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Abstract: The paper discusses about the Iravatham makadevan to service for him inscriptional 

research like search and identified letters on them. Since 1970 He did much more effort to 

about the indus civilizations letters and declared that they are Dravidian family, the paper 

briefly also. 
 
 ஐராவத" மகாேதவ$ 1930 அ4ேடாப� 2-இ� ����ரா�ப�� மாவ%ட��� உ�ள 
ம:ண�ச ந���� ற=தா�. இவ� ����?� உ�ள @Aத வளனா� க���?� (Intermediate) 
பM�@" $ன� ெச$ைன )ேவகான=தா க���?� ேவ�?ய� ப%டO" ெபPறா�. 
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 ஐராவத" மகாேதவA$ த=ைத4S� த$ மகைன ம���வரா4S" ஆைச இ�=த�. 
ஆனா� ேபா�மான ம��ெப: இ�லாததா� ெச$ைன ச%ட4 க���?� ேச�4க�ப%டா�. 
அWேகேய இ=� ச%ட�ைத|" அர�ய� சாசன )�ைய|" பாடமாக எ&�த ~�ரம_ய 
அ�ய�$ தா4க��4S உ�ளானா�. அவ� கPU4 ெகா&�தைவ ஆ%�� ப_யாளராக� 
ப_யாPTய ேபா� ம4கைள அ�SவதPS" V�வாக" நட��வதPS" உத)யாக இ�=த�. 
 1970-� ெதாடWY பல ஆ:&க� Oய$U �=� சமெவ� எ���4கைள� பPTய ஆ�� 
ேமPெகா:&, �=� நாக�க எ���4க� �ரா)ட எ���வைகைய� ேச�=தைவேய எ$ற 
OM)ைன அT)�தா�. மகாேதவ$ 1980-" ஆ:& Home Department-� ப_யாPT� தாேன ஓ�� 
ெபPறா�.  
 2001 �ைல 8இ� வடஅெம�4க� த�*�சWக��$ இெட%ரா%& நக�� நைடெபPற 
)ழா)� ஐராவத��PS� ேபரைவ?$ மா%�ைம� ப�~ வழWக�ப%ட�. �=� சமெவ� 
நாக�க" த�ழ�க�ைடய�தா$ எ$பைத ஆதார� ��வமாக V��ததPகாக இ�)�� 
அ�4க�ப%ட�. 2009-� இ=�ய அர�$ ப�ம� )�ைத|" ெபPறா�. 
ஐராவத( மகாேதவ* க�ெவ+,ய./	 ஆ��ய ெதா12க! 
 ஐராவத" மகாேதவA$ இைட )டாத உைழ�பா� த�*நா%& வரலாU ெப��" 
�ற�@ �4கதாக இ�=த�. க�ெவ%& ஆரா���யாள�க�4S வா�� ��4க ேவ:Mய 
வரலாPறT�, ஆரா�����ற$, ெமா]�@லைம ஆYய அைன��" அவ� Sைறவறா� 
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வா�4க� ெபPT�=தா�. அ�ம%&��லாம� இைட )டாத ஆ�வO" உைழ�@" அவ�ைடய 
ெவPT4S4 காரணமா� அைம=தன. 
த34 எ678/க9* ேதா�ற(, வள��= 
 எ��� எ$ப� ஒ�ெமா]?$ அM�பைட4 �றாS". ெமா]4S Vைல ேபU அ��ப� 
எ��தாS". ஒ� வMவ��PS வ�வMவ" ெகா&�ப� எ���. அ� எ�த�ப&வதனா� 
எ��� என� ெபய� ெபPற�. த�*ெமா] ெச" ெமா]யாக�" ப:ைட4 கால�ேதா& �ற=த 
இல4கண, இல4YயWக� ெபPற ெமா]யாக�" உ�ள�. அ�வாறாக த�* எ���4க� 
பM�பMயாக �ல மாUத�கைள� ெபPU இ$ைறய Vைலைய� ெபPT�4Y$றன. 
