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முன்னுரை 

“வரலாறு” என்பது ஒவ்வவாரு மனிதன் மற்றும் சமூகத்தின் தனித்துவத்ததயும், சமூக 
ஒற்றுதமதையும் கூறும் வதகைில் உள்ளன என்றால் அது மிதகைாகாது.  அவ்வதகைான 
சிறப்புகதளப் வபற்ற வரலாற்தற அறிை முதலில் நாம் அதனவரும் எடுத்துக்வகாள்வது 
வதால்லிைல் மற்றும் கல்வவட்டுச் சான்றுகள், அைல்நாட்டவர் குறிப்புகள் பபான்றதவகள் 
முதன்தம வபறுகின்றன. இது பபான்ற ஆதாரங்கதள திறம்பட எடுத்து ஒரு 
நுண்ணாய்வுகளின் அடிப்பதடைில் வரலாற்தற நாம் வதரை பவண்டும். அது பபால் ஒரு 
சமூகம் நாகரீகத்தத அதடவதற்கு பல நூற்றாண்டு காலம் எடுத்துக்வகாள்ளும். அவ்வாறு 
உருவான ஒரு நாகரீக சமூகத்தின் வரலாற்தற திறம்பட   கல்வவட்டு மற்றும் வதால்லிைல், 
அைல் நாட்டவர் குறிப்புகள் மற்றும் இலக்கிைச் சான்றுகளின் அடிப்பதடைில் வதரந்து 
வருங்கால சமுதாைத்திற்கு வதளிவான வரலாற்தற எடுத்துதரப்பது நம் கடதமைாகும்.  
இவ்வாறு நாம் எழுதக்கூடிை வரலாற்றில், இலக்கிைத் தரவுகளின் மூலம் காணப்படும் 
வதால்லிைல் இடங்கள், கல்வவட்டுக்கள், கதல, கட்டிடக்கதல பபான்றவற்தற 
முதறதமப்படுத்த பவண்டும். 
 

 
 

இந்திைாவின் வரலாறு உலகிபலபை மிகத்வதான்தமைான வரலாறாகவும், பதைதமைான 
கலாச்சாரப் பண்பாடுதடை ஒரு சமூகமாகவும் திகழ்கின்றது. அதுபபான்று தமிைகத்தின் 
வதால்லிைல் மற்றும் வரலாறு மிகத் வதான்தமைான வரலாறாக உள்ளது. தமிைக நாகரீகம் 
சுமார் 2500 வருடம் பைதமைான வரலாறு என இதுவதர கிதடத்துள்ள வதால்லிைல் மற்றும் 



கல்வவட்டுச் சான்றுகளும் வகாடுக்கின்றன. தமிைகத்தில் கிதடக்ககூடிை முதல் குறிைடீு 
ஈபராடு மாவட்டம் வநாய்ைல் ஆற்றங்கதரைில் உள்ள சங்ககால ஊரான வகாடுமணல் என்ற 
இடத்தில் அகைாய்வில் கிதடத்துள்ளது. அதுபபால் நடுகற்களில் பதனிமாவட்டம், புலிமான் 
பகாம்தப என்ற ஊரில் சங்ககால நடுகல்லில் தமிழ்-பிராமி எழுத்து கிதடத்துள்ளது. இவ்விரு 
ஊரில் கிதடத்த குறிைடீுகளும், எழுத்துக்களும் இலக்கிைத் தரவுகளின் அடிப்பதடைிலும், 
வதால்லிைல் பமற்பரப்பாய்வின் மூலமும் அகைாய்வு வசய்ைப்பட்டதாகும்.     

