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�ன்�ைர
நம� பழைமையத் ேத��ம் ���ல்லாப் பயணேம
ெதால்�யல். நம் �ன்ேனாரக்ள் �ட�்ச ்ெசன்ற க��கள்
மற்�ம் ெதா�ல்�டப் வளரச்�்�ன் ஊடாக மா�ட
ச�கம் ெபற்ற வளரச்�்ைய அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட
ெதால்�யல் �ைற இயங்� வ��ற�.
�தாைதயரக்ளால் கண்���க்கப்படட் ��
கற்க��கள், சக்கரம் மற்�ம் ெதால்ெபா�டக்ளில்
இ�ந்� தான் ந�ன க��கள் உ�வாகத்
ெதாடங்�யேதா� மனித வளரச்�்க்�ம் அ�ேகா�ய�.
ெதால்�யல் அகழாய்�கள் �ைதயைலத் ேத�ம் ��
�ைளயாடட்ல்ல. அ� �ைட ெதரியாக்
ேகள்�க�க்கான உண்ைமையத் ேத�ம் ெதாடர்
பயணம். ெதால்ெபா�டக்ைள �ைறயாக வைகப்ப�த்�
ெபா�ள்ெகாள்வதன் �லம் மனிதனின் பரிணாம
வளரச்�்ைய ெதால்�யல் வல்�நரக்ளால் கணிக்க
���ம்.

அகழ்வாய்�கைள ேமற்ெகாள்வதற்� கண்ட�தல் �தல்
ெபா�ள் �ளக்கம் அ�தல் வைர பல்ேவ�
ெதா�ல்�டப்த் �றன்கள் ேதைவப்ப��ன்றன. கடந்த
காலம் ��த்த �ந்தைனகளில் ��ைம வ�கைள
ஆராய்வ�ம், தகவல்கைளச ்ேசகரிப்ப�ம் அ�ைவ
அ�கரிப்ப�ம், வளரந்்� வ�ம் ெதா�ல்�டப்ங்கைளப்
�ன்பற்�வ�ன் �லம் அ��ன் அ�த்தளத்ைத
�ரிவாக்� பண்ைடய காலம் பற்�ய �ரிதைல
ேமம்ப�த்� ஒவ்ெவா�வரின் ஆரவ்த்ைத�ம்
கற்பைனைய�ம் தன் வசப்ப�த்�ட இய�ம்.

இப்ெப� �யற்��ல், �ம்ைப��ள்ள இந்�ய
��காந்த�யல் நி�வனம், அண்ணா
பல்கைலகழகத்�ன் ெதாைல உணர�் நி�வனம் மற்�ம்
பார�தாசன் பல்கைலக்கழகத்�ன் ெதாைல உணர�்
�ைற ேபான்ற �கழ் ெபற்ற நி�வனங்க�டன்
இைணந்� தைர ஊ��வல் ெதாைல�ணர�்
ம�ப்பாய்� (Ground Pentrating Radar), காந்த அள�
ம�ப்பாய்� (Magnetometer Survey), ஆளில்லா வான்வ�
வாகன ம�ப்பாய்� (Urimanned Aerial Vehicle Survey) ேபான்ற
பல்வைகயான ெதா�ல்�டப்ங்கைளப் �ன்பற்�
அவற்�ன் �லம் ெதால்�யல் இடத்ைத அைடயாளம்
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காண்ப� மற்�ம் �ைறயான ெதால்�யல் தளங்கள்
மற்�ம் அகழாய்� பணிகள் ேமற்ெகாள்வ� என �ரிய
நடவ�க்ைககளில் ெதால்�யல் �ைற ஈ�பட�்ள்ள�.

தனிச ்�றப்பான �ரி�களின் ம�ப்� வாய்ந்த
பங்களிப்�ைன ஆழமாக ப�த்தாய்ந்� ெதால்�யல்
கண்���ப்�கைள அங்�கரிக்�ம் வைக�ல்
ெதால்தாவர�யல், �லக்�� உ�ரியல், மக்கள்
மர�யல், �ற்�ச�்ழல் ெதால்�யல் மற்�ம் ெமா��யல்
ெதால்�யல் ேபான்ற �ைறகளின் வல்�நரக்�டன்
இைணந்� ஒத்�ைழத்� பணியாற்ற ���
ெசய்யப்பட�்ள்ள�.

ெதால்�யல் மற்�ம் நம� மர� ��த்தான ஆரவ்ம்
த�ழ்நாட�்ல் தற்ேபா� �த்தாக்கம் ெபற்�ள்ள�. எனேவ,
கடந்த காலத்ைதப் பற்� கற்க�ம், கண்ட�ய�ம்
அக்கைற ெகாள்ள�ம் நம� பன்�கம் ெகாண்ட
வளைமயான மர�ைன அ�ந்� ெகாள்ள�ம், அதன்
�லம் நம� ேமன்ைமக்�ம் அ��க்�ம் வளம் ேசரத்்�
இ��யாக த�ழ்நாட�்ன் வரலாற்ைற உலக அரங்�ல்
நிைலநி�த்�ம் வாய்ப்�கள் ெப�� வ��ன்றன என்�
உ��யாகக் ��ட ���ம்.

18.09.2013
ெசன்ைன

த. உதயசச்ந்�ரன், இ.ஆ.ப.,

�தன்ைம ெசயலாளர ்மற்�ம் ஆைணயர்
ெதால்�யல் �ைற

த�ழ்நா� அர�
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அ��கம்
இந்�ய ெதால்�யல் �ைற இந்�யா�ல் ெதால்�யல்
ஆய்�கைள ெந�ப்ப�த்�ம் மத்�ய நி�வனம் ஆ�ம்,
மாநிலங்களில் மாநிலத் ெதால்�யல் �ைறகள்,
பல்கைலக்கழகங்களின் ெதால்�யல் �ைறகள் மற்�ம்
ெதால்�ய�ல் �றப்�ப்ெபற்ற தன்னார�் தனியார்
நி�வனங்கள் தங்களின் நிைலக்ேகற்ப அகழாய்�கைள
ேமற்ெகாண்� வ��ன்றன.

த�ழ்நாட�்ல் மத்�ய ெதால்�யல் �ைற, த�ழ்நா�
அர� ெதால்�யல் �ைற, ெசன்ைனப் பல்கைலக் கழகம்,
தஞ்சா�ர ் த�ழ்ப் பல்கைலக் கழகம், சரம்ா பராம்பரிய
கல்� ைமயம், காஞ்��ரம் �சந்�ரேசகேரந்�ர
சரஸ்வ� �ஸ்மகா நிகரந்ிைலப் பல்கைலக் கழகம்,
ேகரளா பல்கைலக் கழகம் ேபான்றைவ பல இடங்களில்
பல ஆண்�களாக அகழாய்�கள் ேமற்ெகாண்�
த�ழ்நாட�்த் ெதால்�யல் வளரச்�்க்� �றப்�
ேசரத்்��க்�ன்றன.

த�ழ்நா� அர� ெதால்�யல் �ைற வரலாற்�
�க்�யத்�வம் ெகாண்ட இடங்களில் ெதால்�யல்
சான்�கைளக் ெகாண்�ம், கள ஆய்�கள் ெசய்�ம்
அகழாய்�கைள ேமற்ெகாண்�வ��ற�. இ�வைர,
இத்�ைறயான� 40 இடங்களில் அகழாய்�கள்
ேமற்ெகாண்� பைழைமயான பல்ேவ�
காலகடட்ங்களின் எசச்ங்கைள
ெவளிக்ெகாணரந்்�ள்ள�. இவ்வைக�ல் பரிக்�ளம்,
��த்தங்கல், மாங்��, ேமா�ர,் ேகாவலன்ெபாடட்ல்,
ஆைனமைல, பல்லவேம�, ேபா�வாம்பட�், ேப�ர,்
பைனய�ளம், ��ம்பன்ேம�, கண்ண�ர,்
��க்ேகா��ர,் வசவச�த்�ரம், �ம்�கார,் ெதாண்�,
ெகாற்ைக, அழகன்�ளம், படட்ைரப்ெப�ம்��ர ்ேபான்ற
வரலாற்�க்� �ந்ைதய மற்�ம் வரலாற்�த்
ெதான்ைம�க்க இடங்களில் அகழாய்�கள் ெசய்�ள்ள�
��ப்�டத்தக்கதா�ம். இவ்வகழாய்�கள் வா�லாக,
பண்ைடய தைலநகரங்கள், வணிக ைமயங்கள்
ேபான்றைவ அக்காலத்�ல் உேராமா�ரி மற்�ம் �ற
நா�க�ட�ம், இந்�யா�ன் �றப��க�ட�ம்
த�ழகம் ெகாண்��ந்த வணிகத் ெதாடர�்கள்
ெவளிக்ெகாணரப்பட�்ள்ளன.

ைவைக	ஆ�
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ைவைக ஆ�ம் அதனின் �ைள ஆறான ��ளி ஆ�ம்
��ளி மைல�ல் இ�ந்� வைளந்� ெநளிந்�
�ன்னம�ர,் ம�ைர வ�யாக �ழக்� ேநாக்� பாய்ந்�
ஓ�, இைடக்கால நகரங்களான ��ப்�வனம்,
ராஜகம்�ரம், மானாம�ைர, பாரத்்�ப�ர,் பரமக்��
ஆ�ய ஊரக்ைளக் கடந்� �ன்னர ்இராஜ�ங்கமங்கலம்,
இராமநாத�ரம் ெப�ம் கண்மாய்கைள நிரப்� இ���ல்
அழகன்�ளம் அ�ேக வங்கக்கட�ல் ெசன்� கலக்�ற�.
இப்ப��யான�, ெதன்ேமற்� ப�வ மைழயா�ம்,
வட�ழக்� ப�வ கனமைழயா�ம் நீரவ்ளம் ெபற்� இ�
ேபாக �ைளசச்ல்கைள�ம், வாைழ, க�� ேபான்ற
சமெவளிப்ப�� ப�ரக்ைள�ம், மைலசச்ரி�களில்
ஏலக்காய் ேபான்ற ப�ரக்ைள�ம் அளித்� மக்களின்
வாழ்வாதாரத்�க்� உத� வ��ற�. ைவைக
சமெவளி�ன் தைலப்ப�� ேமற்�ெதாடரச்�்
மைலப்ப��களில் �ைள�ம் ந�மணப்ெபா�டக்ைள
�ழக்�ப் ப����ள்ள நகரங்க�க்� ெகாண்�
ெசல்�ம் ஒ� வணிகப்ெப�வ�யாக
�கழ்ந்��க்�ன்ற�. சங்க இலக்�ய �ல்
ெதா�ப்�களில் எட�்த்ெதாைக �ல்களில் ஒன்றான
பரிபாட�ல் எட�் ெசய்�ள்கள் ைவைக ஆற்�ன்
ெப�ைமகைள எ�த்�ைரக்�ன்றன. அ�ேபான்�
ம�ைரக்காஞ்� எ�ம் சங்க இலக்�ய ��ம் ம�ைர
நகரத்�ன் ேமன்ைம�ைன �ரித்�ைரக்�ற�.

ம�ைர�ன் ெதான்ைம வரலா�
இந்�யா��ள்ள பழம்ெப�ம் நகரங்க�ள் ஒன்�
ம�ைர. இந்நகரம் வரலாற்�க்� �ந்ைதய காலம் �தல்
ெதாட�ம் ெப�ைம ெகாண்ட�, பழம்ெப�ம் பண்பாட�்
ேமன்ைம�னால் ம�ைர நகரம் ‘ெதன்னிந்�யா�ன்
ஏெதன்ஸ்’ என்�
ேபாற்றப்ப��ற�. �க ெந�ங்காலமாக இந்நகரம் கல்�
வளரக்்�ம் ெப�ம் ைமயமாக �ளங்� வந்த� யாவ�ம்
நன்� அ�ந்தேத, சங்க இலக்�யத்�ல் �றப்ப�ம் சங்கம்
இங்� தான் அைமக்கப்பட�்�ந்த�. ேபாற்றத்
தக்கவைக�ல் ஆட�் ெசய்த ெதான்ைமக்���
பாண்�யர ் ஆட�்க்காலத்�ல் ம�ைர மாநகரம்
அயல்நா�க�டன் வணிகம் மற்�ம் பண்பாட�்த்
ெதாடர�்கைள ெபற்��ந்த�.

பண்ைடய �ேரக்க ேராமானியரக்ள் பாண்�ய
மன்னரக்ைள�ம் அவரக்ளின் பாண்�யர ் தைலநகரான
ம�ைர பற்��ம் நன்� அ�ந்��ந்தனர.் �.�. 320 இல்
ஆட�்ெசய்த சந்�ர�ப்த ெமளரியர ் அரசைவ�ல்
� ி �



�ேரக்க நாட�் மன்னன் ெச�க்கஸ் நிேகதர ் அைவ�ல்
அர� ��வராக இடம்ெபற்��ந்தவர ் ெமகஸ்தனீஸ்.
இவர ் ெதன்னகத்�ல் நிைலெபற்��ந்த அர�கள் பற்�
�க�ரிவாக தன� ��ப்�களில் எ���ள்ளார.்

ஸ்�ேராபா எ�ம் ேராமானிய பயணி தன் �ற்��ப்�ல்
ேராமா�ரி�ல் அகஸ்டஸ் ேபரர�க்� பாண்�ய மன்னன்
��வர ் ஒ�வைர அ�ப்�ய ெசய்��ைன
��ப்���றார.் இேத ேபான்� �ளினி (�.�. 75) பாண்�
மன்னன் மற்�ம் பாண்�யரின் தைலநகர ் ம�ைரக்
��த்� ��ப்ெப���ள்ளார.் ேம�ம், �.�, 130 ஆம்
ஆண்�ல் தால� என்பவ�ம் ம�ைரைய
பாண்�யரக்ளின் தைலநகர ்என்� ��ப்�ட�்ள்ளார.்

ெகள�ல்யர ் தன� அரத்்தசாஸ்�ரம் எ�ம் ��ல் வட
இந்�யா மற்�ம், ெதன்னிந்�யா�ல் நில�ய வணிக
பரிமாற்றம் பற்� ��ைக�ல் பாண்�ய நாட�்ல்
�ைள�ம் நன்�த்�கள் ��த்�ம், மஸ்�ன்
என்றைழக்கப்ப�ம் ஆைட ��த்�ம் எ���ள்ளார.்
இ�ேபாலேவ, வான�யல் அ�ஞர ் வராக��ரர ் தன�
��கத்சம்�ைத�ல் பாண்�ய அரைச பற்�
���ள்ளார,் �கழ்ெபற்ற வடெமா� க�ஞர ்காளிதாசர்
தன் காப்�யத்�ல் மன்னன் ர�வால் ஆட�் ெசய்யப்படட்
ஒ� ப��யாக பாண்�ய அர� �ளங்�ற்� என்�
��ப்�ட�்ள்ளார.்

அேசாகரின் 2 மற்�ம் 13 ஆம் பாைறக் கல்ெவட�்கள்
ெதன்னகத்�ல் ேசாழ, பாண்�ய, சத்ய�த்ர மற்�ம்
ேகரள�த்ர அர�கள் இ�ந்தன என்� ��ப்���ன்றன.
இேத கால கடட்த்ைதச ் சாரந்்த ம�ைரப் ப���ல்
�ைடக்கப் ெபற்�ள்ள த��க் கல்ெவட�்களில் ம�ைர
மற்�ம் பாண்�ய மன்னன் ெந�ஞ்ெச�யன் ��த்�ம்
��ப்�கள் காணப்ப��ன்றன.

ம�ைர�ல்	சமணம்
கரந்ாடகா மாநிலத்��ள்ள சரவணெபலேகாலா எ�ம்
இடத்�க்� பத்ரபா� தைலைம�ல் இடம் ெபயரந்்த
சமணரக்ளால் ெதன்னிந்�யா�ல் சமணம் பர�ய�
என்� �றப்ப��ற�. ம�ைர�ம் அதைனச ் �ற்��ள்ள
ப��க�ம் சமணரக்ள் தம� தனித்த வாழ்ைவ
ேமற்ெகாள்ளப் ெபா�த்தமான இடங்களாக �ளங்�ன.
ம�ைரையச ் �ற்� அைமந்��ந்த இயற்ைகயான
பாைறக் �ைககைள ேதர�் ெசய்� ��ேய�னர.்
இவ்வா� பாைறகைளக் �ைடந்� ப�க்ைககள்
அைமக்கப்படட் 14 �ைககைள ம�ைரையச ்�ற்� காண
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���ம். இந்த மைலக்�ைக ப��களில் �.�.500 �தல்
�.�.300 வைர�லான எ�த்தைம�ைய�ல் த��க்
கல்ெவட�்கள் காணப்ப��ன்றன, அைவக�ள்
பழைமயான� ஐந்� த��க் கல்ெவட�்கைளக்
ெகாண்� �க�ம் மாங்�ளம் ஆ�ம்,

ெதால்�யல்	களஆய்�கள்
ம�ைரக்� வடக்ேக �ல கற்கால கற்க��க�ம், 20 �.�.
ெதாைல�ல் அைமந்��க்�ம் ஆ��ர ் என்ற ஊரில்
பழங்கற்காலக்க�� ஒன்�ம் இராபரட் ் ��ஸ்�ட்
அவரக்ளால் கண்ெட�க்கப்படட்�.

மத்�ய ெதால்�யல் �ைற�ன் ெதன்னிந்�ய வடட்த்�ன்
ெதால்�யல் கண்காணிப்பாளராக �ைனவர ் ேக.�.
ராமன் பணியாற்�ய ேபா� 1950களின் �ற்ப���ல்
ம�ைர, ��மங்கலம், ேம�ர,் ெபரிய�ளம் ஆ�ய
வடட்ங்களில் �ராமம் �ராமமாக கள ஆய்�கள்
ேமற்ெகாண்� பல ெதால்�யல் இடங்கைள�ம்,
ெதான்ைமச ் �ன்னங்கைள�ம் கண்ட�ந்�
அ�க்ைகயாக சமரப்்�த்�ள்ளார.் அதைனத் ெதாடரந்்�
2006ஆம் ஆண்�ல் �ைனவர ்ேக.இராஜன் மற்�ம் அவர�
மாணவரக்ள் ைவைகந�ப் ப�ைக�ன் ேமற்��ப்�ப்
ப���ல் களஆய்� ேமற்ெகாண்டனர,் ��ப்பாக
�ண்�க்கல் மாவடட்த்��ள்ள தாதகப்பட�் மற்�ம்
�ண்�க்கல் மாவடட்த்��ள்ள ��மான்ேகாம்ைப
ஆ�ய ஊரக்ளில் ெபா� ஆண்�ன் ெதாடக்க
�ற்றாண்�கைளச ் ேசரந்்த ந�கற்கைள கண்ட�ந்�
ெவளிக்ெகாணரந்்தனர,் த�ழ்நா� அர� ெதால்�யல்
�ைற ைவைகந�க்கைர�ல் 1987ஆம் ஆண்�
ேமற்ெகாள்ளப்படட் களஆய்�களில் உத்தமபாைளயம்
வடட்த்��ள்ள எல்லப்பட�் என்ற ஊரில் இ�ம்�
உ�க்�ம் ெதா�ற்�டப் ப�� ெவளிக்ெகாணரப்படட்�.
இதைனத் ெதாடரந்்� அண்ைம�ல் மத்�ய ெதால்�யல்
�ைறயால் ைவைகந�க் கைர�ன் இ�ம�ங்��ம்
உள்ள 293 ஊரக்ளில் கள ஆய்� ேமற்
ெப�ங்கற்காலத்தா�கள், கல்ெவட�்கள், �ற்பங்கள்,
ந�கற்கள், பண்ைடய வாழ்�டப்ப��கள் ேபான்றைவ
கண்ட�யப்பட�் �ைறயாக ஆவணப்ப�த்தப்படட்ன.
அண்ைமக் கண்���ப்�கள் மற்�ம் ஏற்கனேவ கள
ஆய்� நடந்த இடங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்படட் ம�
ஆய்�களின் ���கைள உள்ளடக்�ய இ� இ�வைர
அ�யப்படாத ��ய கண்���ப்�கைள
ெவளிக்ெகாணரந்்தன.

