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தமிழக

வரைாற்னை அறிய உ வும் சான்றுகளாை இைக்கியத்

ரவுகள்,

சாசைங்கள், ஓவியங்கள், சுவடிகள், ொணயங்கள், தவளிொட்டார் குறிப்புகள் எைப்
பை ரப்பட்ட ரவுகள் இருந் ாலும் இவற்றில் முக்கிய இடம் வகிப்பது கல்தவட்டுகளும்,
ெடுகற்களுபமயாகும். காைத் ால் அழியாது நினைத்து நின்று உண்னமயினை உரக்கச்
தசால்லும் ெம்பத் குந்

சான்றுகளாக இனவ திகழ்கின்ைை. அவ்வனகயில்

மிழகத்தில்

பல்பவறு இடங்களில் பல்பவறு காைகட்டங்களில் ஆய்வுகள் பை நிகழ்த்தி சான்ைா ரங்கள்
தவளிக்தகாணரப்பட்டுள்ளை.
டயங்கள்

இருப்பினும்

இைங்காணப்பட்டு

அன்னமக்காைங்களில்

வருகின்ைை.

பவலூர்

எஞ்சியுள்ள

மாவட்டம்

பை

திருப்பத்தூர்

சுற்றுவட்டாரத்தில் எண்ணற்ை த ால்லியல் சுவடுகள் நினைந்திருப்ப னை கள ஆய்வுகள்
வாயிைாக அறியமுடிகின்ைது. இனவ யாவும் இன்னும் பதிவு தசய்யப்படா னவ என்பது
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சிைப்புக்குறிய ாகும். அங்ஙைம் பமற்தகாண்ட கள ஆய்வில் தபைப்பட்ட த ால்லியல்
சுவடுகனள இக்கட்டுனர முன்னவக்கின்ைது.
வேடியப்பன் நகர் நடுகல் வகோட்டம்
திருப்பத்தூரிலிருந்து ஆைங்காயம் தசல்லும் தபருவழிச் சானையில் சுமார் 10 கிமீ
த ானைவில் பவடியப்பன் ெகரில் ஒபர இடத்தில் 6 ெடுகற்கள் அனமந்துள்ள ெடுகல் பகாட்டம்
கடந்

ஆண்டு கண்டறியப்பட்டது. தபாதுவாகத்

மிழகத்தின் வட மாவட்டங்களில்

ெடுகற்கனள பவடி வட்டம், பவடியப்பன் கல், பவடிக் கல், பவடர் கல் என்று அனழக்கின்ைைர்.
பவட்னடயாடுபவனரக் குறிக்கும் பவடர், பவட்டுவர் என்ை தசாற்களின் திரிபப பவடி என்ை
தசால்ைாக வழங்கப்பட்டு வருகின்ைது. அவ்வனகயில் பவடியப்பன் ெகர் எனும் இச்சிற்றூரின்
எல்னையில் பழனமயாை அழிஞ்சி மரங்கள் சூழ்ந்

பகுதியில் இந்ெடுகல் பகாட்டம்

அனமந்துள்ளது. இங்கு தமாத் மாக 6 ெடுகற்களும் சிற்பற்ை ஒரு கல்லும் இடம்தபற்றுள்ளது.
ஒவ்தவாரு ெடுகல்லிலும் வீரர்களது உருவங்கள் தசவ்வபை வடிக்கப்பட்டுள்ளை. வீரர்களின்
ஒரு னகயில் வில்லும் மறு னகயில் அம்பும் இடம்தபற்றுள்ளது. வில்லில் இருந்து அம்பினைச்
தசலுத்தும் காட்சி மிகச் சிைப்பாக வடிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வட்டார மக்கள் இக்கற்கனள
பவடியப்பன் என்பை அனழக்கின்ைைர். விழாக்காைங்களில் ஆடு,பகாழிகனளப் பலியிட்டு
வணங்குகின்ைைர்.
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(பவடியப்பன் ெகர் ெடுகல் பகாட்டம்)