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தமிைகத்தின் வதன்கிைக்பக சிவகங்தக மாவட்டத்தின்   
வதற்காகவும், விருதுநகர் மாவட்டத்தின் கிைக்காகவும், கிைக்பக வங்கக்கடல் என்று  உள்ளது 
ஆகும். வபா.ஆ.1910ல் மதுதர மற்றும் திருவநல்வவலி மாவட்டங்களில் சில பகுதிகதள 
பிரித்து இம்மாவட்டத்ததப் உருவாக்கப்பட்டது. இம்மாவட்டத்தில் பரமக்குடி, கமுதி, 
முதுகுளத்தூர், கடலாடி, கீைக்கதர, இராமநாதபுரம், வதாண்டி மற்றும் இராபமஸ்வரம் 
பபான்ற வட்டங்கள் உள்ளடங்கிைதாகும். இராபமஸ்வரம் பகுதி மதுதர மாவட்டத்திலிருந்து 
கிைக்பக 160 கி.மீ வதாதலவில் இராமநாதபுரம் வட்டத்திற்கு கிைக்பக உள்ளது. 
இராபமஸ்வரம் வட்டத்தில் பாம்பன், தங்கச்சிமடம், இராபமஸ்வரம் மற்றும் தனுஷ்பகாடி 
பபான்ற ஊர்கள் மிக முக்கிைமானதாக உள்ளது. இத்தீதவச் சுற்றி வங்கக்கடல், பாக் ஜலசந்தி 
மற்றும் இந்துமாக்கடல் பபான்றதவைால் சூைப்பட்டுள்ளது. இங்கு மக்களின் மிக 
முக்கிைமான வாழ்வாதாரம் என்று பார்க்கும் பபாது மீன்பிடித்தல் மற்றும் சங்கு விைாபாரம் 
பபான்றதவைாகும். விவசாைம் என்பது மிக வசார்ப்பமான ஒன்றாகும். 

 

 

 

 



ஊர்ப்பெயர்காைணம் 
இராபமஸ்வரம் இராமநாதபுர மாவட்டத்திபலபை புராண இதிகாசங்களில் வரக்கூடிை மிக 
முக்கிைமான ஊராக உள்ளது. இவ்வூதர பதவாரத்தில் மூவராலும் பாடப்வபற்ற பாடலில் 
“திருவிராபமச்சுரம்” என்றும் கல்வவட்டுக்களில்  “ராமீச்சுரம்”(வத.இ.க.வதா-3, எண்,384) என்றும் 
வசப்புப்பட்தடைங்களில்  “இராபமஸ்வரம்” என்றும் உள்ளது. சமஸ்கிருதத்தில் “பதவநகரம்” 
என்று கூறப்படுகின்றது. 
 
இராமாைணத்தில் இலங்தகைிலிருந்து இராமர் சீதததை இராவணனிடமிருந்து மீட்டு 
வருகின்றார். அப்பபாது இராபமஸ்வரத்தில் மணலால் சிவலிங்கத்தத பிரதிட்தட வசய்து, 
இராவணன் என்ற பிராமணதன வகான்றதால் ஏற்பட்ட பிரமஹத்தி பதாஷம் 
விலகும்வபாருட்டு இராமன் பூதஜ வசய்ைபட்ட இடமாகவும், இராமன் சிவதன வைிபட்டதால் 
“இராம-ஈஸ்வரம்” என்று வபைர் வந்ததாகும். இதுபபான்று தனுஷ்பகாடி, பாம்பன், 
தங்கச்சிமடம், அறிைாங்குண்டு பபான்ற இடங்கள் இது பபான்ற சிறப்புப் வபைர்கதளக் 
வகாண்டுள்ளது.  
 
வட்டாை நிலவியல் கூறுகள்  
இப்பகுதிதைச் சுற்றி மணல் திட்டுகள் சிறு சிறு குன்றுகளாக காட்சிைளிக்கின்றன. 
இராபமஸ்வரத் தீவில் கந்தமான பருவதம் என்ற ஊரில் திரு இராமர் பாதம் உள்ள பருவத 
மதலபை இங்குள்ள வபரிை மதலைாகும். மற்ற இடங்களில் காணப்படும் குன்றுகள் 
அதனத்தும் காற்று சுைற்ச்சிைினால் ஏற்பட்ட மணல் திட்டுகளாகும்(sandune). பமலும் 
இத்திடுகளில் வபரும்பாலானதவ 1964ல் ஏற்பட்ட கடல் சீற்றத்தினால் உறுவானதவ ஆகும். 
இங்கு அதிகம் மணல்பரப்பு அதிகமாக உள்ளதால் மற்ற விவசாைங்கதள விட வதன்தன, 
முந்திரி மரங்கள் அதிக அளவில் பைிரிடப்படுகிறன. 
 
