதம்பரம் சத்திH வாசக
சுவாமிகள்
ம், தர் ம்

கிழனுர்
(Thucidides) எ ஜேm
ஸ்வரம்
வட் ம்)

அmந்த கிருஷ்ண சாஸ்திரி

சவரப்ப
ள்ளம்

ஊழிH ான்Hம்

ஜேவம்பங்
குளம்
(Thucidides) பார்த்தி தர் ாசmம்
பனூர்
வட் ம்)
ஜே லக்
வெகான்m
ங்குளம்

ங்கைகOாத கவிராHர்

ஏmாதி
(Thucidides) எ ஜேm
ஸ்வரம்
வட் ம்)

தர் ாசmம்

வெகான்m திருவாவடுதுகைR,
ன்குளம் சுப்பிர ணிH பண் ாரம்
வாணிH
ஜேரந்தல்
(Thucidides)  ாROா
டு
வட் ம்)

சங்கர சாஸ்திரி

குருவி
ஏந்தல்
(Thucidides)  ாROா
டு
வட் ம்)

தர் ாசmம்

கட் ான் அழகர் ஐHங்கார்
ஏந்தல்

(Thucidides) பார்த்தி
பனூர்
வட் ம்)

1734

1737

அகர
ஏந்தல்
(Thucidides) எ ஜேm
ஸ்வரம்
வட் ம்)
சுந்தர
O ப்பு
(Thucidides) காகைளH
ாார்
ஜேகாவில்
வட் ம்)
வாலக்கா
டு ஏந்தல்,
சக்கைகH
ன்
ஏந்தல்,
சுண் க்

தர் ாசmம்

ஜேசஷாச்சலம் ஐHங்கார்
தர் ாசmம் கரிH ாணிக்க
பட் ர், இmாம் கருப்பன்
வெசட்டி வகைக, இmாம்
அழகன் ஐHன்

குறிச்சி

1738

வெசங்குள
ம்
பகை க்கு
வீங்கி,
ஆவன்கு
சுப்பிர ணிH ஐHர்,
ளம்,
இmாம் சுப்பு ஐHர், இmாம்
பிலார்
OாராHண ஐHர், இmாம்
பீச்சப்
ப க்கி,
பன்னீர்கு
ளம்
குரவந்தி
குரவந்தி

1739

அmந்த OாராHணன்

ஜே லக்கு
அருணாசலம் வெசட்டிHார்
றிச்சி
கள்ளர்கு

இmாம் அmந்தகிருஷ்ண

ண்டு

ஐHங்கார், தர் ாசmம்

பாணன்
ஏந்தல்

அழகாத்திரி ஐHங்கார்,
தர் ாசmம்,

ாணிக்க
ஜேmந்தல் ஜேகாபாலதீட்சிதர்,
(Thucidides) சாக்கைக தர் ாசmம்
வட் ம்)

கி.பி
1740

ருதா
ணி
வHல்
(Thucidides) சாக்கைக
வட் ம்)

இரா ா சாஸ்திரி,
தர் ாசmம்

குட்டி
வHல்,
வெசட்டி
வHல்

குப்பு ஆசாரிHார்,
தர் ாசmம்

வாணி
ஜேHந்தல்
(Thucidides) அ ராவ சுப்பு ஐHன், தர் ாசmம்
தி
வட் ம்)

உம் ாங் லட்சு ண ஐHங்கார்,
கல்
தர் ாசmம்
வெத.புதுக்
சுப்பு ஐHர், வெலட்சுமி
ஜேகாட்
அம் ாள், தர் ாசmம்
கை

1741

கருஜேவல
குறிச்சி
அனு ந்தராHன் ஜேசரி
வெசங்க
அழகிரி சாஸ்திரி
கை
ஆச்சmக்
ஊழிH ான்Hம்
குடி
பாரூர்
ஒகை

1742

முத்துகு ரா பிள்கைள,
இmாம்

வெபருஞ்ச குப்பன் வெசட்டிHார்,
ாானி
ஜீவிதம் ஊழிHர் ான்Hம்
சா ா

பாப்பன்
ஏந்தல்
(Thucidides)  ங்கல
ம்
வட் ம்)

1743

உதாரப்பு
ளி
(Thucidides)  ங்கல தர் ாசmம்
ம்
வட் ம்)

1745

அலவன்
குளம்
வெசங்குள
ம்

வெசாக்கOாதப்புலவர்,
ஜீவிதம் சீனிவாச சாரிHார்,
அழகிரி ஐHங்கார்,
(Thucidides)  ாmா துகைர)

பள்ளிச்
ஜேசரி
(Thucidides)  ங்கல
ம்

வெபரு ாள் ஐHர், ஜீவிதம்

வட் ம்)
Oத்கைத
வெபாறுக்
கி

சீனிவாச ஐHங்கார்,
தர் ாசmம்

1746

கா ன்
ஏந்தல்
பர சாஸ்திரி, தர் ாசmம்
பன்னீர்க் தர் ாசmம்
குளம்

1747

வெசந்தட்
டி ஏந்தல்
ஊழிH ான்Hம்
(Thucidides)  ாROா
டு)
கமுதக்கு
டி
இரா லிங்க சுவாமிகள்
ஜேசாகைல
Hார்

ஏந்தல்
(Thucidides) பார்த்தி
பனுர்
வட் ம்)
திருஜேவங்க த்தய்Hர்,
வரிகைச
தர் ாசmம் தர் ாசmம்.
ஏந்தல்
(Thucidides)  ாROா
டு
வட் ம்)
சா கை
இருப்ப
ன் ஏந்தல்
விசுவOாத ஐHர், தர் ாசmம்
(Thucidides)  ங்கல
ம்
வட் ம்)
1748

வாகைகக்
குளம்
கங்கைக
வெகாண்
ஏந்தல்,

கருப்பஞ்வெசட்டி வகைக,
இmாம் அழகர் ஐHங்கார்,
இmாம் அண்ணாசாமி
ஐHங்கார், இmாம் ஜேவங்க

பாவHன்
ஏந்தல்,
சிறுவா
ணி
வயிரமு
முத்து ஐHர், ஊழிHம்.
டி
ஏந்தல்,
சின்m
வெகாண்டு
முடி
இந்த அRக்வெகாகை ககைள வழங்குவதில்
அக்ககைR வெகாண்டிருந்த ன்mர் சசிவர்ணத்
ஜேதவகைரப் ஜேபால் அவரது அரச ாஜேதவிHாm
அகிலாண் ஈசுவரி Oாச்சிHாரும் மிக்க
ஆர்வத்து ன் இருந்து வந்தார். இரா Oாதபுரம்
ஜேசதுபதி ன்mரது புதல்விHார் என்R வகைகயில்
ஜேசதுபதி ன்mர்களது அரச பிராட்டிகளுக்குரிH
ஆன்மிகப் பிடிப்பு, இவருக்கும் இருந்தது
என்பகைத அவரது வெபHரால் வழங்கப்பட்
கீழ்க்கண் அRக்வெகாகை களில் இருந்து அறிH

முடிகிRது. இராணி அகிலாண் ஈஸ்வரியின்
அRக்வெகாகை கள்:
திருக்ஜேகாயில்கள்
கி.பி.
1732

சித்து
இராஜே4ந்திர
ஊரணி
ஜேசாளிவரர் ஆலHம்
(Thucidides) எ ஜேmஸ்வ
இகைளHான்குடி
ரம் வட் ம்)

தனிHார்கள்
கி.பி இள னூர்
.
(Thucidides) எ ஜேmஸ்வரம் ஊழிH ான்Hம்
1733 வட் ம்)
பாப்பான்
ஏந்தல்
1742
(Thucidides)  ங்கலம்
வட் ம்)

ஊழிH ான்Hம்

அறுவாணி
(Thucidides)  ங்கலம்
வட் ம்)
புலிஅடி
1743 (Thucidides)  ங்கலம்
வட் ம்)

ஊழிH ான்Hம்

அmந்த ஐHர், இmாம்.

இந்த ராணிHார், ன்mர் சசிவர்ணத் ஜேதவரது
இRப்பிற்கு முன்mஜேர கி.பி. 1744-ல் இRந்து
இருக்கலாம் என்பகைதயும் இங்ஜேக ஊகிக்க
முடிகிRது. ன்mரது நிலக்வெகாகை கள் பற்றி
கிகை த்துள்ள சில வெசப்ஜேபடுகளின் உண்கை
Oகல் இங்கு வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
1. சிவகங்கைகச் வெசப்ஜேபடு
இந்த ன்mர் வழங்கியுள்ள வெசப்ஜேபடுகள் பல.
ஆmால் O க்கு கிகை த்துள்ள இந்த ன்mரது
Oான்கு வெசப்ஜேபடுகளில் முதலாவது இது.
18.4.1733 ஜேததிHன்று, சிவகங்கைக திருக்குளத்தின்
ககைரயில் சாத்தப்ப ஞானிHாரது
த்தில்

குருபூகை4, பரஜேதசி நித்திHபூகை4, Oவராத்திரி
பூகை4, சிவராத்திரி பூகை4 ஆகிH O த்தி
கைவப்பதற்கு ஏதுவாக ருதவHல் ஏந்தல் சர்வ
ான்H ாக வழங்கப்பட் தற்காm தாmசாசmம்
இது. துகைர நீதி ன்Rத்தில் உள்ளது.
1. ஸ்ரீ சுப ஸ்து சாலிவாகm சகாப்தம் 1655
கலியுக சகாப்தம்
2. 4834 இதின் ஜே ல் வெசல்லா நின்R பிர ாதீச
ஸ்ரீ சித்திகைர மீஉ
3. 21 ந்ஜேததி புதன் கிழகை யும் பவுர்ணமியும்
சுவாதி Oட்சித்திரமும் விருச.
4. பலக்கிmமும் கூடிH சுபஜேHாக சுபதிmத்தில்
ஸ்ரீ ன் கா ன்
5.

ஜேலசுரன் தளவிபா ன் பாசக்கி தப்புவராH
கண் ன்

6. மூவராH கண் ன் கண் Oாடு வெகாண்டு
வெகாண் Oாடு கு ாதான்

7. பாண்டி ண் ல தாபOாச்சாரிHான்
ஜேசாள ண் ல சண் ப் பிரச
8. ண் ன் ஈள ண் லமும் வெகாண்டு
Hாழ்ப்பாண பட் ணமும் வெகச
9. ஜேவட்கை கண் ருளிH ராசாதி ராசன் ராச
பரஜே சுவரன் ராச
10. ார்த்தாண் ன் ராசாக்கள் தம்பிரான்
ரவிகுலஜேசகரன் வெதாட்டிH
11. தளவிபா ன் ஒட்டிHர் ஜே ாகம் தவிள்த்தான்
துலுக்க தளவிபா
12. ன் சம் ட்டிRாHன் இவளி பாவடி மிதித்
ஜேதருவார் கண் ன்
13. அசுபதி வெகசபதி Oரபதி பிரிதிவி ராச்சிHம்
அருளா நின்R ஜேசது
14. காவலன் ஜேசது மூல துரந்தரன் ரா ாmாத சாமி
காரிH துரந்தரன்
15. இளம் சிங்கம் தளம் சிங்கம் வெசாரிமுத்து
வன்னிHன் வெதாண்டி
16. Hன் துகைRகாவலன் கைவகைக வழOா ன்

தாலிக்கி ஜேவலி...
17. வெகாட்
க்கி அரசராவணரா ன்
வெHதுத்தார்கள் ார்பில் ஆணி
18. சிவபூகைசதுரந்தரன் வெசம்பி வளOா ன்
காத்துாராm குஜேலாத்து
19. துங்கன் ஜேசாள Oல்லூர் கீள்பால் விகைரHாத
கண் னிலிருக்கும்
20.. இரண்ணிH கர்ப்ப அரசுபதி வெரகுOாத
ஜேசதுபதி புத்திரன்
21 வி4H வெரகுOாத ஜேசதுபதி அவர்கள் ரு கன்
குளந்கைத Oகராதிபதி
22. Hன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் புத்திரன்
பூரீ து
23. அரசு நிகைலயிட் முத்து வி4H வெரகுOாதச்
சசிவர்ண வெபரிH
24. உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் Oாலு
ஜேகாட்கை யிலிருந்து ஜேவட்கை க்
25. கு வந்த இ த்தில் ஜேகாவானூர் ராசபாச
அகம்படிH தாரராm வீர
26. ப்பன் ஜேசருகைவ கன் சாத்தப்ப ஞானி
வெவள்கைள Oாவலடி ஊத்தில்
27. தவசிருக்கைகயில் Oாம் கண்டு வெதரிசத்ததில்

உங்களுக்கு Oல்ல ஜேHாகமும்
28. புதிH பட் மும் வந்து நீ Hாகைmகட்டி சீகை
ஆளுவாய் வெHன்று விபூதி வெகா
29. டுத்து தஞ்சாவூர் ஜேபாகும்படி உத்திரவு
வெகாடுத்தபடிக்கு Oான் ஜேபாய் புலிகு
30. த்தி அவர்கள் வெகாடுத்த ஒத்தாகைசHால்
Rா mாதபுரம் பவானு சிங்கு
31. ஜேதவகைm வெசHம் வெசய்து வீரத்தின் ஜேபரில்
ஜேகாவானூரில் இருந்த சாத்தப்ப
32. ஞானிகைHக் கூட்டி வந்து பூகைசபண்ணிm
ஊத்தில் திருக்குளம்
33. வெவட்டி சிவகங்கைக என்R ஜேபர் வரும்படிHாக
வெசய்த திருக்குளத்துக்கும்
34. வ க்கு காஞ்சிரங்கால் வெதன்வ ஜேலாடிH
புத்தடிப் பாகைதக்கு கிளக்கு பன்னி
35. மு க்கு பள்ளத்துக்குத் வெதற்கு பாலஜே டு
வெதன்வ ஜேலாடிH பாகைதக்கு ஜே ற்கு
36.. இந்Oாங் வெகல்கைலக்குட்பட் காட்டுக்குள்
இந்த சாத்தப்பஞானி
37, Hாருக்கு தவசுக்கு
ங்கட்டிக் குடுத்து இந்த
த்தில் குரு பூகைச வெசய்
38. தும் பரஜேதசி நித்திH பூகைச Oவராத்திரி

சிவராத்திரி பூகைசக்கு Oாலு
39. ஜேகாட்கை ஜேசாளபுரம் உள்ககை யில்
ஆRாங்குளம் கண் ாய்
40. ககைரக்கு கிழக்கு அந்தக் கண் ாய் வெபரிH
கை கிழஜே ஜேலாடிH ஜேபாபதி
41. காலுக்கு வெதற்கு கருங்காலக்குடி தர் த்துக்
கல்லாm சரககைண வெதன்
42. வ ஜேலாடிH பாகைதக்கு ஜே ற்கு ருதவHல்
கண் ாய் நீர்பிடிக்கு
43. வ க்கு வெபருOாங்வெகல்கைலக்குள்பட்
ருதவHல்ஜேHந்தலும்
44. Oஞ்கைச புஞ்கைச ாவகை
ரவகை
திட்டுத்தி ல் கீழ்ஜேOாக்கிH
45. கிணர் ஜே ல்ஜேOாக்கிH ரம் சகலமும் தாm
சாதm ாக வரியிகைR
46. ஊதிHமும் சகலமும் சர்வ ானிH ாக
47. (Thucidides) ஆறுமுகம் சகாHம்)
கட் கைளயிட் படியிmாஜேல கல்லும்
காஜேவரியும்
48. புல்லும் பூமியும் ஆதிசந்திருர்க்கம் வகைரக்கும்
புத்திர பவுத்திர பரம்பகைரHார்
49. ஆண்டு அனுபவித்துக் வெகாள்ளக்

க வாராகவும் ராசகுரு சாத்தப்கைபHா
50. என்று ஜேபர் வெகாடுத்து சிங்கமுகத்தரணHல்
திருசங்கு...
51. சங்கு ஜேசகண்டி காவிக்குகை வெசண் ா
அன்mக்வெகாடி விரு
52. தும் குடுத்திருப்பதால் இந்த தர் த்கைதப்
பரிபாலmம் பண்ணி
53. m ஜேபர்கள் காசியிலும் ராஜே சுவரத்திலும்
ஜேகாடி சிவலிங்கப் பிரதிஷ்கை , ஜேகாடி பிரம்
பிரதிஷ்கை யும் பண்ணி
54. m சுகத்கைத Hகை வார்கள் யிந்த தர் த்துக்கு
அகிதம் பண்ணி
55. mவன் வெகங்கைகக் ககைரயில் காராம்
பசுகைவயும் பிரா ண ஸ்ரீகைHயும்
56. சிசுகைவயும் வகைதபண்ணிm ஜேதாசத்தில்
ஜேபாகக் க வாராகவும்
57. யிந்த தர் சாதmம் வெHளுதிஜேmன் ராHசம்
ஜேவலாயுதம் உத்திரவுப்படிக்கு இந்த பட் Hம்
வெவட்டித் தந்தது.
58. தாயு ாm ஆசாரி கன் கைதHல் பாகம்.
2. இகைளHான்குடி வெசப்ஜேபடு

இகைளHான்குடியில் உள்ள ராஜே4ந்திர
ஜேசாழீஸ்வரர் ஆலHத்துக்கு கி.பி.1733
திருவுகை Hாபுரம் என்R ஊரிகைm
சர்வ ானிH ாக வழங்கிHகைத இந்த வெசப்ஜேபடு
குறிப்பிடுகிRது. இதகைm வழங்கிHவர் ன்mர்
சசிவர்ண வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்.
1. ஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுபரன் அரிHபுரத்
2. ளவிபா ன் பாகைசக்கி தப்புவRாயிர கண் ன்
மூள
3. RாHர் கண் ன் கண் Oாடு வெகாண்டு
வெகாண் Oாடு கு
4. தான் பாண்டி ண் ல தாபmா சாரிHன் ஜேசாழ
5. ண் ல பிRதிக்ஷmாபாmாசாரிHான் வெதாண்
ண்
6. ல பிரசண் ப் பிRசண் ன் ஈளமுங்
வெகாங்கும் Hா
7. ள்ப்பாm பட் ணமும் ஜேகயு ண் லமு
ளித்து வெக
8. சஜேவட்கை வெகாண் ருளிH OாசாதிRாசன்
Rாசபரஜே சுபர
9. ன் Rாச ாத்தாண் ன் Rாசவெகம்பீரன்
Rாசகுலஜேசகரன் இ

10. வுடி பாவடி மிதித்ஜேதறுபார் கண் ன்
சாவக்காR கண்
11. ன் சாமித்வெதாராகிH மிண் ன்
பஞ்சவற்ணRாH
12. Rாவுத்தன் பனுகுவார் கண் ன் வெசாரிமுத்து
வண்
13 ணிHன் திலதனுதல்
ல் ாதர்
வெலழுதும் வரு
14. சுமுகன் காமிகா கந்தப்பன் சங்கீத சாயுத்தி
15. H வித்திHா விஜேmாதன் வீரதண்கை
ஜேச த்தகைல
16. விளங்கு மிறுதாளிmான் வில்லுக்கு
வி ர்பரிக்
17. சூOகுலன் பரதOா கப் பிRவிணன்
வலிHச்சருவி
18. வளியி க்கால் நீட்டி தாலிக்கு ஜேவலி
தத்துRாதிH
19. ள் மிண் ன் இளஞ்சிங்கம் தளசிங்கம்
ஆத்துபாச்சி
20. க ல்ப்பாச்சி தப்புலி அகை க்கலங்
காத்தான் து
21. லுக்கர் ஜே ாகந் தவிள்த்தான் துலுக்கர் தளவா

22. ன் ஒட்டிHர் ஜே ாகந் தவிள்த்தான் ஒட்டிHர்
தள
23. விபா ன் வீரவெலட்சுமி விகைசH வெலட்சுமி
காந்
24. தன் அனு க்வெகாடி வெகரு க் வெகாடி
விளக்கும் வி
25. ருதாளிmான் வெசங்காவிக் வெகாகை ஜேHான்
கHmா
26. த சுவாமி காரிHர் துரந்தரன் காகைள OாHகர்
துர
27. ந்தரீகான் ஜேசது மூல தராதரீகாரன் ஜேசது இ
28. லட்சதுரந்தரீகRான் வெதாண்டித்துகைRக் காவ
29. லன் சிவபூசாதுரந்தரீகாரன் துஷ்ட் நிக்
30. க சிஷ்ட் பரிபாலகன் அறி
31. வுக்கு அகஸ்த்திHர் வெபாறுகை க்கித் தன் ர் ப
32. கைக ன்mர் ஜேகசரி இரணிHகப்ப HாசிHாm
33. ஜேசது வம்மிசதுரந்தரீகRன் பிறிதிRாச்சிH
34. பரிபாலmம் பண்ணிHருளிm ஸ்வத்ஸ்ரீ
வத்ஸ்ரீ
35.. சாலிH வாகm சகார்த்தம் 1655 ற்ஜே
36. ல் வெசல்லா நின்R பிR ாதீசா ஸ்ரீ ாசிமீ.
37. H உ புmல்ப் பிரகைளH Oாட்டில் அறுங்குல

38. தி பாRாள்ள வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்
39. கள் புத்திரன் அரசு நிகைலயிட் விகைசH வெரகு
40. mாத வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் துகலு,
41. ர் கூத்தத்தில் க ாதிருக்கைக Oாட்டில் இ
42. ந்திRாவதாm Oல்லூRாm இகைளHான்குடி
43. யில் சுவாமி Rாஜேசந்திர ஜேசாளிசுபர Oா
44. Hmாருக்கு m கிள்ந்த ஜேவணுஜேகாபலர்
45. வெரண்டு சன்mதிக்கிம் பூகைச வெOய்ஜேவதிmத்து
46. க்கும் திருவுகை Hாபுரம் கிRா ம் தாராபூரு
47. வ ாக சறுவ ானிH ாக ஆதிசய்வ ாகி
48. HகாசிHபர் ஜேகாத்திரமும் ஜேபாதாயிm சூத்திர
49. மு ாm கயிலா Oம்பிHார் புத்திரன் சுப்பி
50. R ணிH Oம்பிHார் கைகய்யில் பூறுவபட்சம் பூ
51. Rண(Thucidides) அ)ம் ாவாசியும் ஜேசா வாரமும் சுக Oட்
52. வெசத்திர சுபஜேHாகமும் கூடிH சந்திர வெகவெரm
53. புண்ணிH காலத்தில் தாmம் பண்ணிக்
வெகாடுத்த கிரா
54. ம் திருவுகை Hாபுரத்துக் வெகல்கைக அதிக
55. கைரக்கி கிளக்கு சித்தாத்துக்கு வ க்கு அரிHா
56. ண்டிபுரம் குளக்காலுக்கு ஜே ற்கு வெOடு
ஊரணி
57. த் வெதன் க க் வெகாம்புக்கு வெதற்கு இன்mாங்

58. வெகல்ன்ககி யுள்ப்பட் திட்டு
59. தி ல் Oஞ்கைச புஞ்கைச ஜே ல் ஜேmாக்கிH ரம்
60. கீள் ஜேmாக்கிH கிணறு வருதீபmா
வெசபம் சிலது
61. வ ாசாmம் சகல சமுதாH பிராத்தியும் அதி
62. சந்திRாக்கமும் புத்திர பவுத்திர பவுத்திர
பாரம்பரி
63. H ாக சாமி சன்mதிHழுக்கு பூகைச வெOய்ஜேவதி
64. ணம் பண்ணிக்வெகாண்டு சுகத்திஜேல இருப்பா
65. Rாகவும் இந்த தற் த்கைத பரிபாலணம் பண்
66. கைரிக் வெகாண்டு வந்த ஜேபர்கள் காசியிஜேலயும்
67. ராஜே சுபரத்திஜேலயும் ஜேகாடி சிவலிங்க
பிRதிஷ்
68. ட்கை யும் ஜேகாடி விறும் பிRதிஷ்ட்கை யும்
பண்
69. ணரிm பலகைm Hகை வார்Rாகவும் இதுக்கு
Hா
70. தாவெ ாருதன் அகிதம் பண்ணிmவன் கா
71. சியிஜேல காRாம் பசுகைவயும், குருகைவயும் வ
72. கைத பண்ணின்m ஜேதாசத்தில் ஜேபாகக் க வ
73. ரRாகவும் இந்த தற் சாதmம் எழுதிஜேm
74. ன் விசுவmாசாரி கு ாரன் வீரபத்திர ஆ.

75. சாரிவெHன் உ. தாOபாலOஜேHார் த்ஜேH
76. தாOாத் சிஜேரஜேHாதுபாலOம் தாOாத் ஸ்வர்க்க
77 ம் அவாப்ஜேOாதி பாலOாத் அச்சுதம் பத
78 ம் ஸ்வதத்தாத் த்விகுணம் புண்Hம் பரதத்தா
79. OபாலOலம் பரதத்தாபஹாஜேரm
80. ஸ்வத நிஷ்பலம் பஜேவத்
3. இ Hனீசுரம் வெசப்ஜேபடு
சிதம்பரத்தில் இருந்து இH னிசுவரத்துக்கு
வருகைக தந்த சத்திHவாசக சுவாமிHார்
அவர்ககைள, அங்கு
ம் உண்டு பண்ணிவித்து,
அந்த
த்கைதப் பரா ரிக்க ன்mர் சசிவர்ண
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் அவர்கள், 26.11.1734
ஜேததிHன்று அந்த வட் ாரத்தில் உள்ள Oஞ்கைச
நிலங்ககைள தாm சாதm ாக வழங்கியுள்ளகைத
அறிவிக்கும் பட் Hம் இது.
த ாதகைக Oாடு என்R உட்பிரிவும்,
இகைளHான்குடி வெபரிHகண் ாய் தா கைர கை ,
பகைகHRவெவன்Rான் ஏந்தல், வெசட்டி ஊரணி,
அருகைணயூர் குளக்கால், சாக்காகைரயில் நீர்த்தாவு,
கல்லூரணி ஏந்தல் ஆகிH நீர் ஆதாரங்களும்
அகைவகளின் எல்கைலகளும் இந்த வெசப்ஜேபட்டில்

குறிப்பிட்டு இருப்பது ஆய்வாளர்களுக்கு அரிH
வெசய்திHாகும். இந்தச் வெசப்ஜேபடு வெசன்கைm அரசு
அருங்காட்சிHகத்தில் உள்ளது. 1. சுவஸ்தி ன்
கா ண்ஜே ஜேலசுரன் அரிHாயிர தளவிகைசH
பாகைசக்குத் தப்பு வாகண் ன்.
2. மூவாயிர கண் ன் கண் Oாடு வெகாண்
வெகாண் Oாடு கு ாதான் பாண்டி ண் லத்
3. தாபOாச்சாரிHான் ஜேசாள ண் ல பிரதிட் ாப
Oாச்சாரிHன் வெதாண்
ண்
4. ல சண் ப்பிRசண் ன் யீளமும் வெகாங்கும்
Hாள்ப்பா mமும் எட்டித்திகைச ஜேவட்கை கண்
5. ருளிH ராச ராசன் ராச பரஜே சுரன் ராச
ாத்தாண் ன் ராச வெகம்பீரன் எம் ண் ல
6. முங் வெகாண் ருளிH ஒட்டிHர் தளவிபா ன்
வெHாட்டிHர் ஜே ாகந்தவிள்த்தான்
7. கைலகலங்கினும் mங்கலங்காதான்
கைRப்புத்திரர் காவலன் குறும்பர் வெகாட்
8. க்கிH ராச குலதிலகன் ராசாக்கள் தம்பிரான்
அரசராவண ரா ன் அத பிரகண் ன்
9. தாலிக்குஜேவலி தரிHலர்கள் சிங்கம்
வ ககைரப்புலி கைவகைக வளOா ன் ஜேதகைவ
10. Oகராதிபன் ஜேசதுகாவலன் ஜேசது ராச்சிH

துரந்தரன் வெதாண்டிHந்துகைR சத்திர பிரதாபன்.
11. திகைர வெகாள்ளுங் காவலன் ரா mாத சுவாமி
காரிH துரந்தரன் ஜேச த் தகைல
விளங்குந்தாளிmான்.
12. வெசங்காவிக்வெகாடி வெசங்காவிக்குகை
வெசங்காவிச் சிவிகைக Hாளி அன்mக்வெகாடி
13. வெகரு க்வெகாடி சிங்கக் வெகாடிகைH யுகை Hான்
யிவுளி பாவடி மிதித்ஜேதறு
14. வார்க் கண் ன் முல்கைல ாலிகைகHான்
யிரவிகுலஜேசகரன் பஞ்சகால பHங்கரன்
15. பரஜேதசி காவலன் த ாதகைக Oாட்டில்
வெசம்பிவள கரதல Oகராதிபன் சிவ
16. பூகை4 குருபூகை4 ஜேகசுவர பூகை4 Rவாத
வாசாதிபன் அசுபதி வெகசபதி Oரபதி யிரண்ணிH
17 வெகற்பாரன் விகைசH ரகுOாத ஜேசதுபதி
Hவர்களுக்கிHல்பாm அரசு நிகைலயிட்
18. விகைசH ரகுOாத குழந்கைதச் சசிவர்ண வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் பிறுதி ரா
19. சச்சிH பரிபாலmம் பண்ணி Hருளா நின்R
சாலிH வாகm சகாத்தம் “1655 கலிHப்த”
20. 4834 யிதன் ஜே ல் வெசல்லா நின்R ஆmந்த
ரீகார்த்திகைக 26. தீ பூர்வ.

21. பச்சம் சுக்கிர வாரம் தசமியும் புmர்பூச
Oட்வெசத்திரமும் பால வாகரணமும்
22. சுக்ர Oா ஜேHாகமும் கூடிH சுபதிmத்தில் ராச
ஸ்ரீ சசிவர்ணப் வெபரிH உகை Hார்.
23. ஜேதவர் காராசாவர்கள் பூஜேலாக
கயிலாH ாகிH சிதம்பரத் திலிருந்
24. வெதழுந்தருளிHா நின்R சத்திH வாசக சுவாமி
Hாரவர்களுத் த ாதகைக Oா டி
25. லிH னீச்சுரம் தலத்தில் தாm சாதmப்
பட் Hவெ ழுதிக் குடுத்தது தாm சாதmப்
26. பட் H ாவது கைவகைக Oதி வ ககைரயில்
சுலுத்தாமிHார் பள்ளிக்கும் வ க்கு
27. யிதன் ஜே ற்கு வ கிழஜேகாடிH உண்டு
பாகைதக்கும் வெ ாட்கை ப்புளிப் பண் ாரம்.
28. கைmக்குக் கிழக்கு யிதர்கடுத்த அழகப்ப
ணிHக்காரன் வீட்டு உண்டு பாகைதக்குத்
வெதற்கு.
29. யீசுவரன்ஜேகாவிலுக்குத் வெதற்ஜேகாடிH
வெபரும்பாகைதக்கு த்த யிகைல Oம்பி.
30. Hாரக்கிரகாரத்துக்கு ஜே ற்கு யின்mான்
வெகல்கைக குள்ளாகிH நிலத்தில்
தர் ம்
31. உண்டு பண்ணி வித்து அந்த
த்துக்குச்

வெசல தருபாஷண மும்சர்வ ானிH
32. உம்பள நிலகை சுவாத்திH நிகைலகை Hாவது
உய்H வந்தா ளம் ன் ஜேகாவில்
33. கை ப் பாசாmத்தில் வெதற்ஜேகாடிH வெசக்கடிக்
கவலில் Oஞ்கைசத் தரம்வெபரும்
34. படி மூவிகைரHபடி 50 1/2 யும் யிதற்கு
வெதன்கிழக்ஜேகாடிH வண் ல் வெகாடி
35. க்காக்கவலில் வெபரும் பச்ஜேசரியில் விகைரHடி
பதிங்கலமும்
தர் த்துக்கு வான்
36. பயிர்த் ஜேதாட் ம் அக்காmரத்துக்கு கிழக்கு
வான்பயிர்த் ஜேதாட் த்தில் வெரண்டு
37. ஜேதாட் மும்
தர் ஊழிH அள ாகாணம்
சிவிHார் ஜேதாட் க்காரர்
38. பத்துக்குடியும் அள ாகாணச் சிலவிற்குச்
சிறுஜேதட்டு பணவகைகக்கும்
39. யிகைளHான்குடி வெபரிH கண் ாய்த் தா கைர
கை பாஷாணம்
40. உட்ககை பகைகHர வெவன்Rான் ஏந்தல்
குளங்களுக்கு...
41. ட்சி ஏந்தல் வெHல்கைக... வெசட்டி ஊரணிப்
பாகைதக்கும் கிளக்கு அருகைணயூர்
42. குளக்காலுக்கும் ஜேசாதுகுடி எல்கைலக்கு

வெதற்கு கருஞ்சுத்தி கண்வாய் அரகைணயூர்.
43. சுக்கானூர் நீர்த்தாவுக்கும் ஜே ற்கு கல்லூரணி
ஏந்தல் எல்கைலக்கு வ க்கு இன்mாங்.
44. வெகல்கைகக்குள்பட் Oஞ்கைச 2
45. 38 குறுக்கம் 361 ம் இதுக்குள்ளாகப்பட்
ாவகை
ரவகை யும் அனுபவ
46. வித்துக் வெகாள்கிRது கைபங்குனி குருபூகைசக்
கட் கைளக்கு ரா லிங்க காலால்...
47. ...சங்கராந்திப் வெபாங்கலுக்கு கட் கைள
உள்ளிட் பச்கைச Hமுதுபடிஅமு
48. தும்படியும் கிகைரH வகைகயும்... தீபாவளி
பண்டிகைகக் கட் கைளக்குவஸ்திரம்
49. எண்ண கிகைரH வகைகக்கு... Oவராத்திரி
கட் கைளக்கு கிகைரH...
50. ம் சிவராத்திரி கட் கைளக்கு வஸ்திரமும்....
அவல் களம் தயிர்களமும்
51.
தர் த்துக்கு ஊறுகாய்க்கி, ாங்காH
சூழும் வெOல்லிக்காய் Hகmமும் இந்தப்படிக்கி.
52. கட் கைளHாக O ந்து வரும்படிக்கிப்
பத்திக்வெகாண்டு ஆதிசந்திர பூர்வ ாக
53. கல்லும் காஜேவரியும் புல்லும் பூமியும் உள்ள
வகைரக்கும் மீmாட்சி சுந்தஜேரசுவரர் ரா mாதசு

54. வாமி பர்வத வர்த்தினி சன்னிதாm விளக்கம்
ஜேபால யிந்த தர் ம் பரிபாலmம் பண்ணிக் வெகா
55. ள்ளுவாராகவும் யிந்தபடிக்கு சத்திH வாசக
குரு சுவாமிHாருக்கு சசிவர்ண காராசா.
56. அவர்கள் கட் கைளயிட் பட் Hத்துக்கு.
4. வெபருவHல் வெசப்ஜேபடு
இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி சீகை யில் வெபருவHல்
கிரா த்தில் ஜேசதுதளவாய் வயிரவன்
ஜேசர்கைவக்காரர் உண்டுபண்ணி கைவத்த வெரணபலி
முருகைகHா ஆலHத்தில் பூகைச, நிஜேவதmம்,
திரு ாகைல, திருவிளக்கு தர் த்துக்கு ன்mர்
சசிவர்ணத்ஜேதவர் 4.8.1738 ஜேததிHன்று
வெதாண்டிகைH அடுத்த திருவெவத்தியூர் ஊரிகைmச்
சர்வ ான்H ாக வழங்கிHகைதத் வெதரிவிக்கும்
தாm சாதmப்பட் Hம் இது. இந்த தாmம்
அப்வெபாழுது ஆட்சியிலிருந்த முத்துக்கு ார
விகைசH ரகுOாத ஜேசதுபதிக்குப் புண்ணிH ாக
வழங்கப்பட்டிருப்பது ஜேசதுபதி ன்mருக்கும்
சிவகங்கைக ன்mருக்குமிகை யில் இருந்த
உRவின் வெOருக்கத்கைதக் குறிப்பதாக உள்ளது.

(Thucidides) இந்தப் பட் Hம் தளவாய் வயிரவன்
ஜேசர்கைவக்காரரது வழியிmரும் பாரத ஸ்ஜே ட்
வங்கியின் அருப்புக்ஜேகாட்கை கிகைள
ஜே லாளரு ாm திரு. எம்.மீmாட்சி சுந்தரம்
அவர்களி ம் உள்ளது.)
1. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலஸ்வரன்
அறிHராயிரதள விபா ன் பாகைசக்கு தப்புவா
2. ர் கண் ன் கண் ணாடு வெகாண்டு
வெகாண் Oாடு வெகா ாதான் பாண்டி ண் ல
3. த்தாப mாசாரிHன் ஜேசாள ண் லப் பிரதிஷ் ா
பmாசாரிHன் ஈழமும் வெகாங்கும் Hாழ்ப்பா
4. ணமும் வெக4ஜேவட்கை வெகாண் ருளிH
ராசாதிராசன் ராசகம்பீரன் ராசபரஜே
5. சுவரன் ரா4 ார்த்தாண் ன் ராசகுலஜேசகரன்
ரா4குலதிலகன் வெசாரிமுத்து வன்னிHன் 6.
வெகாகை க்கு கர்ணன் பரிக்கு Oகுலன் வில்லுக்கு
விகைசHன் இவுளி பாவடி மிதித்து ஏறுவா
7. ர் கண் ன் வெகாட்
க்கி கைவHாளி
OாராHணன் உருஜேகால் சுரதான்
8, ன்mர் சிங்கம் பகைக ன்mர் ஜேகசரி துஷ்
நிக்கிரக சிஷ் பரிபாலmன் வீரகஞ்
9. சுகன் வீரவளOா ன் சிவபூசா துRந்தரன்

ன்mரில் ன்mன் று ன்mர் காவலன் ஜேவ
10. திHர் காவலன் அரசராவண ரா ன் அடிHார்
ஜேவகைலக்காரன் பாதள விபா ன் சாடிக்கா
11. ரர்கண் ன் சாமித்துஜேராகிHர் மிண் ன்
பஞ்சவர்ண ராH ராவுத்தன் வீரவெவண்பா ா
12. கைல இளஞ்சிங்கம் தளம்சிங்கம் பகைக ன்mர்
சிங்கம் தப்புலி அகை க்கலங் காத்த
13. என் தாலிக்கு ஜேவலி சத்திராதிHள் மிண் ன்
வன்னிHர் ஆட் ம் தவிழ்த்தான் ஜே வலர்
14. கள் ஜேகாளரி ஜே வலர்கள் வணங்கும் இரு
தாளிmான் துரக ஜேரபந்தன் அனு ஜேகதmன்
15. வெகரு ஜேகதmன் பரதOா க பிரவீmன்
கருணாக ாட்சன் குன்றினுHர் ஜே ரு
16. வில் குன்Rார் வகைளஜே ளித்தவன் திலத நுதல்
ாதர்
ல் எழுத வரு சுமுகன்
17. விசHவெலட்சுமி காந்தன் ககைல வெதரியும்
விற்பmன் காமினி கந்தப்பன்.
18. சத்திH பாசா அரிச்சந்திரன் சங்கீத சாகித்H
வித்Hா விஜேmாதன் வீர
19. தண்கை ஜேச த்தகைல விளங்கும் இரு
தாளிmான் சகல சாம்புராஜ்H வெலட்சு
20. மினிவாசன் இரா Oாத சுவாமி காரிH

துRந்தரன். ஸ்வஸ்ஸ்ரீ சாலிவாகm சகா
21. ப்தம் 1661 இதன்ஜே ல் வெசல்லா, நின்R
காலயுக்தி Oா சம்வச்சுரத்து உத்தி
22. ராHணத்தில் வருஷ ரிதுவில் ஆவணி
ாசத்தில் கிருஷ்ணபட்சத்தில் சுக்கிர வாரமும்
23. அ ாவாகைசயும் கூடிm சூரிஜேHாத ராக
புண்ணிH காலத்தில் ஜேசதுகாவலன் 24. வங்கி
சாதிபmாm புmல்பிரளH Oாட்டில் இருக்கும்
குளந்கைத Oகராதிபmா
25. m வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் புத்திரன்
ஸ்ரீ விகைசH ரகுOாதப்வெபரி.
26. H உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள்
வெபருவHலிலிருக்கும் சாத்தப்பன் ஜேசருகைவகா
27. காரன் புத்திரன் ஜேசது தளவாய் வயிரவOாதன்
ஜேசருகைவகாரன் உண்டு பண்ணி
28. விக்ச சுப்பிர ணிH ஸ்வாமிHாm வெபருவHல்
ரணவெபலி முருகய்Hாவுக்கு பூகைச
29. நிஜேவதm திரு ாகைல திருவிளக்குக்கு
முத்துக்கு ாரு விகைசH ரகுOாத ஜேசதுபதி.
30. காத்த ஜேதவரவர்களுக்குப் புண்H ாக
வெபருவHல் தாmத்தார் தலத்தாரி ம் ஜேசது.
31. வில் வெரண்ணிஜேHாதக தாரபூர்வ ாக

வெகாடுத்த கிரா த்துக்கு வெHல்கைகHாவது
காmாட் ா.
32. ங்குடி குளத்துக்கும் ஆற்Rங்ககைரக்கும் சின்m
வட் ாmத்து அளத்துக்கும் ஜே ற்கு
33. கடுக்களுர்க் கண் ாய்க்கும் கைஷ வHலுக்கும்
வ க்கு புதுப்கைபயூர் வHலு
33. லுக்கும் வெதற்ஜேகாடிH ஆற்றுக்கும் கிழக்கு
அக்கிரகாரம் குளத்தூர் வHலுக்கும்
34. கீகைழ கரும்பூர் வHலுக்கும் சீவOதிஜேHந்தல்
கண் ாய்க்கும் வெதற்கு இன்mா
35. ங்வெகல்கைகக்குள்ளிட் திருவெவத்தியூர் ஊரது
புரவு Oஞ்கைச புஞ்கைச 36. ாவட்
ரவகை
திட்டுதி ல் ஊரணி உகை ப்பு
வுள்கிகை ஜேHந்தல்
37. நிதி நிஜேகஷப வெ4லதருபாஷாண அக்கிர
பிராம்மிH சித்தி சாத்திHவெ ன்று வெசா
38. ல்லப்பட் அஷ் ஜேத4ாம்மிHங்களும்
ரணபலி முருகய்Hாவுக்கு
39. சருவ ான்H ாக பூகைச வெOய்ஜேவத்திHத்துக்கு
வெகாடுத்த படிmாஜேல ஆசந்திரா 40. ரக சாமிHாய்
சந்திராதிசந்திர பிரஜேவஷம் உள்ளவகைரக்கும்
அந்த கிரா த்கைத

41. க் வெகாண்டு பூசகைm ஜேவகைள 5/6 திரு ாகைல
திருவிளக்குக் காட்சி வராத
42. படிக்கு O ப்பிச்சுக் வெகாண்டு வரக்கூ
வாராகவும் அந்த சுப்பிர ணிH
43. ப் பிரதிஷ்கை யும் அந்தக் கிரா த்கைதயும்
பரிபாலmம் பண்ணிm ஜேபர்க
44. ள் காசியிஜேல ஜேகாடி சிவலிங்க பிரதிட்கை யும்
தனுக் ஜேகாடியிஜேல
45. ஜேகாடி பிரம் ப் பிரதிஷ்கை யும் ஜேகாடி
கன்னிHாதாmம் பண்ணிm 46. சுகுதத்கைத
அகை வாராகவும் இந்த ரணபலி
முருகைகHாவுக்கு O க்கிR திரு
47. வெவத்தியூருக்கு அகிதம் பண்ணிmவன்
வெகங்கைகயிஜேலயும் தனுக்ஜேகாடி
48. யிஜேல ஜேகாடி பிராம் ணகைர வகைத பண்ணிm
ஜேதாஷத்கைத அகை வாராகவும்.
49. ஸ்ரீ வஸ்தி.
50. -----------------------51. -----------------------52. யிந்த தர் சாசmம் எழுதிஜேmன் ராHசம் ஜேதவ
ராH பிள்கைள புத்திரன்
53. வெசாக்கmாதன் இந்தவிதம் இந்தப்படிக்கு

தாம்புரசாசmம் எழுதிஜேmன்.
54. வெசன்m வீரபண் ாரம் புத்திரன் வெசன்m
வீரப்பன் எழுத்து வெபருவHலில் திருப்ப.
55. ணி காணிHாட்சி ங்கஜேளஸ்வர குருக்கள்
கைகயில் தாmஞ் வெசய்து குடுத்தது.
5. அரளிக் ஜேகாட்கை வெசப்ஜேபடு
ன்mர் சசிவர்ணத்ஜேதவர், த து பிரதானிHாக
கிருஷ்ணபிள்கைள தாண் வராH பிள்கைளகைH
நிH mம் வெசய்து முத்திகைர ஜே ாதிரம் வழங்கிH
ஆகைணகைHக் வெகாண் பட் Hமிது. கி.பி.1747 ல்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. தாண் வராH
பிள்கைளயின் தந்கைத காத்தவராH பிள்கைளயும்
Oாலு ஜேகாட்கை ப் பாகைளHம் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரது அட் வகைணக் கணக்கராக இருந்தார்
என்R விவரமும் இந்தச் வெசப்ஜேபட்டில் இருந்து
வெதரிH வருகிRது.
(Thucidides) இந்தச் வெசப்ஜேபடு சிவகங்கைக வட் ம்
அரளிக்ஜேகாட்கை கிரா ம்
எஸ்.இரா கிருஷ்ணன் என்பவரி ம் உள்ளது.)

1. பிரபவ வரு ம் சித்திகைர ாதம் 16 ஜேததி
2. காரா4 ானிH அரசு
3. நிகைலயிட் சசிவர்ண வெபரிH உ
4. கை H ஜேதவர்களது கிஷ்ணபிள்கைள
5. தாண் வராH பிள்கைளக்கி
6. பட் Hம் வெகாடுத்தபடி பட் H
7. ாவது பாகைளHப்பட்டு முதல்
8. தன் தகப்பன் காத்தவராH பிள்
9. கைள Oம்மி தகப்பmார் ஜே ற்படி உகை
10. Hா ஜேதவர் Oாள் முதல்அ
11. ட் வகைண கணக்கும் எழுதி காரு
12. வாரும் பார்த்து வந்தபடிHாmாஜேல
13.தாmம் பாகைளHப்பட்டு முதல் ச
14. ஸ்தாOம் உண் ாகிH வகைரக்கும்O
15. ம்மி
mசுக்கு இருக்க அR கைm கா
16. ரிHம் கூடிவரும் படிHாய் திவ்குசா
17. ஆக வெசளஸ காரிH முவெ ாடு
18. உத்திரவாக ங்கள் வெசய்த படியிmா
19. ஜேல சிவகங்கைக ச ஸ்தாm சீகை
20. அதிகாரம் பிRக்க வெசால்லி முத்திகைர 21.
ஜே ாதிரம் கட் கைளயிட் படியிmாஜேல 22.
சிவகங்கைக ச ஸ்தாmம் உள்

23. ள வகைரக்கும் புத்திராபுத்திரன் வழி
24. வழி வம்ச ாக அதிகாரம் வெச
25. ய்து அரண் கைm காரிHமும் பிRதாவுமும்
தானும்
26. O ந்து வெகாள்ளச் வெசாலி ஜே ற்படி தாம்புர
27. பட் Hம் கட் கைளயிட்ஜே ாம் அந்தப்படி
28. O ப்பிச்சு வெகாள்ளவும்.
1. ↑ சிவகங்கைகச் வெசப்ஜேபடு.
2. ↑ வெசல்வரகுOாதன் ஜேகாட்கை
ஆவணங்கள்.
3. ↑சிவகங்கைகச் சீகை வெசப்ஜேபடுகள்

3. இRவாப்புகழ் வெகாண்
இரண் ாவது ன்mர்
புதிH சிவகங்கைகத் தன்mரசின் இரண் ாவது
ன்mராக முடிசூட்டிக் வெகாண் வர்
முத்துவடுகOாத வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
என்பவர். ன்mர் சசிவர்ணத் ஜேதவரது முதல்
கைmவி அகிலாண் ஈசுவரி மூலம் பிRந்த
பட் ாபி இரா சாமி, சுவர்ண கிகைளத் ஜேதவர்
என்R இரு ஆண் க்கள், ன்mர் கைRவதற்கு
முன்mதாகஜேவ கால ாகி விட் mர். ஆதலால்,
முத்து வடுகOாதர் ன்mராகும் வாய்ப்கைப
வெபற்Rார். கைRந்த ன்mர் சசிவர்ணத்
ஜேதவருகை H இரண் ாவது கைmவியின் கன்.
அப்வெபாழுது அவருக்கு வHது இருபத்து ஒன்று.
பதவிக்கு ஏற்R வHது தான். ஆmால்
நிர்வாகத்துக்கு மிகவும் புதிHவராக இருந்ததால்
அவரது தந்கைதயின் ஒன்றுவிட் சஜேகாதரர்
வெசல்வ ரகுOாதத் ஜேதவர், முத்து வடுகOாத
ஜேதவருக்கு நிர்வாகத்தில் துகைண புரிந்து வந்தார்.
இந்த இகைளH அரசுக்கு பல ஜேசாதகைmகள் காத்து

இருந்தm. அகைவகளில் ஒன்று தஞ்கைச ராட்டிH
ன்mரது பகை வெHடுப்பாகும். இரா Oாதபுரம்,
சிவகங்கைக ஆகிH இரண்டு சீகை களுக்கும் உரிH
அனு ந்தக்குடி பகுதிகைH தஞ்சாவூர் பகை கள்
திடீவெரன்று ஆக்கிரமித்துக் வெகாண் m.
ஏற்கmஜேவ கி.பி. 1728-ல் சசிவர்ணத் ஜேதவரும்,
இரா Oாதபுரம் கட் த்ஜேதவரும் பாம்பாற்றுக்கு
வ க்ஜேகயுள்ள ஜேசது Oாட்டின் நிலப்பரப்கைப
தஞ்கைச ன்mருக்கு தாகைர வார்த்துக்
வெகாடுத்திருந்தும், ஜேபராகைச காரண ாக
அப்வெபாழுது தஞ்கைச ன்mராக இருந்த பிரதாப்
சிங் பாம்பாற்கைR க ந்து ஜேசது Oாட்டிற்கு
வ க்ஜேக உள்ள விரிசுழி ஆற்றின் ககைரயில்
இருந்த அனு ந்தக் குடி வகைர ஆக்கிரமித்து
விட் ார். அந்த அக்கிர ச் வெசHலுக்கு
புதுக்ஜேகாட்கை வெதாண்கை
ானும் துகைண
புரிந்தார்.[1] வெசய்திHறிந்த முத்து வடுகOாதரும்,
வெசல்வ ரகுOாதத் ஜேதவரும் இரா Oாதபுரம்
ஜேகாட்கை க்கு விகைரந்து வெசன்று ஜேசதுபதி
ன்mகைரச் சந்தித்தmர். முடிவு அடுத்த மூன்று
Oாட்களில் Rவர் பகை திரண் து. சிவகங்கைக
Rவர்களும், ஜேசதுபதி சீகை யின் Rவர்களும்

அஞ்சு ஜேகாட்கை யில் சந்தித்து அணிவகுத்தmர்.
ஜேசதுபதி ன்mரது வீரத் தளபதிHாm
வெவள்கைளHன் ஜேசர்கைவக்காரர்தகைலகை யில்
அனு ந்தக்குடி ஜேOாக்கி அந்த பகை கள்
புRப்பட் m. Rவர் சீகை க்குரிH ஜேகான்mத
வீரத்து ன் ஜேபார் புரிந்து வெவற்றியு ன்
ஆக்கிரமிப்பாளர்ககைளத் துரத்தி விட்டு
வெவற்றியு ன் திரும்பிmர்.[2] ஒரு வகைகHாக
இந்த முதல் ஜேசாதகைmயில் இளம் ன்mர் முத்து
வடுகOாதத் ஜேதவர் வெவற்றி வெபற்றுவிட் ார்.
என்Rாலும், சிவகங்கைக ஒட்டியுள்ள துகைர,
திருச்சி, தஞ்சாவூர் சீகை களில் ஏற்பட்
அரசிHல் குழப்பங்களின் தாக்கம் சின்m Rவர்
சீகை யிலும் எதிவெராலித்தm.
அழிந்த கண் ாயில் மீன்பிடிப்பவர்ககைளப்
ஜேபான்று தமிழக அரசிHகைல தங்களது
சுHOலத்திற்குப் பHன்படுத்திH சந்தா சாகிபும்,
ராட்டிHர், கைஹதராபாத் நி4ாம் ஆகிஜேHார்
ஒன்Rன் பின் ஒன்Rாகத் தளர்ந்தவு ன்
நி4ாமிmால் அங்ஜேகரிக்கப்பட் அன்வர்தீன்
திருச்சிகைH தகைலOகராகக் வெகாண்டு கர்Oா க
Oவாப் ஆmார். ஏற்கmஜேவ சந்தா சாகிபால்

துகைரச் சீகை அரசிகைm இழந்த துகைர OாHக்க
இளவல் வி4H கு ாரனும் அவரது தந்கைத
பங்காரு திரு கைலயும் சிவகங்கைக சீகை யில்
புகலி ம் வெபற்றிருந்தmர்."[3] இப்வெபாழுது
இருவரும் திருச்சி வந்து இருந்த நி4ாகை
சந்தித்தmர். அவருக்கு கட்டுப்பட்டு
இருப்பதாகவும் துகைரச் சீகை க்கு கப்ப ாக
ஆண்டு ஒன்றுக்கு முப்பது லட்சம் ரூபாய்
வெசலுத்துவதாகவும் ஒப்புக்வெகாண் mர்.
நி4ாமும் அவர்களது ஜேகாரிக்கைககைH ஒப்புதல்
அளித்து அவர்களுக்கு உதவு ாறு Oவாப்
அன்வர்தீகைmப் பணித்தார்.[4] ஆற்காட்டிற்கு
அவர்ககைள அகைழத்துச் வெசன்று அவர்களுக்கு
ஆகைச வார்த்கைத கூறிH அன்வர்தீன் ஒரு Oாள்
பங்காருகைவ விஷம் வெகாடுத்து வெகான்Rார்.
[5] சதாரா சிகைRயிலிருந்து விடுதகைலவெபற்று
ராட்டிH பகை களு ன் திரும்பிH சந்தா
சாகிப்,Oவாப் அன்வர்தீகைm ஆம்பூர் ஜேபாரில்
வெகான்R பின்mர், திருச்சிக் ஜேகாட்கை கைHக்
கைகப்பற்றிmார். அவரது தளபதி ஆலம்கான்
துகைரகைHப் பிடித்தார். உள்ளூர் க்களது
உணர்வுககைள தித்தவராக துகைரயின்

முந்கைதH அரசு வழியிmராm வி4Hகு ாரகைm
துகைரக்கு ன்mராக நிHமித்து
அவருக்குதுகைண புரிH முஜே மிHா என்R தmது
தளபதிகைHயும் நிH mம் வெசய்தார்.
பின்mர், முஜே மிHா - வி4Hகு ாரகைm வெகால்ல
முHன்Rவெபாழுது அவர் மீண்டும் தப்பி
சிவகங்கைகயில் தஞ்சம் வெபற்Rார்.[6]
இதற்கிகை யில் ஆற்காடு Oவாப் ஆகிவிட்
சந்தாசாகிபுக்கும் அன்வர்தீன் கன் வாலா4ா
முக து அலிக்கும், இகை யில் Oகை வெபற்R
ஜேபார்களின் இறுதிக் கட்
ாக பி.பி. 1751 ல்
திருச்சி ஜேகாட்கை ப் ஜேபார் ஏற்பட் து.
ஏற்கmஜேவ கை சூர் ன்mரது திவான் Oஞ்ச
ரா4ாவுக்கு விட்டு வெகாடுத்திருந்தகைத ஒட்டி
கை சூர் பகை கள் துகைரகைHக் கைகப்பற்றிm.
கூப் சாகிப் என்R அவரது தளபதியின்
தகைலகை யில் நிகைலHற்R துகைரயின் நிகைல
அண்கை யிலிருந்த சிவகங்கைக அரசுக்கு வெபருத்த
mக் கவகைலகைH அளித்தது. துகைரக்கு ஆபத்து
என்பது வெதன்பாண்டிH Oாடு முழுகை க்கும்
பாதிப்கைப ஏற்படுத்தக் கூடிHது என்பகைத
உணர்ந்து இருந்த Rவர் சீகை
ன்mர்கள், தக்க

ஆஜேலாசகைmக்குப் பிRகு தங்களது பிரதானிகள்
வெவள்கைளHன் ஜேசர்கைவகைHயும், தாண் வராH
பிள்கைளகைHயும் பகை களு ன் துகைரக்கு
அனுப்பி கைவத்தmர். Rவர்கள் துகைரக்
ஜேகாட்கை கைHச் சூழ்ந்து தாக்கி, தளபதி கூப்
சாகிகைப முறிHடித்தmர். துகைரயின் ன்mராக
வி4H கு ாரனுக்கு மீண்டும் முடிசூட்டித்
திரும்பிmர்.[7] சில ாதங்களில் Rவர் பகை
தங்களது சீகை க்கு திரும்பிச் வெசன்Rவு ன்,
Hாmா என்R துகைரத் தளபதி, துகைரகைH
மீண்டும் பிடித்துக் வெகாண் ார். உ லுறுதியும்
உள்ளத்துணிவும் இல்லாத வி4H கு ாரன்
மீண்டு சிவகங்கைகக்ஜேக ஒடி வந்தார்.[8] Rவர்
பகை மீண்டும் வெசன்று துகைரகைH
கைகப்பற்றிHது என்Rாலும், அவர்களது
கட்டுப்பாட்டில் ஜேகாட்கை கைH கைவத்து
இருந்துவிட்டு தளபதி Hாmா என்பவர்
வெபாறுப்பில் விட்டுத் திரும்பிmர்.[9]
இதற்கிகை யில், தமிழக அரசிHலின் மிக
முக்கிH சதுரங்கக் கள ாக திருச்சி ாறிHது.
திருச்சி ஜேகாட்கை கைHப் பிடிக்க பிவெரஞ்சுக்காரர்
உதவியு ன் சந்தாசாகிபு முHன்Rார்.

எதிர்அணிHாm வாலா4ாமுகம் து அலிக்கு
ஆங்கிஜேலHர் உதவியு ன் கை சூர் திவான்
Oஞ்சரா4ா ஏராள ாm வெபான்னும் வெபாருளும்
பகை உதவியும் அளித்தார். ஜே லும் தஞ்கைச
ன்mரது ஆதரவும், புதுக்ஜேகாட்கை
வெதாண்கை
ாmது ஒத்துகைழப்பும்
வாலா4ாவிற்கு இருந்தது. இவர்கள் இருவரும்
ஏற்கmஜேவ சந்தாசாகிபின் தாக்குதகைல
அனுபவித்தவர்கள் அல்லவா?
ஏற்கmஜேவ த க்கு ஒத்துகைழப்பு வழங்கு ாறு
Rவர் சீகை
ன்mர்ககைள, வாலா4ா முக து
அலி ஜேகட்டுக் வெகாண் ார். இந்த
சூழ்நிகைலகளில் Rவர் சீகை யின் உதவியும்
ஒத்துகைழப்பும் Hாருக்கு அளிக்கப்ப
ஜேவண்டும்?
தமிழக அரசிHகைல அகைலத்துக் வெகாண்டிருந்த
இந்த பூதாகர ாm பிரச்கைmயில் Rவர் சீகை
முழுகை Hாக ஏதாவது ஒரு அணியில் ஜேசர்ந்து
வெகாள்ள ஜேவண்டிH கட் ாHம். அவ்விதம்
வெசய்Hா ல் தனித்து நிற்பது
அறிவுகை கை Hாகாது. அப்படிHாmால் எந்த

அணியில் ஜேசருவது? Rவர் சீகை யின் பரம்பகைர
பகைகவர்களாm புதுக்ஜேகாட்கை த்
வெதாண்
ானும் தஞ்சாவூர் ன்mரும் முந்திக்
வெகாண்டு நிற்கும் முக து அலியின் அணியிலா?
ன்mர் முத்து வடுகOாதர் பிரதானியு ன்
ஆஜேலாசகைm வெசய்தார். அடுத்து ஜேசதுபதி
ன்mரு ன் கலந்து முடிவிற்கு வந்தார்.
வழக்கம் ஜேபால், இரண்டு Rவர் சீகை களும்,
ஆற்காட்டு Oவாப் பதவிக்கு நிHாH ாm
உரிகை யுள்ள சந்தா சாகிகைப ஆதரிப்பது என்பது
தான் அந்த முடிவு. இந்த முடிவுக்கு நிHாH ாm
காரணம் ட்டு ல்லா ல் சந்தா சாகிபின்
முந்கைதH O வடிக்கைககைHக் வெகாண்டும்
அவருக்கு சாதக ாக இந்த முடிவு
வெசய்Hப்பட் து.
முன்mர், திருச்சி OாHக்கப் ஜேபரரசின் ராணிHாm
மீmாட்சிக்கு உதவுவதற்கு முன்வந்த சந்தா
சாகிபு, திருச்சி சீகை யின் வெபரும் பகுதிகைH
ஆக்கிரமித்து இருந்த கை சூர் பகை ககைள
விரட்டி அடித்தது ன் துகைர சீகை ப்
பாகைளHங்ககைளயும் தாக்கி

பாகைளHக்காரர்களி ம் கப்பம் வெபற்Rார்.
ஆmால் துகைரகைH அடுத்துள்ள Rவர்
சீகை ககைள ஒன்றும் வெசய்Hவில்கைல.
[10] குறிப்பாக சந்தா சாகிபுக்குப் பHந்து
சிவகங்கைகயில் பங்காரு திரு கைலயும் அவரது
கன் வி4Hகு ாரனும் அரசிHல் தஞ்சம் வெபற்று
இருப்பகைத அறிந்து இருந்தும், சிவகங்கைககைH
அவர் சா வில்கைல. இத்தகைகH OடுநிகைலHாm
ஜேOாக்குகை H சந்தா சாகிபுவிற்கு உதவ Rவர்
சீகை
ன்mர்கள் முன் வந்தmர். அவர்
ஜே ற்வெகாண் திருச்சிராப்பள்ளி முற்றுகைகக்கு
துகைணபுரிH Oான்காயிரம் Rவர்கள் பூரீரங்கம்
வெசன்று நிகைல வெகாண் mர்.[11]
இந்தப் ஜேபாருக்கு முழுகை யும் வெபாறுப்பு
ஏற்றுக்வெகாண் பிவெரஞ்சு கிழக்கு இந்திH
கம்வெபனி, சந்தா சாகிபுக்கு ஜேபாதிH
பகை Hணிககைளயும் தளவா ங்ககைளயும்
அளிக்க இHலவில்கைல. ற்றும், இந்த
முற்றுகைகயில் ஈடுபடுத்தப்பட் பிவெரஞ்சுத்
தளபதிகள், சந்தா சாகிபிற்கு கட்டுப்ப ா ல்
ஜேகாகைழத்தm ாக O ந்து வெகாண் mர்.
இதmால் ஜேபாரின் கடுகை பிசுபிசுத்தது. Rவர்

சீகை அணிகள் வெவறுப்பு ன் சீகை திரும்பிmர்.
[12] அடுத்து ஜேதால்வியுற்R சந்தாசாகிபுகைவ
ஆதரிப்பதாக Oடித்த தஞ்கைசத் தளபதி ாஜேmாஜி,
அவகைர 17.06.1752-ல்[13] OHவஞ்சக ாக
வெகான்று தீர்த்தான். தமிழக அரசிHலில்
அன்னிHர்களின் ஆதிக்கம் அடித்தளம்
வெபற்Rகைத இந்த நிகழ்ச்சி வெதளிவாக
அறிவுறுத்திHது.
தமிழக அரசிHலில் தனிகை ப்பட்டு
தவிக்கக்கூ ாது என்பதற்காக சந்தாசாகிபு
அணியு ன் இகைணத்துக்வெகாண் சிவகங்கைக
இரா Oாதபுரம் ன்mர்களது நிகைல
ஜேவதகைmப்ப த்தக்கதாக இருந்தது. இஜேத
நிகைலயில் தஞ்கைச ன்mர் Rவர் சீகை கைH
சிண்டிப் பார்க்க முHன்Rார். இதகைm அறிந்த
Oவாப் முகம் துஅலி, தஞ்கைசஅரசின் பகை
உதவி, துகைர, திருவெOல்ஜேவலி
பாகைளHக்காரர்ககைள அ க்க
ஜேதகைவப்படுவதால், Rவர் சீகை மீது ஜேபார்
வெதாடுப்பகைதக் கைக விடு ாறு தஞ்கைச ன்mகைர
அறிவுறுத்திmார்.[14] என்Rாலும், Oவாப்பிmது
அறிவுகைரகைHப் புRக்கணித்துவிட்டு, தஞ்கைசயின்

ராத்திHப்பகை
Rவர் சீகை க்குள் புகுந்தது.
தளபதி ாஜேmாஜி தகைலகை யில் நிகழ்ந்த இந்த
ஆக்கிரமிப்பிற்கு புதுக்ஜேகாட்கை த்
வெதாண்
ானும் தன்mால் ஆm உதவிகைHச்
வெசய்Hத் தவRவில்கைல. ஆmால் விகைரவில்
Rவர்கள் ராத்திH ஆக்கிரமிப்பாளர்ககைள
அனு ந்தக்குடிப் பகுதியிலிருந்து துரத்தி
அடித்தmர்.[15]
ஆmால் மீண்டும் ஜே .1755-ல் கூடுதலாm
ராத்திHப் பகை கள் அனு ந்தக்குடி
ாகாணத்தின் ஒரு பகுதிகைH ஆக்கிரமித்துக்
வெகாண் m. உ ஜேm ஆங்கில கம்வெபனி
கவர்mர், தளபதி காலிHத்கைத தஞ்கைசக்கு
அனுப்பி கைவத்து, தஞ்கைசப் பகை ககைள
திரும்பப் வெபற்று துகைரப்பகை எடுப்பிற்கு
உதவு ாறு ஜேகட்டுக்வெகாண் ார்.
[16]அப்வெபாழுது துகைரயில் முகாமிட்டிருந்த
ஆங்கிலத் தளபதி வெஹராகைm ன்mர் முத்து
வடுகOாதரும் ஜேசதுபதி ன்mரும் ஜேOரில்
சந்தித்து தஞ்கைச ன்mரது வெதால்கைலககைளத்
வெதரிவித்தது ன், கும்வெபனிHாரு ன்
ஜேOசத்வெதா ர்புகள் வெகாள்வதற்கு

இணக்கத்கைதயும் அறிவித்தmர். Rவர் சீகை யில்
ஆங்கில கம்வெபனிHார் வணிகத் வெதா ர்புகள்
வெகாள்வதற்கு ஏற்Rவாறு த து க ற்ககைரப்
பகுதியில் இரண்டு தீவுககைளக் வெகாடுத்து
உதவுவதாகவும் ஜேசதுபதி ன்mர் வெதரிவித்தார்.
[17] Rவர் சீகை
ன்mர்களது ஜேOசநிகைலக்கு
தளபதி வெஹரான் ஒப்புதல் அளித்தது ன்
தற்வெபாழுது தாம் வெOல்கைலப் பகை வெHடுப்கைப
முடித்த பிRகு, Rவர் சீகை பற்றி கம்வெபனி
தகைலகை யி த்திலும், Oவாப்பி மும் பரிந்துகைர
வெசய்வதாக உறுதிHளித்தார். அத்து ன்
திருவெOல்ஜேவலிப் பகை வெHடுப்பிற்கு உதவு ாறு
Rவர் சீகை
ன்mர்ககைளக் ஜேகட்டுக்
வெகாண் ார்.
அடுத்த சில Oாட்களில், சிவகங்கைக,
இரா Oாதபுரம் Rவர்ககைளக் வெகாண்
பகை கள் ஜேசதுபதி ன்mரது சஜேகாதரர்
சுப்பராHத் ஜேதவரது தகைலகை யில்
திருவெOல்ஜேவலி புRப்பட் து.[18] ஆங்கிஜேலHரது
ஜேசகைவக்வெகன்ஜேR தங்ககைள அர்ப்பணித்திருந்த
புதுக்ஜேகாட்கை வெதாண்
ானும், தஞ்கைச
ன்mரும் Rவர்களு ன் கிழக்கிந்திHக்

கம்வெபனிHார் வெதா ர்பு கைவத்துக் வெகாள்வகைத
வெவறுத்தது ன் அந்த கூட் ணியில் இருந்து
விலகி, தளபதி Hாmாகைவ
திருச்சிராப்பள்ளியின் Oவாப்பாக அங்கீகரித்துச்
வெசHல்ப ப் ஜேபாவதாm எதிர்ப்கைபக் கூறி
மிரட்டிmர். இந்த எதிர்பாராத சூழ்நிகைலகைHத்
தவிர்ப்பதற்காக திருவெOல்ஜேவலி Oகருக்கு ஐந்து
கல் வெதாகைலவில் வந்துவிட்
Rவர் அணிகைHத்
திரும்பிச் வெசல்லு ாறு தளபதி வெஹரான்
உத்திரவிட் ார்.[19]
அப்வெபாழுது, வெசன்கைmக் ஜேகாட்கை யின்
கும்வெபனிHாரது புதிH கவர்mராகப் பதவி ஏற்R
பிகாட் என்பவர் தளபதி வெஹராmது
வெசHல்பாட்டிற்கு ஏற்புகை Hவராக இல்கைல.
புதிH கவர்mர் அரசிHல் வெகாள்கைகயில் ாற்Rம்
வெசய்H விரும்பா ல், சிவகங்கைக,
இரா Oாதபுரம் ன்mர்கள், தஞ்கைச ன்mருக்கு
ஆதரவாகத் தங்களது அனு ந்தக்குடி ாகாண
உரிகை கைH விட்டுக் வெகாடுத்து ஒத்து
ஜேபாகு ாறு அறிவுறுத்திmார்.[20] ஒரு
புதுகை Hாm ஆmால் சற்றும் எதிர்பாராத
நிHாHத் தீர்ப்பாகத் ஜேதான்றிHது, Rவர் சீகை

ன்mர்களுக்கு. என்Rாலும் மீ ாம்கைச ஜேபான்R
நூல்களில் கலியுகம் திக்கத்தக்கதாக
காட் ப்பட்டுள்ள பல்ஜேவறு வகைகHாm
நிHாHங்களில் "கைதமிக்க நிHாH" வகைகயிலாm
நிHாHம் இது என்பகைத உணர்ந்து
ஆறுதலகை ந்தmர்.
என்Rாலும், தங்களது தற்காப்பிற்கு உதவக் கூடிH
வெவளிOாட்டு சக்தி ஒன்றின் ஆதரவு
இன்றிHகை Hாதது என்R நிகைலகைH
உணர்ந்தmர். அப்வெபாழுது, ஆங்கில, பிரஞ்சு
Oாட் வர்ககைளப் ஜேபால, ச்சுக்காரர்கள்
கைகத்தறித் துணி, மிளகு, இலவங்கம், பாக்கு
முத்து, வெOல் ஆகிH வெபாருள் வெகாள்முதல்
ஏற்று தியில் ஈடுபட்டிருந்தmர். ஹாலந்து
Oாட் வராm ச்சுக் கம்வெபனிHார் தமிழகம்
ட்டு ல்லா ல், இலங்கைக, ாலத்தீவு,
ஜேபார்னிஜேHா, ஆகிH கீகைழ Oாடுகளிலும்
வாணிபத் வெதா ர்புகள் கைவத்து இருந்தmர்.
கி.பி.1639 - முதல் தமிழகத்தில்
Oாகப்பட்டிmத்கைத தகைலகை இ
ாகக்
வெகாண்டு இHங்கி வந்தmர். எதிர்க்ககைரHாm
இலங்கைகயில் மிகுந்த வெசல்வாக்கு ன்

இருந்தmர். ஜேசது Oாட்டிற்கும்
ச்சுக்காரர்களுக்கும் ஏற்கmஜேவ வணிக
வெதா ர்புகள் இருந்தகைத தளவாய் ஜேசதுபதி
ஆவணங்களில் அறிH முடிகிRது.
துகைர திரு கைல OாHக்கரது பகை கள்,
ஜேபார்ச்சுக்கீசிHரின் உதவியு ன் கி.பி. 1645-ல்
இராஜே சுவரம் தீவில் தளவாய் சகை க்கன்
ஜேசதுபதியிகைm எதிர்த்து ஜேபாரிட் வெபாழுது,
Rவர் சீகை ப்பகை களுக்கு உதவிHாக
இருந்தவர்கள் இந்த ச்சுக்காரர்கள். கி.பி. 1659-ல்
ஜே
ாதத்தில் திரு கைல ஜேசதுபதிக்கு, ன்mர்
முத்து சலாபத்தில் உள்ள முத்துக்குளிக்கும்
உரிகை கைH தித்து ஜேசதுபதி ன்mரு ன்
ச்சுக்காரர்கள் உ ன்படிக்கைக ஒன்கைR
வெசய்தகைத ச்சு ஆவணம் ஒன்று வெதரிவிக்கிRது.
[21]
இன்னும் ார்ட்டின் பாதிரிHாரது கி.பி.1710-ம்
ஆண்டுக் கடிதம் ஒன்றின் மூலம் ச்சுக்காரர்
ஜேசதுபதி ன்mரி மிருந்து முத்து சங்கு
குளிக்கும் உரிகை வெபற்று இருந்தmர் என்பகைத
அறிH முடிகிRது.[22]

மீண்டும் ராட்டிHர்கள்
Rவர் சீகை யின் வ கிழக்குப் பகுதி விரிசுழி
ஆற்றின் வ ககைரயில் அகை ந்து தஞ்சாவூர்
சீகை கைH அடுத்த பகுதிHாக விளங்கிHது.
கி.பி.1728-ல் பாம்பாற்றின் வ பகுதியில் உள்ள
ஜேசதுபதி சீகை கைH தஞ்கைச ன்mருக்கு விட்டுக்
வெகாடுக்கப்பட் பிRகும் வெதா ர்ந்து அந்த
பகுதிகைH தங்கள்ஆட்சிப் பரப்பாகக்
வெகாள்வதற்கு ராட்டிH ன்mர்கள் முHன்று
வந்தmர். அவர்களது ஆக்கிரமிப்பு
O வடிக்கைகயின் பகுதிHாக ன்mர் துல்4ாஜி
கி.பி.1771-ல் ஜேபார் வெதா ங்குவதற்கு ஒரு
காரணத்கைத கண்டுபிடித்தார். அவருக்கு
வெசாந்த ாm சில Hாகைmகள், மிரண்டு ஒடி வந்து
சிவகங்கைக காடுகளில் புகுந்து அட் காசம்
வெசய்தm. ன்mர் முத்து வடுகOாதர்
ஆகைணயின்படி அந்த Hாகைmகள் பிடிக்கப்பட்டு
கட்டி கைவக்கப்பட் m.[23] அகைவககைள
விடுதகைல வெசய்து தம்மி ம்
ஒப்பகை க்கு ாறும், அனு ந்தக்குடிப் பகுதிகைH
த க்கு விட்டுக் வெகாடுக்கு ாறும் ன்mர்
துல்4ாஜி ஜேகாரிmார். அடுத்து, ஜேசதுபதி

ன்mருக்கு ஆதரவாm Oவாபின் பகை
வீரர்ககைளப் ஜேபால் ாறுஜேவ ம் தரித்த
தஞ்சாவூர் பகை கள், இரா Oாதபுரம் சீகை யின்
வ கிழக்குப் பகுதியில் முதுவார்Oத்தம் என்R
ஊகைர கைகப்பற்றிக்வெகாண் m. அந்த காணம்
முழுவதும் இப்வெபாழுது தஞ்கைசப் பகை களால்
சூழப்பட் m.[24] அடுத்து, இரா Oாதபுரம்
ஜேகாட்கை கைHத் தாக்குவதற்காm ஏற்பாடுகள்
O ந்தm. இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை கைH
பிடிப்பதற்காக சு ார் ஒரு ாத காலம்
Oகை வெபற்R முற்றுகைகயில் ஜேதால்வி கண்டு
இரா Oாதபுரம் ராணி முத்து திருவாயி
Oாச்சிHாரு ன் ச ாதாm ஒப்பந்தம் வெசய்து
வெகாண் தஞ்கைச ன்mர் துல்4ாஜி சிவகங்கைகச்
சீகை யில் புகுந்தார். அப்வெபாழுது முத்து வடுக
Oாதருக்கு ஒகைல ஒன்கைR அனுப்பி கைவத்தார்.
[25] அதில் ன்mர் கைகப்பற்றியுள்ள ஆறு
Hாகைmககைள ஒப்பகை ப்பது ன், வெசலவுத்
வெதாகைகக்காக ரூபாய் ஒரு லட்சம்
வெகாடுக்கு ாறு அந்த ஒகைலயில் தஞ்கைச ன்mர்
குறிப்பிட்டிருந்தார். ஏற்கmஜேவ Rவர் சீகை
ஜேOாக்கி தஞ்கைச பகை கள் வெசல்வகைதHறிந்த

Oவாப் முக து அலி, த து பகை களு ன்
தஞ்கைச ஜேOாக்கி வந்தார்.[26] Oவாபின் பகை கள்
தம்கை வெதா ர்வகைத அறிந்த தஞ்கைச ன்mர்
சிவகங்கைகப் பகை வெHடுப்கைபக் கைகவிட்டு
விட்டு தஞ்சாவூர் திரும்பிவிட் ார்.
[27] அத்து ன் Oவாப் அவகைர வி வில்கைல.
தஞ்கைச, புதுக்ஜேகாட்கை , இரா Oாதபுரம்,
சிவகங்கைக ஆகிH Oான்கு தன்mரசுகளும் தmது
ஜே லாண்கை க்கு உட்பட் கைவ; ஆதலால்
தஞ்கைச ன்mர் அத்து மீறி இரா Oாதபுரம்,
சிவகங்கைக மீது பகை வெHடுத்தது தவRாm
ஜேபாக்கு என்பகைத குறிப்பிட்டிருந்தார். தஞ்கைச
அரசஜேரா Rவர் சீகை யின்பகுதி த க்கு
கட்டுப்பட் து என்று உரிகை வெகாண் ாடிmார்.
[28] தஞ்கைச மீது ஜேபார் வெதாடுக்க ஆங்கில
கிழக்கு இந்திH கம்வெபனிHாகைர அணுகிmார்.
கர்Oா க Oவாப் கம்வெபனிHாரு ன் கி.பி.1765-ல்
வெசய்து வெகாண் உ ன்பாட்டில் Rவர் சீகை
பற்றிH குறிப்பு எதுவும் இல்லாததால் பகை
உதவி அளிக்க கம்வெபனிHார் தHங்கிmர். இது
பற்றி முடிவு வெசய்H வெசன்கைm கவர்mர் தனிHாக
ஆய்வுக் குழு ஒன்கைR நிHமித்தார். அந்த

குழுவின் கண்டுபிடிப்பு அறிக்கைக Rவர்
சீகை யும் புதுக்ஜேகாட்கை வெதாண்கை
ானும்
எப்வெபாழுதும் எந்த அரசுக்கும் முகைRHாm
கப்பம் வெசலுத்தவில்கைல என்பது தான். ஜே லும்
திருச்சியில் OாHக்க அரசு இருந்த வெபாழுதும்,
Rவர் சீகை யும் புதுக்ஜேகாட்கை யும்
தன்mரசுகளாகஜேவ இருந்தm என்று அதில்
குறிப்பி ப்பட்டிருந்தது.[29] ஆmால் தஞ்கைசப்
பகை எடுப்பிmால் ஏற்படும் வெசலகைவ ஏற்றுக்
வெகாள்வது ன் முப்பத்து ஐந்து லட்சம் ரூபாய்
அன்பளிப்பு அளிப்பதாக Oவாப் வெசான்mவு ன்
கவர்mர் Oவாப்பின் ஜேவண்டுஜேகாகைள
ஏற்று தஞ்கைச மீது ஜேபார் வெதாடுக்க ஒப்புதல்
அளித்தார். இவ்விதம் தஞ்கைச அரகைச பல
வகைகHாm சிக்கலுக்குள் சிக்க கைவத்து வெபரும்
பணத்கைத வெசலவழிக்கு ாறு வெசய்த Oவாப்,
அடுத்து Rவர் சீகை கைHயும் கைகப்பற்றுவது
பற்றிச் சிந்தித்தார்.
கி.பி.1752-ல் தmது பதவி ஜேபாட்டியில் சந்தா
சாகிகைப வெவன்R பிRகு, வெதா ர்ந்து க ந்த
இருபது ஆண்டுகளில்
பாகைளHக்காரர்களு mாm ஜேபார்களில்

கி.பி.1757-61-ல் திருவெOல்ஜேவலி
பாகைளHக்காரர்கள் ஜேபார்,
கி.பி.1763-1764-ல் துகைர கான்சாகிபுவு ன்
ஜேபார்,
கி.பி. 1765-ல் அரிHலூர், உகை Hார்
பாகைளHங்களின் மீதாm ஜேபார்,
கி.பி.1764-ல் திருவாங்கூர் மீதாm ஜேபார்,
கி.பி.1771-ல் தஞ்கைச மீதாm ஜேபார்
என்று த து ஜே லாண்கை கைH நிகைலOாட்டிH
வாலா4ா முகம் து அலி, எஞ்சியுள்ள
இரா Oாதபுரம், சிவகங்கைக தன்mரசுககைளக்
கைகப்பற்றுவது எm முடிவு வெசய்தார்.
இத்தகைm ஆண்டுகளாக அவர்கள் Oவாபிற்கு
கப்பம் வெசலுத்தா ல் இருப்பது எவ்வளவு
வெபரிH குற்Rம் அடுத்து Oவாப்பின் முன்
அனு தி இல்லா ல் ச்சுக்காரர்கள் த து
சீகை யில் வெதாழிற் கை Hங்கள் வெதா ங்குவதற்கு
ஜேசதுபதி ன்mர் அனு தி அளித்ததும்
அகைதவி வெபரிH குற்Rம் அல்லவா? இன்னும்

சட் விஜேராத ாக சர்க்கார் கிரா ங்ககைள
கைகப்பற்றியிருப்பதாகவும் இரா Oாதபுரம்
ன்mர் மீதாm குற்Rச்சாட்டு வெதா ர்ந்தது.
இத்தகைகH காரணங்ககைளக் காண்பித்து Rவர்
சீகை கைH மீட்பதற்கு Oவாப் முக து அலி
ஆங்கிஜேலHரி ம் பகை யுதவி ஜேகாரிmார்.
ஒன்பது ாதங்களுக்கு முன்mர் Rவர் சீகை
தன்mரசுககைள பற்றிH வெதளிவாm அறிக்கைககைH
தHாரித்த கம்வெபனிHார், அவர்களுக்ஜேக உரிH
சந்தர்ப்பவாதம் காரண ாக, இப்வெபாழுது
Rவர் சீகை கைHக் கைகப்பற்R பகை உதவி
அளிக்க முன்வந்தmர். ஆம் அவர்களுக்கு
ஜேவண்டிHது அரசிHல் ஆதாHம்! அடுத்தது
பணம்.
ஜே 1772-ல் திருச்சியிலிருந்து வெபரும்பகை
ஒன்று புRப்பட் து. ஜே4ாஸப் சுமித் என்R
ஆங்கில தளபதியும் Oவாப்பின் கன் உம்தத்துல்
உம்ரா ஆகிஜேHாரது கூட்டுத் தகைலகை யில்.
[30] முதலில் இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை இந்த
பகை எடுப்பிற்கு பின்பல ாகவும் பிR
பாகைளHக்காரர்கள் உதவிககைள இரா Oாதபுரம்
சிவகங்கைக Rவர்கள் வெபRா ல் தடுக்கவும்,

துகைரக் ஜேகாட்கை யிலிருந்து ஆங்கிஜேலHரது
இன்வெmாரு அணி தளபதி பான்ஜே4ார் என்பவர்
தகைலகை யில் திருப்புவmம் வந்தது [31]
இரா Oாதபுரம் அகை ந்த பகை கள், 4ூன் 1, 2
ஆகிH Oாட்களில் ஜேகாட்கை யில் முதல்
வெவடிப்கைப ஏற்படுத்திHது. அதன் உள்பகுதியில்
நிகைல வெகாண்டு இருந்த மூவாயிரம் வீரர்ககைள
ஜேபாரில் இழந்து ஜேசதுபதியின் அணி
ஜேதால்வியுற்Rது. ஜேகாட்கை கைHக் கைகப்பற்றிH
கூட்டுப் பகை யிmர் இரா Oாதபுரம்
ராணிகைHயும், இளவரசகைரயும் திருச்சிக்
ஜேகாட்கை யில் சிகைR கைவத்தmர்.[32]
அடுத்து இந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் சிவகங்கைகச்
சீகை ஜேOாக்கி புRப்பட் mர். துகைரயில்
இருந்து வந்த அணி திருப்புவmம் ஜேOாக்கி
முன்ஜேmறிHது. தளபதி ஜே4ாசப்சுமித் Oவாப்
உம்தத்துல் உம்ரா ஆகிஜேHார் ஜே ற்கு ஜேOாக்கி
முன்ஜேmறி வந்தmர். எங்கு பார்த்தாலும், காடு,
முட்வெசடிகள் இகைவககைள க ந்து
வருபவர்ககைளத் தடுக்கும் வகைகயில்

வழிவெHங்கும் வெபரிH ரங்கள் வெவட் ப்பட்டு
குறுக்ஜேக தகை Hாக ஜேபா ப்பட்டு இருந்தm.[33]
ஆங்காங்கு பதுங்கு குழிகளும் ஜேதாண் ப்பட்டு
எதிரிகைH
க்குவதற்கு ஏற்பாடு
வெசய்Hப்பட் து. என்Rாலும், சிவகங்கைக
ஜேகாட்கை க்கு அபாHம் இருந்ததால் எதிரிககைளச்
ச ாளிப்பதற்காm ஏற்R இ ம் காகைளHார்
ஜேகாவில் காடுகள்தான் எm முடிவு
வெசய்Hப்பட்டு ன்mரும், ற்Rவர்களும்
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை ப் பாதுகாப்கைப
ஆHத்தம் வெசய்தmர்.[34] 4ூன் 21-ம் ஜேததி,
தளபதி பான்ஜே4ார் தகைலகை யிலாm
துகைரHணி, சிவகங்கைககைHக் கைகப்பற்றி
கிழக்ஜேக முன்ஜேmறிHது.[35]வெதாண்டி சாகைல
வழிHாக காகைளHார் ஜேகாவிகைல ஜேOாக்கி வந்த
ஜே4ாசப் சுமித், ன்mர் முத்து வடுகOாதரு ன்
வெதா ர்பு வெகாண் ார். உயிர்ச்ஜேசதம், வெபாருட்
ஜேசதத்கைத தடுப்பதற்காக ன்mரும் பகை
எடுப்பாளரு ன் ஜேபச்சு வார்த்கைதக்கு
உ ன்பட் ார்.[36] இந்த முHற்சி
முற்றுப்வெபறுவதற்குள்ளாக, முன்ஜேmறி வந்த
துகைர தளபதி பான்ஜே4ார் அணி காகைளHார்

ஜேகாவிகைல வெOருங்கி வந்து தாக்குதகைலத்
வெதாடுத்தது.
ஆறிலிருந்து பத்துக்கல் வெதாகைலவில்
வ க்கிலும், ஜே ற்கிலும் பரந்துள்ள அ ர்ந்த
இHற்கைகHாm காடுகள் சூழ்ந்த இந்தப்
பகுதியில் அந்நிHர்கள் அவ்வளவு எளிதில்
புகுந்து வந்து ஜேOரடிHாகப் வெபாருத முடிHாது
எm தப்புக் கணக்குப் ஜேபாட் சிவகங்கைக
Rவர்களுக்கு இந்தத் தாக்குதல் ஒரு வெபரும்
அதிர்ச்சிHாக இருந்தது. துஜேராகிகளுக்கு
என்றுஜே துகைணHாக இருக்கும்
வெதாண்
ாmது ஐHாயிரம் ஜேபர் வெகாண் காடு
வெவட்டிகள் அணி, நீண் அரிவாள்களு ன்
வந்து, ரங்ககைள வெவட்டிச் சாய்த்து கும்வெபனிப்
பகை கள் விகைரந்து எளிதாக முன்ஜேmறுவதற்குப்
பாகைதககைளச் வெசம்கை ப்படுத்திக் வெகாடுத்தது.
ஜே லும், அகை திப் ஜேபச்சிற்கு உத்திரவாதம்
அளித்த தளபதி ஜே4ாஸப் சுமித், ஜே ற்ஜேகயிருந்து
முன்ஜேmறி வந்த தளபதி பான்ஜே4ாருக்கு த து
அகை தி ஜேபச்சுப் பற்றி வெதரிவிக்காததால்
அவரது அந்த அறிவிப்பு தளபதி பான்ஜே4ாருக்கு

வெசன்று. அகை Hாததால், அவர் தாக்குதகைல
வெதாடுத்துவிட் ார். அவருக்கு
அளிக்கப்பட்டிருந்த உத்திரவு காகைளHார்
ஜேகாவில் ஜேகாட்கை கைH ஜே ற்குப் புR ாக வந்து
சூழ்ந்து வெகாள்ள ஜேவண்டும் என்பது தான், த து
ஜே ல் அதிகாரிHாm ஜே4ாஸப் சுமித்தின் முன்
உத்திரகைவப் வெபRா ஜேலஜேH
காகைளHார்ஜேகாவில் தாக்குதகைல அவர்
வெதாடுத்தது Rவர்களிகை ஜேH
வெபருங்குழப்பத்கைத உண் ாக்கிHது.
சிவகங்கைக சீகை ஜேதான்றிHபிRகு, அந்த
சீகை யிஜேல நிகழ்ந்த முதல் ஜேபார் அது.
ஜேபாராட் உணர்வும், தாய்Oாட்டுப் பற்றும்
மிக்க தமிழக Rவர்ககைள, வெவள்கைளHரின்
வெவடி ருந்து திRன் வெகாண்டு அதுவகைர
அழித்து வந்த ஆற்காட்டு Oவாப், ககை சிHாகச்
சந்தித்த வீர Rவர் அணி அது. அதுவும்
சங்ககாலச் சிRப்பு வாய்ந்த காmப்ஜேபரில்
துகைரப் பாண்டிHன் வெபரு வழுதி தன்கைm ஒரு
ஜேசரப் வெபாருதிH, வளவகைmயும்
வெபாகைRHகைmயும் அழித்து புRமுதுகி வெசய்த
புனித பூமி. ஆதலால் அந்த ண்ணின்

ாண்கைபயும், ரபுவழிப் வெபருகை கைHயும்
நிகைல நிறுத்த அங்கு Rவர் ஜேபாரிட் mர்.
"பகைக எனில் கூற்Rம்வரினும் வெதாகைலHான்'
என்R புலவர் கூற்றுக்கு ாறுப ா ல்,
பகைகவர்ககைளக் கூற்றுவனுக்கு இகைரHாகக்
வெகாடுத்தது ன் தங்ககைளயும் வெபான்Rாத
புகழுக்கு உரிHவர்களாக்கி உயிர் துRந்தmர்.
பகைகவர்கள் வெவற்றி வெபற்Rmர். படுவெகாகைல,
பகல் வெகாள்கைள. ன்mர் முத்துவடுக Oாதரும்
படுகளத்தில் குண்டு பாய்ந்து திHாகிHாmார்.
அதுவகைர ஆற்காட்டு Oவாப், பாகைளHக்காரர்.
குறுநில ன்mர்கள் மீது ஜேபார் வெதாடுத்த ஜேபாது,
அவர்கள் Oவாப்பி ம் சரணகை ந்தmர்.
வெOற்கட்டும்.வெசவ்வல் பூலித்ஜேதவர் உகை Hார்
பாகைளHம் பாகைளHக்காரர் ஜேபான்Rவர்கள்
Oவாப்பி ம் ஜேதால்வியுற்Rmர். ஒடி ஒளிந்தmர்.
எதிரியின் கைககளில் ப ாதவாறு ஒடி ஒளிந்து
கைRந்தmர். ாவீரன் கான்சாகிபு
ஜேபான்Rவர்ககைள ஜேதாற்கடிக்கப்ப முடிHாத
நிகைலயில் துஜேராகிகள் மூலம் கைகப்பற்றி
அவர்ககைள தாக்கு கயிற்றில் வெதாங்கவிட் mர்.
ஆmால் சிவகங்கைகப் ஜேபார்க் களத்தில்

அவர்ககைள ஜேOருக்கு ஜேOர் சந்தித்து ஜேபாரிட்
ன்mர் முத்து வடுக Oாதர் வீழ்த்தப்பட் ார்.
[37] இந்திH விடுதகைல வரலாற்றில் அந்நிH
சக்திககைள ஆக்கிரமிப்பாளர்ககைள எதிர்த்துப்
ஜேபாரிட்டு களத்தில் டிந்த முதலாவது ன்mர்
முத்து வடுகOாதர்.
காகைளHார் ஜேகாவில் படுவெகாகைல பற்றிH வெசய்தி
லண் னுக்குப் ஜேபாய் ஜேசர்ந்ததும் ஆங்கில கிழக்கிந்திH கம்வெபனியின் நிர்வாகிகள் தளபதி
ஜே4ாசப் சுமித்கைத வெகாகைலHாளி எm குற்Rம்
சு த்திmர். அகை திப் ஜேபச்சிற்கு உ ன்பட்
பிRகு ஜேபார் வெதாடுத்து படுவெகாகைல
O த்திHதற்காக அவர்மீது ராணுவ
விசாரகைணகைH O த்திmர்.[38] கம்வெபனிHாரது
ஜேபார்வீரர்களி ம் நிலவிH கட்டுபாடின்கை
காரண ாக, அவர்ககைளத் தன்mால்
கட்டுப்படுத்தி அந்தப் ஜேபாகைரத் தவிர்க்க
இHலவில்கைல என்று தளபதி சுமித் த து
இHலாகை கைH வெதரிவித்தார்.[39] அவரது
ச ாதாmம் ஏற்றுக் வெகாள்ளப்ப ா ல் பணியில்
இருந்து நீக்கப்பட் ார். நீதி விசாரகைணயின்
வெபாழுது, காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை க்குள்

காணப்பட் அத்துகைண க்களும், ன்mரது
கைmவி, கள், தவிர அகைmத்து க்களும்
காரணமின்றி வெகால்லப்பட் mர் என்R ஜேகார்க்
வெகாகைலகைHப் பற்றிH அதிர்ச்சி தரும்
வெசய்திககைளாக ஜேகட் இளகிH mம் பகை த்த
கம்வெபனி இHக்குOர் சிலர், நீதி ன்Rத்தில்
இருந்து ஜேவதகைmயு ன் அகன்று விட் mர்.
லண் னில் இருந்து வெவளிHாm இரண்டு
வெசய்தித்தாள்கள், "தளபதி அப்ரஹாம்
பான்ஜே4ார் காகைளHார் ஜேகாவில் வெகாகைலகாரன்"
எm வர்ணித்து எழுதிm.[40] தmது
உத்திரவுககைளப் ஜேபார்வீரர்கள் சரிHாகப் புரிந்து
வெகாள்ளாததால் ஏற்பட் விகைளவு என்று
ச ாதாmம் கூறி தன் மீது பழிகைHத் தவிர்க்க
முHன்Rார் அவர். இவருக்குத் தண் கைm
கிகை ப்பதற்கு முன்mஜேர இRந்துவிட் ார்.
இகைவHகைmத்தும் 25.06.1772-ல் காகைளHார்
ஜேகாவில் ஜேகாட்கை யில் பரங்கிகள் O த்திH
காட்டு மிராண்டித்தm ாm படுவெகாகைலயின்
பரி ாணங்ககைள ஒரளவு நிகைmத்து பார்ப்பதற்கு
ஏதுவாக உள்ளது.

ன்mர் முத்து வடுக Oாதரது ரணம்,
சிவகங்கைகச் சீகை
க்களுக்கு வெபரும்
அதிர்ச்சிகைH ஏற்படுத்திHது. இந்த அதிர்ச்சியில்
அவதியுற்று க்கள் மீட்சி வெபறுவதற்குள்
அந்நிHரது ஆக்கிரமிப்பு பகை தmது
கைகவரிகைசகைHக் காண்பிக்கத் வெதா ங்கிHது.
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை க்குள் இருந்த
அகைmத்து க்ககைளயும் பரங்கிHர் படுவெகாகைல
வெசய்த இரத்த வெவறியு ன் சிவகங்கைக
வெசன்Rmர். அங்கு அகைmத்து வீடுககைளயும்
வெகாள்கைளயிட் mர். அவர்கள் வெகாள்கைள
வெகாண் அணி ணிகளின் திப்பு அன்கைRH
நிகைலயில் ரூபாய் ஒன்Rகைர லட்சம் எm
அவர்களது ஆவணம் ஒன்றில் குறிப்பி ப்பட்டு
இருக்கிRது.[41] க்ககைள பீதியும் கவகைலயும்
பற்றி அகைலத்தது. முற்றிலும் எதிர்பாராத இந்தச்
சூழ்நிகைல, கைRந்த ன்mர் முத்துவடுகOாதரது
அகை தியும் mநிகைRவும் தந்த இருபத்து
இரண்டு வரு (Thucidides) கி.பி.1750-72) ஆட்சிகைH
நிகைmத்து நிகைmத்து வருந்தும் நிகைலகைH
ஏற்படுத்திHது. ஆண்டிலும், அனுபவத்திலும்
இகைளHவராmாலும் ஆட்சிமுகைRயில் த து

தந்கைதயின் அடிச்சுவட்டிகைmப்
பின்பற்றிHவராக O ந்து வந்தவர் அல்லவா
அவர்!
துகைர மீmாட்சி சுந்தஜேரசுவரரி மும்,
காகைளHார் ஜேகாவில் காகைளOாதரி மும் மிகுந்த
ஈடுபாடு வெகாண் வராக விளங்கிmார். ஜேதவாரப்
பதிகம் வெபற்Rதும், பாண்டிHரது
திருப்பணியு ாm காகைளHார் ஜேகாவிலின்
நுகைழவு வாயிலில் மிகப் பிரம் ாண்
ாm
ஜேகாபுரம் அகை க்க ஏற்பாடு வெசய்தார். இந்த
ன்mரது இதHத்தின் அடித்தளத்தில்,
திரு
ங்களுக்கு கூடுதலாm இ ம் அளித்து
இருந்தார். காரணம் அன்கைRH நிகைலயில்
க்களது சமுதாH வாழ்க்கைக வெசம்கை வெபR
ாதிபதிகளின் வெதாண்டு மிகவும் ஜேதகைவ
என்பகைத உணர்ந்து இருந்தார். இதmால்
சிவகங்கைக பண் ார
ம், காகைளHார் ஜேகாவில்
மிளகாய்த் தம்புரான்
ம், ஊத்து கைல
ம்,
திருவாவடுதுகைR பண் ார
ம், தரு புரம்
ம், திருப்பmந்தாள்
ம், சிருங்ஜேகரி
ம்,
சதுரகிரி குளந்கைத பண் ார
ம் ஆகிH
அகை ப்புகளின் பீ ாதிபதிகள் இந்த

ன்mரி மிருந்து பல அRக்வெகாகை கள் வெபற்று
இருந்தகைத கீழ்க்கண் பட்டிHலில்
காணமுடிகிRது.
ஏRத்தாழ இருநூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு
முன்mஜேர, எந்த ச ஸ்தாmாதிபதியும் வெசய்Hாத
சாதகைmHாக, கன்m ஜேதசத்தில் உள்ள
சிருங்ஜேகரி சாரதா பீ ாதிபதிக்கு இந்த ன்mர்
திருப்புவmம் வட் த்தில் கருங்காலகுடி,
தவத்தார் ஏந்தல் என்R இரு ஊர்ககைள
சர்வ ான்H ாக வழங்கி இருப்பது
குறிப்பி த்தக்கது. ற்றும் இந்துக்களால் இந்த
Oாட்டின் மிகச் சிRந்த புண்Hத்தல ாக
கருதப்பட்டு வரும் காசியின் கங்கைகக் ககைரயில்
த து பாட் mார் Oாலுஜேகாட்கை வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரது நிகைmவாக ஒரு
ம் ஒன்று
அகை Hவும் அதில் முகைRHாக ஜேகசுவர பூகை4
Oகை வெபRவும் வல்லக்குளம் என்R கிரா த்கைத
அந்த தர் த்திற்கு ஈ ாக தரு புரம்
ஆதிmகர்த்தருக்கு வழங்கி இருப்பதும்
குறிப்பி த்தக்கதாகும்.[42] காரணம், அன்கைRH
கால கட் த்தில் முடி ன்mரும் முத்தமிழ்
வள்ளல்களும் அருகி இருந்த அவல நிகைலயில்,

ஜேகாகை கால குளிர் நிழலாகத் தமிகைழயும்
ச Hத்கைதயும் வளர்த்தவர்கள் இந்த
ாதிபதிகள். சுவாமி காரிH துரந்தரன் எm
விருது வெபற்R ஜேசதுபதிகளின் வழியிmராm இந்த
ன்mர்கள், இவர்ககைள வெபான்னும் வெபாருளும்
ஊரும் ஜேபரும் வழங்கி Oாளும் புரந்ததில்
விHப்பில்கைலதான்.
ன்mர் முத்து வடுகOாத ஜேதவரது
அRக்வெகாகை கள்

பாணன்வ
கி.பி Hல்,
1750 வாதன்வ
Hல்
1751

இகை H
ன்குளம்

திருவாரூர் திHாஜேகசர் ஆலHம்,
அன்mதாm கட் கைள துகைர
மீmாட்சி சுந்தஜேரஸ்வர்
ஆலHம்.
துகைர மீmாட்சி சுந்தஜேரஸ்வர்
ஆலHம்.

காத்தாடி சிவகங்கைக சசிவர்ணர் ஆலHம்
ஏந்தல்
ாmகுடி,

முடிக்க
கைர
அச்சங்கு
ளம் (Thucidides)  ாR ஊழிH ானிHம்
Oாடு)
புதுர்
(Thucidides) எ ஜேm
ஸ்வரம்)
நிரஞ்சான்
ஊத்திக்கு
1752 ளம்
பக்கத்தா
ன்குடி

சத்திர ஊழிH ான்Hம்

இருளப்ப வெசட்டி, தர் ாசmம்
Oாகபூஸண ஐHர், இmாம்
சீனிவாச தாத்தாசாரிHார்
தர் ாசmம்

அ ரன்வ
ஜேசசகிரி ஐHங்கார், தர் ாசmம்
Hல்
உரசூர்

விHகைச ராவல், தர் ாசmம்

1753 ஜே லப்பி ஊழிH ானிHம்
ாரிஜேசரி

(Thucidides) எ ஜேm
ஸ்வரம்
வட் ம்)
ஏ ம்
1755 (Thucidides)  ங்கலம் ஊழிH ானிHம்
வட் ம்)
வெசம் ான்
ஏந்தல்
(Thucidides) எ ஜேm இரா சாஸ்திரி, தர் ாசmம்
ஸ்வரம்
வட் ம்)
வெபரிH
கைகHன்

ஜேசச ஐHங்கார், தர் ாசmம்

சன்mாசி
(Thucidides)  ங்கலம் அழகிரி ஐHங்கார், தர் ாசmம்
வட் ம்)
1755 புதுக்குடி வாசுஜேதவ ஐHங்கார்,
பழுத்தா தர் ாசmம்
ன் குளம்

(Thucidides)  ங்கலம்
வட் ம்)
சிராம்புளி
OாராHண வாத்திHார்,
1757 (Thucidides)  ங்கலம்
தர் ாசmம்
வட் ம்)
காளத்திஏ திருவாவடுதுகைR
ந்தல்
பண் ார
ம்
அரசப்பிள்
கைளதாங் அழகிH சுந்தர குருக்கள்
கி
1758

கமுதக்கு
ரா லிங்க சாமிHார், தர் ாசmம்
டி
வெவட்டிH
ாான்
காகைளHார் ஜேகாவில்
வHல்,
கட்டி
வHல்

ம்,

தண்ணிர் பந்தல், அன்mதாmம்

பள்ளிHார்
சிவகங்கைக பண் ாரம்
ஏந்தல்
ஜே லச்ச
அன்mதாmக் கட் கைள,
1759 வொாரிக்கு
ஊத்து கைல
ம்
ளம்
கிழத்துசி
வஜேmந்த
ல்
Oரசு ஐHர்
(Thucidides) சாக்கைக
வட் ம்)

[43]

1760

வெகாடி ங்க திருவாடுதுகைR
லம்
(Thucidides)  ங்கலம்

ம்

ம்

வட் ம்)

1761

கருங்காலக்
குடி
சிருங்ஜேகரி சாரதா ஜேதவி
தவத்தார்
ம்
ஏந்தல்
அயினி
வெசட்டி
ஏந்தல்
(Thucidides) திருவா
கைm
வட் ம்)

வெபரிH தம்பி ஜீவிதம்

வெகால்லன்
வHல்
தர் சாசmம்
(Thucidides) அ ராவதி
வட் ம்)
ஜே லக்வெO
சதுரகிரி குளந்கைத ஆmந்த
ட்டுர்
பாண் ார
ம்
சிறுஜேதட்டு
1763

வல்லக்குள காசியில் வெபரிH உகை Hத்

ம்
ஜேதவர்
ம் கட்டி,
(Thucidides) எ ஜேmஸ்
ஜேகசுவர பூகை4,
வரம்
அன்mதாmம் O த்த
வட் ம்)
திருப்பmந்தாள்
ம்
பிரா ணக்
குறிச்சி,
சாத்தஜேmந்த
ல்
திருவாடுதுகைR
(Thucidides) எ ஜேmஸ்
வரம்
வட் ம்)

1764

ம்

வெகாச்சக்கு
டி
கைவத்திHOாத சாஸ்திரி,
(Thucidides) அ ராவதி ஊழிH ாணிHம்
வட் ம்)
வெவள்ளிப்ப ன்mார்குடி பரசுரா ஐHர்,
ட்டி
தர் சாசmம்
அம்பலத்தா சர்ஜேவாத்தம் ஐHர், வெவங்க
டி
கிரிஷ்ண அவதானி,
(Thucidides) திருப்புவ

mம்
வட் ம்)
அரிHாளி
(Thucidides) எ ஜேmஸ்
வரம்
வட் ம்)

தர் சாசmம்

ப்புரம் ஜேகாயில்

1769

வெகாடி ங்க
திருவாடுதுகைR பண் ார
லம்
சன்னிதி
ம், ஜேகசுவர
Oாகமுகுந்த
பூகை4க்கு
ன்குடி

1771

அழகர்குடி
(Thucidides) திருப்புத்தூ அக்கிரஹார தர் ம்
ர் வட் ம்)

1771

குருஜேசத்திர
ஏந்தல்
ரா4ஜேகாபால ஐHங்கார்,
(Thucidides) திருப்புத்து
தர் ாசmம்
ாார்
வட் ம்)

பளிளிவாசல்

1770

குழியூர்
முகைகசீன் ஆண் வர் பள்ளி
(Thucidides) சாக்கைக
வாசல்
வட் ம்)

அண்கை யில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள சில
வெசப்ஜேபடுகளின் உண்கை Oகல்கள் இங்கு
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளm.
1. குறிச்சி வெசப்ஜேபடு
சிவகங்கைகச் சீகை கைH கி.பி.1750 - 1772 வகைர
ஆட்சி வெசய்த முத்து வடுகmாத வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் வழங்கியுள்ள
அRக்வெகாகை களுக்காm வெசப்ஜேபடுகளில்,

O க்குக் கிகை த்துள்ள முதலாவது வெசப்ஜேபடு.
திருவாவடுதுகைR
த்தில் ஜேகசுர பூகை4
O ப்பிப்பதற்காக இந்த ன்mர் 10.6.1740-ல்
கைவகைகHாற்றுக்கு வ க்ஜேக உள்ள குறிச்சி
கிரா த்கைத தாm சாதm ாக வழங்கிHதற்காm
ஆவணம் இது. இந்த ன்mர் கி.பி.1750-ல் தான்
ஆட்சிக்கு வந்ததாலும் இந்தப் பட் Hம்
கி.பி.1740-ல் வழங்கப்பட்டு இருப்பதாலும்
இதகைm முத்து வடுகOாதத் ஜேதவர் வெபHரில்,
அவரது தந்கைதHார் அரசுநிகைலயிட்
சசிவர்ணத்ஜேதவர் வழங்கி இருத்தல் ஜேவண்டும்.
இந்தப் பட் Hத்தில் கி.பி.1742 ல்
திருவாவடுதுகைR
த்திற்கு
தாm ளிக்கப்பட் சுந்தஜேmந்தல் பற்றிH
வெசய்தியும் வெதா ர்ந்து வெபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கைகச் சீகை யின் சமுதாH அகை ப்பில்
இருந்த க்கட் பிரிவிmர், க்களி மிருந்து
வெபRப்பட் அரசு இகைRகள், சுங்கம் ஆகிH
வருவாய் இmங்கள், ற்றும் நிலப்பிரிவுகள்,
ஆகிHகைவககைளத் வெதரிவிக்கும் அரிH

ஆவண ாகவும் இந்த தாmசாதmம்
அகை ந்துள்ளது குறிப்பி த்தக்கது.
(Thucidides) இந்தச் வெசப்ஜேபடு திருவாவடுதுகைR
உள்ளது.)

த்தில்

1. சுவத்திஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுரன் அரிH ராயிர
தள விபா ன் பாகைசக்குத் தப்பு வரா
2. யிர கண் ன் மூவாயிர கண் ன் கண் Oாடு
வெகாண்டு வெகாண் Oாடு வெகா ாதான் பாண்டி
3. ண் லத் தாபmாசாரிHன் ஜேசாள ண் லப்
பிRதிட் ாபmா சாரிHன் வெதாண்
ண் ல
சண் ப்பி
4. Rசண் ன் ஈளமுங் வெகாங்கும் Hாள்ப்பாண
பட் ணமும் வெHம் ண் லமு ளித்துக் வெகசஜேவ
5. ட்கை வெகாண் ருளிH ராசாதி ராசன் ராச
பரஜே சுரன் ராச ார்த்தாண் ன் இராசகுல
திலகன்
6. ராH ராகுத்த மிண் ன் ன்mரில் ன்mன்
ருவலர்ஜேகசரி துட் ரில் துட் ன் துட் வெOட்டூ.
7 ரன் சிட் ர் பரிபாலmன் ஒட்டிHர்
ஜே ாகந்தவிள்த்தான் துலுக்கர் தள விபா ன் வ
8. லிHச் சருவி வழியில் கால்நீட்டி தாலிக்கு

ஜேவலி இளஞ்சிங்கம் தளஞ்சிங்கம் கைவகைக வ
9. ளOா ன் ஆற்றுப் பாச்சி க லிற் பாச்சி ஜேசது
Oகர்காவலன் ஜேசது மூலா துரந்தரன் இரா mாதசு
10. வாமி காரிHதுரந்தரன் சிவபூசாதுரந்தரன்
பரராசசிங்கம் பரராசஜேகசரி பட்
ாmங் கா
11. த்தான் பரஜேதசி காவலன் வெசாரிமுத்து
வன்னிHன் ஜேகாடி சூரிHப்பிரகாசன்
வெதாண்டிHந்து
12.கைR காவலன் இந்துகுல சற்பவெகரு ன் இவளி
பாவடி மிதித்ஜேதறுவார் கண் ன் Oவஜேகாடி
OாராH
13. ணன் பஞ்சவர்ணன் பாவாகை யுகை ஜேHான்
துட் நிற்கிRக சிட் ர் பரிபாலன் அட் லட்சி
14. மி வாசன் நித்திH கலிHாணன் னுகுல
வங்கிசன் சாமித்துஜேராகிHன் மிண் ன் கட் ாரி
சாளு
15. வன் அகை க்கலங் காத்தான் தாலிக்கு ஜேவலி
ரணஜேகசரி ரண கிரிடி சங்கீத சாயுச்சிH வித்திHா
விஜேmாத
16. ன் வெசங்காவிக் குகை ஜேHான் ஜேச த்தகைல
விருது விளங்கும்மிரு தாளிmான் Oரஜேலாகர்
கண் ன் வெபா

17. றுகை க்குத் தன் ர் வில்லுக்கு விகைசHன்
ல்லுக்கு வீ ன் பரிக்கு Oகுலன் சாத்திரத்துக்குச
18. காஜேதவன் வெகாகை க்குக் கன்mன்
அறிவுக்குக்க கத்திHன் தmத்துக்குக் குஜேபரன்
அனு க்வெகாடி
19. வெகரு க் வெகாடி புலிக்வெகாடி Hாளிக்வெகாடி
சிங்கக்வெகாடி கரக் வெகாடி தப்புலி காரிH
20. ங் காத்தான் திருச்சிங்காதmத்தில் திரு கள்
பதம் ஜேபாற்றி ராச்சிH பரிபாலmம் பண்ணி
21. Hருளாநின்R சாலிH வாகm சகாத்தம் 1662 க்கு
ஜே ல் வெசால்லாநின்R ரவுத்திரி
22. ஸ்ரீ ஆனி மீ 12 உ ரீ து அரசு நிகைலயிட்
விகைசH வெரகுmாதச் சசிவர்ணப் வெபரிH
உகை Hாத்
23. ஜேதவரவர்கள் புத்திரன் முத்து வடுகmாதப்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் குருவாரமும்
சதுத்வெத
24. சி.யு அம் வாசியும் மிறுக சீரிஷ
Oட்வெசத்திரமும் வெபற்R சுபதிmத்தில்
திருவாடுதுகைRப் பண் ார
25. ச்சன்mதியில் அம்பலவாணசுவாமி
பூகைசக்கும் ஜேகசுவரபூகைசக்கும் தன் சாதm

தாம்புரப்
26. ட்கை Hங் வெகாடுத்தபடி பட்கை H ாவது
கிRா ம் குறிச்சி கைவகைகHாற்றுக்கு வ க்கு
வெOட்டு.
27. ர் குறிச்சிக்குத் வெதற்கு புதுக்ஜேகாட்கை க்கு
கிளக்கு முகைm வண்டி ஜே கைலப் பி ாரி ஜேசரிக்கு
ஜே ற்கு இந்தவெப
28. ரு mான்கு எல்கைலக்கு உள்பட் நிலத்திற்
பாதியும் ஜேபட்கை த் தலங்களுக்கும் வழிச்
சாரிக்கும் வெபாதி ஒ
29. ன்றுக்கு ாகாணியும் தகைலசுகை க்கு அகைர
ாகாணியும் ற்Rச் சில்லகைRக் ககை Hளுக்கும்
30. ஜேபட்கை த் தலத்துக் ககை Hளுக்கும் ாதம்
ஒன்றுக்கு அகைரக்கால் பணமும் க ல்துகைRயி
31. ல் வெOல் கண்டி ஒன்றுக்கு மூன்று ாகாணியும்
சீகை ஒன்றுக்கு அகைர ாகாணியும் ாறுப கு
32. க்கு ஜேதாணி சுரிப்பு ஜேHற்று தி
இRக்கு தியில் பத்துப் பணம் தீருகைவ பட் ால்
ககை அகைர
33. ப்பணமும் உம்பளத்தில் பத்துப் பணத்துக்கு
அகைரக்கால்பணமும் சீகை வெHான்று அ
34. கைர ாகாணியும் கம்பட் த்தில் னூறு

வெபான்னுக்கு அகைரப்பணமும் பண்கைணக்
கிரா ம் சிறுஜேதட்
35. டுக் கிரா ம் வரிகைசக் கிரா ம் ஜேதவதாHம்
பிR தாHம் ாணிபம்
ப்புRம் ஜேதவ ார்
பாகைளHகாரர்
36. ராசாக்கள் ராவுத்த ார் பிள்கைள ார் ல்லக
வெசட்டிHள் OாHக்க ார் அய்H ார் ஒண் டி காR
37. ர் ஊளிHக்காRர் இந்தவகைகக்
கிRா ங்களுக்கும் ாத்தால் ரா லிங்கப்படி
38. குறுணியும் புஞ்கைச OவதானிHத்துக்கு
கட்டுக்கு முன்mாழியும் இந்தப்படிக்கு
அம்பலவாணசுவாமி பூகைசக்
39. குக் வெகாடுத்தபடியிmாஜேல இதுஜேவ தாம்பிR
சாதm ாக சந்திராதித்தருள்ளவகைரக்கு
40. ம் பாரம்பகைரHாத் தன் பரிபாலmம்
பண்ணிக் வெகாண்டிருப்பாராகவும் கிரா த்தில்
41. பளவரிப் பலவரி கருப்புக்கட்டிவரி
ஜேவண்டுஜேகாள் வரி வெவள்கைளக்குகை ரி
வெகாடிக்கால்வரி
42. கத்திப்வெபட்டிவரி ற்Rச் சில்லகைRப்
பலவரிகளும் உள்ளி பாகைளHமும் இந்தக்
கிRா ப் வெபரு

43. Oான்வெகல்கைலக்குள்பட் Oஞ்கைச புஞ்கைச
ாவகை
ரவகை நிதி நிட்ஜேசபம் உள்ப ச்
சறுவ ானிH
44. ாக ஆண்டு வெகாள்வாராகவும் இந்தத்
தன் த்கைத Hாதாவெ ாருவர் பரிபாலmம் பண்
45. ணிm ஜேபர்க் காசிஜேலயும் ஜேசதுவிஜேலயும்
ஆயிரஞ் சிவலிங்கப் பிரதிட்கை யும் ஆயிர
46. ம் பிரம் பிRதிட்கை யும் ஆயிரம்
கன்னிகாதாmம் ஜேகாதாm புண்ணிHமும்
வெபறுவராகவும் இ
47. ந்த தர் த்துக்கு அகிதம் பண்ணிm ஜேபர்
காசிஜேலயுஞ் ஜேசதுவிஜேலயும் ஆயிரங்
48. காராம்பசு ாதாகுரு இவர்ககைள வகைத
பண்ணிm ஜேதாசத்திஜேல ஜேபாவாராகவும் துந்து
49. பி ஸ்ரீ புரட் ாசி ாதம் 15 பட் Hம்
வெகாடுத்தபடி பட்கை H ாவது கிரா ம்
சுந்தஜேmந்தல் கைவ
50. கைகHாத்துக்கு வெதற்கு வெதளிச்சாத்தனூர்
எல்கைல புளிH ரத்துக்கு ஜே ற்கு வெபாதுவக்
குடிக் காட்டுக்கு வ
51. க்கு ஜே ஜேலந்தலுக்கு கிளக்கு இந்தப்
வெபருOாங்கு எல்கைலக்கு உள்பட் நிலமும்

Oஞ்கைச 52. புஞ்கைச ாவகை
ரவகை திட்டு
தி ல் நிதி நிட்ஜேசபம் உள்ப கிரா த்தில் பளவ
53, ரிப் பலவரி ஜேவண்டுஜேகால்வரி
வெவள்கைளக்குகை வரி வெகாடிக்கால் வரி
கத்திப்வெப
54. ட்டிவரி த்த சில்லகைRப் பலவரிHகளும்
உள்ளிH பாகைளHம் சறுவ ானிH ாக சந்திராதி
5. த்தர் வகைரக்கும் ஆண்டு வெகாள்ளுவாராகவும்.
2. அம்பலத்தாடி வெசப்ஜேபடு
ன்mர் முத்து வடுகmாத வெபரிH
உகை Hாத்ஜேதவர் கி.பி. 1742-ல் திருப்பூவணம்
வெவங்கஜே சுவர அவதானிHாருக்கு,
திருப்புவmத்கைதHடுத்துள்ள அம்பலத்தாடி
என்R ஊரிகைm பூதாm ாக வழங்கிHகைத இந்தப்
பட் Hம் வெதரிவிக்கின்Rது. இந்தப் பட் Hம்
வழங்கப்பட் காலத்கைதக் வெகாண்டு இந்தப்
பட் Hமும் அரசு நிகைலயிட் சசிவர்ணப்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்களால், த து
கை ந்தன் முத்து வடுகmாத வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரது வெபHரால் வழங்கப்பட்டிருக்க
ஜேவண்டும் எmக் கருதப்படுகிRது.