(பவடியப்பன் ெகர் அருகில் உள்ள ஏனைய ெடுகற்கள்)
ஒரு வீரனின் முதுகில் அம்பாைாத்தூணி (அம்புக் கூடு) இடம்தபற்றுள்ளது. அனைவரும்
தகாண்னட னவத்துள்ளைர். கழுத்தில் அணிகைனும், னககளில் பூணும் அணிந்துள்ளைர்.
இரண்டு வீரர்களது உருவங்கள் முருக்கு மீனசயுடன் வடிக்கப்பட்டுள்ளை. வீரர்கள் அனைவரது
இனடயிலும் சிறிய கத்தியும் இனடக்கச்சும் காணப்படுகின்ைது. இங்குள்ள ெடுகற்களில்
5கற்கள் தபரிய அளவில் வடிக்கப்பட்டுள்ளை. ஒன்று மட்டும் சிறிய அளவில் உள்ளது.
இந்ெடுகற்கள் அனைத்தும் ஒபர இடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கருங்கற்களால்
வடிக்கப்பட்டுள்ளை. அடர்த்தியாை நிழல் ரும் பழனமயாை அழிஞ்சி மரங்கள் சுற்றிலும்
இருக்க ெடுவில் இந்ெடுகற்கள் உள்ளை. இந்ெடுகற்கனளக் தகாண்பட இவ்விடத்திற்கு
பவடியப்பன் ெகர் என்று தபயர் வந்திருக்கக்கூடும். இவ்விடத்திற்குச் சற்றுத் த ானைவில்
கல்வீட்டனமப்புடன் கூடிய ெடுகல் ஒன்றும் உள்ளது. இதில் நின்ை நினையில் வைது கரத்தில்
வாளுடனும் இடது கரத்தில் வில்லும் முதுகில் அம்புக்கூடுமாக வீரன் வடிக்கப்பட்டுள்ளான்.
இவ்விடத்திலிருந்து வடபமற்கில் ஆற்ைங்கனரபயாரத்தில் இரண்டு ெடுகற்கள் உள்ளை. இனவ
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மண்ணுக்குள் புன ந் நினையில் காணப்படுகின்ைை. இந்ெடுகற்கள் யாவும் ஊனரக்காக்கும்
தபாருட்டு ஏற்பட்ட பபாரில் உயிர் துைந்

வீரர்களுக்காக அவர்கள் மடிந்

இடங்களில்

எடுக்கப்பட்ட ெடுகற்களாகும். இனவ விஜயெகரப் பபரரசின் ஆட்சிக் காைமாை கி.பி.16ஆம்
நூற்ைாண்னடச் பசர்ந்

ாக இருக்கக் கூடும்.

கி.பி. 15ஆம் நூற்றோண்டடச் வேர்ந்த ‘ஒட்டன் கல் ’ எனும் நடுகல்
திருப்பத்தூரிலிருந்து

10கி.மீ

த ானைவிலுள்ள

தகாண்டப்பொயக்கன்பட்டி

சுற்றுவட்டாைப் பகுதியில் வேற்ககோண்ட கள ஆய்வில் தகாண்டப்பொயக்கன் பட்டி ஊர்
நுனழவுப் பகுதியில் ெடுகல் ஒன்று கண்டறியப்பட்டது. இந்ெடுகல்ைாைது 3மீட்டர் அகைமும்
னரக்கு பமபை 3மீட்டர் உயரமும் தகாண்ட ாக உள்ளது. வீரர்கள் இருவர் அருகருகில் நின்று
ஆயு ங்கபளாடு பமாதிக் தகாள்ளும் காட்சி சித் ரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் இருவரது
இனடயிலும் குறுவாள் இடம்தபற்றுள்ளது. ஒரு வீரனின் வைது கரத்தில் வில்லினை
ஏந்தியுள்ளான். இவனை மறுபுைம் உள்ள வீரன் மது வைக்கரத்தில் னவத்துள்ள ஆயு த் ால்
ாக்குகிைான். இவ்வாயு ம் பார்ப்ப ற்கு மண்தவட்டி பபாைவும் உள்ளது. இடப்புைக் னகயில்
‘கட்டரி’ எனும் சிைப்பு ஆயு த்தினையும் னவத்துள்ளான். இருவரும் சிறிய அளவிைாை
தகாண்னட னவத்துள்ளைர். னககளில் பூண் அணிந்துள்ளைர்.
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(ஒட்டன் கல் மற்றும் அருகிலுள்ள கல்தவட்டு)
பனழனமயாை தபரிய அரசமரத்திைடியில் இருக்கும் இந்ெடுகல்ைாைது மிகச் சிைப்பாக
வடிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதி மக்கள் இக்கல்லினை ‘ஒட்டன் கல்’ என்று அனழக்கின்ைைர்.
தபாதுவாக ெடுகல்லினை

மக்கள் வழிபடும் மரபு இருப்பன

ொம் அறிபவாம்.