ெதால்�யல்	அகழாய்�கள்
� �
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இந்�யா ��தைல அைடவதற்� �ன் அெலக்சாண்டர்
ரீயா என்பவரால் ெப�ங்கற்கால தா�ப் ப��கள்
ெகாண்ட இடங்களான ம�ைர �ற்�ர ் ப��களான
பரைவ மற்�ம் அ�ப்பான��ல் அகழாய்�கள்
ேமற்ெகாள்ளப்படட்ன. அதன்�ற� இப்ப���ன்
ெதான்ைம உணரந்்� மத்�ய ெதால்�யல் �ைற 1976
ஆம் ஆண்�ல் �.கல்�ப்பட�்�ல் �ைறயான
அகழாய்�ைன ேமற்ெகாண்ட�. இதைனத் ெதாடரந்்�
த�ழக ெதால்�யல் �ைற ேகாவலன் ெபாடட்ல் (197980),
அழகன்�ளம் (198687, 199091, 199293, 199495, 199667, 199798,
201415, 201617) மற்�ம் மாங்�ளம் (200607) ேபான்ற
ப��களில் அகழாய்�ைன ேமற்ெகாண்ட�.
அவ்அகழாய்�களில் ைவைக ந� வங்கக் கட�ல்
கலக்�ம் ப���ல் உள்ள அழகன்�ளம் அகழாய்�
�க்�யத்�வம் ெகாண்ட� ஆ�ம், இந்த ஆய்�ல் சங்க
கால பாண்�ய �ைற�கப் படட்ணமாக அழகன்�ளம்
�ளங்���ந்தைம கண்� ��க்கப்படட்�.

�ழ��ல்	ெதால்�யல்	அகழாய்�கள்
அண்ைம�ல் த�ழர ்பண்பாட�் �கழ் பரப்� வ�ம் �ழ�
அகழாய்� ப��யான� 110 ஏக்கர ்நிலப்பரப்�ற்� ேமல்
அ�க �ைத�ல்லாமல் ெதன்னந்ேதாப்�களால்
பா�காக்கப்பட�் 9 51’29“” வடக்� அடச் ேரைகக்�ம், 98
11’69“” �ழக்� �ரக்்க ேரைகக்�ம் இைடேய அைமயப்
ெபற்�ள்ள ஒ� ெதான்ைம நகரிய ����ப்� மற்�ம்
ெதா�ற்�டப் ப�� ஆ�ம்.

த�ழகத்�ன் ஒ� ேகா�ல் நகரமாக �க�ம் ம�ைர
ெந�ஞ்சாைல வ�ேய �ழக்� ெதன்�ழக்காக 13 �.�.,
ெதாைல�ல் �ழ� அைமந்�ள்ள�. �ழ� அகழாய்�ப்
பணி இடத்�ன் வடக்ேக 2 �.�. ெதாைல�ல் ைவைக
ஆ� ெசல்�ற�. �ழக்� ப���ல் உள்ள மண�ர்
�ராமத்�ன் வடக்�ல் ஒ� கண்மாய் அைமந்�ள்ள�.
வட�ழக்�ல் உள்ள இயற்ைக நீரந்ிைல
காட�்யளிக்�ன்ற�, இ� ேபாலேவ அகரம் என்�ம் ஊர்
�ழ��ன் ெதன்�ழக்ேக அைமந்�ள்ள�. ேமற்ேக
ெகாந்தைக என்�ம் ஊர ்ஓர ்எல்ைலயாக �ளங்��ற�.
இவ்வா� �ற்��ள்ள அைனத்� ப��க�ம் தரணிகள்,
கண்மாய்கள் என இயற்ைக அரண்களாக ெபற்�
வரலாற்� ெதாடக்க கால �தல் சமகாலம் வைர மனித
வா�டத்�ற்� உகந்ததாக �கழ்�ற�.

�ந்ைதய ஆண்�களில் ( 201415, 201516 மற்�ம் 201617)
இப்ப���ல் மத்�ய ெதால்�யல் �ைற�ல் அகழாய்�
�ரி�, ெபங்க�ர ் �ரி� அகழாய்� ேமற்ெகாண்ட�.
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�ழ��ன் நான்காம் மற்�ம் ஐந்தாம் கடட்
அகழாய்�கைள த�ழக அர� ெதால்�யல் �ைற
�ைறேய 201718 மற்�ம் 201819 ஆம் ஆண்�களில்
ெசயல்ப�த்� வ��ற�. இந்த அகழ்வாய்�களில்
இப்ப���ல் �ைதந்�ள்ள கடட்டப்ப��ைய�ம்,
அ�ம்ெபா�டக்ைள�ம் ெவளிக்ெகாண�ம் வண்ணம்
ெப�ம்பரப்� அகழாய்� ெதாடரந்்� நடந்� வ��ற�.
ஐந்தாம் கடட் �ழ� அகழாய்வான�
�ைறப்ப�த்தப்படட் �ைற�ல் ேநரத்்��டன் நடந்�
வ��ற�.

�ழ�	அகழாய்�ன்	�தன்ைமத்	தர�கள்	(201718)

நான்காம் கடட் அகழாய்�ல் 5820 அ�ம்ெபா�டக்ள்
ெவளிக்ெகாணரப்பட�்ள்ளன இைவ பண்ைடய
பண்பாடை்ட ெவளிக்ெகாண�ம் வைக�ல் ெசங்கற்
கட�்மானங்கள், ��மண் உைறக் �ண�கள், மைழ நீர்
வ��ம் வைக�ல் �ரல்களால் அ�த்� பள்ளம் இடப்படட்
அைமப்ைபக் ெகாண்ட �ைர ஓ�கள் ேபான்றைவயாக
காணப்ப��ன்றன.

ேம�ம், அ�ம்ெபா�டக்�ம் �ைல உயரந்்த தங்க
அணிகலன் ப��கள், உைடந்த ப��கள், ெசப்�
ெபா�டக்ள், இ�ம்� க�� பாகங்கள், ��மண்
ெசாக்கடட்ான் காய்கள் வடட் ெசல்கள், ��மண்
காதணிகள், கண்ணா� மற்�ம் �ைல உயரந்்த மணி
கற்கள் (அேகட ் ��பவளம், ஸ்ப�கம்) அக்கால
மடப்ாண்ட ஓ�கள் (க�ப்� �வப்�, க�ப்�, �வப்� �ச�்
மடக்லப் ப��கள்) ெரளலடட்ட ் மடப்ாண்டங்கள்
அரட�்ன் ஓ�கள் ஆ�யன�ம் ெவளிக் ெகாணரப்படட்ன.

ெப�ம்பாலான மடப்ாண்டங்களில் �றல்க�ம்,
����க�ம், வ�வங்க�ம் காணப்படட்ன. இைவ
��வதற்� �ன்�ம் �ன்�ம் ெபா�க்கப்படட் நிைல�ல்
உள்ளன. இவ்வகழாய்�ல் கணிசமான எண்ணிக்ைக�ல்
(50க்�ம் ேமற்படட்) த�� (த�ழ் �ரா�) எ�த்�க்கள்
ெபா�க்கப்படட் மடக்ல �ண்�கள்
கண்ெட�க்கப்படட்ன. இப்ெபா�டக்ள் வா�லாக �ழ�
ப���ல் பண்ைடய காலத்�ல் த�ழர ் நாகரிகம்
வளரச்�் அைடந்த நிைல�ல் இ�ந்த�ம், இப்ப��
ம�ைர�ன் �ழக்� �ைச நீட�்யாக �ளங்���க்க
என்ப�ம் �லனா�ற�. எனேவ, �ழ��ல் மைறந்�ள்ள
ெதால்ெபா�டக்ைள ெவளிக்ெகாணர ேவண்�ய�
காலத்�ன் ேதைவ என்பைத க�த்�ற்ெகாண்� வ�ம்
காலங்களில் த�ழ் ச�தாயத்�ல் ெதான்ைம �க்க
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பண்பாட�் ெசல்வங்கைள ெவளிக்ெகாண�ம் வைக�ல்
அகழ்வாய்�கள் ெதாடரந்்� ேமற்ெகாள்ளப்பட உள்ளன.
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த�ழகத்�ல்	நில�ய
சங்ககால	பண்பாட்�
வரலாற்றாய்�ல்	�
��ப்��ைன
பழந்த�ழர ் பண்பாட�்ன் �றப்பம்சங்கைள உலக
அரங்�ல் நிைல நி�த்�ம் ேநாக்ேகா�, த�ழ்நா� அர�
ெதால்�யல் �ைற, �ழ� அகழாய்�ன் ேபா�
ேசகரிக்கப்படட் ெதால்ெபா�டக்ைளப் �கழ்ெபற்ற
அ��யற்�டங்க�க்� அ�ப்� ஆய்� ���கைளப்
ெபற்�ள்ள�. அவ்வா� ெபறப்படட் ஆய்� ���கைளத்
ெதால்�யல் அ�ஞரக்ள் ெகாண்ட �� ஆராய்ந்� தன�
க�த்�க்கைளத் ெதரி�த்�ள்ள�. அதன்
�றப்�க்��கள் இங்� ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன.
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2600	ஆண்�கள்	பழைம
வாய்ந்த	�ழ�	பண்பா�
�ழ��ல் 2018ஆம் ஆண்� ேமற்ெகாள்ளப்படட் நான்காம்
கடட் அகழாய்�ன்ேபா� ேசகரிக்கப்படட் ஆ� கரிம
மா�ரிகள் அெமரிக்க நாட�்ன் �ேளாரிடா மாகாணம்,
�யா� நகரத்�ல் அைமந்�ள்ள, �டட்ா ப�ப்பாய்�
ேசாதைன ஆய்வகத்�ற்� (Beta Analytic Testing Laboratory)
அ�ப்பப்படட்ன ப�ப்பாய்�ற்� அ�ப்ப மா�ரிகளில்
அ�கபடச்மாக 353 ெச.�. ஆழத்�ல் �ைடக்கப்ெபற்ற
கரிமத்�ன் காலம் �.� 580 என்� கணக்��
ெசய்யப்படட் ஆய்வ�க்ைக �ைடக்கப்ெபற்�ள்ள�
இக்காலக்கணிப்�ன்ப� �.�. 6ஆம் �ற்றாண்� �தல்
�.�. 1ஆம் �ற்றாண்� வைர வளைமயான பண்பா�
ெகாண்ட ப��யாக �ழ� �ளங்���க்க ேவண்�ம்
எனத்ெதரி�ற�
இந்த ஆய்� ���கைள கவனமாக ஆய்� ெசய்த �ரபல
ெதால்�யல் அ�ஞர ் ேபரா�ரியர ் கா.இராஜன்
பழந்த�ழரின் ெதான்ைம ெதாடரப்ாக இ�வைர
நில�வந்த �ல ேகள்�கள் மற்�ம் க��ேகாள்க�க்�
உ��யான �ைடகள்/சான்�கள் தற்ேபா�
�ைடத்�ள்ளன என்� க���றார ் ��ப்பாக
த�ழ்நாட�் நகரமயமாதல் �.�. 3 ஆம் �ற்றாண்�
வாக்�ல்தான் ெதாடங்�ய� என இ�வைர க�தப்பட�்
வந்த� ஆனால் தற்ேபா� �ைடக்கப் ெபற்�ள்ள
சான்�களின் �லம் ைவைக கடற்கைர�ல்
நகரமயமாதல் �.�. 6 ஆம் �ற்றாண்�
�ற்றாண்���ந்� ெதாடங்��ற� என்ப�
ெதளிவா�ற�
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இேத காலகடட்த்�ல்தான் வட இந்�யா�ன் கங்ைக
சமெவளி ப����ம் நகரமயமாதல் ெதாடங்�ய�
என்ப� ��ப்�டத்தக்க�.

அேதேபால் இ�வைர த�ழ்�ரா� எ�த்� வ�வத்�ல்
காலம் �.�. 5 �ற்றாண்� என அழகன்�ளம்,
ெகா�மணல், ெபா�ந்தல் அகழாய்�களின்ப�
க�தப்பட�் வந்த�. எனி�ம், தற்ேபா� �ைடத்��க்�ம்
�ழ� அகழாய்� �ைடத்த அ��யல் ரீ�யான
காலக்கணிப்�கள் த�ழ்�ரா��ன் காலம் ேம�ம்
�றாண்�கள் (�.�. 6ஆம் �ற்றாண்�) பழைம
வாய்ந்த� என்�ம் ���க்� நம்ைம இட�்ச ்ெசல்�ற�.

எ�த்� ெபா�ப்� ெபற்ற பாைன ஓ�கள்
�ைடக்கப்ெபற்�ள்ள�ன் �லம் �.�. 6ஆம்
�ற்றாண்டள�ேலேய த�ழகம் எ�த்த�� ெபற்ற
ச�கமாக �ளங்��ள்ளைத நிைலநி�த்த ���ற�
எ�த்த�� ெதாடங்�ய காலம் �.�.3ஆம் �ற்றாண்�
என்� இ�வைர க�தப்பட�் வந்த�. இக்க�த்தாக்கத்�ல்
ெப�ம் மாற்றத்ைத �ழ� ஆய்� ���கள்
ஏற்ப�த்��ள்ளன என்றால் �ைகயாகா�.

��வள்�ர ் மாவடட்ம் அத்�ரம்பாக்கம் அகழாய்�ல்
கண்ட�யப்படட் �தற்கடட் பைழயகற்கால (Lower
Palaeolithic) க��கள் 15 இலடச்ம் ஆண்�கள் என்�ம்,
இரண்டாம் கடட் பைழயகற்கால(Middle Palaeolithic)
க��கள் 3 ,85, 000 ஆண்�கள் பழைமயான� என்�ம்,
கற்க��கைள கா�ேமாெசனிக்நி�க்ைலடட் ்எனப்ப�ம்
இய�லக ��ப்பரப்�ல் ஒளி ஆய்� (Cosmogenic – Nuclide
Burial Dating Method) ெசய்த�ல் இக்கால ���கள்
ெபறப்படட்ன என�ம் ஆய்�கள் ெதரி�க்�ன்றன.
அேதேபான்� �ண்கற்காலத்ைதச ் (Microlithic/ Mesolithic
Period) ேசரந்்த கற்காலக் க��கள் ��ெநல்ேவ�ப்
ப����ம், ைவைக மற்�ம் �ண்டா� ஆற்�ப்
ப�ைககளி�ம், ��யகற்காலப் (Neolithic Culture)
பண்பா�களின் க��கள் த�ழகத்�ன் வடக்�,
வடேமற்�ப் ப��களில் ��ப்பாக தரம்�ரி,
��ஷ்ண�ரி, ��வண்ணாமைல, ேவ�ர்
மாவடட்ங்களில் �ைடத்�ள்ளன. அதன் அ�த்தக் கால
கடட்மான இ�ம்�க் காலத்ைதச ் சாரந்்த ேசலம்
வடட்ாரத்��ள்ள மாங்கா� மற்�ம் ெத�ங்க�ர்
ஊரக்ளி�ள்ள ெப�ங்கற்பைட ஈமச�்ன்னங்களில்
கண்ட�யப்படட் மா�ரிகளி��ந்� இ�ம்� காலம் �.�.
2000 என காலக்கணக்�� ெசய்யப்பட�்ள்ள�.
ஆ�சச்நல்�ர ் ��மக்கள்தா� அகழாய்�ல் இ�ந்�
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ேசகரிக்கப்படட் கரிமம் காலக் கணக்��
ெசய்யப்படட்�ல் இதன் காலம் �.�. 8ஆம் �ற்றாண்�
என்� வைரயைற ெசய்யப்பட�்ள்ள�. தற்ேபா� �ழ�
அகழாய்� ேசகரிக்கப்படட் ஆ� கரிம ப�ப்பாய்�களின்
���கள் �ழ��ன் �.�.6ஆம் �ற்றாண்� என்�
ெதரியவ��ற�.

அண்ைமக் கால அகழாய்�க�ம், அ��யல்ரீ�யான
காலகணிப்�க�ம், த�ழ்நாட�்ல் ஏறத்தாழ 15 இலடச்ம்
ஆண்�களாக மக்கள் வாழ்ந்� வ��ன்றனர ் என்ப�ம்,
தற்ேபாைதய �ழ� ஆய்�கள் �லம் த�ழகத்�ன்
ெதாடக்க கால வரலா� காலத்�ல் (Early Historic Period)
�.�.6ஆம் �ற்றாண்டள�ல் மக்கள் எ�த்த��
ெபற்��ந்தனர ்என்ப� உ��யா�ற�.

  

ேவளாண்	ச�கம்	மற்�ம்	கால்நைட	வளர்ப்�
�ழ� அகழாய்�ல் ெவளிக்ெகாணரப்படட்
�லங்�களின் 70 எ�ம்�த் �ண்�களின் மா�ரிகள்,
அ��யல் அ�ப்பைட�ல் ப�ப்பாய்� ெசய்வதற்�
�ேன��ள்ள ��கைல மற்�ம் ஆராய்ச�்
நி�வனமான ெடக்கான் கல்�ரிக்� அ�ப்பப்படட்ன.

இந்த எ�ம்�த் �ண்�கள் ப�ப்பாய்�ன் தன்ைமக்ேகற்ப
வைகப்ப�த்தப்படட்�ல் இைவ ���ள்ள காைள,
எ�ைம, ெவள்ளா�, கைலமான், காட�்ப்பன்� மற்�ம்
ம�ல் ஆ�ய உ�ரினங்க�க்�ரியைவ என்�
அைடயாளம் காணப்பட�்ள்ளன.
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இவற்�ல் ���ள்ள காைள, ப�, எ�ைம, ெவள்ளா�
ஆ�ய �லங்�னங்கள் 53 சத�தம் இடம்ெபற்�ள்ளன.
எனேவ, இவ்�லங்�னங்கள் ேவளாண்ைமக்�
உ��ைண ெசய்�ம் வைக�ல் கால்நைடகளாக
வளரக்்கப்பட�்ள்ளன எனக் க�தலாம்.

கைலமான், ெவள்ளா�, காட�்ப்பன்� ேபான்ற
�லங்�களின் �ல எ�ம்� மா�ரிகளில் ெவட�்த்
த�ம்�கள் காணப்ப��ன்றன என்� ஆய்�ல்
��ப்�ட�்ள்ளதால், இவ்�லங்�னங்கைள அக்கால
மனிதரக்ள் உண�ற்காகப் பயன்ப�த்��ள்ளனர்
என்ப� ெதரிய வ��ற�.

