
ஸ்ரீ குபைப்யதம ண: 

கடிகமஸ்டமம் ன்மல் ன்? 

[டக்ஷசயம (Taxila), மநந்டம(Nalanda)  படபௌத இங்கநயல் இபைந்டடமகக் 

கூப்டும் கல்பயஸ்டமங்கலக்கு கமத்டயமயம ணயமண பபைமணகநயமயம 

வ்பயடத்டயலும் குமதமட கல்பயஸ்டமங்கள் சுணமர் இண்மதயம் பபைங்கலக்கு 

பன்ர் படமங்கயயத படன்மட்டில் கமஞ்சய படபௌத அயக ஸ்டங்கநயல் இபைந்டயபைந்ட 

உண்மண இக்கட்டுமதயமல் பபநயதமகயது]. 

 பசன்ம அசமங்கத்டமமயன் மகபதழுத்து புஸ்டக கமமயதமதத் டமமல்(Govt. 

Oriental Manuscripts Library, Madras) ஸ்ரீ க்ஷ்ணரந்பைவம்ணர் ன்பமல் இதற்ப்ட் 

“ஆயமகம்” ன்னும் எபை புஸ்டகம் பசன் பபைம் பபநயதயப்ட்து. 

 (ஸ்ரீ சங்ககபத்மடநயன் ப்ம்ணறத் மஷ்தத்டயற்கு பமசஸ்டயணயச்ர் மணடய 

ன்பொ எபை வ்தமக்தமம் ழுடயதயபைக்கயமர். அப்மணடயக்கு ஸ்ரீ அணமந்டர் ன்பர் 

கல்டபை ன்பொ எபை வ்தமக்தமம் ழுடயதயபைக்கயமர். அக்கல்டபைபயற்கு ஸ்ரீ 

க்ஷ்ணரந்பைவம்ணர் ழுடயத பயதமக்தமத்டயற்கு ஆயமகம் ன்பொ பதர்). அப்புஸ்டகத்மடப் 

டித்துக்பகமண்டு பபைம்யமது அடன் பகவுமதயல் அடன் க்ந்டகர்த்டமபம 

க்ஷ்ணரந்பைவம்ணர் யகமடமபமரடரத்டயல் இபைந்டயபைக்க யபண்டுபணன்பொ 

கூப்ட்டிபைக்கயமடப் மர்க்க எபை ந்யடகம் ற்ட்து. அபர் கும்யகமஞத்டயற்கடுத்ட 

யகமட்மபமயல் இபைந்டடமகவும், துமரதமச்ணத்மட ஸ்வீகமயத்துக்பகமண்டு அவ்வூமயயயத 

வத்டயதமந்டமகவும், அவ்வூமயல் அபர் சணமடய இன்பொம் இபைப்மடகவும் பமயயதமர்கள் 

பசமல்க் யகள்பய. ஆமகதமல் இவ்பயதத்மடச் சயயது ஆமய்ச்சய பசய்த யபண்டுபணன்பொ 

யடமன்யற்பொ. இமடப் ற்ய ஆமய்ச்சய பசய்பெம்யமது ப்பைம்ணறத்ம் 3-4-20பது 

சூத்டயத்மடப்ற்ய கல்டபைக்கமர் ழுடயத பயதமக்தமத்டயல் “சயமக தக்யஜமவீட 

பயர்ம் சன்யதமசயகலக்கு கூம” படன்பொ பசமல்லுகயபர்கள் “கடிகம ஸ்டமங்கநயல் 

‘சயமகபென் பம் பசய்துபகமண்டு றத்த்மடபெம் பயயபண்டும்’, ன்பொ ஏடப்டும் 

ஆடர்பஞ ச்பைடயமத யகட்டிபைக்கணமட்மர்கள்” 

 (येत ु ििखायज्ञोपवीतत्यागरूपपारमंहस्यवृत्ति  ं न मन्यन्त े त े न पश्यिन्त प्रत्यक्ष ं घटिकास्थानेष ु

पठ्यमानाथववणीं शु्रितम् – “सििखं वपन ंकृत्वा बिहस्सूतं्र त्यजेत ्बुधः)” आित ன்பொ கூயதயபைக்கயமர். இந்ட 



பமக்தத்டயல் உயதமகப்டுத்டப்ட்டிபைக்கும் ‘கடிகமஸ்டமம்’ ன்னும் டத்டயற்கு 

க்ஷ்ணரந்பைவம்ணர் வ்தமக்தமம் பசய்பெம்யமது கடிகமஸ்டமங்கள் யகமடமபமர டரங்கநயல் 

உள்ந பயயச புண்ஞயத யக்ஷத்ங்கள் “घटिकास्थानािन पुण्यक्षेत्रिविेषाः – गोदावरीतीरेष ुप्रिसद्धाः॥“ 

ன்பொ பசமல்பௌதயபைக்கயமர். எபைக்கமல் இமடதனுசமயத்துத் டமன் அபர் யகமடமபமர டரத்டயல் 

இபைந்டடமகச் பசமல்ப்ட்டிபைக்க யபண்டும். கல்த்பைவுக்கு “மயணநம்” ன் ணற்பமபை 

பயதமக்தமம் ழுடயத ஸ்ரீ அப்ய்த டரக்ஷயடபைம் அம்ணமடயமயயத “கடிகமஸ்டமம்” ன்னும் 

பதபைக்கு பயதமக்தமம் பசய்டயபைக்கயமர். அப்ய்த டரக்ஷயடர் ‘ஆயமகம்’ ழுடயதபபைக்கு 

பன்கமத்டயயயத இபைந்டபர் ன்பொ படமயகயது. இபைபபைம் இவ்பயடம் எய ணமடயமய 

ழுடயதடற்குக் கமஞம் படமயதபயல்ம. “கடிகமஸ்டமம்” ன்னும் டம் மடக் குயக்கயது 

ன்னும் பயதத்மட ஆமத யபண்டுபணன்பொ யடமன்யதது. 