இப்பகுதிைில் தாவரங்கள் என்று பார்க்கும்வபாழுது வட்டார வதகத் தாவரங்கள் மிக 
அதிகமாக உள்ளன. குறிப்பாக கருதவ, முந்திரி, பவளா மரம், புங்தக, புளி, புன்தன, பதன, 
பவம்பு, வாதக பபான்றவகளாகும். சிறு சிறு பத்ததகளும் இப்பகுதிைிலும் அதிகமாகக் 
காணப்படுகின்றன. சிறிை தாவரங்களாக தும்தப,துளசி, வகாழுஞ்சி, அறுகு, ஆடாவதாடா, 
சிறிைா நங்தக, வதாட்டால்சினுங்கி, பபான்றதவகள் காணப்படுகின்றன. பமலும் கடற்கதரப் 
பகுதிகளில் கடற்பாசிகள், ஆகாைத்தாமதர, பபான்றவகளும் காணப்படுகின்றன. எனபவ 
இப்பகுதிைில் வரலாற்றுக்கு முந்ததைகால மனிதர்களின் வாழ்விடங்களும், 
துதறமுகங்களும் உருவாக ஏதுவாக உள்ளன.   
 
ஆறுகள் 
இப்பகுதி அறிைாங்குண்டு ஊரின் வடக்பக பஞ்சகிளி ஆறு ஓடிைதாக ஊர்மக்கள் 
வதரிவிக்கின்றனர். பமலும் பாம்பன் பகுதி இதற்கு முன்னால் ஒரு சிறு ஓதடைாக 
இருந்ததாகவும் வபா.ஆ.1480-ல் ஏற்பட்ட கடல் பகாலால் இந்திைப்பகுதிைிலிருந்து பிரிந்து 
தீவாக மாறிைதாகவும் கூறப்படுகின்றது. இதன் பிறகு திருமதல நாைக்கனின் தளபதிைான 
இராமப்பஐய்ைன், சதடைக்க பதவர் என்ற தளவாய் பசதுபதி (வபா.ஆ.1635-1646) மீது 
பதடவைடுத்தபபாது, பசதுபதி இந்த தீவுக்குள் ஒளிந்துவகாண்டதால் அவதன பிடிக்க, தன் 
பதடகதள அனுப்ப தளபதி இராமப்தபஐய்ைன் முதல் முதறைாக ஒரு 
பாலத்ததக்கட்டினான். இதத வமய்ப்பிக்கும் வதகைில் தங்கச்சிமடம் முருகன் பகாைில் 
கல்வவட்டு “பாம்பனாற்றுக்கு கீழ்பார்க்கும்” எனு கூறப்படுகின்றது.  
 

 



மரலகள் மற்றும் ொரைவரககள் 

Most of the area is covered by the unconsolidated sediments of quarternary age except in the 

northtwestern part, where patches of Archaen crystallines and tertiary sandstone are exposed. 

The Archaeans are mainly represented by the charnockite Group of rock comprising 

garnetiferrous granulite and thte khondalite group of rock made up of quartzite of genesses.  

 

The teriary sandstone (cuddalore formation) comprise pinkish, yellowish, reddish (variegated 

colours) medium to coarse grained sandstone and clay stone. It is overlain by thin alluvium and 

exposed towards north of Vaigai River.detached exposures of latrite and lateritic soil are seen 

in the northwestern part of the district.  

