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(பாக 2)

ேசாழ வரலா

டாட.
டாட. மா.
மா. இராசமாணிகனா
Source:

ேசாழ வரலா

(

பாகக)

ஆசிாிய : டாட. மா. இராசமாணிகனா
ர பதிபக
திய எ

2, ராஜூ நாயக ெத#, ெச

ைன – 33 (ேம%& மாபல)

'த% பதி 1947, ம பதி 1985, 1999, 2005
பகக

352

அ)சி*ேடா: ெஜ, கேண- ஆெச* பிாி
--------

1. ேசாழர/ இ#

2. ேசாழ எ0)சி

உளடக : இர

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

டா பாக

5. 'தலா இராசராச

ட கால

6. இராேச1திர ேசாழ

3. 'த% பரா1தக ேசாழ

4. பரா1தக

ைன -600 004.

ட., ெச

7. இராேச1திர

மக

மரபின

ேசாழ வரலா (பாக 2)

2.1. ேசாழர இ

ட கால

பலவபலவ-களபிர:
களபிர: சக2/ இ தி கால2தி3 ேவகட2தி%& அபா%ப*ட

நிலப&திைய கைகயா வைர சாதவாஹன எ
ஆ

எ

ெப

5 வ1தன. அவக*கடகி2 ெத

4 ஆ1திர நா*5 ம

ப&திைய ஆ

ன

ட மரபின பலவ

பவ. இப3லவ சாதவாஹன ேபரர7 89)சி:%ற/ கி#-ைணயா
ைணயா

வைரப*ட நா*<%&2 தாேம உாிைமயாள ஆயின; ஆகி2

'த3

ெத%ேக இ#1த அ#வா வடதைலநா5, அ#வா நா5கைள ைகப%ற 'ைன1தன.

அெபா0/ அ#வா வடதைல நா*<3 கடைபவைர இ#1த ெப#கா*5

3

ப&திகளி3 வா91/ வ1த களவ எ
ெந#&

டன; ெந#&

4 8ரமரபின ப3லவ பைடெய5பா3

5 த நா*<3 இ#க '<யாரா, அ#வா நா*<4*

&1தன. இஙன இ&ழப ஏ%ப*ட கால ஏற2தாழ கி.பி.300 எ

னலா.

களவைர விர*< அ#வாவடதைல நா*ைட ைகப%றிய ப3லவ, ேமA
அவ#ட
நா

ெதா

ெபா#/ பாலா% &2 ெத%ேக அவைர விர*<; ஏற2தாழ கி.பி.

கா B%றா

ேவ1த

ைட நா*<

வடப&திைய ஆளலாயின. இஙன ஆ

சிவ !க"தவம$ எ

களபிரகளபிர-ேசாழேசாழ-பா
ேவ

'%ப&தியி3 காசிரைத
காசிரைத ேகாநகராக ெகா

<

வழியி

ேசாணா*<

பவ

.[1]

ெத%&'த3 காவிாியா

வைர பரவின; பி

நி

விடா/, பா

<ய நா*<A &1/ பா

<யைன ஒட)

<ய த அரசிழ1தகால ஏற2தாழ கி.பி. 350-450

என ெகாளலா. இஙன '<யிழ1த பா

<ய நா5, ஏற2தாழ கி.'. 590-இ3

<ய அரசனான க'(ேகானா நிைலெப%ற/. அ/'த3 வ
<ய ம

ஆதD

ன)

உ*ப&தியிA &1தன; ேசாழ அர7 நிைல&ைல1த/. களபிர

ெச,தன. இஙன ேசாழ பா

பா

ட 'த%ப3லவ

%ய:
%ய: சிவ .க1தவமனா3 ேதா%க<கப*ட களபிர

றி பாலா%றி

ேசாணா*5ட

பா

5

ைமமிக

ன ப3லவ ேபரரசைரேய எதிக2 தக ேபரா%ற3 ெப%றன.

, களபிர வ

ைம &

றி பா

<யாிட சி%றரசராயின.

ேசாணா*<3 இ#1த களபிர ஏற2தாழ கி.பி. 575 வைர ேபரரசராக இ#1தன;
பி

ன சிமவி)* எ

ற ப3லவனா3 '%றிA 'றிய<கப*டன; ேசாழ

அரைச இழ1தன; தEைச, வ3ல, ெச1தைல, /ேகா*ைட 'தDய இடகளி3

சி%றரச ஆயின. வA2தவ பக ேச1/ கால2தி%& ஏ%றா%ேபால நட1/
வ1தன.

களபிர ஆ*சியினி
ஆ B%றா
வ
எ

<ய வி5தைல ெப%றா%ேபால) ேசாழ கி.பி. 6-

<3 வி5தைல ெபறFடவி3ைல. ஏ

எனி3, அகளபிராி4

ைம மிக ப3லவ களபிரைர அடகி நா*ைட கவ1/ ெகா

டைமயி

க. இஙன நா*ைட கவ1த ப3லவ கி.பி. 875 வைர ேசாழ நா*ைட

வி*<ல. ஆதD
ேவ

 பா

, ேசாழ ஏற2தாழ கி.பி. 350 'த3 '< இழ1/ வாழ

<யவ ஆயின எ

ப/ கவனி2த%& உாிய/.[2] இனி, இ1த

4

இ#
கா

டகால2தி3 ேசாழைர ப%றிய ெச,திக &றி& சா

கைள

ேபா.

தததா:
தததா: இவ ஒ# ெபள2த சமய ெபாியா. இவ 'அபிதமாவதார’ எ

4

Bைல) ேசாழநா*<3 இ#1/ எ0தியவ. இவ, “காவிாிப*<ன ெச3வ
வணிகைர ெகா
உைடய/; அர
நா
எ

இ#1/, எ
ேம%ெசா

ட/; மாட மாளிைகக நிரபிய/; இனிய பல Eேசாைலகைள
மைனகைள உைடய/; க
மாணவி 7மதியி

ன தம/ BD

விநயவிநி)சிய' எ

4 BD

வைரயப*ட/. நா

ேவ

டதாச

க*<ய 2த விஹார2தி3

5ேகாளா3 இ1Bைல எ0திேன

ஈ%றி% &றி2/ளா. அவேர தம/

இ தியி3, "இ1B3 2த சீடகளா3

ேசாணா*<3 உள தமகல2தி3[4] ேவIதாச

. அ,-த விக"த$ எ

விஹார2தி3 தகி இ#1தெபா0/ இதைன எ0திேன

களபிர மரபரச
'<2ேத

[5]" எ

உலக2ைத ஆ

ட ெபா0/ இ1Bைல2 ெதாடகி எ0தி

4

Fறி:ளா. இவ கால ஏற2தாழ கி.பி. 450 ஆ&.[6]

களபிர ெபளத:
ெபளத: அ,-த$ எ

4 களபிர அரச

விலகி*5 ைவ2ததாக 'தமி9 நாவல சாிைத F கி

B%றா

[3]"

<னரான அமிதசாகர எ

ேவ1தைர:

ற/. கி.பி. 10-ஆ

4 ெபள2த இ1த அ)சதைனப%றிய சில

பாகைள &றி2/ளா. இ&றிபாA, 2த த2த இவைன
&றி2தி#பதாA இவ
தவறி3ைல. இவ
ேசாழ-பா

ெபள2தனாக இ#1தி#கலா என ேகாடD3

'உலக2ைத ஆ

<ய நா5கைள ஆ

ெபாிய ராண F 

டன

டா

எ

' என 2தத2த Fறலா3, அ)7த

2தி நாயனா. இவ

ைசவ2தி%& ெப# பைகவனாக இ#1தா

ெகாளலா. இவ

ெபள2தனாக இ#1ததா%றா

ேபாA!

“களபிர இைடJ5. அெபா0/ ேபரரச# சாவெபளம# ஆ
பி
எ

ன க5ேகா

களபிரைர விர*< பா

ேவவி/%ப0டய எ52/ இயகி
<3 /பி2தா

. இ)ெசயைல ெகா

5 மைற1தன.

<ய நா*ைட ைகப%றினா

”

ற/. இகளபிர, வழிவழியாக

வ1த பிரமேதய2ைத அழி2தன. அதைன ேகா)சைடய

B%றா

கால2தவேர

கி.பி.எ*டா

5 களபிர ெதாடக2தி3

ெபள2தராகK சமணராகK இ#1தன என ேகாடD3 தவறி3ைல.

5

மணிேமகைல கால2தி3 ேசாழ நா*<3 தமகல ெபள2த&ாிய இடமாக

&றிகப*<ல/. ஆனா3, களபிர கால2தி3 2தத2தரா3 &றிபிடப*5ள/.

அ1த இட2தி3 ஏற2தாழ கி.பி. 660-இ3 2தக இ#1தன; சப1தேரா5
வாதி*52 ேதா%றன எ

பைத ேநாக. கி.பி. 575-இ3 களபிர வDைய அடகி

ப3லவ ேசாழ நா*ைட ஆ

5 வ1த ெபா0/ தமகல சப1த கால வைர

ெபள2த இடமாக விளகிவ1த/ எ
களபிர கால2ேத ேதா

றியெத

பைத அறியலா. எனேவ தமகல விஹார

ன3 தவறாகா/.

களபிர சமண:
சமண: கி.பி. 470-இ3 ம/ைரயி3 திகபர சமண அைனவ# F<)
சக ஒ
எ

ைற நி வின. அத

4 சமணB3 ெசகி

'திகபர தாிசன'

தைலவ வ)சிரந1தி ஆவ எ

ற/. இகால2தி% பா

<ய நா*5 அரசராக

இ#1தவ களபிரேர ஆவ. அவக கால2தி3 'திகபர சக’ ம/ைரயி%
F<யெதனி

, அ2திகபர சமணேர சப1த கால (கி.பி. 670) வைர பா

நா*<3 பா

<ய அரசைன: த வயப52தி இ#1தன எனி

பி%கால (கி.பி. 5-ஆ B%றா

ேவ

5 எ

ப/ ெபறப5கி

5) களபிர அரசரா%றா
ற

உ

<ய

, அ)ெச3வா&

டாகி இ#2த3

ேறா?

எனேவ, இ/கா  Fறியவ%றா3, களபிர அரச# '%ப&தியின ெபள2த
சமய2ைத:, பி%ப&தியின சமண சமய2ைத: வள2தவ எ

சப1த கால2தி3 ேசாழநா*<3 ெபள2த' பா
எ

ப/, அவ% 

<ய நா*<3 சமண' இ#1த/

ப/ அறிய2தகன.

களபிர:
களபிர: சிமவி-I 'தDய பி%கால ப3லவ ப*டயகளிA ேமைல)

சாLகிய ப*டயகளிA பிறவ%றிA களபிர ெபய காணப5கி

ற/.

எனேவ, இதிய மரபின தமி9 நா*<3 ேபரரசகளாகK சி%றரசகளாகK
இ#1தன எ

ப/ ந

& ெதாிகிற/.

ேசாழைரப2றிய /றிக:
/றிக: ேசாணா*5 வரலா%றி3 இ#

300 - கி.பி. 875) ஏற2தாழ 6 B%றா

5க ெகா

ப*டயகL இலகியகL F வன கா

---------

ட ப&தியாகிய (கி.பி.

ட கால2தி3 ேசாழைர ப%றி

ேபா:

[1]. Vide Author's Pallavar Varalaru for more details.
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[2]. Vide the Author's History of the Pallavas' chap 4.
[3]. K.A.N. Sastry’s cholas’ Vol. I, pp. 120-121.

[4]. இதமகலேம ெபாியராண F  ேபாதி மைக; சப1த 2தேரா5

வாதி*5 ெவ

ற இட.

[5]. K.A.N. Sasiry’s cholas, 1, p. 121.

[6]. B.C. Law’s History of Pali Literature, vol.2. pp. 984, 385&389. 2தத2த வைர1த
B3களி% காணப5 &றிகைளப%றி J.O.R. Vol. 2. பாக.
கி.
கி.பி.
பி. 400 4த 600 வைர ேகா,ெச(கணா$
இவ$ ச(க காலதவனா?:
காலதவனா?: இவ
காரணக இர

சக கால2தவ

5: (1) 74ஆ றபா*<

கைணகா3 இ#ெபாைற ேசாழ

எ

பத%& கா*டப5

அ<&றிபி3 'ேசரமா

ெசகணாேனா5 ேபா ற2/ ெபா#/

ப% ேகா*ப*5 &டவாயி% ேகா*ட2/) சிைறயி% கிட1/ ‘த
ெபறா/, ெபய2/ ெப%  ைகெகா

<#1/ உ

பா*5 எனவ# ெச,தி, (2) ெபா,ைகயா ேசாழ
அரசைன மீ*டா எ

ப/ களவழி ஏ5களி

இMவி# F% கைள: ஆரா,ேவா.
(1) ேம%ெசா

ணா

/Eசிய பா*5’ எ

ெசா3D2 /Eசிய

மீ/ களவழிபா<) சிைறப*ட

ஈ%றி3 எ0தப*5ள ெச,தி.

ன 74-ஆ ெச,:ளி3 ேகா)ெசகணா

அ<&றி, பா<ய லவ

எ0திய/ அ

எ

எ

ப/ ‘உ

ற ெபய இ3ைல.
ணா

பதா3 அறியப5. றநாN%  பாடD

ெசா3D2

கீ9 உள

(பி%கால2தா) எ0திய அ<&றிக பல இடகளி3 ெபா#2த ம%றைவ எ

அறிஞ ந

கறி1தேத. சா

,

ணி தா’ எ

ப/

காக ஒ இட &றி2/ கா*5/; ற 389ஆ

ெச,:ளி3 ‘ஆ:தகைள ேபால நீ ெகா5பாயாக’ என வ# ெதாடைர

க

ட/, அஃ/ உவைமயாக Fறப*ட/ எ

ஆத4கைன பா<ய பா*5’ எ

பைத: கவனியாம3, ‘இஃ/

அ<&றி வைரயப*5ள/. இஙன

பிைழப*ட இடக பல ெபா#2தம%ற அ<&றிக பல - இ2தைகய

அ<&றிகளி3 ெசகணாைன &றி& அ< &றி ஒ
களவழிபாகைள காண, ெகா)ெசகணா

ேபரரச

எ

றாகலா.

ப/, 8ர வா,1த

7

[7] எ

பைகவைர ெகா

றவ

ெகா

ப/ ெதாிகி

[8] எ

றவ

வEசிேகா (ேசர அரச

ப/ ேபாாி3 ெகாகைர: வEசி ேகாைவ:
றன. பாகளா3, இ)ேசாழைன எதி2த

) ேபாாி3 ெகா3ல ப*டா

எ

ப/ விளகமாகிற/.

கைணகா3 இ#ெபாைற ப%றிய ேப)ேச களவழியி% காணபட வி3ைல.
(2) '

ெசா

ன 74-ஆ பாட3 தமி9 நாவல சாிைதயி3, “ேசரமா

கைணகா3

இ#ெபாைற ெசகணானா% &டவாயி% ேகா*ட2/2 தைளப*ட ேபா/
ெபா,ைகயா& எ0தி வி52த பா*5” எ
றநாN%

கீ9 காணப5கிற/.

அ<&றி இ/K ேவ பட காரண எ

(3) றநாN
சிைறக

ற தைலபி

ன?

74-ஆ ெச,: அ<&றி. கைனகா3 இ#ெபாைற

ேண இற1தா

எ

பைத &றிகிற/. ஆயி

, தமி9 நாவல சாிைதயி3

உள ெச,: அ<யி3,
“இ/ ேக*5 ெபா,ைகயா களவழிநா%ப/ பாட) ெசகணா
அரசளி2தா3” எ

ப/ &றிகப*5ள/. இMவி# F% கL த'

மா ப5வைத க

“/Eசினா

சிைறவி*5

ட நாவல-ப

<த ந.'. ேவகடசாமி நா*டா அவக,

கைணகா3 இ#ெபாைறயாக) சிைற85 ெச,/ அரசளிகப*டா

பிறெனா# ேசரனாவ

எ

ெகாளேவ

5” எ

Fறி அைம1தன.[9]

இஙன ேபரறிஞைர: &ழப2தி%& உ*ப52/ ெபா#2தம%ற
அ<&றிகைள ெகா

5 ேகா)ெசகணா

வைரய 2த3 வD:ைட2தாகா/.
2. ேகா) ெசகணா

எ0ப/ சிவ

ேபா

ற ேபரரச கால2ைத

ேகாவி3க க*<னா

என2

தி#மைகயா9வா &றி2/ளா.[10] சக கால2தி3 எ1த அரச4 சிவ

ேகாவிேலா, தி#மா3 ேகாவிேலா க*<யத%&) சா

றி3ைல. சிவ

ேகாவி3க

பலவாக ஒேர அரசனா3 க*டப*ட கால ைசவ உண)சி ேவக மி&திப*ட
காலமாத3 ேவ

Fற) சா

எ

5. சக கால2தி3 அ2தைகய உண)சி ேவக மிகி#1ததாக

றி3ைல. சக கால2 தமிழக2தி3 பல சமயகL அைமதியாக இ#1தன

பேத அறிய கிடகிற/. அMவைமதியான நிைலயி3 ஒ அரச

க*5த3 அசபாவித. ஆயி

, சக கால2தி%& பி

70 ேகாவி3க

4 அப& '

4

8

களபிர-ப3லவ ேபா

ற ேவ%றரச இைடJ*டா3 ெபள2த' சமண'

தமிழக2தி3 மி&தியாக பரவலாயின. சக கால பா

<ய

அளி2த

பிரமேதயKாிைமையேய அழிகF<ய நிைலயி3 களபிர சமய ெகா5ைம
இ#1த/ எ

நா

ப/ ேவவி &<ப*டய2தா3 ெதாிகிற/. அகளபிர கால2தி%

ம/ைரயி3

2தி நாயனா /

%றா. ேசாழ நா*<3 த

<ய<க, நமி

ந1திய<க ேபா

ற சிவன<யா& சமண& வாதக நட1தன. இ2தைகய

ேகா)ெசகணா

ேபா

சமயச3க நட1/, ைசவசமய Kண)சி மி&1/ ேதா

'%ப*<#2த3 ேவ

றிய பி%கால2ேததா

ற அரச பல ேகாவி3க க*<) ைசவ2ைத வளக

5.

---------

[7]. ெச.6-16.

[8]. ெச. 14 & 39.

[9] அவ பதி, 'கKைர, ப.5 (கழக பதி)

[10]. தி#நைறQ பதிக, 8.

3. ேகா)ெசகணாைன ப%றி2 தி#மைக யா9வா ெவளியி5 க#2/க
இைவயா&[11];

(1) உலகமா
(2) ெத

ேசாழ

ட ெத

தமிழ

(3) கழ3 ம
.

வடலேகா

றவ

எ

.

ேசாழ

.

ன திற3 அறிய ெவமாK,2த ெசகணா
ன உட3 /ணிய பாிநாK,2த ேதராள

இ&றிகளா3 இவ
ெவ

[12] &டெகாக

ன மணி'<ேம3 காக ஏற2 ெத,வ வா வலெகா

(4) விற3 ம

(5) பைடம

னாட

ேகா) ேசாழ

ேகா)ேசாழ

(1) வDெபா#1திய அரச பலைர ேபாாி3 ெகா

ப/, (2) ெகா&நா5 ெவ

வடகி#1த நிலப&திைய (ெதா

றவ

எ

ைட நா*ைட) ெவ

ட

.

.

றவ

-

ப/, (3) ேசாழ நா*<%&
றவ

எ

யாைனபைட, &திைரபைடகைள உைடயவ

எ

'கழ3 ம

றதா3 ேசாழைன எதி2தவ மிக

ன, விற3 ம

ன, பைட ம

ன’ எ

ப/ ெதாிகி

ப/, (4) சிற1த
றன.

'ெத,வ

வDைம:ைடய பைகயரச எ

ப/ ெபறப5. அவகைள) ெசகணா

வா' ெகா

பதாA பைகவர/ ெப#வD உ,2/ணரப5.

5 ெவ

றா

எ

9

சக கால2தி3 இ2தைகய ம
உ

ைமயாயி

இ#1தி#க ேவ

இ#2த3 ேவ

- 250) எ

ன பல#ட

ெசகணா

ேபாாி*ட/

, அேபாைரப%றிய சில ெச,:*கேள4 அகால B3களி3
5. இ3ைலயாயி

5. ேகா)ெசகணா

ப/ வரலா%

அவக இ

னவ எ

(கி.பி. 200

ெச&*5வ4& பி%ப*டவ

ஆசிாிய க#2/. அஙனமாயி

ேபாாி*ட கழ3-விற3-பைட ம

ற &றிபாவ/

, அகால2தி3 அவ4ட

ன’ யாவ? சக கால2தி3 ெதா

ைட நா5

ேசாழ ஆ*சியி3 இ#1தைம மணிேமகைலயா3 அறியலா. அத%& அபா%ப*ட

வடல2ைத இவ

ெவ

F வ/? 7#க Fறி
B3களி% சா

றா

, அபைகயரச யாவ என

என ெகாளி

, (1) இவ

றி3ைல; (2) இவ

அரச

பலைர ெவ

அரச பலைர ெவ

சக இ திகால2திேல4 இஙண ஒ அரச
சா

க இ3ைல; (4) இவ

சிவ

காரணகளா3 ேகா)ெசகணா
F5 எ

றஎ

ணேம பலப5.

4. ேகா)ெசகணா

றா

எ

பத%&) சக

றவனாக கா

இ#1தா

எ

Fற2தக

. இ1நா

ேகாவி3க பல க*<னவ

; (3)

கிறா

&

சக கால2தி%& பி%ப*டவனாக இ#2த3

தி3ைலயி3 சமய2 ெதா

5 ெச,தவ

எ

ப/ ேசகிழா

F% . 'தி3ைல ஒ# சிவ2தலமாக) சக) ெச,:*களி3 Fறபடாைம
ேநாக2தக/. அ/ ேகா)ெசகணா

கால2தி% சிற ெப%ற/. அவ

மைறயவைர &<ேய%றி மாளிைகக பல அைம2தா

அ&

[13]. இஙன தி3ைல

சிவ2தலமாக) சிற%றைம சக கால2தி%& பிறேக எ

ப/ தவறாகா/.

5. ேகா)ெசகணான/ த1ைத ெபய 7பேதவ

எ

எ

'த3 அைம)சரான ேசகிழா தக

சா

ப/[14]. இெபய கைள) ேசாழ ேபரரசி
ெகா

ேட Fறினராத3 ேவ

ெபயக. இMவா

ைவ2/ ெகா

5. இெபயக Rய வடெமாழி

சக கால2/ அரச &5ப2தின வடெமாழி ெபயகைள

டன எ

பத%& ேபாதிய சா

'%ப*ட 7மா 6 அ3ல/ 5-ஆ B%றா
அைமயா& னிதவதி எ

எ

க#த2தக காைரகா3

ப/ ெபய. அெபய#ட

இ2தைகய பல காரணகளா3 ேகா)ெசகணா
, அவ

றி3ைல. சப1த கால2தி%&

<ன எ

ற ெபய ஒ ேநாக2தக/.

ெகாளலா. ஆயி

ப/. தா, ெபய கமலவதி

ேம%ெசா

சக கால2தவ

அப சப1தரா% பாடப*டவ

ன கமலவதி”

ஆகா

. ஆதD

என

, அவ

10

கால ேம%ெசா
ஆத3 ேவ

ன சக கால2தி%& பிற& அப சப1த கால2தி%& '

5; அஃதாவ/, அவ

கால ஏற2தாழ கி.பி. 300 - 600 - &

உ*ப*ட/ எனFறலா. இபர1/ப*ட கால2/ அவ

ெபா#2தமான கால யாெதன கா
---------

ேபா.

[11]. தி#நாைறQ பதிக, 3,4,5,6,9.
[12]. ‘ெத

னவனா, உலகா

ஒேநாக2 தக/.

’எ

ட ெசகணா

4

வா91தி#க2 தக

ற 71தர ெதாட இத4ட

[13]. ேகா)ெசக* ேசாழ ராண, 15,16.

[14]. ேகா)ெசக* ேசாழ ராண, 7.

ேகா,ெச(கணா$ கால:
கால: ேவவி&< ப*டய ப<, சக கால2தி%& பிற&

பா

<ய நா5 களபிர ஆ*சியி3 இ#1த/. அகளபிர ைகயிD#1ேத

க5ேகா

த

நா*ைட ைகப%றினா

எ

எMவளK கால களபிர ைகயி3 இ#1த/? கி.பி. 5ஆ B%றா

2தத2த &றி2த அ)7த4& பிற& ேசாழநா*ைட ஆ
எ

எ

ப/ ெதாியவி3ைல. கி.பி. ஐ1தா B%றா

ற ப3லவ

காEசிைய மீளK ைகப%றினா

பாைளய ப*டய பககி
ப*டய வி52/ளா
மீ

ெவ

. அவ

ற/. கி.பி. 6-ஆ B%றா

இ#1தவனாக க#தப5 'தலா ந1தி வம

<

ட களபிர இ

னவ

எ

றவ
<

பவ

மகனான 2தவம

'எ

ேவT

ெதாடக2தி3

காEசிர2திD#1/

[15]. ஏற2தாழ கி.பி. 575-இ3 சிமவி-I எ

5 காEசிைய ைகப%றினா

'%பாதியி3

இைடயி3, '&மார வி-I'

<

ற ேசாழ ேசைன& 'வடைவ2தீ ேபா

கட3 ேபா

, ேசாழநா5

ப/ ெதாிகிற/. ஆயி

ற ப3லவ

; ேசாழ, மழவ, களபிர 'தDேயாைர

காவிாிகைர வைர ப3லவ நா*ைட விாிவாகினா

எ

ப/ ேவவி

&<ப*டய' கசா&< ப*டய' &றி& ெச,தியா&[16]. இ&றிகளா3
'

ெசா

ன &மாரவி-IK& பிற& சிமவி-IK& '

ப3லவ வச இ3லா/ அ<க< ைக மாறியதாக நிைனக இட'

 காEசி
5.