இடற்கயமதயல் அயசமகனுமத சமங்கமநப் மர்க்கும்டி யமயட்து. அடயல் 

அயசமகமயன் மஜ்தத்டயன் ல்மகமநக் கூபொணயத்து ‘யகந புத்ட’ ‘சத்டபுத்ட’ இபர்கநயன் 

யயடசங்கள் குயப்யப்ட்டிபைக்கயன். ‘யகநபுத்ட’ யயடசம் ன்மல் 

யகநயடசபணன்து யசயத்டம். ஆமல் ‘சத்டபுத்ட’ (சத்தபுத்) யயடசம் ன்து 

துபபன்பொ படமயதபயல்ம. இமடப்ற்ய மயசரம பசய்பெம்யமது ‘சத்தபுத்’ மடு 

கமஞ்சயபுத்மடத் டன் டமகமகக் பகமண் படமண்மணண்ணமக பயபைக்க 

யபண்டுபணன்பொ யடமன்யற்பொ. கமஞ்சயபுத்டயற்யக ‘த்தவ்ட யக்ஷத்ம்’ பதர் ற் 

இவ்வூமயயயத டயபைபயக் கமமக்கமடு ன்பொ எபை ஸ்டணயபைக்கயது. புகயனந்டயப்புபர் 

ன்னும் எபை டணயழ்க்கபய “மபதகம் பயனும் பமய்பெமக்கணமட்மர். படமண்ம 

மட்மர்” ன்பொ கூயதயபைக்கயமர். ஆமகதமல் அயசமகன் சமத்டயல் கமஞப்டும் 

‘சத்தபுத்‘ யயடசம் இந்ட ஸ்த்தவ்ட யக்ஷத்டயணமகயத கமஞ்சயமதத் டமகமகக் 

பகமண் படமண்ம ணண்ணமகத்டமன் இபைக்கயபண்டும் ன்மட யச்சதணமக கூமம் 

ன்பொ யடமன்பொகயது.  

கல்பபட்டுகமந எபை சணதம் மர்த்து பபைங்கமல் கய.ய. ந்து- பது நூற்மண்மச் 

யசர்ந்டடமகக் கூப்டும், மணசூர் மஜ்தத்டயல் யயணமகம யல்மபயல் யகமர்பூர் 

டமலுகமபயலுள்ந டமநகுண்ம ன்னும் ஊமயல் ப்ஞயபச்பஸ்பமணய யகமபயபௌல் எபை 

தூஞயல் ழுடப்ட்டிபைக்கும் சமத்டயல்(Talagunda pillar lnscription Ep. Ln. Vol. 

viii.p.24), அந்ட சமத்மட ழுதுபயத்ட கமகுஸ்டபர்ணன் ன்னும் அசனுக்கு பன் 



இண்மபது டமபமதயம ணபேபர்ணன் (350to370 A.D.) அபனுமத குபைபமகயத 

வீசன்ணன் ன்பபைன் யணற்டிப்யற்கமக கமஞ்சரபுத்டயபௌபைக்கும் “கடிமக” க்கு பந்டமகச் 

பசமல்ப்ட்டிபைந்த்து அபர்கள் அங்கு பந்டது ல்ம சமஸ்டயங்கமநபெம் ன்பொ கற்பொக் 

பகமள்லபடற்கு.  

               (यः प्रयाय पल्लवेन्रपुरं गुरुणीा समं वीरिमवणीा।  

ऄिधिजगिमषुः प्रवचन ंिनिखल ंघटिका ंिववेि सुताकुव कः॥) 

 ன்பொ பசமல்ப்ட்டிபைந்டது. கடிமக ன்மல் கல்பய கற்குணயணமதயபைக்கமம் ன்பொ 

யடமன்யற்பொ. ற்கயப குபைபயயத்டயல் டித்ட ணபேபர்ணனும் அபனுக்குப் மம் 

பசமல்பௌ மபத்ட அபது குபைவும் ணபொடிபெம் யணற்டிப்யற்கமக கமஞ்சரபுத்டயபௌபைக்கும் 

கடிமகக்கு பந்டமர்கள் ன்மல் கமஞ்சர கடிமக வ்பநவு உதர்ந்ட ஸ்டமணமகவும் யசயத்டய 

பற்டமகவும் இபைந்டயபைக்க யபண்டுபணன்து ஊகயக்கக் கூடிதடமதயபைந்டது. 

கடிமகமதப் ற்ய யபபொ சமங்கநயல் பசமல்ப்ட்டிபைக்கயடமபபன்பொ ஆமய்ச்சய 

பசய்த ஆம்யத்டடயல், ப ஆற்கமடு யல்மபயல் அக்யகமஞத்டயற்கு ப யணற்கயல் ழு 

மணபௌலுள்ந யபலூர்மமநதம் ன்னுணயத்டயல் அகப்ட் பன்மபது பயத ந்டயபர்ணன் 

(826-849 A.D.)சமத்டயல் “கமஞ்சரபுத்மடதமண் ஸ்கந்ட சயஷ்தன் ன்னும் ல்ப 

அசன் (beginning of the 4th century) த்தயன் ன்னும் அசயணயபைந்து 

“கடிமக’மதக் மகப்ற்யமன்.   