இப்ப�ப்பாய்� ���கள் �லம் சங்காலச ் ச�கம்,
ேவளாண்ைமைய �தன்ைமத் ெதா�லாகக்
ெகாண்���ந்தேதா�, கால்நைட வளரப்்ைப�ம்
ேமற்ெகாண்��ந்த� என்ப� ெதளிவா�ற�. இனி
வ�ங்காலங்களில் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் அகழாய்�ன்
ேபா� ேசகரிக்கப்ப�ம் மகரந்தம் மற்�ம் ைபடே்டா�த்
ேபான்ற தாவர�யல் மா�ரிகைள �ைறயாக
ப�ப்பாய்� ெசய்வதன் �லம் ��தல் ெதளி� ெபற
���ம்.
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கட்�மானப்
ெபா�ட்களின்
ப�ப்பாய்�
�ழ� அகழாய்� கண்ட�யப்படட் ெசங்கற்கள்,
�ண்ணாம்�ச ் சாந்�, �ைர ஓ�கள் மற்�ம்
��மண்ணாலான உைற�ணற்�ன் �ச�் ஆ�யவற்�ன்
மா�ரிகள் ேவ�ர ்ெதா�ல்�டப் பல்கைலக்கழகத்�க்�
ஆய்�க்காக அ�ப்பப்படட்ன. இைவ ஒவ்ெவான்��ம்
��க்கா மண், �ண்ணாம்�, இ�ம்�, அ��னியம்
மற்�ம் ெமக்னீ�யம் ேபான்ற கனிமங்கள்
காணக்�ைடக்�ன்றன. அவற்�ன் கலைவ மற்�ம்
தன்ைம ��த்� �ரிவான அ�க்ைக ெபறப்பட�்ள்ள�.

ெசங்கல் மற்�ம் �ைர ஓ�களில் 80 சத�தத்�ற்�ம்
அ�கமாக ��க்கா�ம், �ைணப்�க் காரணியாக
அ�கள� (7%) �ண்ணாம்�ம் கலந்�ள்ளைத�ம்
�ண்ணாம்�ச ் சாந்�, 97 சத�தம் �ண்ணாம்�
ெகாண்��ந்தைத�ம், உற்� ேநாக்�ம் ெபா��
அக்காலகடட் மக்கள் �கத் தரமான கட�்மான
ெபா�டக்ைள பயன்ப�த்� உள்ளனர ் என்ப�
ெதரியவ��ற� ேமற்ப� �ண்ணாம்� சாந்�ல் 97
சத�தம் �ண்ணாம்� இ�ப்பதாக ஆய்வ�க்ைக�ல்
ெதரி�த்��ப்பதால் �க�ம் வ�ைமயாக இன்�வைர
நீ�த்� இ�ப்பதற்� இ�ேவ சான்றா�ம்
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கட்டட	ெதா�ல்�ட்பம்
த�ழ்நா� அர� ெதால்�யல் �ைற�ன் இரண்� கடட்
அகழாய்�களில் ��ய அள�லான ெசங்கல்
கட�்மானங்கள் ெவளிப்ப�த்தப்பட�்ள்ளன. இரண்டாம்
கடட் அகழாய்�ல் 13 �டட்ர ் நீள�ள்ள �ன்� வரிைச
ெகாண்ட �வர ் ஒன்� ெவளிப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�.
இச�்வரில் 38X23X23x6 அள� மற்�ம் 38x26x6 அள�
ெகாண்ட இரண்� �தமான ெசங்கற்கள்
பயன்ப�த்தப்பட�்ள்ளன.

ெசங்க�ன் அகலம் மட�்ேம ��� மா�பட�்
இ�க்�றேத த�ர நீளம் மற்�ம் த�மன் ஆ�யைவ ஒேர
அள�ல் உள்ள� ��ப்�டத்தக்க�.

இைவ த�ழகத்�ல் சங்ககாலத்ைதச ் சாரந்்த �ற
ெதால்�யல் இடங்களில் காணப்ப�ம் ெசங்கற்கைளப்
ேபால்1:4:6என்ற ��தாசச்ார அள�ேலேய
காணப்ப�வதால் அக்காலகடட்த்�ல் கட�்மானத்�ல்
காணப்ப�ம் ெதா�ல்�டப்த்ைத உய்த்� உணரலாம்.

�ல ப��களில் தைரத்தளம் கண்ட�யப்பட�்ள்ள�.
நன்� சன்னமான களிமண்ைணக் ெகாண்� தைரத்தளம்
அைமத்�, ெசங்கற்கைள ெகாண்ட பக்கச�்வரக்ைள
எ�ப்��ள்ளனர.் �ண்கள் நட�் ேமற்�ைர அைமக்க
ஏற்ப�த்தப்படட் �ைளகள் கண்ட�யப்பட�்ள்ளன.
இத்�ண்கள் மரத்தால் ெசய்யப்பட�்�க்க ேவண்�ம்.
ஆனால், அதற்கான சான்�கள் அகழாய்�ல் �ைடக்க
ெபற�ல்ைல. எனி�ம், அகழாய்�ல் இ�ம்� ஆணிகள்
கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ளைத ைவத்� சடட்ங்கைள
ெகாண்� ெபா�த்��க்க ேவண்�ம் என்� க�தலாம்.
ஒ� ப���ல் ஏராளமான �ைர ஓ�கள் சரிந்� ��ந்�
அதற்கான அைடயாளங்கள்
ஆவணப்ப�த்தப்பட�்ள்ளன. இக்�ைர ஓ�களின்
தைலப்ப���ல் இரண்� �ைளகள் காணப்ப��ன்றன.
மரசச்டட்ங்கைளக் ெகாண்� அைமக்கப்படட்
ேமற்�ைர�ன் �� ���ந்� ேமலாக ��மண்ணாலான
�ைர ஓ�கள் ேவயப்பட�்�ப்ப�டன், அைவ �ேழ
�ழாமல் இ�க்க அத்�ைளகளில் நார ் அல்ல� க��
ெகாண்� கட�் இ�க்க வாய்ப்�ள்ள�. ேமற்�ைர ��
��ம் மைழநீர ் எளி�ல் �ேழ வ�ம் வைக�ல், �ைர
ஓ�களில் �ரல்களால் �க அ�த்� உ�வாக்கப்படட்
நீரவ்��ம் பள்ளங்கள் காணப்ப��ன்றன. இந்த
அைமப்�கைள சங்க காலத்�ல் நில�ய வளரந்்த
ச�கத்�ன் அைடயாளமாக பாரக்்கலாம்.
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தற்ேபா� அகழாய்�கள் ெதாடரந்்� நடந்�வ��ன்றன.
ெசங்கல் கட�்மானங்கள் ��ைமயாக ெவளிப்ப�த்த
�ன்னர,் கட�்மானத்�ன் பயன்பா� ��த்�
��ைமயாகத் ெதரியவ�ம்.

இந்�யா�ல் �ைடக்கப்ெபற்ற வரிவ�வங்களில்
காலத்தால் \ ெதான்ைமயான� 4,500 ஆண்�கள் பழைம
வாய்ந்த �ந்�ெவளி வரிவ�வங்களா�ம் �ந்�ெவளிப்
பண்பா�ம் த�ழ்�ரா� எ�த்�க்கள் ேதான்�யதற்�
இைடப்படட் காலத்�ல் ஒ� வரிவ�வம் இ�ந்த�.
அவ்வரிவ�வத்�ைன ஆய்வாளரக்ள் ����கள் என்�ம்
அைழக்�ன்றனர.் இவற்ைற சாதாரண �றல்கள் என்�
�றந்தள்ளி�ட இயலா�. ஏெனனில், இைவ �ந்�ெவளி
வரிவ�வத்�ன் நீட�்யாக�ம் த�ழ்�ரா�
எ�த்�க்களின் �ன்ேனா�யாக�ம் இ�க்கேவண்�ம்.
�ந்�ெவளி எ�த்�க்கள் ேபான்ேற இவற்ைற
ப�த்த�த�ம் ��ைம ெபற�ல்ைல. ெசப்�க்கால
பண்பாட�்�ம் அதன் ெதாடரச்�்யாக ெப�ங்கற்காலப்
பண்பாட�்ன் இக்����கள் �ைடக்�ன்றன.

இத்தைகய ����கள் க�ப்��வப்� பாைன ஓ�களில்
காணப்ப�வ� ��ப்�டத்தக்க�. இ�ம்�க்காலத்�ல்
ஊர ் இ�க்ைககளி�ம், ெப�ங்கற்கால ஈமசச்டங்�
களி�ம் காணப்ப��ன்றன.

த�ழகத்�ல் ஆ�சச்நல்�ர,் ெகாற்ைக, அழகன்�ளம்,
ெகா�மணல், க�ர,் ேதரி�ேவ�, உைற�ர,் மாங்�ளம்,
ேப�ர ் ேபான்ற �ற ெதால்�யல்சார ் இடங்களில்
ேமற்ெகாள்ளப்படட் அகழாய்�களி�ம் ����கள்
ெகாண்ட பாைன ஓ�கள் �ைடத்�ள்ளன. த�ழகம்
மட�்�ன்� இலங்ைக�ல் �சமஹரம, கந்தேராைட,
மாந்ைத ரி�யகாமா ேபான்ற ஊரக்ளி�ம் இ�ேபான்ற
����கள் �ைடத்�ள்ளன. இந்�ய
�ைணக்கண்டத்�ல் த�ழகத்�ல் இைவ பரந்த அள�ல்
ேசகரிக்கப்பட�்ள்ளன. அ��ம் ��ப்பாக
ெதன்னிந்�யா�ல் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ள
����களில் 75 சத�தம் த�ழகத்�ல்
�ைடக்கப்ெபற்றைவ என்ப� �றப்பா�ம்.

த�ழ் �ரா�க்� �ந்ைதய வரிவ�வமாக �ளங்�ய
����கள் ெப�ங்கற்கால மற்�ம் இ�ம்�க் கால
மக்களின் எண்ணத்ைத �ர�ப�க்�ம் எ�த்�
வ�வமா�ம். �ழ� அகழாய்�ல் கண்ெட�க்கப்பட�்
இத்தைகய �றல்கள் ெபா�த்த 1,001 பாைன ஓ�கள்
இ�ம்�க் காலம் ெதாட�் இப்ப���ல் மக்கள் வாழ்ந்�
வ��ன்றனர ்என்பைத உணரத்்��ன்றன.



   

  

த�ழ்நாடை்டப் ெபா�த்தவைர ����க�க்� அ�த்�
காணக்�ைடக்�ன்ற வரிவ�வம் த�ழ்�ரா� எ�த்�
வ�வம் ஆ�ம் என்� பண்ைடத் த�ழ் எ�த்�க்கள்
என்�ம் ஆய்வாளரக்ள் ��ப்���ன்றனர.் த�ழகத்�ல்
வரலாற்� ெதாடக்க காலத்ைத சாரந்்த இடங்களில்
நைடெபற்ற அகழாய்�களில் த�� (த�ழ்�ரா�)
எ�த்�ப் ெபா�ப்� பாைன ஓ�கள்
�ைடக்கப்ெபற்�ள்ளன. த�� எ�த்�க்கள்
ெபா�க்கப்படட் ேமா�ரங்கள் �ந்ைதய
அகழாய்�களில் கண்ெட�க்கப்படட்ன. த�ழகத்�ல் 32
க்�ம் ேமற்படட் ஊரக்ளில் சங்ககாலத்ைதச ் சாரந்்த
த�ழ்�ரா� எ�த்�ப்ெபா�க்கப்படட் 110 கல்ெவட�்கள்
கண்ட�யப்பட�்ள்ளன. இைவ பத்ம� ஐராவதம்
மகாேதவன் அவரக்ளால் ப�த்த�யப்பட�் �லாக
ெவளி�டப்பட�்ள்ளன. �ழ� அகழாய்� த��
(த�ழ்�ரா�) எ�த்�ப்ெபா�க்கப்படட் 56 பாைன
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ஓ�கள் த�ழ்நா� அர� ெதால்�யல் �ைற
ேமற்ெகாண்ட அகழாய்�ல் மட�்ம்
ேசகரிக்கப்பட�்ள்ளன.

இவற்�ல் ��ரன் ஆதன், ஆதன் ேபான்ற
ஆடெ்பயரக்�ம், ��ைமெபறாத �ல எ�த்�க்க�டன்
��ய உைடந்த பாைன ஓ�க�ம்
�ைடக்கப்ெபற்�ள்ளன இ�ல் வ�ம் ”ஆதன்” என்ற
ெபயர ் ”அதன்” என்� ��ப்�டப்பட�்ள்ள�. காலத்தால்
�ந்�ய த��ல் (த�ழ் �ரா��ல்) உ�ர�்�ல்
வ�வத்���ந்� உ�ரெ்ந�ைல ேவ�ப�த்�க் காடட்
ஒ�க்���� இ�ம் வழக்கம் இல்ைல என்பைத
கா.இராஜன் தம� Early Historic Writing System : A Journey from
Graf�iti to Brahmi என்ற ��ல் ெதளி�ப�த்��ள்ளார.்
இந்நிைல உ�ர ் எ�த்�க்களி மட�்ேம
காணப்பப��ற�. எனேவ, �ழ� த�� (த�ழ்�ரா�)
எ�த்� ெபா�ப்�கள் காலத்தால் �ந்�யைவ என்பைத
நம� உணரத்்��ன்றன.
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சங்க	கால	மக்களின்
எ�த்த��
இவ்ெவ�த்�கள் பாைன�ன் க�த்�ப்ப���ன் �ழ்
ெபா�க்கப்பட�்ள்ளன. ெபா�வாக இ எ�த்�ப்
ெபா�ப்�கைள ெப�ம்பா�ம் பாைன வைன�ம்ேபா�
ஈரநிைல�ல் எ��வ� அல்ல� பாைன உலரந்்த �ன்னர்
�ரை்மயான ெபா�ைளக் ெகாண்� எ��வ�ம்
மரபா�ம். பாைன வைன�ம்ேபா� பாைன ெசய்ேவார்
மட�்ேம எ�த வாய்ப்�ள்ள�. �ழ��ல்
�ைடக்கப்ெபற்�ள்ள ெப�ம்பாலான த��
(த�ழ்�ரா�) எ�த்�ப்ெபா�ப்�கள் பாைன வைனந்�
உலரந்்த �ன்னர ் ெபா�க்கப்படட்ைவயாக
காணப்ப��ன்றன. பாைன ஓ�களில் எ�தப்படட்
எ�த்�கள் ஒேர எ�த்தைம��ல் இல்லாமல்
ெவவ்ேவறான எ�த்தைம��ல் உள்ளதால், இவற்ைற
பாைன�ன் உரிைமயாளரக்ள் ெபா�த்��க்க
வாய்ப்�ள்ள�. அதன�ப்பைட�ல், அக்கால மக்கள்
�.�.6ஆம் �ற்றாண்டள�ேலேய எ�த்த��
ெபற்றவரக்ளாக �ளங்�னர ் என்பைத உ��
ெசய்யலாம்.
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ைக�ைனத்	ெதா�ல்கள்

  

அகழ்வாய்�ல் கண்ெட�க்கப்படட் 17 பாைன ஓ�கள்
அவற்�ல் உள்ள தனிமங்கைளக் கண்ட��ம்
ேசாதைனக்காக இத்தா���ள்ள ைபசா
பல்கைலக்கழகத்�ன் ��அ��யல் �ைறக்� ேவ�ர்
ெதா�ல்�டப் கழகம் �லமாக அ�ப்�ைவக்கப்படட்ன.

  

பாைன ஓ�களில் காணப்படட் கனிமங்கள், பாைறத்
�கள்களின் தன்ைம, ேம�ம் அவற்�ன் பயன்பா�
��த்� ஆய்� ���கள் ெபறப்பட�்ள்ளன.
�ைடக்கப்ெபற்ற, தண்ணீர ் ேசகரிக்க�ம்,
சைமய�க்காக�ம் பயன்ப�த்தப்படட் பாைனகள்
தனித்த பாைன வைன�ெதா�ல்�டப்த்ைதப்
பயன்ப�த்� உள்�ரிேலேய வைனயப்படட்ைவ என்ப�
உள்�ர ் �ன்மா�ரிைய ஒப்�டட்ாய்� ெசய்�
உ��ப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�.

�ழ� அகழாய்� இரண்� இடங்களில் 4 �டட்ர ்அள�க்�
ேமல் �கப்ெபரிய அள�ல் பாைன ஓ�களின்
��யல்கள் கண்ட�யப்படட்ைதக் க�த்�ல் ெகாண்�
�ழ��ல் பாைன வைன�ம் ெதா�ற்�டம்
ெசயல்பட�்�க்க ேவண்�ம் என்ற ���க்� வரலாம்.

அ�த்�, �ழ��ல் �ைடத்த க�ப்� �வப்� பாைன
ஓ�கள் (Black and Red ware) �லவற்�ன் மா�ரிகள்
நிறமாைல�யல் ப�ப்பாய்�(Spectroscopic Analysis)
ேசாதைனக்� உடப்�த்தப்படட்ன அந்த ஆய்�
���களின் �லம் க�ப்��வப்� நிறப்பாைன
ஓ�களின் �வப்� நிறத்�ற்� இ�ம்�ன்
தா�ப்ெபா�ளான ேஹமைடட ் என்பைத�ம், க�ப்�
நிறத்�ற்� கரிமப்ெபா�ள் ஆன கரிைய�ம்
பயன்ப�த்��ள்ள� ெதரிய வ��ற�. இக்க�ப்��வப்�
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நிறப்பாைனகைள1100 ��ரி ெசல்�யஸ்
ெவப்பநிைல�ல் �ட�் உ�வாக்�ம் தனித்தன்ைம
வாய்ந்த ெதா�ல்�டப்த்ைதப் பயன்ப�த்� உள்ளனர.்
�ழ��ல் �ைடத்த மடப்ாண்டங்களின் ெதா�ல்�டப்ம்,
தனிமங்களின் கலைவ, களிமண்ணின் தன்ைம
ஆ�யைவ �.�. 6ஆம் �ற்றாண்���ந்� �.�.2ஆம்
�ற்றாண்� வைர ஒேர மா�ரியாக இ�ந்�ள்ளன என
இத்தா��ன் ைபசா பல்கைலக்கழக அ�க்ைக�ல்
ெதரியவ��ற� �ல பாைன ஓ�களின் மா�ரிகள்
த�ழகத்�ன் �ற ப���ல் உள்ள மண்தன்ைம
ஒத்��ப்ப� �.�. 2ஆம் �ற்றாண்�ற்�ரிய� என்�ம்
ஆய்வ�க்ைக �ளக்��ற�. எனேவ இதன் �லம்
வணிகரக்ள், ெதா�ல் சாரந்்ேதார,் பயணியர ் ஆ�ேயார்
இைடேய நில�ய வணிக பரிமாற்றங்கள்
உ��யா�ன்றன

  



ெநச�

  

இவ்வகழாய்�களில் �ல்கைள �ற்க பயன்ப�ம் தக்களி
(10), �ணிகளில் உ�வ வ�வைமப்�கைள வைரவதற்�
உபேயாகப்ப�த்தப்ப�ம் எ�ம்�லான �ரிய �ைனகள்
ெகாண்ட �ரிைக (20), த��ல் ெதாங்க��ம் க�ங்கல்
மற்�ம் ��மண்ணால் ெசய்யப்படட் �ண்�,
ெசம்�னாலான ஊ�, ��மண்பாத்�ரம் ேபான்ற
ெதால்ெபா�டக்ள் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ளன. இந்�யத்
ெதால்�யல் �ைற ஏற்கனேவ ேமற்ெகாண்ட
அகழாய்�களில் ெவளிப்ப�த்தப்படட் கட�்மானங்கள்
சாயத்ெதா�ற்சாைல இ�ந்ததற்கான சான்�கள் என்�
���ள்ள�.