 த�ழக��� க:ெட&4க�ப%ட வ� வMவWக� க�ெவ%&4க�, நாணயWக�, 
தா]க� உ�பட றவPT� க:டTய� ப%ட ெதா��ய� சா$Uக�� ஐராவத" 
மகாேதவA$ ஆ��Oைறேய ��=� கவA4க�பட ேவ:Mய�. ‘அகர"’ ஏT ெம�ைய4 
ST�&வதPS� பய$ப&�த� ப&" ஒ�4 ST�&க�, மPU" P கால��� அ�� ஏPப%ட 
மாPறWக� ST��" அைவக� எ�வாU வா�4க ேவ:&" எ$பைத4 ST��" பS� பா�� 
ெச���4க�ப&Yற�. ெமா]?$ �தான ஆ�)PS அ� ந"பக�த$ைமைய4 ெகா:& 
த�*ரா�ைய Oத�, இர:டா", �$றா" என ேராம$ எ:_� மகாேதவ$ 
ST�%&�ளா�. இத$ �ல" ப�ேவU காலக%ட��� க�ெவ%& எ$U க:டTய அத$ 
வ�வMவ��$ அைம�ைப� ெபாU�ேத ஒ�� வ�Yற காலOைற4S� ��� ஆ�� 
ெச���ளா�. சWககால ம4க� பரவலான Oைறயான எ��தT�ட$ )ளWYன� எ$பைத 
த$�ைடய ஆ�)$ �ல" VU)யவ� ஐராவத" மகாேதவ$ ஆவா�. 
ஐராவத( மகாேதவ>* க�ெவ+27 ேதட� 
 ஐராவத" மகாேதவ$ ஜனா� ப�?$ ேந�Oக அ�கா�யாக ப_@�=த ேபா� தன� 
மா�ைக?$ அ�Y� உ�ள அ�Wகா%�யக��PS� ெச$U இ=�ய4 க�ெவ%&கைள� 
பPT� பM4க� ெதாடWYனா�. �=� எ���4க� ரா� எ���4க� �தான ஆ�வ" அவைர4 
க�ெவ%& எ���ய�$ �ல" ஈ��த�. 
 Oத�� பழWகால நாணயWகைள� பPT ஆரா��� ெச�த மகாேதவ$ $ன� 
க�ெவ%& எ���4கைள� பPT ஆரா���கைள ேமPெகா:டா�. த�ழக��� 
க:ெட&4க�ப%ட வ� வMவWக�, க�ெவ%&4க�, நாணயWக�, தா]க� உ%பட றவPT� 
க:டTய� ப%ட ெதா��ய� சா$Uக�� ஐராவத" மகாேதவA$ ஆ�� Oைற ��=� 
கவA4S" வைக?� அைம=த�. ெதா��ய� ஆ�)� க:டTய�ப%ட வ�வMவWக�� 
‘அகர"’ ஏT ெம�ைய4 ST�&வதPS� பய$ப&�த�ப&" ஒ�4 ST�&க�, மPU" 
Pகால��� அ�� ஏPப%ட மாPறWக� ST��" அைவக� எ�வாU வா�4க ேவ:&" 
எ$பைவ ST��� பS�பா�� ெச���ளா�. 
 த�*� ரா�ைய Oத�, இர:டா", �$றா" என ேராம$ எ:_� ஐராவத" 
மகாேதவ$ ST�% &�ளா�. ஒ� வைக இத$ �ல" ப� ேவU கால��ய க�ெவ%& எ$U 
க:டTய அத$ வ�வMவ��$ அைம�ைப� ெபாU��, இைவ ெபா�=� ஒ�� வ�Yற 
காலOைற4S� ��� ஆ�� ெச�த� வரேவPக ேவ:Mயதாக அTஞ�க� ஏPU4 
ெகா:&�ளன�. 