1. சுவஸ்திஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுபRன்
அரிHராH தளவிபா ன் பாகைசக்குத்தப்புவரா
கண்
2. ன் கண் mாடு வெகாண் வெகாண் mாடு
கு ாதான் பாண்டிH ண் லத் தாபmாசாரிHன்
ஜேசா
3. ள ண் லப் பிRதிஷ்ட் ாபmாசாரிHன்
வெதாண்
ண் ல சண் ப் பிரசண் ன் ஈளமும்
4. வெகாங்கும் Hால்ப்பாண ராHன் பட் ணமும்
கண்டு வெகசஜேவட்கை வெகாண் ருளிH ராசா
5. திராசன் ராசபரஜே சுபரன் ராச ார்த்தாண் ன்
ராசகுலதிலகன் அரசுராவணரா
6. ன் அந்தப்பிரகண் ன் தாலிக்கிஜேவலி
தளஞ்சிங்கம் இளஞ்சிங்கம் வ ககைரப்புலி
7. ஜேசதுகாவலன் ஜேசது மூலாவெரச்சாதுரந்தன்
ரா mாதசுவாமி காரிHதுரன்தர
8. ன் ஜேதவOகராதிபன் தனுக்ஜேகாடிகாவலன்
வெதாண்டிHந்துகைRக் காவலன் ஆத்து
9. ப்பாச்சி க லில் பாச்சி கரந்கைதHதிபன்
வெபாதிக ா கைலHான் கைவகைகHா
10. ருகை Hான் முல்கைல ாளிகைகHான்
இரவிகுலஜேசகரன் வெசங்காவிக் குகை Hன் வெச

11. ங்காவிச் சிவிகைகHான் அனு க்வெகாடி
கரு க்வெகாடி புலிக்வெகாடி சிங்கக்வெகா
12. டி உகை Hான் பட்
ாmங்காத்தான்
பரஜேதசிகாவலன் வெசம்பி வளmா ன் பஞ்சவெகதி
13. இவுளிHான் பனுக்குவார்கண் ன்
மும்முடிHரசன் Hரmமும் முரசதிர முத்திலாm
ஜேச
14. த்தகைல விளங்கும் இருதாளிmான் அசுபதி
Oரபதி வெசபதி இரணிHவெகற்பHாசி
15. வெரகுOாத ஜேசதுபதிHவர்கள் பிற்திவிராச்சிH
பரிபாலmம் பண்ணி அருளாநின்R சாலி
16. Hவாகm சகாதத்து 1664 இதின் ஜே ல்ச்
வெசல்லாநின்R துந்துபி வருஷம் காற்த்தி
17. கைக மீ 12 ஜேசா வாரமும் காற்த்திகைக
Oச்வெசத்திரமும் பவுRணமியும் சுபஜேHாக சுபகR
18. ணமும் வெபற்R ஜேசா பராக புண்ணிH
காலத்தில் பாண்டிHஜேதசத்தில் வெபாதிH ா
19. கைலHான் கைவகைகHாருகை Hான்
புmப்பRகைளHmா ன் கRந்த OகRாதிபன்
முல்கைல ா
20. லிகைகHான் பஞ்சவெகதி இவுளிHான்
மும்முதHாகைmHான் அனு க் வெகாடி

கரு க்வெகாடி
21. புலிக்வெகாடி கட்டிHபுRவ லமும் முரசதிர
முத்திலாmதி வெHங்கும் ஆகைண வெசழுத்திH
22. சிங்கன் ஜே mாட்டுப் புலி தாலிக்கிஜேவலி
தளஞ்சிங்க இளஞ்சிங்கம் ஆத்துப்பாச்சி
23. க லில்பாச்சி வெதாண்டிHன் துகைRக்காவலன்
இரவிகுலஜேசகரன் வாசுஜேபHாகன்
24. அரசுநிகைலயிட் சுவர்ணப் வெபரிH
உகை Hாத்ஜேதவரவர்கள்ஸ்ரீ புத்திரன் அரசு
நிகைலயி
25. ட் முத்துவடுகmாதப் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரவர்கள் வச்சஜேகாத்திரத்தில் அ
26. வித்தம்பசூவித்திரத்தில்
வெHசுச்சகாத்திHாபகராm
திருப்பூவmத்திலிருக்கும் ஸ்ரீவித்Hா
27. பதி வெவங்கு கிரி சிறுவெகாண் ல் திரு கைல
அவதானிHார் கு ாரன் வெவங்குஜே சு
28. R அவதானிHாருக்கு பூதாmப்பட் Hம்
பண்ணிக்கு த்தபடி பூதாmபட் H ாவது
பாண்டி
29. Hஜேதசத்தில் கிறுத லாmதி தீரத்தில்
திருபூவm

30. ச்சீர்கை யில் அம்பலத்தாடி கிரா த்துக்கு
வெHல்கைகHாவது கூட் க் க
31. ல்லூரணி கீள்ககைரக்கும் ளகங்கால் வெபரிH
உகை ப்புக்கும் ஜே ற்கு வெதன்பா
32. ங்வெகல்கைக ராங்கிHன் காலுக்கும் வ க்கு
ஜே ல்பாங்வெகல்கைக முத்தாங்குளம்.
33. காmத்துக்கு கிளக்கு வ பாங்வெகல்கைக
ாங்குடி காலுக்கும் ண்டிக்கண் ாய் ககைர
35. க்கும் வெதற்கு இப்படி இகைசந்த வெபருmாங்
வெகல்கைலக்கு உள்ளிட் Oஞ்கைச புஞ்கைச
36. ாவகை
Rவகை த்திட்டுதி ல் கீள்
ஜேOாக்கிHகிணர் ஜே ல் ஜேOாக்கிH பலன் அரு
37. குதாளி ஆவாகைர வெகாளுஞ்சி முதல்
மீன்படுபள்ளம் ஜேதன்படு வெபாதும்பு சிலதரு
38. பாசாmநிதி நிச்ஜேசபவெ ன்று வெசால்லப்பட்
அஷ்ட் ஜேபாக ஜேதசச்வாமிHங்க
39. ளும் தாmாதி
வினி HவிHக்கிகைRHங்களுக்கும்
ஜேHாக்கிH ாக சகரண்ணிH
40. ஜேHாதகர தாராபூறுவ ாகப் பட் Hமும்
குடுத்து அம்பலத்தாடி கிRா ம் பூதாmம் பண்
41. வணிக் குடுத்தபடியிmாஜேல ஆச்சந்திர

ஆற்க்கம் புத்திர பவுத்திர பாRம்பரிHாயி
42. ஆண்டுவெகாண்டு சுகஜே இருக்கவும்
இந்தபடிக்கி இந்த பூதாm சாதmம் வெ ளுதிஜேm
43. ன் கறுப்பmாசாரி கைகவெHழுத்து உ
3. திருவாரூர் வெசப்ஜேபடு
ன்mர் முத்து வடுகmாத ஜேதவரவர்கள்
திருவாரூர்திHாகரா4 சுவாமிகள்
திருக்ஜேகாயிலில் அன்mதாmம் கட் கைளக்காக
சிவகங்கைகச் சீகை யில் உள்ள Oாதன்வHல்,
பாணன் வHல் என்R இரு கிரா ங்ககைள
கி.பி.1750-ல் சர்வ ானிH ாக வழங்கிHகைத
இந்தச் வெசப்ஜேபடு வெதரிவிக்கின்Rது. இந்த தாm
சாசmத்கைதப் வெபற்றுக் வெகாண் வர். அந்த
திருக்ஜேகாயிலின் ஆதிm கர்த்தர் அருணாசலத்
தம்பிரான் என்பதும் இந்தச் வெசப்ஜேபட்டில்
இருந்து வெதரிH வருகிRது.
1. ஸ்ரீ வெ4Hம் ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ன்
கா ண் ஜேலசுவரன் அரிHராH
2. தளவிபா ன் பாகைசக்கு தப்புவராH கண் ன்
கண் Oாடு வெகாண்டு வெகாண்
3. Oாடு வெகா ாதான் பாண்டி ண் ல

ஸ்தாபmாசாரிHன் ஜேசாள ண் 4. லப்
பிRதிட் ாmாசாரிHன் வெதாண்
ண் ல
சண் பிRசண் ன் ஈழ
5. முங் வெகாங்கு Hாழ்ப்பாணமும் கண்டு
வெகசஜேவட்கை வெகாண் ருளிH ராசாதிராச
6. ன் ராசபரஜே சுரன் ராச ாத்தாண் ன்
ராசகுலதிலகன் தாலிக்கு ஜேவலி தளசிங்கஞ் இள
7. சிங்கம் ஆத்தில்பாச்சி க லில் பாச்சி
திகைர ண் வெகாண் ஜேச த்தகைல விளங்குமி
8. ரு தாளிmான் வ ககைரப்புலி
ஜேசதுகாவலன்தனுக்ஜேகாடி காவலன் ஜேசது 9.
மூலா துரந்தரன் ரா சாமி காரிHா துரந்தரன்
வெதாண்டித்துகைR காவலன்
10. வெசம்பிH Oா ன் ஜேதகைவ Oகராதிபன் இரண்H
வெகர்ப்பHாசி அசுபதி
11. வெகசபதி Oரபதி வெரகுmாத ஜேசதுபதி
பிறிதிராச்சிHம் பரிபாலmம் பண்
12. னிHருளாநின்R கலியுக சகாத்தம் ஸ்ரீ4851
சாலிவாகm சகாத்தம் 13. 1672 இதன்ஜே ல்ச்
வெசல்லாநின்R பிRஜே ாதுத ஸ்ரீ சித்திகைர ாதம் 14.
1 உ சுக்கிரவாரம் சதுத்வெதசி திmம் ஜேராகிணி
வெசளபாக்கிH ாதிகைரயும்

15. கூடிm சுபதிmத்தில் பாண்டி ஜேதசத்தில்
வெபாதிH ா கைலHான் வய்கைக,ஆத்துகை
16. Hான் பாண்டி வளOாட்டில் திருக்காmப்ஜேபர்க்
கூத்தத்துப் புmல்ப
17. ரகைள Oாட்டில் குளந்கைத Oகராதிபதி
முல்கைலHந் தாரன் பஞ்சவெகதி
18. புரவிHான் மும் த HாகைmHான்
அன்mக்வெகாடி வெகரு க்வெகாடி அனு க்வெகாடி
19. சிங்கக்வெகாடி புலிக்வெகாடி விருதுகை Hான்
மும்முரசு அதிரும்
20. மூன்றிலான் திக்குஜேவலி ஆகைண வெசலுத்திH
சிங்கம் ஜே mாட்டு
21. ப்புலி தாலிக்குஜேவலி தளசிங்கம் இளசிங்கம்
இரவிகுல
22. ஜேசகரன் பஞ்சகால பHங்கரன் அரச
நிகைலயிட் விகைசH வெரகு
23. mாத சசிவர்ணப் வெபரிH உகை Hா
ஜேதவரவர்கள் புத்திரன் அரசு
24. நிகைலயிட் முத்து வடுகmாதப் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள்
25. ஜேசாளஜேதசத்தில் வெசல்வத் திருவாரூரில்
திHாகரா4 சாமிHாருக்கு அ

26. ன்mதாmக் கட் கைளக்கு கற்தRாm
அருணாசலத் தம்பிரான் அவர்கள்
27. பாரிச ாக Oம்மு அRக்கட் கைளக்கு குடுத்த
கிரா ம் பாண்டி ஜேதசத்தி
28. ல் ஜேதர்ஜேபாகி mாட்டில் mாதன்வHல்
பாணவHல் வெரண்டும் எல்கைக
29. பாணவHல் திருப்பmங்குடி கம் ாய்க்கு
திப்பன் ஏந்தலுக்கு கிழக்கு தா
30. னிக் கம் ாய்க்கு வ க்கு க ப்பங்கு வெதக்கு
ஏந்தலு வெதக்கு mாதன்
31. வHலுக்கு இச்சிHடி ஊRணிக்கு வெதக்கு
ஊத்தன் புஞ்கைசக்கு வ
32. க்கு புங்கானி காட்டுக்கு ஜே ற்க்கு
புதுப்பட்டி தாண் வன் வெச
33. ட்டி வெகால்கைலக்கு கிளக்கு இகைசந்த
வெபருOாங்வெகல்கைலக் குள்ளிட் Oஞ்
34. கைச புஞ்கைச ாவகை
ரவகை திட்டு தி ல்
புத்து புmல் அறுகு தா
35. னி ஆவகைர வெகாளிஞ்சி அட் ஜேபாக
சுவாமிHங்களும் சறு
36. வ ானிH ாக தாmபூறுவ ாகக்
வெகாடுத்தபடிHmாஜேல திHாகராச சாமிக்கு

37. அபிஜேசக நிஜேவதmம் அபிவிருத்திHாக
O ப்பிச்சு வருவார்க்கு
38. இந்த தற் சாதm கிரா வெரண்டுக்கும்
Hாதாவெ ாருவன் பரிபா
39. லmம் பண்ணிmவர்கள் காசியிலும்
ராஜே சுவரத்திலும் அஜேmகம் பிRம்
40. பிற்திட்கை ஜேகாடி கன்னிகாதாmம் ஜேகாடி
ஜேகாதாmம்
41. பண்ணிm பலன் அகை வார்கள் இந்த
தர் த்துக்கு Hாதாவெ ாருவன்
42. அகிதம் பண்ணிmவன் காசியிலும்
ராஜே சுவரத்திலும் புண்ணிH
43. ங்களிலும்
அஜேmகம் ஜேகாகத்தி ஸ்ரீஅத்தி பிர அத்தி
பஞ்ச காபாதக
44. ம் பண்ணிm ஜேதாஷத்தில் ஜேபாகக்
க வராகவும் இந்தப்படிக்கு
45. இந்த தர் சாஸmப் பட்கை Hம் எழுதிஜேmன்
ராHசம் சங்கர O
46. ராHணன் எழுத்து உ
4. சசிவர்ஜேணசுவரர் ஆலHச் வெசப்ஜேபடு

ன்mர் முத்துவடுகOாத வெபரிHஉகை Hாத்
ஜேதவர் அவர்களால் கி.பி.1751-ல் வழங்கப்பட்
இந்தச் வெசப்ஜேபடு சிவகங்கைக பற்றிH இரண்டு
சிRப்பாm வெசய்திககைளத் வெதரிவிக்கிRது.
சிவகங்கைக தன்mரசின் முதலவது ன்mரும்
முத்து வடுகOாதரது தந்கைதயு ாm அரசு
நிகைலயிட் சசிவர்ண வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
கி.பி.1750 ல் இRந்தார். இவரது நிகைmவாகப்
பள்ளிப்பகை க் ஜேகாயில் ஒன்கைR சிவகங்கைக
அரண் கைmக்கு வ கிழக்ஜேக கி.பி.1751 ல்
இந்தக் ஜேகாயிலிகைm சிற்பமுகைRப்படி சகை த்து
சிவலிங்க பிரதிஷ்கை வெசய்தகைதயும் அதகைmத்
த து வெபற்ஜேRார்களாm சசிவர்ணத் ஜேதவர்,
அகிலாண் ஈசுவரி (Thucidides) வெபரிHOாHகி) வெபHரால்
வழங்கப்பட்டிருப்பது.
அடுத்து இந்த திருக்ஜேகாயிலுக்கு
திருவிகை Hாட் க் காணிHாக காத்தாடிஜேHந்தல்
வாணிHங்குடி, ாmங்குடி, முடிக்ககைர ஆகிH
Oான்கு ஊர்ககைளயும் இகைRயிலிHாக வழங்கி
இருப்பது ாகும். இந்தச்வெசப்ஜேபடு ன்mர்
முத்து வடுகOாதர் த து வெபற்ஜேRார்பால்

வெகாண்டிருந்த பாசத்திகைmப் பகைRசாற்றும்
சிRப்பாm ஆவண ாக அகை ந்துள்ளது.
1. உ. சிவ Hம்
2. ஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுவரன் அரிHராm
தளவிபா ன் பாகைச
3. க்கிதப்புவார்கண் ன் கண் Oாடு வெகாண்டு
வெகாண் Oாடு வெகா ாதன்
4. பாண்டி ண் லத் தாபmாசாரிHன்
ஜேசாள ண் லப் பிRதிட்
5. mாபசாரிHான் வெதாண்
ண் ல
சண் ப்பிRசண் ன் ஈள
6. மு வெகாங்கும் Hாள்ப்பாm ஜேதசமும் கண்டு
வெகசஜேவட்கை வெகாண்
7. ருளிH ராசாதிராசன் ராசபரஜே சுவரன்
ராச ாத்தாண் ன் ராச
8. வெகம்பீரன் ராசகுலதிலகன் இவளி பாவடி
மிதிக் ஜேதறுவார் கண் ன்,
9. ன்mரில் ன்m ன்mர்சிஜேரா ணி துட் ரில்
துட் ன் சிட் பரி
10. பாலகன் ஜேச த்தகைல விருதுகை Hான்
வெசங்காவி வெகா
11. கை Hான் வெசம்பி வளOா ன் துகைர

வளிகண் ான் பட்
12.
ாmங் காத்தான் தாலிக்கு ஜேவலி
வெதாண்டித்துகைR காவ
13. லன் ஜேசதுமூலா துரந்தரன் இரா mாத சுவாமி
காரிHாது
14. ரந்தரன் அசுபதி வெகசபதி Oரபதி தmபதி
விகைசH வெரகுmா
15. தச் ஜேசதுபதி காத்த ஜேதவரவர்கள் பிறிதிவி
ராச்சிH பரிபா
16. லmம் பண்ணிHருளா நின்R சாலிHவாகm
சகாத்தம் 1673 க்கு ஜே
17. ல் வெசல்லாநின்R பிRஜேசாற்பதி Oா
ஸம்வத்ஸரத்து உத்தராHண 18. த்து சசீரிதுவில்
ாக ாசத்து கிருஷ்ணபக்ஷத்து திரஜேHாவெதசியும்
ஸ்ரா
19. வm Oட்வெசத்திரமும் சுபஜேHாக சுபகரணமும்
கூடிm சிவராத்தி
20. ரி சுபதிmத்தில் புmப்பிரளH Oாட்டில்
குளந்கைத Oகராதிப
21. தி தப்புலி வெகப்புலி ராசபுலி
ஜே mாட்டுப்புலி தளசி
22. ங்கம் தாலிக்கி ஜேவலி இரவிகுல ஜேசகரன்

முல்லHந்தா
23. ரன் மும்முரசதிர முளங்கு ணி வாசலான்
அனு க்வொ
24. காடி வெகரு வெகாடி Oாபி விருதுகை H
விருது ண் லீ
25. கர் கண் ன் சிவகாரி
26. Hா துரந்தரன் அட் வெல
27. ட்சுமி வாசன் அரசராவண ரா ன்
ஜேகாப்பிRா ண வெர
28. ட்சகன் வசந்த திHாக பரிபாலன் வாசுஜேபயி
Hா கிறு
29. துக்கிHாmம் சங்கீத திHாப பிRசங்க வசந்த
திHாக ப
30. பரி பாலmன் கா னி கந்தப்பன் சகல
கலிHாm குணகாம்பீ
31. ர ச ர ஜேகாலாகல விருது ன்mர் சிகா ணி
ராசஸ்ரீ அரசு நிகைலயி
32. ட் விகைசH வெரகுOாத சசிவற்ணத்
ஜேதவரவர்கள் புத்திரன் மு
33. த்து வடுகmாத வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரவர்கள் சதுர்ஜேவத ங்க
34. ல ாm சிவவெகங்கைக திருக்குளத் வெதன்ககைர

கீள்திகைச சிவபிR
35. திஷ்கை க்கி சிற்ப்பமுகைரஜேH
திருக்ஜேகாவிலும் சகை த்து சிவ
36. லிங்க பிRதிஷ்கை யும் பண்ணி சசிவற்ண
ஈசுபர சுவாமி
37. வெபரிH OாHகி அம் ன்வெOண்டு Oவகற்பம்
தறித்து சுத்து ஜோ
38. காவில் பரிவார ஜேதவகைதHளும் உண்டு
பண்ணி அஷ்
39. ந்திரமு கும்பாஅபிஜேசகமும் பண்ணிவிச்சு
இந்த Oயிmா
40. ருக்கு விட்டுக்குடுத்த திருவிகைளHாட்
கிRா ாவ
41. து காத்தடிஜேHந்தலுக்கு புரதிOா ாm முத்து
வடுகmாத
42. சமுத்திரத்துக்கு புரவாவது முடிக்கண்
கண் ாய் நீர்பிடிக்கி ஜே ற்கு
43. அர கைm வாசலுக்கு கிளக்கு வீரப்பன்
ஜேசருகைவகாRன் ஜேHந்த
44. ல் நீர்பிடிக்கி வெதற்க்கு கீள்பாத்தி கண் ாய்
நீர்பிடிக்கி வ க்கு இ
45. ன்mான்வெகல்கைகக்கி உள்பட் Oஞ்கைச

விகைரHடி 30 கலமும் வாணிH
46. ங்குடி பிரவாவது ஈளுவ ஊRணி வ ககைரக்
குத்துக்கல்லு
47. க்கு கிளக்கு சிவவெகங்கைக வெதன்பாகைதக்கி
க ம்பகுளத்து
48. குளக்கால் குத்துகல்லுக்கு ஜே ற்கு ஜேதாப்பு
ஊRணி நீர்பிடி
49. குத்துக் கல்லுக்கு வ க்கு ஜேகாட்கை குடி
வாலி நீர்பிடி குத்துக்
50. கல்லுக்கு வெதற்க்கு இன்mாங் வெகல்கைகக்கி
உள்பட் Oஞ்கைச
51. விகைரHடி 143 கலம் 4 ரக்கால் 1 ா
ாmங்குடிக்கி வெHல்கைக ாm ாவது சக்க
52. ந்தி வHலுக்கு வெதற்கு பகைmயூர் கண் ாய்
நீர்பிடிக்கி வ
53. க்கு கால்ஜே க்கி வHலுக்கு உவர்
வெபாட் லுக்கும்
54. கிளக்கு பில்லத்தி வHலுக்கு ஜே ற்கு
இன்mான் வெகல்கைகக்கி உள்
55. பட் Oஞ்கைச விகைரHடி 133 கலம் ரக்கால் 1
ா முடிக்ககைரக்கி வெHல்கைக
56. ாm ாவது ங்கலுசாற்Rவெவட்டி பாகைதக்கி

கிRா த்து குளக்காலு 57. க்கு ஜே ற்கு
புலவன்வHலுக்கு வ க்கு ............குளத்துக்கு
58. கிளக்கு Oவ்வதாவுக்கு வெதற்கு
இன்mாங்வெகல்கைகக்குட்பட் ஜேத
59. வதாHம் விற் தாHம் நீங்கலாக Oஞ்கைச
விகைரHடி 222 கலம் 1 ா இந்த mா
60. லுக்கும் புரவில் உள்ள புஞ்கைசயும் இந்த
Oயிmார் திருவிகைளHாட்
61. டு கிரா ம் mாலு கிரா த்தில் Oஞ்கைச பலன்
புஞ்கைச பலன் கூகைரவரி பாசிவரி
62. ஜேசத்துவரி வெவட்டுவெகால்லி ஜேசஷவகைக
வெசாற்mாதாHம் வெHப்பற்
63. பட் ஆதாHமும் வெசலது பாசாண நிதி
நிட்ஜேசப அட் ஜேபாக ஜேத
64. வெசா சுவாமிHங்களுக்கும் தாmாதி வினி
விக்கிRHங்களு
65. க்கும் ஜேHாக்கிH ாக இந்த Oயிmார்
திருவிகைளHாட் கிRா த்து
66. க்கு அர கைm தற் ாசm பலவரி
சறுவ ாணிப ாக கட் கைளயி
67. யிட்டு Oயிmார் சன்mதியில் தாmபூறுவ ாக
சிவன்ராத்திரி பு

68. ண்ணிHகாலத்தில் தாராதத்த
பண்ணிக்வெகாடுத்ஜேதாம் யிந்த
69. தற் த்கைத Hாதாவெ ாருத்தர் பரிபாலm
பண்ணிm ஜேபர் காசியி
70. ஜேல ஜேசதுவிஜேல ஆயிரலிங்க பிRதிஷ்ட்கை
விற் பிRதிஷ்ட்கை
71. புண்ணிHத்கைத Hகை Hக் க வாRாகவும்
இந்த தற்ம் த்துக்கு அகி
72. தம் பண்ணிmஜேபர் காசியிஜேல வெகங்கைக
ககைரயிஜேல ாதா
73. கைவயும் பிதாகைவயும் குருகைவயும்
காராம்பசுகைவயும் வெகான்R ஜேதா
74. சத்திஜேல ஜேபாக க வாராகவும் இந்தப்படிக்கி
இந்த தற்ம்
75. சாதmம் எளுதிஜேmன் அர கைm ராHசம்
வெசாக்கு கைகஎளுத்து.
5. சிவகங்கைக குடும்பர்கள் வெசப்ஜேபடு
சிவகங்கைக Oகர் சசிவர்ண ஈசுவரர் ஆலHத்தில்
கூடிH ஜேதஜேவந்திர குடும்பர்கள், தங்களது
குலத்திmருக்கு, Oாலு ஜேகாட்கை ப்
பாகைளHக்காரRது மூதாகைதHாm திHார்

அழகத்ஜேதவர் வழங்கிH சிRப்புக்ககைள
நிகைmத்தவர்களாக அந்தக் ஜேகாயில்
திருப்பணிக்கு உதவுவதற்கு கி.பி.1752-ல்
ஒப்புதல் அளித்த பட் Hம். இதுவகைர
சிவகங்கைக சீகை யில் கிகை த்துள்ள
வெசப்ஜேபடுகளில் மிக நீண் தாகவும் நூற்று
ஐம்பத்து இரண்டு வரிககைளக் வெகாண் து ாகும்
இது.
1. உ. சுபஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுரன் அரிHாயிர
தளவிபா ன் பாகைசக் குதப்புவராயி
2. ரகண் ன் கண் Oாடு வெகாண்டு வெகாண் Oாடு
வெகா ாதான் பாண்டி. ண் லப்பிR
3. தி சட் ாபm சாரிHன் வெசாள ண்(Thucidides)  ★)லப்
பிRதி சட் ாபmாசாரிHன் பூறுவபட்சி
4 ம் வெதட்சண உத்தர சத்த சமுத்திராதிபதி
இளமுங் வெகாங்கு மி Hாப்பாணமும் எம்
5. ண் லமு ளித்து வெகசஜேவட்கை வெகாண்
ருளிH ராசாதிராசன் ராச பரஜே சுரன் ராச ாற்
6. த்தாண் ன் ராச வெகம்பீரன் ராசாக்கள்
தம்பிரான் O m துரங்கஜேரபந்தmன் Oவஜேகாடி Oா
7. ராHணன் Oவகண் ச் சக்கிRவற்த்தி துலுக்கர்
தளவிபா ன் துலுக்கராட் ந்தவிள்த்தா

8. ன் ஒட்டிHர் தளவிபா ன் ஒட்டிHராட் ம்
தவிள்த்தான் கைலகலங்கிmாலும் mங் கல
9. ங்காத கண் ன் னுமுகைR தவRான்
ரபுகாத்த ருள்வான் விகைசHலட்சுமி வாள்வீ
10. ரப்பிRதாபன் கருதலர்கள் சிங்கம் விருதரசர்
ணவாளன் ச ரமுகசங்கார பிRகைளH
காலருத்தி
11. ரன் துட் ரில்துட் ன் சிட் ர் பரிபாலmன்
கட் ாரிச்சாளுவன் அசகாH சூரன் வீரவிக்கிR ா
12. தித்தன் பகை கண்டு தத்தளிப்பார் முண் ன்
வெகாகை கண்வெ ாளித்து நிற்பார் கண் ன்
Oகைகமு
13. க சந்திஜேராதHன் ஜேகாடி சூரிHப் பிRகாசன்
தந்வெதறுவித சுமுகர் ணி க ன் தவெசா
14. ருபன் பரி ளசுகந்தன் ப(Thucidides) ர)ராசர்ஜேகசரி
கந்தாபிக்ஷகன் கலிHாணரா ன் ஐந்தருவகைண
15. பவசந்தததிHாகி Hஷ்ட் லட்சுமிகரன்
திக்குவிகைசHஞ் வெசலுத்திச் வெசக முளுதாண்ஜே ா
16. ன் துகைர வளி கண் ான்
கைவகைகHாறுகை Hான் ஆற்றுப்பாச்சி,
க லுபாச்சி வெதட்சண சி
17. ங்காசmாதிபதி ஜேசதுகாவலன் திண்புH

ஜேகாலாகலன் தாலிக்குஜேவலி தரிHலர்கள்
ணவாளன் தண்டுவா
18. ர் மிண் ன் சங்கிRா வெகம்பிரன்
வலிHச்சருவி வளியிற் கால் நீட்டி Oாடுகலக்கி
Oற்R ளப்
19. ற்R சங்கன் அரிகைவHர்கள் தm வெசாருபன்
அசட் வெபாகதுரந்தரன் ஜேதகைவவருது
20. கைர ராசன் வெசம்பிmன்mா ன் அரசராவண
ரா ன் அரசராட் ந் தவிள்த்தான் குப்பக்
21. குலக்காRன் குவகைலHங்காத் ஜேதான் இரவி
குலவெசகரன் இRந்தகால வெ டுத்தான் அகை
22. க்கலங்காத்தான் அகை Hலர் சிங்கஞ்
சங்கீதவித்தி Hாவிஜேmாதன் கா
23. விக்குகை Hான் கங்காபிஜேஷகன்
தத்துபரிHான் தங்கச்சி விகைகHான் சாடிக்
24. கRார் மிண் ன் சாமித்து ஜேராகிHர் கண் ன்
ஜேதகைவHன் இரா Oா சாமிகாரி
25. Hதுரந்தரன் சற்பன்mபாகைரபதி விற்ப(Thucidides) ன்★)m
விஜேவகன் வெதாட் பாசந்திவிராm
26. வெசாரிமுத்துவன்னிHன் பதிவெOட்டுக்
கூட் த்து வன்னிHர் கண் ன் வன்னி
27. Hராட் ந்தவிள்த்தான் வ ககைரப்புலிHான்

mங்கலங்காதான், துளப ாலிகைக
28. Hான் வெகரு ஜேகதmன் 4ுரத்திப்பிRதாபன்
பட்
ாmங்காத்தான் ஜேச த்தகைலவிளங்
29. குமிருதாளிmான் வெசால்லுக்கரிச்சந்திரன்
வில்லுக்கு விகைசHன் ல்லுக்குவீ ன்
30. வெபாறுகை க்குத் தறு ர் குதிகைரக்கு Oகுலன்
சாத்திர ஜேவதத்துக்கு சகாஜேதவர் அரிவுக்
31. கர்சுmன் கல்விக்கு அகத்திHர் வெகாகை க்குக்
கற்mன் வாள்விலக்கு வெபான்வா
32. ..........Oலமிகுதி சாதரா ன் Rசகைm கூர் கைல
வளர் காதலிவள் ரா லிங்காசா
33. ணாம்பயும் பணிதாஷ் டிகப்பிRபலன்
துகைரகள் கிரிழ துகைரராசாற்றி ன்
34. வெதாண்டிHன் துகைரகாவலன் அசுபதி Oரபதி
வெகசபதி தOபதி கபதிக்கிகைணHா
35. ன் ஜேசதுபதி பிறிதிவிராச்சிH பரிபாலOம்
பண்ணிHருளா நின்R கலியுகசகா
36. த்த 4852 - சாலிH வாகm சகாற்தம் 1674
இதின்ஜே ல்ச்
37. வெசல்லாநின்R ஆங்கிரச சம்வச்சரது
அRப்ப(Thucidides) ர)சி ௴ ருஉ
38. ங்களவாரmாள் பூற்வபட்சத்து

விகைசHவெதசமியில் அவுட்
39. வெOச்வெசத்திரமும் சிங்கராசியும் கூடிO
சுபதிOத்தில்
40. வெ Oாட்டுப்புலிராச புலிவாடிப் புலிவெதப்புலி
தாலிக்கு ஜேவலிதளஞ்சிங்
41. கமீளஞ்சிங்கம் முந்துவார் கண் ன் வகைளந்த
ஜேகாட்கை வரவாடிவி ா
42. தான் கராசராஜேசந்திரன் னுச் சக்கிRவிற்த்தி
வளந்திகள் வmச
43. வற்R ஞ் சூழுங்குளந்கைத Hம்பதிHாந் திறு
கலர்சிங்கம் ஸ்ரீ து அரசு
45. நிகைலயிட் விகைசHரகுOாதச் சசிவர்ண
வெபரிH உகை Hர்(Thucidides) த்) ஜேதவர(Thucidides) ர)வரகள்
46. புத்திரன் முத்து வடுகOாதப் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரவர்களுக்கு பராபர ா
47. கிH பரஜே சுரmார் தராதலம் பகை க்கத்
தானிகைmந்தருளி வெOற்றிHகளல்
48. கண்வெணருR விளிக்கில(Thucidides) ப்) வெபாசதக
முளக்வெகால் சிகைக முப்புரிநூல் அசத்த க(Thucidides) கை )
49. H ாகை (Thucidides) ஆ)பரணமும் பத்துக் கரமும்
அய்ந்து முகமும் நிதிஜேH வளுவா நீர
50. ஞ்சிm வடிவாH ஜேவதவெசாருப விசுவ ஃவும்

வந்து லாHன் வmசி
51. கைR விடுத்து சந்திரர் சூரிHர் தன்கைmப்
பகை த்தும் அதல விதல சுதல தராதல
52. காதவ பாதாள பூஜேலாக புவஜேலாக சிவஜேலாக
தவஜேலாக சந்ரஜேலாக சத்திH
53. ஜேலாக காஜேலாக வெ ன்னும்
பதிmாலுஜேலாகமுஞ் சக்கிR வாளகிரியும் ஆயி
54. ரத்வெதட்டுக் வெகாடுமுடியும் ஆயிரத்வெதட்டு
துகைளயும் ஆயிரத்வெதட்டு
55, ற்றுமுள்ள காஜே ருகிரி முதலாகிH
அட் குல பRவதமும் அசட் வெகச அ
56. ட்
ாmாகமும் அட் திக்குப் பாலகர் (Thucidides) க★)
சூம்ஞ் சத்த சமுத்திரமும் முப்பத்து
57. முக்ஜேகாடி ஜேதவர்கள் Oா(Thucidides) ர்★)
பத்வெதண்ணாயிர ரிஷிகளும் அட் வக கின்m
58. ரகின்mர கிம்புருஷ வெகரு காந்திரு (Thucidides) வ★)
வாத்திH வித்திHாதரர் தும்புருmாருதாதி
59. முனீசுராளும் வெகாண் வெதாரு புவm ாகவும்
புவmமுன்னூத்திருபவெதட்டு
60. க்வெகாண் து ஒரு அண்
ாகவும்
அண்
ாயிரத்வெதட்டுக் வெகாண் து
61. ஒரு அகிரண்
ாகவும்

அகிரண்
ாயிரத்வெதட்டுக் வெகாண் து ஒரு
பகிரம்
ா
62. கவும் பகிரண்
ாயிரத் வெதட்டுக் வெகாண் து
ஒரு கா அண் ம் கா அண் ம் ஆயிர
63. த்வெதட்டுக்வெகாண் து ஒரு பிR ாண் ம்
பிR ாண் த்துக்கு ஜே லா ஜேmக பல்லா
64. யிரங்வெகாடி Hண் ங்களுஞ் வெசாற்க
த்திHபாதாள வெ ன்றும் வெசால்லப்பட் மு
65. ண் லமுங் கற்பித்து பிறும் ட்சத்திறிH
வசிH சூத்திர OாலுவRணா சாதியு
66. ம் கற்ப்பித்து Oாலுஜேவதமு ாறுசாத்திரமும்
பதிவெmண் புராணமும் அறுபத்
67. துmாலுககைலHக் கிHாதமும்(Thucidides) ங்) கற்பித்து யிது
முதலாகிH சகலகாரிH காரணாதி
68. ககைளயுங் கற்பித்து இதற்வெகல்லாம்
ஆதார ாகி ரட்சிக்கும் வெபாருட் ாக முன்பாரா
69. பரத்திm அக்கிநி ஜேOத்தர துற்பவித்து
அகல ாகிH அதிவிசுவப்பிRம்
70. ாவிநுகை H ஈசாOம் தற்ப்புருசம் அஜேகாரம்
வ(Thucidides) ல★)ம்ஜேதவம் சத்திஜேHா
71. சத சிவவெ ன்று அஞ்சுமுகத்திலும் நு H
ஜேதாச ாதிப விசுவ (Thucidides) சிவவெகங்கைக தலத்துக்கும்

௸ சீகை க்கும் அஞ்சு சாதிக் கும் ஜேகால
அம்பலம் சுய்H பக ாசாரி
கன் ஆறுமுக ாசாரி தச்சு, அம்பலம் Oன்
னி ஆசாரி கன் Oல்லதம்பி ஆசாரி ஷ ஜேகா
வில் ஜ்னிகாளில் முத்துபிள்கைள கன்
குளந்கைதHா பிள்கைள இந்த வரிக்கு கணக்கு
இரண் ாவது பக்கம்
72. வெ ன்னும் ஐந்து முகம் ஐந்து கRத்தாய்
திருவுருக் வெகாண்டு தனுக
73. ரண புவm ஜேபாகாதிககைளயும் வெHல்லாம் தம்
இறுதHத்திmாஜேல திஜேRதாயுக
74. த்திலக்கிHா Oத்திmாஜேலயும் பகை த்துந்
திஜேRதாயுக த்தில் த கட்டிப்
75. புmாஜேல பகை த்தும் துவாபரயுகத்தில்
ந்திரவித்தகிmாஜேல ப
76. கை த்துங் கலியுகத்தில் கைகய்யிmாஜேல
பகை த்து ாட்சிக்கப்பட்
77. கருணாக்கரப்ப
ன்mர்க்குச் வெசங்ஜேகால்
வாள்முகைm வெகாடுத்தும் உன்

78. னிHவெகாளுமுகைmயுள்வரக் கீய்ந்து கன்னிHர்
த க்குக் கதிர்முகைm வெகாடுத்து
79. ன்னிH தராசு வணிகற்கீந்து வெ ளுதா கைரக்
வெகளுத்தாணிகைH யீந்
80. து முளுதும் 4முகைmய்Hால் முற்றிலும்
காத்ஜேதார் கவசகுண் லர்Hா
81. ணர் வெதய்வ Oட்டுவராHன் அனு க்ஜேகதOர்
ஜே கவாகmர் ஒங்காரவெசாரு
82. பிகள் சிகாவெHக்வெஞாபவிதர் சிறி புண் ரிகர்
ாந்கைத Oகராதிபர் கு த்திHர்
83. சர்புக்க சாகைலயும் பளனியும் கண் ருளிH
மிக்க ......
84. ஞ்சாளர் வல்லிHந் ..... புல்லிH ார் பா..........
85. வன்வெmார் வித்கைதயுங் வெகாடுத்துத்
திHாகமுங் வெகாடுத்ஜேதார் வெவ
86. ம் வெகாடுத்துப் பிட்கைசயுங் வெகாடுத்ஜேதார்
ஆதித்தன் Rன்(Thucidides) கைm) Hச்சிநில க
87. கை ந்ஜேதார் திகைரக லகை க்கச் வெச(Thucidides) H★)து
வெசய்திடுஜேவார் வெவங்கலந்த
88. தmக்குச் சுங்கந் விளக்கத் தரணிHன்Rன்கைmத்
தகைலகைH Hறுத்துத் தர
89. ணிHக் ஜேகாலால் (Thucidides) த்)தார்நிறுத்திடுவெவார்

அ ரர்கள் தகைmயும் கசுத்திHன்
90. Rகைmயுஞ் சம்பத ாகத்தானிறுத் தருளிப்
வெபாதிகைக கைலதனிற் வெபாயி
91. ரு வெ ன்m சதிரு ன் பூமி
ச தலங்காண்ஜே ார் தாளத் திருப்பணிதான்.
92. வெசHச்வெசாmன் காளாஞ்சிஜேHந்தத் தன்
புகள்வெபR வெmார் கற்பந்தலிட்டுக் காராளர் தங்க
93. ள் கற்பகலா ற் காத்த வெகம்பீரர்
பூஜேலாகத்திலும் புகள் விண்ணாட்டிலும் (Thucidides) ந்)
தாலி முத்திகைரHால்
94. (Thucidides) த்)தாரமும்கை ப்ஜேபார் அங்கலர் கீர்த்திகைH
ஆதிஜேச னும் பாங்குR mாளும் பகர் கூடுஜே ா
ஆ 95. கைகயிmாஜேல ஸ்ரீ காஞ்சி கா ாட்சி
காளிகாவெதவி க ஜேலசுவரி ஸ்ரீஒது
பரச Hஜேகாளரி அரு
96. ளும் பிRசாதமும் வெபற்RருளிH
வெசகத்திருவாm வெதய்வ கண்ணாளராகிH
சிவவெகங்கைக அஞ்சு
97. சாதி எளுபத்திOாலு ஆவரணத்தாரும் ச H
சங்கிதிகளும் எங்களுக்கு அடிகை த்திர ாகிHவ
98 வரும் புத்திரர் வெவள்ளாண்கை யுல் கில்
விHன்(Thucidides) ப்)வெபR விகைளH வள்ளல்

வெதய்வெவOதிரன் வ
99. ரிகைசHாHனுப்ப வெவள்ளாகைm மீதில்
விகைரவகைக முளுதுHர் வெதள்ளிH புகள்ஜேசர (Thucidides) ஜேசா)
100. டிக்குகை யும்(Thucidides) ஞ்) வெசகத்தில்(Thucidides) க்) வெகாணர்ந்த
ஜேதவெவந்திரக் குடும்பர் ஜேசத்துக் காலச் வெச
101. ல்லரான் குடும்பர்களும் அ ராபதிக்கும்
அளகாபுரிக்கும் நிகராHச் சிர(Thucidides) ஞ்)சீவிப்பதிHா
102. m சிவவெகங்கைகத் திருக்குளத்தங்ககைரயில்
சசிவற்m யீசுரன் வெபரிHmாHகி சன்
103. mதியில் நிகைRவுR நிகைRந்து குகைRவRக்
கூடிக் கீள்திகைச ஜே ல்திகைச வ தி
104. கைச வெதன்திகைசயிலும் உள்ள
உRவின்முகைRHாகைரயும் குடும்பர்ககைளயுங்
கூட்
105. ஞ்வெசயிது அளவளாவிக் வெகாண்டு முன்
திHாளராகத் ஜேதவாவர்கள் Oாம் அகைmஜேவா
106. ருக்கும் வந்த காரிHங்களிவெல
பத்துக்காரிHங்கள் சாதகப்படுத்திக் வெகாடுத்தும்
Oா
107. பத்திவெரண்டு காரிHத்தில் ரபு காத்துக்
வெகாடுத்தும் புத்திர பவுத்தரி பாரம்
108. பகைரக்கும் அஞ்சு சாதி எளுபத்துmாலு

ஆவர்ணத்தாருக்கும் புத்திரராக O ந்து
109. வெகாண் திmாவெலயு முற்காலத்திஜேல
Hனு க்வெகாடி விருதும் பட் Hமும் வாங்கி
110. யிருந்தது த்தியிவெல சித்திப்வெபாmதிmாஜேல
அவர்கள் வங்கிசாதிபதிHாm ஸ்ரீ
111. து அரசுநிகைலயிட் விகைசH ரகுOாதச
சசிவர்m(Thucidides) ப்)வெபரி யுகை Hாஜேதவரவர்க
112. ள் Oா கைmவெவாருக்கும் இப்படிப்
பூறுவத்திவெல O ந்த வெசய்தி வெHல்லாஞ் வெசால்
113. லிச் சகல வெவகு ாm சன் ாmமுங்
கட் கைளயிட்டு சந்துஷ் (Thucidides) ட்)டி பண்ணிவிச்சு
அனு க்
114. வெகாடி விருதும் வாங்கியிருந்த
படியிmாஜேலயும் இப்வெபாது அவர்கள்
வெசல்வக்கு ா
115. ராm ஸ்ரீ து அரசு நிகைலயிட்
விகைசHரகுOாதச் சசிவர்ண
முத்து வடுகOாதப்வெபரி
116. H உகை Hா ஜேதவரவர்கள் முன் திHாரளகத்
ஜேதவர(Thucidides) ர)வர் கள் Oாகைளச் வெசயிதியும்
117. வெபரிH துகைரHவர்கள் அனு க் வெகாடி
விருதும் வாங்கிm வெசய்தியுஞ் வெசால்லிH

118. HபடிஜேH வெHங்கள் வெபரிஜேHார்கள்
உங்களுக்கு எந்தப் பிRகாரம் என்m என்m ரிHா
119. தி O ப்பிவிச்சு இருந்தார்கஜேளா அந்தப்
பிRகாரம் O ப்பிவிச்சுக் வெகாள்ளுகிஜேRாவெ
120. ன்று சகல வெவகு ாm சன் ாOங்களும்
கட் கைளயிட்டுப் வெபரிH துகைரHவர்கள் Oா
121. கைளயிவெலதாவெO Hனு க்வெகாடி விருதுக்
வெகாடுத்திருக்கி றிHளி
122. ந்தப் பட் Hமுந் தாருங்கள் என்று
கட் கைளயிட்டு யிந்தப் பட் Hத்துப் பண
123. த்கைதத் தற் காரிHத்திவெல நிலவரப்படுத்தி
விக்கி வெRாவெ ன்று கட் கைளயிட் தி
124. mாவெல Oாங்களகைmவெவாருங் .......
சம் திச்சுக்..........
125. ட் H வெ ளுதிக்வெகாடுக்கப தாமிர
சாசmப்பட் H ாவது
126. ய்துவிடும் தந்து வெ ா............ ஆசாரிHார்கள்
கூடி ஒன்றுக்கு உகுடு
127. பரகள் குடி ஒன்றுக்கு பதக்கு புள்ளிப்
பள்ளுக்குடி ஒன்றுக் Hக இந்தப்படிக்கு வரு
128. ஷா வருஷம் குடுக்கிRவெ ன்று இm
சம் திHாகப் பட் Hவெ ளுதிக் வெகாடுத்தபடியி

129. mாஜேல எங்கள் னுஷகைரக் வெகாண்டு
வாங்கிHகிவெலHறுவாகிR பணவெ ல்லாந்
130. துகைரHவர்கள் கட் கைளயிட்
பிRகாரத்துக்கு சிவகங்கைகத் திருக்குளத்தங்க
131. கைரயில்(Thucidides) க்)கீள் திகைசயில்ச்
சிவப்பிRகிஸ்ட்கை HாO ச் சீவRன் யிசுபரர்
அம் ன் வெபரிHOா
132. Hகிக்கும் ஜேகாவில் திருப்பணி ஜேவகைலக்கும்
சுவாமிச் சீவRணிசுரர் வெபரிHOாHmாHகி
133. Hம் னுக்கும் அபிஜேஷக வெOயிஜேவதிmந்
திருவிளக்குத் திரு ாகைல அRக்கட் கைள
134. த்தR பரிபாலிm ாக O க்கத்தக்கதாகச்
சந்திராதித்த பிRஜேவச வகைரக்கும்
புத்திரபவுத்திரர் பாரம்பகைரக்கும் சல்லும்
காவெவரியு............
135. ப்பட் H பிRகாரத்துக்குச் சீவRன் இசுவரன்
வெகாவில் தற் த்துக்குக் குடுத்துவரக்
136. க வெவா ாகவும் யிந்தத் தற் ம்
புவெராவிற்திHாக யிந்தப் பட் Hப்படிக்குக் வெகா
137. டுத்துவருகிRவன் அவெmக ஜேகாடி
சிவப்பிRதிஷ்(Thucidides) ட்)கை

வெmகங்ஜேகாடி த ாக
138.ப்பிRதி சட்கை யு ஜேOகங்வெகாடி பிRம் ப்
பிRதிசட்கை யுஞ் ஜேசா ச காதாO
139. மும் பண்ணிmவனும் வெபற்R சுகிR (Thucidides) த*)த்கைத
அகை Hக்க வாராகவும் யிந்த படிக்குக்
140. வெகா ா ல் HாதாவெHாருவன் விகாதம்
பண்ணிHவன் அவெmகம் அகிRகாரங் வெகடு
141. த்தவன் வெகங்கைகக் ககைரயிலுஞ்
ஜேசதுக்ககைரயிலு(Thucidides) ம்*) ாதாபிதாகுருகாரம் ப
142. சுகைவக் வெகான்R ஜேதாஷத்திவெல ஜேபாகக்
க வராகவும் யிந்தப்படிக்கு அஞ்சுசா
143. தி எளுபத்துmாலு ஆவரணத்தார் வெசால்ல
வரணக் காR வெவகைmத்தகைலப் புலி பூண்டு
144. காண் ான் வெசருகைவ காரன் கு ாரன் (Thucidides) ப்)
பட் Hவரி சாதிவரி பணிH ாகிH வெபரிH
திரு ா
145. கிH முத்துக்கு ாரு ஜேசருகைவக் காரன் உண்டு
படுத்தி எளுதிவிச்ச பட் Hம் அர கைmHார் வெH

146. ங்களுக்கு O க்க ஜேவண்டிH ரிH ரிHாதம்
வெHந்தக்காரிHமும் ரா Oாதபுரத்தி
147. ல் அத்தகம் உங்களுக்கு ரிHாதம் (Thucidides) ப்)
பணணி விக்கு (Thucidides) வெ ) வெ ன்R
கட் கைளயிட் படி
148. யிOாவெல யிந்தபட் Hம் வெHளுதிக்
வெகாடுத்ஜேதாம் அனு க்வெகாடி Hானிக்க வெ
149. ன்னு ஒரு சிகைRயும் வாங்கிச் சசிவர்ண
மீசுரன் வெகாவிலுக்கு விட்வெ ாம் யிந்த
பட் Hவெ
150. Hளுதிளான் துராபுரி முதலாO ஜேசது
ஆதிக்கம் முதலாக சிற்ப்பாசாரி விகைச
151. HவெரகுOாதக்காளி ஆசாரி கு ாரன்
முத்துக்காளி ஆசாரி கைகய்எளுத்து.
152. காளிகாஜேதவி சகாHம் உ.
6. சதுரகிரி

ம் வெசப்ஜேபடு

ன்mர் முத்து வடுகOாத வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவர் அவர்களால், கி.பி.1761-ல் சதுரகிரியில்
உள்ள சுவாமி குழந்கைதHாmந்த
தர் ாக
சிறுஜேதட்டு கிரா த்கைத கி.பி. 1760-ல் சர்வ
ானிH ாக வழங்கிHதற்காக ஆவணம் இந்தச்
வெசப்ஜேபடு. ஐம்பத்து ஏழு வரிககைளக் வெகாண்
இந்தச் வெசப்ஜேபட்டில் தாmம் வெகாடுக்கப்பட்
காணிகளுக்கு விவர ாm வகைகயில்
வகைரHப்பட்டிருப்பது சிRப்பாm வெதான்Rாகும்.
1. ஜேதவி சகாHம் சுபஜேதHபூரீ ன்
கா ண் ஜேலசுவரன் அரிHராHர்தளவி
2. பா ன் பாகைசக்கு தப்பு வராயிர கண் ன்
மூவராH கண் கண்
3. Oாடு வெகாண் வெகாண் Oாடு கு ாதான்
பாண்டி ண் ல பmாசா
4. ரிHன் ஜேசாள ண் ல பிRதிஷ் ாபmாசாரிHன்
வெதாண்
ண் ல சண் ப்பி
5. Rசண் ன் பூறுவ வெதட்சண பச்ச உத்த
கடித்தரிHன் ஈளமுங்

6. வெகாங்கும் Hாள்ப்பாm பட் m
எம் ண் லமும்
7.....Hளத்து வெகசஜேவட்கை வெகாண் ருளிH
ராசாதி ராசன்
8. ராச பரஜே சுபரன் ராச ார்த்தாண் ன் ராச
வெகம்பீரன் ராச குலதிலகன் ரா
9. சOச்ஜேசத்திர
சந்திஜேராகைதHன்துட் ரில்துட் ன்துஷ் வெOட்டு
ரன் சிட்
10. ர் பரிபாலm பரராசசிங்கம் பகைக ன்mர்
கிரீடி தாலிக்கு ஜேவலி த
11. ள சிங்கம் இளசிங்கம் தளங்கண்டு
தத்தளிப்பார் கண் ன் தரிHலர்
12. ஜேகா ாரி வலிHக் சருவி வளிHக்கால் நீட்டி
வாள்க்காரர் மு
13. ண் ன் துஜேரவளி கண் ான் வய்கைக
வளOா ான் உத்தர வெதட்

14. சm சத்த சமுத்திராதிபன் இவளிப் பாவடி
மிதித் ஜேதறுவார் கண் ன்
15. கைல கலங்கினும் mங் கலங்காத கண் ன்
பாஞ்சால புருஷன் பனுக்கு
16. வார் முண் ன் அளகுக்கmங்கள்
அmங்கஜேரபந்தன் அன்m சத்திரம்Oா
17. ன் வெபாறுகை க்குத்தற் ர் புகளுக்குக்
கற்mன் ல்லுக்கு வி ன் வி
18. ல்லுக்கு விகைசHன் வெசால்லுக்கு Hரிச்சந்திரன்
பரிக்கு Oகுலன் சாஸ்த்
19. திரத்துக்கு சகாஜேதவன் அரிவுக்கு Hகத்திHர்
வெபHத்துக்கு ஆதி ஜேச
20. ன் குகை க்கு கு ணன் வHசுக்கு
ாற்க்கண் ன் தmத்தில்
21. குஜேபரன் வெசங்காவிக் குகை Hான் Hனு
ஜேகதmன் Hாளிஜேக
22. தmன் வெகரு ஜேகதmன் புலிஜேகதmன்
வ ககைரப் புலி ஜே mாட்

23. டுப்புலி வாடிப்புலி தப்புலி வெகப்பிலி
சீறும்புலி சிmக்கும்
24. விருது Hரசர் வெகப்பிலி வெகாட்
குறும்பர் ஜேகா ாலி

க்கி

25. துரகஜேரபந்தன் வெசாரிமுத்து வன்னிHன்
துலுக்கர் தள வி
26. பா ன் துலுக்கர் ஜே ாகந் தவிள்த்தான்
வெதாட்டிHாதளவி
27. பா ன் வெதாட்டிHர் ஜே ாகந் தவிள்த்தான்
Oாட்டுக்கு mாHகம்
28. Oவஜேகாடி OாRாHணன் பாட்டுக்கு ஜேகாடி
பணம் தருங்கிRத
29. ன் ஜேசது வளி கண் ான் ஜேசது காவலன் வெசம்பி
வளOா ன்
30. துகைரகள் சிகா ணி ரீரா சுவாமி
காரிHதுரந்தரன் குவகைல
31. Hங் காத்தன் குளந்கைத Oகராதிபன் அசுபதி
வெகசுபதி தmபதி O

32. ரபதி அரசு நிகைலயிட் ரீ ரிது விகைசH
வெரகுmாத சசிவற்ணன்
33. வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் கு ாரர்
முத்துவடுகmாதது
34. கைரHவர்கள் பாவத்துக்குப் பிRம்பும்
தற்ம் த்துக்குள்ளு
35. ாய் யிவ்விதம் ராச்சிH பரிபாலmம்
பண்ணிHருளாநின்R சா
36. லிH வாகm சகாத்தம் 1682-க்கு ஜே ல் வெசல்லா
நின்
37. R வசு சித்திகைர மீ 15 உ சதுரகிரி குளந்கைத
Hாmந்த
38. பண் ாரம்
பண்ணிக்கு

த்து தற் த்துக்கு நில சாதmம்

39. டுத்தபடி நில சாதm ாவது சிறுவெதட்டு
கிRா ம் ஜே ல் வெOட்
40. டுரில் வெபரிH கண் ாய் Oான் கை ப் புரவில்
ஜேகாவானூர்

41. பத்தில் வ வHலில் வ க்ஜேகாடிH
வாய்க்காலில் வெபரு ா வH
42. க்கல் தகைளக்கும் கிளக்கு வெபரு ா வHக்கல்
தகைளக்கு கீள் இதன் கிளக்கு ஆவு
43. கை H வHக்கத் தகைளக் கு கீள்
அண்ணாவுகை Hான் வெசய்க்கும் கா
44. லகை வ கிளக்கு வெOாச்சிHகுடி தகைளக் கும்
காவல் ா
45. னிH வாகைகHடி தகைளக்கும் கிளக்கு ணி
தகைளக் குங்
46. இதன் கிளக்கு திருவாலங்காட் வHக்கல்
தகைள உ உசல் வெஹள
47. இதன் வ ஜே ற்கு ஜேவலாயுதன் வHக்கல்
தகைள இதன்ஜோ
48. ற்க்கு ஜேதவன் வHக்கல் தகைல க ஜேதவன்
வHக்
49. கலுக்கு வ ஜே ற்கு சுத்தன் வHக்கல்
தகைளயில் பாதி உ ஹ ள
50. இன்Oாங் வெகல்கைலக்குள் பட் விகைரHடி
51. சகலமும் சறுவ ானிH ாய் சாதmம்
பண்ணிக்குடுத்தmாஜேல
52. கல்லும் காஜேவரியும் புல்லும் பூமியும்

சந்திராதித்தருள்ளத
53. வகைரக்கும் ஆண்டு Hநுபவித்துக் வெகாள்ள
க வாராகவும்
54. படி சாதmமும் எழுதிஜேmன்
வெசாக்கய்Hரவர்கள் கைக...
55. எழுத்து Hட் வகைணச் கணக்கு ஜே ற்படி
வெபரிH தகப்பmார் கன் வெக....
56. ர் வெசாக்கு கைகய்வெHழுத்து ஜேதவி சகாHம் உ
57. குரு சுவாமி துகைண உ
7. வள்கைளக்குளம் வெசப்ஜேபடு
முன்mஜேர குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ன்mர் முத்து
வடுகOாத வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரது பிதிர்
பக்தியிகைmக் குறிப்பிடும் ற்றுஜே ார் ஆவணம்
இந்தச் வெசப்ஜேபடு. கி.பி.1763-ல் இந்த ன்mர்,
த து தந்கைதHாரது நிகைmவாக புனித காசி Oகரில்
ம் ஒன்று அகை த்து பிரா ண ஜேபாசmம்,
ஜேகசுவர பூகை4 முதலிH அன்mதாmப்
பணிகளாக வள்கைளக்குளம் என்R கிரா த்கைத
தாm ாக வழங்கிHகைதக் குறிக்கும் ஆவணம்
இந்தச் வெசப்ஜேபடு:

1. ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுரன்
அரிHராH தள விபா ன் பாகைச
2. க்குத் தப்புவார் கண் ன் கண் Oாடு வெகாண்டு
வெகாண்
3. Oாடு வெகா ாதான் பாண்டி ண் ல
ஸ்தாபmாசாரிHன் ஜேசாள
4. ண் லப் பிரதிட் ாபmாசாரிHன்
வெதாண்
ண் ல சண் ப்பிRச
5. சண் ன் ஈளமுங் வெகாங்கும் Hாள்பாணராHன்
பட் mமு வெ ம் ண் லமும்
6. கண்டு வெகசஜேவட்கை வெகாண் ருளிH
ராசாதிராசன் ராசபரஜே சுரன்
7. ராச ார்த்தாண் ன் ராசகுல திலகன்
அரசராவm ரா ன் அந்தம்பர கண்
8. ன் தாலிக்கு ஜேவலி தளஞ்சிங்கம்
இளஞ்சிங்கம் ஜேசதுகாவலன் ஜேசது
9. மூல ரட்சா துரந்தரன் தனுக்ஜேகாடி காவலன்
வெதாண்டிHந்துகைR கா
10. வலன் வெசம்பிவள Oா ன் ஜேதகைவ Oகராதிபன்
முல்கைல ாலிகைகH
11. ன் அனு க்வெகாடி வெகரு க்வெகாடி
புலிக்வெகாடி புலிக்வெகாடியுகை Hான் மு

12. ம் தHாகைmHான் வெசங்காவி குகை
வெசங்காவிக் வெகாடி வெசங்காவி
13. ச் சிவிகைகHான் அசுவபதி வெகசபதி Oரபதி
யிரவிH வெகற்பHாசி வெர
14. குmாதச் ஜேசதுபதிHவ
15. ர்கள் பிறிதிவிராச்சி
16. H பரிபாலmம் ப
17. ண்ணிHருளாநி
18. ன்R கலியுக சகா
19. த்தாம் 4864
20. சாலிவாகm ச
21. காத்தம் 1685
22. இதன்ஜே ற் வெசல்லா
23. நின்R சுபானு ஸ்ரீ சித்திகைர மீ 4 தீ புதவாரமும்
அ ாவாசியும் அக
24. வதியும் சுபஜேHாக சுபகரணமுங் கூடிm
சூரிஜேHாதபரக புண்
25. னிH காலத்தில் பாண்டி ஜேதசத்தில்
வெபாதிH ா கைலHா
26. ன் கைவகைH ஆறுகை Hான் புmப்பிரகைள
Oா ன் குளந்கைத Oகரா
27. திபன் முல்கைல ாளிகைகHான் பஞ்சகதி

யிவுளிHான் மும் தHா
28. கைmHான் அனு க்வெகாடி வெகரு க்வெகாடி
புலிக்வெகாடி கட்டி
29. H புரவலன் மும்முரச திரு முன்றிலான்
திக்வெகங்கு ாகைண
30. வெசலுத்திH சிங்கம் ஜே mாட்டுப் புலி தாலிக்கு
ஜேவலி தளஞ்சி
31. ங்கம் இளஞ்சிங்கம் இரவிகுல ஜேசகரன்
ஆற்றுப் பாச்சி க லி
32. ற் பாச்சி வெதாண்டிHந்துகைR காவலன்
வாசஜேபHாகன் அரசு
33. நிகைலயிட் விகைசH வெரகுOாத சசிவற்mப்
வெபரிH உகை Hா
இரண் ாம் பக்கம்
34. த் ஜேதவரவர்கள் புத்திரன் அரசு நிகைலயிட்
முத்து வடுகOாதப் வெபரி
35. H உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் தரு புரம்
குருஞாm சம்பந்த ஜேத
36. சிகர் சீஷராண காசிவாசி கு ரகுருபரத்
தம்பிராmவர்
37. களுக்குத் தர் சாசmம் தாம்பிர சாசmப்

பட் Hங் வெகாடுத்தப்படி
38. தற் சாசm ாவது காசியிஜேல வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர்
மு
39. ங் கட்டிப் பிரா ண ஜேபாசm ஜேகசுர பூகைச
அன்mதா
40. mம் O ப்பிவிக்கிRதிmாஜேல இந்தத்
தற் த்தக்கு விட்
41. டுக் வெகாடுத்த கிரா ாவது பாண்டி
ஜேதசத்தில் கரு
42. த்துக் ஜேகாட்கை Oாட்டில் துகவூர்க் கூற்Rத்து
வ
43. ள்கைளக்குளம் கிRா த்துக் வெகல்கைலHாவது
கீள்பா
44. ற்வெகல்கைக கருஜே னிHம் ன் ஜேகாவில்
புஞ்கைசக்கு
45. ம் அர கைmக் ககைரக்கண் ா யுள்வாய்க்கு
ஜே ற்கு வெத
46. ன் பாற்வெகல்கைல ஒச்சந்தட்டுப் புஞ்கைசக்கும்
துகவூர்
47. க் குளக்காலுக்கும் வ க்கு
ஜே ற்பாற்வெகல்கைல குச்சmா 48. குடி
எல்கைலப்புரவுகும் கிளக்கு வ பாற்வெகல்கைல

கீள்ச்ஜேச
49. த்தூர் புஞ்கைசப் புரவுக்கும் வகைளHா ஜேதவர்
குடியிருப்புக்
50. கும் வெதற்கு இப்படி யிகைசந்த
வெபருOான்வெகல்கைலக் குள்ளிட் Oஞ்கைச
51. கைச புஞ்கைச திட்டு தி ல் நிதி நிற்ஜேசப
வெசலதருபாசாmம் அட்சனிH ஆக
52. மிHவெ ன்று வெசால்லப்பட் அட் ஜேபாக
ஜேதச சுவாமிHங்களும் தாmாதி வில
53. H விக்றிHங்களுக்கும் ஜேHாக்கிH ாக சகல
சமுதாHமும் சறுவ ானிH
54. ாக ஆசந்திராற்கம் சீஷ பாரம்பகைரக்கும்
காசி அன்mதாm தற்
55. த்துக்கு விட்டுக் வெகாடுத்தப்படியிmாஜேல
ஆண் னுபவித்துக் வெகாள்ளுவாரா
56. கவும் இந்த தற் த்துக்கு இதம் பண்ணிmவன்
காசியிஜேல சிவப்பிரதிட்கை விட்
57. டுணுப்பிரதிட்கை ஜேகாடி பிரம்
பிரதிட்கை யும் பண்ணி புண்ணிHத்
58. கைத Hகை வாராகவும் இதற்கு
Hாதாவெ ாருவன் அகிதம் பண்ணிmவன்
59. காசியிஜேலயும் ராமீசுரத்திஜேலயும் ஜேகாடி

காராம்பசுகைவயும் ஜேகாடி பி
60. ரா ணாகைளயும் வெகான்R பாவத்கைத
Hகை Hவராகவும் இந்தபடிக்கு கு
61. ர குருபரத் தம்பிராmவர்களுக்கு முத்து
வடுகOாதப் வெபரிH உகை H
62. Hாத் ஜேதவர்கள் இந்த அன்mதாmப் பட் Hம்
எழுதிஜேm துகைரயிலி
63. ருக்கும் வெவள்ளாளரில் வெசாக்கmாத பிள்கைள
கு ாரன் சங்கர OாராHண
64. ன் எழுத்து இந்தப் பட் Hம் வெவட்டிஜேOன்
கைதHல் பாகம் உ
65. ஸ்வதத் தாத்வி குணம் புண்Hம் பரதத்தாநு
பாலOம் பாதத்தாப ஹா
66. ஜேரண ஸ்வதத்தாம் நிஷ்பலம் பஜேவத் உ
8. வெகாடி ங்கலம் வெசப்ஜேபடு
திருவாவடுதுகைR குரு கா சன்னிதாmத்தி ம்
ன்mர் முத்து வடுகOாதர் வெகாண்டிருந்த
இகைணHற்R குருபக்தியின் சான்Rாக
அகை ந்துள்ள ற்றுவெ ாரு ஆவணம் இந்தச்
வெசப்ஜேபடு. கி.பி.1767 ல் ன்mர் முத்து
வடுகOாதர், திருவாவடுதுகைR பண் ார

சன்mதியில் அம்பலவாண சுவாமி பூகை4க்கும்
ஜேகசுவர பூகை4க்கும் உ லாக
சிவகங்கைகச்சீகை யில் உள்ள Oாகமுகுந்தன்குடி
என்R கிரா த்கைத இகைRயிலிHாக
வழங்கிHதற்காm ஆவணம் இந்தச் வெசப்ஜேபடு.
திருவாவடுதுகைR
த்தில் இந்தச் வெசப்ஜேபடு
உள்ளது.
1. சுவத்திஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுரன் அரிHராயிர
தள விபா ன் பாகைசக்குத்த
2. ப்புவராயிர கண் ன் மூவாயிர கண் ன்
கண் Oாடு வெகாண்டு வெகாண் mாடு வெகா ாதா
3. ன் பாண்டி ண் லத் தாபmாசாரிHன்,
ஜேசாள ண் லப் பிRதிட் ாபmாசாரிHன்
4. வெதாண்
ண் ல சண் ப் பிRசண் ன்
ஈளமுங் வெகாங்கும் Hாளபபாணமு எம்
5. ம் ண் லமு ளித்துக் வெகசஜேவட்கை
வெகாண் ருளிH ராசாதி ராசன் ராசபரஜே
6. சுரன் ராச ாத்தாண் ன் ராச குல திலகன் ராH
ராகுத்த மிண் ன் ன்mரில் ன்mன்
7. ருவலர் ஜேகசரி துட் ரில் துட் டூன் துட்
வெOட்டூரன் சிட் ர் பரிபாலmன் ஒட்டிHர்
ஜே ாகந்த

8. விள்த்தான் துலுக்கர் தள விபா ன் வலிHச்
சருவி வழியிற் கானீட்டி தாலிக்கு ஜேவலி யிள
9. ஞ்சிங்கத் தளஞ்சிங்கம் கைவகைக வளOா ன்
ஆற்றுப்பாச்சி க லிற்பாச்சி ஜேசதுOகர்
10. காவலன் ஜேசதுமூல துரந்தரன்
ரா mாதசுவாமி காரிH துரந்தரன்
சிவபூசாதுரந்தான் பாரா
11. சசிங்கம் பரராச ஜேகசரி பட்
ாmங் காத்தான்
பரஜேதசி காவலன் வெசாரிமுத்து வன்னிH
12. ன் ஜேகாடி சூரிHப் பிRகாசன்
வெதாண்டிHந்துகைR காவலன் இந்துகுல
சற்பவெகரு ன் இவுளி
13. பாவடி இவுளி மிதித்ஜேதறுவார் கண் ன்
Oவஜேகாடி OாராHணன்
பஞ்சவர்ணபாவாகை யுகை
14. ஜேHான் துட் நிட் ன் சிட் பரிபாலன் அட்
லட்சுமிவாசன் நித்தி கலிHாணன் னுகு
15. ல வங்கிசன் சாமித்துஜேராகிHள் மிண் ன்
கட் ாரிசாளுவன் அகை க்கலங் காத்தா
16. ன் தாலிக்கு ஜேவலி ரண ஜேகசரி ரணகிரீடி சங்கீத
சாயுச்சிH வித்திHா விஜேmாதன்
17. வெசங்காவிக் குகை ஜேHான் ஜேச த்தகைல விருது

விளங்குமிரு தாளிmான் Oரஜேலாகர்
18. கண் ன் வெபாறுகை க்கு தண் ர் வில்லுக்கு
விகைசHன் ல்லுக்கு வீ ன் பரிக்கு O
19. குலன் சாத்திரத்துக்குச் சகாஜேதவன்
வெகாகை க்குக் கன்mன் அறிவுக் ககத்திHன்
தmத்துக்கு
20. க்குஜேபரன் அனு க்வெகாடி வெகரு க்வெகாடி
புலிக்வெகாடி Hாளிக்வெகாடி சிங்கக் வெகாடி கரக்
21. வெகாடி தப்புலி காரிHங் காத்தான்
திருச்சிங்காசmத்திற்றிரு கள் பதம்ஜேபாற்றி
ராச்சிHபரி
22. பாலmம்பண்ணிHருளாநின்R சாலிவாகm
சகாத்தம் 1691 க்கு ஜே ல் வெசல்லானி 23. mR
விஜேராதி ஸ்ரீ அற்பசி ாதம் 25 உ ஸ்ரீ து அரசு
நிகைலயிட் விகைசH வெரகுOாத சசிவற்mப்
வெபரிH உ
24. கை Hாத் ஜேதவரவர்கள் புத்திரன்
முத்துவடுகmாதப் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரவர்கள் தி
25. ருவாவடுதுகைRப் பண் ாரச் சன்னிதியில்
அம்பலாணசுவாமி பூகைசக்கும் ஜேகசு
26. சர பூகைசக்குந் தற் சாதmம் பட்கை Hங்

வெகாடுத்தபடி பட்கை H ாவது கிரா ங் வெகாடி
ங்
27. கலம் Oாகமுகந்தன்குடிக்கு வ க்கு
மு ஜேவலிக்குந் தாH ங்கலத்துக் எல்கைலக்குந்த
வெதற்கு வி
இரண் ாவது பக்கம்
28. ளாங்குடி எல்கைலக்கு ஜே ற்கு எம் த்துக்கும்
கிழக்கு இந்தப் வெபருOாங் வெகல்கைலக்
29. குள்ப்பட் நிலம் Oஞ்கைச புஞ்கைச ாவகை
ரவகை திட்டுத்தி ல் நிதி நிட்ஜேசம் உள்ப க்
கிரா த்
30. தில் பளவரிப் பலவரி ஜேவண்டுஜேகால்வரி
வெவள்கைளக்குகை வரி வெகாடிக்கால்வரி
31. கத்திப்வெபட்டிவரி ற்Rச் சில்லகைRப்
பலவரிHளும் ஊளிH பாழிHமுஞ்
சறுவ ானிH ாக
32. ச் சந்திராதித்தருள்ளவகைரக்கும்
பரம்பகைரHாகக் கைகHாடிக் வெகாண்டு தற் ம்
பரிபாலm
33. ம் பண்ணிக் வெகாண்டிருப்பார்களாகவும்
இந்தத் தர் த்கைத Hாதாவெ ாருவர்

பரிபாலmம்பண்
34. ணிm ஜேபர்கள் காசியிஜேலயுஞ் ஜேசதுவிஜேலயும்
சிவலிங்கப் பிRதிட்கை யும் ஆயிரம் பிர ப்
35. பிRதிட்கை யும் ஆயிரங் கன்னிகாதாmம்
ஜேகாதாm புண்ணிHமும் வெபறுவாராகவும் இ
36. ந்தத் தற் த்துக்கு அயிதம் பண்ணிm ஜேபர்
இதற்கு வெHதிர் கைRப் பHகைmHகை வாராகவும்
உ
37. இதுவல்லா லு ஜேmக குனூர்
பாவப்பHகைmயுகை Hவராகவும்
38. உ ஆறுமுகம் சகாHம் உ ★
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4. ஆற்காட்டு Oவாப்பின்
ஆட்சி
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை ப் ஜேபாரில் சின்m
Rவர் சீகை யின் வீரம் விகைல ஜேபாகாததால்
ஜேதால்வியுற்R Rவர்கள், வழி O த்தக் கூடிH
தகைலவர் இல்லா ல் தத்தளித்தmர்.
தகைலக்குனிவு ன் ஆக்கிரமிப்பாளரது
ஆட்சிக்குக் கட்டுப்பட்டு O ப்பகைத தவிர
அவர்களுக்கு ஜேவறு வழி எதுவும்
வெதன்ப வில்கைல. ஆmால் அவர்களது உள்ளம்
உகைலக்களம் ஜேபால தன் ாmத்திmால்
வெகாதித்து குமுறிக் வெகாண்டிருந்தது.
சிவகங்கைகக் ஜேகாட்கை யின் பாதுகாப்பிகைm
ஆற்காட்டு Oவாப்பின் பகை களும்
கும்வெபனிHாரது அணிகளும் ஜே ற்வெகாண் m.
Oவாப்பின் நிர்வாகம் சிவகங்கைக ஜேகாட்கை யில்
இருந்து இHங்கத் வெதா ங்கிHது.
ஜேபட்கை களிலும், சுங்கச் சாவடிகளிலும் மிரட்டு
வெ ாழி ஜேபசுகின்R முரட்டு பட் ாணிHர்கள்

காவல் பணியில் ஈடுபட் mர். இவர்கள்
அகைmவரும் Oாள்ஜேதாறும் சிவகங்கைக
அரண் கைmக்கு எதிஜேர உள்ள பரந்த
கை தாmத்தில் சீருகை பூண்டு அணி வகுத்து
ஆங்கிலத் தளபதிகளது உத்திரவுப்படி
பயிற்சிககைள வெசய்து வந்தகைத க்கள் சற்று
விHப்பு ன் கவனித்து வரலாயிmர்.
இந்த கவாத்து கை தாmத்திற்கு அருகில்
அரண் கைm முகப்பிற்கு அண்கை யிஜேலஜேH
புதிதாக அகை க்கப்பட்
ாளிகைகயில் ஆற்காடு
Oவாப்பின் மூத்த கன் உம்தத் உல்-உம்ரா தங்கி
இருந்தார். அவர் சிவகங்கைகச் சீகை யில்
Oவாப்பின் ஜேOர் பிரதிநிதிHாக வெசHல்பட் ார்.
புதிH அரசின் நிர்வாகம் அடுத்தடுத்து பல புதிH
ஆகைணககைளப் பிRப்பித்தது. சிவகங்கைக என்R
வெபHருக்குப் பதிலாக ஹுகைஸன் Oகர்[1] என்R
புதிH வெபHர் அரசு ஆவணங்களில் இ ம்
வெபற்Rm. (Thucidides) ஏற்கmஜேவ இரா Oாதபுரத்தின்
வெபHகைர அலி Oகர் எm ாற்Rம் வெசய்து
இருந்தmர் என்பது குறிப்பி த்தக்கது.)

வெசன்கைmயில் உள்ள Oவாப் வாலா4ா முகம் து
அலியு னும் கும்வெபனிHாரு னும் வெதா ர்பு
வெகாள்வதற்கு ஏற்Rவாறு சீகை நிர்வாக கடிதப்
ஜேபாக்குவரத்து, அங்கு அ லில் இருந்த பாரசீக
வெ ாழியில் கைகHாளப்பட் து. இந்தக்
கடிதங்களில் இஸ்லாமிHரது 'ஹிஜிரி' ஆண்டு
முகைRயும், சர்க்காரது வரவு வெசலவு கணக்கில்
பசலி முகைRயும் புகுத்தப்பட் m. சிவகங்கைக
ன்mர்கள் ஆட்சியில் குடி க்களுக்கு
வழங்கப்பட் நில ான்Hங்கள், தர் ாசmம்,
ஜீவிதஇmாம் ஜேபான்R நிலக்வெகாகை கள்
பறிமுதல் வெசய்Hப்பட்டு புதிH சர்க்காரது
ஆதரவாளர்களுக்கு கவுல்காணி என்R வெபHரில்
வழங்கப்பட் m.[2] புழக்கத்தில் இருந்த
மின்mல் பணம், சுழிப்பணம், சுழிச்சக்கரம்,
ச்சுக்காரர்களது ஜேபார்ஜே ா ஜேOாவா பஜேகா ா
ஜேபான்R OாணHங்ககைள திப்பிழக்கச் வெசய்து
ஆற்காட்டு வெவள்ளி ரூபாகைH அதிகார பூர்வ
OாணH ாக அறிவித்தது. பகைழH
OாணHங்களுக்கும் இந்த புதிH ரூபாய்க்கும்
திப்பில், 1:3 1/2 என்R விகித ஜேவறுபாடு
இருந்தது. ஊர்த் தகராறுககைள தீர்த்து

கைவப்பதற்காக பாரம்பரிH முகைRயில் இHங்கி
வந்த ஊர்ச் சகைப, Oாட் ார்களது
ஊர்ப்வெபாதுசகைப ஆகிHகைவககைள நீக்கிவிட்டு,
Oவாப்பின் அலுவலர்களாm அமில்தார்கள்,
குற்Rங்களுக்கு அபராதமும் தண் கைmயும்
அளிக்கும் நிHாHாதிபதிகளாக ாறிmர்.
Oகை முகைRயில் இருந்து வந்த தலங்காவல்,
ஜேதசகாவல் முகைRகள் அகற்Rப்பட்டு ஊர்களுக்கு
புதிH காவல்காரர்கள் நிHமிக்கப்பட் mர்.
இந்த ாற்Rங்கள் அகைmத்தும் சிவகங்கைக சீகை
க்களுக்கு அன்Rா வாழ்க்கைகயில் பல
இகை ஞ்சல்ககைள எதிர் ஜேOாக்க
வழிவகுத்தது ன், அவர்கள் ஒரு அன்னிH
அரசுக்கு அடிகை க் குடிகளாக இருக்கிஜேRாஜே
என்R ஜேவதகைmகைHயும் வெவறுப்கைபயும்
வளர்த்தm. இHல்பாகஜேவ ரா4விசுவாசமும்
ஜேபார்க்குணமும் மிக்க இந்த சீகை
க்கள்
Oவாப்பின் அலுவலர்களு ன் ஆங்காங்கு
ஜே ாதிmர். Oாளகை வில் இந்த கிளர்ச்சிகள்
சங்கிலிப் பின்mலாக சீகை யின் பல
பாகங்களுக்கு பரவி கூட்டுக் கிளர்ச்சிகளாகப்
பரிணமித்தm. பக்கத்து வெபரிH Rவர் சீகை யின்

ஜேசதுபதி ன்mகைர ஆற்காட்டு Oவாப்பும்
கும்வெபனிHாரும், திருச்சிக் ஜேகாட்கை யில் சிகைR
கைவத்திருப்பகைதப் பHன்படுத்திக் வெகாண்டு,
ஜேசதுபதி சீகை யின் வெதற்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில்
ாப்பிள்கைளத் ஜேதவர் என்R ாவீரன்
தகைலகை யில் க்கள் திரண்டு, Oவாப்பின்
நிர்வாகத்கைதச் வெசHலிழக்கச் வெசய்த சாதகைmகைH
அறிந்தmர். இதmால் எழுச்சியும் ஆர்வமும்
வெகாண்
க்கள் காடுகளில் கூடிmர்.
திண்டுக்கல் சீகை யில் இருந்து ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHாரும், பிரதானி தாண் வராHப்
பிள்கைளயும் சிவகங்கைகச் சீகை க்குத் திரும்ப
இருக்கும் வெசய்திககைள, அது வெதா ர்பாக
அவர்கள் குடி க்களுக்கு அனுப்பியுள்ள ரகசிH
ஒகைலககைளப் படிக்கக் ஜேகட்டு பரவசமுற்Rmர்.
Oவாப்பின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த
ஜேகாட்கை ககைளயும், ஜேபட்கை ககைளயும்
தாக்கிmர். அவர்களி ம் இருந்த வில், ஜேவல்,
வாள், Oாட்டுத் துப்பாக்கிகள் ஆகிHகைவககைள
இந்த தாக்குதலுக்குப் பHன்படுத்திmர்.
பரவலாகத் வெதா ர்ந்த இந்தத் தாக்குதலிmால்
பாதிக்கப்பட் Oவாப்பின் பணிHாளர்கள்,

பத்திர ாm இ ங்ககைளத் ஜேதடிச் வெசன்று
தங்களது பணிககைள ஜே ற்வெகாண் mர். ஆmால்
எத்தகைm Oாட்களுக்கு இவ்விதம் பHத்திலும்
பீதியிலும் கழிக்க முடியும்? Oாட்கள் Oகர்ந்து
வெகாண்டிருந்தm. சிவகங்கைக சீகை
க்களது
அந்நிH எதிர்ப்பு உணர்வும் அதிகரித்துக்
வெகாண்ஜே வந்தது.[3]
இந்த க்களில் சிலர் ராணிHாரது நிகைலகைH
வலுப்படுத்தி Oவாப்பின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து
சிவகங்கைககைH மீட்பதற்கு விருபாட்சிக்கு
புRப்பட்டுச் வெசன்Rmர். இகைவவெHல்லாம்,
சிவகங்கைகச் சீகை யில் Oவாப் முகம் து
அலியின் மூத்த கmது ஜேOரடி நிர்வாகம் என்R
ஜேதர் வெவகு விகைரவில் நிகைலக்கு
வரவிருப்பகைதத் வெதளிவாக எடுத்துக் காட்டிm.
1. ↑ Kadirvelu. Dr. S. - History of Maravas (Thucidides) 1977). P:
164
2. ↑ Military Consultations. Vol.43.1.7.1772. P: 1033

3. ↑ Kadirvelu.Dr.S. - History of Maravas (Thucidides) 1977). P:
165

5. விருபாட்சியில்
ஜேவலுOாச்சிHார்
திண்டுக்கல் ஜேகாட்கை க்கு வ கிழக்ஜேக
பதிவெmட்டுக் கல் வெதாகைலவில் அகை ந்து
இருக்கிRது விருபாட்சி என்R சிற்றுார்.
திண்டுக்கல் சீகை யின் பிரதாm ாm இருபது
பாகைளHங்களில் இந்த பாகைளHமும் ஒன்று.
பதிகைmந்தாம் நூற்Rாண்டின் பிற்பகுதியில்
வி4HOகர ஜேபரரசர்களாக இருந்த, 'விருபாட்ச'
என்R சிRப்பு வெபற்R ன்mர்களது நிகைmவாக
எழுந்த ஊர். வி4H Oகரப் பிரதிநிதிHாக
கா ண் ஜேலசுவரராக, திருச்சிராப்பள்ளியில்
ஆட்சி வெசய்த ல்லிகார்4ுmர், துகைரப்
பகை வெHடுப்பில் அவருக்குத் துகைண புரிந்த
வெதாட்டிH OாHக்ககைரப் வெபருகை ப்படுத்த
அவரால் ஜேதாற்று விக்கப்பட் து என்றும்,
இன்வெmாரு வெசய்திப்படி விசுOாத OாHக்கரால்
வழங்கப்பட் து இந்தப் பாகைளHம் எmவும்
துகைர வெக4ட்டிரில் வகைரHப்பட்டுள்ளது.

[1] பி.எஸ். வார்டு என்பவரது " துகைர
திண்டுக்கல் நிகைmவுகள்" என்R நூலில் இந்தப்
பாகைளHம் சின்mப்ப OாHக்கர் என்R
கம்பளத்தாரரால் நிறுவப்பட் து என்றும்,
இவர்த து தீரச்வெசHல்களால் துகைர OாHக்க
ன்mருக்கு பல ஜேபார்களில் அரிH உதவி வெசய்த
காரணத்திmால் 'திரு கைல' என்R விருது
வழங்கப்பட் து என்றும் வகைரந்துள்ளார்.
அத்து ன் துகைரக் ஜேகாட்கை யின் எழுபத்து
இரண்டு வெகாத்தளங்களில் திரு ஞ்சm வாசல்
என்R வெகாத்தளத்தின் பாதுகாப்பு வெபாறுப்பு
இந்த பாகைளHக்காரரி ம் இருந்தது எmத் வெதரிH
வருகிRது. இந்தப் பாகைளHம் கை சூர் ன்mரது
ஜே லாண்கை க்கு உட்பட் பிRகு, அவரது
பாகைளHத்தின் கப்பத்திகைm உHர்த்திH கைஹதர்
அலியின் ஆகைணகைH எதிர்த்து தள்ளுபடி
வெதாகைககைHப் வெபற்Rார்.
[2]அப்வெபாழுது (Thucidides) கி.பி.1754) இருந்தவர் திரு கைல
ஜேகாதர சின்mப்ப OாHக்கர் என்R தீரர்.
கு முருட்டி ஆற்றின் ககைரயில் ஒரு சிறிH
ண்ஜேகாட்கை வள ாm விகைளநிலங்கள்:
தமிழக Rவர்ககைளப் ஜேபால குடிப்

வெபருகை யும் ாm உணர்வும் மிக்க கம்பளத்து
OாHக்கர்களாm குடி க்ககைளயும் அவர்களது
தகைலவகைரயும் வெகாண் து. இந்த சிறிH ஊகைர
ராணிஜேவலு Oாச்சிHாரும், அவரது குழந்கைதயும்
பாதுகாப்பாக இருப்பதற்கு ஏற்R வெபாருத்த ாm
ஊராக பிரதானி தாண் வராH பிள்கைள ஜேதர்வு
வெசய்தார்.
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாகைரப் பற்றிக்
ஜேகள்வியுற்R அந்த ஊர் பாகைளHக்காரர் மிகுந்த
அனுதாபத்து ன் சிவகங்கைக ராணிக்கும்
பிரதானிக்கும் தக்க வசதிககைள ஏற்படுத்திக்
வெகாடுத்தது ன், திண்டுக்கல் ஜேகாட்கை த்
தளபதியும், கை சூர் ஐதர் அலியின்
கை த்துmரு ாm கைசHத் சாகிபுக்கு அவர்ககைள
அறிமுகப்படுத்தி கைவத்தார். இரா Oாதபுரம்,
சிவகங்கைக ஆகிH Rவர் சீகை களில் இருந்து
ஆற்காட்டு Oவாப்கைப துரத்திHடிப்பதற்கு பகை
உதவி ஜேகாரிH ராணிHாரின் ஜேவண்டுதகைலயும்,
சுல்தான் ஐதர் அலிக்கு பரிந்துகைரயு ன் அனுப்பி
கைவக்கு ாறும் வெசய்தார்.

சிவகங்கைக பிரதானி தாண் வராH பிள்கைள
ராணிஜேவலு Oாச்சிHாருக்காக
சுல்தான் ஐதர்அலி பகதூர் அவர்களுக்கு
08.12.1772 ஜேததியிட்டு அனுப்பிH கடிதம்,[3]
".... ஆற்காட்டு Oவாப், இரா Oாதபுரம்,
சிவகங்கைக ஆகிH இரு :தன்mரசுககைளயும்
ஆக்கிரமித்து அழிகைவ ஏற்படுத்தி
வருகிRார். :அங்கிருந்து தப்பி வந்த Oான் கள்ளர்
தகைலவர்களு ன் காடுகளில் :தங்கி கிளர்ச்சிகைH
வெதா ர்ந்து வருகிஜேRன். இந்த முHற்சியில்
:எmக்கு Hார் உதவி வெசய்தாலும் இன்னும் சிRந்த
சாதகைmககைள :இHற்Rமுடியும். ஆகைகHால்,
தாங்கள் ஐHாயிரம் குதிகைர :வீரர்ககைளயும்.
ஐHாயிரம் ஜேபார் வீரர்ககைளயும் அனுப்பி
கைவத்தால் :அவர்களது படிச் வெசலகைவ Oான்
ஏற்றுக் வெகாண்டு அவர்களு ன் :இகைணந்து
இந்த இரு ச ஸ்தாmங்ககைளயும் மீண்டும்
கைகப்பற்R :இHலும், அத்து ன் துகைரக்கும்
பகை ககைள அனுப்பி கைவத்து :அந்த சீகை
முழுவதும் எதிர் O வடிக்கைகககைளத் வெதா ங்கி
:கைவக்கவும் இHலும். அங்குள்ள

பாகைளHக்காரர்களும் O க்கு :ஒத்துகைழப்பு
Oல்குவார்கள்.
தங்களுக்கு வெசலுத்த ஜேவண்டிH O4ர் பற்றி
பின்mர் முடிவு :எடுத்துக் வெகாள்ளலாம்.
- தாண் வராHப்பிள்கைள,
சிவகங்கைக ச ஸ்தாm பிரதானி.

ன்mர் முத்து வடுகOாதர் வெசப்ஜேபடு (Thucidides) திருவாரூர்
வெசப்ஜேபடு)
இந்தக் கடிதம் அனுப்பிHவெபாழுது, பிரதானி,
வெதாண்
ான் Oாட்டில், சிவகங்கைகச் சீகை கைH
ஒட்டிH பாய்க்குடி என்R கிரா த்தில்
வெதன்mந்ஜேதாப்பு ஒன்றில் தங்கி இருந்தார்.
சிவகங்கைகச் சீகை O ப்புககைள விருபாட்சியில்
உள்ள ராணி ஜேவலுOாச்சிHாருக்கு தகவல்
வெகாடுத்துக் வெகாண்டிருந்தார். அத்து ன்
சிவகங்கைகச் சீகை Oாட் ார்களுக்கும் ஒகைலகள்
அனுப்பி கைவத்து வெதா ர்பு வெகாண்டு இருந்தார்.
சிவகங்கைககைH விடுவிப்பதற்காm முHற்சிகளில்
ஒத்துகைழப்கைபயும் உதவிககைளயும் திரட்டுவதில்
ஈடுபட்டு இருந்தார்.
"... தஞ்சாவூராரும் வெதாண்
ானும் இகைணந்து
O க்கு பகை யும் வெபாருளும் வழங்க சம் தித்து
உள்ளmர். கை சூர் ன்mர் ஐதர் அலிகானின்
பகை யும் இங்கு வரவிருக்கின்Rது. ஆதலால்,
உங்களால் இHன்R அளவு ஜேபார் வீரர்ககைளயும்
பகை க்கலங்ககைளயும் ஜேசகரித்துக் வெகாண்டு
Oம்மி ம் வாருங்கள். Oாம் எல்ஜேலாரும்

இகைணந்து இரா Oாதபுரத்கைதயும்,
சிவகங்கைககைHயும் திரும்ப கைகப்பற்றி
வி லாம்..."
என்று Rவர் சீகை முழுவகைதயும் மீட்பதற்கு
திட் மிட்டு இருப்பகைதத் வெதரிவிக்கும்
வெசய்திகைHக் வெகாண் அவரது ஒகைல ஒன்று
Oவாப்பின் பணிHாளராm வெதாண்டி அமில்தார்
கைகயில் சிக்கிHது.
Rவர் சீகை கைH மீட்பதற்கு பிரதானி
தாண் வராHபிள்கைள கைRமுக ாm முகைRயில்
இHங்கி வருகிRார் என்பகைத அப்வெபாழுதுதான்
கம்வெபனிHார் உணர்ந்தmர். Oவாப்பின் கன்
உம்தத்துல் உம்ராவுக்கு இந்த தகவல்
கிகை த்தவு ன் மிகவும் எச்சரிக்கைகயு ன்
வெசHல்பட் ார். இரவு பகல் என்று பாராது
பிரதானிHார் முHற்சிகைH ஜேதால்வியுRச் வெசய்H
முHன்Rார். தளபதி Oஜீர்கான், தளபதி வெபௌஜேஷர்
ஆகிஜேHாரது துகைண வெகாண்டு
கிளர்ச்சிக்காரர்ககைள ஜேதடிப்பிடிப்பதிலும்,
ஜேகாட்கை ககைள வலுப்படுத்துவதிலும்
ஈடுபட் ார்.

னித வாழ்க்கைகயின் இறுதிப்பகுதி
இHலாத்தன்கை வெகாண் முதுகை . ஒடும்
பாம்கைபயும், துரத்திச் வெசன்று Oசுக்கிக் வெகால்ல
முHன்R அஜேத கால்கள்தான் இப்வெபாழுது
O
ாடுவதற்குக் கூ தளர்Oகை ஜேபாடுகிRது.
மிகுதிHாm பிரHாகைச அகைmத்கைதயும் உ ஜேm
வெசய்து முடிக்க ஜேவண்டும் என்R ஆகைச தாங்க
முடிHாத சுகை !
பிரதானி தாண் வராHபிள்கைள உ ல்
Oலிவுற்Rது. கண்களும் இதHக் கதவுகளும்
இறுக்க ாக மூடிக்வெகாண் m. ண்ணின் மீதும்
ன்mர் மீதும் ாRாத அன்பு வெகாண்டு தளராது
உகைழத்த திHாகி கைRந்து விட் ார்.[4]
பிரதானி தாண் வராH பிள்கைள ன்mர்
சசிவர்ண வெபரிHஉகை Hாத் ஜேதவர் ஆட்சியின்
இறுதியில் கி.பி.1747-ல் சிவகங்கைகப்
பிரதானிHாகப் பணிஜேHற்Rார். அப்வெபாழுது
அவர் சு ார் Oாற்பது வHது உகை Hவராக
இருந்திருக்க ஜேவண்டும். இவரது
அருங்குணங்ககைளயும், ஆற்Rகைலயும் தமிழ்த்
தாத்தா ாக் ர் உ.ஜேவ.சாமிmாகைதHர் அவர்கள்,

"... தாண் வராHபிள்கைள வீரமும், கணக்கில்
நுட்பமும், வெதளிந்த அறிவும், இன்mாகைர
இன்mபடி O த்த ஜேவண்டும் என்R
தகுதியுணர்ச்சியும் ச ஸ்த்தாmத்தின் வளங்ககைள
மிக்கும் வழிககைளHறிந்து முHலும் முHற்சியும்
கைதரிHமும் உகை Hவர். தம்கை அடுத்தவகைரப்
ஜேபால் ஆதரிப்பவர். வெசான்m வெ ாழி தவRாத
வாய்கை உகை Hவர். துட் கைர அ க்கி அஞ்சச்
வெசய்யும் பராக்கிர ம் வெபாருந்திHவர். தமிழ்ப்
புலவர்ககைள ஆதரிக்குந் தன்கை யிmர்."
எm புகழ்ந்து வகைரந்துள்ளார்.[5]
இத்தகைகH ஏற்Rமிகு தமிழ்ப் வெபரு ககைmப்
ஜேபாற்றி புகழ்வது இHல்பு. "எடுக்கும்,
இருநிதியும் வெOல்லாயிரம் கலமுந் தந்ஜேத, Oாடு
கவிகைத வெகாண்டு புகழுற்ஜேRான்" என்று
பாடிHது ன் அல்லா ல், இவகைரப் பாட்டுகை த்
தகைலவmாகக் வெகாண்டு " ான்விடு தூது" என்R
சிRந்த வெசந்தமிழ் இலக்கிHத்கைதஜேH
பகை த்துள்ளார் குழந்கைதக் கவிராHர்,
மிதிகைலப்பட்டி அழகிH சிற்Rம்பலக்
கவிராHரது ஜேபரர். இந்த இலக்கிHத்தில் இருந்து

பிரதானி தாண் வராH பிள்கைள சிவகங்கைகச்
சீகை யில் எத்தகைகH அRப்பணிககைள
நிகைRஜேவற்றி கைவத்தார் என்பகைதயும் அறிந்து
வெகாள்வதற்கு கவிராHரது கவிகைத வரிகள்
பHன்படுகின்Rm.
“ஜேகாலமிகு குன்Rக்குடியிஜேல நீடுழி
காலவெ ல்லாம் நிற்கஜேவ கற்கட்டிக் குளத்தில்
தன்னுற்றுக் காணத் த ாகப் பிரதிட்கை வெசய்து
வெசந்நூல் துகைRHால் சிmகரமும் - வெபான்mால்
படித்துகைRயு பூந்தருவும் கை ந்தருவும் ஜேவதம்
படித்துகைRயு ண் பமும் பாங்காய் - முடித்து கைவத்ஜேத
ஜேபாற்றிH கைவHாபுரியுவெHன்று ஜேபருமிட்டு
Oாற்றிகைசஜேHார் ஜேபாற்றுவள்ளி Oாதருக்ஜேக - ஜேதாற்றுதிmக்
கட் கைளயுந்த துவாதசி க்கட் கைளயுந் கைதப்பூச
கட் கைளயுஜே O த்துங் கங்கைககுலன் - ட்டுவிரி
சீதளிHார் புத்துர்த் திருத்தளிHார் வெகான்கைRவm

Oாதmார் வயிரவOாதருக்கும் - சீத லர்
Oல்ல ங்கைக பாகருக்கு Oம்பும் வயிரவர்க்கும்
வல்ல திருக்ஜேகாட்டி ாதவருக்கும் கல்லிHன்முன் ண் பம் வெOய்விளக்கு
ா திலும் வாகmமும் தண் கைலயு வில்லத்
தள லர்கள் - வெகாண் ஜேதார் நித்திH

கைOமித்திHம் ஜேOH ாய்தாm க்க பத்தியு ஜேm
Hகை த்த பண்பிmான்..."
என்று பிரதானியின் பணிககைள அடுக்கிச்
வெசால்கிRார் கவிராHர்.[6]
ற்றும், பாகஜேmரிக்கு அடுத்து முத்து வடுகOாத
சத்திரம் என்R குடியிருப்பு, ஜேசாழபுரத்திற்கு
ஜே ற்ஜேக திரிHம்பகப் வெபாய்கைக, பரம்கைபக்
குடியில்
ம், சத்திரம், வெகாடிகட்டி அன்mம்
வெகாடுத்ஜேதான் எmப் புகழ்ந்துகைரத்துள்ளார்.
பிரதானி தாண் வராHபிள்கைளயின் ரணம்,
த க்கும் சிவகங்கைகச் சீகை க்கும் ஏற்பட் மிகப்
வெபரிH இழப்பு என்பகைத ராணி ஜேவலுOாச்சிHார்
உணர்ந்தார். ஜேவதகைmHால் துடித்தார். கணவரது
வீர ரணத்திற்கு பிRகு அவகைரயும் அவரது
குழந்கைதகைHயும், காப்பாற்R ஜேவண்டும் என்R
உHர்ந்த இலக்கிகைm வெகாண்டிருந்தவர்
அல்லவா அவர்? அவகைர Oம்பித்தாஜேm இந்த
அந்நிH ண்ணாகிH விருப்பாச்சி சீகை யில்
வாழ்ந்து வருவது? விருப்பாச்சி வாழ்க்கைகக்கு
கை சூர் ன்mரது அனுதாபமும் ஆதரவும்
பின்mணிHாக இருந்த ஜேபாதிலும், விகைரவில்

தாHகம் திரும்பி வி லாம் என்R வலுவாm
Oம்பிக்கைககைH வளர்த்து ஊக்குவித்து வந்ததும்
இந்த பிரதானி தாஜேm? ஆற்காட்டு Oவாப்புக்கு
எதிராக சிவகங்கைக க்ககைளத் திரட்டும்
கடுகை Hாm முHற்சியில் காலவெ ல்லாம்
ஈடுபட்டு இருந்தஜேபாதும், வாரம் தவRா ல்
விருப்பாட்சிக்கு வந்து, சிவகங்கைகச் சீகை யின்
O ப்புககைள ராணிHாருக்கு வெதரிவிப்பகைத அவர்
வழக்க ாக வெகாண்டிருந்தார். அவர் விட்டு
வெசன்R முHற்சிககைள, அவர் வகைரந்துள்ள
திட் த்கைத எவ்விதம் நிகைRவு வெபRச் வெசய்வது,
எத்தகைகH வழி முகைRககைளக் கைகHாளுவது?
இரவு பகலும் இஜேத சிந்தகைmயில் ராணிஜேவலு
Oாச்சிHார் லயித்து இருந்தார். மிகுந்த
உள்ளத்துணிவு ன் உணர்வு பூர்வ ாக Rவர்
சீகை யின் ண்ணுக்கும் ரபுக்கும் உகந்த
வகைகயில் ஒரு முடிவிகைmக் காண முHன்று
வந்தார். வீரத்தின் பரிசாக உருவாm சிவகங்கைகச்
சீகை கைH, மீண்டும் சுதந்திர Oா ாக
ாற்Rாவிட் ால் அங்குள்ள க்களின்
எதிர்காலம் என்mவாகும்? இதற்கு விகை
அரசிHலில் ராணிHார் ஜேOரடிHாக

ஈடுபடுவதுதான்? ஆம். அப்படித்தான்,
ராணிஜேவலு
Oாச்சிHாரும் முடிவு வெசய்தார். பிரதானி
தாண் வராH பிள்கைள விட்டுச் வெசன்R
பணிககைள, குறிப்பாக சிவகங்கைக சீகை யின்
Oாட் ார்கள், ஜேசர்கைவக்காரர்களு ன் ஓகைலத்
வெதா ர்புககைளத் வெதா ர்ந்து வந்தார். த து
கணவருக்கு விசுவாசத்து ன் பணிகள் ஆற்றி
வந்த அந்தரங்கப் பணிHாளர்களாm ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்ககைளயும் ராணிHார் த து புதிH
அரசிHல் பணியில் ஈடுபடுத்திmார்.
விருபாட்சியிலிருந்து சிவகங்கைகச் சீகை Oாட்டுத்
தகைலவர்களுக்கு அனுப்பிH ஓகைலகளுக்கு தக்க
பலன் கிகை த்தது. பிRந்த வெபான்mாட்டின்
விடுதகைலக்கு தங்ககைள ஆகுதிHாக வழங்க
ஜேவண்டும் என்R ஜேவட்கைகயில் சிவகங்கைகச்
சீகை குடி க்கள் பலர், சிறுசிறு குழுக்களாகத்
தங்களது ஆயுதங்களு ன் விருபாட்சி ஜேபாய்ச்
ஜேசர்ந்தmர். ராணிHாகைரச் சந்தித்து தங்களது
விசுவாசத்கைத வெதரிவித்தது ன், அங்ஜேகஜேH
தங்கத் வெதா ங்கிmர். திHாகி முத்து வடுக Oாதர்

சிந்திH இரத்தத்திற்குப் பழி வாங்க ஜேவண்டும்,
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபார்க்களத்தில் வெபற்R
களங்கத்கைத அழித்து புதிH வரலாறு பகை க்க
ஜேவண்டும் என்பஜேத அவர்களது ஜேவட்கைகHாக
இருந்தது. விருபாட்சி பாகைளHத்தில் சிவகங்கைக
Rவர்களது O
ாட் ம் அதிகரித்தது. ராணி
ஜேவலு Oாச்சிHாரது Oம்பிக்கைகயும் வலுத்தது.
சிவகங்கைகச் சீகை கைH மீட்டி வி லாம் என்R
உறுதி அவரது mதில் நிகைலத்தது.
கலித்வெதாகைகயும் புRப்பாட்டும் நிகைmவூட்டும்
காட்சிHாக ராணி Oாச்சிHார் காணப்பட் ார்.
Oாள்ஜேதாறும் காகைல ஜேOரத்தில் வீர ங்கைக
ஜேவலு Oாச்சிHார் சீருகை அணிந்து, ஜேபார்ப்பகை
தாங்கி விருபாட்சி கிரா
ந்கைதவெவளியில்,
சிவகங்கைக Rவர்கள் வெபாருதும் வீர
விகைளHாட்டுக்ககைள பார்கைவயிட் ார். த து
இளகை ப் பருவத்தில், சக்கந்தியிலும்,
அரண் கைm சிறுவHலிலும் த து
பாட் ாmர்களி ம் வெபற்R ஜேபார்ப் பயிற்சி,
களஅணி வகுப்பு, வெபாருதும் வெபாழுது
கைகHாளும் ஜேபார் உத்திகள் - ஆகிHகைவககைள,
அவர்களு ன் பகிர்ந்து வெகாள்ளும் வழக்கத்கைத

முகைRHாக ஜே ற்வெகாண்டிருந்தார். சிவகங்கைகச்
சீகை யில் இருந்து வந்த Rவர்களுக்கு
ராணிHாரது ஊக்கமும் உணர்வும்
Oாட்டுப்பற்கைRயும் ரா4விசுவாசத்கைதயும்
தூண்டும் அகல் விளக்காக அகை ந்தது.
Oாட்கள், ாதங்கள் வரு ங்கள் எm ஏழு
ஆண்டுகள் முடிந்துவிட் m. ராணி
ஜேவலுOாச்சிHாரது முHற்சிகள் முழுகை
வெபறுவதற்காm வாய்ப்பும் வெOருங்கி வந்து
வெகாண்டிருந்தது. ஆங்கிலப் பரங்கிககைளயும்,
ஆர்காட்டு Oவாப்கைபயும், ஒஜேர ஜேOரத்தில்
அழித்து ஒழிக்கும் திட் ம் ஒன்றிகைm ஜே ல்
O த்துவதற்கு கை சூர் ன்mர் கைஹதர் அலி
ஆHத்த ாmார். அப்வெபாழுது சிவகங்கைக
சீகை கைH, ஆற்காட்டு Oவாப்பின் ஆக்கிரமிப்பில்
இருந்து மீட்டுவதற்கு உதவும் பகை ககைளயும்
திண்டுக்கல் ஜேகாட்கை யில் இருந்து, வெபற்றுக்
வெகாள்ளு ாறு கை சூர் ன்mர்,
சிவகங்கைக ராணிக்கு வெதரிவித்தார்.[7] இந்த
இனிப்பாm வெசய்திகைH வெபறுவதற்குத் தாஜேm
இத்தகைm காலமும் காத்திருந்தது!

விருப்பாட்சியில் இருந்து சிவகங்கைக
புRப்படுவகைத திண்டுக்கல் ஜேகாட்கை கிஜேலதார்
கைசHது சாகிபுக்கு ராணிHார் தகவல் வெகாடுத்தார்.
குறிப்பிட் ஜேததிHன்று குதிகைரப்பகை
அணிககைள ஆHத்தம் வெசய்து கைவக்கு ாறு
ஜேகட்டுக் வெகாண் ார். சிவகங்கைக Rவர்
அணிகள் திரண்டு புRப்பட் m. ராணி
ஜேவலுOாச்சிHாரது வெ ய்க்காப்பாளராm ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் தகைலகை யில்,
"எழுந்தது ஜேசகைm, சுழலும்
திரிந்தது பாரின் முதுகு
விழுந்தm கானும் கைலயும்
வெவறுந்தகைர ஆm Oதிகள்"
ஆம்! அந்தப் பகை யின் சுகை வெபாறுக்க
முடிHா ல் நிலத்தின் முதுகு முறிந்தது.
பகை களின் ஜேவகத்தில் காடுகளும் கைலகளும்
நிகைல குகைலந்தm என்று பரணி[8]பாடுவது
ஜேபால இந்த விடுதகைலப் பகை இகைர ஜேவட்
வெபரும் புலி ஜேபால சின்m Rவர் சீகை ஜேOாக்கி
Oகை ஜேபாட் து.

ஜேவதகைmயும் ஜேசாதகைmயும் நிகைRந்த எட்டு
ஆண்டு வாழ்க்கைக ஓ ாm விருபாட்சி, தம்கை
ன்mர் கைmவி என்R நிகைலயிலிருந்து க்கள்
தகைலவிHாக்கிH ஜேகான்mத தலம்,
வீ ணmனுக்கு அகை க்கலம் அளித்த
இராஜே சுவரம் ஜேபான்R அந்த விருபாட்சிகைH நீர்
தளும்பிH கண்களு ன் சில வெOாடிகள்
ஜேOாக்கிmார் ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார், குதிகைர
ஜே லிருந்தவாறு!
அடுத்து பஞ்ச கல்Hாணி ஜேபான்R அந்தக் குதிகைர
வெதற்ஜேக, திண்டுக்கல் ஜேOாக்கி பRந்தது.
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6. மீண்டும் தன்mரசு நிகைல
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார் த து பகை களு ன்
கை சூர் ன்mரது உதவிப் பகை களு னும்
சிவகங்கைக வருகின்R வெசய்திகைHக் ஜேகட்
க்களது உள்ளங்களில் ஆர்வம் நிகைRந்தது.
ஆஜேவசம் மிகுந்தது. சிவகங்கைக Oகரின் ஜே ற்ஜேக
ஜே லுர் சாகைலயில் அவர்கள் திரளாகக் கூ த்
வெதா ங்கிmர். சிவவெகங்கைக அரண் கைmயிலும்
ஜேபட்கை யிலும் பணியில் இருந்த Oவாப்பின்
ஜேசவகர்களுக்கு இந்த வெசய்தி கிகை த்ததும் என்m
வெசய்வது என்று வெதரிHா ல் திகைகத்தmர்.
ஒருவாறு தங்ககைள ஆHத்தம் வெசய்து வெகாண்டு
ராணிHாரது பகை ககைள எதிர்பார்த்து ஜேகாட்கை
வாசலில் குழுமி இருந்தmர். திரளாm க்கள்
கூட் த்கைத ககைலந்து வெசல்லு ாறு உத்திரவு
இட் mர். ஆmால் க்கள் அவர்களது
ஆகைணக்குச் வெசவி சாய்க்கா ல், ஜே ற்ஜேக
காணப்படும் சிறிH புழுதிக் கூட் ம் வெபரிதாகி
வருவகைதஜேH ஆவலு ன் ஜேOாக்கிக் வெகாண்டு
இருந்தmர்.

இரண்டு Oாழிகைக ஜேOரத்தில் வெபரும்
ஆரவாரத்து ன் ராணி ஜேவலுOாச்சிHார், குதிகைர
அணிகள் புகை சூழ சிவவெகங்கைக Oகர்
எல்கைலகைH அகை ந்தார். கட்டுக்க ங்கா ல்
பாய்ந்துவரும் காட் ாறு ஜேபால க்களது
கிழ்ச்சி உச்ச நிகைலகைH அகை ந்தது. Oவாப்பின்
சிப்பாய்கள் மீது ராணிHாரது அணிகள்
பாய்ந்தm. ராணிHாரது குதிகைரப்பகை யும்
அவர்ககைளத் தாக்க முகைmந்தது. சிப்பாய்கள்
அங்கும் மிங்கும் மிரண்டு ஓடிmர். அரசிHாரும்,
இளவரசிHாரும் க்களது
வாழ்த்வெதாலிகளுக்கிகை யில் சிவவெகங்கைக
ஜேகாட்கை க்கு வந்துஜேசர்ந்தmர். ஏழு
ஆண்டுகளுக்கு பிRகு அரண் கைmக்குள்
நுகைழந்த ராணி ஜேவலுOாச்சிHார்
உணர்ச்சிவசப்பட்டு ஒருசில வெOாடிகள்
அப்படிஜேH நின்Rார். த து அன்புக்கணவரு ன்
ஆண்டு பலவற்கைRக் கழித்த இ
ல்லவா அது!
இந்த அழுத்த ாm நிகைmவுத் திரட்டுகளிmால்
தாஜேmா என்mஜேவா ராணி ஜேவலுOாச்சிHார்,
சிவகங்கைக அரண் கைmயில் வெதா ர்ந்து
வாழா ல், அரண் கைm சிறுவHலில் உள்ள

த து மூதாகைதHரது ாளிகைகயில்
வெபரும்பாலும் வாழ்ந்து வந்தார் எmத் வெதரிH
வருகிRது.
ஆயுத பலத்தின் மூலம் க்ககைள அ க்கி
ஆளமுடியும் என்R Oவாப்பிmது அரசிHல்
வெகாள்கைகக்கு கிகை த்த ரண அடி இது.
சிவகங்கைகச் சீகை கைH ராணி ஜேவலுOாச்சிHார்
மீட்டிH வெபாழுது கை சூர் ன்mர் கைஹதர் அலி,
Oவாப்கைபயும் பரங்கிHகைரயும் அழித்து
ஒழிக்கும் திட் த்கைத அ ல்படுத்தும் நிகைலயில்
இருந்ததால் சிவகங்கைக அரகைச ஜேவறு
வழியில்லா ல் அங்கீகாரம் வெசய்தார்.
வீரத்திHாகி முத்துவடுகOாதர் நிகைmவுகள்
அவரது வெOஞ்சத்கைத அழுத்திm. என்Rாலும்
க்களது ஆரவாரம் சிவவெகங்கைக சீகை க்கு ஆற்R
ஜேவண்டிH க கை ககைள அவருக்கு
நிகைmவூட்டிHது. மிகவும் எளிகை Hாm
விழாவில் தmது கள் இளவரசி
வெவள்கைளச்சிகைH சிவகங்கைக அரசின்
அரிHகைணயில் அ ரச் வெசய்து,
முடிசூட்டிHது ன் பிரதானி தாண் வராH
பிள்கைளயின் கைRவுக்கு பின்mர்

அரசிHாகைரயும், இளவரசிகைHயும்
அக்ககைரயு ன் காத்து உதவி வந்த
பணிHாளர்களாm ருது சஜேகாதரர்ககைள
சீகை யின் பிரதானிகளாக நிH mம் வெசய்து
அறிவிப்பு வெசய்தார்.[1] ஸ்ரீரங்க பட்டிmத்திற்கும்,
திண்டுக்கல்லுக்கும் ஓகைலகள் அனுப்பி
கைவத்தார். காலத்தால் வெசய்த Oன்றிக்கு
காலவெ ல்லாம் சிவகங்கைகச் சீகை
க்களும்
கை சூர் ஐதர்அலிக்கு Oன்றிக்க ப்பாடு
உகை Hவராக இருப்பர் என்பகைத அதில்
வெதரிவித்து இருந்தார். பக்கத்து Oாட்டு
வெதாண்
ான் பகைககை யு ன் O ந்து
வெகாள்ளும் வெபாழுது, பல நூறு கை ல்
வெதாகைலவில் உள்ள கன்m Oாட்டு ன்mர் ஐதர்
அலி எவ்வளவு வெபரிH உதவிகைH வெசய்துள்ளார்
எண்ணிப் பார்க்கஜேவ அவரால் இHலவில்கைல!
Oாட்கள் வெ துவாக Oழுவிக் வெகாண்டிருந்தm.
சிவகங்கைக சீகை யில் மீண்டும் இHல்பு
வாழ்க்கைக ஏற்பட் து. க்கள் அச்சமும்
தHக்கமும் இன்றி தங்களது வெதாழில்ககைளத்
வெதா ர்ந்தmர். திருவெOல்ஜேவலிச் சீகை யில்
இருந்து துணி ணிகளும் துகைரயில் இருந்து

தட்டு முட்டு சா ான்களும், தஞ்கைசயில் இருந்து
வெOல் முதலாm தானிHங்களும் வெகாண்டு
வரப்பட்டு சிவகங்கைக ஜேபட்கை யில் நிகைRந்து
இருந்தm. காகைளOாதர் ஜேகாயிலிலும்,
திருக்ஜேகாலக்குடியிலும் நிகழ்ந்த வசந்த
விழாக்களில் க்கள் வெபரும் திரளாக கூடிmர்.
சிராவHலிலும், அரளிப் பாகைRயிலும் ஞ்சு
விரட்டு விழாக்களில் காகைளககைள அ க்க
இகைளஞர்கள் கூட் ம் முகைmப்பு ன் முன்
வந்தmர். சீதளியிலும் ஜேசவல் பட்டியிலும்
Oகை வெபற்R பூச்வெசாரிதல் விழாக்களில் பூகைவHர்
பூத்தட்டுககைள தாங்கி வெபாலிவு ன் வெசன்Rmர்.
இளவரசி வெவள்கைளச்சியின் பிரதிநிதிHாக ராணி
ஜேவலுOாச்சிHார் ஆட்சிHாளராக அகை ந்து
இருந்த வெபாழுதிலும், சீகை யின் நிர்வாக
இHக்கத்திற்கு பிரதானிகள் உதவி வந்தmர்.
இளவரசி வெவள்கைளச்சி திரு ணம் ஆகாத
கன்னிகைகHாகவும், ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார்
கணவகைர இழந்த கைகம்வெபண்ணாகவும் இருந்த
காரணத்திmால் அவர்கள் இருவரும் அரசிHல்
O வடிக்கைககள் வெதா ர்பாm அகைmத்துப்
பணிகளிலும் ஜேOரடிHாக ஈடுப இHலாத

நிகைல. அத்து ன் அன்கைRH சமுதாH
அகை ப்பில், இத்தகைகH உHர்குலப் வெபண்கள்.
தங்களது தனிகை நிகைலகைHத் தவிர்த்து வெபாது
வாழ்க்கைகயில் முழுகை Hாக ஈடுபடுவது
விரும்பத் தகாததாகவும் இருந்தது. வெபண்
உரிகை என்R விழிப்புணர்வு ன்
பாரம்பரிH ாக வந்த ரபுகள் மீறுவகைதயும்
ஏற்று சகித்துக் வெகாள்ளாத சமூக நிகைல.
இத்தகைகH இறுக்க ாm அகச்சூழலில்
அரசிHகைல பிரதானிகள் மூல ாக அரசிHார்
சிRப்பாக O த்தி வந்து இருப்பது அருகை யிலும்
அருகை .
இHல்பாm சிந்தகைmகளுக்கு எதிராm
புரட்சிகர ாm வெசHல்பாடுககைளயும்
ஜேபாக்கிகைmயும் சின்m ருது ஜேசர்கைவக்காரர்
வெகாண்டிருந்தார். க்களது பாராட்டுதலுக்கு
உரிH வெசHல்பாடுகள் அகைmத்கைதயுஜே ,
ராணிஜேவலுOாச்சிHார் ஒப்புதல் வழங்க
ஜேவண்டுவெ m அவர் எதிர்பார்த்தார். குறிப்பாக
பக்கத்து Oாடுகளாm புதுக்ஜேகாட்கை
வெதாண்
ான், இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி ன்mர்
ஆகிஜேHாரது அரசிHல் வெதா ர்கைப பாதிக்கும்

எல்கைல தகராறுககைள ராணிHார்
விரும்பவில்கைல. சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரஜேரா அகைவககைள ாmப்
பிரச்சகைmHாக mதில் வெகாண்டு, Oான்கு
வகைகHாm உபாHங்களில் இறுதிHாm
தண் த்கைத பHன்படுத்த முHன்Rார். இந்த
வெகாள்கைக ஜேவறுபாடுகளிmால் நிர்வாக
இHக்கத்தில் ராணிHாருக்கும் பிரதானிக்கும்
கருத்து ஜேவறுபாடுகள் எழுந்தm.
விகைரவில் அது வளர்ந்து ஒன்றுபட்டு பரம்பகைர
ரா4 விசுவாசம், பகட் ாm வெசHல் திRன்
இகைவககைள பற்றி நிற்கும் க்கள்
அகைmவருக்கும், ராணிHாரது விசுவாசமும்,
பிரதானிகள் ஜேசகைவயும் ஜேவண்டும். ஆmால்
க்களது m நிகைல ாற்Rம் வெபRா ல்
இருந்தால் தாஜேm! Oாளகை வில் அவர்கள் இரு
பகுதிகளாகப் பிரிந்து, ஒரு பிரிவிmர்
ராணிHாகைரயும் இன்வெmாரு பிரிவிmர்
பிரதானிHாகைரயும் சார்ந்து இருந்தmர்.
இத்தகைகH நிகைலயில் தான், ருது
சஜேகாதரர்ககைள ட்டும் குறுகிH வட் த்தில்
நின்று ஜேபாற்றுகின்R பிரிவிmர், கற்பகைmச் சரடு

ஒன்றிகைmத் திரித்து உலாவ விட் mர். விதகைவ
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரும், பிரதானி வெபரிH
ருதுவும் திரு ணம் வெசய்து வெகாண் mர்
என்பது. ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரின் திரு ணம்
மூலம் சிவகங்கைக சீகை
ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்களது வெசாந்த வெசாத்தாகி விட் து
என்பதுஜேபால, வெதரிவித்துக்வெகாள்ள இந்த
கற்பகைm புகைmHப்பட் து. அத்து ன்
ராணிHாரது ஒப்புதல் இல்லா ல் பிரதானிகள்
வெசய்தகைவ அகைmத்கைதயும் நிHாHப்படுத்த
ஜேவண்டும் என்R ஜேOாக்கமும் அந்தக்
கட்டுக்ககைதயில் ஒட்டி இருந்தது. Oாட்டுத்
தகைலவர்கள் Oல்ல காரிHங்ககைளச் வெசய்தார்கள்
என்று கூறுவது, அந்தத் தகைலவர்களுக்கு
வெபருகை யும், புககைழயும் ஜேசர்ப்பது ஆகும்.
இழிந்த வெசHல்ககைள இHற்றிmார்கள் என்Rால்
பழியும் பாதகமும்தான் அவர்களுக்கு ஏற்படும்.
இந்த உண்கை ககைள உணரா ல் இந்தக்
கற்பகைmத் திரு ணம் எத்தகைகH இழிவாmது
என்பகைத சரித்திர புரட் ர்கள் சிந்திக்கஜேவ
இல்கைல.

அன்று ட்டு ல்ல. இன்றும் ஒரு நூலாசிரிHர்,
நூலாசிரிHர்களுக்கு உள்ள
வெபாறுப்புக்ககைளவெHல்லாம்
புRக்கணித்துவிட்டு, த து அழுகிH
கற்பகைmயில் கண் கmவுக் காட்சிHாக,
வெ ாட்கை த் தகைலயு ன் முழங்காகைல
முடிச்சிடும் பணிகைHச் வெசய்துள்ளார். கைகம்கை
நிகைலயில் அந்தபுரத்திற்குள் இருந்த கற்புக்கரசி
ஜேவலு Oாச்சிHாருக்கும், ஐந்து கைmவிகளும்
எட்டுக் குழந்கைதகளும் வெகாண் குடும்பத்
தகைலவரும், அரிH ரா4 விசுவாசம்
வெகாண் வரு ாm வெபரிH ருது
ஜேசர்கைவக்காரருக்கும், புதுகை Hாm திரு ணம்
ஒன்கைRச் வெசய்து கைவத்து அல்ல - எழுதிப்
பார்த்து கிழ்ச்சியுற்று இருக்கிRார், எவ்வித
ஆதாரமும் இன்றி.[2]
இந்த திரு ணம் உ ல் இன்பத்துக்காm
திரு ணம் அல்லவெவன்றும் அற்புத
ரா4தந்திரத்து ன் கூடிH அரசிHல் திரு ணம்
என்றும் அவர் குறிப்பிட்டு இருப்பது
Oகைகப்புக்குரிHது. இந்தப் வெபரும் பழிகைH
ஜேOரடிHாகச் சு த்துவதற்குப் பHந்து அந்த

ஆசிரிHர் துகைரச் சீகை வரலாற்று ஆசிரிHரது
'பூ க ாm ஆங்கிலச் வெசால்கைலயும், அந்தச்
வெசால்லுக்கு, அவருகை H கற்பகைmக்கு ஏற்R
வெபாருள் விரித்து ஆங்கில அகராதிககைளயும்
துகைணக்கு வெகாண்டிருப்பது
பரிதாபத்துக்குரிHதாக உள்ளது.
ராணி ஜேவலுOாச்சிHாரது கவகைல
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாரின் முடிவில்
தந்கைதகைH இழந்து தாHார் ஜேவலு Oாச்சிHாரு ன்
விருபாட்சி ஜேகாட்கை க்குச் சிறுமிHாகச் வெசன்R
வெவள்ளச்சி அழகும் பருவமும் ஒருங்ஜேக திரண்
இளவரசிHாக சிவகங்கைக வந்தாள். திHாகிHாm
ன்mர் முத்து வடுகOாதத் ஜேதவரது சிவகங்கைக
சீகை அரிHகைணயில் அ ர்த்தப்பட்டு அவளுக்கு
முடிசூட்டு விழா Oகை வெபற்Rது அல்லவா?
இந்த அரிH காட்சிகைHக் கண்டுகளித்த அவளது
தாHார் ராணி ஜேவலுOாச்சிHாரது இதHம்
கிழ்ச்சிHால் பூரித்தது.
அஜேத ஜேOரத்தில் தmது வெபண்ணுக்கு ஏற்R
கணவகைmத் ஜேதடிப்பிடித்து திரு ணம் வெசய்து

கைவக்க ஜேவண்டும் என்R கவகைலயும் அவகைரப்
பற்றிக் வெகாண் து.
Oாட்கள் Oழுவிச் வெசன்Rm. இளவரசியின்
பிரதிநிதிHாக சீகை நிர்வாகத்கைத ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHார் கவனித்து வந்தார். இந்த அரசிHல்
பாரத்கைதவி அவருக்கு தmது வெபண்ணின்
திரு ணம் பற்றிH கவகைலஜேH மிகுதிHாm
அழுத்தத்கைத ஏற்படுத்தி வந்தது. வெபண்கைணப்
வெபற்R எல்லா தாய் ார்களுக்கும் ஏற்படும்
இHல்பாm கவகைலதான். ஆmால்
ராணிOாச்சிHாருக்கு தmது களின்
திரு ணத்கைத தாயும் தந்கைதயு ாகவல்லவா
இருந்து O த்த ஜேவண்டிH வெபாறுப்பு
இருக்கிRது.
எங்ஜேக ாப்பிள்கைள ஜேதடுவது? பக்கத்தில் உள்ள
ாப்பிள்கைள பகை
ாத்தூர் வெகளரிவல்லபர்.
கைபHன் Oல்ல ாதிரி. ஆmால் பகை
ாத்தாரில்
அவருக்கு வெசாத்துக்கள் குகைRவு. உRவிmர்களில்
விஜேசஷ ாm வெபரிHவர்களும் இல்கைல. ன்mர்
முத்து வடுகOாதர் கூ ஒருமுகைR - காகைளHார்
ஜேகாவில் ஜேபாருக்கு முன்mர் பகை
ாத்தூரில்

சம் ந்தம் ஏற்படுத்திக் வெகாள்ளலாம் எm கருத்து
வெதரிவித்தார். அதுமுதல் சிறுவmாக இருந்த
வெகளரி வல்லபன், சிவகங்கைக அரண் கைmக்கு
அகைழத்து வரப்பட்டு, பரா ரிக்கப்பட்டு
வந்தான். காரணம் பாட் mார் Oாலு ஜேகாட்கை
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் கிகைளயில் சரிHாm
கைபHன்கள் ஜேவறு Hாரும் இல்கைல. அஜேத ஜேபால்
அவரது சிறிH தாHார் உகை குளம்
பூதக்காள்கிகைளயிலும் சம்பந்தத்திற்கு
தகுதிHாmவர்கள் இல்கைல. தாHார்
இரா Oாதபுரம் அகிலாண் ஈசுவரி வழியில்
இரா Oாதபுரம் ன்mர் முத்துரா லிங்க
ஜேசதுபதிதான் உள்ளார். ஏற்கmஜேவ
விட்டுப்ஜேபாm வெபரிH Rவர் மூலம்
உRவுககைளப் புதுப்பித்துக் வெகாள்ளலாம் தான்!
ஆmால் அவருக்கு அண்கை யில்
திரு ண ாகிவிட் து. O து வெசம்பி Oாட்டுக்
கிகைள Rவர்கள் பலதார ணம் வெசய்து
வெகாள்வதில் சமூகத்தகை கள் இல்கைலதான்.
சிவகங்கைக - இரா Oாதபுரம் இரு அரசுகளின்
சம்பந்தமும் வெபாருத்த ாக இருக்கும்.
என்Rாலும். த க்கு இருப்பது கருஜேவப்பிகைலக்

கன்று ஜேபால ஒஜேர வெபண் பிள்கைள. அவகைள
எப்படி இரண் ாம் தார ாக இரா Oாதபுரம்
ன்mருக்கு திரு ணம் வெசய்து கைவப்பது? அது
சரிHாக இருக்கு ா? தmது கள் ன்mரது
கைmவி - காராணி - ஆmால்...?
இப்படி குழப்ப ாm சிந்தகைmகளில்
ஜேவலுOாச்சிHாரது வெபாழுது கழிந்து
வெகாண்டிருந்தது. இறுதிHாக ராணிHார் மூன்று
ஆண்டுகளுக்குப் பின்mர் ஒரு முடிவிற்கு
வந்தார். இளவரசி வெவள்ளச்சிகைH பகை
ாத்துர்
வெகளரிவல்லபத் ஜேதவருக்கு திரு ணம் வெசய்து
வெகாடுப்பது. அதற்கு முன்mால் சிவகங்கைக
க்களும் அரண் கைm உRவிmர்களும்
சிவகங்கைக ன்mரது வாரிசு வெகளரிவல்லபத்
ஜேதவர் என்பகைத உணர்ந்து வெகாள்ளும் வகைகயில்
அவகைர அரசு விழா ஒன்றில் அறிமுகப்படுத்தி
கைவப்பது
என்பது ராணிHார் முடிவு. அதகைmவெHாட்டி
காகைளHார் ஜேகாவிலில் பகை
ாத்தார்
வெகளரிவல்லப ஒய்Hாத் ஜேதவருக்கு இளவரசு
பட் ம் சூட் ப்பட் து. அஜேmக ாக Oாட்டுத்

தகைலவர்கள் அகைmவரும் அங்கு வந்து
ஜேசர்ந்தmர். சிRப்பாm வழிபாடுகள்
முடிந்தவு ன் ஜேகாயில் ண் பத்தில்
இ ப்பட்டிருந்த இருக்கைகயில் இளவரசர்
வெகளரி வல்லபகைர இருக்கச் வெசய்து
பிரதானிகளும் Oாட்டுத் தகைலவர்களும்
ரிHாகைத வெசலுத்தி இளவரசகைர வணங்கிmர்.[3]
சில ாதங்கள் வெசன்Rm. சிவகங்கைகப்
பிரதானிகளுக்கு இளவரசர் வெகளரி வல்லபகைர
பிடிக்கவில்கைல. இதற்காm காரணங்ககைளத்
வெதரிவிக்கும் ஆதாரம் எதுவும் கிகை க்கவில்கைல.
கள ஆய்வின்வெபாழுது கிகை த்த ஒஜேர வெசய்தி,
பிரதானி ருது ஜேசர்கைவக்காரர்களது க்கள்
பகை
ாத்துார் வெகளரி வல்லபத் ஜேதவரது
அனு தி இல்லா லும், அவகைர அகைழத்துச்
வெசல்லா லும் பகை
ாத்துர் காட்டில் அவர்கள்
ஜேவட்கை HாடிHகைதவெHாட்டி எழுந்த விஜேராத
mப்பான்கை ஜேH அவர்களது விஜேராதப்
ஜேபாக்கிற்குக் காரணம் எmத் வெதரிH வருகிRது.
பிந்கைதH நிகழ்வுகளுக்கு இதுஜேவ சரிHாm
காரண ாக அகை தல் ஜேவண்டும்.

ஆmால், வெசல்வ ரகுOாதன் ஜேகாட்கை
ஆவணங்கள் ஜேவறு வித ாm வெசய்திககைளச்
வெசால்லுகின்Rm.[4] Oாலுஜேகாட்கை வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரது மூன்Rாவது கைmவி
ஜேகாவானுர் Oாச்சிHார் மூலம் பிRந்த பூவுலகுத்
ஜேதவர் அரண் கைm Hாகைm ஒன்றின் மீது
அ ர்ந்து சிவகங்கைகயில் இருந்து Oாலு
ஜேகாட்கை க்குத் திரும்பிக் வெகாண்டு இருந்தார்.
ஏற்கmஜேவ பூவுலகுத் ஜேதவர் மீது வெபாRாகை யும்
குஜேராதமும் வெகாண்டிருந்த சிவகங்கைக
அரண் கைmப் பணிHாளர் அகை ப்பம்
வெவள்கைளக்காலுகை Hார், இந்தக் காட்சிகைHக்
காணச் சகிக்காதவராக ஆத்திர கை ந்து, Oாட்டுத்
துப்பாக்கிHால் குறிபார்த்து பூவுலகுத்
ஜேதவகைரச்சுட்டுக் வெகான்று விட் ார்.
அப்வெபாழுது சிவகங்கைக ன்mரும் பூவுலகுத்
ஜேதவரது ஒன்றுவிட் தகை Hmாரு ாm
சசிவர்ணப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர், உ ல்
Oலிவுற்று இருந்தார். தம்பி பூவுலகுத் ஜேதவரின்
படுவெகாகைல பற்றி உரிH O வடிக்கைக
எடுப்பதில் தா த ாகி விட் து.

Oாலுஜேகாட்கை ப் பாகைளHக்காரரது பங்காளியும்,
பகை
ாத்துர் பாகைளHக்காரரு ாm ஒய்Hத்
ஜேதவர், Oாலுஜேகாட்கை ப் பாகைளHத்தின் முதல்
பாகைளHக்காரர் வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவரது
சஜேகாதரர் திHார் அழகத் ஜேதவர். பகை
ாத்தூர்
பாகைளHத்தின் தகைலவர். இவரது கன் ஒய்Hாத்
ஜேதவர் பூவுலகுத் ஜேதவரது படுவெகாகைலகைHச்
சகித்துக் வெகாள்ள
இHலாதவராக, Oாலுஜேகாட்கை பாகைளHக்காரர்
குடும்பத்துக்கு ஏற்பட் வெபருத்த
அவ ாm ாகக் கருதி, துடிதுடித்தார்.
உ mடிHாகத் த து ஏவலர்ககைள அனுப்பி
அகை ப்பம் வெவள்கைளக்காலுகை Hாகைரப்
பிடித்து வரு ாறு வெசய்தார். அவகைரக்
வெகாடுகை ப்படுத்திக் வெகான்Rார். வெபரும்பாலும்
இந்த நிகழ்வுகள் சசிவர்ணத் ஜேதவரது ஆட்சிக்
காலத்தின் இறுதியில் நிகழ்ந்து இருக்க
ஜேவண்டும். வெவள்கைளக்காலுகை Hாரது
க்கள்தான் ருது சஜேகாதரர்கள் என்பகைத,
“அ ப்ப பிடி வெவள்கைளக்காலுகை Hாரீன்R
அண்ணன் தம்பி யிரு ருதும்..."

என்R “சிவகங்கைகச் சீகை கும்மி” வெதா ர்கள்
(Thucidides) பக்கம் 10) உறுதி வெசய்கின்Rm. பகை
ாத்தூர்
ஒய்Hத் ஜேதவரது இரண் ாவது கன் வெகளரி
வல்லபத் ஜேதவரின் பிரதானி ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்களுக்கும் வெகளரி வல்லபத்
ஜேதவருக்கும் இகை யில் பகைககை நிலவிHதற்கு
இந்தப் பாரம்பரிH பழிவாங்கும் பகைககை
உணர்வு ஒன்ஜேR ஜேபாது ாm காரணம் தான்.
Oாளகை வில் ராணி ஜேவலுOாச்சிHார் த து
ககைள பகை
ாத்துார் வெகளரி வல்லபருக்கு
திரு ணம் வெசய்து வெகாடுப்பது பற்றி
பிரதானிகளு ன் ஆஜேலாசகைmகலந்த வெபாழுது,
பிரதானிகள் இருவரும் இந்த சம்பந்தத்கைத
ஆட்ஜேசபித்தmர். சிவகங்கைகச் சீகை
ன்mரது
ரு கmாவதற்கு முற்றிலும் தகுதி இல்லாதவர்.
முரட்டுத்தmமும், அரசகுடும்பத்திற்குரிH
ஜேmாபாவமும் அற்Rவர் வெகளரி வல்லபர்
என்பது பிரதானிகளது முடிவு. றுப்பு. த து
களது திரு ணத்திற்கு இப்படிவெHாரு
ஆட்ஜேசபகைண வரக்கூடும் என்பகைத ராணி
ஜேவலுOாச்சிHார் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்கைல.
பிரதானிகளது ஒத்துகைழப்பு இல்லா ல் இந்த

திரு ணத்கைத எப்படி முடிப்பது...? மிகுந்த m
ஜேவதகைmHால் ராணி தத்தளித்தார்.
சில ாதங்கள் வெசன்Rm. ஒரு Oாள் வெகளரி
வல்லப ஜேதவர் பிரதானிகளால் காகைளHார்
ஜேகாவிலில் சிகைR கைவக்கப்பட்டுள்ளார் என்R
வெசய்தி ராணிHாருக்கு கிகை த்தது. இது பற்றி
பிரதானிகளி ம் ஜேகட் வெபாழுது, வெகளரி
வல்லபர் சிகைRயில் கைவக்கப்ப வில்கைல
என்றும், சிவகங்கைகச் சீகை கைHக் கைகப்பற்றி
மீண்டும் சிவகங்கைக இரா Oாதபுரம் வெகாண்
ஒருமுகப்படுத்தப்பட் , ஜேசது Oாட்கை
அகை க்க முHலும் இரா Oாதபுரம்
முத்துரா லிங்க ஜேசதுபதி ன்mரு ன் வெகளரி
வல்லபர் ஓகைலத் வெதா ர்பு வெகாண்டு
இருப்பதாகவும், இது சம்பந்த ாm
விசாரகைணக்காக அவகைர காகைளHார் ஜேகாவிலில்
தனிகை ப்படுத்தி கைவத்து இருப்பதாக
வெதரிவித்து ராணிHாரது குற்Rச்சாட்கை
ழுப்பி
விட் mர். வெகளரி வல்லபர்
பிரதானிகளுக்கிகை யில் ஏற்பட் இந்தப்
பகைககை க்குரிH காரணம் என்m என்பது அறிHத்
தக்கதாm ஆவணம் எதுவும் கிகை க்கவில்கைல.

