கிராம எண் 120/1 - ஜமீன் அடைடையார் கிராமம,
மாமபலம - கிண்டி தாலுக்கா, ெசென்ைனை மாவட்டைம.
ெசென்ைனை மாநகராட்ச , வார்டு எண் 138, ஜ.டி. நாயுடு நகர் (கிழக்க).
ோகாட்டூர் / ோகாட்டூர்புரம - ெசென்ைனை 600085.
முன்னுரைர:
ோகாட்டூர்புரம என்று அடைழக்கப்படும இந்த பகதியில் புதியதாக வந்த
கடிோயறியவர்களுக்கம, நாடு விடுதைல அடைடைந்த பிறக இவ்வூரில் பிறந்தவர்களுக்கம
இப்பகதி எவ்வாறு இருந்தத வளர்ந்தத என்ற வரலாற்றிைனை பகிர்ந்த ெகாள்வதற்கானை
ஒரு சறு முயற்ச தான் இந்தக்கட்டுைர.
தமிழகத்தில் கிராமங்களின் அடைமப்பு :
நில சுவன்தார்கள் (உரிைமயாளர்கள்) வசக்கம ைமயப்பகதி கிராமம என்று
அடைழக்கப்படுகிறத. விவசொய நிலங்கைள ஒட்டி பயிர் ெதாழில் ெசெய்யும ஆதிதிராவிடைர்
வசக்கம பகதி அடக்காலத்தில் ோசெரி என்றைழக்கப்பட்டு வந்ததத. இக்காலத்தில் காலன
என்று அடைழக்கப்படுகிறத. ஏரிக்கைரைய ஒட்டிோயா அடல்லத ஆற்றங்கைரைய ஒட்டிோயா
செலைவ ெதாழில் ெசெய்யும வண்ணார் செமுகத்தினைர் வசப்பார்கள். கடைற்கைர ஓரத்திலுள்ள
கிராமங்களில் மீனைவர் வாழும பகதி கப்பம என்றைழக்கப்படும.
கிராம நிர்வாகம:
கிராம நிர்வாகம பஞ்சொயத்தினைரால் நடைத்தப்படும. பஞ்சொயத்த என்பத (1) கிராம
முன்சீப், (2) கிராம கணக்கப் பிள்ைள, (3) கிராம பூசொரி, (4) தைலயாரி மற்றும (5)
ெவட்டியான், ஆகிோயார் அடடைங்கிய 5 ோபர் கழு. ெபரு வாரியானை இனைத்ைத ோசெர்ந்தவர்
கிராம முன்சீப்பாகவும, கருணிகர் இனைத்ைத ோசெர்ந்தவர் கிராம கணக்கப்
பிள்ைளயாகவும இருப்பார்கள்.
கிராம ோதவைத:
ெபாதவாக கிராமங்களில் கழுத்தளவுள்ள சைல ைவத்த ோகாவில் கட்டி கிராம
ோதவைதயாக வணங்கி வருகிறர்கள். கழுத்தளவுள்ள சைல மாரியமமன் என்று

அடைழக்கப்படுகிறத. மாரியமமன் என்பத ரிஷி பத்தின ோரணுகா ோதவியின் தைல
பகதியாகம. உடைல் பகதி செலைவ ெதாழிலாளியின் மைனைவியினுரைடையத. (விளக்கமானை
கைதயிைனை இைணயதளத்தில் காண்க.)
ஆண்டு திருவிழா:
கிராம ோதவைதக்க ஆண்டுக்க ஒருமுைற ஆடி மாதத்தில் திருவிழா நைடைெபறும.
திருவிழா நடைத்த திருவிழாக்கழு (ெபாதவாக பஞ்சொயத்தினைர்) ஏற்பாடு ெசெய்வார்கள்.
கிராமத்தில் வசக்கம ஒவ்ெவாறு கடுமபமும எவ்வளவு ெபாருளுதவி ெசெய்ய ோவண்டும
எனை திருவிழாக்கழு தீர்மானத்த கட்டைைள (ஊர் கட்டைைள) விதிக்கம. ஊர்மக்கள்
அடக்கட்டைைளைய ஏற்று விதிக்கப்பட்டை ெதாைகயிைனை ெசெலுத்தி திருவிழாவில் பங்க
ெகாள்வார்கள். கட்டைைள ெசெலுத்தாதவர்களுக்க ோகாவிலில் ெபாங்கல் ைவக்கோவா,
சுவாமி ஊர்வலத்தில் ோதங்காய் உைடைத்த கற்பூர திபாரதைனை ெசெய்யோவா அடனுரமதி
கிைடையாத.
