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பூதப் ப ண்டிக் கல் வெட்டில் இடப் வபயர்வுச் வசய் தியும்
க து அறுத்த பிழழயும்
சு. சிெ
உதவிப் பபர சிரியர், மபன ன்மணியம் சுந் தரன ர் பல் கழலக் கழகக் கல் லூரி,
பணக்குடி – 629 301, தமிழ் ந டு, இந் திய .

கனா் னிய குமரி ம வடா்டமா் பூதபா்ப ணா்டியிலா் கி.பி. 1691இலா் பப றிகா்கபா் படா்ட கலா் பவடா்பட னா் று
க ணபா்படுகினா் றது. (கனா் னிய குமரி கலா் பவடா்டுகா்களா் பத குதி எணா் 5/1969/80). பூதபா்ப ணா்டி வடகா்குதா்பதரு
மூலலயிலா்
தனிகா்கலா் ல க உளா் ளது. வவண டு அரச டா்சியினா்
க லதா்லதசா் ச ரா்நா்த இகா்கலா் பவடா்டு,
திருவித ஙா் கூரா் கலா் பவடா்டுதா் பத குதியிலுமா் பதிவ கியுளா் ளது (TAS vol. V11 பகுதி 2 பகா்கமா் 93).
மஙா் கலமா் முதலா் மணகா்குடி வலர வத வ லளகா்கு வமறா் கு பனா் றிவ யா் கா்க லுகா்கு கா் கிழகா்கு
எனா் பது ந ஞா் சிலா் ந டா்டு எலா் லககள குமா் . கனா் னிய குமரிகா் கலா் பவடா்டுகா்களா் பத குதி எணா் 5/1969/82}.
பூதபா் ப ணா் டியிலா் உளா் ள பூதலிஙா் வகசுவரரா் வக விலா் சீபணா்ட ரதா்திலா் [வக விலா் பச தா்துகா்கலள நிரா்வகிகா்குமா்
அலமபா் பு} இருநா்து பக ணா்டு வக விலா் நிரா்வ கிகளா் அவா் வூரிலுளா் ள ச லிய நகரதா்த ருகா்குசா் சில சலுலககளா்
அளிதா்து, அலத நலடமுலறபா் படுதா்துமா் விதம ககா் கலா் பவடா்டிலுமா் பசமா் பிலுமா்
{பசபா் வபடு} ஆலண
பவளியிடா்டுளா் ளனரா். கலா் பவடா்டிலுளா் ள குறியீடுகலளயுமா் கிரநா்தசா் பச றா் கலளயுமா் ம றா் றிகா் கலா் பவடா்டு
கீழா் வரும று தரபா்படுகிறது.
கல் வெட்டு
1. பக லா் லமா் 867
2. ஆணா்டு லத ம தமா் 19
3. வததி ந ஞா் சி ந டா்டு
4. பூதபா் ப ணா் டி
5. யிலா் நயின ரா் பூதபா்
6. ப ணா்டீசுரமுலடய நயி
7. ன ரா் சீபணா்ட ரதா்தி லா்
8. நினா் றுமா் வமறா் படியூரிலிரு
9. கா்குமா் ச லிய நகரதா்த
10. ருகா்கு கலா் பவடா்டி
11. விதா்துகா் குடுதா்த பரிச
12. விது ச லியரா் வப
13. ரிலா் பல தடி நிலமா்
14. தரஙா் பக ணா்டு இவ
15. ரா்களா் வடபசரியிலா்
16. குடியள க இருகா்கவு
17. மா் ந ரசதா்து வமறா் கிலா்
18. குடி அழிஞா் ஞது பசரி
19. யிலிருதா்தி குடியிருகா்க
20. கறா் பிதா்த பம ழிய வது
21. ச லியதா் பதருவிலா்
22. ஒருவரா் பிளசா்சிபத
23. உணா்ட ன லா் ச லி
24. யகா் குடியிலா் பநலா்
25. லுலா் விதா்துமா் ப
26. தா்திர பணா் டமுமா் ம
27. டு கனா் றுமா் நூலுமா்
28. ப வுமா் பலணயபமடுகா்
29. கிறதுயிலா் லல பிலள
30. தா்தவலன மறிசா்சுகா்
31. கூடா்டி வநா்
32. து க தறு
33. தா்த பிலளகா்
34. குடா்படவுமா் ம
35. ...களுமா் அ
36. துகா்குசா்ச ரிபா்

