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சங்ககாலத் தமிழகத்தில் சாத்தன் – சாத்து (நிகம)
(கல்வெட்டுகள் ஒரு சிறப்பு பார்வை)
Caattan - Caattu (nigama) in Sangam Period Tamil Nadu with a special
reference to Epigraphs
மா. பவானி | M. Bhavani
உதவிப்பேராசிரியர், கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், bavanitamunitnj@gmail.com

ஆய்வுச் சுருக்கம்
‘சாத்து’ என்பது தமிழ்ச் சொல்லாகும். சங்க காலம் தொட்டே இச்சொல் வழங்கி
வந்துள்ளமையைச் சங்க இலக்கியங்களும் (அகம்: 39:10, 169:10, 245:6,291:15;
குறந்தொகை 390:3) [A1] சிலப்பதிகாரம் போன்ற காப்பியங்களும் சுட்டுகின்றன (சிலம்பு
காடுகாண்காதை 11: 190). சாத்துகள் என்பது சங்க காலந்தொட்டு இடைக்காலம்
வரை (16 ஆம் நூற்றாண்டுவரை) தமிழகத்தில் நிலைத்து வணிகம் செய்த வணிகக்
கூட்டமாகும். ஆனால் சங்கத்தமிழ் கல்வெட்டுகளிலும் மட்கலங்களிலும் இச்சொல்
இடம்பெற்றிருப்பதை அறியும் வாய்ப்பு குறைவு என்பதாலும்
ஆய்வுலகம்
அறிந்துகொள்ள
வேண்டும்
என்ற
ஆர்வத்தினாலும்
இக்கட்டுரை
கல்வெட்டுக்களின் வழி சாத்து மற்றும் வணிகக்கூட்டத்தின் தலைவனான சாத்தன்
குறித்து அறியும் சிறு முயற்சியை மேற்கொள்கிறது.
Abstract
"Saaththu" is a Tamil word. The Sangam anthologies, epics and Silappathikaram point to the fact
that the word has existed since the Sangam period. Saththu was a traded guild that traded in
Tamil Nadu from the Sangam period to the Middle Ages (16th century). The word is found in a few
Sangam Age Tamil inscriptions (Tamili, Tamil Brahmi). This paper discusses the terms saaththu and
the saaththan who was the leader of the saathu.

திறவுச் சொற்கள்
எழுத்து, scripts, சங்கத்தமிழ் கல்வெட்டுகள், sangam Age tamil inscriptions,
சாத்தன், saththan, சாத்து, saththu, தமிழ் பிராமி, Tamil brahmi (script), நிகம, nigama
(guild), பானையோடுகள், potsherd, வண்ணக்கன், Vannakkan (clan), வணிகம்,
vanikam (trade)
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தமிழகப் பொருளாதார வரலாற்றில் வணிகக்குழுக்களின் பங்கு இன்றியமையாதது.
‘திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு’ என்ற முதுமொழிக்கேற்ப இவ்வணிகக் குழுக்கள்
உள்நாட்டில் மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளுக்கும் சென்று வணிகம் செய்துள்ளனர்.
அங்குள்ள
வளங்களைத்
தாய்நாட்டிற்கு
எடுத்து
வந்து
நம்
நாட்டின்
செல்வவளத்தைப் பெருக்கியதுடன் மட்டும் நில்லாது நமது பண்பாட்டினை
வெளியுலகிற்கும் கொண்டு சென்ற பெருமை இத்தகைய வணிகக் குழுக்களையே
சாரும். வணிகக் கூட்டம் அல்லது குழு என்ற பொருளைக் குறிக்க சங்க
இலக்கியங்களில் ‘சாத்து’ என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பெற்றுள்ளது.[1] வடமொழியில்
(பிராகிருதம், சமஸ்கிருதம்) இச்சொல் ‘நிகம’ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.[2] ‘நிகம’
என்ற சொல்
சங்க இலக்கியங்களில் காணப்பெறவில்லை. சங்ககாலத்
தமிழ்க்கல்வெட்டுகள் (தமிழி, தமிழ் பிராமி) ஒருசிலவற்றிலும்[3], பானையோடுகள்
ஒருசிலவற்றிலும் காணப்பெறுகின்றன.[4] அத்துடன் அசோகர் காலத்திற்கு
முற்பட்டதாகக்
கருதத்தக்க
பட்டிபுரோலு
ஈமப்பேழைக்
கல்வெட்டிலும்
காணப்படுகிறது. அசோகரது கல்வெட்டுப் பாடங்களின்
பொருண்மை மற்றும்
எழுத்தமைவு இதன் அடிப்படையிலேயே பட்டிபுரோலு கல்வெட்டு அசோகர்
காலத்திற்கு முற்பட்டது என்று டி.வி.மகாலிங்கம் முதலான தொல்லியல் அறிஞர்கள்
கருதியுள்ளனர். [5] தற்காலத்தில் நடைபெற்றுவரும் அகழாய்வுகள்வழி தமிழிக்
கல்வெட்டுகள் (சங்கத் தமிழ்க் கல்வெட்டுகள்) அசோகர் காலத்தை விட
300ஆண்டுகள்
பழைமையானதாக
அறிவியல்
காலக்கணிப்பின்படி
மெய்ப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது.[6]

