
 
 தனுஷ்க ோடி வரலோற்றுச் சுவடு ள் 

 

திரு.பக்ஷி சிவரோஜன் 
இலக் ிய ஆரோய்ச்சியோளர், புகரோ ிதர்  

இரோகேஸ்வரம் 
 

தனுஷ்க ோடி என்பது இரோகேஸ்வரம் 
தீவில் ததன்  ிழக்கு மூலையில் 
அலேந்- துள்ளது. தேிழ் நோட்டின் 
ரோேநோதபுரம் ேோவட்டத்தில் உள்ள 
ரோகேஸ்வரத்தில் இருந்து 25  ிேீ 
ததோலைவில் உள்ள சிறிய  டற் லர 
 ிரோேம் ‘தனுஷ்க ோடி’, அதன் 
தபயலரப் கபோைகவ தேிழ த்தின் 
அல்ைது இந்தியோவின்  லடக் 
க ோடியில் உள்ளது என்று கூட 
கூறைோம். இங் ிருந்து இைங்ல  
தவறும் 15  ிேீ ேட்டுகே தூரகே. 
வில்லைப் கபோன்று வலளந்த  டற் 
 லரலயக் த ோண்டிருப்பதோல் 
இதலைத் தனுஷ்க ோடி என்றைர், 
க ோடி என்பது முலை. வோலைத் 
ததோடும் முலை 'க ோடு'. அதுகபோைக் 
 டைில் அலேந்துள்ள நிைமுலை இந்தக் 'க ோடி'. க ோடி என்பது இதன் சங்  ோைப் 
தபயர். 'ததோன்முது க ோடி' என்று அது சிறப்பிக் ப்பட்டுள்ளது. 
தனுஷ்க ோடிலயயும்,  இைங்ல யின்  தலைேன்ைோலரயும்  இலைக்கும் இரோேர் 
 ட்டியதோ   ருதப்படும்  இரோேர்போைம்  இன்றும்  ோைப்படு ிறது 

தனுஷ்க ோடியின் வரைோற்றுச் சுவடு ள் ேி  நீண்ட, தநடிய பு ழ் தபற்ற 
வரைோறோகும். ஒரு  ோைத்தில் ேதுலர ேோ ோைத்திகைகய அதி  தபோருளோதோர 
வளேிக்  பகுதியோ  இருந்திருக் ிறது. இது ஏகதோ பிரிட்டிஷ் அரசு  ோைத்தில் 
இருந்து இது ேி ச் சிறந்த வைி த்தைேோ  இருந்ததோ  அறியப்படு ிறது. ஆைோல் 
அதற்கு முன்பிருந்கத அது ேி ச் சிறந்த வியோபோரதைேோ  இருந்து வந்திருக் ிறது. 
 டந்த இரண்டோயிரம் ஆண்டு  ோை வரைோற்றில் எல்ைோ சோம்ரோஜ்யங் ளிலும் ேி ப் 
பு ழ் தபற்ற வியோபோர ஸ்தைேோ  தனுஷ்க ோடி விளங் ியிருக் ிறது. 

 

Map of 1789 

 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%AE%E0%AF%8D


வரரபடங் ள் 

 ீகழ உள்ள வலரபடங் ளில் தனுஷ்க ோடி எப்படி குறிக் ப்பட்டுள்ளது என்பலத 
போர்க் ைோம். 

 

It is a 1743 map and in fact the entire Rameswaram is known Ramancoil 1 as per 

this map 

This is 17th century map and you may note that the Dhanushkodi is known as dhankotty as per 

this map. 

 



This is another old map and it is ceylons map and you note that Madurai is known as Singa as 

per this map. 

 
இது இன்ன ோரு பரைய படம் 

 

 

இது பிரிட்டிஷ்  ோல பரைய படம் 



 

இது ேன் ோர் ேோவட்ட வரரபடத்தின் ஒரு பகுதி இதில் கசது போலம் ேி த் 
னதளிவோ  னதரியும் 

 

இது ஒரு னவளிநோட்டு வரரபடம் தனுஷ்க ோடியில் இருந்து ேன் ோர் னசல்லும் 
வைி னதரி ிறது 



சர்வகதச அரங் ில் ேி ப் தபரிய அளவில் முக் ியத்துவம் வைி  ரீதியோ  
தனுஷ்க ோடிக்கு த ோடுக் ப்பட்டுள்ளது ேி த் ததளிவோ  ததரி ிறது. தற்சேயம் 
சுதந்திரத்திற்கு பின் உள்ள தனுஷ்க ோடியின் வலரபடம்  ீகழ த ோடுக் ப் 
பட்டுள்ளது.  

 

 



 

இதுவும் வைி  ரீதியோ   டல்வழி ேற்றும் தரயில் வழியில் கேன்லே தபற்று 
விளங் ிய தனுஷ்க ோடிலய நம்ேோல் போர்க்  முடி ிறது.  