இந்ெடுகல்லினை இப்பகுதி மக்கள் வழிபடுவதில்னை. விஜயெகரப் பபரரசுக் காைத்தில்
பபாயர் என்னும் இைக்குழு மக்கள் மிழகப் பகுதியில் குடிபயறிைர். இப்பபாயர் இைத்தின்
கினளப் பிரிபவ ஒட்டர் எனும் இைக்குழுவிைர். இவர்கள் கல்லுனடக்கும் த ாழினை
பமற்தகாண்டவர்கள். இப்பகுதியில் ஒட்டர் இை மக்கள் வாழ்ந் ைர் என்ப ற்கு இந்ெடுகல்
சான்ைாகத் திகழ்கிைது. அக்காைத்தில் ஏற்பட்ட பமா லில் இன்னுயிர் நீத்

வீரனுக்கு

எடுக்கப்பட்ட ெடுகல்ைாக இ னைக் தகாள்ளைாம். ொயக்க மன்ைர்களின் குை த ய்வமாை
தசன்ை பகசவப் தபருமாள் பகாவில் இவ்வூரில் இருப்பதும் குறிப்பிடத் க்க ாகும். இந்ெடுகல்
கி.பி.15ஆம் நூற்ைாண்னடச் பசர்ந்

ாக இருப்ப ற்கு வாய்ப்புள்ளது. இந்ெடுகல் இருக்கும்

இடத்திற்கு சற்று த ானைவில் கல்பவட்டு ஒன்றும் உள்ளது. அக்கல்தவட்டு சின ந்
நினையில் ஒன்றிரண்டு எழுத்துக்கள் மட்டுபம அனடயாளம் காணத் க்க நினையில் உள்ளது.
இக்கல்லினை ‘ொட்டுக் கல்’ எை இப்பகுதி மக்கள் அனழக்கின்ைைர். இக்கல்தவட்னட
இவ்வூர் மக்கள் வழிபடுகின்ைைர். இது குறித்து பமலும் ஆய்வு தசய்து வருகிபைாம். என்று
கூறிைர்.
கற்திட்டட அடேப்புடன் கூடிய நடுகல்
திருப்பத்தூரில் இருந்து 16 கி.மீ த ானைவில் உள்ள தவைக்கல் ெத் ம் சுற்றுவட்டாரப்
பகுதியில்

நிகழ்த் ப்பட்ட கள ஆய்வில் ெந்திதபண்டா என்னும் சிற்றூரில் கற்திட்னட

அனமப்புடன் கூடிய ெடுகல் கண்டறியப்பட்டது. இங்கு அனமக்கப்பட்டுள்ள ெடுகல்ைாைது
5அடி உயரமும் 6அடி அகைமும் தகாண்ட ொன்கு பைனகக் கற்களால் அனமக்கப்பட்ட
கற்திட்னடயினுள் அனமக்கப்பட்டுள்ளது. ெடுகல் இடம்தபற்றுள்ள பைனகக் கல்லில் வீரன்
திருப்பத்தூர் வட்டாரத் த ால்லியல் களங்கள் (பகுதி-2)

- முனைவர் ஆ.பிரபு.
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ஒருவன் ன் வைது னகயில் வாளும் இடது னகயில் வில்லும் ஏந்தியவாறு உள்ளான். அவைது
தெற்றியில்

திைகமாகப்

பினைக்குறி

அணிகைன்கனள அணிந்துள்ளான்.

காணப்படுகிைது.

இனடயில் கச்னசயும்

கழுத்திலும்
அ பைாடு

னவத்துள்ளான். அருகில் வீரன் உயிர்நீத் வுடன் அவபைாடு
தகாண்ட

தபண்ணுருவமும்

இடம்தபற்றுள்ளது.

அப்தபண்

னககளிலும்
சிறு

கத்தியும்

ன் உயினரயும் மாய்த்துக்
அவைது

மனைவியாக

இருப்ப ற்கு வாய்ப்புள்ளது.