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சகள் :
ெவள்ளிக்கிழைமக் காைல அடமமனடைம உத்தரவு ெபற்று காப்பு கட்டுதல்.
ெவள்ளிக்கிழைம மாைலயிலும, செனக்கிழைம காைலயிலும, மாைலயிலும, மற்றும
ஞாயிற்றுக்கிழைம காைலயிலும, செலைவ ெதாழிலாளி ஒருவர் அடமமன் கரகத்திைனை
(கடைம) தைலயில் சுமந்த ஊர்வலமாக வருதல். அடமமன் கரகத்திற்க ஊர் கட்டைைள
ெசெலுத்திய மக்கள் ெவள்ளிக்கிழைம பச்செரி மாவுடைன் ெவல்லம கலந்த ோவப்பிைல தூவி
பூைசெ ெசெய்வார்கள். செனக்கிழைம காைல ெநல் ெபாரி மீத சறித ெவல்லம மற்றும
ோவப்பிைல தூவி பூைசெ ெசெய்வார்கள். செனக்கிழைம மாைல முழு கடைைல சுண்டைல் ெசெய்த
ோவப்பிைல தூவி பூைசெ ெசெய்வார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழைம காைல ெவள்ைள சொதம ெசெய்த
ோவப்பிைல தூவி பூைசெ ெசெய்வார்கள்.
ஞாயிற்றுக்கிழைம மதியம ோகாவிலில் கூழ் வார்தல். மாைலயில் தீச்செட்டி ஏந்ததல்,
செந்தனைக்கூடு ஏந்ததல், ோவப்பஞ் ோசெைல கட்டி ோகாவிைல வலம வருதல், சல ஊர்களில் தீ
மிதித்தல், இரவு சுவாமி ஊர்வலம வருதல், ஊர்வலத்திற்க முன் கரகாட்டைம, ஒயிலாட்டைம,
மயிலாட்டைம, ெபய்க்கால்கதிைர ோபான்ற கிராமீய நடைனை நிகழ்ச்சகள் நைடைெபறுதல்,
மற்றும இரவு முழுவதம ெதருக்கூத்த விடிய விடிய நைடைெபறும.
திங்கட்கிழைம அடமமனுரக்க விடைாயாற்றி காப்பு கைளதல் நைடைெபறும.
திருவிழாக் காலத்தில் ஊர் கட்டுப்பாடு :
அடமமனுரக்க ெவள்ளிக்கிழைம காப்பு கட்டிய பிறக ஊர் மக்கள் கிராம எல்ைலைய
தாண்டி இரவில் தங்கக்கூடைாத. கணவன் மைனைவி ஒன்றகப் படுக்கக்கூடைாத. முடிெவட்டைக்
கூடைாத. முகச்செவரம ெசெய்யக் கூடைாத. எண்ைண ோதய்த்த தைல களிக்கக்கூடைாத. உறவினைர்

எவோரனுரம வந்த ெவள்ளிக்கிழைம இரவு தங்கி விட்டைால் அடவர்களும திங்கட்கிழைம
அடமமனுரக்க விடைாயாற்றி காப்பு கைளதல் வைர ஊைர விட்டு ெசெல்ல அடனுரமதி இல்ைல.
திங்கட்கிழைம மாைலயில் தான் உறவினைர் தங்கள் ஊருக்க திருமபிச் ெசெல்லலாம. (இந்தக்
கட்டுப்பாடு எதற்க என்ற விளக்கத்திைனை இைணயதளத்தில் காண்க.)

அடைடையார் கிராமம.
கிராம எண் 120/1 ஜமீன் அடைடையார் கிராமத்தில் (தற்ெபாழுத ோகாட்டூர் ோகாட்டூர்புரம. அடதாவத 138 வத வார்டின் ஒரு பகதி. விரிவானை விவரங்களுக்க
இைணயதளத்ைத பாருங்கள்). ஆற்காட்டு நவாப் அடவர்களால் நியமிக்கப்பட்டை
ஜமீன்தாரின் ோநரடிப் பார்ைவயில் வரி வசூலிக்கப்பட்டு ெராக்கப் பட்டைா நில
உரிைமயாளர்களுக்க வழங்கப்பட்டைத.