(स्कन्दििष्यस्ततोऽभवत्।  

ििजाना ंघटिका ंराज्ञः सत्यसेनात ्जहार यः॥)  

ன்பொ பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது.          

     S.l.l. vol. ll. Part V.P. 508  

(இந்ட சத்தயசன் அயசமக சமசத்து சத்தபுத் பம்சத்டபமதயபைக்கமம்).  

யணய பசமல்ப்ட் யபலூர் மமநதம் சமத்டயயயத ந்பைவம்ணபர்ணன் 

ன்னும் அசன் கமஞ்சயதயல் கடிமகமத ணபொடிபெம் ற்டுத்டய மகமமட ஸ்பமணய 

யகமதயமபெம் கட்டிடமகச் பசமல்பௌதயபைக்கயது.  



तत्प्रसूनुः नरत्तिसहवमाव पुनर्व्वधात ्यो घटिका ंििजानां।  

ििलामयं वेश्म ििांकमौलेः कैलासकल्प ंच महने्रकल्पः॥  

கமஞ்சரபும் மபகுண்ப் பபைணமள் யகமபயல் சயம பசதுக்கங்கநயபௌபைந்து எபை 

கமத்டயல் கமஞ்சயதயல் அசயல்மணல் யமகயப கமஞ்சய ணமங்கள் ல்ப 

பம்சத்மடச் யசர்ந்ட யண்தபர்ணன் ன்பனுமத புத்டயம யணச்பல்பன் 

ன்பம கமஞ்சயக்கு அசமக அனுப் யபண்டுபணன்பொ யகட்டற்கமக யமடமகவும், 

அப்யணச்பபர்ணனுக்கு ந்டயபர்ண ல்ப ணல்ன் ன் ட்ப் பதபைன் கமஞ்சய 

அசமக படி சூட்டிதடமகவும் பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது. அவ்பயபைசணதங்கநயலும் கமஞ்சய 

“கடிமக”மதச் யசர்ந்டபர்கள் கூ இபைந்து த்டயதடமகத் படமயகயது.  

“யணச்ப யமத்டதர் ஸ்பர்க்கஸ்டமபது, மஜ்தம் உத்ந்ணமக ணமத்ர்கலம், 

கடிமகதமபைம், பப்க்பைடயபெம், கமயபசகு யண்தபர்ண ணமமர் அபக்கம 

மமம் கயயக்க ணர்த்டர் உதகு மயசுத்டர் யகமபபமத்டகபபன்பொ ணந்த்மய 

ணண்பம்-ணமமணந்டபைம்-உதகஞத்டதமபைம்-கடிமகதமபைம்-கூடிந்டயபர்ணன் ன்பொ 

அயயகம் பசய்து”………..[ந்டயபர்ண ல்பனுமத கமம் 710-775 ன்பொ 

யர்ஞதயக்கப்ட்டிபைக்கயது].          

 S.l.l.Vol. iv page 10Section A.  

கமஞ்சய மகமமட ஸ்பமணய யகமதயபௌல் ணம ணண்த்டயல் யணண்ம 

பமயமசதயல் பக்யகதயபைக்கும் தூஞயன் யணண்ம மகத்டயல் பமதப்ட்டிபைக்கும் 

பயக்ணமடயத்த த்தமச்தன் (533-545 A.D.) ன்பனுமத, கமத்து சமத்டயல், கமஞ்சர 

கடிமகதயல் இபைந்டபர்கமந “ணம ங்கள்” ன்பொ குயப்யட்டிபைக்கயமர்கள். “இந்ட 

டர்ணத்மட அனயக்கயபர்கள் கடிமக ணம ங்கமநக் பகமன் மபத்டயற்குள்நமபமர்கள்” 

ன்பொ பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது.          

   (Ep.ln. Vol. lll p. 360)  

ப அற்கமடு யல்ம குடிதமத்டம் டமலுக்கம டயபைபல்ம் ன்னும் கயமணத்டயற்கு எபை 

மணல் பகயனக்கயலுள்ந ரபமடய ணத்டயதயலுள்ந எபை மமதயல் இபைக்கும் சமத்டயல் 

(710-755 A.D.) “இந்டடர்ணத்மட அனயத்டபன் கடிமக னமதயபமபெம் பகமன் மபத்டயல் 

டுபமன்” (s.l.l. Vol. lll pt. l. page 91) ன்பொ பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது. இமபகநயபௌபைந்து 



அக்கமத்து அசர்கள் கடிமககநயல் இபைப்பர்கநயம் வ்பநவு ணடயப்பு மபத்டயபைந்டமர்கள் 

ன்து படநயபமகயது.  

கடிமககநயல் யபடங்கள் சமஸ்டயங்கள் இமபகநயல் யடர்ந்ட யமணஞர்கள் கூடி 

ஆமய்ச்சய பசய்து பந்டயபைக்கயமர்கள் ன்தும் படமயகயது. கமசமகுடி சமத்டயல், “மன்கு 

யபடயணமதும் யமம்ணஞர்கலக்கமக இது கட்ப்ட்டிபைக்கயது.  