க�ெவ+,ய@� ஈ2பா2 
 1961-� த�ழக" வ=த ஐராவத" மகாேதவ$ வரலாPU அTஞ� ேக.ஏ. �லக:ட 
சா[��ைய� ச=���� தன� ஆ��� பாைதைய ெநT�ப&�த4 ேகா�னா�. த�ழக��� ரா� 
எ���4கைள4 ெகா:ட Sைகக� பல இ��பதாக�" அைவ த�* எ���4க� எ$U 
ஆ�வாள� ேக.). ~�ரம_ய அ�ய� ெசா�வதாக�" �Tய �லக:ட சா[�� அைத 
உU��ப&�த OM|மா எ$U ேக%டா�. த�]$ �ற�@ எ���4களான ழ, ள, ற, ன ேபா$ற 
எ���4க� Sைக4 க�ெவ%&4க�� இ��பைத|" த�*� ெசாPக� இ��பைத|" 
~%M4கா%M Oத$ Oதலாக ~�ரம_ய அ�ய� எ�� ?�=தா�. த�*�ரா� 
எ���4கைள ேநா4Yய ஆரா���ைய ெகா:& ஐராவத" மகாேதவ$ �ற�பாக நக�=தா�. 
 @க��� சWக4 கால�ைத� ேச�=த க�ெவ%&4கைள அவ� ெவ�?%ட த�ண" 
ெமா] வரலாPT� �க O4Yய மான�. @க�� க�ெவ%&4க� ேசர� கால�ைத� ேச�=தைவ. 
இைதய&��� சWககால4 க�ெவ%&4க� மாW Sள��Z" அவ� க:டT=தா�. ஆனா�, இ� 
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பா:Mய� கால�ைத� ேச�=ததாக�", த�*� ரா�?��=� வ%ெட��� வ�வMவ" 
ேநா4Y எ=ெத=த Vைலகைள� த�* வ�வMவ" கட=� வ=த� எ$பைத அவ� எ��ய Early 
Tamil Epigraphy From Brahmi Inscription @�தக��� )ள4கமாக எ��|�ளா�. இ=த� @�தகமான� 
38 ஆ:& கால ஆ��� ப_� சாதைன?$ ெவ��பாடாக அTஞ�களா� ஏPU4 
ெகா�ள�ப%ட�. Y.O. இர:டா" �Pறா:M� Vல)ய த�* ெமா] அTைவ அவ� இ=த� 
@�தக��� ஆரா�= ��ளா�. ேமZ" த�ழக��� அரசைவ உய�SM?ன�, ஆலய" சா�=த 
ம4க�ட��� ம%&�$T எ�லா Vைலக�Z" எ��தT� பரவலாக காண�ப%ட� 
எ$Yறா�. 
 30 ஆ:&க�4S O$@ �டW Sள" அ��$ Vைலய��PS எ�ராக ‘�னம_’ 
நா�த]$ �ல" Sர� எ��ய ெப�ைம அ$ைறய ஆ��ய� ஐராவத" மகாேதவைனேய 
சா�". ேமZ" த$ைன இத]யலாளராக�", த�ழTஞ ராக�", க�ெவ%& ஆ�வாளராக�" 
ம%&ேம க�தாம� �=தைனயாளராக�" ெசய�ப%டா�. 
 ெத$த�ழக��� உ�ள Sைகக�� க:&M4க� ப%டைவக� ‘ரா�’ வ� வMவ" 
இ�=த ெபா�ேத ‘த�]’, ‘�ர�]’, ‘�ரா)M’ எ$U அைழ4க� ப&Yற ேவUப%ட வ�வMவ" 
இ��பைத ஆ��க�$ �ல" க:டTய�ப%டா�. த�ழக��� க:&M4க�ப%ட சWக 
கால4 க�ெவ%&4க�, இல4Yய� தர�க� ஆYயவPT� அேசாக� கால��ய ரா� 
வ�வMவ����=� Oர:பா&க� இ�=த தாக�" இ4க�ெவ%&4கைள ஆரா�=த ஐராவத" 
மகாேதவ$ த$�ைடய ஆ�� ��� ெவ��ப&��|�ளா�. 