அ)7தவிக1த& பிற&, சிம வி-I ேசாணா*ைட ெவ3A வைர களபிரேர
ேசாணா*ைட ஆ

ெச,திகைள கா
தகி2 ெதா

B%றா

டன எ

பத%&ாிய சா

 இ3ைல. ேம%&றி2த ப3லவ

ைகயி3, சிமவி-IK& '%ப*டவ நிைலயாக காEசியி3

ைட ம

டல2ைத ஆ

<3 இைடயி3 2தவம

டன எ

கட3ேபா

ப/ Fறபடவி3ைல. கி.பி. 5ஆ
ற ேசாழ ேசைனேயா5 ேபாாிட

11

ேவ

ெவ

<யவ

றா

ஆனா

. இவ% ட

; 6ஆ B%றா
2தவம

<

இ தியி3 சிம வி-I ேசாழைர

ேபாைர காணி

பிற& (கி.பி. 5ஆ B%றா

<3) ேசாழ கட3 ேபா

ேசைனைய ைவ2/ ெகா

<#1த ேசாழ

அவ ப3லவ#ட

ேபாாி*டன எ

க#த2தக ேகா)ேசாழ

பன ெதாிகி

ஆகலா. அவ

ட களபிரைர அடகிபி
டன

றன. இஙன கட3 ேபா

எ

பன களவழியாA

றன. அ)ேசாழ

,த

நா*ைட

வடல2தி#1த 2தவம4ட

ேபாA! அவைன "வடலேகா

’எ

தி#மைகயா9வா &றி2தைம இ/ப%றி ேபாA! இஙன ெகாளி

ேகா)ெசகணா

கால 2தவம

காலமாகிய கி.பி. ஐ1தா B%றா

இைடப&தி எனலா. ேகா)ெசகணா

ஏற2தாழ கி.பி. 450-600 எ

ற

; ெபாிய

அரச பலைர 'றிய<2தவ

தி#மைகயா9வா பா7ரகளாA ெதாிகி
ேபாாி*5 ெவ%றி ெகா

ற ேசைனைய ைவ2தி#1தன;

சககால2தி%& பி%ப*டவனாக

யாைனபைட, &திைர பைடகைள உைடயவ
ைகப%றி ெகா

அ)7தகளபிர4&

மீ/ பாடெப%ற களவழியி

,

<

கால

ற இராM சாஹி தி#. எ.. ைவயாாி பிைள

அவக க#2/[17] இ1த '<வி%& அர
க5,ேசாழ கால:
கால: ந5Kநிைலயினி
ஆரா,1/ இ'<K ெகாளப<

ெச,த3 இ& க#த2த&.

 ேம%ெசா

ன காரணக பலவ%ைற:

, இேகா)ேசாழைன அ52/, ேம%ெசா

ன

இைடகால2தி3 இ#1தவராக (ெபாிய ராண F ) க9)ேசாழைர எ52/

ெகாளலா. இவ ெபய சக B3களி3 இ3லாததாA சிம வி-IK&
பிற& ப3லவ கால2தி3 இ2தைகய ேசாழ ேபரரச இ#க '<யாைமயாA,

இ1த இைடகாலேம க9) ேசாழ வா91த கால எனேகாட3 ெபா#2தேம
ஆ&[18]. அ)7த
ேபா

ேபா

ற களபிர ேபரரச4 ேகா)ெசகணா

ற ேசாழ ேபரரச# கி.பி. 5, 6-ஆ B%றா

, க9)ேசாழ

5களி3 இ#1தைமயா%

ேபாA ப3லவ ேசாழநா*ைட ைகப%ற Fடவி3ைல!
ேகா)ெசகணா

(அ)7த விக1த

550) ெகாளி

, க9)ேசாழ, களபிர அரசகளாகிய F% வ நாயனா[19]

?) இவகைள இMவிைடப*ட கால2தவராக (7மா கி.பி.450-

, ெத

இ1திய வரலா%றி3 இ#

டபாக எனப*ட கால2தி

ஒ#ப&தி ெவளி)சமாயி%ெறன ெகாளலா. 'இMவி#

ட கால-ப3லவ

காEசிைய2 /ற1/ ெதA& நா*<3 வா91த கால- ேசாழ இைடJ*5
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காலமாக இ#2த3 ேவ

5' எ

க#2தி3[20] ேபரளK உ

ெவைகயா ேபா

ைம:

----------

5எ

ற க3ெவ*டறிஞ ெகா

ட

ப/ இதனா3 உ திப5.

[15]. Ep. Indica, III. y. 145.

[16]. Ibid. Heras's ‘Studies in Pallava History,’ p. 20

[17]. ப3கைலகழக பதி - திாிக5க' சி பEச

ல', ப.10-11, 75

[18]. C.V.N. Aiyar’s origin and Development of Saivism in S. India.’ p.183.
[19]. Ibid pp. 180-181.

[20]. Ind Ant. 1908. p. 284.
கி.
கி.பி.
பி. 600 4த 850 வைர:
வைர:
(1) ‘ப3லவ

சிம வி-I (கி.பி. 575-615) காவிாி பாய ெப%ற வளமிக

ேசாழநா*ைட ைகப%றினா

. அவ

ேசாழ, பா

னா*டரசைர ெவ

<ய 'தDய ெத

ெசேப5க ெசகி
(2) ேசாழைர ெவ

இ'ய%சியி3 த

ேவT பாைளய)

றன[21].
5)

5[19]

(3) சிமவி-I மகனான மேஹ1திரவம

ேசாணா*<

ேபரழைக

5களிக) சிவனா&2 தி#)சிராபளி மைலமீ/ &ைகேகாவி3

அைம2ததாக க3ெவ*<% Fறி:ளா

Fறப*5ள/[22].
(4) இர
பா

’எ

றதாக) சாLகிய ப*டய F கிற/. இவக ேரனா

ேசாழராக இ#2த3 ேவ

க

றா

ைன எதி2த களபிர,

. அமைல ேசாணா*<

தைல'< எ

டா Dேகசி ப3லவைர க)சிநக ேகா*ைட& கவி*5) ேசாழ,

<ய, ேசர& ந

F கிற/. அத

ைமவர) ெச,தா

எ

கால கி.பி. 634 ஆ&[23].

அ,ேஹாேள க3ெவ*5
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(5) மேஹ1திர
ெத

மகனான 'தலா நரசிமவம

னா*5 அரசைர ெவ

றதாக ப*டய பககி

(6) 'தலா பரேம7வரவம
F கி

ேசாழ உளி*ட பல

ேசாழநா*ைட ெவ

ற/.

றதாக Fர ப*டய

ற/[24].

(7) பரேம7வரவமைன 'தD3 ேதா%க<2த 'தலா விகிரமாதி2த
. அெபா0/ 'க2வ3' ப*டய வி52தா

உைறQாி3 தகியி#1தா

கி.பி. 674. அவ

அதனி3, தா

ேசாழ நா*ைட ெவ

ப3லவ# தமி9 அரச# அவைன2 தாகி ெவ
Fறி:ளா
(8) இர

.

ெபயரனான

ேபாாி3 'றிய<2தா
(10) பா

. அத

றதாக &றி2/ளா

றன எ

அவ

மக

கால

[25].

டா ந1திவமைன ந1திர2தி3 '% ைகயி*டவ தமி9 அரச எ

உதேய1திர ப*டய உைரகி
(9) இவ

ேசாணா*5

<ய

[27].

றா ந1திவம

ேகா)சைடய

Fறிெகாகிறா

எ

ற/[26].

தணதீர

ேசாழ, பா

ேசாழ

<யைர2 ெதளா% 

ெசபிய

எ

ேவவி&< ப*டய விளகிற/[28].

(11) 'தலா வர&ண பா

<ய

பா

என2 தி#)சிராபளி க3ெவ*<% &றி2/ளா

<ய மரபி3 வ1தவ

ேரனா

ஆ

(மாற

சைடய

- கி.பி. 765-816) த

5-ேசாழ: கடைப-கB3 ேகா*டகைள2 கி.பி. 7-ஆ B%றா

<#1த நா

& அரசக ெபயகைள ெகா

ட ப*டய' சில

க3ெவ*5கL கிைட2/ளன. அவ தைம 'ேரனா
'காிகால

ைன) ேசாழ

மரபின’ எ

 Fறிெகா

5) ேசாழ' எ

டன. அவக ஆ

<3


ட ப&தியி3

ஏழாயிர சி%Uக[30] இ#1தன. அவக நா*ைட கி.பி. 639-640-இ3
பாைவயி*ட ஹிQ

-ஸ த

பா2ததாக &றி2/ளா

&றி 2தக2தி3, தா

[29].

ேசாழ நா*ைட

[31]. அவக எ1த கால2தி3 அ1த வடப&தி&)
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ெச

றன - காிகால

கால2திலா? அ3ல/ சிம வி-I ேசாணா*ைட

ைகப%றி) ேசாழ மரபினைர2 த
ஆள4பினானா?- எ

வடப&தி நா*ைட2 தனகடகி நடக

பன விளகவி3ைல. அவகைள ெவ

றதாக Dேகசி

F வதா3, அ)ேசாழ ப3லவ& அடகி - ஆனா3 த உாிைமேயா5
ஆ

டவராவ என ேகாடேல ெபா#2தமா&. அ1த) ேசாழ இல)சிைன சிக

ஆ&. அவ பரபைர இ/வா&.[32]
--------------

[21]. S.H. I. II. p.208.

[22]. S,I.I. Vol.I. pp. 33-34.

[25]. S.I.I. Vol. 10. p. 103.

[26]. S.I.I. Vol. II, p.365.

[29]. A.S. of India. 1903-4, p.275.

[30]. கிராமக எ

[23]. Ep. Indica, Vol. 6, p.6.

[24]. S.I.I. Vol. I. p. 151.

[27]. Ibid, II. p.508.
எ

ப சில.

[31]. Watters, 2, pp. 225 and 341.

இெபயகL பல ப3லவ ம

[28]. Ep. Ind. Vol. 17, p. 291-293

ப சில, 'மக'

[32] Ep. Ind. Vol. 10, p. 103.

னக ெபயக அ3லவா? ந1திவம

ந1திவமைன &றிப/. சிம வி-I, மேக1திர வம

எ

, 'த3

பன ப3லவ

ெபயக. எனேவ, இ)ேசாழ த ேபரரச ெபயகைள2 தா' ைவ2/
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ெகா

டன ேபாA! மேக1திர விரமவம
’எ

தைலவ

ெபா#தன



Fறியைத ேநாக, அவ

ேபாA எ

ணிய &மர

ப/ எ

பி#திவி வ3லப

சாLகியபா3 சா ெகா
ேபா%றி) ேசாழ மாேதவி எ

உண2/கிற/.

இப*<யD% க

ச2தியாதி2ய

எ

பவ. அவ

ேரனா

எ

பவ

ேபரரச

Fறிெகா

த

னைர

5வதாக இ#கிற/. இ தி அரசனான

4 ெபய ெகா

ேபாA! அவ

<#2தலா3,

மைனவி ெபய 'வச1த

ஒ#வ
எ

றி, ேசாழ மகா ராசாதி ராச
இ#1தா

. அவ

விகிரமாதி2த

மைனவி இளEேசாழமாேதவி

ப/ அவன/ ப*ட2தா3 விள&கி

சி2தK*[33] ஆயிர' ேச2/ ஆ

னட ப&திகளிA பல தைம காிகால

5ஆ

ைன ''2தமி9 ேவ1த

ப/. இெபய# சாLகிய ெதாடைபேய

ட அரச அ

' ஏழாயிர2/ட

ெதA&, க

டவ

பவ

ப3லவ ெபா#*5 '2தமி9 ம

ண ேவ
எ

எ

டவ

ற/. அவ

. இஙனேம

மரபின எ

டன. இவ%ைற ேநாக) சககால) ேசாழ மர அழியா/

ெதாட1/ வ1தைம ந

கறியலா[34].

ேசாழ ெபாிய ராண4:
ராண4: இ1த இ#

டகால) ேசாழைர ப%றிய &றிக

Fற2தக சிறைடய B3க ெபாிய ராண' தி#'ைறகLேம ஆ&. ேதவார

&றிகL வழி வழியாக) ேசாணா*<3 ேபசப*ட &றிகL
அகால2திD#1/ இ
ேசகிழா ெப#மா

&றிகைள இMவி#

கி*டாம% ேபான வரலா%  &றிகL ெகா

ேட

ெபாிய ராண பா< இ#2தலா3, நா, தாராளமாக அ1B%
ட கால2தனேவ என ேகாடD3 தவறி3ைல.

(1) களபிர அரச# ஒ#வரான F% வ நாயனா அப& '%ப*டவ[35]. அவ
பல நா5கைள ெவ

, தம& '<W*5மா

தி3ைலவா9 அ1தணைர ேவ

ட,

அவக 'பைழைமயான ேசாழ%ேக '< ைனேவா - தியவ& '< ைனேயா'
எனFறி ம 2/, அவ சீ%ற2/& அEசி) ேசரநா5 ெச
(2) ஏற2தாழ கி.பி. 6-ஆ B%றா
சமண#ட

<3 த

< அ<க நாயனா தி#வாXாி3

வாதி*ட ெபா0/ ந5வனாக இ#1தவ

தி#வாXாி3 இ#1தா

. அவ

த

றன.[36]

ேசாழ அரச

, ஆவ

<ய<க*&2 ேதா%ற சமணைர அவ

ெசா%ப<ேய தி#வாXைர வி*5 ேபாக) ெச,தா

.[37]

. அவ
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(3) பைழயாைற எ

ப/ &பேகாண2தி%& அ
மைன இராேச1திர

ைமயி3 இ#ப/. அ&)

ேசாழேவ1த

அர

அபர/ உ

ணாவிரத2ைத அறி1/, சமணைர விர*<, அவக மைற2தி#1த

கால2தி3 அ1நகாி3 ேசாழ$ இ#1தா
சிவDக2ைத அப க

கால2திA இ#1த/. தி#நாKகரச

. அவ4& அைம)ச இ#1தன. அவ

5 தாிசி&மா

ெச,தா

.[38]

(4) அப கால2தவரான &கிDய கலய நாயனா தி#பன1தாL&) ெச
அ&ள சிவDக ஒ# பா3 சா,1தி#1த/. ேசாழ ம

Dக2ைத ேநேர நி 2த 'ய

 பய

படாைமைய க

அைத நி 2தினா. அ/ ேக*ட ேசாழ
(5) ெப#பாA இ1த) ேசாழ அரச

5. எ

நட1ததாகD

எ

க.

(6) ஏயேகா

கDகாம நாயனா எ

அரச

யாைனகைள *<

டா; தா 'ய

அெபாியவைர பணி1/ மகி91தா
மகளாகேவ ெந5மாற

மைகயகரசியா இ#2த3 ேவ

தி#ெப# மகல2தவ. அவ '

ன

.[39]

மைனவியாரான

ைன? இ1நிக9)சி அப கால2ேத

பவ காவிாியி

வடகைரயி3 உள

ேனா# அவ# ெதா

ெதா*5) ேசாழ

பைட2 தைலவராக இ#1தவ. அவ 71தர கால2தவ.[40]

(7) 71தர கால2திேல ேகா06யா எ

4 ேவளாள இ#1தா. அவ# ேசாழ

ேசைன2 தைலவேர ஆவ. அவ த அரச4காக ெப#E ேசைன:ட

ேபாாி*டா எ

(8) 71தர ேசரமா
அவ

றா.

ெபாிய ராண க3கி

ெப#மா நாயனா#ட

ம#மகனான ேசாழ

இ#1தா

ற/.[41]
பா

<யனிட ெச

ெச

றா. அ&

. நா3வ# பல தளிகைள2 தாிசி2தன.[42]

ேசாழ ைவணவ 7க8
(1) ெதா

ட அ<ெபா<யா9வா தி#மைகயா9வா கால2தவ. அவ

உைறQ#& வ1தி#1தா. அவைர2 ேதவ ேதவி எ

பவ தா உைறQாி3 ேசாழ

17

அர

மைனயிD#1/ ெவளிவ1தேபா/ தா

'த3 'தD% க

Wாி சாித F கிற/.
(2) தி#மாைல அ
'த#ம வ#ம

றி ேவ

டதாக2 திMவிய

எவைர: மணக இைசயாதி#1த உைறQ நா)சியா

'எ

4 ேசாழ அரச

மகளா ஆவ.

(3) தி#மைக எ

ப/ ேசாழநா*<

க

மரபின. அவ 'தD3 ேசாழ

ணேதா ஊ. தி#மைக ஆ9வா கள

ேசைன2 தைலவராகேவ இ#1தன.[43]

'<: இ/கா  ப*டயக, க3ெவ*5க, இலகியக எ

பவ%றிD#1/

Fறிவ1த &றி களா3, ேசாழ சி%றரசராக உைறQ, பைழயாைற, தி#வாX
'தDய இடகளி3 அர
ெதா
பா

மைனகைள அைம2/ ெகா

<#1தன; சிற1த சமய2

5 ெச,/ வ1தன; அைம)ச, பைட2 தைலவகைள ெப%றி#1தன;
<ய& ெப

ெகா52/ ெப

ெப%

வ1தன; இ1த இ#

வDயிழ1/ சி%றரசராக இ#1/ ேகாவி% பணிகைள &ைறவி
வ1தன எ
--------

[33]. இத

பன ேபா

ற பல ெச,திகைள ந

ஒ# ப&திேய இ

& அறியலா அ

சி2தவ*ட எ

[34]. K.A.N. Sastry’s Cholas ‘Vol.1, pp. 124, 125.
[35]. C.V.N. Iyer's Saivism in S. India', p.181.
[36]. F% வ ராண, 4.

[38]. அப ராண, ெச. 296-299.

[42]. கழறி%றறிவா ராண, ெச. 92-95.

[43]. K.A.N. Sastry's Cholas, “Vol.I.p.121.
-----------

றி) ெச,/

ேறா?

ப/

[37]. த

<ய<க ராண, ெச. 13-24.

[39]. &கிDயகலய ராண, ெச, 23-31 [40]. ஏயேகா

[41]. ேகா*D நாயனா ராண, ெச. 1.4.

ட கால2தி3

ராண, ெச. 5.

18

2.2. ேசாழ எ:,சி

விசயாலய ேசாழ$ - ஆதித ேசாழ$ (கி.
கி.பி.
பி. 850 - 970)
திறபிய ேபா:
ேபா: விசயாலய ேசாழ
. அவ

ஏறினா

த

'

கி.பி. 850-இ3 உைறQ அர7 க*<3

ேனாைர ேபால ப3லவ& அடகியவனாகேவ

. அகால2தி3 ப3லவ ேபரரசனான

இ#1தா

சிறி/ சிறிதாக ெவ

றா ந1திவம

ெதளா வைர வ1/வி*ட பா

<ய

அ3ல/ அவ4& '%ப*ட ேசாழ ம
. பிற& ப3லவ& பா

ேச1தி#1தன

ன

<ய& &ட

அேபாாி3 'தலா வர&ண

மகனான னிமாற

பைடகைள ெவ%றி ெகா

. ாீமாற4& பி

பிற& அாிசிலா%ற கைரயி3 ந1திவம
மகனான இர

அபராசிதவம

டா

டா வர&ண
எ

. இேபாாி3

ேபாாி*டா
நி

,த

விசயாலய ேசாழ

ப3லவ

. அெபா0/

பி#தி8பதிேயா5

பகமாக நி

ட '2தைரய (களபிர மரபின) பா

. அபராசித

; ஆயி4, பா

. அதனா3, அவ4ட

ெவ%றி ெப%றா

ட விசயாலய

ஒ# ப&தி& உாியவ

ஏற&ைறய கி.பி. 880-இ3 நட1தெத

ஆனா

னலா.[1]

<ய

பக

<ய

'2தைரய#ைடய தEைசைய ைகப%றி ெகா

ேசாழ நா*<

ாீமாற

ேச1தி#1த

டா

.

மகனான ஆதி2த

. தி#றபிய ேபா

இேபாாி$ சிற:
சிற: இேபா தமிழக வரலா%றி3 ெபாிய மா த3கைள) ெச,/
வி*ட/. இேபாாி3 ேதா%ற பா

ேபாயி% . இத%& '

ெதளா , அரசிலா

ேதா3விகL இ2ேதா3வி:ட
இைவ ஒ

ேச1/ பா

ப3லவ நிைலைம எ

<ய நா5 மீ

ஒ

5 உயி)சி ெபற வழி இ3லா/

'தDய இடகளி3 ஏ%ப*ட ப5

பட பா

<ய ேபரரசி

<ய பலர/ மதி &ைற1தன.

உயி நா<ைய) சிதற<2/வி*ட/.

ன? ஒயா/ ேமைல) சாLகிய#ட4 பிற&

இரா*<ரFட#ட4 வடகி3 ேபாக நட1த வ

ெத%கி3 'தலா வர&ண

கால'த3

வ1தைமயாA ப3லவ ேபரர7 ஆ*ட ெகா

.

கி.பி. 862-இ3 அவ

பா*டனான கக அரச

தி#றபிய ேபாாி3 ெப# ப& ெகா
ேசாழ

ெவ%றிெப%றா

மகனான நி#ப/க ப3லவ

ேபாாி*டன. ேபாாி3 பி#தி8பதி ேதா%றா

ேதா%ேறா<னா

கி3 ேபா நட1த/.

வ3லவ

. அேபாாி3 விசயாலய

. தEைசைய ஆ

<யேனா5

ப3லவ மீ/ ேபா ெதா52தா

4 ப3லவ

வ1/ க5ேபா ெச,தா

பா

நா*ைட)

வர&ணைன:

ேசாழைர: பிறைர: ெதளா%  ேபாாி3 '%  'றிய<2தா

விசயாலய

த

ண இ#1தைமயாA,

தைல'ைற ஒயா ேபாக நட1/
ட/. ப3லவ ேபரரசி
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வடப&திைய இரா*<ரFட ைகப%றி ெகா
எ0)சிெப%ற ஆதி2த ேசாழ

டன, ெத

ப&திைய, திதாக

. இ/ நி%க.

ைபயைபய கவரலானா

விசயாலய
விசயாலய ேசாழ$ (கி.
கி.பி.
பி. 850 - 880): இவேன, இ1திய ேபரர7களி3 ஒ
க#த2தக பி%கால) ேசாழ ேபரரைச2 ேதா% வி2த 'த3வ

'2தைரயைர ெவ
ேகாவி3 க*<னா

தEசாZைர ைகெகா

எ

விசயாலய) ச/ேவதி மகல’ எ

எ

. இவ

; அ&2 /ைக&

டா

தி#வால கா*5) ெசேப5க ெசகி

தி#)சிரா பளி க3ெவ*ெடா

‘விசயாலய

றாக

த

ெபய ெகா

றன.[2] (1)
ட

4 சி% ைர பிரமேதயமாக வி*டா

F கிற/. வடஆகா5 ேகா*ட2தி3 உள கீ92/ராி3 இவன/

நா

கா ஆ

5 க3ெவ*5 ஒ

இ#1தெத

ப/ பி%கால விகிரம ேசாழ

க3ெவ*டா3 ெதாியவ#கிற/.[3] அதனா3, இவன/ ஆ*சி ெதா
ப&தி வைர பரவியி#1த/ எனலா. ஆயி4 இMவரச

அடகி இ#1தவ

ெப%றி#1தா

.

; எனி4, த

ஆ*சியா

உைரகலா. இவ
இவ

'

24 ஆ

ெசா

’எ

5க அரசா

டா

; ேகாத

றா

க3ெவ*5 F கி

பா2/ ெவ

ெதா

க3ெவ*5

என உ தியாக

ைட நா*ைட

தி# ஆலகா*5 ப*டய பககி

டராம

<

ன தி#றபிய ேபாாினா3 ேமA& வ1தவ

யாைனமீ/ இ#1த அபராசிதவம
ெகா

எ

மீ/ ஆதி2தேசாழ

4 ெபய ெப%றா

ற/.[4] இவ%றா3, ஆதி2த ேசாழ
ைட நா*ைட ைகப%றினா

கால ஏற &ைறய கி.பி. 890 என ெகாளலா.

எ

பவ

இ#1/ ேபாாி*5 இற1தவ

. அவ

ஆதி2த ேசாழன/ உயைவ ஒ ெகா

இராசேகசாி ஆதி2த ேசாழன/ 24ஆ ஆ*சி ஆ

.