சங்க இலக்கியங்களில் – சாத்தன்
சாத்தன் என்பதற்கு வணிகக்கூட்டத் தலைவன் என்று பொருள் கூறுகிறது
அகராதி[7].
சாத்தன்
என்னும்
சொல்
சாத்து
என்பதைக்
காட்டிலும்
பழமையானதாகத் தோன்றுகிறது. ஏனெனில் சாத்தன் என்பது தொல்காப்பியப்
பொருளதிகாரத்திலேயே இடம்பெற்றுவிட்டது (தொல். பொருள், 422 உரை). சாத்து
என்பது சங்க இலக்கியங்களில்தான் குறிப்பிடப்பெறுகிறது. [8]சாத்தன் என்ற சொல்
ஐயனார்
என்ற
கடவுளையும்
குறிப்பதாகச்
சூடாமணி
குறிப்பிடுகிறது.[9]
சிலப்பதிகாரத்தில் சீத்தலைச்சாத்தனார் என்ற புலவர் குறிப்பிடப்பெறுகிறார். இவர்
கடைச்சங்க புலவராவார். ஐம்பெருங்காப்பியங்களுள் ஒன்றான மணிமேகலையின்
ஆசிரியர் என்பதுடன் மதுரையில் கூல வாணிகம் செய்தவர் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
“நெடுங்கை வேண்மான் அருங்கடிப் பிடவூர்
அறப்பெயர் சாத்தன் கிளையேம், பெரும” என்று (புறம்: 395-21)
“உண்ணார்
ஆயினும்
தன்னோடு
சூளுற்று
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர்ச் சாத்தன்” (புறம்: 178-5)
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பாண்டிய மன்னன் கீரஞ்சாத்தனின் படைக்களப் பெருமை பற்றியும் , அவனது
விருந்தோம்பல்
குணம்
பற்றியும்
ஆவூர்
மூலங்கிழார்
இப்பாடல்களில்
குறிப்பிடுகின்றார்.
“வல்வேற் சாத்தன் மாய்ந்த பின்றை
முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே?” - (புறம்: 245)
ஒல்லையூர் கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் இறந்த பிறகு ஒல்லையூர் நாட்டில் பூத்த
முல்லைப் பூவை பார்த்து
முல்லைப்பூவே நீ ஏன் பூத்தாய் இப்பூவைச் சூடும்
நிலையில் பெண்கள் இல்லையே? எதிரிகள் அகம் மகிழ்வது போன்று நீயும்
மகிழ்ந்தாயோ? என்று குடவாயிற் கீரத்தனார் தமது பாடல் வாயிலாக மக்களின்
துயர மனநிலையை எடுத்துரைக்கிறார்.