தற்ேபாைதய அகழாய்�களி�ம் �ைடத்�ள்ள ெநச�
ெதாடரப்ான ெதால்ெபா�டக்ள், இப்ப���ல் ெநச�த்
ெதா�ல் �றந்� �ளங்�யதற்�ச ்சான்� பகர�்ன்றன,
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வாழ்க்ைக	�ைற
த�ழகத்�ல் சங்க காலத்ைத �ள் உ�வாக்கம்
ெசய்வதற்� �தன்ைமச ் சான்�களான கல்ெவட�்,
நாணயம், ெவளிநாடட்வர ்��ப்�கள், இலக்�யம் மற்�ம்
ெதால்ெபா�டக்ள் ஆ�யவற்�ைன �ன்னி�த்� ஆய்�
ேமற்ெகாள்�ம் ேபா�தான் அசச்�கத்�ன்
��ைமயான வாழ்க்ைக �ைறைய அ�ந்� ெகாள்ள
இய�ம்.

  

�ழ� அகழாய்�ல் �ைடக்கப்ெபற்�ள்ள
ெதால்ெபா�டக்ள், அக்கால ச�தாயத்�ைன
�ர�ப�க்�ம் வைக�ல் உள்ளன. அசச்�கம்
ேவளாண்ைம, கால்நைட வளரப்்� ஆ�யவற்�ைன
�தன்ைமத் ெதா�ல்களாக ேமற்ெகாண்��ந்த�.
ேவளாண்ைமக்�த் �ைண �ரி�ன்ற ெதா�லாக இ�ம்�
ெபா�டக்ள் தயாரித்தல், தச�் ேவைல ஆ�யைவ�ம்
இ�ந்�ள்ளன. ேம�ம், அன்றாட ேதைவக�க்�ப்
பயன்ப�ம் பாைன வைனதல், நாகரிக வாழ்க்ைகக்�
ேதைவயான ஆைட ெநய்�ம் ெநச� ெதா�ல் ஆ�யைவ
�க்�ய இடம் ெபற்��ந்தன.
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ம�ப்��
அணிகலன்க�ம்,	ஏைனய
அணிகலன்க�ம்

     

�ழ��ல் ெபண்கள் தங்கைள அலங்கரித்�க் ெகாள்�ம்
தங்கத்�லான ஏ� ஆபரணத் �ண்�கள், ெசம்�
அணிகலன்கள், ம�ப்��க்க மணிகள், 4000க்�ம்
ேமற்படட் கல்மணிகள், கண்ணா� மணிகள், ��
மண்ணாலான மணிகள், சங்� வைளயல்கள், தந்த
வைளயல்கள், பளிங்� கற்களிலான மணிகள் ஆ�ய
ெபா�டக்ள் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ளன. உள்நாட�்ேலேய
தயாரிக்கப்படட், இத்தைகய ம�ப்�� அணிகலன்க�ம்,
ஏைனய அணிகலன்க�ம் சங்க காலச ் ச�கம்
வளைம�டன் இ�ந்ததற்கான சான்�களா�ம்.
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�ைளயாட்�	மற்�ம்
ெபா��	ேபாக்�கள்

     

த�ழ்நாட�் அகழாய்�களில் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ள
�ைளயாட�்ப் ெபா�டக்ள் மற்�ம் ஆடட்க்காய்கள்
அன்ைறய ச�தாயத்�ன் வாழ்க்ைக �ைறைய�ம்,
ெபா��ேபாக்� அம்சங்கைள�ம் �ர�ப�க்�ன்றன.
அகழாய்�ல் �ைடக்கப்ெபற்ற �ைளயாட�்ப்
ெபா�டக்ளில் ெப�ம்பாலானைவ ��மண்ணால்
ஆனைவ. �ழ� அகழாய்�ல் ெபண்கள் �ைளயா�ம்
�ைளயாட�்ப் ெபா�ளான வடட்ச�்ல்�கள் 600
எண்ணிக்ைக��ம் (தற்ேபா�ம் இப்ப���ல்
இவ்�ைளயாட�் ‘பாண்�’ என்ற ெபயரில்
�ைளயாடப்பட�் வ�வ� ��ப்�டத்தக்க�), தாய
�ைளயாட�்க்கான பகைடக்காய்க�ம் �ைடத்�ள்ளன.
��வரக்ள் க�� கட�் �ைளயா�ம் ��மண்ணாலான
வடட்ச�்ற்�கள், வண்� இ�த்� �ைளயா�ம்
வண்�களின் சக்கரங்கள் �ைடத்�ள்ளன. ேம�ம்,
ெபரியவரக்ள் தங்கள் �றைமைய ெவளிப்ப�த்�ம்
வைக�ல் �ைளயா�ம் ச�ரங்க �ைளயாட�்ற்�
பயன்ப�ம் பல்ேவ� அள�லான 80 ச�ரங்கக் காய்கள்
�ைடத்�ள்ளன.

�ழ��ல் அ�க அள�ல் �ைடத்�ள்ள இந்தத்
ெதால்ெபா�டக்ள் சங்க காலத்�ல் ஆண், ெபண்,
��வரக்ள் �ைளயாட�்ைன கண் �ன்ேன
படம்��த்�க் காட�்�ன்றன.
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வணிகம்
த�ழகத்�ல் கடல்வ� வணிகம் �றப்�ற்�
�ளங்�யைமக்� நீண்ட கடற்கைரையக்
ெகாண்��ந்தேத காரணமா�ம். மரக்கலங்கள் வந்�
ெசல்ல�ம், நங்�ர�ட�் நிற்பதற்கான வச�ையப்
ெபற்��ந்த�ம் மற்ற காரணிகளா�ம். சங்க காலத்�ல்
�ழக்� கடற்கைர�ல் ஒவ்ெவா� ஆ�ம் கட�ல்
கலக்�ம் இடங்களில் �கப் ெபரிய �ைற�கங்க�ம்
ஏைனய ப��களில் ��ய �ைற�க�ம்
�றப்�ற்��ந்தன. பாலா� கட�ல் கலக்�ம் இடமான
வசவ ச�த்�ரம், காேவரி கட�ல் கலக்�ம் இடமான
�ம்�கார,் ைவைக கட�ல் கலக்�ம் அழகன்�ளம்,
தா�ரபரணி கட�ல் கலக்�ம் ெகாற்ைக ேபான்றைவ
�றந்த �ைற�கங்களாக �ளங்�ன. அேதேபால், ேமற்�
கடற்கைர�ல் ெபரியா� கட�ல் கலக்�ம் இடமான
���ப்பட�்ன�ம் �றந்� அள�ல் �ளங்�ய�.
த�ழகம் �ைழ மற்�ம் ேமைல நா�க�டன் வாணிப
ெதாடர�் �ைடக்கப் ெபற்�ள்ள�. ��ப்பாக
ெதன்�ழக்� ஆ�ய நா�கள், இலங்ைக, வைள�டா
நா�கள், எ�ப்�, உேராம் ஆ�ய நா�க�டன் �றப்பாக
வணிகம் நைடெபற்ற�. த�ழகத்���ந்� உேராம்
நாடை்டச ் சாரந்்த வணிகர ் இப்ப��க்� �த்�, மணி
கற்கள், �ணி வைககள், �ள� மற்�ம் வாசைனப்
ெபா�டக்ள் ஏற்�ம� ெசய்யப்படட்ன. அேதேபான்�
ேமைல நாட�்��ந்�தங்கம், பானங்கள், ந�மணத்
�ர�யங்கள், ��ைர ேபான்றைவ இறக்�ம�
ெசய்யப்படட்ன.

�ழ� அகழாய்�ப் ப��களில் வடேமற்� இந்�யா�ன்
மகாராஷ்�ரம், �ஜராத் ேபான்ற ப��களில் பரவலாக
காணப்ப�ம் அேகட ் மற்�ம் �� பவளம் (காரனீ்�யம்)
ேபான்ற மணிகள் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ளன.
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��மண்	உ�வங்கள்
மனித �லத்�ன் �கத்ெதான்ைமயான கைல வ�வம்
��மண் உ�வங்கள் ஆ�ம். இக்கைலயான� கல், மரம்,
தந்தம், உேலாகம், ேபான்றவற்�ல் கைலவ�வங்கள்
வ�ப்பதற்� �ன்னர ் ேதான்�ய�.இச�்�மண்
உ�வங்கள் ெசய்வதற்� �கப்ெபரிய ெதா�ல்�டப்ேமா
�றப்பான க��க�ம் ேதைவ�ல்ைல. மனிதனின்
ைக�ரல்கேள க��யா�ம். பழங்கற்கால மனிதன் தன்
உண� ேவடை்டக்�ப் பயன்ப�த்�ய க��கைளக்
கல்�ல் ெச�க்�னான். அதைனத்ெதாடரந்்� பல்ேவ�
வளரச்�் நிைலகளில் தன� எண்ணங்கைள
ஓ�யங்களாக வைரந்தார.் �ன்னர,் மண்ைணக்
ெகாண்� உ�வங்களாக உ�வாக்�னான். களிமண்
அல்ல� வண்டல் மண் மற்�ம் தண்ணீர ்ேசரத்்� அழ�ய
��மண் உ�வங்கைள பைடக்க �ற்படட்ான்.
இவற்�ைன த�ந்த ெவப்பத்�ல் �ைள�ல் ைவத்�
��ம் ெதா�ல்�டப்த்ைத அ�ந்��ந்தான். த�ழகத்�ல்
ேமற்ெகாள்ளப்படட் அகழாய்�களில் ��ப்�டத்தக்க
வைக�ல் பல்ேவ� காலகடட்த்ைதச ் சாரந்்த
��மண்ணாலான உ�வங்கள் �ைடத்�ள்ளன. இவற்�ல்
மனித உ�வங்கள், �லங்� உ�வங்கள், �ைளயாட�்ப்
ெபா�டக்ள் ேபான்றைவ �க்�ய இடம் வ�க்�ன்றன

  

�ழ� அகழாய்�களில் �ைடக்கப்ெபற்�ள்ள
��மண்ணாலான 13 மனித உ�வங்கள், 3 �லங்�
உ�வங்கள், 650க்�ம் ேமற்படட் �ைளயாட�்ப்
ெபா�டக்ள், 35 காதணிகள், அணிகலன்கள் மற்�ம்



தங்கம், ெசம்�, இ�ம்� ேபான்ற உேலாக
ெதால்ெபா�டக்ள் �ைடத்�ள்ளேபா��ம் வ�பா�
ெதாடரப்ான ெதால்ெபா�டக்ள் எைவ�ம் ெதளிவான
�ைற�ல் இ�வைர �ைடக்கப்ெபற�ல்ைல, என்ப�
��ப்�டத்தக்க�.

்



ெதா�ப்�ைர

  

�ழ� அகழாய்�ல் ெவளிக்ெகாணரப்படட்
ெதால்ெபா�டக்ள் இ�வைர த�ழக வரலாற்�ல்
கைட��க்கப்பட�் வந்த க��ேகாள்கைளச ் �ர�்க்�
பாரக்்க ேவண்�ய அல்ல� ம�பரி�லைன ெசய்ய
ேவண்�ய �ழைல ஏற்ப�த்� உள்ளன என்றால்
�ைகயாகா�.

ெபா�வாக ’சங்க காலம் என்ப� �.�. �ன்றாம்
�ற்றாண்� �தல் �.�. �ன்றாம் �ற்றாண்� என்�
க�தப்பட�்வந்த�. ஆனால், �ழ��ல் �ைடத்த
காலக்கணிப்�கள் த�ழகத்�ன் எ�த்த�ைவ �.�.
ஆறாம் �ற்றாண்�க்� எ�த்� ெசல்வதால்
சங்ககாலத்�ன் காலவைரயைறைய �ளாய்�க்�
உடப்�த்த ேவண்��ள்ள�. ெகா�மணல் ெபா�ந்தல்
ஆ�ய இடங்களில் �ைடத்த த�ழ் �ரா� எ�த்�ப்
ெபா�ப்� ெபற்ற மடப்ாண்டங்களில் காலம் �.�. 5 ஆம்
�ற்றாண்�வைர �ன்ேனாக்� தள்ளப்படட்ன. ஆனால்
�ழ��ல் �ைடத்த அ��யல் சாரந்்த காலக்கணிப்�கள்
இதன் காலத்ைத ேம�ம் ஒ� �ற்றாண்� �ன்ேநாக்�
தள்ளி �.� ஆறாம் �ற்றாண்�ல் நிைலநி�த்��ள்ளேத
�ழ� ஆய்�களின் �றப்� அம்சமா�ம்.

�.�.ஆறாம் �ற்றாண்டள�ேலேய த�ழகம் எ�த்த��
ெபற்ற ச�கமாக �ளங்���ப்பதால் �.�. ஆறாம்
�ற்றாண்டள�ேலேய வரலாற்�த் ெதாடக்க காலம்
(Historical Phase) ெதாடங்���வதால்

� �



வரலாற்�க்காலத்�க்� �ந்�ய இ�ம்�க்காலம் ��
2000த்�ல் ெதாடங்����ற� எனலாம். ேசலம்
ப���ல் மாங்கா� மற்�ம் ெதலங்க�ர ் ப���ல்
ெப�ங்கற்பைடச ் �ன்னத்�ல் �ைடத்த ெதால்��ல்
சான்�கள் அ��யல் காலக்கணிப்�க்�
உடப்�த்தப்பட�் இ�ம்�ன் காலம் �.�. 2000த்�ற்�
எ�த்� ெசல்லப்படட்ைத இங்� நிைன�ல் ெகாள்ள
ேவண்�ம்.

இந்�யா�ல் கங்ைக சமெவளி ஊரக்ளின் ப���ல்
�.�. ஆறாம் �ற்றாண்டள�ல் ேதான்�ய இரண்டாம்
நகரமயமாக்கம் த�ழகத்�ல் காணப்பட�ல்ைல என்ற
க��ேகாள் இ�வைர அ�ஞரக்ளிைடேய நில�வந்த�.
ஆனால் �ழ� அகழாய்� �.�.ஆறாம் �ற்றாண்டள�ல்
த�ழகத்�ல் நகரமயமாக்கம் உ�வா��டட்ைத நமக்�
உணரத்்��ற�.

பைழய கற்காலத்�ல் ேவடை்டயா� உண� ேசகரித்த
மனிதரக்ள், ��ய கற்காலத்�ல்
ஆற்றங்கைரேயாரங்களில் ��க்களாக ��ேய�
ேவளாண்ைம ெதாடங்�னர.் சங்க காலத்�ல் தங்கள்
மர�சார ் ேவளாண்ைம மற்�ம் கால்நைட வளரப்்�த்
ெதா��ைன ேமற்ெகாண்� உண� உற்பத்�ைய
ெப�க்�, உபரிையச ் ேச�க்கத் ெதாடங்�னர.்
த�ழகத்�ன் ஆற்றங்கைரேயாரங்களில்
நாகரிகத்�ைன �ரி�ப்ப�த்�னர.் ைவைகக்கைர�ல்
அைமந்�ள்ள �ழ��ல் சங்ககாலத்�ல் வாழ்ந்த மக்கள்
ேவளாண்ைமைய�ம், கால்நைட வளரப்்�த்
ெதா�ைல�ம் �க்�யத் ெதா�லாகக்
ெகாண்��ந்தனர.் ேவளாண்ைமக்� உதவக்��ய
�ைணத் ெதா�ல்களின் ெதா�ற்�டங்கைள
அைமத்�ள்ளனர.் �ழ��ல் ெவளிப்ப�த்தப்பட�்ள்ள
ெசங்கல் கட�்மானங்களில் ெசங்கல் இைணப்�ற்� 97
சத�தம் ெகாண்ட �ண்ணாம்�ச ் சாந்�ைன
பயன்ப�த்��ள்ள�, இச�்வரான� வ�ைமயாக
நீ�த்��ப்பதற்� சான்றாகத் �கழ்�ற�. இக்கட�்மான
அைமப்பான� சங்க காலத்�ல் இ�ந்த வளரச்�்யைடந்த
ச�கத்�ன் அைடயாளமாகப் பாரக்்கப்ப��ற�. ேம�ம்,
அன்றாட ேதைவக�க்கானப் பாைனகைளத்
தயாரிக்�ம் ெதா�ற்�டம், நாகரிக வாழ்க்ைகைய
ெவளிப்ப�த்தக் ��ய ஆைடகைளத் தயாரிக்�ம்
ெநச�க்�டம் ேபான்றவற்ைற ஏற்ப�த்��ள்ளனர.்
ெதா�ற்�டப் ப��க்� அ�ேக ��நீர ் பயன்பாட�்ற்�
உைற�ண� அைமக்கப்பட�்ள்ள�.
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சங்க காலப் �லவரக்ள் த�ழகத்�ன் பல்ேவ�
ப��களில் வாழ்ந்��ந்தனர ் என்பைத சங்க
இலக்�யங்களில் �லவரக்ளின் ெபயரக்�க்� �ன்னால்
�ன்ெனாடட்ாக ஊரக்ளின் ெபயரக்ள்
��ப்�டப்பட�்ள்ளன. சாதாரண மக்கள் தங்க�க்�ரிய
பாைனகளில் தங்களின் ெபயரக்ைள தாங்கேள
த�ழ்�ரா� எ�த்�க்களில் ெபா�த்�க்
ெகாண்�ள்ளனர.் எனேவ, �லவரக்ள் மட�்�ன்�
சாதாரண மக்க�ம் கல்� அ�� ெபற்��ந்தனர்
என்பைத அ�ய ���ற�.

�ழ��ல் கண்ெட�க்கப்படட் ெதால்ெபா�ள்களின்
கரிமப் ப�ப்பாய்�ன் �ழ� பண்பாட�்ன் காலம்
�.�.6ஆம் �ற்றாண்� என்பைத காட�்�ற�.