(கற்திட்னடயின் பமற்புைம் வீரனின் உருவம் )

திருப்பத்தூர் வட்டாரத் த ால்லியல் களங்கள் (பகுதி-2)

- முனைவர் ஆ.பிரபு.
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(ெந்திதபண்டாவில் உள்ள கற்திட்னட மற்றும் ெடுகல்)
இந்ெடுகல்லின்

சிைப்பம்சம்

என்ைதவன்ைால்,

ெடுகல்

அனமக்கப்பட்டுள்ள

கற்திட்னடயின் பமற்புைக் கூனரயாக விளங்கக்கூடிய பைனகக் கல்லின் பமற்புைம் வீரைது
உருவம் கம்பீரமாை ப ாற்ைத்ப ாடு பகாட்டுருவமாகச் சித் ரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் வீரன்
வைது னகயில் வாளும் இடதுனகயில் வில்லுடனும் காட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ளான். இது
பக்கவாட்டில் இருந்து பார்க்கக் கூடிய ாகச் சித் ரிக்கப்பட்டுள்ளது பமலும் சிைப்பாகும்.
த ாடர்ந்து

அந்ெடுகல்

குறித்து

அவ்வூர்

மக்களிடம்

பகட்டறிந் பபாது;

இந்ெடுகல்லினை இவ்வூரார் படவீட்டம்மன் என்கின்ைைர். அ ாவது பனடவீட்டம்மன் என்ை
தபயர் ான் காைப்பபாக்கில் மருவி படவீட்டம்மன் என்ைாகியுள்ளது. இப்தபயரினையும்
இந்கல்லின் அனமப்பினையும் பார்க்கும்பபாது பபாரில் மடிந் வீரனுக்காக எடுக்கப்பட்ட
ெடுகல் இதுவாகும். தசதுக்கப்பட்டுள்ள உருவ அனமப்பினைப் பார்க்கும்பபாது இக்கல் 14
அல்ைது 15ஆம் நூற்ைாண்னடச் பசர்ந்
பட்டாளம்மன்

பகாவில்

ாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. இக்கல் அங்குள்ள

வளாகத்தில்

உள்ளது.

இவ்வளாகத்தில்

பமலுதமாரு

முக்பகாணவடிவக் கல் ெடப்பட்டுள்ளது. அ னைக் ‘வகோ’ கல் என்ைனழக்கின்ைைர். இக்கல்
ஒருகாைத்தில் இைந்

பகாவில் பசுவின் நினைவாக னவக்கப்பட்டுள்ள ாக இவ்வூரிலுள்ள

முதியவர்கள் கூறுகின்ைைர். இந்ெடுகல் மற்றும்

‘பகா’ கல் இப்பகுதியின் வரைாற்றுப்

பின்புைத்தினை எடுத்துக் கூறுவ ாக உள்ளது .
ேந்திரபுரம் நடுகள் வகோட்டம்
திருப்பத்தூரில் இருந்து 10 கி.மீ த ானைவில் உள்ளது சந்திரபுரம் எனும் சிற்றூர்.
இப்பகுதியில் உள்ள மனைக்குன்றில் ஏற்கைபவ கற்காை மனி ர்களின் குனக ஓவியங்கனளத்
த ால்லியல் அறிஞர் திரு ராஜன் குழுவிைர் கண்டறிந்துள்ளைர். இப்பகுதியில் பமற்தகாண்ட
களப்பணியில் இங்குள்ள ஏரியின் த ன்புைம் ஏரிக்பகாடி எனும் சிற்றூரில் தஜய்குமார்
என்பருக்குச் தசாந் மாை விவசாய நிைத்தில் மிகப்தபரிய ெடுகல் பகாட்டம் இருப்பன
திருப்பத்தூர் வட்டாரத் த ால்லியல் களங்கள் (பகுதி-2)

- முனைவர் ஆ.பிரபு.
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காணமுடிந் து. ஏரிக்பகாடி என்ை இடத்தில் உள்ள இந் ெடுகல் பகாட்டமாைது மிழகத்தில்
இதுவனர கண்டறியப்பட்ட சிைந் ெடுகற்களின் வரினசயில் இதுவும் ஒன்ைாகத் திகழ்கின்ைது.
இந்ெடுகல்ைாைது சுமார் 10 அடி நீளமும் 10 அடி அகைமும் தகாண்ட ாக உள்ளது.
ெடுகல் மிக பெர்த்தியாை சிற்ப பவனைப்பாடுகளுடன் அனமக்கப்பட்டுள்ளது.
தமாத் மாக எட்டு நிகழ்வுகனள சுட்டும் வி மாக 25 மனி உருவங்களும், 5 குதினரகளும்
வடிக்கப்பட்டுள்ளை.