சாத்து
“அணர்செவிக் கழுதைச் சாத்தோடு வழங்கும்
உல்குடைப் பெருவழிக் கவலை காக்கும்
வில்லுடை வைப்பின் வியன்காட்டு இயவின்” (பெரும்பாண். 80-82)
”முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்றுறா அக்
காடு கவர் பெருந் தீ ஓடுவயின் ஓடலின்
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஓராங்கு”(அகம் : 39)
புல் மீது காற்றுச் சுழன்று அடித்ததில் காற்று சென்ற இடமெல்லாம் காட்டுத் தீ
பரவியதால், அவ்வழியே சென்ற சாத்துகள் வழியினைத் தவறவிட்டு ஓடினர்.
“அதீதம் வெறிகொள உமண்சாத்து இறந்த
ஒழிகல் அடுப்பில் நோன்சிலை மழவர்
ஊண் புழுக்கு அயரும்”… (அகம்: 119)
உப்பு வணிகர் (உமண் சாத்து) கூட்டம் சமைத்து விட்டுச் சென்ற கல் அடுப்பில்
வலிய வில் கொண்ட மறவர்கள் நன்கு புழுக்கிய இறைச்சியைச் சமைத்து உண்பர்.
”...உறுதரச்
சேக்குவம் கொல்லோ நெஞ்சே! சாத்து எறிந்து
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்குடை பகழிக்’ (அகம்: 167)
அம்பினையும் வில்லினையும் உடைய மறவர்கள் வழிச்செல்லும் வணிகர்
கூட்டத்தைக் கொன்று அவர் பொருள்களைக் கொள்ளையடித்துக் கொண்டு
உண்பவர்
“செல்லாதீமோ சிறுபிடி துணையே
வேற்றுமுனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்தென”
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உறையூர் முதுகொற்றன் (குறுந்.390)
ஆறலை கள்வர்கள் பாலை வழியில் செல்லும் வணிகர்களைக் கொன்று
அவர்தம் பொருள்களைக் கவர்வர். இத்தகைய வெம்மை கொண்ட கள்வர்கள்
வணிகர்குழு வந்து தங்கியதாக எண்ணி ஊர்க்காவல் காடு வரை வந்து வணிகக்
குழுவினர் வந்துள்ளனரா என வேவு பார்ப்பர்.
ஒரு நாட்டைக் காக்க இன்னுயிரை இழக்கும் வீரர்களைப்போல் நாட்டின்
செல்வ வளத்தைச் சேர்க்கும் பொருட்டு வணிகர்கள் செல்லும் (சாத்துகள்) வழி
எத்தகைய துயரம் மிக்கது என்பதை மேற்குறிப்பிட்ட சங்க இலக்கியப் பாடல்
குறிப்புகள் தெளிவுறுத்துகின்றன.

பானையோடுகள்
செய்திகள்

மற்றும்

கல்வெட்டுகளில்

வணிகர்

தொடர்பான

கூல வணிகம்
கூலம் என்பது மளிகைப் பொருட்களைக் குறிக்கும். கூல வாணிகன் சீத்தலைச்
சாத்தனார் என்ற சங்கப்புலவரைத் தமிழர் அறிவர்.
கொடுமணலில் கிடைத்த பானையோடொன்றில் கூல
வணிகம் செய்த வணிகரின் பெயர் ‘கூல அந்தை
சாம்பன் அகல்’ [a7] என்று இடம்பெற்றுள்ளது. இந்தப்
பானையோடு
1986
ஆம்
ஆண்டு,
தமிழ்ப்
பல்கலைக்கழகத்
தொல்லியல்
துறையானது,
கொடுமணலில்
மேற்கொண்ட
அகழாய்வில்
கிடைக்கப்பெற்றுள்ளது.[10] இவரது பெயர் அந்தை
சாம்பன் என்பதும். கூல என்ற முன்னொட்டு இவர் செய்த வணிகத்தைக் குறிக்கும்.
சாம்பன் என்பது சிவனின் பெயர்களுள் ஒன்று. இப்பகுதியில் மளிகை வணிகம்
செய்த சிறந்த வணிகராக இவர் இருக்கக்
கூடும்.