दवेब्राह्मणीसत्कृताल्मिवभवः यः क्षत्रचूडामिणीः । चातुवेद्य ंऄवीवृ(िव)धत ्स्वघटिका ंभूदवेताभिितः” ॥  

ன்பொ பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது.  

இயட சமத்டயல் 23பது ச்யமகத்டயல் “यस्मात्प्रभृित ऄल ं ऄवधवत धमवकमवदवेििजन्मिवषय ं

घटिकाश्च धातुः। அபன் கமத்டயபௌபைந்து யமம்ணஞர்கலக்கம கடிமககள் 

பயபைத்டயதமந்ட” ன்பொம் பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது.       

       S.L.L.Vol.LL part lll,No.73 page 342-6 

 கமஞ்சயமதத்டபய இடஸ்டங்கநயலும் கடிமககள் இபைந்டயபைப்டமகத் படமயகயது. 

யகமடமபமய யல்ம தூஞய டமலுகம சயக்குல்ம அக்மத்டயலுள்ந அடிகபமஞய ன்னும் 

குநத்மட பபட்டும் யமது அடயபௌபைந்து கயமத்ட பயஷ்ணுகுண்டி பம்சத்மடச் யசர்ந்ட 

இண்மபது பயக்யணந்டயபர்ணயன்(525-A.D.)டமம் சமத்டயல் “சமஸ்டயப்யகமம் 

கடிமககள் ற்டுத்டய புண்ஞயதம் சம்மடயத்ட,  

(यथािविध िविनयाविपत घटिकावाप्तपुण्य संचयस्य)  

ன்பொ கமஞப்டுகயது.    EP.ln.Vol.iv p.196.  

டயயமமபது ன்யண்மபது நூற்மண்டுகநயலும் அடற்குப் யன்பைம் 

பசதுக்கப்ட் சய கல்பபட்டுகநயபௌபைந்து மணசூர் சணஸ்டமத்டயலும் சய பயங்கநயல் 

கடிமககள் இபைந்டடமகத் படமயகயது. EP.Kar.S.l.23 of 1167 S.K.197 of 1182 & C.N. 178 of 

1442.  

மணசூமயல் பசன்மதட்ஞம் டமலுகமபயலுள்ந 1442 பபைத்டயத கல்பபட்டில் 

துந்துய பபைத்டயல் சமணயபடமத்ததத்டயற்கமக உத்டங்கர் பசமல்பௌதடி எபை கடிமக 

ற்டுத்டயதடமக     



(दनु्धुभौ हायन ेभारपद ेमािस िुभ ेददने।उंङ्गोिया सामवेद ेर्व्धंघटिकाश्रमम्॥)    

  ன்பொ பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது.         

      E.P.Kar.Vol.V.P.462. 

யணற்கண் கடிகம ஸ்டமங்கபநல்மம் கமஞ்சர கடிமகமதப் யமல் 

பயத்தமஸ்டமங்கநமகயப இபைந்து பந்டயபைக்கயன்.  

சய சமங்கநயல் கடிமககநயல் இவ்பநவுயர் இபைந்டமர்கள் ன்பொ பசமல்லுபதும் 

பனக்கணமதயபைந்டயபைக்கயது. சயபணமன் ன்பொ பதபைள்ந ப்மயத்பய பகமங்கஞய 

ணமமமபயனுமத 713 A.D. பபைத்டயத மணசூர் ணஸ்டமம் ணண்த யல்ம 

ணண்த டமலுகம யநபகய ன்னுணயத்டயல் அகப்ட் டமம்சமத்டயல் 

கடிகமஸ்டமத்மடச் யசர்ந்ட எபைபபைக்கு பூணய டமம் பசய்தப்ட்டமக    

 (“घटिकासहस्राय हटरतगोत्राय माघिमवणेी।“)  பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது.    

         E.P.Kar.Mandaya Taluk, Vol.iiip.108. 

 ப ஆற்கமடு யல்மபயல் பசய்தமபொ டமலுகமபயல் ப்பைம்ணயடசம் ன்னும் 

ஊமயபௌபைக்கும் சந்த்பணநநரச்பர் ஆதத்டயன் கர்ப்க்பைத்டயல் பபண்ம க்கம் 

சுபற்யல் உள்ந மர்த்டயயபந்டய பர்ணனு (about 960 A.D.)மத சமங்கநயல் 

“த்மமஹ்த கடிகணத்டயதஸ்ட பபமதயபர்” ன்பொ கமஞப்டுகயது.     

          lns.No.194;195,197 of1915.  

ஏமயத்டயல் “கடிமக னமதயபர்” ன்பொம், ஏமயத்டயல் “கடிகமசகஸ்ம்” ன்பொம், 

ணற்பொயணமமயத்டயல் “கடிமக ணத்தஸ்ட பபமதயபர்” ன்பொம், கடிமககநயல் 

இபைந்டபர்கமநப் ற்ய குயப்யட்டிபைக்கயது.  

அயகணமக கடிமககபநல்மம் யடபமதங்கநயயயத இபைந்டயபைக்கமம் ன்பொ 

யமக்கவும் இணயபைக்கயது. மணசூர் ணஸ்டமத்டயல் தும்கூர் யல்மபயல் 

சயமடமலுக்கமபயல் கமணபகமண்ள்நய ன்னும் ஊமயலுள்ந 

யணமபடரபடமட்ப்மதத்டயன் சணரத்டயல் உள்ந. ணமமயன் (about 

1167)சமசத்டயபௌபைந்து, பன்ப ட்டித்டயலுள்ந கடிகம ஸ்டமத்டயல் 

பமம்யச்பந்யடயதயல் எபை கயமணடமம் பசய்டடமகச் பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது.  