ற/. “ெபாிய

பா,1/ அவைன

”எ

க

னியா&மாி

அபராசிதைன2 த#ண

எ

ப/ ெதாிகிற/. இ1த

ஆதித< க(க அரச<:
அரச<: கக அரசனான பி#தி8பதி தி#றபிய ேபாாி3
ஆதி2த4ட

ஒ#

ைட &றி& உாிைம

அபராசித வமைன ேபாாி3 'றிய<2/2 ெதா

ைகப%றினா

ைட நா*<

ப3லவ ேவ1த4&

ஆதித ேசாழ$ (கி.
கி.பி.
பி. 880 - 907) : இவன/ 24ஆ ஆ*சியா
கிைட2தி#பதா3, இவ

”

மகனான பி#தி8பதியா
5ந

ப

ஆனா

. அவ

<3 தேகால ெப#மா4&
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ெவளி ெக

<ஒ

ைற அளி2தைத &றி& க3ெவ*<3, ஆதி2த ேசாழ
.[5]

உயைவ &றி2/ளா

ஆதித< பலவ
பலவ:
லவ: ஆதி2த

மைனவியி

தாயா ‘கா5ப*<க’ எ

க3ெவ*5 F கிற/. அதனா3 ேசாழ மாேதவி ப3லவ மரபின எ

ெதாிகிற/.[6] இைடகால ப3லவ அரசனான க1தசி-ய
கடKL& அளி2த ேதவதான2ைத ஆதி2த ேசாழ

ந1திவம

மைனவியாகிய அ<க க

ட

ப/ ந

தி#க0&

/பி2தா

மாறபாைவயா எ

.[7]

ஒ#

&

ற2/

றா

பவ நியம

ேகாவிA&) சில தானக ெச,/ளா.அவேள அ&ள பிடாாிேகாவிA&

ஆதி2தன/ 18-ஆ ஆ*சியா

ெகா&நா5: ஆதி2த ேசாழ

ெச

அதைன ெவ

‘தைழகா5’ எ
எ

றா

<3 தான ெச,/ளா.[8] ஆதி2த4
தEசாZாி3 '<W< ெகா

. அதைன2த

நா*5ட

4 நகர2ைத: ைக ப%றினா

4 B3 [வ3கிற/, ஆதி2த

ேச2/ெகா

’எ

த

றன

எ

அ1நா*ைட ெவ

ப/ ெதாிகிற/. இஃத

கைர '0வ/ (சக.யமைல 'த3 கட3வைர) சிவ
அ

பி3 ப*டய F தA இ'<K& அர

ஆதித< ேசர<:
ேசர<: ஆதி2த

ஆதி2த4& ந

ப

எ

கால2/) ேசரேவ1த

றி,‘ஆதி2த

ண

எ

தா=
தா=வி எ

எ

பவ

எ

மகைள மண1தவ

தாIரவி எ

பைட2 தைலவனான விகி அ

ெச,தன எ

ப/ ெதாிகிற/.[10]

5. அதனா%றா

சா

பா கணவனான விகி

தமிழேவ’ எ

5. ஆதி2த

பவ

ேகாக1த

ஆரா,)சி யாள F வ. ெகா& நா*ைட பா

மி#1/ ேசர

இ#2த3 ேவ

.அவ

ற

ேசாழ4 ேசர4 வி#ப2தக

'ைறயி3 ஏேதா 8ர)ெசய3க ெச,தனனாத3 ேவ
ேசர

பவ

’

மைன, யாைன 'தDயன ெகாL

ப/ Fறப*5ள/; ‘ெசபிய

ப*ட' தரப*ட/.[9] இதனா3 இM8ர

காவிாியி

ெச,வதா&.

பத%& தி#ெந,2தான2/ க3ெவ*5 ஒ

பா4& '<, ப3ல&, அர

உாிைம அளி2தன’ எ

பரா1தக

றதாக

ேகாவி3கைள க*<னா

பககிற/. அதி3, ‘ேசர4,ஆதி2த4 கடப மாேதவி எ
அ

கால2/

ப*டயகளி% FறாைமயாA, ஆதி2தேன

ெகா&நா*ைடெவ

எ

;

டா

‘ெகா&ேதசராசாக’

மகனான 'தலா பரா1தக

ப*டயக ெகா&நா*<3 காணபடலாA, தா
பரா1தக

ட/ ெகா&நா5

ண

மகனாக
ரவி

<ய அரசனிட

ேசாழ4காக ைகப%றி

ேசாழ4 ேசர4 ேச1/ அவ4&) சிற)
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ஆதிேத-வர:
ஆதிேத-வர: ஆதி2த
அவ

மகனான பரா1தக

அ/ ‘ேகாத

ெதா

அவ

ைட நா*<3 காள2தி& அ#கி3 இற1தா

இற1த இட2தி3 ஒ# ேகாவிைல க*<னா

.

.

ட ராேம)சர’ எனK, ‘ஆதி2ேத)சர’ எனK வழகிய/. விழா

காலகளி3 ஆயிர பிராமண& அ

னமிட ஏ%பா5 ெச,தா

.[11]

ேசாழ சமய நிைல:
நிைல: ேசாழ வழிவழியாக) ைசவராகேவ இ#1தவ ஆவ.
விசயாலய

மரபின# அஙனேம இ#1தன. விசயாலய

/ைக& ேகாவி3 க*<னா

ேகாவி3கைள க*<னா

. அவ

. அவ

ேகாவி3 க*<ய சிற1த மகனானா

மகனான ஆதி2த

தEசாZாி3

மகனான 'த% பரா1தக

பல சிவ

'தD3 த1ைதேக

. இபி%கால) ேசாழ ரா%றா

ேபா%றி வள2த ைசவ சமய தமி9நா5 '0வ/ - ஏ

இ#& ெப#ைம ெப%ற/.

சமயாசிாிய

? ேகாதாவாி வைர: பரவி

-------

[1]. 1. K.A.N. Sastry’s ‘Pandyan Kingdom,’ pp.76-71.
[2]. S.I.I. Vol. 3. No 205

[3]. 164 of 1915.

[6]. 167 of 1894

[7]. 161 of 1928

[4]. 675 of 1909

[5]. 5 of 1897

[8]. 13 of 1899

[9]. S.I.I. vol 3. part 3, 221; 286 of 1911.

[10]. K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’ Vol, 1.pp. 138-139.
[11]. 286 of 1906
---------

2.3. 4த2 பரா"தக ேசாழ$ (கி.
கி.பி.
பி. 907 - 953)

பரா"தக$ /'ப:
/'ப: ஆதி2த ேசாழன/ தி#மகனான 'த%பரா1தக ேசாழ
ஏற2தாழ ப

ேசர அரச
க

னி# மைனவியைர ெப%றி#1தா

. அவக ேகாகிழா

மக 'தDேயா ஆவ. பிைளக - (1) இராசாதி2த

டராதி2த

(3) அாி&ல ேகசாி (4) உ2தமசீல

8ரமாேதவி, அ[பமா எ
வ3லவைரய

எ

பவ ெப

(5) அாிEசய

மக ஆவ. 8ரமாேதவி எ

4 சி%றரசைன மண1தி#1தா; அ4பமா எ

ெகா5பாL '2தைரயைன மண1தி#1தா. இராசாதி2த

(2)

எ

அ<க,

பவ.

பவ ேகாவி1த
பவ

தா, ேகாகிழா
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அ<க; அாிEசய

ெகா5பாL அரச

தா, ேசர

மகளாவா, அாி&லேகசாி எ

மகளான தி ஆதிக பிடாாி எ

4 இளவரச

.

பவைள மண1தி#1தா

இ2தைகய ெகா5க3-வாக3களா3 ேசர அரச4 '2தைரய# பரா1தக4&
உ /ைணவராக இ#1தன. இவ#ட

உ%ற ந

கக அரசனான இர

. பரா1தக

பனாக இ#1தா

‘பரேகசாி’ எ

%நா0' ேபா:
ேபா: 'த% பரா1தக

பா

பா

டா பி#தி8பதி

ற ப*ட உைடயவ

.

<ய#ட4 ஈழவ#ட4

பாண#ட4 ைவ/ப#ட4, இ தியி3 இரா*<ரFட#ட4 ேபா ெச,ய

ேவ

<யவ

ஆவ

. பரா1தக

பரா1தக

ஆனா

. இவ%  'த%ேபா பா

கால2தி3 பா
பா

<ய நா*ைட ஆ

பரான ேசர

பரா1தக#& உதவி ாி1தன. இராசசிம
ெகாL2தினா
எ

இர

. ‘நாவ3’ எ

தEைச அரசைன ெந,ாி3

4 இட2தி3 ெத

ப*டய பககி

நட1ததாக2 ெதாிகிற/. ஆதD

ற/. பா

. வEசி நகைர

<ய நா*5 ேபா பல ஆ

இ# திற2தாாிட2/ ெவ%றி ேதா3விக
<ய#ைடய

வரலாறாகிய மகாவச 'தDயன F த3 ஏற2தாழ ஒ

றாகேவ இ#2த3

'த%ேபாாி3 இராசசிம

ம/ைரைய ைகெகா

ேதா3வி:%

<னா

அ4பினா

எதி2தா

டா

. அMவிலைக ேவ1த

ப0ேவ*டைரய, க1த

5 இராசசிம

பவ

.[2] ேசாழ ம

அ'தனா எ

ெவ%றி ெகா

டா

;ப

ன

<ய நா*<%&

பரா1தகைன

4 இட2தி% க5ைமயாக நட1த/. ேசாழ
4 சி%றரச

ேசாழன/ ஒ#ப&தி ேசைன&2 தைலவனாக இ#1தவ
எ

, அெபா0/

(கி.பி. 913-923) /ைணைய

ெப#பைட திர*< பா

/ைண ெகா

. ேபா, ெவL எ

ட ேகாபரேகசாி’ எ

[1]. ம/ைரைய இழ1த இராசசிம

5வ1த ஐ1தா க..ப

. அபைடயி

. பரா1தக

ம/ைரைய இழ1தா

; அதனா3 ‘ம/ைர ெகா

டா

ைன அைழ2/ ெகா

இலைகைய ஆ
ேவ

5க

னமNப*டய, கக அரசன/ உதேய1திர ப*டய, இலைக

கவனி2த%&ாிய/.

த

”

தEைச அரசைன 'றிய<2தா

நட1தி#2த3 இய3ேப ஆ&. இேபாைர ப%றி பா

சி

.

, '2தைரய, பிற சி%றரச

. ெகா5பாLாி3 க5ேபா ெச,தா

இராசசிம

டா இராசசிம

<ய நா*ைட ைகப%ற வி#பிேய ேபா ெதா52தா

அேபாாி3 பரா1தக4ைடய ந

ேதா%க<2தா

டவ

<ய நா*5 ேபாரா&.

பக

இ#1/ ேபா ெச,தா
ெச

னி ேபரைரய

.

அெபா0/ நட1த க5ேபாாி3 அபைடைய:

5 இலைக பைடகைள ெவ

ற இராகவ

ேபால2தா
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இலைக பைடைய ெவ

அைழ2/ ெகா

எ

பவ

டா

எEசிய த

அெபா0/ உ

றைமயா3, த

ைன) சகிராம இராகவ

. இ தியாக ஈழபைடயி

எ

தைலவனான சக ேசனாபதி
;

ேசைனைய2 திர*< இ தி ேபா ெச,ய 'ைன1தா

டான ெகா<ய விட ேநாயா3 இற1தா

; பைட8ர மா

டன.

எEசிய 8ர ஈழநா5 தி#பின. ெவLாி3 நட1த ேபாாி

கால ஏற2தாழ கி.பி.

. பா

ஆ*சி& உ*ப*ட/.

915 எ

னலா[3]. இேபாாி3 உ

இலைக& ஓ<வி*டா

டான ப5ேதா3வியா3, இராசசிம

<யநா5 '0வ/ ேசாழ

களபிரைர 'றிய<2/ கி.பி. 575-இ3 க5ேகானா3 ஏ%ப52தப*ட பா

<ய

அர7 கி.பி. 915-இ3 பரா1தக ேசாழனா3 அழிK%ற/.
ஈழநா0'ேபா:
ஈழநா0'ேபா: ஈழநா*5 ம

மாியாைத ெச,தா

இராசசிம
வி*52 த

,த

ன

இராசசிம4&2 தனிமாளிைக அளி2/

. ஆயி4 அ& இ#ப/ பயன%ற/ எ

பைத உண1த

ஆைடயாபரணகைள: '<ைய: இலைகயிேல ைவ2/

தா, வானவ

மாேதவி நாடான ேசர நா*ைட அைட1தா

.[4] இதைன2

தி#வாலகா*5) ெசேப*5) ெச,தி: உ திப52/கிற/. பரா1தக ேசாழ

ம/ைரயி3 '<W< ெகாளவிைழ1தா
இலைகயி3 இ#பைத அறி1தா
ஆ*ேபாகினா
சினெகா

ேசாழ

. அவ

<ய4&ாிய '< 'தDயன

; உடேன இலைக இைறவ%&

அவ%ைற2 தர இைசயவி3ைல. அதனா3 பரா1தக

5, ெப# பைடைய இலைக& அ4பினா

. இலைக பைட:

பைட: க5ேபா ாி1தன. ேபாாி3 இலைக2 தளபதி இற1தா

உடேன இலைக ம
எ

பா

னனான நா

4 க<நகைர அைட1தா

கா உதய

(கி.பி. 945-953) ‘ேராகண’

. ேசாழபைட அ&) ெச

& வழி அறியா/ த2தளி2த/; அ)சேம%ெகா

.

ற/; ஆனா3 நக#&

5 தி#பிவி*ட/.

பாணட$ ேபா:
ேபா: பாலா% & வடேக கNாிD#1/ காள2தி வைர:ள
நிலப&திைய ெந5காலமாக ஆ

5 வ1தவ பாண எனப*டன. அவ ஆ

நா5 பாணபா< அ3ல/ ெப#பாண பா< எனப5. அவக ப3லவ

கால2தி3 அன1த& அ

ைமயி3 இ#1தவக. சாLகிய பல

மி&திப*டதா3, அவக ெத%ேக வரேவ
விசயாதி2த

பாணபா<ைய கி.பி. 909 வைர ஆ

இரா*<ர Fட அரசனான

இைடயி3 இர

<யவ ஆயின. இர

றா கி#-ண

டா விகிரமாதி2த

,

டா

கால2தவ

டா

. இவன/ ெபயர

. இ1த இ#வ#&

றா விசயாதி2த

(க9விபவ

ட
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க

ந

)எ

ட

. அவ

ப

ேபாரா< ெவ

பவ ஆ

டன. கக அரசனான இர

பரா1தக

ஏவலா3 இMவிர

. பரா1தக

றா

டா பி#தி8பதி பரா1தக

5 பாண அரசைர: எதி2/

அவ4& பாணாதிராச

பாணபா<ைய அவன/ ஆ*சியி3 வி*டன

எ

எ

ற ெபயைர2 த1/

ேசாழசிகர க3ெவ*5

F கிற/.[5] ேதா%ேறா<ய பாண அரச இரா*<ர Fட அரசனிட சர
ைவபட$ ேபா:
ேபா: ைவ/ப எ
டவ. ‘ேரனா

நிலப&திைய ஆ

ெகா

பவ ேரனா

5’ எ

5 ஏழாயிர எ

கன.

4

ப/ கடைப, கB3 ேகா*டகைள

ட நா5. ைவ/ப ெதAக. அவக பாண#ட

ந* ெகா

டவ.

அதனா3 பாணைர எதி2த கக#ட4 /ளப#ட4 ேபாாி*டவ. கி.பி. 915இ3 பரா1தக

ைவ/பைர2 ேதா3வி:ற) ெச,/ நா*ைட ைகப%றினா

அதனா3 ைவ/ப அரச

இரா*<ரFட அரசாிட சர

ேவ(கி நா0'ட$
நா0'ட$ ேபா:
ேபா: ேவகிநா5 எ

.

&1தா

.

ப/ கி#-ைண, ேகாதாவாி,

ஆ க*கிைடயி3 இ#1த/. அ/ ப3லவ 89)சி& பிற& ெந3Tவைர பரவி

வி*ட/. பரா1தக

சீ*D எ

தாைன2 தைலவ# ஒ#வனான மாற

பவைன2 ேதா%க<2/ ெந3Tைர அழி2/ மீ

பரேம7வர

எ

. அவ

தான

டா

ெவ%றிகாக2 தி#ெவா%றிQ இைறவ%& நிலதான ெச,தா

ெச,த கால கி.பி. 941 ஆ&.[6] சீ*D எ
]மனி

ேசைன2 தைலவ

ஆவ

.

$ப ெதாடக:
ெதாடக: கக அரசனான இர
இற1தா

. அவ

கி#-ண

எ

ஏ%க மக

இர

பவ

மகனான விகி அ

ண

மீைகயி3, த

கீைழ) சாLகிய இர

டா /க

'

னேர இற1/ வி*டதனா3 ப*ட

வ1த கக அரச

இரா*<ரFட#ட

பிற1தாளான ‘ேரவகா’ எ

எதிபவ இ

டா

டா பி#தி8பதி கி.பி. 940-இ3

இ3ைல. அெபா0/ இரா*<ரFட ேபரரசனாக வ1த
பவன/ உட

பவ

றி கக அரச

றா

பாைள மண1தி#1த

ஆனா

.[7] இஙன திதாக

இரா*<ரFட உறவினனான/, பாண# ைவ/ப#
ேச1/ வி*டைம: பரா1தக

பரா"தக$ 4$ ஏ2பா':
ஏ2பா': பரா1தக

ேபரரைச காக '

சிற1த அரசிய3 நிண

ஏ%பா5 ெச,தி#1தா
ெப# பைட:ட

ஆதD

,த

. ந5 நா*<3 ஒ# நாடான தி#'ைன

பா<நா*<3 தி#நாவTைர அ52த ‘கிராம’ எ

மகனான இராசாதி2த

ேபரரசி%& இைடQறாயின.

4 இட2தி3 பரா1தக

இ#1/ வ1தா

. அபைட&

'த3
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‘ெவள&மர
அவ

’எ

4 ேசர நா*52 தாைன2 தைலவ

கி.பி.943-இ3 ெப

க*<னா

ஏ%பா*டா3 பரா1தக

ைணயா%றகைரயி3 சிவ4& ேகாவி3 ஒ

தபி அாி&ல ேகசாி: உட
, பாண, ைவ/ப எ

பைத எதிேநாகி யி#1தா

எ

இ#1தா

ைற

பாரா3 /

. இ1த '

ப உ

இராசாதி2த

. ஆனா3 பி

கி#-ணைன 'றிய<2தா

க5ைமயான/. தேகால அரேகாண2தி%&2 ெத
உள/. இராசாதி2த

தி^ெரன பா,1/ ெகா
த

டா /க

ன நட1த தேகாலேபா

கிழகி3 ஆ க3 ெதாைலவி3

, யாைனமீதி#1த இராசாதி2த

. ஆனா3,

மீ/

.இதனா3 ேசாழ ேசைன ேபாாி3 ேதா%ற/.

றா

ைம2/ன4& வனவாசி ப

N  த1/ ெப#ைம ப52தினா

பாணபா<, ெதா

ஒ# 'ைற

பைகவைர க5ைமயாக2 தாகி ேபா ாி1தா

திய கக அரசனான இர
றா கி#-ண

டா&

றா கி#-ண4& ேசாழ&

கி.பி. 949-இ3 தேகால2தி%& க5 ேபா நட1த/. அத%& '

னிராயிர' ெபேவால

.இேபாாினா3 பரா1தக

ைட நா5, ைவ/ப நா5 இவ%ைற இழ1தா

இடகளி3 கி#-ண4ைடய க3ெவ*5க கிைடகி

றன. இர

தா

. இ1த

ெவ

த

ைன, ‘க)சி: தEைச: ெகா

ப*டயகளிD#1/ ெதாிகிற/. /க

நா*<யதாக Fறி ெகா

டா

. ஆயி

ட’ எ

ற

டா /க

ேசாணா*<A &1/ அ3ல3 விைள2ததாக) சில ப*டயக ெசகி
கி#-ண

.

பைத அறியலா.[8]

தேகால ேபா:
ேபா: இரா*<ரFட அரசனான

'

<#1தா

. தி#நாவT ‘இராசாதி2தர’ என ெபய ெப%ற/. இராசாதி2த4&

உ /ைணயாக அவ
எ

தைலைம 

Fறி ெகா

இராேம7வர2தி3 ெவ%றி2/ர

றன.

டதாக) சில
ஒ

, /) ேசாி&2 ெத%ேக இ/கா 

ைற

/க4ைடய அ3ல/ கி#-ண4ைடய க3ெவ*ேடா- ப*டயேமா கிைட2தில.

இஃ/ எஙனமாயி4, ஆதி2த4 பரா1தக4 அ#ேபா ெச,/ ேச2த ேபரர7
/களாய/ எ

பதி3 ஐயேம இ3ைல.[9]

வி
வி ெபயக : பரா1தக
அழி2தைமயா3 ம/ ரா1தக

சிகளா1தக
கா*< ெவ

எனப*டா

பல ெபயகைள ெகா

எனப*டா

. இவ

றைம யா3 8ர ேசாழ

டவ

. இவ

, சிகள நா*ைட ெவ

ம/ைரைய

றைமயா3

'தD3 நட1த ேபாாி3 கி#-ணைன 8ர

எனப*டா

எ

க

னியா &மாி

க3ெவ*5 F கிற/. இவ4&) ேசாழ&ல ெப#மானா, 8ர நாராயண

, சமர
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ேகசாி, விகிரம சிக

, &Eசரம3ல

சமயபணி:
சமயபணி: பரா1தக

8ரநாராயணர ேபா

வி#/ ெபயகL உ

5.

வ3லா& '% ா*டாக அளி2தன
சி%றபல2ைத ெபா
விகிரம ேசாழ
அரசா

டவ

, ேசாழ சிகாமணி, Wரசிகாமணி எ

ேவ,1தவ

. இவ

எ

ற பல கிராமகைள ேவத

சிற1த சிவபத

_ட

உலாK ஆதாிகிற/.[10] இவ

ப*டய F கிற/. இதைன
நா*ைட 46 ஆ

. இவ

5’ எ

5

கால2தி3 '%  ெப%றன. இவ

அ#கி3 ேகாத

‘சிவன/ பாத தாமைரயி3

தி#வாலகா*5) ெசேப5 F கிற/. இவ

பல ேகாவி3க க*டப*டன. ஆதி2த ேசாழ

இவ

. DQ)

; உ2தரேமX அைவயி% பல சீதி#2தகைள) ெச,தவ

ஏமகப, /லாபார ெச,/ க9 ெப%றவ
உைற: வ

4

ட ராேம)சர' (ேகாத

கால2தி3

க*டா/ வி*ட பல ேகாவி3க

மகனான இராசாதி2த
டராம

எ

காள2தி&

இராசாதி2த

ெபய)

அரேகாண2தி%& அ#கி3 கீைழ பாக2தி3 உள ஆதி2ேத)சர' க*<னா
இவ

மைனவி ெபய ஈராயிரவ

கா*5ம

ேதவி அமனா எ

ப/. இவ

த

னா &<& அ52த ‘8ரநாராயண ஏாி’ (8ரான ஏாி-8ராந2த ஏாி)

எ5பி2தா

, 8ர நாராயணந3T (8ரான ந3T), 8ர நாராயண ச/ேவதி

மகல இவ%ைற உ
ேகாவிைல க*<னா
----------

டாகினா

.[11]

; கா*5 ம

[1]. 11 of 1931.

[3]. Mahavamasa, Chap. 5.

னா&<யி3 அள1ேத)7ர

[2]. S.I.I. Vol.3. No.99.

[4]. Mahavamsa, chap. 53

[5]. Ep. Ind. Vol. 4.pp, 221-225, S.I.I. Vol. 2. No. 76.
[7. Rice's Mysore & Coorg from Inscription, pp. 45.

[6]. 160, 236 of 1912.

[8]. K.A.N. Sastry’s cholas’ vol.I, pp. 155.

[9]. K.A.N. Sastry’s “Cholas’ Vol. I. pp. 159-62.
[10]. Kanni 16
----------

ெபயரா3

[11]. A.R.E. 1921. II. 27.

.
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2.4. பரா"தக$ மரபின (கி.
கி.பி.
பி. 953953-985)
பரா"தக$ மரபின : தி#வாலகா*5) ெசேப5 _ட
ஆரா,ைகயி3, பரா1தக4& பிற& அவ
இவ எ

ப/ ெதாிகிற/.

வி*டைமயா3, பரா1தக& பிற& க

த1ைத இ#1தெபா0ேத த

இவ

இராசேகசாி யாவ

. இவ

வடகைரயி3 'க

டாகி இற1தன

. இவ

மழவைரய

(ம/ரா1தக

ன

இரா*<ரFட ம

'ைன1தா

ன

மகளா ெசபிய
)எ

.

. இவ

மாேதவியா

பவைனெப%றா

டராதி2த ச/ேவதி மகல’ என2 த

. இவ

ெபயரா3 ஊ

ப<ம2ைத ேகாேனாிராசர2/ ேகாவிA*

காணலா. இவ4& 8ர நாராயணி எ

ம

டராதி2தேன ப*ட ெப%றா

ெபயரா3 க3ெவ*5கைள ெவளியி*டவ

பாைர மண1/, உ2தமேசாழ

காவிாியி

உ

கால2/ அர7ாிைம தாகியவ

டராதித$ (கி.
கி.பி.
பி. 949949-957): இவ4& '%ப*ட வனான இராசாதி2த

க

எ

ப*டய 'தDயவ%ைற

ெவ

ெறா# மைனவி: இ#1தன. இ)ேசாழ

ற ெதா

, ஒரளK ெவ%றி: ெப%றா

எ

ைட நா*ைட ைகப%ற
நிைனக இட'

5.[1]
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க

டராதி2த

. இவேன சிதபர2ைத க91/ தி#விைசபா

சிற1த சிவபத

பா<யவனாத3 ேவ

5. அபாவி3 பரா1தக

, ேபரபல2ைத ெபா

ெவ

அ1தபாவி3 த
Fறி:ளா

ப/ &றிபிடப*5ள/. இவ

(உைறQ ேவ1த

ைன ேகாழிேவ1த

வடகைரயி3 உள தி#மழபா< எ

க3ெதாைலவி3 உள ‘க

), தEைச ேகா

மைனவியாரான ெசபிய

4 தல2தி%& ேம%ேக ஒ#
ற நகர இவ

மாேதவியா சிற1த ைசவ ெப

ஆ*சியிA உயிேரா5 இ#1தவ; த கணவ

பல, 71தர ேசாழ

எ

ஒ# க3ெவ*5 F கிற/.