சாத்தன்
சாத்தன் என்பது இனக்குழு மக்களின் சிறுதெய்வமாகக் கருதப்பெறுகிறது. இன்று
தமிழகத்தின் பல குடிகளுக்குக் குலதெய்வமாக விளங்கிவரும் அய்யனாரின்
முந்தைய பெயரே சாத்தன்
என்பதாகும். ஊர்க்காவல் தெய்வங்களில் மிகவும்
தொன்மையானவர் இவரேயாவார். சாத்தன் என்றால் சாஸ்தா என்று கூறி ஐயப்பன்
என்ற இறை மூர்த்தத்துடன் இவரைத் தொடர்புபடுத்துகின்றனர். சாத்தன் என்ற
பெயர்
சாத்து
என்பதுடன்
தொடர்புடையதாக
இருக்கலாம்
என்பது
இக்கட்டுரையாளரின் கருத்து. சாத்துகளை கள்வர்கள் தாக்கப்பட்டதைப் பற்றிய
குறிப்புகள் சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெறுகின்றன.
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(அகம்:245)

சாத்துகளான வணிகர் கூட்டம் செல்லும் வழி எத்தகைய ஆபத்தானது என்பதை
மதுரை மருதன் இளநாகனார் குறிப்பிடுகிறார்.
சாத்துகள் செல்லும் வழி, உலர்ந்து போன மூங்கில்கள் உள்ள பாலை
வழியாக உள்ளது. அங்கு வலிய வில்லினைக் கையில் ஏந்திய ஆறலை கள்வர்கள்
(அன்பில்லாத வாழ்க்கையுடையவர்) இருப்பர். அவர்கள் அவ்வழியே செல்லும்
வணிகர் கூட்டத்தைத் துன்புறுத்துவர். இத்தகைய துன்பங்களையும் வணிகர்கள்
தாங்கியே வணிகம் செய்துள்ளனர் என்பது விளங்கும்.
”உவலை சூடிய தலையர் கவலை
ஆர்த்துடன் அரும்பொருள் வவ்வலின் யாவதும்
சாத்துஇடை வழங்காச் சேண்சிமை அதர… ( அகம்: 291)
மற்றொரு பாடலில் தழை மாலை சூடிய தலையை உடைய ஆறலை கள்வர் அந்த
வழியில் செல்வாரை வருத்தி அவருடைய அரும்பொருளைக் கவர்வதால் வணிகச்
சாத்தர் அவ்வழிகளில் செல்வதில்லை என்கிறார் பாலை பாடிய பெருங்கடுங்கோ.
‘சாத்தன்’ என்பது இவ்வணிகக்குழுக்கள் தங்களைக் கள்வர்களிடமிருந்தும், பிற
கெடுதல்களிலிருந்தும் காக்குமாறு வேண்டி வழிபட்ட சிறுதெய்வமாக இருக்கலாம்.
சாத்துக்களைக் காப்பதால் சாத்தன் என்று வழங்கப் பெற்றிருக்கக்கூடும் என்று
கருதத்
தோன்றுகிறது.
சங்ககாலத்தைச்
சேர்ந்த
கல்வெட்டுகளிலும்
பானையோடுகளிலும் சாத்தன் என்ற பெயர் இடம்பெற்றிருப்பதை
மேல்வரும்
பத்திகளில் காணலாம். ‘நிகம’ என்ற வடமொழிச் சொல்லிலும் ‘கம’ என்பது
தெய்வத்தின் பெயராக இடம்பெறுவது இங்குச் சுட்டத்தக்கது.[11]

பானையோடுகளில் சாத்தன்
இதுவரை அகழாய்வுகளில் கிடைத்த
ஆயிரக்கணக்கான
எழுத்துப்
பொறித்த
பானையோடுகளில்
முழுமையாக
எழுத்துள்ளவை
150
என்ற
அளவிலேயே
உள்ளன.
அவற்றில்
ஸாத, ஸாதன் என்பது
சாத்தன் என்பதின் பிராகிருத வடிவே
என்பதாலும் சாதன், சாத என்பது
சாத்தன் என்பதின் முற்றுப்பெறாத வடிவாகவுள்ளதால்
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எடுத்துகொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும் தமிழில் ஆண்பெயர் விகுதியாக இடன்பெறும்
‘ன்’ வடமொழியில் இடம்பெறாது. இதனாலும் ஸாத என்று எழுதப்பெற்றிருக்கலாம்.