37. படா்ட உதா்தி ரபா்
38. ப டுமா் பக
39. ணா்டு சுகதா்தி
40. பல குடியிருகா்க
41. வுமா் கறா் பிதா்து
42. இர சர
43. த ரா் ஆளா் பா்ப
44. லணய பமடுதா்த
45. லா் வயிர வி
46. ம ரா் ஆறு பப
47. ரிவல ஒருவரா்
48. கணா் ட பபரா்
49. களா் பலணயமா்
50. பறிதா்துகா் பக
51. ளா் ளவுமா் கறா்
52. பிதா்து வயிர
53. விம ரா் க
54. ண மலா் பா் வப
55. ன லா் பதறா் கு
56. வ சலிலா்
57. பூலசகா்கு
58. அனிய யபா்
59. படா்டு பூலச
60. முடகா்கமா்
61. பலணயமா் வ ஙா்
62. கிகா் பக ளா் ள
63. வுமா் கறா் பிதா்து
64. கலா் லிலுலா் பச
65. மா் பிலுமா் பவடா்டி
66. ஆபசநா்திர
67. த ரவவ சநா்த
68. திபா் பிறபவச
69. பம நடதா்த கறா்
70. பிதா்து கலா் பவ
71. டா்டி ஆதிச
72. ணா்டபடசுர
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73. ஆகா்கி லன

74. சுபமஸா்து

இடப் வபயர்வுச்வசய் தி
வவண டு அரச டா்சிகா் க லதா்திலா் , பூதபா் ப ணா்டியிலா் இருநா்த வக விலா் நிரா்வ கிகளா் ச லியரா்
{பநசவ ளரா்-Weavers} சமூக மகா்களுகா்கு வடவசரிபா் பகுதியிலா் (இனா் லறய ந கரா்வக விலா் ஊரினா் ஒரு பகுதி)
நிலஙா் களா் பக டுதா்து, அஙா் குகா் குடிவயறசா் பசயா் தனரா். இதலனகா் கலா் பவடா்டினா் வ யில க அறியமுடிகிறது.
ச திய வம தலா் களா் , நிலபா் பிரசா்ச லனகளா் , வ ழா் வ த ரபா் ப திபா்புகளா் உளா் ளிடா்ட க ரணஙா் களுகா்க க மகா்களா்
இடமா் பபயரா்வு நீ ணா்ட க லம க நடநா் வதறுவலதகா் க ணமுடிகினா் றது. இகா்கலா் பவடா்டு ஓரா் இடமா் பபயரா்வுசா்
பசயா் திலயயுமா் பதிவு பசயா் துளா் ளது.
ச லியரா் சமூக மகா்களா் ப ணா்டிய ந டா்டிலா் (ஸ்ரீவிலா் லிபா் புதா்தூரா், திருபநலா் வவலி, வளா் ளியூரா்
உளா் ளிடா்ட இடஙா் களா் ..) இருநா்து இடமா் பபயரா்நா்து பூதபா்ப ணா் டிபா் பகுதியிலா் குடிவயறியத கதா் பதரிகிறது. அஙா் குசா்
ச திய வம தலா் களா் ஏறா் படவவ பூதபா் ப ணா்டி ஊர ரா் வடவசரிபா் பகுதிகா்கு அவரா்கலள இடமா் பபறசா் பசயா் தனரா்.
ந கரா்வக விலா் - வடவசரியிலா் குடிவயறிய வப திலுமா் பூதபா்ப ணா்டி ஊரா்தா் பத டரா்பு விடுபடவிலா் லல. அவா் வூரா்
ஆளுலமவய பத டரா்கிறது. பூதபா்ப ணா் டி பூதலிஙா் வகசுவரினா் மறா் பற ரு பபயரா் 'ச லியரா் த மா் கணா்ட
திருவமனியனா் ' எனா் பது குறிபா் பிடதா்தகுநா்தது. இவரா்களா்
முதலிலா்
வளா் ளியூரிலிருநா்து பூதபா்ப ணா்டிகா்கு
இடமா் பபயரா்நா்து பினா் பு வடவசரிகா்கு ம றின ரா்களா் . வடவசரியிலா் ஒரு வக விலினா் பபயரா் 'வளா் ளியூரா் கருதா்த
விந யகரா்'
எனா் பத குமா் . எஙா் குகா் குடிவயறின லுமா் ஆதி மணா்லண மறபா்பதிலா் லல எனா் பலதவய இது
க டா்டுகிறது. இனா் று பூதபா்ப ணா்டியிலா் ச லியரா் சமூகமகா்களா் ய ருமா் இலா் லல.

