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கல் வெட்டுகளில் வெள ண் வசய் திகள்
ப . அருள் மவன கரி
உதவிபா்பபர சிரியரா், தமிழா் தா்துறை, மபன னா் மணியமா் சுநா் தரன ரா் பலா் கறலகா்கழககா் கலா் லூரி,
சஙா் கரனா் பக விலா் , தமிழா் ந டு, இநா்திய .

தமிழரா் வ ழா் வியறல மரபு அடிபா்பறையிலா் ஆர யபா் பயனா் படுமா் மூலஙா் களுளா் ஒனா் று
கலா் வவைா்டு. இலகா்கியஙா் களா் வழி எவா் வ று சமூகதா்றதபா் புரிநா்து வக ளா் ள முடிகிைபத , அதறனபா் பப னா் பை
கலா் வவைா்டுகளுமா்
சமூகதா்றத
உணரா்தா்துகினா் ைன.
திருவநலா் பவலி
ம வைா்ைகா்
கலா் வவைா்டுகளா்
இகா்கைா்டுறரகா்குதா் தரவுகள க அறமகினா் ைன.
சமூகபா்
பணா்ப ைா்றைபா்
பிரதிபலிகா்குமா்
கருவிகளுளா்
ஒனா் ை ன
கலா் வவைா்டிலா் ,
பயனா் படுதா்தபா்பைா்டுளா் ள பவள ணா்
வத ைரா்ப ன வசயா் திகளா் மகா்களினா் வ ழா் வியபல டு வநருஙா் கிய
வத ைரா்புறையனவ க உளா் ளன. அதறன வவளிபா்படுதா்து மா் பந கா்கிபலபய இநா்த ஆயா் வு அறமகினா் ைது.
ஆய் வுக் கள கல் வெட்டு கள் அறிமுகம்
ஆைா் ைஙா் கறரயிலா் குடியிருபா்புகளா் அறமநா்து ஒரு ந கரிகதா்றத உருவ கா்குமா் எனா் பதைா் கு
மிகபா் வபரிய ச னா் று
த மிரபரணிய குமா் .
வதனா் ப ணா் டி ந ைா்டிலா்
திருவநலா் பவலி,
வரல ைா் று
முகா்கியதா்துவமா் வபைா் ைதைா் குதா் த மிரபரணி ஆபை க ரணம குமா் .
முைா் க லபா்ப ணா்டியரா், முைா் க லசா்
பச ழரா், இறைகா்க லமா் மைா் றுமா் பிைா் க லபா் ப ணா்டியரா், விசயநகரமா் , ந யகா்கரா், பகரள மனா் னரா், ஐபர பா்பியரா்
என அறனவரது ப ரா்றவயிலுமா் கவரபா்பைா்டு ஆளபா்பைா்ை பகுதி ஆகுமா் . இவரா்களா் பக யிலுகா்குசா் வசயா் த
பணிகளா் , நிரா்வ ககா் கல சா்ச ரபா் பணிகளா் கலா் வவைா்டு களிலா் பதிவு வசயா் யபா்ப ைா்டுளா் ளன. வபருமா் ப லுமா்
வைா்வைழுதா்துகா்கள க இகா்கலா் வவைா்டு களா் அறமநா்துளா் ளன. அவைா் றைதா் தைா் க லதா் தமிழிலா் வம ழிவபயரா்தா்து
‘திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டுகளா் ’ எனா் ை நூல கதா் தமிழா் ந டு வத லா் லியலா் துறை 2009 ஆவது
ஆணா்டிலா் வவளியிைா்டுளா் ளது. இநா் நூலிலா் 216 கலா் வவைா்டு களா் இைமா் வபைா் றுளா் ளன. திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா்
கலா் வவைா்டுகளா் , முதலா் வத குதி, 2009இலா் க ணபா்படுகினா் ை பவள ணா் வத ைரா்ப ன வசயா் திகளா் இஙா் குதா்
வத குதா்து விளகா்கபா்படுகினா் ைன.
நிலப் ப குப டு
நிலபா்ப குப டு, நீ ரா்நிறலகளா் உருவ கா்கமா் , பயிரீைடு
ா்
முறை. அளவு முறைகளா் , பயிரா்களா்
ஆகிய வசயா் திகளா் கலா் வவைா்டு களிலா் உளா் ளன. நனா் வசயா் , புனா் வசயா் எனா் ை இருவறக நிலஙா் களா் குறிதா்து
அறிபவ மா் . அஞா் ச ஞா் வசயா் நிலமா் , ஆை ஞா் வசயா் நிலமா் , திருதா்து நிலமா் , அறைநிலமா் , வயலா் , பில விறள,
நீ ரா்நிலமா் , க ர ணா்றம, நீ ரா்பா்ப ைா்ைமா் , ப ைகநிலமா் , பிை றகபா் பைா் று, குளபா்புரவு, முகா்க ணி நிலமா் , வரமா் பு,
விள கமா் , நதா்தமா் ஆகிய வச ைா் பயனா் ப டு பவள ணா் மகா்களிறைபய வழகா்கிலிருநா்த றதகா் கலா் வவைா்டுகளிலா்
க ணமுடிகிைது. இசா்வச ைா் களிலா் பல வழகா்கிழநா்து பப யின. ப ைா்ைமா் , புரவு, திருதா்து,முகா்க ணி பப னா் ை
வச ைா் களா் இனா் றுமா் ஊரா்பா்வபயரா்கள க வழகா்கி லா் உளா் ளன.