{சா}[த்]தன் இயத (அரிக்கமேடு), சாத்தன் ஆவிஇன், கோதிரசன் ஆதிரையன்
(அரிக்கமேடு),, [சா] த்தன் (அரிக்கமேடு), சாதன், சாதன், ஸாத, ஸாத, ஸாதன்,
ஸாதன் (கீழடி), ஸாதந்தை அந்தவன் (கொடுமணல்)
இவ்விதம் சாத்தன் என்பதுடன் தொடர்புடைய பெயர்கள் அரிக்கமேடு, கீழடி,
கொடுமணல் ஆகிய இடங்களில் நடத்தப்பெற்ற அகழாய்வில் கிடைத்துள்ள
மட்கலவோடுகளில் காணப்பெறுகின்றன.
கல்வெட்டுகளில் சாத்தன்

எழுத்தும் புணருத்தான் மலைய் வண்ணக்கன் தேவன் சாத்தன் என்பது
இக்கல்வெட்டிலுள்ள வாசகம். வண்ணக்கன் என்பது கொங்கு பகுதியிலுள்ள ஒரு
குலமாக
குறிப்பிடுகின்றார்
ஐராவதம்
மஹாதேவன்[a9].
இம்மலையிலுள்ள
வண்ணக்கர் குலத்தைச் சேர்ந்த தேவன் சாத்தன் என்பவர் இங்குள்ள
எழுத்துக்களைத் தொகுத்தார் என்பது இதன் பொருளாகும்.
கொங்கு சமூகத்தில் வண்ணக்கர்
கொங்கு வேளாளர் இனத்தின் குலப்பெயர்களுள் ஒன்றாக வண்ணக்கர் என்பது
குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது. இப்பெயர் கொங்கு வேளாளர்
96
கீர்த்திப்பாடல்களில்
அழகுலைக்
குறவஞ்சி,
வேளாளர் குலக்கும்மி, கொடுமணல் இலக்கியம்,
கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள், கொங்கு மண்டல சதகம்
போன்றவற்றில் இடம்பெற்றுள்ளது. [12]

நிகமம்
முன்னரே சுட்டியபடி சாத்தன்
என்ற பெயர்கள்
பானையோடுகளிலும் கல்வெட்டுகளிலும் இடம்பெறுகின்றன. ஆனால் சாத்து பற்றிய
குறிப்புகள் கல்வெட்டுகளில் இல்லை. அதற்குச் சமமான வடமொழி (பிராகிருதம்,
சமஸ்கிருதம்) சொல்லான ‘நிகம’ என்ற சொல்லாடலே உள்ளது.
நிகம குறித்து ஒரு சில குறிப்புகளே இடம்பெறுகின்றன. ‘நிகம' என்ற பிராகிருதச்
சொல் வணிகக்குழுவினைக் குறிக்கும்.
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இந்த படத்தில் இருப்பது ‘நிகம’ என்ற பெயர் பொறித்த மட்கல ஓடாகும்.
கொடுமணல் அகழாய்வில் கிடைத்துள்ளது.[a10] [13] இது
கி.மு மூன்றாம்
நூற்றாண்டில் சங்க காலத்தமிழகத்தில் பயன்படுத்தப்பெற்ற தமிழி (சங்கத்தமிழ்)
எழுத்தில் காணப்பெறுகிறது.
மாங்குளம் கல்வெட்டு