டராதி2த ச/ேவதிமகல’ எ

அைம2தேத ஆ&.

இராசராச

எ

< நா*ைட: ஈழ2ைத:

. இவைன ேம%& எ01த#ளிய ேதவ எ

ெகாளிட2தி

இவ

ேவ,1தா

பா

, மக

மணியா. இவ

, ம#மகளா

'தDய எ3லாராA பாரா*டப*டவ. இவ ேதவாரபாட3

ெப% ள பல ேகாவி3கைள க%ேகாவி3க ஆகின; பல ேகாவி3க*& ஆைட
அணிக ெவளி பா2திரக 'தDயன அளி2தன; பல ேகாவி3க*&

நிலகைள2 தானமாக வி*டன. இஙன இவ ெச,/ள தி#பணிக மிக

பலவா&. அவ%ைற இ தி ப&தியி3 ‘ேசாழ ேகாவி% பணிக’ எ

4

தைலபி3 விளகமாக காணலா.
அாிசய$ (கி.
கி.பி.
பி. 956 - 957) : இவ

ம/ரா1தக
ெப%றா

க

டராதி2த

&ழ1ைதயாக இ#1ததா3, இவ

; ஆயி

ப*ட ெப%றவ

, 7#கிய ஆ*சி ெப%

. இவ4& மைனவிய பல உ

தி#பணிக ெச,தன. 8ம
எ

இற1தா

ஆதி2த

ப*ட

‘பரேகசாி’ எ

4

டகால இ#1/ பல

8ம

’எ

, இற1த த

மக

4 சி%றரச

ேம3 பா<& அ#கி3 உள ஆ% ா எ

.[2] அ1த இட2தி3 'த3 இராசராச

மக

5. அவ# 8ம

4 இ#வ# நீ

பளிபைட (ேகாவி3) க*<யதாக க3ெவ*ெடா

ெதா

. இவ

&1தMைவயா கீைழ) சாLகிய 8ம

ப சில, அMவைமயா ‘அைரய
ப சில. அாிEசய

டராதி2த

தைமய4& பி

மைற1தவ

&1தMைவயா, ேகாைத பிரா*<யா எ

எ

த

தபி. க

'

மக

4 இட2தி3

ேனா&

F கிற/.[3] அாிEசய

ைட நா*ைட ைகப%  'ய%சியி3 ஈ5ப*5 ேபா நிக92தி, உயி

இழ1தன

ேபாA! ‘இவ

பைகவராகிய கா*5&2 தீைய ஒ2தவ

’எ
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தி#வாலகா*5 ப*டய பகதலா3, இவ

ெதளிவாகிற/. இவ

ஒேர ஆ

; இராசேகசாி எ

மகளான க3யாணி& பிற1தவ
இவ
எ

‘ம/ைர ெகா

அாிEசய

ட இராசேகசாி’ எனப*டா

பககி

. இMவரச

ப*ட ெப%ற/,

. ேசZ

<யைன எதி2தா

டா

மகனான இர

, 8ர பா

டா ஆதி2த

<ய4ட

<ய

தைல ெகா

ட ஆதி2த

ேசZாி3 நட1த ேபா#& பி

விைளயா<னா

பா

’எ

_ட

ப*டய

பவ

<யைன கா*<%& &மா

ேபாாி*ட ெகா5பாL)

பா

<ய நா*<%& பைடெயா5

விர*<னா

/ைணயாக வ1த இலைக பைடகைள2 தாகி ெகா
றா

8ரபா

’எ

Fறி:ள/.

, ேசாழ பக3 நி

சி%றரசனான ‘பரா1தக சிறிய ேவளா’ எ
ெச

சி வனாக இ#1/, ேபாாி3

ற/.[4] இ)ெசயைல மிைகப52திேய தி#வாலகா*5) ெசேப5

‘8ரபா

; 8ர பா

<ய%&2

ேட இலைக&

; அ& க5ேபா ெச,/, ேபாகள2தி3 கி.பி.959 -இ3 ம<1தா

.[5]

<யைன எதி2த ஆதி2த காிகால4& உ /ைணயாக இ#1தவ சில.

அவ# '%Fறிய ேவளா. ஒ#வ
சி%றரச

ம%ெறா#வ

. ‘தி விகிரம ேகசாி’ எ

ஆதி2தவம

(ஆதி2த

னவ ேசாழ அரச

?) உட

க3ெவ*5 F கிற/. இவ4ைடய மக இ#வ& ‘பரா1தக

’எ

4 ெபயக இடெப%றி#1தைத: ேநாக, ேசாழ ம

ெகா5பாL) சி%றரசாிட ெப

ெகா52/ ெகா

உளைக ெந3Dகனி ேபால விளகமாத3 கா
விகிரமேகசாி ப3லவைன ெவ

வ3லப

4 ெகா5பாL)

. இவ4& க%றளி பிரா*<யா, வர&ண ெப#மானா

4 மைனவிய இ#1தன. இவ# பி

பிற1தவ எ

இர

;

4 ப*ட உைடயவ

4 இட2தி% க5ேபா நட1த/. ெச1நீ ஆறாக ஓ<ய/; பல யாைனக

கல1/ ெகா

எ

ப/

; ைவ/பராய

மக

<ய நா*ைட2 தனி2/ ஆ*சி ெச,/வ1த 8ரபா

ம<1தன. பரா1தக

ெச

எ

.

5 அரசனாக இ#1/ இற1தா

டா பரா"தக$ (கி.
கி.பி.
பி.956956-973): இவ

இர

பா

ேபா2திற ெப%றவ

(இரா*<ரFட அரச

டா பரா1தக

த

க.

றதாக க3ெவ*5 ஒ

)எ

றி#2த3 ேவ

5 வ1தன எ

5 எ

ப/

ன

F கிற/. அ)ெசா3

அறிஞ அைறவ.

த1ைத, ெபாிய தாைத இவகைள பி

ப%றி2

,
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ெதா

ைட நா*ைட ைகப52த 'ய

ஈ5ப*டானாத3 ேவ
க3ெவ*5க ெதா

5. இபரா1தக

றா

. அ'ய%சியி3 விகிரம ேகசாி:

, ஆதி2த காிகால

இவத

ைட நா*<3 மி&தியாக கிைடபைத:,

றா

கி#-ண4ைடய க3ெவ*5க &ைற1/ காண படைல: ேநாக,
'த%பரா1தக

இ தி கால2தி3 இழ1த ெதா

ைட ம

டல அவ

இைடவிடா 'ய%சியா3 சிறி/ சிறிதாக ைகப%ற ப*5 வ1த/ எ
ெதாிகிற/. இர

அர

.[6] இதனா3, இவ

ஆ*சி& மீ

கணவ4ட

உட

ைட நா5 ேசாழ

ப/ விள&கிறத

ேறா?

மைனவிய# &றிபிட2 தகவ இ#வ. இவேர த

க*ைட ஏறின.[7] இவ இற1தெபா0/ இராசராச

&ழ1ைதயாக இ#1தா

எ

தி#ேகாவTாி3 உள 'த3 இராராச

உண2/கிற/. ம%றவ ேசர
, இராசராச

கால2தி%றா

இ#1த

ப/

மாளிைக2 /Eசிய ேதவ’

கால2தி3 '02 ெதா

5 உ*ப*5வி*ட/ எ

டா பரா1தக

காிகால

காEசிர2தி3 தனெக

; அதனா3 ‘ெபா

மைனயி3 இற1தா

எனப*டா

இர

டா பரா1தக

மரபினன/

மாேதவியா.[8] வானவ

, &1தMைவ எ

8ரேசாழிய எ

4 மக

க3ெவ*5

மாேதவியா& ஆதி2த

வ இ#1தன. இேபரரச

4 இலகண B3 2தமி2திர எ

பவரா%

ெச,யப*ட/.[9] &1தMைவயா ெப%ேறா ப<மகைள2 தEசாZ ெபாிய
ேகாவிD3 எ01த#Lவி2தா.[10]
ஆதித காிகால$ (கி.
கி.பி.
பி. 956 - 969) : இவ

த1ைத& உதவியாக இ#1தன

காரணமாக இ#1தா

. இர

ெகாைல ெச,யப*டா
உ2தம ேசாழ
நா*ைட ஆ
ஆனா

, பி

; அவ4& பி

ெபறேவ

இயலாெத

<யவ

. அவ

ஆ

; ஆயி4

<ல

ெபயரா3 பல க3ெவ*5க ெவளிவர

டா பரா1தக

உயி#ட

.[11] இத%& காரண எ

(ம/ரா1தக

டா

;த

ப*ட ெப%

இ#1த ெபா0ேத இவ

ன? க

டராதி2த

மகனான

) தக வயதைடயாததா3, சி%றபனான அாிEசய

ன அவ

மகனான இர

டா பரா1தக

அரச

ெப# 8ரனான ஆதி2த காிகாலேன ப*ட
ப*ட ெப%றா3 தா

பைத அறி1த ம/ரா1தக

த

வா9நாளி3 அரசனாத3

(ஆதி2தன/ சி%றப

W9)சியா3 ஆதி2தைன ெகாைல ெச,/வி*டா

) ஏேதா ஒ#

. ேசாணா*5 &<க

ஆதி2த4&2 தபியான அ#ெமாழி2 ேதவைனேய (இராசராசைன) ப*ட
ஏ%&மா

R

<ன. ஆயி4 இராசராச

அத%& இணகவி3ைல; த
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; அவைன

சி%றனான ம/ரா1தக4& நாடாள வி#ப இ#1தைத அறி1தா
அரசனாகினா

கவனி2/ வ1தா

; தா

ெசயைல) ெச,தா

அவ4& அடகிய இளவரசனாக இ#1/ நா*ைட

. அவ4& பி

தாேன அரசனாவ

.[12]

உதம ேசாழ$ - மரா"தக$ (கிபி 969 - 986) : இவ
அர7 க*<3 ஏ வத%& '

எ

க

ேப காEசி வைர:ள ெதா

4 ஒப1தப< இ)

டராதி2த

ைடம

. இவ

மக

டல ேசாழ

ஆ*சி&*ப*5 வி*ட/. ஆதி2த காிகால4ைடய க3ெவ*5க உ2தரேமX,
காEசிர, தேகால, தி#வ

ணாமைல 'தDய இடகளி3 மி&தியாக

கிைட2/ளன. இ க3ெவ*5க நிலவி%பைன, அற)ெசய3, தி#பணி, அரசிய3
ெதாடபானைவயாக காணகிட2தD

நா*<3 அைமதி உ

டாகி வி*டெத

, ஆதி2த

கால2திேலேய ெதா

பைத அறியலா. உ2தம ேசாழ

க3ெவ*5க பலK ெசேப5 ஒ# ெதா&தி: கிைட2/ளன. இவ

எ

. ெபயாி

4 ப*ட ெப%றவ

க3ெவ*5க எ3லா இவ
ஆரா,)சியாள /ணிகி

றி ‘பரேகசாி’ எ

கால2தனேவ எ

ெகா

ேசாழ

&

பரேகசாி

க ெகா

5

5ள

கால2த/ேவ

கிைட2த/. அத

றன, ந5வி3 ஒ# D உ*கா1/

5 வலற'ள மீைன ேநா&கிற/. நாணய2ைத) 7%றிA உ2தம

ெபய கிர1த எ02/களி% &றிகப*5ள/. அெபா%கா7 40 'த3 60

றிமணி நிைற:ள/ எ

Fறி:ளா.[13]

அரசிய : உ2தம ேசாழ

ந

சில சா

கால2ததான ெபா%கா7 ஒ

இ#றகL ஒ#ப<2தாகேவ இ#கி

கால2திய

ப/ ம*5ேம ெகா

றன. ேசாழ நாணயகளி3 இவ

பைழைமயானதா&. இவ

ைட

& உணரலா. இத

கால2தி3 அபலவ

நாணய ஆரா,)சியாளரான எDய*

ெசேப*52 ெதா&தியா3 அகால அரசிய3 'ைறைய

விளக ‘அரசிய3’ எ

ப0Z நக

அரசியD3 ேவைல பா2/ வ1தா

எ

4 ப&தியி% Fறப5. இவ

4 உயதர அAவலாள

. அவ

&வலாள (ேகாலா) எ

ேசாழ

ற ஊாின

ெகாளிட கைரயி3 அபரா% பாடெப%ற விைசய மகல பழேகாவிைல
க%ெகா

எ

5 /பி2தவ

. உ2தம ேசாழ

அவ4& ‘விகிரம ேசாழ மாராய’

4 ப*ட2ைத அளி2/ ெப#ைம ப52தினா

‘விகிரம ேசாழ

’எ

4 ெபயைர: ெப%றி#1தா

. இதனா3 உ2தம ேசாழ
எ

ப/ ெவளியாகிற/.

;
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அMவAவலாள

இராசராச

‘இராசராச ப3லவராய

கால2தி3 ‘''<) ேசாழமாராய’ எனK

’ எனK அைழகப*டா

.

உதம ேசாழ$ /'ப : உ2தமேசாழ%& மைனவிய பல இ#1தன. அ# தான ெதாகி, மழபா< ெத

ப*ட

வி0பைரய

னவ

மகளா, ப0ேவ*ட ைரய

மாேதவியா, வானவ

மகளா &றிபிட2 தகவ.

இMைவவ# ேச1/ த மாமியாரான ெசபிய
சைனகாக) ெசபிய

ெகா52தன எ

ெசாரைபயா’ (க

F கிற/.[14] ப*ட2/ அரசியா ‘உர2தாய
பவ. இவ ‘அகமாேதவியா’ எ

னட ெபய) எ

உ2தம ேசாழ4& எ2/ைண மக இ#1தன எ
டராதி2த எ

காணப5கிற/. அவ

மாேதவி’ எ

4

ேகாவிAேக பல தானகைள) ெச,தன. இதனா3

இமரபின அெப#மா*<யிட ைவ2தி#1த அ
க

2த

மைனவிய அைனவ# த மாமியா

ட (தEசாZ ேகா*ட2தி3 உள) ‘ெசபிய

சி% ாாி3 உள சிவ

ம/ரா1தக

‘

 அைழகப*டன. இவ ‘திாிவன[15]மகாேதவியா’

 ெபய ெப%றன. உ2தம ேசாழ

ெபய ெகா

மாேதவியார/ பிற1த நா

மாேதவி (கிராம)யி3 உள அைவயாாிட கா7

க3ெவ*5 ஒ

ந பிரா*<யா’ எ
எ

மாேதவியா,

பவ

இராசராச

ஒ#வ

ந

& விள&கிறத

ேறா?

ப/ ெதாியவி3ைல. ஆயி

ெபய ம*5 க3ெவ*5களி3

,

ஆ*சியி3 ேகாவி3கைள ேம%பா2/ வ1தா

.

இ/கா  Fறெப%ற அரச அைனவ# மிக) 7#கிய கால எ3ைல& இ#1/
மைற1ேதா ஆவ. இவகள/ ெப# 'ய%சியா3 ெதா

மீ*கப*ட/. பா
பி

-----------

ஆவ

டல

<ய நா5 ேசாழரா*சியி% ேசகபடவி3ைல. இவக*&

வ1த இராசராச ேசாழேன ேசாழ ேபரரச

ேபரரச

ைட ம

.

விாிவாகி நிைல ெபற) ெச,த

[1]. K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’, Vol. I. pp. 182-184
[2]. 537 of 1920.

[4]. E.I. Vol. 22. Ieyden Grant, 25, 28.

[3]. S.I.I. Vol.3. No. 17.

[5]. 302 of 1908.

[6]. S.I.I. Vol. 3, p.288.

[7]. 236 of 1902.

[9]. ‘Cholas’ Vol. 190. 4.

[10]. S.I.I. Vol II, Part 1, pp.69-70.

[8]. இவ ெபயரா3 அைம1த ஊேர இ
[11]. 577 of 1920.

‘ேசமாேதவி’ என வழ&கிற/.

[12]. Thiruvalangadu plates, S.I.I. iii.
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[13]. Vide his ‘coins of Southern India’ p. 132, No. 151.
[14]. 494 of 1925.

[15]. /ைவைய அ52/ள ‘திாிவைன’ எ

ெபயரா%றா

அைமகப*டெத

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

4 சி% ா பழகால2தி3 இவ

F வ.

2.5. 4தலா இராசராச$ (கி.
கி.பி.
பி. 985 - 1014)

இராசராச$ பிற"த நா:
நா: 71தரேசாழனாகிய இர

மாேதவி& பிற1தவ

டா பரா1தக4& வானவ
. இவ

இராச ேகசாி 'தலா இராசராச

திக 25-ஆ நா அர7 க*<3 ஏறினா

கி.பி. 985 W

,[1] தEைச இராசராேச)சர2தி3

‘உைடயா இராசராச ேதவ தி#)சதய2 தி#விழா’ எனK, தி#ைவயா%

உேலாகமாேத8)சர2தி3 ‘உைடயா திக சதய விழா’ எனK, ெசக%ப*52
தி#விட1ைத வராக ெப#மா

ேகாவிD3, யா

5ேதா  ஆவணி2 திக

சதயநா ெதா*5, ‘இராசராச

தி#விழா’ என ஏ0நா நட1த/ எனK, வ#

க3ெவ*5கைள ேநாக, இவ

பிற1த நா சதயநா எ

ேசரநா*52 தி#ந1தி கைர எ

4 ஊாி3 உள சிவ

ப/ ெதாிகிற/.

ேகாவிA&2 த

நாளாகிய ஐபசி மாத) சதயநாளி3 தி#விழா நட2த%காக ‘'*ட’ எ
அளி2தன

எ

4 ஊைர

பைத அ&ள க3ெவ*5 அறிவி2தலா3, இராசராச

திக சதயநாளி% பிற1தவ

எ

ப/ ெதளிவாகி/.இெப#மா

தி#வாலகா*5) ெசேப5க அழகாக) சிறபி2/ளன.
இவன சிற:
சிற: விசயாலய%& பி

அைம2/ நிைலெபற) ெச,த ேபரரச

ேபரர7 ஏற&ைறய இர

5 B%றா

பிற1த

ஐபசி2

பிறைப2

வ1த ேசாழகளி% ேசாழ ேபரரைச ந
இராசராசேன ஆவ

. இவ

5க நிைல:%றி#1த/ எனி

அ<பைட எMவளK உ தி வா,1ததாக இ#1தி#2த3 ேவ

உ

கன

டாகிய

, இவ

5! இராசராச

இ*ட
த

த1ைதயிட2/ பிற& சி%றபனிட2/ இ#1/ அரசிய3 அைமகைள அழ&ற
அறி1தி#1தா
ேபரரைச உ

ெப%ற பி

; தா

ப*ட ஏ%ற பிற& இ

டா&த3 ேவ

5 எ

'

னி

ன ேவைலகைள) ெச,/ ேசாழ

னேம தி*ட ெச,தி#1தா

ன அ2தி*ட2ைத) ெசMவேன நிைறேவ%றி ெவ%றி க

ஆ*சி கால2திேலேய இவ

த

டவ

ைம1தனான இராேச1திரைன ெப#

8ரனாகிவி*டைம பாரா*ட%பால/. அதனால

ேறா, அெப#மா

; ப*ட

. இவன/

கட%பைட
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ெசA2தி கடார ைகெகா

வரலா%றி3 ‘ெபா%கால’ எ

நடன, இைச, இலகிய இ

கால2தி%றா

டா

! இராசராச

ஆ

ட காலேம ேசாழ

னலா. இவன/ ஆ*சியி3 ஒவிய, சி%ப, நாடக,
ன பிறKந

&வளர2 தைலப*டன, இவ

ேதவார2 தி#'ைறக நாெட& பரவின, ைசவ சமய ெவள

நாெட& பர1/ மக உள2ைத ெகாைள ெகா

உ

டாக ெப#பைட திர*<யவ

நிைன2தன யாK தைடயி

ட/. ேசாழ ேபரரைச
; அபைட இவ

இராசராசேன ஆவ

றி) ெச,/வ1த/ பாரா*ட%பால/. அரசிய3

. நாகாிக மி&1த

அைமைப2 திடமாக அைம2தவ4 இராசராசேன ஆவ

இகால அரசிய3 அைமபி%& இராசராச

அரசிய3 அைமபி%& எளளK

ேவ பா<3ைல. இரா*<ரFட பைடெய5பா3 /

%ற ேசாழநா5 இராசராச

கால2தி3 கி#-ைணயா வைர பரவிய/; ேம%ேக அரபிகட3 வைர பரவிய/;

ெத%ேக இலைக வைர பரவிய/ எனி

இராசராச

ேபா2திறைன எ

ெனன

க9வ/! இெப#ேவைலைய) ெச,ய இவ4& இ#1த சாதனகைளவிட

ெப#ைம ெப%ற/ இவன/ தி#K#வேம எ

க

டவ உள2ைத ஆக2தகதாக இ#1தி#2த3 ேவ

தி#K#வ' ேகாெப#1ேதவியி
தி#விசTேகாவிD3 இ#கி
ப

ன3 மிைகயாேமா? இவன/ தி#K#வ

ப*ட அறிKைடயவ

உைடயவ

; ேபரரைச உ

ேசாழ வரலா%ைற இ
ஆவ

. எப<?

5. இவ4ைடய

தி#K#வ' சிைல வ<வி3

, இராசராச

றன. 7#க Fறி

; சிற1த ேபா2ெதாழிD3 வ3லவ

அரசியD%

; சிற1த சமயப%

டா& த&தி '%  ெபா#1த ெப%றவ

நா அறி1/ இ

ற வழிவ&2தவ

ெமAகீதி : ‘இ)ேசாழ%& '%ப*ட ப3லவ, பா

எனலா.

இேபரறிஞேன

<ய ப*டயகL

க3ெவ*5கL பல கிைட2/ளன. அவ%றி3 அரசமர Fறப*<#&.

அ1த1த அரச

சிற) சிறிதளேவ Fறப*<#&; '%  Fறப*<ரா/:

விளகமாகK &றிகப*<ரா/. இ'ைறையேய விசயாலய

பி

ப%றி வ1தன. ஆனா3, இராசாச

தன/ ஆ*சியா

இ1த 'ைறைய அ<ேயா5 மா%றிவி*டா

5களி3 'ைறேய நைடெப%ற ேபா) ெசய3கைள 'ைறேய

ெவளிவ1த க3ெவ*5களி3 'ைறப< &றி2/ வரலானா

F ேவா: இராசராச
ெவ%றிேய இவ

ேபா இர

வழி வ1தவ#

. சா

றாக ஒ

'தD3 கா1த`) சாைலயி3 கல அ 2தா

க3ெவ*5களி3 'த3 இட ெப%ற/. இத

டா இடெப%ற/. இப<ேய ஒ

&றிக ப*டன. இஙண இெபாிேயா

ற

பி

ஒ

பி

. இ1த

ன) ெச,த

றாக 'ைறப<

ஒ0&ெபற &றி2தைவேய பி%கால

;
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அரசராA பி

ப%றப*டன. அ&றிகேள இ

உ /ைண ெச,கி

ேசாழ வரலா% &

றன. ப*டய அ3ல/ க3ெவ*5&2 ெதாடகமாக ஒ#

. ‘இஃ/ இவன/ ப*டய

ெதாடைர அழகாக அைம2தவ4 இராசராசேன ஆவ
அ3ல/ க3ெவ*5’ எ

அ/ ‘தி#மக ேபால...’ எ

எளிதி3 Fறிவிட2 தகவா

க3ெவ*5 ப*டய' ேவ

பதா&. இவன/ 8ரமகனான இராேச1திர
ெதாடக உைடயைவ. இஙனேம பி

ப*டயகL க3ெவ*5கL ேவ ேவ

ெதாடக ெகா

ஒ0& 'ைறைய அைம2த இேபரரசனி

அறிவா%றைல எ

பாரா*5வ/!

-2ற நா'க:
நா'க: இராசராச
ெதா

அ2 ெதாடக இ#கிற/.
வ1தா

டைவ. இ2தைகய
ெனன

ப*ட ெப%ற கால2தி3 ேசாழ அர7 வடகி3

ைடநா5வைர: ெத%கி3 பா

<யநா*5 வட எ3ைல வைர:ேம பரவி

இ#1த/. எனேவ, வடேக கீைழ) சாLகிய ஆ*சி ெந3T வைர பரவியி#1த/;
ெத%ேக பா

<யநா5 தனி2/ இ#1த/; ேம%ேக ேசர நா5 ககநா5, &ட&,

[ளபபா<, த<ைகபா<, ேம3 கட%கைர நா5 'தDயன தனி2தனி)சி%றர7களாக
இ#1தன. வடேம%ேக இரா*<ரFடைர அழி2/ திய ேபரரைச இர*டபா<யி3

அைம2த ேமைல) சாLகிய ஆ

ஆ

5 வ1தன. இலைகயி3 ஐ1தா மகி1த

.