 

In Rameshwaram island, the fluvio-marine deposits include indurated sand and dune sand.the 

Aeolian deposites comprises red sand which are in nature of ancient dune and occur over a 

3.2Km and 8 Km long stretch and lie parallel to the sea coast. Thesesare separated by marshy 

deposite of black clays. The sands are underlain by calcareous hardpan. In Rameshwaram 

island also brown sand deposits occur around sambaimadam on either saide of NH 49 west of 

town. Rameshwaram island contains mainly sandy soil and large quantitis of limestone 

deposites. The sand deposite of 80% and clay deposite are 20% I rameshwaram region (net 

collection) 

 

இப்பகுதிைில் gypsum, limonite, granet sand, lime shells, clay and other available from here. 
இம்மாவட்டத்தில் மதலகள் காணப்படுவதில்தல, ஆனால் சமவவளிப்பகுதிகள் அதிகம் 
உள்ளன. வபரும்பாலான பகுதிகள் வசம்பூரான் பாதறவதக மண்ணடுக்குகள் மிக 
அதிகமாகும். இராபமஸ்வரம் பகுதிைில் மணற்பாதறகள், சுண்ணாம்புப் பாதறகள், சங்கு 
மற்றும் கிளிஞ்சல்களின் மண்வணௌக்குகள் பபான்றவகள் காணப்படுகின்றன. ஒருசில 
இடங்களில் மணல் மீண்டும் மணற்பாதறைாக உருவாகும் தன்தமதை பாக்கலாம். 
எடுத்துக்காடாக பருவதம் பகுதிைில் மணல்திட்டுகள் இறுக்கம் வகாடுத்து மீண்டும் 
பாதறைாக உறுமாறுவததக் காணலாம். சுண்ணம்புப்பாதறகள் மிக அதிகமாக நரிக்குைி, 
வடகாடு, சமதப, பருவதம், ஏரகாடு வமய்ைம்புளி புதுக்குடிைிருப்பு பபான்ற பகுதிகளில் 
காணப்படுகின்றன. இராமநாத சுவாமி பகாைில் மற்றும் அததனச் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் 
மணற்பாதறகள் காணப்படுகிறன. இராமநாத சுவாமி பகாைில் கட்டிடம் மணற்பாதறைின் 
பமல்தான் கட்டப்பட்டுள்ளது. இங்குள்ள அதனத்துக் பகாைில்கதளயும்  
மணற்பாதறைினாபலபை கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சிம்மமட்டம் தரதவத் பதாப்பு மற்றும் 
அததனச்சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசம்மன் வதககள் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதிைில் ஒரு 
நிதலைற்ற வாழ்விடங்கள் மிக அதிகமாக காணப்படுகின்றன. ஏவனன்றால் அவ்வப்பபாது 
ஏற்படும் ஆபகால்களினால் நிலப்பரப்பானது அைிக்கப்பட்டு மீண்டும் குடிைிருப்புகள் 
உருவாகின்றன. இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சங்ககால பாடலிலும், வபா.ஆ.1480ல் ஏற்பட்ட 
புைலும் கடற் வகாந்தளிப்புந்தான் பாம்பன் கால்வாய் ஏற்படக் காரணமாக அதமந்தது. 
மண்டபத்திற்கும் பாம்பனுக்கும் இதடப்பட்ட குறுகலான பகுதி கடலில் அமிழ்ந்து மணற் 
பகுதி மதறந்து பாம்பனும் இராபமஸ்வரமும் உள்ள பகுதி சிறு தீவாகிைது. அடுத்தது ஏற்பட்ட 
புைலால் 2.7 கி,மீ தூரம் கடல்களாக மாறிவிட்டதும். அன்தமைில் 1964 ல் நடந்த 
கடல்பகாளினால் தனுஷ்பகாடி முற்றிலும் அைிந்துவிட்டதத நாம் அதனவரும் அறிந்தபத. 
இப்பகுதிைில் இந்துமாக்கடலில் முைல்தீவு, குறுசதடத்தீவு, பாம்பன் தீவு பபான்ற தீவுகள் 
காணப்படுகின்றது. இப்பகுதிைில் கடல்வாழ் உைிரினங்களும், நிலவாழ் உைிரினங்களும் 
அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது. 
  