ஆங்கிோலயர் காலத்தில் ைசெதாப்ோபட்ைடை முனசபாலிடியின் ஒரு பகதியாக இருந்த
ஜமீன் அடைடையார் கிராமம 1946 களில் ெசென்ைனை கார்ோபாோர ஷன் விஸ்தரிப்பின் ோபாத
ெசென்ைனை மாநகராட்சயுடைன் இைணக்கப்பட்டைத.
அடக்காலத்தில் யாதவ இனைத்தவரும , கருணிகர் இனைத்தவரும, செலைவ ெதாழில்
ெசெய்யும இனைத்தவரும, உப்பரவ இனைத்தவரும, சல நாவிதர் கடுமபத்தினைரும மற்றும
ஆதி திராவிடைர் இனைத்ைத ோசெர்ந்தவர்களும தமக்ெகன்று இடைம அடைமத்த ஒற்றுைமயாக
வாழ்ந்த வந்தனைர். (வைரபடைத்திைனை காண்க).
ெபரு வாரியானை இனைத்ைத ோசெர்ந்த யாதவர் கிராம முன்சீப்பாகவும, கருணிகர்
இனைத்ைத ோசெர்ந்தவர் கிராம கணக்கப் பிள்ைளயாகவும இருந்தனைர்.
ஒவ்ெவாரு இனைத்தவரும தமக்ெகன்று ஒரு வழிபாட்டு தலத்திைனை அடைமத்தக்
ெகாண்டைனைர். கிராமத்தில் யாதவர் ோவணுோகாபால சுவாமி படைத்ைத ைவத்த பஜைனை
ோகாவிைல கட்டிக் ெகாண்டைனைர். உப்பரபாைளயத்தில் உப்பரவர் ராதா - ருக்மிணி செோமத
கிருஷ்ணன் சுவாமி படைத்ைத ைவத்த பஜைனை ோகாவிைல கட்டிக் ெகாண்டைனைர்.
வராதாபுரத்தில் ஆதி திராவிடைர் அடமமன் சைல ைவத்த ோகாவிைல கட்டிக் ெகாண்டைனைர்.
செலைவ ெதாழிலாளிகள் கழுத்தளவுள்ள மாரியமமன் சைலயிைனை ைவத்த
(தலுக்கானைத்தமமன்) ோகாவிைல கட்டிக்ெகாண்டைனைர்.
இவ்வாறு ஒவ்ோவாரு செமுகத்தினைரும தங்கள் தங்கள் பகதியில் ோகாவில் அடைமத்த
கடைவுள் இருக்கிறார் என்ற நமபிக்ைகோயாடும, பக்திோயாடும, கடைவுளுக்க பயந்தம எந்த
ஒரு தீய எண்ணமும இன்றி, தீய ெசெயல்களில் ஈடு படைாமல் ஒற்றுைமயாக வாழ்ந்த
வந்தனைர்.
கிராமங்களின் வழக்கப்படி ஆண்டுக்க ஒருமுைற நமத அடைடையார்
கிராமத்திலும ஆடி மாதத்தில் கிராம ோதவைத தலுக்கானைத்தமமனுரக்க திருவிழா

நைடைெபற்று வருகிறத. கிராமங்களின் வழக்கப்படி கிராம முன்சீப், கிராம கணக்கப்
பிள்ைள, செலைவ ெதாழிலாளர் செமூகத்ைத ோசெர்ந்த ஒருவர் அடடைங்கிய கழு திருவிழாைவ
நடைத்தி வந்தத. இக்கிராமம ெசென்ைனை நகரத்தடைன் இைணக்கப்பட்டை பிறகம ோமற்படி கழு
திருவிழாவிைனை நடைத்தி வந்தத. காலப் ோபாக்கில் ோமற்படி வழக்கம ைகவிடைப்பட்டு
தற்ெபாழுத இைளஞர் கழு திருவிழாவிைனை சறப்பாக நடைத்தி வருகிறத.
தலுக்கானைத்தமமனுரக்க விழா எடுப்பத ோபாலோவ வரதாபுரி அடமமனுரக்கம அடவ்வூர்
மக்கள் தனயாக விழா எடுத்த வருகின்றனைர்.