5வ1தா

ேசர பா

%யட$ ேபா : இராசராச

நா

5க, த

ேசர நா*<% பைடெய52த ஆ
கா

நா*<

மீ/ ெச

ெபயெகா

5 கி.பி. 985, இவ

ப*ட ெப%ற ஆ

5 கி.பி.989.எனேவ இவ

ஏற2தாழ

பைடைய ெப#&வதி% ெசலவழி2தா

ற பைட&2 தைலைம 

ட இராேச1திர ேசாழேன ஆவ

டவ

, பEசவ

எனலா. ேசர

மாராய

எ

4

. மைலநா5, அைடத%& அாியதா,

மைல: கடA &9தர பர7ராமனா3 அைமகப*டெத

தி#வாலகா*5)

ெசேப5 ெசகிற/. இமைல நா*52 /ைற'க ப*<னமான கா1த`)
சாைலயி3 ேபா நட1த/. அேபாாி3 ேசர4 பா

எதி2தன. பா

<ய

அமரசக

தி#வ< (கி.பி. 978-1036) எ

இராசராசன/ 4ஆ ஆ

பவ

எ

பவ

;[2] ேசர

பா.கர ரவிவம

.[3] ேபாாி3 ேசாழபைட ெவ%றி ெப%ற/.

5 க3ெவ*5 ‘கா1த`) சாைலயி3 கல அ 2த#ளி’

என &றிபதா3,[4] இராசராச
அழி2தவ

எ

<ய4 ேச1/ ேசாழைர

கா1த`ாி3 இ#1த ேசர மரகலகைள

ப/ லனாகிற/. ஆயி4, கி.பி 993 'தேல இராசராச
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க3ெவ*5க ேசர நா*<A பா

நா5கைள: ெவ
நி வ நா

ெவ

கா

ேசாழ ஆ*சிைய அ& உ

5க ஆகி இ#2த3 ேவ

ற இராசராச

ெச,தா

எ

அ1நா*<3, தா

ப/ '

ஒட)ெச,தா

; விழிஞ எ

ம

பா

<ய நா*ைட '0வ/ ெவ

எ

அ3ல/ ெகா

ெச

அடகி ஆ

ேறா?

அழி2தா

'

<ய

டா

எ

ப/ ெவளிைட

ப/ &ட& நாடா&. அ1நா*<3 உதைக
த

Rதைன &டமைல

. அவைன &டமைல நா*டரச

றனேனா லபடவி3ைல. இராசராச

, உதைகைய அைடய 18 கா5க தா

றா

.

<யைன

4 வி#/ெபய இ#2தலாA,

மி&1த இடமாக இ#1த/. இராசராச

நா*<%& அ4பினா

டா

பா

க3ெவ*5க இ#2தலாA, பா

மைல நா0' ேபா : &டமைல நா5 எ
ப/ அர

மாராய

டல என வழக ெப%றைமயாA, இராசராச

மைலேபா3 விள&கிறத

எ

ேறா? பEசவ

டாட ஏ%பா5

4 /ைற'க2ைத ைகெகா

< நா*<% ப%பல இட2/ இவ

டல 'இராசராச ம

ப/ ெதாிகிற/. ேசர நா*ைட

பிற1தநாைள ெகா

ன பராகிரம

5

டாகி அரசிய3 அைமதிைய

5 எ

னேம Fறப*டத

இராசராச4&2 ெத
பா

<ய நா*<A காண கிைட2தலா3, இர

&டமைலநா*ைட ைகப%றினா

<னா

சிைற ெச,தனேனா,

அ& பைடெய52/)

; காவ3மி&1த உதைகைய

. இ)ெசய3 கி.பி. 1008 - &) சிறி/

நைடெப%றதா&. இேபாைர ப%றிய &றிக கDக2/ பரணியிA

வ உலாவிA காணலா. இபைடெய5பி3 தைலைம 

தாைன2தைலவ

நா*ைட ஆ

டவ

இராேச1திர
மீனிசா எ

ேபாA![5] இபைடெய5பி

பவ

மீனிசா, ேபாாி3 திறபட நட1/ெகா

ட

ேபா/ &டமைல

. ேபா நட1த இட பனேசாேக எ
டதா3, அவ

8ர2ைத பாரா*<ய

இராசராச

, அவ4&) ச2திாிய சிகாமணி ெகாகாவா

மாளவி எ

4 ஊைர ந

ெகாைடயாக ெகா52தா

ெகால,
ெகால, ேம2கைர நா'க : இராேச1திர

ப/.

.[6]

எ

பிற& ெகா3ல2தி

ற ப*ட W*<,

,

மீ/ ெச

ெகா3ல, ெகா3ல நா5, ெகா5ேகாL 'தDய ப&திகளி3 இ#1த சி%றரசைர
ெவ
மீ

ேமைல கட%கைர நா*ைட: ைகப%றி, எ& ெப#ெவ%றி பி
டா

. இMெவ%றிக*& பி

வி#/ெபய ெப%றா

.

இராசராச

‘கீ2தி பராகிரம ேசாழ

’எ

ெதாடர
4
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க(கபா% : ககபா< எ
எ

ப/ ைமWாி

ெப# ப&தியா&. தைலநகர தைலகா5

ப/. இவக ேசாழ ேபரரைச எதி2/ நி

B%றா

5களாக ககபா<ைய ஆ

அடகியவ. இராசராச

ககபா<யி3 [ைழ1தா

றவ; ப3லவ கால 'தேல பல

5 வ1தவ. [ளப எ

பவ இவக*&

ெகா& நா*<D#1/ காவிாிைய2 தா

; 'தD3 த<ைகபா<ைய ைகெகா

ககபா<ைய: ைகப%றினா
Cளபபா%
Cளபபா% : [ளபபா< எ

.[7]

<

டா

;

ப/ ைமWைர)ேச1த /F, சி2த3 /க

ேகா*டகL, ெபகL ேகாலா, ெப3லாாி ேகா*டகL ேச1த
நிலபரபா&. இதைன ஆ

டவ [ளப ப3லவ எ

ேசல, வட ஆகா5 ேகா*டகளி
இராசராச

வடப&தி: ேச1தி#1த/.[8] இ1நில ப&தி

ேபரரசி% கல1/வி*ட பிற&, [ளப ப3லவ சி%றரசராகK ேசாழ

அரசிய3 அAவலாளராகK இ#கலாயின. ஐயப

எ

பவ

பவ. இவரா*சியி3

த<ைகபா<யி

இ#1/ ஆ

5 வ1தா

மகனான க

னராச

ஒ# ப&திைய இராசராச%& அடகிய சி%றரசனாக

: ‘ெநாளபாதி ராச

’எ

பவ

இராச ராச

தைலவனாக இ#1தா

. ‘ெநாளபாதி ராச

ெதD(க நா' : ெதா

ைட நா*<%& வடேக கீைழ)சாLகிய ஆ*சி ெந3T

ஒ#வ

இ#1தா

.

வைர பரவியி#1த/. கி#-ைணயா

சீ*Dநா5, பாகிநா5 எ

ேச1த பரம

மழபா<யா எ

ெசாரைபய

'த3 வடெப

4 ''<)ேசாழ

. அ2தைலவ

அ1நா5கைள) ேசாழ ேபரரசி3 ேச2தா

ஆ5கைள: பிற ெபா#கைள: ைக ெகா
க3ெவ*ெடா

ைணயா

ெபய ெப%றி#1த/. இராசராச

ெப#பைடேயா5 அ& அ4பின

ெவ

’எ

தாைன2

எ

]ம

ஆன /ைர அரச

வைர இ#1த நா5

கா#&<ைய)

ற ேசைன2 தைலவைன
எ

4 அரசைன

ம1ைத ம1ைதயாக

5 மீ

டா

எ

காEசிர

F கிற/.[9] ெந3T ேகா*ட2ைத) ேச1த ெர*<

பாைளய2/ க3ெவ*<3 இராசராசன/ 8ஆ ஆ*சி ஆ

அவன/ சி%றரச

4 சி%றரச

ைட &றிபி*5

அ3ல/ அரசிய3 அAவலாளனான ''< ைவ/ப மகாராச

எ

பவ

தான ெச,த ெச,தி &றிபிடப*5ள/.[10]
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கீைழ, சா8கிய நா' : இராசராச

கால2தி3 கீைழ) சாLகிய நா5

ெப#&ழப2தி3 இ#1த/. அ1நா5 கி#-ைண, ேகாதாவாியா க*&

இைடப*ட/. அ1நா*5 அரசமரபின# இர
ஒ#வ நா*ைடவி*5 விர*ட 'ய

எ

பவ

ஒ# க*சியின

வி*டன. ஏற2தாழ 27 ஆ

5 கிைளயின ேதா

றி ஒ#வைர

றன.நா5 கலக2தி%& உ*ப*ட/. சதிவம

. அவைன ம%ெறா# க*சியின நா*ைடவி*5 விர*<
5க சதிவம

மரபின நா*ைட ஆள இடமி

றி2

தவி2தன. இேபாரா*ட கி.பி. 925-D#1/ நட1/வ1தெதனி4, உ)சநிைல
ெப%ற/ இராசராச

கால2திேல ஆ&. சதிவம

இராசராசைன) சர

அைட1தா

மரபின அர7&ாிய

&<யின. இள&<யின நா*ைட கவ1/ ஆ

டன. சதிவம

. ஏற2தாழ கி.பி. 999-இ3 இராசராச
. சதிவம

நா*ைட ைகப%றி) சதிவமைன அரசனாகின

2த

ேவகி

ேசாழ4&

அடகிய சி%றரசனாக- ஆனா3 தனி அரசனாக இ#1/ ேவகி நா*ைட

ஆ

5வ1தா

. இவ

இளவலான விமலாதி2த4& இராசராச
.[11] இMவிர

&1தMைவைய மண ெச,/ ெகா52தா
சாLகிய நா5 ேசாழ ேபரரசி
மர ேசாழமரட

ஒ

5 ெசய3களாA கீைழ)

ப*5வி*ட/; ேசாழ ேபரரசி%& வடகி3 அ)ச
ம#மகனான விமலாதி2த

க6(கநா' : இராசராச

கDக2ைத ெவ

மாமியா க*<ய ேகாவிA&2தான ெச,/ளா
தா

.[12]

தி#ைவயா%றி3 த

றதாக Fறி:ளா

ஒ

ைற நா*<னா

இ) ெச,திைய இராேச1திர

ெவ

’எ

றா

; ெவ

நட1தி#2த3 ேவ
ெசா

4 ெச,தி ெபாறிகப*5ள/. ஆயி
கால2தி%றா

ப/ மேக1திர மைலைய2 த

ட கDகநா5 ேபாA! இ& &றிபி*ட விமலாதி2த

---------

4

ஆ*சியி3 நட1ததாக அவ4ைடய க3ெவ*5க

5. &Aரத நா5 எ

ன) விமலாதி2த

எ

மேக1திரமைல உ)சியி3

Fறவி3ைல. ஆதD , இ பைடெய5 ெவ%றி: இராசராச
ெகா

. மேக1திர

5 க3ெவ*5க[13] கிைட2தன. அவ%றி3, ‘விமலாதி2த

&Tத நா*5 அரசைன இராேச1திர
ெவ%றி2/ர

மகளான

சிற1த உ பாக விளகிய/. கீைழ) சாLகிய

இ3லாெதாழி1த/. இராசராச

மைலயி3 இர

த

என2 தவறாக ெகா

5 வரலா

அக2ேத

சாLகிய ('

எ0திேனா# உ

[1]. Ep Ind. Vol. 9. p. 217.

[2]. Thiruvalangadu plates.

[4]. T.A.S. II. p.4.

[5]. Ep. Carnataka. Vol. 8, 125.

[3]. Travancore Archaeological States Vol.2, p. 31-32

5.

,
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[6]. 623 of (Appendix B).

[7]. Ind Ant, VII. 30, p. 109.

[8¨. Ep. Ind. VII. 10, p.87.

[9]. 79 of 1921.

[10]. Nellore Ins. No 239.

[11]. Ind. Ant. Vol. 14.p.52

[12]. 215 of 1894

[13]. 396,397, of 1896; Archaeological Survey of India, 1911-12, pp. 171-172.
ஈழ ம

ம

டல : கி.பி. 993-இ3 ெவளிவ1த க3ெவ*5களிேலேய இராசராச

டல2ைத ெவ

/ைணைய ெகா
ஆயி

ெகா

, இராசராச
5ெச

றைம &றிபிடப*5ள/. “இராம

5 பால க*< அ#பா5ப*5 இராவணைன ெகா
பால க*டாமேல பைடகைள கப3
”எ

றா

‘ேராஹண’ எ

ெத

.

. இதனா3 இவ

தி#வலாகா*5ப*டய பககி

கால2தி3 இலைகயி3 &ழப மி&தியாக இ#1த/. இலைக

அரசனான ஐ1தா மகி1த

ற/.

கிழகி3 இ#1த மைல அரைண:ைடய

4 இட2தி%&) ெச

வி*டா

. அ)ச1தப2தி3 இராசராச

வட இலைகைய ைகப%றி, அத%&[14] ''<) ேசாழ ம
ெபயாி*டா

லமாக

இலைக இைறவைன எாி& இைரயாகினா

இராமனி4 சிற1தவேன ஆவ
இராசராச

&ர&களி

ஈழ

.

டல எ

4

இபைடெய5பினா3 அ[ராதர அழிK%ற/. ெபாலந#வா ேசாழ தைலநகர

ஆன/; அ/ ‘ஜனநாத மகல’ எ
சிவ

ெகா

ேகாவி3 ஒ

ைற க*<னா

ெபய ெப%ற/; இராசராச

. இேகாவி3 7ைத, ெசக3 'தDயன

5 அ02தமாகK அழகாகK க*டப*ட/. 7%றிA மதிைல:ைடய

ேகாநகர2தி3 இேகாவி3 அழ&ற அைம1/ள/. இஃ/ இ

&

றா/ இ#2த3 விய&ாிய/.[15] தாழி &மர

பணியாள
ஒ

அ2தைல நகாி3

ஒ#வ

எழி3

4 ேசாழ அரசிய%

மாேதா*ட2தி3 (இராசராச ர2தி3), அழகிய ேகாவி3

ைற க*< ‘இராசரா ேச)சர’ என ெபயாி*டா

ெச,/ளா

எ

த

.[16] இராசராச

தா

; அத%& பல தானக

தEசாZாி%க*<ய ெபாிய ேகாவிA&

ஈழ2திD#1/ பண' இAைப பாA அ4ப ஏ%பா5 ெச,தி#1தா
ேமைல, சா8கிய : இர*டபா< எ

ப/ இரா*<ரFட அரசா

இ/ேவ ப3லவ கால2தி3 ேமைல)சாLகிய ஆ

.[17]

ட நிலப&தி.

ட நா5. கி.பி. 975-இ3
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இர*டைர வDெதாைல2/ மீ*5 ேமைல) சாLகிய த ப
நிைலநி 2தின. அவ# 'த3வ

ஆவ

. இேபரரச

Fறிெகா

டா

இர

டா ைதலப

கி.பி. 992-இ3 இராசராசைன ெவ

ேபாA இராசராச

ச2யா.ரய4ட

றதாக க3ெவ*5 ஒ

றி3

இராசராச4ட

எ

க3ெவ*5க &றிகி

ேபாகள2திD#1/ றகா*<ஓ<வி*டா
’ ஆனா

’எ

ேபாாி*டா

ேபாாி*5 அவன/ ெச3வ2ைத2 தEைச

ெபாிய ேகாவி3 க*ட) ெசலவழி2தா
‘க-டா.ரய

எனப*ட ஆகவம3ல

.[18] ஆனா3, இைத ப%றி விளக இ/கா  கிைட2தில/.

கி.பி. 992-& பிற& அரசனான ச2தியா.ரய

“ச2யா.ரய

ைட ேபரரைச

. அவ

தி#வாலகா*5 ப*டய பககி

றன.[19]

ற/.

ச2யா.ரய4ைடய தாவா (ெஹா*5) க3ெவ*5, (கி.பி.1005) “ேசாழ

மரகணியான இராசராச நி2தியவிேநாதன/ மகனான ேசாழ இராேச1திர
ேதாIா (]ச ேகா*ட2தி3 உள/) வைர வ1தா

வி2யாதர

லக /#கLட

வ1தா

; நா5 '0வைத: ெகாைள அ<2தா

&ழ1ைதக 'தDயவகைள ெகா

றா

இராேச1திரைன றகா*< ஒட)ெச,தா
இ&றிகளா3, 'தD3 ச2யா.ரய
எ

ப/ ெதாிகி

வடேக கி#-ைணயா

”எ

F கிற/.[20]

ேதா%றன

எ

ப/, பிற& ேசாழ

ப/ ச2யா.ரய

டெத

விள&ம

'த3, வடேம%ேக /கப2திைரயா

இ1தியா '0வைத: பி<2/ ஆ

ேறா? இவ%& '

டவ

ககபா<, ேவகி ம

மகனான ேபரா%ற3 பைட2த இராேச1திரைனேய மகா த
ேசாழநா*<

எ

'த3 ெத%ேக

ப/ ந

இஙன ேசாழ ேபரரைச உ

ஒ#வ# இல இல! இராசராச

ைவ2தி#1தா

பைடவD

றன. இ/கா  Fறிவ1த ெச,திகளா3, இராசராச

&மாி'ைன வைர, கிழகிA ேம%கிA கடைல எ3ைலகளாக

ெகா

; ெப

9

. தமிழைர ஒழி& ச2யா.ரய

அ1நா*ைட ஆள '<யாம3 தி#பிவி*டன எ
மிகவ

; அவ

&

டாகிேனா

டல இர

<%& த

டநாயகனாக

. இஙனெச,/ைவ2த பா/காவலா3, ேமைல) சாLகிய

மீ/ பைடெய5க Fடவி3ைல. ேமA, ேமைல சாLகிய

வடேக பரமார எ

4 மாLவநா*5 அரசரா3 அ<க< /

ப2தி%&

உளாயின. வடேக பரமாரராA ெத%ேக ேசாழராA சாLகிய அைட1த

இ

ன3க பலவா&.

க
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பழ"திE ப$னிராயிர:
ப$னிராயிர: இராசராச
பழ1தீK ப

னிராயிர'[21] ைகப%றின

ெவ%றி) சிறெப,திய இராசராச
ெதா

உ,ய ெகா

டா

. அத

. இஙன ெச

சயெகா

டல ‘சயெகா

ைட ம

அளி2தன

அைலகட3 ந5வி% பலகல ெசA2தி, '1நீ
ட ேசாழ

ட ேசாழ ம

. அ/'த3

எனப*டா

டல’ எனப*ட/. இராசராச

மைல (தி#க%&<) நாயனா& ெபா%ப*ட ஒ

ெபய 'சயெகா

’எ

டேசாழ

ேசாழர2தி%& அ#கி3 உள ஊ# ‘சயெகா
சி2றரச : ப0ேவ*டைரய க1த

மறவ

மரபி%றா

எ52தா

எ

'த%பரா1தக

ெப

ைற

ப/[22]. கைகெகா

ட

ட ேசாழர’ எனப*ட/.

பவ

.

ஒ# சி%றரச

இப0ேவ*டைரய கீ9 ப0Z. ேமலப0Zகைள ஆ

ெப

ற இட எ3லா

5வ1தவ. இவ

. அ/'த3 இமரபின ேசாழ&

ெகா5& உாிைம ெப%றி#1தன. இவக இராசராச4& கீ92

தமா*சி நட2திேனா ஆவ.[23] க1த

சி%றரச மரபின ஆ

ேமலப0Zாி3 தி#2ேதா*ட

; ந1தி ர2தி3 இ#1த வாி'ைறைய2 த

உைடயா& ேகாவி3 க*<னவ
ஊாிA ஏ%ப52தியவ

மறவ

.[24] வட ஆகா5 ேகா*ட2தி3 இலாடராய எ

5வ1தன. இவக பEசபா

டவ மைல எ

உைடயா 8ரேசாழ எ

ஒ#வ

4 இட2தி3

ஆ*சி ாி1ேதா ஆவ. இவ# உைடயா இலாடராய க9விபவ க
. அவ

ஒ#வ

மக

;த

கால2தவ

மைனவி ேவ

தான ெச,தவ

/கைர எ

பவ

5ேகாL& இணக ஒ# சமண பளி&2

4 ெபய#ைடய ைவ/பராய

மக

ந

னமராய எ

தி#வ3ல (வடஆகா5) ேகாவிA&2 தான ெச,/ளா

ெச,தா

. சLகி8ம

எ

எ

பவ

ட

. இவேன இராசராச

.[25] கடைப ேகா*ட2தி3 மகாராச பா<ைய ஆ

''< ைவ/ப மகாராச

4

பவ

5 வ1த

பவ

[26]. கி.பி. 993-இ3

ெர*<பாைனய ேகாவிA&2 தான
. அவ

ஒ# சி%றரச

மைனவி ‘விமய

வபைவ’ தி#ைவயா%  ேகாவிD3 விள&ைவக ெபா# உதவி ெச,தா.
அ) சி%றரச

எ1த ப&திைய ஆ

டவ

எ

ப/ விளகவி3ைல[27]. இஙன

சி%றரச பல ேசாழ ேபரரசி3 இ#1தன. மறவ
அரச
ஆவ

---------

ெத

. இவ

ஆகா5 ேகா*ட2தி3 ‘சைப’ எ

நரசிமவம

4 பாண

4மிட2த#கி3 இ#1தவ

அ1த இட2தி3 ஓ ஏாிைய ெவ*5வி2தா

[14]. S.I.I. Vol. No. 92.

எ

[15]. Archaeological Survey of Ceylon, 1906 pp. 17-27.

.[28]
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[16]. S.I.I. Vol 4, 616 of 1912

[17]. 618 of 1912

[18]. Ind Ant. Vol. S. p 17.

[19]. S.I.I. Vol. II. No. 1. 1.

[20]. Ep, Indica, Vol, 6, p.74 2.
[21]. மா3<M தீKகளி

அரச

Fற3 மர.

ைன ‘ப

த

[22]. S.I.I. Vol. 2. p. 312

[23]. 115 of 1895

[26]. S.I.I. Vol. 3. No. 52

[27]. 227 of 1894

[24]. 365, 367, 394 of 1924

[25] 4, 19 of 1890

[28]. 84, 86 of 1906

அரசிய அDவலாள : க3ெவ*5களி% க
அAவலாள இவராவ - மகா த

இராசராச

இராேச1திர
க

மகனான இராேச1திர
அ3ல

டராதி2த

ேபரதிகாாி ஆவ

கி#-ண

ட &றிபிட2தக அரசிய3

ட நாயக
எ

பிEசவ

ப ஆரா,)சியாள. ேவ
(ம/ரா1தக

ப. உ2தம ேசாழ

. இவேன தி#விைசபா பா<ய க

டன. பரம

பவ%ைற ெவ

இராம

எ

பவ

மழபா<யா எ

ேசனாதிபதி &ரவ

ற தாைன2 தைலவ
ஒ#வ

. இவ

. இவ

உலகள1தா

எ

பவ

எ

பவ

ஒ#வ

ஈராயிரவ

ப3லவைரய

தி#ைவய

சகரேதவ

கவனி2த ெப#1தரகார

த

ேவளா

சீ*D நா5,

&<ைய) ேச1தவ

டப2ைத: க*<யவ
. இவ

ஒ#வ

சில

. ேசனாதிபதி a

ஆவ

அம

ஆவ

. இவ4 ேம%ெசா
- ''<) ேசாழ

ஆவ

எ

பவ

[34]. இவ# கி#-ண

உ2தம ேசாழ

இ#1தன எ

சில அவ

) மகனான

டராதி2த எ

ஆவ

. இவ

[30].

‘இராசராச மகாராச

[31], உலகளவி2த தி#வ<க

எ

பவ

[33], ேகாலாைர ஆ

அரசிய3 வ#வாைய

ட கக மரபினனான

ஒ உயதர அAவலாளனாக இ#1தா

இராம

, ம/ரா1தக

, ஈராயிரவ

ேவ1த ேவளா

ப[35]. ‘அதிகாாி இராேச1திர சிக

4 ேகாவிைல

. அவ

, ப#2தி&ைடயா

எ

’

[32].