சங்ககாலத்�ல் இப்ப���ல் வாழ்ந்��ந்த மக்கள்
தங்கம், ெசம்�, தந்தம், பளிங்� கல், கண்ணா�,
��பவளம் ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்படட்
அணிகலன்கைள அணிந்�ள்ளனர.் இைவ இவரக்ளின்
ெபா�ளாதார வளத்ைதக் காட�்�ன்றன. இசச்�கம்
ெபா�ளாதாரத்�ல் தன்னிைற� அைடந்த நிைல�ல்
தங்கள� ஓய்� ேநரங்களில் உடற்ப�ற்� மற்�ம்
அ��த்�றனப் ெப�க்�ம் �ைளயாட�்கைள
�ைளயா� பய�ள்ள வைக�ல் ெபா��கைளக்
க�த்�ள்ளனர.்

சங்ககாலத்�ல் இவ்�ர ் மக்கள் ெவளி�ர,் வட இந்�யா
மற்�ம் உேராம் நாட�்டன் வாணிபத் ெதாடர�்கள்
ெகாண்��ந்தனர ் என்பதற்� அப்ப�����ந்ேத
ெகாண்�வரப்படட் பாைனகள், மணிகள் ேபான்ற
ெதால்ெபா�டக்ள் சான்� பகர�்ன்றன. ேமற்ப�
ஆய்�களின்ப�, ைவைகக்கைர�ல் வாழ்ந்த சங்ககால
மக்கள் ேவளாண்ைம �லம் ெபா�ளாதாரத்ைத ெப�க்�
தன்னிைற�டன் தங்கள� வாழ்க்ைகத் தரத்�ைன
உயரத்்�க் ெகாண்�ள்ளனர.் இம்மக்கள் ெசங்கல்
கட�்மானத்�ல் ெதா�ற்�டங்கள் அைமத்�ள்ள�ம், �ற
நாட�்ன�டன் வாணிபம் ேமற்ெகாண்�ள்ள�ம்
நாகரிகத்ேதா� வாழ்ந்��ந்தனர ் என்� ��வதற்�
ெபா�த்தமானதா�ம். இசச்ான்�கள் த�ழகத்�ல்
நில�ய தற்கால பண்பாட�் வரலாற்றாய்�ல்
��ப்��ைன ஏற்ப�த்��ள்ளன எனலாம்.

�ற்ேசரக்்ைக
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அ��கம்	அைம�டம்

  

�ழ� நில�யலைமப்�ல் 9°51’ 18.385" வடக்�
அடச்ேரைக��ம் 78°11’45.132" �ழக்� �ரக்்க
ேரைக��ம் அைமந்�ள்ள�. இவ்�ரில் உள்ள
ெதன்னந்ேதாப்�ற்�ள் 100 ஏக்க�க்� ேமற்படட் �ரிந்த
பரப்�ல் பண்ைடய ����ப்� �ைத�ண்ட
ேமட�்ப்ப�� ஒன்� காணப்ப��ற�.

த�ழகத்�ல் ேகா�ல் நகரம் என்றைழக்கப்ப�ம்
ம�ைர���ந்� �ழக்� ெதன்�ழக்காக 13 �.�.
ெதாைல�ல் உள்ள�. இவ்�ரின் வட�ைச�ல் 2 �.�
ெதாைல�ல் ைவைக ந� அைமயப்ெபற்�ள்ள�.
இவ்�ரின் �ழக்ேக மண�ர ் என்�ற ஊ�ம் அவ்�ரின்
கண்மாய் வட�ழக்ெகல்ைலயாக�ம்,
ெதன்�ழக்ெகல்ைலயாக அகரம் என்�ற ஊ�ம், ேமற்ேக
ெகாந்தைக எ�ம் அவ்�ரின் கண்மா�ம் ேமற்�ப்�ற
எல்ைலயாக அைமந்�ள்ளன. இந்த பண்பாட�்
ேமட�்ைனச ் �ற்� இயற்ைகயாக அைமயப்ெபற்�ள்ள
ஊரக்�ம், நீர ் வளம் ெப�ம் கண்மாய்க�ம் எ�ல்��
எல்ைலகளாக அைமயப்ெபற்�ள்ளைம பண்ைடய ஊர்
ஒன்� இ�ந்ததற்கான அைடயாளங்காக க�தலாம்.

இதற்� �ன்னர,் இப்ப���ல் இந்�ய ெதால்�யல்
�ைற�ன் ெபங்க�� அகழாய்�ப் �ரி� 20142015,
20152016 மற்�ம் 2016-2017 ஆ�ய ஆண்�களில்
அகழாய்�ப் பணிகைள ேமற்ெகாண்டனர.் இதன்
ெதாடரச்�்யாக, இப்ப���ல் மைறந்��ந்த
அ�ம்ெபா�டக்ள் மற்�ம் ெபா�டக்ைள
ெவளிக்ெகாண�ம் ேநாக்கத்�ல் த�ழ்நா� அர�
ெதால்�யல் �ைறயான� மத்�ய ஆேலாசைன
���டம் அ�ம� ெபற்� அகழாய்�ப் பணிகைள 2017 –
2018 -ஆம் ஆண்� அகழாய்�ப்பணி
ேமற்ெகாள்ளப்படட்�. அதன�ப்பைட�ல்,
அகழாய்�ப்பணியான� அகழாய்� இயக்�னர,்
ெதால்�யல் அ�வலரக்ள், காப்பாட�்யரக்ள்,
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கல்ெவடட்ாய்வாளரக்ள், ெதா�ல்�டப் அ�வலர,்
ரசாயனர,் வைரபடவைரவாளர ் மற்�ம் இதர
அ�வலரக்ைளக்ெகாண்ட ���னரால் த�ழக அர�
ெதால்�யல் �ைற�ன் �தற்கடட் அகழாய்�ைன
ெதாடங்க நிலவைரயைற ெசய்� பணி
ெதாடங்கப்படட்�.

20172018ஆம் ஆண்� �தல் ப�வத்�ல் அகழாய்�
பணி�ைன ெசய்�ட 11 அகழாய்�ப் பணிகைள
(��கள்) நில அள� வைரயைற ெசய்யப்ெபற்�,
இவற்�ல் 7 அகழாய்�க் ��கள் (Trenches) ஓரிடத்��ம்
மற்ற 4 அகழாய்�க் ��கள் ேவெறா� இடத்��ம்
அைமக்கப்படட்ன. அகழாய்�ைன ஆழமாக�ம்
பக்கவாட�்�ம் ��க்காக�ம் அகழ்ந்� எ�க்கப்ப�ம்
கடட்டப்ப���ன் நீட�்�ைன அ��ம் வண்ணம்
ஒவ்ெவா� அகழாய்�ப் ப���ம் நான்� பாகங்களாக
�ரிக்கப்படட்ன. ஒவ்ெவா� அகழாய்�ப்
ப��க�க்�ைடேய (ேமல், �ழ் மற்�ம் பக்கவாடட்ம்)
ஒ� �டட்ர ் அகலம் ெகாண்ட பாைத அைமக்கப்படட்ன.
அேதேபான்�, ஒவ்வா� அகழாய்�ப் ப���ன் ந��ல்
��க்க ெந�க்காக 50 ெச.� அகலம் ெகாண்ட
நைடபாைத �டப்பட�் நான்� பாகங்களாகப்
�ரிக்கப்படட்ன. �தலாவ� இடஅைம�ல்
அைமக்கப்படட் அகழாய்�ப் ப��கள்(��) Xஅச�்ல் A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7 என்� எண்ணிடப்படட்ன. ப��க்� XA7
என்� எண் அளிக்கப்படட்�.அேதேபான்� இரண்டாவ�
இடஅைம�ல் Y அச�்ன் �ழக்ேக YP10, YP9, YP8, YP7 என்�
எண்ணிடப்படட்ன. X-அச�்ன் ெதன்ேமற்�ப் ப���ன்
இ���ல் உள்ள அகழாய்�ப் ப��க்� XA7 என்� எண்
அளிக்கப்படட்�.

அகழாய்�ப் பணி�ைன அகழாய்� இயக்�னர்
�ைனவர ் இரா.�வானந்தம் அகழாய்வாளரக்ள்,
ப�ற்�ெபற்ற ேமற்பாரை்வயாளரக்ள் ஆ�ேயார்
�வக்�னர.் அகழாய்�ல் ஒவ்ெவா� நிைல ஆழத்�ற்�ச்
ெசல்�ம ேபா� �ல்�யமாக �ரந்்� ேநாக்�
ெவளிப்ப�ம் ெதால்ெபா�டக்ள், பாைனஓ�கள்,
ெபா�த்த ெபா�டக்ள், மண்ண�க்�கள், மண்ணின்
நிறம், அைமப்�, ��� மற்�ம் க�னத்தன்ைம ��த்�ம்
கவனத்�டன் ��ப்ெப�க்க அ���த்தப்படட்னர.
அகழாய்� ேமற்ெகாள்ள ஏற்ப�த்தப்படட் ப��களில்
அகழாய்� பணியான� �ைறயாக�ம், அ��யல்
அ�ப்பைட�ல் �ராக�ம் நைடெப�வதற்� ெதாடக்க
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நிைல�ல் �னக்�� அ�ப்பைட�ல் உள்�ர ்மக்கள் 170
ேபர ்பணியமரத்்தப்படட்னர.்

இவ்�தம் ெதாடங்கப்படட் பணி�ல் �ல
அகழாய்�க்��களில் கட�்மானப் ெபா�டக்�ம், �ல
��களின் மண் அ�க்�களில் இைட�றாக க�தப்ப�ம்
பள்ளங்க�ம் ��யல்க�ம் கண்ட�யப்படட்ன.
ஏைனயவற்�ல் எவ்�த இடரப்ா�கள் இன்� ெவவ்ேவ�
மண் அ�க்�கள் ஒன்றன் �ழ் ஒன்றாக அைமயப்ெபற்�
பல கால நிைலகைள�ைடய பண்பாட�்க் ��கைள
எ�த்�ைரக்�ன்ற வண்ணம் உள்ளன.

அகழாய்�ல் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ள பண்பாட�்க்
��கைள ேநரத்்�யான �ைற�ல் �ளக்�ம் வைக�ல்,
ஒவ்ெவா� அகழாய்�க் ��களி�ம் ெவளிப்படட் மற்�ம்
ெவளிக்ெகாணரப்படட் ெதால்ெபா�டக்ைள காலக்
கணிப்ேபா� �ன்வ�மா� �ளக்கப்ப��ற�.

அகழாய்�ப்	ப��	(��)	எண்	(Trench	No.A1)

வட�ழக்�	இரண்டாவ�	கால்	ப��
(A1	North	East	Quadrant	-2)

இந்த அகழாய்�ப் ப���ல் ேம��ந்� �ழாக ேமேல
மக்�ய தற்கால மண்ண�க்�ற்�ம் இயற்ைக
மண்ணி�ல் (Nature Soil) இைடேய நான்�
மண்ண�க்�கள் ெதளிவாக அைமயப்ெபற்�ள்ள�.
இந்த நான்� மண்ண�க்�கள் ேம��ந்� �ழாக நான்�
�ற�ம் ஒேர �ராக எவ்�த இடற்பாடன்� எளி�ல்
ேவ�ப�த்� கண்ட��ம் வைக�ல் மண்ணின் நிறம்,
மண்ணின் தன்ைம, மண்ணின் அைமப்� ஆ�யைவ
ஆற்� மண் ப�வத்�ற்� ேமல் காணப்ப��ன்றன. ேமல்
அ�க்கான� மக்�ய தைழ, ேவர,் நார ் மற்�ம் களிமண்
உள்ளடக்�ய கலைவயாக 14ெச.� அள� ப�மன் வைர
ெகாண்�ள்ள�.

இ�ப்��ம் �தல் மண்ண�க்கான� களிமண் தன்ைம
ெகாண்� �க�ம் க�னமாக உள்ள�, இந்த மண்ண
�க்�ன் ப�மன் 30 ெச.� �தல் 66 ெச.� வைர
பர��ள்ள�. இந்த அகழாய்�க் ���ன் ெதன்ேமற்�
ப���ல் ெபரிய ெசங்கல் �ண்�கள்
ெபா�ந்�ள்ளைத�ம், இதர ப��களில் ��ய
அள�லான ெசங்கல் �ண்�கள் மற்�ம் பாைன ஓ�கள்
கண்ட�யப்படட்ன.



இரண்டாவ� மண்ண�க்� ��வ�ம் சாம்பல்
�ண்�கள்கள் மற்�ம் களிமண் கலந்த தளரவ்ான மண்
ப�வாக காணப்ப��ற�. ேமல�க்ைக�ட இரண்டாவ�
அ�க்�ல் அ�கள�ல் பாைன ஓ�கள் ேசகரிக்கப்படட்ன.
இவ்�டத்�ல் �தல் மண்ண�க்�ற்�ம் இரண்டாவ�
மண்ண�க்�ற்�ம் இைடேய ெதாடங்� நான்காவ�
மண்ண�க்� வைர 8 உைறகைளக் ெகாண்ட
உைற�ண� ஒன்� அைடயாளம் காணப்படட்�. இந்த
உைற�ணற்��ள்ள உைறகளான� 93 ெச.� �டட்�ம்
30 ெச.� உயர�ம் 4 ெச.� த�ம�ம் ெகாண்�ள்ளன இந்த
இரண்டாம் அ�க்�ன் �ைறந்தபடச் ப�மன் வட�ழக்�
கால் அ�க்�ல் 60 ெச.� அள�ம், அ�கபடச் ப�மன்
�ழக்�ப் ப���ல் ெதன்�ழக்� �ைல�ல் உள்ள கால்
அ�க்�ல் அைடயாளம் காணப்ப��ற�.
உைற�ணற்�ன் உயரம் 2.02 � வைர நீள்�ற�. இந்த
உைறகளான� ஒன்றன் �� ஒன்� ைவத்� ப��படாமல்
உள்ளன. இந்த உைற �ணற்�ன் உயரமான�,
அக்காலகடட்த்�ல் நில�ய அ�கள� நீரம்டட்த்�ைன
ெகாண்��ந்த� என்பைத ெதளி�ப�த்��ற�. இந்த
உைற �ணற்�ன் அ��ல் ெதற்� மற்�ம் வடக்�ப்
ப��களில் பள்ளங்கள் ேதாண்டப்பட�்�ந்தன
என்பதற்� அைடயாளங்கள் காணப்படட்ன. இந்த
உைற�ணற்�ன் ேமற்பரப்� மற்�ம் �ற்�ப் ப��களில்
பல்ேவ� ெபா�டக்ளின் கலைவையக் ெகாண்�
தளரவ்ான மண்ைணக் ெகாண்� ேம��ந்� �ழ்வைர
நிரப்��ள்ளைத காண்�ேறாம்.

�ன்றாவ� மண்ண�க்�ன் ப�மனான� �ழக்�ப்
ப���ல் 90 ெச.� ெதாடங்� வடக்ேக உைற�ணற்�ன்
அ�ேக 1.66 � வைர ப�ந்� காணப்ப��ற�. இந்த
அ�க்கான� சற்� க�னமற்ற தன்ைம�டன். இளமஞ்சள்
நிற களிமண், ெசங்கல் �ண்�கள், அங்�ங்�ம்
ெபா�ந்�ள்ள�.இ�த�ர பாைன ஓ�க�ம்
இடம்ெபற்�ள்ளன.

இந்த அகழாய்�க் ���ன் �ழக்�ெவட�்ப் ப���ல்
வட�ழக்� �ைல அ�ேக ெபரிய �ைளகளிடட்
மண்பாத்�ரம் ெபா�ந்த நிைல�ல் கண்ட�யப்படட்�.
இப்பாத்�ரத்�ல் உள்ள �ைளகள் ஒேர �ராக ஒேர
இைடெவளி�ல் உள்ளைத காண்�ேறாம். இத்�ைள 2
ெச,� �டட்த்�ட�ம் ெசங்�த்� மற்�ம்
பக்கவாடட்ங்களில் 3 ெச.� இைடெவளி�டன்
இடப்பட�்ள்ளன இப்பாத்�ரத்�ன் அ�ப்ப�� வைளவாக
ெசய்யப்பட�்ள்ள�.
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ஒ� �ளக்�ன் �� சா� ேபான்�ள்ள இப்பாத்�ரத்�ன்
வாய்ப்ப��ைய க�ழ்த்�, இத்�ைளகளின் வ�யாக
அைனத்� �ைசகளி�ம் ஒளி ெசல்�ம் வைக�ல்
பயன்ப�த்���க்க ேவண்�ம் என்� ��க்கலாம்.
அல்ல� �ல ேநரங்களில் பழங்கள் ேபான்றவற்ைற
ெநா�க்க ைவத்த �ன்னர,் சாற்�ைன ��ந்� வ�கட�்ய
பயன்ப�த்� இ�க்கலாம் இவற்�ல் கைறகள் இ�ப்�ன்
அதைன ஆய்�க்�டப்�த்�ய �ன்னேர பயன்பாடை்ட
அ�ய���ம்.

இைவ வ�கால் நீரிைன �த்�கரிக்க வ�கட�்வதற்�ம்
பயன்ப�த்���க்கலாம். இ�ேபான்ற பாத்�ரங்கைள
ஒன்றன் �� ஒன்� அ�க்� ஒவ்ெவான்��ம் மணல்,
மண் மற்�ம் �ழாங்கற்கள் ஆ�யைவ இட�் இயற்ைக
நீரிைன �த்தமாக வ�கட�்வதற்� பயன்ப�த்�
இ�க்க�ம் வாய்ப்�ள்ள�. இ� நீரிைன வ�கட�்ம்
பண்ைடய �ைறயா�ம்.

தற்ேபா� ெபரிய நகரங்களில் உள்ள கடட்டங்களில்
நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம் மைழநீர ் ேசகரிக்�ம் �டட்ம்
என்ப� பண்ைடய வ�கட�்ம் �ைற�ன் ெப�ம்
�றப்�ைன நிைன�ட�்�ற�.

நான்காவ�, மஞ்சள் நிறங்கலந்த ப�ப்� நிறத்�டன்
��ய களிமண் மற்�ம் ��� மண் கலந்த க�னமான
மண்ண�க்காக உள்ள�. இம்மண்ணின் �ைறந்தபடச்
ப�மன் 36 ெச.� அள�டன் ேமற்�ப் ப�� ெவட�்த்
ேதாற்றத்��ம், அ�கபடச் ப�மன் ெதன்ப��
ெவட�்ப்ப���ல் 88 ெச.� வைர நீண்�ள்ளைத�ம்
காண்�ேறாம். இவ்வ�க்�ன் �ழ் ப���ல் ெசல்லச்
ெசல்ல �ல ெசங்கல் �ண்�கள் மற்�ம் பாைனஓ�கள்
பரவலாகக் �ைடக்�ன்றன.

இந்த அகழாய்�க் ���ன் ேமற்�ப் ப���ல் 36 ெச.�
ஆழம் ெகாண்ட �� பள்ளம் கண்ட�யப்படட்�.
இப்பள்ளத்�ல் ���ந்� ேமலாக 14 ெச.� அள�ற்�
ெச�� �ைறந்த மண் நிரப்பப்பட�்ள்ள�. இச�்�
பள்ளத்�ன் �� மரத்�ண் அல்ல� கம்� நட�்,
மரத்�னால் ஆன �ைர �� ��மண்ணாலான
�ைரஓ�கள் ேவயப்பட�் இ�க்க ேவண்�ம் அதற்காக
இத்�ைள ஏற்ப�த்��ள்ளனர.் என்பைத நன்�
உணரலாம்.

இந்த மண்ண�க்�ற்� சற்� �ேழ �ழக்� மற்�ம்
ெதன்�ழக்�ப்ப���ல் 36 ேச� அள��ம்,
ேமற்�ப்ப���ல் ந�ேவ 94 ெச.� அள��ம் பல்ேவ�
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அள�களில் அ�கள�லான க�ைம ப�ந்த
பாைனஓ�கள் ��ந்� �டந்தன. இப்ப���ல் க��ய
எ�ம்�த் �ண்�கள் ேபான்றைவ காணப்ப�வதால்
சைமயலைற�ல் இ�ந்� எஞ்�யவற்ைற �க்�
�சப்படட் ��யலாக இ�க்கலாம் என்� க�தப்ப��ற�.

