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முன்னுரை
ஒன்று

தமிழகத்தின் பழம் சிைப்பிலனயும் வரல ற்றுச் சிைப்பிலனயும் கூறும் ஆவணங்களுள்

நக யில்கள்.

சில

கற்நக யில்கள்

பல்ல ண்டுகள்

ஆயினும்

க லத்த ல்

அழிய து

நிலலத்து

நிற்கின்ைன. சில கற்நக யில்கள் சில ஆண்டுகளுக்குள்ள கநவ நிலலபபை து அழிகின்ைன. கற்கள ல ன
நக யில்கள் நிலலபபறுதற்கும் நிலலபபை து அழிதற்கும் க ரணம க அலமயும் அைிவியல் க ரணங்கலள
திடநிலல இயற்பியல் நந க்கில் இக்கட்டுலர ஆய்கின்ைது.
திடநிரை இயற்பியல் (Solid State Physics) – விளக்கம்
உலகிலுள்ள

அலனத்துப்

பப ருட்களும்

மூலக்கூறுகள ல்

ஆனலவ.

கற்களும்

மூலக்கூறுகள ல் ஆனலவ. சில கற்களில் மூலக்கூறுகள் பநருக்கம க அலமந்துள்ளன. சில கற்களில்
மூலக்கூறுகள்

பநருக்கமின்ைி

அலமயும்பப ழுது
அலமயும்பப ழுது

கற்களின்

கற்களும்

இலடபவளிகநள டு

வ ழ்ந ட்களும்

பலமிழந்து

அலமந்துள்ளன.

நீடிக்கின்ைன.

உதிர்கின்ைன.

மூலக்கூறுகள்

கற்களில்

ஒவ்பவ ரு

பசைிவின்ைி

கல்லுக்குள்ளும்

பநருக்கம க

மூலக்கூறுகள்

ஒளிந்திருக்கும்

மூலக்கூறுகளின் பநருக்கத்லதப் பப றுத்துக் கட்டடங்களின் வ ழ்ந ளும் உள்ளன என அைியமுடிகின்ைது.
கற்களின் வரககள்
அக்கினிப்ப லை
(www.tamilvu.org)

இயற்லகய க
(Igneous
என

rock),

அலமந்த

கற்களில்

உரும றும்

இவ்வ று

பண்லடய

ப லை

மூவலகப்படுத்துவலத

(www.tamilvu.org) நக யில்களில் கருங்கற்கள்
தமிழ்

ம ந்தர்

பல்நவறு

(Metamorphic

வலககள்
rock),

அைியமுடிகின்ைது.

உள்ளன.

கட்டடக்கற்கலள

படிவுப்ப லை

நமலும்

இந்த

(Sedimentary

rock)

இலணயதளம்

(Granite) பயன்படுத்துவது மிகுதி எனக் குைிப்பிடுகின்ைது.

கற்கலள

வலகப்படுத்தி

அைிந்தநத டு

அவற்ைின்

வ ழ்ந ள்

வலிலமலய உற்றுநந க்கல் அடிப்பலடயில ன அைிவியல் முலையில் ஆய்ந்தைிந்து பயன்படுத்தியலமயும்
புலன கின்ைது.

கல்ததர்வு முரைகள்
கல்லலத் நதர்ந்பதடுப்பதிலும் சில முலைகள் உள்ளன. இதலனக் “கற்கள் நீடித்திருக்கக்

கூடிய தன்லம, வலிலம, உளிய ல் பசதுக்குதற்நகற்ை நயமுலடலம, புலரயுலடலம (Porosity)
ம றுதல்கள ல்

ம றுதல்

பக ள்ள லம

(www.tamilvu.org)

நப ன்ை

தன்லமகநள டு

தட்பபவப்ப

நதர்ந்பதடுக்க

நவண்டுபமனக் கூறுவதிலிருந்து அைியமுடிகின்ைது. க லங்கள் கடந்தும் நக யில்கள் சிலதவு பபை மல்
நிலலபபற்ைதற்கு இக்கல்நதர்வு முலைநய பின்புலக் க ரணிய க அலமந்திருக்கின்ைது.
தக யில் கட்டும னத்தின் அழிய த்தன்ரம
தஞ்லசக்

நக யில்

ஒரு

கட்டும னக்

நக யில கும்.