கல்லின்

னமயத்தில்

னைவனின்

உருவம்

தபரிய ாக

வடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவன் தகாண்னட னவத்துள்ளான். இனடயில் கச்னசயுடன் வாளின்
உனை இடம்தபற்றுள்ளது. கழுத்தில் இரண்டு சங்கிலிகனளயும் கால்களில் வீரக்கழலும்;
னககளில் மணிக்கட்டிலும் அ ற்குச் சற்று பமலும் பூண் அணிந்துள்ளான். நீண்ட காதுகளில்
கா ணியும் அணிந்துள்ளான். பபார்க்களத்தில் எவ்வாறு இைந் ான் என்பதும் இந்ெடுகல்லில்
விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

(சின ந் நினையில் அங்கு காணப்படும் கல்தவட்டு)

திருப்பத்தூர் வட்டாரத் த ால்லியல் களங்கள் (பகுதி-2)

- முனைவர் ஆ.பிரபு.
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(சந்திரபுரம் ெடுகல் பகாட்டம்)

னைவனின் னையில் ஒரு அம்பும், மார்பில் தெஞ்சுப் பகுதியில் ஒரு அம்பும் வைது
காலில் ஒரு அம்பும் பாய்ந்

வண்ணம் அனமக்கப்பட்டுள்ளை. இடதுபுைத்தில் இருந்து

பாய்ந்து வீரனின் உடனைத் துனளக்கும் இவ்அம்புகள் ஒவ்தவான்றும் படிநினைகளில்
அனமந்துள்ளை. அ ாவது னை மற்றும் மார்பில் பாய்ந் அம்புகள் உடலின் உள்பள பாய்ந்
நினையில் வைது காலில் பாய்ந்

அம்பாைது கானைத் துனளத்து தவளிவந்

அனமக்கப்பட்டது ெடுகல்லிலிலும் சிற்பக்கனை நுட்பத்தினைக் காட்டுகிைது.
திருப்பத்தூர் வட்டாரத் த ால்லியல் களங்கள் (பகுதி-2)

வண்ணம்
னைவனின்

- முனைவர் ஆ.பிரபு.
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வைது கரத்தில் தபரிய பபார்வாளினை ஏந்தியுள்ளான். கல்லின் வைதுபுைத்தில் பமற்புைம்
ொன்கு குதினரகள் வரினசயாக உள்ளை. அ ற்குக் கீபழ காவடியும் சாமரமும் வீசக்கூடிய
இரண்டு தபண்கள்; அ ற்குக் கீபழ பல்ைக்குத் தூக்கியவாறு இரண்டு ஆண்கள்; அ ற்குக் கீபழ
குனடகள் ஏந்தியவாறு மூன்று தபண்களும் அருகில் வீரைது குதினரயும் உள்ளை.
கல்லின் இடதுபுைத்தில் அமர்ந்

நினையில் ஒரு ஆணும் பக்கவாட்டில் இரண்டு

தபண்கள் சாமரம் வீசும் நினையிலும்; அ ற்குக் கீபழ னககளில் வில்லுடன் எதிதரதிராகப்
பபாரிடும் வீரர்களின் உருவங்களும் இடம்தபற்றுள்ளை. இறுதியாக விைலியரின் சிற்பங்களும்
உள்ளை. அ ாவது, ொன்கு தபண்கள் காற்றுக் கருவிகனள வாயில் னவத்து இனசக்கின்ைைர்.
கீபழ ொன்கு தபண்கள் நிற்கின்ைைர். அவர்களில் மூவர் ப ால் கருவிகனள வாசிக்கின்ைைர்.
ஒருவர் உபைாக இனசத் ட்டினைக் னகயில் ஏந்தியபடி உள்ளார்.
ெடுகல்லின் பக்கவாட்டில் சுவர் அரண் பபால் கற்பைனககனள ெட்டு னவத்துள்ளைர்.
அதில் இடப்புைம் உள்ள கல் உனடந்து கீபழ கிடக்கின்ைது. அக்கல்லில் எழுத்துக்கள்
தபாறிக்கப்பட்டுள்ளை. எழுத்துக்கள் யாவும் சின ந் நினையில் வாசிக்க இயைாவண்ணம்
உள்ளை. அவ்தவழுத்துக்களின் அனமப்னப பொக்குனகயில் கி.பி. 8ஆம் நூற்ைாண்னடச்
பசர்ந்

ாக

இருக்க

வாய்ப்புள்ளது.