வெவள்ளச்சி Oாச்சிHாரது திரு ணம் பற்றி
மீண்டும் ராணிHார் பிரதானிகளி ம் குறிப்பிட்
வெபாழுது, தக்க ாப்பிள்கைள ஒருவகைர அவர்கள்
ஜேதடி வருவதாகவும் விகைரவில் ராணிHாருக்கு
முடிவாm தகவல் அளிப்பதாகவும்
வெதரிவித்தmர். ராணிHார் ஜே லும்
கவகைலப்பட் ார். ஆmால், அவரால்
பிரதானிககைள மீறி எதுவும் வெசய்H
முடிHவில்கைல.
சில Oாட்களுக்குப் பிRகு, சிவகங்கைகச் சீகை யின்
நிலக்கிழார்களில் ஒருவராm சக்கந்தி ஜேதவரது
கன் ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்.
இளவரசிக்கு ஏற்R ாப்பிள்கைளவெHன்றும்,
பகை
ாத்துார் ஜேபான்று Oாலு ஜேகாட்கை க்
குடும்பத்து ன் வெOருங்கிH உRவு வெகாண் வர்
இல்கைலவெHன்Rாலும், வெசம்பிOாட்டுக்
கிகைளகைHச் ஜேசர்ந்த Rவர் என்பகைதயும்
வெதரிவித்தmர். ஜே லும் தா தப்படுத்துவதிmால்
எந்த ாற்Rமும் ஏற்படும் சூழ்நிகைல இல்கைல
என்பகைத அரசிHார் உணர்ந்தார். சக்கந்தி
சம்பந்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தார். அவருக்கு
மிகப் வெபரிH கவகைலHளித்து வந்த இளவரசிHார்

திரு ணம் சக்கந்தி ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரு ன் நிகழ்த்தப்பட் து.[5]
திரு ணம் என்று குறிப்பிட் ாஜேல இரு தரப்பில்
Hாராவது ஒரு தரப்பிmருக்கு உள்ளக் குமுRல்கள்
இருப்பது இHல்பு. இந்தத் திரு ணம் ராணி
ஜேவலு Oாச்சிHாரது mக் கவகைலயின் ஒரு
பகுதிக்கு தீர்வாக அகை ந்தாலும், அவர்
விரும்பிHபடி பகை
ாத்துாராரு ன் சம்பந்தம்
கைவத்துக்வெகாள்ள இHலவில்கைல! இது ஜேபால
இன்னும் அவரது எண்ணங்களுக்கு எதிராக
என்mவெவல்லாம் O க்குஜே ா என்பது
ராணிHாருக்கு ஏற்பட் கவகைல. அடுத்தடுத்து
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7. ருது ஜேசர்கைவக்காரர்கள்
முக்குலத்ஜேதாரின் ஒரு பிரிவிmர் அகம்படிHர்
எmப்படுபவர்கள். தமிழகத்தின் வெதன்
ாவட் ங்களிலும் ஜேசாழOாடு, வெகாங்கு Oாடு
ஆகிH பகுதிகளிலும் இந்த க்கள் வெதாகுதியிmர்
வாழ்ந்து வந்தmர். ஆmால், இவர்கள் மிகுதிHாக
இரா Oாதபுரம், சிவகங்கைகச் சீகை
ன்mர்களது
பணியில் இருந்து வந்துள்ளmர். ஆதலால்
இவர்கள் தங்ககைள வெசம்பிOாட்டு Rவர்கள்
என்று வெசால்லிக் வெகாண் mர் எm ஆசிரிHர்
தர்ஸ் ன் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜே லும், இRந்து
ஜேபாm ன்mரது ச லத்கைத தீர்த்தம் வெகாண்டு
குளிப்பாட்டுதலும், இRந்தவரின் வாரிசு ஜேபால
இடுகாட்டிற்கு தீச்சட்டி எடுத்துச் வெசல்லும்
உரிகை யும் உகை Hவர்களாகவும் இவர்கள்
இருந்தmர். [1] குற்ஜேRவல் முதல் பகை க்கலம்
தாங்குதல் வகைரயிலாm பல அலுவல்ககைள,
பணிககைள, ஜேசகைவககைளச் வெசய்து வந்த
காரணத்திmால் இந்த க்களது வெபHரில்
"ஜேசர்கைவ” என்று சிRப்பு விகுதியும் ஜேசர்ந்து

வெகாண் து. இந்த க்களில் வெபாருளாதார
நிகைலயில் உHர்ந்தவர்கள் “பிள்கைள”ப்
பட் மும் வெபற்று இருந்தmர். இதற்கு எடுத்துக்
காட் ாக புதுச்ஜேசரி துபாஷ-ம் வள்ளலு ாm
ஆmந்த ரங்க பிள்கைளகைHயும், சிவகங்கைகப்
பிரதானி தாண் வராH பிள்கைளகைHயும்
பாதிரிHார் வெபளச்சி வகைரந்துள்ளார்.[2] கள்ளர்,
Rவர், அகம்படிHர், வெ ல்ல வெ ல்ல
வெவள்ளாளர் ஆயிmர் என்R ஆன்ஜேRார் வழக்கும்
அகைத உறுதி வெசய்கிRது. ஆmால், பதிவெmான்று,
பன்னிரண் ாம் நூற்Rாண்டுக்
கல்வெவட்டுக்களில் இவர்கள் 'அகம்படி முதலி'
என்ஜேR குறிப்பி ப்பட்டுள்ளmர்.[3]

இரா Oாதபுரம் சீகை முக்குளத்தில் பழனிHப்ப
ஜேசர்கைவ என்பவருக்கு பிRந்த வெவள்கைள ருது,
கறுத்த ருது என்று ஆண் க்கள், பின்mர்
வெபரிH ருது, சின்m ருது, என்R வெபHர்களில்
சிவகங்கைக ன்mர் முத்து வடுகOாதரது
அந்தரங்கப் பணிHாளர்களாகப் பணிHாற்றிmர்.
சிவகங்கைக சரித்திரக் கும்மியும், அம் ாகைmயும்
இந்த சஜேகாதரர்களின் தந்கைதகைH அ ப்பம்
வெவள்கைளக்காலுகை Hார் என்று
குறிப்பிட்டுள்ளm. வெசல்வ ரகுOாதன்ஜேகாட்கை
ஆவணங்களிலும், வெவள்கைளHக்காலுகை Hார்,
சசிவர்ணத் ஜேதவரது அகை ப்ப பணியில்
இருந்தகைதத் வெதரிவிக்கிRது. இந்த உ ன்
பிRப்புகளின் பாட்டியும் ன்mர் சசிவர்ணத்
ஜேதவரது அரண் கைmயில் பணிHாற்றிHதாக
வெபளச்சி பாதிரிHாரது ஆய்வுகைரயில்
காணப்படுகிRது. கி.பி.1781-ம் ஆண்கை ச் ஜேசர்ந்த
ஜேசதுபதி ன்mரது அனு ந்தக்குடி
ஒகைலச்சாசmம் ஒன்றில் சாட்சிக்
கைகவெHாப்பமிட்டுள்ளவர் "வணங்காமுடி
பளநிHப்பன் ஜேசர்கைவ" என்பவர்.[4]

ருது ஜேசர்கைவக்காரர்களது தந்கைத வெ ாக்கைகப்
பழனிHப்ப ஜேசர்கைவக்காரர் ஜேசதுபதி ன்mரி ம்
தளபதிHாக இருந்து இருக்க ஜேவண்டும் எm
வெபாருத்த ற்R ஊகத்கைதப் பற்றிக்வெகாண்டு
ருது ஜேசர்கைவக்காரர்களது பாரம்பரிHப்
வெபருகை கைH நிகைலOாட் நூலாசிரிHர் ஒருவர்
முHன்று இருப்பது விHப்பாக உள்ளது.
வரலாற்றுப் புகழ் வெபற்R இந்த சஜேகாதரர்கள்,
வெதா க்கத்தில் முத்து வடுகOாதரது
அரண் கைmப் பணிHாளர்களாக, ஜேவட்கை க்குச்
வெசல்லும்வெபாழுது, ஜேவட்கை Oாய் பிடித்துச்
வெசல்பவர்களாகவும் அகை ப்பக்காரர்களாகவும்
இருந்தmர் எm பல நூலாசிரிHர்களால்
குறிப்பி ப்பட்டுள்ள இந்த உண்கை கைH
கைRப்பதற்கு, ன்mர்
முத்துவடுகOாதர்ஆட்சிக்காலத்தில் இந்த ருது
சஜேகாதரர்கள் அரண் கைm சிறுவHல்,
உறுதிக்ஜேகாட்கை என்R சிற்றுர்களின்
4மீன்தார்களாக ஆக்கப்பட் வர் என்றும்,
கி.பி.1780-ல் ஆற்காட்டு Oவாப் ஆட்சியில்
இருந்து மீட்கப்பட் சில Oாட்களிஜேலஜேH
சிவகங்கைகச் சீகை கைH அவர்கள் ஆளும்படி

ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார் விட்டுக் வெகாடுத்து
விட் ார் என்றும் அவர் வகைரந்துள்ளார்.[5] இந்த
ாவெபரும் சரித்திரப் புரட்டிகைm எழுதுவதற்கு
அந்த ஆசிரிHருக்கு ஆதார ாக இருந்த
வரலாற்றுச் சான்று எது என்பது வெதரிHவில்கைல.
எவ்வித ஆதாரமும் இல்லா ல் அவர்
வகைரந்துள்ள எத்தகைmஜேHா வெசய்திகளில்
இதுவும் ஒன்று எmக் வெகாள்ள ஜேவண்டிHதாக
உள்ளது. இதுவகைர Hாரும் வெசால்லாத
வெசய்திககைளச் வெசால்லி "சிRப்பு" வெபR
ஜேவண்டும் என்R ஆகைச ஜேபாலும். தமிழகத்தில்
மூஜேவந்தரும், பின்mர் பல்லவரும், கைRந்த
பின்mர், குறுநில ன்mர்களாகவும்,
சிற்Rரசர்களாகவும் ஜேவளிர்களாகவும் வாழ்ந்த
நிலக்கிழார்ககைள கி.பி.1378 - முதல் கி.பி.1736
வகைர பாகைளHக்காரர்களாகவும், அவர்களது
கைகப்பற்றில் இருந்த வெசாந்த நிலப்பரப்கைப
பாகைளHங்களாகவும், வி4HOகர பிரதிநிதிகளும்,
துகைர OாHக்க ன்mர்களும் அறிவித்து
இருந்தmர். ஆற்காட்டு Oவாப்புகளின்
ஆட்சியிலும், அஜேத பாகைளHங்கள் அல்லது
பாகைளHப்பட்டு முகைRதான், கி.பி.1801 வகைர

வெதா ர்ந்தது. பதிவெmட் ாம் நூற்Rாண்டில்
ஜேசதுபதி Oாட்டிலும், சிவகங்கைகச் சீகை யிலும்
பாதுகாப்பு நிகைலயில் “பாகைளHங்கள்” தான்
இருந்தm. “4மீன்களும்” “4மீன்தாரி முகைRயும்”
அப்வெபாழுது இல்கைல. இந்த வ
ாநில
அகை ப்பு முகைRகைH தமிழகத்தில் ஆங்கிலக்
கிழக்கிந்திH கம்வெபனிHார் தான்
பத்வெதான்பதாவது நூற்Rாண்டின் வெதா க்கத்தில்
புகுத்திmர். வரலாற்று நிகைல இப்படி இருக்க,
ன்mர் முத்து வடுகOாதர் அரண் கைm
சிறுவHல், உறுதிக்ஜேகாட்கை 4மீன்ககைள
ஏற்படுத்தி அகைவகளுக்கு ருது சஜேகாதரர்ககைள
4மீன்தாரர்களாக நிH mம் வெசய்தார் என்று
உண்கை க்கு ாற்R ாக எழுதி இருப்பகைத
எப்படி Oம்புவது?
இதகைmப் ஜேபான்ஜேR ராணிஜேவலுOாச்சிHார்
கி.பி.1780-இல் சிவகங்கைகச் சீகை கைH மீட்
சிலOாட்களில், பிரதானிகளாm ருது
சஜேகாதரர்களி ம், சீகை கைH அளித்துவிட் ார்
என்பதும், இஜேத சிவகங்கைக நூலாசிரிHரது
சரடுகள் ஆகும். இந்த புரட்டுக்கள் எந்த
அளவிற்கு உண்கை க்கு புRம்பாmது என்பகைத

சிவகங்கைக அரசிHல் நிகழ்வுகள் வெதளிவாக
அறிவுறுத்துகின்Rm. சிவகங்கைகச்
சீகை யிலிருந்து ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைக (Thucidides) ஆண்டுத்
வெதாகைக) ஆற்காட்டு Oவாப்பிற்குச்
வெசலுத்தப்ப ாத காரணத்திmால், தளபதி
புல்லர்ட் ன் தகைலகை யில் கி.பி.1783-ல்
கும்வெபனிHாரது பகை ப்பிரிவு ஒன்று
சிவகங்கைகக்கு அனுப்பப்பட் து.[6] இந்தப்
பகை எடுப்கைப முறிHடிக்க பிரதானிகள்,
முதலில் திட் மிட்டு காகைளHார் ஜேகாயில்
பகுதியில் பத்தாயிரம் Rவர்ககைள திரட்டிH
வெபாழுதும், பின்mர் தங்களது திட் த்கைத
ாற்றிக்வெகாண்டு, தங்களது எ4 ானிக்காக,
பிரதானிகஜேள தளபதி புல்லர்ட் னி ம்
Oாற்பதிmாயிரம் ரூபாய் வெசலுத்திmர் என்பகைத
தமிழ்Oாடு அரசு ஆவணக்காப்பக ஆவணங்கள்
ட்டு ல்லா ல் அவெலக்ஸாண் ர் வெOல்சன்,
ஜேபராசிரிHர் ராகை4Hன் ஆகிH நூலாசிரிHர்கள்
தங்களது நூல்களில் குறிப்பிட்டுள்ளmர்.
கி.பி.1789-ல் கும்வெபனித் தளபதி ஸ்டுவர்ட்,
ராணி ஜேவலுOாச்சிHாருக்கு எதிராm
பிரதானிகளது கலகத்கைதH க்கிHதும்.[7] கி.பி.

1789 Oவம்பரில் ஆற்காட்டு Oவாப்பும்,
கும்வெபனிHாரது வெசன்கைm கவர்mரும் ருது
சஜேகாதரர்ககைள சிவகங்கைக சீகை ப்
பிரதானிகளாக அங்கீகரித்ததும்[8] ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHாகைர பதவி விலகு ாறு வெசய்து சக்கந்தி
ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவகைர
சிவகங்கைக ன்mராக அங்கீகரித்ததும்[9] கி.பி.
1802 பிப்ரவரியில் அவர்Oாடு க த்தப்படும்
வகைர, ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவஜேர
சிவகங்கைக ன்mராக இருந்தார்.[10] என்பதும்
வரலாற்று உண்கை .
இந்நிகைலயில், சிவகங்கைக ா ன்mராக ருது
சஜேகாதரர்கள் கி.பி.1780 முதல் கி.பி. 1801 வகைர
வெதா ர்ந்து இருபத்து ஒரு வரு ம் இருந்து
வந்தmர் என்று வகைரந்து இருப்பது எவ்வளவு
வெபாருத்த ாmது என்பது சிந்திக்கத்தக்கது.
இந்தப் வெபரிH வெபாய்Hாm சரித்திரப்
புரட்டுக்ககைளப் புRக்கணித்துவிட்டு மீண்டும்
சிவகங்கைகச் சீகை வரலாற்கைRத் வெதா ர்ஜேவாம்.
புதிH அரசு ஏற்பட்டு மூன்று ஆண்டுகள் நிகைRவு
வெபறும் நிகைல. Oவாப்பிற்கு சிவகங்கைக

சீகை யில் இருந்து அவரது ஜே லாண்கை கைH
திக்கும் வகைகயில் வெசலுத்தப்ப ஜேவண்டிH
“ஜேபஷ்குஷ்” வெதாகைகயில் ஒரு பணம் கூ
வெசன்கைmக்குச் வெசல்லவில்கைல. Oவாப்
ஆஜேலாசகைm வெசய்தார். வழக்கம்ஜேபால்
கும்வெபனிHாரி ம் பகை உதவிகைH Oாடிmார்.
ஆmால் சிவகங்கைக சீகை க்கு வெசல்லும் வழியில்
உள்ள தஞ்சாவூர் சீகை முழுவதும் கை சூர்
ன்mர் கைஹதர்அலியின் ஆக்கிரமிப்பில்
அல்லவா உள்ளது? கும்வெபனிHார் Oவாப்பிற்கு
உதவ முடிHாது காலங்க த்தி வந்தmர். ஆmால்
கி.பி. 1783-ல் திப்பு சுல்தானு ன் பரங்கிHர்
உ ன்பாடு கண் தால் கை சூர் பகை கள்
ஜேசாழOாட்டில் இருந்து திரும்பப்வெபற்Rm.
இப்வெபாழுது கும்வெபனிHார் தளபதி புல்லர் ன்
தகைலகை யில் சில பகை ப்பிரிவுககைள
சிவகங்கைகக்கு ஜே லுரர்வழிHாக அனுப்பி
கைவத்தmர்.
அந்தப் பகை Hணிகள் 4.8.1783-ஆம் ஜேததிHன்று
சிவகங்கைககைH அகை ந்தm. ஜே லுரில் இருந்து
சிவகங்கைகச்சீகை வெசல்ல ஜேவண்டிH வழி
விவரங்ககைள தஞ்கைசயில் இருந்த

சுல்லிவனி மிருந்து வெபற்று வந்த தளபதி
புல்லர் ன், த து பகை களில் வெபரும் பகுதிகைH
ஜே லுாரில் தங்கி இருக்கு ாறு வெசய்துவிட்டு,
அங்கிருந்து கிழக்ஜேக இருபது கல் வெதாகைலவில்
உள்ள சிவகங்கைகக்கு ஒரு சிறு அணியு ன்
புRப்பட்டுச் வெசன்Rார். இப்வெபாழுது அந்த
தளபதியின் அறிக்கைககைHப் பார்ப்ஜேபாம்.
“... தகவல் வெதரிந்ததும், இரு ருதுகளும்,
இகைளH ரா4ாகைவ அகைழத்துக் வெகாண்டு
காகைளHார் ஜேகாவில் காட்டிற்குள் வெசன்று
விட் mர். அங்கு பதிmாயிரம் ஜேபர்ககைளத்
திரட்டிmர். எmது வெசால்கைல தித்து ஊருக்கு
திரும்பி வரு ாறு வெதரிவித்ஜேதன்.
அத்து ன் பாக்கித் வெதாகைகயு ன் பக்கத்தில்
உள்ள சர்க்கார் கிரா ங்ககைளத் தாக்கி
அழி ாmம் வெசய்ததற்காக ரூ.
90,000/உ mடிHாகச் வெசலுத்த ஜேவண்டும் எmக்
ஜேகாரிஜேmன். தவறிmாஜேலா, இதகைm
நிகைRஜேவற்Rாவிட் ாஜேலா அவர்களது
காட்கை யும், ஜேகாட்கை கைHயும் தாக்கி சீகை யில்
இருந்து அவர்ககைளத் துரத்துஜேவன் என்று

வெதளிவுபடுத்திஜேmன். இந்துக்களுக்கு உரிH
உணர்வு ன் அவர்கள் Oாற்பதாயிரம் ரூபாகைH
ட்டும் வெசலுத்திHது ன் பாக்கி வெதாகைகக்கு
தக்க வெபாறுப்பு வெகாடுத்தmர்.[11]
இவ்விதம் தmக்கு ஏற்ப விருந்த ஒரு
பHங்கர ாm அழி ாmத்தில் இருந்து
சிவகங்கைகயின் புதிH அரசு தன்கைm
அப்வெபாழுது தற்காத்துக் வெகாண் து.
ஆற்காட்டு Oவாப்பு ன் 2.12.1781 கும்வெபனிHார்
வெசய்து வெகாண் உ ன்பாட்டின் படி Oவாப்
வெசலுத்த ஜேவண்டிH க ன் பாக்கிக்காக
Oவாப்பிற்கு வர ஜேவண்டிH வரு ாmங்ககைள
வசூலிக்கவும், அவற்றில் ஆறில் ஒரு பங்கைக
Oவாப்பின் உபஜேHாகத்திற்கு வெகாடுத்து விட்டு
பாக்கித் வெதாகைககைH க ன் பாக்கியில் வரவு
கைவத்துக்வெகாள்ளக் கூடிH உரிகை கைH,
கும்வெபனிHார் வெபற்று இருந்தmர்.[12] இந்த
பணிக்வெகm நிH mம் வெசய்Hப்பட்டிருந்த
கும்வெபனிHாரது குழு ம் குறுநில
ன்mர்களி மும் பாகைளHக்காரர்களி மும்
வசூல் பணிகைHத் வெதா ர்ந்தது. இந்தக் குழு ம்

Oவாப் வெபாறுப்பில் இருந்த திருப்புவmம்
பகுதிகைH சிவகங்கைகக்கு திருப்பிக்
வெகாடுத்தது ன், Oவாப்பிற்கு வெசலுத்த
ஜேவண்டிH ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைகயின் அளவிலும்
ாற்Rம் வெசய்தது. இகைவகளுக்கு பிRகும்
சிவகங்கைக சீகை யில் இருந்து ஜேபஷ்குஷ்
வெதாகைக ஏதும் வரவில்கைல என்பகைத அறிந்த
Oவாப் ஆத்திரம் அகை ந்தார். சிவகங்கைககைH
அ க்கி வெதாகைககைH வெபறுவதற்கு கி.பி. 1786இல்
கும்வெபனிHாரது உதவிகைH Oாடிmார். ஆண்டுத்
வெதாகைககைH வசூலிப்பதற்கு ஒவ்வெவாரு
முகைRயும் ஆயுதப் பகை கைH அனுப்புவது
என்பது அபாHகர ாmது எm கும்வெபனிHார்
Oவாப்பிற்கு அறிவுறுத்திmர்.[13]
ஜேவறு வழியில்லா ல் வெபாறுகை யு ன் இருந்த
Oவாப்பிற்கு Oல்லவெதாரு வாய்ப்புக் கிட்டிHது.
கி.பி. 1788-ல் ராணி ஜேவலுOாச்சிHாருக்கும் ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்களுக்கும் இகை யில் பிணக்கு
உச்ச நிகைலகைH எட்டிHது. சிவகங்கைகக் குடிகள்
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரது விசுவாசிகளாக

ஒரு பிரிவிmரும், பிரதானி சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரருக்கு விசுவாசிகளாக ற்வெRாரு
பிரிவு ாக பிளவுபட்டு நின்று
அப்வெபாழுகைதக்கப்வெபாழுது கைககலப்பில்
ஈடுபட்டு வந்தmர். இந்த பிணக்கு
வெபரிதாவதற்கு அடிப்பகை காரண ாக
இருந்தது சிவகங்கைகப் பிரதானி சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் ராணியின் அனு தி இல்லா ல்,
ஒரு சிறு எல்கைலத் தகராறில் சிவகங்கைக
பகை Hணிககைள வெதாண்
ான் சீகை க்குள்
அனுப்பி கைவத்தது.[14] வெதாண்
ான் சீகை யின்
வெபரும்பாலாm க்கள் கள்ளர் இmத்தவராக
இருப்பதாலும், அவர்களு ன் பல வித
வெதா ர்புககைள கைவத்துள்ள சிவகங்கைக
சீகை யின் கணிச ாm எண்ணிக்கைகயிலாm
கள்ளர் இm க்களது குஜேராதத்கைத வளர்க்கும்
வெசHலாக ராணிHார் இதகைmக் கருதிmார்.
Oாளுக்குOாள் இந்த கருத்து ஜேவற்றுகை அரசிHல்
Oலன்களுக்கு அப்பாற்பட் தாக, தனிப்பட்
வெசல்வாக்கிகைmக் ஜேகாடிட்டுக் காட்டும் ஊகை ப்
ஜேபாராக உருவெவடுத்தது. இதகைm அறிந்து
ஆற்காட்டு Oவாப் ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாகைர

வெதா ர்பு வெகாண்டு உரிH தகவல்ககைளப்
வெபற்Rார்.
Oவாப் முகம் து அலியின் கணிப்பில்,
சிவகங்கைகப் பிரதானி சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரர், சிவகங்கைக அரசின் தகைலகை ,
வெபண்ணாக இருப்பதால், த து அதிகார
வரம்கைப மீறிH முகைRயில் O ந்துள்ளார்
என்பது. இந்தக் கருத்திகைmப் பின்mர் கடித
மூலமும் கும்வெபனித் தகைலகை க்கு
வெதரிவித்தார். என்Rாலும் சிவகங்கைகச் சீகை யில்
வெபR ஜேவண்டிH ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைகயிகைm உரிH
தவகைணயில் வெபறுவதற்கு என்m வெசய்Hலாம்
என்பகைதயும் தீவிர ாகச் சிந்தித்து வந்தார்.
உ ஜேm தmது பிரதிநிதி ஒருவகைர ஆற்காடு
Oவாப் சிவகங்கைகக்கு அனுப்பி ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHாரது பாதுகாப்கைப பலப்படுத்தவும்
அவரது நிர்வாகத்திற்கு உதவுவதற்கு உரிH
ஏற்பாடுககைள வெசய்Hவும் ராணிHாரு ன் ஒரு
உ ன்பாடு வெகாண் ார்.[15] இதகைm அறிந்த
பிரதானிகள் ராணிHாரது பரிவாரங்களு ன்
ஜே ாதிmர். முடிவு ராணிHார் ஜேவறு வழியின்றி

ஜேகாட்கை வாசகைல மூடிவிட்டு ஜேகாட்கை க்குள்
பாதுகாப்பாக இருந்தார். இந்த தகவல்
கிகை த்தவு ன் Oவாப் கும்வெபனி கவர்mகைரத்
வெதா ர்பு வெகாண் ார்.
இஜேதா. 10.2.1789-ல் Oவாப் முகம் து அலி
வெசன்கைmக் ஜேகாட்கை யில் உள்ள கவர்mருக்கு
அனுப்பிH கடிதம்.[16] “அன்புள்ள Oண்பஜேர!
சிவகங்கைகச் சீகை யில் வசூல் பணியில்
ஈடுபட்டுள்ள மீர்குத்புதீன்கான் ற்றும் இதர
ஊழிHர்களி மிருந்து எmக்கு தகவல்
வந்துள்ளது. சின்m ருது சு ார் பத்து முதல்
பன்னீராயிரம் ஜேபர்களு ன் சிவகங்கைகக்
ஜேகாட்கை கைHச் சூழ்ந்து இருக்கிRான். அங்கு
வெபாறுப்பில் உள்ள குத்புதீன்காகைmக் வெகான்று
ஜேகாட்கை கைHக் கைகப்பற்R ஜேவண்டும் என்R
முHற்சியில் இந்தத் தகவல் வெவளியில்
வெசல்லா ல் தடுப்பதற்கு, சிவகங்கைகயில்
இருந்து வெசல்லும் வழிகள் அகைmத்கைதயும்
மூடியுள்ளான். இந்த வழிகளில் வெசல்லும்
சர்க்காரது அஞ்சல் ஜேசவகர்ககைளக் கூ

காHப்படுத்தி வெகான்று ஜேபாடும் நிகைலயில்
இருக்கிRான்.
“ துகைர, இரா Oாதபுரம், வெதாண்
ான்
சீகை களில் சில கிரா ங்ககைளச் சூகைRHாடி,
அங்வெகல்லாம் அகை திகைHயும் இHல்பாm
வாழ்க்கைககைHயும் சீரழித்துள்ளmர்.
கிளர்ச்சிககைளச் வெசய்து வருகின்Rmர். இவரும்,
இவரது தகை Hன் வெபரிH ருதுவும் முந்கைதH
சிவகங்கைக ன்mரி ம் எடுபிடிHாக, ன்mர்
ஜேவட்கை க்குச் வெசல்லும்வெபாழுது ஜேவட்கை
Oாய்பிடித்துச் வெசல்பவர்களாக இருந்தவர்கள்.
பிRகு தmது எ4 ாmது வெசாத்துக்ககைளக்
வெகாள்கைளயிட் து ன், அந்தச் சீகை கைH Oாம்
கைகப்பற்றிH வெபாழுது வத்தலக்குண்டுவிற்கு
ஓட் ம் பிடித்தmர். O ந்து முடிந்த ஜேபாரின்
வெபாழுது கை சூரின் சுல்தான் கைஹதர் அலியு ன்
திரும்பி வந்து, இரா Oாதபுரம், துகைர,
வெOல்கைல, சிவகங்கைகச் சீகை ககைளக்
வெகாள்கைளயிடுவதற்காக அவர்கள்
நிHமிக்கப்பட் ார்கள்.

துகைரக் ஜேகாட்கை கைHத் தாக்கி 4ஜே தார்கள்
முத்துராகைவயும் பு4ங்கராகைவயும்
வெகான்Rது ன் இரா Oாதபுரம்
ஜேகாட்கை கைHயும் தாக்கிmர். கவர்mர்
க்கார்டினி நிர்வாகத்தின் வெபாழுது மிகவும்
இழிவாm முகைRயில் சிவகங்கைகச் சீகை
ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைகயிகைmத் தங்களது வெசாந்த
காரிHங்களுக்குப் பHன்படுத்திmர். அடிக்கடி
இந்த பாக்கித் வெதாகைககைHச் வெசலுத்தும்படி
ஜேகட்டும் அதகைm வெசலுத்த றுத்து வந்தது ன்
அந்த வெதாகைகயிகைmக் வெகாண்டு தங்களது
நிகைலயிகைm உHர்த்திக் வெகாண்டு எmது
கட் கைளககைளயும் புRக்கணித்துவிட் mர்.
இப்வெபாழுது, இரா Oாதபுரம் சீகை யில் பல
ஊர்ககைளக் வெகாள்கைளயிட்டுள்ளmர்.
குடி க்களில் ஒருவகைரக் வெகான்று பலகைரக்
காHப்படுத்தி இருக்கின்Rmர். இந்த அதீத ாm
வெகாடுகை யிmால் அந்தச் சீகை முழுவதும்
கிளர்ச்சி பரவியுள்ளது. தடுக்க இHலாத இந்த
வெகாடுகை ககைள சகித்துக் வெகாள்ள இHலாத
நிகைலயில் க்கள்

உள்ளmர். வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவகைரயும்
விகைசH வெரகுOாத ஜேதவரது கைmவிகைHயும்,
மிகவும் வெகாடுர ாm முகைRயில் சிகைR கைவத்து
இருப்பது ன் அவர்களுக்கு
ஜேதகைவHாmவற்கைRக் கூ வெகாடுக்காததால்
அவர்கள் ஓடிவந்து சிவகங்கைக ஜேகாட்கை க்குள்
பாதுகாப்பிற்காக புகுந்து வெகாண்டுள்ளmர்.
அவர்ககைளத் தங்களி ம் ஒப்பகை க்கும்படியும்
தவறிmால், அவர்ககைள வன்முகைRயில்
விடுவித்துச் வெசல்வதாக பHமுறுத்தி
இருக்கின்Rmர்.
"இதகைmப் ஜேபான்ஜேR. முன்mர் ஒருமுகைR
ன்mரது உRவிmர் ஒருவர். சின்m ருதுவின்
அ ாவடிக்கு அஞ்சி துகைரச் சீகை க்கு ஓடிmார்.
ஆmால் சின்m ருது அவகைரப் பிடித்து
வரு ாறு வெசய்து அவகைரக் வெகான்று ஜேபாட் ார்.
இப்வெபாழுது அஜேத சூழ்ச்சிகைH. அந்தப்
பாகைளHக்காரர் ற்றும் அந்தப் வெபண் ணி
மீதும் கைகHாண்டுள்ளார். சின்m ருதுவின் இந்த
முரட்டுச் வெசHல்கள் சர்க்காரது வெதற்கு
ாவட் ங்களில் மிகுந்த குழப்பத்கைதயும்,
இகை ஞ்சகைலயும், வரி வசூலில் எmக்கு

இழப்கைபயும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதmால்
கும்வெபனிHாருக்குச் வெசலுத்தஜேவண்டிH
தவகைணத் வெதாகைகக்கு Oான் இரவும் பகலும்
மிகவும் சிர ப்படுகிஜேRன்.
"ஆதலால், இரண்டு மூன்று பகை அணிககைள
அனுப்பி கட்டுக்க ங்காத அந்த னிதகைmத்
தண்டித்து சிவகங்கைகச்சீகை , அதன் முந்கைதH
இHல்பு நிகைலக்கு வெகாண்டுவந்து சாந்திகைHயும்
ச ாதாmத்கைதயும் ஏற்படுத்து ாறு ஜேகட்டுக்
வெகாள்கிஜேRன்."
Oவாப்பின் கடிதத்தில் கண்டுள்ள புகார்ககைளப்
ஜேபான்று இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி
ன்mருகை H கடிதம் ஒன்றிலும் கும்வெபனி
கவர்mருக்கு வெதரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இரா Oாதபுரம் சீகை ப் பகுதிககைள சிவகங்கைகப்
பிரதானி தாக்கி இருப்பது, ஜேசதுபதி ன்mரது
உRவிmர்களாm சிவகங்கைக ன்mகைரயும்,
ராணிHாகைரயும் சிகைRயில் கைவத்து இம்சிப்பது
என்பகைவககைளப் பிராதாm ாக குறிப்பிட்டு,
இத்தகைகH வெகாடுகை ககைளக் ககைளவதற்கு
இரா Oாதபுரம் Rப்பகை கள்,

கும்வெபனிHாருக்கு உதவக் காத்து
இருப்பதாகவும் ஜேசதுபதி ன்mர் குறிப்பிட்டு
இருந்தார்.[17] இந்தக்கடிதங்கள்வெதா ர்பாக,
கும்வெபனிHாரும் Oவாப் முகம் து அலியும்
தங்கள் பகை ககைளச் சிவகங்கைகக்கு அனுப்ப
ஆHத்தம் வெசய்தmர். Oவாப்பின் பிரதிநிதிகளாm
மீர்முத்தபர்கான், ஹூகைசன்கான் ற்றும் கர்mல்
ார்டின், புதுக்ஜேகாட்கை த் வெதாண்
ான்,
இரா Oாதபுரம் Rவர்கள்
ஆகிஜேHாரது உதவிககைளப் பHன்படுத்திக்
வெகாள்ளவும் முடிவு வெசய்Hப்பட் து.
கும்வெபனித் தளபதி ஸ்டுவர்ட்டின் தகைலகை யில்
பகை அணிகள் 29.4.1789 ஜேததி திருப்பத்துார்
ஜேகாட்கை கைH அகை ந்தm. புதுக்ஜேகாட்கை யில்
இருந்து வந்த வெதாண்
ாmது மூவாயிரம்
வீரர்களும் இந்த அணிகளு ன் இகைணந்து
வெகாண் mர். 8.5.1789 ஜேததி சிவகங்கைக வந்து
ஜேசர்ந்தது.[18] பின்mர் இரா Oாதபுரத்தில்
இருந்து தளபதி ார்டின் தகைலகை யில் உள்ள
அணியும் இவர்களு ன் சிவகங்கைகயில் ஜேசர்ந்து
வெகாண் து. ராணிகைHச் சந்தித்துப் ஜேபசிH
தளபதி ஸ்டுவர்ட், த து அணிகளு ன்

அங்கிருந்து முன்ஜேmறிHது. 13.5.1789-ம் ஜேததி
வெகால்லங் குடிகைHத் தாக்கிHது. மிக
வெOருக்க ாm காட்டு அரகைணயும்
ண்சுவர்ககைளயும் வெகாண் சிறிH ஊர் அது.
அங்கு திரண்டு இருந்த ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்களது ஆதரவாளர்கள்
துப்பாக்கிககைளப் பHன்படுத்திச் சண்கை
இட் mர். பயிற்சியும் மிகுந்த ஜேபார்
அனுபவமும் மிக்க கும்வெபனிப் பகை களின்
தாக்குதகைலச் ச ாளிக்க இHலா ல் ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்கள் கிழக்ஜேக மூன்று கல்
வெதாகைலவில் உள்ள ரா
ண் லம் காட்டுப்
பகுதிக்குப் பின் வாங்கிmர். Oவாப்பின்
அணிகைHச் ஜேசர்ந்த தளபதி முத்தபர்கான்
14.5.1789-ல் Oகை வெபற்R ஜேபாரில் எதிரியின்
குண்டுகளால் காHமுற்Rார். பன்னிரண்டு ஜேபர்
உயிர்துRந்தmர். வெகால்லங்குடி ஜேகாட்கை
இப்வெபாழுது தளபதி ஸ்டுவர்ட்டின் கைகவசம்
வந்துவிட் து.
வெகால்லங்குடி ஜேகாட்கை பிடிப்கைப ராணி
ஜேவலுOாச்சிHாரது வெவற்றிHாகக் கருதிH இருபது
Oாட்டுத் தகைலவர்கள் பிரதானிகளது அணியில்

இருந்து விலகி ராணியி ம் வெசன்று வாழ்த்து
வெதரிவித்தmர். என்Rாலும் இந்த O வடிக்கைககள்
ராணி ஜேவலுOாச்சிHாருக்கு முழுகை Hாm
ஆறுதகைல அளிக்கவில்கைலவெHன்பகைத அவர்
19.5.1789 ஜேததிHன்று தளபதி ஸ்டுவர்டிற்கு
வகைரந்த
ல் வெதரிவிக்கின்Rது.[19] இஜேதா
அந்த
லின் வெ ாழிHாக்கம்:
" ன்mர் வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவரது
குடும்பத்திmர் தங்களது வணக்கத்கைத
வெதரிவித்துக் வெகாள்கின்Rmர்.
"தாங்களும் Oவாப் முத்தபர்கானும் எம்கை
சிவகங்கைகயில் சந்தித்தவெபாழுது. நீங்கள்
இருவரும் எmது எதிரிகைH அ க்கி, எmது
சீகை யில் இருந்து துரத்திHடிக்கப் ஜேபாவதாகத்
வெதரிவித்தீர்கள். இரண் ாவது Oாள் இங்கிருந்து
வெசன்று வெகால்லங்குடிகைHக் கைகப்பற்றிHவு ன்
இருபது கிரா ங்ககைளச் ஜேசர்ந்த Oாட்டுத்
தகைலவர்கள், ருதுவின் அணியில் இருந்து
விலகி என்னி ம் வந்தார்கள். அவர்ககைளச்
சின்கைmHாவின் (Thucidides) ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத்ஜேதவர்) முகாமிற்குச் வெசல்லு ாறும்,

சீகை யில் குழப்பத்கைத விகைளவித்துக்
வெகாண்டிருக்கும் ருதுவின் ஆட்ககைளத்
தண்டிப்பதற்கு, அவர்க்கைளப் பிடித்துக்
வெகாடுக்கு ாறும் அவர்களுக்கு
ஆகைணயிட்ஜே ன். ஆmால், மீர்குத்புதீன்கான்,
அவர்களுக்ஜேகா அவர்ககைளப் ஜேபான்று ஏதிரியின்
முகாமில் இருந்து திரும்பி வருபவர்களுக்ஜேகா,
Oாம் ஜேசர்த்து வெகாள்வது பற்றி சரிHாm அறிவுகைர
வழங்கவில்கைல. அதmால், அவர்கள் இந்தச்
சீகை கைH Oவாப் எடுத்துக் வெகாண்டு எங்களது
குடும்பத்தின் பரம்பகைர உரிகை ககைளப்
புRக்கணிக்கிRார் என்று அவர்கள்
நிகைmக்கின்Rmர். மீண்டும் அவர்கள் ருது
அணிக்குச் வெசன்றுவி விரும்புகின்Rmர்.
“சிறிது காலத்திற்கு முன்mர், சர்க்காரி த்தும்
(Thucidides) ஆற்காட்டு Oவாப்பி த்தும்) என்னி த்தும்
முரண்பா ாக O ந்து வெகாண் mர். இதகைm
வெதரிவித்து இருந்ஜேதன். இதன் காரண ாக,
என்கைmக் குத்புதீன் கானின் வெபாறுப்பில்
இருத்தி கைவத்து அவர் மூலம் சீகை யின் முழு
நிருவாகத்கைதயும் என்னி ம் ஒப்பகை க்க
ஆற்காட்டு Oவாப் விரும்பிmார். இதன்

வெதா ர்பாக, Oான் சிவகங்கைகக்கு வந்து
தங்கிஜேmன். இது சம்பந்த ாக, Oவாப்
வழங்கியுள்ள பர்வாmா (Thucidides) அரசு கட் கைள)கைH
ஆ4ர்படுத்த சித்த ாக இருக்கிஜேRன்.
"தற்ச Hம், இந்தச் சீகை யின் ஒரு பகுதி ட்டும்
சர்க்காரது நிர்வாகத்தில் இருந்து வருவது எmக்கு
வருத்தத்கைத அளிக்கிRது. சீகை யில் கள்ளர்களது
வெதாந்தரவு மிகுந்து விட் து. Oவாப்பும்
கும்வெபனிHாரும் எmக்கு உதவிHாக இருந்தmர்.
எmக்கு ரிHாகைத அளித்து ஜேOர்கை யு ன்
O ந்து வெகாள்ளு ாறு ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்ககைள உறுதியு ன்
அறிவுறுத்திmர். ஆmால் அவர்கள் எmக்கு
ஏ ாற்Rத்கைதத்தான் அளித்தmர். இப்வெபாழுது
Oான் Oவாப்பின் கவுகைல ஏற்று இருக்கிஜேRன்.
நீங்களும் Oவாப்பும் சீகை கைHப்
வெபாறுப்ஜேபற்றுக் வெகாள்ள எmக்கு உதவ
ஜேவண்டும். குத்புதீன்கான் மூல ாக அவருக்கு
ல் அனுப்பி உள்ஜேளன். ஜேபஷ்குஷ்
வெதாகைககைHயும் காணிக்கைககைHயும்
வெசலுத்துவதற்கும் அதற்காm வெபாறுப்பும்
வெகாடுப்பதற்கு.

"இதகைmஜேH நீங்கள் Oவாப் முத்தபர்கானி ம்
பரிந்துகைரத்து, சீகை யின் நிர்வாகத்கைத ஏற்றுக்
வெகாள்ள சம் திக்கும்படி வெசால்ல ஜேவண்டிHது.
Oான் Oவாப்பின் கவுல் உத்திரகைவ ஏற்று
இங்குவந்துள்ஜேளன். அவர் நிர்வாகத்கைத
ஏற்றுள்ளார். அதmால் ஏற்ப க்கூடிH புகழும்
பழியும் அவகைரச் சார்ந்தது. Oான் Oவாப்பின்
குழந்கைத, தங்களது முகாமில் உள்ள சின்கைmHா
ஜேதகைவHாm விவரங்ககைளத் தங்களி ம்
வெதரிவிப்பார்." ராணி ஜேவலுOாச்சிHாரது
ஜேகாரிக்கைக வெபாது நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட் தாக
இருப்பதால், இதில் தகைலயி விரும்பவில்கைல
என்R கருத்துகைரயு ன் இந்தக் கடிதத்கைத
21.5.1789 ல் வெசன்கைm கவர்mருக்கு தளபதி
ஸ்டுவர்ட் அனுப்பி கைவத்தார்.[20]வெதா ர்ந்து
ஜேபார்ப்பணியில் ஈடுபட் ார். அவரது இலக்கு
ருது ஜேசர்கைவக்காரர்ககைள அ க்கி ஒடுக்குவது
ட்டும்தாஜேm!
வெதா ர்ந்து, துகைர, திருச்சி, தஞ்கைச ஆகிH
ஜேகாட்கை களில் இருந்து பகை Hணிகள் தளபதி
ஸ்டுவர்ட்டின் உதவிக்கு வந்து ஜேசர்ந்தm.
ஆதலால் கும்வெபனி பகை கள் இன்னும் கிழக்ஜேக

முன்ஜேmறி காகைளHார் ஜேகாவில்
பகுதியிலிருந்தும் ருது ஜேசர்கைவக்காரர்களது
பகை ககைளத் துரத்தி அடித்தmர்.[21] அவர்கள்
வ க்ஜேக பிரான் கைலகைH ஜேOாக்கி ஓடிH
பின்mர், அங்கிருந்து திண்டுக்கல் சீகை க்குள்
வெசன்றுவிட் mர்.[22] சிவகங்கைகச் சீகை
வரலாற்றில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப்
பின்mர் O க்கவிருக்கும் அரசிHல் ாற்Rத்கைத
முன்கூட்டி எச்சரிக்கைக வெசய்யும் அகை Hாள
நிகழ்வாக உற்பாத ாக தளபதி ஸ்டுவர்ட்டின்
வெகால்லங்குடி, காகைளHார் ஜேகாவில்
பகை வெHடுப்பும் ருது சஜேகாதரர்களது
ஜேதால்வியும் அகை ந்துவிட் து. அடுத்த ஐந்து
ாதங்கள் சிவகங்கைகச் சீகை யில் அகை தி
நிலவிHது.
சிவகங்கைகச் சீகை ப் பாதுகாப்பிற்கு ஆங்கிலப்
பகை Hணிகள் சிவகங்கைக ஜேகாட்கை யிலும்
வ க்கு எல்கைலகளிலும் நிகைலத்து நின்Rm.
சீகை யில் இHல்பு நிகைல நிலவிHதால்,
அகைவகள் படிப்படிHாக திருச்சிக்
ஜேகாட்கை க்குத் திரும்பப் வெபற்Rm. வழக்கம்
ஜேபால் சிவகங்கைக, திருப்பத்தார் ஜேகாட்கை களில்

ட்டும் Oவாப்பின் பகை Hணி நிகைல
வெகாண்டிருந்தது.
மீண்டும் ருதுவின் குழப்பம்
ஐந்து ாதங்களுக்குப் பின்mர், திண்டுக்கல்
சீகை யில் திரட்டிH வெபரும்பகை யு ன் திரும்பி
வந்த ருது ஜேசர்கைவக்காரர்கள் திருப்புத்துார்
ஜேகாட்கை கைHக் கைகப்பற்றிmர்.[23] ராணி
ஜேவலுOாச்சிHாஜேரா அல்லது ஆற்காட்டு
Oவாப்பின் அலுவலர்கஜேளா சிறிதும் எதிர்பாராத
நிகழ்ச்சி. சிவகங்கைகக் ஜேகாட்கை ப் பாதுகாப்பில்
முகைmந்து நின்Rmர். வெசன்கைmக்கும் தகவல்
வெசன்Rது. Oவாப் கும்வெபனித் தகைலகை கைHத்
வெதா ர்பு வெகாண் ார். ருது சஜேகாதரர்ககைள
அழிப்பதற்கு ற்றுவெ ாரு பகை வெHடுப்பிகைmக்
ஜேகாரிmார். இந்தமுகைR கும்வெபனிHார் மிகவும்
தHங்கிmர். இப்வெபாழுது ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்கள் கை சூர் ன்mர் திப்புவின்
உதவிகைHHல்லவா வெபற்று வந்துள்ளmர்.
கி.பி.1783-ல் திப்புவு ன் வெசய்து வெகாண்டுள்ள
உ ன்பாட்கை மீறுவதற்குரிH நிகழ்ச்சிHாகி
விடும் என்பது அவர்கள் கருத்து. ருது

ஜேசர்கைவக்காரர்களு ன் ஜேபாகைரத்
வெதா ங்கிmால், அவர்களுக்கு கை சூர் ன்mரது
உதவியும் வெதா ரும் அல்லவா! இந்த
எதிர் கைRHாm சிந்தகைmயிmால் Oவாப்
அதிர்ச்சியுற்Rார். சிவகங்கைகச் சீகை அரசிHல்
என்m ஆவது? ஏற்கmஜேவ பாக்கி பட்டுப்ஜேபாm
ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைக வசூல்? ஒன்றுஜே புரிHா ல்
வாலா4ா முகம் து அலி, ருது
சஜேகதாரர்களு ன் ச ரசம் வெசய்து வெகாள்வது
என்R கும்வெபனித் தகைலகை யின்
ஆஜேலாசகைmகைH ஏற்Rார்.[24]
Oவாப்பின் அலுவலர்களும் கும்வெபனித்
தளபதிகளும் திருப்புத்துருக்கும்
சிவகங்கைகக்கும் வெசன்Rmர். ஜேபார் நிறுத்தத்கைத
அடுத்து சிவகங்கைகச் சீகை யில் இHல்பு
வாழ்க்கைககைH ஏற்படுத்தி அரசு இHந்திரத்கைத
எவ்விதம் வெதா ங்குவது? இதற்காm
எத்தகைmஜேHா முன் வெ ாழிவுகள், இரு
தரப்பிmரும் தங்களது நிகைலயில் இருந்து
சிறிதும் விட்டுக் வெகாடுக்கா ல் ஜேபசிmர்.
இருவரது பதவிகளுக்கும் எந்த விதத்திலும்
பாதிப்பு கூ ாது.

மூன்Rாவது தரப்பிmராக Oவாப்பும்
கும்வெபனிHாரும் அவர்களது ஆஜேலாசகைmகைHச்
வெசான்mார்கள். ருது ஜேசர்கைவக்காரர்கள்
வெதா ர்ந்து பிரதானிHாக இருந்து வருவது.
அவர்களது O வடிக்கைககளில் வெவறுப்புற்R
ராணி ஜேவலுOாச்சிHார் சுமுக ாm
நிர்வாகத்திற்கு உதவும் வகைகயில் பதவி விலகிக்
வெகாள்ள ஜேவண்டிHது. ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHாருக்குப் பதிலாக சிவகங்கைகச் சீகை
அரசராக அவரது கள் வெவள்ளச்சியின் கணவர்
சசிவர்ண ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
சிவகங்கைகச் சீகை
ன்mராகப் பதவி ஏற்பது.[25]
இந்தக் கூட்டு ஜேHாசகைm, ராணிஜேவலு
Oாச்சிHாருக்கு உகந்ததாக இல்கைல. தmது
பதவிகைHப் பறிப்பதற்குப் ஜேபாட் திட் ம் எm
அவர் எண்ணிmார் என்Rாலும், தmது ரு கன்
தmக்குப் பதிலாக சீகை யின் அதிபதி ஆகிRார்
என்R ஆறுதல். ஜேவறுவழியில்லா ல், ராணி
ஜேவலுOாச்சிHார் இந்த ஆஜேலாசகைmககைள
ஏற்Rார். எதிர்தரப்பும் ஏற்றுக்வெகாண் து. Oவாப்
முகம் து அலி புதிH சிவகங்கைக அரகைச
அங்கீகரித்தார். ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரது

பத்தாண்டு ஆட்சி கி.பி.1789-ல் டிசம்பரில்
முடிவிற்கு வந்தது. தமிழக அரசிHலில்
அதுவகைர, மூன்று வெபண் ணிகள்தான்
ஆட்சிHாளராக இருந்து வந்துள்ளகைத
வரலாற்றில் காணமுடிகிRது. துகைர OாHக்க
ன்mர் முத்துக் கிருஷ்ணப்ப OாHக்கர் இRந்த
வெபாழுது அவரது ஒஜேர கனுக்கு வHது மூன்று
ாதங்கள். ஆதலால் பாலகmது பாட்டிHாm
ராணி ங்கம் ாள் துகைரப் ஜேபரரசின்
ராணிHாக கி.பி.1689 முதல் கி.பி.1706 வகைர
ஆட்சிப் வெபாறுப்கைப ஏற்று இருந்தார்.
[26] அடுத்து, கி.பி.1732-ல் துகைர ன்mர்
வி4Hரங்க வெசாக்கOாத OாHக்கர் வாரிசு
இல்லா ல் இRந்ததால் அவரது கைmவி ராணி
மீmாட்சி அரசிHாக கி.பி.1736 வகைர ஆட்சி
வெசய்தார்.[27] Rவர் சீகை யின் ன்mர்
வெசல்லமுத்து வி4HரகுOாத ஜேசதுபதி கி.பி.1762-ல்
வாரிசு இல்லா ல் இRந்த வெபாழுது அவரது
தங்கைக கன் பதிஜேmாரு ாதங்கள் நிரம்பாத
முத்துரா லிங்கம், ஜேசதுபதிHாக
பிரக mப்படுத்தப்பட்டு அவரது தாHார் முத்து
திருவாயி Oாச்சிHார் கும்வெபனிHாரால் கி.பி.1772-

ல் சிகைRபிடிக்கப்படும் வகைர ஜேசதுபதி ராணிHாக
பதவியிலிருந்தார்.[28]
இந்த மூன்று வெபண் ணிகளும் அரசுப் பணியில்
இருந்த வெபாழுது அவர்கள் வெவளிப்பகைககைH
ச ாளித்து வெவற்றி காண்பதில் ட்டும் ஈடுபட்டு
இருந்தmர். அப்வெபாழுது அவர்கள் பதவியில்
இருந்ததால், அவர்களுக்கு அரசு அதிகாரம்
வெசல்வாக்கு கைக வெகாடுத்தm. ஆmால் ராணி
ஜேவலு Oாச்சிHாரது நிகைல வித்திHாச ாmது. ஏழு
ஆண்டுகள் அந்நிHச் சீகை Hாm விருபாட்சியில்
தன்mந்தனிHாக இருந்து வெகாண்டு சிவகங்கைகச்
சீகை கைH மீட்பதற்காm அகைmத்து
முHற்சிககைளயும் ஜே ற்வெகாண் ார். கி.பி.1780-ல்
உதவிப்பகை க்கு தகைலகை தாங்கி
சிவகங்கைககைH மீட் து ன் சிவகங்கைகயின்
ராணிHாக ஆட்சி வெசய்த வெபாழுதும் அவர் பல
பிரச்சகைmககைளச் சந்திக்க ஜேவண்டிHதாயிற்று.
இகைவகளுக்கு எல்லாம் ஜே லாக அவரது
சாதகைm, அவகைர வீழ்த்துவதற்கு முHன்R
வெவளிப்பகைக உட்பகைககைH எதிர்த்து ஜே ாதிHது.
உள்ளத்துணிகைவயும் உHர்ந்த Rப் பண்கைபயும்
உலகறிHச் வெசய்த இந்த வீராங்ககைmயும் அவரது

களும் முந்கைதH சிவகங்கைக ன்mர்களது
வழியில், ஆன்மிகத்திலும் மிகவும் அக்ககைர
வெகாண்டிருந்தகைத, அவர்கள் வழங்கியுள்ள சில
அRக்வெகாகை கள் வெதரிவிக்கின்Rm.
[29] அகைவகளின் பட்டிHல் பின் வரு ாறு. ராணி
ஜேவலு Oாச்சிHாரின் அRக்வெகாகை கள்[30]

ாகைலயீட்டு
ம், காகைளHார்
கி.பி. குள ங் ஜேகாவில் குரு பூகை4க்கு,
1780 கலம்
இரா லிங்க பண் ாராம்.
எஸ்.வ
பாபுராவ் தர் ாசmம்
ரிச்சூர்
1782
அண்ணா கைல ஐHர்,
பிRவி
தர் ாசmம்.
ஏந்தல்

(Thucidides) ராணி வெவள்ளச்சி Oாச்சிHார் என்R குழந்கைத
Oாச்சிHார் வெபHரில்)

குளக்ககை
1781 (Thucidides)  ங்கலம்
வட் ம்)
1782 காக்குளம்.
கல்லூரணி
ப்புரம்
1782

இகை Hன்
சருகனி

ஊழிH ானிHம்.
ப்புரம், ஊழிH ானிHம்
ராஜே4ந்திர ஜேசாளீஸ்வரர்
ஆலHம், இகைளHான்குடி.
ஊழிH ானிHம்
ஜேவதாந்தம் ஐHங்கார், வரத
ஐHங்கார்.

கைபக்குடிப்ப
ஊழிH ானிHம்
ட்டி
பகைmக்குள தண்ணிர்ப் பந்தல்
ம்
தர் ாசmம்.
முள்ளிக்குடி சூடியூர் சத்திரம்.
எட்டிக்குடி

தர் ாசmம்.

Oாவற்கினிH
வெபத்த வெபரு ாள் பண் ார
ாானிHான்
ம்.
(Thucidides) ஏந்தல்)
பிச்கைசவHல்,
ார்க்கண்ஜே சுவரர்
குடிகாத்தவ
ஜேகாயில், கீழப்பூங்குடி.
Hல்
Oம்பி ஏந்தல் ஊழிH ான்Hம்.
வெOடுங்குளம்
(Thucidides) பார்த்திபனூ தர் ாசmம்.
ர் வட் ம்)

சமுதாH ஜே ம்பாடு, விழிப்புணர்வு பற்றிH
சிந்தகைmகள் உறுதி வெபRாத பதிவெmட் ாம்
நூற்Rாண்டுத் தமிழகத்தில், அரச குலத்தில்
பிRந்த இந்த Rப்வெபண், மிகுந்த துணிச்சலு ன்
இதிகாச புராண கால வெபண் ணிகளுக்கு
இகைணHாக m உறுதியு ன் பதிவெmட்டு
ஆண்டுகள், அரசிHகைலத் திRம்ப O த்தி

எதிர்கால வெபண்ணிmத்திற்கு வெபருகை தரும்
முன்ஜேmாடிHாக விளங்கியுள்ளார். ஆதலால்
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார் தமிழக வரலாற்றில்
தனித்த சிRப்பிகைmப் வெபற்றுள்ளார் என்பதில்
ஐHமில்கைல.
இந்திH விடுதகைல இHக்கத்தின்
விடிவெவள்ளிHாக விளங்கும் இந்த வீர ங்கைக
பற்றிH விரிவாm ஆய்வுகள் வரலாற்றிற்கு
மிகவும் இன்றிHகை Hாதmவாக உள்ளm.
1. ↑ Edgar Thurston - Castes and Tribes of South India
(Thucidides) 1909) Vol. V
2. ↑ Unpublished Manuscripts of Fr. Bouchi of
Madurai - Ramnad Diocese.
3. ↑ Rangacharya.K. - Topographical Inscriptions in
Madras presidency (Thucidides) 1919) wol. IIIP: 1743
4. ↑ ஜேவதாச்சலம்.வெவ கல்வெவட்டு
(Thucidides) வெதால்வெபாருள் ஆய்வுத்துகைR இதழ் 18

5. ↑ ருதுபாண்டிH ன்mர்கள் (Thucidides) 1991) பக்: 293
6. ↑ Williams Fullarton's report military Sundries. Vol.
66 (Thucidides) 1784)
7. ↑ Military Consultations Vol. 130/16.6. 1789. P:
1683
8. ↑ Rajayyan. Dr. K. - History of Madura (Thucidides) 1974) P:
308
9. ↑ Military Consultations Vol. 155 / 24.1.1792. P:
474
10.↑ Military Consultations 288 (Thucidides) A) 11.2. 1802 / P:
887-888.
11.↑ Report of General Fullarton Military Sundries.
Vol.65 & 66. P:48-49
12.↑ Collection of Treaties. Vol.5. P: 181 (Thucidides) Tamilnadu
Archives)

13.↑ Military Country Correspondence. Vol. 35. P.
209-210
14.↑ Radhakrishnan Iyer-General History of
Pudukottai State (Thucidides) 1931) P: 281
15.↑ Military Consultations. Vol. 129/26.5.1789. P:
1489
16.↑ Military Consultations Vol. 128/10.3.1789/P.783786
17.↑ Military Consultations Vol. 12841 5.2.1789. P.
785–786
18.↑ Military Consultations Vol. 129/7.6.1789. P:
1552-56
19.↑ Military Consultations. vol. 129. P: 146-162
(Thucidides) Dated 19.5.1789)
20.↑ Military Consultations, Vol.129, P: 1459.

21.↑ Military Consultations Vol. 130/16.6.1789, P:
1683.
22.↑ Military Consultations Vol.130/10.11.1799. P:
1792.
23.↑ Rajayyan. Dr. K. History of Madurai (Thucidides) 1794) P.
308
24.↑ Rajayyan. Dr. K. - History of Madura (Thucidides) 1974) P:
308.
25.↑ Military Consultations Vol. 155/24.1.1792. P.474
26.↑ Sathiyanatha Iyer. History of Madurai Nayaks
(Thucidides) 1928) P: 205-222
27.↑ Ibid - P: 232-233
28.↑ Military Despatches of England Vol. 7-4/20.6,
1772. P. 80-81
29.↑ சிவகங்கைக ச ஸ்தாm பதிஜேவடுகள்
30.↑ சிவகங்கைக ச ஸ்தாmம் பதிஜேவடுகள்.

8. இன்mலில் கைRந்த
இறுதி ன்mர்
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாருக்குப் பதிலாக, கி.பி.1790ல் சக்கந்தி ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்,
சிவகங்கைக ன்mராmார். ஓராண்டிற்கு முன்mர்,
ராணி ஜேவலுOாச்சிHாகைரயும் அவகைரயும் கைகது
வெசய்து சிகைRயி முHன்R அஜேத பிரதானிகள்
இப்வெபாழுது அஜேத ன்mகைர தித்து, அவரது
கட் கைளககைள வெபறும் அவரது பிரதானிகளாகப்
பணிHாற்றிmர். சீகை நிர்வாகம் சிRப்பாக
இHக்கம் வெபற்Rது.
க்களி மிருந்து வசூலிக்கப் வெபறும்
வரிவகைகHRாக்களில் ன்mர் கவmம்
வெசலுத்திmார். வாmத்கைத Oம்பி வாழும் குடிகள்
வெசலுத்தும் நிலத்தீர்கைவயும், வெவளிச்சீகை களில்
இருந்து சிவகங்கைகச் சீகை க்கு வந்து
பண் ங்ககைள விற்றுச் வெசல்லும் வணிகர்கள்
தங்களது வெபாருட்களுக்கு சுங்கச் சாவடிகளிலும்
ஜேபட்கை களிலும் வெசலுத்தும் சுங்கமும்

ககை யும்தான் அன்கைRH சிவகங்கைக அரசின்
பிரதாm வருவாய்களாக அகை ந்து இருந்தm.
அப்வெபாழுது பட் Oல்லூர், சிவகங்கைக,
திருப்புவmம், இகைவ தவிர சிங்கம்புணரி ஆகிH
ஊர்களில் சுங்கச் சாவடிகளும், சிவகங்கைக,
ாmவீர துகைர, திருப்புத்துர், ஜேதவஜேகாட்கை ,
கல்லல், இகைளHாங்குடி ஆகிH ஊர்களில்
ஜேபட்கை களும் அகை ந்து இருந்தm.
காடுகள் ற்றும் வெபாது இ ங்களாm ந்கைத,
ஜே ய்ச்சல் தகைரகளில் உள்ள ரங்களில் இருந்து
கிகை க்கும் ாவிகை
ரவிகை , பாட் ம்
ஆகிH வரு ாmங்களும், திருப்புத்துார்,
சுண்ணாம்பு இருப்பு, பிர னுார் ஜேபான்R
வெபருங்கண் ாய்களில் இருந்து கிகை க்கும் மீன்
பாசி வரவுகளும் சில முக்கிH ாm
வரவிmங்களாக அகை ந்து இருந்தm.
இகைளHான்குடி எ ஜேmஸ்வரம் ஆகிH ஊர்களில்
இருந்த இருநூறு தறிகளில் இருந்து

தறிக்க கை யும் வசூலிக்கப் வெபற்Rm.[1]
இத்தகைகH நிகைலயில் ஆற்காட்டு Oவாப்பிற்கு
ஆண்டு காணிக்கைகHாக (Thucidides) ஜேபஷ்குஷ்) ரூபாய்
மூன்று லட்சம் வெசலுத்த ஜேவண்டிHதாக
இருந்தது.[2] Oவாப்பின் ஜே லாண்கை கைH
தித்து ஜேOசக் கரம் நீட்டிHதற்கு வழங்கப்பட்
வெகாடுகை Hாm தண் கைm இது என்பகைத
ன்mர் உணர்ந்தார். அன்று வெதன்mகத்தில்
நிகைலத்து இருந்த பாரம்பரிH அரசுகளாm
திருவாங்கூர், இரா Oாதபுரம், சிவகங்கைக,
தஞ்சாவூர் ஆகிH அரசுகள் அகைmத்தும் இந்திH
அளவில்உள்ள முகலாHப் ஜேபரரசரின்
ஜே லாண்கை கைH ஏற்று அவரது வெதன்mாட்டுப்
பிரதிநிதி என்R முகைRயில், ஆற்காட்டு
Oவாப்கைப தித்து, இந்த அரசுகள் வழங்கும்
கண்ணிH ாm அன்பளிப்புத் வெதாகைகஜேH,
ஆண்டு ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைக என்பதாகும்.
அந்தந்த அரசுகளின் வருவாய்களின் ஜேபரில்
வெசலுத்தப்படும் கட் ாHத் தீர்கைவ அல்ல.அது.
ஆதலால் ஆண்டுகாணிக்கைக வெதாகைக பற்றி
ன்mர் ஜேவங்கண் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்

கும்வெபனித் தகைலகை யு ன் வெதா ர்பு
வெகாண் ார். அந்த வெதாகைகயிகைmச்
வெசலுத்துவதில் உள்ள சிர த்கைத வெதரிவித்தார்.
வெதாகைகயின் அளகைவ குகைRத்து நிர்ணHம்
வெசய்யு ாறு ஜேகட்டுக் வெகாண் ார்.[3]
கி.பி.1785-லும், 1787-லும் Oவாப்பும்
கும்வெபனிHாரும் வெசய்து வெகாண்
உ ன்பாடுகளின்படி Oவாப்பிற்கு ஜேசரஜேவண்டிH
குறுநில ன்mர்களது இந்தக் காணிக்கைககைH
வசூலிக்கும் உரிகை கைHயும் அதகைm வசூல்
வெசய்வதற்கு தக்க O வடிக்கைகககைள
ஜே ற்வெகாள்ளவும் கும்வெபனிHார்
Oவாப்பி மிருந்து உரிகை வெபற்று இருந்தmர்.
[4]அதற்காகஜேவ கும்வெபனிHார்
கவெலக் ர்ககைளயும் வசூல்தார்ககைளயும்
நிHமித்து இருந்தmர், கும்வெபனித் தகைலகை
சிவகங்கைக ன்mரது ஜேகாரிக்கைககைH
அனுதாபத்து ன் பரிசீலித்தmர். இதற்கு மிக
முக்கிH ாm இன்வெmாரு காரணமும் இருந்தது.
அன்கைRH அரசிHல் சூழ்நிகைலயில் கும்வெபனித்
தகைலகை பாகைளHக்காரர்ககைள அ க்கி

உதவுவதற்காக பகை Hணிககைள ஈடுபடுத்திH
வெசலவு என்R இmத்தில் வெபருந்வெதாகைககைHக்
ஜேகாரி ஆற்காட்டு Oவாப்கைப மிகப் வெபரிH
க mாளிHாக ாற்றியிருந்தmர். ஜேகாட்கை கள்
பாதுகாப்பு, பரா ரிப்பு, அகை தி காத்தல் என்R
வகைகயிலும் வெசலுத்த ஜேவண்டிH பணம் எm
Oவாப்பின் முதுவெகலும்கைப ஒடித்து
ஆண்டுஜேதாறும் பகைழH பாக்கிகளுக்காm ரூபாய்
பன்னிரண்டு லட்சம் பஜேகா ா பணம் (Thucidides) சு ார்
Oாற்பத்து ஏழு லட்சம் ரூபாய்) O ப்பு
கணக்கிற்காக ஒன்பது லட்சம் பஜேகா ா பணம்
(Thucidides) சு ார் முப்பது லட்சம் ரூபாய்)
Oவாப்பி மிருந்து வசூல் வெசய்தmர். இத்தகைகH
மீளாக்க ன் வகைலயில் சிக்குண் Oவாப்பின்
மீட்சிக்கு வழி இல்கைலவெHன்பகைதத் வெதளிவாக
கும்வெபனிHார் உணர்ந்து இருந்தmர். ஆதலால்
கர்Oா க ஆட்சித் தகைலகை கைH வெவகு
விகைரவில் கைகப்பற்R இருப்பகைத எதிர்பார்த்து
Oவாப்பிற்கு கட்டுப்பட் தகைலவர்கள்,
ன்mர்கள் ஆகிH இந்த ண்ணின் அதிபதிககைள
இப்வெபாழுது இருந்ஜேத இணக்க ாக கைவத்துக்

வெகாள்ள விரும்பிHஜேத அந்த சிRப்பாm
காரண ாகும்.
ஆதலால் சிவகங்கைக ன்mர் வெசலுத்த
ஜேவண்டிH ஆண்டுக் காணிக்கைகத் வெதாகைக
ரூபாய் மூன்று லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் ஒன்ஜேR
முக்கால்லட்சம் எm குகைRத்து உத்திரவிட் து:
[5]அவர்களுக்கு Oவாப் வெசலுத்த ஜேவண்டிH
பாக்கிகைH இந்த வெதாகைக நிர்ணHம் எந்த
வகைகயிலும் பாதிப்பது இல்கைலHல்லவா? புதிH
ஆட்சிHாளர்களாக ாRப்ஜேபாகும் அவர்கள்
Oவாப்கைப வி "மிகவும் Oல்லவர்கள்' என்பகைத
காட்டிக் வெகாள்ளவும் இந்த O வடிக்கைக
அவர்களுக்கு அவசிH ாmதாக இருந்தது.
இவ்விதம் முகைmப்பு ன் சீகை நிர்வாகத்தில்
ஈடுபட்டிருந்த ன்mர் ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரது ஆர்வத்கைத திகைச திருப்பும்
வழியில் மிகப் வெபரிH ஜேசாதகைm அவருக்கு
காத்து இருந்தது. அண்கை யில் வெபண் குழந்கைத
ஒன்கைRப் பிரசவித்த அவரது கைmவி ராணி
வெவள்ளச்சி Oாச்சிHார் தmது குழந்கைதயு ன்
திடீவெரm ரணமுற்Rார்.[6] இது ஒரு அரசிHல்

படுவெகாகைல எm க்களால் கருதப்பட் து.
ராணி வெவள்ளச்சி விஷமிட்டுக் வெகால்லப்பட்டு
விட் தாக அரண் கைmயில் ஜேபச்சு எழுந்தது.
என்Rாலும் ஜேசாகத்திmால் துடித்த ன்mர்,
ராணியின் ரணம் எப்படி ஏற்பட் து என்R
விவரங்ககைளப் வெபறும் விசாரகைணயில்
ஈடுப ா ல், இந்த நிகழ்ச்சியின் பின்
விகைளவுககைளத் தவிர்ப்பதில் ஈடுபட் ார்.
“வெபாற்RாலிஜேHாடு எகைவயும் ஜேபாம்" என்R
ஆன்ஜேRார் வாக்கிற்கு இணங்க எழுந்த ஜேசாகச்
சூழ்நிகைல ன்mரது இHல்பாm O வடிக்கைக
அகைmத்திலும் நிழலாடிHது.
று ணம்
ன்mர் ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரது
வெசாந்த Oலன்ககைள கவனிக்கவும், அவரது
ஜேசாகத்கைத ஒரளவு ஜேபாக்கி நிர்வாகப் பணியில்
ன்mகைர ஈடுபடுத்த, என்m வெசய்Hலாம் எm
பிரதானிகள் ஆஜேலாசித்தmர். ன்mரது
று ணம் ஒன்கைRத் தவிர ஜேவறு வழியில்கைல!
ன்mருக்கு று ணம் வெசய்து கைவக்கும்
வெபாறுப்கைப ஏற்றுக் வெகாண்டு ன்mரது

ஒப்புதல் வெபற்R, வெபரிH ருது ஜேசர்கைவக்காரர்,
சில Oாட்களில் த து வெபண் க்களில் ஒருவகைர
ன்mருக்கு ணம் வெசய்து கைவத்தார்.[7] வெசம்பி
Oாட்டு Rவர்கள், அவர்கள் சார்ந்துள்ள
முக்குலத்தின் இன்வெmாரு பிரிவிmராm
அகமுகை Hாரு ன் ணவிகைmகள் வெகாள்வது
அன்கைRH நிகைலயில் ஒரு அசாதாரண நிகழ்ச்சி
அல்ல. ஆmால் சிவகங்கைக அரசிHலில்
ன்mரது இந்த று ணம் மிகப்வெபரிH
தாக்கத்கைத ஏற்படுத்திHது என்பது தான்
சிவகங்கைகச் சீகை வரலாற்றில் பிந்கைதH பகுதி
சுட்டிக் காட்டும் ஜேபருண்கை Hாகும்.
ன்mருக்கு இந்தத் திரு ணம் ஒரளவு m
ஆறுதகைல அளித்தாலும், Oாளகை வில் வெபரும்
ஜேசாதகைmயின் வெதா க்க ாக ாறிவிட் து.
ன்mரது புதிH ா mாரும் பிரதானியு ாm
வெபரிH ருது ஜேசர்கைவக்காரரால் எந்த
பிரச்கைmயும் இல்கைலவெHன்Rாலும், சின்mப்
பிரதானியும், சின்m ா mாரு ாm சின்m
ருது ஜேசர்கைவக்காரரின் O வடிக்கைககளிmால்
ன்mருக்கு பல இகை ஞ்சல்கள் ஏற்படும்

சூழ்நிகைல உருவாmது. கி.பி.1790-ல்
கும்வெபனிHாரும் ஆற்காட்டு Oவாப்பும் ராணி
ஜேவலு Oாச்சிHாரு ன் ச ரசம் வெசய்து கைவத்த
வெபாழுது அளித்த அறிவுகைரககைள, அவர் பற்றி
நிற்கவில்கைல. அரசுரிகை க்கு முன்mர்
அருககைதHாm குடும்ப உRவுகள் பலmற்று
விடும்(Thucidides) Kingship knows nokinship) என்பது ஆங்கிலப்
பழவெ ாழி..ஆmால் சிவகங்கைக அரசிHகைலப்
வெபாறுத்தவகைரயில் குடும்ப உRவுகள்
ஆட்சியுரிகை கைH வி அதிக ாக அதிகாரம்
மிக்கதாக இருந்தது. இரு பிரதானிகளது
க்களும், ஆட்சியுரிகை அதிகாரங்ககைளப்
பகிர்ந்து வெகாள்ளும் வகைகயில் இHங்கத்
வெதா ங்கிmர். தந்கைதHகைரப் பின்பற்றுவது
தmHர்களின் க கை தாஜேm!
சிவகங்கைக ன்mரது நிகைல இருதகைலக்
வெகாள்ளி ஜேபால இருந்தது. ஒருபுRம் ஆட்சிப்
வெபாறுப்பு, றுபுRம் முறித்துக் வெகாள்ள
முடிHாத வெசாந்தம். இந்த சூழ்நிகைலயில்,
அன்Rா அரசிHல் பிரச்கைmகளுக்கு எவ்விதம்
தீர்வு காண்பது? கி.பி.1792 பிப்ரவரியில்,
சின்m ருது ஜேசர்கைவக்காரரது உத்திரவின் ஜேபரில்

சிவகங்கைக பகை கள் வ க்ஜேக வெதாண்
ான்
சீகை க்குள் புகுந்து வெகாள்கைளயும் வெகாகைலயும்
O த்திHது.[8] புதுக்ஜேகாட்கை
ானுவல்
ஆசிரிHர் ட்டு ல்லா ல் துகைரச் சீகை
வரலாறு எழுதியுள்ள நூலாசிரிHரும் இந்தச்
வெசய்திகைH உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.[9] Oல்ல
ஜேவகைளHாக கவெலக் ரது தகைலயீட்டிmால் இந்த
நிகழ்ச்சி புதுக்ஜேகாட்கை ப் பகை எடுப்பாக
அல்லா ல் எல்கைலத் தகராRாக முடிவு வெபற்Rது.
ன்mகைரக் கலந்தாஜேலாசிக்கா ல்
ஜே ற்வெகாள்ளும் ருது ஜேசர்கைவக்காரரது
தன்னிச்கைசHாm முடிவுகள் ன்mருக்குத்
தகைலவலி தருவதாக இருந்தm. ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHாரது ஆட்சியின் வெபாழுது எழுந்த அஜேத
குழப்ப ாm சூழ்நிகைல இறுக்க ாm
உRவு.அரசிHலுக்குப் புதிHவராm ன்mர்
ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரால் அவகைரச்
ச ாளிப்பது என்பது இலகுவாm வெசHல்
அல்லஜேவ!
பக்கத்து Oாடுகளாm வெபரிH Rவர் சீகை ,
வெதாண்
ான் சீகை சம்பந்தப்பட்

விவகாரங்களுக்குத் தீர்வு காண்பதில் பிரதானி
சின்m ருது ஜேசர்கைவக்காரரது வெசHல்பாடுகளில்
Oளிmமும், வெ ன்கை யும் காணப்ப வில்கைல.
ாRாக, உணர்ச்சிகளால் உந்தப்பட்டு,
உண்கை ககைள Rந்த நிகைலயில், சிறிH
பிரச்சகைmககைளக்கூ வெபரும் பிரச்சகைmகளாகக்
கருதி முடிவு வெசய்Hப்பட் m. ஜே லும்,
சிவகங்கைகச் சீகை , இரா Oாதபுரம் சீகை யில்
இருந்து உருவாmது என்பதும் அந்தச் சீகை யின்
ன்mர், சிவகங்கைக ன்mரது இரத்த பந்தத்தில்
இகைணந்த உRவிmர் என்பதும் நிகைmவில்
வெகாள்ளப்ப வில்கைல. க ந்த Oாற்பது ஆண்டு
கால அரசிHலில், தாம் பிரதானிHாக இருந்த
வகைர, சிவகங்கைகப் பிரதானி
தாண் வராHபிள்கைள முக்கிH ாm அகைmத்து
பிரச்சகைmகளிலும், இரா Oாதபுரம்
பிரதானிகளாm வெவள்கைளHன் ஜேசர்கைவ,
தாஜே ாதரம்பிள்கைள, பிச்கைச பிள்கைள
ஆகிஜேHார்களு ன் கலந்து ஜேHாசிக்கா ல் முடிவு
வெசய்தது இல்கைல. இத்தகைகH முந்கைதH கால
கட் முகைRகள் புRக்கணிக்கப்பட் தால் இந்த

இருOாடுகளது அரசிHலில் உருவாm சூடும்,
வெவறுப்பும் தணிHவில்கைல. குறிப்பாக,
(Thucidides) 1) சிவகங்கைகச் சீகை த் துகைRமுக ாm
வெதாண்டிச் துகைRமுகத்தில் ஏற்று தி, இRக்கு தி
வெசய்Hப்படும் வெபாருள்கள் அகைmத்தும் ஜேசதுபதி
ன்mரது சீகை கைHச் ஜேசர்ந்த திருவா கைmயில்
உள்ள சுங்கச் சாவடியிகைmக் க ந்ஜேத வெசல்ல
ஜேவண்டும். அவர்கள் விதிக்கும் சுங்கத்
தீர்கைவகைHச் வெசலுத்த ஜேவண்டும். ஆmால்
சிவகங்கைக பிரதானிகள் அந்த தீர்கைவகைHச்
வெசலுத்த றுத்தmர்.[10]
2. இதmால் சிm கை ந்த ஜேசதுபதி ன்mர்,
சிவகங்கைகச் சீகை யில் பட் Oல்லூர்ஜேபட்கை
வழிHாகச் வெசல்லும் திருவெOல்ஜேவலி - ஜேசாழ
சீகை வணிகர் வெபருவழிகைH மு க்கி,
வணிகர்கள் ஜேசதுபதி சீகை மூல ாக ஜேசாழ
சீகை க்கு வெசல்லு ாறு வெசய்து சிவகங்கைக
அரசுக்கு வரு ாm இழப்புககைள ஏற்ப ச்
வெசய்தார்.[11]

3. இதற்கு பதிலடிHாக சிவகங்கைக பிரதானிகள்
ஜேசதுபதி சீகை க்குள் சிவகங்கைகச் சீகை கைH
க ந்து வெசல்லும் ஆற்றுக் கால்ககைள அகை த்து
ஜேசதுபதி சீகை க்கு நீர் வரத்து வெபRமுடிHா ல்
வெசய்தmர்.[12] 4. இதmால் இது வெதா ர்பாக
இருOாட்டு எல்கைலகளில் சிறுசிறு ஜே ாதல்கள்
ஏற்பட் m.[13]
5. இதகைmப் ஜேபான்ஜேR வெதாண்
ான் சீகை யில்
பிரான் கைலகைH ஒட்டிH வெபாது ஜே ய்ச்சல் தகைர,
காடு பற்றிH எல்கைலத் தகராறுகள்.
6. எ ஜேmஸ்வரத்தில் O ந்த ஜே ாதலில்,
இரா Oாதபுரம் பகை களால் வெகால்லப்பட்
வெபரிH ருது ஜேசர்கைவக்காரரது கmது
ரணத்திற்கு பழிவாங்கும் வகைகயில், வெபரிH
ருது ஜேசர்கைவக்காரரும், அவர்தம் பகை களும்
பர க்குடி க்களில் எழுநூறுக்கும்
மிகுதிHாmவர்ககைளக் வெகான்று குவித்தது.[14]
7. இதகைmத் வெதா ர்ந்து ஜேசதுபதி ன்mரது
பகை கள் சிவகங்கைகச் சீகை ப்பகுதிHாm

ஆmந்துர் - விசவனுர் மீது வெபருந்தாக்குதல்
O த்திHது.[15]
இத்தகைகH உணர்ச்சி வசப்பட் நிகழ்வுகளால்
சாதாரண க்களது உயிர்களும், வெசாத்துக்களும்
மிகவும் ஜேசதமுற்று வந்தm. பிரதானி சின்m
ருது ஜேசர்கைவக்காரரது வெசHல்பாடுககைளத்
தடுத்து நிறுத்த இHலாத நிகைலயில், ன்mர்
ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர், கண்ககைள
மூடிக்வெகாண்டு, காதுககைளப் வெபாத்திக்
வெகாண்டு ஊகை ஜேபால அந்தப்புரத்தில் ஒதுங்கி
இருந்தார். ன்mரது இந்த வெ ளmத்திmால்
அந்தப் பிரதானி சிவகங்கைக ன்mகைர வி
அதிக ாm வெசல்வாக்குகை Hவராக இருப்பது
ஜேபான்R ாHத் ஜேதாற்Rம் எங்கும் படிந்து
இருந்தது. சிவகங்கைக சீகை வரலாற்றின்
இறுக்க ாm இந்தச் சூழ்நிகைலகைHப் பகுத்துணர
முடிHாத இன்கைRH நூலாசிரிHர் ஒருவர்கூ ,
சாதிH உணர்வின் ஒன்றுதலிmால் வரலாற்கைRச்
சீரழிக்க முHன்று புதிH “வரலாறு”
பகை த்துள்ளார். இந்தப் புதிH “சிவகங்கைக
ன்mர் வரலாற்றிற்கு" ஆதாரஜே ா சான்றுகஜேளா

ஜேதகைவ இல்கைல என்பது அவரது கருத்து
ஜேபாலும். அந்தச் சரித்திர புருஷர் மிகச்
துணிச்சலாக Hாரும் வெதரிவிக்காத, வெதரிவிக்க
இHலாத உண்கை கள் வெபாருந்திHது அவரது
நூல் அந்தப் ஜேபருண்கை களில் ஒன்றுதான்
கி.பி.1780 முதல் 1801 வகைர சிவகங்கைக சீகை கைH
வெதா ர்ந்து ஆண் ஜேபரரசர்கள் ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்கள் என்பது. அதாவது அவர்கள்
பிரதானிகளாகப் பணிஜேHற்று இறுதியில்
கும்வெபனிHாரால் தூக்கிஜேலற்Rப்பட் காலம்
வகைர.
இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி ன்mருக்கும்
அகம்படிHர் சாதியிகைmச் ஜேசர்ந்த ாவீரர்கள்
தி ந்திரிகளாக, தளகத்தர்களாக,
பிரதானிகளாகப் பணிHாற்றியுள்ளmர் என்பது
வரலாறு.[16] அவர்களில் சிRப்பாக
விளங்கிHவர்கள் வயிரவன் ஜேசர்கைவக்காரரும்,
அவகைரHடுத்து தளகர்த்தர் பணிஜேHற்R அவரது
ரு கன் வெவள்கைளHன் ஜேசர்கைவக்காரரு ாவர்.
(Thucidides) கி.பி.1735-1760) இவர்களில் வெவள்கைளHன்
ஜேசர்கைவக்காரர் மிகப்வெபரிH வீரர் வல்லவர்

ட்டு ல்லா ல் ஜேபராண்கை நிகைRந்தவர்.
துகைரப் ஜேபார்க்களத்தில் கை சூர் பகை த்
தளபதி ஜேகாப்கைப ஜேOருக்கு ஜேOர் வெபாருதி
அழித்தவர். துகைரக் ஜேகாட்கை கைH
ஆக்கிரமித்து இருந்த பட் ாணிHர்ககைள
வெவன்று துகைர OாHக்க அரசின் ககை சி
வழியிmராm வி4H கு ார பங்காரு திரு கைல
OாHக்ககைர துகைர அரசராக
முடிசூட்டிHவர் [17] ஜேகாகைழத்தmம் காரண ாக
பங்காரு திரு கைல OாHக்கர் துகைர அரகைச
கைகவிட்டு ஓடிவந்தபிRகு மீண்டும், துகைரகைHக்
கைகப்பற்றி ஜேசதுபதி ன்mர் வெபாறுப்பில்
கைவத்து இருந்தவர். திருவெOல்ஜேவலிப்
பாகைளHக்காரர்ககைள கடுகை Hாக அ க்கிHவர்.
ஜேசது Oாட்டின் மீது பகை எடுத்து வந்த தஞ்கைசப்
பகை ககைளத் துவம்சம் வெசய்தவர். ஆற்காட்டு
Oவாப்பின் பHமுறுத்தலுக்கு அஞ்சாத சிங்கம்.
மிகுந்த துணிச்சலு ன் ஜேசதுபதி ன்mகைரஜேH
நீக்கி விட்டு புதிHவர் ஒருவகைர ஜேசதுபதிHாக
நிH mம் வெசய்து அறிவித்தவர். அந்த அளவிற்கு
ஜேசதுபதி சீகை
க்களது ஆதரகைவயும்
வெசல்வாக்கைகயும் வெபற்று இருந்தவர்.

அவரது சாதகைmகளில் Rவர் சீகை
ண்ணுக்குரிH ரா4விசுவாசமும், க கை
உணர்வும் பரி ளித்தகைதத்தான் ஜேசதுபதிகளது
வரலாற்று ஆசிரிHர்களும் ஜேசதுபதி சீகை
க்களும் ஜேபாற்றிப் புகழ்ந்துள்ளmர். அந்த வீரப்
பிரதானிகைH, ஜேசதுOாட்டு அரசராகஜேவா,
ஜேசதுபதி ன்mர்களுக்கும் ஜே ற்பட்
ா ன்mராகஜேவா சித்தரித்து எழுதவில்கைல
என்பகைத இங்கு நிகைmவு கூறுதல்
வெபாருத்த ாmது. ல்லிகைக என்Rாஜேல
mத்கைதக் வெகாள்கைளக் வெகாள்ளும் அதன்
ணம் O து நிகைmவில் வரும்தாஜேm.
' லர்களின் ஜேபரரசி' என்Rால்தான்
ல்லிகைகயின் mத்கைதப் புரிந்து வெகாள்ள
முடியு ா? ல்லிகைக லர்களின் ஜேபரரசியும்
அல்லஜேவ! உRவிmர்ககைளயும் உற்R
Oண்பர்ககைளயும் வாmளாவ உHர்த்திப் ஜேபசுவது,
எழுதுவது ஜேவறு. Oாட்டின் வரலாற்று
OாHகர்ககைள வெசாந்தக் கற்பகைm வெகாண்டு
உட்படுத்தி உHர்த்தி வகைரவது ஜேவறு. குறிப்பாக,
இரு நூற்Rாண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த அரசிHல்
தகைலவர்ககைள பல்ஜேவறு வரலாற்றுச்

சான்றுகளு ன் அவர்களது ஒவிHத்கைதச்
சித்தரித்தால்தான் அந்த தகைலவர்களது அழகிH
ஓவிHம் உHர்வாmதாகவும்,
க்களது பார்கைவகைHயும் வரலாற்று
ஆய்வாளர்களின் புகழ்ச்சிகைHயும் பற்றி
பிடித்தவாறு காலங்க ந்து நிற்கும். இதற்கு
ாRாக, சுH Oலம், சாதி அபி ாmம் ஆகிH
குறுகிH அளவுஜேகாகைலக் வெகாண்டு அளவீடு
வெசய்வது Oம்கை Oாஜே ஏ ாற்றிக்
வெகாள்வது ன் ற்Rவர்ககைளயும் ஏ ாற்R
முHல்வகைதத் தவிர ஜேவறு அல்ல.
இங்ஜேக சிவகங்கைக பிரதானிகளாm ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்கள் பற்றிH சில விவரங்ககைளத்
வெதரிந்து வெகாள்வது. இந்த வரலாற்கைRத்
வெதா ர்ந்து படிப்பதற்குத் துகைணHாக அகை யும்.
பரங்கிHரது பாசம்!
வெOல்கைலச் சீகை பாகைளHக்காரர்கள், அரிHலூர்,
உகை Hார் பாகைளHம், பாகைளHக்காரர்கள்,
தஞ்சாவூர், இரா Oாதபுரம், சிவகங்கைக
ன்mர்களி மிருந்து கப்பத் வெதாகைககைHப்
வெபறுவதற்கும், கம் ந்தான் கான் சாகிபு ன்

புரட்சிகைH முடிப்பதற்கும், ஜே ற்வெகாண்
ராணுவ O வடிக்கைககளுக்கு வெசன்கைmயில்
இருந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திHக் கம்வெபனிHாரது
பாதுகாப்பு அணிககைள, கூலிப்பகை களாக,
ஆற்காட்டு Oவாப் முகம் து அலி
பHன்படுத்திmார். ற்றும் கை சூர் ன்mர்
கைஹதர் அலியு mாm ஜேபார்,
பிரஞ்சுக்காரர்களு mாm ஜே ாதல்
ஆகிHகைவகளுக்கும் ஆற்காட்டு Oவாப்,
கும்வெபனிHாரது கூலிப்பகை ககைளஜேH
Oம்பியிருக்க ஜேவண்டிH பரிதாபநிகைல. அதுவகைர
கர்Oா கப்பகுதியில் தங்களது வணிக
Oலன்ககைள விரிவு வெசய்து வெகாள்வதற்கு
ஆற்காட்டு Oவாப்பின் அதிகார
வரம்பிற்குட்பட் சலுகைகககைள, எதிர்பார்த்து
இருந்த கும்வெபனிHார்களது துப்பாக்கிக்
கரங்ககைள எதிர்பார்க்க ஜேவண்டிH இழிநிகைல.
இதன் காரண ாக, ராணுவச் வெசலவுகளுக்காக
கும்வெபனிHாருக்கு Oவாப் வெகாடுக்க ஜேவண்டிH
லக்ஷக்கணக்காm பஜேகா ா பணம் பாக்கிHாக
இருந்தது. இதகைm வசூலிக்கும் முHற்சியில்
கும்வெபனிHார் Oவாப்பு ன் இரு

உ ன்படிக்கைகககைள கி.பி.1787-லும் 1792-லும்
வெசய்து வெகாண் mர்.[18]
இகைவகளின்படி Oவாப், கும்வெபனிHாருக்கு
ஆண்டுஜேதாறும் பத்து லட்சம் பக்ஜேகா ா
பணத்திற்குக் கூடுதலாm வெதாகைககைH தவகைண
Oாளுக்கு முன்mதாகச் வெசலுத்த ஜேவண்டும் என்R
நிபந்தகைmயு ன் வெதன் ாவட்
பாகைளHக்காரர்கள் Oவாப்பிற்கு ஆண்டுஜேதாறும்
வெசலுத்த ஜேவண்டிH ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைகHாm
2,64,704 ஸ் ார் பஜேகா ா பணத்கைதயும்,
பாகைளHக்காரர்களி மிருந்து ஜேOரடிHாக
வசூலித்துக் வெகாள்ளும் அதிகாரத்கைதயும்
வெபற்Rmர்.[19] இதmால்
திருச்சிக்ஜேகாட்கை கைHப் ஜேபால துகைரக்
ஜேகாட்கை யிலும் ஆங்கிஜேலHர்களின்
O
ாட் ம் மிகுந்தது. ஜேகாட்கை யின் வெபரிH
அலுவலர்களும், தளபதிகளும் ஒய்வு
ஜேOரத்கைதயும், Oாட்ககைளயும் ஜேவட்கை யில்
கழிப்பதற்கு, துகைரகைH அடுத்துள்ள
சிவகங்கைகச் சீகை க் காடுககைள சிRந்த இ
ாகக்
கருதிmர். வ க்ஜேக வெதாண்கை
ான்

சீகை யிலிருந்து வெதற்ஜேக ாmா துகைர
வகைரHாm சிவகங்கைகச் சீகை யின் அ ர்த்திHாm
காடுகளில் அப்வெபாழுது ஜேவங்கைக, சிறுத்கைத
ஜேபான்R வெகாடிH விலங்குகள் நிகைRந்து
இருந்தm. ஆதலால், வெவல்ஷு, சுல்லிவன்
ஜேபான்R ஆங்கிலப் பிரமுகர்கள் சிவகங்கைகச்
சீகை க்காடுகளுக்கு வெசல்லக் கூடிH வாய்ப்பு
ஏற்பட் து. அப்வெபாழுது எல்லாம் சிவகங்கைக
ன்mர் பிரதானிகளது வரஜேவற்பும்,
விருந்ஜேதாம்பலும் அவர்களுக்கு காத்து
இருந்தm. Oாளகை வில், இகைவ Oல்ல
ஜேOHத்திற்கு ஆதார ாக அகை ந்தது. தளபதி
வெவல்ஷு பதிவு வெசய்துள்ள
குறிப்புகள்[20] இதகைm பிரதிபலிக்கின்Rm.
“... அந்தச் சீகை க்குச் வெசன்று இருந்த வெபாழுது
அவர் (Thucidides) சிவகங்கைகபிரதானி) எmக்கு
Oண்பராmார். Oான் துகைரப் பணியில் நீடித்த
வெபாழுது, அவர் எmக்கு உHர்ந்தரக
அரிசிகைHயும், பழங்ககைளயும், குறிப்பாக தடித்த
ஜேதாளுகை H இனிப்பாm ஆரஞ்சுப்
பழங்ககைளயும் அனுப்பி கைவக்கத்

தவறுவதில்கைல. இத்தகைகH பழத்கைத
இந்திHாவில் ஜேவறு எங்கும் Oான் கண் தில்கைல.
அவர்தான் எmக்கு ஈட்டி எறிந்து, வாள்வீசி
தாக்குவகைதக் கற்றுக் வெகாடுத்தவர். ஜேவறு
எங்கும் அறிHப்ப ாத வளரிகைHத் திRகை யு ன்
கைகHாண் ால் நிச்சH ாக நூறு வெக4 தூரத்து
இலக்கைக வெOாறுக்க முடியும்.”
இவ்விதம் சிவகங்கைகப் பிரதானிகைHப் பற்றி
பரங்கிHர் உHர்வாக திப்பீடு வெசய்து இருப்பது
அவர்களது அன்பாm விருந்ஜேதாம்பலில்
திக்குமுக்காடி அவர்களது
வீரவிகைளHாட்டுக்களில் mகைத
பறிவெகாடுத்ததுதான் காரண ாகும். ஆmால்
அஜேத ஜேOரத்தில், சிவகங்கைகப் பிரதானி,
பரங்கிHர் மீது உண்கை Hாm உHர்வாm ஜேOHம்
வெகாண்டு இருந்தாரா...? உறுதிப க்கூR
இHலாதநிகைல காரணம் ஒருவர் ற்வெRாருவர்
மீது Oட்பு பாராட்டுவது என்பது ஒருவர்,
ற்வெRாருவரது அழகு, அறிவு, ஆற்Rல்,
அருங்குணங்கள் ஆகிHகைவகளின்
அடிப்பகை யில்தான் அகை H முடியும்.
பரங்கிகளி ம், Oம் வரி மில்லாத, கைRந்து

இருந்து பாயும் புலியின் ரா4தந்திரம் இருந்தது.
ஆmால் O து ஜேபார் Rவர்களுக்குள்ள
ஜேபராண்கை யும் ஜேபாராற்Rலும் அவர்களுக்கு
கிகை Hாது. துப்பாக்கி,
வெவடி ருந்துதுகைண இல்லா ல் எதிரிககைளப்
வெபாருதி வெவல்லும் திRமும் அவர்களுக்கு
கிகை Hாது. ஆதலால், சிவகங்கைகப்
பிரதானிக்கும் பரங்கிHருக்கும் ஏற்பட் Oட்பு,
குணமும், குடிகை யும் குன்Rா குற்Rமும் ஆய்ந்து
அறிந்து பாராட்டிH Oட்பு அல்ல. அரசிHல்
சார்புகை H Oட்பு.
அன்கைRH அரசிHல் சதுரங்கத்தில், கர்Oா க
அரசிHலில் ஜே லாண்கை பகை த்திருந்த
ஆற்காட்டு Oவாப், இHக்க ற்R பதுகை ஜேபால
இருந்தார். வெதன்mகத்தின் மிகச் சிRந்த சுதந்திர
வீரரும் கை சூர் ன்mரு ாm திப்பு சுல்தான்
மூன்Rாவது கை சூர் ஜேபாரில், துஜேராகத்திற்கு
இலக்காகி, தmது Oாட்டின் வெபரும்பகுதிகைH
பரங்கிHருக்குத் தத்தம் வெசய்துவிட்டு
பரிதவித்தநிகைல. வெதற்ஜேக கி.பி. 1792 ஜே
ாத
இறுதியில், கும்வெபனியின் மீது வெவறுப்புற்R
சிவகிரி பாகைளHக்காரராm சின்mத்தம்பி

வரகுண வன்னிHன் பக்கத்து பாகைளH ாm
ஜேசத்துர் பாகைளHத்கைத ஆக்கிரமித்ததற்காக
கும்வெபனிHரால் கைகது வெசய்து காவலில்
கைவக்கப்பட்டு பாகைளHக்காரர் உரிகை
பறிஜேபாm நிகைல. ஏன்? அண்கை யில் உள்ள
வெபரிH Rவர் சீகை கைHஜேH எடுத்துக்
வெகாள்ஜேவாம். த து Oாட்டில், பரங்கிHர்
வெவவ்ஜேவறு ச Hங்களில் வெவவ்ஜேவறு
காரணங்ககைளக் காட்டி, வலுவாக காலூன்R
முHன்R வெபாழுது எல்லாம், அவர்களது
mக்ஜேகாட்கை ககைள ன்mர் முத்துரா லிங்க
ஜேசதுபதி, ண்ஜேகாட்கை களாக்கி தவிடு
வெபாடிHாகும்படி வெசய்தார். Rவர் சீகை யின்
கைகத்தறி வெOசவுத் துணி வணிகத்தில் ஏக ஜேபாக
உரிகை கைH நிகைலOாட் முன்வந்த வெபாழுதும்,
தானிHங்ககைள இRக்கு தி வெசய்வதில்
சுங்கவிலக்கு சலுகைக ஜேகாரிH வெபாழுதும்,
ஜேசதுOாட்டின் பாம்பன் துகைRயில் அவர்களது
கப்பல்களுக்கு முன்னுரிகை யும், சுங்கச்
சலுகைகயும் ஜேகாரிH வெபாழுதும், பரங்கிHரது
ஜேகாரிக்கைககளுக்கு ஜேசதுபதி ன்mர் வெசவி
சாய்க்க பகிரங்க ாக றுத்துவிட் ார்.

[21] இதmால் ஆத்திரமுற்R கும்வெபனித்
தகைலகை , கHத்தாறிலிருந்த த து பகை ககைள
இரஜேவாடு இரவாக இரா Oாதபுரம்
ஜேகாட்கை க்கு விகைரந்து வெகாண்டு வெசன்று
7.2.1795-ம் ஜேததி வெபாழுது புலருவதற்கு முன்mர்
இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை கைHயும்,
அரண் கைmகைHயும் தாக்கி ன்mகைர
வஞ்சக ாகக் கைகது வெசய்து திருச்சிக்
ஜேகாட்கை யில் அகை த்தது.[22]
இகைவஜேபான்R இக்கட் ாm சூழ்நிகைலயில்,
பாசமும், ஜேOசமும் பாராட்டும் கும்வெபனிHாரது
உRகைவ முறித்துக் வெகாள்வது
அறிவுகை கை Hாகாது எm எண்ணிmர்,
சிவகங்கைக பிரதானிகள். அதmால், உறுமின்
வரவு பார்த்து வெபாறுகை யு ன் இருக்கும்
வெகாக்கு ஜேபால அவர்கள் காத்து இருந்தmர்.
ஜேசதுபதிக்கும், சிவகங்கைகக்கும்
உள்ள பிரச்கைmககைளப் பற்றி கலந்து
ஜேபசுவதற்காக கவெலக் ர் பவுனி விடுத்த
சம் கைm ஏற்று தித்து சிவகங்கைகப் பிரதானி
ஜேசதுOாட்டு முத்துரா லிங்க பட்டிm சத்திரம்

வெசன்று கும்வெபனிக் கவெலக் ர் பவுனிகைH
சந்தித்தார்.[23] Rவர் சீகை முழுவதும்
கி.பி.1794-ல் வRட்சி மிகுந்த வெபாழுது,
வணிகர்களாm பரங்கிHர் தங்களது
தானிHங்ககைள சிவகங்கைகச் சீகை யில் விற்பகைm
வெசய்து இலாபம் ஈட்டுவதற்கு சுங்கத்
தீர்கைவயிலிருந்து விலக்கு அளித்து உதவிmர்.
[24]
ஜே லும், பரங்கிHரின் சிகைRக்காவலில் உள்ள
ஜேசதுபதி ன்mகைர விடுதகைல வெசய்யும்
இலக்காக ஜேசதுOாட்டின் வெதன்பகுதியில்
கி.பி.1799 - ஏப்ரல் - ஜே திங்களில் வெவடித்த
க்களின் ஆயுதப் புரட்சிகைH அ க்க முடிHா ல்
தவித்த கும்வெபனிHாரது உதவிக் ஜேகாரிக்கைகக்கு
இணங்கி, சிவகங்கைக Rவர்ககைள கமுதிக்கு
அனுப்பி கைவத்தmர். இவ்விதம் அகத்தில்
வெகாந்தளித்த உணர்வுககைள அ க்கிக் வெகாண்டு
ஆங்கிஜேலHருக்கு உதவி வெசய்தும் என்m பHன்?
தன்mலம் ஒன்கைRஜேH தாரக ந்திர ாகக்
வெகாண்டு தகைழத்து ஏகாதிபத்திH விசுவரூபம்
எடுத்து இருந்த கும்வெபனிHார், சின்m ருது

ஜேசர்கைவக்காரரது O வடிக்கைகககைளஜேH
சந்ஜேதகப்ப த் வெதா ங்கிmர். அதில் முதலாவது
துபாஷ் ரங்கப் பிள்கைள விவகாரம்.
இரா Oாதபுரம் சீகை ஜேபஷ்குஷ் கவெலக் ராகப்
பணிஜேHற்R காலின்ஸ் 4ாக்ஸன், வெசன்கைmக்
ஜேகாட்கை யில் இருந்து இரா Oாதபுரம்
வரும்வெபாழுஜேத, துபாஷ் ரங்கப் பிள்கைள
என்பவகைரக் கைகஜேHாடு அகைழத்து வந்தார்.
கவெலக் ரது அலுவலகப் பணியில்
ட்டு ல்லா ல், தனிப்பட் முகைRயில்
கவெலக் ரது 'வசதிககைள' நிகைRவு வெசய்வதற்காக.
எங்கு பார்த்தாலும் கைகயூட்டு, இருவருக்கும் கைப
நிகைRந்தது. வ க்ஜேக கும்வெபனிHாரது கவர்mர்
வெ4mரல் ஆm வாரன்ஜேஹஸ்டிங்க்ஸ் சில
ஆண்டுகளுக்கு முன்mால் இந்திH க்ககைள
எவ்விதம் சுரண்டுவது என்R ஊழல் உத்திகைH
உலகறிHச் வெசால்லிக் வெகாடுத்து இருந்தார்
அல்லவா? அரசுத் தீர்கைவHாக வசூலிக்கப்பட்
வெOல்லின் திப்கைப குகைRவாக திப்பீடு வெசய்து
அதகைm வாங்கிக் வெகாண்
விHாபாரிகளி மிருந்து கமிஷன் வெபற்Rார்.

இத்தகைகH ஊழல்கள் வெபரு ளவில் O ந்து
இருப்பகைத, ச்சு விHாபாரி வெ ய்ஜி என்பவர்
கும்வெபனித் தகைலகை க்குப் புகார் வெசய்த
பின்mஜேர வெசன்கைmக்கு வெதரிH வந்தது.
கீழக்ககைர வெபரும் வணிகர் அப்துல்காதர்
கைரக்காHர், வெசன்கைm வணிகர் ஷ ால்ஜி,
எட்கை Hாபுரம் பாகைளHக்காரர், சிவகங்கைகப்
பிரதானி ஆகிஜேHார்களும் துபாஷ்
ரங்க பிள்கைளயின் திருவிகைளHா லில்
சிக்கிHவர்கள் என்பதும் வெதரிHவந்தது.
ஜேபஷ்குஷ் இmத்தில், பிரதானி சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் வெசலுத்திH 18,500 பக்ஜேகா ா
பணத்கைதயும் துபாஷ் ரங்கபிள்கைள ஏப்பமிட்டு
இருந்தார்.[25] கும்வெபனிHாருக்குச்
ஜேசரஜேவண்டிH 22,285 பக்ஜேகா ா பணத்கைத அவர்
கைகHா ல் வெசய்திருப்பகைத ட்டும் வசூலிக்க
கும்வெபனித் தகைலகை முகைmந்தது.[26] ஊழல்
ஜேவந்தன் காலின்ஸ் 4ாக்ஸனுக்குப் பதிலிHாக
கவெலக் ர் பணிஜேHற்R ரம்ஜேபாலா
லூஷிங் னுக்கு பிரதானி சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் மீதாm சந்ஜேதகம் வலுத்தது.
கவெலக் ர் 4ாக்சனி ம் சலுகைககள் வெபறுவதற்கு

பிரதானி இந்த பணத்கைத வெகாடுத்து
இருப்பாஜேரா என்பது லூஷிங் mது ஐHம்.
அடுத்து, இரா Oாதபுரம் இரா லிங்க விலாசம்
அரண் கைmயில் விசாரகைணயில் இருந்து தப்பிச்
வெசன்R பாஞ்சலங்குறிச்சி பாகைளHக்காரர்
வீரபாண்டிH கட் வெபாம் OாHக்கர் 5.6.1799
ஜேததி அன்று சிவகங்கைகச் சீகை பழ ாஜேmரியில்
சின்m ருது ஜேசர்கைவக்காரகைரச் சந்தித்துப்
ஜேபசிHது கவெலக் ரது சந்ஜேதகத்கைத
மிகுதிப்படுத்திHது.[27]தாம் பதவி ஏற்று Oான்கு
ாதங்களாகியும் பாகைளHக்காரர் என்R
முகைRயில் தம்கை
ரிHாகைத நிமித்த ாகக் கூ
சந்திக்காத பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாகைளHக்காரர்
முந்கைதH கவெலக் ர் மீது வெகாண்டிருந்த அஜேத
குஜேராத mப்பான்கை யு ன் இருப்பவர்,
சிவகங்கைக சீகை பழ ாஜேmரி வெசன்று
சிவகங்கைகப் பிரதானிகைHச் சந்தித்தார் என்Rால்,
அதில் ஏஜேதா முக்கிHத்துவம் இருக்க ஜேவண்டும்
என்பது கவெலக் ர் லூஷிங் mது ஊகம். அந்த
ஊகம் சரிHாmது என்பகைத பிந்கைதH வரலாற்று
நிகழ்வுகள் புலப்படுத்திm.

கி.பி.1799 ஆம் ஆண்டின் தமிழகத்து அரசிHல்
வகைரப த்கைத ஒருமுகைR உற்றுப் பார்த்தால்
தமிழக அரசிHல் நிகைலகைH அறிவதற்கு
உதவுவதாக இருக்கும். வ க்ஜேக வெசங்கல்பட்டு,
வெOல்லூர், ஜில்லாக்ககைள கி.பி.1781-ல்
Oவாப்பி மிருந்து கும்வெபனிHர் வெபற்று
இருந்தmர். வ ஜே ற்ஜேக, ஜேசலம், ஜேகாகைவ
ஜில்லாக்களும், ஆற்காடு, திண்டுக்கல்
சீகை கைHயும், கி.பி.1792-ல்
திப்புசுல்தானி மிருந்து மூன்Rாவது கை சூர்
ஜேபாரின் முடிவில் பறிக்கப்பட் து. திருச்சி,
துகைர, திருவெOல்ஜேவலி ஜில்லாக்கள். கி.பி.1792ம் ஆண்டு உ ன்படிக்கைகப்படி பரங்கிHரது
வரிவசூலுக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்தது. கி.பி.1795ல் ஜேசதுபதி ன்mகைர சிகைRயில் தள்ளிவிட்டு
Rவர் சீகை (Thucidides) இரா Oாதபுரம் ஜில்லா) நிர்வாகம்
ஜே ற்வெகாள்ளப்பட் து - தஞ்சாவூர்
ன்mருக்கும் கும்வெபனிHாருக்கு ாக அர்த்த
Oாரீசுவர நிகைலயில் தஞ்சாவூர் சீகை இருந்து
வந்தது. இவ்விதம், தமிழகத்தின் அகைmத்துப்
பகுதியும் கும்வெபனிHாரது கைகயில். தட்டிக்
ஜேகட்பதற்கு ஆள் இல்லாத தண் ல்காரmாக

கும்வெபனி நிர்வாகம் வெசHல்பட் து. முந்நூற்று
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு ஜே லாக வி4HOகரப்
ஜேபரரசின் ஜே லாண்கை யின் கீழ் இந்தப்
பகுதிகளில் சிற்Rரசர்களாக விளங்கிH
பாகைளHக்காரர்ககைள, கும்வெபனிHார் மிகவும்
ஜே ாச ாக O த்திmர். வெபான் முட்கை யிடும்
வாத்துக்களாக அவர்ககைள நிகைmத்து
அவர்ககைளயும் அவர்களது குடிககைளயும்
கசக்கிப் பிழிந்தmர்.[28] தங்களது
க4ாmாக்ககைள நிரப்பிmர். இவர்களது
முகவர்களாm குத்தகைகதாரர்களும், கணக்கப்
பிள்கைளகளும் வசூல் பணியில் வெசய்து வந்துள்ள
திருகுதாளங்ககைளயும் கண்டு வெகாள்ளவில்கைல.
[29] பாகைளHக்காரர்களது வெசல்வாக்கைக
வெசல்லாக்காசாக்கும் வகைகயில் க்களி ம்
உள்ள வெசல்வாக்கைகயும் சலுகைகககைளயும் நீக்க
முHன்Rmர். ஆண்டுக்வெகாரு முகைR விஜேசஷ
காலங்களில் பாகைளHக்காரர்களுக்கு குடிகள்
அளித்து வந்த காணிக்கைகககைளயும்
கும்வெபனிHாஜேர வெபற்றுக்வெகாண் mர்.
[30] தவகைணகளில் இத்வெதாகைககைH வெசலுத்தாத

பாகைளHக்காரர்ககைள நீக்கி தண்டித்தmர்.
[31] பாரம்பரிH ாக வந்த பாகைளHக்காரர்
பரம்பகைரயிmருக்குப் பதிலாக அவர்களுக்கு
எதிராm பாகைளHக்காரரது பங்காளிககைள, புதிH
பாகைளHக்காரர்களாக நிH mம் வெசய்தmர்.
பரங்கிகளுக்கு ஜேவண்டிHது பணம்தாஜேm!
இஜேத ஜேபால, குடிககைளயும் வெகாடுகை ப்படுத்தி
வந்தmர். பணம் வெசலுத்தாத குடிககைள காவலில்
அகை த்து கைவத்தmர். அவர்களது ஜீவmத்திற்கு
ஒரு ணி கூ இல்லா ல் அவர்களது
தானிHங்ககைள பலவந்த ாக எடுத்துச்
வெசன்Rmர். ஏன் பண் பாத்திரங்ககைளக் கூ
விட்டு கைவக்கா ல் கைகப்பற்றி வெசன்Rmர்.
[32] இகைவககைளக் ஜேகட்பதற்கு எந்த
நிர்வாகமும் இந்த Oாட்டில் இல்கைல. உHர்ந்து
வெகாண்ஜே வெசன்R விகைலவாசிககைளயும்
கட்டுப்படுத்தவும் இல்கைல. வெவறுப்பும்
வெவஞ்சிmமும் க்களி ம் வளர்ந்து வந்தது.
இவ்வளவு, இக்கட் ாm நிகைலயில் வRட்சி
மிகுந்தது. கி.பி.1794-ல் ஏற்பட் கைத வெதா ர்ந்து
கி.பி.1788-ல் வெதன் ாவட் ங்கள் அகைmத்திலும்,

பஞ்சம் பரந்து, படிந்து காணப்பட் து.
பஞ்சத்தின் பHங்கர ாm பார்கைவயில் இருந்து
தப்ப, க்கள் கூட் ம் கூட்
ாக அவர்கள்
பிRந்து வளர்ந்த பூர்வீக கிரா ங்ககைள விட்டு
வெவளிஜேHறிmர்.[33] எஞ்சி இருந்த குடிகளும்
பாகைளHக்காரர்களும், பரங்கிHகைர விரட்டி
அடிக்க அதுதான் தக்க தருண ாகக் கருதிmர்.
தமிழகத்தில் பல நூற்Rாண்டுகால ாக இருந்து
வந்த பகைழH சமூக அகை ப்கைப ன்mன்
உயிர்த்ஜேத லர்தகைல உலகம் என்பகைத
நிறுவுவது பற்றிச் சிந்தித்தmர். இந்த
எண்ணத்கைத ஊக்குவிக்கும் வகைகயில்
கும்வெபனிHாரது வெகாடுகை மிகுந்து வளர்ந்தது.
ஏற்கmஜேவ கிஸ்திப் பணம் கட்
இHலாததற்காக துரத்தப்பட் சாப்டுர்
பாகைளHக்காரர், ஜேகாம்கைபHா OாHக்கர்கள்
ஜேபால இப்வெபாழுது கிஸ்தி கட்
றுத்த,
பாஞ்சாலம் பாகைளHக்காரர் வீரபாண்டிH
கட் வெபாம் ன், ஜேதவதாmப்பட்டி பூ4ாரி
OாHக்கர் ஆகிஜேHாகைரயும் தூக்கில் ஏற்றிmர்.
கட் வெபாம் mது பிரதானி சிவசுப்பிர ணிH

பிள்கைளகைH, Oாகலாபுரத்திலும், கட்
வெபாம் mது உRவிmர் வெசளந்தரபாண்டிHகைm
ஜேகாபாலபுரத்திலும் சிரச்ஜேசதம் வெசய்தmர்.
கட் வெபாம் mது குடும்பத்திmகைர
பாகைளHங்ஜேகாட்கை யிலும், பூந்த ல்லியிலும்
சிகைRகைவத்தmர்.[34] கட் வெபாம் mது
ஆதரவாளர்களாm கா ல்குடி, குளத்தூர்,
ஜேகால்வார்பட்டி, ஏழாயிரம் பண்கைண,
Oாகலாபுரம், பாகைளHக்காரர்களது
பாகைளHங்ககைள பறிமுதல் வெசய்தmர்.
[35]அவர்களது ஜேகாட்கை ககைள இடித்துவிட்டு
அவர்களுக்கு பக்கபல ாக நின்று பாடுபட்
எட்கை Hாபுரம், யில் ாந்கைத, ணிHாச்சி,
பாகைளHகாரர்களுக்கு அவர்களது
பாகைளHங்ககைளப் பகிர்ந்தளித்தmர்.
[36] இத்தகைகH நிகழ்வுகள் மீண்டும் நிகழ்ந்து
வி க்கூ ாது என்பதற்காக கும்வெபனிHார்
வெகாடுர ாm முகைRயில் இந்த
O வடிக்கைகககைள ஜே ற்வெகாண் mர்.
என்Rாலும், இன்னும் ஜே ாச ாm நிகழ்வுகள்
காத்து இருக்கின்Rm என்பகைத அவர்களால்

அப்வெபாழுது ஊகித்துக்வெகாள்ள முடிHவில்கைல.
அடுப்பில் உள்ள பாகைmயில் வெகாதிக்கின்R பால்
முழுவதும் சூஜே R சூஜே R ஆவிHாகி
கைRவதில்கைலஜேH! ாRாக, வெகாதிக்கும் பால்
பாத்திரத்தின் விளிம்கைபக் க ந்து, வழிந்து
அதகைm சூஜே ற்றி வெகாதிக்கச் வெசய்த அடுப்புத்
தீயில் விழுந்து அதகைm அகைணக்கத்தாஜேm
முHற்சி வெசய்கிRது!
கும்வெபனிHாரதும், அவர்களது
குத்தகைகதாரர்களாலும் அட்டுழிHங்களுக்கு
ஆளாகிH விவசாயி, லஞ்ச லாவண்Hத்தாலும்,
விகைலவாசி உHர்வாலும், Oகை பிண ாகிவிட்
குடி க்கள், பாரம்பரிH உரிகை ககைளயும்,
க்களது ஜேபராதரகைவயும் இழந்து தவித்த
பாகைளHக்காரர்கள், வெபருங்குடி க்கள்,
இவர்கள் அகைmவரும் வெகாதிக்கும்
பாகைலப்ஜேபால ஓரணியில் கிளர்ந்து எழுந்து
நிற்கத் வெதா ங்கிmர். வீரத்தின் விகைள நிலம்
ாmத்தின் ரபு ஜேபாற்றும் சின்m Rவரது
சிவகங்கைகச் சீகை
க்களும் ன்mரும் எந்த
அணியில்? க்கள் அணியிலா? பரங்கிHரது
கைகக்கூலிகள் அணியிலா?

கும்வெபனிHாகைர எதிர்த்து
க ந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், கும்வெபனித்
தளபதிகளும் அலுவலர்களும் தம்மு ன்
வெகாண்டு இருந்த வெதா ர்கைப சில
ணித்துளிகள் நிகைmவு படுத்தி பார்த்தார்
சிவகங்கைகப் பிரதானி. அவர்கள் வெகாண்டு
இருந்த ஜேOHம், Oகமுக Oட்பு என்பகைதப் பல
நிகழ்ச்சிகளும் அனுபவங்களும் அறிவுறுத்திm.
என்m இருந்தாலும் அவர்கள் அந்நிHர்கள்தாஜேm
என்R ஆறுதல். இந்த ண்ணின் ாண்கைப
அறிHாதவர்கள். இந்த ண்ணின் கை ந்தர்ககைள
திக்கும் mப்பக்குவம் இல்லாதவர்கள்.
இதmால் தான் இந்த Oாட்டின் குடிதழீஇ
ஜேகாஜேலாச்சிH ன்mர்ககைளஜேH
கைதயு ன்
O த்தி வந்துள்ளmர். குறிப்பாக,
பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாகைளHக்காரர் கட்
வெபாம் கைm அவர்கள் O த்திHவிதம்,
சிவகங்கைகச் சீகை காடுகளில் தஞ்சம் புகுந்தவர்.
தவறுதலாக வெதாண்
ான் சீகை எல்கைலக்குள்
வெசன்Rவகைரப் பிடித்து, தூக்கில் ஏற்றிH துHர
சம்பவம் - சிவகங்கைகப் பிரதானியின்
இதHத்கைதத் துகைளத்து வந்தது.

இன்னும் திண்டுக்கல் சீகை , வெகாங்குOாடு,
வHOாடு, கன்m Oாடு ஆகிHகைவகளில் இருந்து
கிகை த்துள்ள வெசய்திகளும் கும்வெபனிHாரது
வெகாடுகை களுக்கு கு
ாகவல்லஜேவா
இருக்கின்Rm[37] இனியும் கும்வெபனிHாரு ன்
ஜேOச முகைRயில் O ந்து வெகாள்வது அவர்களது
அக்கிர ங்களுக்கு உ ந்கைதHாகிவிடும்.
அவர்களது அதிகாரப்பிடிப்கைப எங்ங்mம்
அகற்றுவது? அதற்காm வழிமுகைRகள்
இகைவகள் பற்றிH சிந்தகைmகள் வெதா ர்ந்தm.
இதற்கிகை ஜேH விருபாட்சி பாகைளHக்காரர்
ஜேகாபாலOாHக்கர் வெதா ர்பு ஏற்பட் து.
[38] Rவர் சீகை யில் கும்வெபனிHாருக்கு
எதிராக ஆயுதப்புரட்சிகைH ஏற்பாடு வெசய்த
சித்திரங்குடி யிலப்பmது ஜேOரடிHாm
அறிமுகமும் சிவகங்கைக பிரதானிகளுக்கு
கிகை த்தது.[39] கும்வெபனிHாரது எதிர்ப்பு
அணியின் தள ாக சிவகங்கைக ாறிHது.
வெதன்mாட்டு கிளர்ச்சிக்காரர்கள் அகைmவரும்
திண்டுக்கல் ஜேகாட்கை யில் ரகசிH ாகக் கூடி
கும்வெபனிHாருக்கு எதிராm அணிவெHான்கைR

அகை த்தmர். இந்தக் கூட் த்தில்
கலந்துவெகாண்டு திரும்பிH சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் பற்றிH இரகசிHத் தகவல்களும்
கவெலக் ர் லூஷிங் னுக்கு கிகை த்துவிட் து.
[40] சிவகங்கைகச் சீகை யும், கும்வெபனிHாருக்கு
எதிர் அணி எm முடிவு வெசய்து அவரது
O வடிக்கைகககைள இரகசிH ாக கண்காணிக்கத்
வெதா ங்கிmார்.[41]
பாகைளHங்ஜேகாட்கை சிகைRச்சாகைலயில் இருந்து
ஊகை த்துகைரயும் அவரது ஜேதாழர்களும் 2.2.1801
தப்பி வர உதவிHது. மீண்டும்
பாஞ்சாலங்குறிச்சிகைH சிRந்த ராணுவ தள ாகத்
திகழ சிவகங்கைகச் சீகை
Rவர்களும்
ஆயுதங்களும் பHன்பட் m. 24.5.1801
Oகை வெபற்R ஜேபாரில் கும்வெபனிHாரது அசுர
முHற்சிககைள ஜேதால்வியுRச் வெசய்தm. பின்mர்
10.6.180 ஜேததி அரண் கைm சிறுவHலில்
ஊகை த்துகைர சிவகங்கைகப் பிரதானிகளி ம்
அகை க்கலம் வெபற்Rது. சிவகங்கைகயில் வகுத்த
திட் ப்படி தளபதி யிலப்பன் கும்வெபனிHார்
நிர்வாகத்தில் இருந்த Rவர் சீகை யில்,

கிளர்ச்சிககைளத் வெதா ர்ந்து கும்வெபனி
நிர்வாகத்திற்கு வெபருத்த இழப்பீடுகள்
ஏற்பட் து. இகைவHகைmத்தும் கவெலக் ர்
லூஷிங் ன் திரட்டிH இரகசிHச் வெசய்திகள்.
பாஞ்சாலங்குறிச்சிப் ஜேபாரிகைm வெவற்றிகர ாக
முடித்த தளபதி அக்கினியூ, Rவர்சீகை க்
கிளர்ச்சிககைள அ க்கி ஒடுக்கவும் கும்வெபனித்
தகைலகை உத்திரவிட் து.[42]சிவகங்கைகச்
சீகை யின் நிகைலயிகைm Oன்கு ஆராய்ந்து வெபரும்
ஜேபார் ஒன்றிகைmத் வெதா ர்வதற்காm திட் த்கைத
புதுக்ஜேகாட்கை வெதாண்
ாmது துகைணயு ன்
திரட்டிmான் அக்கினியூ அத்து ன்,
சிவகங்கைகச்சீகை
க்ககைள பிரதானிகள் ருது
சஜேகாதரர்களது பிடிப்பில் இருந்து நீங்கு ாறு
வெசய்H இரண்டு உத்திககைளக் கைகHாண் ான்.
முதலாவது, சிவகங்கைக அரச குடும்பத்திற்குச்
சம்பந்தமில்லாத பிரதானிகள், ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்கள், இRந்து ஜேபாm ன்mர் முத்து
வடுகOாதருக்குப் பின்mர் சிவகங்கைக அரசிHல்
தகைலவிHாக ஒரு வெபண் ணி (Thucidides) அவரது கைmவி
ராணி ஜேவலுOாச்சிHார்) வெபாறுப்பு ஏற்றுள்ளதால்

அவரது பணிHாளர்களாm ருதுசஜேகாதரர்கள்
தங்ககைளப் பிரதானிகளாக அறிவித்துக்வெகாண்டு
ராணிHாகைரயும், சிவகங்கைக க்ககைளயும்
அ க்கி ஒடுக்கி சர்வாதிகாரம் வெசய்வது ன்
சிவகங்கைகச் சீகை கைH அழிவுப் பாகைதயில்
இட்டுச் வெசல்கின்Rmர். சிவகங்கைகச் சீகை யின்
ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைகயிகைm வசூலிப்பதற்கு
சட் ப்படி உரிகை வெபற்றுள்ள
கும்வெபனிHாருக்கு எதிராக சிவகங்கைகச் சீகை
க்கள், ஆயுதம் எடுக்கக் கூ ாது என்றும், ருது
சஜேகாதரர்ககைள விட்டு நீங்கி சிவகங்கைகயின்
முகைRHாm 4மீன்தார் விசுவாசத்து ன்
O ந்துவெகாள்ள ஜேவண்டும் என்R
வெபாதுஅறிவிப்கைப 6.7.1801-ல்
வெவளியி ச்வெசய்தான்.[43] இரண் ாவதாக,
ருது சஜேகாதரர்களது சூழ்ச்சியில் இருந்து தப்பி
அRந்தாங்கி காட்டில் தகைல கைRவு
வாழ்க்கைகயில் இருந்த Oாலுக்ஜேகாட்கை ப்
பாகைளHத்தின் பங்காளிHாm பகை
ாத்துார்
வெகளரி வல்லப ஒய்Hாத் ஜேதவகைர
புதுக்ஜேகாட்கை த் வெதாண்
ான் மூலம்
ஜேதடிப்பிடித்து அகைழத்து வந்து 12.9.180 ஜேததி

ஜேசாழபுரத்தில் சிவகங்கைக 4மீன்தார் எm
முடிசூட்டிmான்.[44]
இந்த O வடிக்கைககளுக்கு உ mடிHாm பலன்
ஏற்பட் து. ருது சஜேகாதரர்ககைளதங்களது
ாவெபரும் தகைலவர்களாக தித்துச் வெசHல்பட்
க்கள் கூட் ம், பிரித்தாளும் வெகாள்கைகயில்
ஜேதர்ச்சி வெபற்R கும்வெபனிHாரது உத்திகளில்
சிக்குண்டு ஜேசாழபுரம் ஜேOாக்கி ஓடிHது.
கும்வெபனிப் பகை ககைளச் சந்திப்பதற்கு
காகைளHார்ஜேகாவில் ஜேகாட்கை யிலும் பக்கத்துக்
காடுகளிலும் உரிH ஏற்பாடுககைளச் வெசய்த
சிவகங்கைக பிரதானிகளுக்கு இது வெபருத்த
ஏ ாற்Rத்கைத அளித்தது. என்Rாலும் mம்
தளராது வெசப் ம்பர் 30, அக்ஜே ாபர்1 ஆகிH
Oாட்களில் ஒக்கூர், ஜேசாழபுரம், அரண் கைm
சிறுவHல் வழிHாக காகைளHார்ஜேகாவில் ஜேOாக்கி
வந்த கும்வெபனி பகை களு ன் பிரதானிகள்
ஜே ாதிmர். முடிவு ஜேதால்வி.[45]
கி.பி.1801-1802 ல் சிவகங்கைகச் சீகை யில்
Oகை வெபற்R நிகழ்வுககைளப் பற்றி என்னுகை H
“ ாவீரர் ருது பாண்டிHர்” என்R நூலில்

விவர ாக வகைரHப்பட்டுள்ளதால், அகைவககைள
மீண்டும் இங்கு விரிவாக எழுதப்ப வில்கைல.
எஞ்சிHவர்களு ன் காட்டிற்குள் தப்பிH ருது
சஜேகாதரர்ககைள கும்வெபனிப்பகை கள்
ஒக்கூருக்கும் ஜேசாழபுரத்திற்கும் இகை ப்பட்
காட்டில் 19.10.180 ஜேததிHன்று கைகப்பற்றிmர்.
[46] 24.10.180 ஜேததி காகைலயில் திருப்புத்தார்
ஜேகாட்கை யில் தூக்கில் ஏற்றி[47] சிவகங்கைகச்
சீகை யின் வீரவரலாற்கைR முடித்தmர்.
சிவகங்கைக ன்mர் ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவர் கும்வெபனிHாருக்கு எதிராm O வடிக்கைக
எதிலும் ஜேOரடிHாகக் கலந்து
வெகாள்ளவில்கைலவெHன்Rாலும், பிரதானிகளது
அத்துமீRல்களுக்கு உ ந்கைதHாக இருந்தார்
என்R குற்Rச்சாட்டு. குற்Rவாளிகள் அல்லா ல்
குற்R ற்Rவர்களும் தண்டிக்கப்படுவது உண்டு.
சிவகங்கைக ஜேபாராளிககைளப் வெபாறுத்த
வகைரயில், அவர்கள், தண்டிக்கத்தக்கவர்களா?
அவர்களுக்கு தண் கைm வழங்குவதற்கு
கும்வெபனிHாருக்கு தகுதி இருக்கிRதா?
இகைவவெHல்லாம் ஜேவறு விஷHம். "வல்லான்

வகுத்தஜேத வாய்க்கால்” என்பது ஜேபால அன்று
கும்வெபனி நிர்வாகம் “சகல அதிகாரமும் சர்வ
வல்லகை யும்” பகை த்த வெவடி ருந்து வீரmாக
விளங்கிHது. ஜேOரடிHாக அவர்ககைள
எதிர்த்தவர்ககைள சிவகங்கைகச் சீகை யில் அழித்து
ஒழித்த பிRகு, அவர்களது எதிர்ப்பாளர்களுக்கு
உ ந்கைதHாக ஆதரவாக இருந்தவர்கள் பட்டிHல்
ஒன்கைR கும்வெபனித் தகைலகை தHாரித்தது.
இதில் இரா Oாதபுரம் 4கந்Oாத ஐHன் அன்னியூர் கள்ளர் தகைலவர்களாm சகை
ாHன்,
கூரிசாமித் ஜேதவர், முள்ளுர் கு ரத்ஜேதவன்,
சிவகங்கைக துகைரச்சாமி, (Thucidides) சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் கன்) ற்றும் திருவெOல்ஜேவலிச்
சீகை கிளர்ச்சிக்காரர்கள் எm எழுபத்து இரண்டு
ஜேபகைரக் குறித்தmர். இந்த பட்டிHலின்
வெதா க்க ாகச் சிவகங்கைக ன்mர் ஜேவங்கன்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் வெபHகைர
வகைரந்துயிருந்தmர். 4.10.1801-ம் ஜேததி காகைளHார்
ஜேகாவில் காடுகளில் அவகைரக் கண்டு பிடித்து
காவலில் கைவத்து இருந்தmர்.[48]

இவர் சிவகங்கைக ன்mராக கி.பி.1790-ல் பதவி
ஏற்R சில ாதங்களில், சிவகங்கைகச் சீகை
நிர்வாகத்தில் பிரதானி சின்m ருது
ஜேசர்கைவக்காரரது சுஜேHச்கைசHாm வெசHல்பாடுகள்
ஜே ஜேலாங்கி இருப்பகைத உணர்ந்து ஜேவறு
வழியில்லா ல் த து கண்ககைள மூடிக்வெகாண்டு,
காதுககைளப் வெபாத்திக்வெகாண்டு நிர்வாகத்தில்
இருந்து ஒதுங்கி இருந்தார். இருப்பினும், மிகுந்த
ஆன்மிக உணர்வு ன் திருக்ஜேகாயில்கள்,
திரு
ங்கள், சத்திரங்கள் ஆகிHகைவககைளச்
வெசம்கை Hாகப் பரா ரிப்பதில் கண்ணும்
கருத்து ாக இருந்தார். ற்றும் சமுதாHத்திற்குச்
ஜேசகைவ வெசய்யும் சான்ஜேRார்ககைள ஆதரித்துப்
ஜேபாற்Rவும் இவர் தவRவில்கைல. இதற்காக
இவர் பல சர்வ ான்Hங்ககைளயும்
தர் ாசmங்ககைளயும் ஜீவித இmாம்ககைளயும்
வழங்கி உதவிmர். கிகை த்துள்ள பதிஜேவடுகள்,
வெசப்பு பட் Hங்களில் உள்ள பதிவுகளின் படி
அவரது அRக்வெகாகை கள்[49] பட்டிHலிட்டுக்
கீஜேழ வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளm.