         



श्रीमत ुहञे्जारपट्टणीद ्महाघटिकास्थान श्री नोनंबेश्वरदवेर सििदानदिल्ल.      

     E.P.Kar.Vol ii p.158.  

கடிமககநயல் யபடங்கலம் சமஸ்டயங்கலம் ஆமய்ச்சய பசய்தப்ட்டு பந்ட பபன்பொ 

ற்கயப பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது. டமநகுண்ம சமத்டயல் ணபேபர்ணனும் அபன் 

குபைவும் கமஞ்சர கடிமகக்கு யணற்டிப்யற்கமக பசன்டமக ற்கயப 

பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது. கமசமகுடி சமத்டயல் பசமல்ப்ட் கடிமகதயல் மன்கு 

யபடங்கலம் ஏடப்ட்பபன்பொ படமயகயது.         

चातुवेद्य ंऄवीवृधत ्स्वघटिका ंभूदवेताभिितः॥     S.l.l.Vol ii part iiip.349.  

டஞ்சமவூர் யல்மபயல் டற்கமம் யபப்த்தூர் ன்பொ பசமல்ப்டும் யபம்ற்போமயல் 

எபை கடிமக இபைந்டடமகவும் அங்கு ன்மகப் டித்ட பயத்பமன்கநம க்ணபயத்துக்கலம், 

யசமணதமயகலம், ட்ர்கலம் இபைந்டடமகவும் பசமல்ப்ட்டிபைக்கயது.  

Ins.293 of1908 dated 9th year of Rajendrachola l (about1021)engraved on the 

northwall of the Central shrine in the Vedapureeswarar temple Tirukkalithittai.  

பூர்பணரணமம்ம சமஸ்டயத்டயல் குணமமயட்பைமத டந்த்பமர்த்டயகத்டயல் 

கல்சூத்மடயகஞத்டயல் “கடிமக” ன்னும் டம் கமஞப்ட்து.      

   “ऄनुयोगेष ुवेदाना ंघटिकामागववृिंषु। न कल्पसूत्रहीनाना ंलभ्यत ेकृत्नवेदता॥“ (1-3-6) 

இடற்கு பயதமக்தமம் பசய்டயபைக்கும் ட்யசமயணச்பர் ன்பர் இடன் பமபைமந 

பயநக்கும்யமது “யபடங்கநயன் யடர்ச்சயமத அயபடற்கமக அந்டந்ட யபடமகங்கநயன் 

அமதமந ணயட் குயப்புகமந எபை குத்டயல் (கம்) யமட்டு அந்டந்ட உமயத மரமக்ஷ 

ணதத்டயல் குத்டயபௌபைந்து டுக்கப்ட் குயப்யல் கமஞப்டும் யபடமகத்மடக் 

கூபொம்டி அத்ததம் பசய்டபர்கள் யகட்கப்டுபமர்கள். இவ்பயடம் கடிகமஸ்டமங்கநயல் 

யகள்பய யகட்து ம்யடமதம்.         

“वेदकौिलिजज्ञासाथ ं तंत ् वेदभागिचह्नलेख्यािन घटिकाया ं कंुभाख्याया ं िनिक्षप्य तंत ्

वेदभागपरीक्षाकाल े तान्याकृष्य अकृष्टलेख्यिचिन्हत ं वेद ं पठ आत्यध्येतारः ऄनुयुज्यन्त े आित 

घटिकामागववर्ततनोऽनुयोगः”।         ன்கயமர்.  



ஆகயப கத்டயலுள்ந யகள்பயச் சரட்டுகநயன் பணமய் மரமக்ஷ த்டப்டும் 

இங்கலக்கு கடிகமஸ்டமங்கள் ன்பொ பதர் வும் படமயந்டது.  

இங்ஙம் கல்பபட்டுகநயலும் ணரணமம்சம சமஸ்த் நூல்கநயலும் கடிமகமதப் ற்யத 

குயப்புகள் கயமத்டடயன் யயக கல்டபைபயல் கமஞப்டும் “கடிமக” ன் பசமல்பௌற்கு 

டரர்ணமணம பமபைள் பயநங்குகயதது.  

கல்டபைபயல் குயப்யட்டிபைக்கும் கடிகமஸ்டமத்டயல் மன்கு யபடங்கலம் ஏடப்ட் 

ன்து “पठ्यमाना ं अथववणीं शु्रितम्” ன்பொ பசமல்ப்ட்டிபைக்கயடயபௌபைந்து படமயகயது. 

யபடமகங்கள் அத்தத க்ணத்டயல் குபைசயஷ்த ம்மதயல் மமதஞம் 

பசய்தப்யபண்டித படன்மட படமயதப்டுத்துபடற்கமகயப “पठ्यमाना”ं ன்கயமர். 

அமடயத ப்ணமஞணமகக் பகமள்நமம். அப்டிதயன்ய அச்சயட்யம 

குடயமபத்துக்பகமண்யம இபைப்டமல் ணமத்டயம் அமப ச்பைடயபதன்பொ யச்சதணம 

ப்ணமஞணமகக் பகமள்நபடிதமது. ச்பைடய ன் பசமல்பௌற்யக குபைபயன் பகத்டயபௌபைந்து பபைம் 

ஸ்பமத்தமத்மட டது ச்பைடயதமல் (கமடமல்) யகட்டு அமடதனுசமயத்து 

பசமல்ப்டுபபடன்ய பமபைள்.  