ன பணியி3 ஈ5ப*<#1தன

த1ைத ெபயரா3 தி#வ3ல2தி3 ‘தி#ைவய ஈ)சர’ எ

க*<னா

பவ

ேசாழ ேபரர7 '0வ/ அள1/ வாிவிதிக ெபா 

பாளியா இ#1த ெப# அரசிய3 அறிஞ

சா2த

எ

4 ''<) ேசாழ

ெபாிய ேகாவிD3 தி#)7%றாைலைய: ம
எனப*டா

மாராய

[29] நா5 '0வ/ 7%றி ேகாவி% பணிகைள பாைவ யி*5வ1த

தவறாக ெகா

பாகிநா5 எ

எ

’எ

னிராயிர தீKக*& அரச

பவ அைம)சராக

ேவ1த ேவளா’, ‘அதிகாாி
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காEசி வாயிAைடயா உதயதிவாகர
அAவைல கவனிக ஆXர
. த2த

உைடயா

ேவ1த

F*ட2/ அதிகாாிகளாக இ#1தன[36]. அரசிய3

ேவளா’ 'தDேயா உட
ேவளா

தி3ைலயாளியாரான இராசராச

அரவைணயனான பராகிரம ேசாழ

ேச1தனான ெசபிய

ெபா%காாி, மீனவ

ேவ1த ேவளா

ேவ1த ேவளா

ேவ1த

, அ#&

ற

'தDேயா இ#1தன எ

ஆைனமகல) ெசேப5 ெசகிற/[37]. வாிைய கணகி3 பதிK ெச,:

வாியிலா, ‘வாிைய இ

னவா

ெசலவி5க’ எனபா&பா5 ெச,: வாி&

F ெச,வா, காாிய &றிெப0/ ப*ேடாைல ெப#மா

, வ1த ஒைலகைள

பாைவயி*5 விைட வைர: விைட அதிகாாி, நா*ைட வைகப52/ேவா,
நா*ைட க

காணிபவ, நா*ைட) 7%றிபா2/ ந

ஆரா,பவ, நீதிம

ற2தா, நாணய அதிகாாிக 'தDய பல திறப*ட அரசிய3

அAவலாள இராசராச

ஆ*சியி3 இடெப%

க3ெவ*5களா3 அறியகிட2த3 கா

விாிK கா

க. பா

அரசிய3 இ

ைவ2தா

ணிற1த

4 ப&தியி3

ப/ இ& &றிபிட2தக

ைறய நாகாிக அரசிய3 ேபா

; இைறயிD நிலகைள பிாி2தா

வாிவிதிக ஏ%பா5 ெச,தா
ஏ%ப52தினா

ப/ எ

<ய நா*5 பைழய வ*ெட02/ க3ெவ*5க இராசராச

ெச,தியா&.[38]

அளபி2தா

இ#1தன எ

க. ‘ேசாழ அரசிய3’ எ

கால2தி3 திய தமிழி3 மா%றி எ0தப*டன எ

இராசராச

ைமதீைமகைள

ற/. இவ

நா5 '0வ/

பிற நிலக*&2 தர வாாியாக

; வாிைய வWDக பல அதிகாாிகைள

; எ3லா வைக வாிகL கவனிக உயதர அAவலாள &0ைவ

. தனி2தனி ம

ஒ#பா3, எ3லா ம

டல காாியகைள கவனி& தனி2தனி அAவலாள

டலகைள கவனிக ேபரAவலாள ஒ#பா3 ஆக, அரசிய3

அைம விய2த& வ

ண அைம1தி#1த/. ஊ அைவக ஊரா*சிைய

&ைறவற நட2தின. ஒMெவா# ம

டல2/ திறப*ட பைடக நி 2தப*டன;

எ3ைல றகளி3 காவ%பைடக இ#1தன. க9ெப%ற கப% பைட
இைணயி

றி இலகிய/. 7#க Fறி , ெத

ஏ%ப52திய ேபரரசகளி3 இராசராசேன சிற1தவ
----------

[29]. S.I.I. Vol. 3. No. 49; M.E.R. 1904, Para 2.
[31]. S.I.I. Vol. 2. p.459

இ1தியாவி3 ேபரரைச
எ

ன3 மிைகயாகா/.

[30]. S.H.I. Vol. 2. No 31

[32]. 199 of 1917.
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[33]. S.I.I. Vol.2, No.55

[34]. 11 of 1890.

[37]. Ibid. p. 69

[38]. 455 of 1917.

[35]. I. Ulagnatha Pillai’s Rajaraja I, p.59

சமயெகாைக : இராசராச

இத%& ேபாதிய சா

[36]. Ibid. p. 59

சிற1த சிவ பத

றா&. எனி4, இவ

. இவ

க*<ய ெபாிய ேகாவிேல

, இ1திய ேபரரைச ேபாலேவ த

ெப#நா*<3 இ#1த எ3லா) சமயகைள: சமமாகேவ மதி2/ நட1தவ
ேகாவி%கவகளி3 உள சி%பக, ைமWாி3 இவ

ேகாவி3கL, வி-I ேகாவி3க*& இவ

க*<ய வி-I

. ெபாிய

ெச,/ள தானகL இவன/

சமரசப*ட மனேபாைக விள&வதா&. நாகப*<ன2தி3 2த விகார க*ட

ெபா# உதவி ாி1த உ2தம

இவ

இவன/ ஆ*சியி3 இ#1த சி%றரச சில,

சமண ேகாவி3க*&2 த#ம ெச,/ளன எ

த

,

பைத: ேநாக, இேபரரச

சி%றரசைர: &<கைள: த2தம/ வி#ப2/கிைய1த சமய2ைத பி

உாிைம அளி2தி#1தன

கால2தி%றா

எ

ப/ ந

& லனாகி

ப%ற

ற/. இவன/ ஆ*சி

பாட3 ெப%ற பல ேகாவி3க க%றளிகளாக மாறின, திய பல சிவ

ேகாவி3க க*டப*டன. பல ேகாவி3க பலரா3 ஆதாிகெப%றன. ேகாவி%

பணிக விய2த& 'ைறயி% ெப#கின. அவ%றி
பணிக’ எ

4 ப&தியி% பரக கா

ெபாிய ேகாவி : ேசாழ ம

தமிழக2தி

விவரெம3லா ‘ேசாழ ேகாவி%

க.

னர/ ஆ*சி& ெபாிய அறி&றியாகK சிறபாக2

கைல அறிைவ உண2தவ3லதாகK இ#ப/ தEைச ெபாிய

ேகாவிேல ஆ&. இ2தைகய திய அைமைடய ேகாவிைல 'த
'<2தவ

இராசராச ேசாழேன ஆவ

. இேகாவி3 ேகார சிறிய/. உளைறமீ/

க*டப*5ள Rபி ெபாிய/. ேகாவிD
அைம1/ளன. இேகாயிD
ெபய இராசராச

எ

அளK, அைம 'தDயன ெபா#2தமாக

ெபய இராச ராேச)சர எ

ப/ ெப%ேறா. இவ

ஆ

’எ

ப/. எனேவ, இவ

கி.பி. 1004-இ3 தி3ைல)

சி%றபல2தி%& நிப1தக பல இய%றி வழிப*டத
அ1தணரா3 ‘இராசராச

'த3 க*<

பயனாக2 தி3ைலவா9

ப/ வழகப*டதா&. இெபய இவன/ 19-ஆ

5 க3ெவ*<% காணப5கிற/. எனேவ, இேகாவி3 கி.பி. 1005-இ3

ெதாடகெப%ற/ எ

'த3 29-ஆ ஆ

ேகாட3 ெபா#1/. இராசரா4ைடய 23ஆ ஆ

5வைர இேகாவிA& ேவ

<ய நிப1தக பல

5
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ெகா5கப*டன. ஆதD

, இெபாிய ேகாவி3 இவன/ 20-ஆ ஆ

5 'த3 23

வைர க*டப*டதாகலா; அஃதாவ/ இேகாவி3 க*< '<க ஏற2தாழ 4
ஆ

5க ஆகியி#கலா. “யா

5 இ#ப2ைத1தாவ/ நா 275-இ3 உைடயா

a இராசராச ேதவ a ராேச)7ர'ைடயா, a விமான2/) ெசபி

. நிைற 3083 பல2தி3 7#கின தக5

தறியி3 ைவக ெகா52த ெச &ட ஒ
பலெபா

ஆடவ3லா

ப&தியா3, இராசராச

எ

4 க3லா3 நிைற 2926 கழE7” எ

25ஆ ஆ

'<K%றெதன Fறலா.

<%றா

ற க3ெவ*5

தி#பணி '<K%  &பாபிேடக

ேகாவி அைம : இேகாவி3 சிவகைக) சி

'த%ேகார கட1த/ இராச ராச

Rபி2

ேகா*ைட& உள/.

க*<ய ம%ேறா அக

ற ேகார உ

5.

உ [ைழ1த/, க#க3, ெசக%களா3 பரப ெப%ற 7மா 500 அ< நீள'ள

250 அ< அகல' உள ஒ# பர1த ேபாைவேபா
இ#கி

ற/. அத

நாயக ம

அம

ற ெவளி'

ேமைட

மீ/ ஒேர க3லாலான ந1தி: அதைன பா/காக க*<ய

டப' உளன. எதிாி3 இைறவ

ேகாவி3 விமான' அ52/

தி#ேகாவிA உள. உ*ேகாயி3 இைறயைற, அ2த ம

ம

டப, தியாகராச ச1நிதி:ள தாபன ம

ம

டப எ

றஆ

டப, ந2தன ம

டப, மகா

டப, வா2திய

ப&திகைள உைடய/. ேகாவிDAள ஏ0 வாயி3களிA 7 மீ

உயர' 3 மீ. அகல' உள 14 வாயி%காவல சிைலக உள.
'த% ேகாரவாயி3, ‘ேகரளா1தக
தி#வாச3’ எ
விமான2தி

தி#வாச3 எ

ப/.

ெத%கிA வடகிA வாயி3க உளன, அைவ ப<கைள

தி#வாச3 எனப5. (இெபய விகிரம

ெபயரா3 பி%கால2தி3 வழக ெப%ற/ ேபாA) இMவாயிD

கீ9பாக2/2 தி#மக வ<வ' வட& வாயிD
வனற2 திக9கி
ப<களாேலேய '

றன. தி# அIக

கீ9பாக2/ நாமக வ<வ'

தி#வாயி3 இ#ற' அைம1த

னாளி3 ச1நிதிைய அைடவ/ வழக. இப<கேள ேகாவி3

எ5பி2த ேபா/ உட

உ

டானைவ. இகாரண ெகா

உய1த ேமைடயி3 நி வ ெப%ற த
எ

ப/: ம%ற/ ‘இராசராச

ப/; ேகாவி3 உவாயி3 'தி# அIக

உைடய/. ெத%&வாச3 விகிரம

ேசாழ

தி#வாயி3’ எ

பத%ேக%ற இலகண ெப%றெத

5 நில பர&ேம3

ைமயினாA இேகாவி3 மாடேகாவி3
னலா. தி# அIக

தி#வாயிA&
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எதிேர இேபா/ள ேநரான ப<க பி%கால2தி3 சரேபாசி ம
ஆகலா. ேகாவிD

நீ*டளK 265 மீ) & களK 132.மீ[39].

ன

கால2தன

சிவ6(க : உளைறயி3 உள சிவDக மிக ெபாிய/. அத%& ஆதிைசவைர
ெகா

5 ம#1/ சா2தி ப1தன ெச,வி2தெபா0/, ஆKைடயா வ<வ

ெபாியதாதD

, ம#1/ இளகி ப1தனமாகவி3ைல. இராசராச

அகவைலைய நீக க#Z2 ேதவ எ
சிவDக2ைத ஆKைடயா#ட

எ

மன கவ

4 ைசவ'னிவ எ01த#ளி)

றா

.

ேச2/) ெசMவேன நி 2தி ப1தன ெச,வி2தா

க#Z ராண F கிற/. இ க#Zரா தEைச இராசராேச1திர

பதிக பா<:ளா. அபதிக ஒ

பதா தி#'ைறயி3 இட ெப% ள/.

மீ/

இெபாியா இேகாவிD%றாேன சமாதி ஆயின. இராசராேச)சர2/ ேமைல2

தி#)7%றி3 கிழ& ேநாகிய ேமைட ஒ

ேவபமர' வி3வமர' நி%கி

இ#கிற/. அத

றன. பி%கால2தா அேமைடயி% சி

எ52/, ேயாகியார/ உ#வ)சிைல ஒ
ெதா0 இடமாக இ#1/ வ#கிற/.

ைற அைம2தன. இ

ேகார வாயிக : இெபாிய ேகாவிD3 ப
வாயி3க உ

5.ப

ைட ேகாவி3 வாயி3க

ராண F . ஆனா3, இராசராச
, அIக

 இேகாவி3 பல

 'ைறேய ேதாரண

வாயி3 எனப*டன எ

அவ% & 'ைறேய ேகரளா1தக

என ெபயாி*டா

ேகாவி3

ைட கால வழ&ப<ேய

வாயி3, தி#மாளிைக வாயி3, தி# அIக
இராசராச

அ#கி3

.

ெபாிய
,

விமானவிமான-தளதள-Fபி/ட : ேகாவி3 விமான 75 மீ உயர'ைடய/; அ< ப#2/

[னி சி 2த அைமைடய/. இத

ஆ&. இத

நிைற 80 ட

உ)சியி3 ேபாடப*5ள தள ஒேர க#க3

[40]. விமான2தி

ெச&ட நிைற 3083 பல ஆ&. அத

கழE7 நிைற:ள/.

ேம3 Rபி2தறியி3 ைவகப*5ள

ேம3 ேபா2/ள ெபா%றக5 2926.5

இராச ராேச)சர2/ விமான ‘தகண ேம#’ எனப5. வராகமிஹிர இய%றிய
பி#க2 சஹிைதயி3 Fறப*5ள ேம# ம1தர, கயிலாய, &Eசர, ாிஷப,

சிம 'தDய 20 வைகப*ட விமானகL இ/ ேம# அைமைடய/;
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ெத

‘தகன ேம#’ எனப*ட/. இைறவ

னா*<3 இ#ப/; ஆதD

ப/, ‘உளியா% ெச,யபடாதவ’ எ

விடக எ

ச/ரமான/; 13 ேகாரமா<க ெகா

ப/ ெபா#. விமான

ட/. விமான தளக3 நிைற 80 ட

தEைச& 20 கி.மீ. ெதாைலவிAள சாரபள எ

ெகா

டைவ.

. இ/

ற சி% ாாிD#1/ ‘சார’

ேபா*5 இMK)சி& ஏ%றப*டதா. ச/ரக3D

'ைறேய இர

ெபய

நா

&

ைலகளிA

5 ந1திக உளன. அைவ தனி2தனி 2மீ. நீள' 2 மீ. அகல'

தி,-2 மாளிைக : இத

ெப#ப&தி எ52தவ

இதைன) ெச,/ '<2தா

[41]. தி#)7%றாைலயி3 எ*5 ற2திA தி&பால

இராமனான ''< ேசாழ பிரமராய
எ

ஆவ

ேசனாதிபதி கி#-ண

. இவ

இராசராச

ஆைணப<ேய

ம& ேகாவி3க சைமகப*டன. அவ%  க3D3 ெச/கிய திைச

காபாள அழைக க

5 களிகலா. ஒMெவா# ேகாவிA& ெபா

ெகா52தன[42]. ஆயி

,இ

7#கின. ெச &டக இராசரானி

இ#பைவ க%கலசகேள ஆ&. இ

பிைளயா ேகாவி3 மரா*<ய ம

காணிபாள எ

ப/ '

இ'ைறேய இராசராேச)சர2/ காணப*ட/. இ

ெச3ேவாமி3ைல; எ கரகைள பா2த#L’ எ

கால2தி3 அழிகப*டதா. இ
ெதாிகிறத

ைற: ெகா

5

பா ேபால2 த ைகேயா5
க.

ள ெபாிய ேகாவி%& வடற2தி3

உள சிவெகைக2 ேதா*ட2தி3 இ#1தி#2த3 ேவ
ேநாக, இ

வ1தன.

 ேகாவிA&) ெச

ைகைய2 த*< கா*<) ெச3A வழ& இ#2த3 கா
ேகாவி3, இ

ைட

ேனா ெகாைக.

ேடச ேகாவிைல அைட1/, ‘சிவெசா2/களி3 ஒ

அம$ ேகாவி : அம

ள

ேடச ஒ#வேக ேகாவி3 எ52த3 ப

அதனா3 ேகாவி%ெசய3க யாK அவ ெபயரா3 நைடெப%
மீபவ ச

<த

ன க*<யதா&. '#க ேகாவிA

பி%கால2தேத ஆ&. தி#)7%றி3 ச
மரபா&. அவேர ேகாவி3 க

&#களான ஈசான சிவப

தக5

ள அம

ள ெபாிய ேகாவி3 வடபா3 அக

5. அ/ நாயக ம

ன

ேகாவி3 பி%கால2த/. இதைன
றி#2த3 ேவ

5 எ

ப/

ேறா?

ெபாிய
ெபாிய ந"தி : ெபாிய ேகாவிD3 உள ந1தி ஒேர க3D% ெச,யப*ட/. இத

உயர 14 மீ நீள 7 மீ; அகல 3 மீ; இெபா0/ள ந1தி ம

கால2த/.

டப நாயக ம

ன

48

திேமனிக : இேகாவிD3 இராசராச4 அவ
எ5பி2த தி#ேமனிக பல. அவ%  சிலேவ ஈ

அதிணி
ப

நா

& கரகLட

ேதா

அரசமாேதவியா# பிற#

5 F / : ஒ இDக -

றிய சிவவ<வ - அதைன அ52/ பிரம4

றி'க'ைடய தி#மாA நி%& இDகராண ேதவ தி#ேமனி ஒ

பிரம

இ#1/ சட& ெச,ய2 தி#மா3 நி

ைககLட

எ01த#ளி நி

நீவாக பிரா*<ேயா5 நா

Rக நி

ைககLட

ப/ பைன: நா%ப2திர

5 சிகரகைள:ைடய ஒ#மைல

5 கிைளகL ேபாகி ெபாகண ஒ

ற ஒ ஆலமர2த<யி3 'யலகைன2 தி#வ<யி% கிட2தி நா
8%றி#& தகிணா

2தி தி#ேமனி ஒ

றா&. ச

&

ேடச&

பிரா*<ேயா5 எ01த#ளி2 தம/ தி#கர2தா3 மல மாைல ந3& ச
பிரசாதேதவ தி#ேமனி ஒ

றா&. சதாசிவ2தினி

உ#2திர

பா ேதா

, மேக)7ர

எ

தி#ேமனி ஒ

றா&. இனி, நாய

காடவேகா

கழ%சிகனான (

(ெம,ெபா# நாயனா) ஒ

றிய நிைலைய விள& பEச ேதக

றா&. இவ கால2தா3 மிக '%ப*டவ.
றா ந1திவம ப3லவ

'தDேயா ப<மக ைவகப*< #1தன. ஆயி

கி.பி.840-865)

டர2தி3 இவ&

ேகாவி3க க3ெவ*5கைள ஆராயி
& அறியலா.

ப/ உ

ைமயாத3

ட ராண F% 2 தவறா&. ெபாிய

அகால2தி3 வாகனக ெச,யப*<ல

திமசன4 திவிள/ : விடக ெப#மா4&

கால சைன

பக ெமா*5, ஏல அாிசி, இலாம)சேவ கல1த ந

நைடெப%ற/. ச

ேட7வர

கால2தி3 தி#வாசக

எ5கபடவி3ைல-தி#'ைறகளி% ேசக படவி3ைல எ
க. இத%& மாறாக F  தி#'ைற க

ட, ச

, தி#வாதZர  (மாணிக

வாசக) ப<ம ைவகப*<ல/. இதனா3, இராச ராச

பைத ந

2திக

மா ப<வகளி3 மலா5ைடயா ப<ம

ஒ#ேகாவி3 இ#1த/.[43] அப, சப1த, 71தர, சி 2ெதா

எ

ேடச

, தி#மா3,

 பிரம

கால2திேலேய தி#நாேக7வர2ைத) ேச1த &மார மா2தா

கா

தி#மEசன நைடெப%ற/. நா ேதா  எ

னீரா3

ணிற1த ெந,விள&க

ஏ%றப*டன. நாேடா  ஒ# விள&& ஒ உழ& 8த ெந, அளக ப7,
ப#ைம, ஆ5 எ

ற

&

; இ#<க நா3வ

ற கDயான 71தர தி#ேமனி ஒ

பக2தி3 இ#ப D: பா கிட& இர
உ)சியி3 ஒ

றா&.

வின' இைடய ெப%றி#1தன. ஆடாயி

8-, எ#ைம எனி% 16- ெப%றன.

96-, ப7வாயி
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தி அ4 : பழ அாிசியா% சைம2த அ'/, கறிய '/, ப#ப'/, ெந,ய'/, தயி

அ'/, அைடகா, அ'/, ெவளிைல அ'/ எ

ெபா0திA தி#வ'/ ெச,விகப*டன.

பன நா ேதா 

திவிழாநாளி திவ4 : திக ேதா  தி#விழா எ01த#L

தி#ேமனிக*&பழ அாிசியா% சைம2த அ'/ அப கா,கறி ய'/
ளியகறி அ'/, கா,கறி அ'/, ெபாறிகறி அ'/ பிறK
பைடகப*டன.

விழாக : இராசராச

பிற1த நாளான தி#)சதய2 தி#விழா திக ேதா 

நைடெப%ற/. கா2திைக விழா நைடெப%ற/. இமாத விழாக அ

விழா ஒ

பதி

ப/ நா நைடெப%ற/. உைடயா உலாவி% பி

ம உைடயா சாைலயி3 உணK ெப%றன. ஆ

றி, ஆ

வ# சிவேயாகிய

5விழா ைவகாசி2 திகளி3

நைடெப%ற/. அெபா0/, ெபாிய ேகாவிD3 இராச ராேச7வர நாடக
நைடெப த3 வழக. ந<க

ஆ

5 ேதா  120 கல ெந3 ெப%

சி$ன(க : இராசராச

ெவ

ற நா5களிD#1/ ெகாண1த ெபா

வ1தா

இகால2தி% &றவEசி நாடக நட1/ வ#கிற/.

காளக பல ெச,தா
ெபயாி*டா

தா

; அவ% &) சிவபாத ேசகர

என

.

னா3

.

னா3 அைம1த தி#பளி2 ெதாக3 ம&ட, '2/ ம&ட,

தி#ெகா%ற &ைட ம&ட 'தDயனK; ெபா

அணிகல

, இராசராச

அவ%ைற ெபாிய ேகாவிA&2 தானமாக அளி2தா

அணிக : ெபா

5

க பலK இராசராச

னி% ெச,/ நவமணி பதி2த

மனமகி9)சிேயா5 ஆடவ3லா& அளி2தா

இவ4ைடய தமைகயான &1தMைவயா பல அணிகL பா2திரகL

.

ெகா52தன; அரசமாேதவியா ெச,த அறபணிக சில. அணிகலகைள எவ#
மா%றிடா வ

ண அர&, ெசபாணி, சர5கைள நீகி ெபா

விைல க

<#கிற/; அவ%றி3 நவமணிக இ#பி

அவ%றி

நிைற இMவளK, இ

க

<#2த3 விய2த%&ாியேத.

னி

னத

ைமயன எ

ைன ம*5 நி 2/

, அைவ இ2/ைணய,

&றிகப*5 விைல:
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ேகாவி2 பணியாள : இராசராேச)சர2தி3 ேகாவி% பணியாள தைலவனாக

இ#1தவ
ேவளா

பா

கிழவ

எ

ெபா,ைக நா*5 கிழவ
பவ

. ேகாவி%பணிைய க

< நாடான இராசராச ம
அரவைணயா

பிடார

ஆதி2த

மாலாிேகவ

. இவர

ேவ1த

காணி நாயகமாக இ#1/ ெச,தவ

எ

பவ

. அ#)சக சிவாசாாிய

பவன

ணப ெச,பவ 48 ேப; இவேர பி%கால2தி3

‘ஒ/வா’ எனப*டன. உ5ைக வாசிபவ
ஒ#வ

னவ

டல2/2 தி#கான ேபா F%ற2/ பாL

ஆவ. தி#பதிக வி

வாசிபா

Wாியனான ெத

ஒ#வ

; ெகா*<ம2தள

றி கானபா<, ஆாிய பா5வா, தமிழிைச பா5வா

என) சில# இ#1தன. ேகாவி%பணிகைள &ைறவற) ெச,ய பல

இடகளிD#1/ 400 ேதவர<யா &<ேய%ற ெப%றி#1தன. ேகாவிைல அ52/
வடகிA ெத%கிA இவ& மைனக அைம2/ ெகா5கப*டன.
ஒMெவா#வ& ஒMெவா# ேவD நிப1த ெகா5கப*ட/. இெப

ெபயக*&'
71தாி எ
ெப

ன நக

றா%ேபால ‘நக

எ52த பாத, நக
’எ

ராசராசேகசாி, நக

மணிக

ேசாழ&ல

4 ெபய ேசகப*<#1த/. இைசயி3 வ3ல

க கா1தவிக எனப*டன. இைச வ3ல ஆடவ கா1தவ

எனப*டன. கா1தவ 75 ேப இ#1தன. ெகா*< ம2தளகார, பகவா2திய,

8ைண வாசிபவ, வகியபாடவிய-ெமாரDய - உ5ைக 'தDயன

'ழ&ேவா பல இ#1தன. கர<ைக, சகைட உவ)7பைற 'தDய பைறகைள
அ<பவ பல இ#1தன. ேகாவி3 ப

டாாிக (ெபாகிஷ2தா), கணக,

ெம,காபா, பாிசாரக ெச,பவ, தி#விளகி5வா, மாைலக*5ேவா,
வ

ணமி5ேவா (ேகால ேபா5ேவா), ேசாதிட, த)ச, த*ட, க

த,யா (ைதய%கார), நாவித, வ

னா, &<ய,

ணா 'தDயவ# நியமன

ெப%றி#1தன.இவ& வழிவழி ேவைல ெகா5கப*5 வ1த/. அவரைனவ#

ெப% வ1த சபள ெந3லா&. ெபாிய ேகாவி3

லப

என ெபய ெப%றி#1த/. ேகாவி3 மரகா3 ‘ஆடவ3லா

டார ‘தEைச விடக
’ என ப*ட/.

ெபாிய ேகாவி கெவ0'க
கெவ0'க : இராசராச

கால2/ க3ெவ*5கேள மிக பல.