“த னம ன சுங் கந் தவிர்த்த விள கமும் ”

(பகா்கமா் 7)

“முக்க ணியும் அஞ் ச ஞ் வசய் நிலம் ஒரு ம வும் ந ல ஞ் வசய் நிலம் வதெத னம் ”
(பகா்கமா் 9)

“வச மன த வதென் திருத்து நிலம் பதின ன்கும் ”

(பகா்கமா் 13)

“நத்தமும் நத்தப் ப ழும் வத ட்டமும் வத ட்டக் கிணறும்
இடுகூறும் படுகூறும் நன்வசய் புன்வசய் யும் ”

(பகா்கமா் 89)

“குளப் புரவும் ககயும் ம ெகட, மரெகட, பட்டகட பதி முதல் ….” (பகா்கமா் 154)
“வசங் கழுநீ ர்ப்பூ, மந் த ரம் அலரிக் கு ப ட்டம் பூ இடவும் நிலம் சீவிதம்

திருநந் தெனம் …..

(பகா்கமா் 173)
எனகா் கலா் வவைா்டுசா் வசயா் திகளிலா் விறளநில அறமபா் புகளா் பைா் றி கா் கூைபா்பைா்டுளா் ளன.
பக யிலுகா்கு சா்
வச நா்தம ன நிலஙா் களா் , த னம க வழஙா் கபா்பைா்ை நிலஙா் களா் பைா் றியத க இசா்வசயா் திகளா் அறமநா்துளா் ளன.
பைா்ைறைகா் கழனி - தணா்ணீ ர ா் இறைதா்துபா் பயிரிடுமா் கழனி
முகா்க ணி
- 3/80 எனா் ை அளவில ன நிலமா்
திருதா்து
- நனா் வசயா் நிலமா்
பமனி
- நிலதா்தினா் சர சரி விறளசா்சலா்
நதா்தமா்
- விறளசா்சலுகா்குபா் பயனா் பை த நிலமா்
புரவு
- ஆைா் றுநீ ரா் ப யுமா் வயலா்
நநா்தவனமா்
- பூகா்களா் பயிரிடுமிைமா்
வரமா் பு
- நில எலா் றல (தைா் பப து வரபா்பு எனபா்பைலா் )
க ர ணா்றம
- நிலதா்திறன உழுது பயிரா் வசயா் து அரசுகா்கு இறை வசலுதா்துமா் பவள ணா் குடி.
ப ைகநிலமா்
- 240 குழி வக ணா்ை நிலமா் (1குழி – 144 (நனா் வசயா் நில உைா்பிரிவு) சதுரஅடி)
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விள கமா்
பிை றக
நீ ரா் நிலமா்

- பரநா்த நனா் வசயா் நிலமா்
- சிறிய நிலமா்
- நனா் வசயா் நிலமா்

(சி. வக விந் தர சன், கல் வெட்டுக் ககலச்வச ல் அகரமுதலி, 1987, பக்கம் 311)