வரலோற்றுச் சிறப்பு ள் 

இந்த தனுஷ்க ோடியில் தபருங் 
 ற் ோை ேைிதர் ள் வோழ்ந்ததோ  
தசோல்ைப்படு ிறது. அதற்கு சோன்றோ  
இங்க  முன்பு நிலறய  ற்குல  ள் 
அலேயப் தபற்றிருந்தை.  ோைப் 
கபோக் ில் சமுத்திர சீற்றங் ளோல் 
மூழ் டிக் ப் படிக் ப்பட்டை. அகத 
கபோன்று  டல் உள் தசல்லும் கபோது 
அதன் படிேங் லள இப்கபோதும் 
 ோைைோம்.  

 

தனுஸ்க ோடி தசல்லும் வழியில் இரட்லடதலை முைஸீ்வரர் க ோயில் ஒன்று 
இருக் ிறது அங்க  ஒரு  ல்தவட்டு  ிலடத்தது. அலத ததோல்தபோருள் 
ஆரோய்ச்சியோளர் திரு. இரோஜோரோேன் என்பவரிடம் படம் அனுப்பி  ோண்பித்தகபோது 
இது ஒன்பது நூற்றோண்லட கசர்ந்தது என்றும். அதில் தபோறிக் ப்பட்டுள்ளது 
என்ைதவன்றோல் “முன்னூற்றுவர்  ளஞ்சியர் திலச ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் என்ற 
வைி  கூட்டத்தோல் தசய்த தர்ே ோரியத்லத குறிக் ிறது” இது போண்டியர்  ோைத்லத 
ஒத்ததோ  ததரி ிறது. 

 



 

 
 

இரட்ரடத்தரல மு ஸீ்வரர் க ோயில்  ல்னவட்டு - ஒன்பதோம் நூற்றோண்டு 
 ல்னவட்டு 

 
இலத நேது ததோல்தபோருள் துலறயிைரிடம் ேனு த ோடுத்து ஆரோய க ோரியுள்களோம் 
இன்னும் ேனு பரிசீைலையில் இருக் ிறது.   

 

னேயில் பிரதி இங்க  ன ோடுக் ப்பட்டுள்ளது 



இந்த  ோைத்தில் இரோகேஸ்வரம் என்ற தபயர் வழங் ப்பட்டு வந்திருக் ிறது 
என்பதற்கு புரோதை  ல்தவட்டு சோன்று இது.  இது இல்ைோேல் இைக் ிய ஆதோரங் ள் 
பை உள்ளை.  ீகழ கதவோரம் போடல் த ோடுக் ப்பட்டுள்ளது 

 

இரட்லடதலை முைஸீ்வரர் சேஸ் ிருதத்தில் சிம்ஹக்ைர் என்று 
அலழக் ப்படு ிறோர். அவரது க ோயில் புல ப்படமும் கவத ோை புல ப்படமும்  ீகழ 
த ோடுக் ப்பட்டுள்ளை. 

 

னரட்ரடத்தரல மு ஸீ்வரர்    சிம்ஹக் ர் 

 

 

 



தனுஷ்க ோடியில்  ிரடக்கும் அபூர்வங் ள் 

வலம்புரி சங்கு 

இங்க  வைம்புரி சங்கு ள் அதி ேோ   ிலடத்து வந்துள்ளை. அதிலும் குறிப்போ  
திரிசங்கு என்று தசோல்ைக்கூடிய மூன்று வைம்புரி சங்கு ளின் முக்கூட்டோ  
ஒன்றோ  இருக் க்கூடிய அரியவல  சங்கு ள் இங்க   ிலடத்துள்ளை. தற்சேயம் 
டிரோைர் உபகயோ ம் ேற்றும் பிற இயற்ல   ட்டலேப்பு ேோற்றத்தோலும் இங்க  
 ிலடப்பதில்லை. உை ிகைகய திரிசங்கு உள்ள ஒகர இடம் தற்சேயம் இரோேநோத 
சுவோேி திருக்க ோயில்தோன். அதன் படம்  ீகழ த ோடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

 

 

திரி வலம்புரி சங்கு 

அற்புத இந்த சங்கு  ோைக்  ிலடக் ோதது. இரோேநோத சுவோேிக்கு சங் ோபிகே ம் 
தசய்யும்கபோது, இலத தவளிக்த ோண்டு வருவோர் ள்.  

 ருப்பு முத்து 

தனுஷ்க ோடியில்  ிலடக் க் கூடிய இன்தைோரு அரிதோை தபோருள்  றுப்பு 
முத்துக் ள். விலை ேதிப்பற்றது இந்த  ருப்பு முத்து. லவரத்லத விட அதி  விலை 
தபறக்கூடியது. தற்சேயம் இங் ிைோந்து எைிசதபத் ரோைி அவர் ள் அழ ோ  இந்த 
 ருப்பு முத்துேோலை அைிந்திருப்போர் ள். இது இந்தப் பகுதியின் சிறப்பம்சேோகும். 



 
ஒரிஜி ல்  ருப்பு முத்து 

 

முத்துக்குளித்தல் 

முத்துக்குளித்தல் என்பது ேி ச் சிறப்போை ததோழிைோ  தனுஷ்க ோடியில் 
விளங் ியுள்ளது.  

 

அடுத்த ேோதம் தனுஷ்க ோடியின் வரைோற்றுச் சம்பவங் லள நூற்றோண்டு வோரியோ  
போர்ப்கபோம். 

 

 