விசHரகுOாத ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத்ஜேதவரின் அRக்வெகாகை கள்

கி.பி.

அRக்வெகா
அRக்வெகாகை வெபற்R
கை விவரம் விவரம்

1785

இல்லக்கா

அழகன் குளம் சத்திரம்

ஆத்திக்குளம் Oரிக்குடி சத்திரம்
Oல்லூர்

Oரிக்குடி சத்திரம்

இ க்குழி

அழகன் குளம் சத்திரம்

கரு ான்
ஏந்தல்
(Thucidides)  ாROாடு
வட் ம்)

இரா ஐHர், ஜீவிதம்
அழகன் குளம் சத்திரம்

கீழ்குடி,
வெபான்னி
ஏந்தல்

வெவங்க ாசலம் ஐHர்,

விளாங்காட்
தர் ாசmம்.
டுர்

1786

சின்m
க ம்பங்குள
Oாகலிங்கம் பிள்கைள,
ம் வரிகைச
ஜீவிதம்
ஊர்
ஊழிH ான்Hம்.
(Thucidides)  ாROாடு
வட் ம்)
ரங்க ஐHங்கார்,
வலக்காணி லட்சுமிபதி சாஸ்திரி
தர் ாசmம்.
இலுப்பக்கு
ளம்
ஜீவிதம்.
(Thucidides)  ாROாடு
வட் ம்)
Oண்டுகாச்சி
(Thucidides) பார்த்திபனூ ஊழிH ான்Hம்.
ர் வட் ம்)

Oண்டுகாச்சி
வெவங்கட் ரா ஐHர்,
(Thucidides) பார்த்திபனூ
ஜீவிதம்.
ர் வட் ம்)
தர் ம்
(Thucidides) பார்த்திபனூ தர் சாசmம்
ர் வட் ம்)

1787

எடுத்தான்
ஏந்தல்
(Thucidides)  ாROாடு
கூட் ம்)

தர் சாசmம்

Oாகணி

ஊழிH ான்Hம்

ஜேதாப்புகை
இகை Hன்கு
சுப்பு அவதானி,
ளம்
தர் ாசmம்
(Thucidides)  ாROாடு
வட் ம்)
வத்தா
ஊழிH ானிHம்.
ஜேபட்கை
(Thucidides) பார்த்திபனூ

ர் வட் ம்)
1788

கார்குடி

காகைளHார் ஜேகாவில்.

ஒச்சன்தட்டு
காசியில் உள்ள சத்திரம்
பாசிப்பட்
இmாம்
ணம்,
காவதுகுடி
ாங்குளம்
(Thucidides) ஆரூர்
வட் ம்)

கலிHஜேmரி சத்திரம்,
இmாம் வெபரு ாள்
ஜேகாவில், ாmா துகைர.

Oற்கணிக்க
கைர,
கலிHOகரி சத்திரம்.
அரும்பூர்
1790

ஜே லச்வெசம்
திருவண்ணா கைல
வெபான் ாரி

ம்,

ருதOாHகப் பண் ாரம்,
குன்Rக்குடி
த்திற்கு,
தர் ாசmம்.
ஆலங்குள
Oரிக்குடி சத்திரம்
ம்
அயிmாஜேச
ரி (Thucidides)  ங்கலம் வீரராகவ ஐHர், தர் ாசmம்.
வட் ம்)
அ ராவதி
வெவங்க ாச்சாரிHார்,
1791 பன்னிவH
தர் ாசmம்
ல்
(Thucidides) அ ராவதி வெலட்சு ண ஐHங்கார்,
வட் ம்)
தர் ாசmம்.
1791

சாத்தான்
ஜேகாட்கை

ஹரி OாராHண பண்டிதர்.

மு க்கண் ஜேவதாந்த ரகுOாத ஐHங்கார்
ணு ஏந்தல் தர் ாசmம்.
(Thucidides) அ ராவதி

வட் ம்)
1792

தாணாவH Oன்னிஜேசர்கைவ
ல்
தண்ணிர்பந்தல்,

1793

சகை Hன்
ஏந்தல்

ம்.

திருப்பதி ஐHங்கார்.

இஞ்சி
வHல்
குருஐHன், தர் ாசmம்.
(Thucidides) சாக்கைகவ
ட் ம்)
இகை Hன்
குளம்
ஜேசது ஐHர், தர் ாசmம்.
(Thucidides) அ ராவதி
வட் ம்)
ாணிக்கன்
ஏந்தல்
தர் சாசmம்
(Thucidides)  ாROாடு
வட் ம்)
வெபான்னி

கைவத்திHம் Oரசிம் ஐHர்,

(Thucidides)  ல்லல்
வட் ம்)

தர் ாசmம்.

பாகைளHா
ஜேரந்தல்
(Thucidides) பார்த்திப
னூர்
வட் ம்)

கலுங்கடி விmாHகர்
ஜேகாவில், ஊழிH ான்Hம்.

ஒட்டுவHல்
அழகர் சாமி.
(Thucidides)  ாROாடு)
சுண்ணாம்
துகைர மீmாட்சி
பூர்
சுந்தஜேரசுவரர் ஜேகாயில்,
(Thucidides) திருப்புத்து
சர்வ ான்Hம்.
ர் வட் ம்)

வாகுடி
திருப்பரங்குன்Rம்
(Thucidides) பார்த்திப
சுப்பிர ணிH சுவாமி
னூர்
ஜேகாயில்..
வட் ம்)

வெதன்ஜேவ
தர் ாசmம்.
லி
1796

சித்தஜேmந் புல்வாய்OாHகி அம் ன்
தல்
ஜேகாவில், பாகஜேmரி..
புதுக்குள
காசி விசுவOாதர் ஆலHம்.
ம்
அரி ண்
பம்

அmந்த கிருஷ்ண ஐHர்,
தர் ாசmம்.

சாத்தணி
(Thucidides) எ ஜேmஸ்
சத்திரம், தர் ாசmம்.
வரம்
வட் ம்)
சாணார்
காளீஸ்வர ஐHர்,
1797 ருதங்கு
ஜேவங்க சாஸ்திரி.
டி
சகை H
ஜேmந்தல்

திருப்பதி ஐHங்கார்

ஜேசா கிரி அருணாசலம் வெசட்டிHார்
கல்குளம்
வெகாஞ்சி
னி
1798
(Thucidides) சாக்கைக
வட் ம்)
காக்கைக
ஏந்தல்

அmந்த OாராHண ஐHர்,
தர் ாசmம்.

ரத்திm ஐHங்கார், தர் ாசmம்.

தர் ாசmம்.

கடிHவH
ல்
(Thucidides) அ ாராவ தர் ாசmம்.
தி
வட் ம்)
1799

கடிHவH
கா ன் வெசட்டி சத்திரம்,
ல்
ஜேசந்தன்
வHல்

குன்mக்குடி வெரங்கசாமி
ஐHங்கார் வகைகHRா

(Thucidides) காகைளHா
ர் ஜேகாவில் தர் ாசmம்.
வட் ம்)
புளிச்சக்கு
ளம்,
இரா சாமி ஐHர், தர் ாசmம்.
கானூர்
ஆதிஜேHந்த சுப்பிர ணிH ஐHர்,
ல்
தர் ாசmம்.
பாப்பான்
ஏந்தல்
கா ன்வெசட்டி சத்திரம்,
1799 (Thucidides) அ ராவ
குன்mக்குடி.
தி
வட் ம்)
வண்ணார
வெவங்க ாசலம் ஐHர்.
வHல்
வாணிHங்
குடி,
சிவ பூகை4 தர் ம், தர் ாசmம்.
மிளகனூர்

பர க்குள தண்ணிர்ப்பந்தல் தர் ம்,
ம்
தர் ாசmம்,
புளிச்சக்கு
இரா சாமி ஐHர், தர் ாசmம்.
ளம்
1800 கூரான் ஏந்தல் பட் ம்
சுந்தரசாஸ்திரி வகைகHRா சுந்தரம்
ஐHர், முத்து ஐHர், தர் ாசmம்.
இந்த நிலக்வெகாகை கள் பற்றி கிகை த்துள்ள சில
வெசப்ஜேபடுகளின் உண்கை Oகல் இங்கு
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
1. ச்சூர் வெசப்ஜேபடு
இந்தச் வெசப்ஜேபடு கி.பி. 1782 ல் விகைசH ரகுOாத
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் அவர்களால்
திருப்பmந்தாள் பண் ார சன்னிதிகளுக்கு

வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கmஜேவ முத்து
வடுகOாதத் ஜேதவரது ஆட்சியில், காசியில்
சிவகங்கைகச் சீகை யின் முதல் ன்mரது
புண்ணிH ாக
மும் கட்டி அன்mதாmக்
கட் கைளயிகைm ஏற்படுத்திmார். அந்த தர் ம்
சிRப்பாகத் வெதா ர்ந்து Oகை வெபறுவதற்கு
ன்mர்ஆகைணHார்ஜேகாட்கை
ச்சூர் ஆகிH
இரண்டு ஊர்ககைளயும் சர்வ ானிH ாக வழங்கி
இருப்பகைத இகைதச் வெசப்ஜேபடு வெதரிவிக்கின்Rது.
இந்தச் வெசப்ஜேபடும் ராணி ஜேவலுOாச்சிHார்
சார்பாக விகைசH ரகுOாத வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவர் வழங்கி இருப்பகைத ஊகித்து அறிH
முடிகிRது.
1. ஸ்ரீ விசுஜேவசுவரன்mபூரணி சகாHம்
2. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுவரன்
3. அரிHராH தள விபா ன் பாகைஷக்கு தப்பு
4. வராத கண் ன் கண் mாடு வெகாண்டு
வெகாண் mாடு வெக
5. ாதான் பாண்டி ண் ல ஸ்தாபmாசாரிHன்
வெதாண்
6. ண் ல சண் ப் பிRசண் ன் ஈளமுங்கா
7. ங்கும் Hாட்பாணராHன் பட் ணமுவெ ம்

8. ண் முங் கண்டு வெகசஜேவட்கை
வெகாண் ருளிH ராச
9. திராசன் ராச பரஜே சுவரன் ராச ாற்த்தாண்
10. ன் ராசகுல திலகன் அரசராவணராHன்
11. அந்தம்பர கண் ன் தாலிக்கு ஜேவலி
தளஞ்சிங்கம்
12. இளஞ்சிங்கம் ஜேசதுகா
13. வலன் ஜேசதுமூல ரட்சா
14. துரந்தரன் தனுக்ஜேகா
15. டிகாவலன் வெதாண்
16. டிHந்துகைR காவல
17. ன் வெசம்பிவளOா
18. ன் ஜேதகைவ Oகராதிபன் முல்கைல ாலி
19. கைகHான் அனு க்வெகாடி வெகரு க்
20. வெகாடி புலிக்வெகாடியுகை Hான்
மும் தHாகைm
21. Hான் வெசங்காவிக்குகை வெசங்காவிக்வெகா
22. டி வெசங்காவி சிவிகைகHான் அசுப்தி வெகச
23. பதி தmபதி Oரபதி ரவிகுலபதி
யிரணிHவெகற் 24. பHாசி வெரகுOாத
ஜேசதுபதிHவர்கள் பிறிதிவி
25. ராச்சிH பரிபாலmம் பண்ணிHருளாநின்R

26. சாலிHவாகm சகாத்தம் 1704 கலியுக
27. சாகத்தம் 4883 இதன்ஜே ல் வெச
28. ல்லாநின்R சுபகிRது வருசம் ஆனி ாதம் 12
ஜேததி சுக்கிலபட்
29. சமும் ஸ்வதிவாரமும் திகைRஜேHாவெதசியும்
அனுச Oட்சத்
30. திரமும் சுபஜேHாக சுபகரணமும் கூடிm சுபதி
31. mத்தில் பாண்டி ஜேதசத்தில் வெபாதிH ா
கைலHான்
32. கைவகைக ஆறுகை Hான் அனு க்வெகாடி
வெகரு க்வெகாடி புலிக்
33. வெகாடி கட்டிH புரவலன் மும்முரச
திருமுன்றிலான் திக்வெக
34. ட்டும் ஆகைண வெசலுத்திH சிங்கம் இரவிகுல
ஜேசகரன் ஆற்று
35. பாச்சி க லில் பாச்சி வெதாண்டிHந்துகைR
காவலன் வாசு
36. ஜேபHான் அரசு நிகைலயிட் விகைசH
வெரகுmாதப் வெபரியுகை
37. Hாத் ஜேதவரவர்கள் தரு புரம் முத்துக்
கு ாரசுவாமி ஜேத
38. சிகர் சீஷராm காசிவாசிக்கு ரகுருபரத்

தம்பிராmவ
39. ர்களுக்கு தற் சாதmம் தாம்பிர சாதm
பட்கை Hங்
40. வெகாடுத்தப்படி தற் ம் சாதm ாவது
காசியிஜேல வெகங்கா தீத்
41. திஜேல வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவரவர்கள் தற் ம்
பிரா ண
42. ஜேபாசm ாஜேஹசுவரபூகைச அன்mதாmம்
O ப்பிகைவக்
43. குRதுmாஜேல இந்த தற்ம் த்துக்கு விட்டுக்
வெகாடுத்த கிRா
44. ாRவது பாண்டிஜேதசத்தில் கீள் ங்கல
Oாட்டில் திருக்காகைm
45. ப்ஜேபர் கூற்Rத்தில் ஆகைmHார்ஜேகாட்கை
கிRா த்துக்கு வெபருmான்
46. வெகல்கைகவெHல்கைகHாவது கீழ்பாற்க்வெகல்கைல
வெHலிக்வெகாளத்துக்கு
47. ஜே ற்க்கு வெதன்பாற்க்வெகல்கைக
இராசக்கினிமிண் ான் ஜேகாட்கை க் க
48. ண் ாய்க்கும் ஜேகாட்கை க்காட்டு
வெHல்கைகக்கும் வ க்கு ஜே ல்பாற்க்வெக
49. ல்கைக ஜேO த்து வெHல்கைகக்கும் விறுத

வHலுக்கும் கிழக்கு வ பாற்
50. க் வெகல்கைக ராதாOல்லூர் முடுக்கிmாங்
ஜேகாட்கை துக்கிmங்க
51. கைரக்கு வெதக்கு இந்த வெபருOான்வெகல்கைகக்கு
உள்பட் ஏந்தல் புர
52. வகை Oஞ்கைச புஞ்கைச திட்டு தி லும்
இதுவும் ஒரூர் வட் கைகயில்
53. ச்சூர் கிRா த்துக்கு வெபருOான்வெகல்கைக
கீழ்பாற்வெகல்கைக
54. பிலாத்துக்கு ஜே ற்க்கு வெதன்பாற்வெகல்கைக
விறுசுழி ஆற்றுவ
55. ககைரக்கு வ க்கு ஜே ல்பாற்க்வெகல்கைக
விரித்தம் வHலுக்கு கி
56. ழக்கு வ பாற்க்வெகல்கைக வட் ாணம் ஜேவம்ப
கண் ாய்வெதன்
57. ங்ககைர ஜேசதுபாகைதக்கு வெதற்கு இந்த
வெபருmாங்வெகல்கைக
58. க்குள்பட் ஜேHந்தல் புரவகை Oஞ்கைச
புஞ்கைச திட்டு தி லும்
59. ஜேசத்து யிந்த இரண்டு கிRா த்து Oத்தம்
திருவிருப்பு ஜே ல்ஜேmா
60. க்கிH ரம் கீழ்ஜேOாக்கிH கிணறு நிதிநிட்ஜேசப

வெசலதரு பாஷா
61. ணம் அட்சினிH ஆகாHமிHவெ ன்று
வெசால்லப்பட் அஷ்ட் ஜேப
62. கதச சுவாமிHங்களும் தாmாதி வினிH
விக்கிகைRHங்களுக்கு
63. ம் ஜேHாகக்கிH ாக சகல சமுதாHமும்
வெசார்mதாHம் குடிவார 64. க் காணிக்கைக
நிலவுரிகை க் கிரா ககைர ணிHம்பள்
வரிவெவள்கைளக்கு
65. கை வரி சுங்கத்தில் ஜேசந்த ஆHக்கட்டுக்கும்
வரிகாதவரிவெHப்
66. ஜேபர்பட் பலவரியும் சறுவ ானிH ாக
ஆசந்திராற் ாற்
67. க ாக Oம்மு புத்திரபவுத்திரம்
பாரம்பரிH ாகவும்
68. தங்கள் சீஷ பாரம்பரிH ாகவும் காசியில்
விசுஜேவசுவரசுவா
69. மி விசாலாட்சிHம் ன் அபிஜேஷக
கைOஜேவதmம் வெகங்கா தீரத்தி
70 ல் அன்mதாm தர் த்துக்கும் இந்த இரண்டு
கிRா மும் காரா
71. தாm பூறுவ ாக தாம்பிர ஸாதm பட்கை Hம்

எழுதிக்வெகா
72. டுத்தபடியிmாஜேல ஆண் னுபவித்து
வெகாள்ளுவாராகவும்
73. யித் தற்ம் த்துக்கு யிதம் பண்ணிmவர்கள்
காசியிஜேல ஜேகாடி
74. சிவ பிரதிஷ்ட்கை ஜேகாடி விஷ்ணு
பிRதிஷ்ட்கை யும் புண்ணிH
75. த்கைதயுகை Hவராகவும் பிHதற்க்கு
Hாதாவெ ாருவன் அகித
76. ம் பண்ணிmவன் காசியிஜேலயும்
ராமீசுபரத்திஜேலயும் ஜேகா
77. டி காரம்பசுகைவ ஜேகாடி பிரா mாகைளயும்
வெகான்Rபா
78. வத்கைதHகை வாராகவும் யிந்தபடிக்கு
கு ரகுருபரத்தம்பி
79. ராmவர்களுக்கு விகைசH வெரகுmாத வெபரிH
உகை Hாத் ஜேவ
80. ரவர்கள் யிந்தப்படி தற்
சாதகைmப்பட்கை Hம் எழுதிக்வெக
81. டுத்ஜேதாம் ராHசம் வெசாக்கப்பிள்கைள கு ாரன்
தற் ராHபிள்கைள
82. கைக எழுத்துப்படிக்கு யிந்த தாம்பிர சாதmம்

எழுதிஜேmன்
83. சிவகங்கைகயிலிருக்கும் கைதHல்பாகம் ஆசாரி
கு ா
84. ரன் ஆறுமுகம் கைவத்தாத்வி குணம் புண்Hம்
பரத
85. த்தாறு பாலmம் பரதத்தாப ஹாஜேரm ஸ்வத
86. த்தம் நிஷ்பலம் பஜேலது வெவவத்தாம்
பரதத்தாம்
87. வாஜேHா ஹஜேரத் வசுந்தராம் ஷ்ஷ்டி வர்ஷ
88. சகஸ்ராணி விஷ்ட் ாHாம் 4ாHஜேத கிரி
89. மி ஏதஸ்மிந் ரக்ஷிஜேத ஐந்வெதள Hத்ர க
90. ஸ்Hாம் வHதத்தம் த்கைரஜேலாக்H ரட்சணா
91. த் புண்Hம் Hத்ஸ்Hாதகஸ்Hாந் Oசம்
92. சH, சிவசகாHம். உ
2. திருப்பmந்தாள் வெசப்ஜேபடு
இந்தச் வெசப்ஜேபடும் திருப்பmந்தாள் பண் ார
சன்னிதிகளி ம் கி.பி.1782 ஒச்சம்தட்டு
ஆகைணHர் ஜேகாட்கை ஆகிH ஊர்ககைள தாmம்
வழங்கிHகைதக் குறிப்பிடுகிRது. காசி
த்து
அன்mதாmம் கட் கைளகைH திRம்ப

O த்துவதற்கு வழங்கி இருப்பவர் விகைசH
ரகுOாதப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் அவர்கள்.
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரது ருகர்.
1. ஸ்ரீகாசி விசுஜேவசுவர
2. ன்mபூரணி ஸ்காHம்
3. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுவரன் அரி 4.
HராH தளவிபா ன் பாகைஷக்கு தப்புவராH க
5. ண் ன் கண் mாடு வெகாண்டு வெகாண் mாடு
வெகா
6. ாதான் பாண்டி ண் ல ஸ்தாபmாசாரிHன்
7. ஜேசாள ண் ல பிRதிட் ாபmாசாரிHன்
வெதாண்
8.
ண் ல சண் பிRசண் ன் ஈளமுங் வெகாங்
9. கும் Hாட்பாணராHன் பட் ணமு
வெ ம் ண் லமுங்
10. கண்டு வெகசஜேவட்கை வெகாண் ருளிH
ராசாதிரா
11. சன் ராசபரஜே சுபரன் ராச ாற்த்தாண் ன் ராச
12. குல திலகன் அரசராவண ரா ன் அந்தம்பரற்
கண் ன் தா
13. லிக்கு ஜேவலி தளஞ்சிங்கம் இளஞ்சிங்கம்
ஜேசதுகாவல

14. ன் ஜேசது மூல ரட்சா துரந்தரன் தனுக்ஜேகாடி
காவல
15. ன் வெதாண்டிHந்துகைR காவலன் வெசம்பி
வளOா ன் ஜேத
16. கைவ Oகராதிபன் முல்கைல ாலிகைகHான்
அனு க் வெகாலி
17. டி வெகரு க் வெகாடி புலிக்
18. வெகாடி யுகை Hான் மும்
19. த HாகைmHான் வெசங்
20. காவிக் குகை வெசங்கா
21. விக்வெகாடி வெசங்காவி
22. சிவிகைகHான் அசுபதி வெக
23. சபதி கணபதி Oரபதி ரவி
24. பதி குலபதி யிரணிH வெகற்ப
25. Hாசி வெரகுOாத ஜேசதுபதிHவர்கள்
பிறிதிவிராச்சிH பரி
26. பாலmம் பண்ணிHருளாநின்R கலியுக
சகாத்தம் 4
27. 833 சாலிHவாகm சகாத்தம் 1704 இத
28. ன்ஜே ல் வெசல்லாநின்R சுபகிRது ஸ்ரீஆனி 3 12
29. சுக்கில பட்சமும் ஸ்திர வாரமும்
திகைRஜேHாவெதசியுமு

30. அனுஷ Oட்சத்திரமும் சுபஜேHாக சுபகரணமுங்
கூடி
31. m சுபதிmத்தில் பாண்டி ஜேதசத்தில்
வெபாதிH ா
32. கைலHான் கைவய்கைகHாறுகை Hான்
புmப்பிரகைளH mா
33. ன் குளந்கைத Oகராதிபன் முல்கைல
ாலிகைகHான்
34. பஞ்சகதி யிவுளிHான் மும் த HாகைmHான்
அனு க்
35. வெகாடி கரு க்வெகாடி புலிக்வெகாடி கட்டிH பு
36. ரவலன் மும்முரசதிரு முன்றிலான்
திக்வெகங்கும் ஆ
37. கைண வெசலுத்திH சிங்கம் ஜே mாட்டுப் புலி
தாலிக்குஜேவ
38. லி தmஞ்சிங்கம் இளஞ்சிங்கம் இரவிகுல
ஜேசகரன்
39. ஆற்றுப்பாச்சி க லில்பாச்சி
வெதாண்டிHந்துகைR கா
40. வலன் வாசுஜேபHாகன் அரசு நிகைலயிட்
விகைசH வெர
41. குmாதப் வெபரியுகை Hாத் ஜேதவரவர்களுக்கு

திருப்பm
42. ந்தாள் கு ரகுருசுவாமி ஜேதசிகர் சீஷராm
காசிவாசி
43. க்கு கு ரகுருபரத் தம்பிராmவர்களுக்கு தற்
சாத
44. mம் தாம்பிர சாதm பட்கை Hங் வெகாடுத்தபடி
தற் 45. ம் சாதm ாவது காசியிஜேல வெகங்கா
தீர்த்தத்தில் வெபரி
46. ரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் தற் ம்
விசுவmாத சுவா
47. மி விசாலாட்சி அம் ன் அபிஜேஷக
வெOய்ஜேவதmத்
48. துக்கும் பிரா ண ஜேபாசm ஜேகசுவர பூகைச
அன்
49. mதாmம் O ப்பிகைவக்குOதற்கு கிரா ம்
பாண்டி ஜேத
50. சத்தில் திருக்காmப்ஜேபர்க் கூத்தத்தில் கீள் ங்
51. கல Oாட்டில் ஆகைணHாஜேகாட்கை யும் துகவூ
52. ர் கூத்தத்தில் கருத்துக்ஜேகாட்கை mாட்டில் துக
53. வூர் ாகாணத்தில் ஒச்ச தட்டும் யிந்த
வெரண்டு கி
54. Rாமுந்த தாmபூறுவ ாய் வெகாடுத்ததிmாஜேல

55. ஆகைmHாஜேகாட்கை கி வெபருOான்
வெகல்கைலHாவது கீ
56. ள்பாற்வெகல்கைக எலிக்குளத்துக்கு ஜே ற்கு
வெதன்பாற்
57. வெகல்கைல ராசிக்கினிமிண் ான் ஜேகாட்கை
கண் ாய்
58. க்கும் ஜேகாட்கை க்காடு வெHல்கைகக்கும்
வ க்கு ஜே ற்
59. பாற்வெகல்கைல ஜேO த்து எல்கைலக்கும் விறுத
வHலுக்
60. க்கும் கிளக்கு வ பாற்வெகல்கைக ராதா Oல்லூர்
முடுக்கிmாங்
61. ஜேகாட்கை துக்கிmாங் ககைரக்கு வெதற்கு இந்த
வெபருOாள்
62. வெகல்கைலக் குள்ளாm ஜேHந்தல் புரவகை
Oஞ்கைச புஞ்
63. கைச ாவகை
ரவகை த் திட்டுத் தி லும்
இதுவும் ஒச்
64. சந்தட்டுக்கு வெபருOாள் வெகல்கைலகHாவது
கீள்பா
65. ற்வெகல்கைல துகவூர்க் கண் ாய்க்கு ஜே ற்கு
வெதன்பாற்வெக

66. ல்கைகக்கு வெபரு ாஜேளந்தல் ஜேதாக்கஜேOந்தல்
67. எல்கைலக்கு கிளக்கு வ பாற்வெகல்கைக
வள்ளக்
68. குளம் அர கைணக்ககைர எல்கைகக்கு வெதற்கு
இந்தவெப
69. ருOாங் வெகல்கைலக்குள்ளாm ஜேHந்தல் பிR
70. வகை Oஞ்கைச புஞ்கைச திட்டுந்த தி லும் ஜேசர்
71. த்து இரண்டு கிRா மும் Oத்தம் திருவிருப்பு
ஜே ல்
72. ஜேOாக்கிH ரம் கீள்ஜேOாக்கிH கிணறு பாசி
படுகைக
73. நிதிநிட்ஜேசப வெகல தரு பாஷாணம் அட்சினிH
74. ஆகாமிHவெ ன்று வெசால்லப்பட் அஷ்ட்
ஜேபா
75. காதி சுவாமிHங்களும் தாmாதி வினிH
விக்கிகைR
76. Hங்களுக்கும் ஜேHாக்கிH ாகச் சகல
சமுதாHமும்
77. வெசாற்mாதாHம் குடிவாரக் காணிக்கைக
நிலவரி கி
78. Rா வரி ககைர ணிHம் பள்வரி
வெவள்கைளக்குகை வரி

79. சுங்கத்தில் ஜேசந்த ஆHக்கட்டு குடிவரி சாதிவரி
வெHப்ஜேப
80. ர்பட் பலவரியும் சறுவ ானிH ாக
ஆசந்திராற்
81. க ாக Oம்மு புத்திர பவுத்திர
பாரம்பரிH ாகவும் த
82. ங்கள் சீஷ பாரம்பரிH ாகவும் காசியில்
விசுவOா
83. த சுவாமி விசாலாட்சிHம் ன் அபிஜேஷக
கைOஜேவதm
84. ம் வெகங்கா தீரத்தில் அன்mதாm தற் த்துக்கும்
இந்
85. த யிரன்கு கிRா மும் தாராவெதத்த பூறுவ ாக
தாம்பிர
86. ஸாதm பட்கை Hம் எழுதி
வெகாடுத்தபடிஇOாஜேல ஆண்
87. னுபவித்து வெகாள்ளுவாராகவும் யிந்த
தற் த்துக்
88. குவுயிதம் பண்ணிவர்கள் காசியிஜேல ஜேகாடி
சிவ
89. ப் பிரதிஷ்கை ஜேகாடி பிRம்
பிரதிஷ்ட்கை யும் ப

90. ண்ணிm பலகைmப் வெபறுவாராகவும் யிந்த
தன் த்துக்
91. கு அகிதம் பண்ணிmவர்கள் காசியிஜேலயும் ரா
92. மீசுபரத்திஜேலயும் ஜேகாடி காராம்பசுகைவயும்
ஜேகா
93. டி பிரா ாணாகைளயும் வெகான்R
பாவத்கைதHகை வா
94. ராகவும் இந்தபடிக்கு கு ரகுருபரத்
தம்பிராmவர்களு
95. க்கு விகைசH வெரகுOாதப் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரவர்க
96. ள் தற் சாதன் பட்கை Hம் எழுதிக்
வெகாடுத்ஜேதாம்.
97. ராHசம் வெசாக்கப் பிள்கைள கு ரான் தற் ராH
பிள்கைள லிகி
98. தப்படிக்கி யிந்த தாம்பிர சாதmம் எழுதிஜேmன்
சிவகங்கைக
99. யிலிருக்கும் கைதHல்பாகம் ஆசாரி கு ாரன்
ஆறுமுகம் உ ஸ்வ
100. தத்தாத்ளி குணம் புண்Hம் பரதத்தானு
பாலOம் பரத
101. த்தாப ஹஜேரm ஸ்வத்தம் நிஷ்பலம் பஜேலது

102. ஸ்வத்தம் பரதத்தாம் வாஜேHாகஜேரத் வ
103. சுந்தராம் சஷ்டி வர்ஷ கைஷஹ்ஹஸ்ராணி
104. விஷ் ாHாம் ஐHாHஜேத க்ருமி ஏதஸ்மி
க்ஷகைத
105. 4கை வெரயும் சுகாஸிலாம் ப்ரயுக்கைத
த்கைரஜேலா
106. கரட்சணகாத் புண்
107 ம்Hத் ஸ்Hாத் தஸ்Hாந்த
108. சம்சHஹ சிவ
109. சகாHம் உ.
3. காகைளHார் ஜேகாவில் ாகைலயீட்டுச் வெசப்ஜேபடு
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை ப் ஜேபாரில்
25.6.1772 திHாகிHாm ன்mர் முத்துவடுகOாதப்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் அவர்களது
அ க்கவி
ாm ாகைலயிட்டு
த்கைதப்
பரா ரிப்பதற்காக கி.பி.1780-ல் விகைசH ரகுOாதப்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் அவர்கள் உருவாட்டி
வட் கைகயில் உள்ள குள ங்கலம் என்R
ஊரிகைm தாm ாக வழங்கியுள்ளார். கி.பி.1790-ல்
தான் விகைசH ரகுOாதப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
சிவகங்கைகத் தன்mரசின் Oான்காவது

ன்mராmார். இவர் கைRந்த முத்து
வடுகOாதரது ஒஜேர களாm வெவள்ளச்சி
Oாச்சிHாகைர ணந்தவர். கி.பி.1780-ல் ராணி
ஜேவலுOாச்சிHார் சிவகங்கைகச் சீகை கைH
மீட் வு ன் த து கணவரது பூத உ கைலத்
தாங்கிH புனித இ த்கைதப் ஜேபாற்றும் முக ாக
இந்த தாmத்கைத த து ருகர் மூலம்
ஏற்படுத்தியுள்ளார் எm ஊகித்து அறிH
முடிகிRது.
இந்தச் வெசப்ஜேபடு, காகைளHார் ஜேகாயில்
ாகைலயீட்டு
த்கைதப் பரா ரித்து வரும்
அRங்காவலரி ம் இருக்கிRது.
கணபதிஜேH O கருஜேவ O சரகபதிஜேH O
1. ௳ ஸ்ரீரா வெசHம் ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ன்
கா ண் ஜேலசுவ
2. ரன் அரிH ராHர தள விபா ன் பாகைஷக்குத்
தப்புவரா
3. த கண் ன் கண்டுmாடு வெகாண்டு
வெகாண் mாடு
4. வெகா ாதான் பாண்டி ண் ல
ஸ்தாபmசாரிHன்

5. ஜேசாள ண் லப் பிRதிட் ாபmாசாரிHன்
யீளமு
6. ங் வெகாங்கும் Hாட்பாரணராHன் வெகசவட்கை
வெகா
7. ண் ருளிH ராசாதிராசன் ராசபரஜே சுபரன்
ராச ா
8. த்தாண் ன் ராசவெகம்பீரன் ராச ஜேmாகரன்
ராசகு
9. ல திலகன் அகண் வெலட்சுமிதரன் அனு
ஜேகதm
10. ன் Hாளி ஜேகதmன் பீலி ஜேகதmன் வெசங்காவிக்
கு கைா
11. Hான் வில்லுக்கு விகைசHன் வெசால்லுக்
கரிச்சந்தி
12. ரன் பரிக்கு Oகுலன் வெபாறுகை க்கு தன் ர்
ஜேபாரூக்
13. கு வீ ன் குகை க்கு கற்mன் கரிக்கு
வெதய்ஜேவந்திரன் ரா
14. mாத சுவாமி காரிH துரந்தரன்
வெதாண்டிHந்து து
15. கைர காவலன் ஜேசது காவலன் ஜேசது மூலா ர
16. ட்சா துரந்தரன் பரஜேதசி பHங்கரன் கைவகைக

வள
17. Oா ன் ஜேசது வளOா ன் அசுபதி வெகசபதி
Oரபதி
18. யிரணிH வெகற்ப சுதாகரன் ஸ்ரீ து விகைசH
வெரகுmா
19. த ஜேசதுபதி காத்த ஜேதவரவர்கள்
பிRதிவிராச்சிH ப
20. ரிபாலmம் பண்ணிHருளாநின்R பாண்டி
ஜேதசத்தில்
21. வெபாதிH ா கைலHான்
கைவகைகHாறுகை Hான் கு
22. ளந்கைத Oகராபதிபன் முல்கைலத்
தாருகை Hான் மும்
23. த HாகைmHான் திக்வெகங்கும் ஆகைண
வெசலுத்தும் சி
24. ங்கம் யிரவிகுல ஜேசகரன் தாலிக்கு ஜேவலி
தளஞ்
25. சிங்கம் யிளஞ்சிங்கம் கைவகைகHா றுகை Hான்
26. வெதாண்டிHந் துகைR காவலன் அனு க்வெகாடி
27. வெகரு க்வெகாடி Hாளிக்வெகாடி சிங்கக் வெகாடி
28. புலிக்வெகாடி யுகை Hான் சாமித்துஜேராகி வெவ
29. ண் Hம் ஜேச த்தகைல விளங்குமிரு தாளிmான்

பட்
30. ாmங் காத்தான் பரஜேதசி காவலன்
ருத்துராட்ச ா
31. லிகாபரணன் ஆத்துப்பாச்சி க லில் பாச்சி அ
32. ரசு நிகைலயிட் விகைசH வெரகுOாத வெபரிH
உகை Hா
33. த் ஜேதவரவர்கள் பிறிதிவி ராச்சிH பரிபாலmத்
34. தில் சாலிHவாகm சகாற்த்தம் 1701-க்கு ஜே ல்
35. வெசல்லாநின்R சாறுவாரி ஸ்ரீ கைதய் மீ 10 உ
36. சுக்குRவார திmமும் அனுஷ Oட்வெசத்திரமும்
37. வெதசமியும் கூடிm சுபஜேHாக சுபதிmத்
38. தில் 39. காகைளHார் ஜேகாயிலில் ராச விகைசH
வெரகுOாத
40. சசிவற்m முத்து வடுகmாதப் வெபறிH
உகை Hா
41. த் ஜேதவரவர்கள் ாகைலயீடு
த்துக்கு நி
42. த்திH கட் கைள பூகைசக்கு தாம்பிR
சாதmபட்m
43. Hம் குடுத்ஜேதாம் பட்கை H ாவது உருவா
44. ட்டி வட் கைகயிஜேல ஜே கைல உச்சாணிக்கு
வெதற்
45. க்கு வெபாட் க் ஜேகாட்கை க்கு ஜே ற்கு

ஒருஜே னிஜேHந்
46. தலுக்கு வ க்கு கீள்ப்புல்லாத்தனூர்க்கு
கிளக்கு இன்
47. mான்வெகல்கைலக் குள்பட் குள ங்கல
முழுது
48. ம் Oஞ்கைச புஞ்கைச திட்டுத் தி ல்
கீள்ஜேOாக்கிH கிண
49. றும் ஜே ாஜேmாக்கிH ரமும் ஜேவம்பங்
ஜேகாட்கை
50. யில் பதிங்கல விகைRHடியும் யிந்தக் கிRா ம்
வ
51. ரியிகைR சகலமும் சறுவ ானிH ாகவும் சீகை
52. யில் குடி ஒன்றுக்கு Oாலு ாகாணி பிடித்த
முத்
53. திகைரப் படிHால் ஒருபடி வெOல்லும் வாங்கிக்
வெகா
54. ண்டு சிவந்திப் பண் ாரம் கு ாரன் அண்ணா
55. கைலப் பண் ாரமும் ரா லிங்கப்
பண் ாரமும் உள்
56. ளிட் ான் ாகைலயீடு
மும் பூசித்துக்
வெகாண்டு
57. நிதி நிட்சH தரு பாசாmாட்சின்னிHங்களும் ச

58. கலமும் ஆச்சந்திராற்க ஸ்தாயிHாக கல்லு
59. ங் காஜேவரி புல்லும் பூமியும் புத்திRா புத்திர
60. வகைரக்கும் ஆண் னுபவிச்சுக் வெகாள்ள
61. க் க வாராகவும் இந்தத் தன் ம் பரிபாலm
62. ம் பண்ணிmவற்க்கு காசியில் வெகங்கா ஸ்Oா
63. m ாm பலனும் சிவபிரதிட்கை விஷ்ணு பி
64. ரதிட்கை பண்ணிm பலத்கைத அகை ந்து
ாற்தா
65. ண் ன் ஆயுசு வெபற்றுயிருக்கக் க வாராகவும்
ஆRா
66. வெ ாருத்தற் இத்தற் ம் அகிதம்
பண்ணிmஜேபற் கா
67. சி ராஜே சுபரத்தில் காராம் பசுகைவக் வெகான்R
68. பாவத்தில் ஜேபாவாராகவும் இந்த தற்
சாதmம்
69. ம் வெHளுதிஜேmன் ராHசம் வெசாக்குப்பிள்கைள
கு ார
70. வீரன் பத்தர் கு ாரன் சங்கர OாRாHண பத்
71. தன் சவுமிH OாRாHண வாள்ஜே ல் O ந்தவள்
ச
72. காHம் உ காகைள OாHகர் துகைண வெசாற்
73. mவல்லி அம்பாள் சகாHம் உ

4. சூடியூர் வெசப்ஜேபடு
சூடியூர் சத்திரத்திற்கு சர்வ ானிH ாக
வழங்கிH 5 கிரா ங்களுக்காm வெசப்ஜேபடு இது.
இதகைm கி.பி.1794-ல் ன்mர் முத்து வி4H
ரகுOாத வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
வழங்கியுள்ளார்.
1. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ன் கா ண் ல ஜேலசுவரன்
அரிH ராHவி பா ன் பா
2. கைசக்குத் தப்புவராHர் கண் ன் கண் Oாடு
வெகாண்டு வெகாண் Oாடு
3. வெகா ாதான் பாண்டிH ண் ல
ஸ்தாபOாச்சாரிHன் ஜேசாள ண் ல பிRதிஷ்
4. ட் ாபmாசாரிHன் வெதாண்
ண் ல சண் ப்
பிரசண் ன் ஈளமுங் வெகாங்
5. கும் Hாள்பாmமும் எம் ண் லமும்
வெகசஜேவட்கை வெகாண் ருளிH ரா
6. சாதிராசன் ராசபரபரஜே சுபரன்
ராச ாற்த்தாண் ன் ராசகுல திலகன்சத்திH
7. அரிசந்திரன் குகை க்கு கற்mன் வெபாருகை க்கு
தற் புத்திரன் அறிவுக்கு ஆதிஜேச

8. ஷன் தமிளுக்கு அகஸ்திHர் ஆக்கிகைmக்கு
அக்கிறீபன் சந்திரவங்கிஷ சூரிH வங்கி ஷப்பி
9. Rதாபன் அசுபதி Oரபதி வெகசபதி தளபதி
Oரசிங்கராHர் ஆகைmக் வெகாந்தி ஜேவங்கி பதி
10. ராHர் ல்லிகாசுmராHர் விருபாட்சிராHர்
அச்சுதராHர் விட் லராHர் பி
11. RசmராHர் வீரவன்ராHர் பூறுவ வெதட்சிண
ரா RாHர் கிருஷ்ணராHர் வெகாட்டி
12. Hம் Oாக mாHகர் விசுவmாHக்கர் சின்m
வீரப்பmாHக்கர் முத்து விரப்பmா
13. Hக்கர் திரு கைலmாHக்கர்
வெசாக்கmாதmாHக்கர் முத்து விகைசH
வெரங்ககிருஷ்ணப்பmா
14. Hக்கர் விகைசH வெரங்க வெசாக்கmாதmாHக்கர்
முசல்லி ான்களில் அசரது Oவா
15. பு சாHபு அன்வர்தீகான் பக்தர் அசரது Oவாபு
ாவெபாசுகான் அவரது Oவாபும்
16. முதலிகான் சாHபு அவர்கள் ஜேசது
வாதீmத்தில் குழந்கைத Oகராதிபன் காகைளmாH
17. கர் காரிHர் துரந்தரன் புகைலப் பிRளH Oா ன்
வெதாண்டிHந்துகைR காவலன் சிறிதுR
18. கம் வmதுRகம் வெசலதுRக்கம் உகை Hான்

சிவவெகங்...
19. கைக ராச்சிH பரிபாலகரன் காசிஜேகாத்திரத்தில்
ஸ்ரீ
20. து அரசு நிகைலயிட் விகைசH வெரகுmாதப்
வெபரிH உகை Hத் ஜேதவரர்கள் பிRதிவிராச்சி 21. H
பரிபாலmம் பண்ணி அருளாநின்R சாலிவாகm
சாகத்தம் 1716 கலிH
22. த்தம் 4895 இதன் ஜே ல் வெசல்லாநின்R
ஆmந்தmா சம்வச்சரத்தில் உத்தராH
23. mத்தில் ஜேசாபகிறிதுவில் மீmமீஉசுஉ
கிருஷ்ணபச்சத்தில் வெதசமியும் ஜேசா வாரமும்
உத்திரா
24. Oட்சத்திரமும் பரிOா ஜேHாகமும்
பத்திரவாகரணமும் இப்படிக்வெகாத்த சுபஜேHாக
சுபதிmத்தில்
25. ல் ஜேசது ார்க்கத்தில் பிRதானி ருது
ஜேசர்கைவக்கார் சூடியூர் சத்திரம் அன்mதாm
தற் த்துக்கு
26. ஆபஸ்தம்ப சூத்திரத்தில் கவுண்டினிH
ஜேகாத்திரத்தில் அசுகாத்திHங்காரm
ஜேவங்குஜே சுர
27. வதானிHன் கு ாரன்

ஜேவங்கி சுப்பாவதானிHாருக்கு பூமித சாசmம்
பண்ணிக்குடுத்த
28. கிRா ாவது பாண்டிH ஜேதசத்தில் ஜேதாவூர்
கூத்தத்தில் ஜே கைல ங்கல Oாட்டில
வெசய்Hாளுரு
29. ம்ஜே கைல பி ாவூர் ளவஜேmந்தலும் புத்தூர்
தட்டில்புmல்ப்பிRளH Oாட்டில் முள்ளக்குடி
பாஜேல
30. ந்தலும் இந்த அஞ்சு சிRா த்துக்கும்
பரிணான் வெகல்கைக கண் படி வெசய்Hாளுருக்கு
பரிmான்
31. வெகல்கைலHாவது கீள்பாற்றிக் வெகல்கைக
கம் ாகல்லுக்கும் வெவள்கைளHக்ஜேகான்
ஜேபHாட்டுக்
32. க்கு ஜே ற்கு வெதன்பாற்வெகல்கைக ாசாm
புஞ்கைசக்கும் பி ாவூர் ணபுஞ்கைசக் கல்லுக்கும்
வ
33. க்கு ஜே ற்கு வெதன்பாற் வெகல்கைக பகை Hன்
குளத்துக்கும் புதுகுளத்.... எல்கைக கல்லுக்கும்
பகைR
34. Hன் ஜேபHாட்டுக்கும் சின்m உகை ப்பான்
ககைரக்கும் கண்ணப்பள்ளத்துப் புஞ்கைசக்கும்

35. கிளக்கு வ பாற் வெகல்கைக வகைலHன்
கண் ாய் புRக்ககைரக்கு வெதற்கு ஜே கைல
பி ாவூரு
36. க்கு Rவஜேmந்தலுக்கும் பரிOான்
வெகல்கைகHாவது கீள்பாற் வெகல்கைக பி ாவூர்
வீர காளி
37. அம் ன் ஜேகாயிலுக்கும் புளிங்குளத்து
எல்கைலக்கும் இகை Hன் தாவுக்கு புல்லத்தி கண்
38. ாய் முடுக்கு ககைரக்கும் ஜே ற்கு வெதற்பாற்
வெகல்கைக வீரப்பmாHக்கன் கண் ாய்
புRக்ககைரயில்.
39. ககை ப்புளி எல்கைக கல்லுக்கும் கல்லிச்ஜேசரிக்
கண் ாய் ஜே லக்கால் புR எல்கைக.
40. க்கல்லுக்கும் வ க்கு ஜே ல்பாற் வெகல்கைக
ணல்புஞ்கைசக்கும் வகைலHm கண ாய் புRக்க
41. கைரக் எல்கைலக் கல்லுக்கும் கிளக்கு
வ பாற்வெகல்கைக அத்திHபடி ஊRணிக்கும்
வெகாத்தாம் வெபட்டி 42. ல் ஊRணிக்கும் Rத்தளி
எல்கைகக்கும் வெதற்கு முள்ளிக் குடிக்குப் ப
43. ரிmான் வெகல்கைகHாவது கீள்பாற்வெகல்கைக
புத்துார் தனி இலுப்கைபக்கும் ஜே ற்கு வெதன்
பாற்வெகல்

44. கைக பி ாரிஜேசரி ஆண்டிHப் பிள்கைள ஊRணி
வ ககைரயுள்ப வ க்கு ஜே ல் பாற்வெகல்கைக
45. பாஜேலந்தல் சக்கிலிHன் புளிக்கும் கைஷ
புஞ்கைசக்கும் கிளக்கு வ பாற் வெகல்கைக ஜேவளா
46. ஜேmரி சுக்கிரன்பந்தி ஊRணிக்கும்
கள்ளுப்பட்டி புஞ்கைசக்கும் வெதற்கு பாஜேலந்தல்
பரிmான்
47. வெகல்கைக கண் படி பரிmான்
வெகல்கைகHாmது கீள்பாற் வெகல்கைக முள்ளிக்குடி
எல்கைலக்கும்
49. பாகைதக்கும் வ க்கு ஜே ல்பாற் வெகல்கைக
கரிசலூRணிக்கும் முடுவுக்குப் புஞ்கைசக்கு வல்
50. லங்குடி எல்கைகக்கும் கிளக்கு
வ பாற்வெகல்கைக முள்ளிக்குடி காலுக்கும்
பிRண்கை ...
51. ஆலங்குளம் எல்கைலக்கும் வெதற்கு இந்த
அஞ்சு கிரா த்து பரிmான் வெகல்கைலயுள்
உள்ளபுர
52. வுக்கு உள்ப ஏந்தல் புRவகை Oஞ்கைச
புஞ்கைச திட்டுதி ல் குட் ம் குளி Oத்தம் வெசய்த
53. தகைலப் பாசி படுகைக ாவகை
ரவகை
ஜே ல் ஜேOாக்கிH ரங்கள் ஜேOாக்கிH கிணறு

ஆத்துக்காலு
54. த்துக்கால் நிதி நி ஜேசப வெசலதரு பாஷm
ஆட்சி ஆகாH சித்த பாத்திH வெ ன்றுவெசா
55. ல்லப்பட் அஷ்ட் ஜேபாக
ஜேதசுவாமிHங்களும் தாmாதி வினி H
விக்கிகைRHங்களுக்குஜேHா
56. க்கிH ாகவும் சில்வரி வெபருவரி ஏஜேதா...
வரியும் சறுவ ானிH ாக தாmம் பண்ணிக்கு.
57. டுத்து பிRதானி ருது ஜேசர்கைவக்காரர்
தற் ாசmத்தில் கிகைRHத்துக்கு வாங்கு(Thucidides) m)
சத்திரம் அன்m.
58. தாmத்து தாmம் பண்ணிக்கு த்த
சிRா ங்களில் குடியூரில் சத்திரப்பங்கு விகைரHடி
59. 75 இம் ஜேmந்தல் Rவஜேmந்தல் வி
Hருள்யும் விகைரHபடி 90 ானிH
60. ாகவும் ற்R கிரா ங்களுக்கு அகைர
வரிHாகவும் கருப்புக் கட்டி ஜேதரா பாதுகாவல்
ககைர
61. மீ யும் வெவள்கைளக்குகை பட் Hவரி அங்க
சுங்க ற்றும் சில்வரி வெபருவரி ஏஜேதா வரியும்
சத்திர
62. த்துக்கு சறுவ ானிH ாக தாmம் பண்ணி

குடுத்ததிmாஜேல ஆசந்திராற் சஸ்தாயிHாக சந்தி
63. ராத்திH சந்திரப் பிRஜேவசம் வகைரக்கும் புத்திர
பவுத்திர பாரம்பகைரHாக சத்திரம்
அன்mதாmமும் 64. O ப்பிச்சுக்வெகாண்டு
சந்திராவுத்த ாக ஆண் (Thucidides) னு) பவித்துக்
வெகாள்வதாகவும் இந்தத் தற் தகைm
65. த Hாதா வெ ாருவர் பரிபாலனு பண்ணிm
ஜேபர் காசியிஜேல தனுக்ஜேகாடியிஜேல ஜேகாடி சிவப்பி
66. Rதிட்கை யும் ஜேகாடி பிR பிRதிட்கை யும்
ஜேகாடி விஷ்ணு பிRதிட்கை யும் பண்ணிm பலத்
67. கைதப் வெபற்று இகத்திஜேல
ஆயுராஜேRாக்கிHமும் புத்திரமித்திரர்கள்
கிRா(Thucidides) Hா)திHங்களு ஜேm ஜேதஜேவந்திர ஜோ
68. பாகமும் வா(Thucidides) பர)த்திஜேல கைவகுண்
பதவியும் அகை யும் அகை ந்திருப்பாRாகவும்
இந்த தர்
69. த்கைத Hாதா வெ ாருத்தர் அகிதம் பண்ண
நிகைmத்த ஜேபர் காசியிஜேல தனுக்ஜேகாடியிஜேல ஸ்ரீ
70. கத்தி ஜேகாகத்தி பிR கத்தி பண்ணிm
ஜேதாஷத்கைத அகை ந்து இகத்திஜேல கத்தாm
துன்ப
71. த்கைத அனுபவித்து ஆத்திHத்திஜேலா சுவரவாதி

Oரகத்துக்கு ஏதுவாய் ஜேபாவாRாகவும்
72. .....
73. இந்த தற் சாதm பட்கை Hம் எழுதிஜேmன்
ராHசம் தற் ராH
74. கு ரன் வெசாக்கு கைகஎளுத்து.
5. ாங்குடி வெசப்ஜேபடு
இந்த வெசப்ஜேபட்கை வழங்கிHவர் ன்mர்
விகைசH ரகுOாத வெபரிH உகை Hத் ஜேதவர் ஆவார்.
இதகைm கி.பி.1796-ல் தரு புரம் ஆதிmம்
சிவஞாm ஜேதசிகரது சீ ராm காசிவாசி
சகை Hப்ப தம்பிரான் அவர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டுள்ளது. காசியில் ஏற்கmஜேவ
ன்mர் முத்துவடுகOாத வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரால் நிறுவப்பட்டுள்ள
த்தில்
அன்mதாmம், அபிஜேஷகம் ற்றும் விசுவOாத
சுவாமி விசாலாட்சி அம் ன் பூகை4,
வெOய்ஜேவதmம் ஆகிHவற்றிற்காக துகவூர்
பகுதியில் உள்ள புதுக்குளத்கைதயும், திருப்புத்துர்
வட் த்தில் உள்ள ாங்குடி ஆகிH இரண்டு
ஊர்ககைள தாm ாக வழங்கப்பட் தற்காm
ஆவணம் இது.

1. ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ ன் ஹா ண் ஜேலசுபரன்
அரிHராH தழவி
2. பா ன் பாகைசக்குத் தப்புவார் கண் ன்
கண் Oாடு வெகாண்டு
3. வெகாண் Oாடு வெகா ாதான் பாண்டிH
ண் ல ஸ்தாபmாச்சாரி
4. Hன் ஜேசாழ ண் ல பிரதிஷ்ட் ாபmாசாரிHன்
வெதாண்
5. ண் ல சண் பிரசண் ன் யீளமுங்
வெகாங்கும் Hாள்ப்பா
6. ராHன் எம் ண் லமுங் வெகாண்டு
வெக4ஜேவட்கை வெகாண் ருளிH
7. ராசாதி ராசன் ராசபரஜே சுவரன் ராச
ார்த்தாண் ன் ராசகு
8. லதிலகன் ராச கம்பரன் ராச கண் ரன்
ராசாக்களி தம்பிரசா
9. ன் அரசராவணரா ன் அந்தம் பிரகண் ன்
ரத்திm கிரீ ாதிபதி
10. ரத்திm சிங்காசmாதிபதி சூரிH குலதுங்கன்
சந்திரகுல திலகன் 11. கிகைளவாளவந்தான்
கிருஷ்ணாவதாரன் குளந்கைத Oகராதிபன்
12. முல்கைல ாலிகைகHான் விபூதி

ருத்திராட்ச ாலிகைகHா பரணன்
13. வீரவெவண்பா ாளிகைகHான் சிவபூகை4க்கு
குருபூகை4 Rவாத வங்கி
14. ஷாதிபன் காகைளOாHகர் காரிH துரந்தரன்
ஜேவதாந்த ஜேவதிHன்
15. ஜேவதிHர்காவலன் பரதOா க விற்பன்mன்
வெகவு
16. ரிவிலாசன் வெபாதிHா ா கைலHான்
கைவகாறுகை Hான் புmல்
17. பிரகைmதா ன் பாண்டி வளOா ன்
வெதாண்டிHன் துகைRகாவலன்
18. துஷ் ரில் துஷ் ன் துஷ் நிட்டுரன் துஷ்
நிக்கிர கபனிஸ் ா பாலmன் ப
19. ட்
ாmங்காத்தான் பரஜேதசி காவலன்
பஞ்சகதி இவுளிHான்
20 பஞ்ச வன்m பாவாகை Hான் மும்முத
HாகைmHான் மும்முரசதிரு மு
21. ன்றிலான் திக்வெகங்கும் Hாகைm வெசலுத்திH
வெக4 சிங்கம் ஜே mாட்
22. முப்புலி கைலகலங்கினும்
mங்கலங்காதான் தாலிக்கி ஜேவலி தன்
23. டுவார் மு ன் தளஞ்சிங்கம் இளஞ்சிங்கம்

பகைக ன்mர் சிங்கத்து
24. ராசன் அஷ் திக்கு ஜேmாபHங்கரன் யிரவி
குலஜேசகரன்
25. யிவுளி பாவடி மிதித்ஜேதறுவார் கண் ன்
வெதாட் வராHன் வலிHச்
26. சருவி வழியில் கால்நீட்டி வீரதண்கை
27. ஜேச த்தகைல விளகுமிருதாளிmாm புவஜேOத
வீரன் வன்னி
28. Hராட் ம் தவிழ்த்தான்
ஒட்டிHர்தளவிபா ணன் பஞ்சவர்ண
29. பரிராவுத்தன் வெகாட்
க்கிH ச ர
ஜேகாலாகலன் சற்குண சு
30. பாஷிதன் சாடிக்காரர் கண் ன் சாமித்
துஜேராகிHன் மிண் ன்
31. பகை க்கு கலங்காதான் ஏகைழ பங்காளன்
எதிரிட்
ருவலர்கள்
32. சிரமுரள வெவட்டி நிகைலயிட் தீரன்
பரரா4ஜேசகரன் பர
33. ஜேகசரி பாதளவிபா ன் அடிHார்
ஜேவகைலக்காரன் உகைபH
34. கா ரன் கலியுக ரா ன் கன்mா கர்ணவுதாரன்
வெகாற்Rவர் திருமு

35. ராசாதிராசன் றுவன்னிHர் வெகர்பம்
விளங்கிH ராசன்
36. Rவன்னிHர் வந்து வணங்கிHபாதன்
று ன்னிHர் ஜேகசரி
37. று ன்னிHர்ருசபுலி வெபாரு ன்mர் அஞ்சிப்
புகலி ம் ஜேத திரு
38. கைலக்காட்டிச்வெசHஜேவவெலடுத்ஜேதான் வெகடி
ன்னிHர்காலாந்தகள் சி
39. ரிதுற்க கைலதுற்க வெசலதுற்க முகை Hான்
ஆற்றில் பாச்சி
40. க லில் பாச்சிH தப்புலி பல
வெ ாளிவெவாப்பா பாச்சி பாசு பதம் சி
41. Hா வெசகவெ லாம் புகள வெசங்ஜேகால்
O த்துஜேவான் வெசங்காவி
42. க்குகை வெசங்காவிக் வெகாடி வெசங்காவிச்
சிவிகைகHான் அனு
43. க்ஜேகதmன் வெகரு ஜேகதmன் விHாக்கிர
ஜேகதmன் ஸ்ரீ ஹா ஜேக
44. தmன் பூஜேலாக வெதய்ஜேவந்திரன் சத்திH
அரிச்சந்திரன்
45. ....... விளங்கிH தீரன் வெகாகை க்கு கர்ண்
வெபாறுகை க்கு தரு பு

46. த்திரன் வில்லுக்கு விகைசHன் பரிக்கு Oகுலன்
சாஸ்திரத்துக்கு
47. சகாஜேதவன்தமிழுக்கு அகத்திHன்
ஆக்கிகைmக்கு சுக்கிரீவன் அழகுக்கு
48. வாலசீவகன் திலதநுதல்
ாதர்
வெலதும் தி
49. ருப்புHச்சிங்கன் வீரவெலட்சுமி விகைசH
வெலட்சுமி சவுபாக்கிH லட்சுமி 50. தmலட்சுமி
சவுமிH லட்சுமி காருண்ணிH லட்சுமி சவுரிH
லட்சுமி
51. கீர்த்திலட்சுமி அஷ் லட்சுமி வெபாருந்திH
வீராதி வரன் வீ
52. ரவெகம்பீரன் விகைசH ார்த்தாண் ன் சூராதி
சூரன் சூரளி சூரன் துகைரகள்
53. ணிஜேசது அரசு நிகைலயிட்ஜே ான் சிவகங்கைக
ராஜ்H ப
54. ரிபாலன் ஜேசா வாசுஜேபHHாகிH காசிப
ஜேகாத்திரத்தில் ஜேஸ
55. துக்கு அரசுநிகைலயிட் விகைசH ரகுOாத
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்ர்
56. கள் பூதாm சாசmம் பண்ணிக் வெகாடுத்தபடி
கலியுக சகாப்த

57. ம் 4867 சாலிH வாகm சகாப்தம் 1718 யிதன்
ஜே ல்
58. வெசல்லாநின்று Oள Oா சம்வஸ்த்திரத்தில்
உத்திரா விHணத்தில்
59. சுபஜேவகைளயில் புஷ்H ாசம் 3 தீ குருவாரமும்
சதுர்தசி
60. யும் புmர்பூச Oட்சத்திரமும் சசிரOா
ஜேHாகமும் வணிக லக்
61. கிணமும் கூடிH சுபதிmத்தில் சறுவ
ானிH ாக பூதாm சாச
62. mம் பண்ணிக் வெகாடுத்த பூதாm சாசm ாவது
ஆmயிந்ததர்
63. ம் காசியில் வெகங்கைக தீர்த்தத்தில் விசுவOாத
சுவாமி விசாலாட்சி
64. அம் ன் அபிஜேஷக வெOய்ஜேவத்திHத்துக்கும்
சத்திரம் அன்mதாm
65. தரு த்துக்கு தரு புரம் சிவஞாm சிதம்பர
ஜேதசிகர் சீஷராm கா
66. சிவாசி சகை Hப்ப தம்பிரான் அவர்கள்
பாரிச ாக தாம்பிர சா
67. சmம் வெசய்து வெகாடுத்த கிரா ாவது பாண்டி
ஜேதசத்தி

68. ல் துகவூர் கூத்தத்தில் கருத்துக் ஜேகாட்கை
Oாட்டில் துகவூர்
69. ாகாணத்தில் புதுக்குளத்துக்கு வெபருOான்
வெகல்கைக கண்
70. படி கீழ்பார்வெகல்கைக துகலுர் கண் ாய்
உள்வாயிற்க்கு ஜே ற்கு
71. வெதன் பார்வெகல்கைக வ க்கு கீரனூர்
எல்கைகக்கும் சாகைலக்கு
72. ம் ாங்குளக் காலுக்கும் வ க்கு
ஜே ல்பார்வெகல்கைக வெபரு ா
73. ஜேளந்தல் எல்கைகக்கு கிழக்கு வ பார்
வெகல்கைக ஒச்சந்
74. தட்டு எல்கைகக்கு வெதற்கு
இன்mங்வெகல்கைகக்குள் பட் பு
75. துக்குளம் கிரா ம் ஜேகரள சிங்கம்
வளOாட்டில் திருப்பத்
76. தூர் தாலுகாவில் கிரா ம் ாங்குடிக்கு
வெபருOான்வெகல்
77. கைக கண் படி கீழ்பார்வெகல்கைக காmாயூர்
புரவுக்கும் தி
78. ருவிகை Hாபட்டி புரவுக்கு ஜே ற்கு
வெதன்பார்வெகல்கைக Oா

79. ட் ார் ங்களம் புரவுக்கும்
ஜேகாட்கை யிருப்பு புரவுக்கும்
80. வ க்கு ஜே ல்பார்க்வெகல்கைக ணக்குடி
புரவுக்கு கிழக்கு வ
81. பார்க்வெகல்கைக காகைரயூர் புரவுக்கு வெதற்கு
இந்Oாள்வெகல்கைக
82. க்குள் பட்
ாங்குடி கிரா ம் இந்த வெரண்டு
கிரா ம் வெபருOா
83. ங்வெகல்கைகக்குட்பட் கம் ாய் ஏந்தல்கள்
Oஞ்கைச
84. புஞ்கைச திட்டு தி ல் கு வ் ம் குளி Oத்தம்
திருவிருப்பு பாசிபடு
85. கைக ஜே ல்ஜேOாக்கிH ரம் கீழ்ஜேOாக்கிH
கிணறு பலவரி
86. குடிவார காணிக்கைக வெவள்ளக்வெகாகை வரி
கீதாரவ
87. ரி ககைர ணிHம் ற்R Hாவெதாருவஸ்து நிதி
நிச்ஜேசப 4லதரு
88. பாஷாண சித்த சாத்திH வெ ன்று வெசால்லச்
89. வெசய்த அஷ் ஜேபாக ஜேதச்சுவாமிHங்களும்
சர்வ ானி 90. ப ாக தாmபூர்வ ாக
தாம்பிரசாதm பட்கை Hம் கட் கைள

91. யிட்ஜே ாம் ஆச்சந்திரார்க் ஸ்தாயி ஆக
சந்திராதித்த சந்
92. திர சந்ததி பிரஜேவசம் உள்ளவகைரக்கும் எங்கள்
புத்தி
93. ர பவுத்திர பாரம்பகைரHாகவும் தங்கள்
சிஷ்Hாள்ப
94. ரம்பகைரHாக ஆண் னுபவித்துக் வெகாண்டு
தர் பரிபாலண
95. ம் பண்ணிக்வெகாண்டு வருவார்களாகவும்
இந்த தர் த்கைத Hாத
96. வெ ாருதர் பரிபாலmம் பண்ணிm ஜேபர்கள்
காசியிஜேலயு
97. ம் கங்கைகக் ககைரயிலும் ராஜே சுவரத்தில்
தனுக்ஜேகாடியிலும்
98. லும் ஜேகாடி சிவலிங்க பிரதிஷ்கை யும் ஜேகாடி
விரு
99. ப் பிரதிஷ்கை யும் விஷ்ணுப்பிரதிஷ்கை யும்
ஜேகாதாmம்
100. பூதாmம் கன்னிHாதாmமும் பண்ணிm
பலகைm வெபருவாராக
101. வும் இந்த தர் த்கைத Hாதாவெ ாருதர் அகிதம்
பண்ணிmஜேப

102. ர்கள் காசிராஜே ஸ்சுப ரதனுக்ஜேகாடி வெகங்கைக
ககைரயிலும்
103. ஜேகாடி விரு சத்திH ாதா பிதாகைவயும்
அஜேOகங்கஜேகா
104. டி காரம் பசுகைவயும் வெகான்R ஜேதாஷங்களில்
ஜேபாக க
105. வாராகவும்
109. இந்த சாசmம் எழுதிஜேmன் ராHசம்கு
110 ாரப்பபிள்கைள கு ாரன் வெசாக்கு சுவஸ்தி
எழுதிஜேmன்
111. சிவவெகங்கைகயில் இருக்கும் கைதHல் பாகம்
ஆசாரி கு ாரன்
112. ஆறுமுகம் கைகவெHழுத்து
6. ஆண் ான் ஜேகாயில் வெசப்ஜேபடு
ஜேசாழ Oாட்டில் உள்ள ஆண் ான் ஜேகாயிலுக்கு
சிவகங்கைகச் சீகை முத்துOாட்டு மீmாபூர் என்R
ஊரிகைm தாm ாக வழங்கிHதற்காm வெசப்ஜேபடு.
இதகைm கி.பி.1799 வி4H ரகுOாத வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் வழங்கியுள்ளார்.
1. ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுmர்
அரிHராH ஜேதளவிபா ன் பாகைசக்கு தப்

2. புவராHர் கண் ன் மூவராHர் கண் ன் கண்
Oாடு வெகாண்டு வெகாண்
3. Oாடு வெகா ாதான் பாண்டி ண் ல
ஸ்தாபmாசாரிHன் ஜேசாழ ண் ல
4. ப்பிRதிஷ் ாபmாசாரிHன் வெதாண்
ண் லச்
சண் ப்பிRசண் ளீளமுங் வெகா
5. ங்கும் Hாட்பாணராHன் பட் ணமு வெ ம்
ண் லமுங் கண்டு வெக4ஜேவட்கை
6. வெகாண் ருளிH ரா4ாதிராசன் ராசபரஜே சுரன்
ராச ார்த்தாண் ன் ரா4குல
7. திலகன் ராசவெகம்பரன் ரா4கண்டிரவன்
ராசாக்கள் தம்பிரான் அரசுரா
8. வணரா ன் அந்தப்பிRகண் ன் ரற்றிm
கிரீ ாதிபதி ரற்றிmசிங்காசmா
9. திபதி சூரிHகுல துங்கன் சந்திரகுலதிலகன்
கிஷ்ணாவதாரன் கிகைளவாள 10. வந்ஜேதான்
குழந்கைத Oகராதிபன் முல்கைல ா லிகைகHான்
சிவபூகைச குருபூகைச
11. Rவாத வங்கி ஷாதிபன் காகைள OாHகர்
காரிH துரந்திரன் ஜேவதாந்த ஜேவதிH
12. ன் ஜேவதிHர் காவலன் பரத Oா க
விற்பன்m.....சங்கீத

13. வித்Hாவிஜேmாதன் ககைல வெதரியும்
விற்பன்mன் வெகவுளி விலாசன் வெபாதிH ா
14. கைலHான் வய்கைகHாறுகை Hான் புmல்
பரகைளH Oா ன் பாண்டி வளOா ன்
15. வெதாண்டி(Thucidides) த்து)Hந் துகைRகாவலன் துஷ் ரில்
துஷ் ன் துஷ் நிக்கிரகன் சிஷ்
16. ர்பரிபாலmன் பட்
ாmங்காத்தான் பரஜேதசி
காவலன் பஞ்ச வெகதியிவுளிராH
17. ன் பஞ்சவற்mன்ப் பாவாகை Hான்
மும் தHாகைmHான் மும்முரச திருமுன்றிலா
18. ன் திக்வெகங்கு ாகைண வெசலுத்திH
வெக4சிங்கம் ஜே mாட்டுப்புலி கைலகல
19. ங்கினும் mங்கலங்காதான் தாலிக்கிஜேவலி
தண்டுவார் முண் ன் தளசி
20. ங்க மிளஞ்சிங்கம் பகைக ன்mற் சிங்கத்துகைர
ராசன் அஷ் திக்கு வி
21. கைசHன் யிரவிகுலஜேககரன் யிவுளிபாவடி
மிதித்ஜேதருவாற் கண் ன் வெகாட்
22. வாற்ந்தவ (Thucidides) ஞ்)சாதான் வலிHச்சருவி
வழியில்கால் நீட்டி வீரதண்கை ஜேச
23. த்தகைல விளங்குந் தாளிmான் புவஜேm
சுவீரன் வன்னிHராட் ந்

24. தவிழ்த்தான் ஒட்டிHற்தளவிபா ன் பஞ்ச
வற்ன்m பரி ராவுத்தர் வெகா
25. ட்
க்கி ச ரஜேகாலாகலன் சற்குண
சுபாஷிதன் சாடிககாRாகண் m
26. சாமித்துஜேராகிHர் மிண் ன்
அகை க்கலங்காத்தான் வெHகைழபங்காழன் எதிரி
27. ருவலர்கள் சிரம் வெவட்டி நிகைலயிட் தீரன்
பரரா4ஜேசகரன் பரரா4 ஜேகஸரி
28. பரதளவிபா ன் அடிHாற் ஜேவகைளக்காRன்
உபHசா ர உல்லாசன் Oளிmக்காR
29. ன் வெகாட்
க்கிH வய்Hாளி OாராHணன்
கலியுகரா ன் கற்Rாவுதாரன் வெக
30. த்தவர்திருமுனிக்கி சிகராசன் று ன்னி
31. Hகப்பம் விளங்கிH ராசன் று ன்னிHர்
32. வந்துவணங்கிHபாதன் ன்னிHர்ஜேகசரி
று ன்னிHர் வெகப்புலி வெபாரு ன்mரஞ்
33. சிப் புகலி ந்வெதடித் திரு கைல காட்டில்வெசவ்
ஜேவவெலடுத்ஜேதான் வெகடி ன்mர்கா
34. லாந்தகன் கிரிதுற்க வ(Thucidides) னி)துற்கம்4ல
துற்கமுகை Hான் ஆற்றில் பாச்சி க லில்
35. ப்பாச்சிH தப்புலி பழவெ ாழி
தவ(Thucidides) Rா)ப்பாகபத கிகை Hாய் வெ4கவெ ல்லாம்

புக
36. ழ்ச்வெசங்வெகால் O த்துஜேவான்
வெசங்காவிக்குகை வெசங்காவிக்வெகாடி வெசங்கா
37. விச்சிவிகைகHான் அனு ஜேகதmன் வெகரு
ஜேகதmன் ஸிம்ஹஜேகதmன் மீmஜேக
38 தmன் குக்கு ஜேகதmன் பூஜேலாக
வெதஜேவந்திரன் சத்திH அரிச்சந்திரன் அன்mக்வெகா
39. டிவிளங்கிH தீரன் வெகாகை க்குக் கற்mன்
வெபாறுகை க்குத் தற் புத்திரன் ல்
40. லுக்கு வி ஜேசmன் வில்லுக்கு விகைசHன்
பரிக்கு Oகுலன் சாத்திரத்துக்கு சகா
41. ஜேதவன் தமிழுக்(Thucidides) கு)கத்திHன் ஆக்கிகைணக்குச்
சுக்கிறீபன் அழகுக்கு வாலசீவ
42. ன் திலதனுதல்
ார் Hலுற்று
வெலழுதும் திருப்புHசுமுகன் விரவெல
43. ட்சுமி விகைசHவெலட்சுமி சவுபாக்கிH
வெலட்சுமி அஷ் லக்ஷிமி வெபாருந்திH
44. வீராதிவீரன் வீரவெகம்பீரன் விகைசH
ாத்தாண் ன் சூரநிற்குரன்துகைர
45. கள் சிகா ணி ஜேசதுவுக்கரசு நிகைல(Thucidides) யி)
ட்ஜே ான் சிவவெகங்கைக ரா4 பரிபாலகரா
46. m அசுபதி வெக4பதி தmபதி Oரபதி

ரவிகுலபதி அன்mதாm ஜேசா வாசலுக
47. HாகிH காசிப வெகாத்திரத்தில் ஸ்ரீமீது அரசு
நிகைலயிட் முத்து விகைசHவெரகு
48. Oாதப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் பூதாm
சாஸmம் பண்ணிக் வெகாடுத்த
49. படி சாலிHவாகm சகாத்த 1711 கலியுகாதி 4000
யிதின் ஜே ல்
50. ச்வெசல்லா நின்R சவுமிH Oா லம் வற்ரத்தில்
உத்தராHணத்தில்
51. ருதுவில் பங்கூனி (Thucidides) மீஉ) Hரு தீபூறுவ பட்சத்து
Oவமி Oாழிகைக 7 க்கு ஜே ல்
52. தசமியும் குருவாரமும் புmர்பூசம் Hக(Thucidides) mாழி)
ஜே ல்ப் பூச Oட்வெசத்திரமும் சுகற் Oா
53. வெHாகமும் கவுலவாகரணமும் யிப்படி
வெகாற்R சுபவெHாக சுபதிmத்தில் பூதாm
54. சாஸOம் பண்ணிக் வெகாடுத்தது பூதாm
சாஸO ாவது வெசாழஜேதசத்தில் கடு
55. வாய்க்ககைரத் வெதன்புத்தூருக்குப் பிறிதிOா
ாகிH
ஆண் ாங்ஜேகாவில்

56. வெசம்பிOாதசுவாமி சிவஜேசகரிHம் னுக்குச்
சிறுவHலிலிருக்கும் சிவஜேகாத்தி
57. ரத்தில் சு கைலமுத்தாபிள்கைள கன்
அட் வகைண ாHாண்டிHாபிள்கைள கட் கைள!
58. காலசந்திப் பூகைசக்குச் சறுவ ாணிப ாகப்
பூதாm சாஸOம் பண்ணிக்வெகாடுத்த
59. வெக்ஷந்திர ாவது பாண்டி வெதச(Thucidides) த்★)தில்ச்
சிவவெகங்கைகச் சீகை ச் சாக்கைகத் தாலூ
60. கா முத்துmாட்டு ாகாணத்தில்
மீmாப்பூருக்கு வெபருmான் வெகல்கைக கண் படி
61. எல்கைகHாவது கீழ்பாற்வெகல்கைலHாவது
சகை Hா ங்கலங் கணவாயுள் த்
62. தரவில் நிற்குங் க ப்ப ரங்களுக்குங்
கட்கை ப்புளிக்கு வெ ற்குத் வெதன்பா
63. ற்வெகல்கைகHாவது வெ ற்படி கணவாய்த்
வெதன்ககை க் வெகாம்புக்குளக்காலு
64. க்கு வ க்கு வெ ல்பாற்வெகல்கைலHாவது
குணக்ககைரச்சி கூRணிHாக்கி மூகைல
65. க்கும் வா(Thucidides) கா)ன் வெசய்க் கீழ்வரப்புக்குங்
கிழக்கு வ பாற்க் வெகல்கைலHாவது
66. மீmாப்பூர் தி ல் பிள்கைளHார் ஜேகாவிலுக்கும்
வெ ல்ப்படியூரும் பளச்வெசய்

67. வ வரப்புளுந் வெதற்கு இன்mான்
வெகல்கைகக்குட் பட் மீmாப்பூர் ஊரது புர
68. வுக்குள்ள Oஞ்கைச புஞ்கைச திட்டுத்தி ல்
குட் ங்குழி Oத்தஞ் வெசய்த்தகைல.
69. ாவகை
ரவகை ஜே வெmாக்கிH ரங்
கீள்ஜேmாக்கி Hகிணறு பாசி படுகைகHா
70. ற்றுக்கால் நூற்றுக்கால் நீதிநிட்வெசப வெசலதரு
பாஷாணா க்ஷிணகா(Thucidides) ஜி) சி
71. த்தசாத்திH வெ ன்று வெசால்லச் வெசய்த அஷ்ட்
வெபாகஜேத சுவாமிH
72. ங்களும் .......... விக்கிRHங்களுக்குக்கும்
வெHா... ாகச் சறுவ
73. ாணிப ாய் ஷாOராவOம் பண்ணிக்
வெகாடுத்து ாHாண்டிHாபிள்கைள
74. Hத்தாஜேm கிRா ங் காடு வெகாண்டு
பாளாயிருக்குRகைதச்சுகைத பண்ணி
75. கைவய்த்து வெகாவிலுக்குத் தன் கட் கைளகால
சந்திப் பூகைசயுந் திருப்பணியும்
76. O ப்பிவிச்சுக்வெகாண்டு கிRா த்து
விசாரகைணயுங் கட் கைளவிசாரகைணயும் பாரம்
77. பகைரHாகத் தாஜேm விசாரித்துக் வெகாண்டு
கிRா விசாரகைண க கைmவிசாரகைண 78. க்குக்

கிRா த்து ஜே ல்வார ஊதிHத்தில் நித்திHவெ ாரு
பணமுங் கிRா த்து O
79. ஞ்கைச புஞ்கைச நிலவெ ல்லாம் பண்கைண பாதி
குடிபாதிHாகப் பிறித்து பாதிநில
80. த்தில் தன் ஏர் கைவத்து விவசாHஞ் வெசய்து
அதில் வருகுR குடிவாரம்
81. கட் கைளHாக வெவடுத்து வெகாண்டு
ஆசந்தராற்க ஸாயிHாகச் சந்திர
82. தித்தி சந்திரப் பிRவெவசமுள்ளவகைரக்குங்
கல்லுங் வெவரியும் புல்லும் பூமி
83. யும் உள்ளவகைரகும் புத்திரபவுத்திரபாரம்
பாவெரHாகக் வெகாவில் கட் கைள
84. ப்பூச வெOய்வதmமுந் திருப்பணியு
O ப்பிவிச்சுக் வெகாள
85. க்கட் கைளயிட்வெ ா மிந்தத் தன் த்கைத
Hாவெதாருவெ ாருதர் பரிபாலmம் பண்
86. ண்ணிmஜேபற்கள் காசியிவெலயும் வெகங்கைகக்
ககைரயிவெலயும் இராமீசுரந்த
87. னுக்வெகாடிக் ககைரயிவெலயூங் வெகாடி
சிவலிங்கப் பிரதிட்கை யும் வெகாடி
88. டி பிR ப்பிRதிட்கை யுங் ஜேகாடி ஜேகாதாm
பூதாmம் பண்ணிm பல

89. கைmயு கை வராகவூ யிந்தத் தன் த்துக்கு
Hாதாவெ ாரு (Thucidides) த★)தர் அகீதம்ப
90. ண்ணிmஜேபர்கள் காசியிஜேலயும் வெகங்கைக
ககைரயிஜேலயூ ராவெ .
91. சுரந் தனுக்வெகாடிHருலயுங் ஜேகாடி
பிர த்தியும் ாதாபிதாகைவ
92. யுங் வெகாடி காராம்பசுகைவயுங் வெகான்R
வெதாஷங்கிளிற் வெபாவா
93. ராகவூ ..................
94. ...................
95. யிருக்கு ன்mப்பத்தற் கன் வீரப்பபத்தன்
சுக லிகிதம் (Thucidides) 11★)
7. ஜேவட்கை க்காரன்பட்டி வெசப்ஜேபடு
இந்தச் வெசப்ஜேபட்டிகைm வழங்கிHவர்
சிவகங்கைகச் சீகை யின் இறுதி ன்mராm முத்து
விகைசH வெரகுOாத வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
அவர்கள். 24.1.180 ஜேததிHன்று வழங்கிHது
ஆகும். சிவகங்கைகச் சீகை யின் கிழக்கு
க ற்ககைரகைHவெHாட்டி வ க்கு வெதற்காக
அகை ந்துள்ளஜேசது ார்க்கத்தில்
ஜேவட்கை க்காரன் பட்டியில் அகை ந்துள்ள

சின்mண
தர் த்திற்காக அ ராவதி
ாகாணத்தில் உள்ள தாணாவHல் என்R
ஊரிகைmச் சர்வ ான்H ாக வழங்கிHகைதக்
குறிக்கும் ஆவணம் இது.
1. ஸ்வஸ்திஸ்ரீ ன் ஹா ண் ஜேலசுபரன்
அரிHராHர்தளவிபா ன்
2. பாகைசக்கி தப்புவராHர் கண் ன் கண் mாடு
வெகா
3. ண்டு வெகாண் mாடு வெகா ாதான்
பாண்டி ண் ல பிரபmாசாரி
4. Hன் ஜேசாள ண் ல பிரதிஷ் ாபmாசாரிHன்
வெதாண்
ண்
5. ல சண் ப்பிRசண் ன் ஈளமும் வெகாங்கும்
Hாப்பிmராHன்
6. பட் ணமும் வெHம் ண் லமுங் கண்டு வெகச
ஜேவட்கை வெகாண்
7. ருளிH ராசாதிராசன் ராசபரஜே சுவரன்
ராச ாத்தாண் ன் ராகுசகு
8. லதிலகன் ராசவெகம்பீரன் ராசகண்டீரவன்
ராசாக்கள் தம்பிரான் அரச
9. ராவணரா ன் அந்தம்பிRகண் ன் ரற்றின்
கிரீ ாதிபதி ரற்றிm. சி

10. ங்காசmாதிபதி சூரிHகுலதுங்கன் சந்திரகுல
திலகன் சிஷ்ட் mா
11. வதாரன் புலிவாளவந்ஜேதான்க் குளந்கைத
Oகராதிபன் முல்கைல ாவி
12. கைகHான் விபூதி ருத்திராச
ாவிகைகHாபரணன் வீராவண்பா ாகைலH
13. ன் சிவபூகைச குருபூகைச
றுவாதங்கிஷாரதிHன் காகைள OாHகர் கா
14. ரிH துரந்தரன் ஜேசந்த ஜேவதிHன் ஜேவதிHர்
காவலன் பரதOா க விற்
15. ப்பன்mன் சங்கீத சாகித்திH
வித்திHாவிஜேmாதன் ககைலவெதரியும் விற்ப்ப
16. mன் காமிநிகந்தர்ப்பன் வெகவுளிவிலாசன்
வெபாதிH ா கைலHான்
17. வய்கைகHாறுகை Hான் புகைRபிரளHOா ன்
பாண்டிHவளOா ன் 18. வெதாண்டிHந்துகைR
காவலன் துஷ்ட் ரில் துஷ் ன் துஷ்ட் வெOட்டுர
19. ர் கண் ன் சிஷ்ட் பரிபாலன் பட்
ாmங்
காத்தான் பரஜேதசி காவலன் பஞ்ச
20. கதியிவுளிHான் பஞ்சவற்ண பாவாகை Hான்
மும் த HாகைmHா
21. ன் மும்முரசதிரு முன்றிலான் திக்வெகங்கும்

Hாகைm வெசலுத்திH ஜேதவ
22. ன் ஜே mாட்டுப்புலி கைலகலங்கினும்
mங்கலங்காதான் தாலிக்குஜேவலி
23. தண்டுவார் முண் ன் தளஞ்சிங்க
மிளஞ்சிங்கம் பகைக ன்mர் வண
24. ங்கு துகைரராசன் அட் பதிக்கும் விகைசHன்
ரவிகுலஜேசகரன் யி
25. வுளி பாவடி மிதித்ஜேதறுவார் கண் ன்
வெதாட் வாரந்தவRாதான் வலிHச்ச
26. ருவி வளியில்க் கால்நீட்டி வீரதண்கை
ஜேச த்தகைல விளங்குமி
27. பரதm விபான் பஞ்சவர்ணம் பரிராவுத்தர்
வெகாட்
ங்கிH ச
28. பரதm விபா ன் பஞ்சவர்ணம் பரிராவுத்தர்
வெகாட்
க்கிH ச
29. ர ஜேகாலாகவன் சற்குண பாஷகன்ச் சாடிக்காரர்
கண் ன் சா த்து
30. ராசிHன் மிண் ன் துரகஜேரவந்தன்
அகை க்கலங்
31. காத்தான் ஏகைளவர(Thucidides) ன்) தாளிmான் எதிரிட்
ருவHர்கள் சிரமுடிகள்
32. வெவட்டி நிகைலயிட் தீரன் பரரா4ஜேசகரன்

பரரா4 ஜேகசரி பரதளவி
33. பா ன் அடிHார்ஜேவகைளக்காரன் உகைபHசா ர
உல்லாசன் Oளிm
34. க்காRன் வெகாட்
க்கி கைவHாளி
OாராHணன் கலியுகார ன் கர்
35. mாவுதாரன் கதிவெசரிப் பூதவிவெஞாற்ககுவmா
எரு ாத்திm
36. கு ன் அணிந்ஜேதான் வெகாற்Rவன் திரமுனிக்கி
(Thucidides) கிக) ராசராசன் று
37. ன்னிHர் கற்பம் விளங்கிHராசன்
று ன்னிHர் வந்து வணங்
38. கிHபாதன் ன்னிHர்ஜேகசரி ன்னிHர்
தப்புவி வெபாரு ன்mரஞ்சிப் பு
39. களி ந்ஜேதடித் திரு கைல காட்டில்
வெசவ்ஜேவவெலடுத்ஜேதான் வெகடி ன்m
40. ர்க் காலாந்தகன் கிரிதுற்க்கும் வmது ற்க்கும்
வெசலதுற்க்கமுகை Hான் ஆற்றிற்
41. ப்பாச்சி க லில் பாச்சிH தப்புலி பகைக ாளி
தவாப்ப... 42. Hாய் வெசகா ல்லாம் புகளச்
வெசங்ஜேகால் O த்துஜேவான் வெசங்காவி
43. க்குகை வெசங்காவிக்வெகாடி வெசங்காவிச்
சிலிகைகHான் அனு ஜேகதmன்

44. வெகரு ஜேகதmன் விHாக்சிர ஜேகதmன்
விற்ஜேகதmன் மீன்ஜேகதmன்
45. குக்கு ஜேகதவன் நிமிலிஜேகதmன்
பூஜேலாகஜேதஜேவந்திரன் சக்தி அ
46. ரிச்சந்திரன் அன்mக்வெகாடி விளங்கிH தீரன்
குகை க்கு கர்mன் வெபாறு
47. கை க்கு தர் புத்திரன் ல்லுக்கு வீ ஜேசmன்
வில்லுக்கு விகைசHன்
48. பரிக்கு Oகுலன் சாஷ்த்திரத்துக்குச் சகாஜேதவன்
தமிளுக்கு அகஷ்த்திHன் ஆக்
49. கிகைணக்கு சுக்கிரீவன் அளகுக்கு வாலசீவகன்
திலகநுதல்
ாதர்
50. ாலளுதும் திருப்புHசுமுகன் வீரவெலட்சுமி
விகைசHவெலட்சுமி
51. சவுபாக்கிHவெலட்சுமி தான்Hவெலட்சுமி
வெசளமிHாலட்சுமி காருண்H
52. வெலட்சுமி கீர்த்திபவெலட்சுமி
அஷ்ட் வெலட்சுமி வெபாருந்திH
53. வீரன் வீரவெகம்பீரன் விசH ார்த்தாண் ன்
சூRனிச சூRன் துகைண
54. ரகன் சிகா ணி ஜேசதுக்கு அரசு
நிகைலயிட்ஜே ான் சிவவெகங்கைக ஐ

55. H பரிபாலகராm அசுபதி வெகஷபதி தmபதி
Oரபதி ரவிகுலபதி அன்m
55. தாmஜேகா வாசுஜேபHராகிH காசிப்
ஜேகாத்திரத்தில் ஸ்ரீ து அரசு
56. தாmஜேகா வாசுஜேபHராகிH காசிப்
ஜேகாத்திரத்தில் ஸ்ரீ து அரசு
57. நிகைலயிட் விகைசH வெரகுmாத வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் பூமி
58. தாm சாசmம் பண்ணிக்வெகாடுத்தபடி
சாலிHவாகm சகாத்தம்
இரண் ாம் பக்கம்
59. 1721 கலியுகம் 1900 யிதின்ஜே ல் வெசல்லாநின்R
ங்கள
60. Oா சம்வத்சரத்தில் உத்திராHணத்தில்
ஜேஹ ந்தரிதுவில் து:"
61. 14 தீ சுக்கிரவாரமும் சதுர்த்வெதசியும் உத்திரா
Oச்வெசத்திரமு பரிOா
62. ஜேHாகமும் சகுனிவாகரணமும் யிப்படி
கூடிH சுபதிmத்தில் பூதா
63. m சாதmம் பண்ணிக்வெகாடுத்தபடி பூதாm
சாதm ாவது ஜேசது ாற்க்

64. கத்தில் ஜேவட் க்காரன்பட்டியில் சின்ணm
மும் அக்கிராமு
65. ம் கட்டி தி ாகம் பிRதிஷ்ட்கை யும் வெசய்து
தண்ணிர்ப்பந்தல் Oந்தவ
66. ரmமும் கைவய்த்திருக்கிRதுக்கும் சாதmம்
வெசய்து வெகாடுத்த கிRா ாவ
67. து பாண்டி ஜேதசத்தில் ஜேகரளசிங்க
வளOாட்டுப் பாச்சலில் ஜேதmா
68. த்துப் ஜேபாக்கில் அ ராபதி ாகாணத்தில்
புதுவூர் உள்க்ககை யில்தாணா
69. வHலுக்கு வெபருOாங்வெகல்கைக கன்Rபடி
வெHல்கைகHாவது கீள்பாற்கி
70. கல்கைக வெசட்டி கன் ாய்க்கு ஜே ற்கு
வெதன்பாற்க்வெகல்கைக கலிப்பு
71. லி எல்கைலக்கு வ க்கு ஜே ல்பாற்க்வெகல்கைக
புதுவூர் அகை Hவள
72. ஞசான் காலுக்கும் கங்கா வெபாய்கைகக்கும்
கிளக்கு வ பாற்க்வெகல்கைக உய்H
73. வெகான் ான் வHலுக்கும் வெதற்க்கு
இன்mாங்வெகல்கைகக்குள்ப்பட் தா
74. ணாவHல் Oஞ்கைச பிஞ்கைச திட்டு தி ல்
குட் ங்குள Oத்தர்

வெசய்த்தகைல ாவ
75. கை
ரவகை ஜே ல்ஜேOாக்கிH ரம்
கீள்ஜேOாக்கிH கிணறு பாசிபடுகைக
76. ஆற்றுக்கால் ஊத்துக்கால் நிதி நிஜேசஷது
வெ4Hதரு பாஷmக்ஷ 77. ணிHாகாம்H சித்த
சாத்திHவெ ன்று வெசால்லச் வெசய்த அஷ்ட் ஜேபாக
78. ஜேத4 சுவாமி
79. Hங்களிம்
80. ம் தண்ணீ 81. ர் பந்தல் Oந்தவmம்
பணிவிகை ளுக்கு கிRா ம் ஆக தாmா சா
82. சmம் பண்ணிக் வெகாடுத்ததுmாஜேல
ஆச்சந்திராற்கத் தாயி ஆக சந்திர
83. ரதித்தவகைர சந்திராதித் தம்
பிரஜேவசமுள்ளவகைரக்கும் புத்திராபவுத்
84. திர பாரம்பகைரHாக ஆச்சந்திரார்க்க ாக
ஆண் னுபவித்துக் வெகாள்
85. வாராகவும் யிந்த தற் த்கைத Hாராவெ ாருத்தர்
பரிபாலmம் பண்ணிm ஜேப
86. ற்க்கு காசிஜேலயும் வெகங்கைகக் ககைரயிஜேலயும்
ராஜே சுபரந்தனுக்
87. காடியிஜேலயும் ஜேகாடி சிவலிங்கப்
பிRதிஷ்ட்கை யும் ஜேகாடி வி

88. றும் ப் பிரதிஷ்ட்கை யும் ஜேகாடி விஷட்டுணு
பிரதிஷ்கை யும் ஜேக
89. ரடி ஜேகாதாmமும் பூதாmம் கன்னிகா
தாmமும் பண்ணிm பல
90. கைmHகை வாராகவும் யிந்த தற் த்துக்கு
Hாதாவெ ாருத்தர் அகிதம்
91. பண்ணிm ஜேபர்கள் காசியிஜேலயும்
ராஜே சுபரந்தனுக்ஜேகா
92. டியிஜேலயும் வெகங்கைகக் ககைரயிஜேலயும் ஜேகாடி
விறு கத்தியு
93. ம் ாதா பிதாகைவயும் அஜேmகங்ஜேகாடி காRாம்
பசுகைவ
94. யும் வெகான்R ஜேதாஷங்களிப் ஜேபாகக்
க வராகவும் உ
8. காளத்தி ஏந்தல் வெசப்ஜேபடு
ன்mர் முத்துவடுகOாத வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவர் அவர்கள் கி.பி.1767-ல் திருவாவடுதுகைR
பண் ாரசன்mதியில் அம்பலவாணசுவாமி
பூகை4க்கும் ஜேகஸ்வர பூகை4க்கு ாக
சிவவெகங்கைகச் சீகை யில் உள்ள காளத்தி ஏந்தல்

என்R ஊரிகைm சர்வ ான்H ாக வழங்கிHகைத
குறிப்பிடுவது இந்த வெசப்ஜேபடு)
1. சுவத்தி ஸ்ரீ ன் கா ண் ஜேலசுபரன்
அரிHராயிர தள
2. விபா ன் பாகைசக்குத் தப்புவராயிர கண் ன்
மூவராயி
3. ர கண் ன் கண் Oாடு வெகாண்டு வெகாண் Oாடு
வெகா
4. ாதான் பாண்டிH ண் ல தாபmாச் சாரிHன்
ஜேசாள ண்
5. ல பிரதிட் பாணாசாரிHன் வெதாண்
ண் ல சண் ப்பி
6. ரசண் ன் ஈளமும் வெகாங்கும் Hாள்ப்பாmமும்
எம் ண் லமு
7. ழித்துக் வெகசஜேவட்கை வெகாண் ருளிH
ராசாதி ராசன்
8. ராச பரஜே சுரன் ராச ார்த்தாண் ன் ராசகுல
திலகன் ராH
9. ராகுத்த மிண் ன் ன்mரில் ன்mன் ருவலர்
ஜேகசரி
10. துட் ரில் துட் ன் துட் நிட்டுரன் சிட்
பரிபாலmன்

11. ஒட்டிHர் ஜே ாகந்தவிழ்த்தான் துலுக்கர் தள 12.
mன் வலிHச் சருவி வலிHக் கால் நீட்டி
தாலிக்கு
13. ஜேவலி இளஞ்சிங்கம் தளஞ்சிங்கம் கைவகைக
வளOா ன் ஆ
14. ற்றுப் பாய்ச்சி க லிற்பாய்ச்சி ஜேசதுOகர்
காவலன் ஜேசதுமூ
15. லதுரந்தரன் இரா Oாதசுவாமி காரிH
துரந்தரன் சிவ
16. பூசா துரந்தரன் பரராசசிங்கம் பரராச ஜேகசரி
பட்
ா
17. mங்காத்தான் பரஜேதசிகாவலன் வெசாரிமுத்து
வன்னிH
18. ன் ஜேகாடி சூரிHப் பிரகாசனி
வெதாண்டிHந்துகைRக் காவல
19. ன் இந்துகுல சர்ப்பவெகரு ன் இவளி பாவடி
மிதித்ஜேதறு
20. வார்கண் ன் Oவஜேகாடி OாராHணன்
பஞ்சவர்ண
21. ப்பாவாகை யுகை ஜேHான் துட் நிக்கிரக
சிட் பரிபா
22.லmன் அஷ் வெலட்சுமி வாகm நித்திH

கலிHாணம்
23. னுகுல வங்கிசன் சாமித் துஜேராகியின்
மிண் ன் கட் ா
24. ரி சாளுவன் அகை க்கலங்காத்தான் தாலிக்கு
ஜேவலி ரண
25. ஜேகசரி ரணகிரீடி சங்கீத சாயுச்சிH வித்Hா
விஜேmாதன்
26. வெசங்காலிக்குகை Hான் ஜேச த்தகைல விருது
விளங்
27. கு மிருதாளிmான் Oரஜேலாக கண் ன்
வெபாறுகை க்குத்த
28. ன் ர் வில்லுக்கு விகைசHன் ல்லுக்கு வீ ன்
29. பரிக்கு Oகுலன் சாத்திரத்துக்கு சகாஜேதவன்
30. வெகாகை க்கு கர்ணன் அறிவுக்கு அகத்திHன்
31. தmத்துக்கு குஜேபரன் அனு க்வெகாடி வெகரு க்
வெகா
32. டி புலிக்வெகாடி Hாளிக்வெகாடி சிங்கக் வெகாடி
கரக் வெகாடி
33. தப்புலி காரிHங்காத்தான் திருச்சிங்கா
சmத்திஜேல
34. திரு கள் தகைலஜேபாற்றி ராச்சிH பரிபாலmம்
பண்ணி

35. அருளா நின்R சாலிவாகm சகாத்தம் 1689 க்கு
இதன்
36. ஜே ல் வெசல்லாநின்R சருவத்தி உளு கைவகாசி
ஸ்ரீ
37. 16 தீ சுக்குRவாரமும் சதுர்தசியும்
அனுஷOட்வெசத்திரமு
38. சித்துக்கலதாmமும் வெபற்R சுபதிmத்தில்
ஸ்ரீ து அரசுநி
39. கைலயிட் விகைசH ரகுOாத சசிவர்ண வெபரிH
உகை Hாத்
40. ஜேதவரவர்கள் புத்திரன் முத்து
வடுகOாதவெபரிHஉ
41. கை Hாத் ஜேதவரவர்கள், திருவாடுதுகைR
பண் ாரச்
42. சன்mதியில் அம்பலவாணசுவாமி பூகைசக்கும்
ஜேக
43. சுர பூகைசக்கும் தரு சாதmப் பட் Hமும்
குடுத்தபடி
44. பட் H ாவது கிரா ம் காளத்திஜேHந்தல்
துவாபத்திக்
45. கு வ க்கு ஆலன்வHல் ஆய்குளத்து
எல்கைகக்கும்

46. வெதற்கு ஆலன்வHல் வெOடுங்ககைரக்கு ஜே ற்கு
வண்
47. வ வாசிக்கும் கிளக்கு யிந்தப்
வெபருOாங்குவெHல்கைகக்கு
48. உள்பட் நிலம் Oஞ்கைச புஞ்கைச ாவகை
ரவகை
49. திட்டு தி ல் நிதி நிச்ஜேசபம் உள்ளிட்
கிரா த்தில் வரி
50. யிகைR உள்ளிட் பாளிHமும்
சறுவ ானிH ாக ச
51. ந்திராத்தித்த உள்ளவகைரக்கும்
பரம்பகைரHாகக்
52. வெகாண்டு தரு பரிபாலmம்
பண்ணிக்வெகாண்டி 53. வெகாண்டு
அரண் கைmக்குக் கட்டுக்குத்தகைகHாக ளு 1 க்கு
கலிப்பணம் 50
54. வெபாறுப்பு பணம் வெகாடுத்து
சறுவ ானிH ாகக் கைகHாடிக்
55. வெகாண்டு தரு பரிபாலmம் பண்ணிக்
வெகாண்டி
56. ருப்பார்களாகவும் யிந்த தரு த்கைத
Hாதாவெ ாருவன்

57. வர் பரிபாலmம் பண்ணிm
ஜேபர்காசியிஜேலயும்
58. ஜேசதுவிஜேலயும் ஆயிரம் சிவலிங்கப்
பிரதிட்கை
59. யும் ஆயிரம் பிரம் பிரதிட்கை யும் ஆயிரம்
கன்னிகா தா
60. mம் ஜேகாதாm புண்ணிHமு வெபறுவார்களாக
61. வும் யிந்த தரு த்துக்கு அயிதம் பண்ணிm
ஜேபர்
62. காசியிஜேலயும் ஜேசதுவிஜேலயும் ஆயிரம் காரான்
பசு
63. ாதா குருயிவர்ககைள வகைத பண்ணிm
ஜேதாசத்தி
64. ஜேல ஜேபாவாங்களாகவும்.
9. ஆச்சாங்குடி வெசப்ஜேபடு
கி.பி.1742 ல் ன்mர் முத்து வடுகOாதப் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் வெபHரால்
வெபாறிக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பட் Hமும்
அரசுநிகைலயிட் சசிவர்ணப் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவர் அவர்களால் வழங்கப்பட்டு இருத்தல்
ஜேவண்டும். ஏவெmனில் சிவகங்கைகச் சீகை

தன்mரசின் முதல் ன்mராm இவர் கி.பி.1728
முதல் கி.பி.1749 வகைர அரசு கட்டிலில் அ ர்ந்து
ஆட்சி வெசய்துள்ளார்.
இந்தப் பட் Hம், இராஜே சுவரம் திருக்ஜேகாயில்
இரா Oாத சுவாமிக்கு நித்H பூகை4 வெசய்யும்
பணியில் இருந்த பிரபாகர குருக்கள்
என்பவருக்கு சிவகங்கைகச் சீகை யில் உள்ள
ஆச்சாங்குடி என்R கிரா த்கைத தாmசாசmம்
பண்ணிக் வெகாடுத்ததாக வெதரிவிக்கும் ஆவணம்
இது.
1. உ ஸ்ரீமூன் கா ண் ஜேலசுரன் அரியிர தள
விபா
2. ன் பாகைசக்குத் தப்புவராயிர கண் ன்
கண் mாடு வெகாண்டு வெகா
3. ண் mாடு வெகா ாதான் பாண்டி ண் லத்
தாபmாசாரிHன் ஜேசா
4. ழ ண் லப் பிRத்திட் mாசாரிHன் வெதாண்
ண் லச்ச
5. ண் ப் பிRசண் ன் பூறுவ வெதக்ஷண பச்சி
உத்திர சமுத்தி
6. ர ஈளமுங் வெகாங்கும் Hாள்ப்பாணம்

எம் ண் லமு
7. ளித்துக் வெகசஜேவட்கை வெகாண் ருளிH
ராசாதிராச க்ஷ
8. ன் இராசபரஜே சுரன் இராச ாத்தாண் ன்
இராசவெகம்
9. பிரmாm வெசாரிமுத்து வன்னிHன்
வன்னிHராட் ந் தவந்தா
10. ன் பஞ்ச வற்mன் ராவுத்தர் கண் ன் விருது
அந்தம்பிR கண்
11. ன் சாடிக்காRர் கண் ன் சாமித்துஜேராகிHன்
மிண் ன் துரகஜேர
12. வந்தன் துங்க ராவுத்தன் ஜேதகைவ Oகராதிபன்
ஜேசது மூலார
13. ட்சா துரந்தரன் இரா mாத சுவாமி காரிH
துரந்தரன் சிவபூ
14. கைச குருபூகைச Rவாத வங்கி ஜே ற்படி
Oராதிபதி அகை க்கலங் காத்த 15. வன் விகைரHாத
கண் னில் விளங்கிH தீரன் எதிரிட்
ரு
16. வலர்கள் சிரமுருள வெவட்டி நிகைலயிட் தீரன்
வெசங்காவி குகை Hா
17. ன் பரராசஜேகசரி இரவி குல ஜேசகரன் புவஜேOக
வீரன் அரச ராவண ரா

18. ன் அடிHார் ஜேவகைளக்காRன் பரதள
விபா ன் உரிஜேகால் சுரதா
19. ணன் வெகாட்
க்கி வய்HாளிmாOாHணன்
வீர வெவண்பா ா
20. கைல உகைபH சர ாகைல உல்லாச
Oளிmக்காRன் இளஞ்சிங்கம் தள
21. ஞ்சிங்கம் துகைரராHன் துகைரகள் சிகா ணி
ஆத்துபாச்சி க
22. லில்ப் பாச்சி தப்புலி சிmப்புலி
தாலிக்குஜேவலி வெசம்பி வ
23. ள Oா ன் வெகங்கைகHதிபன் வெதாண்டிHந்
துகைR காவலன்
24. அனு ஜேகதOன் கரு ஜேகதmன் விHக்கிR
ஜேகதmன் சிங்க ஜேக
25. தmன் மீmஜேகதmன் காவாஜேகதmன் வெOமிலி
ஜேகதm கரு
26. ஜேகதmன் சத்திH அரிச்சந்திரன் ஜேச த்தகைல
விளங்குமிகு தாளிmா
27. ன் அன்mவெகாடி விளங்கிH தீரன் வெசய்Hதுங்க
ராHர் விருபா
28. ட்சிராHர் கிஷ்டிணராHர் வங்கிசாதிபmாm
பிRதிவிராச்

29. சிHம் பண்ணிச் வெசல்லா நின்R சாலிவாகm
சகாத்தம் 1616
30. 13 உ இதன் ஜே லது ஜே தி ளூ காற்த்திகைக மீ 27
உ சுக்குRவார
31. மும் அம் ாவாகைசயும் ஜேசட் ா
Oட்வெசத்திரமும் சூரிH கிரண புண்
32. ணிH காலத்தில் சுபஜேHாக சுபகரணங்களும்
வெபற்R சுபதிm
33. த்தில் குஜேலாத்துங்க ஜேசாழப் புmப்பிரகைளH
Oாட்டிலிருக்கும்வொ
34. சHதுங்க வங்சாதிபmாm குளந்கைத
OகராதிபதிHாm வ ககைரப் புலி
35. அரசு நிகைலயிட் விகைசH வெரகுmாத
சசிவர்ண வெபரி உகை Hாத் ஜேதவ
36. ரவர்கள் புத்திரன் அரசு நிகைலயிட் முத்து
வடுகmாத சசிவற்ண வெபரி உ
37. கை Hாத் ஜேதவரவர்கள் ராமீசுரம்
ரா mாதசுவாமி பூகைச
38. பண்ணுகிR பிரவாகர குருக்களுக்குத்
தாRாபூறுவ ாகக் குடுத்த ஆ
39. ச்சாங்குடி இந்த ஜேHந்தலுக்கு
வெபருmாங்வெகல்கைல கூறுவ

40. து கீள்பாற் வெகல்கைல றுச்சுகூட்டி கண் ாய்க்
ககைரக்கு ஜே ற்கு
41. வெதன்பாற் வெகல்கைல வளந்தமுகை Hார்
தற் த்துக்கு வ க்கு ஜே
42. ல் பாற்வெகல்கைல சரவணப் வெபாய்கைகக்கு
கிளக்கு வ பாற்
43. வெகல்கைல ாலாண் ான் கண் ாய்க் ககைரக்கு
வெதற்கு இன்
44. mான்வெகல்கைகக்கு உள்பட் Oஞ்கைச புஞ்கைச
ாவகை
ர
45. வகை திட்டு தி ல் சகலமும் சறுவ
ானிH ாக தாmாதி
46. பூறுவ ாகக் கட் கைளயிட்ஜே ாம்
இந்தப்படிக்கு சந்திராதித்திHவகைர
47. சந்திரப் பிரஜேவசம் உள்ள ட்டும்
ஆண் னுபவித்துக் வெகாள்
48. வராகவும் இந்த தற் த்கைத பரிபாலmம்
பண்ணிm ஜேபர்கள் காசி
49. யிஜேலயும் ஜேசதுவிஜேலயும் ஜேகாடி சிவலிங்கப்
பிRதிட்கை யும்
50. ஜேகாடி பிRம் ப் பிRதிட்கை யும் பண்ணிm
பHத்கைத அகை வரா

51. கவும் இந்த தர் த்துக்கு துஜேராகம் பண்ணிm
ஜேபர்கள் காசியி
52. ஜேலயும் ஜேசதுவிஜேலயும் ஜேகாடி பிறு கத்தி
ஜேகாடி ஜேகாக
53. த்தியும் பண்ணிm ஜேதாசத்திஜேல
ஜேபாவராகவும்.
இந்த அRக்வெகாகை ககைள ஒருமுகைR
முழுகை Hாகப் படித்து முடித்த பிRகு, இந்த
அRக்வெகாகை ககைள வழங்கிH சிRந்த
பண்பாளராm பஜேராபகாரிகைH, ன்mகைர
கும்வெபனிHார் Oாடு க த்தி தண் கைm
அளித்துள்ளகைத அறியும் வெபாழுது வெOஞ்சத்தில்
ஜேவதகைmதான் விஞ்சுகிRது.
ஆmால், கும்வெபனிHாரது கணிப்பு "ஜேவங்கன்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் வெபரிH ருது
ஜேசர்கைவகாரரது ககைள று ணம் வெசய்து
வெகாண் தன் மூலம் வெபருகை மிகுந்த
Oாலுஜேகாட்கை குடும்பத்திற்கும் ச H
நீதிகளுக்கும் இழிவிகைm ஏற்படுத்தி த து
Oலன்ககைள பிரதானி ருது ஜேசர்கைவக்காரர்களது
சுHOலங்களு ன் இகைணத்துக் வெகாண் வர்"

என்பதாகும். Oாடு க த்தல் தண் கைm வெபற்று
எழுபத்து இரண்டு ஜேபரும் தூத்துக்குடி
துகைRமுகத்திற்கு பாதுகாப்பு ன் வெகாண்டு
வெசல்லப்பட் mர்.
இவர்களது பHணம் பற்றி ஜேவவெRாரு
நூலில்[50] இ ம் வெபற்றுள்ள பகுதி அதன்
வெபாருத்தம் கருதி கீஜேழ வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
"வெபற்R Oாட்கை யும் வெபண்டு பிள்கைளககைளயும்,
ஜேபணி வளர்த்த வெபற்ஜேRாரு ன், சுற்Rத்கைதயும்,
பிரிந்த அவர்களின் கண்ணிர்க் ககைதயின்
சிறுபகுதி அரசு ஆவணங்களில் இ ம்
வெபற்றுள்ளm. அன்கைRH நிகைலயில்
தூத்துக்குடிக்கும் ஜேலசிHா Oாட்டிற்கும்
இகை ப்பட் வங்கக் க கைலக் க ப்பதற்கு
ஆறுவார காலம் கப்பல் பHணம் வெசய்H
ஜேவண்டிHதிருந்தது. ஆதலால் இந்த எழுபத்து
இரண்டு கைகதிகள், இருபது பாதுகாப்பு வீரர்கள்
ற்றும் கப்பல் பணிHாளர் ஆகிஜேHாருக்குத்
ஜேதகைவHாm குடிநீர் உணவுப் வெபாருட்கள்
ஆகிHm வெகாண்டு ஜேசர்க்கப்பட் m. பின்mர்
அந்த எழுபத்து இரண்டு வீரர்ககைளயும் இருவர்

இருவராக இகைணத்து கைகவிலங்குகள் பூட்டி
கப்பலுக்குள் அகைழத்துச் வெசல்லப்பட் mர்.
11.2.1801-ம் ஜேததிHன்று கப்பல் தூத்துக்குடி
துகைRமுகத்தில் இருந்து பHணம் வெதா ங்கிHது.
'உண்ணும் வெபாழுது ட்டும் இவர்களது
கைகவிலங்குகள் தளர்த்தப்பட் m. ற்R ஜேOரம்
முழுவதும் அந்த கைகவிலங்குகள் அவர்களுக்கு
மிகப்வெபரும் இ ர்பா ாக இருந்தm. ககைர
காணாத க லுக்கு ஊஜே பHணம்
வெசய்யும்வெபாழுது கூ அவர்கள் தப்பித்து
தாHகம் திரும்பிவி க் கூடும் என்R பHம்,
பHணம் வெதா ர்ந்தது. கண்ணுக்கு எட்டிH தூரம்
வகைர ஆழ ாm க ல். அவர்களது கவகைலகள்
ஜேபால பரந்த வாmம் முழுவதும் கவிழ்ந்துள்ள
ஜே கத்தின் பHமுறுத்தல், ஜேபரகைலகளது
ஆஜேவசம். கப்பலின் பாய்ககைள அகைலக்கழிக்கும்
காற்றின் சீற்Rம் கப்பகைலச் சுக்கு நூRாக
சிதRடிக்க முற்படுவது ஜேபான்R வெபரு கைழ.
பகல் இரவு வந்து ஜேபாயிற்று. பHணம்
வெதா ர்ந்தது.

"வழக்க ாக எடுத்துச் வெசல்லப்பட் அரிசி,
குடிநீர் அகைmத்தும் காலிHாகி விட் m. பசி,
தாகம், பHணக் ககைளப்பு, பHணிகள் புழுப்
ஜேபால் துடித்தmர். என்று முடியும் இந்தப்
பHணம்" என்று முடியும் இந்த இன்mலின்
வெதா ர்ச்சி. பHணிகளில் மூவர் கப்பல் தளத்தில்
சுருண்டு விழுந்து டிந்தmர். அந்தக் கப்பல்
பHணத்கைதவி அவர்களது சாவு வெகாடுகை Hாக
இருந்தது..."
எண்பது Oாட்களுக்குப் பிRகு அவர்களது கப்பல்
25.4.1802 பிmாங்கு தீகைவ அகை ந்தது.[51]
ரண தண் கைmகைH வி ப் பன்
ங்கு
வெகாடுகை Hாm தண் கைm இது.
வாழ்Oாவெளல்லாம் தன்mந்தனிHாக வாழ்வது.
வாழ்ந்த Oாட்ககைள எண்ணி கைOந்து Oலிந்து
வருந்துவது! இந்தக் வெகாடுகை க்கு ஈ ாக ஜேவறு
வெகாடுகை எதுவும் உலகில் இருக்கஜேவ
முடிHாது! ஜேவறு வழியில்லா ல் ஜேவங்கன்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரும் அவரு ன்
பHணத்தில் எஞ்சிH அறுபத்து எட்டு விடுதகைல
வீரர்களும் 1.5.1802 அந்த தீவிஜேல கால் எடுத்து

கைவத்தmர்.[52] பசுகை யும் வளகை யும்
நிகைRந்த அந்த தீவிஜேல கவகைலயும் ஜேவதகைmயும்
கலந்த இதHத்து ன் தமிழக வீரர்கள் O
ாடி
வந்தmர். அவர்களது சஞ்சலம் கலந்த வெபருமூச்சு
வீசிH காற்றிஜேல கலந்து விகைரந்தது.
"Oாட்கை நிகைmப்பாஜேரா - எந்த
Oாளினிப் ஜேபாHகைதக் காண்ப வெதன்ஜேR
வீட்கை நிகைmப்பாஜேரா - அவர்
விம்மி விம்மி விம்மிHழுங்குரல்...
ஜேகட்டிருப்பாய் காற்ஜேR..."
என்று பின்mர் காகவி பாரதி பாடிHது
ஜேபான்று, இதHத்தில் நிகைRந்த ஜேவதகைm,
சஞ்சலம், Oாட்கை ப் பற்றி, வீட்கை ப் பற்றிH
கவகைலகளிmால் பீறிட்டுப் வெபருக்ஜேகாடிH
இரத்தக் கண்ணிரில் காட்சிHளித்த சுதந்திர
னிதராக, ஜேசாகஜே வடிவாக அங்கு O
ாடிH
Oாலகைர ாதங்கள் சசிவர்ணப் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவரது வீரசாகசத்தின் விகைளவாக உருவாகிH
சிவகங்கைகத் தன்mரசின் ககை சி ன்mர்,
சக்கந்தி முத்து விசH ரகுOாத ஜேவங்கன் வெபரிH

உகை Hாத் ஜேதவர் 19.9.1802-ம் ஜேததிHன்று அங்ஜேக
கால ாmார்.
இந்த ன்mரது இRப்கைப வி இன்னும்
வெகாடுகை Hாmது அவரது குடும்பத்திmர் கைmவிகளும், குழந்கைதகளும்,
பணிHாட்களு ாக ஐம்பது ஜேபர்
வறுகை யிஜேலஜேH வாடி வதங்கிHது. அவரது
கைmவி வெரங்காத்தாள் என்பவர் கும்வெபனி
கவெலக் ருக்கு வெகாடுத்த னு ஒன்றில்,[53]
"... ருதப்ப ஜேசர்கைவக்காரர் சீகை நிர்வாகத்கைத
O த்திHவெபாழுது எங்களது கணவர்
வெபHரளவில் தான் ன்mராக இருந்தார். ருது
ஜேசர்கைவக்காரரது அ ாவடித்தmம் காரண ாக
அவகைரத் தண்டித்தது ன், தவRாm
தகவலிmால், எங்களது கணவகைர
வெபன்ஜேகாலனுக்கு தளபதி அக்னியூ
அனுப்பிவிட் ார். அவர்கள்
அங்கிருக்கும்வெபாழுது. அவர்களுக்கு
வழங்கப்பட் படித்வெதாகைகயில் இருந்து ஒரு
பகுதிகைH அனுப்பி கைவத்தார். சக்கந்தி
4மீன்தாராm எங்கள் கணவரது சஜேகாதரர்

கனும் எங்களுக்கு சிறிது காலம் வகைர தான்H
தவசங்களும் கிகை க்கு ாறு வெசய்தார்.
"துகைரச்சாமியும், சகை
ாHனும்
தண் கைmயிலிருந்து Oாடு திரும்பிHவு ன்,
அவர்களுக்கு அலவன்ஸ் வெகாடுக்கப்பட்டு
வருகிRது. ஆmால் எங்களுக்கு
வழங்கப்ப வில்கைல. mவருத்தம் காரண ாக,
இRந்துஜேபாm எங்களது கணவருக்குச் வெசய்H
ஜேவண்டிH கரு ங்ககைள, சிவகங்கைக 4மீன்தார்
வெசய்Hவில்கைல. அகைவககைளச் வெசய்வதற்காm
வசதியும் எங்களி ம் இல்கைல.
"சக்கந்தி 4மீன்தார் எங்களுக்கு உதவுவகைத
நிறுத்தி விட் ார். எங்களது பரா ரிப்பிற்கு
அலவன்ஸ் வெகாடுத்து உதவு ாறு ஜேகட்டுக்
வெகாள்கிஜேRாம். அல்லது வெOருப்பில் பாய்ந்து
எங்களது கஷ் ஜீவிHத்கைத முடித்துக்வெகாள்ள
அனு திக்கு ாறு வெதரிவித்துக் வெகாள்கிஜேRாம்."
இந்த ஜேவண்டுஜேகாளில் Oாள் குறிப்பி வில்கைல.
ஆதலின் எப்வெபாழுது இந்த னு கவெலக் ரி ம்
வெகாடுக்கப்பட் து என்பகைத வெதரிந்து வெகாள்ள
இHலவில்கைல. திக்கற்Rவர்களுக்கு வெதய்வம்

வெOருப்பாகவும் நீராகவும் தாஜேm துகைண வெசய்H
முடியும் ஆதலால்தான் வெரங்கத்தாள் Oாச்சிHார்
அவர்கள் ககை சிHாக வெOருப்பில் புகுந்து விடும்
Oாட் த்கைத வெதரிவித்து இருக்கிRார்.
கணவகைm இழந்து தீப்புகும் வெபண்டிர்க்கு,
தா கைரப் வெபாய்கைககைHப் ஜேபான்Rது வெOருப்பு
எm 'அரும்பு அR, இதழ் அவிழ்ந்த தா கைர,
Oன் இரும் வெபாய்கைகயும் தீயும் ஒரற்ஜேR."
(Thucidides) புROானூறு பா ல் எண். 246)
குறிப்பி ப்பட்டிருப்பதுஜேபால, வெOருப்பில்
பாய்ந்து விடுவதற்கு துணிந்துள்ளகைத
சிவகங்கைக Oாச்சிHார், த து கடிதத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இவர்களது பரா ரிப்புத் வெதாகைகHாக
ாதத்திற்கு எவ்வளவு ஜேதகைவ என்பதற்காக
சிவகங்கைக தாசில்தார், அப்வெபாழுது தHாரித்த
ஒரு பட்டிHலில் இருந்து சிவகங்கைக இறுதி
ன்mரது குடும்பத்திmர் ற்றும் பணிHாட்கள்
பற்றிH விவரம் கிகை த்துள்ளது.[54]

அரச பிராட்டிகள்
முதல் கைmவி
வெரங்காத்தாள் Oாச்சிHார் 45 வHது
இருளாயி (Thucidides) சுவீகார கள்) 15 வHது
வெலகஷ்மி (Thucidides) சுவீகார கள்) 12 வHது
இரண் ாவது கைmவி
கருப்பாயி Oாச்சிHார் 40
உங்காத்தாள் (Thucidides) சுவீகார கள்) 18
மூன்Rாவது கைmவி
ராக்கு Oாச்சிHார் 50
(Thucidides) ஜேவலு Oாச்சிHார் கள்) 25
வெபண் பணிHாளர் - 2
தண்ணிர் எடுப்பவர்கள் (Thucidides) வெபண்) -2
ஜேதாட்டி - 1
ஸ்தாmாதிபதி (Thucidides) தாங்கிபிள்கைள) - 1
வக்கீல் (Thucidides) முத்துசாமிப் பிள்கைள) -1
கண்காணிப்பாளர் (Thucidides) அப்புரா4ா) - 1

ஓவர்சீHர் (Thucidides) மீmாட்சி சுந்தரம்பிள்கைள) -1
வாயில் காப்ஜேபார் - 2
சலகைவத் வெதாழிலாளி - 1
இவர்கள் அகைmவருக்கும் உகை , உணவு,
ஊதிHம் என்R வகைகயில் ாதச் வெசலவாக ரூ. 220
1/4 ாதம் எm கணக்கி ப்பட் து. ஆmால்
இரா Oாதபுரம் கவெலக் ர் ரூ.100/- அலவன்ஸ்
வழங்கலாம் எm பரிந்துகைரத்தார்.[55] அதன்
ஜேபரில் கும்வெபனித் தகைலகை
அப்வெபாழுது இருந்த சிவகங்கைக 4மீன்தாகைர
இந்த அலவன்ஸ் வெதாகைககைH வழங்கு ாறு
கட் கைளயிட் து. ஆmால் இதகைm
ஏற்றுக்வெகாள்ள றுத்த 4மீன்தார், ஏற்கmஜேவ
ருது ஜேசர்கைவக்காரர் குடும்பத்திற்கு அலவன்ஸ்
வழங்குவகைதப் ஜேபால கும்வெபனிHாஜேர
சிவகங்கைக ன்mரது விதகைவகளுக்கும்
அலவன்ஸ் வழங்குதல் ஜேவண்டும் எm
வெதரிவித்து விட் ார்.[56] அடுத்து இத்தகைm
ஆண்டுகளுக்குப் பின்mர் இந்தப்
பரிந்துகைரக்காm காரணத்கைத வெதளிவாக விளக்க

ஜேவண்டும் எm கவெலக் கைர கும்வெபனி
தகைலகை ஜேகாரிHது.
இவ்விதம் கடிதப் ஜேபாக்குவரத்து நீண் ஜேத தவிர
Oலிந்து வந்த ன்mர் குடும்பத்திற்கு எவ்வித
தீர்வும் கிகை க்கவில்கைல என்ஜேR வெதரிகிRது.
இதிகாசம் வெபருகை மிக்க புனித
இராஜே ஸ்வரத்தின் அதிபதிகளாக விளங்கிH
ஜேசதுபதி ன்mர் வெகாடி வழியில் இருந்து பிரிந்த
சிவகங்கைகத் தன்mரசு ன்mர் கிகைள வெதய்வீக,
ஆன்மிக அருஞ்வெசHல்களுக்கு
அRக்வெகாகை ககைள வழங்கி உ லும் உயிரு ாக
வாழ்ந்த இந்த உத்த ர்கள், உட்பகைகயிmாலம்
வெவளிப்பகைகயிmாலும் வீழ்த்தப்பட்டு
வரலாற்றில் இருந்து கைRந்தகைத நிகைmக்கும்
உள்ளங்களில் ஜேவதகைmதான் எழுகின்Rது.
விகைரவாகவும், சீராகவும் சுழலும் காலச்
சக்கரத்கைத வழிநிறுத்துவதற்கு வரலாற்றுக்கு
வலிகை ஏது? ாRாக திரு
ங்களிலும்,
திருக்ஜேகாயில்களிலும் அன்m சத்திரங்களிலும்
வெதா ர்ந்து வரும் அவர்களது கட் கைளகள்,
நிபந்தகைmகள் ஆகிHகைவகளில் தான் கைRந்து

நிற்கும் அவர்களது காலத்தால்
அழிக்கவெவாண்ணாத சுவடுககைளப் பார்க்க
முடிகிRது.
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9. ஜேசாழபுரத்திலிருந்து
இன்கைRH சிவகங்கைகக்கு வ க்ஜேக பத்து கல்
வெதாகைலவில் உள்ளது ஜேசாழபுரம். பத்தாம்
நூற்Rாண்டின் இறுதியில் பாண்டிHகைர வெவன்று
பாண்டிH ண் லம் முழுவகைதயும் தங்களது
ஆளுகைகயின் கீழ் கைவத்து இருந்த ஜேசாழ
பாண்டிHர், இந்த ஊகைர ஜேசாழர்களது
ஆதிக்கத்கைதயும், பதுங்கி விட் பாண்டிHரது
வீரத்கைதயும் நிகைmவூட் நிர் ானித்தmர். இஜேத
வெபHரிலாm ஊர்கள், கன்னிHாகு ரி ாவட் ம்,
கா ராசர் ாவட் ம், தஞ்சாவூர் ாவட் ம்,
வெசங்கல்பட்டு ாவட் ங்களிலும்
அகை ந்துள்ளm. பரங்கிHரது பர எதிரிHாக
ாறிH சிவகங்கைகப் பிரதானிககைள அழிக்கும்
திட் த்தின் ஒரு பகுதிHாக, சிவகங்கைக அரச
ரபிmராm பகை
ாத்தூர் வெகளரி வல்லப
ஒய்Hாத் ஜேதவகைர, அRந்தாங்கி காட்டில் ஜேதடிப்
பிடித்து அகைழத்து வந்தmர். புதுக்ஜேகாட்கை த்
வெதாண்கை
ாmது வெதாள்ளாயிரம் வீரர்கள்
புகை சூழ ஜேசாழபுரத்தில் 3.9.1801-ம் ஜேததிHன்று

அவருக்கு சிவகங்கைக 4மீன்தார் என்R புதிH
பட் த்கைதச் சூட்டிmர்.[1] அப்வெபாழுது
சிவகங்கைகச் சீகை
ன்mர் சக்கந்தி ஜேவங்கண்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் இருந்தார்.
கும்வெபனிHாரும் அவகைர கி.பி.1790-ல் ன்mராக
அங்கீகரித்து இருந்தmர். ஆmால், அவர் ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்களது அணியில் இருந்ததால்
இந்த நிகழ்ச்சிகைH ஏற்பாடு வெசய்தmர்.
Oாலுஜேகாட்கை ப் பரம்பகைரயில் வந்த
பகை
ாத்தூர் வெகளரி வல்லபகைர புRக்கணித்து
விட்டு சிவகங்கைகயில் ருது ஜேசர்கைவக்காரர்கள்,
சர்வாதிகாரம் வெசய்கின்Rmர் என்பகைத
வெவளியுலகிற்கு வெதரிHப்படுத்துவதற்கும், இதன்
மூலம் ரா4 விசுவாசம் மிக்க சிவகங்கைகக்
குடிககைள புதிH 4மீன்தார் அணியில்
இகைணயு ாறு வெசய்து

ருது ஜேசர்கைவக்காரரர்களது க்கள் அணிகைH
பலவீmப்படுத்துவதும் கும்வெபனிHாரது
திட் ம். அவர்கள் ஜேபாட் கணக்கு சரிHாmது
என்பகைத பிந்கைதH வரலாற்று நிகழ்வுகள் காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாரில் வெவற்றி,
தனிகை ப்படுத்தப்பட்
ருது சஜேகாதரர்ககைள
கைகது வெசய்து தூக்கில் வெதாங்கவிட் து.
சிவகங்கைகத் தன்mரசு ன்mர் ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவகைர பிmாங் தீவிற்கு Oாடு
க த்திHது ஜேபான்Rகைவகள் நிHாHப்படுத்திm.
இகைதவி ப் வெபரிH ரகசிHத் திட் ம் ஒன்கைRயும்
கும்வெபனிHார் வகைரந்து கைவத்து இருந்தmர்.
தமிழகத்தில் எஞ்சியிருந்த பாரம்பரிH
தன்mாட்சி ன்mர்ககைள ஒழித்து, Oாடு
முழுவதும் ஆங்கிலப் ஜேபரரகைச நிறுவுவது,
என்பதுதான் அந்த திட் ம்.
இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி ன்mர் வெகாடூர ாக
ஆட்சி வெசய்வகைதத் தடுத்து நிறுத்துவதாகச்
வெசால்லி, ஜேசதுபதி ன்mகைர கி.பி.1795-ல் கைகது
வெசய்து, சிகைRயில் அகை த்தmர். ஜேசது Oாட்டில்
கும்வெபனி நிர்வாகத்கைதப் புகுத்திmர்.[2]

ன்mரது வாரிசாm அவருக்கு ஒரு கள்
(Thucidides) சிவகாமி Oாச்சிHார்) இருந்தும், ன்mரது
த க்கைக ங்கஜேளஸ்வரி Oாச்சிHாகைர சரிHாm
வாரிசு எm பிரசித்தம் வெசய்தmர். அவரி ம்
விகைரவில் அரகைச ஒப்பகை த்து விடுஜேவாம்
எmப் வெபாய்யுகைரத்து விட்டு எட்டு ஆண்டுகள்
அவர்களது ஜேOரடி ஆட்சிகைH அங்கு O த்திmர்.
பிRகு, Rவர் சீகை யின் தன்mரசு நிகைலகைH
நீக்கிவிட்டு கி.பி.1803-ல் இரா Oாதபுரம்
தன்mரகைச 4மீன்தாரி எm அறிவித்தmர்.[3]
அப்வெபாழுது தஞ்கைசயில் இருந்த ன்mர்
இரண் ாவது சரஜேபாஜிகைHப் பலவந்தப்படுத்தி
ஆட்சியுரிகை கைHப் பறித்தmர். பின்mர் அந்த
ன்mர் Oாட்டு Oலன்கருதி, தஞ்கைசகைH
தங்களி ம் ஒப்பகை த்து விட் ார் என்று புகைm
உகைர கூறி தஞ்கைச அரகைசத் தங்களது
உ கை Hாக்கிmர்.[4]
அடுத்து, தமிழ் Oாட்டில் எஞ்சி இருந்தது
சிவகங்கைக தன்mரசு ஒன்று ட்டுஜே . அதுவும்
தன்mரசு நிகைலகைH இழந்து விட் து என்பகைதக்
குறிப்பதுதான் ஜேசாழபுரத்தில் பகை
ாத்தூர்

வெகளரி வல்லப ஜேதவருக்கு 4மீன்தார் பட் ம்
சூட்டிHது.
கும்வெபனிHாரது இந்த இரகசிHத் திட் த்கைத
அன்று எத்தகைm ஜேபர்புரிந்து இருந்தmர்? புரிந்து
இருந்தாலும், அவர்களால் என்m வெசய்H
முடியும்? வெவற்றிக் களிப்பில் வெவறிபிடித்து
ஓடிவரும் காட் ாகைmகைH பிடித்து

நிறுத்துவதற்கு திRகை சாலி ஜேவண்டு ல்லவா?
ஒருவருஜே இல்கைல! கும்வெபனிHாகைர
எதிர்த்துப் ஜேபாரிட்
துகைர சீகை அதிபர்
கம் ந்தான் கான் சாகிகைப, துஜேராகிகள் மூலம்
பிடித்து கி.பி.1764-ல் தூக்கில் ஏற்றிmர்.
பாஞ்சாலங்குறிச்சிப் ஜேபாரில் ஜேதாற்று ஒடிH
கட் வெபாம் னுக்கும் அஜேத கதி. கி.பி. 1794-ல்
கும்வெபனிHாருக்கு கப்பம் வெசலுத்த தவறிH
சாப்டூர் பாகைளHக்காரரும் தூக்கில்தான்
வெதாங்கிmார். ஜேசது Oாட்டில், கும்வெபனிHாரது
ஆதிக்கமும் எந்த உருவிலும் வெசHலிலும்
காலூன்றிவி க் கூ ாது எm மிகவும்
எச்சரிக்கைகHாக இருந்து, அவர்களுக்கு ரண
அடி வெகாடுக்க முHன்R இரா Oாதபுரம் ன்mர்
முத்துரா லிங்க ஜேசதுபதிகைH வஞ்சக ாக கைகது
வெசய்து வாழ்Oாள் முழுவகைதயும் சிகைRயிஜேல
கழித்து இRக்கு ாறு வெசய்தmர்.[5] அவர்ககைள
எதிர்த்து க்ககைள திரட்டி ஜேசதுபதி சீகை யின்
வெதன்பகுதி முழுவதிலும் Oாற்பத்து ஒரு Oாட்கள்
O த்திH ஆயுதக் கிளர்ச்சிகைHயும்,
அசுரத்தm ாக அ க்கி ஒடுக்கப்பட் து.
அதகைmத் தகைலகை ஏற்று O த்திH

சிங்கன்வெசட்டி, மீmங்குடி கmக சபாபதித் ஜேதவர்,
முத்துக்கருப்ப பிள்கைள, சித்திரங்குடி
யிலப்பன் ஜேசர்கைவ ஆகிஜேHாருக்கும் ரண
தண் கைm, எஞ்சிH ஆங்கில எதிர்ப்பாளர்களாm
ரா4சிங்க ங்கலம் கு ரத் ஜேதவர், கா ல்குடி
பாகைளHக்காரர் கீர்த்தி வீரOாHக்கர், ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்கள், அவர்களது க்கள்
அகைmவருக்கும் துக்குத் தண் கைmப் பரிசு.[6]
காலத்தின் ஜேவக சக்கரத்கைத பற்றிப் பிடித்து
பின்ஜேmாக்கி வெசலுத்த Hாரால்தான் முடியும்?
அது, O து Oாட்டின் தகைல விதிகைHச் சீரழித்து,
Oாட்டின் நிகழ்வுககைள பHmற்று
பலவீm கை Hச் வெசய்தது.
பகை
ாத்துார் வெகளரி வல்லபத் ஜேதவர்
4மீன்தார் ஆக்கப்பட் ாஜேர தவிர, அவரது
முகைRHாm நிர்வாகம் இHங்குவதற்கு
காலதா த ாmது. துகைரச் சீகை யின் நிலத்
தீர்கைவ முகைRகைH ஆழ ாக ஆராய்ந்து,
நிரந்தர ாm நிலவரித் திட் ம் ஒன்கைR தமிழகம்
எங்கும் புகுத்த கும்வெபனிHார் முHன்Rஜேத இந்த
தா தத்திற்கு காரண ாகும். ஏற்கmஜேவ

கும்வெபனி கவர்mர் வெ4mரல் கார்ன்வாலிஸ்
வங்காளத்தின் இந்த நிலவரி முகைRகைH கி.பி.
1793-ல் அமுல்படுத்தி இருந்தார். அதன்படி
ஆண்டுஜேதாறும், நிலவரித் தீர்கைவHாக
சிவகங்கைக 4மீன்தார் கும்வெபனிHாரது
குழு த்திற்கு எவ்வளவு வெசலுத்த
ஜேவண்டுவெ ன்பகைத நிகுதி வெசய்தmர். அதற்காm
"சன்mது" ஒன்கைR கி.பி. 1803-ல் சிவகங்கைக
4மீன்தாருக்கு வழங்கிmர். அன்று ஆட்சி
வெ ாழிHாக இருந்த பாரசீக வெ ாழி வழக்கில்
அது "மில்கிHத் இஸ்திமிரார்" எm
வழங்கப்பட் து. தன்mரசு, சிற்Rரசு என்R
பாரம்பரிH அரசு முகைRகளுக்கு புRம்பாmது
இந்தப் புதிH நிலக்கிழார்முகைR என்Rாலும், கால
ாற்Rத்தின் காரண ாக இங்குள்ள அரச
வழியிmர் தங்களது சமூக அந்தஸ்கைத ஒரளவு
ஜேபணிக் வெகாள்வதற்கு இந்த 4மீன்தார்
பதவிகைH விட் ாலும் ஜேவறு வழி இல்கைல
என்R நிகைல. சமுதாHப் பணிகள் வெசய்வதற்காm
வாய்ப்பும் அவருக்கு மிகவும் குகைRவு.
குற்Rங்களுக்கு நிHாHம் வழங்கும் உரிகை யும்
அRஜேவ இல்லாதது. கி.பி.1801-ல் ஜேசாழபுரத்தில்

வெதா ங்கிH இந்த முகைR நூற்கைRம்பது
ஆண்டுகள் வகைர நீடித்து கி.பி.1949-ல்
சிவகங்கைகயில் முடிவகை ந்தது.[7]
சிவகங்கைக 4மீன்தாரியின் முதலாவது 4மீன்தார்
வெகளரி வல்லப உகை Hாத் ஜேதவர், கி.பி.1829
வகைர பதவியில் இருந்தார். இவரது
ஆட்சிக்காலம் அகை திHாகக் கழிந்தது.
தங்களுகை H ஏகாதிபத்திH ஆட்சிக்கு எதிராக
தமிழகத்தில் மீண்டும் க்கள் ஆயுதம் ஏந்தி
ஜேபாரா முHற்சிக்கக் கூ ாது என்பதற்காக
ஜேபாராட் உணர்விகைm ஊக்குவிக்கும்
கை Hங்களாக ஜேகாட்கை கள் உதவக்கூ ாது
என்பதற்காக க்களி மிருந்து ஆயுதங்ககைளப்
பறிமுதல் வெசய்தmர். ன்mர்களது தற்காப்பு
நிகைலHங்களாக பல நூற்Rாண்டுகளாக
விளங்கிH ஜேகாட்கை ககைளயும்,
வெகாத்தளங்ககைளயும் இடிக்கு ாறு
உத்திரவிட் mர்.[8] சிவகங்கைகச் சீகை
முழுவதும் க்களி த்தில் எஞ்சியுள்ள
ஆயுதங்ககைள பறிமுதல் வெசய்வதற்காm
பணியிகைm கைவகுந்தம் பிள்கைள என்பவர்
ஜே ற்வெகாண் ார்.[9]

கீஜேழ கண்டுள்ள ஆயுதங்கள் சிவகங்கைகச் சீகை
க்களி மிருந்து, 31.3.1802 வகைர பறிமுதல்
வெசய்Hப்பட்டு, இரா Oாதபுரம், துகைர
ஜேகாட்கை களுக்கு அனுப்பப்பட்டு, அங்கு
அகைவ அழிக்கப்பட் m.
1. துப்பாக்கிகள்
2.