யணய கூப்ட் ச்பைடய அடர்பஞ யபடத்மட அத்ததம் பசய்பர்கள் 

சமடமஞணமய் அடயகணமகக் கமஞப்டுபடயல்மதமடமலும், “பயத்தமஸ்டமணமகய 

கடிமககநயல் யகட்கபயல்மதம” ன்கயமர் கல்டபைக்கமர்.  

இன்னும் டக்ஷயஞ யடசத்டயல் கடிமக ன் பதமயல்மபயட்மலும் இயடணமடயமயதம 

சய பயத்தமஸ்டமங்கள் இபைந்டடமபெம் அங்கு அடர்பஞ யபடம் ஏடப்ட்டமகவும் 

படமயதபபைகயது. கூலூபைக்கும் புதுச்யசமயக்கும் ணத்டயதயபௌபைக்கும் மரர் ன் ஊமயல் 

(about 868 A.D.) எபை பயத்தம ஸ்டமம் இபைந்டது. மரர் சம்ந்டணமக ந்து 

டமம்த்டகடுகநமம சமம் அகப்ட்டிபைக்கயது. அடயபௌபைந்து பயதந்பைதுங்கன் 

ன்னும் அசனுமத ஆட்சயதயன் ட்மபது பபைத்டயல் அபர் ணந்டயமய எபைபமல் மரர் 

கயமணத்டயலுள்ந பயத்தமஸ்டமத்டயற்கமக பன்பொ கயமணங்கள் பகமடுக்கப்ட்டமகத் 

படமயகயது.அந்ட பயத்தமஸ்டமத்டயல் டயமன்கு கஞங்கள் இபைந்ட.(चतुदवि िवद्याः). அடயல் 

மன்கு யபடங்கலம் ஆபொ யபடமங்கலம், புமஞங்கலம் ணரணமம்மபெம், யதமதபம், 

டர்ணசமஸ்டயபம் கற்பொக் பகமடுக்கப்ட்டு பந்ட.  S.l.l.Vol. ii part 5p.p. 513 to 517.  



பயழுப்புத்டயற்கும் டயண்டிபத்டயற்கும் இமதயபௌபைக்கும் மமசதுர்யபடய ணங்கம் 

ன்பொ பசமல்ப்டும் ண்ஞமதயம் ன்னுணயத்டயல் எபை பமயத பயத்தமஸ்டமம் இபைந்து 

பந்டயபைக்கயது. அடயல் 340பயத்தமர்த்டயகலக்கும் 14 உமத்தமதர்கலக்கும் யபண்டித 

ற்மடு பசய்தப்ட்டிபைந்டது. அடயல் கரழ்டிப்யல் 270பயத்தமர்த்டயகலக்கும் யணல்டிப்யல் 

70பயத்தமர்த்டயகலக்கும் ற்மடு பசய்தப்ட்டிபைந்டது. அடயல் மயக்யபடத்டயற்கு 

75பதர்கலம் தறர் யபடத்டயற்கு 75பதர்கலம், சமந்யடமக மணத்டயற்கு 20 பதர்கலம், 

டபகம மணத்டயற்கு20 பதர்கலம், பமரதத்டயற்கு 20 பதர்கலம், அடர்பஞ 

யபடத்டயற்கு 10 பதர்கலம், யமடமத க்பைஹ்த கல்கஞங்கலக்கு 10 பதர்கலம், 

பமபடமம் ன்னும் பயதமகஞ நூல் டிப்யற்கு 40 பதர்கலம், 270 பயத்தமர்த்டயகலக்கு 

ற்மடு இபைந்டது. யணற்டிப்யல் பயதமகஞத்டயற்கு 25 

பதர்கலம்,ப்மகணரணமம்மக்கு 35 பதர்கலம், யபடமந்டத்டயற்கு 10 பதர்கலக்கும் 

ஆக 70பதர்கலக்கு ற்மடு பசய்தப்ட்டிபைந்டது. ஆக பணமத்டம் 340பயத்தமர்த்டயகலக்கு 

ற்மடு பசய்தப்ட்டிபைந்டது. Inscription 333 of 1917 at the time of Rajendra Chola l. (11th 

Century A.D.) 

 இவ்வூமயயயத (ண்ஞமதயம்) இபைந்ட ணற்பமபை சமத்டயன்டி 

506யமம்ணஞர்கலக்கு ந்டர்ப்மஞக்கு ற்மடு பசய்தப்ட்டிபைந்டமகத் படமயகயது. 

யபடணயந்ட யமணஞர்கலக்கும் இட யமணஞர்கலக்கும் ஸ்ரீ மபஷ்ஞபர்கலக்கும் 

ற்மடு பசய்தப்ட்டிபைந்டடமகத் படமயகயது. Inscription 343 of 1917.  

டயயமமபது நூற்மண்டில் மமடய மனுமத கமத்டயல் (1018-1050 A.D.) 