க து அறுத்த பிழழ
இகா்கலா் பவடா்டு பூதபா்ப ணா்டி ஊரா்கா் வக விலா் நிரா்வகிகா்குமா் சலபகா்குமா் ச லியரா் சமூக
மகா்களுகா்குமா் இலடவய ஆனத குமா் . ச லியரா் பதருவிலா் ய ர வது ஒருவரா் தவறு பசயா் த லா் , அநா்ததா் தவறு
மறா் றவரினா் க து அறுதா்த குறா் றதா்திறா் கு நிகர ககா் கருதிதா் தீரா்பா்பளிகா்கபா் படா்டுளா் ளது. தவறு பசயா் ய அஞா் சுமா்
நிலலலய ஏறா் படுதா்துவவத இதனா் வந கா்கமா் ஆகுமா் .
இநா்தகா் கலா் பவடா்டினா் க லமுமா் மதுலர ந யகா்கரா்களா் ஆடா்சி பசயா் த வப து {1529-1736} ந ஞா் சிலா்
ந டா்டிலா் பலடபயடுபா் பு நிகழா் நா்த க லமுமா் ஒனா் ற குமா் . ந ஞா் சிலா் ந டா்டிலா் பத டரா்நா்து பலடபயடுபா் புகளா்
நடநா்வதறியுளா் ளது (அ.க .பபரும ளா் , முதலிய ரா் ஆவணஙா் களா் , பகா் கமா் 40). பபணா்களினா் த லிகலளபா் பறிபா்பதுமா்
க துகலள அறுதா்து அணிகலனா் கலளகா் கவரா்வதுமா் ஆடும டுகலளகா் கவரா்வதுமா் உளா் ளிடா்ட பக டூரஙா் கலள
ந யகா்கரா்களா் ஆடா்சியிலா் பசயா் துளா் ளனரா் (அ.க .பபரும ளா் , குமரி ம வடா்ட வரல று, பகா்கமா் 68). இதனா் த கா்கமா்
கலா் பவடா்டிலுமா் பதிவ கியுளா் ளத ககா் கருதல மா் . தவறு பசயா் பவரா்களினா் குறா் றமா் க து அறுகா்குமா் வப ரா்கா்
குறா் றதா்துகா்குசா் சமம ககா் கருதபா்படா்டது. ந யகா்கரா்களா் ஆடா்சியிலா் மடா்டுவம இவா் வ ற ன பக டூரஙா் களா்
நலடபபறா் றத ககா் கருதமுடிய து. அரச டா்சிகா் க லதா்தி லா் பிற சமூகதா்தவரினா் வ ழா் வ த ரதா்லதபா் பறிகா்கு மா்
பசயலா் க லமா் க லம க மிககா் பக டூரம க நடநா்வதறியுளா் ளன.
தவறு பசயா் பவரா்களினா் வ ழா் வ த ரபா் பப ருடா்கள ன பநலா் விலதகளா் (Paddy seeds),
ப தா்திரஙா் களா் (Vessels), பக ணா்டு பசலா் லதா்தகா்க உலடலமபா் பப ருடா்களா் (Chattel), ஆடும டுகளா் (Cattle), நூலா் (yarn)
உளா் ளிடா்ட பப ருடா்கலளகா் லகபா்பறா் ற கா் கூட து எனகா் கலா் பவடா்டுதா் பதரிவிகா்கிறது. அதறா் குசா் சமம ன
பலணயபா் பப ருடா்கலளகா் பக டுதா்து மீணா்டுமா் நலா் வ ழா் வு வ ழல மா் எனசா்சலப வ ழா் வளிதா்துளா் ளது.
தவறு பசயா் தவரா்களினா் பலணயபா் பப ருடா்கலள வயிர விம ரா் (வக விலா் நிரா்வ ககா்
க வலரா்களா் ) பபறா் றுகா் பக ளா் வரா். இதறா் க க வயிர விம ரா் ஆறு வபரிலா் ஒருவரா் நியமிகா்கபா்படுவரா். வயிர விம ரா்
பலணயமா் வ ஙா் குமா் சூழா் நிலல இலா் ல மலா் வப ன லா் , தவறு பசயா் த ச லியருகா்கு பா் பூதலிஙா் வகசுவரரா் பதறா் கு
வ சலிலா் நலடபபறுமா் பூலச பசயா் யுமா் உரிலம பறிகா்கபா்படா்டுளா் ளது. பூலச முடகா் கமா் தவிரா்கா்கபா் பலணயபா்
பப ருடா்கலளகா் வக விலா் நிரா்வ கமா் பபறா் றுளா் ளது. இசா்பசயா் திகளா் ஊரா்சா்சலபகா்குசா் ச லியரா் சமூகமகா்களினா்
மீதிருநா்த வமல ணா்லமலயகா் க டா்டுகிறது.

DETAILS OF MIGRATION AND THE INCISION OF EAR IN
BOOTHAPANDI EPIGRAPH
S. Siva
Details regarding the migration of weavers community people are found in the
epigraph of Boothapandi in Kanyakumari district. Due to caste riots, weaver community people
migrated to Vadacheri. The epigraph also holds the details of the notorious punishments given
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to the weaver community people. Hence it prohibits the person from committing sins in the
future.
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