இ ற்கு

பெதரதிராக

இன்தைாரு

ெடுகல்லும்

இடம்தபற்றுள்ளது. அதில் வீரதைாருவன் னகயில் வாளுடன் வடிக்கப்பட்டுள்ளான். அவைது
வயிற்றுப்

பகுதியில்

அம்பு

பாய்ந்துள்ளது.

இந்ெடுகல்

னைவனின்

ளபதிக்கு

எடுக்கப்பட்ட ாகத் த ரிகின்ைது.
இந்ெடுகல் பகாட்டத்தினைச் சுற்றி ொன்கு மூனையிலும் பூவரச மரங்கள் உள்ளை.
அம்மரங்களிம் பவர்கள் தவளிப்புைமாகப் பிண்ணி ஒரு அடித் ளம் பபாை மிக அழகாகக்
காட்சி ருகின்ைை. இந்ெடுகல் பகாட்டம் இப்பகுதியில் பெர்ந்
ப டித் ந்து

மனைந்

எடுக்கப்பட்டனவயாகும்.

னைவன்

மற்றும்

அவைது

பபாரில் தவற்றியினைத்
பனடத் ளபதிக்காக

னைவைது வீரத்தினைச் சிைப்பித்துப் பபாற்றும் நிகழ்வுகனள

திருப்பத்தூர் வட்டாரத் த ால்லியல் களங்கள் (பகுதி-2)

- முனைவர் ஆ.பிரபு.
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உள்ளடக்கிய மிகப்பிரம்மாண்டமாை ெடுகல் பகாட்டமாக இது திகழ்கின்ைது. பகாடியூரப்பன்,
முனீஸ்வரன் என்று இக்பகாட்டத்தினை இப்பகுதி மக்கள் அனழக்கின்ைைர்.
ேல்லியூர் வீரேங்டக நடுகல்
சல்லியூருக்கு பமற்பக மாைவள்ளி பஞ்சாயத்திற்குட்பட்ட னியார் விவசாய நிைத்தில்
மண்ணில் புன யுண்ட நினையில் இருந் ெடுகல் ஒன்று அப்பகுதியில் பமற்தகாண்ட கள
ஆய்வின் வாயிைாகக் கண்டறியப்பட்டது. இதுகுறித்து சல்லியூர் தபாதுமக்களினடபய
மு ற்கண் எடுத்துனரக்கப்பட்டது. தபாதுவாக இதுபபான்ை கள ஆய்வுகளில்

கவல்

தபறுவதும் ெடுகற்கனள முனையாக ஆராய்வதும் சவாைாை ஒன்று ான். தபரும்பாலும்
ெடுகற்கள் த ாடர்பாை தசய்திகனள கூை மறுப்பதும், அக்கற்கனள த ாட்படா, கழுவிபயா
பார்ப்ப ற்கு அனுமதி மறுப்பதும் வாடிக்னக, காரணம், மக்களினடபய நிைவுகின்ை
ெம்பிக்னககள் மற்றும் அச்ச உணர்வுகள்.

இவ்வூரில் ெடுகற்கள் குறித்

உண்னமகனள

உள்வாங்கிக்தகாண்ட சல்லியூர் இனளஞர்களின் ஒத்துனழப்பபாடு மண்ணில் புன யுண்ட
ெடுகல்

அகழ்ந்த டுக்கப்பட்டது.