     

அகழாய்�க்	��	எண்	A1/1

இந்த அகழாய்�க் ���ன் ப�நிைலயான� (stratigraphy)
ேமல் மண்ணி��ந்� (humus) 3 �ன்றாம் மண்ண�க்�ன்
ேமல்மடட்ம் வைர�ல் எவ்�த இடரப்ா�களின்�
காணப்ப��ற�. இந்த அகழாய்�க் ����ம் ேமல்
மண்ணாண� ேவர,் நார,் தைழக�டன் களிமண் கலந்�
3 ெச.�. �தல் 13 ெச.� வைர ேமற்� ெவட�்த்
ேதாற்றத்�ல் (western section) காட�்யளிக்�ற�.

இந்த ேமல் மண்ணில் தற்காலத்ைதச ் சாரந்்த வைளயல்
�ண்�க�ம், அண்ைமக்காலத்�ல் பயன்ப�த்தப்படட்
எஞ்�ய ெபா�டக்�ம் கலந்�ள்ளன.

�தல் மண்ண�க்�ன் �ைறந்தபடச் ப�மன் ேமற்�
ெவட�்த் ேதாற்றத்�ல் 20 ெச.� அள��ம், அ�கபடச்
ப�மன் �ழக்� ெவட�்த் ேதாற்றத்�ல் 58 ெச.�.
அள��ம் காணப்ப��ற�. க�னமான களிமண்
தன்ைம ெகாண்ட இம்மண்ண�க்�ன் இைட�ைடேய
�ல ெசங்கல் �ண்�க�ம் பாைன ஓ�க�ம்
ெபா�ந்�ள்ளன. இந்த மண்ண�க்� ��வ�ம் ஒேர
�ராக இ�ப்��ம், ேமற்� ெவட�்த் ேதாற்றத்�ன்
ந�ப்ப���ல் ேவப்ப மரத்�ன் ேவரக்ள் உள்ளதால் சற்�
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ந� �� ரத� ர த ற�
தளரவ்ாக மண்ண�க்� காணப்ப��ற�.
இம்மண்ண�க்�ன் ப�மனான� ேமற்� ெவட�்த்
ேதாற்றத்�ன் வடேமற்� �ைல�ல் �ைறந்தபடச் 66
ெச.�. அள��ம், இேத ெவட�்த்ேதாற்றத்�ன்
ந�ப்ப���ல் அ�கபடச் ப�மன் 92 ெச.�. அள��ம்
அைமந்�ள்ள�. இந்த அகழாய்�க் ���ன் �ழக்�
கால�க்�ப் ப���ல் மண்ண�க்கான� க�னமாக
அல்லமால் சற்� ���வாக�ம், நிறம் மற்�ம் தன்ைம
ஆ�யைவ ஒேர அைமப்�டன் உள்ள�. ஆனால், வடக்�
ெவட�்த் ேதாற்றத்�ன் வட�ழக்� �ைல�ல்
எஞ்�யவற்ைற ெகாட�்ைவக்�ம் பள்ளமாக
காணப்ப��ற�. இவற்�ல் ஏராளமான ெபரிய
அள�லான பாைனஓ�கள், ெசங்கல் �ண்�கள், கல்
ஆ�யைவ ��யலாக ெகாடட்ப்பட�்ள்ளன. ெதன்ேமற்�
�ைல�ல் ெவளிப்ப�த்தப்பட�்ள்ள ��மண் அ�ப்�ன்
ெவளிப்பாகத்�ைனச ் �ற்� ைகயால் அ�த்�
வைனயப்படட் வ�வம் காணப்ப��ற�. இந்த அ�ப்�ன்
�ன்�றத்�ன் ந�ேவ ஒ� �ைள ஒன்� இடப்பட�்ள்ள�.

இந்த அகழாய்�க் ���ன் ெதன்�ழக்� �ைல�ல்
நல்ல களிமண்ைணக் ெகாண்ட ப�வான� �ழக்�ப்
ப���ல் 1.18 �. �தல் ெதற்�ப் ப���ல் 86 ெச.�. வைர

  

நீண்�ள்ள�. இக்க்களிமண் பாைன வைனவதற்�
பயன்ப�த்தப்பட�்�க்க ேவண்�ம். இேத ேபான்ற
ப��கள் வட�ழக்� கால�க்�ப் ப���ல் 3.5. �
அள�ல் ேமற்� ெவட�்த்ேதாற்றத்�ல் �ழக்� ேநாக்�
�ரிவைடந்�1.18 �டட்ர ் ப�ம�டன் காணப்ப��ற�.
இந்த அகழாய்�க்���ன் இரண்டாம் மண்ண�க்�ல்
பர�க் �டக்�ன்ற �ய களிமண்ணான� பாைன
ெசய்வதற்�ரிய �லப்ெபா�ளாக
பயன்ப�த்தப்பட�்�க்க ேவண்�ம் என்பைத
உணரத்்��ன்ற�. இந்த அகழாய்�க் ���ன்
ெதன்ேமற்� கால�க்�ப் பா���ல் அ�கள�லான
பாைன ஓ�கள் ேசரக்்கப்பட�்ள்ள�ன் அ�ப்பைட�ல்,
இங்� பாைன தயாரிக்�ம் ெதா�ற்�டம்
ெசயல்பட�்ள்ளைத உ��ப�த்த ���ற�.

இம்மண்ண�க்� இ��ப் ப��ல் ��மண் அ�ப்� ஒன்�
கண்ெட�க்கப்படட்�. இத�டன் கரிமத்�லான
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� � இத� ர த�
ெபா�டக்�ம், கரிம�ம் ெபா�ந்�ள்ளன. இங்�
ப�ந்�ள்ள க�ைம கலந்த ப�ப்� நிறங்ெகாண்ட
�ரி�வான தன்ைமையக் ெகாண்�ள்ள�. இேத
மடட்த்�ல் தரத்தள்த்�ைன சமப்ப�த்�வதற்�ம்
ெம��ட�்வதற்�ம் பயன்ப�த்தக்��ய இரண்�
ேதய்க்�ம் கற்கள் (rubbing stones) ேசகரிக்கப்படட்ன.

இந்த அ�ப்�ன் �ன்பக்கம் ைகப்��க்�ம் ப�� 20
ெச.�. நீள�ம், �ன்பக்கம் 30 ெச.�. நீள�ம்,
ெகாண்�ள்ள�. இந்த அ�ப்�ன் ��ழ் அல்லாத �வர்
ப�� 12 ெச.�. உயர�ம் ��ழ் உள்ள �வர ்ப�� 16 ெச.�.
உயர�ம் ெபற்�ள்ள�. ேம�ம், அ�ப்� �வரின் ப�மன் 2
ெச.�. ஆ�ம். அ�ப்�ன் �கப்பான� ேமல் பாகம் �ரிந்�,
உயரத்்� அைமக்கப்பட�்ள்ள�. ந�ப்ப���ல்
அைமக்கப்பட�்ள்ள ��ழான� அைரவடட் வ��ல்
உள்ள�. இந்த அ�ப்�ல் அைமந்�ள்ள �ன்�
��ழ்க�க்� இைடேய ேதைவயான இைடெவளி
அைமக்கப்பட�்ள்ள�. ஏெனனில் பாத்�ரத்�ன்
அ�ப்ப���ல் ���ம்ேபா� ெவப்பமான� சம அள�ல்
பர�வதற்காக ஏற்ப�த்தப்பட�்ள்ள� எனலாம்

.

இவ்வகழாய்�க் �� 4.08 � ஆழத்�ல் 4வ� மற்�ம் 5வ�
மண்ண�க்�கள் ஒத்த நிைல�ல் ��மண் உைற
�ணற்�ன் ெப�ம் ப��கள் ேமல் கடட்ப்பட�்ள்ள
பாைன ஓ�களின் ��யேலா� காணப்படட்ன.
இவ்�டத்�ல் ேமற்ெகாண்� அகழ்ந்��ம்ேபா� அதன்
�ழ் நில���ந்த ஆழத்�ல் அைமக்கப்ெபற்ற 5 ��மண்
உைற ெகாண்ட உைற�ண� ெவளி�டப்படட்�. அதன்
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�ழ்ப்ப�� ேம�ம் உ�� ெசய்யப்படட்�. இவ்வா�
ெவளிப்படட் ��மண் உைற �ணற்�ன் ஒவ்ெவா�
ஊைற�ம் 62 �டட்�ம் 32 ெச.�. உயர�ம் 23 ெச.�.
ப�ம�ம் ெகாண்� ஒட�்ெமாத்தமாக 2.20 � உயரத்�ற்�
ேதான்� நின்றன. இவ்�ைறகள் யா�ம் மணற்ப���ல்
நன்� ஒன்றன் ேமல் ஒன்றாக ைவக்கப்பட�் நிலத்த� நீர்
ெப�ம் வண்ணம் அைமக்கப்பட�்ள்ள�. இப்ப���ல்
நிலத்த� நீர ் அண்ைம ஆழத்�ேல இ�ந்�ள்ளைத
உணர��வேதா� மட�்மல்லா� அ��ல் வடக்ேக
பாய்ந்ேதா�க் ெகாண்��க்�ம் ைவைக ந��ன்
ேபாக்கால் நீர ் வளம் ெபற்ற நிலப்ப�� என்பைத
காண்�ேறாம்.

இவ்�ைற �ணற்�ன் ேமல்ப�� ��வ�மாக �ைர
ஓ�கள் ெகாண்�ம் மடக்லத்�ண்�கள் நிரப்பப்பட�்
அ�ய���ற�. இந்த நிைல மண்ண�க்கத்�ல் ஒ�
க�ப்� �கப்� மற்�ம் மடக்லன் �வரப்்ப���ல் ஒட�்
இ�ப்ப� ெவளிக்ெகாணரப்பட�்ள்ள�.

இக்���ன் ேமற்�ற ஆழப்ப�� ெசங்�த்தாக
ேதாண்டப்படட் �ற்கால �த�ண்ட மடக்ல ஓ�கள்
���யாக நிரப்பப்பட�்ள்ள� என்ப� நன்�
�லனா�ற�. இப்ப��ையச ்சாரந்்த மற்ற ப��கள் எந்த
ஒ� இடரப்ா��ன்� அக்காலகடட்த்�க்�ரிய
மண்ண�க்�கைளக் ெகாண்� �ளங்��ன்ற�.
ஐந்தாவ� �க�ம் அடரத்்�யான மஞ்சள் நிறம் ெகாண்�
க�னமான தன்ைம�டன் காணப்ப��ற�. இதன்
அ��ல் அங்ெகான்�ம் இங்ெகான்�மாக �ல பாைன
ஓ�கள் காணப்ப��ன்றன. ேமல்ப���ல் ேமல்
பரப்�ல் உைற �ணற்�ல் உைடந்� ெப�ம்ப��கள்
இ�ப்ப� ேமேல ெகாடட்ப்பட�்ள்ள பாைன ஓ�கள் அ�க
ப�வால் �ைத�ெகாண்��ப்பைத உணர ���ற�.
ேம�ம் �ண� �ழக்கம் அற்ற நிைல�ல் அதைன �ட�்
நிைனத்� மடக்ல ஓ�கள் �தலான ெபா�டக்ள்
ெகாண்� நிரப்� இ�ப்பைத உணர ���ற�.

இப்ப�வத்�ல் அகழப்படட் ஆய்�க்��கள் YP10, YP9, YP8
மற்�ம் YP7 ப�� இரண்�ல் வடக்�-ெதற்� ேபாக்�ல்
அைமக்கப்பட�்ள்ள�. ஒவ்ெவா� ���ம் 4 ச�ர
உட�்ரிவாக �ரிக்கப்பட�் பண்ைடய கடட்டப் ப��கள்
ேபாக்�ைன உணரந்்�ட ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்படட்�.
இதன் வா�லாக ஒவ்ெவா� நிைல��ம் ஒவ்ெவா�
ஆய்�க்���ம் அகழப்பட�் நன்� பரிேசாதைனக்�
உடப்�த்தப்பட�் ஆய்�க்��ப்�கள் ெகாண்�
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ஆய்வ�க்ைக தயார ் ெசய்யப்படட்� �ன்வ�மா�
�ரிவாக ��கள் வாரியாக �வரிக்கப்பட�்ள்ளன.

அகழாய்�க்�� A2/4ம் மற்ற ஆய்�க்��களில்
ேதான்�ய மண்ண�க்�கள் ஒன்றாக
காட�்யளித்தா�ம், மண்ண�க்� 1 இல் ���
மாற்றத்�டன் ேதான்���ந்த�. �தல் மண்ண�க்�
�தல் ஆறாவ� மண்ண�க்� வைர இயற்ைக
மண்ணிற்� ேமலாக 3.75 � ஆழத்�ல் ஒன்றன்ேமல்
ஒன்றாக அைமயப்ெபற்�ள்ள�. மக்�ய ெபா��ைடய
தைர மடட் மண்ண�க்� 12 ெச.�. �தல் 32 ெச.�. த�மன்
ெகாண்� ���ன் எல்லா பாகங்களி�ம் மக்�ய
ேவரக்ள், தைழகள் மற்�ம் அண்ைமக்கால கண்ணா�
வைளயல் ப��கள் ெகாண்� �ளங்���ந்த�.

மண்ண�க்� 1 மக்�ய மண்ண�க்�க் �ேழ �ைறந்த
படச்மாக ேமற்��ம், வடேமற்� �ைல��ம் 2 ெச.�.
த�மன் ெகாண்� ேதான்���ந்த�. இம்மண்ண�க்�
ப�ப்� கலந்த மஞ்சள் நிறத்�டன் �ல மடக்ல ஓ�கள்
மற்�ம் ெசங்கல் ெகாண்��ந்த� இதன் ெதாடரச்�்யாக
இரண்டாம் அ�க்� 8 ெச.�. �தல் 1.65 வைர த�மன்
ெகாண்� காட�்யளித்த�. இம் மண்ண�க்கான�
�ற்��ம் சாம்பல் நிறம் ெகாண்�ம் ���வானதாக�ம்
நிைறய மடக்லப்ப��கள் மற்�ம் ெசங்கல் உைடந்த
ப��கள் ெகாண்�ம் �ளங்���ந்த�.

�ன்றாம் மண்ண�க்கான� அகழாய்�க்���ன்
எல்லா �ைசகளி�ம் ஒ�ங்ேக 4 ெச.�. �தல் 1 ெச.�.
வைர த�ம�டன் காட�்யளித்த� அ�கபடச் ப�மன்
�ழக்�ப்ப���ல் காணப்படட்�.

நான்காம் மண்ண�க்கான� ஆழ்ப்ப�� ெதாடரச்�்யாக
சற்� மா�பட�் �க க�னமான களிமண்
அகழாய்�க்���ன் வடக்�ல் ெப�ம் ப����ம்,
�ழக்� ெதற்� மற்�ம் ேமற்� �ல ப����ம்
நில���ந்த�. இம்மண்ண�க்� உ��ம் தன்ைம
ெகாண்�ம் சாம்பல் மற்�ம் கரித்�கள்கள் ெபா�ந்�ம்
நிைறய பாைன ஓ�கைள ெகாண்� �ளங்��ற�.

இதைனய�த்� �க�ம் க�னமாக�ம் மனித எசச்ங்கள்
அரிதான ெபா�டக்ளற்ற மண்ண�க்� 4.30 � வைர
நில���ந்த�. அதைனத் ெதாடரந்்� ஆற்�
மணல்ெகாண்� �க�ம் இயற்ைக மண் ேதான்�ற்�.

அகழாய்�க்��	எண்	A3/2



  

இந்த அகழாய்�k ���ம் மண்ண�க்�கைள மத்�ய
மண்ண�க்�ன் �ழ் இயற்ைக மண்ணிற்�ம் ேம�ம்
ஒ�ங்�ைணத்� எல்லா�ைசகளி�ம் பர���ந்த�.
ேமற்பரப்�க்� மத்�ய ம்ண்ண�க்� எல்லா
�ைசகளி�ம் பர���ப்பதாக ேமற்�, வடக்� மற்�ம்
�ழக்� �ைசகளில் ஏைனயக் ��களில் மக்�ய
ெபா�டக்ைளக் ெகாண்�ம் �ளங்��ன்ற�. இதைன
�ைறந்தபடச் ப�மன் 14 ெச.�. ஆக�ம் அ�கபடச்
ப�மன் 32 ெச.�. ஆக�ம் ேதான்��ற�. இதன்
ெதாடரச்�்யாக ெதற்� ெதன்ேமற்� �ைல�ல்
மண்ண�க்� �தலாம் அடரத்்��ன் ப�ப்� �வப்�
நிறங்ெகாண்� களிமண் ெபா�ந்� �ைறந்தபடச்
அடரத்்�யாக வட�ழக்� �ைல�ல் 38 ெச.�. ப�ம�ம்
அ�கபடச்மாக ேமற்�ல் ெதன்ேமற்� �ைல�ல் 68
ெச.�. ப�ம�ம் ெகாண்� �ளங்�ய�. ேமல் ��தள�
ப�ம�டன் ��ய ���வான மண்கலந்த களிமண்
ெதன்ேமற்�ல் சற்�, ேவ�பட�் இ�ந்த�. ேம�ம்
இம்மண்ண�க்�ன் உைடந்த ெசங்கல் �ண்�கள்
காணப்படட்ன.

இம்மண்ண�க்ைகத் ெதாடரந்்� இரண்டாம்
மண்ண�க்� எல்லா பக்கங்களி�ம் ���வான
பறக்�ம் தன்ைம ெகாண்ட சாம்பல் நிற தன்ைம�டன்
பாைன ஓ�கள் மற்�ம் ெசங்கல் ��க�ம்
ெபா�ந்��ந்தன. இம்மண்ண�க்�ன் �ைறந்தபடச்
ப�மன் 56 ெச.�,ஆக�ம் ெதற்�ல் ெதன்�ழக்�
�ைல��ம் அ�கபடச் ப�மன் 92 ெச.�.வடைமயப்
ப����ம் ேதான்�ற்�. �லப��களில் �க
���வான பறக்�ம் தன்ைம ேதான்�யைமக்� நன்�
பாைன ஓ�களின் �கள்கேள. மடக்ல �கள்கள்
காரணியாக அைமந்�ள்ளன.
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�ன்றாம் மண்ண�க்கான� ���ன் ேமற்� ப���ல்
ெதன்ேமற்� �ைல�ல் 13 ெச.�. ப�மன் ெகாண்�ம்,
அதற்� ைமயப் ப��கள் அ�கபடச்மாக 75 ெச.�.
ெகாண்�ம் �கழ்ந்த�. இம்மண்ண�க்கான� ப�ப்�
கலந்த மஞ்சள் நிறம் ெகாண்� நிைறய பாைனஓட�்த்
�ண்�கள், �ல ெசங்கல் �ண்�கள், �ைர ஓ�கள்
மற்�ம் இங்ெகான்�ம் அங்ெகான்�மாக �ல எ�ம்�கள்
�கழ்ந்த�. ��ப்பாக இம்ம்ண்ண�க்�க்�ன்
�ழ்ப்பரப்�ப்ப���ல் ேமற்�, வடக்�, �ழக்�ல்
அ�கப்ப�யான ேதைவயற்ற ெபா�டக்ள் ெகாண்�
நிரப்பப்பட�் உள்ள �ணற்�ன் ப�� 1.74 � ஆழத்�ல்
ேதான்�ற்�.