=�8ெவ9 எ678/கC( �ராDடE( 
 ஐராவத" மகாேதவ$ �=�ெவ� நாக�க�ைத ஆ�ய4 கல��லாத அதPS OPப%ட 
நாக�க" என VU)னா�. �=� ெவ� நாக�க" ஒ� நகர நாக�க" ஆனா�, ஆ�ய�க�ைடய 
நாக�கேமா Yராம�@ற�ைத� சா�=த ேம��ச� Vல�ேதா& ெதாட�@ைடயதாS". 
 �=�ெவ�?� Yைட�த ST �&க�, O��ைரக�� ப�ேவU )தமான )லWSக�$ 
உ�வWக� ெபாT4க� ப%&�ளன. ஆனா� அைவ எ�Z" S�ைர?$ உ�வ" 
காண�பட)�ைல. S�ைர எ$ப� ஆ�ய�க�$ வ�ைக4S� றேக இ=�யா)� 
அTOகமான� எ$U எ&��4கா%M|�ளா�. 
 �=�ெவ� ப:பா& �ரா)ட� ப:பா&தா$ எ$U �:ட கால ஆரா���?$ �ல" 
V�பண" ெச�த அ[ேகா ப�ேபாலா)$ வாத�ைத வ] ெமா]=த ஐராவத" மகாேதவ$ 
�=�ெவ�4 ST�&கைள அ[ேகா ப�ேபாலா பM�த Oைற?� �ல Sைற பா&க� 
இ��பைத|" ~%M4கா%Mனா�. ‘அ_�’ உ�வ�ைத ‘�ைள’ என� ெபா�� 
ெகா:டைத|" தன� ஆ�)$ �ல" எ&��ைர���ளா�. 
 �=� ெவ�� ப:பா%M$ எ�சWக� இ=�யா O�வ�" பர)?�4S" எ$பதா� 
அத$ ெதாட���ைய ேவத இல4YயWக� மPU" வட இ=�ய மர@க� �லமாக�" பழ=த�* 
இல4YயWக� மPU" த�*� ெதா$மWக� �லமாக�" �%&�வா4க" ெச�ய OM|" என4 
க:டT=தா�. 
=�8ெவ9 எ678/க! ப�� ஐராவத( 
 ம?லா&�ைற?� 4000 ஆ:&க�4S OPப%ட �=�ெவ� எ���4க� ெபாT�த 
கPேகாட� ஒ$U Yைட�ததாக�", இ�� �=�ெவ� ம4க�" ஒேர ெமா]ையேயா அ�ல� 
ஒேர தா�ெமா]?��=� �=த Yைளெமா]கைளேயா ேப�யதாக4 �Tய ஐராவத" 
மகாேதவ$ இத$ காலக%டமாக Y.O 2000 - Y.O. 1500 என இ�4கலா" எ$Yறா�. 
 ேமZ", �ரவ� 2006-� த�*நா%MZ�ள ெச"ய$ க:M�� எ$ற �P��� ஒ� 
ப��யா��ய� க:&M�த கPேகாட� 3500 ஆ:&க� பழைமயான� எ$U ST�&Yறா�. 
இதைன, �=�ெவ�� �$னWக�� இ�=தைவ எ$U அைடயாள�ப&��|�ளா�. 
ெதா�த�]$ வ]யாக� ெதா� �ரா)ட ெமா]?$ எ���4க� எ$U" தன� ஆ�)$ 
�ல" க:டT=தா�. ஆனா� ெத$A=�யா)� ெவ:கல4 கால��$ எ�சWக� ஏ���லாம� 
இ��பதாக�" த$ ஆ�)� ST�&Yறா�. 
