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ஆவணங்களில் இர மர் ப லம்
த. ஆதித்தன்
இணைப்பேர சிரியர், அரிய ணையயழுத்துச் சுவடித்துணை, தமிழ்ப் ேல்ைணலக்ைழைம்,
தஞ்ச வூர், தமிழ்ந டு, இந்திய

இந்திய வின் இர பமஸ்வரத்திற்கும் இலங்ணையின் தணலமன்ன ர்க்கும் இணைபய அணமந்துள்ள
ே லபம இர மர் ே லம்.
யத ன்ணமய ன
ச ன்றுைள லும்

முப்ேது ைிபல மீ ட்ைர் நீளமுள்ள இப்ே லம் இயற்ணைய ை அணமந்தது என்றும்,

ை லம்

யத ட்டு

இப்ே லம்

ைிணைக்ைப்

ைட்ைப்ேட்ைதுத ன்

யேறும்
என்றும்

இலக்ைியச்

ச ன்றுைள லும்,

கூறுைின்ைனர்.

நள

ைல்யவட்டுச்

ேந்தனம்,

ர மபசது,

இர மர்ே லம், ஆத ம் ே லம் என ேல யேயர்ைள ல் வழங்ைப்ேடும் இப்ே லம் குைித்து ஆவைங்ைளில்
இைம்யேற்றுள்ள தைவல்ைணள எடுத்துணரப்ேத ை இக் ைட்டுணர அணமைின்ைது.
ஐபர ப்ேியர்ைள்

இர மர்

ே லத்ணத

ஆத ம்

ே லம்

(Adam’s

Bridge)

என்று

அணழக்ைிை ர்ைள்.

இலங்ணையில் இருந்து இப்ே லம் வழிய ை ஆத ம் யசன்ைத ைக் குைிப்ேிைப்ேடும் ஒரு அர ேியத் யத ன்மக்
ைணதணய அடிப்ேணைய ைக் யை ண்டு இப்யேயரிட்டு அணழப்ேதும் புலன ைின்ைது.
நமது

அரச ல்

யவளியிைப்ேட்ை
ஆத ம்

1972

தமிழ்ந டு

ே லம்

விவரக்

(Adam’s

குைிப்ேிைப்ேட்டுள்ளபத டு
யத ைர்புணையது

ஆம்

என்ை

ணைபயட்டில்

Bridge)

இர மயைக்
தைவலும்,

ஆண்டு
என்று
ைணத

அணமவிைமும்

யதளிவ க்ைப்ேட்டுள்ளது.
ைி.ேி.1868-இல்
பே து மதுர

ஆங்ைிபலய

அரச ட்சியின்

ணைபயடு (Madura Manual) என்ை யேயரில்

யவளியிைப்ேட்ை

விவரக்குைிப்பேட்டிலும்

ஆத ம்

ே லம்

குைிப்ேிைப்ேட்டுள்ளது.

பமலும்

குைித்துக்

ே லத்தின் அணமவிைம், தன்ணம, நீள அைலம் பே ன்ை
தைவல்ைளும் அதில் இைம்யேற்றுள்ளன.
யசன்ணன

ம ை ை

விவரக்குைிப்பேடு

ஒன்று ைி.ேி.1885 ஆம் ஆண்டு ஆங்ைிபலய அரச ல்
யவளியிைப்ேட்டுள்ளது. அதில் ைி.ேி.1480இல் இர மர்
ே லம்

வழிய ை

இலங்ணைக்கும்
இருந்தத ைப்
இச்ச ன்றுைள்

இர பமஸ்வரத்திற்கும்

இணைபய
ேதிவு

தணரவழித்

ஒன்று

அரிய

இைம்

த ள்

யத ைர்பு

யேற்றுள்ளது.
ஆவைங்ைளில்

குைிப்ேிைப்ேட்ைணவைள கும்.
இபதபே ன்று
ேதிவு யசய்துள்ளன.

ைல்யவட்டுச்
சை யர ஜ்

ச ன்றுைளும்

இர மர்

ே லம்

குைித்துப்

என்ே ர் தமிழ்ப் ேல்ைணலக்ைழைத்தின் ைல்யவட்டுத்துணையில் பேர சிரியர்

முணனவர் ே . யெயக்கும ர் அவர்ைளின் யநைிய ளுணையின் ைீ ழ் ஆய்வு ம ைவர ை இருந்த பே து தமது
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ஆய்விற்ை ைத் பதவிப்ேட்டினம் ஊரில் உள்ள ைல்யவட்டு ஒன்ைிணனப் ேடியயடுத்துள்ள ர்.

அதில் பசது

மூலம்

ேதின ன்ை ம்

என்று

குைிப்ேிைப்ேட்டுள்ளது.

நூற்ை ண்ணைச் ச ர்ந்த இக்ைல்யவட்டு,

இர மர் ே லம் குைித்த

யசய்திணயப் ேதிவு யசய்துள்ளணத அைிந்துயை ள்ளமுடிைிைது.
ைி.ேி.1947இல்

யநதர்ல ந்தில்

தய ரிக்ைப்ேட்ை

இந்திய

வணரேைம் உள்ளிட்ை ேதியனட்ை ம் நூற்ை ண்ணைச் ச ர்ந்த ேல
வணரேைங்ைளில் இர மர் ே லம் குைிக்ைப் யேற்றுள்ளது.
டி.குப்புர மு அவர்ைள் “அயலக்ச ண்ைர் பேமில்ட்ைன்
‘ஏ நியூ அக்ைவுண்ட் ஆப் த ஈஸ்ட் இண்டீஸ்’ என்ை புத்தைத்ணத

அரசர் சடடயவர்மன் விக்ரமப ண்டியன்

ைி.ேி.1744

கல்வவட்டு கி.பி.1348ஆம் ஆண்டு

நணையேற்று

வந்துள்ளது

இந்தப்

ே லம்

இைம்

எழுதின ர்.