நில எலா் றலகறளதா் வதளிவுபடுதா்த இசா்வச ைா் களா் கலா் வவைா்டுகளிலா் பயனா் படுதா்தபா் பைா்டுளா் ளன.
நனா் வசயா் நிலமா் பைா் றிய வச ைா் பயனா் ப டு, திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டுகளிலா் மிகுதிய க இைமா்
வபைா் றுளா் ளன. நனா் வசயா் நில அளவு அதிகம க இருநா்தறத இசா்வசயா் திகளா் உணரா்தா்துகினா் ைன.
நீ ர் நிகலகள்
நிலஙா் களினா் வளமா் நீ ரா்நிறலகள லா் உறுதிய கினா் ைன. உணவிைா் கு அடிபா்பறை நீ ர த ரமா்
ஆகுமா் . இனா் றைய நில வைைா்சியிலா் முகா்கியபா் பஙா் கு வகிபா்பது நீ ரா்பா்பைா் ை கா்கு றை ஆகுமா் . மறழநீ றரசா்
பசமிகா்க எநா்த ஒரு முயைா் சியுமா் பமைா் வக ளா் ளபா் படுவதுமா் இலா் றல. ஆன லா் மனா் னரா்களா் ஆைா் று நீ றரயுமா்
மறழ நீ றரயுமா் வீண கா்க மலா் பல நீ ரா்நிறலகறள உருவ கா்கினரா். அைஙா் களுளா் இனா் றியறமய த
நைா் வசயல க இது கருதபா் பைா்ைது.
நீ ரா்வளஙா் களா் பபணபா்பைா்ை முறையிறனகா் கலா் வவைா்டுகளா் வழிதா்
வதளிவ ககா் க ண முடிகிைது. இனா் று அநா்நீரா்நிறலகறளபா் ப துக பா்பது பைா் றியுமா் புதித க உருவ கா்குவது
பைா் றியும ன ஒரு விழிபா் புணரா்விறன இகா்கலா் வவைா்டுசா் வசயா் திகளா் உருவ கா்கல மா் . அழிநா்து வருமா்
நீ ரா்நிறலகறள மீைா்டுகா் வக ணா்டு வருதைா் குமா் வழி ஏைா் பை வ யா் பா் புகளா் கிறைகா்குமா் .
தணா் வப ருநா்தமா் (த மிரபரணி), சிைா் ை று ஆகிய நதிகபள பவள ணா்
விதா்திைா்ைன. இதறனபா் பல இைஙா் களிலா் பதிவு வசயா் துளா் ளனரா்.

“நீ ர்

ெ த்துக்குக்

குடுத்த

நிலம ெது

சிற் ற றுக்கு

வளரா்சா்சிகா்கு

வமக்கு”

கலா் வவைா்டுகளா் , பகா்கமா் 116) முதல மா் குபல தா்துஙா் க பச ழனினா்
க ணபா்படுமா் கலா் வவைா்டுசா் வசயா் திகளினா் க லமா் கி.பி.1113 ஆகுமா் .

(திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா்
சீவலபா்பபரி அரா்தா்தமணா்ைதா்தி லா்

ஆறுகறள அடிபா்பறைய ககா் வக ணா்டு மனா் னரா்களா் உருவ கா்கிய நீ ரா் நிறலகளா் : பபபரரி,
குளமா் , வ யா் கா்க லா் , மறை எனா் பன. கிணறுகளுமா் பவள ணா் ப சனதா்திைா் கு மிகவுமா் உதவியுளா் ளன.
வநலா் றலயபா் பரா் பக யிலா் 13ஆமா் நூைா் ை ணா்டுகா் கலா் வவைா்டு,

“கீழ் வந க்கிய கிணறுகளும் வமவன க்கின மரங் களும் ஆறுபடு(து)கரகளும் உடும் வப டி
ஆகம தெழும் நீ ர்ெழங் கு க ல் பச்ச ற் று வமல் பற் றில் இகளபடி….” (திருவநலா் பவலி ம வைா்ை கா்
கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 190)
“வதன்ப ற் வகல் கல உத்தமப் வபவரரி”
(திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 191)
“ப ப் ப ன் குளம் , குடவி குளம் ”
(திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 191)
“உற் திக்க றன் மகட”
(திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 89)
“மடப் புள இகறயிலிய கக் குடுத்த நிலத்து க்கு பிடிப டு பண்ணிக் குடுத்தப்
பரிச ெது…. ந ட்டு வெள ண் ெ ய் க்க லுக் கு ெடக்கு”
(திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 77)
இறவ தவிர நீ ரா் இறைபா்புபா் ப சன முறையுமா் மிகுதிய க இருநா்துளா் ளது.