மேல் குறிப்பிட்டுள்ள கல்வெட்டு மதுரை மாவட்டம், மேலூர் வட்டம் மாங்குளம்
என்ற இடத்திலுள்ள
பாறையில் பொறிக்கப்பெற்றுள்ளது. [14]
‘வெள்அறை
நிகமத்தோர் கொடி ஓர்' என்று கல்வெட்டு வாசகம் உள்ளது. இதிலுள்ள கொடி ஓர்
என்பதைக் கொட்டியோர் அதாவது பாறையைக் கொட்டி (carving or engraving) சரி
செய்து கொடுத்தவர் என்ற பொருண்மையில் கொள்ளலாம் என ஐராவதம்
கூறியுள்ளார். வெள்ளறை என்ற ஊர் தற்பொழுது மதுரை மாங்குளத்துக்கருகிலுள்ள
வெள்ளறைப்பட்டி என்ற சிற்றூராக அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. [15]
இந்தப் பாறையைக் கொட்டிக் கொடுத்தவர் வெள் அறை என்னும் ஊரிலுள்ள
வணிகக் குழுக்கள் ஆவர். பெரும்பாலும் சங்கத் தமிழ்
எழுத்துகள் அனைத்துமே வணிக வழிகளிலேயே
அமைந்துள்ளன.
சங்ககாலத்தில்
இவ்வூரில்
வணிகக்குழுக்கள் செயல்பட்டுள்ளதால் அது ஒரு
வணிக நகரமாக விளங்கியுள்ளமையும் அறியலாம்.

பட்டிபுரோலு கல்வெட்டு
தமிழகத்தில் மட்டுமின்றி
ஆந்திர
மாநிலம்
கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் பட்டிபுரோலு
என்ற
இடத்தில் கிடைத்த புத்தரது நினைவுச்சின்னம் புதைக்கப்பெற்ற ஈம கற்பேழையிலும்
நிகம என்ற சொல்லாடல் உள்ளது. [16] இக்கற்பேழையில் உள்ள எழுத்து அசோக
பிராமி என்ற வட இந்திய எழுத்து வகையை ஒத்துள்ளது. இருப்பினும்
எழுத்தமைதியில் சில வேறுபாடுகள் இருப்பதால் இதை அசோகர் காலத்திற்கு
(பொ.ஆ.மு 300) முந்தையதாக அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்.[17]

நிகம
1.

வசோ2
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2. சகோ4
3. ஜெதோ ஜம்போ4
4. ரேதோ அசினோ ஸபிகோ
5. அகதோ4 கெளோ கேஸொ மாஹோ
6. ஸெடோ ச2தி3கோத3 க3பு3லோ
7. ஸோணுதாரோ ஸமணோ
8. ஸமணதாஷோ ஸாமகோ
9. காமுகோ சிதகோ

அரஹ தி3நாநம் கோ3டியா மஜுஸ ச ஷமுகோ3 ச தேந கம யேந குபிரகோ ராஜா
ஆகி
செய்தி: வணங்கத்தக்க புத்தரின் சீடர்களான நிகமத்தின் உறுப்பினர்களான 1. வசோ2
2. சகோ4 3. ஜெதோ ஜம்போ4 4. ரேதோ 5 அசினோ 6 ஸபிகோ 7. அகதோ4 8.
கெளோ 9. கேஸொ 10. மாஹோ 11. . ஸெடோ 12. ச2தி3கோத3 13. க3பு3லோ 14.
ஸோணுதாரோ 15. ஸமணோ 16. . ஸமணதாஷோ 17. ஸாமகோ 18. காமுகோ 19.
போன்றோர் அரசன் குபிரகாவினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட குகைக்கு இந்த கற்பேழையை
கொடுத்துள்ளனர்.
முடிவுரை
சங்ககாலத்தைச் சேர்ந்த வணிகர்கள்
பல துன்பங்களையும் அனுபவித்து,
தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு வளமை சேர்த்துள்ளனர். அவர்களைப் பற்றிய
குறிப்புகள் இலக்கியங்களில் மட்டுமின்றி, சங்ககாலப் பானையோடுகளிலும்
கல்வெட்டுக்களிலும் இடம்பெற்றிருப்பதை அறிந்தோம். சங்க காலத்தில் மட்டுமின்றி
இடைக்காலத் தமிழகத்திலும் பெருஞ்சாத்து வணிகன், மடிகை (கடைத்தெரு), ஏறு
சாத்து (ஏற்றுமதி), இறங்கு சாத்து (இறக்குமதி) பொருட்கள் அவற்றின் விலை
நிர்ணயங்கள் குறித்த செய்திகளையும் கல்வெட்டுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
மேற்கோள் விளக்கம்