இதில்

இந்திய விற்கும்

இலங்ணைக்கும் இணைபய இப்ே லம் வழிய ைப் பே க்குவரத்து

என்ேணதக்

தய ரித்த வணரேைத்ணத சிை பை

இல்

குைிப்ேிட்டுள்ள ர்.

இவற்ைின்

ேல்ைணலக்ைழைம் யவளியிட்ைது.

யேற்றுள்ளது.

இந்தப்

ேதிவுைள்

அடிப்ேணையில்

சுவ ட்ஸ்

யேர்க்

இதில் சும ர் 100 வணரேைங்ைளில்

ைி.ேி.12ஆம்

நூற்ை ண்டிற்கும்

ைி.ேி.17ஆம்

நூற்ை ண்டிற்கும் இணைப்ேட்ைணவ ஆகும்.
1788இல் பெ சப் ே ர்க்ஸ் என்ை த வரவியல் வல்லுநர் இந்தப் ே லம் ேற்ைிக் குைிப்ேிட்டுள்ள ர்.
ஆஸ்திபரலிய ணவச் பசர்ந்த இவர் ே லத்ணத, ர மபசது என்பை குைிப்ேிட்டுள்ள ர்.

ஆன ல் ைி.ேி.1804இல்

தய ரிக்ைப்ேட்ை

குைிப்ேிைப்ேட்டுள்ளது.

இந்திய

நிலவியல்

வணரேைத்தில்

இது

ஆத ம்

ே லம்

என்று

ய ழ்ப்ே ைத்தில் ைண்யைடுக்ைப்ேட்ை ஆயிரக்ைைக்ை ன தங்ை, யவள்ளி மற்றும் யவண்ைல ந ையங்ைளில்
ர மபசது

யே ைிக்ைப்ேட்டுள்ளது.

ை லத்ணதச்

பசர்ந்தணவ.”

இணவ

என்ைிை ர்.

(டி.

ைி.ேி.12

மற்றும்

குப்புர மு,

ைி.ேி.15ஆம்

ர மபசது,

நூற்ை ண்டிற்கு

ர பமஸ்வரம்

இணைப்ேட்ை

ர மபசது

ே துை ப்பு

இயக்ைம், ேக்ைம் 23,) இதன் மூலமும் பமற்ைண்ை ஆவைங்ைள் மூலமும் இர மர் ே லம் இருந்துள்ளது
என்ைிை கூற்று வலுப்யேறுவணத அைியமுடிைின்ைது.
ஆவைங்ைள் நமது யத ன்ணமய ன வரல ற்ைிணன ஆர ய்வதற்குரிய முதன்ணமத் தரவுைள கும்.
இச்ச ன்ை த ரங்ைணள

பமலும்

நுணுைி

ஆர யும்யே ழுது

இர மர்

ே லம்

குைித்த

புதிய

வணரவுைள்

ைிணைக்ைவும் வ ய்ப்புள்ளன.

RAMAR BRIDGE : A HISTORICAL OVERVIEW
T. Athithan
Rama's Bridge is a chain of limestone shoals, between Pamban Island,
(Rameswaram Island,) off the south-eastern coast of Tamil Nadu, India, and Mannar Island, off
the north-western coast of Sri Lanka. Geological evidences and culverts suggest that this
bridge is a former land connection between India and Sri Lanka. The bridge is 30 km long and
separates the Gulf of Mannar (south-west) from the Palk Strait (northeast). Euopeans call it as
Adam’s Bridge and it was also mentioned in Tamilnadu Gazette in 1972 with reference to
Ramayana story. The same reference was acknowledged by the British and was recorded in a
book called “The Madura State : A Manual (1868)”. In 1885, in “The Manual of Madras
Presidency” also acknowledges it existence and It was reportedly passable on foot up to the
15th century. Some of the regions are dry and the sea in the area rarely exceeds 1 metre (3 ft)
in depth, thus hindering navigational opportunities: temple records seem to say that Adam's
Bridge was completely above sea level until it broke in a cyclone in 1480. Mr.Shagayaraj,
research scholar under the guidance of Dr.P.Jayakumar has taken a photocopy of a culvert in
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Devipattinam in which references about the bridge was found with the name Sethumoolam
which was built in 14th century. T.kuppuramu in his book “Alexander Hamilton : A New
Account of the East Indies” (1744) mentioned that the bridge was used between India and
Srilanka . Swatzberg also documented the bridge in his maps during 12 th to 17th centuries and
the Chicago University also published it. Joseph Parx, an Austarlian botanist had also recorded
the bridge with the name ‘Rama Sethu”. The 1804 map of India also mentioned the bridge as
Adam’s Bridge. The image of the bridge can be found in thousands of gold, silver and copper
coins recovered in Srilanka. Deeper investigations may reveal more supportive evidences about
the Ramar Bridge.
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