2096

ருந்து நிகைRத்து சுடும்
1229
துப்பாக்கிகள்

3. ஜேவல், ஈட்டிகள்

3640

4. கைகத்துப்பாக்கிகள்

42

5. வாள்கள்

652

6. குறுவாள்

441

7. ஜிங்கால்

17

8. ஸ்ஜேரா4ன்

90

9. துப்பாக்கி சனிHன்கள்

91

வெ ாத்தம்

8,298.

திருபுவmம், திருப்புத்தூர், ாmா துகைர,
பார்த்திபனூர், பிரான் கைல, அனு ந்தக்குடி,
சூரக்குடி, காகைளHார்ஜேகாவில் ஆகிH ஊர்களில்
அகை ந்து இருந்த ஜேகாட்கை கள் இடித்து
அழிக்கப்பட் m.[10]
ஏற்கmஜேவ குறிப்பிட் து ஜேபால, 4மீன்தார்கள்
ஆட்சியில் தர் காரிHங்களுக்கு முழுகை Hாm
கிரா ங்ககைள வழங்குவதில் பல சிக்கல்கள்
இருந்தm. சில சிRப்பாm வெசHல்களுக்காக
4மீன்தாரியில் அ ங்கியுள்ள சில ஊர்ககைள
திருக்ஜேகாயில், தனிHார் ஆகிHவர்களுக்கு
இmா ாக வழங்குவதற்கு 4மீன்தார்
விரும்பிmாலுங்கூ , அந்த ஊர்களுக்கு நிகுதி
வெசய்Hப்பட் வெதாகைககைH வெபாறுப்புத்வெதாகைக
(Thucidides) குயிட் வெரண்ட்)Hாக கும்வெபனிHாருக்குச்
வெசலுத்த ஜேவண்டிH நிர்ப்பந்தம். ஆmால், வெகளரி
வல்லபரி த்தில் ஜே ஜேலாங்கி நின்R ஆன்மிகப்
பிடிப்பு காரண ாக சில கிரா ங்ககைள சர்வ
ான்H ாக வழங்கி உதவியுள்ளார்.
அகைவகளுக்காm ஆவணங்கள்

கிகை க்கவில்கைல. கிகை த்துள்ள சில
குறிப்புகளில் இருந்து கீழ்க்கண்
திருக்ஜேகாயில்கள், திரு
ங்கள், தனிHார்கள்
ஆகிஜேHார் அவரது அRக்வெகாகை ககைளப் வெபற்று
இருந்தகைத அறிH முடிகிRது.[11]
1. திருக்ஜேகாயில்கள்

கி.பி

அன்mவா
இரா Oாதசாமி ஆலHம்,
சல்

1829
1802

1816

இராஜே ஸ்வரம்
ாRனி

சர்ஜேவஸ்வரர் ஆலHம்,
சருகணி
(Thucidides) ஜேதவாலHம்)

Oசர்புளிH முகம்முது Oபி வெ ௌRவீது
ன்குடி
விழாவிற்கு

1816 கமுதக்குடி

மீmாட்சி சுந்ததரர் ஆலHம்,
துகைர

1828

கீழ்ஜேசத்தூ
சந்திரஜேசகர சுவாமி ஜேகாயில்.
ர்
2. திரு

கி.பி

ங்கள்

இரா சாமி பரஜேதசி வாவிஜேH
ஜேபாதகுரு
ந்தல்
சாமி
ம்
3. தனிHார்கள்

கி.பி

ணக்குடி

1801

புன்mன்குடி
ணிமுடி
ஏந்தல்
கருத்தன்
ஏந்தல்

சிவராவ் தர் சாசmம்,
ஊழிH ானிHம்
ஜீவித இmாம்
திருப்பதி ஐHன்,
தர் ாசmம்

வெபாட் ல்
வHல்

ஜீவித இmாம்

1802

சூரிக்கன்ஏந் வரதாச்சாரிHார்,
தல்
தர் சாசmம்

1823

வெOட்டிஏந்த
சங்கர அய்Hன்
ல்

1829

த ங்குண்டு
சித்தாட்டி
உ ச்சிப்பட்
டி
வெபான்mம்ப
ட்டி,கட் னூ
ர் முதலாm
ஒன்பதுஊர்

சுப்புராHர்
சுப்பிர ணிHம்
ஆபத்து உத்தாரண ஐHர்
இருஞ்சிகைRகருப்பாயி
ஆத்தாள்
ாணிக்கம் ஆத்தாள்

இந்த நிலக்வெகாகை கள் தவிர கிகை த்துள்ள இரு
வெசப்ஜேபடுகளின் உண்கை Oகல் இங்கு
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளm.
1. சருகணி ஜேதவாலHச் வெசப்ஜேபடு
(Thucidides) முதல் பக்கம்)
ச H Oல்லிணக்கத்திற்கும் ச ரச
mப்பான்கை க்கும் வெபHர்வெபற்R
ஜேசதுபதிகளது வழித்ஜேதான்Rளாm
சிவவெகங்கைகயின் முதலாவது 4மீன்தார்
ப
ாத்துர் வெகளரி வல்லப உகை Hாத் ஜேதவர்
அவர்கள் த து முன்ஜேmாகைரப் ஜேபான்று
திரு
ங்களுக்கும் ஜேகாவில்களுக்கும்
தனிHார்களுக்கும் பல அRக்வெகாகை ககைள
வழங்கிHகைத வரலாற்றில் காண முடிகிRது.
சாக்கைக வட் ம் ஜேகாழியூரில்
சிறுபான்கை யிmராm இஸ்லாமிHர்களது
வெதாலுகைகப் பள்ளிக்கும், திருப்புவmம் வட் ம்
புளிHங்குளம் Oபிகள் OாHகம் அவர்களது
பிRந்ததிm வெ ளலி விழா வெகாண் ாடுவதற்கும்

நிலக்வெகாகை ககைள ஏற்வெகmஜேவ
வழங்கியுள்ளார். இப்வெபாழுது அவரது
குடிகளில் சிறுபான்கை யிmராm
கிருத்துவர்களுக்கு சருகணி ஜேதவலாHத்திற்கு
கி.பி. 1802-ல் சருகணி ாரஜேmந்தல் கிரா த்தில்
சர்வ ாணிH ாக வழங்கிHகைத இந்த வெசப்ஜேபடு
வெதரிவிக்கின்Rது.
1. சுபஸ்ரீ ன் கா ண் லிசுபரன் அரி
2. Hாயிர தளவிபா ன் பாகைசக்கு தப்பு வார்க்க
3. ண் ன் மூவராH கண் ன் கண் mாடு
வெகாண்டு
4. வெகாண் mாடு கு ாதான் பாண்டி ண் ல
5. தாபmசாரிHான் ஜேசாள ண் ல பிரதிஷ் பmா
6. சாரிHான் வெதாண்
ண் ல சண் பிரசண் ன்
7. இளமும் வெகாங்கும் Hாட்பாணமும்
வெகசஜேவட்கை
8. வெகாண் ருளிH ராசாதிராசன் ராசபரஜே சுரன்
ரா
9. ச ார்த்தாண் ன் ராசவெகம்பீரன்
ராசகுலதிலகன்
10. இவுளி பாவடி மீதித் ஜேதறுவார் கண் ன்
கைல கலங்

11. கிளு mங்கலங்காதகண் ன் அன்mதாm சத்
12. திரஜேசா ன் வ ககைரப்புலி சாமித்துஜேராகிகள்
தகைலமீதி 13. த்திடும் இருதாளிmான்
பட்
ாmங்காத்தான்
14. ஜேதசி காவலன் தாலிக்கு ஜேவலி தரிHர்கள் சிங்
15. கம் இரவிகுல ஜேசகரன் இளங்சிங்கம் தளசிங்
16. கம் ஒட்டிHர் தளவி பா ணன் ஒட்டிHர்
ஜே ாகந்
17. தவிள்த்தான் குலுக்க தளவிபா ன்
துலுக்கராட் ந்தவி
18. ள்த்தான் விக த
ணி கு விக்கிர
வெபாற்வெகாடி
19. கைH வெவட்டிநிகைல மீட் வீரசூர புசஜே ல்
பராக்கிர
20. ஜேவட்டிலுந் தங்கம் வெவதுப்பிலும் பச்கைச
mாHகமுகை H
21. அரசராவண ர ன் அந்தப்பிரகண் ன் னு நீ
22. தி ஜேசாழன் ன்mரில் ன்mன் ன்mர்கள் தம்
23. பிரான் துஷ் ரில் துஷ் ன் துஷ் ர்
வெOஷ்டுரன் சிஷ்
24. ரில் சிஷ் ன் சிஷ் ர் பரிபாலன் சாமிகாரிH
துர

25. ந்தரன் வெபாறுகை க்கு தர் ர் அறிவுக்கு
அகத்தி
26. Hன் வெசால்லுக்கு அரிச்சந்திரன்
குகை க்குக்கர்ணன்
27. பரிக்கு Oகுலன் வாளுக்கு அபி ன் சாடிக்காரர்
28. மிண் ன் வலிHசிசருவி வழியில்க் கால்நீட்டி
இ ....
29. ரா ஜேகா ாலி எதுத்தார்கள் முண் ன்
ஜேசதுகாவல
30. ன் வெசங்காவிக் குகை Hான் வெதாண்டிHந்துகைR
காவல
31. ன் துகைரகள் சிஜேரா ணி அனு க் வெகாடிHான்
அகை
32. Hலர்கள் சிங்கம் கரக்வெகாடிHான்
H ன்னிHர்
33. தம்பிரான் வெசHதுங்கராHர் குருமுடி ராHர்
மும்முடிரா
34. Hர் விருப்பாச்சிராHர் அசுபதி வெகசபதி Oரபதி
வெரகு
35. Oாதச் ஜேசதுபதி அரசு நிகைலயிட் முத்து
விகைசHவெர
36. குOாதக் வெகவுரி வல்லப வெபரிH

உகை Hாத்ஜேதவரவர்
37. கள் பாவத்துக்குப்பிரம்பும்
புண்ணிHத்துக்குள்
38. ளு ாகப் பிறீதிவி ராட்சிH பரிபாலmம்
பண்ணி
39. அருளாநின்R சாலிவாகm சகாத்த சூர எளு
40. உHங். ஜே ல் வெசல்லாநின்R துர் தி (Thucidides) உது
ார்களி
41. உHங் சருகனிச் சறுஜேவரர் ஜேகாவிலுக்கு ாR
42. ணி முழுவதும் சறுவ ாணிH ாகவும் அந்தக்
கிரா
43. த்தில் பிரக்கிR சகல வரி யிகைR சறுவ
ாணிH ாகவும்
44. தாmம் பண்ணி தாம்பூர பட் Hங்
குடுத்திருப்பதி
(Thucidides) இரண் ாவது பக்கம்)
45. mாஜேல ாRணி முழுதுக்கும் பரிmான்
வெகல்கைகH
46. வது ஜேபாருகை ப்புக்கு வெதக்கு வெபரு வெOல்லு

47. க் ஜேகாட்கை ஆத்துக்கு கிளக்கு
வெசட்டிஜேHந்தலு
48. வ க்கு mா த்திக்கி ஜே ற்கு இன்mான் வெகல்
49. கைலக்கு உள்பட்
ாரணியில் நீதி நிட்ஜேசபம்
தரு
50. ஆபர்ணம் சித்த சாத்திHவெ m வெசால்லப்பட்
51. தும் கீழ் ஜேmாக்கிH கிணறும் ஜே ல்
ஜேOாக்கிH
52. ரமும்அவிதாளி ஆவகைர வெகாளிஞ்சி திட்டு
தி ல் 53. புத்து புmல் இது முதலாm உலக
ஆஸத் ஆதாHமு
54. ம் அங்க சுங்கம் வெவள்கைளக்குகை கீதாரம்
ககைர
55. ணிH ங்களம் பட் Hவரி
த்துவரிச்சுக்கல்வரி 56..... ... .... சருகனி
ஜேகாவில் தீபதூப வெOய்ஜேவத்
57. தீHம் ஆராதகைmக்கு நிற்ஜேசப தாmம் பண்
58. ணிக் குடுத்தபடியிmாஜேல இந்தப்படிக்கு சந்தி
59. ராதித்த சந்திர பிரஜேவசுவகைரக்கும் கல்லு
60. ங் காஜேவரியும் புல்லும் பூமியும் உள்ளவகைர
61. க்கும் ஆண் னுபவித்துக் வெகாள்வாராகவும்
62. இந்த தர் த்கைத ஜே ன் ஜே லும் பரிபாலிmம்

63. பண்ணிm ஜேபருக்கு ஆயிரங்ஜேகாடி கண்ணிHா
64. தாmமும் ஆயிரங்ஜேகாடி வெலட்சபிரா ண
ஜேபா
65. சmம் பண்ணி வெலட்சந் ஜேதவாலHத்தில் கற்ப
66. ஜேகாடி திருவிளக்கு ஏத்தும் பலனு கை வா
67. ராகவும் இந்த தர் த்துக்கு Hாவெதாருவன்
68. அம்சளிவு பண்ணிmால் கங்கைகக் ககைரயில்
69. காராம் பசுகைவ ாதாகைவ குருகைவ களுத்தறு
70. த்த ஜேதாசத்தில் ஜேபாவாராகவும்.
2. சிவகங்கைக வெ ாட்கை பக்கீர் தர்கா வெசப்ஜேபடு
சிவவெகங்கைக Oகரின் வெதன்பகுதி அகிலாண்
ஈஸ்வரிபுரத்தில் வாழ்ந்திருந்த இஸ்லாமிH
புனிதராm வெ ாட்கை ப் பக்கீர் சாயுபு
என்பவருக்கு சிவவெகங்கைகயின் முதலாவது
4மீன்தார் ப
ாத்தூர் வெகளரிவல்லபத் ஜேதவர்
அவர்கள் வெபான்mான்குளம் ாகணம்
உகை Hாஜேரத்தல் திரணி கிரா த்திலும், ங்களம்
தாமுக இத்துக்குடி ாகணம் OாளிவHல்
கிரா த்திலும் Oஞ்கைச புஞ்கைச நிலங்ககைள சர்வ
ாணிH ாக வழங்கி சிRப்பித்தகைத இந்த
வெசப்ஜேபடு வெதரிவிக்கின்Rது. இந்த வெசப்ஜேபட்டின்

காலம் சரிHாக கணக்கி ப்பட்டு
குறிக்கப்ப வில்கைல.
1. உ சாலிவாகm சகார்த்தம் 1765 கலிHத்
2. தம் 4765 க்கு ஜே ல் வெசல்லாநின்R ஜேசா
3. பகிறுதுஸ்ரீ சித்திகைர 5 தீ ஸ்ரீ து விகைச
4. HரகுOாதச சிவன்mப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேத
5. வரவர்கள் முத்துவடுகmாதத் ஜேதவரவர்கள்
6. சிவகங்கைகயிலிருந்து வெ ாட்கை பக்கிரி
7. சாHபுக்கு வெபான்mாகுள ாகாணத்தில் உகை
8. Hாவெmந்தல் திரணிஉள்ப விகைரHடி 60
9. ளம் ங்கலந் தாலுகாவில் இத்திக்குடி ா
10. காணத்தில் OாளிவHல் கிரா ம் கலவிகைர
11. Hடி 40 ளம் ஆக கிரா ம் - உகு விகைரHடி 10:ளசூ
12. தற் பூசாதmம் சறுவ ானிH ாகப்பண் 13.
ணிக்வெகாடுத்தபடியிmாஜேல இந்தக்கிRா Oா
14. ன் வெகல்கைலக்குள்ப்பட் Oஞ்கைச புஞ்கைச தி
15. ட்டுதி ல் ஜே ல்ஜேOாக்கிH ரம் கீள்ஜேOாக்
16. கிH கிணறு பாசிபடுகைக நிதிநிட்ஜேசபம்
17. ஸ்ரீரா வெ4Hம்
18. வெசலதரு பாஸாணம் புண்ணிHகா
19. மிH சித்தசாத்திHவெ ன்று வெசால்

20. லப்பட் ஜேபாகஜேதச்சுவாமிHங்கmா
21. ளும் நிலவரி கீதாரவரி வெவள்ளக்குகை
22. வரி ககைர ணிHம் சகலமும் சறுவ ா
23. னிH ாக ஆண் னுபவித்துக்வெகாள்
24. வரராகவும் இந்த தர் சாmத்துக்கு
25. ஆதாவெ ாருதர் புஜேராவிற்த்திHாக
26. பரிபாலmம் பண்ணி வருகிR ஜேபர்
27. காசியிலும் Rாமிசுபரத்திலும் பி
28. Rம் ப்பிRதிஷ்கை சிவப்பிRதி
29. ஷ்கை விஷ்னுப்பிRதிட்கை பண்ணி
30. பலகைm Hகை வராகவும் இந்த தற்
31. த்துக்கு அகிதம்பண்ணிm
32. ஜேபர் ராமீசுரம் காசியில் வெக
33. ங் கைகயில் காராம்பசுகைவ வகைத
34. பண்ணிm பாவத்கைத Hனு
35. பவிப்பாராகவும் இந்தப்ப
36. டிக்கி இந்த சறுவ ானிHதற்
37. பூசாதm வெ ளுதிஜேmன் சிவ
38. வெகங்கைகயிலிருக்கும் தற்
39. ப் பள்ளிக்கூ ம் திருக்கா
40. லிங்கவாத்திHார் கு ார

41. ன் ஆண் வெபரு ாள்
42. கைகவெHளுத்து.
வெகளரி வல்லபத் ஜேதவர் 4மீன்தார் ஆவதற்கு
முன்mர் Oான்கு கைmவிககைளயும், 4மீன்தார்
ஆm பிRகு மூன்று கைmவிககைளயும், வெ ாத்தம்
ஏழு ஜேபகைர ணந்து இருந்தார். இவர்ககைளத்
தவிர பிரதானி சின்m ருது ஜேசர்கைவக்காரரால்
காகைளHார் ஜேகாவிலில் காவலில்
கைவக்கப்பட்டிருந்தவெபாழுது, கருப்பாயி
ஆத்தாள் என்R கணிகைககைHக் காதலித்து
ணந்தார். அவர்தான் காகைளHார் ஜேகாவிலில்
இருந்து அவர் தப்பிச் வெசல்வதற்கு உதவிHவர்.
அங்கிருந்து வெதாண்
ான் சீகை க்குச் வெசன்று
அங்கு அRந்தாங்கி காட்டில் வாழ்ந்தவெபாழுது
ாணிக்க ஆத்தாள் என்R வெபண்கைணயும்
குருவாடிப்பட்டி கருப்பாயி ஆத்தாகைளயும்
ணந்து இருந்தார். இஜேதா அவர்களது
வெபHர்கள்:
1. வெவள்கைள Oாச்சிHார்
2. ராக்கு Oாச்சிHார்

3. ஜேவலு Oாச்சிHார்
4. முழுதார் Oாச்சிHார்
5. அங்கமுத்து Oாச்சிHார்
6. பர்வதம் Oாச்சிHார்
7. முத்து வீராயி Oாச்சிHார்
8. கருப்பாயி ஆத்தாள் Oாச்சிHார் (Thucidides) இகைச
ஜேவளாளர்)
9. ாணிக்கம் Oாச்சிHார் (Thucidides) கள்ளர்)
10. குருவாடிப்பட்டி கருப்பாயி Oாச்சிHார்
(Thucidides) அகம்படிHர்)
இவர்களில் முழுதார் Oாச்சிHார் (Thucidides) வெதா வரிகைச
எண்.4), அங்கமுத்து Oாச்சிHார் (Thucidides) வெதா.வ.எண்.5)
முத்து வீராயி Oாச்சிHார் (Thucidides) வெதா.வ.எ.10) ஆகிH
மூன்று ஜேபர்களுக்கும் குழந்கைத ஜேபறு
கிட் வில்கைல. எஞ்சியுள்ள Oான்கு
(Thucidides) வெதா.வ.எண். 1, 2, 3, 6) கைmவிகளில் (Thucidides) வெதா ர்
வரிகைச எண் 8, 9, 10)ல் கண் கைவப்புகள்
நீங்கலாக) முதலா வருக்கு ஒரு வெபண்ணும்,
இரண் ா வருக்கு ஒரு வெபண்ணும்,
மூன்Rா வருக்கு ஒரு ஆணும், மூன்று
வெபண்களும் இருந்தmர். 4மீன்தார்

இRக்கும்வெபாழுது உயிரு ன் இருந்தவர்கள்
அங்கமுத்து Oாச்சிHார் (Thucidides) 5), பர்வத வர்த்தினி (Thucidides) 6),
முத்து விராயி (Thucidides) 7), இந்த மூன்று வெபண்களில்
வHதில் முதிHவராm கைகம்வெபண்ணுக்கு
4மீன்தாரது வாரீசாக சிவகங்கைகயின் அடுத்த
4மீன்தார் ஆவதற்கு உரிகை இருந்தது. ஆmால்,
பகை
ாத்துர் ஒய்Hாத் ஜேதவரது கன்
முத்துவடுகOாதஜேதவர் தம்மி த்தில் சிவகங்கைக
4மீனுக்காm உரிகை ஆவணம் இருப்பதாக
கும்வெபனிHாகைர ஏ ாற்றிHதால் அவர் கி.பி.1730ல் சிவகங்கைகயின் இரண் ாவது
4மீன்தாராக்கப்பட் ார்.
கி.பி.1731-ல் இவர் ரணம் முற்Rதும், அவரது
கன் ஜேபாதகுருசாமித் ஜேதவர் மூன்Rாவது
4மீன்தார் ஆmார்.
அவ்வளவுதான். ஓராண்டிற்கு ஜே லாக உருவாகி
வந்த 4மீன் உரிகை பற்றிH குழப்பங்கள்
நீதி ன்Rத்திற்குச் வெசன்Rm. ராணி
ராக்குOாச்சிHாரது ஜேபரன் முத்து வடுக Oாதத்

ஜேதவர் (Thucidides) 1), ராணி அங்க முத்து Oாச்சிHார் (Thucidides) 2),
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரது கள் ஜேகாட்கை
Oாச்சிHாரது சுவீகார புத்திரன், (Thucidides) 3), என்R மூவரும்
தங்களது உரிகை
னுக்ககைள கி.பி.1732-ல் வெதன்
பிராந்திH ாநில நீதி ன்Rத்தில் தாக்கல்
வெசய்தmர். இந்த உரிகை வழக்குகளின் முடிவில்
கி.பி.1735-ல் ராணி அங்க முத்து Oாச்சிHாரது
உரிகை கைH அங்கீகரித்தது. இத்தீர்ப்பு
வெவளியிட் வெபாழுதிலும், அகைவகளின் ஜே ல்
முகைRயீடு. ஏகைmH வாரிசுதார்களது உரிகை
என்பm ஜேபான்று அடுத்தடுத்து பல வழக்குகள்
வெதா ர்ந்தm. துகைர, வெசன்கைm வழக்கு
ன்Rங்களின் தீர்ப்புகைரகளு ன் அகை Hா ல்,
அகைவ அப்வெபாழுதும் லண் னில் அகை ந்து
இருந்த பிரிவு கவுன்சில் என்R உச்சநீதி ன்R
முடிவுகளுக்கும் பலமுகைR வெசன்று வந்தm.
அந்த நூற்Rாண்டு முழுவதும் சிவகங்கைக
4மீன்தார்கள் உரிகை வழக்குகள்
நீதி ன்Rங்களில் குவிந்து வந்தm.
இத்தகைகH வழக்குககைளச் சந்தித்தவர்களாக,
அந்த வழக்குகளின் தீர்ப்புகைரகைHவெHாட்டி

சிவகங்கைக 4மீன்தார்களது பதவிக்காலமும்
இருந்து வந்தது. அந்த 4மீன்தார்களது பட்டிHல்
பின்வரு ாறு.

1.

முத்துவடுக Oாதத் ஜேதவர் கி.பி.1830-31
(Thucidides) பகை
ாத்தூர் ஒய்Hாத்
ஜேதவர் கன்

2.

(Thucidides) ௸Hார் கன்) ஜேபாத
குருசாமித் ஜேதவர்

கி.பி.1831-35

3.

ராணி அங்கமுத்து
Oாச்சிHார்

கி.பி.1835-37

(Thucidides) ஜேகார்ட் அட் ாச்வெ ன்ட்) கி.பி.1837-44
4.

5.

வெகளரீ வல்லபத் ஜேதவர்

கி.பி.1844-48

(Thucidides) இரண் ாவது)
(Thucidides) ஜேகார்ட் ஆவ் வார்டு)

கி.பி.1848-59

இரண் ாவது ஜேபாத

குருசாமித் ஜேதவர் என்R
கி.பி.1859-60
அரண் கைmசாமித் ஜேதவர்
6.

ராணி காத்த Oாச்சிHார்

கி.பி.1864-77

(Thucidides) குத்தகைகதாரர்
கி.பி.1877-78
பி. கிருஷ்ணசாமி வெசட்டி)
7.

8.

துகைரச் சிங்கத் ஜேதவர்

கி.பி.1878-83

(Thucidides) குத்தகைகதாரர்கள்
ஸ்டிராOாக்கும் ற்றும்
இருவரும்)

1883-88

வெபரிH சாமி என்R

கி.பி.1888-98

உகை Hணத் ஜேதவர்
(Thucidides) துகைரச்சிங்கத் ஜேதவர்
கன்)
9.

துகைரச்சிங்கத் ஜேதவர்

கி.பி.1898-1941

10. து. சண்முக ரா4ா

கி.பி.1941-1963

11. கார்த்திஜேகH

கி.பி.1863-79

வெவங்க ாசலபதி
இந்த உரிகை யிHல் வழக்குகள், 4மீன்தார்களது
வெபாருளாதார வளத்கைதப் வெபரு ளவு பாதித்தது
என்று வெசான்mால் மிகைகHாகாது. இவர்களது
சமுதாHப் பணிகளும் இதன் காரண ாக
மு க்கம் வெபற்றுவிட் m. தவிர்க்க முடிHாத
சூழ்நிகைலயிலும் தங்களது பாரம்பரிHப்
பண்பிmால் அவர்களில் சிலர் அRக்வெகாகை
வழங்குதகைலயும், திருப்பணிககைள நிகைRஜேவற்றி
இருப்பகைதயும் கீழ்க்கண் சாதகைmகளில்
இருந்து அறிந்து வெகாள்ள
முடிகிRது. ஜேபாதகுருசாமித் ஜேதவர்
தச்சன்குளம் தர் ாசmம்
ராணி காத்த Oாச்சிHார்
கி.பி. உளக்குடி

தர் ாசmம்

1855 Oண்டு

வெதய்வச்சிகைலப் வெபரு ாள்

காய்ச்சி
1856 Oந்தனூர்

ஆலHம், திருப்புல்லணி.
ஊழி ானிHம்

உத்த னூர் ஊழிH ானிHம்
மு ஜேவலி தர் சாmம்
1868

ஜேவளாளர்
ஏந்தல்

ஊழிH ானிHம்

சவரிப்பரா
4குளம்
தர் ாசmம்
இகை குள
ஊழிH ானிHம்
ம்
(Thucidides) குதிகைர ஏற்Rத்துக்கு)
இகை Hன்
குளம்
உகை Hணத் ஜேதவர்

1892 வெOற்குப்கைப

mவெ ாத்த கண்டீசுரர்
திருக்ஜேகாயில்

கு முழுக்கு
ஒழுகு ங்கலம் கு முழுக்கு
ஆத்திக்காடு
கு முழுக்கு
வஞ்சினிப் பட்டி கு முழுக்கு
வெசௌமிH OாராHணப்
1893 திருக்ஜேகாட்டியூர் வெபரு ாள்
ஜேகாயில் திருப்பணி
1896 வெசம்பனூர்
வெவளிHாத்தூர்
1897 சன்mவmம்
சாக்ஜேகாட்கை
1907 திருப்புவmம்

கண்டீசுவரர் ஜேகாயில்
கைகலாச Oாத சுவாமி
ஜேகாயில்
சன்mவm Oாதர் சுவாமி
ஜேகாயில்
சாக்கைக அம் ன்
ஜேகாயில்
திருப்பணி, கு முழுக்கு

உகை Hணத் ஜேதவர்
1906

ஜேகாவிலூ
ஜேகாயில் கு முழுக்கு
ர்
எழுவன்
விசுவOாதர் ஜேகாயில்
ஜேகாட்
கு முழுக்கு.
கை

1907

கத்தப்பட்
சிவன் ஜேகாயில் திருப்பணி
டு

1908

உஞ்சகைm

1911

பட்
ங் ரிHாகைத கண்
கலம்
விOாHகர்,

ஈசுவரன் ஜேகாயில்
கு முழுக்கு.

அம் ன் ஜேகாயில்
கு முழுக்கு

துகைரச் சிங்கத் ஜேதவர்

1924

1930

ஒழுகு
ங்கலம்

திரு ஞ்சm முகை H
ஈசுவரர் கு முழுக்கு

வெOற்குளம்

mவெ ாத்த கண்டீசுரர்
திருக்ஜேகாயில் திருப்பணி

வயிரவன்
பட்டி

சிவன் ஜேகாயில்
திருப்பணி
கு முழுக்கு

1934

வ வன்பட்டி

முனிHப்ப சுவாமி
பிள்கைளHார்
ஜேகாயில் திருப்பணி,
கு முழுக்கு.

சண்முகரா4ா

1942 பட்

ங்கலம்

ஏரியூர்

பிள்கைளHார் ஜேகாவில்
திருப்பணி
Oாச்சிHம் ன் ஜேகாயில்
திருப்பணி

கறுப்பர் ஜேகாவில்
அம் ச்சிப்பட்டி திருப்பணி,
கு முழுக்கு
வெசௌமிH OாராHணப்
1954 திருக்ஜேகாட்டியூர் வெபரு ாள்
ஜேகாயில் திருப்பணி
1961 திருப்புவmம்
காகைளHர்

சவுந்திர OாHகி
புஷ்ஜேபசுவரர்
ஆலHம் கு முழுக்கு
இரா4ஜேகாபுர

ஜேகாயில்

கு முழுக்கு

கார்த்திஜேகH வெவங்கி ாசலபதி ரா4ா

1965

ாmா து வீர அழகர் ஜேகாவில்
கைர
கு முழுக்கு
சிங்கம்பு
ணரி

ஜேசவுகப் வெபரு ாள் ஜேகாயில்
கு முழுக்கு

இகைளHா இராஜே4ந்திர ஜேசாழீஸ்வரர்
ன்குடி
ஜேகாயில் கு முழுக்கு

1. ↑ Welsh.J.Col. - Military Reminiscencs (Thucidides) 1881) Vol.I.
P. 116, 117
2. ↑ Raja Ram Rao.T. - Manual of Ramnad
Samasthanam (Thucidides) 1891) P: 252 178.

3. ↑ Ibid - P: 258
4. ↑ Baliga.B.B. - Thanjavur District Hand Book. P:
82, 83
5. ↑ க ால். Dr. S.M. - விடுதகைலப் ஜேபாரில்
ஜேசதுபதி ன்mர் (Thucidides) 1987)
6. ↑ க ால். Dr. S.M._ ாவீரர் ருதுபாண்டிHர்
(Thucidides) 1989) பக்: 283, 184
7. ↑ Tamil Nadu Estates (Thucidides) Abolition and Conversion
into Ryotwari Scttlemcnt Act. 1948)
8. ↑ Madura Dist. Rccords, Vol. 1146/1.9.1803. P:34
184.
9. ↑ Madura Dist. Records. Vol. I 178(Thucidides) A)/17, 5, 1802,
P: 354
10.↑ Madura Dist, Records Vol. 1178 (Thucidides) A) 17.5.1802,
P: 354
11.↑ சிவகங்கைக ஜேதவஸ்தாm பதிஜேவடுகள்

10. சிவகங்கைக 4மீன்தாரி ஒரு கண்ஜேணாட் ம்
கி.பி.1728-ல் ஜேசதுபதி சீகை யில் இருந்து
சிவகங்கைகச் சீகை பிரிந்தது. Rவர் சீகை யின்
ஜேகான்mத வரலாறு பகை த்த ஜேசதுபதி
ன்mர்களுக்கு ஏற்பட் மிகப் வெபரிH
பலவீm ாக இந்தப் பிரிவிகைm கருதப்பட் து.
இப்வெபாழுது, ஒரு தகைலமுகைRக்குப் பின்mர்
சிவகங்கைக Rவர்களது வீரமும் வரலாறும்
Rக்கடிக்கப்ப , இவர்களது சீகை யின் தன்mரக
நிகைல பறிக்கப்பட் துதான் சிவகங்கைக
4மீன்தாரி முகைR. விடுதகைலப் ஜேபாராட் த்தின்
வெவற்றிக்குப் பதிலாக விகைரந்து வந்த இந்த
ஆலகால விஷத்கைத அரmார் உண் து ஜேபால
சிவகங்கைகச் சீகை
க்கள் இந்த வெவள்கைளப்
பரங்கிகளது விஷத்கைத அடுத்த 150
ஆண்டுகளுக்கு சகித்துக் வெகாள்ள ஜேவண்டும்
என்பது தான் காலத்தின் கட் கைள.

தமிழகத்தில் இந்த 4மீன்தாரி முகைR
முதன்முகைRHாக சிவகங்கைகச் சீகை யில்தான்
புகுத்தப்பட் து. ஏற்கmஜேவ, வ க்ஜேக
கும்வெபனிHாரது உரிகை வெபற்R வங்காளம்,
பீகார், ஒரிஸ்ஸா ாநிலங்களில் கும்வெபனியின்
தகைலவர் காரன்வாலிஸிmால் இம்முகைR
கி.பி.1797-ல் அ லுக்குக் வெகாண்டு வரப்பட் து.
[1] ன்mரது பாரம்பரிH ஆட்சி முகைRக்கு
பதிலாக 'நிலச்சுவான்தாருக்குக் கட்டுப்பட்
குடிகள்' முகைR இது. தங்களது
உகை கை Hாக்கப்பட் வெதன்mாட்டுப்
பகுதிகளிலும் இதகைm உ ஜேm அமுல்படுத்த
ஜேவண்டும் என்பதுதான் காரன்வாலிசின் ஆகைச.
ஆmால் அதற்காm சூழ்நிகைல சுஜேதச ன்mர்கள்,
முந்கைதH பாகைளHக்காரர்களது?
பாகைளHங்களில் இருந்ததால், முதலில்
சிவகங்கைகச் சீகை யில், கி.பி.1801-ல்
4மீன்தாரிHாக்கப்பட் து. ஆmால், துகைர,
திருவெOல்ஜேவலிச் சீகை களின் விகைள நிலங்கள்,
பாசm வசதி, ண்ணின் விகைளச்சல் திRன் வரி
விதிப்பு முகைR, ஆகிHவககைள ஆய்வு வெசய்யும்
பணிகள் O ந்து வெகாண்டிருந்ததால், சிவகங்கைக

4மீன்தார் என்R அதிகார பூர்வ ாm சன்mது
பகை
ாத்தூர் வெகளரி வல்லப உகை Hாத்
ஜேதவருக்கு கி.பி.1803-ல் வழங்கப்பட் து. இந்த
சன்mது "மில்கி-Hத்-இஸ்திமிரார்" எm பார்சி
வெ ாழியில் வழங்கப்பட் து. அப்வெபாழுது
இத்தகைகH சன்mதுகள் துகைரச் சீகை யில் உள்ள
சாப்டுர், திருவெOல்ஜேவலிச் சீகை எட்கை Hாபுரம்,
ஊத்து கைல, வெசாக்கம்பட்டி பாரியூர், தகைலவன்
ஜேகாட்கை , க ம்பூர், பகைmஜேவலி,
வெகால்லாபட்டி, ஏழு ாடி, அழகாபுரி,
Oடுவன்குறிச்சி, ணிHாச்சி, சுரண்கை ,
ஜே ல் ாந்கைத, ஆத்தங்ககைர, சுண்கை யூர்,
ஊர்க்காடு, சிங்கம்பட்டி, ன்mர் ஜேகாட்கை ,
ஆவுகை Hாபுரம், சாத்தூர்,
வெகால்லங்வெகாண் ான் ஆகிH
பாகைளHக்காரர்களுக்கும் வழங்கப்பட் து. இந்த
சன்mது வழங்கும் நிகழ்ச்சி திருவெOல்ஜேவலி
ககைலக் ர் கச்ஜேசரியில் 1803, 4ூகைல ாதம்
Oகை வெபற்Rது.[2]
இந்த சன்mது என்R பட் Hத்தில், சிவகங்கைக
4மீன்தாரின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட் ஊர்கள்,
இmாம் கிரா ங்கள், ஏந்தல்கள், புஞ்கைச, Oஞ்கைச

நிலங்களின் வெ ாத்த பரப்பு, இந்த நிலங்களின்
வகைகப்பாட்டிற்கு தக்கபடி வசூலிக்க ஜேவண்டிH
தீர்கைவ விகிதம், அந்த தீர்கைவ வசூல் பணத்தில்
கும்வெபனிHாருக்கு ஆண்டுஜேதாறும் வெசலுத்த
ஜேவண்டிH கிஸ்திப் பணம் என்R நிர்ணHத்
வெதாகைக ஆகிHகைவ குறிப்பி ப்பட்டு இருந்தm.
இதற்காm ஆண்டு முகைR விவசாH காலத்கைத
அடிப்பகை Hாக கணக்கிட்டு பசலி
எmப்பட் து. அதாவது ஆங்கில பஞ்சாங்க
முகைRயில் 4ூகைல ாதம் 1-ந் ஜேததி முதல்
எதிர்வரும் ஆண்டின் 4ூன் ாதம் 30 ந் ஜேததி
வகைரHாm கால ாகும். இந்த ஒரு பசலி
ஆண்டிற்கு சிவகங்கைக 4மீன்தார்
கும்வெபனிHாருக்கு வெசலுத்தக் க கை ப்பட்
வெதாகைக, 1,25,626 ஸ் ார் பஜேகா ா பண ாகும்.
இதற்கு கிஸ்தி என்று வெபHர். அப்வெபாழுது
சிவகங்கைக 4மீன்தாரிHாm 151 சதுர கை ல்
பரப்பில், அகை ந்து இருந்த 1937
ஊர்க்குடிகளி மிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்
வெ ாத்த வசூல் வெதாகைகயில் ஐந்தில் மூன்று
பகுதிHாக இந்தத் வெதாகைக கருதப்பட் து.[3]

4மீன்தாருக்கும் குடி க்களுக்கும் அப்வெபாழுது
4மீன்தாரி முகைRயில் இருந்த ஒஜேர வெதா ர்பு
விகைளச்சலில் இருந்து குடிகள் 4மீன்தாருக்கு
தீர்கைவ வெசலுத்துவதும் 4மீன்தார் அதகைmப்
வெபறுவதும் என்R நிகைலயில்தான் புதிH நிலச்
சுவான்தாரும் அவரது குடிகளும் இருந்து
வந்தmர்.
"வரப்புHர நீர்உHரும்
நீர்உHர வெOல் உHரும்
வெOல்உHரக் ஜேகால் உHரும்
ஜேகால் உHரக் குடி உHரும்"
என்று கூழுக்குப் பாடிH மூதாட்டி அவ்கைவயின்
குடிதழீகி ஜேகாஜேலாச்சிH ஜேகாஜேவந்தரது ஆட்சி
பதிஜேmழாவது நூற்Rாண்டில் முற்Rாக
முடிந்தகைத 4மீன்தாரி முகைRயின் வெதா க்கம்
வெதரிவித்தது.
4மீன்தாருக்கு விகைளச்சல் காலம் வெதா ங்கி
கிஸ்திப் பணம் வகுப்பதிலும், அதகைm
குறிப்பிட் தவகைணகளில் கும்வெபனிHாருக்குச்
வெசலுத்துவதிலும் அவரது வெபாழுவெதல்லாம்
வெசன்Rது. இதற்கிகை யில் வாmம் வெபாய்த்து

விட் ாலும், கைவகைகHாற்றில் வெவள்ளம்
வரா ல் வRண்டு விட் ாலும் குடிகளது
கைகHறுநிகைலகைHப் ஜேபான்று 4மீன்தாரரது
நிகைலயும் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகிவிடும்.
ஆகைmகட்டிப் ஜேபாரடித்தவர்கள் ாடுகட்டிக்
கூ உழவு வெசய்H முடிHா ல் ஜேபாய்விடும்.
இந்த வரிவசூல் பணிக்காக சிவகங்கைகச் சீகை
தாலுகாக்களாகவும், ாகாணங்களாகவும்
பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது. அப்வெபாழுது எத்தகைm
தாலுக்காக்கள், ாகாணங்கள் இருந்தm
என்பதற்காm ஆதாரங்கள் இல்கைல. ஆmால்
வெதா க்கத்தில் ஒன்பது தாலுகாக்காகளாக
பிரிக்கப்பட்டிருந்தm என்பது வெதரிH வருகிRது.
[4]
1. சிவகங்கைக 2. திருக்ஜேகாட்டியூர், 3. திருப்புத்தூர்,
4. கண் ஜேதவி 5. திருஜேவகம்பத்து. 6. காகைளHார்
ஜேகாவில், 7. இகைளHான்குடி, 8. ாmா துகைர, 9.
திருப்புவmம். அஜேத ஜேபால் ஜேசாழபுரம்,
காளப்பூர், சிங்கம்புணரி, கண்டிர ாணிக்கம்,
பட்
ங்கலம், இரவிஜேசரி, உருவாட்டி,
எ ஜேmஸ்வரம், ங்கலம், ஜேகாவானூர்,

ஆகிHகைவ அப்வெபாழுது அகை ந்து இருந்த சில
ாகாணங்களாகும்.
வரிவிதிப்பிற்காm நிலங்கள் வெபாதுவாக Oஞ்கைச
புஞ்கைச என்று வகைகப்படுத்தப்பட் m.
இகைவகளில் இருந்து வெபRப்பட் தீர்கைவ,
வாரப்பத்து, தீர்கைவப்பத்து, வரிகைசப்பத்து, என்R
அடிப்கை யில் வசூலிக்கப்பட் m.
ஜேவளாண்கை ஜேவகைலகளாm உழவு, விகைதப்பு,
உரமிடுதல், நீர்ப்பாய்ச்சல், ககைள எடுத்தல்,
அறுவகை ஆகிHவற்றிற்காm குடிகளது
வெசலவுகள் வெபாதுச் வெசலவுகள் எmப்பட் m.
வெ ாத்த கசூலில் இகைவககைளக் கழித்துவிட்டு
எஞ்சிHதில் சரிபாதி, 4மீன்தாரும்
விவசாயியு ாக வெபற்Rmர். இதற்கு வாரப்பத்து
என்று வெபHர். புஞ்கைச நிலங்களின் கசூலுக்கு
ஏற்கmஜேவ நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள விகிதத்தில்
வெசலுத்தப்படும் தீர்கைவத் வெதாகைகக்கு
தீர்கைவப்பத்து எmப்படும். இகைவ தவிர
வெகாடிக்கால், வாகைழத் ஜேதாட் ங்களிm
விகைளச்சலுக்கு ஜேசத்துவரி என்R பணவரி
வசூலிக்கப்பட் து. புஞ்கைச நிலங்களில் ஒரு
குறிப்பட் அளவிற்குக் குகைRவாக கசூல்

வந்தால், அதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட் விகிதத்தில்
பணம் வரிவசூலிக்கப்பட் து. இதகைm
வரிகைசப்பத்து என்று
குறிப்பி ப்பட்டுள்ளது. இந்த பணவரிககைளச்
வெசலுத்த கும்வெபனிHாரது பஜேகா ா, உள்Oாட்டு
பூவாரகன் குழிப்பணம், சல்லிப் பணம் என்R
OாணHங்கள் வெசலாவணியில் இருந்தm. சில
ஆவணங்களில் இந்த வகைகப் பணம்
சுழிப்பணம் என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பணத்கைத வெவள்ளி, வெசப்பு
உஜேலாகங்களில் அச்சிடுவதற்கு
ரக்கட்கை களில் அகை க்கப்பட் அச்சுகள்
பHன்பட் தால் குழிப்பணம் என்R வெபHர்
ஏற்பட்டு இருக்கலாம். இந்த
OாணHங்ககைளத்தHாரிக்கசிவகங்கைக Oகரில்
அஃக சாகைல என்R OாணHச் சாகைல
அகை க்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த வசூல் பணிக்கு 4மீன்தாரது ஜேசகைவயில்
சம்பிரிதி, கணக்கர், காவல்காரர், என்R
பணிHாளர்கள் இருந்தmர். கிரா க் கணக்கர்
பதிஜேவடுககைள, ஆண்டுஜேதாறும் 4மீன்தார்களது
அலுவலர் ஆண்டுஜேதாறும் தணிக்கைக வெசய்து

வந்தmர். இந்த தணிக்கைகக்கு 4 ாபந்தி என்று
வெபHர். 4மீனில் உள்ள வெ ாத்த கிரா ங்களின்
வசூல் சம்பந்தப்பட் பதிவுககைள, ஜில்லாக்
கவெலக் ர் 4 ாபந்தி வெசய்வார். இந்த 4 ாபத்தி
இன்றும் வருவாய்த் துகைRயில் சற்று
ாறுதலு ன் ஆண்டு ஜேதாறும் ஒவ்வெவாரு
தாலுகாவிலும் 4ூன் ாதங்களில் Oகை வெபற்று
வருகிRது.
இத்தகைகH தீர்கைவ வசூலினின்றும் ஜேவறுபட்
நிலத் வெதாகுப்புகள் இந்த 4மீன்தாரியில்
இருந்தm. அகைவ இmாம் நிலங்கள் அல்லது
கிரா ங்கள் எmப்பட் m. பாண்டிHர்கள்
ஜேசாழர்கள், OாHக்க ன்mர்கள், ாவலி
வாணாதிராHர்கள், ஜேசதுபதிகள், ஆற்காட்டு
Oவாப் ஆகிஜேHார் ஆட்சியில் இந்தச் சீகை யில்
தனிHாருக்கும் திருக்ஜேகாயில், திரு
ங்கள்,
பள்ளி வாசல்கள், ஜேதவாலHங்கள் அன்m
சத்திரங்கள், தண்ணீர்ப் பந்தல்கள் என்R
அRப்பணிகளுக்கு சர்வ ானிH ாக
வழங்கிHகைவ அகைவ, ஜேபார் வீரர், புலவர்,
பண்டிதர், அவதானி, ஜேபான்R தனிHார்களுக்கு
வழங்கப்பட் இmாம்கள் ஜீவிதம்

எmப்பட் து. ஜே லும் ஜேவத விற்பன்mர்கள்,
விHாகரmப் பண்டிதர்கள், ஆகிஜேHாருக்கு
அளிக்கப்பட் கைவ தர் ாசmம் என்றும் சுமிருதி
வல்லவர்களுக்கு வழங்கப்பட் கைவ
சுஜேராத்திரிHம், வித்திHார்த்திகளுக்கு
வழங்கப்பட் கைவ பட் வர்த்தி என்றும்
வழங்கப்பட் m. இந்த அRக்வெகாகை கள்
சமுதாHத்தின் Oலன்களுக்காக நிறுவப்பட் கைவ
என்R அடிப்பகை யில், அந்தப் பணிகள்
வெதா ர்ந்து க்களுக்குப் பHன்ப ஜேவண்டும்
என்R வெபருஜேOாக்கில், தீர்கைவயின் சுகை Hால்
இகைவ பாதிக்கப்ப க் கூ ாது என்பதற்காக,
அந்தக் அRக்வெகாகை ககைளப்
பரிபாலிப்பவர்களி மிருந்து
அRக்வெகாகை Hாm நிலங்கள், அல்லது
கிரா ங்களுக்கு வெபாருப்பு அல்லது
குயிட்வெரண்ட் என்R வெ ாத்த வெதாகைக ட்டும்
ஆண்டுஜேதாறும் வசூலிக்கப்பட் து. இவற்கைR
விடுத்து சாHர் என்R சில்லகைர வரவிmங்களும்
4மீன்தாருக்குரிHதாக இருந்தm. அதாவது
ஜேபட்கை களில் விHாபாரிகளி மிருந்து
வெபRப்படும் சுங்கம், நீர் நிகைலகளின் மீன்பாசி,

காடுகளின் இகைல காய் கனி என்R
ஜே ற்பலன்கள் ஜேபான்Rகைவ. இத்தகைகH வசூல்
பணிகளில் கண்ணும் கருத்து ாக கவmத்கைதச்
வெசலுத்த ஜேவண்டிH வெபாறுப்பு ட்டும்
4மீன்தாருக்கு இருந்தது.
முந்கைதH ன்mர்ககைளப் ஜேபால உரிகை இHல்,
குற்RவிHல், ஆகிH துகைRகளின் வழக்குககைளப்
பரிசீலித்து நிHாHம் வழங்கும் உரிகை யும் இந்த
புதிH 4மீன்தாரி முகைRயில் 4மீன்தாருக்கு
வழங்கப்ப வில்கைல. “அரசு அன்று ஜேகட்கும்
வெதய்வம் நின்று ஜேகட்கும்" என்R பழவெ ாழியும்
வெபாருளற்Rதாகப் ஜேபாய்விட் து. முந்கைதH
காவல் முகைRHாm தலங்காவல், திகைச காவல்,
ஜேதசகாவல், என்R முகைRகள் அகற்Rப்பட்டு
சிவகங்கைகயில் புதிதாக காவல்துகைR
ஏற்படுத்தப்பட் து. உரிகை இHல்
வழக்குகளுக்கு துகைரயில், சாதர் அதாலத் என்R
நீதி ன்Rமும் ஜே ல் முகைRயீட்டிற்காக
இரா Oாதபுரத்தில் ாவட் நீதி ன்Rமும்,
வெசன்கைmயில் புவெராவின்சிHல் ஜேகார்ட் என்R
உHர்நீதி ன்Rமும் வெசHல்பட் m. இந்த
ன்Rங்களின் தீர்ப்புகைரகளில் திருப்திHகை Hாத

குடி கன், இங்கிலாந்து Oாட்டில் உள்ள
பிரிவிகன்வுசில் என்R கும்வெபனிHாரது
உச்சநீதி ன்Rத்தில் ஜே ல் முகைRயீட்கை த்
தாக்கல் வெசய்து நிHாHம் வெபற்றுக் வெகாள்ளும்
வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு இருந்தது.
இவ்விதம் புதிH 4மீன்தாரி அகை ப்பு,
க்களுக்கும், 4மீன்தாருக்கும் உள்ள
இகை வெவளியிகைm Oகை முகைRயில்
அதிகப்படுத்தி இருந்தாலும், காலங்கால ாக
வெபாது க்களுக்கும் ஆட்சிHாளருக்குமிகை யில்
நிலவிH விசுவாசம், Oல்லுRவுகள் வெதா ர்ந்து
நீடித்தm. வெபாங்கல் விழாவின் வெபாழுது
குடி க்கள் கரும்பு, ஞ்சள், புதுப்பாகைm,
கருப்பட்டி ஆகிH வெபாங்கல் சீர்ப் வெபாருட்ககைள
4மீன்தார்களுக்கு வெகாண்டு வெசல்லும் முகைR
இருந்தது. இந்த அன்பளிப்புப் வெபாருள்களுக்கு
உலுப்கைப என்று வெபHர். இஜேத ஜேபால், கர்
ஜேOான்புப் வெபருவிழா, தீபாவளி விழா ஆகிH
விழா Oாட்களின் வெபாழுது, குடி க்கள்
அரண் கைmக்கு கர்ஜேOான்புக் குட்டி,
கூகைழக்கி ாய் என்R ஆட்டுக் கி ாய்ககைள
அன்பளிப்பாக 4மீன்தாருக்கு வழங்கும்

வழக்கமும் வெதா ர்ந்தது.[5]" இதற்குப் பகர ாக
அரண் கைmயில் இருந்து அந்தக் குடிககைளச்
சிRப்பித்து அனுப்பும் பழக்கம் இருந்தது.
ற்றும் சிவகங்கைகச் சீகை யின் கிரா ங்களில்
ஜேகாயில் விழாவில் ஜேதஜேராட் ம், ஞ்சுவிரட்டு,
ஆகிH விழாக்களின் வெபாழுது 4மீன்தார் ஜேOரில்
வெசன்று குங்கு , சந்தmப் ஜேபகைழககைளத்
வெதாட்டுக் வெகாடுத்தல், வ ம் பிடித்துக்
வெகாடுத்தல், ஆகிHகைவககைள ஜே ற்வெகாண்டு,
க்களுக்கு கிழ்ச்சியும் சிRப்பும் ஜேசர
உதவிmார். இவ்வாறு க்கள் 4மீன்தாகைர,
முந்கைதH கால ன்mராகஜேவ தித்துப்
ஜேபாற்றும் விசுவாசத்கைத அறிந்த கும்வெபனிHார்,
சிவகங்கைக அரண் கைmயில் நூற்று இருபது
சீருகை அணிந்த கும்வெபனி வீரர்கள் நிகைல
வெகாண்டு இருப்பதற்கும் 4மீன்தாரது
ஜேசவகர்கள் வாட்களு ன் பணிHாற்றுவதற்கும்,
Oாளகை வில் அனு தி வழங்கிmர். ஒரளவு
4மீன்தாரது பதவியின் ஜேதாற்Rத்திற்குச்
சிRப்பூட்டுபகைவHாக இந்த Oகை முகைRகள்
அகை ந்தm.

பகை
ாத்தூர், வெகளரி வல்லப ஜேதவர்,
சிவகங்கைகத் தன்mரசு ன்mரது வழியிmர் என்R
முகைRயிலும், புதிH முதல் 4மீன்தார் என்R
முகைRயிலும் குடிகளு னும்,
கும்வெபனிHாரு னும் Oல்ல வெதா ர்புககைளக்
வெகாண்டிருந்தmர். த து முன்ஜேmார்ககைளப்
ஜேபால அRக் வெகாகை ககைள வழங்கி இருப்பகைத
சிவகங்கைக ச ஸ்தாm பதிஜேவடுகள்
வெதரிவிக்கின்Rm. ஆmால் கி.பி.1829-ல் கால ாm
இவருக்கு ஆண் வாரிசு இல்லாததாலும், அவர்
ரண கை ந்த வெபாழுது அவரது கைmவி
பர்வதவர்த்தினி Oாச்சிHார் கர்ப்பவதிHாக
இருந்தகைத சாதக ாm சூழ்நிகைலHாகக்
வெகாண்டு 4மீன்தாரது இRந்து ஜேபாm மூத்த
தகை Hmார் ஒய்Hாத் ஜேதவரது இரண் ாவது
கன் முத்து வடுகOாதர், ஒரு வெபாய்Hாm ரண
சாசmத்கைதக் கவெலக் ரி ம் காண்பித்து
4மீன்தாராவதற்கு ஒப்புதகைலப் வெபற்Rார்.
இவரது உரிகை கைH றுத்து கி.பி. 1834-ல்
இRந்துஜேபாm முதல் 4மீன்தார்களது
கைmவிகளும், க்களும் பல உரிகை இHல்
வழக்குககைளத் வெதா ர்ந்தmர். தங்களுக்கு

சாதக ாகவும், பாதக ாகவும் பல
தீர்ப்புகைரககைளப் வெபற்Rmர். அடுத்தடுத்துப்
பாதிக்கப்பட் வரது முகைRயீடு ஜே ல் முகைRயீடு
என்று O வடிக்கைகககைளத் வெதா ர்ந்ததால்,
4மீன்தாரியில் நிகைலHற்R தன்கை நிலவிHது.
கி.பி. 1896-ம் வகைர 4மீன்தார்கள் தங்களது
வெசாந்தப் வெபாறுப்பில் வெசய்Hத் தக்க பல Oல்ல
பணிகளும் Oகை வெபRா ல் ஜேபாய்விட் m.
அஜேத ஜேOரத்தில் இந்த 4மீன்தாரி வழக்குகளால்
உருப்படிHாm Oன்கை எதுவும் இல்கைல
என்பகைத குடிகள் உணர்ந்து தவித்தmர்.
Oாட்கள் ஆக, க்கள் வெபருக்கமும் மிகுதிHாக,
ஜேவறு வெதாழில்கள், வெதாழில் வாய்ப்புக்கள்
இல்லாத நிகைலயில் சிவவெகங்கைக சீகை
க்கள்
விவசாHத்கைத வெதாழிலாக வெகாள்வது அல்லது
சார்ந்து நிற்பதும் அதிகரித்தது. அஜேத ஜேOரத்தில்
விகைளச்சல் நிலப்பரப்பும், விகைளச்சலும்
அப்படிஜேH இருந்தது. விவசாHத்கைதச்
சார்ந்துள்ளவர்களது ஜேதகைவ நிகைRவு
வெசய்Hப்ப முடிHாத நிகைல. மூன்றில் ஒரு
பங்காக இருந்த விவசாயி வர்க்கம் க்கட்
வெதாகைகயில் சரிபாதி அளவிற்கு வளர்ந்தது.[6]

வெதாழிற்புரட்சியின் காரண ாக ஜே ற்கு Oாடுகள்
வெதாழில் H ாகியும், Oம் Oாட்டு க்கள்
விவசாயிகளாகவும் விவசாHக் கூலிகளாகவும்
இருந்து வந்தmர். வறுகை க்கு மூல காரண ாக
இது அகை ந்துள்ளது எm கி.பி. 1830-ல்
அரசிmரால் ஏற்படுத்தப்பட் "பஞ்ச ஆய்வுக்
குழுவில்" கண்டுள்ளது.[7] அத்து ன் விவசாH
உற்பத்தி முகைRகளில் ாற்Rம் இல்கைல.
விவசாHத்திற்கு ஆதார ாக, முந்கைதH அரசுகள்
அகை த்த கண் ாய்களும் கால்வாய்களும்
நூற்Rாண்டுகள் பலவற்கைRக் கண் நிகைலயில்
அப்படிஜேH பழுதாm நிகைலயில் இருந்தm.
விவசாHத்திற்கு வெகாண்டு வரத்தக்க கன்னி
நிலங்கள் வெதா ர்ந்து தரிசாகக் கி ந்தm.
இகைவககைளச் சீர்திருத்தம் வெசய்து
விவசாHத்திற்கு ஏற்Rதாக ாற்R குடி க்களி ம்
mம் இருந்தாலும் அவர்கள் கைகயில் பணம்
இல்கைல எm (Thucidides) இந்திH அரசு வெசHலர் சர். ஜே4ம்ஸ்
கைகர்டு அவர்களது 31.10.1879-ந் ஜேததி அறிக்கைக)
வெதளிவுப்படுத்தி இருக்கிRது. இகைவககைள அரசு
கண்டு வெகாள்ளவில்கைல.

றுபுRம் இந்திH அரசு, கும்வெபனிHாரது
விHாபார Oலன்களுக்கும் ராணுவ
இHக்கத்திற்கும் ஏற்R துகைRகளில்
ஜேகாடிக்கணக்காm பணம் வெசலவு வெசய்தது.
குறிப்பாக 1900-ல் புதிH ரயில் பாகைதகள்
அகை க்கச் வெசலவழித்த 225 மில்லிHன்
பவுண்டுகள் கால்வாய்ககைளச் வெசப்பனி ச்
வெசலவழித்தது இருபத்து ஐந்து மில்லிHன்
பவுண்டு அதாவது ஒன்பதில் ஒரு பகுதி.
பட்டினியும் பசியு ாக பாடுபடும்
விவசாயிககைளப் பற்றி சிறிதும் அக்ககைர
வெகாள்ளவில்கைல என்பதற்கு இது
எடுத்துக்காட் ாகும்.[8]4மீன்தாரிமுகைR
க்களது வாழ்க்கைகயில் வளம் ஜேசர்க்கவில்கைல.
ாRாக வறுகை கைH வளர்த்தது. வாழ்வதற்கு
வழியில்லா ல், 4மீன்தாருக்கு தீர்கைவ பாக்கி
வெசலத்த முடிHாத நிகைலயில் க்கள் கூட் ம்
சிவகங்கைகச் சீகை கைH விட்டு வெவளிஜேHறி
வெதாண்
ான் சீகை , ஜேசாழ சீகை க்குச் வெசன்Rது
ட்டு ல்லா ல், இலங்கைக, பர் ா ஆகிH
Oாட்டிற்கு வெசன்Rmர் என்று சிவகங்கைகச் சீகை

பற்றிH தஞ்கைச சரசுவதி கால் நூலகச் சுவடி
ஒன்று வெதரிவிக்கின்Rது.
சுருக்க ாகச் வெசான்mால் பதிஜேmழாம்
நூற்Rாண்டின் இறுதியில் கிளர்ந்து எழுந்த
சிவகங்கைகச் சீகை
க்களது ஆஜேவசத்கைத
அ க்கி தங்களது அரசிHல் Oலன்ககைள
நிகைRஜேவற்றிக் வெகாள்வதற்குரிH மூடு திகைரதான்
இந்த 4மீன்தாரி முகைR. 4மீன்தாருக்ஜேகா
குடிகளுக்ஜேகா இதmால் பலன்
கிட் வில்கைலவெHன்Rாலும், கும்வெபனிHார் ஒரு
நூற்Rாண்டிற்கு ஜே ல் ஜேகாடி ஜேகாடிHாக பணம்
குவிப்பதற்கு இந்த அகை ப்பு உதவிHது
என்பதில் ஐHமில்கைல. இத்தகைகH 4மீன்தாரி
முகைR க்கள் வாழ்வில் பல அவல நிகைலககைள
ஏற்படுத்திmாலும் சிவகங்கைககைH ஆண்
4மீன்தார் உகை Hண ரா4ா தmது 4மீகைm
குத்தகைகக்கு வி ஜேவண்டிH நிகைலக்கு
ஆளாக்கப்பட் வெபாழுதிலும் அவருகை H
வெகாகை உள்ளத்துக்கு எடுத்துக்காட் ாக
இன்றும் சிவகங்கைக Oகரில் சிRப்பாக இHங்கிக்
வெகாண்டிருக்கும் ன்mர் ஜே ல் நிகைலப்பள்ளி,
அலீஸ் மில்லர் களிர் பள்ளி, ன்mர்

Oடுநிகைலப்பள்ளி ஆகிHகைவ அவருகை H
கல்வித் வெதாண்டிகைm பகைRசாற்றிக்
வெகாண்டிருக்கின்Rm.
அவருக்கு அடுத்து வந்த துகைரச்சிங்க ரா4ா
திருப்பத்தூரில் ஸ்விடிஸ் ருத்துவ கைm
அகை வதற்கு உரிH நிலமும், நிதிHமும்
வழங்கிmார். கால்Oகை பரா ரிப்பிற்கு
முக்கிHத்துவம் கருதி சிவகங்கைக Oகரில்
கால்Oகை
ருத்துவ கைmகைH த து வெசாந்தப்
வெபாறுப்பில் நிறுவிO த்தி வந்தார். ஏகைழ
ாணவர்சாதி த ஜேபத ற்று கல்வி பயில
இலவச ாmவ விடுதி ஒன்றிகைm
ஜேதாற்றுவித்தார். அவருக்குப் பின் வந்த
சண்முகரா4ா இதகைmப் ஜேபான்று கிறித்துவ
என்பவருக்கு நிலம் வெகாடுத்தார். இன்றும்
அந்தப் பள்ளி ரா4கு ாரி ராஜே4ஸ்வரி கலா
சாகைல என்R வெபHரில் இHங்கிக்
வெகாண்டிருப்பது குறிப்பி த்தக்கது. வள்ளல்
அழகப்ப வெசட்டிHார் தmது கல்வி பணிகைHத்
வெதா ங்க முற்பட் ஜேபாது சண்முகரா4ா
அவர்கள் தmக்குச் வெசாந்த ாm வெசக்காகைலக்

ஜேகாட்கை யில் 100 ஏக்கருக்கும் அதிக ாm
நிலத்கைத வெகாடுத்து உதவிmார். சிவகங்கைகயில்
தmது தந்கைதHாரின் வெபHரில் கல்லூரி நிறுவிmர்.
அதற்கு தmது வெசாந்த நிலத்கைதயும் நிதிகைHயும்
வெகாடுத்தார்.
அவருகை H கை ந்தர் கார்த்திஜேகH
வெவங்க ா4லபதி ரா4ா சிங்கம்புணரியில்
வெபண்கள் உHர்நிகைலப்பள்ளி வெதா ங்குவதற்கு
1 லட்சம் ரூ நிதியும் நிலமும் வெகாடுத்து
வெபண்கள் பள்ளி வெதா ங்கி இன்றும் ராணி
துராம்பாள் Oாச்சிHார் அரசு வெபண்கள் ஜே ல்
நிகைலப் பள்ளிHாக Oகை வெபற்று வருகிRது.
பதிஜேmழாம் நூற்Rாண்டின் இறுதியில் துகைர
OாHக்கப் ஜேபரரசு அதிசயிக்கும் வண்ணம்
ஜேபராண்கை பகை த்து விளங்கிH Rவர்
சீகை யின் வ பகுதி Oாளகை வில்
வெதாண்
ான் சீகை ஆயிற்று. பாம்பாற்றுக்கு
வ க்ஜேக உள்ள ஜேசாழOாட்டுப் பகுதி தஞ்கைச
ன்mருக்கு தாmம் வழங்கப்பட் து. பின்mர்,
எஞ்சியுள்ள பகுதியிலிருந்து சிவகங்கைகச் சீகை
பிரிந்தது. வரலாற்று நிகழ்வுகளிmால் வடிவும்

வலிகை யும் குன்றிHது. பழம் வெபருகை கைH
ட்டும் ஜேபணிக்காத்து வந்த இந்த Rவர் சீகை
அரசுககைள, வெவடி ருந்து பலத்தில் விஞ்சி நின்R
ஆங்கில ஏகாதிபத்திHம், எளிதாக வீழ்த்தி,
அவர்களுக்கு கட்டுப்பட் 4மீன்தார் நிகைலக்குத்
தாழ்த்திHது. ஆகைmபடுத்தாலும் குதிகைரயின்
உHரம் என்R பழவெ ாழிக் கிணங்க mஆறுதல்
வெபற்Rவர்களாக வாழ்ந்தmர் இந்த 4மீன்தார்கள்.
சிவகங்கைக 4மீன்தாரியின் வெபரும்பாலாm
குடி க்கள் இந்து ச Hத்கைதச் சார்ந்த கள்ளர்,
Rவர், அகம்படிHர் என்R முக்குலத்ஜேதார்
இmத்தவர்கள் ற்றும் Oகரத்தார், பிரா ணர்,
வல்லம்பர், ஜேவளார், இஸ்லாமிHர், கிறித்தவர்,
உகை Hார், பள்ளர் பகைRHர், இகைசஜேவளாளர்
என்R சிறுபான்கை சமூகத்திmரும், இந்தச்
சீகை யின் சமுதாH அகை ப்கைபச் ஜேசர்ந்தவர்கள்.
இவர்களது வாழ்க்கைக வசதிககைளப் வெபருக்கிக்
வெகாள்வதற்குப் பல வெதாழில்ககைள
ஜே ற்வெகாண்டிருந்தmர், என்Rாலும் இவர்களில்
வெபரும்பான்கை யிmர், சாதி, த, இm
ஜேவறுபாடு இன்றி ஈடுபட்டிருந்த வெதாழில்
ஜேவளாண்கை தான். இந்த 4மீன்தாரியின்

வெதற்குப் பகுதியில் உள்ள கைவகைக Oதியின்
வெவள்ளப் வெபருக்கால் ஒரளவு ஜேவளாண்கை த்
வெதாழில் Oகை வெபற்Rாலும்,
வெபரும்பான்கை Hாm Oஞ்கைச, புஞ்கைசக்கு
காலத்தில் வெபாழிகின்R கைழயின் நீர்,
கண் ாய்களிள் ஜேதக்கி கைவக்கப்பட்டு
கழனிகளில் வெOல் விகைளச்சலுக்குப்
பHன்படுத்தப்பட் து. இந்த நிலங்களில்
விகைளச்சலில் சரிபாதி அளவிகைm 4மீன்தார்
நிலத்தீர்கைவHாக நிலத் தீர்கைவHாகப் வெபற்று
வந்தார். இவ்விதம் வெபறும் வெ ாத்த வசூலில்
கும்வெபனிHார் மூன்றில் இருபகுதிகைH
கிஸ்திHாகப் வெபற்று வந்தmர். எஞ்சியுள்ள
வெதாகைகயிகைmக் வெகாண்டு 4மீன்தார்
எந்தவித ாm Oன்கை ககைளயும் வெசய்H இHலாத
நிகைல.
கைபந்தமிழ் பயின்R புலவர்கள் பாட்டும்
உகைரயும் பயிலா பதடிகள் ஒட்கை ச் வெசவியில்
உHர்தமிகைழ எங்ங்mம் ஒதுவது என்று
ஒர்ந்தவர்களாக ஒகைலத்துக்குககைளக் கட்டிப்
பரணியில் ஜேபாட் mர். கல்கைலத்தான்,
ண்கைணத்தான், காய்ச்சித்தான், குடிக்கத்தான்

கற்பித்தாmா? என்R கவகைல ஜேதாய்ந்தவர்களாக
வாழ்ந்து வந்தார்கள். ற்றும், Oாட்டுக் கணக்கு,
தலங்காவல், திகைசகாவல் ஆகிH பணிகளுக்கு
வழங்கப்பட்டிருந்த துண்டு ானிH நிலங்கள்
கும்வெபனிHாரால் ஜே ற்வெகாள்ளப்பட்டு
அவர்களது பணிக்காm ஊதிHம் பண ாக
வழங்கப்பட் து.
இவ்விதம் சமுதாHத்தின் பலநிகைலகளில் உள்ள
க்களது வாழ்க்கைகயிகைmப் பாதிக்கும்
வகைகயில், பரங்கிHரது புதிH 4மீன்தாரி முகைR
அகை ந்து இருந்தது. சிவகங்கைகச் சீகை க்கு
ட்டும் ஏற்பட் ஆற்றிகை க் குகைR அல்ல. இது
அன்கைRH வெசன்கைm ாநிலம் முழுவதற்கும் தமிழ்Oாடு, ஜேகரளா, ஆந்திரம், கன்m ம் ஆகிH
அகைmத்துப் பகுதிகளின் தகைல விதிHாகி
இருந்தது.
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11. ஜேசது ன்mர் வழியில்
வெசந்தமிழ்ப் பணி
ஜேசதுபதி ரபிmராm சிவகங்கைக ன்mர்களும்,
தமிழுக்கு தளராது உதவி உள்ளmர்.
தமிழ்ப்புலவர்ககைளப் வெபருகை ப்படுத்திப்
வெபான்னும் வெபாருளும் வழங்கிHது ன்
அவர்களது வாழ்க்கைக, வறுகை யில் முடிந்து
வி க்கூ ாது என்R கருத்தில் தமிழ்ப்
புலவர்களுக்கு ஜேபரும் ஊரும் அளித்து
வெபருகை ப்படுத்திmர். சிவகங்கைக ஜேதவஸ்தாm
ஆவணங்களில் இருந்து, சிவகங்கைகத்
தன்mரசின் முதல் ன்mராm சசிவர்ணத் ஜேதவர்,
மிதிகைலப்பட்டி அழகிH சிற்Rம்பலக் கவிராHர்
வழியிmராm சிற்Rம்பலக் கவிராHருக்கு
கி.பி.1732-ல் ஜீவித ான்H ாக, கா ன் குளம்
என்R கிரா த்கைத தாm ளித்தார் எmத்
வெதரிகிRது. இந்தக் கவிராHரது கை ந்தராm
ங்கைகபாகக் கவிராHருக்கு கி.பி. 1733-ல் ஜே லக்
வெகான்mக்குளம் என்R கிரா த்கைத முற்றுட் ாக

வழங்கிH வெசய்தியும் உள்ளது.[1] இவர்களது
வழியிmர் பின்mர் பிரான் கைலயில் வாழ்ந்தmர்
என்பதும் அவர்களில் ஒருவராm குழந்கைதக்
கவிராHரும் இந்த ன்mரால் ஆதரிக்கப்பட் ார்
என்R வெசய்திகளும் கிகை த்துள்ளm. இந்த
ன்mர் மீது வண்ஜே ாச்சி ருங்ககைணதல் என்R
துகைRயில் சசிவர்ணர் ஒருதுகைRக் ஜேகாகைவ நூல்
என்றும் பகை க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ன்mரது ா mாராm முத்து விகைசH
ரகுOாத ஜேசதுபதி ன்mர்மீது பண விடுதூது
என்R சிற்றிலக்கிHத்கைதப்பாடி பரிசிலும்
பாராட்டும் வெபற்R துகைர வெசாக்கOாதப்
புலவகைரயும் இந்த ன்mர் ஆதரித்துள்ளார்.
அந்தப் புலவருக்கு ஜிவித ான்H ாக
வெசங்குளம் என்R ஊகைர இந்த புலவருக்கு
தாm ாக வழங்கி வெசந்தமிழ் காத்த ஜேசது
ரபிmர் என்R புகழுக்குரிHவராக விளங்கிmார்.
ஆmால் இந்தப் புலவர் வெபரு க்கள், இந்த
ன்mர் மீது பாடிH தனிப்பா ல்களும்,
இலக்கிHங்களும் இன்று O க்கு
கிகை க்கவில்கைல, என்பதுதான் மிகவும்

வருத்தப்ப ஜேவண்டிHவெதான்று. இதற்காக
Hாகைர வெOாந்து வெகாள்வது. இந்தப் புலவர்
வெபரு க்களுக்கு முன்mரும் வெபான்mங்கால்
அமுத கவிராHர் அழகிH சிற்Rம்பலக் கவிராHர்,
ஆகிஜேHார் திரு கைல ரகுOாத ஜேசதுபதி, ரகுOாத
கிழவன் ஜேசதுபதி, ஆகிH வெபரு ன்mர்களின்
அகைவக் களத்கைத அலங்கரித்து வந்தmர்.
அன்பளிப்பாக சர்வ ான்H ஊர்ககைளயும்
வெபற்Rmர்.[2]
பதிmாறு, பதிஜேmழாம் நூற்Rாண்டுகளில்
தமிழின் நிகைல தமிழ்Oாடு முழுவதும்
தளர்வகை ந்தது. தமிழகத்தின் ஆட்சிக் கட்டிலில்
இருந்த OாHக்க ன்mர்கள் (Thucidides) வெசஞ்சியிலும்,
தஞ்கைசயிலும், துகைரயிலும்) அவர்களது தாய்
வெ ாழிHாm வெதலுங்கிற்கும், அதன் சார்பு
வெ ாழிHாm ச ஸ்கிருதத்திற்கும் ஆக்கமும்
ஊக்கமும் அளித்துப் ஜேபாற்றிmர். அரசு
நிகைலயில் ட்டு ல்லா ல், ஆலHங்களிலும்
வெதலுங்கு இகைசயும், கூத்தும் இ ம் வெபற்Rm.
தமிழ்ப்புலவர்களும் சான்ஜேRார்களும்,
சமுதாHத்தில் புRக்கணிக்கப்பட்டு Oலிந்து
வாழ்ந்தmர். 'சனிHாm தமிகைழ விட்டுச் சதிரா க்

கற்ஜேRாமில்கைல' எmச் சலித்தmர். 'கல்கைலத்
தான் ண்கைணத்தான் காய்ச்சித் தான்
குடிக்கத்தான், இல்கைலத்தான் பசிHா ல்
இருக்கத்தான் பது த்தான் எழுதிmார்” என்று
பிRவிHளித்த பிரம் கைmஜேH வகைசHாகப் ஜேபசும்
நிகைலவெHழுந்தது. வெசஞ்சி, தஞ்கைச, துகைர,
கை சூர் ாறு பாகைஷ வெசந்தமிழின் சுகைவHறிந்து
வெசய்H ாட் ார் என்று முடிவு வெசய்த
முத்தமிழ்ப் புலவர்கள் mவெ ாடிந்து
வாழ்ந்தmர்.
இவர்களது வாட் ம் தீர்க்கும் நிகைலயில்
ஆங்காங்கு சில வள்ளல்கள் ட்டும் உதவிmர்.
கு ஜேரந்திர காங்ஜேகHன், ஆனூர் சர்க்ககைர,
ாகைவக் கறுப்பன், புதுகைவ ஆmந்தரங்கம்
பிள்கைள, இரகைச கைலHப்பிள்கைள, ஜேசத்துர்
தகைலவர், சீதக்காதி கைரக்காHர் ஜேபார்
அவர்களில் சிRப்பாmவர்கள். ஆmால்
இவர்ககைளவெHல்லாம் வி தங்களது வகைரHாத
வள்ளற்தன்கை Hால் தமிழ்ப்புலவர்ககைள
ஈர்த்துக் காத்த தமிழ் வள்ளல்கள் ஜேசதுபதி
ன்mர்கள்

"மூஜேவந்தரு ற்று சங்கமும் ஜேபாய்,
பதின்மூன்ஜேRாடு எட்டுக்,
ஜேகாஜேவந்தரு ற்று, ற்றுவெ ாரு வெகாகை யு
ற்று
பாஜேவந்தர் காற்றில் இலவம் பஞ்சாய்
பRக்கைகயிஜேல
ஜேதஜேவந்திர தாருவெவாத்தாய் ரகுOாத
வெசHதுங்கஜேm"
- என்று பாஜேவந்தர்கள் அந்த பூஜேவந்தர்ககைளப்
ஜேபாற்Rத் வெதா ங்கிmர். அந்த ன்mர்கள் மீது
இHற்றிH ஒருதுகைRக் ஜேகாகைவயும்
தளசிங்க ாகைலயும் தமிழ் வெசய்த தவப் பHmாக
கிகை த்திருக்கின்Rm. காலத்தால் பிந்திH இந்தக்
கவிராHர்களது பகை ப்புகள், ஜேசகைmதகைழHாக்கி
வெசங்குருதி நீராக்கி ஆகைm மிதித்த அரும்வெபரும்
வீரம் ணக்கும் வெசம் ண்ணில், வெசந்தமிழ்
mத்தின் வாசம் பரப்புவதற்கு இன்று O க்கு
கிகை க்காதது, மிகப்வெபரிH இழப்பு என்பதில்
ஐHமில்கைல.
இந்த ன்mகைரHடுத்து சிவகங்கைகயின்
அரிHகைணஜேHறிH இளம் ன்mர் முத்து

வடுகOாதர், தந்கைதக்ஜேகற்R தmHmாகத் தமிழ்
வளர்த்ததில் விHப்பில்கைலதான். இவரது
ஆட்சிக் காலத்தில் தமிழ்ப் புலவர்களின் கூட் ம்
அருகிவிட் ாலும், மிதிகைலப்பட்டி அழகிH
சிற்Rம்பலக் கவிராHரது வழியிmர் தமிழ்ப் பணி
வெதா ர்ந்தது. இந்தக் கவிராHது ஜேபரmாm
குழந்கைதக் கவிராHர் பிரான் கைலயில் வாழ்ந்து
வந்தார். “கைதக்ஜேகாடிப் பிகைRப்ஜேபாலத்
தமிழ்க்ஜேகாடிப் புலவர் வந்தால்,
திக்ஜேகாடிHகைலHா ல் திmங்ஜேகாடி வெபான்னும்
வெபாருளும் வெகாகை வெகாடுக்கும்” இந்த
ன்mகைர Oாடி வந்து பாடி வெபான்னும்
வெபாருளும் சு ந்து வெசன்Rார்.
இன்னும் அந்தப் புலவர் நூலில் வெபாருந்தியுள்ள
வெபான்mாm வரிகள்,
“சந்தமும் ஜேகாட்டிச் சவுமிH OாராHணகைm
வந்தகைm வெசய் வெதாப்பமிடும் வண்கைகHான் Oல்Oதுலவு
வெதன்குளந்கைத ஜே வும் வெசHசிங்க ஜேகாகmக
மின்குழந்கைத
ஜேபாலும் விசித்திரவான் - முன்குழந்கைத

ஆHப்பருவத்ஜேத ஆம்வெபாற் சுடிகாக தந்த
ஜேகா னுக்கு ஜேOராம் துகைரராHன் - பூ ன்
முரசுநிகைலயிட்டு முடிதரித்ஜேத ஜேசதுக்
கரசு நிகைலயிட் அபHன் - வரசதுரன்
தண் ளவ ாகைலச் சசிவர்ண பூபmருள்
வெகாண் உபH குலதீபன் - ண் லிகன்
ராசபுலி வடுகOாத வெபரி யுகை Hான்
ராசன் இவன் ஆண்கை Oாகரிகன்...”
ற்றும், இந்த ன்mரால் ஜேபாற்Rப்பட் வர்
பmகைச Oகர் என்று ஜேபாற்Rப்படும்
Oாட் ரசன்ஜேகாட்கை . தமிழ்ச் சக்கரவர்த்தி
முத்துக் குட்டிப் புலவர். இவரது பூர்விக ஊர்
காகைளHார் ஜேகாவிலுக்கு அண்கை யில் உள்ள
உருளிக் ஜேகாட்கை . இவர் இHல்பாகஜேவ
வெசந்தமிழில் சீர்மிகு பா ல்ககைள சிர மின்றிப்
பாடும் வரகவிHாக இருந்தார்.
Oாட் ரசன்ஜேகாட்கை யில் திருக்ஜேகாயில்
வெகாண்டுள்ள வெகாற்Rகைவ
கண்ணுகை Hம் கைmப் பற்றிH பள்ளும், அந்த
ஊரின் காவல் வெதய்வம் கறுப்பmர் பற்றிH
பதிகத்து ன் பல தனிப்பா ல்ககைளயும்
பாடியுள்ளார். இவரது கண்ணுகை H அம் ன்

பள்ளு O து தமிழில் உள்ள க்கா பள்ளு,
முக்கூ ற்பள்ளு, திரு கைல முருகன் பள்ளு
ஆகிH
சிற்றிலக்கிHங்களு ன் ஒப்பி க் கூடிH சிRந்த
பகை ப்பாகும். இந்த நூலின் வெதா க்கப்
பகுதியில் ன்mர் முத்து வடுகOாதகைர அவர்
வாழ்த்திப் பாடிH பகுதி:
"வHனிருவர் பரவுமுத்துவடுக Oாஜேதந்த துகைர
ார்க்கண் ன் ஜேபாலிருக்க கூவாய் குயிஜேல
உHர்குழந்கைதத் துகைரHரசு அரசுகள் கு ார
வர்க்கம்
உகந்து வெபR வசந்தரஜேவ கூவாய்குயிஜேல
தHவுள்ள வெ ஞ்ஞாm துகைர தர்
ச ஸ்தாmாபதி
தகைழத்ஜேதாங்கி வளரஜேவ கூவாய் குயிஜேல
OHமிகு கண்ணுகை Hவட்கு இலுப்கைபக்குடியூர்
வெகாடுத்த
ரா4சிங்க மிவவெmன்று கூவாய்குயிஜேல!"
இந்தப் புலவரது இன்வெmாரு பகை ப்பு வசm
சம்பிரதாHக் ககைத என்R வசmக்காவிHம். தமிழ்
வெ ாழியில் உகைரOகை யில் இHற்Rப்பட்

முதல் நூல் என்R வெபருகை வெபற்Rது.
பதிவெmட் ாம் நூற்Rாண்டின் முற்பகுதி வகைர,
தமிழில் உகைரOகை நூல், என்R வகைகஜேH
இல்லா ல் இருந்தது. எல்லாம் வெசய்யுளில்தான்
அகை ந்து இருந்தm. இHற்Rப்பட் m.
புலவர்கள் தங்களது விருப்பத்கைத
வள்ளல்களுக்கு அறிவிக்கும்
ல்கள் கூ ,
வெசய்யுளில் இருந்தm. அந்த வகைகச் வெசய்யுள்
சீட்டுக் கவி எmப்பட் து. ஒருவர்.
ற்வெRாருவர்க்குச் வெசால்லும் வெசய்திகள் கூ
வெசய்யுள் அகை ப்பில்தான். விHப்பாக
இருக்கிRதல்லவா? ஆம் இந்தக் கடிதங்கள்
ல்
அல்லது நிருபச் வெசய்யுட்கள் எmப்பட் m.
O து சிவகங்கைகச் சீகை ப் புலவர்தான்
இகைவகளுக்கு ாற்R ாm புதுகை கைHப்
பகை த்தார். வசm Oகை அல்லது உகைரOகை
என்R இன்கைRH இHற்Rமிகைழக்
கண்டுபிடித்தார். இந்த உகைரOகை யில் வந்த
முதல் நூல் வீர ாமுனிவரது "பர ார்த்த
குருக்கள் ககைத” என்R பகை ப்பு என்று
எண்ணப்படுகிRது. ஆmால் அதற்கும் முந்கைதH
முதல் பகை ப்பு "வசm சம்பிரதாHக்

ககைத"Hாகும். இந்த நூல் முதன் முதலில் பர் ா
Oாட்டு ரங்கூனில் வெவளியி ப்பட் தால் தமிழ்
Oாட்டில் அதகைmப் பற்றி அறிந்தவர்கள் மிகச்
சிலர்.
ஒரு Oாள் கா சிவராத்திரி இரவு. சிவகங்கைக
ன்mரும் க்களும் இரவு முழுவதும் விழித்து
இருந்து ஒரு ககைதயிகைmக் ஜேகட்கின்Rmர். அந்தக்
ககைதகைH O து புலவர் வெசால்லுகிRார்.
தமிழகத்தில் உள்ள அகைmத்து ஊர்ப் வெபHர்,
க்கள் வெபHர்ககைள இகைணத்து தல
புராணங்களின் ககைதக் கருக்ககைள வெபHர்ககைள
ஆங்காங்ஜேக புகுத்தி ஆர்வத்து ன் ஜேகட்கும்
முகைRயில் அகைவககைளத் வெதாகுத்துச்
வெசால்கிRார். அந்தக் ககைதயின் இறுதிப் பகுதி:
".... இந்த ட்டும் ரா4 ரீ கர்த்தாக்கள்
கிருகைபயிmாஜேல ஜே கmன் ஜேசர்கைவக்காரன்
வகைக, இவ்வி த்துக்கு வந்து சம்பூரண ாய்
வருஷக் கட் கைள வெகாடுத்து விசாரித்த
முகூர்த்த ாய் வெOல்கைலHப்ப முதலிHார்,
பிரபல ாகி வெபான்mம்பல முதலிHார்புரம்
அபி ாm படியிmாஜேல, Oாவஜேலாகம்

வெபருந்தீவிலுண் ாm பRகைகக்கு Hார்,
வெதாட்டிHபட்டிHார், வெதாழுவூராரர்,
வெகால்லங்குடிHார், சுரசஜேmந்தலார், கட் ார்
குடிHார், கன்mாரிருப்பு 4mங்கள்,
ஈழம்புகைசHார், துலுக்கானிHார், லா புரத்தார்,
பள்ளி
த்தார், பகைRக்குளத்தார், சக்கிலி
வHலார், இப்படி அஜேOகம் வகுப்பு
வெசால்லப்பட் வர்க்கத்து 4mங்கள் எல்லாம்,
அவரவர் குடிக்கும் ஜேகாத்திரத்துக்கும்,
கற்பித்திருக்கிR 4ாதித்வெதாழிகைல முHற்சி
பண்ணிக்வெகாண்டு, ஜே ல் வரம்பு கீழ்வரம்பு
அறிந்து O ந்து வெகாண்டு, சகல பாக்கிHத்து ன்
இருக்கிRார்கள். ஆகைகயிஜேல அகண்
பரிவுகாராm சச்சிதாmந்த பரப்பிரும் ாகிH
ஆதிபரா பரவஸ்துவாm சுவாமி அவர்களுகை H
கிருகைபயிmாஜேல காவிஷ்ணு பிம்ப ாகப்
பூஜேலாகத்திஜேல வந்து அவதரித்து னு
நீதிஜேHாருங்கூ
ண் லாதிபதியும்
அடிஜேHங்ககைள ரகழிக்கின்R இரா4
வர்க்கங்களும், சுகிர்த பரிபாலm
காத்தவலிHராm படியிmாஜேலயும்
பூஜேலாகத்திஜேல ஜேதவாலHம், சிவலிங்கப்

பிரதிஷ்கை , பிரம் ப் பிரதிஷ்கை ,
உபOHmங்கள், கன்னிகாதாmம், அன்m சத்திரம்,
ஆத்திபூகை4, திருப்பணி, ஜேதவதாபிரார்த்தகைm,
தர் த்திHாm ாm தண்ணீர்ப்பந்தல், பிரா ண
ஜேபாசmங்கள், துவாதசி கட் கைள இது முதலாm
நித்திHதாmம் O த்திக் வெகாண்டு வருகிR
படியிmாஜேல...' எm நீண்டு முடிகிRது அந்தக்
ககைத.
இந்தக் ககைதயிகைm ஜேகட்டு கிழ்ந்த ன்mர்
முத்து வடுக Oாதர், புலவருக்கு சாத்தஜேசரி என்R
ஊரிகைm சர்வ ான்H ாக வழங்கி உதவிmார்.
அந்த ஊரிகைm ஜேOரில் வெசன்று பார்கைவயிட்டு
வந்த புலவர் ன்mரி ம் இந்தப் பாட்டிகைm
பாடிmார்.
"வெகாம்பிரண்டும் இல்லாத ஜே ாகைளக் கண் ாய்
குளக்காலும் இல்லாத சாத்தஜேசரி
வம்புபண்ணிப் வெபருங்ககைரHான் வெவட்டும்
வாழ்க்கைகக்கு உதவாத உவட்டுப் வெபாட் ல்..."
அதற்கு ஜே ல் புலவரது பா கைலக் ஜேகட்க
விரும்பாத ன்mர், உ ஜேm த து பிரதானிகைH
அகைழத்து வளம் மிக்க ஊர் ஒன்றிகைmப்

புலவருக்குப்பட் Hமிட்டு வெகாடுக்கு ாறு
வெசய்தார். திருப்பூவண Oாதர் உலா பாடிH
கந்தசாமிக் கவிராHகைரயும் இந்த ன்mர்
ஆதரித்துப் ஜேபாற்றிmார்.
இந்த ன்mகைர அடுத்து சிவகங்கைக அந்நிH
ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆளாகிHது. அடுத்து கி.பி.17801801 வகைர ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரும், விகைசH
ரகுOாதப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரும் ஆட்சி
பீ த்தில் அ ர்ந்திருந்தmர். பிR துகைRகளில்
அவர்கள் ஒரளவு சிRந்த பணிககைளச் வெசய்த
ஜேபாதிலும், அவர்களது ஆட்சிக் காலத்தில்
சிவகங்கைகச் சீகை யில் நிலவிH அரசிHல்
குழப்பங்களுக்கிகை யில் அந்த ஆட்சிHாளர்கள்
எந்த அளவிற்கு தமிழுக்குத் துகைணHாக
இருந்தmர் என்பகைத வெதரிவிக்கக் கூடிH
ஆவணங்கள் கிகை க்கவில்கைல.
அடுத்து கி.பி.1801 இறுதியில் சிவகங்கைகச் சீகை
தன்mாட்சி நிகைலகைH இழந்து 4மீன்தாரிHாக
ாற்Rப்பட் து. இந்த புதிH அரசிHல்
அகை ப்பின் முதல் 4மீன்தாராகப் பதவி ஏற்Rவர்
பகை
ாத்துார் வெகளரிவல்லபத் உகை Hாத்

ஜேதவர் கி.பி. 1829-ல் வகைர இவரது ஆட்சி
நீடித்தது. இவகைரப் பற்றிH சில தனிப்பா ல்கள்
வழக்கில் உள்ளm. ஆmால் அகைவககைளப்
பாடிH புலவர்களது வெபHர்கள் அறிHத் தக்கதாக
இல்கைல.
தmக்குப் பிRகு பிரளHம் ஏற்படும் என்று பிரஞ்சு
Oாட்டு ன்mர் பதிmான்காவது லூயி
வெதரிவித்ததாக ஐஜேராப்பிH வரலாற்றில் ஒரு
வெசய்திக் குறிப்பு உண்டு. அகைதப் ஜேபால இந்த
ன்mர்களது ஏழு கைmவிகளில் மூன்று
கைmவிகளுக்கு குழந்கைதகள் இல்கைல. எஞ்சிH
Oான்கு கைmவிகள் மூலம் ஆறு வெபண்கள்
வாரிசாக இருந்தmர். என்Rாலும் அவர்கள்
புRக்கணிக்கப்பட்டு இRந்த வெகளரி வல்லபத்
ஜேதவரது உ ன்பிRந்த ஒய்Hாத் ஜேதவரது கmாm
முத்துவடுகmாத ஜேதவர் 4மீன்தாராக நிH mம்
வெசய்Hப்பட் ார். இதன் காரண ாக துகைர,
வெசன்கைm லண் ன், ஆகிH Oகர்களில் உள்ள
நீதி ன்Rங்களில் கி.பி.1832 முதல் தாக்கல்
வெசய்Hப்பட் ஏராள ாm உரிகை யிHல்
வழக்குகள், முகைRயிடு ஜே ல்முகைRயீடு,
இறுதிமுகைRயிட்டு தீர்ப்புகைர என்R வகைகயில்

கி.பி. 1898 வகைர நீடித்த காரணத்திmால்
சீகை யின் வெபாருளாதாரமும், சீகை யின் உரிகை
வெகாண் ாடிHவர்களது வசதியும் மிகவும்
பாதிக்கப்பட் து. எது எப்படி இருந்தாலும்
ஆண்டு ஜேதாறும் கும்வெபனி அரசுக்கு ஜேபஷ்குஷ்
வெதாகைகHாக ரூ. 2.58,640,14,00 வெசலுத்திHாக
ஜேவண்டும். 4மீன்தார் உரிகை Hாருக்கு என்R
விmாவிற்கு உறுதி வெசால்லக் கூடிH நீதி ன்Rத்
தீர்ப்புகள் ாறி ாறி வெவளி
வந்துவெகாண்டிருந்ததால் குடிகளி மிருந்து வெபR
ஜேவண்டிH தீர்கைவ வசூல் சரிவர
Oகை வெபRவில்கைல. இந்த இக்கட் ாm
சூழ்நிகைலயில் சிவகங்கைக 4மீன்தாரிகைHத்
தனிHார்களி ம் குத்தகைகக்கு விடும் நிகைல
ஏற்பட் து. கி.பி.1864 முதல் 1877 வகைர
4மீன்தாரிHாக இருந்த ராணி காத்த Oாச்சிHார்,
கும்வெபனிHாருக்குத்தவகைண வெதாகைககைH
(Thucidides) ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைககைHச் வெசலுத்தும்
பிரச்சகைmகைHச் ச ாளிக்க திரு கிருஷ்ண சாமி
வெசட்டிக்கு 4மீன்தாரிகைH குத்தகைகக்கு 1.6.1877-ல்
கைகவெHழுத்திட்டுக் வெகாடுத்தார்.[3]

இரண் ாவது முகைRHாக சிவகங்கைக 4மீன்தாரி
23.5.1887-ல் ஐஜேராப்பிH பிரமுகர்களாm ராபர்ட்
ஜேகார் ன், வெ4.வெரHான், இ.எப்.ஸ்ராmாக் என்R
மூவருக்கும் 4மீன்தாரி, வெபரிH சாமித் ஜேதவர்
எmR உகை Hmத் ஜேதவரால் இருபத்து இரண்டு
ஆண்டுகள் தவகைm குத்தகைகக்கு
வெகாடுக்கப்பட் து.[4] ஜே ஜேல கண் இரு
4மீன்தார்களுக்கும் முன்mர். கி.பி.1859-ல்
4மீன்தாராm ஜேபாதகுரு சாமித் ஜேதவர் ககைலகள்,
இலக்கிHங்களில் சிRந்த ஈடுபாடு உகை Hவராக
இருந்தார். பழுத்த ரம் ஜேOாக்கித்தாஜேm
பRகைவகள் வரும். இவர் தமிழ்ப் புலவர்ககைள
ஆதரித்து உதவிmார் எmத் வெதரிH வருகிRது. நீல
வானிஜேல வெOகிழ்ந்த நிR ாற்Rம் ஜேபால
அகை ந்த இந்த இளம் 4மீன்தாரது
தமிழ்ப்பணிக்கு கட்டிHம் கூறுவதாக அகை ந்து
இருப்பது இவர் மீது பா ப்பட்டு உள்ள காதல்
இலக்கிHம். " ன்mர் ஜேபாதகுரு பார்த்திபன்
காதல்" என்R இனிH சிற்றிலக்கிHம். காதல்
சுகைவகைH வி தமிழ்ச் சுகைவ ததும்பி வழியும்
தமிழ் பகை ப்பு. சிவகங்கைக அரண் கைmயில்

அரங்ஜேகறிH ககை சித் தமிழ் இலக்கிHம்
அதுஜேவ.
இதகைmப் ஜேபான்ஜேR சிவகங்கைகச்
4மீன்தார்களது ஆட்சியின் வெபாழுது,
"சிவகங்கைக ஜேவங்கைகக் கும்மி" என்று
சிற்றிலக்கிHம் ஒன்றும் இHற்Rப்பட் தாக
வெதரிகிRது.
1. ↑ சிவகங்கைக ச ஸ்தாm பதிஜேவடுகள்.
2. ↑ Inam Fair Registers in the Sivangangai
Collector's Office
3. ↑ Annasamy Ayyar - Sivagangai its origin and
litigations (Thucidides) 1898)
4. ↑ Zamindars Agreement Deed. dt. 23.5.1857

12. ஜேவண்டும் விடுதகைல
எங்கும்
இந்த நூற்Rாண்டின் வெதா க்கத்தில் Oாடு
முழுவதும் ஆங்காங்கு பிரிடிஷ் அரசிmருக்கு
எதிராm பல கிளர்ச்சிகள் துளிர்விட் m.
அகைவகளில் சில தனி Oபர்களது பHங்கரச்
வெசHல்களாக பரி ளித்தm. தமிழ்Oாட்டில்
வெதன்காசி ரயில் நிகைலHத்தில் ககைலக் ர் ஆஷ்
என்பவகைர வாஞ்சிOாதன் என்R இகைளஞன்
துப்பாக்கிHால் சுட்டுக் வெகான்R நிகழ்ச்சியிகைm
எடுத்துக்காட் ாகக் வெகாள்ளலாம். ஆmால்
ஜே ாகன்தாஸ் கரம் சந்த் காந்தி இந்திH ஜேதசிH
இHக்கத்தின் தகைலகை கைH ஏற்Rதும், இத்தகைகH
வன்முகைRயில் இருந்து விலகி க்கள்
கட்டுப்பாட்டு னும், ஒற்றுகை யு னும்
கிளர்ச்சிகளில் பங்கு வெகாள்ளும் பண்பாடு
ஏற்பட் து.
இதற்குச் சிRந்த சான்Rாக கி.பி.1920-ல் O ந்த
கிலாபத் இHக்கம். இந்த இHக்கம் Oாட்டின்

சிறுபான்கை Hரில் வெபரும்பான்கை Hராm
இஸ்லாமிHர்ககைளயும், அகைணத்தவாறு
OாடுதழுவிH ஜேபரிHக்க ாக அந்தக் கிளர்ச்சி
Oகை வெபற்Rது. இதகைmவெHாட்டி வ க்ஜேக
இருந்து முகம் து அலி சஜேகாதரர்கள்
தமிழ்Oாட்டில் சுற்றுபHணம் வெசய்துஆதரவு
திரட்டிmர். அப்வெபாழுது அவர்கள் சிவகங்கைகச்
சீகை யில், இகைளHான்குடி, ாmா துகைர,
சிவகங்கைக ஆகிH ஊர்களில் வெபாதுக்
கூட் ங்களில் உகைரHாற்றிmர். பிரிட்டிஷ்
அரசின் வெகாடுகை களுக்கு எதிராக
வந்ஜேத ாதரம், அல்லாஹூ அக்பர் என்R
ஜேகாஷங்கள் எங்கும் எதிவெராலித்தm. என்Rாலும்
அஜேத ஆண்டு, தர் புரியில் இருந்து வந்த
சுப்பிர ணிH சிவா, காகைரக்குடி ஜே ல ஊரணிக்
ககைரயில் பாரத ாதா ஆசிர த்கைத அகை த்து
வெசHல்பட் வெபாழுதுதான் சிவகங்கைகச் சீகை
எங்கும் இந்திH ஜேதசிH காங்கிரஸ் பற்றியும்,
காந்திHடிகள் பற்றியும் க்கள் ஈடுபாடு
வெகாள்ளத் வெதா ங்கிmர். பத்திரிகைககள்,
வாவெmாலி ஜேபான்R விளம்பர சாதmங்கள்
இல்லாத அந்தக் காலத்தில், திHாகி சுப்பிர ணிH

சிவாவும் அவரது Oண்பர்களும் கால்Oகை Hாக
பல ஊர்களுக்கும் வெசன்று காங்கிரஸ் இHக்கம்
பற்றிH பிரசாரத்கைத ஜே ற்வெகாண் mர்.
பிராம் ணர், Oகரத்தார், Oாட் ார், அம்பலக்காரர்,
ஜேதவர், உகை Hார், ஆதி திராவி ர், இஸ்லாமிHர்,
கிறித்தவர் என்R அகைmத்து சமூகத்திmரும்,
விவசாயிகள் வெOசவாளர்கள், வணிகர்,
வெபாற்வெகால்லர் என்R பல்ஜேவறு
வெதாழில்துகைRயிmரும் Oாட்டுப் பற்று ன்
காங்கிரஸ் இHக்கத்தில் பங்கு வெகாண்டு
வெதாண் ாற்றிmர். வெவள்கைளHரது
ஆதிக்கத்தினின்றும் Oாட்கை விடுதகைல வெபRச்
வெசய்வதற்கு பாடுப உறுதிபூண் mர். கி.பி.
1923-ல் சுப்பிர ணிH சிவா, ரா4ாஜி ஆகிஜேHார்
இகைளHான்குடி, ாmா துகைர ஜேபான்R
ஊர்களில் தீவிர பிரச்சாரத்கைத ஜே ற்வெகாண் mர்.
அ ராவதி புதுர் ராH.வெசாக்கலிங்கன் காகைரக்குடி
வெசா.முருகப்பா, சா.கஜேணசன் ஆகிH Oகரத்தர்
இகைளஞர்கள் கி.பி.1925-ல் இந்திH ஜேதசிH
காங்கிரசின் வெதாண் ர்களாக ாறிmர்.

அடுத்து தமிழக சுற்றுப் பHணத்தின் வெபாழுது
காந்திHடிகள் சிவகங்கைகச் சீகை க்கும் வருகைக
தந்தார். திருப்புத்துார் காகைரக்குடி
ஜேதவஜேகாட்கை ஆகிH ஊர்களில் க்கள்
வெபருந்திரளாகக் கூடி வரஜேவற்Rmர் வழியில்
சிராவHல் கிரா த்தில் திரு. ப.ஜீவாmந்தம், திரு.
வெபா.திரிகூ சுந்தரம் பிள்கைளயும் O த்தி வந்த
ஏகைழ ாணவர் பள்ளிக்கும் வருகைக தந்து திரு.
ஜீவாmந்தம் அவர்களது வெதாண்கை ப்
பாராட்டிmார். காந்திHடிகளது பHணம்
சுருக்க ாக இருந்தது. க்களது mத்தில்
இந்திHக் காங்கிரசின் இHக்கம் பற்றிH
அழுத்த ாm தாக்கத்கைதயும் ஏற்படுத்திHது.
கதர்துணி நூற்பு, கதராகை அணிதல், துவிலக்கு
ஜேபான்R கிரா நிர் ாணத்திட் ங்களில் மிகவும்
ஒன்றிHவர்களாக சிவகங்கைகச் சீகை
க்கள்
ாறிmர்.
வெதா ர்ந்து சீகை வெHங்கும் காங்கிரஸ்
வெதாண் ர்கள் ஒத்துகைழHாகை இHக்கம்,
அதகைm அஹிம்கைச வழியில் O த்திக்
காண்பிப்பது பற்றிH பிரச்சாரம் வெசய்தார்.
காந்திHடிகள் தண்டி Hாத்திகைர வெசன்று

சட் த்திற்கு புRம்பாக கைகது வெசய்Hப்பட்டு
ஏRவா ா சிகைRயில் அகை க்கப்பட் ார்.
இதகைm வெதா க்க ாக வெகாண்டு Oாடு
முழுவதும் க்கள் சிmந்து எழுந்தmர். பக்கத்தில்
உள்ள ஜேவதாரண்Hத்தில் ரா4ாஜி தகைலகை யில்
O க்க இருந்த உப்புச் சத்திHாக்கிரகத்தில் கலந்து
வெகாள்ள நூற்றுக்கணக்காm வெதாண் ர்கள்
சிவகங்கைகயில் இருந்து புRப்பட் mர். ஆmால்
அவர்கள் அகைmவரும் திருச்சிHருஜேக தடுத்து
நிறுத்தப்பட் mர்.
இதmால் 1931-ல் இந்திH ஜேதசிH காங்கிரஸ்
அறிவித்த அந்நிH துணி எதிர்ப்பு, கள்ளுக்ககை
றிHல், தனிOபர் சத்திHாக்கிரகம் ஆகிH
திட் ங்களில் கணிச ாm வெதாகைகயிmர் கலந்து
வெகாண்டு சிகைRககைள நிரப்பிmர். ஜேதசிH
இHக்கத்தில் பங்கு வெகாண் தற்காக ஓராண்டு
சிகைRத் தண் கைm வெபற்Rமுதல் Oகரத்தார் என்R
வெபருகை அ ராவதி புதுரர்
ராH.வெசாக்கலிங்கன்அவர்களுக்கு 9.9.1932-ம்
ஜேததி கிகை த்தது. இதகைmப் ஜேபான்ஜேR, அந்நிHத்
துணி றுப்பு, இHக்கத்தில் சிRப்பாm பங்கு
வெகாண் வெபருகை , திருப்புத்துார் முஸ்லிம்

வெபரு க்ககைளச்சாரும். திருப்புத்துர் ற்றும்
காகைரக்குடி ஆகிH ஊர்களில் அந்நிH Oாட்டுத்
துணிககைள விற்பகைm வெசய்யும் துணிக்ககை கள்
இல்லாததால், திருப்புத்தூர் முஸ்லிம்கள்,
ஒருகுழுவாக துகைரக்கு வெசன்று அங்குள்ள
வெபரிH 4வுளி நிறுவm ாm ஹாஜி. மூஸா.ஜேசட்
4வுளி ககை முன்mர் றிHல் O த்திmர்.
சிவகங்கைக நீதி ன்Rத்தில் பணிபுரிந்த Oான்கு
அலுவலர்கள் தங்களது பணிககைள துRந்து
அலுவலகத்கைத விட்டு வெவளிஜேH வந்தmர்.
சிவகங்கைக, காகைரக்குடி, இகைளHான்குடி,
புதுவHல் ஆகிH ஊர்களில் உள்ள கள்ளுக்ககை ,
சாராHக்ககை வாயில்களில் நின்று ஜேதசிHத்
வெதாண் ர்கள் றிHல் வெசய்தmர். துவிகைm
வாங்கி அருந்த ஜேவண் ாம் எm குடிகாரர்ககைளக்
ஜேகட்டுக் வெகாண் mர். ஆmால்
காவல்துகைRயிmர் வெதாண் ர்ககைள
கைOHப்புகை த்தது ன் சிகைRகளில் தள்ளி
அகை த்தmர். இந்த அகிம்சா ஜேபாராட் ம்
வெபாது க்களி த்தில் Oல்ல தாக்கத்கைத
ஏற்படுத்திHது. இந்தக் கள்ளுக்ககை
றிHல்
ஜேபாரில் ஜேக.வி.ஜேசதுரா ச்சந்திரன்,

ஜேக.சுந்தரரா4ன், ஜேக.இரா சாமி, பி.சுப்பிர ணி,
அ.சதாசிவம், மு. ாணிக்கம், இ.இபுராகிம்,
எஸ்.இபுராகிம் கனி, முகைகதீன் பாய், பாவலர்
மூக்கைகHா, வெதாண் ர் O ரா4ன்,
ஜேச.சுப்பரா ன், வக்கீல் இரா னு4ம் ஐHங்கார்,
எம்.எஸ்.ஆர்.சுப்பிர ணிHம் பில்லுர் சித்தாண்டி
உகை HOாதபுரம் ருதப்பக் ஜேகாmார், கணபதி
ஜேசர்கைவ ஆகிஜேHார் கலந்து வெகாண் mர்.
இதற்கிகை யில் காந்திHடிகள் கி.பி.1934-ல்
சிவகங்கைகப் பகுதிக்குச் சுற்றுப் பHண ாக
வந்தார். பாகஜேmரி ஆர்.வி.சுவாமிOாதன்
அவர்களது விருந்தாளிHாக பாகஜேmரியில்
தங்கிmார். சிவகங்கைகயில் ஜேகாகஜேல ன்Rம்,
அருகில் O ந்த வெபாதுக் கூட் த்தில் ஜேபசிmார்.
அப்வெபாழுது அவர் மீது வீசப்பட் சிறிH கல்
ஒன்றிகைm ரூ.225/-க்கு ாணிக்கம் ஜேசர்கைவ என்R
ஒரு ஜேதசபக்தர் ஏலத்திற்கு எடுத்தார். அடுத்து,
ஏகைழ ாணவர் இலவச விடுதியிகைm
சிவகங்கைகயில் O த்தி வருவது ன் அதில்
அரிசm ாணவர்ககைளயும் ஜேசர்த்து உதவி
வருகின்R சிவகங்கைக 4மீன்தார் துகைரசிங்க
ரா4ா அவர்ககைளயும், அரிசmங்களுக்கு

வெதாண்டு வெசய்து வரும் Oாகு ஆசாரி
என்பவகைரயும் காந்திHடிகள் பாராட்டிmார்.
இகைளHான்குடி பகுதி க்கள் காந்திHடிகளது
கிரா நிர் ாmத் திட் ங்களில் மிகுந்த ஈடுபாடு
வெகாண் mர். கருசா. காதர்பாட்சா ராவுத்தர்
என்பவர் 233 கிரா ங்களில் கிரா க் காங்கிரஸ்
கிகைளககைள ஏற்படுத்திHது ன், வெபண்கள் கதர்
நூற்புத் திட் த்கைத வெபரு ளவில் கைகக்
வெகாள்ளு ாறு வெசய்தார். அத்து ன்
இகைளHான்குடியில் கிரா விவசாயிகள் ாOாடு
ஒன்றிகைmயும் கூட்டிmார். இந்த ாOாட்டிற்கு
ஆச்சார்Hா.என்.ஜி. வெரங்கா தகைலகை
தாங்கிmார்.
இதகைm வெதா ர்ந்து கி.பி.1938-ல்
இகைளHான்குடியில் பசும்வெபான்
முத்துரா லிங்கத் ஜேதவர் அவர்களது முHற்சியில்
அரசிHல் ாOாடு ஒன்றும் கூட் ப் வெபற்Rது.
கதர் நூற்பில் விகைரவாகவும் கூடுதலாகவும்
நூற்கும் முகைRயில் புதிH
அம்பர்சர்க்காகண்டுபிடிக்கப்பட் கைத அறிந்து,
இகைளHான்குடி பாட்சா ராவுத்தர் என்பவர் த து
வெசாந்த வெசலவில் ஜேகாகைவக்கு வெOசவாளி

ஒருவகைர அனுப்பிகைவத்து அம்பர்சர்க்காவில்
பயிற்சி வெபRச்வெசய்யு ாறு உதவி, அவர் மூலம்
அந்த வட் ார க்களுக்கு அம்பர் சர்க்கா பயிற்சி
வழங்க ஏற்பாடுகள் வெசய்தார்.
ஜேதவஜேகாட்கை யில் காங்கிரஸ் வெதாண் ர்களது
ாOாடும் இந்த ஆண்டில் O த்தப்வெபற்Rது.
1939-ம் வரு ம் வெ4ர் ன் Oாட்டு பாசிஸ்ட்
சர்வாதிகாரி ஹிட்லர் பக்கத்து Oா ாm ஜேபாலந்து
Oாட்கை ஆக்கிரமித்துக் வெகாண் து ன்
விகைரவில் வெபல்ஜிHம் ற்றும் பிரான்ஸ்,
ஸ்வெபயின் Oாடுககைளயும் பிடித்தது, இங்கிலாந்து
வெ4ர் னி Oாட்டின் மீது ஜேபார்ப் பிரக mம்
வெசய்தது. தmது அணியில் அவெ ரிக்க
ஆஸ்திஜேரலிH அரசுககைளயும் இகைணத்துக்
வெகாண் து. இங்கிலாந்து Oாட்டின் இந்திH
அரசுப் பிரதிநிதிHாm கைவஸ்ராய், இந்திHாவும்,
இங்கிலாந்தின் அங்கம் என்R முகைRயில் அந்த
இரண் ாவது உலகப் ஜேபாரில் இகைணந்து
விட் தாக அறிவிக்கும் சில ஜேபார்க் கால
O வடிக்கைகககைள 24.9.1939-ல் அறிவித்தார்.
ஜேபார்க்கால O வடிக்கைகககைளச் வெசம்கை Hாக
வெசHல்படுத்த இந்திH பாதுகாப்புச் சட் த்கைத

அ ல்படுத்திmார். இந்திHாவின் ாநிலங்கள்
அகைmத்திலும் அப்வெபாழுது இHங்கி வந்த
ஜேதர்ந்வெதடுக்கப்பட் அரசுககைள வெசHலிழக்கச்
வெசய்தார்.
இதகைmக் கண்டித்து இந்திH ஜேதசிHக்
காங்கிரஸின் அகை ச்சரகைவகள் அகைmத்தும்
பதவி விலகிm. ஆத்திர கை ந்த க்ககைளயும்
ஆர்ப்பாட் ம், ஜேவகைல நிறுத்தம் வெசய்த
பாட் ாளிககைளயும் அரசாங்கம் சிகைRகளில்
அகை த்தmர். காந்திHடிகள் சட்
றுப்பு
இHக்கத்கைத வெதா ங்கிmார். சிவகங்கைகச்
சீகை வெHங்கும் 1940-41-ல் தனிOபர்
சத்திHாக்கிரகத்தில் நூற்றுக்கணக்காஜேmார்
ஈடுபட் mர். இவர்களில் குறிப்பி த்தக்கவர்கள்
டி.புதுார் வெபா.சுப்பிர ணிHன், சிவகங்கைக
ஜேக.இரா சாமி, பாகஜேmரி ஆர்.வி.சுவாமிOாதன்,
மிளகனூர் சாமிHார் என்R இரா சாமி,
ாmா துகைர காசி, திருப்புவmம் அஜேHாத்தி
வில்லாயுதம், ஒரியூர் வெசாக்கலிங்கம் அம்பலம்,
காகைரக்குடி அபிசினிHா Oாச்சிHப்பன்,
ஜேதவஜேகாட்கை டி.ஆர்.அருணாசலம் ஆகிஜேHார்.
"வங்கியில் பணம் ஜேபா ாஜேத, பட் ாளத்தில்

ஜேசராஜேத, யுத்த நிதிக்கு பணம் வெகாடுக்காஜேத"
என்R முழக்கம் Oாடு முழுவதும் எதிவெராலித்தது.
இதmால் பீதிHகை ந்த ஆங்கில அரசு க்களது
தகைலவர்களாm இந்திH ஜேதசிHக் காங்கிரஸ்
தகைலவர்களது ஒத்துகைழப்கைப வெபறுவதற்கு
ஜேபச்சுவார்த்கைதகள் O த்திm. ஆmால் Oாட்டு
க்கள் தன்mாட்சி வெபறுவதற்காm அடிப்பகை
எதுவும் அகைவகளில் இல்கைல. ஆதலால் 8.8.1942ல் பம்பாயில் வெ ளலாm அபுல் கலாம் ஆசாத்
தகைலகை யில் கூடிH ஜேதசிHக் காங்கிரஸ்
'வெவள்கைளHஜேm வெவளிஜேHறு' என்R
தீர் ாmத்கைத பகிரங்க ாக அறிவித்தது.
ஆத்திர கை ந்த அரசாங்கம் காந்திHடிகள், அபுல்
கலாம் ஆஸாத், 4வஹர்லால் ஜேOரு, வல்லபாய்
பஜே ல், இராஜே4ந்திர பிரசாத் ஆகிH க்கள்
தகைலவர்ககைள கைகது வெசய்து சிகைRயில்
அகை த்தது. இதmால் Oாடு முழுவதம்
வெகாந்தளித்தது.
சிவகங்கைகச் சீகை யில் இதன் எதிவெராலி மிகவும்
தீவிர ாக இருந்தது. சிவகங்கைக Oகரில் 9.8.1942ம் ஜேததிHன்று முழு ககை Hகை ப்பு O ந்தது.
அடுத்து வெசய்H ஜேவண்டிH அரசு எதிர்ப்பு,

O வடிக்கைககள் பற்றிH திட் ம் தீட்டிH ஊழிHர்
திரு. ஜேக.வி.ஜேசதுரா ச்சந்திரனும் ற்றும்
வெதாண் ர்களும் அன்று இரவு கைகது
வெசய்Hப்பட் mர். வெதா ர்ந்து பல ஊழிHர்கள்
கைகது. என்Rாலும் ஆங்காங்கு வெவள்கைள
அரசுக்கு எதிராக க்ககைள கிளர்ந்து எழு ாறும்
இந்திH அரசுக்கு எதிராக வெவளியீடுகளும்,
சுற்Rறிக்கைககளும் க்களிகை ஜேH பரப்பப்பட்டு
க்ககைள அந்நிH அரசுக்கு எதிராகக் கிளர்ந்து
எழு ாறு ஜேகட்டுக் வெகாள்ளப்பட் து.
அப்வெபாழுது சிவகங்கைக 4மீன்தார் ஜேகார்ட் ஆப்
வார்டு வெபாறுப்பில் இHங்கிHது.
இகைளஞர்களாக இருந்த 4மீன்தாரரது க்கள்
சண்முக ரா4ாவும் சுப்பிர ணிHரா4ாவும்
ஜேதசிHத் வெதாண் ர்களுக்கு கைRமுக ாக பல
உதவிககைள அளித்து வந்தmர். 4மீன்தாரது
அலுவலக கைசக்ஜேலாஸ்கை ல் அச்சுHந்திரமும்,
அரண் கைm ரிவால்வார் ஒன்றும் ஜேதசிHத்
வெதாண் ர்கள் பHன்பாட்டில் இருந்தm
என்Rால், ஜே லும் விரிவாக அவர்களது உதவிகள்
பற்றி வகைரH ஜேவண்டிHது இல்கைலHல்லவா!

இவ்விதம் சிவகங்கைகயில் உருவெவடுத்த புரட்சி
இHக்கம் காகைரக்குடி, ஜேதவஜேகாட்கை ,
திருஜேவகம்பத்து ஆகிH ஊர்களில் தீவிர
நிகைலககைள அகை ந்தm. 17.8.1942-ல்
வெதாண் ர்கள் க்ககைளத் திரட்டி அரசாங்க
எதிர்ப்பு ஊர்வலங்கள் O த்திmர். இவர்கள் மீது
ஜேபாலீசார் சுட் mர். காகைரக்குடியில் ஒருவர்
உயிர்துRந்தார். ஜேதவஜேகாட்கை யில் கிருஷ்ணன்
தர் ரா4ன் என்R இரு இகைளஞர்களும்,
வள்ளிHம்கை என்R மூதாட்டியும் சுட்டுக்
வெகால்லப்பட் mர். ஜேதவஜேகாட்கை நீதி ன்Rம்,
திருஜேவகம்பத்து தாலுகா கச்ஜேசரி, 4மீன்
களஞ்சிHம் ஆகிHகைவகளுக்கு
திகைவக்கப்பட் m. வெதாண் ர்கள் 24.8.1942-ம்
ஜேததி பmங்குடி O ரா4புரம் ரயில்
நிகைலHத்திற்கு தீ கைவத்து தகர்த்தmர். இந்த
நிகழ்வுககைள அடுத்து ஜேதவஜேகாட்கை
வக்கீல்கள் முகுந்தரா4 ஐHங்கார், முத்துச் சாமி,
வல்லத்தரசு ஆகிஜேHாரும், வள ாவூர்
இரா கிருஷ்ணத் ஜேதவர், திருOாவுக்கரசு
வெசட்டிHார், ஆர்.வி.சுவாமிOாதன், இரவிஜேசரி
O ரா4ன், சின்m அண்ணா கைல, திHாகி

கண்ணுச்சாமி அம்பலம் ஆகிHவர்கள் சிகைRயில்
அகை க்கப்பட் mர்.
இந்த அக்கிர O வடிக்கைககளால் ஆறுதல்
அகை Hாத அன்கைRH அரசாங்கம், ஜேதசிHத்
வெதாண் ர்களாm சிவகங்கைக ஜேக.இரா சாமி,
சிவகங்கைக பி.சுப்ர ணிHன் ஆகிHவர்ககைளக்
கண் இ த்தில் சுட்டுக் வெகால்லு ாறு
உத்திரவிட் து. பாதிக்கப்பட் கிரா ங்களில்
உள்ள வெபண் ணிகளி ம் மிருகத்தm ாக
O ந்து வெபண்கை க்கு பழியும் பாதகமும்
ஜேசர்க்கும் பணியில் ஜேபாலீஸ் ஈடுபட் து.
ஊர்கள் ஜேதாறும் ஜேதசிH இHக்கத்தில்
ஈடுபட் தற்காக, ஊர் க்களி ம் வெ ாத்த ாக
கூட்டு அபராதத் வெதாகைக என்R தண் த்
தீர்கைவகைH வசூலித்தது. இப்படி
வசூலிக்கப்பட் து ரூ.2,93.000/- எmக்
குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
O து Oாட்டில் ஜேவறு எங்குஜே O ந்திராத
வகைகயில் இரா Oாதபுரம் சீகை ,
திருவா கைmக்கு அடுத்து சிவகங்கைகச்
சீகை யில்தான் இந்த வெவள்கைளHஜேm

வெவளிஜேHறு இHக்கம் மிகவும் தீவிர ாm வெபாது
க்களது ஆஜேவசம் மிக்க இHக்க ாக
பரி ளித்துள்ளது. இந்த சீகை
க்கள்
Oாட்டுப்பற்று னும், வீர Rவரது வழியில்
நின்று ஜேதசத் வெதாண்டிற்கு தங்ககைளப்
பரிபூரண ாக அர்ப்பணித்து இருப்பகைத
வரலாற்றில் காண முடிகிRது.
இதந்தரு கைmயினிங்கி இ ர்மிகு
சிகைRப்பட் ாலும், பதந்திருவிரண்டு ாறி பழி
மிகுத்து இழிவுற்Rாலும், விதந்தரு ஜேகாடி
இன்mல் விகைழந்வெதகை அழித்திட் ாலும்,
சுதந்திர ஜேதவி நின்கைmத் வெதாழுவகைத
Rக்கிஜேலன் என்று பாடி கைRந்த பாரதியின்
வாக்கினுக்குரிH வீரவடிவங்களாக வரலாறு
பகை த்து வாழ்ந்து கைRந்தவர்கள் இந்தச் சீகை
க்கள். O து Oாட்டு விடுதகைலக்குப் ஜேபாராடிH
இந்த திHாகிகளில் சிலர் இன்னும் Oம்மிகை ஜேH
வாழ்ந்து வெகாண்டு இருக்கின்Rmர். அவர்களுக்கு
O து Oன்றி நிகைRந்த வணக்கங்கள் என்றும்
உரிHது.