தற்ெபாழுத புதியதாக உருவானை ோகாட்டூர்புரம, சூரியாநகர், அடண்ணா பல்கைல
கழக கடிஇருப்பு ோபான்ற இடைங்களில் கடிோயறியவர்கள் தங்கள் ெசொந்த ஊரின் வழக்கபடி
புதியதாக கடிோயறிய இடைத்திலும அடவரவர் ெதய்வங்களுக்க ோகாவில் அடைமத்த விழா
எடுத்த வழிபட்டு வருகின்றனைர்.
இந்த கிராமம நகரத்தடைன் இைணக்கப்பட்டு விட்டைதாலும ஊருக்க பல
தரப்பட்டைவர் வந்த கூடிோயறி விட்டைதாலும ோமற்படி திருவிழாக் கால ஊர் கட்டுப்பாடு
மற்றும இதர பழக்க வழக்கங்கள் கைடைபிடிக்கப் படுவதில்ைல.
ெபான்னயமமன் ோகாவிலின் சறப்பு :
பல ஆண்டுகளுக்க முன் இக்கிராமம காடுகளால் சூழப்பட்டு இருந்தத. கிழக்கில்
காட்டூர் (ோகாட்டூர் கிராமம ), ெதற்கில் காட்டூர் ஏரி அடதற்க்கப்பால் கிண்டி வனைப்பகதி,
ோமற்கிலும, வடைக்கிலும அடைடையார் ஆறு. அடைடையார் ஆறு கிராமத்ைத ஒட்டி மக்கள்
வசக்கம பகதிக்க அடருகில் ஓடிக்ெகாண்டிருந்தத. அடடிக்கடி ெவள்ளத்தால் கிராமம
பாதிக்கப்பட்டு வந்தத. எனைோவ ஊர் ெபாதமக்கள் கூடி ஆற்றங்கைரயில் ோகாவில் கட்டை
முடிவு ெசெய்தார்கள். காவல் ெதய்வமாக பிரதிஷ்ைடை ெசெய்யப்பட்டை முழு உருவ
ெபான்னயமமன் சைல ோகாைரப் பற்களுடைன் வலத காைல ெதாங்க விட்டைபடி இடைத
காைல மடித்த ோமல் வலத ைகயில் பாசெத்ைதயும கீழ் வலத ைகயில் சூலாயுதத்ைதயும
ோமல் இடைத ைகயில் உடுக்ைகையயும கீழ் இடைத ைகயில் தீச்செட்டிையயும ஏந்தி மக்கைள
காட்டு மிருகங்களிடைமிருந்த காப்பற்றுவோதாடு ஆற்றின் ெவள்ளம கிராமத்ைத பாதிக்காத
வைகயில் காத்த வருகிறாள்.
இந்த ோகாவில் ஆற்காட்டு நவாப் காலத்தில் ெசெங்கற்கைள ெகாண்டு மண்
காைரைய பயன்படுத்தி சுவர்கள் எழுப்பி சுண்ணமபு காைரையக் ெகாண்டு புச்சு ோவைல
ெசெய்யப்பட்டைத. கற்பக்கிரகத்தின் (கருவைரயின்) கூைர முகலாயர் காலத்த கட்டிடை
அடைமப்பிைனை ெகாண்டு அடைர வட்டை வடிவில் அடைமந்தள்ளத. இன்றும கருவைரயின்
உள்ோள அடைர வட்டை வடிவிலானை கூைரயிைனை காணலாம.
இச்சைலயிைனை பிரதிஷ்ைடை ெசெய்த பிறக இன்று வைர இக்கிராமத்திைனை ெவள்ளம

பாதித்ததில்ைல. (ோகாட்டைடூர்புரம ெவள்ளம பாதிக்கம பகதி உருவானை கைதயிைனை
இைணயதளத்தில் காண்க). ோகாவில் கட்டிய பிறக ஆற்றின் பாைத கிராமத்தின்
அடருகிலிருந்த விலகி வடைக்க ோநாக்கி ெசென்றுவிட்டைத. இதனைால் உருவானை நிலப்பகதி
தான் (ோகாவிலுக்கம ஆற்றிற்கம இைடைப்பட்டைப் பகதி) நவாபிற்க ெசெந்தமானை
ோதாட்டைமாக (நவாப் கார்டைன் மா மரங்களும, ெகாய்யா மரங்களும நிைறந்த பகதியாக)
இருந்தத. இப்பகதியில் இரண்டு பாழைடைந்த மாளிைககள் இருந்தனை.