அதிட்ட னம்,

பித்தி,

பிரஸ்தரம்,

கிரீவம், சிகரம், கலசம் என ஆறு உறுப்புகள க அலமயும். தஞ்லசக் நக யில் ஒரு ஷடங்க விம னக்
நக யில கும். ம மன்னன் இர ஜர ஜ நச ழன ல் 19 ஆவது ஆட்சி ஆண்டில் பத டங்கப்பட்டு 25 ஆவது

ஆட்சிய ண்டில் முடிக்கப்பட்டத கக் கல்பவட்டுச் ச ன்றுகள் வழி அைியமுடிகின்ைது. இக்நக யில் சிைப்லப
”தமிழகத்தில்
உலகப்புகழ்

மிக உயரம ன

பபற்ைதும க

இமயமலலக்கு

ஒத்தத க

விம னத்லதக் பக ண்டுள்ளதும்

விளங்கும்
பதற்நக

நக யிநல

இக்நக யில்

தஞ்லசப்

ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழலம

பபருவுலடய ர்

உயரம க

நக யில கும்.

அலமந்துள்ளது

எனும்

பபற்ைதும்

வடக்நக

பப ருளில்
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“தட்சிணநமரு“ என அலழக்கப்படுகின்ைது“ (அம்லப மணிவண்ணன், தமிழக நக யிற்கலல வரல று, பக்கம்
232) எனக் குைிப்பிடுவத ல் அைியமுடிகின்ைது.

”பபருவுலடய ர்

தஞ்லசக்நக யிலின்
நக யில்

கட்டும னம்

விம னம னது

குைித்து

சதுரம ன

கருவலை

அலமப்புலடயது. 45 அடி (சும ர் 28 மீ ) அளவு பக ண்ட சமசதுர
அலமப்புலடயத கும்.
கலசம்

வலர

தமிழகத்திநலநய

216

13

ஒன்நைய கும்“(அம்லப
வரல று,

பக்கம்

இவ்விம னம னது

அடி

(60

மீ )

அடுக்குகலளக்

232,

பக ண்ட

மணிவண்ணன்,

233)

என்ை

உப

உயரத்லதக்
தமிழக

கருத்து

பீடத்திலிருந்து

பக ண்டுள்ளது.

விம னம்

இது

நக யிற்கலல

புலப்படுத்துகின்ைது.

தஞ்லசப் பபரியநக யிலுக்குப் பயன்பட்ட கருங்கற்கலள இயற்பியல்

நந க்கில் க ணும் பப ழுது “It is the first temple in the world built entirely using granite. It uses nearly

1,30,000 tones of granite. The density (அடர்த்தி) and compressive strength (அமுக்குவலிலம) of granite is
so significant that it is strong enough to bear significant weight. The permeability (ஊடுருவுதிைன்) of
granite to water is poor so that it is resistance to any weather condition (geology.com)” என்ை அைிவியல்
தன்லமலய உணரமுடிகின்ைது.

க ரணம்

தஞ்லசப்

பபரிய

க லத்த ல் அழிய த

நக யில்

இன்றும்

நிலலத்து

நின்று

பபருலமநய டு

திகழ்வதற்குக்

கற்கலளத் நதர்ந்பதடுத்துப் பயன்படுத்திய கல் தச்சர்களின் அைிவியல்

அைிநவய கும் எனத் பதளியமுடிகின்ைது. தஞ்லசப் பபரிய நக யில் நப ன்று கங்லக பக ண்ட நச ழபுரம்,
க ஞ்சிபுரம்,
தன்லமநய

ம மல்லபுரம்,
க ரணம்

க ணமுடிகின்ைது.
நிரைவுரை

நப ன்ை

என

அைிவியல்

ஊர்களில்

இன்லைய

உள்ள

திடநிலலக்

வளர்ச்சியலடய த

நக யில்களும்

நக ட்ப ட்டுச்

க லத்திநலநய

நிலலபபற்ைலமக்குக்

கற்கலளக்

சிந்தலனநய டு

குைித்த

அைிவும்

கற்களின்

பப ருத்திக்

கற்கலளத்

நதர்ந்பதடுத்துப் பயன்படுத்திய அைிவும் தமிழர்களிடம் இருந்தலதக் க லத்த ல் அழிய த கற்நக யில்கள்
நிறுவுகின்ைன. அைிவியல் வளர்ச்சியலடந்த இக்க லகட்டத்தில்

அைிவியல் தன்லமநய டு நக யில்கள்

கட்டப்பபற்ைலத திடநிலல இயற்பியல் எனும் சிந்தலனவழித் பதளியமுடிகின்ைது.

TEMPLE ARCHITECTURE IN VIEW OF SOLID STATE PHYSICS
N. Arulmozhi, S. Jeya
Solid state physics is the branch of physics where the large-scale properties of
solid materials are studied through their atomic scale properties. This branch of physics can be
used to analyse the historical significant of stone monuments. Tanjore temple is one of the
India's largest temple located in Thanjavur and it is known for its strong everlasting stone
architect. The reason behind its significant can be analysed through solid state physics which
implies that he properties of granite stones used to built tanjore temple is the underlying secret
of it.
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