13. சிவகங்கைக வரலாற்கைR
சீரழித்த நூல்கள்
1. சிவகங்கைக அம் ாகைm
தமிழ்Oாடு அரசு பதிப்பு (Thucidides) 1954), வெசன்கைm.
Oாஜே ாடி இலக்கிHம் என்R வகைகயில்
சிவகங்கைக அம் ாகைmயில் வரலாற்றுக்கு
வெதா ர்பு இல்லாத எத்தmஜேHா வெசய்திகள்
வெசால்லப்பட்டுள்ளm. அகைவககைள எல்லாம்
இலக்கிHத்தின் ககைதப் ஜேபாக்கிற்காக
இகைணக்கப்பட்டுள்ளகைவ எmப் புRக்கணித்து
விட் ாலும் சில முக்கிH ாm பகுதிகள்
வரலாற்றிற்கு முரணாக ட்டு ல்லா ல் இந்த
நூலின் வரலாற்று OாHகர்களாm ராணி
ஜேவலுOாச்சிHாருக்கும் அவரது பிரதானிகளாm
ருது ஜேசர்கைவக்காரர்களுக்கும் தீராத பழி
ஏற்படுத்தும் பாங்கில் அகை ந்திருப்பது இங்கு
சுட்டிக்காட் ப்ப ஜேவண்டிHதாகும்.

அ. ருது சஜேகாதரர்கள் ன்mர்
முத்துவடுகOாதரது ஆட்சியின் வெபாழுது, (Thucidides) கி.பி.
1750-72) சிவகங்கைக அரண் கைmப் பணியில்
அ ர்ந்தவர்கள். கி.பி.1780-ல்
ராணிஜேவலுOாச்சிHார் சிவகங்கைககைH ஆற்காட்டு
Oவாப்பி மிருந்து மீட்டு அவர் ஆட்சிகைHத்
வெதா ங்கிHவெபாழுது அவர்கள் இருவகைரயும்
பிரதானிகளாக நிH mம் வெசய்தார் என்பது
வரலாறு.
கி.பி.1772-ல் Oவாப்பும் கும்வெபனிHாரது
பகை களும் இகைணந்து சிவகங்கைகச் சீகை ஜே ல்
பகை எடுத்து வந்தmர்.காகைளHார் ஜேகாவில்
ஜேகாட்கை ப் ஜேபாரின் வெபாழுது 25.6.1772-ல்
குண் டி பட்டு ன்mர் முத்துவடுகOாதர் திHாகி
ஆmார் என்பது வரலாறு. (Thucidides) பார்க்க:
தமிழ்Oாடு ஆவணக்காப்பக ஆவணம்:)
ஆmால் சிவகங்கைக அம் ாகைmயில் (Thucidides) பக்கம் 127)
" ாதுதகைmக் கைகப்பிடித்து வாவெவளிஜேH
என்Rகைழத்து
வரஜேவ உள் ண் பத்து வாச வெவளி மூகைல

தன்னில
உர ாய் வரும்வெபாழுது உபாHமுள்ள
கம்வெபனிHார்
........கலீவெரmஜேவ சுட் ாஜேm பூரிதுகைர
கப்பித்தான் சுட் குண்டு கன்னிHர்க்கும்
ன்mருக்கும்
ஒப்பிகைலHாய்ப்பட்டு ஊடுருவிப் பாய்ந்ததுஜேவ"
ஜேபாரிஜேல வீர ரணம் அகை ந்து வெபான்Rாப்
புகழ்வெபற்R முத்து வடுகOாத ன்mரது
திHாகத்கைதச் சிறுகை ப்படுத்தும் வரிகள் இகைவ.
ஆ. ருது சஜேகாதரர்கள் ன்mர் முத்து
வடுகOாதரது அரண் கைmப் பணிHாளராகத்தான்
இருந்து வந்தmர்.
சிவகங்கைக அம் ாகைm (Thucidides) பக்கம் 122)
" ன்mவmார் முத்து வடுக துகைர தம்மி மும்
தன்mவர்களாயிருக்கும் தளவாய் ருதி மும்..."
"தளவாய் ருதிருவர் தான் கதிஜேரான் வந்த
பின்mர்..." (Thucidides) பக்கம் 123)

என்று தளவாய் (Thucidides) பகை Hணிகளின் தளகர்த்தர்)
பதவியில் இருந்ததாகக் குறிப்பி ப்பட்டுள்ளது.
அம் ாகைm பாயிரத்தில் ருது சஜேகாதரர்ககைள
ஜே லும் உHர்த்தி
"சிவகங்கைக Oகராள் ன்mன். வெதம்புள ருது
தன்கைm" "சிவகங்கைக புவிக்வெகாண்
ன்mவன்
ருது தன்கைm"
என்று புகழ்ச்சியின் உச்சியிஜேல கைவத்து
வெபாய்யுகைரக்கப்பட்டுள்ளது. ருது சஜேகாதரர்கள்
காலத்தில் சிவகங்கைக ன்mர்களாக மூவர்
இருந்துள்ளmர் என்பது வரலாறு. முதலாவது
ன்mர் முத்து வடுகOாதர் (Thucidides) கி.பி.1750-1772),
ராணிஜேவலு Oாச்சிHார்(Thucidides) கி.பி.1780.1789) ஜேவங்கன்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் (Thucidides) கி.பி.1790-1801)
இவர்ககைளவெHல்லாம் Rந்து விட்டு
புகைmந்துகைரக்கிRது அம் ாகைm.
இ. ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரின் ஆட்சிக் காலத்தில்,
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாருக்கு அவரது
பிரதானிகளாm ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்களுக்குமிகை யில் பல ாm
கருத்து ஜேவறுபாடுகள் எழுந்தm. இதன்

காரண ாக ருது ஜேசர்கைவக்காரர்கள் ஜே 1789-ல்
சிவகங்கைக அரண் கைmகைH
முற்றுகைகயிட் mர். இந்த முற்றுகைகயில் இருந்து
ராணிகைHக் காப்பாற்R Oவாப்பின் பரிந்துகைரயின்
ஜேபரில் கும்வெபனிHாரது தளபதி ஸ்டுவர்ட்
தகைலகை யிலாm பகை கள் சிவகங்கைக வந்து,
வெகால்லங்குடி, காகைளHார்ஜேகாவில் ஆகிH
இ ங்களில் O ந்த ஜேபார்களில் ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்ககைள ஜேதாற்கடித்தm. திண்டுக்கல்
சீகை க்கு ஒடிச்வெசன்R அவர்கள், 1789-ல்
திருப்புத்துர் ஜேகாட்கை கைH மீண்டு
கைகப்பற்றிmர். ஜே லும் ரத்தக்களரிகைHத் தடுத்து
சிவகங்கைகச் சீகை யில் அகை திகைH நிகைலOாட்
ஆற்காட்டு Oவாப்பும், கும்வெபனித் தகைலகை யும்
பிரதானிகளு ன் ஜேபசி ச ரச உ ன்பாட்டிகைm
எட்டுகின்Rmர்.
இதன்வழி, ராணி ஜேவலுOாச்சிHார், அரசி
தகைலகை ப் வெபாறுப்பில் இருந்து விலகிக்
வெகாள்வவெதன்றும், சக்கந்தி ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் சிவகங்கைக ன்mராக பதவி
ஏற்பவெதmவும் முடிவாயிற்று. கி.பி.1790 முதல்
கி.பி.1801 வகைர அவர்தான் சிவகங்கைகத்

தன்mரசின் ன்mராக இருந்தார். (Thucidides) பார்க்க
தமிழ்Oாடு அரசு ஆவணக் காப்பக வெதாகுதிகள்:)
சிவகங்கைக சீகை அம் ாகைmஜேHா இந்த
முக்கிH ாm நிகழ்ச்சிகைH மிகவும் இHல்பாக,
உண்கை க்கு ாற்R ாக,
" ங்கைகHந்தராணி காராணி ஜேவலுலகு
தங்க கm ருது துகைர ஜேவந்கைத தாmகைழத்து
மிக்க புகழ் விளம்புகிஜேRன் இப்ஜேபாது
சக்கந்தி ாOகரந் தன்னில் குடி வளரும்
வெவங்கணப் வெபரிவுகை Hார் ஜேவந்தனுக்கு
வாந்தக ாய்
தங்கமுடி கு ம் தரிக்க என்Rாள்
அப்வெபாழுது....
கைவத்தார் முடிவெHடுத்து ங்கைகHருஜே
வெகாடுக்க" (Thucidides) பக்கம் 164)
என்று ராணி ஜேவலுOாச்சிHார் ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவருக்கு முடிசூட்டிHதாக
வரலாற்றிற்கு முரணாm வெசய்தி
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்து ன் பகை
ாத்துர்
வெகளரி வல்லப ஒய்Hாத் ஜேதவர்
கும்வெபனிHாருக்கு வகைரந்த முகைRயீட்டில்,

அவருக்கு காகைளHார் ஜேகாவிலில் ஏற்கmஜேவ
சிவகங்கைக ன்mராக முடிசூட் ப்பட் கைத
வெதரிவித்துள்ளார். (Thucidides) பார்க்க வெசன்கைm தமிழ்Oாடு
அரசு ஆவணக் காப்பகம்: Military consultantions
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இகைவவெHல்லாவற்கைRயும் வி முக்கிH ாm,
ஆmால் மிகவும் பாதிப்கைப ஏற்படுத்திH பகுதி,
ராணி ஜேவலுOாச்சிHாருக்கும் ருது
சஜேகாதரர்களுக்கும் இருந்த வெதா ர்கைபக்
குறிப்பிடும் பகுதிHாகும். அம் ாகைmயில் பல
இ ங்களில் ராணிHாகைர ருதிருவர் விளித்துச்
வெசால்வதாக வருமி ங்களில்
“எந்தாஜேH இவ்வி த்தில் இனி இருக்கப்
ஜேபாகாது" (Thucidides) பக்கம் 130)
“வருந்தா ல் ாதாஜேவ கைRபாதம்
ஜேOாகா ல்...” (Thucidides) பக்கம் 132)
“தன்கைm. தனியிருத்தி தாஜேH ஜேபாய்
வாஜேராவெ ன்று...” (Thucidides) பக்கம் 139)
“அருஜேக சிவிகைக தன்கைm அடுத்து இருவர்
எந்தாஜேH....” (Thucidides) பக்கம் 156)

“ஜேதவியுகை ச் ஜேசவகராய்ச் வெசன்று இருந்து
Oாங்களுஜே
வந்ஜேதாம் பகைழHபடி ாநிலத்கைத ஆளகைவத்து
எந்தாய் வளந்ஜேதறி இருக்க வெவன்று...” (Thucidides) பக்கம்
157)
ருது சஜேகாதரரர்கள், ராணி ஜேவலுOாச்சிHாகைர,
தாHாகஜேவ தித்துப் பணிந்து வெசால்வதாகப்
பாடும் நூலாசிரிHர், ராணிHாரும் ருது
சஜேகாதரர்களும் சிவகங்கைககைH விட்டு,
திண்டுக்கல் சீகை யில் சீப்பாலக் ஜேகாட்கை யில்
ஒராண்டு தங்கியிருந்தகைதக் குறிப்பிடும்
வெபாழுது,
"Oாட்டிHர் கைmயும் Oல ாகஜேவ அகை த்து
வீற்றிருந்தார் ன்mர் வெ ய் கிழ்ந்து
ராணியு ன்...” (Thucidides) பக்கம் 139)
என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். "வெ ய் கிழ்ந்து
வாழ்ந்தmர் என்R குறிப்கைப அம் ாகைm
ஆசிரிHர் எத்தகைகH உள்ளக் குறிப்பு ன்

பHன்படுத்திmார் என்று இப்வெபாழுது Oம் ால்
அறுதியிட்டுச் வெசால்ல முடிHவில்கைல. ஆmால்,
பிந்கைதH கால நூலாசிரிHர்கள் இந்த
வெதா ருக்குப் வெபாருத்த ாm வெபாருகைளக்
வெகாள்ளவில்கைல என்பது அவர்கள்
எழுத்துக்களில் இருந்து வெதரிH வருகிRது.
இந்த அம் ாகைm, சிவகங்கைக பற்றிH நூல்களில்
மிகவும் பழகை Hாmதால் (Thucidides) கி.பி.1840), பின்mர்
சிவகங்கைக பற்றி எழுதிH நூலாசிரிHர்களும்,
இந்தத் வெதா ரிmால் பாதிக்கப்பட் வர்களாக,
ருதிருவருக்கும்
ஜேவலுOாச்சிHாருக்குமிகை யில் உள்ள
வெதா ர்புக்கு ாசு கற்பிக்கும் நிகைலக்குச்
வெசன்றுவிட் mர் என்பகைத அவர்களது
எழுத்துக்கள் வெதரிவிக்கின்Rm. இன்கைRH
நூலாசிரிHர் ஒருவர் கூ மிகவும் துணிச்சலாக
வெபரிH ருதுகைவ விதகைவ ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHார் “ று ணம்” வெசய்து வெகாண் தாக
எழுதி இருக்கிRார். இதற்குச் சான்Rாக அவர்
வெசால்லக் கூடிH ஆதாரங்கள் எதுவும்
இருக்கிRதா அல்லது இருப்பகைதக் குறிப்பிட்டு

இருக்கிRாரா என்Rால், அவரது
வெசால்விளக்கத்கைத தவிர ஜேவறு இல்கைல.
இகைவவெHல்லாம். ஆணுக்குப் வெபண் ச ம்.
ஆண்ககைளப் ஜேபான்று வெபண்களுக்கும்
வாய்ப்புகள், வெசாத்துரிகை , என்பm ஜேபான்R
உரிகை க்குரல் ஒலிக்கப்படுகின்R இந்த
இருபதாவது நூற்Rாண்டின் இறுதியில் கூ ,
வெபண்ககைள குறிப்பாக ஜே லி த்து களிகைர
எளிதாக இழிவுப்படுத்தும் ஆண் ஆதிக்க
உணர்வு விஞ்சி இருப்பகைதஜேH இகைவ
சுட்டிmாலும், அது வரலாற்றிற்கு மிகப்வெபரிH
தீங்கிகைm விகைளவித்துள்ளது.
2.6.1772-ல் இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை கைHப்
பிடித்த Oவாப் கும்வெபனிப் பகை கள் சிவகங்கைக
சீகை யில் காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை கைHப்
பிடிக்க 25.6.1772-ல் ஜேபார் O த்திmர் என்பதுதான்
வரலாறு. ஆmால் இந்தப் ஜேபாருக்கு முன்mதாக
Rவ ங்கலத்தில் ருதிருவர் Oவாப்
பகை களு ன் வீரப்ஜேபார்புரிந்ததாக
(Thucidides) பக்கங்கள்123-127) புகழ்ந்து பா ல்
பா ப்பட்டுள்ளது. இகை ச் வெசருகல்

இலக்கிHங்களில்தான் உண்டு. வரலாற்றிலும்
'இகை ச்வெசருகல்" உண்டு என்பதற்கு சிவகங்கைக
அம் ாகைm ஒரு எடுத்துக் காட் ாக உள்ளது.
இது ஒன்று ட்டும் அல்ல. சிவகங்கைககைH
விட்டு விருபாட்சியில் தங்குவதற்கு முன்mர்
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரும் ருதிருவரும்
ஓராண்டு திண்டுக்கல் ஜேகாட்கை யில் தங்கிHது,
திப்பு சுல்தாகைmச் சந்தித்தது. (Thucidides) அப்வெபாழுது
கை சூர் சுல்தாmாக இருந்தவர் கைஹதர்அலி).
வத்தலக்குண்டில் Hாகைm ஜேவட்கை , ஜே லுர்
வழி திண்டுக்கல் வெசன்Rவர்கள், ஜேசாழவந்தான்,
துகைர, திருப்புவmம், ாmா துகைர,
காகைளHார் ஜேகாவில் வழியில் திரும்பிHது
என்பm ஜேபான்R பல நிகழ்ச்சிகள்
இகை ச்வெசருகள் ஆகும்.
கைRக்கப்பட் நிகழ்ச்சிகள்
1. ருது சஜேகாதரரர்கள் சிவகங்கைக ன்mரி ம்
அ ப்பப் பணியில் இருந்தmர் என்பகைத
'அ ப்ப வெவள்கைளக்காலுகை Hாரீன்R ருது
இருவர்" (Thucidides) பக்கம்....) எந்தப் பணியில் இருந்தmர்
என்பகைதக் குறிப்பி வில்கைல.

2. கிழக்ஜேக இருந்து கும்வெபனி பகை களும்
ஜே ற்ஜேக இருந்து திருப்புவmம் ஜேகாட்கை கைHப்
பிடித்து தளபதி வெபளஜேஷர் சிவகங்கைக
வருவகைதயும் Oன்கு அறிந்த ன்mர் முத்து
வடுகOாதர் காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை யில்
அவர்ககைளச் சந்தித்துப்ஜேபார் வெசய்H ஆHத்தம்
வெசய்தார் என்பதும், முன்ஜேm வந்து விட்
தளபதி, ஜே4ாஸப் சுமித்து ன் பிரதானி
தாண் வராH பிள்கைள 21.6.1772-ல் ச ரசப் ஜேபச்சு
ஜேபசிmார் என்பது வரலாறு. (Thucidides) பார்க்க ஜேபராசிரிHர்
ராகை4Hmது History of Madura (Thucidides) 1974) Ltdisub 261)
3. 25.6.1772-ல் Oகை வெபற்R ஜேபாரில் ன்mர்
முத்து வடுகOாதர் பிரதானி தாண் வராH
பிள்கைள ராணிகைHயும் அவரது வெபண்
குழந்கைதகைHயும் பத்திர ாக காப்பாற்றுவதற்கு
விருப்பாட்சிக்கு அகைழத்துச் வெசன்Rார்.
பிRகுதான் ருதிருவர் விருபாட்சி ஜேபாய்ச்
ஜேசர்ந்தார்கள். (Thucidides) பார்க்க ஜேபராசிரிHது அஜேத நூலின்
அஜேத பக்கம்) 4. ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாருக்கும்
சின்m ருது ஜேசர்கைவக்காரருக்கும் கருத்து
ஜேவறுபாடுகள் மிகுந்து, ராணிகைHயும் அவரது
குடும்பத்தாரும் உள்ள சிவகங்கைக

அரண் கைmகைH அவர்களது பகை கள்
முற்றுகைகயிட் தும், பின்mர் 8.5.1789-ல் வந்த
கும்வெபனித் தளபதி ஸ்டுவர்ட் வெகால்லங்குடி,
காகைளHார் ஜேகாவில், பிரான் கைலப் ஜேபார்களில்
ருது இருவகைரத் ஜேதாற்கடித்து திண்டுக்கல்
சீகை க்குள் பின் வாங்கு ாறு வெசய்தது.
5. கி.பி.1792-ல் சிவகங்கைக இளவரசி வெவள்ளச்சி
இRந்ததும், அவரது கணவரும் சிவகங்கைக
ன்mரு ாm ஜேவங்கண் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவருக்கு வெபரிH ருது த து ககைளத்
திரு ணம் வெசய்து கைவத்தது. இகைவHகைmத்தும்
அம் ாகைmயில் இ ம் வெபRவில்கைல.
2. சிவகங்கைகச் சரித்திரக் கும்மி
தமிழ்Oாடு அரசு பதிப்பு (Thucidides) 1954), வெசன்கைm.
சிவகங்கைக அம் ாகைm இHற்Rப்பட்டு Oாற்பத்து
இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்mர் (Thucidides) கி.பி.1832ல்) சாகைலக் கிரா ம் முத்துசாமி என்பவரால்
இHற்Rப்பட் து. ஏRத்தாழ அம் ாகைmகைH
ஒட்டிஜேH இந்தக் கும்மியும் பா ப்வெபற்று
இருந்தாலும், வரலாற்றிற்கு முரணாm

வெசய்திகள் இந்த நூலிலும் மிகுதிHாக
காணப்படுகின்Rm. அகைவகளில் முக்கிH ாm
இரண்டு ட்டும் இங்கு வெதாகுத்துக்
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அரளிக்ஜேகாட்கை ச் வெசப்ஜேபட்டின்படி,
முல்கைலயூர் தாண் வராH பிள்கைள கி.பி.1747-ல்
ன்mர் சசிவர்ணத் ஜேதவர் உயிரு ன் இருந்த
வெபாழுஜேத, பிரதானிப் பணிகைH ஏற்Rார் என்பது
வெதரிகிRது. அடுத்து, ன்mர் முத்து வடுகOாதரது
ஆட்சி முழுவதிலும் பிரதானி பதவிகைH
வகித்தது ன், காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை ப்
ஜேபாரில் ன்mர் இRந்த ஆறு ாதங்களுக்குப்
பிRகு, பிரதானி கி.பி.1772-ல் இறுதியில் இRந்தார்
என்பது உண்கை வரலாறு.
அ. ஆmால் சிவகங்கைகக் கும்மி கூறுவது,
"கட் ழகன் பிரதானி தாண் வராHன்
எட்டிஜேH வHது வெசன்Rதிmால்
அ ப்பப்பிடி வெவள்கைளக் காலுகை Hாரீன்R
அண்ணன் தம்பி யிரு ருதும்
தி த்து ன் சுத்தவீரன் வெபரிH ருது
தீரன் சின்m ருது புத்திசாலியு ாய்

சீகை H Hதிகாரம் வெசலுத்தி வந்தார்..." (Thucidides) பக்கம் 1011)
என்பm சிவகங்கைகக் கும்மி கூறும் இருவெபரும்
வெபாய்Hாm வெசய்திகளாகும். தாண் வராH
பிள்கைள மூப்பு காரண ாக பதவி விலகிmார்
என்பதும் ருது சஜேகாதரர்கள் பிரதானிகளாக
ஆதிக்கம் வெசலுத்தி வந்தmர் என்பதும் அந்தச்
வெசய்தி.
ஆ. காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை ப் ஜேபாரில்
25.6.1772-ல் ன்mர் முத்து வடுகOாதர்
திHாகிHாmார் என்R வரலாற்று உண்கை க்கு
முரணாக,
'துங்கிm துகைரயும் ராணியுந்தான்
இப்ப வெவடிச்சத்தம் ஏவெதmஜேவ
இருவெபரும் கைகஜேகார்த்து வெவளியில் வந்தார்
கண் சிப்பாயும் சுட்டி ஜேவ
கர்த்தmாம் ராணியும் பட்டி ஜேவ...'
என்று ன்mர் முத்து வடுகOாதரது திHாகத்கைத
கைRத்து அவரது வெபHருக்கு இழுக்கு

ஏற்படுத்தும் வகைகயில் இந்தக் கும்மித் வெதா ர்
அகை க்கப்பட்டு உள்ளது.
சிவகங்கைககைH மீட் பிRகு, ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHார் ருதிருவகைர பிரதானி தளகர்த்தராக
நிH mம் வெசய்தார். அவர்கள் இருவரும்
கி.பி.1780 முதல் அந்தப்பணியில் இருந்து
வந்தmர். த க்கு ஆண்டுஜேதாறும் ஜேபஷ்குஷ்
வெதாகைககைH வெசலுத்த ஜேவண்டும் என்R
அடிப்பகை யில், புதிH அரகைச Oவாப்
அங்கீகரித்து இருந்தார். அந்தத் வெதாகைக
வெசலுத்தப்ப ாததால் 4.81783-ல் தளபதி
புல்லர்ட் ன் தகைலகை யில் கும்வெபனிHாரது
பகை கள் சிவகங்கைக வந்தது. பிரதானிகளாm
ருதிருவரி மிருந்து Oாற்பதிmாயிரம்
வெபான்னும், பாக்கிக்கு வெபாறுப்பும் எழுதி
வாங்கிH பிRகு அந்தப் பகை Hணிகள் விலக்கிக்
வெகாள்ளப்பட் m. (Thucidides) பார்க்க தளபதி
புல்லர்ட் mது அறிக்கைக)
ஆmால் சிவகங்கைக கும்மி, ருதிருவரும்
வெசன்கைm வெசன்று கவர்mகைரப் ஜேபட்டி
கண் தாகவும், அவர் அவர்ககைள சிவகங்கைகச்

சீகை க்கு ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைக வெசலுத்த
ஜேவண் ாவெ ன்று வெதரிவித்துவிட் தாகவும்
வெதரிவிக்கின்Rது. ருதிருவர் வெசன்கைm
வெசன்Rதாக எந்த வெசய்தியும் இல்கைல.
இப்வெபாழுது சிவகங்கைகக் கும்மி வரிககைளப்
பார்ப்ஜேபாம்.
“...... ருதிருவர்
வெதளிந்து முக லர்ந்து தீர்கைவ
பகுதிக்குத் தரவு என்m என்றும்
கும்பினிக்கு நீங்கள் பிள்கைளவெHன்று
குறிப்பிட்டு Oாங்கள் எண்ணிmதால்
அன்பு ன் நீங்கள் O க்கு ட்டும்
ஆm பகுதி தர ஜேவண் ா வெ ன்Rார்....
சீராய் O ந்து புவிவெசல்லு வெ ன்Rார்.”
3. சிவகங்கைகச் சீகை (Thucidides) 1976)
ஆசிரிHர்: துர்க்காதாஸ் சாமி
பதிப்பு : அருணாபதிப்பகம், வெசன்கைm-17.
இது ஒரு சிறிH கைகH க்கப் புத்தகம்.
சிவகங்கைகச் சரித்திரக் கும்மி, அம் ாகைm
நூலிகைmப் வெபரும்பாலும் தழுவியும் ஜேவறு சில

ஆவணங்களின் அடிப்பகை யில் வகைரHப்பட்
நூல். அதmால் உண்கை Hாm வரலாற்றிற்கு
முரணாm பல வெசய்திகள் இந்த நூலிலும்
காணப்படுகின்Rm. அகைவகளில் சிலவற்கைR
இங்ஜேக காணலாம்.
(Thucidides) அ) பக்கம்: 23
'சந்தா சாகிபுவின் வெசாந்தக்காரராm ஆலம்கான்
என்பவன், இரா Oாதபுரம் சிவகங்கைக ஆகிH
பகுதிகளில் கிகை த்த கப்பத்வெதாகைககைH
ஆற்காட்டு Oவாப்பிற்கு ஜேசராத வண்ணம் ஏப்பம்
விட்டுக் வெகாண்டு இருந்தான்."
Rவர் சீகை யின் ன்mர் என்R முகைRயில்
ஜேசதுபதி ன்mஜேரா அல்லது சிவகங்கைகச் சீகை
பிரிந்த பிRகு சிவகங்கைகச் சீகை , இரா Oாதபுரம்
சீகை ஆகிH இரு தன்mரசு ன்mர்களும்
Hாருக்கும் எப்வெபாழுதும் கப்பம் வெசலுத்திHது
இல்கைல என்பதுதான் வரலாறு.
(Thucidides) ஆ) பக்கம்:50
'முத்து வடுகOாதருக்கு அகை ச்சர்களாக
தாண் வராHபிள்கைள, தாஜே ாதரம் பிள்கைள

என்R இரு அகை ச்சர்கள் இருந்தmர்.
சஜேகாதரர்களாm அவர்கள் Rவர் Oாட்டின்
ஒற்றுகை க்குப் பாடுபட் mர்.'
சிவகங்கைக ன்mர் சசிவர்ணத் ஜேதவர்காலம்
முதல் சிவகங்கைகச்சீகை க்கு ஒஜேர ஒரு அகை ச்சர்
தான் இருந்து வந்தார். இரு அகை ச்சர்கள்
இருந்தது இல்கைல. ஜே லும் தாண் வராH
பிள்கைளயும் தாஜே ாதரம் பிள்கைளயும்
சஜேகாதரர்கள் அல்லர். தாண் வராH பிள்கைள
அரளிக் ஜேகாட்கை கைH அடுத்த
முல்கைலயூர்க்காரர். தாஜே ாதரம் பிள்கைள
இரா Oாதபுரத்கைத அடுத்த தீHனுார்க்காரர்
என்பm உண்கை வரலாறு.
(Thucidides) இ) பக்கம் 97
'சிவகங்கைகச் சீகை கைHக் கைகவசப்படுத்திக்
வெகாண் Oவாப் கி.பி.1773-ல் அகைத 4ப்தி வெசய்து
ஏலத்துக்கு விட் ார். அகைத ாத்துார் Oவாப்
எடுத்துக் வெகாண் ார்.'
தமிழ் Oாட்டில் Oவாப் பட் த்து ன்
அப்வெபாழுது இருந்த ஒஜேர Oபர்,கர்Oா க Oவாப்

வாலா4ா முகம் து அலி ஒருவர்தான்.
ாத்துார் Oவாப் என்று Hாரும் இருந்தது
கிகை Hாது. 25.6.1772-ல் சிவகங்கைககைHக்
கைகப்பற்றிH Oவாப், வெதா ர்ந்து அதகைm எட்டு
ஆண்டுகள் அவரது ஜேOரடி நிர்வாகத்தில் கைவத்து
இருந்தார். கி.பி.1780-ல் ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார்
தகைலகை யில் ருது சஜேகாதரரர்கள் சீகை கைH
மீட்கும் வகைர. இதற்கு முரணாக உள்ளது ஜே ஜேல
கண் கைவகள்.
(Thucidides) ஈ) பக்கம் 99
"...அப்ஜேபாது கி.பி.1780 கர்ப்பவதிHாக இருந்த
ஜேவலு Oாச்சிக்குப் பிRக்கவிருந்த சிவகங்கைக
வாரிசு ஆணா அல்லது வெபண்ணா என்பது
வெதரிHா ல் இருந்ததால்... அவள் பட் த்து
ராணிHாக்கப்பட் ாள்.'
இராணி ஜேவலுOாச்சிHாரது கணவர் முத்து
வடுகOாதர் காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேகாட்கை ப்
ஜேபாரில் 25.6.1772-ல் இRந்த பிRகு பிரதானி
தாண் வராHபிள்கைள ஜேவலுOாச்சிHாகைரயும்
அவரது கள் வெவள்ளச்சிகைHயும்
அகைழத்துக்வெகாண்டு விருப்பாச்சி வெசன்Rார்

என்பது வரலாறு. (Thucidides) சிவகங்கைகச் சீகை நூலில்
பக்கம் 96-ல் இஜேத ஆசிரிHர் குறிப்பிட்டுள்ளார்)
ஆmால் கணவகைm இழந்த ஜேவலு Oாச்சிHார்
கி.பி.1780-ல் சிவகங்கைக வந்த வெபாழுது
'கர்ப்பவதிHாக இருந்தார் என்பது ஆதார ற்Rது.
சிவகங்கைக ராணிHாருக்கு இழுக்கைக
ஏற்படுத்துவது.
ராணி உண்கை யில் கர்ப்பவதிHாக இருந்தார்
என்Rால் அவர் என்m குழந்கைதகைH எப்வெபாழுது
பிரசவித்தார் என்பகைதயும் குறிப்பிட்டிருக்க
ஜேவண்டும். கி.பி.1801 வகைர சிவகங்கைக
வரலாற்கைR விவரித்துள்ள அவர், ராணிHாரது
வாரிகைச ஏன் குறிப்பி வில்கைல.
ஜேவண்டுவெ ன்ஜேR கைகம்கை நிகைலயில் எட்டு
ஆண்டுககைளக் கழித்த ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHாருக்கு களங்கம் கற்பிப்பதற்காகஜேவ
ஆசிரிHர் இதகைm எழுதியுள்ளார் எmத்
வெதரிகிRது.
வெதா ர்ந்து இந்த நூலின் ஆசிரிHர், அவரது
நூலின் பக்கம் 106-ல் 'முத்து வடுகOாதரின் முதல்
கைmவி ஜேவலு Oாச்சிHாருக்கும் வெவள்கைள

ருதுவுக்கும் வெதா ர்பு இருந்திருக்கிRது' எm
எவ்வித ஆதாரமும் இல்லா ல் பகிரங்க ாகக்
குறிப்பிட்டு இருப்பதும் இதகைm
உறுதிப்படுத்துகிRது. வாய்புளித்தஜேதா, காய்
புளித்தஜேதா என்R பாணியில் வெபாறுப்பற்R
முகைRயிலாm எழுத்து, இந்த ஆசிரிHருகை Hது.
4. வீராங்ககைm ஜேவலு Oாச்சிHார் (Thucidides) 1983)
ஆசிரிHர்: சிரஞ்சீவி
பதிப்பு : அபிராமி பப்ளிஜேகஷன்ஸ், வெசன்கைm-1.
தகைலப்பிற்கு சம்பந்தமில்லா ல் வகைரHப்பட்
நூல்களில் இதுவும் ஒன்று. பதிவெmட் ாம்
நூற்Rாண்டு சிவகங்கைகச் சீகை வரலாற்கைR
தக்க ஆதாரமில்லா ல் வகைரHப்பட்டுள்ள
இதிலும் ஆங்காங்கு சிவகங்கைகச் சீகை
அரசிHலுக்கு முரணாm பகுதிகள் சில
பட்டிHலிட்டுக் காட் ப்பட்டுள்ளm.
பக்கம் 66
'இனி வெவள்கைளக்காரனின் உதவிகைH
எதிர்பார்க்கக்கூ ாது என்R தீர் ாmத்தில்தான்

தளபதி வெவள்ளகைHன் ஜேசர்கைவ சிவகங்கைக
ன்mராm வெசல்லத்ஜேதவஜேராடுகலந்து
ஆஜேலாசித்து ச்சுக்காரர்ககைள Oண்பmாக
ஆக்கிக் வெகாண் ார்.'
“ஜேசதுபதியின் சீகை த் தளபதி வெவள்கைளHன்
ஜேசர்கைவ காலத்தில் சிவகங்கைக ன்mராக
இருந்தவர் முத்து வடுகmாத ஜேதவர்.
சிவகங்கைகயில் வெசல்லமுத்துத் ஜேதவர் என்R
ன்mரும் இருந்தது இல்கைல. குறிப்பிட்
நிகழ்ச்சியும் Oகை வெபRவில்கைல.”
பக்கம் 75
"ஜேசது Oாட்டில் ராணி முத்துத் தளவாய்
Oாச்சிHாகைரயும். ஒன்பஜேத வHது நிரம்பிH
முத்துரா லிங்க ஜேசதுபதிகைHயும் திருச்சிக்
ஜேகாட்கை யில் சிகைR கைவத்தான்.
இந்நிகழ்ச்சிHால் ஜேபரதிர்ச்சியுள்ள சிவகங்கைக
அரசி ஜேவலு Oாச்சிHார், தmது வெசல்வாக்கிmால்
Oவாப்பின் வெகாடுங்ஜேகான்கை கைH
கைRமுக ாக க்களி ம் எடுத்துக் கூறுவதில்
தீவிர ாக முகைmந்தார்."

ஆதார ற்R வெசய்தி. ஜேசதுபதி ராணியும் ஜேசதுபதி
இளவரசரும் கைகதாm இருபது Oாட்களில், ராணி
ஜேவலுOாச்சிHார், கணவகைர இழந்து
விருபாட்சியில் தஞ்ச கை ந்து விட் ார் என்பது
வரலாறு. பக்கம் 88
"... Rவர் குல க்கள், ஈட்டுத் வெதாகைகHாக ரூ.
1,50,000 வெகாடுத்தால் ராணி Oாச்சிHாகைரயும்
ஜேசதுபதி இளவரசகைரயும் விடுதகைல வெசய்வதாக
Oவாப் அறிவித்தார். எmஜேவ வீராங்ககைm
ஜேவலுOாச்சிHார் தாம் ஜேசகரித்து கைவத்திருந்த
வெதாகைகயின் ஒரு பகுதிகைH அனுப்பி கைவத்தார்.
இளவரசரும் ராணியும் விடுவிக்கப்பட்டு
ஜேசதுOாட்டிற்கு அனுப்பி கைவக்கப்பட் ார்.'
புதிH வரலாறு. ஆசிரிHரது அருகை Hாm
கற்பகைm சரிHாm வெசய்திக்கு பார்க்க இந்த நூல்
ஆசிரிHரது “விடுதகைலப் ஜேபாரில் ஜேசதுபதி
ன்mர்" (Thucidides) 1987)
பக்கம் 92
'... Oாட்கை விட்டு திண்டுக்கல்லில் தங்கி
இருக்கும் ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரி ம் Oாட்கை

ஒப்பகை க்க முடிவு வெசய்தான் (Thucidides) Oவாப்).
வீராங்ககைm ஜேவலு Oாச்சிHாகைர வரவகைழத்து
சிவகங்கைகச் சீகை கைH
அவரி ம் ஒப்பகை த்தmர்.'
“ஆட்சிப் வெபாறுப்கைப ஒப்பகை த்துவிட்டு
துRவR வாழ்க்கைககைH ஜே ற்வெகாள்ள முடிவு
கட்டிmார். ருதிருவகைர அகைழத்து
வரச்வெசய்தார். வாகைள வெபரிH ருதுவி மும்,
முத்திகைர ஜே ாதிரத்கைத சின்m ருதுவி மும்
ஒப்பகை த்தாள். அரசிHல் வாழ்வில் இருந்து
ஒதுங்கிக் வெகாண் ார்.” (Thucidides) ஜேவலு Oாச்சிHார்)
மிக அருகை Hாm புதிH கண்டுபிடிப்பு.
ஆசிரிHருக்கு இந்தச் வெசய்திகள் எங்கிருந்து
கிகை த்தஜேதா! Oல்ல பகல் ஜேOரத்து உRக்கத்தில்
உதH ாகி இருக்க ஜேவண்டும்.
பக்கம் 127
“... சசிவர்ணத் ஜேதவர் வழிவந்தவஜேர ருது
பாண்டிHர் என்பதற்கும் அவர்கள் சீகை கைH
ஆளும் உரிகை கைHப் வெபற்றுள்ளmர்

என்பதற்காm ஆதாரத்கைதக் காட்டும்படி
(Thucidides) கவெலக் ர்) கட் ாHப்படுத்திmான்."
இதற்காm ஆதார ஆவணம் எதுவும் இல்கைல.
பக்கம் 147
'... ஜேவலுOாச்சிHாருக்கு ஜேOரிகை Hாm
வாரிசுகளில் HாகைரஜேHனும் ஒருவகைர ருது
சஜேகாதரர்கள் ஜேதர்ந்வெதடுத்து
இருக்கலா ல்லவா?"
ஜேவலு Oாச்சிHாரது கள் வெவள்ளச்சிகைH ணந்த
சக்கந்தி ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவகைரப்
பற்றி ஆசிரிHர் அறிந்து இருக்கவில்கைல எmத்
வெதரிகிRது!
5. சுதந்திர பூமியில் வெவள்கைள Oாகைரகள் (Thucidides) 1986)
ஆசிரிHர்: ஜேகாவி. ணிஜேசகரன்
வெவளியீடு: வாmதி பதிப்பகம், வெசன்கைm-17.
ஒரு காட்சி
‘ Rக்குலத்துப் வெபண் ஒருத்தி அதிலும் அரச
ரகைபச் ஜேசர்ந்தவள். குதிகைரச் சவ்வாரி

வெசய்யும்வெபாழுது அவளது குதிகைர மிரண்டு
காட்டுக்குள் ஓடுகிRது. இதகைm எதிர்பார்த்து
இருந்தவகைmப் ஜேபான்R ஒரு முரட்டு
இகைளஞன் ஒருவன் வழியில் இருந்த ஒரு
ரத்தின் ஜே லிருந்தவாறு அவகைள பற்றி தூக்கி
காப்பாற்றுகிRான். இருவரும் காதல்
வெகாள்கின்Rmர்.’
‘அவகைm தmது அரண் கைmக்கு அகைழத்துச்
வெசன்று தனி அகைRயில் தங்கு ாறு வெசய்கிRாள்.
அவனி ம் வாய் பயிற்சியும் வளரிப் பயிற்சியும்
வெபறுவதற்காக அழகுமிக்க அந்த அகைRயில்
விரிக்கப்பட் இரத்திm’
கம்பளத்திற்கு ஜே ல் உள்ள வெபரிH கட்டில்
அதில் தடித்த பஞ்சு வெ த்கைதகள், இருக்கைககள் இகைவககைள கூர்ந்து கவனிக்கும் அவகைmப்
பார்த்து. "எதற்கும் அவசரம் கூ ாது” என்று
வெசால்லி வெபாறுகை Hாக இருக்கு ாறு அவள்
புத்தி தி வெசால்கிRாள்.
வெகாய்Hாத பழ ாm அவகைள விரும்புவதாக
அவன் வெசான்mதற்கு அவள் "எதற்கும் ஒரு
காலம் இருக்கிRது” என்று வெசால்லி காத்திருக்கப்

பணிக்கிRாள். காத்திருக்கலாம் என்பதற்கு என்m
அத்தாட்சி எm அவன் ஜேகட்கிRான். தmது
ஒற்கைRக் கல் ஜே ாதிரத்கைத அவmது விரலில்
அணிந்து அதகைm அத்தாட்சிHாக வெகாள்ளு ாறு
வெசால்கிRாள் அவள்.
இன்னுவெ ாரு காட்சி
சிவகங்கைக அரண் கைmயில் ஒரு இரவு கூத்து
O க்கிRது. அதகைmப் பார்த்து வெபாறுகை இழந்த
அந்தக் கன்னிகைக இகை யில் எழுந்து அவளது
அரண் கைmயில் ாடியிலுள்ள தனிHகைRக்கு
வெசல்லுகிRாள்.
தmது ஆபரணங்ககைள கழற்றி ஒரு ஜேபகைழயில்
கைவத்துவிட்டு வெபான் ஜேவய்ந்த இரவிக்கைககைH
ககைளந்தாள். உள்ஜேள இறுக்க ாக இருந்த
கச்சிகைm கழற்றிவெHறிந்துவிட்டு இடுப்பில்
பாவாகை ஜேபான்R சுற்றி இருந்த துணிகைH
தளர்த்திவிட் ாள். அதுவும் கூ அவளுக்கு
பளுவாகவும் சங்க
ாகவும் இருந்தது ஜேபாலும்.
அதகைmயும் அவிழ்த்துப் ஜேபாட் ாள்.
ஆகை தாங்கியில் இருந்த வெ ல்லிH ஜேசகைலகைH
எடுக்கப் ஜேபாmாள். அப்வெபாழுது அவளது

கட்டிலின் கீழ் ஒளிந்து இருந்த வெவள்கைள ருது
வெவளியில் வந்தான். நிர்வாண ாக இருந்த
தன்னுகை H கட்டுக்ஜேகாப்பாm உ கைல
வெ ல்லிH துணி வெகாண்டு கைRக்க
ப ாதபாடுபட் ாள். அலங்ஜேகால ாக வாரிச்
சுருட்டிப் ஜேபார்த்தி உ கைல கைRக்க
முகைmந்தாள்.
"ஏன் இந்த சிர ம் Oான்தாஜேm இருக்கிஜேRன்.
ஜேவறு Hார் இருக்கிRார்கள்?” அந்த இகைளஞmது
ஜேகள்வி. அரண்டு மிரண்டு ஜேபாm
ஜேவலுOாச்சியின் உ ஜேலாடு ஒட்டியிருக்கும்
ஜேசகைல Oழுவி விழுந்தகைத எடுத்து தmது
கரத்தால் அவள் மீது ஜேபாட்ஜே ான். அப்ஜேபாது
அவmது முரட்டு விரல்கள், அவளது
கவர்ச்சிHாm அங்கங்கள் மீது பட்டு மின்mல்
உணர்கைவ தூண்டி ஒரு கணம் சிலிர்க்க கைவத்தது.
அவள் Oாணத்தால் தகைலகுனிந்த வண்ணம்
“இது ாளிகைக கீஜேழ காவல் வீரர்கள் காத்து
இருக்கிRார்கள், வெ துவாகப் ஜேபசுங்கள்”
என்Rாள்.
ற்றும் ஒரு காட்சி

இரவு அந்தகாரத்தில் ஆழ்ந்து கி ந்தது.
குகைகயில் இரண்டு தீப்பந்தங்கள் வெசவ்விH
ஒளிகைHப் பரப்பிக் வெகாண்டிருந்தm. எழுந்து
வெசன்R அந்த னிதன் வான்வெவளிகைH
அண்ணாந்து ஜேOாக்கிmான். இன்றும் நிலவு
உதH ாகவில்கைல.
அந்த வெபண் ணி உRங்கிக் வெகாண்டிருந்த
குகைககைH Oாடிச் வெசன்Rான். அவள்
ஜேகாரிக்கைகHற்று கி க்கும் ஜேவரில் பழுத்த
பலாவாகக் காட்சி அளித்தாள். அதகைm
சுகைவத்தால் என்mவெHன்று எண்ணம் அவனுக்கு
ஜேதான்றிHது.
ஜே லாகை விலகியிருந்தது. கணுக்காலுக்குக்
கீஜேழ ஆகை யில்கைல. அHர்ந்த தூக்கம்.
பூந்தmங்கள் வெகாழிப்பு ன் ஜேகாபுரக் கலசம்
ஜேபால காட்சி அளித்தm. அன்ஜேRாரு Oாள் இரவு
அவன் கண் அவளது பிRந்த ஜே னிக் காட்சி
நிகைmவுக்கு வந்தது. Oாவில் இப்ஜேபாது நீர்
ஊறிHது. ஒருவித ஜேவகச் சுழிப்பு ன் உள்ஜேள
நுகைழந்து அவளது திரண் ஜேதாள்ககைளப் பற்றிக்
குலுக்கிmான்.

திருதிருவெவன்று விழித்த அவளுக்கு உண்கை
புரிந்து விட் து. "இப்வெபாழுது உங்களுக்கு
என்m ஜேதகைவ?” - அவள்.
'நீ - அவன்.
'இப்ஜேபாஜேத ஜேதகைவHா?" - அவள்.
"ஆம்" - அவன்.
"சுதந்திர ஒளி - தமிழ் ஒளி இந்த Oாட்டில்
ப ரட்டும்- ப ரவி முHற்சி வெசய்யுங்கள்.
அப்ஜேபாது Oான் உங்கள் டியில் தகைல கைவத்து
துங்குஜேவன்” - அவளுகை H பதில்.
இங்ஜேக சுட் ப் வெபற்R இந்த மூன்று
காட்சிககைளயும் படித்துப் பார்த்த வாசகர்கள்,
இதகைm ஏஜேதா ஹாலிவுட் திகைரப்ப த்
வெதாகுப்பாகத்தான் கருதுவார்கள். ஆmால் இது
ஒரு சிRந்த தமிழ்ப் புதிmப் பகை ப்பாளர்
ஒருவரது பகை ப்பில் இருந்து
வெதாகுக்கப்பட் து என்பகைத வெதரிவித்துக்
வெகாள்கிஜேRாம். ஆம். திரு. ஜேகாவி. ணிஜேசகரன்
என்பவரால் எழுதப்வெபற்று வெசன்கைm வாmதி
பதிப்பகத்திmரால் 1986-ல் வெவளியி ப்

வெபற்R சுதந்திர பூமியில் வெவள்கைள
Oாகைரகள் (Thucidides) ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார்) என்R
நூல்தான் அந்தப் புதிmம்.
இன்னும் ஒரு முக்கிH ாm வெசய்தி Rந்துவி க்
கூ ாத வெசய்தி, ஜே ஜேல கண் காட்சிகளிலும்
Oாம் காண்கின்R கதாபாத்திரங்கள் - இகைளஞன்
வெவள்கைள ருது என்R வெபரிH ருது
ஜேசர்கைவகாரர், ராணி ஜேவலுOாச்சிHார். ஆம்.
சந்ஜேதகஜே இல்கைல. சிவகங்கைக சீகை யில்
சுதந்திர முழக்கமிட் சிம் ங்கள். ஏன்? இந்திH
விடுதகைல இHக்கத்தின் இகைணHற்R திHாகிகள்;
வெவள்கைள ஏகாதிபத்திHத்தின் வெவடி ருந்து
ஜேபராண்கை வெவடித்து சிதறி
சின்mாபின்m ாகும்படி க்களின்
அசுர பலத்கைத திரட்டி Oாவெ ங்கும் புரட்சித்
தீகைHப் பு ம் ஜேபாட்டுக் வெகாளுத்திHவர்கள்.
இத்தகைகH இகைணHற்R உத்த ர்களின்
ஓவிHத்கைத இகைதவி தமிழில் சித்தரிக்க
முடிHாது. தாய் Oாட்டுப் பற்றும் வரலாற்று
உணர்வும் ஜேதங்கியுள்ள இதHங்கள் இந்தக்
காட்சிககைள எளிதில் ஜீரணிப்பது என்பது
இHலாத ஒன்று.

இகைவககைள இரசித்துப் படித்த சில அப்பாவி
உள்ளங்கள் இந்த நூல் வரலாற்று நூல் அல்ல,
புதிmந்தாஜேm என் வாHகை க்க முHலுகின்Rmர்.
இது புதிmம் என்பகைத Hாரும் றுக்க
ாட் ார்கள். ஆmால் இதில்
புகுத்தப்பட் வர்கள் சிவகங்கைக சீகை யின்
வரலாற்று OாHகர்கள் என்பகைத Hாரும் றுக்க
முடிHாது. ஏற்கmஜேவ இந்தப் ஜேபரண்கை மிக்க
வெபரு க்களது வரலாற்கைR படித்து
அறிந்தவர்கள், இந்த நூகைலப் படித்து இந்தக்
காட்சிககைளக் காணும்வெபாழுது அவர்களது
கற்பகைmகளில் அற்புத னிதர்களாக, சமுதாH
விடிவெவள்ளிகளாக வாழ்ந்து வருகிRவர்ககைள
இவ்வளவு இழிந்த உள்ளத்திmரா என்று எண்ணி
வெOகிழ ாட் ார்களா? சிவகங்கைக ன்mர்
முத்து வடுகOாதரது ராணி ஜேவலு
Oாச்சிHாருக்கும், வெபரிH ருது
ஜேசர்கைவக்காரருக்கும் இப்படிவெHாரு கள்ளத்
வெதா ர்பு இருந்தகைத எந்த வரலாற்று
ஆவணத்திலும் குறிக்கப்பட்டு இருக்கிRதா?
என்று வரலாற்று ஆவணங்ககைளத் ஜேதடி
அலுத்துப் ஜேபாய் ஆறுதலகை பவர்கள் எத்தகைm

ஜேபர்? இறுதியில் இகைவ அகைmத்தும் இந்தப்
புதிm ஆசிரிHரது வெOாந்து அழுகிH ஆபாச
கற்பகைmகஜேள எm ஓர்ந்து உள்ளம் அகை தி
வெகாள்பவர் எத்தகைm ஜேபர்?
இன்வெmாரு ஜேகாணத்திலும் இந்தப் புதிmக்
காட்சிககைளப் பார்ப்ஜேபாம். இந்தக்
கதாபாத்திரங்கள் வரலாற்று OாHகர்கள் என்பகைத
Rந்துவிட்டு சாதாரண புதிmப் பாத்திரங்களாக
எடுத்துக் வெகாள்ஜேவாம். அப்வெபாழுதும்கூ
இந்த இரு கதாபாத்திரங்களும்
சமுதாHத்தினின்றும் வெபரிதும்
வித்திHாச ாmவர்களாக தமிழக
பாரம்பரிHத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும்
அப்பாற்பட் வர்களாக காட்சிHளிக்கின்Rmர்.
ஜேவலுOாச்சிHாரி ம் காதல் வசப்பட் பின்mர்
வெபரிH ருது ஜேசர்கைவக்காரர் கவுண் ன்
ஜேகாட்கை என்R ஊகைரச் ஜேசர்ந்த இள
ங்கைககைHயும் அடுத்து முக்குளம் என்R ஊகைரச்
ஜேசர்ந்த ராக்காத்தாள் என்R வெபண்கைணயும்
ணம் வெசய்து வெகாள்கிRார். அப்படி இருந்தும்
இந்தப் வெபரிH னிதரது ஆகைசக்கு

அளவில்லா ல் ஜேபாய்விட் து. ஜேவரில் பழுத்த
பலாவாக விளங்கிH ஜேவலுOாச்சிHார் மீதாm
'காதல்" மீக்கூர அவளது ஜேதாள்ககைளப் பற்றி
தmது இன்ப நிகைmப்கைப எடுத்துச் வெசால்கிRார்.
அதற்கு ஜேவலுOாச்சிHாரும் றுப்புச்
வெசால்லா ல் தவகைண வெசால்கிRாள். அரச
குலத்கைதச் ஜேசர்ந்த, பிR வெபண்களுக்கு
வழிகாட்டிHாm ஜேவலுOாச்சிHாரின் பதில்
விபரீத ாக இருக்கிRது? 'வெபண்ணின்
வெபருந்தக்கHாவுள' எm விmவிH வள்ளுவர்
வகைரந்துள்ள இல்லக் கழத்திHா இந்தப் வெபண்
எm எண்ணத் ஜேதான்றுகிRது. ஒருவனுக்கு
ஒருத்தி என்R உHர் பண்பிகைm, உள்ளப்
பாங்கிகைm சங்க காலத்தில் இருந்து உயிர்
மூச்சாகக் வெகாண்டுள்ள தமிழ் குலத்தின்
பிரதிநிதிகளா இந்த இருவரும் நிச்சH ாக
இருக்க முடிHாது. ஆம். அப்படித்தான் இந்தப்
புதிm நூலாசிரிHரது எழுத்துக்கள் இந்தப்
பத்திரங்களின் உள்ளக் கி க்கைகHாக இந்தப்
புதிmத்தில் உருப்வெபற்றுள்ளm. தமிழ்
க்களுக்கும், தமிழரது பண்பாட்டிற்கும் தீராத
களங்கத்கைத ஏற்படுத்திHது ன் சிவகங்கைக

வரலாற்கைRயும் த ம் புரளச் வெசய்துள்ளm, இந்த
இழிவு ஜேசர்த்த எழுத்துக்கள்.
வரலாற்றுக்கு முரணாm இன்னும் சில
எழுத்துக்கள் கீஜேழ வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளm.
பக்கம் 66
'சிவகங்கைகயின் அரசர் முத்து வடுகOாத
உகை Hாத் ஜேதவர். கைmவியின்
பிரிவாற்Rாகை Hால் mங்கலங்கி
காணப்படுகிRார்.'
பக்கம் 69
'அதற்காக Oான் கிழவகைரHா ணப்பது?' ஜேவலுOாச்சிHாரது விmா!
பக்கம் 74
"இளகை வெகாழிக்கும் ஜேவலுOாச்சி, முதுகை யின்
தளர்ச்சிக் கதவங்ககைளத் தட்டிக் வெகாண்டிருக்கும்
முத்து வடுகOாதகைர ணக்க ஒப்புக்
வெகாண் து...'

ன்mர் முத்து வடுகOாதரது முதல் கைmவியின்
வெபHகைர குறிப்பி வில்கைல. அவர் எப்வெபாழுது
இRந்தார் என்பஜேதா அப்வெபாழுது ன்mருக்கு
வHது என்m என்பதும் வெதரிவிக்கப்ப வில்கைல.
ஆmால் வெசன்கைm உHர்நீதி ன்R ஆவணம்
ஒன்றின்படி ன்mர் 1736-ல் பிRந்தார், 25.6.1772-ல்
Oகை வெபற்R காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாரில்
திHாகிHாmார். வெ ாத்தம் அவரது வாழ்Oாள் 36
ஆண்டுகள். அவருக்கு ஒஜேர கைmவி
ராணிஜேவலுOாச்சிHார். இவருக்கு முன்mாள் எந்த
Oாச்சிHாகைர ணந்தார். எப்வெபாழுது அந்தப்
வெபண் ணி ரணமுற்Rார் என்R வெசய்திககைள
எங்கிருந்து வெபற்Rார் என்பது வெதரிHவில்கைல.
பக்கம் 70
"...இரா Oாதபுரத்து இளவரசர் ஜேகாகைழHா?'
(Thucidides) ஜேவலுOாச்சிHார்)
'ஜேகாகைழHல்ல கHகை நிரம்பிHவன். அவன்
ஜேபடிகைHவி க் ஜேகவல ாmவன்...' (Thucidides) வீரத்ஜேதவர்)
இங்கு குறிப்பி ப்வெபறும் இரா Oாதபுரம்
ன்mர் வெசல்லமுத்துச் ஜேசதுபதி, கி.பி.1749-62

வகைர ஆட்சி வெசய்தவர். இவகைரப் பற்றி
இவ்வளவு ஜே ாச ாக இந்த நூலாசிரிHர் ஏன்
எழுதிmார் என்பது
வெதரிHவில்கைல. அறிHாகை கைH ஆயுத ாகக்
வெகாண்டு, எகைதப் பற்றியும் எப்படியும்
எழுதுவது என்பது Oல்ல எழுத்தாளmது
பண்பாகாது.
இந்த ன்mரது சாதகைmகளாக வரலாற்றில் பல
நிகழ்ச்சிகள் உள்ளm.
6.17.1891-ல் வெவளியி ப்வெபற்R “Manual of Ramnad
Samasthanam” என்R நூலின் பக்கங்கள் 241/43
பார்த்தால் இந்த ன்mர் மிகப்வெபரிH வெவற்றி
வீரன், தஞ்கைச ராத்திHப் பகை ககைளயும்,
கை சூர் தளபதிகைHயும், ச்சுக்காரரது
கப்பற்பகை மிரட் கைலயும், சிRப்பாக
ச ாளித்தவர் என்பதும் பல
அRக்வெகாகை களுக்கும் OாHகர் என்பகைதயும்
அறிHலாம்.
பக்கம் 100

“கான் சாகிப் ஜேகட் னுப்பிH கப்பத்கைதத்
தாங்கள் கட்டிHாய் விட் தா?' 'வெசன்R
வாரம்தான் அனுப்பி கைவத்ஜேதன்”
ஜேசதுபதி ன்mர்கள் Hாருக்கும் கப்பம்
வெசலுத்தாதவர்கள் என்பதுதான் வெசன்கைmயில்
உள்ள ஆங்கில கிழக்கிந்திH கம்வெபனிHரது
ஆய்வுக்குழுவின் முடிவு. அத்து ன் ஜேசதுபதி
சீகை உள்ளிட்
துகைரச் சீகை கி.பி.1801 வகைர
ஆற்காட்டு Oவாபுக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்தது.
துகைர ஆளுOராக இருந்த கம் ாந்தன் கான்
சாகிபு வெசல்லமுத்துத் ஜேதவரு ன் Oல்ல
உRவுககைளக் வெகாண்டு இருந்தார். வெசல்லமுத்து
ஜேசதுபதி துகைரக் கான்சாகிபுக்கு கப்பம்
வெசலுத்திmார் என்று குறிப்பிட்டு இருப்பது
வரலாற்றுக்கு முரணாm வெபாய்ச் வெசய்தி.
(Thucidides) பார்க்க; Yousuff Khan, the Rebel Commandant by
S.C.Hill (Thucidides) 1932). History of Pudukottai P.241)
பக்கம் 349

“அகை ச்சஜேர இக்கணம் முதல் O து வெபரிH
ருதுகைவ கா ஜேசmாதிபதிHாக
நிHமிக்கிஜேRன்."
வெவள்கைள ருதுவும் அவரது சஜேகாதரரும்
ன்mர் முத்து வடுகOாதர் ஆட்சிக் காலம் வகைர
அவரிHம் அகை ப்பம் பணியில்தான் இருந்து
வந்தmர் (Thucidides) 25.6.1772 வகைர) கி.பி.1780-ல் ராணி
ஜேவலுOாச்சிHார் சிவகங்கைககைH மீட்டிH
வெபாழுதுதான் இந்த சஜேகாதரர்ககைள சிவகங்கைக
பிரதானிகளாக நிHமித்தார் என்பது வரலாறு.
(Thucidides) பார்க்க: ாவீரர் ருதுபாண்டிHர் (Thucidides) 1989)
பக்கம்: 362-364
"ஜேசது Oாட்கை அகை ந்தm
தஞ்கைசப் பகை கள்......."
“காகைளHார் ஜேகாயிலிலிருந்து Rவர்
பகை கள் புRப்பட் m......”
“அருஜேக ஜேசது Oாட்டில் தாஜே ாதரப்
பிள்கைள, பகை வெகாண்டு எதிர்க்கச் வெசய்தார்....."

“தஞ்கைச ஜேவந்தகைmச் சிதறிHடித்து
ஓ ஓ விரட்டிm."
இந்த நிகழ்ச்சிகைH இது வெதா ர்புகை H
வெசய்திககைளப் பார்க்கும்வெபாழுது, நூலாசிரிHர்
கி.பி. 1751-ல் அனு ந்தக்குடி மீதாm தஞ்கைசத்
தளபதியின் பகை வெHடுப்பு ன் கி.பி.1771-ல்
இரா Oாதபுரம் மீது தஞ்கைச ன்mர் வெதாகுத்த
பகை எடுப்பு ன் குழப்பிக் வெகாண்டுள்ளார்
என்பது வெதளிவாக வெதரிH வருகிRது.
இந்தப் ஜேபாரில், இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை
மீதாm முற்றுகைக Oாற்பது Oாட்களுக்கு ஜே லாக
Oகை வெபற்Rாலும் தஞ்கைசக்கு வெவற்றி
கிட் வில்கைல. ஆதலால் இரா Oாதபுரம்
ராணியு ன் உ ன்பாடு கண்டு திரும்பிmார்
என்பது வரலாறு.
(Thucidides) பார்க்க: Dr. K.Rajayyan - History of Madura)
ஆதலால் இங்கு நூலாசிரிHர் குறிப்பிட்டிருப்பது
ஜேபால தஞ்கைச ன்mர் புRமுதுகிட்டு
ஓ வில்கைல. அவரது உ லிலும் பலத்த
காHங்கள் ஏற்ப வில்கைல. ஆmால் அவர்

சிவகங்கைக மீது பகை வெHடுத்தஜேபாது,
ஆற்காட்டு Oவாப்பிmால் தஞ்கைசக்கு அபாHம்
ஏற்பட் தால், திட் த்கைத கைகவிட்டு தஞ்கைச
திரும்பிmார். இதுதான் வரலாறு.
பக்கம்: 405-408
"1772 ஆம் ஆண்டு ஜே

ாதம்......'

'12, 18 பவுண்டு எகை யுள்ள குண்டுகள்
ஜேதகைவப்பட் m. அந்த இரா Oாதபுரத்துச் சிறு
ஜேகாட்கை கைHத் தாக்க!! அதன்பின் ஜேகாட்கை
தகர்ந்தது. இப்படிHாகச் சில Oாள் முற்றுகைக...'
'வெபரிHசாமி. அகை ச்சர் தாஜே ாதரம்
பிள்கைளகைHக் காணச் வெசன்Rான்...'
'சற்றும் எதிர்பாராத வகைகயில் துஜேராகி
வெபரிHசாமி, கட் ாரியு ன் தாஜே ாதரப்
பிள்கைளயின் மீது பாய்ந்து வெகாகைல வெசய்து
விட் ான்."
"......இளவரசன் இரா லிங்க ஜேசதுபதி,

... கட் ாரிகைH எடுத்துக் குறி பார்த்து எறிந்தான்...
புழுவாய் துடித்துத் தகைரயில் சாய்ந்தான் துஜேராகி
வெபரிHசாமி.”
இந்த நிகழ்ச்சி முழுகை யும் கற்பகைmHாmது.
இரா Oாதபுரம் அகை ச்சர் தாஜே ாதரம்பிள்கைள
கி.பி.1772-ல் ஆற்காடு - கும்வெபனி
பகை வெHடுப்பின்ஜேபாது உயிரு ன் இல்கைல.
அதற்கு முன்mஜேர இRந்துவிட் ார். இந்தப்
பகை வெHடுப்பின்வெபாழுது ராணி முத்து
திருவாபி Oாச்சிHாரு ன் இருந்த ச ரசப்
ஜேபச்சில் கலந்து வெகாண் அகை ச்சர்
பிச்கைசபிள்கைள, ஜேபச்சுக்கள் ஜேதால்வியுற்R பிRகு
தான் பரங்கிHரின் இரா Oாதபுரம் மீதாm
ஜேகாட்கை த் தாக்குதல் 1.6.1772, 2.6.1772 இரு
Oாட்கள் ட்டும் (Thucidides) பார்க்க: Major Vibart - History of
Madras Engineers and Pioneers.) பக்கம் 414
'ஓ ஜேவலுOாச்சி. சிம் வெசாப்பm ாக
உச்சரித்தmர் ராணி ஜேவலுOாச்சியின் வீரப் ஜேபார்க்
காட்சி, கண்ஜே ார் வெOஞ்சில் கmகைலப்
பரப்பிHது!”

“ றுOாள் மீண்டும் ஜேபார் வெதா ங்கிHது.
இப்படிHாகச் சில திmங்கள் வகைர ஜேபார்
முடிவற்று O ந்து வெகாண்ஜே இருந்தது”
நூலாசிரிHரது சிRந்த கற்பகைmக்கு இந்த
எழுத்துக்களும் Oல்ல எடுத்துக்காட்டு இந்தக்
காகைளHார் ஜேகாயில் ஜேகாட்கை ப் ஜேபார் பற்றிH
கும்வெபனிHாரது ஆவணங்கள் முழுகை Hாகவும்,
வெதளிவாகவும் உள்ளm. வெசன்கைm தமிழ்Oாடு
ஆவணக் காப்பகத்தில், 25.6.1772 Oகை வெபற்R
காகைளHார் ஜேகாயில் ஜேபார் ஒரு Oாளில்
முடிவகை ந்தது. ன்mர் முத்து
வடுகOாதருகை H திHாகத்து ன் இந்தப் ஜேபாரில்
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாருக்கு எந்தப் பங்கும்
இல்கைல. அண்கை க் கால வரலாற்கைR த து
இஷ் ம் ஜேபால கற்பகைmக் காட்சிHாகத் திரித்து
கைRத்து எழுதுவது ன்னிக்க முடிHாத குற்Rம்.
(Thucidides) பார்க்க: தமிழ்Oாடு ஆவணக் காப்பக
ஆவணங்கள் - Military Consultations Vol.
42/26.6.1772/pp 414-607)
பக்கம்: 423-426

'காகைளHார் ஜேகாயிலுக்கு ஜே ற்ஜேக மூன்று கல்
வெதாகைலவிலிருக்கும். 'சுப்புணி சவுக்கு என்று
அந்Oாகைளயில் விளங்கிH சவுக்குத் ஜேதாப்கைப
அகை ந்தmர்...'
' றுOாள் அவர்கள் அகைmவரும் துகைரகைH
அகை ந்தmர். ஏRத்தாழ மூன்று ாத காலம்
இப்படிHாகக் கழிந்தது'
"எப்படிஜேHா இரண் ாண்டு கால ாக அவர்கள்
தகைல கைRவாக வாழ்ந்தmர்."
நூலாசிரிHர் அளித்துள்ள இந்தப் புதுகை Hாm
நிகழ்ச்சிகளும் எந்த வரலாற்று ஆவணங்களிலும்
காணப்ப ாதகைவ. நூலாசிரிHருக்கு வள ாm
கற்பகைmககைள சுக ாm எழுத்துக்களில்
சுதந்திர ாக வடித்துள்ளார்.
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபார் முடிவிற்குப் பின்mர்,
அகை ச்சர் தாண் வராHபிள்கைள,
ராணிHாகைரயும் அவரது குழந்கைதகைHயும்,
காப்பாற்றும் வெபாருட்டு கை சூர் ன்mர்
கைஹதர்அலிக்குச் வெசாந்த ாm திண்டுக்கல்
சீகை யில் விருபாச்சியில் பத்திர ாக இருக்கச்

வெசய்துவிட்டு சிவகங்கைகச் சீகை யில் ஆற்காடு
Oவாப்பிற்கு எதிராக க்ககைளக் கிளர்ச்சிகளுக்கு
ஊக்குவித்து வந்தார் என்பதும், கி.பி.1772-ல்
அவரது கைRவிற்குப் பின்mர் ராணி
ஜேவலுOாச்சிHார் இந்தப் வெபாறுப்கைப
ஜே ற்வெசான்mவாறு எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து
கை சூர் ன்mர் கைஹதர் அலியின் இராணுவ
உதவி வெபற்று கி.பி.1780-ல் சிவகங்கைகச்
சீகை யில் ஆற்காடு Oவாப்பின் ஆக்கிரமிப்பில்
இருந்து மீட் ார் என்பதுதான் உண்கை Hாm
வரலாறு.
இவ்வித உண்கை Hாm வரலாற்கைR கற்பகைm
OHங்கள், உத்திகள் வழி, க்களுக்குத் வெதளிவாக
வழங்கும் புதிmத்கைத பகை ப்பதற்குப் பதில்
எடுத்துக் வெகாண் வரலாற்று நிகழ்ச்சிககைள
திரித்து புரட்டி, புகைmந்து வகைரயும் வழக்கத்கைத
சில நூலாசிரிHர்கள் வெசய்து வருகின்Rmர்.
சுHOலத்திற்காக பணம் புரட் , எளிதில் ஜேபரும்
புகழும் வெபR அதற்கு பாலிHல் என்R Oஞ்கைச
படிப்பாளிகள் இதHங்களில் பக்குவ ாக
பறி ாறும் கைகவந்த ககைலயும் அவர்கள் கற்று

வளர்த்து வந்து இருப்பதும் பிரதாm
காரண ாகும்.
இதன்வழி, தமிழ் புதிm இலக்கிHங்கள் ஏகைmH
இந்திH வெ ாழிகளின் புதிmங்ககைளப் ஜேபால
அகைmத்து இந்திH அளவில் குறிப்பாக
கைலHாளம், வங்கம், அஸ்ஸாம் வெ ாழிகளின்
பகை ப்புககைளப் ஜேபால படிப்பாவிகளது
உள்ளங்ககைள கவர முடிHாத மு ங்களாகி
வருகின்Rm. அ ரர் அகிலனுக்குப் பிRகு தமிழ்
எழுத்தாளர் Hாரும் “ஞாmபீ ” பரிசிகைmப்
வெபR இHலாததற்கும் இதுஜேவ காரண ாகும்.
எதிர்காலத்தில் வழிகாட்டிHாm உண்கை
வரலாற்கைR சமுதாH உணர்வு ன் வெபாறுப்பாக
புதிmத்தின் வழி க்களி ம் புகுத்தும் பணிகைH
இந்த நூலாசிரிHர் ஜே ற்வெகாள்ளத் தவறிவிட் ார்
என்பது இவரது எழுத்துக்களில் இருந்து
காணக்கூடிHதாக உள்ளது. ஆகைmக்கு அடி
சறுக்குவது இHல்புதாஜேm!
6. ருது பாண்டிH ன்mர்கள் (Thucidides) 1994)
ஆசிரிHர்: திரு. மீ. ஜேmாகரன்

வெவளியீடு: அன்mம் பதிப்பகம், சிவகங்கைக
நூல் தகைலப்கைபப் படித்தவு ன் இப்படியும்
ன்mர்கள் சிவகங்கைகச் சீகை யில் இருந்தmரா
என்R விmாகைவ எழுப்பும் வகைகயில் நூலின்
தகைலப்பு ட்டும் அகை க்கப்ப வில்கைல. நூல்
முழுவதும் ருதிருவர் சிவகங்கைகச் சீகை
ன்mர்களாக இருந்தmர் என்பகைத நிகைல
Oாட்டுவதற்காகஜேவ, இந்த நூல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. சிவகங்கைக அம் ாகைmயும்
சிவகங்கைகச் சீகை க் கும்மியும், ருது
பாண்டிHர்களுக்கு இலக்கிH வழக்காக துகைர,
ஜேவந்தர், ன்mர், ரா4ன் என்று சிRப்பு
அகை ககைளப் பHன்படுத்தி இருப்பகைத
உண்கை வெHm உகைரக்க முற்படும் இந்த நூல்
அந்த இரண்டு Oாஜே ாடி இலக்கிHங்ககைளஜேH
வெபரிதும் சார்ந்து வகைரHப்வெபற்று இருப்பது ன்
Oாஜே ாடி இலக்கிHம் என்R வகைகயில்
அகைவகளில் மிகைகப்படுத்தி இட்டுக்கட்டி
வெசால்லப்பட் வெசய்திககைள, உண்கை
வரலாRாக வகைரந்துள்ள இந்த நூலின் சில
பகுதிககைள இங்கு பார்ப்ஜேபாம்.

இந்த நூலின் வெதா க்கத்தில் சிவகங்கைகச்
சிம் ாசmம் எm ஒரு ஒளிப்ப ம்
அச்சி ப்பட்டுள்ளது. அதன் கீஜேழ "இந்த
சிம் ாசmத்கைத அகை Hத்தான் வெகளரி வல்லவர்
ஆங்கிஜேலHர் அணியில் ஜேசர்ந்தார்' என்று
வகைரHப்பட்டுள்ளது.
வாசகப் வெபரு க்கள் அந்தப் ப த்கைத உற்றுப்
பார்த்தால் உண்கை யிஜேலஜேH இந்த சிம் ாசmம்
சிவகங்கைகத் தன்mரசு ன்mர்களுகை Hது தாmா
என்பது விளங்கும். இப்வெபாழுது பாருங்கள்.
சிம் ாசmத்தின் உச்சியில் ஒரு கிரீ த்தின்
உருவம் காணப்படுகிRது. இது O து Oாட்டு
ன்mர்கள் சூடிக் வெகாள்ளும் முடி ஜேபான்Rது
இல்கைலHல்லவா?
அடுத்து, அந்தச் சிம் ாசmத்தின் ஜே ல்பகுதியின்
இரு பக்கங்களிலும் முகைRஜேH சிங்கம், குதிகைர
ஆகிHகைவகள் அ ர்ந்த நிகைலயில் இதுவும் O து
Oாட்டு பாணி இல்கைல தாஜேm.
அடுத்து, ன்mரது இருக்கைகயின் பின்புRம்
ஜே ல் பகுதியில் பூ ஜேவகைலப்பாடுகளுக்கு
த்தியில் ஒரு ஜேக Hம் ஜேபான்R உருவம்

இகைதப் பற்றிHவாறு இருபுRமும் மீண்டும்
சிங்கமும் குதிகைரயும் அ ர்ந்த நிகைலயில்
ஜேக Hம் ஜேபான்R Oடுப்பகுதி உருவத்தில் ஒரு
சிலுகைவ உருவம், அந்தக் ஜேக Hத்தின் மீது ஒரு
சிங்க உருவம். இப்வெபாழுது சிந்தித்துப்
பாருங்கள். இத்தகைகH சிம் ாசmத்தின் மீது
அ ர்ந்தா சிவகங்கைக ன்mர்கள் ஆட்சி
வெசலுத்திmர். இல்லஜேவ இல்கைல. இந்த
சிம் ாசmத்தில் அகை ப்பு, கிரீ ம், சிங்க,
குதிகைர உருவங்கள் ஜேக Hத்தில் காணப்படும்
கிறித்தவரது சிலுகைவ உருவம் இகைவHகைmத்தும்
இங்கிலாந்து ன்mர்களது அரசு
இலச்சிகைmHாகும். கி.பி.1921-ல் இந்திHாவிற்கு
வருகைக தந்த இங்கிலாந்து Oாட்டு ஜேவல்ஸ்
இளவரசருக்கு வெசன்கைm வெ ஜே ாரிHல் ஹாலில்
வெசன்கைm Oகரப் வெபரு க்கள் சார்பாக வரஜேவற்பு
அளிக்கும் வெபாருட்டு இளவரசருக்காக புதிதாக
அகை க்கப்பட் து. இந்த ஜேபாலி சிம் ாசmம்.
விழா முடிந்தவு ன் சம்பந்தப்பட்
சா ான்ககைள ஏலத்துக்கு விட்டு விற்R வெபாழுது,
இந்தப் ஜேபாலி சிம் ாசmத்கைத அப்வெபாழுது
வெசன்கைmயில் இருந்த சிவகங்கைக 4மீன்தார் திரு.

துகைரசிங்கத் ஜேதவர் அவர்கள் வாங்கி வந்து
அரண் கைmயில் கைவத்து இருந்தார். அதகைm
1978-ல் இரா Oாதபுரம் ாவட் கவெலக் ர் திரு.
OாராHணன்.ஐ.ஏ.எஸ். வெபற்று, இரா Oாதபுரம்
அரசு அருங்காட்சிHகத்தில் ஜேசர்த்தார்.
இவ்விதம் நூலின் வெதா க்கஜே , உண்கை க்கு
ாRாகத் த ம் புரண் து ஜேபால இந்த நூலின்
பல நிகழ்ச்சிகளும் வரலாற்றுக்கு முரணாm
பார்கைவயில் வழி ாறி இருப்பகைதப்
பார்க்கலாம்.
வெபாதுவாக வரலாற்றுச் சான்றுகள், ஜேOர்முகத்
த Hங்கள் இல்லாத நிகைலயில், ஜேகாயில் ஒழுகு
தல புராணம், இலக்கிHங்கள் ஆகிHவற்றில்
குறிக்கப் வெபற்றுள்ள வெசய்திககைள அவற்றின்
உண்கை த் தன்கை ககைள ஆய்ந்துணர்ந்த பிRகு
அகைவககைள வரலாற்றின் கூறுகளாக Oம்பத்
தக்கதாகக் வெகாள்ளலாம் என்பஜேத வரலாற்று
வல்லுmர்களது முடிவு. ஜேபராசிரிHர் திரு.
Oா.வாm ா கைல அவர்கள் இந்த வெபாருள் பற்றி
வெகாடுத்துள்ள எச்சரிக்கைககைH இங்கு
குறிப்பிடுதல் வெபாருத்த ாmதாகும்.

"... இந்தப் பா ல்ககைளக் வெகாண்டு ட்டும்
சரித்திர நிகழ்ச்சிககைள Oாம் உறுதிHாக அறிந்து
வெகாள்ள முடிHாது. இவற்கைR ஒதுக்கித் தள்ளி
விட்டும் உண்கை Hாm நிகழ்ச்சிககைள அறிந்து
வெகாள்ளவும் இHலாது. கிகை க்கும் சரித்திர
சான்றுககைளயும், Oாட்டுப் பா ல்ககைளயும்,
உற்று ஜேOாக்கி உண்கை ககைளச் சரி பார்த்து
முடிவுக்கு வர ஜேவண்டும்."
தமிழகத்தின் வெதான்கை க் கால, பிற்கால
வரலாற்றிகைm வெதரிந்து வெகாள்ள இலக்கிHங்கள்,
கல்வெவட்டுப் பதிவுகள், வெசப்ஜேபடுகள், ஒகைல
முறிகள், ஜேகாயில் ஒழுகுகள், வெவளிOாட்டுப்
பHணிகளது பHணக் குறிப்புகள் ஆகிHm
துகைண புரிகின்Rm. ஆmால் அண்கை க்
கால ாகிH பதிவெmட்டு, பத்வெதான்பதாவது
நூற்Rாண்டு நிகழ்வுககைளப் புரிந்து
வெகாள்வதற்காm Oம் வர்களது ஆவணங்கள்
மிகக் குகைRவு. இரா Oாதபுரம், சிவகங்கைக
ச ஸ்தாm ஆவணங்கள், துகைர மிஷன்
ஆவணங்கள், சிங்கம்பட்டி, எட்கை Hாபுரம்
4மீன் ஆவணங்கள், துபாஷ் ஆmந்தரங்கம்
பிள்கைள Oாட்குறிப்புகள், சுவார்ட்ஸ் பாதிரிHார்

குறிப்புகள், ஆற்காட்டு Oவாப் ஆவணங்கள்,
புதுக்ஜேகாட்கை தர்பார் ஆவணங்கள்,
ஆகிHகைவகளில் ஆற்காட்டு Oவாப் ஆவணங்கள்
(Thucidides) பார்சி வெ ாழியில் அகை ந்தகைவ) ஆவணக்
காப்பகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதும் இந்த
ஆவணங்ககைள, இதுவகைர ஆங்கிலத்திஜேலா
அல்லது தமிழிஜேலா வெ ாழிHாக்கம்
வெசய்Hப்ப வில்கைல. வெதாகுதிகளாக
பிரிக்கப்பட்டு வெதாகுதிச் சுருக்கமும் பட்டிHலும்
தHார் வெசய்Hப்ப வில்கைல. புதுக்ஜேகாட்கை
ன்mரது தர்பார் ஆவணங்களும், இதுவகைர
வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கு எட் ாக்
கனிHாகஜேவ இருந்து வருகின்Rm. ற்றும்,
இரா Oாதபுரம், சிவகங்கைக ச ஸ்தாm
ஆவணங்ககைளப் வெபாறுத்த வகைரயில், சரிHாm
பரா ரிப்பு இல்லாத காரணத்திmால் இவற்றில்
மிகப் வெபரும்பாலாm பHனுள்ள ஆவணங்கள்
அழிந்து விட் m. அல்லது அழிக்கப்பட்டு
விட் m. ஏகைmH ஆவணங்களில் கிகை க்கக்
கூடிH வெசய்திகள் வரலாற்றுக்குப் பHன்படுவது
மிகவும் குகைRவு. இந்த நிகைலயில், தமிழ்Oாடு
அரசு ஆவணக் காப்பகத்தில் உள்ள ஆங்கில

கிழக்கிந்திH கும்வெபனிHாரது ஆவணங்கள்
ட்டுஜே அண்கை க் காலத் தமிழக
வரலாற்றுக்குக் கைக வெகாடுத்து உதவக் கூடிHதாக
உள்ளm. இதகைm அரிச்சந்திரனின் வாக்கு எm
ஏற்றுக் வெகாள்ளலா ா எm இந்த நூல் ஆசிரிHர்
இடித்துகைரப்பது எந்த வகைகயிலும்
நிHாH ற்Rதாகஜேவ வெதரிகிRது. காரணம்
நூலாசிரிHருக்குத் தமிழக அரசின் ஆவணக்
காப்பகத்தில் உள்ள ஆவணங்களில் ஒரு
பகுதிகைHக் கூ ப் படித்துத் வெதளிவு
வெபறுவதற்காm வாய்ப்பும், வசதியும்
கிட் வில்கைல என்ஜேR ஜேதான்றுகிRது.
ஜேபராசிரிHர் ஜேக.இராகை4Hன் ஜேபான்Rவர்கள்
ஆங்கில ஆதிக்கக் காலத் தமிழகத்கைதப் பற்றிப்
பல நூல்கள் வகைரந்து, தமிழக வரலாற்றிற்குப்
வெபருகை ஜேசர்த்து இருக்கிRார்கள் என்Rால்,
அவரது எழுத்துக்களுக்கு முழுவதும் ஆதார ாக
அகை ந்துள்ளகைவ வெசன்கைm ஆவணக் காப்பக
ஆவணங்களும், ஆவணக் காப்பக நூலக
நூல்களும்தான் அவற்றிலும் கிழக்கிந்திHக்
கும்வெபனியின் அலுவலர்களாக இருந்த
வெ க்கன்சி ஜேபான்Rவர்கள், தங்களது பணியின்

வெபாழுது வெசன்R ஊர்களில் கண் கைவககைளயும்
ஜேகட் கைவககைளயும், பிRகைரக் வெகாண்டு
வகைரHச் வெசால்லி ஜேசகரித்து கைவத்துள்ள
எழுத்துச் சுவடிகளும் ஜே 4ர் விபார்ட், கர்mல்
வெவல்ஷ், ராபர்ட் ஊர்ஜே , ஆகிH
கும்வெபனிHாரது ராணுவத் தளபதிகள் அவர்கள்
ஜேபார்ப் பணிககைள ஜே ற்வெகாண் வெபாழுது,
அப்வெபாழுகைதக்கு அப்வெபாழுது வகைரந்து
அனுப்பிH விவர ாm அறிக்கைககள், தளபதி
பாmர்ஜே ன், தளபதி புல்லர் ன், தளபதி ரீட்,
தளபதி வில்சன் ஆகிஜேHாரது நீண்
அறிக்கைககள், ற்றும் கும்வெபனி கவெலக் ராகப்
பணிHாற்றிH க்ளாயிட், லூவிங் ன், ஹுர்திஸ்,
ன்ஜேRா ஆகிHவர்கள் கும்வெபனித் தகைலகை க்கு
அனுப்பிH கடிதங்கள் ஆகிHகைவ
பதிவெmட் ாவது நூற்Rாண்டு தமிழக
வரலாற்கைR வகைரவதற்கு, இன்றிHகை Hாத,
தவிர்க்க முடிHாத வரலாற்றுத் த Hங்களாகும்.
இகைவ தவிர, வெசன்கைmக் ஜேகாட்கை யில்
கும்வெபனி கவர்mராகப் பணிHாற்றிH க்கர்ட்னி
ஜேபான்ஜேRார் கடிதங்களும் தமிழக
வரலாற்றிற்குத் துகைண புரியும்

ஆவணங்களாகும். இந்த ஆவணங்களில் கண்
வரலாற்றுச் வெசய்திககைள ஏற்க றுப்பதும், இந்த
ஆவணங்ககைள ஆக்கிரமிப்பார்களது
புகைmந்துகைரHாகக் வெகாண்டு தீண் த்
தகாதகைவHாக ஒதுக்கி விட்டு வரலாறு எழுத
முகைmவதும் அரங்கின்றி வட் ாடிH விந்கைதச்
வெசHலாகத்தான் அகை யும். அத்து ன் இது
Oம்கை Oாஜே ஏ ாற்றிக் வெகாள்வது ன்
ற்Rவர்ககைளயும் ஏ ாற்R முHல்வதும் ஆகும்.
இந்த ஆவணங்கள் இல்கைலவெHன்Rால் O து
Oாட்டில் பதிவெmட் ாவது நூற்Rாண்டில்
புHல்முகம் வெகாண்
க்கள் கிளர்ச்சிககைளயும்
அகைவககைளத் தகைலகை ஏற்று O த்திH
சித்திரங்குடி யிலப்பன் ஜேசர்கைவக்காரர்,
மீmங்குடி கmகசபாபதித்ஜேதவர், முத்துக்
கருப்பத்ஜேதவர், வெகாளத்துர்Oாகரா4
ணிHக்காரர், கா ல்குடி கீர்த்தி வீர குஞ்சு
OாHக்கர், ரா4சிங்க ங்கலம் கு ாரத் ஜேதவர்,
4கந்Oாத ஐHன், கமுதி சிங்கன் வெசட்டி, பாஞ்கைச
கட் வெபாம்மு OாHக்கர், ஊகை த்துகைர,
இரா Oாதபுரம் முத்து இரா லிங்க ஜேசதுபதி,
இன்னும் ஊர் ஜேபர் வெதரிHாத திHாகிகளாm

எத்தகைmஜேHா ஏகாதிபத்திH எதிர்ப்பு
முன்ஜேmாடிககைள இmம் கண்டு இருக்க
முடிHாது. Oாட்டுப்பற்று ன் திHாகிகளாm அந்த
வீரத் தகைலவர்களது நிகைmவிற்கு அஞ்சலி
வெசலுத்த இHலாத, Oன்றி உணர்வு இல்லாத
க்கள் என்று அல்லவா Oம்கை எதிர்கால
வரலாறு வகைசவெ ாழியும் நிகைல ஏற்பட்டு
இருக்கும்.
இப்வெபாழுது இந்த நூலாசிரிHரது வரலாற்றுக்கு
முரணாm வகைர விகைmப் பார்ப்ஜேபாம்.
பக்கம் 88
" ன்mர் முத்து வடுகOாதர் காகைளHார் ஜேகாவில்
காட்டுக்கு ஜேவட்கை Hா ச் வெசன்Rார். வெபரிH
ராணி (Thucidides) ஜேவலுOாச்சிHார்) கர்ப்பிணிHாக
இருந்ததால் வெகால்லங்குடியில் தங்கச் வெசய்து,
ன்mகைரயும் இகைளH ராணிகைHயும் காகைளHார்
ஜேகாவில் அனுப்பி கைவத்தmர்."
பக்கம் 116
'திண்டுக்கல், விருபாட்சி வெசல்லும் வெபாழுது
வெவள்ளச்சி பிRக்கஜேவ இல்கைல'

சிவகங்கைக கும்மி அம் ாகைmச் வெசய்திககைளப்
பHன்படுத்தி இந்த நூலிகைm எழுதி உள்ள
ஆசிரிHர், இந்த நூலினுள்ளும் வெசால்லாத
வெசய்திககைள இப்படி திரித்துவிட்டு
இருக்கிRாஜேர? அது எப்படி? ஒரு ஜேவகைள
துர்க்காதாஸ் எஸ்.ஜேக.சாமியின்
கண்டுபிடிப்புககைள ஆதார ாக
வெகாண் தாகவும் அடிக்குறிப்பு இல்கைலஜேH!
'வெகால்லங்குடி தன்னில் வெபரிH ராணி
குணமு ஜேm அங்கு இருந்து வெகாண் ாள்"
(Thucidides) பக்கம் 117)
என்று ட்டும்தான் அம் ாகைm குறிப்பிடுகிRது.
அவர் கர்ப்பிணிHாக இருந்த விவரம்
அம் ாகைmயில் எங்கும் இல்கைல. அகைதப்
ஜேபால வெவள்ளச்சி பற்றிH குறிப்பும் அந்த
இலக்கிHங்களில் காணப்ப வில்கைல.
"ராணிHார் விருப்பாட்சி வெசல்லும் வெபாழுது
(Thucidides) கி.பி.1772)ல் கர்ப்பிணிHாக இருந்தார்.
வெவள்ளச்சி அப்வெபாழுது பிRக்கவில்கைல என்R
ஜேபருண்கை எந்த அடிப்பகை யில் எழுந்தது
என்று இந்த ஆசிரிHர் குறிப்பி ப்ப வில்கைல.

இன்வெmாரு Oகைகப்புக்குரிH விஷHம். 3.6.1772-ல்
இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை கைHப் பிடித்த
கும்வெபனிHார் Oவாப்பிmது பகை கள்,
சிவகங்கைக ஜேOாக்கி வருவகைத ஒற்Rர்கள் மூலம்
அறிந்த ன்mர் முத்து வடுகOாதர் அவர்களது
பகை வெHடுப்கைபச் ச ாளிப்பதற்கு காகைளHார்
ஜேகாவில் காட் ரண்தான் வெபாருத்த ாmது எm
முடிவு வெசய்து 20.6.1772-க்கு முன்mதாக அவர்
எதிர்த்தாக்குதல் ஆHத்தப் பணிகளில்
ஈடுபட்டிருந்தார். 21.6.1772-ம் ஜேததிHன்று
சிவகங்கைககைH பிடித்தப் பிRகு கும்வெபனிHார்
இரு அணிகளாக வெகால்லங்குடி வழிHாகவும்,
ஜேசாழபுரம் வழிHாகவும் கிழக்ஜேக காகைளHார்
ஜேகாவில் ஜேOாக்கி புRப்பட் mர் என்பது தான்
வரலாறு. ஆmால், ன்mர் காகைளHார் ஜேகாவில்
காட்டில் ஜேவட்கை க்காக வெசன்Rதாகவும்
அப்வெபாழுது திடீவெரm கும்வெபனிப் பகை கள்
அங்கு ங்கலம் வழிHாக வந்தது என்று
அம் ாகைmப் பாடுகிRது எவ்வளவு முரண்பாடு?
ன்mர் முத்து வடுகOாதர் இந்தப் ஜேபாரில்
சிந்திH வெசங்குருதிHால் சிவந்த ண்ணின்
ாண்கைப ன்mரது திHாகத்கைத, க்களது

mத்தினின்றும் அகற்றுவதற்காகத் திட் மிட்டு
வெதாடுக்கப்பட் புரட்டு அம் ாகைmயின்
வரிகள் என்பகைதத்தான் உணர முடிகிRது.
அதகைm இந்த நூலாசிரிHரும்
வழிவெ ாழிந்துள்ளார்.
பக்கம் 92-93
“கர்ப்பிணிHாm ஜேவலு Oாச்சிHாகைரக்
காப்பாற்றுவஜேத ருதிருவரின் தகைலHாH
க கை Hாயிற்று.
அத்து ன் ன்mர் முத்து வடுகOாதருக்கு ஆண்
வாரிசு இல்லாததால். அவரால் வளர்க்கப்பட்டு
வந்த வெவங்கண் உகை Hmகைmயும் கண் ஜேபால
காக்க ஜேவண்டிH க கை ஜேவறு. விருபாட்சி
பாகைளHக்காரர் ஆங்கில ஆதிக்க எதிர்ப்பாளர்.
எmஜேவ ருது பாண்டிHர்கள் அரசிகைH அங்கு
அகைழத்துச் வெசல்வது சிRந்து எmக் கருதி அங்கு
வெகாண்டு ஜேசர்ந்தmர்.”
கர்ப்பிணிHாm ஜேவலு Oாச்சிHார் என்று எவ்வித
ஆதாரமும் இல்லா ல் குறிப்பிட் து ஜேபால
இங்கும் இரு வெசய்திகள் எவ்வித ஆதாரமில்லாது

குறிப்பி ப்படுகின்Rm. சிவகங்கைகச் சரித்திரக்
கும்மியும் அம் ாகைmயும், ருதிருவர் ராணி
ஜேவலுOாச்சிHாகைர ஜே லுர் வழிHாக திண்டுக்கல்
விருபாட்சிக்கு அகைழத்துச் வெசன்Rார்கள் என்பது
ஒன்று. 4ூன் 25 ஜேததி Oகை வெபற்R ஜேபாரில்
ன்mர் முத்து வடுகOாதரும் ஏராள ாm
ஆதரவாளர்களும் ஜேபாரில் டிந்தmர். ன்mரது
விதகைவ ராணியும் களும் விருபாட்சிக்கு
பிரதானி தாண் வராH பிள்கைளயிmால்
அகைழத்துச் வெசல்லப்பட் mர். பின்mர் ன்mரது
பணிHாட்களாm ருதிருவரும் அங்கு ஜேபாய்ச்
ஜேசர்ந்தmர் என்பது ற்வெRான்று.
கும்வெபனிHாரது ஆவணங்கள் ஆதாரத்தில்
துகைர வரலாறு வகைரந்த ஜேபராசிரிHர்
ஜேக.ராகை4Hன் இதகைm உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இப்வெபாழுது ராணிHார் விருபாட்சி ஜேபாய்ச்
ஜேசர்ந்தது பற்றி 4ூகைல 1772-ல் வெசன்கைmக்
ஜேகாட்கை யில் Oகை வெபற்R கும்வெபனி ஆளுOரது
கூட் த்தில் வெதரிவிக்கப்பட் இந்தச்
வெசய்திககைளக் வெகாண் ஆவணத்கைத ஏற்றுக்
வெகாள்வதா? அல்லது இந்த நிகழ்ச்சி
Oகை வெபற்று ஆறுபத்து எட்டு ஆண்டுகளுக்குப்

பிRகு (Thucidides) கி.பி.1840) பா ப் வெபற்R சிவகங்கைக
அம் ாகைm, ற்றும் அதற்குப் பிRகு Oாற்பத்து
இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்mர் (Thucidides) கி.பி.1882)-ல்
பா ப்வெபற்R கும்மியின் வரிககைள
உண்கை வெHmக் வெகாள்வதா? நூலாசிரிHர்
அம் ாகைmயும் கும்மிகைHயும்தான் அரிச்சந்திர
வாக்காக வெகாண்டிருப்பது எப்படி வெபாருந்தும்?
ஜே லும் கும்மியும் அம் ாகைmயும் ஓரி த்தில்
கூ விருபாட்சி வெசல்லும் வெபாழுது
கர்ப்பிணிHாக இருந்தார் என்ஜேRா அல்லது
விருபாட்சியில் இருந்த வெபாழுது வெபண்
கவிகைm (Thucidides) வெவள்ளச்சிகைH) பிரசவித்தார்
என்ஜேRா குறிப்பி ாதிருக்கும்வெபாழுது,
நூலாசிரிHரது புதுமுகக் காண் த்தில் இந்த
புதுகை க் கற்பகைm இ ம் வெபRச்
வெசய்Hப்பட்டியிருப்பதின் ஜேOாக்கம் என்mஜேவா?
இது சம்பந்த ாக சிவகங்கைகச் சீகை
நூலாசிரிHருக்கு குழப்பம் என்று குறிப்பிடும்.
இந்த நூலாசிரிHரது எழுத்துக்களிலும் வெதளிவு
காணப்ப வில்கைல. இவருக்குத்தான் குழப்பம்
குவிந்துள்ளது.

பக்கம் 137-138
தளபதி புல்லர்ட்டின் அறிக்கைகயில்,
" ருதிருவரு ன் இகைளH ரா4ாவும் காகைளHார்
ஜேகாவில் காட்டிற்கு ஓடிmர் என்R வெசய்திக்கு
விளக்கம் வெசய்துள்ள நூலாசிரிHர், புல்லர்ட் ன்
குறிப்பிடுகின்R இகைளHரா4ா, Oாலுஜேகாட்கை
குடும்பத்கைதச் ஜேசர்ந்த வெவங்கண் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் என்றும், விருபாட்சிக்கு
வெசல்லும் வெபாழுது, இந்தச் சிறுவனுக்கு வெபண்
ஜேவ மிட்டு அகைழத்துச் வெசன்று கண் ஜேபால்
காத்து வந்தmர் என்றும் வகைரந்துள்ளார்.
இதற்கும் எந்த ஆதாரமும் இல்கைல.
அப்படிHாmால் இந்தச் வெசய்தியும்
அரிச்சந்திரmது வாக்காகிH சிவகங்கைக
அம் ாகைm. கும்மியில் குறிப்பி ப்பட்டு
இருக்கிRதா? இல்கைலஜேH ஜேவறு
ஜேபராசிரிHர் கதிர்ஜேவலு? ஜேபராசிரிHர்
ஜேக.ராகை4Hன் குறிப்பிட்டு இருக்கின்Rmரா?
இல்கைலஜேH. இந்த நூலாசிரிHரது அடிக்குறிப்பு
ஒன்றும் இல்கைலஜேH. அப்படிHாmால் இதுவும்
நூலாசிரிHரது கண்டுபிடிப்பா? அல்லது

கற்பகைmHா? Oதிமூலம், ரிஷிமூலம்
பார்க்கக்கூ ாது என்Rாலும் O க்குக்
கிகை த்துள்ள ஆவணங்ககைளப் பார்ப்ஜேபாம்.
Oாலுஜேகாட்கை வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரது
வெகாடி வழி (Thucidides) இகைணப்பு
வெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிRது) எப்படி ஜேவங்கன்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் Oாலுஜேகாட்கை
வழியிmர் அல்ல. அடுத்த ஆவணம்
அRந்தாங்கிக் காட்டில் தகைல கைRவு
வாழ்க்கைகயில் இருந்த பகை
ாத்துார் வெகளரி
வல்லப உகை Hாத் ஜேதவர் புதுக்ஜேகாட்கை
வெரசிவெ ண்ட் பிளாக்பர்னுக்கு, வெரளத்திரி
ஆண்டு, கைவகாசி ாதம் 27-ம் ஜேததி ஒப்பமிட்
கடிதம் கீஜேழ வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதகைm
இப்வெபாழுது பார்ப்ஜேபாம்.
"..... சிவகங்கைக ன்mருக்கு வெOருங்கிH
உRவிmர் என்R முகைRயில் ன்mர்
முத்துவடுகOாதர், த து வெபண்கைண எmக்கு
திரு ணம் வெசய்H நிச்சHம் வெசய்து, என்கைm
அவரது வாரிசாகவும் நிH mம் வெசய்தார்.
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாரில் முத்து வடுகOாதர்
டிந்தவு ன் வெபரிH ராணியு ன் Oானும்

ஓடிப்ஜேபாய் கைஹதர் அலியின் சீகை யில் தஞ்சம்
புகுந்ஜேதாம். பின்mர் என்கைm அவர்கள்
(Thucidides) பிரதானிகள்) வரவகைழத்து, காகைளHார்
ஜேகாவிலில், முக்கிH ாm குடி க்கள் ற்றும்
பிரதாm Oாட்டு தகைலவர்கள் (Thucidides) ஜேசர்கைவக்காரர்கள்)
முன்னிகைலயில், ஏகைmH பார்கைவHாளர்கள்
த்தியில் என்கைm சிம் ாசmத்தில் அ ரச்
வெசய்து எmது அதிகாரத்கைத அங்கீகரிக்கும்
முகைRHாக கூப்பிH கரங்களு ன் என் முன்mர்
வெதண் னிட் mர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு Oான்கு
ாதங்கள் கழித்த பின்mர் எmக்கும்
ருதிருவருக்குமிகை யில் கருத்து ஜேவறுபாடுகள்
எழுந்தm. திடீவெரன்று அவர்கள் என்கைmயும்
எmது Oண்பர்ககைளயும் கைகது வெசய்து
சிகைRயிலிட் mர். எmக்கு திரு ணம் வெசய்H
நிச்சHம் வெசய்Hப்பட்டு இருந்த வெபண்கைண
(Thucidides) சிவகங்கைக இளவரசிகைH) எந்த வகைகயிலும்
எங்களுக்குச் வெசாந்தமில்லாத, தகுதியில்லாத
சக்கந்தி Rவர் ஒருவருக்கு திரு ணம் வெசய்து
கைவத்தmர். சிறிது காலத்தில் அந்தப் வெபண்
இRந்தவு ன், அவர்கள் முகைRஜேH தங்களது
வெபண்களில் ஒருவகைர அவருக்கு ணம் புரிந்தது

அவரது அதிகாரத்கைத ஓரளவு தித்தவர்களாக,
அவர்கஜேள முன்கைmப் ஜேபால்ஆட்சி வெசய்தmர்.
பிRகு அவர்கள் என்கைmக் வெகான்று விடுவதற்கு
முடிவு வெசய்தார்கள். அதிர்ஷ் வச ாக
அங்கியிருந்து தப்பி ஓடிவந்து க ந்த ஏவெழட்டு
ஆண்டுகளாக அRந்தாங்கியில் வாழ்ந்து
வருகிஜேRன்."
இந்த
லின் வாசகத்திலிருந்து சின்m ரா4ா,
ஜேவங்கண் வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவர் அல்ல. அவர்
பகை
ாத்துர் வெகளரி வல்லப ஒய்Hாத் ஜேதவர்
என்பதும் ஜேவங்கண் விருபாட்சி வெசன்Rது பற்றி
ஆசிரிHர் குறிப்பிட்டிருப்பது அவரது வெசாந்த
கற்பகைm என்பதும் புலmாகிRது.
பக்கம் 102
"....முல்கைலயூரில் பிRந்து. ராணி
அகிலாண்ஜே சுவரி Oாச்சிHாரு ன்
இரா Oாதபுரம் விட்டு சிவகங்கைகக்கு
அகை ச்சராக வந்து, வாழ்Oாவெளல்லாம்
சிவகங்கைகயின் வளர்ச்சிக்குத் வெதால்கைலகள்
ஏற்R அவர். விருபாட்சியில் கைRந்தார்.'

அகிலாண்ஜே சுவரி Oாச்சிHாகைரத் திரு ணம்
வெசய்த சசிவர்ண வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்,
Oாலுஜேகாட்கை திரும்பும் வெபாழுது, அவருக்கு
உதவிHாக இருப்பதற்கு ஜேசதுபதி
ன்mர்தாண் வராH பிள்கைளகைHயும் அனுப்பி
கைவத்தார் என்R சிவகங்கைக அம் ாகைmயின்
வெசய்திகைH அரிச்சந்திர வாக்காகக் கருதி
நூலாசிரிHர் ஜே ஜேல கண் வாறு
குறிப்பிட்டுள்ளார். பிரதானி
தாண் வராHபிள்கைள இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி
ன்mரது பணியில் இருந்து அகிலாண்ஜே சுவரி
Oாச்சிHாரு ன் சிவகங்கைக வந்தது
உண்கை தாmா என்பகைதப் பார்ப்ஜேபாம்.
பிரதானி தாண் வராHபிள்கைள மீது குழந்கைதக்
கவிராHர் என்பவர் ான்விடு தூது என்R
சிற்றிலக்கிHவெ ான்கைRப் பாடியுள்ளார். (Thucidides)  ாக் ர்
உ.ஜேவ.சாமிOாகைதHர் பதிப்பு. 1954) இதில்
பாட்டுகை த் தகைலவகைmப் ஜேபாற்Rப்படும்
தசாங்கத்தில்
".... விரிந்த ணிக்
கூ மும் ஜே ல்வீடும் ஜேகாபுரமும் ா றுகும்

ா மும் ஜேசர் வெதன்முல்கைல Oகரான்.”
(Thucidides) கன்னி.88)
எm தாண் வராH பிள்கைளயின் ஊகைரக்
கவிராHர் குறிப்பிடுகிRார். ஜே லும் இந்த நூலின்
பதிப்புகைரயில் ாக் ர் உ.ஜேவ. சாமிOாகைதய்Hர்
அவர்கள் "இன்கைRக்கு 230 வரு ர்களுக்கு
முன்mர் (Thucidides) கி.பி.1725-ல்) கார் காத்த ஜேவளாளர்
குலத்தில் காத்தவராH பிள்கைள என்பவருக்குப்
புதல்வராகப் பிRந்தார். (Thucidides) தாண் வராHபிள்கைள)
இவருகை H ஊர் முல்கைலயூர் என்பது.
இவருகை H பரம்பகைரயிmர் கணக்வெகழுதும்
உத்திஜேHாகமுகை Hவர்கள்' என்றும்
குறிப்பிடுகிRார்.
வருவாய்த்துகைR ஆவணங்ககைளப் பரிசீலகைm
வெசய்ததில் முல்கைலயூர் என்பது சிவகங்கைக
வட் ம் அரளிக் ஜேகாட்கை ப் பகுதியில் உள்ள
முல்கைலக் குளம் என்R இmாம் கிரா ம் என்பது
வெதரிH வருகிRது. கள ஆய்வின் வெபாழுது அரளிக்
ஜேகாட்கை யில் இன்னும் பிரதானி தாண் வராH
பிள்கைளயின் வழியிmர் இருந்து வருவதும்
வெதரிH வந்தது. அத்து ன், அவர்களில்

ஒருவராm திரு. இரா ச்சந்திர பிள்கைள என்பவர்
(Thucidides) தற்வெபாழுது வெசன்கைmயில் இருப்பவர்) வசம்
ஒரு வெசப்ஜேபடும் இருப்பது வெதரிH வந்தது. இந்த
வெசப்ஜேபட்டின்படி
(Thucidides) இகைணப்பில் வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.) இதில்
கண்டுள்ள வாசகத்தின்படி பிரதானி
தாண் வராH பிள்கைளயின் தகப்பmார்
காத்தவராHபிள்கைள Oாலுஜேகாட்கை வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரது பணியில் இருந்தவர்
என்பதும், அவரது பணியின் வெதா ர்பாக அரசு
நிகைலயிட் சசிவர்ணப் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவர் தாண் வராH பிள்கைளகைH கி.பி.1747-ல்
த து அரசுப் பணியில் நிH mம் வெசய்தார்
என்பதும் அந்தச் வெசப்ஜேபட்டில் இ ம்
வெபற்றுள்ளது.
இத்தகைகH உண்கை ச் வெசய்தியும் ஆவணமும்
இலக்கிHச் சான்றும் முல்கைலயூர் தாண் வராH
பிள்கைளகைHப் பற்றிH வெசய்திககைளத்
தரும்வெபாழுது அம் ாகைm ஆசிரிHரது பா ல்
வரிகள் உண்கை க்கு புRம்பாm கற்பகைm
என்பதும் அதகைm ருது பாண்டிH ன்mர்
நூலாசிரிHர் ஜேவலிக்கு ஒணான் சாட்சி எm

வழிவெ ாழிந்து வகைரந்து இருப்பது சரித்திரப்
புரட்டு என்பகைதத் தவிர ஜேவறு என்mவாக
இருக்க முடியும்? அத்து ன் இந்த வெபாய்Hாm
வெசய்தி பாண்டிHன் தன் ககைmச் ஜேசாழனுக்கு
திரு ணம் வெசய்து தmது அகைவப் புலவர்
புகஜேழந்திகைHயும் ஜேசாழOாட்டிற்கு அனுப்பி
கைவத்தார் என்R பாட்டி ககைதகைHயும்
நிகைmவூட்டுவதாக உள்ளது.
பக்கம் 138
'...தmக்கு கிட் ஜேவண்டிH ஆட்சிகைHக் கூ
Oாட்டு Oலன் கருதி ருது பாண்டிHர்களுக்கு
விட்டுக் வெகாடுத்தார். (Thucidides) ஜேவங்கண் வெபரிH
உகை Hார்)
நூலாசிரிHர் இவ்விதம் குறிப்பிட்டிருப்பது அவர்
நூலில் முன்ஜேm குறிப்பிட்டிருப்பதற்கு முரணாக
இந்த வாசகம் அகை ந்துள்ளது. 1780 4ூகைல
ாதத்தில் சிவகங்கைககைH மீட் சில Oாட்களில்
ராணி ஜேவலுOாச்சிHார் அவர்கள் த து
ஆட்சிகைH, சிவகங்கைகச் சீகை கைH
ருதிருவரி ம் ஒப்பகை த்து விட் ார் என்று
வகைரந்துள்ளார். (Thucidides) பார்க்க: ருது பாண்டிHர்

ன்mர், பக்கம் 120/293) அடுத்து, பக்கம் 286-ல்
"புல்லர் ன் தன் பகை வெHடுப்பின் வெபாழுது
அவர்கள் ரா4ாக்களாக விளங்கிHகைதக் கண்டு
எழுதிHகைத குறிப்பிட்டு இருக்கிRார். (Thucidides) ஒரு
Oாட்டிற்கு ரா4ா என்று ஒருவர்தாஜேm ஒரு
ச Hத்தில் இருக்க முடியும் என்று வாசகர்கள்
ஜேகட்டு வி ாதீர்கள்.)
ற்றும், வெபரிH ருது ஜேசர்கைவக்காரர் ராணி
ஜேவலு Oாச்சிHாகைர று ணம் வெசய்து
வெகாண் தன் மூலம் (Thucidides) பார்க்க: ருது பாண்டிHர்
ன்mர் பக்கம்: 116-120) சிவகங்கைகத் தன்mரசின்
கு ம் சூடிH ன்mர் ஆகி விட்ட்mர் என்றும்
குறிப்பிட்டுள்ளார். இகைவ எல்லாம் நிகழ்ந்தது
கி.பி.1780-ல். இவ்விதம் இகைRHாண்கை வெபற்R
'அந்த ன்mர்களுக்கு" ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் கி.பி.1783-ல் ராணி
ஜேவலுOாச்சிHாரது கள் வெவள்ளச்சிகைH
ணந்தவருக்கு, ஆட்சியுரிகை எப்படி
ஏற்பட் து? அவர் எப்படி அதகைm ஏன்விட்டுக்
வெகாடுத்தார்? முரண்பா ாக அல்லவா ஆசிரிHர்
கூற்று அகை ந்துள்ளது. ஏன் இந்த குழப்பம்?

முழுப் பூசுணிக்காகைH ஒரு தட்டுச்ஜேசாற்றில்
அமுக்கி கைRப்பது என்Rால் இHலாத
காரிHம்தான். அப்வெபாழுது குழப்பமும்
Hக்கமும் ஏற்படுவது இHல்பு. கி.பி.1780
4ூகைல ாதம் முதல் கி.பி.1789 Oவம்பர் வகைர
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார் சிவகங்கைகயின்
ராணிHாகவும் கி.பி.1789 டிசம்பர் முதல் கி.பி.1801
வெசப் ம்பர் வகைர சக்கந்தி ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் சிவகங்கைக ன்mராகவும்
இருந்தmர் என்பதற்காm ஆவணங்கள்
சிவகங்கைக ஜேதவஸ்தாmத்திலும், வெசன்கைm
தமிழ்Oாடு அரசு ஆவணக் காப்பகத்திலும்
ஏராள ாக இருக்கும் வெபாழுது,
இகைவககைளவெHல்லாம் கைRத்து ஒரு புதிH
சரித்திரப் புரட்கை நிகைல நிறுத்துவது எளிதாm
வெசHல் அல்லஜேவ!
இவ்விதம் சக்கந்தி உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள்
சிவகங்கைகயின் இளவரசி வெவள்ளச்சி
Oாச்சிHாகைர ணந்து கி.பி.1790-1801 வகைர
சிவகங்கைக ன்mராக இருந்த
பாவத்திற்காகத்தாஜேm அவகைர, கும்வெபனிHார்
விட்டு கைவக்கவில்கைல. ஜேலஷிHத்

தீபகற்பத்தில் உள்ள பிmாங் தீவிற்கு Oாடு க த்தி
அங்ஜேகஜேH 19.9.1802-ல் ரண கை யும்
துர்பாக்கிH நிகைலகைH அவருக்கு ஏற்படுத்திmர்.
ஜே லும் ஜேவங்கண் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
சிவகங்கைக ன்mராக இருந்த காரணத்திmால்
தாஜேm, வெவள்ளச்சி Oாச்சிHார் கி.பி. 1793-ல்
இRந்த பிRகு பிரதானி வெபரிH ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் த து ககைள ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவருக்கு இரண் ாவது தார ாக
ணம் வெசய்து கைவத்தார். இந்தச் வெசய்தி இந்த
நூலில் குறிப்பி ப் ப ா ல் விடுபட்டு
இருப்பது இத்தகைகHவெதாரு உள்ஜேOாக்கம்
வெகாண் து ஜேபாலும்.
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'... ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவகைர
அரசராக்குவவெதன்றும், மூன்று லட்சம் ரூபாய்
ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைகவெHன்றும். ருதிருவர்
அகை ச்சர்களாக இருப்பர் என்றும் அந்த ச ரச
உ ன்பாடு கூறுகிRது. வெசHல்ப ா ல் நின்று
ஜேபாm உ ன்பாடு இது. ருது பாண்டிHர்கள்
வெதா ர்ந்து ன்mர்களாக இருந்தmர்.'

நூலாசிரிHரது ஆகைசப்படி " ருது பாண்டிHர்கள்
வெதா ர்ந்து ன்mர்களாக இருந்தmர். (Thucidides) அதாவது
4ூகைல 1780 முதல் 1801 வகைர ருது
சஜேகாதரர்கள் இருவரும் சிவகங்கைகச் சீகை
ன்mர்கள்) என்பகைத இங்கு வாதத்திற்காக
ஏற்றுக்வெகாண்டு அந்த வாதத்தின்
றுபக்கத்கைதச் சற்று உற்று ஜேOாக்குஜேவாம்.
வெபாதுவாக ன்mர்கள் தங்கள் ஆட்சிக்
காலத்தில், தங்களது சாதகைmகள் அRப்பணிகள், அRக்வெகாகை கள்,
திருப்பணிககைள, கல்லிலும் வெசம்பிலும் வெவட்டி
கைவப்பது ரபு. சிவகங்கைக ன்mர்களும்
அவ்விதஜே கல்வெவட்டுக்களில் வெசப்ஜேபடுகளில்
பதிவு வெசய்து உள்ளmர். இத்தகைகH சிவகங்கைக
ஆவணங்கள் கி.பி.1733 முதல் அதாவது ன்mர்
அரசு நிகைலயிட் சசிவர்ணப் வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவர் காலம் முதல், ன்mர் முத்து வடுகOாதப்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர், ஏன் கி.பி.1780 முதல்
1789 வகைர ராணிHாக இருந்த அரசி ஜேவலு
Oாச்சிHார், அவகைர அடுத்து கி.பி.1790 முதல்
கி.பி.1801 வகைர சிவகங்கைக ன்mராக இருந்த
முத்து விகைசH வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் (Thucidides) சக்கந்தி

ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்) ஆகிஜேHார்
தங்களது வெபHரில் 'குளந்கைத Oகராதிபன்'
'வெதாண்டிHந்துகைRக் காவலன்' 'அரசு
நிகைலயிட் " என்R விருதுப் வெபHர்களு ன் பல
அRக்வெகாகை ககைள வழங்கியுள்ளmர். அவற்றில்
சிலவற்கைR இந்த நூலின் ஜேவறு பக்கங்களில்
குறிப்பிட்டுள்ஜேளாம். ருது பாண்டிHர்கள்
ன்mர்களாக இருந்ததாகக் வெகாள்ளப்படும்
கி.பி.1780-1801 வகைரHாm கால கட் த்தில் கூ
ராணி ஜேவலு Oாச்சிHாரும், ன்mர் விகைசH
ரகுOாதப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரும் வழங்கிH
அRக்வெகாகை கள் உள்ளm. (Thucidides) அகைவகளில் சில
வெசப்ஜேபடுகளின் Oகல்கள் இந்நூலில்
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளm. இந்த அRக் வெகாகை கள்
ஆட்சியில் இல்லாத ன்mர்களால்
(Thucidides) நூலாசிரிHரது கருத்துப்படி) எப்படி வழங்கி
இருக்க முடியும்? இந்த அடிப்பகை ச்
சான்றுககைளயும் ஒதுக்கி கைவத்து விடுஜேவாம்.
கி.பி.1780 4ூகைல முதல் வெதா ர்ந்து சிவகங்கைக
ன்mர்களாக இருந்த ருதிருவர்
அRக்வெகாகை களுக்காm ஆவணங்ககைள
வழங்கியிருக்கின்Rார்களா என்பகைத

பரிசீலிப்ஜேபாம். இஜேதா மூன்று வெசப்புப்
பட் Hங்கள் உள்ளmஜேவ! ன்mர்கள் ருது
பாண்டிHர் அளித்தகைவ. 'ஜேதசிH ஆவணங்களாm
- வெதால்லிHல் சான்றுகள் என்று ருது பாண்டிH
ன்mர் நூலின் பக்கம் 678-688-லில் நூலாசிரிHர்
வெகாடுத்து இருக்கின்Rார் அல்லவா? சரி
அகைவககைளயும் பரிசீலிப்ஜேபாம்.
ஒகைலச்சாசmங்கள்
1. தஞ்சாக்கூர் ஒகைலச்சாசmம் கி.பி.1784-ல்
வகைரHப்பட் து. 'அரசு நிகைலயிட் விசH
வெரகுOாத வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவரவர்களுக்குப்
புண்ணிH ாக 'ராH ானிH வெபரிH ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் அவர்களும்' (Thucidides) வரிகள் 3-4) என்று
ட்டும்தான் வகைரHப்பட்டுள்ளது.
2. குன்Rக்குடி ஒகைலச்சாசmம் மூன்றும்
கி.பி.1790-ம் வகைரHப்வெபற்Rm. அகைவகளில்
'சிவகங்கைகச் சீகை ஆதீm கர்த்தா வெபரிH ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்' என்று ட்டும்தான்
குறிப்பி ப்பட்டுள்ளது. வெசப்ஜேபடுகள்

1. சூடியூர் சத்திர வெசப்ஜேபடு கி.பி.1795-ல்
வழங்கப்பட் து (Thucidides)  .பா. . பக்கம் 680-681-ல்)
இந்தப்பட் Hத்தின் வரிகள்.19-21 ல் 'பூர் து
அரசு நிகைலயிட் விகைசH ரகுOாதப் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவரவர்கள் பிரிதிவி ராச்சிHம்
பரிபாலmம் பண்ணி அருளா நின்R சாலிவாகm
சாகத்தம் 1716....'
"ஜேசது ார்க்கத்தில் பிரதானி ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் சூடியூர் சத்திரம்
அன்mதாmத்திற்கு....' வகைரHப்பட்டுள்ளது.
சிறு வHல் வெசப்ஜேபடு
இந்த வெசப்ஜேபட்கை இந்த நூலாசிரிHர் 1991-ல்
Oகை வெபற்R வெதால்லிHல் துகைR அஞ்சல் வழிக்
கருத்தரங்கிற்கு த து நீண் விளக்கத்து ன்
அனுப்பி கைவத்தார். அந்தக் கருத்தரங்க
தகைலகை ப் வெபாறுப்பில் அப்வெபாழுது இருந்த
Oான் வகைரந்த அஜேத தகைலகை உகைரகைH
(Thucidides) ஏற்கmஜேவ அச்சில் வந்தகைத) இப்வெபாழுது
இங்கு வெகாடுத்து இருக்கிஜேRன். இந்தச்
வெசப்ஜேபடு ஜேபாலிHாmது என்பகைத வெதரிவித்துக்
வெகாள்கிஜேRன்!

கல்ஜேபால் எழுத்து என்R பகைழH வழக்கைக ஒட்டி
கல்லிலும் வெசப்பிலும் வெவட்டி வித்தmர். 'அரசு
ஆகைணகள், அRக்வெகாகை கள், Rச்வெசHல்கள்
பற்றிH வெசய்திககைள 'சந்திர ஆதித்த காவலர்
வகைர சாட்சி பகர்வதற்காக வெசப்ஜேபடுகளில்
அகை த்தmர். வெபாதுவாக, கல்வெவட்டுக்ககைள
ஜேபான்று வெசப்ஜேபடுகளும், ங்கலச்
வெசால்லு ன் துவங்கி, ஆண்டு, திங்கள், Oாள்,
வழங்கப்படுவதின் ஜேOாக்கம், பட் Hத்கைத
வகைரந்தவர், காப்புநிகைல என்R பகுதிகளு ன்
வெபாறிக்கப்படுவது வழக்கம்.[1] ஆmால் இந்த
வெசப்ஜேபட்டில் அந்த பகுப்புகள்
காணப்ப வில்கைல. அகைவகளுக்கு ாRாக
'சாலிவாகm சகாப்தம் 125 க்கு ஜே ல் நிகைலHாm
காmப்ஜேபர் என்கிR" வெதா ரு ன் துவங்கி அந்த
ஊரின் பழகை கைH அறுதியிட்டு வெசால்கிRது.
அந்த ஊர் பற்றிH இத்தகு வெதான்கை க்கு
உறுதிHாm காலவரம்பு எப்படி நிர்ணHம்
வெசய்Hப்பட் து என்பது புரிHவில்கைல.
புRப்பா ல் ஒன்றில் இந்த ஊர்
குறிப்பி ப்படுவதால் சங்க காலத்துக்கு
முன்mர்கூ இந்த ஊர்நிகைலத்து

இருந்திருக்கலாம். வெசப்ஜேபட்டின் 20 வது
வரியில் '1800 வருஷம்' என்R வெசாற்வெRா ர்
இருப்பதிmால் இந்த வெசப்ஜேபடு கி.பி.1800 க்கு
பின்mர் வகைரHப்பட்டிருக்க ஜேவண்டும் என்R
உண்கை உறுதிபடுத்த ஜேவண்டியிருக்கிRது.
அத்து ன் வெவள்கைள ருது ஜேசர்கைவக்காரர்
உத்தரவின்படி (Thucidides) வரி 26) 'தளவாய்
கைOmப்பன்[2] ஜேசர்கைவக்காரரால் வெசப்ஜேபடு
வழங்கப்பட் தாக வெதரிகிRது. இந்த
வெசப்ஜேபட்டில் கண் சிRப்பிகைmப் வெபறுபவர்
வெவள்கைள ருது ஜேசர்கைவக்காரரின் கை த்துmர்
கmாக இருக்கும்வெபாழுது இதகைm ஏன்
வெவள்கைள ருது ஜேசர்கைவக்காரஜேர
வழங்கவில்கைல என்R விmாவும் எழுகிRது.
ஜே லும் ருது பாண்டிHர்கள் சிவகங்கைக
சீகை யில் பிரதானிகளாகத்தான் பணிபுரிந்து
வந்தmஜேர ஒழிH ஆட்சிHாளர்களாக (Thucidides) அரசராக)
அல்ல, பிரதானி பதவி என்பது அன்கைRH Oாளில்
அகை ச்சர், தளவாய் என்R இருவெபரும்
வெபாறுப்புக்ககைள இருவெபரும் வெபாறுப்புக்ககைள
வெகாண் தாகும். ருதுபாண்டிHர்கள் கி.பி.1789
வகைர சிவகங்கைக அரசி ஜேவலுOாச்சிHாரது

பணியிலும், பின்mர் சிவகங்கைக ன்mர்
ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hார் ஜேதவரது
பணியிலும் தளவாHாக இருக்கும்வெபாழுது
அவருக்கு ற்றுவெ ாரு தளவாய்
கைOmப்பன்ஜேசர்கைவ எப்படி அ ர்த்தப்பட் ார்
என்பதும் புரிHவில்கைல. அரசு
ஆகைணப்பதிவுகளில் தளவாய் கைOmப்பன்
ஜேசர்கைவ வெபHர் காணப்ப வில்கைல. அதாவது
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாரின்வெபாழுதும்
அல்லது ஜேபாருக்குப் பின்mர்
பிடிக்கப்பட் வர்கள், தூக்கிலி ப்பட் வர்கள்,
Oாடு க த்தப்பட் வர்கள் என்R இmங்கள்
எதிலும் அவர் வெபHர் காணப்ப வில்கைல.
இந்த வெசப்ஜேபடு இன்னும் சில
ஐHப்பாடுககைளயும் எழுப்புகின்Rது. வரி 11/12-ல்
'சிறுவHல் 4மீன்தார் வெவள்கைள ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்' எm குறிப்பிடுகிRது.
சிறுவHலில் சின்m ருதுவும், அவரது
குடும்பத்திmரும் குடியிருந்தவஜேர ஒழிH
4மீன்தாராக அன்று அவர்கள் வாழவில்கைல.
4மீன்தார் என்R வெசால் சிவகங்கைக சீகை
வரலாற்றுக்கு புதிHது. சிவகங்கைக ன்mர்

ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hார் ஜேதவருக்கு எதிராக
பகை
ாத்துர் ஒய்Hாத்ஜேதவகைர பரங்கிகள்
ஜேசாழபுரத்தில் கைவத்து சிவகங்கைக 4மீன்தார்
எm முதல்முகைRHாக சிவகங்கைக சீகை
முழுவதற்குஜே நிH mம் வெசய்து அறிவிப்பு
வெசய்தmர்.[3]ஆதலால் அந்த நிகழ்ச்சி முன்mரும்
பின்mரும் கும்வெபனிHாரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு
சிறுவHல் 4மீன் இருந்தது கிகை Hாது.
வரி 18-ல் ' துகைர ஜில்லா என்R வெசால்
காணப்படுகிRது. சீகை என்R வெசால்தான்
அப்ஜேபாது வழக்கில் இருந்தது. அத்து ன்
விருபாட்சி, திண்டுக்கல் கவெலக் ரது
அதிகாரத்திற்கு உட்பட் திண்டுக்கல்
சீகை யில்தான் இருந்தது. துகைர ஜில்லாவில்
அல்ல. 'ஜேதாப்பாபணம் 1500 கட்டி குடுத்து
அபி ானிச்சு' எm வரி 27-ல்
குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜேதாப்பாபmம் என்பது
OாணH வகைக அல்ல. வடுகபாகைளHக்காரர்கள்
அவர்கள் வெசலுத்தி வந்த கப்பத் வெதாகைககைH
வெபரும்பாலும் ஜேதாப்பாபணாம் என்ஜேR வழங்கி
வந்தmர். ஆதலால் வெவள்கைள ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்.த து கை த்துmர் கன்

வீரபாண்டிHனுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கி
சிRப்பு வெசய்திருந்தால், அந்தப் பணம்
அப்வெபாழுது சிவகங்கைக சீகை யில்
வெசலாவணியில் இருந்த ஸ் ார் பக்ஜேகா ா
அல்லது குளிச்சக்கரம் அல்லது ஜேபாட்ஜே ா
ஜேOாஜேவா பக்ஜேகா ா - இகைவகளில் ஏதாவது ஒரு
வகைக OாணHத்தில் தான் வெகாடுத்திருக்க
ஜேவண்டும்.[4] அதற்கு ாRாக ஜேதாப்பா
பணத்கைத வெகாடுத்து அபி ானிச்சதாக
குறிப்பிட்டு இருப்பது வெபாருத்த ற்Rதாக
உள்ளது.
விருபாச்சி பாகைளHக்காரராக கி.பி.1762 முதல்
181 வகைர இருந்தவர் திரு கைல குப்பல்
சின்mப்ப OாHக்கர். (Thucidides) 19 வது பட் த்துக்காரர்)
என்பகைத பாகைளHபட்டு வமிசாவழி
குறிப்பிடுகிRது[5] கும்பினிHாரின்
ஆவணங்களும் இந்த பாகைளHக்காரகைர
ஜேகாபால OாHக்கர் எm குறித்துள்ளm. ஆmால்
இந்த வெசப்ஜேபடு, அந்த பாகைளHக்காரகைர
'க4பூதி’ எm (Thucidides) வரி 19) குறிப்பிட்டிருப்பது
வரலாற்றுக்கு முரணாக உள்ளது.