“வதன் திரும லிருஞ் வச கல எம் வப ரும னுக் கு கெச்சு குடுத்த பூமி கூடலூர் நிலம் இட்ட
க ல ல் நீ ர் இகறச்சு….”
(திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 118)
எனா் ை வசயா் தி இறைபா்பு நீ ரா்பா்ப சனதா்றத விவரிகா்கி னா் ைது.
உடுமா் புமா் ஆறமயுமா் தவழகா்கூடிய அளவிைா் கு நீ ரா்வளமா் மிகுதிய க இருநா்துளா் ளது. 210
கலா் வவைா்டுகளிலா் நீ ரா்நிறல பைா் றிய குறிபா்புகளா் இைமா் வபைா் றுளா் ளன. நீ ரிறன வீண கா்க து ப துக கா்கபா்பைா்ை
பகுதிகளிலா் பசமிதா்துளா் ளத லா் பவள ணா் சிைபா் ப க இருநா்துளா் ளது. பபபரரி எனா் பது வபரிய அளவில ன
குளதா்திறனகா் குறிதா்த வச லா் . இது, பபரி என இனா் று திரிநா்து விைா்ைது. இதறன வவைா்டுவதைா் கு ம வபருமா்
முயைா் சிகளா் பமைா் வக ணா்டுளா் ளனரா். பழஙா் க ல மனா் னரா்கள லா் வவைா்ைபா் பைா்ை குளஙா் களா் க லநா்தவை மலா்
ஏலமிைபா்பைா்டு சுதா்தபா் படுதா்தபா்பைா்ைன. அதைா் வகன வசலவ குமா் வத றககா்கு விறளசா்சலிலா் கிறைகா்கு மா்
வரிபா்பணமா் ஒதுகா்கபா் பைா்ைது. இதறன விஜய ந ர யணமா் கலா் வவைா்டு உறுதி வசயா் கிைது. (திருவநலா் பவலி
ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 289) இனா் றைய சூழலுகா்கு இது பதறவய ன வசயா் திய குமா் . குளமா் வத ைா்டு
வளமா் வபருகா்கிய நமா் முனா் பன ரா் மரபு இனா் று ம றிவிைா்ைது. பல குளஙா் களா் அறைய ளமைா் றுபா் பப யின.
பயரீடடு
் முகற
திருவநலா் பவலி ம வைா்ைதா்திலா் க ரா்ச குபடி, பிச ன ச குபடி நைநா்துளா் ளது.
13 பமனி
பிச னமா் வநலா் விறளநா்துளா் ளது. இருமுறை வநலா் விறளவறத இரு பூ விறளசா்சலா் எனா் ைனரா்.
க ரா்
ச குபடி எனா் பது, பம, ஜூனா் ஆகிய ம தஙா் களிலா் பயிரிைபா் படுவது. அபா்பப து ஏஎஸா் டி 16, ஏஎஸா்டி 17, ஏஎஸா் டி
18, ஏஎஸா் டி 42, ஏஎஸா் டி 43, பக 47 பப னா் ை வநலா் வறககறள நடுவரா். அநா்தபா் பருவதா்திைா் பகைா் ை பயிரா். பிச ன
ச குபடி எனா் பது வசபா்ைமா் பரா், அகா்பை பரா் ம தஙா் களிலா் பயிரிடுவது. ஏஎஸா் டி 18, ஏஎஸா் டி 16, 19, டிஆரா்ஒயா் 1, பக
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43 பப னா் ை வநலா் வறககளா் பயிரிைபா்படுமா் . (agritech.tnau.ac.in>paddy>seasonvariety)
ஆைா் ைஙா் கறரபய ர நிலஙா் களிலா் இனா் றுமா் விறளகினா் ைன.

இரு பப கமுமா்

“மடபதிகக நிலெரிகச இரு பூ விகளயும் ”
(திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 185)
எனா் ை குறிபா்பு வநலா் றலயபா் பரா் பக யிலிலா் இைமா் வபைா் றுளா் ளது.

“எள் ,

ெரகு,

திகனப் புல் ,

வக ங் கு

விகளந் த

நிலத்துக் குப்

பதின று

வமனி

திரம் ….”

(திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 185) எனா் ை வசயா் தி விறளசா்சலினா் சிைபா் பிறனகா் கூறுகினா் ைது.