இைாமமஸ்வைத்தவீின் முக்கியத்துவம் 
இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்றில் மிக முக்கிைத்துவம் வபறுகின்றன. கல்வவட்டுக்களில் 
“பகாடி நாட்டு இராபமஸ்வரம்” என்ற வபைர்கள் காணப்படுகின்றன. எனபவ பாம்பன், 
இராபமஸ்வரம் மற்றும் தனுஷ்பகாடி பபான்ற ஊர்கள் பகாடி நாட்டுக்கு உள்ளடங்கிைதாக 
இருந்துள்ளது. இராபமஸ்வரம் தீவு இந்திைாவிற்கும் இலங்தகக்கும் பவதகாலத்திலிருந்பத 
மிகப்வபரிை வதாடர்புகதள ஏற்படுத்திைிருந்துள்ளதத மகாவம்சம், ரிக் பவதம், இராமாைணம் 
மற்றும் தமிழ்பிராமி எழுத்துக்கள் வணிகர்களின் பங்களிப்பு பபான்றதவகள் வதரிவிக்கின்றன.  
 
பவப்ெநிரல 
தமிழ்நாட்டில் மிக அதிக வவப்பநிதலைக் வகாண்ட மாவட்டம் இராமநாதபுரம் மாவட்டமாகும். 
வவைில் மதைகாலங்களில் மிதமானதாகவும், பகாதடகாலங்களில் மிக அதிகப்படிைான 
வவப்பநிதலைாக 48oc குதறந்தபட்சம் 460c ைாகவும், மதைகாலங்களில் அதிகபட்சம் 300C 
ைாகவும், குதறந்தபட்சம் 250C ைாகவும் பதிவாகின்றது. இப்பகுதிைில் மதைப்வபாைிவானது  
அதிகமாக இருந்த பபாதிலும் மண்ணின் தன்தமைினால் விதரவில் வறட்சிதை 
வதாட்டுவிடும். 
 
மரை 
இப்பகுதிைில் மதை என்பது மிக முக்கிைமானதவைாக காணப்படுகின்றது. தனுஷ்பகாடிைில் 
வதன்பகுதிகளில் ஆண்டு பதாரும் வதன் பமற்கு பருவக் காற்றால் ஏப்ரல் 15 முதல் அக்படாபர் 
15 வதர கடலால் அதிக மதை வபய்கின்றது. சூன் 15 முதல் அக்படாபர் 15 வதர இவ்வரிப்பு 
மிகக் கடுதமைக இருக்கிறது. வடகிைக்கு பருவக்காற்றின்பபாது கடல் மண் வகாண்டுவந்து 
பசர்க்கப்பட்ட பபாதிலும், வதன்பமற்குப் பருவம் ஆரம்பமானவுடம் மீண்டு கடல் அரிப்பு 
ஏற்பட்டு ஒவ்பவார் ஆண்டிலும் பமலும் 20 - 30 அடி பசதப்படுகின்றது 

 
ஆய்வு எல்ரல 
இந்த நூல் இராமபமஸ்வரம் மட்டும் இல்லாமல் பாம்பன், தனுஷ்பகாடி, தங்கச்சிமடம் 
மற்றும் இபதாடு பசர்த்து. மண்டபம் பகுதிகதள  உள்ளடக்கி எழுதப்படுள்ளது. 
இராபமஸ்வரத்திலுள்ள ஒவ்வவாரு வதால்லிைல் இடங்கள், பகாைில்கள், கல்வவட்டுக்கள், 
மடங்கள், துதறமுகங்கள் பபான்றவற்பறாடு அன்தமகால வரலாற்தறயும் வதாகுத்து 
அளிக்க உள்ளது. இராபமஸ்வரத்தத தமய்ைப்படுத்தப்பட்டு இப்பகுதிைிலுள்ள அதனத்து 
ஊர்கதளயும் பற்றிை வரலாறு மற்றும் வதால்லிைதல வவளிக்வகாணர்வபத இதன் 
பநாக்கமாகும். 
 