ஜே லும், வரிகள் 20-24 ல் 1800-ம் வருவும்
கம்பளத்தார் OாHக்கன் வசம் வெபான்கைmHம் ா,
வெவள்கைளHம் ா Oா ாச்சிHம் ாள், ஜேவகைலக்கா
ஆகிHவர்கள் 'கmம் வெபாருந்திH கும்பினிHான்
துகைர கைகது வெசய்து க ாட்சம் வரும்படி
வெசான்mதின் ஜேபரில் - ஜே ற்படிHாளர்ககைள
மீட்டு வந்ததற்காக" என்R வாசகம்
காணப்படுகிRது. இதில் அ ங்கிH வெசய்தி அந்த
Oான்கு வெபண்ககைளயும் கும்வெபனிHார்
விருப்பப்படி விருபாட்சியில் இருந்து
கைகப்பற்றி வரப்வெபற்Rது என்பதுதான். ஆmால்
திரு ஜேmாகரன் 'மீட்டு' என்R வார்த்கைதயிகைmக்
வெகாண்டு கும்பினிHாரிmால் விருபாட்சி
அரண் கைmயில் இருந்த அந்த வெபண் க்ககைள,
வீரபாண்டிH ஜேசர்கைவக்காரர் மீட்டு வந்து
உரிHவர்களி ம் ஜேசர்ப்பித்தார் எm
வகைரந்துள்ளது வெபாருத்த ாmதாக இல்கைல.
இந்த Oான்கு வெபண்களது வெபHர்களும்
விருபாட்சி கைகபீதியில் குறிப்பி ப்பட்டு
இருப்பது ன் திண்டுக்கல்
கைலக்ஜேகாட்கை யில் பரங்கிHர் பாதுகாப்பில்
இருந்து வந்தmர் என்றும் Oா ாச்சிHம் ாள்

தவிர ஏகைmH வெபண்கள் கும்பினிHார்
தHவிmாஜேல கைகவிட்டு அவரவர்
இருப்பி த்திற்கு அனுப்பப்பட் தாகவும்
Oா ாச்சிHம் ாளும் இன்னும் ஐவரும் கி.பி. 1815
வெசப் ம்பர் வகைர கைகதுஜேல இருந்து' எm
குறிப்பி ப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் அவர்ககைள
மீட்டு வந்ததற்காm ஆதாரமும் ருதுபாண்டிHர்
பற்றிH ஆவணங்களில் இல்கைல. ற்றும்
வெசப்ஜேபடு வரி 22-ல் 'கmம் வெபாருந்திH
கும்பினிHான் துகைர' எm கண்டிருப்பது ஓகைல
முறியில் இருந்து பட் Hத்கைத வெபHர்த்து
எழுதிHவரது தவறு ஜேபால திரு. ஜேmாகரன்
வகைரந்துள்ளார். அவரது கூற்றுப்படிஜேH அந்தப்
வெபண்கள் வெகாண்டுவரப்வெபற்Rகைத
ஏற்றுக்வெகாண் ாலும், 'கmம் வெபாருந்திH
கும்பினிHான் துகைர' என்R வெதா ருக்கு என்m
வெபாருள் வெகாள்வது? ஆங்கிஜேலHகைர எதிர்த்த
ருதுபாண்டிHரது பட் Hத்தில் ஆங்கிஜேலHகைர
இவ்விதம் மிகுந்த ரிHாகைதயு ன் குறித்து
இருப்பது புதுகை Hாmது அல்ல.
ஆதலால் ருதுபாண்டிHர்ககைள வரலாற்று
ஜேOாக்கில் ஆய்வு வெசய்தல் பட் Hத்கைத ட்டும்

அல்லா ல் அதனுகை H பின்mணிகைHயும்
புரிந்து வெகாள்வதற்கு உதவும். அதற்கு
ருதுபாண்டிHர்கள் ஆங்கிஜேலHகைர
எப்வெபாழுது, எந்தச் சூழ்நிகைலயில் எதிர்த்தmர்
என்பகைத புரிந்து வெகாண் ால் பHனுகை Hதாக
இருக்கும் எm நிகைmக்கின்ஜேRன்.
ருதுபாண்டிHர்கள் கி.பி.1780 முதல் 1801 வகைர
சிவகங்கைக சீகை யின் பிரதானிகளாக இருந்து
வந்தmர். அப்வெபாழுது அவர்களும்
வெதன்mாட்டில் இருந்த ஏகைmH
பாகைளHக்காரர்ககைளப் ஜேபான்று குறிப்பாக
ணிHாச்சி, ஜே ல ாந்கைத வெசாக்கன்பட்டி,
எட் Hபுரம். புதுக்ஜேகாட்கை ஜேபான்R
பாகைளHக்காரர்ககைள ஜேபான்று - கும்பினிHாரது
விசுவாசமிக்க பாகைளHக்காரர்களாகஜேவ இருந்து
வந்தmர் என்பகைத அவர்கள் 8.7.1794, 4.2.1801,
13.6.1801, 31.7.1801 ஆகிH ஜேததிகளில் எழுதிH
கடிதங்களிலிருந்து வெதரிH வருகிRது. 16.6.1801-ம்
ஜேததி அன்றுதான் பரங்கிHருக்கு எதிராக
வெவளியிட் அறிக்கைகக்குப் பிRகுதான் அவர்கள்
கும்பினிHாரது பகிரங்க எதிரிகளாக இருந்தmர்
என்பகைத வரலாற்றில் காணமுடிகிRது. ஆதலால்

இந்தச் வெசப்ஜேபடும் 4ூன் 1801 க்கு முன்mதாக
வகைரHப்பட்டிருக்க ஜேவண்டும் என்பது வெதளிவு.
ற்றும் விருபாட்சி பாகைளHத்கைதப் பற்றிH
ஒருசில விவரங்ககைளயும் இங்கு வெதரிவிக்க
விகைழகிஜேRன். 25.6.1772 அன்று சிவகங்கைக
ன்mர் காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாரில்
இRந்துபட் வு ன் அவரது பிரதானி
தாண் வராHபிள்கைள ராணி
ஜேவலுOாச்சிHாகைரயும், அவரது வெபண்
குழந்கைதகைHயும் சிவகங்கைக சீகை க்கு
வ ஜே ற்ஜேக உள்ள விருபாட்சிக்கு அகைழத்துச்
வெசன்று [6] அரசிHல் புகலி ம் வெபற்Rார்.
அப்வெபாழுது விருபாட்சி கை சூர் சீகை யின்
ஏகைmH பாகைளHங்ககைள ஜேபான்று, அகை திHாக
இருந்தது. கி.பி.1792 கை சூர் ன்mர்
திப்புசுல்தாmது ங்களுர்
உ ன்படிக்கைகயின்படி விருபாட்சிகைHக்
வெகாண் திண்டுக்கல் சீகை கைH ஆங்கிஜேலHர்
தங்களது வெசாத்தாக ாற்றிmார். அதகைm அடுத்து
அங்குள்ள பாகைளHக்காரர்தகைலகை யில்
கி.பி.1794-க்கு பிRந்தான். அங்கு வெவள்கைளHர்
எதிர்ப்பு கிளர்ச்சிகள் துவங்கிm. முன்mால்

கை சூர் தளபதியும் கிளர்ச்சித் தகைலவரு ாm
துான்திHாOாக் என்பவர் விருபாட்சிக்கு
அகைmத்து உதவிககைளயும் அளித்து ஏகாதிபத்திH
எதிர்ப்பு ஜேபாருக்கு ஆHத்தப்படுத்திmார்.
வெதன்mாட்டு கிளர்ச்சி தகைலவர்கள்
திண்டுக்கல்லில் கூடிHவெபாழுது ராட்டிH
ாநில ஜேகால்காபூரில் இருந்து தமிழ்Oாட்டு
Oாங்குஜேOரி (Thucidides) வெOல்கைல ாவட் ம்) வகைரக்கும்
கிளர்ச்சிககைள வெதா ர்வது என்றும் அதன்
துவக்க ாக ஜேகாகைவயில் 3.6.1800-ல்
கும்பினிHார் பாசகைRகைH தாக்கி அழிப்பது
எmவும் முடிவு வெசய்Hப்பட் து[7] ஜேகாகைவ
Oகருக்கு 10 கை ல் வெதாகைலவில் 500 க்கும்
அதிக ாm குதிகைர வீரர்களதாக்குதல்
வெதாடுப்பதற்கு கூடியிருந்த தகவல் கும்வெபனி
தளபதி க்காலிஷ் ருக்கு எட்டிHது. அவன்
தம்மி மிருந்த ஐஜேராப்பிH, ரா4புத்திர பகை
அணிககைளக் வெகாண்டு கிளர்ச்சிக்காரர்ககைள
வகைளத்து பிடித்து கிளர்ச்சிகைH Oசுக்கிmான்.
இந்த கிளர்ச்சியில் பங்குவெகாண் வர்கள்
வெபரும்பாலும் முன்mாள் கை சூர் ராணுவ
குதிகைர வீரர்கள் ஆகும்.[8] தூக்கிஜேல வெதாங்கி

திHாகிகள் ஆகிH 42 ஜேபரில் 13 ஜேபர் கை சூர்
ாநிலத்கைதச் ஜேசர்ந்தவர்கள்.[9] இந்தக்
கிளர்ச்சியில் விருபாட்சி OாHக்கர் கலந்து
வெகாள்ளவில்கைல. அப்வெபாழுது அவர்
திண்டுக்கல் சீகை யில் கிளர்ச்சியில்
ஈடுபட்டிருந்தார் என்பது நிகைmவு
வெகாள்ளத்தக்கது.
ற்றும் ஜே ஜேல கண் முரண்பாடுககைள தவிர
வெசப்ஜேபட்டின் வெசாற்வெRா ர் அகை ப்பும் சரிHாக
இல்கைல குறிப்பாக வரி 12-ல் 'வெவள்கைள ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் இந்த வெசப்புப்பட் Hத்கைத'
என்று வெதா ங்கிH வெதா ர் "........ வீரபாண்டிH
ஜேசர்கைவக்காரர் ஜேசகைவக்கும்" (Thucidides) வரி 15 முடிவு)
"...... காவல் காத்து வருவதற்கும் (Thucidides) வரிகள் 17,
18) ....மீட்டு வந்ததற்காக (Thucidides) வரிகள் 24, 25) எm
எச்ச ாக நின்றுவிட்டு, பின்mர், 'தளவாய்
கைOmப்பஜேசர்கைவக்காரரால் ......கட்டி, குடுத்து,
அபி ானிச்சு வெதரிHப்படுத்துகிRது (Thucidides) வரிகள் 26,
28) எm முடிகிRது. ாRாக வெவள்கைள ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் உத்தரவின்படி தளவாய்
கைOmப்பன் ஜேசர்கைவக்காரரால் (Thucidides) வரி 26) என்R
வெதா ர், வரி 12-ஐ வெதா ர்ந்து வந்து ஏகைmH

வெதா ர்களு ன் முடிந்திருந்தால் பட் Hத்தின்
வெசய்தி இன்னும் வெதளிவாக இருந்திருக்கும்.
இதுவகைர கிகை த்துள்ள
ப்புரம் காஜேவரி
அய்Hmார் ஜேகாவில் பட் Hம்[10] வெதாண்டி
கைகக்ஜேகாளன் ஊரணி
கல்ஜேவட்டு[11] ஆகிHகைவகளின் வெசாற்வெRா ர்
அகை ப்புகளிலிருந்து இந்தப்பட் Hம்
ஜேவறுபடுவதால் ஜேபாலிப்பட் H ாக
கருதப்படுகிRது. கல்வெவட்டுக்கள்
1. வெதாண்டி கல்வெவட்டு: கி.பி.1795-ல் பதிவு
வெசய்Hப்பட் து. இதன் வரி- 5; 6-ல்
“ராச ானிHராm ருது பாண்டிHன் உபHம்”
என்R வெதா ர் ட்டும் தான் காணப்படுகிRது.
2. சிங்கம்புmரி கல்வெவட்டு: கி.பி.1801-ல் பதிவு
வெசய்Hப்பட் இந்தக் கல்வெவட்டின் வரிகள் 5, 9ல்
“ராச ஸ்ரீ அரசு நிகைலயிட் இகைசH ரகுOாதப்
வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்கள் காரிHத்துக்கு
கர்த்தராm ராச ஸ்ரீ ருது பாண்டிHர்கள்” என்று
ட்டும் பதிவு வெசய்Hப்பட்டுள்ளது.

எmஜேவ ஜே ஜேல கண் நூலாசிரிHர் த க்கு
ஆதரவாகக் குறிப்பிட்டுள்ள இந்த "ஜேதசிH
ஆவணங்கள்” ருதிருவகைர ஓரி த்தில் கூ
ன்mர் என்று குறிப்பி ாதிருக்கும் வெபாழுது,
ஏன் ருதிருவர்கஜேள தங்ககைளச் சிவகங்கைக
ன்mர்களாக பிரசித்தம் வெசய்து வெகாள்ளாத
வெபாழுது, இந்த நூலாசிரிHர் ட்டும் அவர்ககைள
ன்mர்களாகப் வெபருகை ப்படுத்தி
எழுதியுள்ளார். அது அவருக்கு இந்திHக்
குடியுரிகை சாசmம் அளித்துள்ள ஆதார
உரிகை களின்படி ஏற்பட் து. என்Rாலும், அவர்
த து இந்தக் கருத்கைத இந்த நூலின் வழி
க்களி த்து திணிக்க முHற்சித்து இருப்பது
வரலாற்றிற்கு முரணாm சரித்திரப் புரட் ாகத்
தான் வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் அறிஞர்களும்
கருதுவர் என்பது உறுதி.
பக்கம் 260-261
"கீழிRக்கிக் காட் கிகை க்கு ா ஆதாரம்?” என்R
தகைலப்பில் "இருபத்து ஒரு ஆண்டுகள் ருது
பாண்டிHர்கள் ன்mர்களாக விளங்கிHகைத
ஒப்புக்வெகாள்ள mமில்லாத ஆங்கிஜேலHர்

அவர்ககைள அந்தஸ்த்தில் குகைRந்தவர்களாகத்
தங்களது ஆவணங்களில் கீழிRக்கி காட்டி
வகைரந்துள்ளmர்” அகை ப்பக்காரர்
என்பதற்காவது ஆதாரம் காட் முடிந்து
இருக்கிRதா? என்று நூலாசிரிHர் ஜேகட்கிRார்.
தமிழ்Oாடு அரசு ஆவணக் காப்பகத்தில் உள்ள
ஆங்கிஜேலHரின் ஆவணங்ககைளக் க ந்த
பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாகப் படித்துப் பார்த்து
பரிசீலித்து வரும் வரலாற்று ஆய்வாளன் என்R
முகைRயில் இதகைm எழுதுகிஜேRன்.
அன்கைRH சூழ்நிகைலயில் இந்த Oாட்டு
அரசிHகைலத் தங்களது வெசாந்த Oலன்களுக்கு
உகந்த முகைRயில், கைகப்பற்றுவதற்கு ஏற்R
சூழ்ச்சி, ரா4 தந்திரம், வன்முகைR ஆகிH
வகைகயில் ஈடுபட் பரங்கிHர் என்R
கும்வெபனிHார் வெவற்றியும் கண் mர்.
ஆதிக்கவாதிகளாm அவர்களது ஜேOாக்கில்
சூழ்நிகைலககைளப் புரிந்து பதிவு வெசய்துள்ளகைவ
அவர்களது அறிக்கைககள், கடிதங்கள்,
பதிஜேவடுகள். இகைவகளில் அவர்களது
Oலன்களுக்கு எதிராm இந்த Oாட்டு ன்mர்கள்,

க்கள் தகைலவர்கள், அவர்ககைளப் பற்றி என்m
நிகைmத்தார்கள், எத்தகைகH எதிர்
O வடிக்கைககளில் ஈடுபட் mர். அவர்களது
mப்பண்புகளும், வெசHல்முகைRகளும் எப்படி
இருந்தm என்பகைதயும் தவRா ல் பதிவு வெசய்து
உள்ளmர். இந்த ஆவணங்களும் இன்று O க்கு
கிகை த்திராவிட் ால் தமிழகத்தின்
பதிஜேmழாவது, பதிவெmட் ாவது நூற்Rாண்டு
வரலாற்கைR வகைரHகைR வெசய்து வகைரவஜேத
இHலாததாகி இருக்கும்.
இந்நிகைலயில் கும்வெபனிHாரது ஆவணங்ககைளத்
தங்களது கருத்துக் ஜேகார்கைவக்கு இகைHந்ததாக
இல்கைலவெHன்பதற்காக அகைவககைள முற்றிலும்
ஒதுக்கி வி முடியு ா? எட் ாக் கனிவெHன்Rால்
அது புளிக்கு ா? துஷ் ன் ருது என்று
வகைரந்துள்ள தளபதி வெவல்ஷ் தான், அரண் கைm
சிறுவHல் காட்டு சாகைலHகை ப்பு பணியில்
ருது ஜேசர்கைவக்காரர்களது சிவகங்கைகச் சீகை த்
திHாகிகள் எத்தகைகH Oாட்டுப் பற்று னும்
வீராஜேவசத்து னும் ஜேபாராடி கும்வெபனிHாரது
திட் த்கைத நிகைRஜேவற்R வி ா ல் சீர்குகைலத்து
வீராதி வீரராm தளபதி அக்கினியூகைவ

ஜேசாழபுரத்திற்குப் பின்வாங்கு ாறு வெசய்த
கத்தாm நிகழ்ச்சிகைHத் வெதளிவாக வகைரந்து
கைவத்துள்ளார். சிவகங்கைக கும்மியும்,
அம் ாகைmயிலும் இந்தச் வெசய்தி விவரித்து
இருக்கிRதா? இல்கைலஜேH சிவகங்கைகயின் இறுதி
ன்mராm ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர்
சீகை நிர்வாகத்கைத த து பிரதானிகளாm
ருதிருவர் O த்து ாறு அனு தித்து விட்டு
வெபHரளவில் ன்mராக இருந்த குற்Rத்திற்கு
Oாடு க த்தப்பட்டு, அவரும் ற்றும் சிவகங்கைக,
இரா Oாதபுரம், துகைர, திருவெOல்ஜேவலிச்
சீகை ககைளச் ஜேசர்ந்த வீரத் தகைலவர்கள் எழுபத்து
இரண்டு ஜேபர் 11.2.1802-ம் ஜேததி துத்துக்குடியில்
இருந்து Oாடு க த்தப்பட்டு எண்பது Oாட்கள்
க ற்பHணத்திலும், பின்mர் பிmாங் தீவிலும்
அவர்கள் பட் துHரங்களின் கண்ணீர்க்
ககைதகைH சிவகங்கைகச் சரித்திரக்கும்மியும்,
அம் ாகைmயு ா வெசால்லுகிRது? வெதரிவிக்கிRது?
O து நூல்களில் இந்தச் சிRப்பாm வெசய்திககைளப்
பார்க்க முடிகிRதா?
கி.பி.1783-ல் சிவகங்கைகக்கு ஜேபஷ்குஷ் வெதாகைக
வசூலுக்கு வந்த தளபதி புல்லர் ன், துகைர

திருவெOல்ஜேவலி, திண்டுக்கல், சீகை யில்
கும்வெபனிHாரது குத்தகைககாரர்கள் க்ககைளக்
கசக்கிப் பிழிந்து இழிவாm முகைRயில் எப்படி
கும்வெபனிHாருக்காக வசூல் வெசய்கின்Rmர்
என்பகைதத் வெதளிவாக ஜே லி த்திற்கு நீண்
அறிக்கைக அனுப்பியுள்ளார். இந்த க்கள் படும்
கஷ் ங்ககைள O து Oாஜே ாடி இலக்கிHங்கள்
பாடி இருக்கின்Rmவா? இகைவககைளவெHல்லாம்
கும்வெபனிHாரது ஆவணங்ககைளத் தவிர ஜேவறு
இந்த ஆவணத்திலும் கிகை க்காத வரலாற்றுத்
வெதாகுப்பு ஆகும். இகைவககைள விடுத்து, தமிழக
வரலாற்கைR எவ்விதம் எழுத முடியும்?
அரண் வனுக்குத்தான் இருண் வெதல்லாம்
அச்சமூட்டும். ச ன் வெசய்து சீர் தாக்கி
நிகழ்ச்சிககைள ஆய்வு வெசய்பவர்களுக்கு இந்த
ஆவணங்கள் புRக்கணிக்க முடிHாத வரலாற்றுப்
புகைதHலாக அகை யும்.
அடுத்து, ருது சஜேகாதரர்கள் ன்mர்களாக
இருந்தmர் என்பகைதக் குறிக்க ஆசிரிHர்
வரலாற்று ஆவணம் எகைதHாவது
சுட்டியிருக்கின்Rmரா என்Rால் இல்கைல.
கி.பி.1780-1801 வகைர ருது இருவர் வெதா ர்ந்து

ன்mராக இருந்தவெபாழுது, அவர்களு ன்
வெதா ர்பு வெகாண்டிருந்தவர் கும்வெபனிHார்.
இவர்களது ஆவணங்ககைள ஒதுக்கி விடுஜேவாம்.
அடுத்து இவர்களு ன் சம்பந்தப்பட் வர்கள்
புதுக்ஜேகாட்கை வெதாண்
ாm, இரா Oாதபுரம்
ஜேசதுபதி ன்mர் ஆகிHவர்கள் ட்டுஜே .
அவர்களது ஆவணங்களில், அந்தச் சீகை
வரலாற்று நூல்களில், இவர்கள் சிவகங்கைகச்
சீகை
ன்mராக இருந்தmர் என்பதற்குரிH
குறிப்புகள் இருக்கிRதா என்Rால் இல்கைலஜேH
பிRகு எந்த ஆதாரத்கைதக் வெகாண்டு அவர்ககைள
உHர்த்திக் காட்டுவது?
பக்கம் 261
" ருதிருவரின் தந்கைத ஜேசதுOாட்டில்
ஜேசதுபதியி ம் ஒருபகை த் தகைலவராக இருந்து
வந்ததற்கு வெதால்லிHல் சாசm ஆதாரம் உள்ளது'
என்R கூற்றுக்கு Oண்பர், ஜேவதாசலம் அவர்கள்
'கல்வெவட்டு' இதழ் எண்.18-ல் எழுதிH
கட்டுகைரயில் குறிப்பிட்டுள்ள அனு ந்தக்குடி
ஒகைலச்சாசmம் சுட் ப்பட்டுள்ளது. இந்த
ஒகைலச் சாசmத்தில் சாட்சிக் கைகவெHாப்பம் இட்டு

இருப்பவர்கள் ஒருவர் வணங்காமுடி பளநிHப்ப
ஜேசர்கைவக்காரர். இன்வெmாருவர் ஜே ற்படி
அணிHாபதி அய்Hm அம்பலம்.
இந்தப் வெபHரில் இருந்து அதாவது,
'வணங்காமுடி பளநிHப்ப ஜேசருகைவக்காரன்'
என்R வெசாற்வெRா கைரக் வெகாண்டு கட்டுகைர
ஆசிரிHர், ' ருது சஜேகாதர்களின் தந்கைதHார்
உகை Hார் ஜேசர்கைவ என்R வெ ாக்கப் பளனிHப்ப
ஜேசர்கைவக்காரர் தான் அவர் என்றும் அவர்
முத்துரா லிங்க ஜேசதுபதி ன்mரது பகை யில்
பணிHாற்றியிருக்க ஜேவண்டும். அவஜேர இந்த
ஓகைலயிலும் சாட்சிக் கைகவெHழுத்து இட்டு
இருக்க ஜேவண்டும் என்R அவரது ஊகத்கைத
அடுக்கிHவாறு வெவளியிட்டுள்ளார். இகைத ஒரு
வெதால்லிHல் சாசm ாக எப்படி ஏற்றுக்
வெகாள்வது? ஜேசதுOாட்டில் பளனிHப்பன்
ஜேசர்கைவ என்று அப்வெபாழுது அந்த ஒருவர்
ட்டும்தான் இருந்தாரா? அவரும் ருது
ஜேசர்கைவக்காரரது தந்கைததாmா? வெபாதுவாக
சாட்சிக் கைகவெHழுத்துப் ஜேபாடுபவர் தmது
ஊகைரயும் குறிப்பிட்டு கைகவெHழுத்து இடுவது
அன்கைRH ரபு. வmங்காடி என்பது அந்தப்

பளனிHப்ப ஜேசர்கைவக்காரரின் ஊராக ஏன்
இருக்கக் கூ ாது? பர க்குடி வட் த்தில்
வணங்கான் அல்லது வணங்கான் ஏந்தல் என்று
ஒரு ஊர் உள்ளது இங்கு குறிப்பி த் தக்கது.
அத்து ன் அந்த ஒகைலச்சாசmத்தில் கைகவெHழுத்து
ஜேபாட்டுள்ள ற்வெRாருவர் அணிHாபதி அய்Hm
அம்பலம் என்பவர். அனிHாபதி,
அனு ந்தக்குடிக்கு கிழக்ஜேக மூன்று கல்
வெதாகைலவில் உள்ள ஊர் என்பதும், இங்கு
குறிப்பி த்தக்கது. இந்தப் பட் Hத்தின் வரியில்
பிரதானி முத்திருளப் பிள்கைள என்று பணியின்
வெபHர் குறிப்பிட்டு இருப்பது ஜேபால தளபதி
வணங்காமுடி பள்ளிHப்ப ஜேசருகைவக்காரன்
என்R குறிப்பும் இல்கைல. இரா Oாதபுரம்
சம்ஸ்த்தாm வரலாRாm ானுவலில், ஜேசதுபதி
ன்mர்களது. பிரதானி, தளபதிகள் Hார் என்பது
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. (Thucidides) பக்கம் 274) ன்mர்
முத்து இரா லிங்க ஜேசதுபதி ஆட்சியில்
பணிHாற்றிH பிரதானிகள் எழுவர் வெபHர்கள்
ட்டுஜே வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. தளபதி
பளனிHப்ப ஜேசருகைவக்காரன் என்R வெபHர்
அந்தப் பட்டிHலில் காணப்ப வில்கைல!

ஆதலால் வணங்காமுடி பளனிHப்ப ஜேசர்கைவ,
எm இந்த ஓகைலச்சாசm சாட்சி, நூலாசிரிHரது
கற்பகைmHாm ருது சஜேகாதரர்கள் தந்கைத
என்பது வெதளிவு.
பக்கம்: 53 - 54
'சசிவர்ணத் ஜேதவர் கி.பி.1749-ல் உயிரு ன்
இல்கைல. பூதக்காள் Oாச்சிHார் கி.பி.1742-ஜேலா
அதற்கு பின்mஜேரா அரசிHாராக இருந்து
இருக்கலாம்...'
இந்த வெதா ரின்படி ன்mர், கி.பி.1749 வகைர
இருந்திருக்கும் வெபாழுது மூத்தராணியும் அவர்
க்களும் இருக்கும் வெபாழுது இகைளHராணி
கி.பி.1742-ல் எப்படி ஆட்சிக்கு
வந்திருக்கமுடியும்? இதகைmப்பற்றி ஆசிரிHர்
சிந்தித்ததாகத் வெதரிHவில்கைல. நீதி ன்R
ஆதாரங்ககைளக் குறிப்பிடும் நிகைல ஏற்பட் ால்
நீதி ன்Rத்தின் தீர்ப்புகைரகைHத்தான் ஆதார ாகக்
வெகாள்ளலாஜே .தவிர, நீதி ன்Rத்தில் தாக்கல்
வெசய்Hப்பட்
னு, றுப்புகைர ஆகிHகைவககைள
ஆதாரங்களாகக் வெகாள்வது ரபு இல்கைல.
ஆசிரிHர் புதுகை Hாக பல இ ங்களில்

இகைவககைளஜேH நீதி ன்R ஆவணங்களாகச்
சுட்டி உள்ளார்.
Oாலுஜேகாட்கை , பகை
ாத்தூர், சிவகங்கைக
குடும்ப வெகாடி வழிவெHான்று நீதி ன்Rத்தில்
தாக்கல் வெசய்Hப்பட்டுள்ளது. (Thucidides) இகைணப்பில்
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது) இதன்படி பூதக்காள்
Oாச்சிHார் கி.பி.1746-ல் இRந்துவிட் ார்
என்பதும் அவருக்கு முத்து வடுகOாதர் கி.பி.1736ல் பிRந்தார் என்றும் வெதரிகிRது.
ற்றும் ன்mர் சசிவர்ணத் ஜேதவர் வழங்கிH
வெசப்ஜேபடுகள் கி.பி.1748 வகைர கிகை த்துள்ளm
என்பதும் இங்கு குறிப்பி த்தக்கது. கணவர்
கி.பி.1748 வகைர ன்mராக இருந்தவெபாழுது
கி.பி.1742 முதல் இரண் ாவது கைmவி எப்படி
ஆட்சிக்கு வந்திருக்க முடியும்? பக்கம்: 147, 148
"...காகைளHார் ஜேகாயிலில் ருது பாண்டிHர்கள்
நிகழ்த்திH முதல் ஜேபார் சிவகங்கைக ன்mர்
முத்து வடுகOாதகைர ஆங்கிலத் தளபதிகள் சுமித்,
பான்ஜே4ா4ர் களத்தில் கி.பி.1772-ல் நிகழ்ந்தது.
அஜேத காகைளHார் ஜேகாவிலில் இரண் ாவது
ஜேபாகைர ருது பாண்டிHர்கள் சந்தித்தmர்.

காகைளHார் ஜேகாவிலில் 25.6.1772-ல் O ந்த
ஜேபாரில் ன்mர் முத்து வடுகOாதரது
தகைலகை யில் நின்று ஜேபாராடிH சிவகங்கைக
சீகை
Rவர்களது வெசங்குருதியிmால்
காகைளHார் ஜேகாவில் ண் சிவப்ஜேபறிHது.
ன்mரும் வீர ரணம் அகை ந்தார். இது
காலத்தால் அழிக்க இHலாத வரலாற்று ஏடு.
சாதாரண னிதர்களும் இந்தச் சிRப்பாm
நிகழ்ச்சிகைHயும் சிவகங்கைக ன்mரது
திHாகத்கைதயும் எந்த வகைகயிலும்
சிறுகை ப்படுத்திவி முடிHாது. அது சூரிH
வெவளிச்சத்திற்கு எதிஜேரஒளிரும்
மின்மினிப்பூச்சியின் முHற்சிHாகத்தான் இருக்க
முடியும். ஆmால், அரிச்சந்திர வாக்காக
அம் ாகைm பாடியுள்ளவஜேரா, காகைளHார்
ஜேகாவிலில் இரத்தக்களரி எதுவுஜே O க்காதது
ஜேபால, பாடியிருப்பகைதப் படியுங்கள்.
"... கும்வெபனிHார்
அ ர்ந்தார்கள் காகைளHார் ஆலHத்கைதச்
சுற்றிவந்து
ப ர்ந்தார் திகைசHகைmத்தும் ப ர்ந்து

வருமுன்ஜேmதான்
அங்ஜேகதான் காகைளHார் ஆலHத்தின்
னுள்ஜேளதான்
மூங்கைகயு ன் முத்து வடுகOாத துகைர
பந்தH ாHத்தாமிருவர் பஞ்சகைண வெ த்கைதயின்
ஜே ல்
சந்ஜேதாச ாயிருந்து சதுரங்கம் பார்ப்பளவில்
"..... ஜேகாட்கை கைmப்
பிடித்தார் யிஜேலறி வெபரிHவெகாடிக்
வெசண் ாக்கள்
அடித்தார். பீரங்கிகளில் அஜேmகவெ mக் குண்டு
விட்டு
எழுப்பிmார் சத்தம்....
"Oாடுபுகழ் வடுகராசனுஜே மீது சத்தம்
எmஜேவ எண்ணி எழுந்து திடுக்கிட் வனும்
ாதுதகைm கைகப்பிடித்து வர வெவளிஜேH
வரஜேவ உள் ண் பத்து வாசல்வெவளி
மூகைலதன்னில்
உர ாய் வரும் ஜேபாது உபாHமுள்ள
கம்வெபனிHார்
திஜேலறி நின்று ாட்டிHனும் பூரியும்தான்

........கலீவெரmஜேவ சுட் ாஜேm பூரிதுகைர
(Thucidides) சிவகங்கைக அம் ாகைm பக்கம் 126-127)
அந்தக் குண்டு பட்டு ன்mர் முத்து வடுகOாதர்
இRந்தார் என்று வகைரந்துள்ளார். இவகைரப் பற்றி
ருது பாண்டிHர் ன்mர் ஆசிரிHர். “அம் ாகைm
ஆசிரிHர் ருது பாண்டிHர்ஆட்சிக் காலத்தில்
இகைளஞராய் இருந்து விடுதகைலப் ஜேபாரிகைmப்
பார்த்த ஜேபறு வெபற்Rவர்” (Thucidides)  ருது பாண்டிH
ன்mர் பக்கம் எண்.13) என்று Oற்சான்று
வழங்கியுள்ளார். இந்த ஆசிரிHர் எந்தப்
ஜேபாகைரப் பார்த்தாஜேரா வெதரிHவில்கைல!
ஏவெmனில் காகைளHார் ஜேகாவில் முதல்ஜேபாரிகைm
25.6.1772-ல் Oகை வெபற்Rகைத காதால் ஜேகட்டு
அறிந்தவராகக் கூ வெதரிHவில்கைல. ஆதலால்
வரலாற்றுப் புகழ் வெபற்R அந்தப் ஜேபாகைரப்
பா ாதது ட்டு ல்ல, சிவகங்கைக ன்mர்
தற்வெசHலாக குண்டுபட்டு இRந்தார் என்று
ன்mரது திHாகத்கைத கைRத்து,
சிறுகை ப்படுத்தும் வெதாண்டிகைm அல்லவா
வெசய்துள்ளார்.
சிவகங்கைக கும்மி ஆசிரிHஜேரா,

“காகைளHார் ஜேகாவில் வெசன்ஜேRகிக்
கல் திஜேலறிஜேH ஏணி கைவத்து
துப்பாக்கி வார் பண்ணிச் சுட்டி ஜேவ
தூங்கிH துகைரயும் ராணியும்தான்
இப்ப வெவடிச் சத்தம் ஏதmஜேவ
இருவெபருங் கைக ஜேகார்த்து வெவளியில் வந்தார்
கண் ந்த சிப்பாயி சுட்டி ஜேவ
காந்தனும் ராணியும் பட்டி ஜேவ...”
(Thucidides) சிவகங்கைக கும்மி பக்கம் 19)
என்று உRங்கி வெவளிவந்த ன்mர் முத்து
வடுகOாதர் குண்டுபட்டு உயிர் துRந்தார் என்று
பாடியுள்ளார்.அம் ாகைmHாகைர அடிவெHாற்றி.
அப்வெபாழுது ருது இருவரும் முகைRஜேH
ங்கலத்திலும், சிவகங்கைகயிலும் இருந்தmர்
என்பகைதயும் ன்mர் இRந்தபிRகு தான்
காகைளHார் ஜேகாவில் வந்தmர் என்றும் அவர்கள்
வகைரந்துள்ளmர். இதற்குப் பிRகு ' ருது வீரர்கள்
ஜேபாரில் இRங்கிmர். சிவகங்கைகக்கு ஏற்பட்டு
வரும் வெபரும் ஜேசதத்கைத எண்ணி ஜேபாகைர அன்று
ாகைலஜேH முடிவுக்கு வெகாண்டு வந்தmர்
(Thucidides)  .பா. .பக்கம் 92-93) எmக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதற்கு ஆதார அடிக்குறிப்பாகக்
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஜே 4ர் விபார்ட்டின்'
எழுத்தில்,
ன்mர் வெகால்லப்பட் பிRகு ருது வீரர்
ஜேபாகைர அன்று ாகைல வகைர நீடித்தmர் என்R
வெசய்திஜேH இல்கைல!
அம் ாகைm, கும்மி ஆசிரிHர்களும் ன்mர்
இRந்தபிRகு, ருது வீரர்கள் காகைளHார்ஜேகாவில்
வந்து அன்று ாகைல வகைர சண்கை யிட் தாகச்
வெசால்லவில்கைலஜேH!
"ஆmாலும் வெபாRாதும் அகற்றுஜேவாம் O து
துகைர
சாமி ஜேபாmாலும் தளம் ஜேபாய் விசmமில்கைல
உஜேலாக ாதாகைவ வெOாடிக்குள் தப்ப கைவத்து
சாகா ல் காத்தல் தரு ஜே Hாகு தல்...'
(Thucidides) சிவகங்கைக அம் ாகைm பக்கம் 129)
"தாட்டிக ரிருவரும் வெசத்தா வெரன்று
தளவாய் இருவரும் தா றிந்து
கைகயில் வளரிகைHத் தாவெmறிந்து
கன்mத்தில் அகைRந்து அழுதலறி

கைவHத்திலினிச் சண்கை வெHன்m
வந்த பகை வெHல்லாம் ஜேபாங்கவெளன்று
அண்ணனும் தம்பியும் யிருஜேபரும்...'
(Thucidides) சிவகங்கைக கும்மி பக்கம் 19)
அப்புRம், ருது வீரர் ஜேபார் வெதா ர்ந்து பற்றிH
வெசய்திககைள ருது பாண்டிH ன்mர்,
நூலாசிரிHர் எங்கிருந்து வெபற்Rார்? என்m
ஆதாரம்? அவருக்கு ட்டும் வெதரிந்து
இருந்ததால் தாஜேm வெதளிவாக வகைரந்துள்ளர்
நிச்சH ாக இது அவரது கற்பகைmயில் கண்
ஜேபாராகத் தானிருக்க ஜேவண்டும்.
பக்கம்: 157 - 158
" ... ஜேசதுபதி இகைளஞர் அவரி ம் ஜேவலு
Oாச்சிHாரது புதல்வி வெவள்ளச்சி பற்றிH ஆகைசக்
கmவுககைள Oாளுக்கு Oாள், வெகாஞ்சம்
வெகாஞ்ச ாக வளர்ந்தி ச் வெசய்தார்
வெகளரிவல்லவர்."
".. பாரம்பரிH வெபருகை மிக்க ஜேசதுபதி எப்படி
அவ்வளவு எளிதாக வெகளரிவல்லவரின்
சூழ்ச்சியில் விழுந்தார் என்பது விந்கைதஜேH,

என்Rாலும் O ந்து முடிந்து விட் வரலாற்று
நிகழ்ச்சிகைH Oாம் Oம்பித்தான் ஆக ஜேவண்டும்."
இவ்விதம் 'சூர்ப்பmகைக சூழ்ச்சிப்ப லம்' என்R
தகைலப்பில் எழுதியுள்ளார். படிப்பதற்கு
இலக்கிHம் Oன்Rாகத்தான் இருக்கும். ஆmால்
வரலாற்கைR, கற்பகைmயும் ஒப்பகைmயும்
மிக்கதாகத் திரித்து வி முடிHாஜேத.
இரண் ாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்mர் இருந்த
சமுதாHத்தின் பிரதிநிதிHாகச் சித்தரிக்கப்பட் ,
"அரக்கர் வெசய்த பாவமும் அல்லகைவ வெசய்த
அRமும் 'ஆm சூர்ப்பmகைக, இராவணன்
ஆகிஜேHாரு ன் ப
ாத்துார் வெகளரி
வல்லவகைரயும் ஜேசதுபதி ன்mகைரயும்
ஒப்பிட்டுக் காட்டியிருப்பது அருவருக்கத்
தக்கதாக இல்கைலHா? வெகளரி
வல்லபர்காகைளHார் ஜேகாவில் சிகைRயில் இருந்து
உயிர்தப்பி வந்த வெபாழுது தான் (Thucidides) கி.பி.1792-ம்
ஆண்டின் இறுதியில்) இரா Oாதபுரம்
ஜேகாட்கை யில் ஜேசதுபதி ன்mகைரச் சந்தித்தார்.
த க்கு இகைழக்கப்பட் தீங்குககைளத்
வெதரிவிப்பதற்காக. அப்வெபாழுது ஜேசதுபதி
ன்mர் மூன்று கைmவிகளுக்குக் கணவmாக

இருந்தார் அவருக்கு வHது 34. ஆmால் ருது
பாண்டிHர் ன்mர் நூலாசிரிHர்அப்வெபாழுது
ஜேசதுபதி ன்mருக்கு வHது இருபது
(Thucidides) " .பா. .பக்கம் 157) என்று எவ்வித
ஆதாரமில்லா ல் வகைரந்துள்ளார். அத்து ன்
த க்கு நிச்சயிக்கப்பட் வெபண்கைண ணந்து
வெகாள்ளு ாறு ஜேவறு ஒருவரி ம் வெசன்று
Hாராவது நிர்ப்பந்திப்பார்களா? இதுவும்
இலக்கிHத்தில்தான் O க்க முடியும். தான்
காதலித்த இளவரசி த Hந்திகைH, சுHம்வரத்தின்
வெபாழுது இந்திரனுக்கு ாகைல சூட்
வற்புறுத்துவதற்கு, அஜேத த Hந்தியி ம் Oளன்
தாது வெசன்Rதாக Oளவெவண்பா, கைO தம் ஆகிH
இலக்கிHங்களில்தான் காணமுடிகிRது.
ஆmால் ஜேசதுபதி ன்mருக்கும் சிவகங்கைகப்
பிரதானிகளுக்கும் இகை யில் எழுந்த சஜேகாதர
யுத்தங்களுக்கு காரணம் இது அல்ல ஜேவறு உள.
முதலாவதாக ஜேசதுபதி ன்mர் திருச்சிக்
ஜேகாட்கை சிகைRயில் இருந்த வெபாழுது
Oவாப்பிmது ஆட்சியில் ஜேசதுபதி சீகை யின்
வ க்குப் பகுதி முழுவகைதயும் ன்mரது

தாய் ா mாராm ஆறுமுகம் ஜேகாட்கை
ாப்பிள்கைளச் சாமித் ஜேதவர், ஐதர்அலியின்
பகை உதவி வெபற்று அவரது ஆக்கிரமிப்பில்
கைவத்து இருந்தார். கி.பி.1780-ல் சிவகங்கைக மீட்சி
வெபற்R வெபாழுது சிவகங்கைகப் பிரதானிகளும்
ஜேசதுபதி Oாட்டின் சில பகுதிககைளத் தங்களது
கைகவசம் கைவத்திருந்தmர். கி.பி.1781 ஏப்ரலில்
ஆற்காடு Oவாப் அவகைர விடுதகைல வெசய்து
Rவர் சீகை யின் ன்mராக அங்கீகரித்து
மீண்டும் இரா Oாதபுரத்தில் அ ர்ந்த வெபாழுது,
ன்mர் முத்துரா லிங்க ஜேசதுபதி ாப்பிள்கைளத்
ஜேதவன், ருது இருவர், ஆகிHவர்களது
ஆக்கிரமிப்கைப அகற்றி மீட் ார். கி.பி.1795-ல்
மீண்டும் சிகைRப்படுத்தப்பட் வெபாழுது ன்mர்
கம்வெபனி கவர்mருக்கு எழுதிH கடிதத்தில்
இதகைmக் குறிப்பிட்டுள்ளார். ருதிருவர் மீது
குஜேராதம் வெகாள்வதற்காm முதற்காரணம் இது.
அடுத்து, சிவகங்கைகச் வெசாந்த ாm வெதாண்டி
துகைRமுகத்தில் ஏற்று தி, இRக்கு தி
வெசய்Hப்படும் அகைmத்துப் வெபாருள்களும்
வெதாண்டிக்கு ஜே ற்ஜேக பத்துக்கல் வெதாகைலவில்
உள்ள இரா Oாதபுரம் சீகை Hாm

திருவா ாகைmயில் உள்ள சுங்கச்சாவடியில்
உரிH சுங்கம் வெசலுத்திH பிRகுதான் வெவளிஜேH
அனு திக்கப்படும். தஞ்கைசயில் இருந்து
சிவகங்கைகக்கு வெதாண்டி வழிHாக
எடுத்துச்வெசன்R வெOல் மூட்கை களுக்கு
சிவகங்கைக அரசு வெசலுத்த ஜேவண்டிH சுங்கவரி
பாக்கி ரூபாய் பதிmாயிரத்கைத வெசலுத்தா ல்
சிவகங்கைக பிரதானிகள்
இழுத்தடித்தmர். இதmால் ஜேகாபமுற்R ஜேசதுபதி
ன்mர் ஜேசதுOாட்டின் வழிHாகத் வெதாண்டி
வெசல்லும் வாணிகச் சாத்துக்களின் வழிகைH
ாற்றிHகை த்து சிவகங்கைகக்கு பட் Oல்லூர்
(Thucidides) தற்வெபாழுகைதH பார்த்திபனூர்) சுங்கச் சாவடி
மூல ாக கிகை த்த வருவாகைH இழக்கு ாறு
வெசய்தது. இதற்கு பதிலடிHாக சிவகங்கைகப்
பிரதானிகள் சிவகங்கைச சீகை கைHக் க ந்து
ஜேசதுபதி சீகை க்குள் வெசல்லும் ஆற்றுக்கால்ககைள
அகை த்து ஜேசதுபதி சீகை யின் ஜேவளாண்கை க்கு
ஆற்றுநீர் கிகை க்கா ல் வெசய்தது.
இன்னும் இரா Oாதபுரம், சிவகங்கைகச்
சீகை களின் எல்கைலகளில் Oகை வெபற்R
கால்Oகை திருட்டு, தானிHக் கதிர்கள் திருட்டு

என்R பல வெதால்கைலகள் இரு Oாடுகளது
அரசிHல் உRவுகளுக்கு குந்தகம் விகைளவித்தm
என்பதுதான் வரலாறு வழங்கும் உண்கை Hாக
உள்ளது. சூர்ப்பmகைக Oா க சூழ்ச்சி அல்ல.
பக்கம்: 220
'... சாசmத்தின் ஆண்டு கி.பி.1783 எmக்
குறிப்பிட்டு இருப்பதால், கி.பி. 1772-ல் கால ாm
முத்து வடுக Oாதரால் வழங்கப்பட்டிருக்க
முடிHாவெதன்பதும். கி.பி.1780 - 1801 வகைர ஆட்சி
வெபாறுப்பில் இருந்த
ருதுபாண்டிHர்களாஜேலஜேH
வழங்கப்பட் வெதன்பதும் உறுதிHாகிRது."
பக்கம் 289
'கி.பி.1794 சூடியூர் சத்திரத்திற்கு அதன் அக்தார்
வெவங்கஜே சுவர அவதானிக்கு கிரா ங்கள்
அளித்து முத்து வடுகOாத வெபரிH உகை Hாத்
ஜேதவர் வழங்கிHதாகக் குறிப்பிடும்
வெசப்புச்சாசmம்.'
ருது இருவர் ன்mஜேர என்று நூலாசிரிHது
நிகைலகைH உறுதிப்படுத்த குறிப்பி ப்பட்டுள்ள

பதிஜேmாரு வெதால்லிHல் சாசmங்களில்
இரண்கை ப்பற்றித்தான், ஜே ஜேல
குறிப்பி ப்பட்டுள்ள இரண்டு சாசmங்களும்
இகைவ அவரது கருத்துக்கு ஜேOர் ாRாm,
வலுவாm, சான்றுகள் ஆகும் என்பகைத அவர்
அறிHவில்கைல. காரணம் அவருக்கு கல்வெவட்டு,
வெசப்பு சாசmம் ஆகிHகைவககைளப் படித்தறியும்
வாய்ப்பு இல்கைல ஜேபாலும்!
இந்த சாசmங்கள் முகைRஜேH கி.பி.1783-லும், 1794லும் வழங்கப்பட் கைவ. வழங்கிHவர்
சிவகங்கைக ன்mர் விகைசH ரகுOாதப் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் என்று இந்தச் வெசப்பு
பட் Hங்களில் வெதளிவாகக்
குறிப்பி ப்பட்டுள்ளm. (Thucidides) பக்கம் 133 பார்க்க)
அப்படியிருந்ததும் “கி.பி.1772-ல் கால ாm
முத்து வடுகOாதத் ஜேதவரால் வழங்கப்பட்டிருக்க
முடிHாது என்றும், இந்த அRக்வெகாகை கள்
ருது பாண்டிHர்களால் வழங்கப்பட் து”
என்றும் OாலாசிரிHர் முடிவு வெசய்துள்ளார்.
வரலாற்றுச் சான்றுககைள எவ்விதம் ஆய்வு
வெசய்து எத்தகைகH முடிவு
ஜே ற்வெகாண்டுள்ளார்பார்த்தீர்களா? கி.பி.1772-ல்

முத்து வடுக Oாதர் கால ாகிவிட் ார். உண்கை ,
முக்காலும் உண்கை . கி.பி. 1782-லும் கி.பி.1794லும் அல்லவா அகைவ வழங்கப்பட்டுள்ளm.
இந்த ஆண்டுகளில் சிவகங்கைகயில் ன்mர்கள்
இல்கைலHா? ஆ ாம். இப்வெபாழுதுதான்
நிகைmவுக்கு வருகிRது கி.பி.1780 முதல் 1801
வகைர சிவகங்கைகயில் ருது இருவர் ஆட்சி
O ந்தது என்பகைத நிகைல Oாட் த்தாஜேm
ஆசிரிHர் இந்த நூகைல எழுதியிருக்கிRார். அப்படி
ருதிருவருக்கு விகைசH வெரகுOாத வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் என்R சிRப்பு வெபHர்கள்
இருந்ததா...? இல்கைலஜேH! ஆ ாம் என்று
எழுதிவிட் ால் பிரச்சகைmஜேH இல்லாது ஜேபாய்
இருக்கும் ருது இருவர் வழங்கிH பட் Hங்கள்
என்று Hாரும் எளிதில் வெசால்லிவிடுவார்கஜேள!
களவுத் வெதாழில் ஈடுப எண்ணிHவன் முதலில்
தகைலHாரி வீட்டில் கைகவரிகைச காட்டிmான்,
என்பது Rவர் சீகை யில் வழங்கும் வெபாது
வெ ாழி. கி.பி.1780 முதல் கி.பி.1801 வகைர
வெதா ர்ந்து இருபத்து ஒரு ஆண்டுகள் ருதிருவர்
சிவகங்கைக ன்mராக இருந்தmர் என்று
வெதால்லிHல் சாசmங்ககைளத் துகைணக்கு

எடுக்கப்ஜேபாய், வெதன்கைm ரத்திஜேல
ஏறிHவனுக்கு ஜேதள் வெகாட்டிH ககைதHாக
நூலாசிரிHர் வெசால்லக்கூடிH அந்த இருபத்து ஒரு
ஆண்டுகால கட் த்தில் ஜேவறு ஒருவர், ருது
பாண்டிHர் அல்லாதவர், சிவகங்கைக ன்mராக
இருந்தார் என்R உண்கை , வெபாய்கைHயும்
சரித்திரப்புரட்கை யும் புழுதியிஜேல புரட்டிவிட்டு
பூதாகர ாக எழுந்து நிற்கிRது. அந்த ன்mர் Hார்
வெதரிகிRதா? அவர் தான் சிவகங்கைக இளவரசி
வெவள்ளச்சி Oாச்சிHாகைர ணந்த சக்கந்தி
ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர், அவரது
அரசு வெபHர்தான் அரசு நிகைலயிட் விகைசH
ரகுOாதப் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் ஆவார். 'அரசு
நிகைலயிட் , 'விகைசH ரகுOாத" என்R
வெபாதுவாm சிவகங்கைக ன்mர்களது
விருதுகளு ன் அவரது இHற் வெபHராm வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர் என்பதும் ஜேசர்ந்ததுதான் இந்த
அரசுப் வெபHர். நூலாசிரிHர் குறிப்பிட்டுள்ள
இரண்டு வெசப்பு பட் Hங்களில் ட்டு ல்ல.
இந்த ன்mர் ஏராள ாm அRக்வெகாகை ககைள
'அரசு நிகைலயிட் விகைசH ரகுOாதப் வெபரிH
உகை Hாத் ஜேதவர்' என்R வெபHரில், கி.பி.1800-ம்

ஆண்டுவகைர வழங்கி உள்ளார். அவர்
வழங்கியுள்ள வெசப்ஜேபடுகளில் சிலவற்றின்
உண்கை Oகல்களும் இந்த நூலில் இகைணப்பாக
வெகாடுக்கப்பட்டுள்ளm.
பக்கம்: 303
"பதிகைmந்து வHதாm துகைரச்சாமி ககை சிHாகப்
பிடிபட்டு Oாடு க த்தப்பட் ார். அவகைர பற்றிH
ககை சிச் வெசய்திகைHத் தருவது ஜேபராசிரிHர்
ராக்கப்பனின் அறிக்கைக. அதன்படி துகைரச்சாமி
எந்த வாரிசுதாகைரயும் விட்டுச் வெசல்லவில்கைல.
எmஜேவ கி.பி.1821-ல்
பிmாங்கில் இருந்து திரும்பி துகைரச்சாமி
உறுதிக்ஜேகாட்கை வரவில்கைல. துகைர வந்து
அங்கு தங்கிவிட் துகைரச்சாமி ணம்வெசய்து
வெகாண்ஜே ா அல்லது ணம் வெசய்து
வெகாள்ளா ஜேலா வாரிசின்றி அங்ஜேக கால ாmார்
எmத் வெதரிகிRது.”
ஜே ஜேல குறிப்பிட்டிருப்பதில் துகைரச்சாமி
துகைரயில் கால ாmார் என்பது ட்டும்தான்
உண்கை . தளபதி வெவல்ஷா குறிப்பிட்டிருப்பது

ஜேபால, துகைரச்சாமி கைகது வெசய்Hப்பட்டு
பிmாங்கிற்கு அனுப்பப்பட் வெபாழுது
அவருக்கு வHது 15 அல்ல இருபதிற்கு ஜே ல்.
திரு ண ாகி கனும் இருந்தான். அந்தச்
சிறுவmது வெபHரும் ருது தான். அவர்கள் மீது
பரிவு வெகாண் 4மீன்தார் வெகளரி வல்லப
உகை Hாத் ஜேதவர், பகைகவரது குடும்பம் என்று
கருதா ல் அவர்களுக்கு ாதந்ஜேதாறும் இருநூறு
சுழி சக்கரம் பணம் (Thucidides) ரூ.253.9.11) வீதம் கி.பி.1805
வகைர வெகாடுத்து உதவி வந்தார். பிRகு
இரா Oாதபுரம் 4மீன்தார் அவரது ஆட்சிக்
காலம் வகைர (Thucidides) கி.பி.1812) அந்தக் குடும்பத்திற்கு
ாதந்ஜேதாறும் படி வெகாடுத்து பரா ரித்து
வந்தார். பின்mர் அவர்கள் வறுகை யில்தான்
வாழ்ந்தmர். (Thucidides) பார்க்க தமிழ்Oாடு ஆவணக்
காப்பக துகைர ாவட் வெதாகுதி 1669 பக்கம்
99)
பிmாங்கில் இருந்து திரும்பிHதுகைரச்சாமி,
துகைர வந்து ாலப காவல் துகைR
கண்காணிப்பாளகைரச் சந்தித்து தாம் துகைரயில்
தங்கி வாழ விரும்பவுதாகவும் அதற்காm
உதவிகள் ஜேகாரி னுக் வெகாடுத்தார். ஆmால்

திடீவெரன்று அவரது உ ல் Oலம் ஜே ாச ாகி
ரண கை ந்தார். (Thucidides) கைவகாசி 11) அவரது ச லம்
காகைளHார் ஜேகாவிலுக்கு எடுத்துச் வெசல்லப்பட்டு
4மீன்தார் வெகளரி வல்லப உகை Hாத் ஜேதவரது
வெபாருட் வெசலவில் அவரது அ க்கம், அந்தி க்
கிரிகைககைH O த்தப்பட் m.
இந்த விவரங்கள் அகைmத்தும் துகைரச்சாமியின்
கள் ருது ஜேசர்கைவக்காரர்கள் கி.பி.1821 ஜே
ாதம் இரா Oாதபுரம் ககைலக் ருக்கு வெகாடுத்த
னுவில் காணப்படுகின்Rm. (Thucidides) பார்க்க துகைர
ாவட் பதிஜேவடு வெதாகுதி 4669/பக்கம் 101-102)
இன்று காகைளHார் ஜேகாவில் ஆலHத்திற்கு
எதிரில் உள்ள சந்தில் காணப்படும் ச ாதியும்
அங்குள்ள தனிHாm சிகைலயும்
துகைரச்சாமிHாகத்தான் இருக்க ஜேவண்டும் என்று
Oம்பப்படுகிRது.
பக்கம்: 487
'ஜேபாராளி இHக்கத்திற்குத் தன்கைm
அர்ப்பணிப்பதற்காக முத்துக் கருப்பத் ஜேதவர்
திரு ணம் வெசய்து வெகாள்ளவில்கைல. இன்று

இரா Oாதபுரத்தில் உள்ள அவரது வழியிmர்
(Thucidides) அவருக்குத் திரு ணம் ஆகாததால்) ஜேOரடி
வாரிசுகள் அல்ல. அண்ணன் தம்பி வழியிmர்."
பக்கம் 488
' ருதிருவரு ன் அவரும் 24-10-1801 ஜேததி அன்று
திருப்புத்துரில் தூக்கில் ஜேபா ப்பட் ார்."
மீளங்குடி முத்துக் கருப்பத் ஜேதவர் பற்றி ருது
பாண்டிHர் ன்mர் நூலாசிரிHர்
வகைரந்துள்ளகைவ பச்கைச வெபாய் என்பகைத
கும்வெபனிHாரது ஆவணங்கள்
உறுதிHளிக்கின்Rm. மீmங்குடி முத்துக் கருப்பத்
ஜேதவர் திரு ண ாmவர். அவருக்கு ஒஜேர தம்பி
ட்டும் இருந்தார். வெபHர் கmக சபாபதித் ஜேதவர்.
கி.பி.1799-ம் ஆண்டு கிளர்ச்சியில் தீவிர ாக
ஈடுபட் தற்காக 16.11.1801-ம் ஜேததிHன்று அவர்
அபிரா த்தில் கும்வெபனிHரால்
தூக்கிலி ப்பட் ார். (Thucidides) பார்க்க ாவீரர் ருது
பாண்டிHர் பக்கம் 160) காகைளHார் ஜேகாவில்
ஜேபார் முழுத் ஜேதால்வியில் முடிந்தவு ன்,
ருதிருவர் அணியில் கும்வெபனிHாரது பிடியில்
சிக்கா ல் தப்பித்தவர்கள் ாவீரன் யிலப்பன்

ஜேசர்கைவயும், மீmங்குடி முத்துக் கருப்பத்
ஜேதவரும் தான். காரணம், காகைளHர் ஜேகாவில்
ஜேபாரின் வெபாழுது அவர்கள் இருவரும்
இரா Oாதபுரம் சீகை யில் கும்வெபனிHாரது
இலக்குககைள அழிப்பதில் ஈடுபட்டு இருந்தmர்.
பின்mர் முத்துக் கருப்பத் ஜேதவகைர, அவர்
ஜேபாட்டி அரசு அகை த்து இருந்த இரா Oாதபுரம்
சீகை யின் குத்தகைக Oாட்டில் (Thucidides) அனு ந்தக்குடி,
ஒரூர்பகுதி) கி.பி.1803-ல் கைகது வெசய்Hப்பட்டு
இரா Oாதபுரம் ஜேகாட்கை யில் தளபதி ார்டின்
கண்காணிப்பில் காவலில் கைவக்கப்பட் ார்.
(Thucidides) பார்க்க Madura Collectorate Records Vol. 1146/23-91803/பக்கம்.39)
காவலில் கைவக்கப்பட் அவரது குடும்பத்திmர்.
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(Thucidides) பார்க்க: ாவீரர் ருது பாண்டிHர் பக்கம் 160
தமிழ்Oாடு ஆவணக் காப்பக பதிஜேவடு,

எம்.டி.ஆர். வெதாகுதி எண் 1146/1803, 24.10.1803/
பக்கம் 9) இதகைmHடுத்து படிச் வெசலவு வழங்கிH
உத்திரஜேவா அல்லது முத்துக் கருப்பத் ஜேதவகைர,
விசாரகைணக்கு உட்படுத்தி தண் கைm வழங்கிH
விவரம் அல்லது அவரது தகைலக்கு
விளம்பரப்படுத்தப்பட் ஓராயிரம் சக்கரம்
பணம் பரிசு வழங்கப்பட் து ஜேபான்R
விவரங்கள் கிகை க்கவில்கைல. இவரு ன்
இகைணந்து வெசHலாற்றிH சித்திரங்குடி
யிலப்பன் ஜேசர்கைவக் காரகைரக் கைகது
வெசய்தவு ன் அவர்மீது பாகைளHங்ஜேகாட்கை
சிகைRயில் பகிரங்க விசாரகைண O த்தப்பட்டு
அவருக்கு ரணதண் கைm வழங்கப்பட் து.
அபிரா த்தில் 15.7.1803-ல் தூக்கில்
வெதாங்கவி ப்பட் ார். ஆmால்
முத்துக்கருப்பத்ஜேதவகைரப் பற்றிH கி.பி.1816-ல்
வரு ஆவணம் உள்ளது. அப்வெபாழுது
ககைலக் ர் அவரது னு ஒன்றிகைm 15.8.1816
தீHன்று ஜே லி த்திற்கு பரிந்துகைரத்தது அது.
ஆதலால் முத்துக் கருப்பத் ஜேதவர் மீதும்
விசாரகைண O த்தப்பட்டு தண் கைmயும்

வழங்கப்பட்டிருக்க ஜேவண்டும் எm
ஊகிக்கப்படுகிRது.
பக்கம்: 482, 83
"இக்கிளர்ச்சியில் க்களது ஆஜேவசம் ஜே ாச ாm
அ க்குமுகைRயிmாலும், சிவகங்கைகச் சீகை
ஜேசர்கைவக்காரர் துஜேராகத்திmாலும்
ஒடுக்கப்பட்டு ஓய்ந்தது' (Thucidides) விடுதகைலப் ஜேபாரில்
ஜேசதுபதி ன்mர் பக்கம் 121-22) ஜே ஜேல கண்
எmது எழுத்துக்ககைள ருது பாண்டிHர் ன்mர்
நூலாசிரிHர் இந்தப் பக்கத்தில் அப்படிஜேH
எடுத்துக் வெகாடுத்துவிட்டு 'வாழ்Oாவெளல்லாம்
ஆங்கிஜேலHகைர எதிர்ப்பகைதஜேH இலட்சிH ாகக்
வெகாண்டிருக்க சின்mப் பாண்டிHரின் ஒஜேர ஒரு
வெசHகைல ட்டும் கைவத்துக் வெகாண்டு
சிவகங்கைகச் சீகை ஜேசர்கைவக்காரரின் துஜேராகம்
என்று கூறிவிடுவதா? ஒஜேர ஒரு நிகழ்ச்சிகைH
கைவத்து ஒருவகைர எகை ஜேபாட்டு வி லா ா?'
என்று ஜேகட்டு விட்டு மீண்டும். 'இந்தப்
பிரச்சிகைmயில் குற்Rம் சாட்டுகிRவர். தீர
விசாரகைண வெசய்தாரா? இல்கைல ஆங்கிஜேலHரால்
பாதுகாக்கப்பட்டு வந்துள்ள அதாவது ஒரு தரப்பு

ஆவணத்கைத கைவத்துக் வெகாண்டு முடிவுக்கு
வந்துள்ளார். ருது பாண்டிHர் தரப்பு
ஆவணங்ககைளத் ஜேதடிHதாகக் குறிப்பு இல்கைல.
உண்கை அறிH வரலாற்றில் புகுந்து
விசாரகைணHாவது ஜே ற்வெகாண் ாரா?”
இந்த விmாகைவயும் அந்த நூலாசிரிHர் எழுப்பி
உள்ளார். ஆதலால் இந்தப் பக்கங்களில் அந்த
விmாவிற்காm விளக்கத்கைதயும் வெகாடுப்பதற்கு
க கை ப்பட்டுள்ஜேளன். வெபாதுவாக சிவகங்கைகச்
சீகை பற்றிH வரலாறு நூல் எதுவும் இதுவகைர
வெவளியி ப்ப ாத நிகைலயில், எmது இந்த நூல்
வகைரயு ாறு ஜேகட்டுக் வெகாண் பல
அன்பர்களது ஜேவண்டுஜேகாளுக்கு இணங்க இந்த
முHற்சிகைH ஜே ற்வெகாண்டுள்ஜேளன். சிவகங்கைகச்
சீகை யின் ாவீரர்களாm ருது பாண்டிHரது
விடுதகைல இHக்கத்திலும், அதிஜேல தங்ககைள
இகைணத்துக் வெகாண் அவர்களது திHாகத்திலும்
Oான் மிகவும் ஈடுபாடு வெகாண்டு, 1989-ல் ' ாவீரர்
ருது பாண்டிHர் என்R நூகைல வகைரந்ஜேதன்.
எmது Oான்காண்டு கால உகைழப்பிmால்
உருவாm அந்த நூகைல 'சிRந்த வரலாற்று நூலாக
ஜேதர்வு வெசய்து 16.1.1991-ம் ஜேததி வெசன்கைm

வள்ளுவர் ஜேகாட் த்தில் தமிழக
முதல்வர்.அவர்களால் எmக்கு பரிசும்
பாராட்டும் வழங்கப்பட் து.
இந்தநிகைலயில் க்களது ாவெபரும்
தகைலவர்ககைளப் புகழ்ந்து பல்லாண்டு
பாடுவதிலும் எmக்கு உ ன்பாடுதான்.
அஜேதஜேOரத்தில், அண்கை நூற்Rாண்டில் இருந்து
கைRந்த அந்த வரலாற்று OாHகர்ககைள,
வரலாற்றுக்கு முரணாm முகைRயில், வரலாற்றுச்
சான்றுகளுக்கும் தகை Hங்களுக்கும்
சம்பந்தமில்லாத வகைகயில், சுHகற்பகைm
அடிப்பகை யில் சித்தரிப்பது என்பகைத Hாவரும்
சரித்திரப் புரட் ாகத்தான் வெகாள்வர். ஆகைகHால்
அந்த நூலாசிரிHரது எழுத்துக்களுக்கு இங்ஜேக
வரலாற்று ஆதாரங்களு ன் றுப்பு வெகாடுத்து
இருக்கிஜேRன். இந்தப் பகுதியில் எmது
இரண் ாவது நூலாm 'விடுதகைலப் ஜேபாரில்
ஜேசதுபதி ன்mர் (Thucidides) இதுவும் தமிழ்Oாடு அரசின்
சிRந்த வரலாற்று நூலுக்காm முதற் பரிசும்,
பாராட்டும் 15.1.1989-ல் வெபற்Rது) நூலில் கண்
ஒரு பகுதிக்கு விளக்கம் தர ஜேவண்டிH நிகைலயில்
இதகைm எழுதுகிஜேRன். ருது பாண்டிHர்ககைளப்

பற்றி "கீழிRக்கிகாட் ஜேவண்டும் என்பது எmது
இலக்கு அல்ல. இந்த நூலின் ஜேOாக்கும் அது
அல்ல.
வரலாற்று OாHகர்கள் னிதர்கள்தான் என்பகைத
Rந்து விடுதல் கூ ாது, தங்களது அவசர
முடிவுகளால், சந்தர்ப்ப நிர்ப்பந்தம் ஜேபான்R
சூழ்நிகைலயில் தவறுககைளச் வெசய்துள்ளmர்.
வீரபாண்டிH கட் வெபாம்மு OாHக்கர் பக்கத்து
பாகைளHங்களில் வெகாள்கைளயிட் ார் அல்லது
அவரது பிரதானி சிவசுப்பிர ணிH பிள்கைளயின்
வெகாள்கைளகளுக்கு உ ந்கைதHாக இருந்தார்
என்பது அவர் மீதாm குற்Rச்சாட்டு.
ஆங்கிஜேலHரது மூச்கைசக்கூ வெபாறுக்காத
எதிர்ப்பு அணியில், சிவகிரி ஜேபான்R வெOல்கைலப்
பாகைளHக்காரர்ககைளவெHல்லாம் திரட்டிH
வெபாழுது, பக்கத்தில் உள்ள சிவகங்கைகச் சீகை
ஆட்சிHாளர்ககைள தmது அணிக்கு வெகாண்டு வர
தவறிவிட் ார் என்பது ன்mர் முத்துரா லிங்க
ஜேசதுபதி ன்mர் மீதாm குற்Rச்சாட்டு. ற்றும்
திவான் பூர்கைணHா ஜேபான்R பழகை வாதிகள்
தmது தீவிரக் வெகாள்கைககளுக்கு இணக்க ாக
இல்கைலவெHன்பகைத Oன்கு அறிந்து இருந்தும்

தீரர் திப்பு சுல்தான் அவர்ககைளஜேH இறுதிவகைர
Oம்பி நின்Rது அவரது வீழ்ச்சிக்கு
காரண ாயிற்று என்பது திப்பு சுல்தான் மீதாm
குற்Rச்சாட்டு.
பக்கம்: 490
'சிவகங்கைகயின் ஆதி ன்mர் சசிவர்ண ஜேதவரின்
வாரிசுதான் ருது
பாண்டிHர் எm உறுதி வெசய்யும் ஆவணத்கைதக்
காட்டு ாறு பாண்டிHர்ககைளக் ஜேகட் ான்.
அதற்கு இவர்கள் ".... இந்தக் கவெலக் ர்
லூவிங் ன் இங்கு ஏற்படுகிR
கலகங்களுக்வெகல்லாம் காரணம் இவகைர
நீக்கிவிட்டு) இவர் இ த்தில் ஒரு திRகை Hாm
கவெலக் கைரப் ஜேபா வும் (Thucidides) கால்டுவெவல்
பாதிரிHாரது திருவெOல்ஜேவலி சீகை ச் சரித்திரம்)
என்று வெசன்கைmயில் உள்ள கும்வெபனி அரசுக்ஜேக
ருது பாண்டிHர் கடிதம் எழுதிmாராம். எந்த
அளவுக்கு ஜே ல் ட் ம் வகைர ஆங்கிஜேலHகைர
முட் ாளாக்கி கைவத்து இருந்தmர் என்பது இதன்
மூலம் வெதரிH வருகிRதல்லவா?"

ஜே ஜேல கண் வாறு ருது இருவர்
கும்வெபனிHாருக்கு எழுதிH எந்தக் கடிதமும்
தமிழ் Oாடு ஆவணக் காப்பகத் வெதாகுப்புகளில்
காணப்ப வில்கைல. ஆmால் கவெலக் ர்
லூவிங் ன் 1.2.1801-ம் ஜேததிH கடிதத்தில் இRந்து
ஜேபாm ராணிHாரது வம்சாவளி விவரங்களு ன்
வந்து சந்திக்கு ாறு ஜேகாரியிருந்ததற்கு சின்m
ருது ஜேசர்கைவக்காரது 4.2.1801-ம் ஜேததியிட்
கடிதம் அங்கு உள்ளது. இஜேதா அந்த கடிதத்தின்
வெ ாழிHாக்கம் வெசய்Hப்பட் பகுதி.
'முதல் ஜேததியிட் கவெலக் ரது தாக்கீகைத
வெபற்றுக் வெகாண் கைத அதில்
ஜேகாரப்பட்டுள்ளதற்காm விவரமும்
கீழ்வரு ாறு.
எmக்கு அனுப்பப்பட் உத்தரவிற்கு
இணக்க ாக, தங்களது பணிHாளர் மூல ாக
இRந்து ஜேபாm சிவகங்கைக ராணியின் வம்சாவளி
அட் வகைணகைH அனுப்பியிருக்கிஜேRன்.
கடிதத்தில் ஜேகாரியிருந்தவாறு தா தம்
இல்லா ல் தங்ககைளச் சந்திக்க ஜேவண்டும்
என்பதுதான் எmது ஆகைச. ஆmால் எmது

கால்களில் ஏற்பட் புண்ணும், பHங்கர ாm
தகைலவலியிmால் உ ல் Oலக் குகைRவு
ஏற்பட்டுள்ளது, ஜேOரில் வரமுடிHா ல் தடுத்து
விட் து. விருப்பப்பட் ால், எmது ரு கன்
சங்கிலி ஜேசர்கைவக்காரகைரயும், சின்m
ரா4ாகைவயும் அனுப்பி கைவக்கிஜேRன். எmது
இதH பூர்வ ாக, எப்வெபாழுதும் எmக்கு
வழங்கப்படும் உத்திரவுகளுக்கு இணங்க O ந்து
வெகாள்ஜேவன். யிரிகைழயில் கூ எmக்கு
அளிக்கப்படும் உத்தரவிற்குப் புRம்பாக O ந்து
வெகாள்ள ாட்ஜே ன். இப்வெபாழுது ட்டு ல்ல
எப்வெபாழுதும்..."
ருது ஜேசர்கைவக்காரர் கும்வெபனி ஜே லி த்துக்கு
கவெலக் ர்
லூவிங் கைmப் பற்றி எழுதிH புகார்
கடிதத்திலும், ".... எmது எ4 ாmரது (Thucidides) சிறிH
தகப்பmாரது கன்) க்களு னும், வம்சாவளி
அட் வகைணகளு ன் தன்கைmச் சந்திக்கு ாறு
கவெலக் ர் உத்திரவிட்டிருந்தார். இதகைm ஒரளவு
நிகைRஜேவற்றிஜேmன். ஆmால் எmது உ ல் Oலிவு
காரண ாக, என்mால் அவரி ம் வெசல்ல

இHலவில்கைல. எmது எ4 ாmரது இகைளH
தம்பியு ன் விளக்கம் வெசால்லத்தக்க அலுவகைர
அனுப்பி கைவப்பதாக அறிவித்து இருந்ஜேதன்.
இதன் வெதா ர்பாக, இத்து ன் இகைணத்துள்ள
கடிதத்கைத திருப்பி அனுப்பி பதிலளிக்கு ாறு
எழுதியுள்ளார்.'
இகைவகளில் இருந்து கும்வெபனி கவெலக் ர் ருது
பாண்டிHர் சசிவர்ணத் ஜேதவரது வாரிசு
என்பதற்காm வம்சாவளி பட்டிHகைலக்
ஜேகாரவில்கைல என்பது வெதளிவு. ஜே லும்
கவெலக் ர் லூவிங் னுக்குப் பதிலாக
திRகை யுள்ள ஜேவவெRாரு கவெலக் கைர நிH mம்
வெசய்Hவும் ஜேகாரவில்கைல. ாRாக, த து
30.7.1801 ஜேததியிட் நீண் கடிதத்தில் கும்வெபனி
Oலன்களுக்கும் க்களது சுபிட்சத்திற்கும்
முரணாm வகைகயில் கவெலக் ர்
வெசHல்படுவதாகவும், பகிரங்க விசாரகைண
ஒன்றிற்கு ஏற்பாடு வெசய்தால், அதற்காm
சான்றுககைள ஆ4ர்படுத்த சித்த ாக
இருப்பதாகத்தான் பிரதானி ருது
ஜேசர்கைவக்காரர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆங்கிஜேலHகைர Hாரும் முட் ாளாக்க

முHலவில்கைல. ஆmால் பதிவெmட் ாவது
நூற்Rாண்டில் அவர்கள்தான் Oம் வர்ககைள
முட் ாளாக்கிH நிகழ்ச்சிகள் வரலாற்றில் பதிவு
வெபற்றுள்ளm.
ஆதாரம் இல்லாத ஆசிரிHரது கற்பகைmகள்
பக்கம்: 48
" ன்mர் சசிவர்ணத் ஜேதவர் காலத்திற்கு
முன்mஜேர சிவகங்கைக சிறு ஊராக இருந்தது.'
பக்கம்: 52
"சசிவர்ணத் ஜேதவருக்கு அகிலாண்ஜே சுவரி
Oாச்சிHார் ணம் முடிக்கப்பட் து. இவர் மூலம்
கப்ஜேபறு இல்கைலவெHன்பதால் இரண் ாவது
கைmவி mம் முடிக்கப் வெபற்று இருக்கலாம்.'
பக்கம்: 82
"..எmஜேவ பழம் வெபருகை வாய்ந்த சிறுவHல்
என்னும் ஊகைர வெபரிH ருது
பாண்டிHர்களுக்ஜேக அளித்து அவகைர அதன்
தகைலவராக்கிmார்.'

பக்கம்: 130
".... கர்ப்பிணிHாக இருந்தும் களம் ஜேOாக்கிச்
வெசல்ல இருந்தார். உரிH ஜேOரத்தில் ருது
பாண்டிHர்கள் வந்து தடுத்ததால் கர்ப்பிணிHாm
அவகைரக் காப்பாற்R முடிந்தது.'
பக்கம்: 137
"வெகளரவம் பாராது ருது பாண்டிHர் Oாட்டு
நிர்வாகத்கைத ஒட்
தனிHாரி ம் கூ தHங்காது க ன் வாங்கிmார்.'
பக்கம்: 162
"ப
ாத்துார் பழம் வெபருகை உள்ள ஊர்தான்.
இருப்பினும், அவ்வூர்ப் பாகைளHக்காரர்
Oாலுஜேகாட்கை அரச குடும்பத்திmருக்கு
உRவிmர் அல்லர்."
பக்கம்: 642
"அக்ஜே ாபர் 24 சனிக்கிழகை விடிந்தது.
சனிப்பிணம் தனி ஜேபாகாது என்னும் பழவெ ாழி
அக்கினியூக்கு வெதரிந்து இருக்குஜே ா என்mஜேவா!

ஜேபாராளிகள் பல நூறு ஜேபகைர ஒஜேர Oாளில்
தூக்கில் ஜேபாட் ார்."
பக்கம்: 458
"... த து சமூகத்தவர் அல்லாதவர்களால்
அகமுகை H சமூகத்தவர் ஒருவகைர ஏன் ரபுக்கு
ாRாக அறிவிக்க ஜேவண்டும். சிவகங்கைககைH
அதற்கு முன் ஆட்சி புரிந்த சமூகத்திகைm ருது
பாண்டிHர் ஜேசர்ந்தவரல்லர் என்பதற்காக, தான்
வெதால்கைல வெகாடுத்தகைத எண்ணி வருந்தி.
அதற்குக் கழுவாய் ஜேத
யிலப்பன் மூலம்
அப்படி ஒரு ஏற்பாட்கை ச் வெசய்தார்."
பக்கம்: 495
'... முத்துரா லிங்க ஜேசதுபதிக்கு ஆதரவாக
கிளர்ச்சி O த்தி வந்த ஜேபாராளித் தகைலவர்
யிலப்பன் ஆங்கிஜேலHரால் பிடிக்கப்பட்டு
சிகைRயில் அகை க்கப்பட் ார். சிகைRயில் இருந்து
தப்பி அவர் அகை க்கலம் ஜேதடிச் வெசன்Rது எங்கு
வெதரியு ா? சிவகங்கைகக்குத்தான்.'
பக்கம்: 589

ரா4 சூரிH ஜேசதுபதிக்கு சந்ததி இல்லாகை Hால்
சந்திரப்ப ஜேசர்கைவக்காரர் ச ஸ்தாmத்கைத O த்தி
வந்தார். கிழவன் ஜேசதுபதி ஜேதர்வாகி கி.பி.1674-ல்
அவர் முடி சூடும்வகைர சந்திரப்ப
ஜேசர்கைவக்காரஜேர, முடிசூ ா ன்mராக
ஜேசதுOாட்டின் ஆட்சிகைH O த்தி வந்தார்.'
பக்கம்: 592
"...புதுக்ஜேகாட்கை ச் சீகை யில் வெதாண்
ான்கள்
பிரபலம் அகை யுமுன்ஜேப, பல்லவராHர்கள்
என்னும் ஜேசர்கைவ அரச பரம்பகைரயிmர். சீரும்
சிRப்பு ாக Oான்கு நூற்Rாண்டுகள் ஆட்சி
புரிந்ததும் வரலாற்றில் பதிவாகி உள்ள
வெசய்திகள்.'
பக்கம்: 626
“... களத்தில் எதிரிகள் இல்லா ல்,
வெவற்றுக்ஜேகாட்கை கைHப் பிடித்துவிட்டு,
அக்னியூ வெவற்றி வெவற்றி என்று வீராப்புக்
வெகாண் து வீண் வெபருகை Hாகக்
கருதப்பட் து.'

... ஒரு சுடுகுஞ்சுகூ காகைளHார் ஜேகாவிலில்
இல்லா ல் ஊகைரவிட்ஜே முன்பு வெசன்று
விட் mர். 70,000-க்கு குகைRHாத பகை
வீரர்ககைளக் வெகாண்
ருதிருவரி ம் எவ்வளவு
பீரங்கிகளும் பிR ஆயுதங்களும்
இருந்திருக்கும்?"
பக்கம்: 643
'துகைரச்சாமி தவிர அவரது குடும்பத்தின்
ஆ வர்கள் தூக்கிலி ப்பட் mர்."
'இரா Oாதபுரம் புரட்சி அரசின்
ஜேசதுபதிHாக்கப்பட் முத்துக் கருப்பத் ஜேதவர்
உட்ப ."
'24.10.1801 ஜேததி தூக்கிலி ப்பட்
ருதிருவரின்
உ ல்கள் மூன்று Oாட்கள் கழித்து 27.10.1801-ம்
ஜேததி அன்று காகைளHார் ஜேகாவிலில் அ க்கம்
வெசய்H ஜேOர்ந்தது எmத் தீர் ானிக்க முடிகிRது.'
பக்கம் 432
'கிழவன்.ஜேசதுபதி நிறுவிH இரா Oாதபுரம்
சூரங்ஜேகாட்கை இராணுவப் பயிற்சி சாகைலயில்

பயின்று வெவளிவந்த ருது பாண்டிHர் அவர்
நிகைmவாக, கிழவன் ஜேசதுபதி சிகைலகைH
காகைளHார் ஜேகாவிலில் ஆலHத்தில் நிறுவிmார்."
பக்கம்: 648
"ஜேவங்கன் வெபரிH உகை Hாத் ஜேதவர் ட்டும்
வெபங்ஜேகாஜேலாm என்னுமி த்திற்கு Oாடு
க த்தப்பட் ார்.'
பக்கம்: 594
"வெகளரி வல்லபரின் ஆட்கள் அங்கு
அப்படிவெHாரு பிரச்சாரத்கைத பரப்பியிருந்தmர்.
பாஞ்சாலங்குறிச்சிப் ஜேபாராளிகள் இங்கு
வந்ததால் இனி இங்கு உணவு கிகை ப்பது
சிர ாகிவிடும் என்று திண்கைணப் பிரச்சாரம்
O த்திmார்கள்."
பக்கம்: 485 - 86
"கி.பி.1799 ஏப்ரலில், ஜே திங்களில் முதுகுளத்துர்
பகுதியில் Oகை வெபற்R கிளர்ச்சிகளின்
காரண ாக யிலப்பன் பிடிக்கப்பட்டு
சிகைRயில் அகை க்கப்படுகிRார். ஆmால்

சிகைRயில் இருந்து தப்பி சிவகங்கைகக்கு வந்து
அகை க்கல ாகிRார்."
பக்கம்: 486
"அதன்பின் யிலப்பன் தனிகை ச் சிகைRயில்
உள்ள ஜேசதுபதிகைHச் வெசன்று சந்தித்துப்
ஜேபசுகிRார். தன்கைmப் பிடிக்க
சின்mப்பாண்டிHகைர ஆங்கிஜேலHர் பிடிக்க
ஜேகாரியும் பிடித்துக் வெகாடுக்கிRது. ஆகிHவற்கைR
யிலப்பன் ஜேசதுபதியி ம் வெதரிவிக்க, தாம்
ருது பாண்டிHர்ககைள தவRாகப் புரிந்து
வெகாண் கைத எண்ணி ஜேசதுபதி வருந்திmார்."
1. ↑ Subramaniyam & Venkatraman - Tamil
Epigraphy a survey (Thucidides) 1980) P: 18
2. ↑ Rajayyan.Dr.K. - History of Madura (Thucidides) 1974) P:
277
3. ↑ Revenue Consultations. Vol.30, P: 247

4. ↑ Military Consultations Vol.285(Thucidides) A) / 11.6.1801
Page: 5051-52
5. ↑ பாகைளHப்பட்டு வமிசாவழி (Thucidides) வெதாகுதி II)
பக்: 24, 26, 28, 54, 102, 182
6. ↑ Rajayyan. Dr. K. – History of Madura (Thucidides) 1974) P:
261 Military Country Correspondence Vol.2:1.
16.12.1772. P: 202
7. ↑ Rajayyan. Dr.K. Selections from the History of
Tamil Nadu (Thucidides) 1978) P: 278
8. ↑ Political consultations. Vol. 1(Thucidides) A) 11.6.1800. P:
17-20
9. ↑ Ibid. Vol. 2(Thucidides) A) 21.9.1800, P: 562
10.↑ Rவர் சீகை ஒகைலச் சாசmங்கள்
(Thucidides) கல்வெவட்டு இதழ் எண்:18) - திரு.
வெவ.ஜேவதாசலம்

11.↑ தஞ்கைச தமிழ்ப் பல்ககைலக்கழக
ஜேபராசிரிHர் திரு. வெச.ராசு 1985-ல்
படிவெHடுத்தது

14. இகைணப்புகள்
வெதாகுதி - 1
1. சிவகங்கைகச் சீகை வெசப்ஜேபடுகள்
சிவகங்கைகச் சீகை ஊர்களில் கள
ஆய்வின்வெபாழுது, சிவகங்கைகத் தன்mரசு
ன்mர்கள் வழங்கிH வெசப்ஜேபடுககைளப் ஜேபால,
குடி க்களும் தங்களுக்கிகை ஜேH பிடிபாடு,
இகைசவுமுறி, காணிHாகி ஆகிHகைவககைள
வெசப்ஜேப களில் வெவட்டி கைவத்து இருப்பது
கண் றிHப்பட் து.
கிகை க்கப்வெபற்R இத்தகைகH வெசப்ஜேபடுகள்
Oான்கிகைmயும் இங்ஜேக உரிH குறிப்புகளு ன்
வரலாற்று ஆய்வாளர்களது பHன்பாட்டிற்காக
வெகாடுத்து இருக்கிஜேRாம்.
வெவள்ளக்குறிச்சி வெசப்ஜேபடு
Rவர் சீகை யின் அகைmத்துப் பகுதிககைளயும்
ஜேசர்ந்த பண் ாரம் என்R சமூகத்திmரின்
(Thucidides) தற்வெபாழுகைதH அரசு பதிவின்படி புலவர்கள்)
தங்களது சமூகக் கட் கை ப்கைப

உறுதிப்படுத்தும் முக ாக, தங்கள் உRவின்
முகைRயிmருக்குள் ா mார் கனும் ாமிHார்
களும் ணவிகைm வெகாள்வகைத
கட் ாHப்படுத்தும் இகைசவுமுறி இந்த
வெசப்ஜேபடு.
இந்தச் வெசப்ஜேபட்டில் இருவது முன்னூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்mர் (Thucidides) இந்த சமூகத்திmர்
Rவர் சீகை யில் - இரா Oாதபுரத்திலிருந்து
அரிHவடிவம் வகைகHாm அறுபத்து இரண்டு
ஊர்களில் நிகைலத்து இருந்தகைத அறிவிக்கும்
வெதாகுப்பு ஏ ாக விளங்குகிRது.
இந்த இகைசவுமுறி வகைசHப்பட்டுள்ளதாகக்
குறிப்பி ப்பட்டுள்ள "சாலிவாகm சகாப்தம்.
1561-ம் வரு ம் வெரளத்திரி வரு த்திற்கு
ஒத்துவரவில்கைல. அத்து ன் இந்தச்
வெசப்ஜேபட்டின் வரி 63-ல் 'கும்வெபனிHாருக்கு
அபராதம் பன்னிரண்டு பூவிராகன்" என்R
வெதா ரில் இருந்து இந்தச் வெசப்ஜேபடு
பதிவெmட் ாவது நூற்Rாண்டின் இறுதியில்
வகைரHப்பட்டிருக்க ஜேவண்டும் எm
அறுதியி ப்படுகிRது.

1. சாலிவாஹm ஸஹாப்தம் 1561 ஸ்ரீஸ்ரீச
2. ரிHாm வெரளத்திரி ஸ்ரீ பங்குனி மீ Hரு உ ஸ்ரீ
த்ஜேஸ
3. து-OாதராகிH கூத்தOாதய்HRவர்களுக்கு
அடியிற்கண்
4. தங்கள் வம்சத்தவர்களாகிH
பதிகள்
உரவின்முகைR
5. Hார்கள் O க்கிர வுப்பந்ததிர்சூம்
சாதிவுளுங்காய் Oட்சுஷிரவிஷ
6. Hத்திர்சூம் Oாங்களும் எங்கள் வாரிசுகளும்
தங்களுக்கும் தங்கள் வ
7. ரரிஸ்களுக்கும் எழுதிக்வெகாடுத்த வுப்பந்தமுரி,
முதுகுளத்தூல்
பதி சிவ4ாண்டிப் புலவர்
ஏ ஜேதஸ்
8. வரம் Oட்டுவாலிமுத்தழகு பண் ாரம்.
இரா Oாதபுரம் வெOருப்பாண்டி
ஆகைmக்குளம் வடுகOாத பண் ார
9. ம் இகை க்காட்டூர் நீராகாரப் பண் ாரம்
விளத்தூர் கருப்ப பண் ாரம் பூவந்தி திருவுப்
பண் ாரம் ண
10. லூர் வாளாயிஜேவலு பண் ாரம்
வெபருங்கருகைண ாவுத்தாண்டிப் பண் ாரம்

ஞ்சூர் குருதmாண்டி
11. முத்திHல் குருதmாண்டி. அபிரா ம்
காளாஸ்திரிப் பண் ாரம் வளOாடு பாண்டிப்
பண் ாரம் கி ாரந்வெO
12. ல்லிmாத பண் ாரம். வண்ணான்குளம்
கட் காத்தி பண் ாரம் ஜேகாவிலாங்குளம்
முத்துக்கு ாரப் பண் ார
13. ம் வரவணி சாமிOாத பண் ாரம் காக்கூர்
ஆள்வாmாண்டிப் பண் ாரம் வாணிHங்குடி
வெ ாய்க பண் ா
14. ரம் உகை Hாண்டிப் பண் ாரம் ாmாகுடி
வயிரவ பண் ாரம் ஆப்பனூர் காசிப் பண் ாரம்
பகைழHனூர்
15. வெபாதறிH பண் ாரம் அரிHகுடி வீரப்புலவன்
சூரங்குடி வெபத்தண்ண பண் ாரம்.
வெHட் ய்Hாபுரம் முதூச்
16. சாமிப்புலவன். ஜேவ பட்டி வெபத்தண்ண
பண் ாரம் அரசகுடி வெ ாட் H பண் ாரம்
ஆதனூர் முத்துக்கரு
17. ப்பபுலவன். கீளச்வெசத்தாகைள உலகப்புலவன்.
பூசனூர் வெரங்கஸாமி புலவன். குரனிHம்பட்டி. உ
18. கை Hm பண் ாரம். உமுரிக் ஜேகாட்கை

சாமிmாதப்புலவர், ஒட் ப்பி ாரம்
உலகப்பண் ாரம். ச
19. வுரி ங்கலம். திருஜே னிப்புலவன்
தட் ப்பாகைர, கந்தசாமிப்புலவன் வெசக்காரக்குடி
தும்மினிப்
20. புலவன். கண்ணணூர். கரதபண் ாரம்.
சாத்தனூர். க ம்ப பண் ாரம். வள்ளி OாHகபுரம்.
ச
21. வுந்தரபாண்டிHப்புலவன். முசுட்கை க்
குரிச்சி. காஷ்வராH பண் ாரம். திருச்சுளி.
ணிHாண்டி
22. ப்பண் ாரம். அருப்புக்ஜேகாட்கை
அருணாசலப் பண் ாரம் இருஞ்சிகைர வீரண
பண் ாரம். கட்
23. னூர் கந்தபண் ாரம். மிளகனூர் கருப்ப
பண் ாரம் கட்டிmாளம் சிவmாண்டிப்
பண் ாரம். வெவ
24. ள்ளிசூரிச்சி. ஜேசதுOாத பண் ாரம்.
வெபாண்ணாகுளம் வீர பண் ாரம். வலச்ஜேசரி
பூரண பண்
25. ரரம், உகைmயூர். முருக பண் ாரம். தகைரசூடி
முஷ்HH பண் ாரம். புலவர் ஜேவலங்குடி, தி

26. ருஜே னிப்புலவர். பருக்ஷியூர். முது
வெவயிலாப்புலவன் எழுவண்டி கருப்ப
பண் ாரம். க
27. ர லகுடி. வெசண்பக முதுப்பண் ாரம்.
பரளச்சி சுந்தர பண் ாரம். ஜே ல ாந்கைத, வெபத்
28. தணபண் ாரம். வீரபாண்டிHபுரம். வெபஷ்ண
பண் ாரம் வெசம் ப்பூர். உகை Hண பண் ார
29. ம். வ வலாபுரம். திருஜே னிப் பண் ாரம்.
முடி ன்mார் ஜேகாட்கை . திருவுப்புலவன். வெதர்
30. க்கு தகைரக்குடி. முதுகை H பண் ாரம்.
ண் ல ாணிக்கம் வாழவந்த பண் ாரம்,
தாஜே
31. ரதரம்பட்டி. வயிரவ பண் ாரம். ாசவதத்தம்
குருசாமி பண் ாரம். சங்கூரணி. குருசாமி
32. பண் ாரம். அரிHmாபுரம். கு ரபண் ாரம்.
ஜே லகண்
பதிகள். பண் ாரிகள் உரவின்
33. முகைRHார்களாகிH, சகலத்திராளும் Oம்
4ாதியில் O ந்து வெகாள்ள ஜேவண்டிH
விகைஷHத்கைத
34. தப்பற்றி அடியிற்காட்டி இருக்கிரபடி O ந்து
வெகாள்ளுஜேவா ாகவும் / அதாவது ாம்
35. mார் கனும் ாமிHார் களும் சம்பந்தம்

பண்ணுகிர வெதன்றும் அப்படி சம்பந்தம் பண்
36. ணாவிட் ால். குருபரம் உரவின்
முகைRHார்களுக்கு அபராதம். முப்பத்திவெரண்டு
வெபான் வெகாடுத்து
37. 4ாதிக்கு கீளப்படிந்து வெகாள்ளுகிR வெதன்றும்
/ இதுஜேபால் ாமிHார். கன் ா ன் ககைள
38. அன்னியில் ஜேபாய் ஜேவஜேர கலிHாணம்
பண்ணிக் வெகாண் ாலும் ஜே லகண் படி
முப்பத்திர
39. ண்டு வெபான் வெகாடுத்து சாதிக்கு கீழ்படிந்து
வெகாள்கிரவெதன்றும் வெபண்ணுக்குப் பருசம்.
அய்ந்
40. து வெபான்னும் கலிHாணத்துக்கு தீர்கைவ
இருபத்தி அய்ந்து வெபான்னும் வெகாடுத்து தீர்ந்து
வெகா
41. ள்ளுகிரவெதன்றும் ஒருத்தி புருஷனு ஜேm
ஒருத்தி ஜேசர்ந்து வெகாண்டு ஜேபாmாலும்
ரூபிகர ாm
42. அத்தாட்சி வந்தாலும் தரு ாm
தண் கைmயும் வெதண்டிகைmயும் பண்ணி
அபராதம் பண்ணிரண்
43. டு வெபான்னும் பிரந்த பிள்கைளக்கு காணி

இல்கைல வெHன்றும் இந்தப்படி
வெசய்கிRவெதன்றும். புரு
44. ஷன் வெபண் ாட்டிக்கு தீர்கைவ துன்பம்
வந்தாலும் ஆணாவது வெபண்ணாவது ாட்ஜே
45. ஒ வெ ன்Rாலும் அப்ஜேபர்பட் வர்களுக்கு
கட்டுத்தாலி தீர்கைவ பண்ணிரண்டு வெபான்வெHன்
46. றும் குருவுக்கு தக்ஷகைண பணம் வன்பதுங்
வெகாடுத்து குருவினுகை H பாதத்தில் சாஸ் ாங்க
47. O ஸ்காரம் வெசய்து பஞ்சாட்சரம் வாங்கி
தரித்துக் வெகாள்ளுகிரவெதன்றும் ாப்பிள்கைள
48. க்காரி இ த்தில் வெபண்ணில்லா ல்
ஜேபாmால் அண்ணன் தம்பிக்கு சம்பந்தப்பட்
இ த்தில் கூ
49. இருந்து கலிHாணம் பண்ணுவிக்கிரவெதன்றும்
வெபண்காரனி த்தில் ாப்பிள்கைள இல்லா ல்
50. ப் ஜேபாmால் த க்கைகHார் தங்கைக
சம்பந்தப்பட் இ த்தில் கூ இருந்து
கலிHாணம் பண்ணி
51. கைவக்கிRவெதன்றும் புருஷன்
வெபண் ாட்டிகைH கீள்ஜேOாக்கின் வார்த்கைத
வெசான்mாலும் வெப
52. ண் ாட்டி புருஷகைm தூஷிணிப்பாய் ஜேபசிப்

ஜேபசிmாலும் தீர்கைவ இல்கைலவெHன்றும்
ஆண்பிள்
53. கைள வெபண்பிள்கைளகள்
ஒருவகைரவிட்வெ ாருவர் சாதிக்கு விஜேராத ாய்
ஜேவவெர. கைவப்பு கைவத்திரு
54. க்கிரதாக ருசுவந்தால் 4ாதிக்கு புரம்பாய்
தள்ளிப் ஜேபாட்டு உரண்முகைரயில் ஜேOரிH
ஞாHத்கைத, அ
55. ரண் கைmயில் ககைரஜேHத்திmால்
அப்ஜேபர்பட் வர்ககைள தீர்த்தத்துகைர,
தண்ணித்துகைர Oன்கை
56. தீகை யிலுங் கூட் ா ல் 4ாதியில் பிரம்பாய்
துள்ளிப் ஜேபாடுகிRது என்றும் Oம் ள் 4ாதிஞ
57. ரH ாய் Oாத முத்திகைர ஜேபா ாதவன்
குருபரம் உரவின் முகைரHார் வெதண் கைmக்குள்
அகப்பட்டு O ந்து
58. வெகாண்டு Oாதமுத்திகைர தரிசித்துக்
வெகாள்வாmாகவும் கலிHாணம் பண்ணிm
ஜேபர்களுக்கு Oபர் ஒன்றுக்கு
59. வருஷ காணிக்கைக ரூபாய் அகைர வீதமும்
கலிHாணம் வெசய்Hக்கூடிH வHதுகை Hவனு
60. க்கு காணிக்கைக ரூபாய் கால் வீதமும்

இத்தப்படி ஸ்ரீ த் ஜேஸதுOாதராகிH
கூத்தmாதய்HRவ
61. ர்கள் சமூகத்தில் கூடிH
பதிகள்
பண் ாரிகள் உரவின் முகைரHார் சகல ாm
ஜேபர்களும்
62. O ந்து வெகாள்கிRவெதன்று வெHளுதிக் வெகாடுத்த
வுப்பந்த முரிகைH Hாதா வெ ாருவன் அட்டி அளி
63. வு வெசய்தால் கும்பனிHாருக்கு அபராதம்
பன்னிரண்டு பூவீராகனும் உரவின் முகைரக்கு
ஆரு
64. விராகனும் குடுக்கிRது அப்படி
வெகாடுத்தவர்கள். 4ாதிக்கு புரம்பாய்ப்
ஜேபாஜேவா ாகவும்.
65. இந்த ஒப்பந்த முரித்து இகை யூரு
அட்டிHளித்தவன் கங்கைகக்ககைரயில் காராம்
பசுகைவயும்
66. பிரா ணகைரயும். ாதா பிதாகைவயுங் வெகான்R
ஜேதாஷத்திஜேல ஜேபாஜேவா ாகவும் என்று Oா
67. ங்கள் அகைmஜேவார்களும் சம் த்தின் ஜேபரில்
இந்த முகைரகைH வெHளுதிக் வெகாடுத்ஜேதாம்.
68. இந்த முரிவெHளுதிஜேmன். Oட்டுவாலி
உய்Hவந்த பண் ாரம். முத்து விஸ்Hாகுmாத க

69. ன்று ஜே ய்கசி உகை Hார் ஜேஸதுபதி (Thucidides) பிரதி
எடுத்து உதவிHவர் வெதால்லிHல் துகைR பதிவு
அலுவலர் திரு ா.சந்திரமூர்த்தி எம்.ஏ.)
சூகைR ங்கலத்தார் பட் Hம்
இந்தப்பட் Hம் சாலிவாகm சகாப்தம் 1389.
தாரண வரு ம் ஐப்பசி 14 ம் ஜேததி சவுந்திர
பாண்டிHராசா என்பவர் வெபான்m ராபதி
Oாட்டில் Oான்கு வகைகப் புகைரH ாற்கு வழங்கிH
காணிHாட்சிகைHக் குறிப்பிடும் ஏ ாகும். இந்தப்
பட் Hம் வகைரHப்பட் தாகக் குறித்துள்ள சக
ஆண்டும் தமிழ் வரு மும் இகைணந்து
வரவில்கைல. ஆதலால் இது ஒரு பிற்காலச்
வெசப்ஜேப ாக அகை தல் ஜேவண்டும்.
வெசப்ஜேபட்டு வரிகள் 33-34-ல் ன்mர் பரிமீது
வெசன்று காணிHாட்சி நிலத்துக்கு அளகைவக்
காட்டிக் வெகாடுத்தார் என்R வெசய்தி
புதுகை Hாmதாக உள்ளது.
1. உளூ கா ண் ல் லீசுபரன் அரிH
2. தள விபா ன் பாகைசக்கித் தப்பூ மூவர

3. ரH கன் ன் கன் mாடு வெகாண்டு
4. வெகான் Oாடு கு ாதான் பாண்டி
5. ண் லத்தூர் அசுபதி வெகஷபதி Oரபதி
6. ஜேதசு(Thucidides) வின்சு)றிH துகைரச்சிH பாரம்ப
7. ன்னி Hருளாயி நின்R சாலிக வாக
8. m சகாத்தம் 1389 கு ஜே ல்
9. ச் வெசல்லாயி நின்வெRm தாறுm ளூ
10. அற்ப்பசி ாதம் 17 ஜேததி சீH ஜேசாள வெகம்
11. பீர வளர் Oா ாகிH ஜேகாmாடு பிRா
12. கைல சூள்ந்த வெபான்m ராவதி (Thucidides) Oா)ட்டில்
13. வெபாரு Oல்லூரு ஆகைR ங்கல(Thucidides) ட் ாற்)
14. கிH வெபான்m ரா பதியில் வரிகைசஜேல
15. அருக்கானி Hாச்சிக்கி கற்த்தராகிH காருகா
16. ர்த்த ஜேவளாளர் பட் ம் 7 கு Oத்தம் 705
17. 7 க்கு குடிக்காடு 1511 க்கு விறு த
18. ரHா 21 க்கு ஜேதவதாHம் 212 க்கு Oா
19. டு 64 க்கு தகைலயூராகிH ஒலியூர் க த்தும் கா
20. ருக்காத்த ஜேவளாளர் ககைரச்சிட்டுப் ஜேபா
21. ட்டுக் குடுத்த கானிHாச்சி Hாவது வரிகைச
22. ச இவ்வூருக் கானிHாச்சிக்கி கற்த்தன்mா
23. க வந்த வெதச்சிmாபூமிக்கி கற்த்தmாகிH ஜேச
24. து காவல்ப் புகைரHர் ற் ன்mர் வாள்

25. களக்ஜேகாட்கை ராHன் பட்
ாm ங்கா
26. த்தார் பாண்டிHர் ஜேதவன் னுள்ளிட் ார்க்கும்
27. ஜேOதிராHப் புகைர உள்ளிட் ாற்கும் கன்டி
28. H ஜேதவன் OகுலராHன் னுள்ளிட் ாற்கு
29. ம் வீரமுடி காங்கH ஜேதவன் னுள்ளிட்
30. ரற்கும் ஆ(Thucidides) க). கைர 4(Thucidides) க்கு) ககைரப் புகைரHர் ா
31. ற் ன்mருக் குடுத்த கானிடிHாச்சி Hாவ
32. து ராH ானிH ராHதுகைர Hவகள் சவு
33. ந்திர பான்டிH ராசர்ப்புரி எறி எல்கைலக
34. ப அலகைவ கல் Oட் படிக்கி கீள் பாற்
35. க் வெகல்கைல பார்க் குண்டு புள்கைள Hாரடியி
36. ல் கல்லுச் சூலத்துக்கு Oத்த பிஞ்கைச
37. க்கும் ஜே ற்க்கு வெதன்ம் பாற்க் வெகல்(Thucidides) கைல)
38. வெகாட்கை புRக்கிப் படு பாகைR புள்ளடி
39. நிகைல கல்லு கன்mாயிரபுரம் வெசங்கல்
40... பிஞ்கைசக்கும் வ க்கும் ஜே ல்பாற்க்வெக
41. (Thucidides) க)ல்கைல கிளக் ஜேகாட்கை தகைலவாசல்லு
42. க்குக் கிளக்கு வ பாற் வெகல்கைல த்தி
43. ல் படுபாகைR புள்ளடி ச... கடிச... ரம்
44. நிகைலகல்லுக்கும் வெதற்கு யிந்த Oாங்
45. வெகல்கைலக் குள்ளாகிHது ன்னு கைm
46. ஜேகாவில்க் குளம் யிகை யில் அம்

47. பலம் உம்பளம் இந்த Oாலுவகைக
48. ப்புகைரHர் ஆண்டு வெகாள்ளுவது யிப்
49. படிக்கி குடுமி கைல வெகாத்தன் வலக்
50. குறிச்சி கைல கன்னி கைல பூவாகைலக்
51. குடி கைல பூலாம் குறிச்சி கைல ஆன்டி
52. ர
ம் ம் கல்வெவட்டு தாம்பூர சா
53. தmம் குடுத்தபடி கல்லு புல்லு பூமி
54. சந்திரன் சூரிHன் உள்ளவகைர
55. யில் ஆள்வது இப்படி ௸ யூர் Oாட்
56. டு கணக்கு ஆறுகாத வட் கைகமூ
57. ஜேவந்திர ஜேவளார் வெசால்ப்படித்தி
58. ருப்பூ அளகிH OாHகி ஒலிHவ
59, ள் துகைண உ
இரணியூர்க் ஜேகாவில் வெசப்ஜேபடு - 1
பசும்வெபான் ாவட் ம் திருப்பத்தூர் வட் ம்
இரணியூர் ஜேகாவிலில் பாதுகாக்கப்படும். இந்தச்
வெசப்ஜேபடு "சாலிவாகm சகாப்தம் ன் தம்"
வகைரHப்பட் தாகக் குறிக்கப்பட்டு, சக ஆண்டு
குறிப்பி ப்ப வில்கைல. வெசப்ஜேபட்டின் 'தல் 15
வரிகளில் கண் ஆட்சிHாளர் பற்றிH
வாசகத்திலிருந்து இந்தச் வெசப்ஜேபடு பதிmாறு

அல்லது பதிஜேmழாவது நூற்Rாண்கை ச்
சார்ந்ததாகக் வெகாள்ளலாம்.
இரணியூர் வெசம்பகம் ஜேபட்கை கைH கல்வாசல்
Oாட்டு Oான்கு வகைக ஜேவளாளர்களும்
ஊரவர்களும் அRவிகைலப் பிர ாண ாகக்
வெகாண் வெசய்தி இந்தச் வெசப்ஜேபட்டில் உள்ளது.
"வெதாளிலாளி என்R வெசால் முதன் முகைRHாக
இந்தச் வெசப்ஜேபட்டில் (Thucidides) வரி. 83/54)
கைகHாளப்பட்டு இருப்பது குறிப்பி த்தக்கது.
1. ஸ்ரீ கா ண் ல்லீசுபரன் அரிHதள(Thucidides) வி)
2. பா ன் பாகைசக்கித் திப்புமுவரHர் கண் O
3. ரடு வெகாண்டு வெகாண் Oாடு கு ாதான் பாண்
4. டி ண் லத்தாபmா (Thucidides) சாmmா)ச்வெசாரிHான் ஜேச
5. சாள ண் லப் பிரஜேதஷmாச்சாரிHான் வெத
6. ரண்
ண் லப் பிரஜேதச்ச mmாச்சாரிHா
7. ன் யீளமும் கபளமும் Hாற்பாணமும் ங்கிகைச
8. ச ஜேவட்கை வெகாண் ருளிH ராசாதிராச
9. ன் ராச ாத்தாண் ன் ராசவெகம்பீரன் ராச
10. பHங்கரன் ராசாக்கள் தம்பிரான் சம் ட்டி Oா
11. Rாயிணன் வங்கி OாராHணன் ல்லிகா ச்சி
12. ணராHர் காராHர் வீ ராHர் விகைசH ரா

13. Hர் விருப்பாச்சிராHர் ஆகைmவெகாந்தி ராHர்
குறு
14. ம்பராHர் அசுபதி வெகஷபதி Oரபதி
வெதச்சிணாச்
15. தி சிறிது ராச்சிHபாரம் பண்ணி அருளாயி நி
16. ன்R சாலீகவாக (Thucidides) mஸா) காத்தம்
17. ச்வெசல்லாயி நின்வெRm ன் த ளூ அற்ப்ப
18. சி மீ Hகூ காmாடு பகை பத்துக் கல்வாசல் O
19. ரட்டில் குலஜேசகரபுரம் யிருணி ஜேவளார்
வெசம்பக
20. ஜேவளார் ஆக்வெகாண் ஜேவளார் கணபதி ஜேவ
21. வளார் Oாலுவகைக ஜேவளாற்கு களு ஊரா
22. Hந்த ஊர்ரவர்களும் அRவிகைலப்புR ா
23. ணம் ாகக் வெகாண் து ௸யூரில் லிருக்கு
24. ம் கரு ாரு பகை
ண்ணர் முதலி கா ப்பிள்
25. கைள உள்ளிட் ாரும் கந்தன்mாண்டிHப்பன்
26. ணுள்ளிட் ாரும் காளிHௌ கப்பன்
னுள்ளிட் ாரு
27. ம் கள்ளமுளி வெபரிHளகன் னுள்ளிட் ாரும்
28. ஆக்வெகாண் ான் புள்ளான் னுள்ளிட் ாரு 29.
ம் Oயிmாmங் கா ன் னுள்ளிட் ாரும் இந்த ஆ
30. றுவகைக கரு ாரு பகை
ன்mருக்கும் குலஜேச

31. கரபுரம் விகைளHாத்தக்குடியில் ஆவுகை Hா
32. ர் ஜேகாவில் யுருபத்து Oாலு கிரா த்தாரும் OH
33. குடி Oாலாயிரமும் mல்லூருகை Hார் ஏளு
Oக
34. ரமும் கூடியிருந்து ககைரச்சிட்டுப் ஜேபாட்
படிக்கி
35. ஆறுவகைகப் பகை
ன்mருக்கும் ககைரச்
சீட் ா
36. mது யிரணியூர் வெசம்புகம் வெபாட்கை க்கி எல்
37. கைலHாவது வ பாற்வெகல்கைல...
இரண் ாம் பக்கம்
38. படிக் கணக்கன் னும்பளக் வெகால்கைல
எல்கைலக்கு
39. பHப்பன் வHல் களவில் புள்ளடி கல்லுக்கு
வெத
40. ற்கு காஜேவரிப்பட்டி கண்யிக்கி புள்ளடி கல்லு
41. ப்பாகைRக்கு தடிப்பாகைRக் கல்லுப்புள்ளடி
42. க்கி ஜே ற்க்கு கவுதாரி முடுக்கு புள்ளடிக்
கல்லு
43. க்கும் Oாகப்பன்பட்டி எல்லுக்கும்
அம் ாபட்டி

44. எல்கைலக்கல்லுக்கும் உலகிHா குண்ணு புள்ள
45. க்கல்லுக்கும் கா னிப்பட்டி எல்கைலக்
கல்கைல
46. க்கும் வ க்கு ஜே ய்ப்பாற்க்வெகல்கைல களத்தூ
47. ராண் வன் ஜேகாயிலுக்கு கிளக்கு அடிக்கல்
48. லுக்கும் உகை குளத்துக்கும் காரளன் Oத்த
49. துக்கும் கிளக்கு இந்த Oான்ங் வெகல்கைலக்கு
50. ள்ப்ப யிரணியூர் வெசம்புகம் வெபாட்கை ப
51. ல் ண்ணு கைல Oஞ்கைச ஜேகாவில்க் குளம் தி
52. ட்டு தித்தி ல் ாவகை
ரவகை பாசிபாட்
53. ம் அம்பலம் உம்பளம் சகலமும் பல
வெதாளில்
54. லாளிHளும் பள்ளுப்பகைR ௸ யூரிஜேல எட்டு
வெவ
55. ஆறுககைர ககைரச்சீட்டுப் படிக்கி யிருவத்து O
56. ரலு ஊராரும் OHக்குடி Oாலாயிரமும் ஏளு
57. Oகரமும் ஆக்வெகாண் பீசுபரன் ஜேகாவில்
ரிசபத்தடியில் கல்லும் வெவட்டி பட்கை
58. Hமும் தந்து குடுத்தபடிக்கி கல்லுலுங் காவெவ
59. வரி புல்லுமி சந்திராதித்தன் சூரிHாதித்தன்
60. னுள்ளவகைரக்கும் ஜேவண்டும் தாmதர் ம் ப
61. ண்ணிவித்து விகைலச்வெசயிது சீத

62. mம் சீராட்டுக் குடுத்து இந்த ஆறுவகைகக்
கரு ாருபகை
ன்mரும்
ஆண்டுனுப(Thucidides) அ)விக்கவு
63. ம் யிப்படிக்கு ௸ யூரில்லிருக்கும் Oாட்டுக்
64. கmக்கு அறுவுகை மூஜேவந்திர ஜேவளா
65. ர வெபௌய் வெசால்லா வெ ய்Hன் வெசால்படி
66. க்கு சிதம்பரபத்தர் திருத்து ௸ சிவபர
67. ம்பம் துகைm உ
இரணியூர்க் ஜேகாயில் வெசப்ஜேபடு - II
இந்தச் வெசப்ஜேபடு எப்வெபாழுது வகைரHப்பட் து
என்பதற்காm சக ஆண்டு, வரு ம் ாதம்,
கிழகை ஆகிH விவரங்கள் குறிக்கப்ப வில்கைல.
ஏற்கmஜேவ வழங்கப்பட் அRக்வெகாகை
அல்லது அRவிகைலப் பிர ாணம், இகைசவுமுறி
ஏதாவது ஒன்றின் இகைணப்பாக இந்தச்
வெசப்ஜேபடு இருக்க ஜேவண்டும் என்பகைத இந்தச்
வெசப்ஜேபட்டில் கண்டுள்ள, புள்ளடி, பாகைR,
பள்ளம், வHல், எந்தல், முந்தல், Oத்தம், நீர்ப்பிடி,
கண் ாய் என்R வெபருOான்கு ஒழுகு
புலப்படுத்துகிRது.

1. உ காmா ாகிH கல்வாசல் Oாடு குலஜேசக
2. ரபுரம் யிகைளய்Hாத்தாகுடி யிரணிH ாக
3. ரனியூர் வெசம்புகம் வெபாட்கை வெOய்வாசல்
4. இருவத்து Oாலு Oத்ததுக்கு ங்கலக் குடியி
5. ரணிH ாகாளியூர் வெசம்புகம் வெபாட்கை க்கி
6. எட்டு Oகர(Thucidides) த்)துக்கும் வெபருOாங்கு எல்கைலக்கி
வி
7. பாடிகளம் பிR ாண்டி கீள்பாற்க்வெகல்கைலத் த
8. டிப்பாகைRப் புள்ளடி யிதின் சறுக்கடிப்பாகைR
9. R யிதின் கல்லடி பாகைR எளுகுளிப்பாகைR
10. யிதிmடி mங்வெகால்லி பள்ளத்தில் யிதி
11. ன் அரிபுரம் குசவன் வHல் கீள்புRம் களி
12. வில்க் கல்லு கணOாதர் ஜேகாவில் ஜே ல் பு
13. Rம் கல்லு யிதின் Oத்ததில்க் கல்லு யிதின்
14. பா லக் ஜேகாவில்க் கல்லு யிதின் வெOடு ரம்
15. கன்ம் ாயி நீர்ப்புடியில் கல்லு ௸ வHல்க்
16. களிவில்க் கல்லு காரளன் Oத்(Thucidides) த)தில்க் கல்லு
யி
17. தின் ஆவெRாடிப் பள்ளத்தில் கல்லு Oல்லூர்
வெபா
18. ட் ஏந்தல்க்கல்லு களத்தூர் வHலில் கல்லு
19. யிதின் ஒகை யி கல்லு ாற்கன் ன் படியில்

20. க்கல்லு யிதின் Oத்தப் பிஞ்கைசயில்க் கல்லு
21. யிதின் ஒட் ன் கண்ம் ாயில்க் கல்லு கலி
22. ங்கி ஒகைmயில் கல்லு புல ருதன் வHலி
23. ல்கல்லு விளாம்பிஞ்கைசயில் கல்லு வள
24. னிவHல் ஜே ல் களவில்க்கல்லு வெசம்வெபாட்
25. ல்க் கல்லு யிதின் குரங்குப்வெபாட்கை கல்
26. லு யிதின் ஒகை யில்க் குத்துக்கல்லு யிதி
27. ன் எட்டு ாவடியிவெசய்க் கல்லு யிதின் பா
28. கைRக் கல்லில்ச்சூலம் குலஜேசகரபுர Oத்த
29. ப்பிஞ்கைசயில்க் கல்லு பHப்பாவ... களி
30. வில்க் கல்லு வெவள்ளுருவம் பிஞ்கைசயி
31. ல்க் கல்லு காஜேவரி ஏந்தல் முந்தலில்
இரண் ாம் பக்கம்
32. கல்லு பஞ்சம்ந் தாங்கும் வெசய்க் கிmத்தில்
33. கல்லு யிரனிHம் ாகாளூயூர் வெசம்புகம்வெபா
34. ட்கை வெபருOாங்கு ஒளுரு Oஞ்கைச விகைர
35. Hடி, தளய்பிஞ்கைச விகைரHடி 4730
36. வெபரிH ஏரி சித்ஜேதந்தல் இருவத்து எ
37. ட்டு யீசுபரம் ஜேகாவில் வெரண்டு வெபரு ாஜேக
38. காவில் வெரண்டு அய்Hmார் 3 பி ாரி Hர்
39. 1 புள்கைளHாரு யீசுபரன் ஜேகாவில் ஜேத

40. வாரம் கலாபத்தில்க் வெகாள்கைள ஜேபாm
41. துஜேபாக யிருக்குR ஜேதவாரம் பிRப்ஜேபா
42. க்கு ககைள ப்ஜேபாக்கு ஒண்னு ஜேதவாரம் படி
43. உ திருவாசி 9 அய்Hmார் சிகைல 3 அம்
44. ன்சிகைல 1 வெ ய்காவல் விH முத்திரி
பகை த்தல
45. வரில் கந்தன் காத்தான் ஊரது புரவுக்கம்
46. அம்பலம் 8 பகை த்தலவர் ககைர 7 யிகை H
47. ர்ககைர எட்டு அம்பலத்துக்கும் உம்பளம்
48. குளி 1500 பிஞ்கைசயில் யிருகல விகைரH
49. டி ந்கைதக்கட்டில் பிஞ்கைசயில் உம்பளம்
50. Oஞ்கைச சம் தித்த நிலத்தில் உம்பளம் பகைR
51. Hன் ககைர வெரண்டு பள்ளர் வகுப்பு 4 வெகால்
52. லன் வகுப்பு 1 தச்சன் வருகப்பு 1 Oம்பிH
53. ரர் வகைக 2 வன்mாவகுப்பு 1 Oாவிதன் வm
54. க் 2 குசவன் வகுப்பு 1 படிக்கி Oாங்கு உ
55. ஒளுகுப் பட்கை Hம் கmக்கு மூஜேவந்திரஜேவள
56. க்கி சிதம்பரபத்தர் தீர்ந்தது ஆக் வெகாண்
57. யீசுபரன் துகைm.
2. சங்க இலக்கிHங்களில் சிவகங்கைகச்
சீகை ப்புலவர்களும் அவர்தம் பகை ப்புகளும்

திருக்ஜேகாட்டியூர்
1. புலவர்
Oல்லந்துவmார்

Oற்Rறிகைண பா ல் 211
பரிபா ல் 6, 8, 11, 20.

2. அல்லூர்
Oன்முல்கைலHார்

குறிஞ்சித் வெதாகைக பா ல்
32. வெOடுந்வெதாகைக 46.

3.
வெவள்கைளக்குடி Oாகmார்

Oற்றிகைண பா ல் 158.

4. ஒக்கூர்
ாசாத்திHார்

குறுந்வெதாகைக பா ல்கள்
126, 139, 186, 220, 275.
அகOானூறு 324, 384
புROானூR 279

-

அகOானூறு 324, 384
புROானூறு 279
5. ஒக்கூர்
ாசாத்தmார்

-

அகOானூறு 14 புROானூ
248

6. ாங்குடி
ருதmார்

-

7. கணிHன்
பூங்குன்Rmார்

-

துகைரக் காஞ்சி
புROானூறு 192 புROானூறு
42.

8. இகை க்கா ர் -

புROானூறு 42

9. ஜேவம்பற்றூர்
கு ரன்

-

புROானூறு 317

10. பாரி களிர்

-

புROானூறு 112

11. கிள்ளி
ங்கலம் கிழார்

குறுந்வெதாகைக 79, 110, 152,
181

12. கிள்ளி
ங்கலம் ஜேசர
ஜேகாவmார்

Oற்றிகைm 365

-

13.
இரணிHமுட் த்
து
வெபருங்குன்றூக்

கைலபடுக ாம்

வெகளசிகன்

சிவகங்கைகச் சீகை பற்றி

1. பRம்பு கைல

-

புROானூறு 176.

2. பRம்பு Oாடு

-

புROானூறு 105, 106, 107,
108, 109, 110 - 120

3. கல்லல் ஆறு

-

புROானூறு 175.

4.
தகைலHாலங்காm ம்

புROானூறு 17, 21, 19, 23,
72, 76.

5. முத்துர் கூற்Rம்,
மிழகைலக்
கூற்Rம்

புROானூறு 24, 76, 367,
371.

3. சிவகங்கைகச் சீகை இலக்கிHப்
பகை ப்பாளர்கள்

1. அழகிH சிற்Rம்பலக்
கவிராHர் மிதிகைலப்பட்டி

தளசிங்க ாகைல

2. அமுத கவிராHர்,
வெபான்mன்கால்

ஒருதுகைRக்
ஜேகாகைவ

-

3. ங்கைகHாகக் கவிராHர்,
மிதிகைலப்பட்டி
4. குழந்கைதக் கவிராHர்,
மிதிகைலப்பட்டி

-

5. வெசவ்கைவ குடுவார்,
ஜேவம்பத்தூர்

-

வெகாடுங்குன்R
புராணம்
ான் விடு துது
பாகவத
புராணம்

6. சிஜேலகை ப்புலி
பிச்சுகைவHர், ஜேவம்பத்தூர்

தனிப்பா ல்கள்

7. OாராHண கவி,
ஜேவம்பத்தூர்

சிரா கைல
அந்தாதி

-

8. கவிரா4பண்டிதர்,
ஜேவம்பத்தூர்

-

வெOல்கைலவருக்க
க் ஜேகாகைவ

9. சாந்துப்புலவர்,
சிறுகம்கைபயூர்

-

யூரகிரிக்
ஜேகாகைவ

10. கவிக்குஞ்சர பாரதி,
சிவகங்கைக

-

அழகர்
குRவஞ்சி

11. கmக கவிராHர்,
ரா4கம்பீரம்

-

கmகாபிஜேஷக ா
கைல

12. கானு தார் புலவர்,
ரா4கம்பீரம்

-

அலிHார்
அம் ாகைm

13. பீர்கான் புலவர்,
ரா4கம்பீரம்

-

அலிபாத்து ஷா
காப்பிHம்

14. வெவண்பாப் புலி
கவிராHர், வெசவ்வூர்

-

தனிப்பா ல்கள்

15. முத்துக்குட்டிப்புலவர்,
Oாட் ரசன்ஜேகாட்கை

கண்ணுகை Hம்
ன் பள்ளு

16. வாலசரசுவதி,

தனிப்பா ல்கள்

-

திருப்புத்தூர்

17.
கச்சிப்பிள்கைள
அம் ாள்,
இகைளHான்குடி

வெ ஞ்ஞாm ாகைல,
வெ ஞ்ஞாm குRவஞ்சி,
வெ ஞ்ஞாmக் கும்மி.

18. துரகவி
பாட்சாபுலவர், இகைளHான்குடி

Oாகூர் மீரான் பிள்கைளத்
தமிழ் ற்றும் ஏழு
இலக்கிHங்கள்

19.
சீனிஆவல்ராவுத்
தர்,
இகைளHான்குடி

சிங்கார
வழிOகை க்கும்மி

20. பக்கீர் தார்
புலவர்,

-

இரா4 ணி ாகைல

இகைளHான்குடி
21. பிர னூர்
வில்லிHப்ப
பிள்கைள

-

பஞ்சமுக லட்சணம்

22. தாறு
கவிராHர்,
இகைளHான்குடி

குத்பு ணி ாகைல

23. கைத.மு. காதர்
கனி,
இகைளHான்குடி

Oபிகள் Oாதர் பிள்கைளத்
தமிழ்

24. சிவாmOத
ஞாm ஜேதசிக
சுவாமிகள்,
இகைளHான்குடி

இகைளHான்குடி
திருப்புகழ் வெகாடு லூர்
திருப்புகழ்
சற்குருபா ாகைல

25.
எம்.ஜேக.அப்துல்க
ாாதிர் புலவர்,
இகைளHான்குடி

வி4Hன் அப்துல்
ரகு ான் அகப்வெபாருட்
ஜேகாகைவ, துகைர தமிழ்
சங்க ான்மிHம்

26. காதிர்கனி
ராவுத்தர்,
ஜேசாதுகுடி

-

வி4Hன் அப்துல்
ரகு ான் கலம்பகம்

27. தார் புலவர்,
இகைளHான்குடி

ஜேசதுபதி ஏலப்பாட்டு

28. பண்டித
முத்து பாவா
புலவர்,
திருப்புத்தூர்

-

Oவரச கீர்த்தகைmகள்

29. அப்துல் காதிர்
புலவர்,
இகைளHான்குடி

Oவரச கீர்த்தகைmகள்

30. பாடுவான்
முத்தப்ப
வெசட்டிHார், கீழச்
ஜேசவல் பட்டி

வெ4Hங்வெகாண் ார்
சதகம்

31. பண்டித ணி மு.கதிஜேசரன்
வெசட்டிHார்,

ண்ணிHல் சிறுஜேதர்

கிபாலன்பட்டி

32. ஜேவலுச்சாமிக்
கவிராHர்,
தம்பிபட்டி

-

தனிப்பா ங்கள்

33. முத்துவடுகOாதக்
கவிராHர்,
சிங்கம்புmரி

தனிப்பா ங்கள்

34. நிரம்பவழகிH
ஜேதசிகர், துளாவூர்

-

ஜேசதுபுராணம்,
திருப்பரங்கிரி
புராணம்

-

குன்Rக்குடி முருகன்
பிள்கைளத் தமிழ்,
திரிபந்தாதி, பிரபஞ்ச
பந்தகம்.

35. வீர. வெல.
சின்கைmH
வெசட்டிHார்,
ஜேதவஜேகாட்கை

36. ஆதி. ா.
சிதம்பரம்
வெசட்டிHார்,
ஜேதவஜேகாட்கை

-

தில்கைல கற்பக
விOாHகர் அந்தாதி.

37. உ. ரா . வெ . சுப.
ஜேசவு. வெ .
வெ ய்Hப்ப
வெசட்டிHார்,
ஜேதவஜேகாட்கை

அRம் வளர்த்த OாHகி
பதிகம்.

38. வயி. Oாகரம் அ.
இரா Oாதன்
வெசட்டிHார், அ. புதுர்

யூரகிரி கலம்பகம்

39. வெபரி.
இலக்கு ண
வெசட்டிHார்,
காகைரக்குடி

-

பூம்புகார் பதிகம்

40. வெசாக்கலிங்க
ஐHா, காகைரக்குடி

-

வளகை Hாm
இலக்கிHம்

41. தமிழ்க்க ல்

-

காந்தி கலித்துகைR

அந்தாதி காந்தி
பிள்கைளத் தமிழ்
காந்தி Oான்
ணி ாகைல

ராH.வெசாக்கலிங்கம்,
காகைரக்குடி
42. கம்பன்
அடிப்வெபாடி சா.
கஜேணசன்,
காகைரக்குடி

-

தமிழ்த் வெதாண் ர்
வெதாகைக

43. கருப்பட்டிக்
கவிராHர்,
காகைரக்குடி

-

தமிழன்கைm தசாங்கம்

44. இரா .
அண்ணா கைல,
வெசம்வெபான் ாரி

-

திருவருள் ாகைல

45. அரங்கOாத
வெசட்டிHார்,
அரிHக்குடி

-

இரா னு4 தாச
சரிகைத

-

தனிப்பா ல்கள்

46. க ாட்சக்கவி
ஜேசா சுந்தரம்

வெசட்டிHார்,
ஜேகாட்கை யூர்

47. ஐHா கருப்பன்
வெசட்டிHார்,
Oாட் ரசன்
ஜேகாட்கை

இரா ானு4 திரிதச
வெவண்பா

48. ரா. கு. வெ .
வெ ய்Hப்ப
வெசட்டிHார்,
காகைரக்குடி

-

மீmாட்சி அம் ன்
பதிகம்

49. வெO. ரா .
வெOல்கைலHப்ப
வெசட்டிHார்,
காகைரக்குடி

-

முருகு சுந்தஜேரசர்
பதிகம்

50. Oா. க.

-

வெபாய் வெசால்லா

சுப்கைபHா,
காகைரக்குடி
51. கவிஞர்
ராகவன் முத்து,
காகைரக்குடி

வெ ய்Hர் பதிகம்

-

திரு கள் ாகைல

52. பாவலர் ணி.
ஆ. பழநி,
காகைரக்குடி

அனிச்சஅடி, அன்னி
கள், சாலி கை ந்தன்

53. கவிஜேHாகி.
சுத்தாmந்த பாரதி, சிவகங்கைக

பாரத சக்தி, காலத் ஜேதர்

54. வித்வான்,
வெபரிHசாமிஜேசர்
கைவ, சிவகங்கைக

-

தனிப்பா ல்கள்

55. இராகை Hா,
கூத்தலுர்

-

Oாச்சிHாரம் ன் பதிகம்

56. சுப்பிர ணிHக் கவிராHர், ஆண்டு

திரு ணக் குRவஞ்சி.

வெகாண் ான்
57. மு.
அண்ணா கைல, வெகாத்த ங்கலம்

தா கைரக்கு ரி

58. கண்ணதாசன்,
சிறுகூ ல பட்டி

ஏசு காவிHம் முதலிHm

59. வெசா. வெசா. மீ.
சுந்தரம்,
ஜேதவஜேகாட்கை

-

60. அரு.
ஜேசா சுந்தரம்,
புதுவHல்

-

61. மு.சண்முகம்,
இகைளHான்குடி

-

கதிர்கள், Oபிகள்
OாHகம் பிள்கைள தமிழ்.