“அறு ந ழிககக் க ல வல குறுணிமுன்ன ழி வநல் லு இெ் ெ ண்டு பிச ன முதல் ;
கடகமவய வட கூட்டி உழுத ன் குடிய க….” (திருவநலா் பவலி ம வைா்ைகா் கலா் வவைா்டு, பகா்கமா் 82) என உழவு
பைா் றிய குடி ச ரா்நா்த இருபா் பிைதா்றதபா் பல இைஙா் களிலா் கலா் வவைா்டுகளா் குறிபா்பிடுகினா் ைன. மருத நிலமா்
ச ரா்நா்த உழவுதா் வத ழிறல பமைா் வக ளா் ளுமா் மகா்களா் தஙா் கிய இைம க இதறனகா் கருத முடிகிைது. நிலமா்
வத ைரா்ப ன அளறவபா் வபயரா்களுமா் அதிகம ககா் கலா் வைா்டுகளிலா் இைமா் வபைா் றுளா் ளன. ம , கலமா் , தூணி,
பதகா்கு, முநா்திரிறக, க ணி பப னா் ை வச ைா் கறளசா் ச னா் ை ககா் கூைல மா் .
நிகறவுகர
மனா் னரா்களினா் ஆைா்சி முறையினா் வளரா்சா்சியிலா் பவள ணா்றமதா் வத ழிலா் முனா் னிறல
வகிதா்துளா் ளது. கலா் வவைா்டுசா் வசயா் திகளா் அறனதா்தி லுமா் பவள ணா் குறிபா்புகளா் இரணா் ைைகா் கலநா்துளா் ளன.
க லமறிநா்து பயிரிைலா் , நிலதா்றதபா் பணா் படுதா்தலா் ,நீ ரா் வளமா் பபணுதலா் , நிலதா்தினா் தனா் றமயறிநா்து
வசயலா் பைலா் , மகா்களிைமா் வபறுமா் வரிறயசா் சரிய ன முறையிலா் பயனா் படுதா்த லா் , உறழபா் பப ருகா்கு உதவுதலா்
பப னா் ை நைா் வசயலா் களா் நமா் முனா் பன ரிைமா் இருநா்துளா் ளன. நிலதா்றதயுமா் நீ ரா் நிறலகறளயுமா் ப துக கா்க
இறைவபன டு வத ைரா்புபடுதா்தி நிலஙா் கறளகா் பக யிலா் வபயரிலா் எழுதி றவதா்துளா் ளனரா். அவைா் றைகா்
கணா்க ணிகா்க அதிக ரிகளா் நியமிகா்கபா் பைா்டிருநா்த றத விஜயந ர யணமா் கலா் வவைா்டு வதளிவுபடுதா்துகிைது.
மனா் னர ைா்சியினா் வளரா்சா்சியிலா் பவள ணா்
மகா்களினா் பஙா் கு இனா் றியறமய தத க
இருநா்துளா் ளது.இதன லா் அைமுமா் வசழிதா்துளா் ளது.
வநலா் விறளசா்சலிலா் திருவநலா் பவலி சிைபா்பிைமா்
வகிதா்துளா் ளது. இனா் றைய சூழறல பந கா்கின லா் குளஙா் களுமா் நனா் வசயா் நிலஙா் களுமா் உயிரைா் ை நிறலயிலா்
உளா் ளன. குடியிருபா்புகள க அறவ ம றிவிைா்ைன. 2518 குளஙா் களிலா் தைா் பப து 2498 குளஙா் களா் வைணா்டு
விைா்ைன. இவைா் றி லா் க ண மலா் பப ன குளஙா் களினா் எணா்ணிகா்றகபய அதிகமா் , பவள ணா்றமயிலா் இனா் று
ந மா் பினா் தஙா் கியதனா் க ரணமா் முனா் பன ரா் பப ைா் றிய நீ ரா்நிறலகறளபா்ப துக கா்கதா் தவறியபத எனதா்
வதளியமுடிகினா் ைது.

INSCRIPTION ON AGRICULTURE IN EPIGRAPHS
P. Arulmanohari
Epigraphs are one of the ways to probe into the lineage of Tamilians. This
paper focalizes the epigraphs of Tirunelveli district. Those epigraphs comprise the methods
adopted by ancient tamilians in farming.
During the reign of Kings, more importance was laid on farming and ways to
preserve water bodies. To preserve the fertility of lands, King donated lands to temples and
administrators were appointed to monitor it. These details are found in the epigraph of
Vijayanarayanam.
Tirunelveli district was notable for cultivation of paddy. Tamilians preserve
water resources and utilized it for cultivation. Now we drawback in attaining profitable yield
from agriculture as we have failed to preserve water resources.
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