மரபைக்குச் சணரத்டயலுள்ந த்மயபுபம் ன்னுணயத்டயலுள்ந படமப்பபைணமள் யகமதயல் 

கரனண்ம, யணண்ம, பபண்ம சுபர்கநயபௌபைக்கும் 1048ம் பபைத்டயத 

கல்பபட்டுக்கநயபௌபைந்து அங்கும் எபை பயத்தமஸ்டமம் இபைந்டடமகத் படமயகயது. அடயலும் 

மயக்யபடம் பசமல்பௌக்பகமடுக்க 3உமத்டயதமதர்கலக்கும், தறர் யபடத்டயற்கு 

3உமத்டயதமதர்கலக்கும், சந்யடமக மணம், டபகம மணம், அபூர்பம், பமரதம், 

யமடமதம், ஸ்த்தமமம் இமப எவ்பபமன்யற்கும் எவ்பபமபை உமத்டயதமதபைக்கும், 

மயக்யபடம் தறர் யபடம் இண்டிலும் எவ்பபமன்யற்கும் 60பயத்தமர்த்டயகலக்கும் சந்யடமக 

மணத்டயற்கு 20பயத்தமர்த்டயகலக்கும் ணற் சமஸ்டயங்கலக்கு 50 பயத்தமர்த்டயகலக்கும் 

ஆகபணமத்டம் 190பயத்தமர்த்டயகலக்கும், யபடமந்டம், பயதமகஞம், பமபடமம் இமப 



பன்பொம் டிக்கும்70பயத்தமர்த்டயகலக்கும் ற்மடு பசய்தப்ட்டிபைந்டது. இந்ட 

பயத்தமஸ்டமத்டயல் எபை பயயசணம யந்டமபதன்பபன்மல் பயத்தமர்த்டயகலம் 

உமத்தமதர்கலம் டிப்மத் டபய யபபொ பயதங்கநயல் சம்ந்டப்க்கூமது ன்யட.  

பசங்கல்ட்டு யல்ம மனத சரபத்டயற்கு சணரத்டயல் மமற்யன் படன் 

கமதயபௌபைக்கும் டயபைபக்கூல் பயஷ்ணு யகமதயபௌல் உள்ந 11ம் நூற்மண்டு (1067A.D.) 

வீமயந்த் யடபன் சமத்டயபௌபைந்து அடிதயல் கமஞப்டும் பயபங்கள் 

படநயபமகயன். அந்டக் யகமதயல் பபைம்டிதயபௌபைந்து எபை பயத்தமஸ்டமபம் மபத்டயத 

சமமபெம் த்டப்ட்டு பந்டயபைக்கயது. இந்ட பயத்தமஸ்டமத்டயல் மயக்யபடபம் தறர் 

யபடபம் பயதமகஞபம் பமபடமபம் பசமல்பௌக் பகமடுக்கப்ட். இந்ட 

பயத்தமஸ்டமத்டயல் 60பயத்தமர்த்டயகலக்கு ஆகம பசடய பசய்தப்ட்டிபைந்டது. அடயல் 

மயக்யபடம் டிப்பர்கள் 10பதர்கலக்கும்,தரர் யபடம் டித்டபர் 10பதர்கலக்கும், 

பயதமகஞம் பமபடமம் டிப்பர்கள் 20பதர்கலக்கும், ணமமஞ்சமத்ம் டித்டபர் 

10யர்கலக்கும், சயபப்மம்ணஞர்கள்3யர்கலக்கும், மபகம யமம்ணஞர்கள் 

5யர்கலக்கும், ணற்பொம் 2பதர்கலக்கும் ற்மடு பசய்தப்ட்டிபைந்டது. S.l.l.Vol.lll part l.  

கமசமகுடி சமம், மரர் சமம், ண்ஞமதயம் சமம் இமபகநயபௌபைந்து 

படன் யடசத்டயலும் பயத்தமஸ்டமங்கநயல் அடர்பஞ யபடம் ஏடப்ட்டு பந்டபடன்து 

படமயதபபைகயது.  

ண்ஞமதயத்டயற்கடுத்ட மதபம் ன்னும் ஊமயலுள்ந சமத்டயபௌபைந்து 

(No.3232 of 1917),அங்கு 50யமணஞர்கலக்கு ந்டர்ப்மஞக்கும், 10சயபயதமகயகலக்கு 

யமபசடயக்கும் ற்மடு பசய்தப்ட்படன்பொ படமயகயது. இவ்பயண்டு இங்கநயலும் 

யமணஞர்கள் ன்பொ பசமல்பௌபயட்டு டயயத ஸ்ரீ மபஷ்ஞபர்கள் ன்பொம் சயபயதமகயகள் 

ன்பொம் யமயத்துச் பசமல்ப்ட்டிபைப்து குயப்யத்டக்கது. இக்கமத்டயல் இந்ட மட்டில் 

பயஷ்ணு யகமதயல்கநயல் ஸ்ரீ மபஷ்ஞபர்கலக்கு பயயயதமகத்மடத் டபய டயதமக 

யமணஞணமமடம ப்டயல்ம. இன்பொம் ணமதமநத்டயல் சயபமதங்கநயலும் 

பயஷ்ணு ஆதங்கநயலும் உத்பகமங்கநயல் ‘அக்ம்’ ன்னும் பதபைன் யமணஞ 

சணமமடம த்டப்ட்டு பபைகயது. இது அக்கமத்து டணயழ் மட்டு பனக்கத்மட 

அனுசமயத்து பந்டயபைப்டமய் யடமன்பொகயது. இக்கமத்டயல் அனுபத்டயல்மட ணற்பமபை 



பயயசபம் பன்கமத்டயல் இபைந்டடமகத் படமயகயது. அடமபது பயஷ்ணு ஆதங்கநயல் 

சயபமகணங்கள் கூ டிக்கப்ட்டு பந்டயபைப்டமய் படமயதபபைகயது. 