ெகா52த விைளநிலக, பா2திரக, சி

னக, நைகக 'தDயவ% &

அைவ அகால2/ பல# எ01த#Lவி2த தி#ேமனிக, அவ% காக அவக
விவர', உ 'த3 க%ர வைர உள எ3லா ப

டக*&

ெச,யப*5ள ஏ%பா5கL &றிபனவா&. இராசராச

இவ

க3ெவ*5கL

தமைகயா &1தMைவயா க3ெவ*5கL விமான ந5விட2தி3

’
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ெபாறிகப*5ளன. இராசராச
தி#)7%

மாளிைகயி3 ெவ*டப*5ளன. இராசராச

க3ெவ*5க தி#)7%
த

மைனவிய, மகLைடய க3ெவ*5க

மாளிைகயி3 ெவ*ட ப*5ளன. இ&றிபா3, இவ

தமைகயாாிட ைவ2த ெப#மதி ந

& விள&கிற/. இேகாவிD3 உள

கால2தைவ 64; இராேச1திர

க3ெவ*5களி3 இராசராச
&ேலா2/க

மைனவிய, மகLைடய

கால2தைவ 29; 'த3

கால2த/ 1; விகிர ேசாழன/ 1; ேகாேனாி

ைம ெகா

கால2தைவ 3; பி%கால நாயக, மரா*<ய க3ெவ*5க சில ஆ&.
ேதவதான, சி2ாக 35 : இராசராச

ெபாிய ேகாவி3 ேவைலக &ைறவி

நைடெபற 35 சி% ாகைள வி*டதாக க3ெவ*5க &றிகி

1000 ஏக& ேம%ப*ட/. நா

றி

றன.ெபாிய சி% ா

& சி% ாக 500 'த3 1000 ஏக

300 'த3 400 ஏக பரளைவ ஏ0 200 'த3 300 ஏக

பரளைவ;

100 'த3200 ஏக பரளைவ

பரளைவ: ஆ

50 'த3 100 ஏக

5 'த3 50 ஏக பரைடயைவ; 25 ஏக& &ைற1த

பரளைவ; ஆ
பரைடயைவ இர
----------

டா

5[44].

[39]. I.M.S. Pillai’s Solar Koyir Panikal' pp. 20-21.
[40]. Tanjore Dt. Gazetteer.

[41]. S.I.I. 2. Part II. Nos 31, 33, 45
[42]. Ibid, part IV. No. 90
[43]. 222 of 1911

[44]. S.I.I. Vol. II. Nos. 4.5; Altaker’s ‘Rashtra kutas and their times,’ p.148. 1939;
ெசடபாி3 நா

இவ%ைற ேநேர பாைவயி*ேட

. என& உடனி#1/ உதவி

ாி1தவ அேகாவி3 அதிகாாியான தி#. J.M. ேசாம71தர பிைள, பி.ஏ. பி.எ3,
அவக. இவ%ைற 'த

ஆவ.

'த3 க

டறி1தவ S.K. ேகாவி1தசாமி பிைள, எ.ஏ,

உளைற ஒவியகL சி%பகL : ெபாியேகாவி3 உளைற2 தி#)7% ) 7வ

மீ/ இ#வைக பைடக இ#கி

றன. ேம%ற பைட மீ/ நாயக ம

ன கால
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ஒவிய காணப5கிற/. அத

கா

கி

றன. அவ%றி

உ*ற இராசராச

விாிைவ இர

கால2/ ஒவியக

டா ப&தியி% கா

க

இராசராசன/ அளK கட1த ைசவ ப%  விாி1த சமயேநா& இெபாிய

ேகாவி3 விமான2திA ம%  பல ப&திகளிA மD1/ கிட& ைசவ ைவணவ
ராண சப1தமான சிைலக, சி%பக ஆகியவ%றா3 அறிK 2த ெப கி
ேகாவிD

நா%ற' உய1த மதி3களி

ேமD#1/ வி01/ பிற எ52/

றன.

ேபானைவ:ேபாக, எEசிநி%& 343 ந1தி உ#வகL இதைனேய
வD: 2/வன. ேகாவி3 விமான2தி

ெத

ற மதி3 பக2தி3 ேசாழ8ரத

உ#வகL, பிைளயா, தி#மா3, பி)சாடன, Wலேதவ, ெத

'க கடK,

ேடய, நடராச சிைலகL . ேம3 பக2தி3 Dேகா%பவ, அ2த

மாக

நாாீ7வர சிைலகL; வட பக2தி3 ககாதர, கDயாண71தர, மகிடா7ர
ம2தினி ப<மகL வனட
நாகக

உளன. ம% , தி#)7%

மாளிைகயி

னிய, சமய&ரவ ப<மக 'தDயன நிைலெபற) ெச,/ளைம

காணலா.

ேகாவி எ'பித காரண : உலகள1த ஈ7வர எ
ேகா*ைட, சிவகைக2 தி#&ள2/& ெத

கிற சிவDகசாமி, சிவகைக

ற2/ள ஒ# ேமைடமீ/ள

சிவDக ெபா#பமாக அைம1/ள/. இ/ேவ அப 7வாமிக ‘தEைச2
தனி&ள2தா’ எ

அைழ2த சிவெப#மானாக இ#கலா. அ3ல/

அ'%கால2திD#1ேத இ2தல2தி3 ஒ# க%ேகாவி3 இ#1/, பி

இராசராச

 அதைன

பர1த ைசவ ப%றி%& இலகாக இேபா/ இ#& நிைலயி3

க*<யி#கலா.

அ4க$ ேகாவி 4த6யன : இ/ நாயக ம

ன கால2த/. இ/ யாைன

&திைரக *<ய இரதேபால அைம1தி#2த3 காண2தக/. கணபதி ேகாவி3

சரேபாசி ம

ன

கால2த/. நடராச ச1நிதி: பி%கால2தேத.

ேவைளகாரபைட : இபைடைய ப%றி விவரக அறித3 இ

இபைட8ர உ%ற விட2/ உயி வழ& த

இ#1தன. இவ ‘இ

னவா

ெச,ேவ

என வEசின ெமாழி1/, ெசா

னவா

றியைமயாத/.

ைமேயா. இவ பைடக 14

, ெச,யா ெதாழியி

இ

ன ேக5 ேவ

நடபவ, த ேசாவா3 அரச&

’
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ஊ ேநாி
கா2தD

, தா' த

உயிைர மா,ப. த அ<யா& ேக5 உ

'#கைன ேவைளகார

த சிறபிைன எ

ென

எ

டாகா/

ப தி#வ& BAைடயா எனி

ப/![45] ‘ேவல’ எ

, இவ

4 வடெசா3 ‘ஒப1த’ 'தDய

ெபா#கைள2 த#வ/. அ/ தமிழி3 ேவைள என வ#. அரசனிட2தி3 உ

உ52/ அவைன காகK சமய ேநாி
ஒப1த ெச,/ ெகா

அவ4காக உயி வி5வதாகK

5

5 உட4ைறபவேர ேவைளகார எனப5வ. இஙன

அைம1த ேவைளகார பல பைடகளாக அைம1தி#ப[46].
சீன உறE : இராசராச

கட3 வாணிக2ைத ெப#கினா

; கி.பி.1015-இ3

'2/க 'தDய பல உய1த ெபா#கைள ைக:ைறயாக2 த1/ R/ &0
ஒ

ைற) சீன2/& அ4பினா

ெபய2தன. அரச
அரச

அவகைள2 த

. அவக ெச

தகவி*டா

. அ&0வினேப)ைச அரச4& ந5வ ெமாழி
அர

மைன& அ52தி#1த வி5தியி3

ற கால2தி3 சீன அரசன/ பிற1தநா விழா நட1த/.

. இ&றி)

அவக*& பல பல பாி7க அளி2/ ெப#ைம ப52தினா

சீன B3களி% காணப5கிற/.
விெபயக : இராசராச
இராசராச

எ

, ''<) ேசாழ

4 ெபயக ம

வழகின. இைவய
ட

[#], ''<) ேசாழ

[47], சயெகா

றி, இராசராச%&) ேசாேழ1திர சிம

, இராசா)ரய

&லாசனி[49], ேகரளா1தக
கால

ட வி#/ ெபயக மிக பலவா&.

டல ெபயகளாகK வளநா5களி

c2திாிய சிகாமணி, ஜனநாத
மா2தா

ெகா

, நிகாிD ேசாழ

ெபயகளாகK

, சிவபாதேசகர

, இராேச1திர சிம

, இராச மா2தா

, சிகளா1தக

ட ேசாழ

ட

[48]

,

, ேசாழ

, நி2திய விேநாத

, பா

<ய

, இரவி&ல மாணிக, ெதAக &ல

'தDயனK வழகி3 இ#1தன. இெபயக பல ேசாிக*&[50]

இடப*<#1தன எ

பைத க3ெவ*5களா3 ந

ேகா*ட2தி3 உள தி#களி2தி*ைடயி3 பி

கறிேவா. சா

வ# ெபயெகா

றாக2 தEசாZ
ட ேசாிக

இ#1தன; அ#ெமாழிேதவ) ேசாி, ஜனநாத) ேசாி, நி2தவிேநாத) ேசாி,

இராசேகசாி) ேசாி, நிகாிD ேசாழ) ேசாி, அழகிய ேசாழ) ேசாி, சிகளா1தக) ேசாி,
&1தMைவ ேசாி, ேசாழ&ல 71தர) ேசாி, இராசமா2தா
எ

பன[51].

--------

[45]. J.M.S. Pillai’s ‘Solar Koyil Panikal’, p.31.

ட) ேசாி, இராசராச) ேசாி
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[46]. Pandit, L. Ulaganatha Pillai’s ‘Rajaraja’ pp.39,40Vol. 14 Part II, pp. 97-111-இ3

இவகைளப%றிய '0 விவரக கா
[#] 'மட& பல'ைடயவ

வ

ைமேபால 'மட& வ

[47]. ேசர, ேசாழ, பா

; அஃதாவ/ த
ைம ெப%றவ

<ய '<கைள ஒ

[48]. இெபய ெகா

[49]. பா

க.

'

எ

ேனா ெப%றி#1த அரசிய3

ப/ ெபா#.

றாக அணி1த ேபரரச

ட ஊ தி#)சி ேகா*ட2தி3 இ

<ய மரபி%& இ<ேய

[50]. Wards

ேபா

றவ

.

 இ#கிற/.

.

[51]. 292 of 1908.
/'ப : இராசராச4& மைனவிமா பலராவ. க3ெவ*5களி3 ம*5 15 ேப
&றிபிடப*5ளன. அவ உலகமகா ேதவியா, தி*ைடபிரா

மக ேசாழ

மாேதவியா, அபிமானவ3Dயா, திைரேலாகிய மாேதவியா, பEசவ
மாேதவியா, பி#திவி மாேதவியா, இலாட மாேதவியா, மீனவ
நக

தி3ைல அழகியா, காட

ெதாகியா, F2த

க3ெவ*<3 &றி2தன

8ராணியா, இளேகா

‘ந ெப

பி)சியா 'தDேயா ஆவ. இவகைள இராசராச

மாேதவியா,
5க’ எ

. இவ# உலகமாேதவியா ெபயேர க3ெவ*5களி3

'தD3 &றிகப*5ள/. தி#விசTாி3 இராச ராச

/லாபார கேபா/

ப*ட2தரசியான த1திசதி விடகியா இரணியக#ப கன; தி#விச ந3T

ெப#மா4&) சகைர ெபாக3 ெச,ய 45 ெபா% கா7க தானமளி2தா[52].

இ1த அைமயாேர தி#ைவயா%றி3 க%றளி ஒ

எ52/ அத%&

‘உலகமாேத8)சர’ என2 த ெபயாி*டா. இதைன &றி& க3ெவ*<3,

உைடயா இராசராச ேதவ நபிரா*<யா த1திசதி விடகியாரான  உலக மகா
ேதவியா...[53] எ

மகாேதவியாேர எ

ப/ காணபடலா3, இரணிய க#ப கவ உலக

ப/ ெவளிபைட தEைச ெபாிய ேகாவிD3 இராசராச

பிரதிம' உலகமகாேதவியா பிரதிம'ேம எ01த#ள ெப%றன[54]. இவ%றா3,

இவேர இராசராச
வானவ
ேசாழ

'த% ெப#1ேதவியா எ

ப/ விள&.

மாேதவியா எனப*ட திாிவனமா ேதவியா மகேன இராேச1திர

[55]. இளேகா

வ3லவைரயா வா

பி)சியா எ

<ய ேதவ எ

பவ வ3லவைரய

பவ

இராசராச

மகளா.

தமைகயாரான
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. எனேவ, பி)சியா எ

&1தவிையா கணவ

ஆவ. இராசராச4& ெப

மக

எ

எ

விமலாதி2தைன மண1/ ெகா
பவ. இவ ந5வி%ெப

த

அாிEசய

எ

'

ெபயாி*டா
ெசபிய

பவ. ம%ெறா#2திமாேதவ<க

தி#வலE7ழி க3ெவ*5 F கிற/.[56]

. அ#&ணக

ேனாபா3 மிக மதி ைவ2தி#1தா

ஒ#ேக அைமய ெப%ற அMவ

அ2ைத மகளா

வ இ#1தன. ஒ#2தி சாLகிய

ட &1தMைவ எ

றா மக ெபய ெதாியவி3ைல.

இராசராச

பவ இராசராச

ேனானான (பா*டனான)

ண3 த '

பா4& ேம3பா<யி3[@] ேகாவி3 க*< 'அாிEசிைக ஈ)7ர என

[57];தி#'Fடவி3 ஒ# ம

மாேதவியி

டப க*< அத%&2 த
[58].

ெபயாி*5 அைழ2தா

தி4ைற வ/த : நாய

பா*<யான

மா வரலா கL தி#பதிககைள ேகாவி3களி3

ஒதA ப3லவ கால2திேலேய பரவிவி*டன; விசயாலய

'தDய ேசாழ பாட3

ெப%ற ேகாவி3கைள க%ேகாவி3களாக மா%றின. அவ கால &<க அ

ேகாவி3க*& பலவைக நிப1தக வி52தன; தி#பதிகக ேகாவி3களி3
வி

ணப ெச,ய ெப%றன[59]. இஙண நாய

ஒ/தA பரவி:ளைத அறி1த இராசராச
'ைறப52த உளெகா

டா

ேதவார பாகைள2 திர*<

. அத%& உதவிெச,ய2 தகவ தி# நாைரQாி3

வா91த ைசவ அ1தண ெபாியாரான நபியா
எ

பைத வ3லா Fறேக*ட அரச

க#2ைத அறிவி2தா

சிதபர2தி3 ெபா

மா வரலா கL ேதவார

டா நபி எ

தி#நாைரQ ெச

றா

பவேர ஆவ

; அவாிடத

. அவ ெபா3லாபிைளயா பத ஆதD

னபல2தி

ேம%றிைசயி3

, ஏ5க

வ ைகயில)சிைன ெப%ற

காபிைன:ைடய அைறயி3 இ#2தைல உண2தினா.உடேன அரச அவ#ட

ெபா

னபல ெச

, தி3ைலவா9 அ1தண Fறியப< அப, சப1த, 71தர

ப<மகைள ஊவலமாக வர)ெச,/, அர

ஏ5கைள எ52தா

மிக அைறயி3 இ#1த ேதவார

. சில ஏ5க %றினா3 அழி1/ கிட1தன. எEசியவ%ைற

நபிக 'ைறப52தினா; தி#ஞான சப1த பா<ய பதிககைள 'த3

தி#'ைறகளாகK, தி#நாKகரச பதிககைள 4,5,6ஆ தி#'ைறகளாகK,

71தர பதிககைள 7-ஆ தி#'ைறயாகK வ&2தன[60]. இ2தி# 'ைறகைள
ேகாவி3 ேதா  ஒத ஒ/வாக நியமன ெப%றன. தEைச ெபாிய ேகாவிD3
தி#பதிக ஒத 48-ேப அம2தப*டன எ

ப/ ெகா

5,ேதவாரபாட3க
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நாெட& பரவ) சிவபாத ேசகரனான இராசராச
ெகா
இவ

டா

எ

ப/ ந

ேறா? ேதவார ஒத 48 ேபைர நியமி2த

& விள&கிறத

கால2தி%& தி#'ைறக 'ைறப52தப*டன எ
க. ‘இ'ைற ைவ இவ

விள&த3 கா
தா

ெப#'ய%சி எ52/

ஏ%ப*டதாத3 ேவ

ம க%பால ெத
ெதளிக[61].
இராசராச

ப/ ஐயமற

கால2தி3 ஏ%ப*<ல/. பி%கால2ேத

5’ என F  அறிஞ# உள. அவ F%

பைத அறிஞ உலகநாத பிைள அவக ஆ,Kைரெகா

ைசவ உலகி3 அழியா கழிைன ெப%றா

இMKலகி3 உளளK இவ

ெபய அழியா/ நி%& எ

5

. ேதவார2 தி#'ைறக

பதி3 ஐயமி3ைல. தமி9

அரச ஆ%றைல தFழின அரச& பிற& உண2தி) சமயப%ேறா5 சிற1த
அரசிய3 அறிK ெப%

வா91த இெப#மா

ைசவKலகிA சிறபிட ெப% ள ெத

ெபய எ

 வரலா% லகிA

பைத அறியாதா யாவ!

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

[53]. 635 of 1902

[54]. S.I.I. Vol. 2. part 2. p. 155
[55]. 448 of 1918
[56]. 633 of 1902
[@] ேம3பா< எ

ப/ வட ஆகா*<3 உளதி#வ3ல2/& வடேக 6-க3

ெதாைலவி3 உள நகரமா&. இஃ/ ‘இராசா)ரயர’ என இராசராச
வழகிய/.

கால2தி3

[57]. S.I.I. Vol. 3, Part, I.p.23
[58]. 178 of 1915

[59]. 373 of 1903, 349 of 1918, 129 of 1914, 99 of 1929 and 139 of 1925.
[60. தி#நாKகரச பதிக பா<யதி3 கால2தா3 சில ஆ

அஙண இ#1/ சப1த பாட3க '
லபடவி3ைல. இராசராச

கால2தி3

மணிவாசக&) ெச,யபட வி3ைல எ
இராசராச%&பிறேக க

B3கL பி

5கேள4 '%ப*டவ.

ைவகப*டைம&2 தக காரண

வ& ப<மக ெச,யப*டன.

பைத ேநாக2தி#வாசக

5 பி<கப*ட/ என2 ெதாிகிற/. அத%& பிற&ள

'ைறயி% ேசகப*<#2தலா3 அைவ யாK பி% கால2தாரா%

ேசகப*<#2த3 ேவ

ெபா#2தமாக இ#2த3 கா

5 என ேகாட3 அறிவி%& ஆரா,)சி&
க.
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[61]. Vide “Rajarajan I” pp. 100-105. தி#'ைற க

. யாேரா ஒ#வ ெச,/ அெபாியா

&ரவராகிய உமாபதி சிவனா ெச,தத

ெபயைர ைவ2/ வி*டன எ
‘தி#2ெதா
எ

ப/ அவ%ைற ந

& வாசி2தா உண1தி#ப.

ட ராண வரலா ’ பா<யவ ெபாிய ராண2ைத ந

ப/ ஐயமற விள&கிற/. ஆதD

வரலா

ட ராண 'தDயன ச1தான

Fற3 ெப#1தவறா& உ

கலபெதாபா&.

& ப<யாதவ

இ2தைகேயா பாட3கைள ெகா

5

ைம வரலாறாகிய பாலமி9தி3 நE7

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

2.6. இராேச"திர ேசாழ$ (கி.
கி.பி.
பி. 1012 - 1044)
பிற : இராசராசன/ ஒேர மகனான பரேகசாி இராேச1திர
தபிரா

அ<க வானவ

மாேதவியாரான திாிவன மாேதவியா&[1] மாகழி2
. ேவ

திக தி# ஆதிைர நாளி%[2] பிற1தவ
ப%றி க3ெவ*5கைள ெகா

க3ெவ*5க ‘தி#ம

5ஒ

னி வளர’ எ

இவன/ இளைம ப#வ2ைத

ேம அறிய Fடவி3ைல. இவ

4 ெதாடைடயன.

ெபய : இராசராசன/ இய%ெபய ‘அ# ெமாழி’ எ
ெசேப5க ெசகி

றன. அஙனேம இவ

வள : விசயாலய

வழிவ1த ம

அ)ெசேப5க &றிகி

உ

றன.[3]

5.அ& இராசராச

பா*<யாரான (க

தி#வாலகா*5)

இய%ெபய ம/ரா1தக

ன& பைழ யாைறயி3 அர

மைனவியாரான) ெசபிய

இ#1தா.இMவி#வ# சிவபதி நிைற1தவ. இராேச1திர

வள)சி ெப%றவனாத3 ேவ

ஆதி2த
ெப%றவ

த

5.[4]

த1ைதயான இர

, சி%றபனான ம/ரா1தக
ஆதD

இ#1தி#2த3 ேவ

, அவ

எ

மைன ஒ

தைகயாரான &1தMைவயா இ#1தா. இராசராச

டராதி2த

இளவரச$ : இராசராச

‘உைடய பிரா*<யா

, தா

ஆகிய

மாேதவியா
இ

டா பரா1தக
வ# ஆ

தா*<யாிட

, தைமயனான

5 இற1த பிற& ப*ட

ப*ட ெப%ற கி.பி. 985-ேலேய 'தியவனாக

5. அதனா3, அவ

ப*ட ெப%ற கால2 தி%றாேன அவ
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மகனான இராேச1திர
அதனா%றா
ேசாழ ேதவ

இராசராச

வய/ வ1த இைளஞனாக இ#2த3 F<யேத ஆ.
நா

’ &றிபிடப*5ளா

. இராேச1திர

அரசா*சி ெச,/ளா

5 க3ெவ*<3 (கி.பி. 988) ‘இராேச1திர

கா ஆ

[5]. இராசராச

இ#1/ பல ேபாகளி3 ஈ5ப*<#1தா

ஏற2தாழ 30 ஆ

அ1த கால '0வ/ த1ைத:ட
. எனேவ, இராேச1திர

கால2தி3 ஏற2தாழ 50 வய/ உைடயவனாக இ#1தானாத3 ேவ

ெச

ற ப&தியி% Fறப*ட இராசராச
ேறா? இராேச1திர

அரசியDA ந

&ப

ப*<#1தா

ப*ட ெப%ற
5.

ஆ*சியி3 நட1த ேபாகளி3 எ3லா

இளவரசனாக இ#1த இராேச1திர%& ப&
Fறப*டத

5எ

ப/ '

ஏற2தாழ 'ப/ ஆ
. இராசராச

த

னேர

5க ேபா2திற2திA

ஒப%ற மகனான

இராேச1திரனிடேம தன/ '/ைமப#வ2தி3 அரசியைல ஒவி2தா

உயி#ட

இ#1தேபாேத கி.பி.1912-இ3 இராேச1திர%& '<W*<னா

ஐயமற விள&கிற/. எ
றா ஆ*சி ஆ

5க

,த

ைன? இராசராச

. அவ
எ

ப/

மகனான இராேச1திரன/

<3 ஒ# ேதவதான ெகா52தா

எ

தி#'Fட3

க3ெவ*5[6] F தலா3 எ

க.

நா0'
நா0' நிைல : இராேச1திர

ப*ட ெப%ற கால2தி3 (கி.பி. 1012-3)[7]

ேசாழேபரர7 வடேக கி#-ைண /கப2திைர வைர பரவி இ#1த/. ேசாழநா5

ேபாக திதாக ெவ

ற நா5கைள2 திற'ற ஆள நபிைக:ைடய அதிகாாிக

இ#1தன. சில நா5களி3 பைழய அரசகேள ஆ*சி ாிய விடப*<#1தன.
ந

றாக பயி%சி ெப%ற ‘ெதாி1த’ பைடயின ஆகா& நி 2தப*<#1தன.

இஙன திய நா5கைள பைட பல' அரசிய3 அறிK ெப%ற அதிகாாிக
ஆ

5 வ1தைமயி

ெப%றி#1தா

, ேபரரச

கவைல இ

; ேபரரசிA அைமதி நிலவி இ#1த/.

இளவரச$ - இராசாதிராச$ : இராசராச

இராேச1திர%& '<W*<னா
ஆ

த

ஆ*சியி

. ஆனா3, இராேச1திர

<ேலேய (கி.பி.1018-இ3) த

ைவ2தா

றி பிற நா5கைள ெவ3ல வசதி

இ தியி%றா

த

ஆ*சியி

மகனான இராசேகசாி எ

பா%& '<W*<

.[8] அ/ 'த3 த1ைத: ைம1த4 ஏற2தாழ 25 ஆ

அர7 ாி1/ வ1தன எ

ப/, இராசாதிராச

பழக ேபா%ற2தக/ திய/ ஆ&ம

ெம,கழா3 ந
ேறா? நா*<

ஏழா

5க ேச1ேத
&ணரலா.[9] இ

ெப# ப&திைய
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இராதிராசேன ஆ
ஆ ஆ

5 வ1தா

5 க3ெவ*5, ‘த

இராசாதிராச

.[10] தி# மழபா<யி3 கிைட2த இராசாதிராசன/ 26த1ைதயி

ெவ

ெகா%ற&ைட நிழைலேபா◌ால

&ைட இ#1த/. வடேக கைகைய: ெத%ேக ஈழ2ைத: ேம%ேக

மேகாைதைய: கிழேக கடார2ைத: ெகா
இராசாதிராசேன ஆ

5வ1தா

,’ எ

ட இராேச1திர

F கிற/[11]. மக

ஆ*சியிேலேய '<Wட ெப%ற/ சிற: அத4ட

ஏற2தாழ 26 ஆ

த1ைதயி

த1ைத:டேன இ#1/

5க ஆ*சி அறிK சிறகெப%றைம மிக சிற. இMவாிய

ெசய3, இராேச1திர

இ1திய அரச எவ# ெச,யாத ெபாியெதா# அரசிய3 [*ப
-சிற1த அரசிய3 அறிஞ

வா,1த ேவைல ெச,தா

இராசாதிராச

த

ேபரரைச

'த3 மகன3ல

. இராேச1திர

ேபரரைச ஆL ெபா ைப ஒபைட2தா

எ

பைத ெம,பி2/வி*ட/.