இதைனய�த்�ள்ள நான்காம் மண்ண�க்�ல் ��ந்த
�ைறந்த பாைன ஓ�கள் ெதாடரச்�்யாக
நிரப்பப்பட�்ள்ளதால் ெதாடரச்�்யாக மண்ண�க்� �ல
ப��களில் ேதான்�ற்�. இம்மண்ண�க்� �ற்��ம்
க�னமான ெகட�்யான களிமண்�டன் ப�ப்� மஞ்சள்
நிறங்ெகாண்� �கழ்�ற�. இதன் அ�கபடச் ப�மன் 1.55
ெச.�. �ைறந்தபடச் ப�மன் 66 ெச.�. அள�ல்
இக்���ன் ெதன்ேமற்� ப���ல் காணப்ப��ற�.
ேம�ம் ���ன் ெதன்ேமற்� ப���ல் ��� உைடபடட்
ேகாள வ�வ�ைடய �க்�ைடய பாைன ஒன்�
(அடை்டப்படம்) வாய் க�ழ்க்கப்படட் நிைல�ல்
இரண்டாம் மண்ண�க்�ன் ெதாடரச்�்யாக
கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ள�. இதைனய�த்�, ���
ஆழத்�ல் ேவெறா� அகல்வாய் ெசந்நிற �ச�்ைடய
�ண்ண அ�க �ைதந்�ள்ள நிைல�ல் உைற�ணற்�ன்
அ�ப்ப���ல் ெதன்படட்ன.

அகழாய்�க்��	எண்	YP7/2

  

YP7/2 அகழாய்�க் ���ன் வட�ழக்� கால் ப���ல்
அகழாய்�ப் பணி �ைறயாக நைடெபற்� வந்த� 35
ெச.�. ஆழத்�ல் ஒ� ��ய ெபாத்தான் வ�வ
ெசப்�க்கா� காைரக�டன் கண்ெட�க்கப்படட்�.
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இத�டன் �� ெசப்�க் �ண்ணத்�ன் �ல ப��க�ம்
�டக்ப்பட�்ள்ளன. ேம�ம், ேசாதைனக்� உடப்�த்�
ெதாடரச்�்யாக ��தலாக ெபா�டக்ள் �ைடக்க
வாய்ப்��க்�ம் என எண்ணி அகழாய்� �ைறயாக
ெதாடரப்படட்�. இவ்�தம் ெதாட�ம்ேபா�, ெசங்கல்
கடட்டப்ப���ன் ேதாற்றம் இக்���ன் வட�றத்�ல்
காணப்படட்�. ேம�ம், அதன் பக்கவாட�்�ம்,
�ற்ப���ல், அக்கடட்ப் ப���ன் அகழாய்�ப்
பணியான� சமகால பண்பா� எசச்ங்களாக
�ளங்கக்��ய பாைனகள் மற்�ம் �ற
ெதால்ெபா�டக்ள் ெபற்��ம் வைக�ல் அகழாய்�
ெதாடரந்்த�. இக்���ன் ெவட�்த்ேதாற்றத்�ல்
உைடந்த வடட்ச ் �ல்�க�ம் கண்ெட�க்கப்படட்ன.
ேம�ம், நன்� வ�வைமக்கப்படட் அதன் �ளிம்�
வழவழப்பாக�ம் ேமல் ப�� சமமாக�ம் ெம��டன்
��ய வடட்ச�்ல்�ம் கண்ெட�க்கப்படட்ன.

இவ்வகழ்வாய்�க் ���ன் அ���ள்ள YP8/2 ���ன்
பணி 1.30 �. ஆழத்�ற்� ெதாடரந்்த நிைல�ல் அதன்
ெதன்�றத்�ல் உைடந்த ெசங்கற்ப��கள்
காணப்படட்�ன் வா�லாக அகழாய்�க்�� YP7/2இல்
காணப்ெபற்ற ெசங்கடட்டப் ப��களின் நீட�்�ைன
அளித்�ட இவ்�� ��க�க்�ைட�ல் நைடபாைதப்
நீக்கப்படட்�. அவ்வமயம் அேத மண்ண�க்� சமநிறம்
மற்�ம்

  

ெபா�டக்ள் ெபா�ந்� அேத தன்ைம�டன் இ�ந்தைத
கண்ட�யப்படட்�. ெசங்கற் கடட்டப் ப���ல் ஆழத்�ல்
��� ேமல்மடட்த்�ேல அசெ்சங்கற் கடட்டத்�ன்
ெதாடரச்�் காணப்படட்�. �க�ம் கவனத்�டன் கடட்டப்
ப���ன் ெதாடரச்�் அ�யப்பட�் ப�ப்ப�யாக
அகழாய்�ப்பணி நிகழ்த்தப்படட் நிைல�ல் ேமல்
அ�க்� ெசங்கற் ப��கள் மட�்�ன்� அ�ப்ப��
ெசங்கற் நிைலவைர ெவளிக்ெகாணரப்படட்�. YP7/2
ேதான்�ய ெசங்கற் கடட்டப்ப���ன் நீட�் (�ழ்ப்�ற
ைமயப்ப��வைர) கண்ெட�க்கப்படட்�. ஒ�
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உந்�தைல ஏற்ப�த்��ற�. கடட்டப் ப��
கண்ட�யப்படட்ேபா� இதன் ெதாடரச்�்ைய
வட�ழக்காக நீ�ம் என்� கணிக்கப்படட்�.
அேதேபான்� கடட்டப்ப�� �ைல�டட்மாக
வட�ழக்காக நீண்��ந்த�. ஆய்�ன் பரிமாணத்ைத
ெம�ேகற்�வதாகேவ அைமந்�ள்ள�.

இசெ்சங்கல் கடட்டப்ப���ன் அ��ல் அைமக்கப்படட்
ெசங்கற்களின் அ�ப்ப�� பலமாக நீண்�
அ�க்கப்பட�்�ந்த�. கடட்டேமல் ப���ைன எைடைய,
தாங்�வதற்காக உ��யாகேவ அைமக்கப்பட�்ள்ள�.
இக்கடட்டப் ப���ன் வட ப���ல் பந்தல்கள்
அைமப்பதற்கான �ைரக்�� தடயங்கள் காணப்படட்ன.
அப்பந்தல் ��களில் உள்ள சற்� ���வாக�ம்
மண்ணிற்�ம் மற்ற இடங்களி�ள்ள மண்ண�க்�க�ம்
ேவ�பா� உள்ளன. ஒ� �ைரக்��யான�
வட�றத்��ம் மற்ெறான்� ெதன்�றத்��ம்
கட�்டப்ப��கள் ேமல் ேவயப்பட�்�ந்த �ைர
இ�ந்ததற்கான அைமப்ைப ெவளிப்ப�த்�வதாக
ேதான்��ற� ேம�ம் �ற அகழாய்�களில்
தைலப்ப���ல் இ��ைளகள் மற்�ம் �ரலால் அ�த்�
உ�வாக்கப்படட் பள்ளங்கள் ெகாண்ட ��மண் �ைர
ஓ�கள் �ைடக்கப்ெபற்�ள்ளன. இவற்ேறா�
வடப��க்� அ�ேக நன்� �ைழக்கப்படட்
மண்ெகாண்� ெம��யத் தைரப்ப�� அகழாய்� ��
எண் YP 8/4ல் இேத ஆழத்�ல் காணப்ெபற்ற�. அக்கால
மக்கள் வாழ்�டப்ப���ல்
வ�வைமக்கப்படட்தைரயாக உணர���ற�. ேம�ம்
இப்ப�� ேமற்�ைரயான� மைழ மற்�ம் ெவ�ல் இன்�
நன்� பா�காக்கப்படட் ப��யாக இ�ந்��க்க
ேவண்�ம்.



   

  

அகழாய்�க்	��	எண்1

(YP8/1)	தைரப்ப��
இவ்வகழாய்�க் ���ன் 1.50 � ஆழத்�ல் நன்�
சமப்ப�த்தப்படட் களிமண் தைரப்ப�� �ழக்�ப்
�றத்�ல் பர���ந்த�. இக்���ன் ேமற்�றப்பரப்�ல்
சற்� �ழ் ஆழத்�ல் இத்தைரயான� நீண்��ந்�ள்ளைத
காண ��ந்த�. இப்ப���ன் மண்ணின் தன்ைம நன்�
�ைழக்கப்பட�் களி மண் ெகட�்யாக இ�ப்பைத
அக்கால கட�்மானம் தைரப்�ச�் சாந்�ைன களிமண்,
இயற்ைக சா� மற்�ம் �ண்ணாம்� ெபா�டக்ைள 3:2:1
என்ற ��தாசாரத்�ல் ேசரத்்� �ைழத்� தைர
ேபாடப்பட�்�க்க ேவண்�ம். சாணம் இட�்
ெம����ந்ததால் இத்தைரப் ப���ைன �ல
இடங்களில் க�ம்பா� நிறம் ெகாண்�
காட�்யளிக்�ன்றன. இந்நாளி�ம் இ�ேபான்ற �ைற
�ராமவாழ் ��ைச ��களில் ெதாடர�்ற� என்ப�
��ப்�டத்தக்க�. இவ்வா� மக்கள் வாழ்�டப் ப���ல்
அவரக்ளின் பயன்பாட�் �ரிவாக்கத்தால் ெவவ்ேவ�
ி



நிைல ெகாண்� கடட்ைமக்கப் ெபற்�ள்ளைத
அ��ேறாம். இத்தைர ெதன்�ற ைமயப்ப���ல்
ெசங்கற்கள் �ண்�க�ம் கற்கள் �ண்�கள் ெகாண்�ம்
�ளங்�வதால் க�னமாக �கழ்�ற�.

  

அகழாய்�க்	��	எண்
(YP8/3)	தைரப்ப��
இந்த அகழாய்� ���ன் அைனத்� ப��க�ம் �ராக
ெதாடரப்படட்�. இப்ப���ல் இநில���ந்த
பண்பாட�் தடங்கைள ெதாடர ் நிைல�ல் அ�ந்��ம்
வண்ணம் கடட்டப் ப���ன் மற்ற ப��கைள
ெவளிக்ெகாண�ம் ேநாக்�ல் அகழாய்� ெதாடரப்படட்�.

இவ்�� அகழாய்�க்��களி�ம் ஆய்�
ேமற்ெகாள்ளபட�், YP8/2 ���ல் மட�்ம் 1.80 � ஆழத்�ல்
இ� அ�க்�கள் ெகாண்ட ெசங்கற் கடட்டப்ப��
காணப்படட்�. இதன் ெதாடரச்�்யாக �� YP8/3 �ம்
இக்��கள் இைட�ல் நில���ந்த நைடப்ப��ைய
அகற்��ம் எந்த�தமான கடட்டப் ப���ன் நீட�்�ம்
ெதன்பட�ல்ைல என்ப� ��ப்�டத்தக்க�.

.

அகழாய்�க்	��	எண்
் �



(YP10/4)	தைரப்ப��
இந்த அகழாய்�க் �� மண்ண�க்�ன் ெவட�்த்
ேதாற்றத்�ல் ெபா�ந்�ள்ள ஒ� பாைன�ல்
இைணக்ேகா�க�டன் �றப்பட�்ள்ள ���ட�்ல் 6
க�ர�்ச�் ேகா�கள் ெகாண்� �ளிர�்ன்றன.ஒவ்ெவா�
க�ர ் �ச�் ேகா�ம் 14 ��ய இைணக்ேகா�கள்
ெகாண்� வண்ணந்�ட�்ய நிைலைய உணரத்்�ம்
வண்ணம் அைமயப்ெபற்�ள்ளன. இதன் வா�லாக ஒ�
�ரிய ேதாற்றத்ைத ெதளிவாக வ�வமைமத்��ப்பைத
நன்� உணர ���ற�. இவ்வா� �ரியைன ஒ�
வடட்மாக�ம் அதைனச ் �ற்��ம் க�ரக்ள் ேபான்�
ேகா�கள் அைமந்�ள்ள� �றப்பாக ேதான்��ற�.

  

அகழாய்�க்	��	எண்	(ZB	5/2)

இந்த அகழாய்�ப் ப���ன் 2.40 � ஆழத்�ல் வட ேமற்�
�ைல க�ப்� �வப்� நிறத்�ல் இதைன சாரந்்த அகண்ட
வாய் அைமப்� ெகாண்ட ஒ� ெபரிய �ண்ணத்�ன் வாய்
�ளிம்�ப்ப�� கண்ட�யப்படட்�. அதைன
��ைமயாக ெவளிக் ெகாண�ம் வண்ணம் கவனமாக
அ��ல் இ�ந்த மண் நீக்கப்பட�் ��ைமயான
வ��டன் காட�்யகப்ப�த்தப்படட் நிைல�ல்,
அப்ெப�ம் �ண்ணம் த�ழகத்�ல் இ�வைர
நைடெபற்�ள்ள அகழாய்�களில் �ைடக்கப் ெபற்ற
க�ப்��வப்� பாைன வைககளில் �கப்ெபரிய
�ண்ணமாக ேதான்��ற�. இதனின் �டட்ம் 62 ெச.�.
ஆ�ம். இம்மடக்லமான� �க�ம் ேநரத்்�யாக க�ப்�
�வப்� வைகயாக தைல �ழ் �ைற�ல் ைவத்�
�டப்பட�் இயல்� நிைல�ேலேய உள்ேள மற்�ம்
�ளிம்�ல் க�ப்� நிற�ம், ெவளிப்ப�� �வப்� நிற�ம்
ெகாண்� தயாரிக்கப்பட�்ள்ள�. அதன் வழவழப்பான,
ஒளி�ம் வண்ணம் �க ேநரத்்�யான ேவைலப்பாட�்ைன
பைற சாற்��ற�. இம்மடக்லைன �ைதவைடயாமல்
�டெ்ட�க்�ம் வைக�ல் ஒ�ப்ப�� �டப்பட�் மற்ற
ப�� அகழ்ந்ெத�க்கப்பட�்ள்ள�. இதைனச ் சாரந்்த
மண்ண�க்� மஞ்சள் நிறங்ெகாண்ட மண் தன்ைம�டன்
� �



�ளங்�வேதா� ஆற்� மணல் ெபா�ந்�ள்ள இயற்ைக
மண் ெகாண்� ேதான்��ன்ற�. இம்மடக்லன்
�ைடக்கப்ெபற்ற சம நிைல மண்ண�க்� ப���ல் ��
ப�மன் அள�ல் �ண்ணாம்� கலந்த மண்ணைமப்�
ேதான்��ற�. இம்மடக்ல பயன்பாட�்ற்� ஏேத�ம்
ெதாடர�்ள்ளதா என்பைத உணரத்்�ம் வண்ணம் உள்ள�.
இச�்ண்ணாம்� ப�வ மண்ணைமப்� அகழாய்�
���ல் எல்லா �றத்��ம் ஓரள� க�னமான க�ப்� நிற
மண்ண�க்�டன் ேதான்��ற�. இம்மண்ண�க்கான�
வடக்�த் ெதற்காக ெதன்ப���ல் �ைறந்�ள்ள�.
அகழாய்�க் ���ன் ஆழப்ப���ல் நில���ந்த�
ெவளிப்படட்�. இவ்வகழாய்�க்���ல்
கண்ெட�க்கப்படட் க�ப்��வப்� மடக்ல் வைக
ெப�ங்�ண்ணத்�ன் க�த்� ெவளிப்�றப் ப���ல்
க�� ேபான்ற வ�வைமப்� �க ேநரத்்�யாக �ைடப்பாக
அைமக்கப்பட�்ள்ள�.
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ெசங்கற்	கட்டடம்
ெதற்��ற மண்ண�க்� ேதாற்றம் வடக்�ப்�ற
மண்ண�க்� ேதாற்றம் இவ்��
அகழாய்�க்��களி�ம் ஆய்� ேமற்ெகாள்ளபட�், YP8/2
���ல் மட�்ம் 1.80 � ஆழத்�ல் இ� அ�க்�கள்
ெகாண்ட வாழ்�டங்கைள ெசம்ைமயாக வ�வைமத்�
ெசங்கற் கடட்டப்ப�� காணப்படட்�. இதன்
ெதாடரச்�்யாக �� YP8/3 �ம் ���ற�.இக்��கள்
இைடேய நில���ந்த நைடப்ப��ைய அகற்��ம்
எந்த�தமான
இதன் கடட்டப் ப���ன் நீட�்�ம் ெதன்பட�ல்ைல
என்ப� ��ப்�டத்தக்க�.

ெசங்கற்	கட்டடம்
YP8/2 ஆய்�க்���ல் 1,25� ஆழத்�ல் வட�றத்�ல் ஒ�
வரிைச�ல் ெசங்கற்கள் ெகாண்� அைமக்கப்படட்
கடட்டப்ப�� ேதான்��ப்பதால், �க கவனமாக
ேமல்ப���ல் �ற்� ப�ந்�ள்ளன பட�் அகலவாட�்ல்
ேநரத்்�யாக எ�ப்���ப்பைத ப��கள் நீக்கப்பட�்
�� �ைடக்கப்படட் நிைல�ல் ெதளிவாக
காட�்யளித்த�. இதன் நீட�் �ழக்� வடக்காக
ெசல்வைத உணர ��ந்த�. இசெ்சங்கற்கள் 36 ெச.�
நீள�ம், 24 ெச.� அகல�ம், 6 ெச.�. த�ம�ம்
ெகாண்��ந்தன. இந்த அள�கள் ெதால்�யல் �ைற
ேமற்ெகாண்ட அகழாய்�ல் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ள
கடட்டப்ப���ல் நில���ந்த ெசங்கல் அள�கைள
ஒத்த அள�கைளக் ெகாண்�ள்ள�. என்ப� சமகால
கடட்டபாணிைய பைறசாற்��ற�.