இந்ெடுகல்ைாைது

ஒரு

வீரப்தபண்ணுக்கு

எடுக்கப்பட்ட ாகும். ெடுகல்லில் காணப்படும் வீரமங்னக இடது னகயில் வில்லும் வைது
னகயில் அம்பும் ஏந்திய நினையில் காணப்படுகிைார். இனடயில் கச்னசயுடன் சிறிய கத்தியினை
னவத்துள்ளார். பபார்புரினகயில் அணியும் ஆனடயினை இவர் அணிந்துள்ளார். காலில்
வீரக்கழல் காணப்படுகிைது. கழுத்தில் ஆபரணமும் காதில் வனளயமும்,

னையில்

ைது

நீண்ட கூந் னை முடிந்து தபரிய தகாண்னடயாகவும் முடித்துள்ளார்.
இச்சிற்பமாைது கல்னைக் குனடந்து தசதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ெடுகல்லின் சிற்ப
பவனைபாடுகள்

மற்றும்

ப ாற்ை

அனமப்பு,

இவ்வட்டார

வரைாற்றுப்

பின்புைம்

ஆகியவற்னைக் கருத்தில் தகாண்டு பார்க்கும்பபாது இவ்வீரமங்னக ெடுகல் 12ஆம்
நூற்ைாண்னடதயாட்டிய பிற்காைச் பசாழர்காைத்ன ச் பசர்ந்
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இந்ெடுகல் இப்பகுதியில் ெனடதபற்ை பபாரில்
வீரமரணம்

அனடந்

தபண்ணுக்காக

தகாள்னளயர்களிடம் இருந்து
தபண்ணின் நினைனவப்

ம் பகுதினய மீட்கப் பபார் புரிந்து

எடுக்கப்பட்ட ாகக்

கரு ப்படுகிைது.

விர

ம் ஊரினைக் காக்கப் பபாரிட்டு வீரமரணம் அனடந்

பபாற்றுவ ற்காகவும் எடுக்கப்பட்டிருக்கைாம்.

மிழகத்தில்

இதுவனர கினடக்கப்பட்ட ெடுகற்களில் தபண்களுக்தகை எடுக்கப்பட்ட ெடுகற்கள்
எண்ணிக்னகயில் குனைபவயாகும். அவ்வனகயில் இந்ெடுகல் தபண்ணுக்தகை எடுக்கப்பட்ட
சிைப்பாை ெடுகற்களின் வரினசயில் முக்கிய இடம் தபறுகிைது. அக்காைத்ன ய தபண்களது
வீரத்தினைப் பனைசாற்றும் வி த்தில் இந்ெடுகல் காணப்படுகிைது. இக்கல் 5.1/2 அடி நீளமும், 4
அடி அகைமும் தகாண்ட ாக உள்ளது.

(சல்லியூர் ெடுகல்)

திருப்பத்தூர் வட்டாரத் த ால்லியல் களங்கள் (பகுதி-2)

- முனைவர் ஆ.பிரபு.

13

ஒரு காைத்தில் மிகப்தபரிய பவப்பமரத்தின் அடியில் ெடப்பட்டிருந்

இந்ெடுகல்;

ொளனடவில் மரம் தவட்டப்பட்ட நினையில் கல் சின யத்த ாடங்கியுள்ளது. இவ்வூர் மக்கள்
இக்கல்லின் மீது தகாண்டிருந்

ஒருவி

அச்சத்திைால் இ னைக் கண்டுதகாள்ளாது

விட்டுவிட்டைர். பின்ைர் மண்ணில் புன ந்து பகட்பாரற்றுக் கிடந்துள்ளது. இந்ெடுகல்
இருக்கும் இடத்திற்கு

மிக அருபக பட்டாளத் ம்மன் என்ை பகாவில்

உள்ளது.

சினைவழிபாடற்ை அக்பகாவிலும் மக்களது பயன்பாடு இன்றிபய உள்ளது. காரணம்,
அக்பகாவில் குறித்துக் கூைப்படும் அச்சம் ரும் கட்டுக் கன கபளயாகும். ‘பட்டாளம்’ என்பது
பனடயினைக் குறிக்கும் தசால்ைாகும். இவ்வீரமங்னக ெடுகல்லுக்கும் இக்பகாவிலுக்கும்
இருக்கும் த ாடர்பினை இ ன் வாயிைாக அறியைாம். அவ்வூர் மக்களுக்கு இதுகுறித்
விழிப்புணர்னவ

ஏற்படுத்தி,

இது

ஒரு

ெடுகல்

என்பன யும்

ெடுகற்கள்

குறித்

வரைாறுகனளயும் எடுத்துனரத்து இக்கலின் மீது அவர்களுக்கு இருந் அச்சத்தினைப் பபாக்கி
இ னை முனைப்படி பாதுகாக்க அவர்களிடம் வலியுறுத் ப்பட்டது.
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