[1] . Tamil Lexicon, vol.3, University of Madras, 1982, p, 1362;

1.a பெ. மாதையன், 2007, சங்க இலக்கியச் சொல்லடைவு, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர், பக்.290.
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இதழ்.19, தமிழகத் தொல்லியல் கழகம், தஞ்சாவூர், பக். 189 – 221.
4b. K.Rajan, 2015, Early Writing System, A Journey from Graffiti to Brahmi, Pandya Nadu Centre
for Historical Research, Madurai, p. 276, 328, 364 (photograph)
4c. Iravatham Mahadevan, 2003, Early Tamil Epigraphs from the beginning to the 6th century
A.D.,(Chennai: Cre A Publishers, USA: Hardward University, pp.318 – 319.
[5]. T.V. Mahalingam, 1967 (rpt., 1974), Early South Indian Paleography, University of Madras,
Madras, pp. 201 – 298.
[6] . கீழடி (வைகை நதிக்கரையில் சங்ககால நகர நாகரிகம்), 2019, தொல்லியல் துறை ,
தமிழ்நாடு அரசு, சென்னை. ப.51.
[7] . Tamil Lexicon, vol.3, 1982, University of Madras, Madras, p, 1360.
[8] .
தெ.பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார், (2018) தமிழ்மொழி வரலாறு, என்.சி.பி.எச், ப.101.
தொல்காப்பியத்தின் காலம் குறித்து பல்வேறு கருத்து முரண்பாடுகள் உள்ளன. தொ.பொ.மீ
அவர்கள்
தொல்காப்பியம்
ஒரே
காலக்கட்டத்தில்
எழுதப்பெற்றது
அல்ல.
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இதற்கான
ஆதாரப்பூர்வமான
சான்றுகளை
முன்வைக்கிறார்.
இக்கருத்துக்கள்
கட்டுரையாளருக்கு ஏற்புடையது என்பதால் இவ்விதம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
[9] . Tamil Lexicon, vol.3, 1982, University of Madras, Madras, p. 1360.
[10] . K.Rajan, 2015, Early Writing System, A Journey from Graffiti to Brahmi, Pandya Nadu Centre
for Historical Research, Madurai, p. 329.
[11] . Moneir willams, 2011, opcit,
[12] . செ. இராசு, (2007), கொங்கு வேளாளர் செப்பேடு பட்டயங்கள், கொங்கு ஆய்வு மையம்,
ஈரோடு, பக்.26- 27. கன்னிவாடிக் கண்ணக்குலப் பட்டயத்தில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் முத்துச்சாமி
கவுண்டர் மகன் மூவேந்தர்க்கு வழக்குத் தீர்த்ததாகக் குறிப்புள்ளது. பாசூர் குருக்கள்
செப்பேட்டில் கொங்கு வேளாளர் மரபின் ஒரு கோத்திரமாக ‘ஊத்துக்குளி வண்ணக்கன்
கோத்திரம்’ குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளது(ப.184).
[13] . K.Rajan, 2015, Early Writing System, A Journey from Graffiti to Brahmi, (Madurai: Pandya
Nadu Centre for Historical Research) ,p. 276 (drawing), 328 (table). 364 (photograph)
[14] . Iravatham Mahadevan, 2003, Early Tamil Epigraphs from the beginning to the 6th century
A.D.,(Chennai: Cre A Publishers, USA: Hardward University, pp.318 – 319.
[15] . ibid, p.141.
[16] . K.G. Krishnan, 1989, UTTankiTa Sanskrit Vidyaa Aranyaa Epigraphs, UTTankiTa Vidyaa
Aranyaa Trust, Mysore, pp.101 – 103.;

16. Epigraphia Indica Vol.II, 1894, p.323;
16.a Sivaramamurthy, 1952, South Indian Palaeography
16.c Iravatham Mahadevan, 2003, Early Tamil Epigraphy, p.228.
[17] . T.V. Mahalingam, 1967 (rpt., 1974),, opcit, pp. 201 – 298.
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