இதன் வா�லாக இவ்�ர ் பண்ைடயகால கடட்டத்�ல்
��ப்�டட் �ல ப��களில் ஒேர கால நிைல கடட்ட
அைமப்ைப �ன்பற்��ள்ளைத நன்� உணரலாம்,
அக்கால கடட்த்�ல் மக்கள் தங்கள் வாழ்�டங்கைள
ெசம்ைமயாக வ�வைமத்� வாழ்ந்��ந்��க்�றாரக்ள்
என்பைத�ம் அ�ய ���ற�.இவ்வாய்�க்���ம்
அ��ல் உள்ள �ற �ழ���ள்ள பண்ைடய
மண்ேமட�்ன் ைமய உயரப்ப��யாக காட�்யளிக்�ற�.
இதன் ெதாடரச்�்யாக �ழக்��ம் வடக்��ம் கடட்ட
கட�்மான ப��கள் ேதான்�ய காலநிைல ஈரா�ரம்
ஆண்�கள் �ற்படட்தாக ெதரி�ற�. ேம�ம் இக்���ல்
உள்ள கடட்ட ேமல் மடட்த்�ல் �ைத�ண்ட ெசங்கற்
�கள்கள், �ண்�கள் காணப்ப�வதால் கடட்டத்�ன்
இ�பா� நிைலைய அ�ய ���ற�. இக்கடட்டத்�ன்

� ி �



ெதாடரச்�்யாக அ�த்த நிைல ெசங்கற்கள் அ��ல்
கண்ெட�க்கப்பட�் அகலவாட�்ல் ேநரத்்�யாக
எ����ப்பைத காண���ற�. அப்ப� அைமந்��ந்த
ெசங்கற்கள் ேமல் அ�க்�களில் உள்ள ெசங்கற்களின்
�ன்�ல் இரண்� பங்� அள�டன் ச�ர வ�வத்�டன்
காட�்யளித்தன. இசெ்சங்கல் கடட்டப்ப��
ேமல்அ�க்�ல் 4 ெசவ்வக வ�வ ெசங்கற்க�ம் அதன் �ழ்
ெதாடரச்�்யாக 7 ச�ரவ�வ உைடக்கப்படட்
ெசங்கற்கள் ெகாண்� அைமக்கப்ெபற்ற ���ன்
வட�ழக்� �றத்�ல் ேதான்�ற்�. இவ்வ�வைமப்பான�
ஒ� ேநரத்்�யான கடட்டப்பாணி அக்கால கடட்த்�ல்
நில���ந்தைத உணரத்்��ற�,

  

���மண்	�ச�்தைர



   

  

அகழாய்�க்�� எண் YP7/1ல் 34 ெச.� ஆழத்�ல்
வடப்ப���ல் அடரத்்�யான மண்ண�க்�ட�ம்,
ெதன்�றத்�ல் ���வாக�ம் ேதான்�ய�. இதனின்
நிற�ம் ேவ�பட�் க�ஞ்�வப்� மஞ்ச�டன்
காட�்யளித்த�. இதைன ெதாடரந்்� அகழ்ந்தெபா��
ெதன்ப���ல் �க�ம் ���வான மண்ெகாண்�
�சப்படட் தைரப்ப�� 1� நீளத்�ற்� பர���ந்தைத
காண��ந்த�. இ�ேபான்� ���வான மண்ெகாண்ட
�ச�்த்தைரப்ப�� இக்���ன் மற்ெறா� ப��யான
YP7/1�ம் இேத தனி�றப்�யைல
ெவளிப்ப�த்�வதாகேவ ஆழத்�ல் காணப்ெபற்ற�.
அதன் ெதாடரச்�் வ�வைமக்கப்ெபற்ற�.
இத்தைரப்ப��மக்கள் வாழ்�டங்களில் �றப்�
ப��யாக பயன்பட�்�க்க ேவண்�ம். ேம�ம்
இம்���வான �ச�்த்தைர 6 ெச.� அள�ற்�
ேநரத்்�யான வண்டல் மண்ெகாண்� ெசவ்வேன
அைமக்கப்பட�் ��ப்�டட் ப���ல் மட�்ம் ேதான்�ம்
இவ்வைமப்� தனி�றப்�யைல ெவளிப்ப�த்�வதாகேவ
க�தப்ப��ற�.

BRAHMI	SCRIPT

The Brahmi inscription found engraved on the outer surface of Black
and Red-Ware with three horizontal parallel lines drawn along with



four Brahmi letters namely ku, ru, vi and ka. The reading could be
related with suf�icient letter ‘n’ (d;) so the letters read together with
‘n’(d;) suf�ix may mean the name of the person as ‘kuviran ātan’. The
suf�ix letter in this is conjecturally added to become portion of script
and missing of the broken sherd. The proper noun of the Brahmi script
is suggestive of either the quality of the individual as philanthropist
similar to the nature of rain.

  

மணிகள்
�ழ� அகழாய்�ல் கண்ணா�, ேபஸ்ட,் ஸ்ப�கம்,
ெப�ன்ஸ், அேகட,் காரனீ்�யன், மற்�ம் ��மண்
ஆ�யவற்றால் ெசய்யப்படட் 2301 மணிகள்
ேசகரிக்கப்பட�்ள்ளன. இவற்�ல் கண்ணா� மற்�ம்
ேபஸ்ட ் வைக மணிகள் பல நிறங்களில்
�ைடக்கப்ெபற்�ள்ளன. ேம�ம், - இம்மணிகள் ேகாளம்,
உ�ைள, ெநல்�க்காய், �ப்பாய் வ�வங்கைளக்
ெகாண்�ள்ளன. இவற்�ல் ��ப்பாக A2/2 அகழாய்�க்
���ன் 1. 47 �டட்ர ் ஆழத்�ல் 120 ேபஸ்ட ் மணிக�ம்,
1.55 �டட்ர ்ஆழத்�ல் 357 ேபஸ்ட ்மணிக�ம் அ�கள�ல்
கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ளன.



  

வட்டச�்ல்�கள்

  

தடை்டயான வ��ல் உள்ள பாைன ஓட�்ன் �ளிம்�கள்
நன்� ேதய்க்கப்பட�் வடட் வ�வத்ைதக்
ெகாண்��க்�ம் �ைளயாட�்ப் ெபா�ள் ‘�ல்�’
என்றைழக்கப்ப��ற�. இச�்ல்�கைள �ழந்ைதகள்
மற்�ம் ெபண்கள் தங்களின் �ைளயாட�்க்�ப்
பயன்ப�த்�னர.் இைவ, பல்ேவ� அள�களில் பல்ேவ�
நிறத்ைத�ைடய பாைன ஓ�களில் �ைடக்�ன்றன.
க�ப்��வப்� நிறம், ெசார ெசாரப்பான �வப்� நிறம்,
�வப்� நிறம் ஆ�ய நிறங்கைளக் ெகாண்ட பாைன
ஓ�களில் ெசய்யப்படட் ெமாத்தம் 237 வடட்ச ் �ல்�கள்
இ�வைர அகழாய்�ல் ேசகரிக்கப்பட�்ள்ளன.



GAMESMEN

In the historic period gamesman were made out of clay material. Two
types of I gamesman were observed in Keeladi excavation. These
objects might be used to play the ancient games like chess. The present
session of the excavation work yielded 26 numbers of gamesmen. All
are made of burnt clay and mostly black colour.

  

இ�ம்�ப்	ெபா�ட்கள்

  

இவ்வகழாய்�ல் இ�ம்� ஆணிகள் மற்�ம் கத்�களின்
பாகங்கள் ��ப்�டத்தக்க அள�ல்
கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ளன. இைவ ெப�ம்பா�ம் உைடந்த
நிைல�ேல உள்ளன. �ைடக்கப்ெபற்�ள்ள 50 இ�ம்�ப்
ெபா�டக்ளில் ெப�ம்பாலானைவ ஆணிகள் மற்�ம்
கத்�கள் ஆ�யைவேய. ஏைனய இ�ம்�ப் ெபா�டக்ளின்
வ�வம் மற்�ம் பயன்பா� ��த்� அைடயாளங்காண
இயல�ல்ைல.



  

காதணிகள்

  

இந்த அகழாய்�ல் இரண்� வைகயான ��மண்
காதணிகள் கண்ட�யப்படட்ன. ஒன்�, இ நல்ல
களிமண்ைணக் ெகாண்� வடட்வ��ல் தடை்டயாக�ம்
சற்� த�மனாக�ம் ேமல் �றத்�ன் ந�ப்ப���ைனச்
�ற்� ��� பள்ளமான தடத்ைத ஏற்ப�த்� கா�
�ைள�ல் ெபா�ந்�ம் வண்ணம் ���ட�் �டப்பட�்
ெசய்யப்படட் காதணி. மற்ெறான்� அேத ேபான்�
தடை்டயான ந�ப்ப���ல் �ைள�டப்படட் காதணி
ஆ�ம். இைவ பைனஓைலையச ் �ற்� காதணியாக
அணிவ� ேபான்ற அைமப்�ல் காணப்ப�வ�
��ப்�டத்தக்க�. காதணிகள் தடை்டயான ப���ன்
ஒ� பக்கத்�ல் நன்� அலங்கரிக்கப்பட�்ள்ளன. ஒ�
காதணி�ல் ‘ழ’ வ�வம் ேபான்ற அைமப்�ல்
அலங்கரிக்கப்பட�்ள்ள�. இந்த அகழாய்�ல் ெமாத்தம்
14 ��மண் காதணிகள் ேசகரிக்கப்பட�்ள்ளன,

தக்களி



  

தக்களி என்ப� ��மண்ணால் ேகாள வ��ல்
ெசய்யப்பட�் ந�ேவ �ைள�டப்பட�் �ற்றக்��ய
அைமப்�ைனக் ெகாண்ட சக்கரம் ஆ�ம். இ� ��ய
அள�ல் �ைறந்த எைடையக் ெகாண்��க்�ம். இந்த
தக்களி ப�த்��ைன �லாக �ரிப்பதற்�
பயன்ப�த்�ம் க��யா�ம்.

வைளயல்கள்
இந்த ஆண்� �ழ��ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட் அகழாய்�ல்
உைடந்த வைளயல்களின் 23 பாகங்கள் �ைடத்�ள்ளன.
இத்தைகய வைளயல்கள், பல்ேவ� அள�களி�ம் சங்�
மற்�ம் கண்ணா� �லப்ெபா�ள்களா�ம்
ெசய்யப்படட்ைவயா�ம். இைவ த�த்த மற்�ம் ெமல்�ய
��க்� ெவட�்ைனப் ெபற்�ள்ளன. ஒ� வைளய�ன்
ேமல் பாகத்�ல் அழ�ய ேவைலப்பா�க�டன், இ�
��ய ேகா�கள் ேமல் பாகத்�ைனச ் �ற்�
அலங்கரிக்�ன்றன.



  

��மண்	அச�்	மற்�ம்
உ�வங்கள்
�ழ� அகழாய்�ல் இந்த ப�வத்�ல் ��மண்ணாலான 13
மனித உ�வங்க�ம் 3 �லங்�னங்களின் உ�வங்க�ம்
கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ளன. இவற்�ல் ஒ� மனித
தைல�ன் அச�் ஒன்� ெவளிப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. இந்த
அசச்ான� மனித தைல�ைன உேலாகம் அல்ல� �ற
ெபா�டக்ைளக் ெகாண்� வாரத்்� உ�வாக்கக் ��ய�
என்� க�தலாம். இதனின் உடப்��யான� �க�ம்
ேநரத்்�யான வ��ல் வ�க்கப்பட�்ள்ள�. இந்த
அச�்�ள்ள தைல ஆபரணம், நீண்ட கா� ஆ�யைவ
�ண்ணிய �ைற�ல் ெச�க்கப்பட�்ள்ளன. இந்த
அசச்ான� ச�த்த களிமண்ைணக் ெகாண்�
ெசய்யப்பட�் நன்� ���ட�் �டப்பட�்ள்ள�.



  

மான்	ெகாம்�
ெபா�வாக, த�ழகத்�ல் ேமற்ெகாள்ளப்படட்
அகழாய்�களில் மான்ெகாம்�கள்
�ைடக்கப்ெபற்�ள்ளன. ��ப்பாக, உைற�ர,்
��க்காம்���ர,் ேபா�வாம்பட�், க�ர,் அழகன்�ளம்
ஆ�ய அகழாய்�களில் ��ப்�டத்தக்க அள�ல்
�ைடத்�ள்ளன. ெவளிநா�க�டன் ெசய்யப்படட்
வணிகத்�ல் மான்ெகாம்�கள் �க்�ய
இடம்ெபற்��ந்தன என்பைத சங்க இலக்�யங்கள்
ெவளிக்காட�்�ன்றன.

  

அரிய	கண்���ப்�கள்
� � ி ி



தங்கத்�னால் ெசய்யப்படட் �ல அணிகலன்களின்
உைடந்த பாகங்கள் �ைடத்�ள்ளன. அவற்�ல் நடச்த்�ர
வ�வ ெதாங்கடட்ான், மணி வ��லான ெதாங்கடட்ான்,
உைடந்த ��ய வைளயம் ேபான்றைவ
��ப்�டத்தக்கைவ. த�ழ்நாட�்ல் ேமற்ெகாண்ட
அகழாய்�களில் இ�வைர கண்ட�யப்படாத
தனித்�வத்�டன் ��ய ெபரிய அள�லான க�ப்� -
�வப்� �ண்ணம் �ழ� அகழாய்�ல் �ைடக்கப்
ெபற்�ள்ள�. �3 அகழாய்� ���ல் உைறக்�ண�
ஒன்� அைடயாளம் காணப்படட்�. இந்த உைறக்�ண�
��நீர ்பயன்பாட�்ற்� உபேயாகப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�.

கண்���ப்�கள்
�ழ� அகழாய்� பண்பாட�்க் ��கைள
ெவளிக்ெகாண�ம் ெசங்கல் ெகட�்மானங்கள்,
உைற�ண�கள், �ைர ஓ�கள் மற்�ம் அரிய ெதால்
ெபா�டக்ளான தங்க அணிகலன்களின் பாகங்கள்,
ெசம்�லான ெபா�டக்ள், இ�ம்� பயன்பாட�்ப்
ெபா�டக்ள், ��மண்ணாலான ஆடட்க்காய்கள்,
�ைளயாட�்ச ் �ல்�கள், காதணிகள், தக்களிகள்,
��மண்ணாலான மணிகள், கண்ணா� மணிகள், ம�ப்�
�ைற� மணிகள், பாைன ஓ�வைககளான க�ப்�-
�வப்� நிற பாைன ஓ�கள், க�ப்� நிறஓ�கள்,
பளபளப்பான �வப்� நிறபாைன ஓ�கள், �வப்� நிற
பாைன ஓ�கள் ேராம் நாடை்டச ் சாரந்்த ெரளலடட்ட்
பாைன ஓ�களின் சாயல் ெகாண்ட பாைன ஓ�கள்
ஆ�யைவகள் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ளன. பாைன
வைரவதற்� �ன்னர ் மற்�ம் �ன்னர ் வைரயப்படட்
����கள், த�� எ�த்� ெபா�க்கப்படட் பாைன
ஓ�கள் ேபான்றைவ�ம் கண்ெட�க்கப்படட்ன.

இைவ அைனத்�ம் இந்த ப���ல் வாழ்ந்த த�ழரக்ளின்
பண்ைடய நாகரிகத்�ன் பண்பாட�்ச ் ெச�ப்�ைன
ெவளிப்ப�த்��ற�. �ழ��ல் �கப் ெபரிய
நிலப்பரப்�ல் அைமந்�ள்ள பண்பாட�் ேமடானா�
ெதன்ைன மரங்களால் பா�காத்� வரப்பட�்ள்ள�. 2500
ஆண்�க�க்� �ந்ைதய பண்ைடய ச�தாயத்�ன்
பண்பாட�் வளைமைய மைறத்� ைவத்�ள்ள
�ழ��ைன அகழாய்� ெசய்� ெவளிக் ெகாணரவ்�
அவ�யமா�ற�.

பண்பாட்�க்	காலம்
ப�ப்�	�ைறகள்

� � �



�ழ��ல் ேமற்ெகாண்ட அகழாய்�ல்
மண்ண�க்�கைளக் ெகாண்� இரண்� �தமான க
பண்பாட�்க் ��கள் ெவளிப�த்தப்பட�்ள்ளன. இந்த
அகழாய்�ல் கண்ெட�க்கப்பட�்ள்ள பாைன ஓ�கள்,
�ைர ஓ�கள் மற்�ம் ெதால்ெபா�டக்ைள ெகாண்�
�ழ��ன் பண்பாட�்க் காலத்ைத �ன்�
காலகடட்ங்களாகப் �ரிக்கலாம்.

�தல்	காலகட்டம்
இக்காலக்கடட்த்�ல் ேநரத்்�யான க�ப்� - �வப்�
பாைன ஓ�கள், �வப்� நிற பாைன ஒ�கள், க�ப்� நிற
பாைன ஓ�கள் மற்�ம் பளபளப்பான �வப்� நிற பாைன
ஓ�கள் ேபான்றைவ �ைடத்�ள்ளன. இக்காலகடட்த்�ல்
கட�்மான ெசயல்பா�கள் இ�ந்ததற்� சான்றாக
ெசங்கல் கட�்மான எசச்ங்கள், உைற �ண� ஆ�யைவ
�ைடக்கப்ெபற்�ள்ளன.

இரண்டாம்	காலகட்டம்
�தல் காலகடட்த்�ல் �ைடக்கப்ெபற்ற பாைன ஓ�கள்
இரண்டாம் பண்பாட�்ன் �ழ்மண்ண�க்�களில்
�ைடக்�ன்றன. ஆனால் இவற்�ன் தரம் மற்�ம்
தயாரிப்� ந�த்தரமானைவயாக உள்ளன. ேம�ம்,
இ��ைள இடப்படட் �ைர ஓ�கள், �க்�ய ெதால்
ெபா�டக்ளான ��மண் காதணிகள், ��மண் மற்�ம்
எ�ம்�லால் ஆன ஆடட்க்காய்கள், கண்ணா� வைளயல்
�ண்�கள், சங்�னால் ெசய்யப்படட் வைளயல்
�ண்�கள், ம�ப்� �ைறவான மணிகள்
ேசகரிக்கப்படட்ன. இைவ மட�்�ன்� தக்களி, ெசம்�
ெபா�டக்ள், ெசப்� கா�, �த்�ைர�டட் ெவள்ளி கா�
ஆ�யைவ இப்பண்பாட�் அ�க்�ல் �ைடத்�ள்ளன.
ேம�ம், தந்தத்�னால் ஆனபகைடக்காய், �டர�்ைனக்
ெகாண்ட எ�ம்�கள், �ைளயாட�் �ல்�கள், பாைன
ஓ�கள், இ�ம்� ெபா�டக்ள் ஆ�யைவ �ைடக்கப்
ெபற்�ள்ளன.

�ன்றாம்	காலகட்டம்
பளபளப்பான �வப்� நிற ஓ�கள், �வப்� நிற பாைன
ஓ�கள், கண்ணா� மணிகள் ேபான்றைவ
இக்காலகடட்த்�ன் மண்ண�க்�ன் ேமல�க்�ல்
�ைடத்�ள்ளன,

இதன�ப்பைட�ல் �ழ��ல் �தல் பண்பாட�்க்காலம்
�.�. 6ஆம் �ற்றாண்� �தல் �.� 3 ஆம் �ற்றாண்�

�� � ி



வைர என அ��யல் அ�ப்பைட�ல் நி�வப்பட�்ள்ள�.
இரண்டாவ� பண்பாட�்க் காலம் �.�. 3ஆம்
�ற்றாண்� �தல் �.� 4, 5ஆம் �ற்றாண்ைடச்
ேசரந்்ததா�ம். �ன்றாவ� பண்பாட�்க் காலம் �.�. 4,
5ஆம் �ற்றாண்� ெதாடங்� �தல் �.� 11, 12 -ஆம்
�ற்றாண்ைடச ்சாரந்்ததாக உள்ள�.

எனேவ, காலத்தால் �ந்ைதய �தல் காலகடட்மான�,
�ழ்மண்ண�க்��ம், அதைனய�த்த
இ�க்காலக்கடட்ங்க�ம் �ழ் அ�க்�களின் �� ஒன்றன்
�� ஒன்றாக அைமயப்ெபற்�ள்ள�.

�றல்க�ம்	����க�ம்

  

த��	(த�ழ்	�ரா�)



  

வண்ணம்	�ட்டப்பட்ட
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�ந்�ெவளி�ம்	�ழ��ம்
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