jpUkjp uq;fk;khs; jkpo; ehty; ghpRg;Nghl;b 2019
vOj;jhsH m.ntz;zpyh vOjpa fq;fhGuk;
jpUkjp uq;fk;khs; jkpo; ehty; ghpR &.50,000/f];J}hp rPdpthrd; mwepiyak; 1981k; Mz;L mkuH caHjpU rPdpthrd;
mtHfshy; fiy kw;Wk; ,yf;fpa Kd;Ndw;wj;jpw;fhf Njhw;Wtpf;fg;gl;lJ.
,yf;fpa Kd;Ndw;wj;jpw;fhf ,uz;lhz;LfSf;F xUKiw ,e;jpahtpy;
ntspahFk; rpwe;j jkpo; ehtYf;F nuhf;fg;ghprpid jpUkjp uq;fk;khs; ghpR
vd;w ngahpy; toq;fp tUfpwJ.
2017 – 2018k; Mz;Lfspy; ntspahd 40 ehty;fs; ,t;thz;L ghpRg;
Nghl;bf;F te;jd. mtw;Ws; vOj;jhsH m.ntz;zpyh vOjpa “fq;fhGuk;” vd;w
ehty; mfep ntspaPL> 2019k; Mz;L jpUkjp uq;fk;khs; ghpRf;F jFjpnad
eLtH

FOthy;

NjHT

nra;ag;gl;L

ghpRj;njhif &.40,000/-

vOj;jhsH

m.ntz;zpyh

mtHfSf;F

ehtiy ntspapl;l mfep ntspaPL gjpg;gfj;jpw;F

&.10,000/- toq;fg;glTs;sJ.
ehty; Njhd;wpajw;fhd Mrphpahpd; $w;W:
ச ோழர் கோலக் சகோயில்கள், கட்டடக் கலல, ஆட் ி நிர்வோகம், நீர் சேலோண்லே இலவ
பற்றி

அறியும்

ஆவலுடன்

தஞ்ல யில்

ததோடங்கி,

கோஞ் ிபுரம்

வலர

ச ோழர்களின்

நிலப்பரப்பின் ஊடோகவும், சகோயில்கலளப் போர்க்கவும் பயணம் சபோசேன். அது 2011 ஆம்
ஆண்டு.

அந்தப்

பயணத்தினுசட

ஒரு

நோள்

கங்லக

தகோண்ட

ச ோழபுரம்

த ன்சறன்.

சுற்றியிருந்த ச ோழ ேோளிலக, உட்சகோட்லட எே ச ோழ அர ர்களின் அரண்ேலேகள் இருந்த
பகுதிகலளயும்

போர்த்துக்

தலலநகரேோக

இருந்த
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தகோண்டிருந்சதன்.
நகரம்,

தற்சபோது

ஆண்டுகள்
ிறு

பிற்கோலச்

நகரத்லதவிட

ச ோழர்களின்

சுருங்கியிருந்தது.

ஆட் ியதிகோரத்தின் தபோலிலவப் போர்க்க முடியோதசதோடு, வோழ்வின் குதூகலமும் முற்றோகக்
கோணோேல் சபோயிருந்தது. தஞ்ல யின் நிலலயும் கங்லக தகோண்ட ச ோழபுரத்தின் நிலலயும்
ேேத்தில்

பல்சவறு

சகள்விகலள

எழுப்பிே.

புகழின்

உச் த்தில்

ஒரு

தலலநகர்

இருக்லகயில் ரோசேந்திரன் தலலநகலர ேோற்ற சவண்டிய அவ ியதேன்ே? தஞ்ல

தபரிய

சகோயிலல ேிஞ்சும் வண்ணம் இன்தேோரு சகோயிலல நிர்ேோணிக்க நிலேத்தது ஏன்? கங்லக
தவற்றி என்பது ஒரு கோரணேோக அலேந்துவிட்டதோ? அவ்வூரில் நிலவிய அ ோதோரணேோே
அலேதி தபரும் துயரேோக என்னுள் பரவியது.
அந்தத் துயரத்லத அதிகப்படுத்துவதோக இன்தேோரு வரலோற்றுச் த ய்தியும் ததரிய
வந்தது.
இளவரசு

ச ோழ

சத த்தின்

பட்டம்

ஒசர

வோரி ோே

சூட்டப்படவில்லல

என்ற

ரோசேந்திர

ச ோழனுக்கு

த ய்தி

வரலோற்றுக்குள்

ஐம்பது

வயது

ேலறந்து

வலர

கிடக்கும்

ரக ியதேோன்றோக எேக்குத் சதோன்றியது. ேோவரேோே
ீ
ரோசேந்திரலே இளவர ேோக முடிசூட்ட
ரோேரோேன் தோேதித்தது ஏன்? ரோேரோேனுக்குப் பிறகு, அர ேோே ரோசேந்திரன் தலலநகலர
தஞ் ோவூரில்

இருந்து

கங்லக

தகோண்ட

ச ோழபுரத்திற்கு

ேோற்றியதற்கோே

கோரணேோக,

ரோசேந்திரன் புறக்கணிக்கப்பட்ட இந்தப் புள்ளிலயசய அலடயோளம் கண்சடன். என் நோவல்
இங்கிருந்துதோன் ததோடங்கியது.

------------

Tmt.Rangammal Prize Tamil Novel Prize 2019

Tmt.Rangammal Prize Rs. 50,000/To Vennila’s “Gangapuram”

Kasthuri Sreenivasan Trust was established in the year 1981 by Late
K.Sreenivasan in order to promote art & literature.
In order to promote literature the trust is conducting Tmt.Rangammal Prize
every two years once. Here the novels which are published in India are considered.
The best novel selected for Tmt.Rangammal Prize consists of cash award, certificate
and memento.
For 2019 prize, 40 Tamil novels were received which were published during
the year 2017 & 2018. Of those A.Vennila’s “Gangapuram” and published by Agani
Veliyeedu publications has been selected by the judges unanimously for
Tmt.Rangammal Prize. The prize award segregates into two parts. As that 80% of
cash award goes to the author and 20% to that of Publisher.
So here the cash prize of Rs.40,000/- goes to Vennila and Rs.10,000/- to the
Agani Veliyeedu publications.
As Author says:
To know the chola temples and temple architecture, administration, irrigation
and social life I started travelling extensively from the year 2011.
My travel was started from Tanjore to Kancheepuram. During one such travel I
went to Gangaikonda Chozhapuram. GKC was the capital of the Chola Empire for more
than 250 years. But now it has no traces of the by gone glory. It is a sleepy village
which lost all its grandeur and glamour. Its past and its present condition gave raise to
so many question in my mind.
One of the questions which strikes me most was why Emperor Rajendra chola
shifted his capital from Tanjore to Gangaikonda Chozhapuram where the Tanjore was
at its height, politically and economically. I studied Rajendra Chola’s life, through the

primary sources like copper plates and inscriptions, I was astonished to find that
Rajendra Chola was not crowned as Prince and King in waiting. This is also a puzzle
with Chola History.
Rajendra Chola’s belated recognition as crown prince and shifting of capital
from Tanjore to Gangaikonda Chozhapuram made me to travel backwards . This is the
canvas, outline and framework of the novel.
------------