62. முடிHரசன்,
காகைரக்குடி

-

தனிப்பா ல்கள்

63. வில்லிHப்ப
பிள்கைள, பிர னுர்

பஞ்சமுகலட்சணம்

4. சிவகங்கைக ச ஸ்தாmம் ஜேதவஸ்தாmம்
பரா ரிப்பில் உள்ள திருக்ஜேகாயில்கள்

எண் திருக்ஜேகாயிலின்
ஊர்
வெபHர்

அகை ந்துள்ள
இ ம்

1. ஸ்ரீ
சுப்பிர ணிHசுவாமி
ஆலHம்

ஜேகாவா
னூர்

சிவகங்கைக
வட் ம்

2. கண்ணுகை H
OாHகி அம் ன்
ஆலHம்

Oாட் ரச
ன்
"
ஜேகாட்
கை

3. கரிகால
"
ஜேசாளிஸ்வரர் ஆலHம்

"

4. வெவங்க ா4லபதி
வெபரு ாள் ஆலHம்

"

5. புல்வாய் OாHகி
அம் ன் ஆலHம்

பாகஜேOரி "

6. வெபரிHOாHகி
அம் ன் ஆலHம்

பmங்கு
"
டி

7. சசிவர்ஜேணஸ்வரர்
ஆலHம்

சிவகங்
கைக

8. அருள்வெ ாழிOாத
சுவாமி ஆலHம்

ஜேசாழபுர
"
ம்

"

"

9. ருதப்ப அய்Hmார் பmங்கு
"
ஆலHம்
டி
10. விஸ்வOாத சுவாமி சிவகங்
ஆலHம்
கைக

"

11. mவெ ாழி
அம் ன் ஆலHம்

அம் ச்சி
"
ப்பட்டி

12. ஜேசாழீஸ்வரர்

அரளிக்

"

ஆலHம்

ஜேகாட்
கை

13. ருதண்டீஸ்வரர்

ஏரியூர்

பிரிHாவிகை ஆலHம்

வ வன்
வட்டி

"

14. திருக்கண்ணன்குடி கதப்பட்
"
OாHmார் ஆலHம்
டி

15. காண்டீஸ்வரர்
சுவாமி ஆலHம்

வெசம்பனூர்

"

16. திரு கைலOாத
சுவாமி ஆலHம்

திரு கைல

"

17. அழகிH சுந்தரி
அம் ன் ஆலHம்
(Thucidides)  ரிHாகைத கண்

பட்
ம்

ங்கல திருப்பத்தூ
ர் வட் ம்

விOாHகர் ஆலHம்)
18. சவுமிH
OாராHணப்
வெபரு ாள் ஆலHம்

திருக்ஜேகாஷ்
"
டியூர்

19. திருவெ ய்ஞாm
வயிரவசுவாமி
ஆலHம்

வயிரவன்பட்
"
டி

20. அழகிH
முனீஸ்வர சுவாமி
ஆலHம்

அழகாபுரி

"

21.
இளங்கமுகை Hார்
அய்Hmார் ஆலHம்

காளப்பூர்

"

22. ஜேகாட்கை ப்
கம்பனூர்
பிள்கைளHார் ஆலHம்

"

23. கைகலாசOாத
கண் ர
சுவாமி அழகிH கந்த
ாணிக்கம்
விOாHகர் ஆலHம்

"

24. ஸ்ரீகைகலாச Oாத
சுவாமி ஆலHம்

கரிசல்பட்டி "

25. காட்டு
Oாச்சிHம் ன்
ஆலHம்

சிRாவHல்

26. மீmாட்சி
முகைRயூர்
வெசாக்கOாதர் ஆலHம்

"

"

27. வெசவுட்டு
அய்Hmார் ஆலHம்

எம். சூரக்குடி "

28. திருஜே னிOாத
சுவாமி ஆலHம்

ஒழுகு ங்கல
"
ம்

29. ஆண் பிள்கைள
OாHmார் ஆலHம்

வெபரிச்சி
ஜேகாயில்

30.

சிங்கம்புணரி "

"

ஜேசவுகப்வெபரு ாள்
அய்Hmார் ஆலHம்
31.
சுHம்பிரகதீஸ்வரர் சிவபுரி
ஆலHம்

"

32. mஜே ாத
கண்டீஸ்வரர்
வெOற்குப்கைப
வெபரிH
வெபரிH
"
ருந்தீஸ்வரர்
ருதம்பட்டி
ஜேசவுகவெபரு ாள்
அய்Hmார் ஆலHம்
33. ஆண் ாள்
சுவாமி ஆலHம்

வெதன்ககைர

"

34. வள்ளிOாHக
சுவாமி ஆலHம்

துவார்

"

35. ருத்திரபதி
OாHmார்,,

ஜேவலங்குடி

"

36. கைகலாசOாத

விகைளHத்தூர் "

சுவாமி ஆலHம்
37.
அ ராவதிபு ஜேதவஜேகாட்
வண் முனிஸ்வரர்
தூர்
கை வட் ம்
சாமி
38. கருஜேவலுகை H
அண் குடி
அய்Hmார் ஆலHம்

"

39. விஸ்வOாதசாமி எழுவங்
ஆலHம்
ஜேகாட்கை

"

40.
காகைரக்குடி
ஜேகாதவள்ளிஸ்வர கழனிவாசல்
வட் ம்
சாமி ஆலHம்
41. பகச்சால
கல்லல்
விOாHகர் ஆலHம்

"

42. திருப்பக
அகஸ்தீஸ்வரர்
ஆலHம்

"

கள்ளங்குடி

43. சிவஜேலாகOாத
சாமி ஆலHம்

காmாடு
காத்தான்

44. சிகைகOாதசாமி
ஆலHம்

கண் ஜேதவி "

45. ார்க்
கண்டீஸ்வர சாமி
ஆலHம்

கீழ்ப்பூங்
வெகாடி

46. OாகOாதசாமி
ஆலHம்

ஜேகாட் வH
"
ல்

47. வால்மீகOாத
சாமி ஆலHம்

வெOம்மினி

48. புளிக்குட்டி
அம் ன் ஆலHம்

புளிக்குட்டி "

49. திருஜே னிOாத

வெகாத்த ங்க "

"

சிவகங்கைக
வட் ம்

"

சாமி ஆலHம்

லம்

50. வீரஜேசகரசாமி
ஆலHம்

சாக்ஜேகாட்
கை

51. சன்mவmOாத
சாமி ஆலHம்

சன்mவmம் "

52. மும்முடி
Oாதசாமி ஆலHம்

அ.
சிறுவHல்

53. OாகOாத சாமி
ஆலHம்

திருத்தாங்கூ
"
ர்

54. வெதய்வககைல
அம் ன் ஆலHம்

அஞ்சகைm

ஜேதவக்ஜேகாட்
கை

55. திருபுவm
சக்கரவர்த்தி
ஈஸ்வரர்சாமி
ஆலHம்

"

"

"

காகைரக்குடி

56. வெசாக்கOாதசாமி
காகைரக்குடி
கழனிவாசல்
ஆலHம்
வட் ம்

57. கண்ணிகைRந்த
வீ. சூரக்குடி காகைரக்குடி
வெபரு ாள் ஆலHம்
58.
திருஜே னிOாதசாமி ஆmந்தூர்
ஆலHம்

திருவா கைm
வட் ம்

59. தில்கைலOாHக
சாமி ஆலHம்

"

ராதானூர்

60.
திருஜேவகம்ப
ஏகாம்பரOாதசாமி
"
த்து
ஆலHம்
61.
திருவாளீஸ்வரசாமி சாத்தனூர்
ஆலHம்
62.
வால்மீகOாதசாமி
ஆலHம்

சிவகங்கைக
வட் ம்

திருவெவற்றி சிவகங்கைக
யூர்
வட் ம்

63. காளீஸ்வர,
ஜேசாஜே ஸ்வர
வெசாக்கOாதசாமி
ஆலHம்

காகைளHார்
ஜேகாவில்

64. மூர்த்திOாHmார்
ஆலHம்
65. வெபரிHOாHகி
அம் ன் ஆலHம்

ாத்தூர்

"

உருவாட்டி

"

66.
அகஸ்தீஸ்வரசாமி காருகுடி
ஆலHம்
67. ராஜே4ந்திர
ஜேசாழீஸ்வரர்
ஆலHம்

சிவகங்கைக
வட் ம்

"

இகைளHான்கு இகைளHான்கு
டி
டி வட் ம்

68. தmஜேவணு
ஜேகாபாலவெபரு ா "
ள் ஆலHம்

"

69. கருஜே னி
அம் ன் ஆலHம்

"

70. OாகOாத சாமி
ஆலHம்

Oாக
"
முகுந்தன்குடி

"

71. வெசார்ஜேmஸ்வரர்
வெOட்டூர்
ஆலHம்

"

72. வண்ண ாயிரம் புதுக்ஜேகாட்
உகை H அய்Hmார் கை

"

73. சந்திரஜேசகரசாமி
ஜேசத்தூர்
ஆலHம்

"

74.
திருக்கண்ணிஸ்வர ஜேசத்தூர்
சாமி ஆலHம்

"

75.
சுப்பிர ணிHசாமி
ஆலHம்

ாmா துகைர
வட் ம்

76.
அப்பன்வெபரு ாள்

ானூர்

ாmா துகைர "

ஆலHம்
78. அழகிH
ணவாளப்
வெபரு ாள்
79. ஜேசா Oாதசாமி
ஆலHம்

பார்த்திபனூர் "
ாmா
துகைர

"

80. வீரழகர்
ஆலHம்

"

81.
திருப்புவm திருப்புவmம்
புஸ்பவஜேmஸ்வர
ம்
வட் ம்
ர் ஆலHம்
82. திருஜேmாக்கிH திருப்பாச்ஜேச
"
அழகிHOாதர்
த்தி
83. ஸ்ரீரா4

சிவகங்கைக

சிவகங்கைக

ராஜே4ஸ்வரிHம்
ன் ஆலHம்
84.
Oன்கை தருவார்
ஆலHம்

வட் ம்
துகைர
Oகரம்

துகைர வட் ம்

5. சிவவெகங்கைகச் சீகை திருக்ஜேகாயில்கள்

திருக்ஜேகாயிலின் சிவகங்கைக ன்mர்கள்
வெபHர்
நிலக்வெகாகை
சிரகிரிOாதசுவா
1 மி ஜேகாயில்
கண் ஜேதவி

1. இருவினிவHல்
2. ஆராவHல்
3. காஞ்சிரன் வHல்

4. வெபரிH OாHகி வHல்
5. பள்ளி உகை Hார் வHல்
6. வெதன்னிர் வHல்
7. வீர

க்கிஜேHந்தல்

8. சிறு ருதுர்
9. கண் ஜேதவி உள்ககை
10. கண் ம் காரி
11. ஜேசாmாடு ஜேகாட்கை
திருபுவm
சக்கரவர்த்தி
1. முடிசூட் ான் வHல்
2
ஈஸ்வரர் ஜேகாயில் 2. வி4Hஜேதவன் வHல்
உஞ்சகைm
3. உஞ்சகைm உள்ககை
4. குசவஜேmந்தல்
3 வெசார்m
காளீஸ்வரர்

1. கார்குடி

ஜேகாயில்
காகைளHார்ஜேகாயி
ல்
2. வெசாக்கன் ஒகை
3. கீழவெவத்தியூர்
4. ாளக் கண் ான்
5. வெபருவஞ்சி
6. உசிலன் ஏந்தல்
7. வெவற்றியூர்
8. வீரக் காஞ்சஜேmந்தல்
9. இளங்வெகாடி
10. வெதற்கு வெபாற்குடி
11.ஜேகாதண்கை
12. காஜேரந்தல்

13. வெகாடிக்குளம்
14. கார்குடி
15. OடுவிவHல்
16. வெபருவெவட்டி
17. ஜேகாட்

ப்பள்ளி

18. காகைளHார் ங்கலம்
19. ன்mன்குடி
20. பண்கைண வெகாடுக்கைக
21. வெவட்டி வHல்

22. வெதற்கு வHல்
23. சின்m உசிலங்குளம்
24. சின்m ாரணி
25. வெபரிH ரம்
26. உசிலங்குளம் ஏந்தல்

27. அம்பலக்கார ஊரணி
ஏந்தல்
28. ஜேசாழகிரிஜேHந்தல்
29. வீரபத்திரன் ஏந்தல்
30. பகைmக்குளம்
31. வெதள்ளிHன் வHல்
32. பட் வHல்
33. வெபான்mத்தி
34. புதுவன் ஏந்தல்
35. சித்தூர்
36. சிறுவெவட்டி
37. வெசந்தகைலபுரம்
38. சித்தலூர்
39. வ க்குவெபாற்குடி
40. வெவள்ளூர்
41. பாப்பா வHல்
42. ருதஜேmந்தல்
43. பகடிஜேHந்தல்
4.

மீmாட்சி
1. வ
சுந்தஜேரஸ்வரர்
ஜேகாயில், ஜேவ.

ாஜேmந்தல்

சூரக்குடி
2. ஆத்தங்குடி
3. லுக்கஜேmந்தல்
4. பகை Hணிபட்டி
5. Oங்க வHல்
6. திருஜேவலங்குடி
7. ாகைலயிட் ான்
8. சிறுதகைள
9. கம் ாஞ்சி
10. க ம்பவmம்
5.

OாகOாதஸ்வா
மி ஜேகாயி,
1. கள்ளிக்குடி
ஜேகாட் வHல்
2. கணக்கஜேmந்தல்
3. ஜேகாட் வHல்
உள்ககை
4. வெவட்டி வHல்

6.

விஸ்வOாத
சுவாமி
ஜேகாயில்

1. பிரண் வHல்

எழுவன்ஜேகாட்
கை
2. பிரண் வHல்
3. புதுக்ஜேகாட்கை
4. வெசங்கச்சூகைல வHல்
5. இகை Hன் வHல்
6. சிகைலHன் கண் ாய்

7.

புல் வாய்
OாHகி
அம் ன்
ஜேகாயில்,
பாகஜேmரி

1. இலந்த ங்கலம்

2. அம் ன்பட்டி
3. அபHம் காத்தான்
4. கீழ வெவள்ளாஞ்சி வHல்

5. வெகால்லம் வெகாண் ான்
ஏந்தல்
6. சித்தஜேmந்தல்
7. உலகூரணி
8. Oகர வHல்
9. வழுகைதஜேHந்தல்
10. ஜே ல வெவள்ளாஞ்சி
வHல்
11. பாகஜேmரி

8.

வெபரிH OாHகி
அம் ன்
1. ஜேகாட் குடிஜேHந்தல்
ஜேகாயில்
பர ன்குடி
2. Oாச்சிHார் ஏந்தல்
3. காட்டு வீரஜேmந்தல்

9.

திருப்பாகதீஸ்
வரர் ஜேகாயில் 1. குறிச்சிஜேHந்தல்
கள்ளங்குடி
2. ஜேபய்க்ஜேகாட் வHல்
3. சின்m வ குடி பட்டி

4. கள்ளங்குடி
5. கருவிஜேHந்தல்
6. துகைர வெகாண் ான்
7. பmங்குடி
10.

வீரஜேசகரசுவா
மி ஜேகாயில்
1. ஆவணம்
சாக்ஜேகாட்கை
2. ாதாகுடி
3. ஞ்சmக்காடு
4. Oல்வாதாவு
5. பூக்குடி
6. சிறுசாக்கவHல்
7. இசலி வHல்
8. கீழக்ககைர

11.

OாகOாத
சுவாமி
ஜேகாயில்
திருத்தங்கூர்

1. ஆல ங்கலம்

2. அழகிH
வெபான்mஜேmந்தல்

3. குடிக்காடு
4. வெசங்குந்தங்குடி
5. திருத்தங்கூர் உள்ககை

12.

வெகாத்த
வாலிஸ்வரர்
ஜேகாயில்
ஜேகாவிலூர்

1. அதள வHல்

2. ஏழு ா வHல்
3. கிராம்பு வHல்

4. கருங்குழிஜேHந்தல்
5. புதுவHல்
6. ஜேசகரவHல்
13.

திHாகரா4
சுவாமி ஜேகாயில்

1. பாணன் வHல்
2. Oாதன் வHல்

திருவாரூர்
(Thucidides) பிரஜேதாச
கட் கைள)
14.

திருஜே னி Oாத
சுவாமி ஜேகாயில் 1. ஏmாதி வHல்
வெகாத்த ங்கலம்

15.

சன்mவm Oாத
சுவாமி ஜேகாயில்
சன்mவmம்

1. ஆண்டிஜேHந்தல்
2. குறுந்தங்குடி
3. சன்mவmம்
4. வெவற்றிஜேHந்தல்
5. சாதmப்பட்டி
6. விசHாலHன்
ஜேகாட்கை

16.

வெ ய்கண்
1. குடிகாத்தான் வHல்
ஈஸ்வரர் ஜேகாயில்
2. பிச்சன்வHல்
கீழப்பூங்குடி

17.

மும்முடிOாத
சுவாமி ஜேகாயில்
சிறுவHல்

1. வெகாட்டு
முழக்கிஜேHந்தல்
2. மூவன் ஏந்தல்
3. ழவன் ஏந்தல்
4. புதுவெவட்டிஜேHந்தல்
5. தி.சிறுவHல்
6. வீராண்டிஜேHந்தல்
7. வல்லாஜேரந்தல்

18.

கmக சபாபதி
ஜேகாயில்
சிதம்பரம்.
(Thucidides) உச்சிக்கால
கட் கைள)

19.

காளஜே கOாத
சுவாமி ஜேகாயில். 1. சிறுக்கன் வHல்
வெOம்ஜே னி

1. பூசணிக்காடு

20.

வரந்தரு ஈஸ்வரர்
1. காபலி ஜேHந்தல்
ஜேகாயில்
2. Rவஜேmந்தல்
அ ராவதி புதூர்

21.

ஆண் பிள்கைள
OாHmார்
1. குரண்டி ஜேHந்தல்
ஜேகாயில்,
வெபரிச்சிஜேகாயில்
2. க ம்பஜேmந்தல்
3. வெபரிச்சி ஜேகாயில்
4. வெபரிH ருதூர்

22.

1. ஜே லப்பிள்கைள
பகச்சால
ஜேHாதல்
விOாHகர்
2. Oற்கனி
ஜேகாயில் கல்லல்
Oாச்சிHாஜேரந்தல்

3. Oயிmார் அப்பன் ஏந்தல்
4. ஜேவட்கை Oாச்சி
வல்லாஜேரந்தல்
5. வெபரிH ஜேலாகOாதன்
ஏந்தல்
6. வெபருங்குடி ஏந்தல்
7. சின்m ஜேலாகOாதன்
ஏந்தல்
8. வாழ் ங்கள ஏந்தல்

23.

ரிHாகைத
கண்
1. அருந்த ங்கலம்
விOாHகர்
2. வெகாளுஞ்சிப்பட்டி
ஜேகாயில்,
3. சிலந்தான்குடி
பட்
ங்கல
ம்

24.

ருத்ரபதி
விOாHகர்
1. அப்பன் குண்டு ஏந்தல்
ஜேகாயில்,
ஜேவலங்குடி.
2. அலங்காரி ஜேHந்தல்

3. கள்ளிப்பட்டு
4. சின்m ாங்குடி
5. இகை Hஜேmந்தல்
6. கு லிஜேHந்தல்
7. கண்ணன் குண்டு ஏந்தல்
8. கைmதங்கி ஜேHந்தல்
9. மூக்கரHன் ஏந்தல்
10. வெபரிH சிகைலHணி
11. புலவன் ஏந்தல்
12. சின்m சிகைலHணி
13. உவச்சஜேmந்தல்
14. தவத்தார் ஏந்தல்
25.

ருந்தீஸ்வரர் 1. அபHம் காத்தான்
ஜேகாயில்,
ஏந்தல்
2. கச்சன் ஏந்தல்
3. கண் வெபரிH ஏந்தல்
4. க ம்பங்குடி ஏந்தல்
5. மின்mல் வெபருக்கி
ஏந்தல்
6. Oல்ல முள்ளான் ஏந்தல்

7. Oயிmார் குளம்
8. உய்Hக் வெகாண் ான்
கஞ்சான் ஏந்தல்
9. வெபாய்Hாவெ ாழி ஏந்தல்
10. வெபரிHான் ஏந்தல்
11. சலுகைக வீரன் ஏந்தல்
12. சின்m ஜேவலன்குடி
13. சகை H ங்கலன்
ஏந்தல்
14. சந்திர புதுக்குளம்
15. ஜேசந்த ங்கலம்
16. வகைகHாதான் ஏந்தல்

ருந்தீஸ்வரர்
26 ஜேகாயில்
வ வான்பட்டி

1.வெசட்டி ாmகிரிகைதல
ாாஜேபட்கை
2. இகை Hஜேmந்தல்

3. வெபரிH ஜேவலங்குடி
4. சின்m பல்லவராHன்
ஏந்தல்
5. வெசட்டிஜேHந்தல்
6.Oயிmா குட்டி ஏந்தல்
7. Oயிmாபட்டி
mஜே ாத
கண்ஜே ஸ்வரர்
27.
ஜேகாயில்,
வெOற்குப்கைப

1. பிர mாம்பட்டி
ஏந்தல்
2. வெசட்டி ஏந்தல்
3. ருதங்குடி ஏந்தல்
4. பள்ளி ஏந்தல்
5. சிறுவHல் ஏந்தல்
6. திருமுக்காணி ஏந்தல்
7. நீலஜே கன் ஏந்தல்
8. வெரட்
வகைளHஜேmந்தல்

28. வெசளமிH
OாராHணப்

1. அழகர் சிறுகுடி
ஏந்தல்

வெபரு ாள்
ஜேகாயில்
திருஜேகாஷ்டியூர்
2. காட் ாம்பூர்
3. கருப்பூர்
4. கள்ளி ஏந்தல்
5. Oாட் ார் ங்களம்
6. வெOம்ஜே னி ஏந்தல்
7. பட் ாக் குறிச்சி
8. திருஜேகாஸ்டியூர்
9. வண்ணார் ஏந்தல்
10. தானிபட்டி
11. பிரா ணபட்டி
12. வெ ய்Hன் ஏந்தல்
13. கருஜேவல் குறிச்சி
14. கண்ணங்குடி
15. சுல்லன் குடி
அழகிH
29. முனிஸ்வரர்ஜேகாயி 1. சித்தம் பலன் ஒகை
ல் அதிககைர

2. கா சித்தஜேmந்தல்
3. குடிகாத்தான் ஏந்தல்
4. பில்லத்தி ஏந்தல்
மீmாட்சி
30. வெசாக்கmார்
1. ஜேதவராகபுரி ஏந்தல்
ஜேகாயில் முகைRயூர்
2. கிழவ முகை Hான்
ஏந்தல்
3.
த்தார் ஏந்தல்
4. Oயிmார் ஏந்தல்
5. வெபரிH ானூர்
6. வெபரிH பர ன்
ஏந்தல்

7. ஊரணி வHல் ஏந்தல்
8. வகைலHன் ஏந்தல்
9. வண்ணான் ஏந்தல்
10. முள்ளி ஏந்தல்
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திருவெ ஞ்ஞாm
வயிரவசாமி
ஜேகாயில் கைவரவன்பட்டி

1.கிருஷ்ணாம்பட்டி

2. தானிHார் ஏந்தல்
3. தனிHன் ஏந்தல்
4. கைவரவன்பட்டி
32.

கைகலாசOாதர்
சுவாமி ஜேகாயில்
கரிசல்பட்டி

33.

காட்டு
Oாச்சிHம் ன்
1. கு லி ஏந்தல்
ஜேகாயில் சிராவHல்

1. வெகாண் பாகைளHம்

2. வெபாய்Hான் ஏந்தல்

3. சிங்கன்குழி
4. வெசட்டி ஏந்தல்
34.

திருஜே னி Oாதர்
சுவாமி ஜேகாயில்
ஒழுகு ங்கலம்

1. ஒழுகு ங்கலம்
2.ஜேகாவிலான்பட்டி
ஏந்தல்

35.

ஜேகாட்கை
பிள்கைளHார்
1. முருகன் குறிச்சி
ஜேகாயில், கம்பனூர்

36.

வெசவிட்டு
1. ாசான் ஏந்தல்
அய்Hmார்
2. இ க்கருபன் ஏந்தல்
ஜேகாயில், சூரக்குடி 3. ஜேபச்சி ஏந்தல்

37.

ஆண் ார் சுவாமி
ஜேகாயில்,
1. பது ஏந்தல்
வெதன்ககைர

38.

வள்ளி OாHகர்
ஜேகாயில், துவார்

1. தப்பிலி ஏந்தல்
2. வள்ளி ஏந்தல்
3. உவச்சன் ஏந்தல்

39.

கைகலாசOாதர்

1. உகை H ங்கலம்

ஜேகாயில்
கண்டிர ாணிக்கம்
2. பிள்கைளHார் ஏந்தல்
3. வெவளிHாத்துர்.
40.

திருவாலீஸ்வர
சுவாமி ஜேகாயில்,
சாத்தனூர்

41.

ஜேவல் முருகmாத
சுவாமி ஜேகாயில், 1. குளத்தூர்
திருவெவற்றியூர்

1. பாப்பான் ஏந்தல்

தில்கைல OாHக
42. சுவாமி ஜேகாயில்
ராதானூர்

1. ஆழிH ஜேகாஜேmரி
2. பRச்ஜேசரி வாசல்

43 திருஜே னி Oாதர்

1. கத்திக்குளம்.

ஜேகாயில் ஆmந்தூர்
ஏகாம்பர Oாதசுவாமி
2. திருஜேவகம்பத்து
44. ஜேகாயில்,
2. விளங்காட்டூர்
திருஜேவகம்பத்து
OாகOாத சுவாமி
ஜேகாயில் Oயிmார்
1. துவார்
45.
ஜேகாயில் (Thucidides) விழாபூகை4 2. பீதாம்பரன் ஏந்தல்
கட் கைள)
OாகOாத சுவாமி
46. ஜேகாயில், Oாகன்
முகுந்தன் குடி
47.

1. Oாகன்
முகுந்தன்குடி
2. ருதங்குளம்

வெசார்ண வீரஈஸ்வரர்
1. பி ாரன் ஏந்தல்
ஜேகாயில், வெOட்டூர்
2. திருஜேவங்க ம்
3. முள்ளஜேசரி
4. கருகண்ணி ஏந்தல்
5. அரிHானூர்
6. ஏழுசத்தி ங்கலம்
7. பச்சன் ஏந்தல்

8. கன்mார் ஊர்
9. அரிHான் ஏந்தல்
10. Oற்பலி புது ஏந்தல்
11. ஏmாதிக்
ஜேகாட்கை
12. ஜே ல வெOட்டூர்
கருஜே னி அம் ன்
48. ஜேகாயில்
அரண் கைmக்ககைர

1. அரண் கைmக்ககைர

ராஜே4ந்திர
ஜேகாழிஸ்வரர்
49.
ஜேகாயில்,
இகைளHான்குடி

1. திருவுகை Hாபுரம்
2. சீத்தாளரணி

தm
ஜேவணுஜேகாபால்
50.
வெபரு ாள் ஜேகாயில்
இகைளHான்குடி

1. அத்தி ஏந்தல்

51.

திருக்கலிங்ஜேகஸ்வரர் 1. வெபரிH வந்தகைள
ஜேகாயில், வி4Hன்குடி 2. வெ4Hங்குடி

52.

சந்திரஜேசகர சுவாமி
ஜேகாயில் ஜேசத்தூர்

1. வெ ாச்சி ஏந்தல்
2. வீர ஊரணி
3. ஜேகாலாண்டி
4. கூத்தனி
5. ஜேசத்துர்

6. சிவிலிHான் வHல்
7. கீழ்க்கட் ாணி
8. காத்தன் ஏந்தல்
9. ஜேசாழமுடி ஏந்தல்
10. வீர
க்கி ஏந்தல்
வீரஅழகர்
53 ஜேகாயில்
ாmா துகைர

1. வெபத்தான் ஏந்தல்

2. மூங்கில் ஊரணி
3. வா ன் குளம்
4. இகைளH OாHக்கன்
ஏந்தல்
விஸ்வOாத
54. சுவாமி ஜேகாயில் 1. உத்த னூர்
சிவவெகங்கைக
55.

ஜேசா Oாத
1. அதிககைர
சுவாமி ஜேகாயில்
2. சந்திரன் ஏந்தல்
3. கல்வெபரவு
4. கன்mார் ஏந்தல்
5. ஜேகாட்கை க் கி ங்கு
6. Oம்பி ஏந்தல்
7. புத்தன் ஏந்தல்
8. சன்mதி புதுக்குளம்
9. இளந்கைதக்குளம்
10. வளந்தான் புதுக்குளம்

56. அப்பர்
வெபரு ாள்

1. ங்கலம்

ஜேகாயில்
ாmா துகைர
புஷ்பவm
ஈஸ்வரர்
57.
ஜேகாயில்
திருப்புவmம்

1. சாங்கன் குளம்

2. ராக்கன் குளம்
3. தா கைரக்குளம்
4. இருக்கு கை
5. வெகாத்தங்குளம்
6. வெகாம்ஜேபறி ஏந்தல்
7.
ப்புரம்
8. ஞ்சள் குடி
9. ஜே லகீழராங்கிHம்
10. Oயிmார் ஜேபட்கை
11. குப்பாலி ஏந்தல்
12. சின்m பிச்சபிள்கைள
ஏந்தல்
13. அரசன் குளம்
14. களத்தூர்
15. ருதன் குளம்

16. ல்லாக் ஜேகாட்கை

17. மின்னிHார் ஏந்தல்
18. பிள்கைளHார் குளம்
19. சூரன் குளம்
20. தம்பி கிழவன்
ஏந்தல்
21. முடிச்சன் ஏந்தல்
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அழகர் ஜேகாயில்
1. அண்ணிஜேHந்தல்
(Thucidides) சிறுகுடி கட் கைள)
2. கிருங்கா ஜேகாட்கை
3. ஓ வHல்
4. சிறுகுடி
5. துத்திகுளம்
6. வெவல்லூர்
7. வெவள்கைளக்கிளார்

ஏந்தல்
8. வி த்தா குளம்
9. ஜேவலங்குளம்
10. வல்லன் ஏரி
11. அழகர் திருக்கன்
மீmாட்சி
சுந்தஜேரஸ்வரர்
59. ஜேகாயில் துகைர
(Thucidides) விழா பூகை4
கட் கைள)

1. ாmகிரி ஏந்தல்

2. கூவன் ஏந்தல்
3. வெசாக்கOாதர்
இருப்பு
4. பிர னூர்
5. வெபாட் க்குளம்
60 -- ஜே லது --

1. அதிககைர
2. இளந்கைதக்குளம்

61. -- ஜே லது --

1. வெபாட் பாகைளHம்

62. திருவாப்புகை Hார் 1. ஓ த்தூர்

ஜேகாயில், துகைர.
63.

Oன்கை தருவார்
ஜேகாயில், துகைர

1. அம்பலத்தாடி
2. கீரன்குளம்
3. தாவகைரப்பட்டி
4. அழகாபுரி
5. பாப்பாங்குளம்

வண்ண
யூரமுகை Hார்
64.
1. பி. ஆலங்குளம்
அய்Hmார் ஜேகாயில்,
வெத. புதுக் ஜேகாட்கை
திருஜேOாக்கிH
63. அழகOாதர் ஜேகாயில், 1. உகை Hான் ஏந்தல்
திருப்பாச்ஜேசத்தி

66. வெ4கOாதப்
வெபரு ாள்

1. அருணகிரி

ஜேகாயில்
திருபுல்லாணி
சுப்ர ணிH
67. சுவாமி ஜேகாயில் 1. ஜேதளி
திருப்பRங்குன்Rம்
2. வாகுடி
3. புRவக்குளம்
4. ஜேக. பூலாங்குளம்
5. வி. புதுக்குளம்
சுப்ர ணிH
68. சுவாமி ஜேகாயில்
ஜேகாவனூர்

1. ககைலHனூர்
2. வெOம்ஜே னி
3. ஜேசந்தன் குளம்
திராணி ஏந்தல்

69. அருள்வெ ாழி
Oாதர் சுவாமி
ஜேகாயில்

1. அலவாக் ஜேகாட்கை

ஜேசாழபுரம்
2. கருங்காலக்குடி
3. ருதாணி ஏந்தல்
70

mக்ஜேகால
அம் ன் ஜேகாயில் 1. அம் ாச்சி பட்டி
அம் ாச்சி பட்டி

கண்ணுகை Hாள்
ஜேகாயில்
71.
1. இலுப்பக்குடி
Oாட் ரசன்ஜேகாட்
கை
2. சூரக்குளம்
3. Oல்லான் வெசட்டி
ஏந்தல்
4.காஞ்சிரங்கால்
5. வெசந்வெOல்குடி
6. சாmான்குளம்
7. பிரண் க்குளம்
8.
Oாட் ரசன்ஜேகாட்கை

கரிகால
ஜேசாதீஸ்வரர்ஜேகாயி
1. கீழக்குளம்
72. ல்
2. கந்தன் ஏந்தல்
Oாட் ரசன்ஜேகாட்
கை
73

சசிவர்ண ஈஸ்வரர்
ஜேகாயில்
2. காத்தாடி
சிவகங்கைக
2. ஜே ல வாணிHன் குடி
3. ான்குடி
4. வெபான்mக்குளம்
5. குழந்கைத

74.

மூர்த்திOாHmார்
ஜேகாயில் ரத்தூர்

1. ரத்தூர்

வெபரிH OாHகி
75. அம் ன் ஜேகாயில் 1. புலியூரணி
உருவாட்டி
76. திரு கைல Oாத
சுவாமி ஜேகாயில்

1. திரு கைல

திரு கைல

திரு கண்ணங்குடி
77. OாHmார் ஜேகாயில்,
கத்தப்பட்டி

1. திருக்கண்ணங்குடி
2. கண்ணங்குடி

வெவங்கி ா4லபதி
78. வெபரு ாள் ஜேகாயில்,
Oாட் ரசன்ஜேகாட்கை

1. அம்பலத்தடி

சுப்ர ணிH சுவாமி
79. ஜேகாயில்,
திருச்வெசந்தூர்

1. பீர்க்கன்குறிச்சி

மீmாட்சி
80. சுந்தஜேரஸ்வரர்
ஜேகாயில், துகைர

1. ஆலத்தூர்
2. சாகன் ஏந்தல்
3. எஸ். Oாங்கூர்

81 விருபாட்சி Oாத

1. Oரிக்குடி

சுவாமி ஜேகாயில்,
Oரிக்குடி
மீmாட்சி
82. சுந்தஜேரஸ்வரர்
ஜேகாயில், துகைர

2. Oண்டுக்குறிச்சி

1. ஆவியூர்
2. க ம்பங்குளம்
3. கீழகள்ளங்குளம்
4. பில்லூர்
5. வெதாடுவன்பட்டி
6. உப்பிலிகுண்டு

தண் ாயுதபாணி
83. சுவாமி ஜேகாயில்,
பழனி

1. ஜேதசிகன் ஏந்தல்
2. ரகதவல்லி
3. முஷ் க்குறிச்சி
4. வெபத்தன் ஏந்தல்
5. Oாகன் ஏந்தல்

6. சிவகங்கைக ன்mர்களது சிRப்புக்
கட் கைளகள்

எ கட் கைள திருக்ஜேகாயில்
இ ம்
ண் விவரம்
அகை ந்த
1.

ஸ்ரீ
உச்சிகால
கmகசபாபதி
கட் கைள
ஜேகாவில்

2.

பிரஜேதாஷ ஸ்ரீதிHாகரா4ச
திருவாரூர்
கட் கைள ாாமி ஜேகாவில்

3.

க லார்ச்ச ஸ்ரீ
கைm
மீmாட்சிHம்
கட் கைள ன் ஜேகாயில்

4.

உச்சிகால ஸ்ரீ சுந்தரரா4
கட் கைள வெபரு ாள்

சிதம்பரம்

துகைர
அழகர்ஜேகாவி
ல்

5.

கல்லு
ஸ்ரீ
திருப்பரங்குன்
கை
சுப்பிர ணிH
Rம்
கட் கைள சாமி ஜேகாவில்

6.

ஸ்ரீ
பீ.குளம்
மீmாட்சிHம்
கட் கைள
ன் ஜேகாயில்

துகைர

7.

ஸ்ரீ
அர்த்த4ா
மீmாட்சிHம்
கட் கைள
ன் ஜேகாயில்

துகைர

8.

ஸ்ரீ
காலசந்தி
திருப்பரங்குன்
சுப்பிர ணிH
கட் கைள
Rம்
சாமி ஜேகாவில்

9.

திருவாச்சி ஸ்ரீ மீmாட்சி
கட் கைள ஜேகாயில்

துகைர

ஸ்ரீ
விசாகம்
திருப்பரங்குன்
10.
சுப்பிர ணிH
கட் கைள
Rம்
சாமி
11. அதிகாகைல ஸ்ரீ மீmாட்சி

துகைர

கட் கைள சுந்தஜேரஸ்வரர்
12.

ஸ்ரீ
உச்சிகால
தண் ாயுதபா பழனி
கட் கைள
ணி சாமி

ஸ்ரீ
காலசந்தி
திருப்பரங்குன்
13.
சுப்பிர ணிH
கட் கைள
Rம்
சாமி ஜேகாவில்
விளாபூ
ஸ்ரீ
14. கை4
மீmாட்சிHம்
கட் கைள ன் ஜேகாயில்

துகைர

அன்mாபி
ஸ்ரீ மீmாட்சி
15. ஜேஷக
ஜேகாயில்
கட் கைள

துகைர

துவாதசி ஸ்ரீ மீmாட்சி
கட் கைள ஜேகாயில்

துகைர

16.

உச்சிகால ஸ்ரீ
திருப்பரங்குன்
17. கட் கைள சுப்பிர ணிH
Rம்
வாகுடி
சாமி ஜேகாவில்

விளாபூ
ஸ்ரீ திருவாப்
18. கை4
புகை Hார்
கட் கைள

துகைர

19.

ஒ த்துார்
"
கட் கைள

"

20.

காலசந்தி ஸ்ரீ மீmாட்சி
கட் கைள ஜேகாயில்

"

21.

சாHரட்கைச ஸ்ரீ வmசங்கரி இரா Oாதபுர
கட் கைள அம் ன்
ம்

திரு ஞ்ச ஸ்ரீ
22. m
வெதய்வச்சிகைல திருப்புல்லணி
கட் கைள வெபரு ாள்
விளாபூ
ஸ்ரீ
23. கை4
OாகOாதசாமி
கட் கைள ஜேகாவில்

Oயிmார்ஜேகாவி
ல் ஜேகாவில்

7. சிவகங்கைகச் சீகை
ன்mர்களது
அRக்வெகாகை கள் வெபற்R அன்m சத்திரங்கள்

சத்திரம்
சத்திர பரா ரிப்பிற்கு
வெதா.
நிறுவப்பட் சிவகங்கைக ன்mர்கள்
எண்
டுள்ள ஊர் வழங்கிH ஊர்கள்

1.

சிவகங்கைக
Oகர்
1. சின்m ஐHmார்குளம்
வ க்குச்
2. வழுதாணி
சத்திரம்

2.

கங்கைக
ம்
சத்திரம்

1. அரசாணி
2. ஊத்தி குளம்
3. கா.கரிசல்குளம்
4. கால்பிரிவு
5. சந்தm
ம்

3.

சந்தm
ம்
சத்திரம்

4.

சிவகங்கைக
Oகர் வெதற்கு 1. கட்டிகுளம்
சத்திரம்

1. சந்தm

ம்

2. Oா
ங்கலம்
3. வெத. கரிசல்குளம்
4. உதாரப்புளி
5.

உறுதிக்ஜேகா
1. தில்கைலக்ஜேகாட்கை
ட்கை
2. வீராண் வHல்
சத்திரம்

6.

ஜேதர்ஜேபாகி
1. சிறுவானூர்
சத்திரம்

7.

கலிHOகரி
சத்திரம்

1. அரும்பூர்
2. Oற்கனிக்ககைர
3. காவதுகுடி

4. பாசிப்பட் ணம்
5. கார்குடி
6. கலிHOகரி
8.

முத்தஜேmந்த 1. முத்தஜேmந்தல்
ல் சத்திரம் 2. Oாராத்தான்

9.

சுந்தரபாண்
டிH
1. உகை Hண சமுத்திரம்
பட்டிmம்
சத்திரம்
2. ஜேசாழகன் ஜேபட்கை
3. எட்டிஜேசரி
4. வெரகுOாத சமுத்திரம்
5. பாஞ்சவHல்
6. ருங்கூர்
7. சுந்தரபாண்டிH
பட்டிmம்.

10.

கைRயூர்
சமுத்திரம்

1. வெகாத்தன் குளம்

11.

ாmா து
1. ஜே லப்பி ாவூர்
கைர சத்திரம்
2. ஜே லப்பி ாவூர்
3. ருதங்க Oல்லூர்
4. ஆதனூர்
5. கள்ளி ஜேசரி
6. வெகாம்புகாரஜேmந்தல்

12.

Oாகப்பவெசட் 1. Oா. வெபத்தஜேmந்தல்
டி சத்திரம் 2. மு. வகைலHஜேmந்தல்

13.

வயிரவன்வெசட்டி
சத்திரம்
1. கீழசீகன்குடி
பார்த்திபனூர்
2. ஜே ல சீகன்குடி
3. சாத்திஜேசரி
4. கா. விளங்குளம்

5. வி. பி. உகை குளம்

14.

1. கலங்காதான்
ஆmந்த சத்திரம், ஜேகாட்கை
அழகன் குளம் 2. கீழ்குடி
வெபான்னிஜேHந்தல்

15.

உகை Hmாத
சமுத்திரம்,
சத்திரம்

16.

சங்கிலி ஜேசர்கைவ
ம் சத்திரம் 1. ஆதியூர்
இராஜே ஸ்வரம்

17.

அண்ணா கைல
1. கூகைm குளம்
வெசட்டி சத்திரம்

18.

திருப்பூவmம்
ஜேகாட்கை
சத்திரம்

19.

வHல்ஜேசரி ங்க 1. முக்குளம்
2. ாங்குளம்
லம் சத்திரம்

1. ல்லனூர்
2. கீழவHல்
3. பாரூர்

1. ாங்குடி
2. வாய்கால்குடி

(Thucidides) திருப்பூவmம்)
3. ஒரிசிங்க கை
4. அல்லாஜேmந்தல்
5. திம் ாபுரம்
6. ஜே ட் ார் ஏந்தல்
7. ஆHக்குளம்
20.

குடியூர் சத்திரம் 1. முள்ளிக்குடி
2. வெசய்Hாலூர்
3. பா க்குளம்
4.சிகைலHான்
5. ருதாணி
6. கலிHாணி
7. பாகைலஏந்தல்
8. கவத்தகுடி
9. அ. விளங்குளம்
10. ச. கரிசல்குளம்
11. ாHாளி
12. கணபதிஏந்தல்
13. கீழப்பசகைல
14. வெபருங்ககைர

15. சூடியூர்
16. வெகான்mக்குளம்
17. வெதற்கு சந்தனூர்
18. வன்னிக்குடி
19. கட்கை ஆலங்குளம்
20. சீதாஜேmந்தல்
21. கன்னிஜேசரி.

8. சிவகங்கைகச் சீகை க் கல்வெவட்டுக்கள்

கல்வெவட்
பதிவு
டு உள்ள
எண்
இ ம்

கல்வெவட்டுச்
வெசய்தி

திருபுவmச்
காகைளHா ஏ.ஆர். சக்கரவர்த்தி
ர் ஜேகாவில் 575/1902 ஜேகாஜேmரின்
கை

வெகாண் ான்
சுந்தர
பாண்டிH
ஜேதவரது 12வது ஆட்சி
ஆண்டில்
முடிக்ககைர
ஊரிmர்
பிடிபாடு.
திருபுவmச்
சக்கரவர்த்தி
ஏ.ஆர். ஜேதவகன்மிக
576/1912 ளுக்கு
காணியிட்டு
வழங்கிHது.
ஏ.ஆர்.
576 ஏ/1 ௸
912
ஏ.ஆர். திருபுவmச்
577/1902 சக்கரவர்த்தி

எம் ண் லமு
ம் வெகாண்
குலஜேசகர
பாண்டிHரது
40 வது
ஆட்சிHாண்டி
ல் காலிங்கராH
தகைலக்ஜேகாவி
லுக்கு
இகைRயிலிHா
க பிடிபாடு
பண்ணிக்
வெகாடுத்தது.
திருபுவmச்
சக்கரவர்த்தி
வீரபாண்டிH
ஏ.ஆர். ஜேதவற்குHாண்
578/1902 டு 14.
ஆலாலசுந்தர
ன்
திரு
த்தார்

பிடிபாடு
பண்ணிக்
வெகாடுத்தது.
எம் ண் லமு
ம் வெகாண்
ஏ.ஆர்.
குலஜேசகர
579/1902
ஜேதவற்கு
Hாண்டு 37...
திருபுவm
சக்கரவர்த்தி
ச ாவர் ன்
சுந்தரபாண்டி
ஏ.ஆர். H
580/1902 ஜேதவற்குHாண்
டு 2 வது
ஜேதவகன்மிக
ளுக்கு
பிடிபாடு
ஏ.ஆர். திருபுவm
581/1902 சக்கரவர்த்தி

ஜேதவற்கு
Hாண்டு 11 வது
திருOா த்துக்
காணி
இகைRயிலி
வழங்கிHது.
௸Hார்க்கு
ஏ.ஆர். Hாண்டு 10 வது
582/1902 ஜேசற்று ஊரவர்
பற்றுமுறி.
சந்திக்கு
ஏ.ஆர்.
குறுணிவெOல்,
எண்.
அகைரப்பணம்,
581 இ/1
இருOாழிஅரிச்
902
சிஜேசாறு.
ஏ.ஆர்.
ஜேவலங்குள ா
எண்
m
583/1902

ஜேசா OாதOல்லூர்
Oத்தத்தில் OாHன் ார்
குடியிருப்பு
திருபுவm
சக்கரவர்த்தி சுந்தர
பாண்டிHஜேதவர்க்கு
ஏ.ஆர்.
வெபருங்கருகைணHாள
584/1902
ர் சந்திக்கு வராக
பணம் 3080
வழங்கிHது.
ஜேதவகன்மிகளுக்கு
ஏ.ஆர்.
ாளவ ஜேதஜேவந்திர
584 ஏ/19 பகைRஜேHmன்
02
பண்ணிக்வெகாடுத்த
பரிசு
ஏ.ஆர். ௸Hார் பற்று
584/1902 முறிகுடுத்த பரிசு

சுந்தரத் ஜேதாளுகை H
ாவலி
ஏ.ஆர். வாணாதிராHன்
585/1902 சந்திக்கு வெகாடுத்த
ஜேதவதாmம் சகம்
1452-ல்.
திருபுவm
சக்கரவர்த்தி
வீரபாண்டிH
ஏ.ஆர். ஜேதவற்கு 22 வது
586/1902 எதிர் 2 வது ஆண்டு
அமுதுபடி,
சாத்துப்படிக்கு
நிலம்.
சகம் 1433
ஏ.ஆர்.
திரு கை ப்பள்ளி
587/1910
திருப்பணி.
ஏ.ஆர்.
ாவலி
587 ஏ/19 வாmாதிராHர் சகம்
02
1434 சகம்.

ஜேவ
1562
ம்ப ஏ.ஆர்.
திரு கைலOாHக்கர்
ன்கு 528/1910
தன் ம்.
டி
க
சகம் 1467
வொா ஏ.ஆர்.
சதாசிவராHர்க்கு
ந்த 21/கி.பி
தகராறு தீர்வு.
கைக
திருபுவm
சக்கரவர்த்தி
குஜேலாத்துங்க ஜேசாழ
ஜேதவற்கு 48 வது
குன்
ஆட்சி ஆண்டு
ஏ.ஆர்.
mக்
திருக்குன்Rக்குடி
24/1909
குடி
திரு கைல
உகை HOாதருக்
ஜேதmாற்றுப்
ஜேபாக்கில் ஊர்
தாmம்.
ஏ.ஆர். திருபுவm

சக்கரவர்த்தி விக்கர
பாண்டிH ஜேதவருக்கு
6 ஆட்சி ஆண்டு
அதகைளயூர் Oாட்டு
குன்Rக்குடி
24/1909
திரு கைலயுகை H
ஜேதmாற்று OாHகரது
அமுதுபடி
சாத்துப்படிக்கு
தாmம்.
௸Hார் 6 வது ஆட்சி
ஏ.ஆர். ஆண்டு உய்H
26/1909 வந்தான் கங்கன்
என்R

கங்ஜேகHன் வெகாகை .

ஏ.ஆ
ர்.
27/19
09

திருபுவm சக்கவர்த்தி
ச ாவர் ன் 4-வது ஆட்சி
ஆண்டு மூலத்தாmமுகை H
OாHmார்க்கு நிலக்வெகாகை .

திருபுவm சக்கரவர்த்தி
ஏ.ஆ
குஜேலாத்துங்க ஜேசாழ ஜேதவர்
ர்.
40-வது ஆட்சி ஆண்டு
28/19
அதகைளயூர் Oா ாள்வான்
09
நிலக்வெகாகை .
ஏ.ஆ
ர்.
சிகைதவு
29/19
09
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
4 ாவர் சுந்தர பாண்டிH
ஏ.ஆ
சீவல்லப ஜேதவர் 4 வது
ர்.
ஆட்சி ஆண்டு அதகைளயூர்
30/19
Oா ாள்வான் மும்முடி
09
ஜேசாழன் வீரஜேசகரன்
வெகாகை .

ஏ.ஆ
ர்.
௸Hார் Oந்தா விளக்கு
31/19 வெகாகை
09
திருபுவm சக்கவர்த்தி
குஜேலாத்துங்க ஜேசாழ
ஜேதவற்கு 49 வது ஆண்டு
32/19
வீரஜேசகரன் என்R
09
அதகைளயூர் Oா ாள்வான்
ஜேகாயில் காணிகளுக்கு
வரிநீக்கம்.
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
குஜேலாத்துங்க ஜேசாழ
ஜேதவற்கு 40 வது ஆட்சி
33/19
ஆண்டு ஜேதmாற்றுப்
09
பாய்ச்சலில் இகை க்குடி
ற்றும் ஊர்க்குடிகள்
பற்றிHது.
34/19 திருபுவmச் சக்கர்வர்த்தி
09
குஜேலாத்துங்க ஜேசாழ

ஜேதவரது 22 வது ஆட்சி
ஆண்டு குன்Rக்குடி என்R
வெதன்புகலூரில்
நிலக்வெகாகை .
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
குஜேலாத்துங்க ஜேசாழ
35/19
ஜேதவரது 40 வது ஆட்சி
09
ஆண்டு ஜேதவதாm நிலங்கள்
பற்றிHது.
36/19
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
09

ாRவர் ன்
சுந்தர பாண்டிHன்
8-வது ஆட்சி
ஆண்டு.

37/1909

வட்வெ ழுத்துக்க
ள் சிகைதவு

38/1909

ஜேதmாற்று
ஜேபாக்கு
Oந்தவmம்
பரா ரிக்க கட்டி
ரா4ா
நிலக்வெகாகை .

39/1909

திருபுவm
சக்கவர்த்தி
சுந்தரபாண்டிH
ஜேதவர் 7-வது
ஆட்சி ஆண்டு
ஆளுகை ப்பிள்
கைள Hாருக்கு
நிலக்வெகாகை

40/1909

திருபுவm
சக்கரவர்த்தி
ாRவர் ன்
சுந்தர பாண்டிHன்

16 வது ஆண்டு
ஜேதmாற்று
OாHக்கருக்கு
நிலக்வெகாகை
41/1909

௸Hார் 22 வது
ஆட்சி ஆண்டு
சிகைதவு.

42/1909

திருபுவm
சக்கவர்த்தி
ரா4ரா4 சுந்தர
பாண்டிHன் 17வது ஆட்சி
ஆண்டு
நிH த்தில்
நிலக்வெகாகை .

43/1909

திருபுவm
சக்கவர்த்தி
ரா4ரா4 சுந்தர
பாண்டிHன் 17வது ஆட்சி

ஆண்டு
நிH த்தில்
நிலக்வெகாகை .
44/1909

பிராமி
எழுத்துக்கள்
சிகைதவு

ாRவர் ன்
சுந்தர பாண்டிHன்
305/1955
3-வது ஆண்டு
(Thucidides) கி.பி.1215)

திருபுவm
17/1894
ம்

ஜேகாஜேmரின்கை
வெகாண் ான் 8வது ஆட்சி
ஆண்டு
நிலக்வெகாகை

திரு கைல 160/1913 சகை Hவர் ன்
பராக்கிர
பாண்டிHன் 10வது ஆட்சி

ஆண்டு கி.பி.1325)

23/1924

சகை Hவர் ன்
வீரபாண்டிHன்
ஆட்சி ஆண்டு 11
(Thucidides) கி.பி.1181)

22/1923

விக்கிர
பாண்டிHன்
ஆட்சி ஆண்டு
8 வது (Thucidides) கி.பி.1211)

முதலாவது ச ா
சிகைல ான் 333/1962 வர் ன் குல
ஜேசகான் கி.பி.1212
டி.
ஜேவலங்கு 504/1959 கி.பி.1323
டி

506/1959 கி.பி.1333
இர
11/1926
ணியூர்

கி.பி. 1322

ரா4ரா4ன் சுந்தர
உஞ்ச
189/1981 பாண்டிHன்
கைm
கி.பி. 1320
196/1981 கி.பி. 1321 "
197/1981 கி.பி. 1322 "
280/181

கி.பி. 1323 "

194/1981 கி.பி. 1328 "
இரண் ாவது
ாRவர் ன்
198/1981
வீரபாண்டிHன் 26-வது
ஆட்சி கி.பி.1367
திருக்
ஜேகால 64/1916
க்குடி

ாRவர் ன்
சுந்தரபாண்டிHன்
கி.பி.1371

திருபுவm சக்கவர்த்தி
224/1921 சுந்தரபாண்டிHன் 11-வது
ஆட்சி ஆண்டு.
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
225/1921 சுந்தரபாண்டிHன் 20-வது
ஆட்சி ஆண்டு.
226/1921

வீரபாண்டிH ஜேதவர் 31வது ஆட்சி ஆண்டு

திருப்
பத்தூ 89/1908
ர்

இம் ாடி Oரசிம் ர். சகம்
1421 இகைRயிலி
நிலங்ககைள விற்க
அனு தி

90/1908

ாRவர் ன் சகை Hன் 4வது ஆட்சி ஆண்டு.

91/1908

கிருஷ்ண ஜேதவராHர்.
சகம் 1432 சிங்க
OாHக்கர் நிலக்வெகாகை .

92/1908

கிருஷ்ண ஜேதவராHர்.

சகம் 1432 சிங்க
OாHக்கர்
Oாராm ங்கலம் கிரா ம்
Oன்வெகாகை .
4/1916

ரா4ராதி ரா4ன் II

64/1916

ாRவர் ன்
வீரபாண்டிHன்
(Thucidides) கி.பி.1365)

ாRவர் ன் குலஜேசகரன்
106/1916 4-வது ஆட்சி ஆண்டு
கி.பி.1311
சதுர்
ஜேவதி
4 ாவர் ன் குலஜேசகரன்
297/1927
ங்க
(Thucidides) கி.பி.1170)
லம்
சிகைல
குலஜேசகர பாண்டிHன் 22
333/1961
ான்
வது

ஆட்சி ஆண்டு சகம் 1134.
சாக்
42/ 4 ாவர் ன் குலஜேசகரன்
ஜேகா
194 18 வது ஆட்சி ஆண்டு
ட்
5 (Thucidides) கி.பி.1255)
கை

திருப்புத்தூர் (Thucidides) திருத்தளிHாண் OாHmார்
திருக்ஜேகாயில்)

93/190 திருபுவm சக்கரவர்த்தி
8
சீவல்லபர் 21 வது ஆட்சி
ஆண்டு. நுந்தா விளக்கு
தர் த்திற்கு ராஜே4ந்திர ஜேசாழ

ஜேகரளாவின் 50 ஆடுகள்
தாmம்.
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
94/190 பராக்கிர பாண்டிHர்
8
நிஷாதரா4ன் வெபான்
வழங்கிHது.
திருபுவm சக்கவர்த்தி
குலஜேசகர பாண்டிHன் 15 வது
95/190 ஆட்சி ஆண்டு, ஜேO ம்
8
ஜேகாயில் விளக்கிற்கும்
விளக்குத் துணிற்கும் பணம்
வழங்கிHது.
96/190
கிரந்த எழுத்துக்கள் சிகைத
8
திருபுவm சக்கவர்த்தி
97/190 சீவல்லபன் 17-வது ஆட்சி
8
ஆண்டு அருவியூர் - வணிகன்
வெOல்லும் வெபான்னும் தாmம்.

திருபுவm சக்கரவர்த்தி
பராக்கிர பாண்டிHன் 3-வது
98/190 ஆட்சி ஆண்டு. ஜேகாயில் காணி
8
சிலவற்கைR விற்று Oரஜேலாகன்
சந்தி விழா O த்த ஜேகாயில்
மூலபரீச்சத்து முடிவு
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
ஏ.ஆர் குலஜேசகர ஜேதவர் 4-வது ஆட்சி
.99/19 ஆண்டு. ஜேகாயில்
08
திருப்பதிHம் பா கூத்தகுடி
வருவாய்.
100/19 திருபுவm சக்கவர்த்தி
08
குலஜேசகர ஜேதவற்கு 9-வது

ஆட்சி ஆண்டு. வெபான்m ராவதி
நிஷாதரா4ன் ஜேகாயில்
த்திற்கு

தாmம்.
திருபுவm சக்கரவர்த்தி குலஜேசகர
ஜேதவற்கு 5 வது ஆட்சி ஆண்டு.
101/1
துகைர வெசன்று ன்mகைரச்
908
சந்திதது வர மூலப் பரிசத்து
முடிவு.
திருபுவm சக்கரவர்த்தி குலஜேசகர
102/1
ஜேதவற்கு 15 வது ஆட்சி ஆண்டு.
908
துந்தா விளக்கிற்கு தாmம்.
திருபுவm சக்கரவர்த்தி குலஜேசகர
103/1
ஜேதவற்கு 3 வது ஆட்சி ஆண்டு.
908
ஜேகாயில் திருவிழா O த்த
ரா4ரா4 ஜேதவர் 28-வது ஆட்சி
105/1
ஆண்டில் ஜேகாயில் தாmத்தார
908
கூட் ம்.
106/1
எழுத்துக்களின் சிகைதவு
908
107/1 திருபுவm சக்கவர்த்தி பராக்கிர

908

பாண்டிH ஜேதவர் Oாச்சிHாருக்கு
வெசார்mதாmம்.

திருபுவmச் சக்கர்வர்த்தி சீவல்லப
108/1
பாண்டிHன் 20 வது ஆட்சி ஆண்டு
908
25 பசுக்கள் தாmம்.
திருபுவmச் சக்கர்வர்த்தி சீவல்லப
109/1 பாண்டிHன் 20 வது ஆட்சி
908 ஆண்டின் 25 பசுக்கள் தாmம்
ற்றும் 1 காகைள ாடு தாmம்.
110/1 ரா4ஜேசகர வர் ன் வீர
908 ராஜே4ந்திரன் சிகைதவு.
111/1 திருபுவm சக்கரவர்த்தி சீவல்லப
908 பாண்டிHன் 10 வது

ஆட்சி ஆண்டு இரு ஊர்கள்

ஜேகாவிலுக்கு தாmம்.
அச்சுத ஜேதவராHர் சகம் 1452
112/19
அருவியூர் வணிகர் தாmம்
08
அளித்தது.
113/19 விசுவOாத OாHக்கர் சகம்
08
1457, வரகுணபுத்தூர் தாmம்.
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
சீவல்லப பாண்டிHன் 13-வது
114/19
ஆட்சி ஆண்டு. ஆளுகை H
08
பிள்கைளHாருக்கு பணம்
வழங்கிHது
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
சீவல்லப பாண்டிHன் 20 வது
115/19
ஆட்சி ஆண்டு.
08
ராணி
ப்பள்ளி
கட்டுவித்தது.
116/19 வீரபாண்டிH ஜேதவரது 17 வது
08
ஆட்சி ஆண்டு சில

நிலங்களுக்கு வரி நீக்கம்.
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
விக்கிர பாண்டிHன் 12 வது
117/19
ஆட்சி ஆண்டு
08
திருOாவுக்கரசர்
திருஜே னிக்கு பூகை4.
120/19 கி.பி.1842 மூன்Rாம் சகை
08
வர் ன்
திருபுவm சக்கர்வர்த்தி
133/19 ாRவர் ன் குல ஜேசகர
08
பாண்டிHன் 36 வது ஆட்சி
ஆண்டு. (Thucidides) கி.பி.1304)
119/19 4 ாவர் ன் வீரபாண்டிHன்
08
II
120/19
44 வது ஆட்சி ஆண்டு.
08
170/19 ாRவர் ன்
35
சுந்தரபாண்டிHன் I 23 வது

ஆண்டு (Thucidides) கி.பி.1239)
இம் ாடி ராHர் ஆட்சி சகம்
பிரா
139/19 1422 எப்புலி OாHக்கர்
ன்
03
சுந்தரரா4 பட் ருக்கு
கைல
நிலதாmம்
139/19 குஜேலாத்துங்க ஜேசாழ ஜேதவரது
03
ஆட்சி ஆண்டு 35
140/19 எம் ண் லமும் வெகாண்
03
குலஜேசகர ஜேதவற்கு ஆண்டு.

39 வது முதலிHார் சுரபித்
திருஜே னிக்கு பிடிபாடு பண்ணிக்
வெகாடுத்த பரிசு.
141/19 ஜேதவராHர் காரா4ா இராஜ்Hம்
03
பண்ணி அருளா நின்R சகம். 1364

Oாள்ஜேதாறும் அமுது வெசய்H
திரு ஞ்சm சாத்துப்படி
முதலிHmவற்றிற்கு
அறுநூற்றுவன் ஏரிதாmம்.
ஜேசாணாடு வெகாண் ருளிH
சுந்தரபாண்டிH ஜேதவற்கு ஆண்டு
142/19
3-வது திருதுந்தா விளக்கு
03
தர் ாக சாவா மூவாப் ஜேபராடு
50 தாmம்.
143பி/
1903

திருதுந்தா விளக்கு தர் ாக
சாவாமூவாப் ஜேபராடு 50 தாmம்
அRப்வெபருகை வெசல்விHார்
திரு
த்துக்கு நுந்தா விளக்கு
ஆடு 50 தாmம்.

142பி/
1903

திருபுவm சக்கரவர்த்தி குலஜேசகர
ஜேதவற்கு Hாண்டு 13-ன் எதிர் 14வது துந்தா விளக்கு தர் ம்.

ஏ.ஆர்
திருபுவm சக்கரவர்த்தி
.144/19
வீரபாண்டிH ஜேதவற்கு Hாண்டு 3.
03
திருபுவm சக்கரவர்த்தி உகை Hார்
145/19 பூபால புரந்தரன் சன்mதி
03
அமுதுபடி சாத்துப்படிக்கு
நிலதாmம்
146/19
கிருஷ்ணஜேதவ கராHர் 1440
03
துவராபதிஜேவளார் கட்டிH பூபால
147/19
புரந்தரன் சந்திக்கு சுரபி Oாட்டு
03
வெகாற்R ங்கலம் தாmம்
சுந்தரபாண்டிH OாHகற்கு
148/19
ஜேகாmாட்டு இகை Hாற்றுர்
03
நிலதாmம்
திருபுவm சக்கரவர்த்தி பராக்கிர
150/19
பாண்டிH ஜேதவற்கு Hாண்டு
03
பத்தாவது காகைரயூர்

ஜேதவனுக்கு காணி விகைலப்
பிர ாணம் பண்ணிக்
வெகாடுத்தது.
ாளவ சக்கரவர்த்தி ஒகைல
149/1 வெபாலிகால் Oாட்டு
903 முடிதாங்கி Oல்லூரில் 40
ாநிலம் தாmம்.
இம் ாடி Oரசிம் ராHர்.
151/1
சகம் 1422 திப்பராசபுரம்
903
தாmம்.
திருபுவm சக்கவர்த்தி
152/1 எம்ண் லமும் வெகாண்
903 குலஜேசகர ஜேதவற்கு Hாண்டு
16,200 வெபான் தாmம்.

சகம். 1500 விபவ
153/1
திருப்பணிக்கு ஜேசந்த
903
ஜே லூர் கிரா ம் தாmம்.
பல்ஜேவறு வணிகச் சாத்திmர்
154/1
கலந்து வெகாண்டு வெசய்த
903
முடிவுகள்.
கி.பி.1256 இரண் ாம்
432/1 சகை H வர் ன் வீர
903 பாண்டிHன் 2-வது ஆட்சி
ஆண்டு.
218/1 முதலாம் ாRவர் ன் சுந்தர
924 பாண்டிHன் - சிகைதவு.
222/1 முதலாம் ாRவர் ன் சுந்தர
924 பாண்டிHன் - சிகைதவு.
228/1
-௸924
436/
வெத.

ாவலி வாணாதிராHன்

இ.க
திருக்
ஜேகா
ட்டி
யூர்

ஏ.ஆ
ர்.226 ரகுOாத திரு கைல ஜேசதுபதி
/ஏ/ கி.பி.1679 நிலக்வெகாகை .
1923
312/1 முதலாம் ாRவர் ன்
923 விக்கிர பாண்டிHன்
317/1
கி.பி.1218
923
313/1 ச வார் ன் வீரபாண்டிHன்
923 11-வது ஆட்சி
316/1
ஆண்டு கி.பி.1181
923
322/1 முதலாம் சகை H வர் ன்
923 குலஜேசகரன் கி.பி.1215.

ஜேசா
222/1 முதலாம் ாRவர் ன் சுந்தர
ழபுர
924 பாண்டிHன் - சிகைதவு.
ம்
ஏ.ஆ
ாRவர் ன் சுந்தர
ர்.88/
பாண்டிHன் வெ ய்க்கீர்த்தி.
1908
ஜேசாஜேmரின்கை
168/ வெகாண் ான் 5-வது ஆட்சி
பி ஆண்டு. 1000 வெபான் ஒரு
ஊரும் தாmம்.

பராக்கிர பாண்டிHன்
168-சி. 2-வது ஆட்சி ஆண்டு.
சகம் 1409.
487/1909 சகை Hன் பராக்கிர
பாண்டிHன் 5 வது

ஆட்சி ஆண்டு
கி.பி.1323.
ஜேகாஜேmரின்கை
வெகாண் ான்
497/1909 ாRவர் ன்
பராக்கிர ன் 16-வது
ஆட்சி ஆண்டு.
ஜேவம்ப
த்தூர்
ARE

4 ாவர் ன் குலஜேசகர
343/1953 பாண்டிHரது
கல்வெவட்டு, கி.பி.1193
337/1959

ாRவர் ன் பராக்கிர
பாண்டிHன் ஆகைண.

131/1908

ாRவர் ன் பராக்கிர
பாண்டிHன் (Thucidides) கி.பி.1143-

திருப்ப
த்தூர்
AR

66) நிலக்வெகாகை
ாRவர் ன் ன்mரது
98/1908 3 வது ஆட்சிHாண்டில்
நிலக்வெகாகை
ாRவர் ன் ன்mரது
5 வது ஆட்சி
44/1928
ஆண்டுமுதல்
நிலக்வெகாகை
ாRவர் ன் ன்mரது
45/1928 6 வது ஆட்சி ஆண்டில்
நிலக்வெகாகை
101/1908

ாRவர் ன் ன்mரது
கி.பி.1166 கல்வெவட்டு

4 வர் ன்
238/SH. வீரபாண்டிHmது
VOL.14 கி.பி.1117 ஆண்டு
கல்வெவட்டு
திருக்க

ஜோாட்டி
யூர்
ாRவர் ன்
சுந்தரபாண்டிHன்
312/ஏ/
கி.பி.1237 ல்
1949
ஜேகாயிலுக்கு
நிலக்வெகாகை
முதலாவது
4 ாவர் ன்
313/1923 குலஜேசகரmது ஆட்சி
களவழி
Oா ாள்வாmது ஆகைண
சிவபுரி
ாRவர் ன்
பராக்கிர ன்
131/1908
பாண்டிHதmது
கி.பி.11.51 வது ஆண்

ாRவர் mது பத்தாவது
291/19
ஆட்சி ஆண்டு
27
நிலக்வெகாகை
4 ாவர் ன்
213/SII.
வீரபாண்டிHன் 6 வது
Vol. 14
ஆட்சி ஆண்டு (Thucidides) கி.பி.1106)

ARE

253

4 ாவர் mது 21 வது
ஆட்சி ஆண்டு

259

4 ாவர் mது 24 வது
ஆட்சி ஆண்டு

குஜேலாத்துங்க ஜேசாழன் I
20/192
ஆட்சி ஆண்டு 47
8
(Thucidides) கி.பி.1117)
4 ாவர் ன் பராக்கிர
39/192
பாண்டிHmது 15 வது
8
ஆட்சி ஆண்டு (Thucidides) கி.பி.1118)

44/192 4 ாவர் mது கி.பி.1147
8
ஆம் ஆண்டு கல்வெவட்டு
45/192 4 ாவர் mது கி.பி.1152
8
வது ஆட்சி ஆண்டு

வெதாகுதி - II
1. சிவவெகங்கைகச் சீகை யில் அகை த்து இருந்த
Oாடுகள்:

1.

Oாடுகள்

Oாடுககைளச்
ஜேசர்ந்த ஊர்கள்

அஞ்சூர்
Oாடு

1. ஒக்கூர்
2. கீழப்பூங்குடி

2. ாங்குளம்
3. பிரவலூர்
4. ஜேசாழபுரம்.
2.

பூவந்திOாடு 1. அரசனூர்
2. ப
ாத்தூர்
3.
திரு ாஞ்ஜேசா
கைல
4. கிளாதாரி
5. ஏmாதி

3.

பாகஜேmரி
Oாடு

பாகஜேmரி

4.

1.
யிராHன் கட் னிப்ப
ஜேகாட்கை ட்டி
2. ஏரியூர்
Oாடு
5.

பட்
ங்கல 1.
ம் Oாடு
பட்

ங்கலம்

2.
கண்டிர ாணிக்க
ம்
6.

சாக்ஜேகாட்
கை Oாடு

1. சாக்ஜேகாட்கை
2.
வெபரிHஜேகாட்
கை
3. வ ஜேபாகி
4. ஜேதர்ஜேபாகி

7.

1.
வெசம்வெபான் ாரி
வெசம்வெபான்
2.
ாரி Oாடு
சண்முகOாதபுர
ம்

8.

இரவிஜேகசரி
1. கண் ஜேதவி
Oாடு

9.

உஞ்சகைm

1. உஞ்சகைm

Oாடு
10.

எழுவன்
ஜேகாட்கை
Oாடு

1. வீரஜேகசன்
புதுப்பட்டி
2.
ணிHாரம்பட்
டி
3. வெபரிH
வலங்கைக வHல்
4. கர்ணாகுடி

11.

உருவாட்டி
Oாடு

1.
வெபான்னிக்ஜேகா
ட்கை
2. சருகணி
ாRணி

12.

ங்கலம்
Oாடு

1. Rவ ங்கலம்
2. காகைளHார்
ஜேகாவில்

3. கானூர்
13.

Oாளுஜேகாட் 1. சக்கந்தி
கை Oாடு
2. ஜேசாழபுரம்

2. சிவவெகங்கைக 4மீந்தாரியின் நிர்வாகப்
பிரிவுகள்:

தாலுகாக்கள்

ாகாணங்கள்

1.

சிவவெகங்கைக

அழகாபுரி

2.

திருப்புவmம் திருப்புவmம்

3.

ாmா துகைர புல்வாய்க்ககைர

4.

இகைளHான்கு
இ Hஜேmஸ்வரம்
டி

5.

ங்கலம்

பாகைலயூர்

6.

திருஜேவகம்பத் வெபான்mளிக்ஜேகா
து
ட்கை

7.

கண் ஜேதவி

8.

எழுவன்ஜேகாட்
கை

9.

ஜேசாழபுரம்

10.

சிவரக்ஜேகாட்
கை

வெகாரண்டி

11.

சாக்ஜேகாட்கை

முத்துOாடு

12.

திருப்பத்தூர்

சிங்கம்புணரி
கண்டிர ாணிக்கம்
பட்
ங்கலம்

13.

பார்த்திபனூர் பார்த்திபனூர்

இரவிஜேசரி

ல்லாக்ஜேகாட்கை

★  காகைளHார்ஜேகாவிலும் கானூரும் சில காலம்
தாலுகாக்காளாக இருந்தm.
3. சிவவெகங்கைகச் சீகை தன்mரசு காலத்தில்
தமிழக ன்mர்கள்
அ. இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதிகள்:
1. கு ாரமுத்து வி4HவெரகுOாத ஜேசதுபதிகள்
(Thucidides) கி.பி.1730-35)
2. சிவகு ாரமுத்து வி4HவெரகுOாத ஜேசதுபதி
(Thucidides) கி.பி.1735-1947)
3. முத்து வி4Hராக்கத்ஜேதவர் ஜேசதுபதி (Thucidides) கி.பி.17471749)
4. வெசல்லமுத்து வி4H ரகுOாத ஜேசதுபதி
(Thucidides) கி.பி.1749-1762)
5. முத்துரா லிங்க வி4HவெரகுOாத ஜேசதுபதி
(Thucidides) கி.பி.1762-1795)

7. ராணி ங்கஜேளஸ்வரி Oாச்சிHார் (Thucidides) 4மின்தாரினி
(Thucidides) கி.பி.1803-1812)
8. அண்ணாசாமி என்R முத்துவிகைசH வெரகுOாத
ஜேசதுபதி (Thucidides) கி.பி.1812-1820)
9. சதர்அதாலத் நீதி ன்R வெபாறுப்பில் (Thucidides) கி.பி.18201829)
10 வி4HவெரகுOாத ரா சாமி ஜேசதுபதி (Thucidides) கி.பி.18291830)
11. ங்கஜேளஸ்வரிOாச்சிHார், துகைரராஜ்
Oாச்சிHார் (Thucidides) கை mர்களுக்காக
ஜேகாட்கை ச்சாமித்ஜேதவர் (Thucidides) கி.பி.1830-1843)
12. ஜேகார்ட் ஆவ் வார்ட் நிர்வாகம் (Thucidides) கி.பி.18431845)
13. ராணி பர்வதவர்த்தினி Oாச்சிHார் (Thucidides) கி.பி.18461862)
14. இரண் ாவது முத்துரா லிங்க ஜேசதுபதி
(Thucidides) கி.பி.1862-1873)

15. அண்ணாசாமி ஜேசதுபதி என்R பாஸ்கர
ஜேசதுபதி (Thucidides) கி.பி.1873-1903)
ஆ. புதுக்ஜேகாட்கை வெதாண்

ான்கள்:

1. வெரகுOாதராHத் வெதாண்
ான் (Thucidides) கி.பி.1686-1730)
(Thucidides)  கள்) Oல்கைலஆயி கணவர் திரு கைலராH
வெதாண்
ான்.
2. கன். வி4HரகுOாதராH வெதாண்
ான்
கி.பி.1730-1769 திரு கைல வெதாண்
ான்
வெபருந்ஜேதவி ஆயி.
3. கன்: ராH ரகுOாத வெதாண்
1989 (Thucidides) வாரிசு இல்கைல)
4. வி4HரகுOாதவெதாண்
பிருஹன்m ஆயி

ான் (Thucidides) கி.ப.1789-1807)

5. வி4HரகுOாதராH வெதாண்
1817) வாரிசு இல்கைல.
6. வெரகுOாத வெதாண்
(Thucidides) கி.பி.1829-1839)

ான் கி.பி.1769-

ான் (Thucidides) கி.பி.1807-

ான்க லாம்பாள் ஆயி

7. இரா ச்சந்திரவெதாண்
ான் (Thucidides) கி.பி.1839-1886)
(Thucidides) வாரிசு இல்கைல - சுவீகாரபுத்திரன்)
8. ார்த்தாண் கைபரவத் வெதாண்
(Thucidides) கி.ப.1886-1926)

ான்

இ. தஞ்கைச ராட்டிH ன்mர்கள்
1. சரஜேபாஜி -I - கி.பி.1711 - 1729.
2. துக்ஜேகாஜி - 1729 - 1735.
3. ஏக்ஜே4ாஜி - 1735 -1737.
4. பிரதாப்சிங் - கி.பி.1739-63.
5. துல்4ாஜி - 1763-87.
6. அமிர்சிங் - 1787-98.
7. சரஜேபாஜி -II - 1798 - 1832
8. சிவாஜி - 1832 - 1855.
வெதாகுதி - III
1. சிவவெகங்கைகச் சீகை யின் சிRப்பாm
நிகழ்வுகள்:

கி
.
ஜேசதுபதி சீகை யில் இருந்து
பி
சிவவெகங்கைகச் சீகை என்R தன்mரசு
.1
உதHம்.
72
8
புனித சின்m சஜேவரிHர் சருகணி
17
வட் ாரத்தில் சமுதாHப் பணிகள்
36
வெதா க்கம்.
துகைரச் சீகை யில் ஆற்காட்டு Oவாப்
ஆட்சி ஏற்பட் தும் பHந்துஜேபாm
17 துகைர மீmாட்சி சுந்தஜேரசுவரர் ஆலH
38 நிர்வாகிகள், ஜேகாயிகைல அகை த்து
. இகைRவன், இகைRவி திருஜே னிககைள
சிவகங்கைக ச ஸ்த்தாm
ாmா துகைரக்கு எடுத்து வந்தது.
17 முதலாவது ன்mர் அரசு நிகைலயிட்
49 சசிவர்ண வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவர்
.
ரணம் - இகைளHான்குடியில்

ஜே லப்பள்ளிவாசல் நிர் ாணம்.
காஞ்சிபுரம் சங்கர
த்திற்கு
17 ாROாட்டு புலவர் ஜேசரி
51 சர்வ ான்H ாக வழங்கப்பட் து.
. சருகனியில் புதிதாக ஜேதவாலHம்
நிர் ாணம்.
இரா Oாதபுரம் ஜேசதுபதி ன்mரு ன்
17
ன்mர் முத்துவடுகOாதர் துகைரயில்
55
கும்வெபனி தளபதி வெஹராகைmச்
.
சந்தித்தது.
வெOல்கைலச் சீகை பகை வெHடுப்பில்
17
கம் ந்தான் கான்சாகிபிற்கு உதவ
62
சிவவெகங்கைகச் சீகை
Rவர் அணி
.
திருவெOல்ஜேவலி வெசல்லுதல்.
துகைர ஆளுOர் கம் ந்தான்
17
கான்சாகிபு திருப்புவmம்
63
ஜேகாட்கை கைH தாக்கி
.
ஜேசதப்படுத்திHது.

17
தஞ்கைச ன்mர் துல்4ாஜியின் பகை
71
எடுப்பும் பின்வாங்குதலும்.
.
காகைளHார்ஜேகாவில் ஜேகாட்கை ப்
ஜேபாரில் ன்mர் முத்து வடுக Oாதர்
பகைகவரது குண்டுபட்டு
17 திHாகிHாmது. (Thucidides) 25.6.1772), ராணி
72 ஜேவலு Oாச்சிHார், குழந்கைத
. வெவள்சச்சியு னும் பிரதானி
தாண் வராH பிள்கைளயு னும்
திண்டுக்கல் சீகை விருபாட்சியில்
தஞ்சம்

Oவாப்பின் ஆக்கிரமிப்பில்
1780 இருந்து சிவவெகங்கைககைH ராணி
ஜேவலு Oாச்சிHார் மீட்டு மீண்டும்
தன்mரசு ஆட்சிகைH

ஏற்படுத்திHது. Oவாப்பும்
கும்வெபனிHாரும் புதிH
சிவவெகங்கைக அரகைச
அங்கீகரித்தது.
Oவாப்பிற்கு ஜேபஷ்குஷ்
வெதாகைககைH வசூலிக்க
1783 கும்வெபனிபகை தளபதி
புல்லர் ன் தகைலகை யில்
சிவவெகங்கைக வருதல் (Thucidides) 4.8.1783).
ஐதர் அலியின்
பகை வெHடுப்பிmால் தான்Hக்
களஞ்சிH ாm தஞ்சாவூர் சீகை
சீரழிந்ததால் சிவவெகங்கைகச்
1785.
சீகை யில் இருந்து 12,000 கலம்
அரிசி 1000 வெபாதி வண்டிகளில்
தஞ்கைசக்கு அனுப்பி
கைவக்கப்பட் து.
சின்m ருது ஜேசர்கைவக்காரது
1789. சிவவெகங்கைகக் ஜேகாட்கை
முற்றுகைககைH கும்வெபனிHாரது

தளபதி ஸ்டுவர்டு முறிHடித்து
திண்டுக்கல் சீகை க்குள் பின்
வாங்கும்படி முறிHடித்தது.
ஆற்காடு Oவாப்பும் கும்வெபனி
கவர்mரும் ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்களு ன் ச ரசம்
வெசய்து ராணி ஜேவலுOாச்சிHாகைர
பதவி விலகச் வெசய்தது. சக்கந்தி
ஜேவங்கன் வெபரிH
உகை Hாத்ஜேதவர் சிவவெகங்கைக
ன்mர் ஆதல்.
திருப்புவmம் ஜேகாட்கை கைH
1790. சிவவெகங்கைக அரசுக்கு ஆற்காடு
Oவாப் திருப்பி அளித்தல்.
1792.
1763.

ராணி வெவள்ளச்சி Oாச்சிHார்
ரணம்.
துகைர ஆளுOர் கம் ந்தான்
கான்சாகிபு திருப்புவmம்
ஜேகாட்கை கைH தாக்கி

ஜேசதப்படுத்திHது.
சிவவெகங்கைக சீகை முழுவதும்
வRட்சியில் சிக்கிHது.
சிவவெகங்கைக இரா Oாதபுரம்
1794. சீகை களது எல்கைலகளில் சிறுசிறு
தகராறுகள். விசவனூர் ஆmந்தார்
ஆகிH ஊர்களில் இரு
சீகை ப்பகை களும் ஜே ாதிHது.
1796. ராணி ஜேவலு Oாச்சிHார் ரணம்.
பாஞ்சாலங்குறிச்சி
பாகைளHக்காரர்
1799. கட் வெபாம்முவும் பிரதானி
ருது ஜேசர்கைவக்காரர்களும்
பழ ாஜேmரியில் சந்தித்தல்.
சிவவெகங்கைகப் பகை Hணிகள்
Rவாழ் கிளர்ச்சிக்காரர்களது
கமுதி முற்றுகைகயில் கும்வெபனி

பகை க்கு உதவிHது.
சூடியூர் சத்திரத்தில் கிளர்ச்சி
அணித்தகைலவர் யிலப்பன்
ஜேசர்கைவயும் வெபரிH ருது
ஜேசர்கைவக்காரரும் சந்திப்பு.
1
8
0
1.

சிவவெகங்கைகயில் இருந்து ஆயுதங்கள்
வெபற்று பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஜேபாரில்
கும்வெபனிHாரு ன் ஜே ாதி
ரணகாHமுற்R ஊகை த்துகைR
சிவவெகங்கைகயில் அகை க்கலம்
வெபற்Rது.
பிரதானிகள் ருது ஜேசர்கைவக்காரர்கள்
அதிகார துஷ்பிரஜேHாகிகள் எm
கும்வெபனியின் பிரக mம்
வெவளியிட்டு சிவவெகங்கைக க்கள்
அவர்களுக்கு ஒத்துகைழப்பு
அளிக்கக்கூ ாது எm பHமுறுத்திHது.

சிவவெகங்கைக அரச ரபிmராm பகை
ாத்தூர் வெகளரி வல்லப ஒய்Hாத்
ஜேதவருக்கு ஜேசாழபுரத்தின்
சிவவெகங்கைக 4மீன்தார் எm
கும்வெபனிHார் பட் ம் சூட்டிHது.
காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாரில் ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்கள் ஜேதால்வி. ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்ககைள கும்வெபனிHார்
கைகது வெசய்து, திருப்பத்தூரில்
தூக்கில்ஜேபாட் து.
சிவவெகங்கைக ன்mர் ஜேவங்கண்
1
வெபரிH உகை Hாத்ஜேதவகைரயும்
8
தமிழ்Oாட்டு ஜேபாராளிகளு ாக
0
வெ ாத்தம் 72 ஜேபகைர Oாடு க த்தி
2.
பிmாங்கு தீவிற்கு அனுப்பி கைவத்தது.
பிmாங்கு தீவு வாழ்க்கைகயில்
ஜேவங்கண் உகை Hாத்ஜேதவர்
கால ாmது. (Thucidides) 19.9.1802)
1 சிவவெகங்கைக 4மீன்தாரி
8 துகைரச்சீகை கவெலக் ரது அதிகார

0
வரம்பிற்குள் உட்படுத்தப்பட் து.
8.
1
சிவவெகங்கைக 4மீன்தார் முHற்சியில்
8
துகைர மீmாட்சி சுந்தஜேரஸ்வரர்
1
ஆலH கு முழுக்கு விழா.
3.
1
8
1
4.

கிழக்கிந்திH கும்ஜேபனிHாரது
வெவள்ளி ரூபாய் வெசலாவணி
ஈடுபடுத்தப்பட் து. சீகை எங்கும்
வRட்சி. ஜேசதுபதி ன்mரது
வெபரிHாறு திட் த்கைத நிகைRஜேவற்R
கவெலக் ர் பாரிஷ் வற்புறுத்திHது.
வரககைண ஜேOாயிmால் கால்Oகை கள்
அழிவு.
இகைளHான்குடியில்
வெOசவுப்பட் கைRயிmர் வெதாழுகைக

பள்ளி அகை த்தது.
கிரா ப் வெபருந்தmக்காரர்கள்
சிறிH குற்Rங்களுக்காm
1816 வழக்குககைள விசாரிக்க கும்வெபனி
அரசாங்கம் சிRப்பாm அதிகாரம்
வழங்கிHது.
1819.

ப

ாத்தூர் ஒய்Hாத்ஜேதவர்
ரணம்.

பிmாங்கு தீவிற்கு Oாடு
க த்தப்பட் துகைரச்சாமி தாHகம்
1820 திரும்பிHது. துகைர வண்டியூர்
அருகில் ரணம். காகைளHார்
ஜேகாவிலில் அ க்கம்.
Oாடு க த்தப்பட் சின்m ருத
ஜேசர்கைவக்காரரது கன்
1821 துகைரச்சாமியும் அன்னியூர் கள்ளர்
தகைலவர் சகை
ாHனும் Oாடு
திரும்ப அனு திக்கப்பட் து.

காகைளHார் ஜேகாவில் ஜேபாரில்
ருது ஜேசர்கைவக்காரர்கள்
ஜேதால்வி. ருது
ஜேசர்கைவக்காரர்ககைள
கும்வெபனிHார் கைகது வெசய்து,
திருப்பத்தூரில் தூக்கில்ஜேபாட் து.
சிவவெகங்கைக முதல் 4மீன்தார்
1829. பகை
ாத்துர் வெகளரி வல்லப
ஜேதவர் சிவவெகங்கைகயில் ரணம்.
பகை
ாத்தூர் ஒய்Hாத்ஜேதவர்
கன் முத்துவடுகOாதத் ஜேதவகைர
1830
சிவவெகங்கைக 4மீன்தாராக
கும்வெபனிHார் அங்கீகரித்தது.
முத்துவடுகOாதர் இRந்ததால்
அவரது கன் ஜேபாதகுருசாமி
1831.
ஜேதவர் மூன்Rாவது 4மீன்தாராக
பதவி ஏற்பு.
1832. பகை
ாத்தார் வெகளரிவல்லப
ஒய்Hாத்ஜேதவரது கைmவி பர்வத

வர்த்தினி ரணம்.
நீதி ன்Rக் கட்டுப்பாட்டில்
1837. சிவவெகங்கைக 4மீன்தாரி இருத்தி
கைவக்கப்பட் து.
கைவகைகHாற்றில் வெபருவெவள்ளம்
1843 பல கண் ாய்களில் உகை ப்பு
ஏற்பட் து.
இரண் ாவது 4மீன்தாரது
சஜேகாதரர் இரண் ாவது
1844 வெகளரிவல்லபத்ஜேதவர்
Oான்காவது 4மீன்தாராக பதவி
ஏற்Rது.
4மீன்தார் வெகளரி வல்லபத்ஜேதவர்
ரணம். 4மீன்தாரி ஜேகார்ட்ஆப்
1848.
வார்டு வெபாறுப்பில் இருத்தி
கைவக்கப்பட் து.
1856

சிவவெகங்கைகயில் ஆங்கிலப்பள்ளி
வெதா ங்கப்பட் து.

1859

Oான்காவது 4மீன்தார் கன்
ஜேபாதகுருசாமித்ஜேதவர்

ஐந்தாவது 4மீன்தாராகப்
பதவி ஏற்Rது.
1862

கைவகைகHாற்றில் வரலாறு
காணாத வெவள்ளப் வெபருக்கு.

1864.

முதலாவது 4மீன்தார்
பகை
ாத்தூர் வெகளரி
வல்லபத்ஜேதவரது ஒஜேர கள்
காத்த Oாச்சிHார் பிரிவு
கவுன்சில் நீதி ன்R ஆகைண
மூல ாக ஆRாவது
4மீன்தாராக பதவி ஏற்Rது.

1871

க்கட் கணிப்பு (Thucidides) வெசன்சஸ்)
முதல் முகைRHாக

ஜே ற்வெகாள்ளப்பட் து.
1876

தாது வரு ப் பஞ்சம்.

1877

சிவவெகங்கைக 4மீன்தாரிகைH
கிருஷ்ணசாமி வெசட்டி
என்பவருக்கு ராணி
காத்த Oாச்சிHார் 1.5.1877-ல்
குத்தகைகக்கு விட் து.

1874.

திருச்சிராப்பள்ளி
காவித்வான் மீmாட்சி
சுந்தாம்பிள்கைள வெசட்டி
Oாட்டில் சுற்றுப்பHணம்.

1877

ராணி காத்த Oாச்சிHார்
ரணம் 24.5.1877.

1876.

வெகளரிவல்லபத்ஜேதவரது
வெபHரில் துகைரசிங்கத்ஜேதவர்
ஏழாவது 4மீன்தாராக பதவி
ஏற்Rது.

1881.

இரண் ாவது க்கட் கணிப்பு

O த்தப் வெபற்Rது.

1883.

4மீன்தார் துகைரச்சிங்கத் ஜேதவர்
ரணம். அவரது கன்
வெபரிHசாமித்ஜேதவர் என்R
உகை Hணத்ஜேதவர் எட் ாவது
4மீன்தார். சிவவெகங்கைகயில்
ன்mர் உHர்நிகைலப்பள்ளி
வெதா க்கம்.

1884

இகை க்காட்டுரில் அழகிH
ஜேதவாலHம்
நிர் ாணிக்கப்பட் து.
ாவட் த்தில் தாலுகா
ஜேபார்டுகள் நிறுவப்பட் m.

1844

இரண் ாவது 4மீன்தாரது
சஜேகாதரர் இரண் ாவது
வெகளரிவல்லபத்ஜேதவர்
Oான்காவது 4மீன்தாராக பதவி
ஏற்Rது.

1888.

சிவவெகங்கைக 4மீன்தாரிகைH
இருபத்து இரண்டு

ஆண்டுகால குத்தகைகக்கு
4மீன்தார் வெகாடுத்தது.
1894

சிவவெகங்கைக Oகரில்
அலீஸ்மில்லர் களிர் பள்ளி
வெதா க்கம்.

1895

சிவவெகங்கைகயில்
வழக்குகைரஞர் சங்கம்
நிறுவப்பட் து.

1897

இரா Oாதபுரத்திலிருந்து
துகைர வெசல்லும் சுவாமி

விஜேவகாmந்தருக்கு
ாmா துகைரயில் 4மீன்தார்
வெபாது வரஜேவற்பு வழங்கிHது.
1898 4மீன்தார் உகை Hணத்ஜேதவர்

ரணம். அவரது சுவீகாரபுத்திரர்
வெகளரிவல்லபர் என்R
துகைரச்சிங்கத்ஜேதவர் 4மீன்தாராக
பதவி ஏற்பு.
ாmா துகைர வழிHாக துகைர 1902. ண் பம் ரயில்த ம்
வெதா க்கம்.
4மீன்தாரது அன்பளிப்பு
நிலத்தில் ஸ்விடிஷ்
1909
மிசmரியிmால் திருப்பத்துர்
ருத்துவ கைm அகை த்தல்.
இகைளHாங்குடியில் ஸ் ார்
முஸ்லீம் புட்பால் சங்கம்
அகை ப்பு. இகைளHான்குடி
சாகைல ஊரில் ஹmபி
பள்ளிவாசல் அகை ப்பு.
சிவகங்கைககைH உள்ள க்கிH
1910 இரா Oாதபுரம் ாவட் ம்
ஏற்படுத்தப்பட் து.

காmாடுகாத்தான் அண்ணா கைல
வெசட்டிHார் வெசட்டிOாட்டு
1911.
அரசராக (Thucidides) ரா4ாசர்) பிரிட்டீஷ்
அரசாங்கம் அறிவித்தது.
சிவவெகங்கைக Oகரில் சார்பு
நீதி ன்Rம் நிறுவப்பட் து.
1915

காகைரக்குடியில் கைவசிH
மித்திரன் இதழ் வெதா க்கம்.

காகைரக்குடி சிவன்ஜேகாவில்
1917. வெதருவில் இந்து தாபி ாm
சங்கம் வெதா க்கம்.
1919.

காகைரக்குடிக்கு காகவி
சுப்பிர ணிH பாரதிHார் வருகைக.

ஜேதசபக்தர் சுப்பிர ணிH சிவா
காகைரக்குடி
1920 ஜே லஊரணிக்ககைரயில் பாரத
ாதா ஆசிர ம் நிறுவி ஜேதசிH
உணர்கைவப் பரப்பிHது.
"தmகைவசிHன்" - இதழ்

காகைரக்குடியில் வெசா. முருகப்பா
அவர்களால் வெதா க்கம்
சிவவெகங்கைகயில் 4மீன்தார்
துகைரசிங்கரா4ா அவர்கள் ஏகைழ
ாணவர்களுக்கு விடுதி
ஏற்படுத்திHது. கைவகைகHாற்றில்
வெபருவெவள்ளம்.
கிலாபத் இHக்கம். முக து அலி
1921 சஜேகாதரர்கள் ாவட் த்தில்
சுற்றுப்பHணம்.
இகைளHான்குடி பகுதியில்
சுப்பிர ணிH சிவா காங்கிரஸ்
1923.
பிரச்சாரம் இகைளHான்குடிக்கு
மூதறிஞர் ரா4ாஜி வருகைக.

1925 காகைரக்குடியில் தமிழ்க்க ல்

ராH வெசக்கலிங்கன் ற்றும்
Oகரத்தார் இகைளஞர்கள்
காங்கிரசில் இகைணந்து
வெதாண் ாற்R வெதா ங்கிHது.
ாmா துகைர கைவகைக ஆற்று
பாலத்கைத ஜில்லா ஜேபார்டு
1927
தகைலவராக இருந்த ஜேசதுபதி
ன்mர் திRந்து கைவத்தது.
சிவவெகங்கைகயில் பிரம் ஞாm
சகைப அன்னிவெபசண்ட்
1927
அம்கை Hாரால்
வெதா ங்கப்பட் து.
காந்திHடிகள் திருப்பத்தூர்
சிராவHல் காகைரக்குடி வருகைக.
காகைரக்குடி இந்து தாபி ாm
சங்கம் தமிழில் வழங்கிH சிRப்பு
வரஜேவற்புககைள
வெபற்றுக்வெகாண் து.

அ ராவதி புதுாரில் ராH
வெசாக்கலிங்கmாரது
விருந்திmராக தங்க ல்.
காகைரக்குடியில் Oகராட்சி
ன்Rம் அகை ப்பு
1928.
ாmா துகைரயில் கைச ன்
கமிஷகைm எதிர்த்து ாவெபரும்
க்கள் ஜேபரணி.
ாவட் ம் முழுவதும் இந்திH
1930 ஜேதசிH காங்கிரஸ் வெதாண் ர்கள்
தீவிர பிரச்சாரம்.
பள்ளத்துாரில் Oவ ணி இதழ்
வெவளியீடு.
காகைரக்குடி சிவவெகங்கைக
வழிHாக ாmா துகைர திருச்சி
ரயில் த ம் அகை ப்பு. சட்
றுப்பு இHக்கம். ாவட் ம்
முழுவதும் ஜேதசிH வெதாண் ர்கள்
கைகது.

இகைளHான்குடி முஸ்லீம்
1930. வெOசவுப்பட் கைR சங்கம்
அகை ப்பு.
சிவவெகங்கைகயில் 4மீன்தாரது
Oடுநிகைலப்பள்ளி வெதா க்கம்.
சீகை முழுவதும்
1932 கள்ளுக்ககை கள், அன்னிH
துகைண விற்பகைm நிகைலHங்கள்
முன்பு காங்கிரஸ் வெதாண் ர்கள்
றிHல். கைகது.
திருப்பத்துார் முஸ்லீம்
வெதாண் ர்கள் துகைர வெசன்று
அங்குள்ள வெபரிH
துணிக்ககை Hாm ஹாஜிமூசா
ஜேகாட் துணிக்ககை முன்பு
றிHல். கைகது.
ாmா துகைரயில் ஜேவல்ஸ்
இளவரசர் படிப்பகம் மீது
குண்டுவீச்சு.

பள்ளி ாணவர் தகைலவர் எம்.
வி. சுந்தரம் பள்ளியில் இருந்து
நீக்கம். ாணவர்கள்
பள்ளிககைள புRக்கணித்து
ஆர்ப்பாட் ம்
காந்திHடிகள் பாகஜேmரிக்கு
வருகைக. ஆர். வி. சுவாமிOாதன்
விருந்திmராக தங்கல்
1934
சிவவெகங்கைகயில்
ஜேகாகஜேலஹால் முன்
கூட் த்தில் வெசாற்வெபாழிவு.
ஜேதவஜேகாட்கை யில் காங்கிரஸ்
வெதாண் ர் ாOாடு.
1935 இகைளHான்குடியில் ஆச்சாரிHா
வெரங்கா தகைலகை யில்
விவசாயிகள் ாOாடு.

ாmா துகைரயில் வக்கீல் பி.
எஸ். கிருஷ்ணசாமி ஐHங்கார்
முHற்சியில் ஹரி4m ாணவர்
முதன்முகைRHாக ற்கைRH
ாணவர்களு ன் ஜேசர்ந்து
கல்விகற்கும் வாய்ப்கைப
வெபற்Rது.
இருபத்து ஏழு ஆண்டுகள்
Oகை வெபற்R ஜேகாயில்
1937 திருப்பணியின் முடிவில் ஜேக.
ஜேவலங்குடியில் அஷ் பந்தm
கு முழுக்கு விழா.
காகைரக்குடியில் கம்பன்
அடிப்வெபாடி சா. கஜேணசன்
கம்பன் கழகம் ஜேதாற்றுவித்தது.
இகைளHான்குடியில்
1939 பசும்வெபான்
முத்துரா லிங்கத்ஜேதவரது
முHற்சியில் வட் ார காங்கிரஸ்
ாOாடு. திHாகி எஸ். ஏ. ரஹிம்
பங்ஜேகற்பு. இரண் ாவது

உலகப்வெபரும் ஜேபார்
வெதா க்கம்.
அ ராவதி புதுாரில் ராH
வெசாக்கலிங்கmாரது
விருந்திmராக தங்க ல்.
இகைளHான்குடியில் பாட்சா
ராவுத்தர் முHற்சியில் அம்பர்
1941.
சர்க்காவில் நூல் நூற்கும் பயிற்சி
அளிக்கப்பட் து.
சிவவெகங்கைகயில் ஜேபார் நிதி
வசூலுக்காக வருகைக தந்த
வெசன்கைm ாநில கவர்mர்
ஆர்தர் ஜேஹாப் ஜேபசுவதற்காக
அகை க்கப்பட் அலங்கார
பந்தலுக்கு தீ கைவக்கப்பட் து.
இகைளHான்குடியில் முஸ்லீம்
இகைளஞர் ஐக்கிH சங்கம்
அகை ப்பு.

இந்திH ஜேதசிH காங்கிரஸ்
வெதா ங்கிH "வெவள்கைளHஜேm
1942
வெவளிஜேHறு" இHக்கம்
வன்முகைRHாக வெவடித்தது.
காகைரக்குடி ஜேதவஜேகாட்கை ,
O ரா4புரம், திருஜேவகம்பத்து,
பூலாங்குறிச்சி ஆகிH ஊர்களில்
காங்கிரஸ் வெதாண் ர்கள்
ஆர்ப்பாட் ம் ஜேபாலீஸ்
சுட் து.
க்கள் படுவெகாகைல
வெபாதுச்வெசாத்துக்கள் ஜேசதம்.

சிவவெகங்கைக, ாmா துகைர,
திருப்பத்துர் ஆகிH ஊர்களில்
கண் mப் ஜேபரணி.
1943 கவி ணி ஜேதசிH விOாHகம்

பிள்கைள வெசட்டிOாடு வருகைக.
இகைளHான்குடிHருஜேக ராHல்
இந்திH வி ாmப்பகை
1944
வி ாmம் விழுந்து
வெOாறுங்கிHது.
ன்mர் சண்முகரா4ா
சிவவெகங்கைக 4மீன்தார்
1946
வெபாறுப்கைப ஏற்றுக்
வெகாண் து.
திருக்ஜேகாஷ்டியூர்
வெசளமிHOாராHணப்
வெபரு ாள் ஆலHத்தில்
சிவவெகங்கைக 4மீன்தார்
சண்முகரா4ா சுப்பிர ணிH
ரா4ா, Oாட் ார்
வெபரு க்களு னும் அரிசm
க்களு னும் ஆலHப்
பிரஜேவசம்.
துகைரக்கு வருகைக தந்த
காந்திHடிகள். சிவவெகங்கைக

ாளிகைகயில் சிவவெகங்கைக
4மீன்தார் விருந்திmராக
தங்கிHது.
இந்திH Oாடு சுதந்திரம்
வெபற்Rகைத குறிக்கும்.
வெகாண் ாட் ங்கள்
ாவட் ம் முழுவதும்
Oகை வெபற்Rது. சிவவெகங்கைக
ன்mர் துகைரச்சிங்கம்
1947.
ககைலக்கல்லூரி வெதா க்கம்
சிவவெகங்கைக 4மீன்தார்
வழங்கிH நிலத்தில்
இகைளHான்குடியில் முஸ்லீம்
உHர்நிகைலப்பள்ளி
வெதா ங்கப்வெபற்Rது.
தமிழ்Oாடு 4மீன் ஒழிப்புச்
சட் ம்
1949 அமுல்படுத்தப்பட் து.
சிவவெகங்கைக 4மீன்தாரி என்R
அகை ப்பு நீக்கப்பட்டு
இரா Oாதபுரம் ாவட் த்தின்

பகுதிHாகிHது.

2. சிவவெகங்கைக ஊராட்சி ஒன்றிHங்களும்
ஊராட்சிகளும்
சிவகங்கைக வட் ம்
அ. சிவகங்கைக ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. அலவாஜேகாட்கை
2. அரசனூர்
3. அரசனி முத்துபட்டி
4. அழகிச்சி பட்டி
5. அழக ாOகரி
6. ஆலங்குளம்
7. இலுப்பக்குடி
8. இகை Hஜே லூர்
9. கண் ாங்கிபட்டி

23. தகுபட்டி
24. லம்பட்டி
25. ஜே லகுளம்
26. Oா னூர்
27. Oாலுஜேகாட்கை
28. ஒக்கூர்
29. ஒக்கூர்பட்டி
30. ஒ. புதூர்
31. ப
ாத்தூர்

10. கண் ானிப்பட்டி
32. பில்லூர்
11. கன்mாரிருப்பு
33. வெபருங்குடி
12. காட்டுவெOடுங்குளம்
34. வெபான்mக்குளம்
13. காஞ்சிரங்கால்
35.பிRவனூர்
14. கீழப்பூங்குடி
36. சக்கந்தி
15. கு ாரபட்டி
37. சாலூர்
16. குண் ாஞ்சடி
38. ஜேசாழபுரம்
17. வெகாட் குடி
39. த ராக்கி வெதக்கூர்
கீழ்பாத்தி
40. த ராக்கி வ க்கூர்
18. ஜேகாவானூர்
41.திரு கைலஜேகாஜேm
19. காங்குடி ஜேதக்கவடி
ரிபட்டி
20. ாத்தூர்
42. வல்லஜேmரி
21. ஜே லவெபான்குடி
43. வாணிHங்குடி
22.முடிகண் ம்
ஆ. காகைளHார் ஜேகாவில் ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. அதப்ப க்கி

23. முதார்

2. அம் ன்பட்டி
3. அல்லூர்
4. வெசாக்கOாதபுரம்
5. எரிவாHல்
6. வெகளரிபட்டி
7. இலந்தக்ககைர
8. காகைளHார் ஜேகாவில்

வாணிHங்குடி
24. Oகரம்பட்டி

25. Oா ா ங்கலம்
26. வெOஜே ாகை
27.
Oாட் ரசன்ஜேகாட்
கை
9. கட் ாஜேmந்தல்
28. வெபரிH
சுக்கனுரணி
கண்ணூர்
10. காகைளHார் ங்கலம் 29. பாகஜேmரி
11. கஞ்சிப்பட்டி
30.
12. கா ஜேmரி
பருத்திகண் ாய்
13. களக்கண் ாய்
31. பள்ளிதம் ம்
14. வெகால்லங்குடி
32. குரகுளம்
15. வெகாத்தங்குடி
புதுக்ஜேகாட்கை
16. Rவ ங்கலம்
33. வெசங்குளம்
17. ஜே ல ங்கலம்
34. சிலுகாபட்டி
18. ஜே ல ருங்கூர்19.
35. ஜேசதாம்பல்
ாRந்கைத
36. சிர ம்
20. ரக்கத்தூர்
37. வெசம்பனூர்
21. ல்லல்
38. வெதன் ாவலி

39. உசிலங்குளம்
40. உகை க்குளம்
41. ஏ.
ஜேவலங்குளம்
42. ஜேவலஜேரந்தல்
43. விட் ஜேmரி.

22. முடிக்ககைர

ாmா துகைர வட் ம்
அ. ாmா துகைர ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. அன்mவாசல்
2. சின்mகண்ணூர்
3. ஏmாதிஜேகாட்கை
4. இகை க்காட்டூர்
5. கல்குறிச்சி
6. கல்ஜேபராவூர்
7. எல். கரிசல்குளம்

22. பாச்ஜேசரி
23.
பதிவெmட் ாம்ஜேகாட்கை
24. வெபரிHஜேகாட்கை
25. வெபரும்பச்ஜேசரி
26. வெபரிHஆவரங்காடு
27. வெபாட் பச்ஜேசரி

8. கட்டிக்குளம்
9. கீழஜே ல்குடி
10. கீழப்பசகைல
11. கீழப்பி ாவூர்
12. குவகைளஜேவலி
13. ாmா துகைர
14. ாmவக்கி
15 ாம்பழம்
16. ஜே லவெOட்டூர்
17. ஜே லபசகைல
18. ஜே லபி ாவூர்
19. மிளகனூர்
20. வெ ாசுக்குடி
21. முத்தஜேmந்தல்

28. வி. புதுக்குளம்
29. டி. புதுக்ஜேகாட்கை
30. இரா4கம்பீரம்
31. சந்Oாதிபுதுக்குளம்
32. வெசய்களத்தூர்
33. சிறுகடி
34. சூரக்குளம் பிளாருதம்
35. கள்ளங்குடி
36. தஞ்சாக்கூர்
37. தீர்த்தம்ஜேபட்கை
38. வெதற்கு சந்தனூர்
39. வாகுடி
40. ஜேவம்பத்தூர்
41. வெவள்ளிக்குறிச்சி
42. விளாத்தூர்

ஆ. திருப்புவmம் ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. அச்சங்குளம்
2. அல்லிOகரம்
3.வெசல்லப்பஜேmந்தல்
4. ஏmாதிஜேதவி
5. இளந்கைதக்குளம்
6. களிHாங்கூர்
Oயிmார்ஜேபட்கை
7. கல்லூரணி
8. கழுஜேகர்ககை
9. கண்ணக்கங்குடி
10. காஞ்சிரங்குளம்
11. கானூர்
12. கீழவெசாரிகுளம்
13. கீழஅடி
14. கீழாதரி
15. வெகாந்தகைக
16.
ஜேக.வெபத்தாஜேmந்தல்
17. லா ஜேmந்தல்
18.
ப்புரம்
19. ழவராHஜேmந்தல்

24. ஜே லராங்கிHம்
25.கை க்ஜேகல்பட்டி
mம்
26. முக்குடி
27. முத்துவாரதிரல்
28. வகைலHனூர்
29. பாப்பாகுடி
30. ட் ம்
31. பிர னூர்
32. பூவந்தி
33.
வெகாட் பாகைளHம்
34. புலியூர்
சHmபுரம்
35.
வெசம்பராHஜேmந்தல்
36. வெசாட் தட்டி
37. திருப்பாஜேசத்தி
38. திருப்புவmம்
39. தத்தாஜேரந்தல்
40. டி. ஆலங்குளம்

20. ணலூர்
21. ாங்குடி
அம்பலத்தாடி
22. வளOாடு
23. ஜே லவெசாரிகுளம்

41. டி. புளிHங்குளம்
42. டி. ஜேவலங்குளம்
43. துத்கைத
44. வீராஜேmந்தல்
45. வெவள்ளூர்

இகைளHான்குடி வட் ம்
அ. இகைளHான்குடி ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. அக்கவHல்
2. அளவி ங்கன்
3. ஆலி துகைர
4. அரகைmயூர்
5. அரண் கைmக்ககைர

29. முகைmவெவன்றி
30. முத்தூர்
31. Oகரகுடி
32. Oாகமுகுந்தன்குடி
33. ஏ. வெOடுங்குளம்

6. அரிHாண்டிபுரம்
7. பிரா mக்குறிச்சி

34. வெOஞ்சாத்தூர்
35.

8. ஜேக. இகை Hவலகைச
9. இள னூர்
10. இகைளHான்குடி
11. ககைலகுளம்
12. கலங்காதான்
ஜேகாட்கை
13. கள்ளடிதி ல்
14. கண்ண ங்கலம்
15. எஸ். காரிகுடி
16. காmர்குளம்
17. கச்சாOல்லூர்
18.கருஞ்சுத்தி
19. கட் mார்
20. கீழ்கவானூர்
Oயிmார்
21. கீழ்வெOட்டூர்
22. கிகைளHார்குடி
23. ஜேகாட்கை யூர்
24. கு ரகுறிச்சி
25. குறிச்சி
26. ருங்தங்கOல்லூர்
27. ஜேவகைலயூர்

வ க்குஅண் குடி
36. வ க்கு கீரனூர்
37. திரும்பாச்ஜேசரி
38. புதுக்ஜேகாட்கை
39. புளியூர்
40. ராதாப்புலி
41 சாகைலக்கிரா ம்
42. சமுத்திரம்
43. சாத்தணி
44. சூராmம்
45. வெதன்கீரனூர்
46. ஏmாதி ங்கலம்
47. தாH ங்கலம்
48. திருவள்ளூர்
49. துகவூர்
50. உதHனூர்
51. வல்லக்குளம்
52. வண் ல்
53. வாணி
54. வி4Hமுடி
55. விரHாதகண் ன்

28. ஏ. வெ ய்Hாஜேmந்தல் 56. விசுவனூர்

ஜேதவஜேகாட்கை வட் ம்
அ. ஜேதவஜேகாட்கை ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. ஆராவHல்
2. ஆத்தங்குடி
3. இளங்குடி
4. எழுவன்ஜேகாட்கை
5. வல்லங்குடி
6. கண் ஜேmரி
7. கண்ணன் ஜேகாட்கை
8. ககைர
9. கற்களத்தூர்

21. வெOய்வHல்
22. பmங்குளம்
23.
வெபான்mளிஜேகாட்கை
24. புலிHால்
25. சால் அந்தி
26. சருகனி
27. சண்முகOாதபுரம்
28. சிறுOல்லூர்

10.
கருவெ ாழிசாணான்வHல்
11. காவmகுடி
12. கீழச்சாணி
13. கிளியூர்
14. என். ணக்குடி
15. mவிக்ஜேகாட்கை
16. ாவிடுதிஜேகாட்கை
17. மினிட் ாங்குடி
18. முப்கைபயூர்
19.Oாச்சாங்குளம்
20. Oாரடி

29. சிறுவெவத்தி
30. தளக்காவல்
31. தாணாவாHல்
32. வெதன்ஜே ருவHல்
33. தி க்ஜேகாட்கை
34. திராணி
35. திரு ணவHல்
36. திருஜேவகம்பத்து
37. உறுதிஜேகாட்கை
38. உருவாட்டி
39. ஈகைர
40. வெவம்பட்டி
41. வெவட்டிவHல்

ஆ. கண்ணன்குடி ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. வுண் ாவூரணி
2. அரசத்தூர்

18. பmஞ்சாHல்
19. பதmகுடி

3. அனு ந்தகுடி
4. க
பூர்
5. களத்தூர்
6. கள்ளிவHல்
7. கண்டியூர்
8. கங்காணி
9. கண்ணன்குடி
10. கட்டிவHல்
11. வெகாடுவூர்
12. பூக்குடி
13. ங்கலக்குடி
14. நிலா ாளிகைக
ங்கலம்
15. ஓரூர்
16. பாகனூர்
17. ஆலங்குளம்

காகைரக்குடி வட் ம்

20. பூசலகுடி
21. புதூரணி
22. சிறுகம்கைபயூர்
23.
சிறு கைலக்ஜேகாட்கை
24. சிறுவாச்சி
25. ஜேதர்சிறுவனூர்
26. சித்தானூர்
27.
சுந்தரபாண்டிHன்பட்டி
mம்
28. தத்தாணி
29. ஜேதரளப்பூர்
30. திருப்பாக்ஜேகாட்கை
31. துத்தகுடி
32. உஞ்சகைm
33. வெவள்கைளHாபுரம்
34. வெவங்களுர்

அ. கல்லல் ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. ஆலம்பட்டு
2. ஆலங்குடி
3.
அரண் கைmப்ஜேபட்
கை
4. அரண் கைm
சிறுவHல்
5. ஆர்காட்டுஎழுவூர்
6. ஜேக. ஆத்தங்குடி
7. ஜேதவபட்டு
8. இளங்குடி
9. கல்லல்
10. கள்ளிப்பட்டு
11. கலிப்பிளி
12. கல்லுப்பட்டி

24. ஜே லபட்
ங்கலம்
25. என். ஜே கைலயூர்
26. Oாச்சிHார்புரம்
27. OரிHக்குடி
28. O ரா4புரம்
29. வி.
வெOருப்புகாபட்டி
30. பாகரகுடி
31. பலவான்குடி
32. பmங்குடி
33. வெபாய்Hலூர்
34. வெசம்பனூர்
35.
ஜேசதுவெரகுOாதபட் ண
ம்
36. வெசவரக்ஜேகாட்கை

13. கம்பனூர்
14. கண்டிர ாணிக்கம்
15. எ. கருங்குளம்
16. என். கீகைழயூர்
17. கீழபட்
ங்கலம்
18. கீழபூங்குடி
19. பூத்தளூர்
20. ஜேகாவிலூர்
21. குன்mக்குடி
22. குருந்தம்பட்டு
23. கைலகண் ாம்

37. சிறுவHல்
38. தளக்காவூர்
39. தட் ட்டி
40. வெதன்ககைர
41. வெதன்ககைர
42. என். வயிரவட்டி
43. வெவளிHாத்தூர்
44. ஜேவப்பங்குளம்
45. வெவற்றியூர்
46.
விசாகைலHாங்ஜேகாட்
கை

ஆ. சாக்ஜேகாட்கை ஊராட்சி ஒன்றிHம்

1. அ ராவதிபுதூர்
2. அம் ாகுடி

16. Oாட்டுஜேசரி
17. ஜேO ம்
18. பள்ளத்தூர்

3. ஆரிHகுடி
4. வெசட்டிOாடு
5.
வெசாக்கலிங்கபுதூர்
6. முப்பகுடி
7.
வெ4Hங்வெகாண் ான்
8. கண் னூர்
9. காmாடுகாத்தான்
10. குளத்தூர்
11. வெகாத்த ங்கலம்
12. ஜேகாட்கை யூர்
13. ஐ. ாத்தூர்
14. மித்திரவHல்
15. டி.
முத்துப்பட் ணம்

19. வெபரம்புவHல்
20. வெபரிHஜேகாட்கை
21.
வெபரிHஜேகாட்கை புதூர்
22. புதுவHல்
23. சக்கவHல்
24. சங்கரபுரம்
25. வெசங்கத்தான்குடி
26. சிறுகபட்டி
27. ஒ. சிறுவHல்
28. திருஜேவலங்குடி
சூரங்குடி
29. வ க்குடி
30. வெவங்கவHல்
31. வீரஜேசகரபுரம்

திருப்புத்தூர் வட் ம்
அ. திருப்புத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிHம்

24. பூலாங்குறிச்சி
25. இரணசிங்கபுரம்
26. ஜேசவல்பட்டி
3. ஆவணிப்பட்டி
27. வெசவ்வூர்
4. பிரா ணப்பட்டி
28.
5. இரணியூர்
வெதற்குஇகைளHார்த்தாக்
அம் ாபட்டி
குடி
6. காட் ாம்பூர்
29. சுண் க்காடு
7. கருப்பூர்
30. சுண்ணாம்பிருப்பு
8. ஜேகாட்கை இருப்பு 31. தானிப்பட்டி
9. பி. கருங்குளம்
32. அ. வெதற்கூர்
10.
33. ஜேதவரம்பூர்
தண் ாவராHன்பட்டி 34. திருக்ஜேகாஷ்டியூர்
11. காகைரயூர்
35. திருக்கலாப்பட்டி
12. கீழவெசவல்பட்டி 36. திருக்ஜேகாலப்பட்டி
13.
37. திருப்புத்தூர்
வெகாண்ணத்தாம்பட் 38. திருவுகை Hார்பட்டி
டி
39. வ
ாவளி
14. கு ாரப்ஜேபட்கை 40. துவார்
1. ஆலம்பட்டி
2. அபிரா பட்டி

15. ாதவராHன்பட்டி
16. கிபாலன்பட்டி
17. ணஜே ல்பட்டி
41. ஜேக. கைவரவன்பட்டி
18. Oாட் ார் ங்கலம்
42. வாணிHங்காடு
19. வெOடு ரம்
43. வஞ்சினிபட்டி
20. வெOற்குப்கைப
44. ஜேவலங்குடி
21. Oார்த்
45. விரா தி
இகைளHாத்தக்குடி
22. ஒழுகு ங்கலம்
23. பிள்கைளHார்பட்டி
ஆ. சிங்கம்புணரி ஊராட்சி ஒன்றிH ஊராட்சிகள்

1. அகைணக்ககைரப்பட்டி 27. ஜே கைலயூர். ஏ.
28. ஜே லப்பட்டி
2. ஆரணிக்ஜேகாட்கை
29.
3. வெசல்லிHாம்பட்டி
ஜே லவண்ணாரிருப்பு
4. வெசட்டிக்குறிச்சி
30.
5.தரு பட்டிபண் பா மின்mா கைலப்பட்டி
கைளHம்
31. முகைRயூர்

6. ஏரியூர்
7. எருகை ப்பட்டி
8. கணபதிப்பட்டி
9.
வெ4Hங்வெகாண் ான்நி
கைல
10. காளாப்பூர்
11. கள்ளம்பட்டி
12. கண்ண ங்களபட்டி
13. கரிசல்பட்டி
14. காவHல்
15. திருந்தக்ஜேகாட்கை
16. ஜேகாழிக்குடிபட்டி
17. குளத்துப்பட்டி
18. குன்mத்தூர்
19. துராபுரி
20. ஜே லக்ஜேகாட்கை
21. ாம்பட்டி
22. ாம்பட்டி. டி.
23. ணலூர்
24. ாந்தாக்குடி பட்டி
25. ருதிப்பட்டி

32. முசுண் ப்பட்டி
33. வெOடுவHல்
34. உருவன்பட்டி
35. உரத்துப்பட்டி
36. பிரான் கைல
37.பிரான்பட்டி
38. புதுப்பட்டி. ஜேக.
39. புதூர். எஸ்
40. புழுதிப்பட்டி
41. சத்துரு
சங்காரஜேகாட்கை
42. சதுர்ஜேவதி ங்கலம்
43. ஜேசவல்பட்டி. எஸ்
44. சிங்கம்புணரி
45. சிவபுரிபட்டி
46. சூரக்குடி. எம்
47. உலக்குடி
48. வ வன்பட்டி
49.
வழுத்தழுவான்பட்டி
50. கைவHாபுரிபட்டி
51. வலசப்பட்டி

26. ாத்துார். எஸ்

52. வாரப்பூர்.

15. பHன்பட் நூல்கள்
ற்றும் ஆவணங்கள்
[A] Records of Tamilnadu Archlves
1. Military Consultations
2. Military Country Correspondence
3. Military Sundries
4. Military Despatches
5. Military Miscellaneous
6. Revenue Consultations
7. Revenue Sundries
8. Board of Revenue Diaries
9. Secret Consultations
10. Political Consultations
11. Public Consultations

12. Political Despatches
13. Cowl Registers
14. Madurai Collectorate Records
15. Tinnevely Collectorate Records
[B] District Gazetteers and Manuals
1. Manual of Madurai Country (Thucidides) 1868)
2. Manual of Ramnad Samasthanam (Thucidides) 1891)
3. Manual of Administration of Madras Presidency (Thucidides) 1885)
4. Manual of Pudukkottai State (Thucidides) 1920)
5. Gazetteer of Madurai (Thucidides) 1909) - W.Francis
6. Gazetteer of Ramanathapuram District (Thucidides) 1972) Dr.A.Ramasamy
7. Gazetteer of Tinnevely (Thucidides) 1917) - H.A.Pate
8. Gazetteer of Pudukkotai (Thucidides) 1983)
9. Gazetteer of Madurai (Thucidides) 1960) - Dr. Baliga.

[C] Ephlgraphical Records
1. Archaelogical Survey of South India Vol.II (Thucidides) 1884) Robert Sewell
2. ..do. Vol IV (Thucidides) 1884) Dr. Burgess & Natesa Sastry
3. ..do. Vol VIII
4. List of Topographical Inscriptions in Madras
Presidency.
5. Annual Reports on Ephigraphy
6. Historical Inscriptions of Southern India (Thucidides) 1932)
7. Copper Plates of Sivaganga Kings (Thucidides) During 1733 AD 1796 AD)
[D] Books and Publications

1.

Rajayyan Dr.
K.

History of Tamil Nadu (Thucidides) 1972).

2. ..do.

History of Madura (Thucidides) 1974)

3. ..do.

Rise and fall of the Polegars of
Tamil Nadu (Thucidides) 1974)

4.

Radhakrishna
History of Pudukottai State (Thucidides) 1916)
Ayyar

5.

Annasamy
Ayyar

6.

Kathirvelu Dr.
History of Maravas (Thucidides) 1977)
S.

7. ᏞOᏙᎬᎻ. ᎠOᏙᎬᎻ. Ꭰ. Ꭰ

Sivaganga, its origin and litigations
(Thucidides) 1898)

Vestiges of Old Madras (Thucidides) 1913) 3
Vols.

8.

Nagasamy Dr. Ramanathapuram District - An
R.
Archae - logical Guide (Thucidides) 1979)

9.

Edgar
Thurstons

Castes and Tribcs of South India
(Thucidides) 1909) VoII & IV

Krishnasamy
South India and her Mohammedan
10. Ayyangar Dr.
invaders (Thucidides) 1928)
S.
11.

Swamikannu
Pillai

Indian Ephemeris

12. Hill S.C.

Yousuff Khan, the Rebel
Commandant (Thucidides) 1931)

13.

Srinivasa
Iyengar

Memorandum of Progress of Madras
Presidency during Fifty years (Thucidides) 1893)

14.

Govt. of
TamilNadu

History of Inam Revenue Settlement
and Adolition of Intermediate
Tenures (Thucidides) 1977)

15.

Major Vibart Military History of Engineers and
H.A.
Pioneers (Thucidides) 1881)

16.

Palm S.Dutt
India Today.

ாக் ர்
17. எஸ்.எம்.க
ாால்

India Today.

ாவீரர் ருதுபாண்டிHர் (Thucidides) 1989)

ராகவஐHங்
கார்
18.
வெபருந்வெதாகைக (Thucidides) 1931-32)
மு. காவித்
வான்
19.

வெ4Hங்வெகா
கலிங்கத்துப்பரணி
ண் ார்

20.

குழந்கைதக்க
விராHர்

21.

காகவி
பாரதிHார்

22.

முத்துக்குட் கண்ணுகை Hம் ன் பள்ளு
டிப்புலவர் (Thucidides) 1932)

ான்விடுதூது
சுப்பிர ணிH பாரதிHார்
கவிகைதகள்

[E] அச்சில் வெவளிவராத ஆக்கங்கள்:

1. Seshadri

Sethupathis of Ramnad (Thucidides) 1972)

Dr.S.
2. Fr. Bauche

Marudhupandian, the Fateful 18th
Century.

3.

சசிவர்ணத் ஜேதவர் மீது ஒருதுகைR
ஜேகாகைவ

4.

ஜேபாதகுரு பார்த்திபன் காதல்.

[F] தனிHார் வசம் உள்ள ஆவணங்கள்:

சிவவெகங்கைக,
திருத்வெதாண் ர் திரு.
4மீன்தார்கள்
திருவரங்கரா4ன் பி.ஏ. 10 வழக்கு
1.
எப். ஜேபாஸ் Oகர்,
சம் ந்த ாm
சிவவெகங்கைக - 630 561.
ஆவணங்கள்
தீர்ப்புகைரகள்.
1. முத்தமிழ்ச் வெசல்வர்

ாக் ர் புரட்சிதாசன்
வசந்த கால் 18. வ க்கு
ஜேபாக் சாகைல, திHாகராH
Oகர், வெசன்கைm-17.

ஜேசகரிக்கப்பட்டுள்ள
ன்mர் வெசப்ஜேபடுகள் (Thucidides) சுருக்கம்)

1.
சசிவர்ண
வெபரிH
உகை Hா
த் ஜேதவர்

சகம், 1655
ஆmந்த,
கார்த்திகைக
26-ம் ஜேததி

2. "

சகம் 1655
பிர ாதீச ஸ்ரீ
சித்திகைர

சிதம்பரம் சத்திH வாசக
சுவாமி Hாருக்கு,
இ னீச்சுரத்தில்
ம்
பரா ரிக்க நிலங்கள்
தாmம்.

ஜேகாவானூர் சாத்தப்ப
ஞானிHாருக்கு
சிவகங்கைகயில்
திருக்குளம் வெவட்டி,
தவசு
ம் கட்டி பூகைச
வெசய்H ஜேசாழபுரத்தில்
நிலங்கள் தாmம்.

21. ம் ஜேத

3.

சகம் 1661
காளயுக்தி
ஆவணி
ாதம்
கிருஷ்ண
பட்ச
சுக்கிரவாரம்

வெபருவHல் ரணபலி
முருகன் ஆலH
பூகை4க்கு,
திருவெவத்தியூர் கிரா ம்
தாmம்.

4. முத்து
வடுகmா
தப்
வெபரிH
உகை Hா
த் ஜேதவர்

சகம் 1662
ரவுத்தி ஸ்ரீ
ஆனி 12ந்ஜேததி

திருவாவடுதுகைR
த்து ஜேகசுர
பூகைசக்கு, வெOட்டூர்
குறிச்சி கிரா ம் தாmம்.

5. "

சகம் 1664
துந்துபி
கார்த்திகைக
12-ந்ஜேததி

திருப்புவmம்
வெவங்கஜே சுவர
அவதானிக்கு
அம்பலத்தாடி
கிரா ம்தாmம்.

6. "

சகம், 1672
பிரஜே ாதூத
சித்திகைர
ாதம்

திருவாரூர் திHாகரா4
சுவாமி, அன்m
தாmத்திலும், ஜேதர்ஜேபாக
Oாட்டு Oாதன் வHல்
பாணன் வHல்
கிரா ங்கள் தாmம்.

7. "

சகம் 1682
சதுரகிரி
விசு வருஷம்
குழந்கைதHாmந்த
சித்திகைர
பண் ார
ம்,
ாதம் 15ஜே ல்வெOட்டுரில் நிலம்.
ந்ஜேததி

8. "

சகம். 1685
சுபானு ஸ்ரீ
சித்திகைர
ாதம் 14-ந்

தரு புரம் கு ரகுருத்
தம்பிரானுக்கு
வள்கைளக்குளம்
கிரா ம் தாmம்.

ஜேததி

9. "

சகம், 1704
பண் ார சன்mதி
விஜேராதி
வெகாடி ங்கலம்
அற்ப 25 ந்
கிரா ம் தாmம்.
ஜேததி

10. விகைசH
ரகுOாத
வெபரிH
உகை Hாத்
ஜேதவர்

சகம் 1704
தரு புரம் கு ரகுரு
ஜேசாபகிரு
தம்பிரானுக்கு
து ஆணி
ஆகைணHார் ஜேகாட்கை
௴ 12.
ச்சுக்
ஜேததி

11. விகைசH
ரகுOாத
வெபரிH
உகை Hாத்
ஜேதவர்

சகம் 1704
ஜேசாபசிரு
து ஆனி
12-ந்ஜேததி

தரு புரம்
கு ருகுரும்பிரானுக்கு
ஆகைணHார் ஜேகாட்கை
ஒச்ச தட்டு.

12. "

சகம் 1701
காகைளHார் ஜேகாவில்
சாருவாரி
ாகைலயீடு தர் த்துக்கு
கைத 10-ந்
உருவாக்கிH நிலங்கள்
ஜேததி

13. "

சகம் 1715
பிர ாதீச
ாசி
ாதம் 10ந்ஜேததி

14. "

சகம் 1745 சிவகங்கைக வெ ாட்கை
ஜேசாபகிரு பக்கிரி சாHவுக்கு
து
உகை Hாளி ஏந்தல்
சித்திகைர 5- திராணி கிரா ங்கள்
ந் ஜேததி
தாmம்.

இகைளHான்குடி
ராஜே4ந்திரஜேசாளிஸ்வர
OாHணி,
திருவுகை Hாபுரம்
தாmம்.

Oாலுஜேகாட்கை
15. சசிவர்ண சகம், 1369 காத்தவராH பிள்கைள
வெபரிH
பிரபவ
கன் தாண் வராH
உகை Hாத் சித்திகைர பிள்கைளகைH
ஜேதவர்
௴ 15
பிரதானிHாக நிH mம்
வெசய்தது.

16. விகைசH
ஜேவங்க சுப்ப
ரகுOாத
அவதானிHாருக்கு
வெபரிH
சகம் 1715
ணவஜேmந்தல் புத்தூர்
உகை Hாத்
கிரா ங்கள் தாmம்
ஜேதவர்

17. "

சகம். 1561
ரவுத்திர ஜேசது OாராHணிH
வருஷம் O த்த ......
பங்குனி
1592