முந்ரதய ஆய்வு  
இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அன்தமைில் பல அகைாய்வுகளும், பமற்பரப்பாய்வுகளும் 
நதடவபற்றுள்ளன.கல்வவட்டு மற்றும் வசப்பபடுகளின் வாைிலாக வரலாற்றுக்காலத்ததச் 
பசர்ந்த வரலாற்றிதன எஸ்.எம்.கமால் என்பவர் வதளிவாக விளக்கியுள்ளார். இருந்த 
பபாதிலும் ஒரு முதறைான பமற்பரப்பாய்விதன வசய்து இம்மாவட்டத்தின் வரலாறு மற்றும் 
வதால்லிைல் சான்றுகதள வகாடுக்கவில்தல. அகைாய்வு வசய்ைப்பட்ட வதால்லிைல் 
இடங்களான மிக அருகாதமைில் உள்ள வபரிைபட்டணம், வதாண்டி(2004), அைகன்குளம் 
(1986,2005,2015) ஆகிை இரண்டு ஊர்களிலும் மிக முக்கிைமான வதால்லிைல் ததடைங்கள் 
கிதடத்துள்ளன. இம்மாவட்டத்தின் மிகப் பைதமைான எழுத்துக்கள் அைகன் குளம் 
அகைாய்வில் கிதடத்துள்ளன. “சமுதப”, “ஆதன்” பபான்ற தமிழ்பிராமிைில் வணிகர்களின் 
வபைர்கள் வருகின்றன். கருப்பு சிவப்பு, சிவப்பு மற்றும் கருப்பு நிறப் பாதன ஓடுகளும், 
நாவாய் என்ற கப்பல் வபாறிக்கப்பட்ட பாதன ஓடுகளும் கிதடதுள்ளன. (அைகன்குளம் 
அகைாய்வு அறிக்தக, தமிழ்நாடு அரசு வதால்லிைல் துதற, வசன்தன 2005). 



K.Rajan,V.P.Yathees kumar, S.Selvakumar, 2009, Catalogue of Archaeological Sites in Tamil 

Nadu Vol.II, Heritage India Trust, Thanjavur என்ற நூலில் அைகன்குளம், அறிைாபநந்தல், 
வநடுங்குறிச்சி, பரளி, இராமநாதபுரம், பதரிருபவளி, வதாண்டி, உரத்தூர் பபான்ற இடங்கதளச் 
சுட்டியுள்ளார். 
 
எனபவ இராபமஸ்வரத்தில் இந்திை அரசின் கல்வவட்டு ஆண்டறிக்தக (1903:97-105, 1905:89-
90,1915:8-9,1949;326,1960;1960:61-290) மற்றும் வதன்னிந்திைக் கல்வவட்டுக்கள் (Vol.VIII) என்ற நூலில் 
இராமநாத சுவாமி பகாைில் வவளிவந்துள்ளது. இராமநாதபுரம் மாவட்டம் (1984), பசதுபதி 
மன்னர்கள் வரலாறு( 2002), இராமன் வசய்த பகாைில், (2004), பசதுபதி கல்வவட்டுகள் (2002), 
பசதுபதிகள் வசப்பபடுகள் (1992), பபான்ற நூல்களில் வரலாற்றுக்கால வரலாற்தறக் 
கூறியுள்ளார். புலவர் வச.இராசு பசதுபதிகள் வசப்பபடுகள் (1994) என்ற நூலில் பசதுபதி 
மன்னர்களின் வசப்பபடுகதளத் வதாகுத்து அளித்துள்ளார். G.பசதுராமன் Rameshwaram 

temple-A historical study (1985), என்ற தன்னுதடை முதனவர் பட்ட ஆய்பவட்டில் 
இராமநாதசுவாமி பகாைிதலப் பற்றி விரிவாகக் கூறியுள்ளார். 
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