டயபைபக்கூல் கபபட்டுகநயமலும் ணரணமம்மசமஸ்டய நூல்கநயமலும் 

யபடசமஸ்த்மப்தமங்கலம், மரமக்ஷகலம் பமயத பமதயல் ந்துபந்ட “கடிமக”கள் 

யடமணமக கமஞ்சயதயலும் ணற்பொம் ணது மட்டில் பயங்கநயலும் டப்ட் யபட 

பயத்துக்கலன் கூடி பயநங்கய பந்டடமகத் படமயது. இப்யமது “கடிமக” ன்னும் 

பமர்த்மடக்கு ணக்கு பமபையந பயநங்குபடயல்ம. சுணமர் 300பபைங்கலக்கு பன்பு 

யடமன்யத அப்ய்த டரக்ஷடர், ஆயமகக்கமர் இபர்கள் கமத்டயயயத ம் மட்டில் 

கடிகமஸ்டமங்கள் குன்யதயபைக்க யபண்டு பணன்பொ யடமன்பொகயது. ஆடமல் டமன் 

அபர்கள் கல்டபைக்கமர் பசமல்லும் “கடிகமஸ்டமம்” ன்டற்கு வ்தமக்தமம் 

பசய்பெம்யமது யகமடமபமர டரத்டயலுள்ந புண்ஞயத யக்ஷத்டயங்கமந 

கடிகமஸ்டமங்கபநன்பொ ஊகயத்டயபைக்கயமர்கள்.  

சணரகமத்டயல் சயகம தக்யஜமவீடத்துன் கூடித ன்தம பயதத்டயல் சமட்தமத 

உயத்மட உதர்ந்ட ஆடமணமகக் பகமண்டு எபைணமடப் த்டயமயமகதயல் எபை பயயச யபைர் 

ழுடயதயபைக்கும் எபை பயதமத்டயல் சமட்தமத உயத் கமஞ்சயதயல் யசயத்டணமக 

அச்சடிக்கப்ட்டிபைப்டமபெம் ஆடமல் அது யசயத்ட ச்பைடயபதன்பொம் சயகமதக்யஜமவீட 

பயர் பூர்பகணம ணம் ன்தமமச்ணத்மடப் ற்ய கல்டபைக்கமர் 

உடமமயக்கும் ஆடர்பஞ ச்பைடயமத அப்ய்த டரக்ஷடர் யடம எபை பமதயல் உள்ந 

அப்சயத்ட ச்பைடயபதன்பொ அக்ஷயதம் பசய்டயபைப்டமகவும் ழுடயதயபைக்கயமர். உண்மணதயல் 

ஆடர்பஞச்பைடய கடிகம ஸ்டமங்கநயல் ட்தணமச்பைடய, (அடமபது குபைபகணமக அத்ததம் 

பசய்தப்டும்ச்பைடய) சமட்தமதச்பைடயயதம அச்சு ணமத்டயத்டயல் இபைக்கும் ச்பைடய. 

ட்தணமச்பைடயயத யசயத்டணமது. அமடக்பகமண்ய “ஆடர்பஞ யபடயகள் 

கடிகமஸ்டமங்கநயல் டிப்மட யமயல் மர்க்கபயல்மதம” ன்பொ கல்டபைக்கமர் 

யகட்கயமர். கடிகமஸ்டமங்கநயல் பக்கயதணமது கமஞ்சய கடிகமஸ்டமம்.ம் மட்டிலும் 

அக்கமத்டயல் ஆடர்பஞ யபடயகள் இபைந்டயபைக்கயமர்கள். ஆமகதமல் ந்ட கமஞ்சயதயல் 

சமட்தமதச்பைடய அச்சயப்ட்டிபைப்டமக யபைர் கூபொகயமயம அயட கமஞ்சயதயல் 

ஆதயக்கஞக்கமஞ யபடயதர் பன்யமதயல் ஆடர்பஞ யபடச்பைடய ஆதயம் பபைங்கலக்கு 

பன் ஏடப்ட்டிபைக்க யபண்டுபணன்பொ படமயகயது.  



சல்பயமதப் மகங் பகமண்மர் 

யசந்டம ணகமக் பகமண்மர் 

ணல்பௌமகக் கண்ஞயயதமடு 

ணமணர்க் பகமன்ம சூடிக் 

கல்பயமதக் கதயமட 

கமஞ்சய ணமகர் டன் உள்நமல் 

ல்பௌமத பயநங்கயன்ம 

மயங்குயணற்நயதமய. 

அப்ர் 4பது டயபைபம                                                                        

டயபைக்கமஞ்சயத்டயபையணற்நய8. 

பமமயபைங் குனன்மண பமபஞடுங்கண் 

ணமணகண் ணதுபயம்ப பகமன்மத் 

டமமயபைந் டணமர்பு ரங்கமத் மடதமலகுய்தமபத்ட 

கமமயபைம் பமனயற் கச்சயபதூர் 

கமணக்யகமட் பண்மக ரர்யமய் 

ஊமயடும்யச்மச பகமள்பபடன்ப 

ஏஞகந்டன்நயபெநரய. 7பது டயபைபம, ஏஞகமந்டன் டநய.6. 

 

சும். 

           