திரு. சதமபரம ெசெட்டியார் அடவர்கள் 1959-60 ல் இந்த பகதியிைனை வாங்கி புதிய
பங்களா கட்டி கடிோயறினைார். பிறக வீட்டுவசெதி வாரியம கடியிருப்புகள் கட்டி ோகாட்டூர்
கார்டைன்ஸ் எனை ெபயரிட்டைத.
காவல் ோதவைத ெபான்னயமமனுரக்க ஆடி மாதத் திருவிழா கிைடையாத. ஆனைால்
பல ஆண்டுகளுக்க முன் திருவிழா நடைத்தப்பட்டு வந்ததாகவும அடத தைடைபட்டைதாகவும,
மீண்டும திருவிழா நடைத்த அடமமன் இட்டை கட்டைைளைய நிைறோவற்ற முடியாமல் திருவிழா
நடைத்தவைதோய நிறுத்தி விட்டைார்கள் என்று பாட்டி கைத ெசொல்வார்கள். ோமலும ஊர்
மக்கள் ோகாவிைல பராமரிக்காமலும விட்டு விட்டைார்கள்.
பல ஆண்டுகளுக்க பிறக நகல்லா. ராமசொமி நாயுடு மற்றும முன்சீப் கடுமபத்தின்
முத்த மகள் ஜானைகி அடமமாள் அடவர்களின் மகன் நகல்லா. ராஜமன்னைார் (நாயுடு)
யாதவ் 1937 ஆம ஆண்டு முதல் ோகாவிைல மீண்டும பராமரிக்க ெதடைங்கினைார். ெதடைர்ந்த
ராஜமன்னைார் கடுமபத்தினைர் இன்றளவும பராமரித்த வருகிறார்கள்.
தனைக்க ெதரிந்த தகவல்கைள ெகாண்டு ெதாகத்தவர் :
நகல்லா.ெவ.ரகநாத், 61 வயத நிறமபிய இந்த அடைடையார் கிராமத்தில்
பிறந்த வளர்ந்த வாழ்ந்த வருகின்ற 4 வத தைலமுைறைய சொர்ந்தவர்
ைக ோபச எண்: 9841134741
ோமலும விவரங்களுக்க :
இைணய தளம: www.ponniamman.com பாருங்கள்.
ஊர் ெபரியவர்கள் தங்களுக்க ெதரிந்த தகவல்கைள தந்த உதவுமாறு
ோகட்டுக்ெகாள்கிோறன் .
திருவிழாவிைனை நடைத்த ஆள் பலம ோவண்டும அடதற்காக தான் ஊர் மக்கள் ெவளியில்
தங்க அடனுரமதிஇல்ைல. எண்ைண ோதய்ப்பதற்க உதவும ஆள் ோகாவில் ோவைலகைள
ெசெய்ய ோவண்டும. எண்ைண ோதய்த்த களித்ததம ஓய்வு எடுக்க ோவண்டும. நாவிதரின்

ோசெைவ ோகாவிலுக்க ோதைவ எனைோவ அடவர் ஊர்மக்களுக்க முடிெவட்டைோவா, செவரம
ெசெய்யோவா அடனுரமதி கிைடையாத. திருவிழா நாட்களில் ஊரில் யாராவத இறந்த விட்டைால்
திருவிழா நிகழ்ச்சகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு விடும. இறுதி ஊர்வலத்திற்கானை
ஏற்பாடுகள் ெசெய்யப்படும. பிறக ஊைர சுத்தம ெசெய்வதற்க ஏற்பாடுகள் ெசெய்யப்படும.
அடதாவத ெதன்ைனை ஓைல ஒன்றிைனை தீ மூட்டி ஊர் முழுவதம எல்ைல ஓரமாக வலமாக
வந்த பின்னைால் நீர் ெதளித்தக் ெகாண்ோடை வருவார்கள். இத நமத வீட்டில் தீட்டு
நீக்கவதற்க புன்னயா வசெனைம ெசெய்யும ெபாழுத ோஹாமம வளர்த்த கலசெத்தில் உள்ள
புனத நீைர வீடு முழுவதம ெதளிப்பதற்க செமம. ஊர்மக்கள் ஒன்று ோசெர்ந்த