த34 Fரா3 எ678/	 உH� ெகா27த ஐராவத( 
 �=�ெவ� ஆரா��� மPU" ெதா�த�* க�ெவ%&4க� ஆYய �ைறக�� 
ஆரா���க� நட��"ேபா�", அத$ ���கைள ேந�ைமயாக எ�� ெகா�ள ேவ:&". ேமZ" 
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Yைட�த தகவ�க� உ:ைம|ைடயதாக�", க_A� பய$பா& ST��� பல�" அT=�ராத 
கால��� 1977-� �=� சமெவ� ST�&க�$ எ���4க� மPU" ெபாU�@கைள 
அ%டவைண� ப&��யவ�. வரலாPU ஆரா���க�� மற4கOMயாத �ைணைமயாக 
இ��பவ� மகாேதவ$. �=�சமெவ�?� Yைட�த ஒ� இல��ைனைய அைடயாள" 
கா:ப�தா$ �க�ெப�ய சவாலாக� �க*=த�. அதPS ம%&ேம 50 ஆ:&கைள� 
ெசல)%M�4Yறா�. இைவ க�ெவ%& ஆரா���, ெமா], ஆரா���, மா�ட)ய� ஆரா��� 
ஆYயவPT� இA ஈ&ப&ேவா�4S �க��ற=த �ற�ேகாலாக� பய$ப&". 
 ஐராவத" மகாேதவA$ ேமPST�ட�ப%ட க:&M�@ 1965-� ெமா]?ைன 
O$AU�� ஒ� தழ� ேபா� த�ழக��� ேபாரா%ட" நட=� ெகா:M�=தேபா� ேசர� 
அரசSல�� �$U தைலOைற ம$ன�க�$ ெபய�கைள� ெதாட�=� ப����ள @க��4 
க�ெவ%M� O�ைமயாக� பM�� ெவ�?%டதாS". க�ெவ%M� ம$ன� ெபய�க� 
வரலாPT� ஓ� க:&M�@ என மகாேதவ$ ST�%&�ளா�. �=� நகரWகைள எ&��4 
ெகா:டா� அவPTPS Vகரான மPற இ� சமகால� ப:பா&க�Z" காண�ப&வைத� 
ேபா$ற ர���%&" அர�ன� Vைன���$ன4 க%டடWக� இ�ைல. ெமாக�சதாேரா)� 
க:&M4க�ப%ட பைட4கலWக� ேந���யான ெதா]P க�)க�ட$ ஒ�&" ேபா� 
உU� யPறைவ என� த$ ஆ�)$ �ல" V����ளா� மகாேதவ$. 
 த�ழக வரலாPைற� பM4S" ஒ�ெவா� மாணவ�4S", ஆரா���யாள�4S" 
ஐராவத" மகாேதவA$ @�தகWக� �க�" O4Yயமானைவ எ$U" அவர� ஆ��க� 
க�ெவ%Mய�� �ைற� பாடWக�� இட"ெபPU�ளன என� ெச$ைன� ப�கைல4 
கழக��$ ெதா�ெபா��ய� �ைற� தைலவ� பாலா� அவ�க� ெத�)���ளா�. 
 �.O.க. தைலவ� [டா�$ அவ�க� தன� அT4ைக?�, ‘மைற=த தைலவ� O. 
க�ணாV� Oத�வராக இ�=த ேபா� ேகாைவ?� நைடெபPற உலக� த�*� ெச"ெமா] 
மாநா%M� �=� சமெவ� நாக�க ஆ��4 க%&ைரைய� சம����, ப:ைடய த�* 
இல4YயWக���=� �=� சமெவ� நாக�க�ைத அT=� ெகா�ள OMYற� எ$ற அவர� 
ஆ�)ைன ேமPேகா� கா%M மாநா%M� அவ�$ தைலைம|ைர?ேலேய பாரா%ட� ப%டவ� 
ஐராவத" மகாேதவ$’ எ$U �Tனா�. ஐராவத" மகாேதவ$ 1980-� )��ப ஓ�� ெபPற $ 
இ=�ய$ எ4[ர[ S�ம��$ ெசய� இய4Sநராக� ெசய�ப%டா�. 
 த�*4 க�ெவ%& ஆரா���யாள�", ெதா��ய� வரலாPTய� அTஞ�மான 
ஐராவத" மகாேதவ$ 26.11.2018 அ$U இயPைக எ��னா�. 
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