அவைன இளவரச

எனி

, இ1த இளவ3 ஏைன

மகளி4 ப3லா%றா4 சிற ெப%றவனாக இ#1தி#2த3 ேவ
அ

ஆகி
5

ேறா? இஙன அவரவ ஆ%ற3 அறி1/ அவரவேக%ற அரச பதவி அளி2த

ெப#ைம இராேச1திர

ஒ#வேக உாியதா&, எ

ன3 மிைகயாகா/. ெத

இ1திய வரலா%றிேல இ/ &றிபிட2தக ெச,தியா&.
--------

[1]. S.I.I. vol 5, No.982
[2]. 271 of 1927.

[3]. S.I.I. iii, p.422.

[4]. 639 of 1909; 463 of 1908.

[5]. விேடாாியா அைமயா& பி
நிைனK Fத%&ாிய/.

வ1த ஏழா எ*வ* ம

ன வய/ இ&

[6]. 196 of 1917.

[7]. Ep. Indica, Vol.8, p.260.
[8] Ep. Ind, Vol. 9. p. 218.
[9]. 75 of 1895.

[10]. இராசாதிராச

[11]. 75 of 1895.

க3ெவ*5க ‘திகேள த#’ எ

இளவஇளவ--"தரேசாழ$ : இராேச1திர

எ

பாைனபா

த

<ய நா*<%&2 தைலவ

4 ெதாடக2ைத:ைடயன.

ம%ெறா# மகனான 71தரேசாழ
ஆகினா

. இMவிளவ3
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க3ெவ*5களி3 சடாவம
டதா3 ‘பா

நா*ைட ஆ
மாறவம

எ

ெப%றா

’ எனப*டா

<ய

பவ%றி3 ஒ

ெபய தாகினா

விளகினா

71தர ேசாழ பா

<ய

; அபா

ைற ைவ2தி#1தைத ேபால) ‘சடாவம

. இMவிளவ3 பி

த1ைத கால '0வ/ ேசர, பா

இராேச1திர

த

’எ

எனப*டா

பைத: ெகா

டவ த ேபரரச

மகளிட' த

5வ1தா

.

5
த

ெம,கைழ Fறிேய த

ஆ*சி ஆ

5 அவரதாகேவ இ#&.

நபிைக&ாிய பிற அரசிய3

தைலவகளிட'ேம ம

டல ஆL ெபா ைப வி*<#1தா

ெசMவேன நைடெப%

வ1த/.

. ேபரரச

த

டல2 தைலவக ஆகி ைவ2தைமயா3, ேபரர7 &ழப இ

ேபா, ெசயக : இராேச1திர
அைவ (1) இவ

’ என

. இஙன இMவிளவரச

<ய நா5கைள ஆ

ெபயாி3 க3ெவ*5க வி5த3 மர. ஆயி

மகைளேய ம

<ய

ன) ேசர நா*ைட: ேச2/ ஆL உாிைம

. அதனா3, ேசாழ ேகரள

டலகைள ஆ

,

<ய சடாவவ

; தன/ இய% ெபயரான ‘71தர ேசாழ

இஙன ம

. பா

என ப5கிறா

கால2/ ேபா) ெசய3க

றி)

வைகயின.

இளவரசனாக இ#1/ நட2தியைவ, (2) அரசனாக இ#1/

நட2தியைவ, (2) இவ

கால2தி3 இளவரசனான இராசாதிராச

எனப5. 'த% பிாிK இராசராச

வரலா

ப&திைய இ& விள&ேவா.

நட2தியைவ

F  ப&தியி% காணலா. இர

டா

இைடைற நா' : இ/ கி#-ைண& /க ப2திைர& இைடப*ட சமெவளி.
அஃதாவ/ இேபா/ ‘ெர,)W’ எனப5 ேகா*ட எ
‘எடெதாேற இர

டாயிர’ எ

க

னலா.[12] இஃ/

னட க3ெவ*5களி3 Fறப*5ள/.

ெகாளி பாைக : இஃ/ ஐதராபா2/& நா%ப2ைத1/ க3 வடகிழேக உள/.

இத

இ

ைறய ெபய ‘F3பா’ எ

எனப5. இ1நா5 13-ஆ B%றா

ப/. இ/ ‘ெகாளி பாைக ஏழாயிர’
5வைர சிற%றி#1த/.[13] இத

7ளிமரக நிைற1த/. இஃ/ ஆறா விகிரமாதி2தனி

மகனான

றா ேசாேம7வரனா3 ஆளப*5 வ1த/.

மதி3

கால2தி3 அவ4ைடய
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ம

ைண கடக : இஃ/ இரா*<ரFட& ேகாநகராக இ#1த இட. இ/,

பிற& வ1த ேமைல) சாLகிய& சிறி/கால தைல நகரமாக இ#1த/. வடேக

பரமார அரச# ெத%ேக ேசாழ# இதைன2 தாக2 தாக, சாLகிய தம/

தைலநகைர கDயான ர2/& மா%றி ெகா

இெபா0/ மா

யேகட எனப5. இத

உைடய/.

இ1நா5கைள இராேச1திர
க3ெவ*5க &றிகி
ெகா

’எ

ட ேசாழ

எ

றா

எ

இவன/

ெபா

, சில ஆ

ெப#பைட:ட

5& '

ைகப%றினா
ேவ

& ‘ம

5

ைன

5க கழி2/ ெப# பைட திர*<)

ெச

றா

. அைத ேகவி:%ற

றா

; ேபாாி3 ெவ%றி ெகா

மைனவிய& உாிய '<கைள: அணிகல

மணிகைள: பிற சி

B%றா

றா ஆ

கால2தி3 நட1த ஈழேபாாி3 ேதா%ேறா< ஒளி1த ஐ1தா

4 ஈழ அரச

அரச4& அவ

டப ஒ

ைம

4 ெபய இடப*ட/.[15]

ேசாழ ஆ*சி&*ப*ட ஈழப&திைய மீ*க 'ய

இராேச1திர

ைண கடக

மதி: கடக '<யாத வ

றன.[14] தி#ெவா%றிQ ம

ஈழேபா : இராசராச

மஹி1த

ெவ

டன. ம

னகைள: ைகப%றி மீ

இராசசிம பா

<ய

டா

டா

. ஈழ2/

கைள:

; இவ% ட

ஒ#

வி*<#1த மணி'< 'தDயவ%ைற:

.[16] இேபா நிக9)சி கி.பி. 1017-18-இ3 நைடெப%றதாத3

5. ேசாழ ேசைனக இலைகைய) Wைறயா<ன, ேதா3வி:%ற மஹி1த

மீ*5 கா*<%& ஒ<வி*டா

’எ

மகாவச F கிற/. ஆயி4, அவ

எMவாேறா ேசாணா*<%& பி<2/) ெச3லப*டா

'%  பணி1/ வி*டா

[17]. அவ

. அ& அவ

ேசாழ&

ேசாழ நா*<ேல கி.பி. 1029-இ3 இற1தா

இேபாாினா3 ஈழநா5 '%றிA ேசாழ ஆ*சி& உ*ப*5 வி*ட/.
இராேச1திர

க3ெவ*5க இலைகயி% கிைட2/ளன.[18]

ேசாழ நா*<3 இற1த மஹி1தன/ மக
அவ

த

மைறவாக ஈழ2தவரா3 வளகப*டா

த1ைத ேசாணா*<3 ம<1தைத ேக*5, ேராஹண ப&தி&2 தாேன

அரசனாகி, 'தலா விகிரமபா& எ
ஆ

.

5வரலானா

.[19]

4 ெபய#ட

கி.பி. 1029 'த3 1041 வைர

.
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ெத$னா0'
ெத$னா0' ேபா : பா

<யநா5 இராசராச

கால2தி%றாேன

அ<ைமப*5வி*ட/. அப< இ#1/, இராேச1திர

பா

அ&) ெச

<யைன2 ேதா%க<2/ விர*<, அ1நா*ைட ஆள2 த

ேசாழைன நிைலநி 2தி மீ

டா

ைகெகாள ெப#பைட:ட
அரச#ட
தி#பினா

ேபா ெச,/ ெவ
’எ

இராேச1திரன/
a வ3லப பா

மகனான 71தர

. பிற& பர7ராமன/ ேசர நா*ைட

மைலைய2 தா

றா

<) ெச

றா

; கிைட2த நிதி&விய3கLட

தி#வாலகா*5) ெசேப5க ெசகி
<ய

றா ஆ*சி ஆ

<3 a வLவ எ

பைத: இராேச1திர

எ

பைத: ேநாக, ேசாழ ஆ*சியி3 இ#1தேபாதிA, பா

எ

ப/ எ

ண ேவ

ம/ைரயி3 ெபாிய அர

<ய நா*<3 இ#1/ ெகா

பேத ெபறப5கிற/.

[12]. Ep. Ind. Vol. 12, pp.295-296.
[13]. J.A.S., 1916, pp.-17.

[14]. ‘ெந<திய3 ஊழி:ள இைட/ைற நா5

ெதாடவன ேவD பட ெவன வாசி:
7ளி) W9மதி3 ெகாளி பாைக:
ண# 'ரண ம

ப/ ெம, க9.

ைண கடக'’

[15]. 103 of 1912.

[16]. 4 of 1890; 247 of 1903
[17]. 642 of 1909

[18]. 595, 618 of 1912.

[19]. Chola Vamsam, Chap. 55
[20] 46 of 1907

[21]. 363 of 1917

ைற க*<னா

ட

[21]

<ய

, இராச ராசைன ேபால

.[22] இ&றிகளா3 ேசரபா

-------

எ

றன. இத4ட

ேட கலக விைள2தனேரா

நா5களி3 அைமதிைய நிைல நா*டேவ இராேச1திர

க

நா5

4 ெபயெகா

மைன ஒ

5வதாக இ#கிற/. இராேச1திர

கா1த`) சாைலயி3 கல அ 2தா
எ

த

மைனவி தி#விசTேகாவிA& நிவ1த ெகா52தா[20]

எ

தைலமைறவாக பா

; அ& இ#1த

<ய

'ைன1 தி#2த3 ேவ

5
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[22]. 363 of 1917
சா8கிய ேபா : இராேச1திரன/ 9-ஆ ஆ
காEசியினி
ெவ

5 க3ெவ*<3, இராேச1திர

, ‘ஜயசிகன/’ இர*ைடபா< ஏழைர லக

 றப*5) ெச

நவநிதிகைள ைகப%றிய ெச,தி காணப5கிற/. இேபா

தி#வாலகா*5) ெசேப5களி3 காபிய நைடயி3 ப2/) 7ேலாககளா3

சிறபிகப*5ள/[23]. கி.பி. 1016-இ3 ஐ1தா விகிரமாதி2தன/ தபியான
ஜயசிம
எ

சாLகிய நா*ைட ஆள2ெதாடகினா

ெபா#/ ெவ

/க’ எ
எ

டா

றா

. இராேச1திர
. ‘'யகி’ எ

ஜயசிமைன 'யகி ('சகி) எ

4 இட2தி3

ப/ ப3லாாி ேகா*ட2தி3 உள ‘உ)சகி

ப சில[25]. ஐதராபா2 சம.தான2தி3 உள ‘மா.கி’ எ

டா$ : இராேச1திரன/ 41-ஆ ஆ

பைடெய5 Fறப*5ள/. எனேவ, இவ

தைலவ

மீ

<#2த3 ேவ

பதா&

றா

<3 இவன/ வட நா*5
கி.பி.1023-இ3 வடநா5 ேநாகி)

5. இ பைடெய5பி3 இராேச1திரன/ ேசைன2

பல நா5கைள ெவ

கைரயி3 ச1தி2தா
ெவ

டதாக

ப சில.[26]

க(ைக ெகா
ெச

ப3லாாி, ைமW

.[24] ேசர ேசாழைர ெவ%றி ெகா

4 ப&திகைள ைகப%றினா

Fறி ெகா

. அவ

றா

; இராேச1திர

. ேசைன2 தைலவ

அ2தைலவைன ேகாதாவாி

'தD3 (1) சகர ேகா*ட2ைத

. அ1த இட ‘ம2திய பிரேதச2தி3’ உள ப.த சம.தான2தி

தைலநகரமான இராசர2தி%& 12 கிமீ ெதாைலவி3 உள ‘சி2திரேகாடா’ எ
ஊரா&[27]. இ1த ப&தியி%றா
எ
ேவ

டல (ஒாி.ஸாவி3 உள ‘ம/ப

ம/ரம

’

ப/), நாமைனேகால, பEச பளி ஆகிய இடகL இ#1தி#2த3
5. (2) ஆதிநகாி3 இ1திராதைன ெவ

ெசறி1த ஒ*டர ேதச2ைத: ைகெகா
இராேச1திர

ேகாசல நா*ைட: கா5க

. தி#வாலகா*5) ெசேப5க,

டா

ஒ*டரேதச2/ அரசைனெகா

ப

மணி&வியைல2 திைற ெகா

த

மபாலன/ த

ஆ

4

டா

ட2தி இரணWர

எ
ஆ

, அவ

&றிகி
ட ெத

தபியிட

றன. (3) பிற&, இவ

லாட, ேகாவி1தச1திர

டகிழ& வகாள இவ%ைற 'ைறேய அைட1தா

.த

ட2தி எ

ஒ*டர ேதச2/& வகாள2/& ந5வி3, 7வணேரைகயா% &

ப/

,

64

இ#கைரயிA உள நா5[28]. இ/ பைடகாபாக ஒ# தைலவ4&
ெகா5கப*5 அவனா3 [கரப*ட நில’ என ெகாளலா. வகாள2தி3 ஒ#
ப&தி ராடா எனப*ட/. அ/ேவ க3ெவ*5 &றி& லாட ேதச ஆ&.

இ

நா5கைள: ஆ

ட அரசக ஏற2தாழ வரலா%றி3 இடெப%றவேர

ஆவ. ஆதD , இவக ெபயக ெபா,ெபயக அ3ல. மகிபால

நா*ைட ஆ

. அவ

5வ1தா

ேசாழ தாைன2 தைலவன/ செகாD& அEசி

. உடேன ேசாழ ேசைன2 தைலவ

ேபாகள வி*5 ஓ<வி*டா

அMவரச4ைடய யாைனகைள: ெப

< ப

.

கைககைரைய அைட1தா

டாரகைள: ப%றி ெகா

ேதா3வி:%ற ேவ1த தைலகளி3 கைகநீ ெகா
மிைகபட Fறேலா, உ

5வரப*ட/[29]. இ/

ேகாதாவாி யா%றகைரயி% ச1தி2/

.[30] இ1த வட நா*5 பைடெய5பி3 ஏற2தாழ இர

கழி1தி#கலா. இராேச1திர

அத%காக அவ

தா

பைடெய52தில

ேசாழர2ைத: ேசாழகக எ

ெவ

; தா

பைட த

5க

திதாக அைம2த கைக ெகா

ட

4 ஏாிைய: கைக நீரா3 R,ைம ஆக
5வர 'ய

நா*5 வழிேய ெச3ல திய நா*<ன இட1தரா

ஆதலாA, வடவைர ெவ
எ

5ஆ

ற வட நா5கைள ஆள வி#பவி3ைல.

வி#பிேய பைடகைள வடேக அ4பி கைக நீைர ெகா
ேவ%றரச

5

ைமேயா, ெதாியவி3ைல. ெப#மகி9)சிேயா5 தி#பிவ1த

ேசைன2 தைலவைன இராேச1திர
மகி91தா

வக

றா

.

ற க9 தன& இ#க*5ேம என இராேச1திர

ணியதாAேம இேபாக நிக91தனவாத3 ேவ

5.

வ(க தமி5 அரச : இ பைடெய5பி3 ஈ5ப*ட பைட2தைலவேனா அரசிய3
த1திாிேயா ஒ#வ

வழிவ1தவ

ஆ

(க#நாடக

சாம1த ேசன

5வ1த ேசன மரபி

இஙன ெச

ற ெத

எ

) ேம%& வகாள2தி3 தகிவி*டா
பவ

'த3 அரச

. அவ

. அவேன பி%கால2தி3 வகாள2ைத
ஆவ

[31]. மிதிைலைய ஆ

ட க#நாட

னா*டவேர ஆவ. கைக கைர நா5களி3 இ#1த சிவ

பிராமண பல இராேச1திர

காEசியிA ேசாழ நா*<A &<ேயறின[32].

அறிK ஆ%றA உைடயவ எ1நா*டாராA ேபா%றA &ாியேர அ3லேரா?
கடார 4த6யன : இராேச1திர
இவன/ 13-ஆ ஆ*சி ஆ

கட3 கட1/ கடார 'தDயன ெகா

5 க3ெவ*<%றா

கி.பி. 1024-25-இ3 அவ%ைற ெவ

றி#2த3 ேவ

கா

ட ெச,தி

கிற/.[33] எனேவ, இவ

5. கட3கட1/ ெச

ற
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இ'ய%சியி3 இராசராச

, 'தD3 கடார2/ அரசைன ெவ

யாைன, ெச3வ, வி2தியாதர2 ேதாரண 'தDயன கவ1தா
நா5கைள: ஊகைள: பி<2தா

இனி இவ
---------

ெகா

அவ4ைடய

; பி

ன பல

; இ தியி% கடார2ைத: ைகெகா

ட நா5கL ஊகL எைவ எ

பைத கா

ேபா.

டா

.

[23]. V. 99-108

[24]. Ep. Car Vol. 7, sk. 202, 307
[25]. S.I.I. Vol. 2.pp. 94-95.

[26]. Dr. S.K. Aiyangar Sir Asutosh Mookerjee Commemoration Vol 9, pp. 178-9.
[27]. Ep. Ind. Vol. 9, pp. 178-9.

[28]. R.D. Banerji’s ‘Palas of Bengal’, p.71
[29]. Kanyakumari Inscription
[30]. Thiruvalangadu Plates.

[31]. R.D. Banerji “Palas of Bengal”, pp.73, 99
[32]. K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’, Vol.I, P.254.
[33]. S.I.I. Vol. 2, p. 109.

Gவிஷய : இ/ 7ம2ரா தீவி3 உள ‘பாலபா’ எ

4 மாகாண ஆ&. இ/

மேலயா2 தீKகளி3 வாணிக2 ெதாடபா3 கி.பி. 8 'த3 13-ஆ B%றா
சிற%

விளகிய/. இதைன) சீன ‘a விஜய’ எ

5 வைர

&றிபி*5ளா. இ1த

ப&தி கிழ&-ேம%& வாணிக வழிக*& ந5 இடமாக இ#1/, ெசழி%ற/. a-தி#,
விஷய-நா5; தி#நா5 எ
கடார : இ/, ெத
எ

ப/ ெபா#.

திைர கடார எனபடலா3, கட%கைரைய) ேச1த ப&தி

ப/ விள&. இ/ வட ெமாழியி3 ‘கடாஹ’ எ

எனK ப*ட/. காழக எ

 தமிழி3 ‘காழக, கடார’

ப/ ப2/பா*<% காணபடலா3, சக2 தமிழ

ெந5காலமாக கடார2/ட

கட3வழி வாணிக ெச,/வ1தைம அறியலா.

சீன# ெந5காலமாக வாணிக ெச,/வ1தன. அவக எ0தி ைவ2த

&றிகளா3, மேலயா தீபக%ப2தி

ெத

ப&தியி3 உள ‘ெகடா’ எ

4 இடேம
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‘கடார’ ஆத3 ேவ
விசேயா2/க வம
எ
எ

5 எ
’எ

ப/ ெதாிகிற/. இதைன ஆ

‘சகிராம

டவ

[34]. மாயி#<க, இலகாேசாக, மைலQ

பவ

பன மேலயா2 தீபக%ப2/ ப&திக ஆ&. மாபபாைம, தைல2தேகால
பன ‘ரா’ ச1தி& பக2/ ப&திக ஆ&. மாதமாDக எ

மேலயாவி

கீ9ற2தி3, &வா

ட

ஆ

கடேலா5 கல& இட2தி3 உள

ெதமிD அ3ல/ ‘ெதெபD’ எனப5வதா&. வைளப1/

இட எ

ப/ ெதாியவி3ைல. ப

உள பனி அ3ல/ ‘பென,’ எ

ைண எ

இதைன லா'ாி எ

ப/ 7ம2ரா2 தீவி

4 ஊரா&.

இலா'ாி ேதச - இ/ 7ம2ரா தீவி

ப/

எ

ப/ இ

ன

கீ9 கைரயி3

வடப&தியி3 உள நாடா&. அேரபிய

&றி2/ள.

மாநாகவார - இ/ நிேகாபா தீKகளி

பழ ெபய ஆ&.

இகா5கL ஊகL அகால2தி3 a விஷய ேபரரசி%& உ*ப*5 இ#1தன
எ

சீன B3க F கி

றன. இ1த ப&திகளி3 ந3ல /ைற'கக இ#1தன.

சீன நா*5 கப3கL தமி9 நா*5 கப3கL ச1திகK, ப

மா%றி ெகாளK மேலயா நா5கLட

டகைள

வாணிக ெச,யK இ1த இடக

ேப#தவியாக இ#1தன. இஙன தமிழக வாணிக2தி%& உதவியாக இ#1த

இடகைள இராேச1திர ேசாழ

வD1/ ெவ

றத

காரண இ

ன/ எ

ப/

விளகவி3ைல; அ&2 தகி வாணிக ெச,த தமிழ[35] உாிைமகைள காகேவா

அ3ல/ a விஷய அரச

கைள) ேசாழ

ஆ

ெச#ைக அடகேவா ெதாியவி3ைல. ெவ

ற அ1நா5

டதாகK ெதாியவி3ைல. ஆதD , ேம% Fறெப%ற

காரணக ெபா#2தமாக இ#கலா.

இராேச1திர ேசாழ

இராசாதிராச$ ெசAத ேபாக :

கால2தி%றாேன இராசாதிராச

த1ைதையேய சா#மாதD

, அைவ: இவ

ெகாள%பாலன. இனி, அவ%றி
ஈழ ேபா : இராேச1திர
பிற& கி.பி.1042-இ3 மீ

விவர கா

ஆ*சியி

ெச,த ேபாக எ

5க அரசா

ேற

ேபா.

ெதாடக2தி3 உ

5 இராசாதிராச

யி#1த/. விகிரமபா& 13 ஆ

ெச,த ேபாகL

டான ஈழேபா#&

இலைகயி3 ேபா நிக92த ேவ
5 இற1தா

. அவ

ேசாழ#ட

<
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ேபா ெச,/ இற1தா

பி

கி2தி எ

றா

பவ

எ

ேசாழ க3ெவ*5க ெசகி

எ*ேட நா*க ஆ

டா

5க ேராஹன நா*ைட ஆ

ேதா% 2 த%ெகாைல ெச,/ ெகா

விகிரம பா

பிற& மஹாலான கி2தி எ

. அவ

டா

. அவ

ேராஹண2ைத அைட1/ அரச

ஆனா

மகாவச F கிற/. அவ

யா &ஜ எ

. இ1த ஜகதீபால

ேபாாி3 இற1தா

க

ெபய ‘8ரசலாேமக

அவ

ேவ1தைர ெவ
சிைற ெகா
பராகிரம

’எ

இராசாதிராச

5வ1தா

5 நட1த/ எ

<ம

ட அரச&மார

எ

ெச,த
;

4 நா*<D#1/ ஓ<வ1தா

றன; அவ

'<ெகா

றன. இலைக

தமைக, மைனவியைர)
<ய

மக

டன[36].
<ய

சி%றரசனாக இ#1/
.

ஒ# பைடதிர*< கலக விைள2தா

டா

எ

மைல நா*ைட ஆ

டல2தினி

அரசைன வி5வி2தா

ட அரச பலைர ெபா#/

 கா1தL)சாைலயி3 கல அ க) ெச
, Fபக நா*5 (ெத

றா

;

தி#வாF)

[38]. எDமைல& பக2தி3 இ#1த, நா5 ‘இராம&ட’

ப/ ‘எD நா5’ எனK ப5. அத

இராசாதிராச

.

அவன/ ெம,க9[37] F கிற/. இராசாதிராச

வழியி3 ேவநா*5 அரசைன2 தாகி ெகா
எ

பவ4ட

ப/ FறFடவி3ைல.

மைலநா0' ேபா : இராசாதிராச
பா

’எ

மக

அவைன ேபாாி3 'றிய<2/ நா*ைட வி*5 விர*< வி*டா

இஃ/ எ1த ஆ

ெவ%றிெகா

‘ஜகதீபால

<ய நா*<3 71தர பா
. அவ

)

மகL& பிற1தவ

ேசாழ க3ெவ*5க F கி

, ேசாழ அவைன: ெவ

ஒ# ப&திைய ஆ

ேபாாி*52

காி1/ அவமானப52தின. விகிரம பா

%யட$ ேபா : பா

பா

<ய

அேயா2திைய ஆ

ற அவைன: ேசாழ ெகா

5, தாைய

ேசாழ#ட

பவ

. /Lவ நா*<%& ஒடவி*ட அவ

டா

(சிகள அரச4& பா

<ய

றன. அவ4&

அரச

வ தி#வ< எனப*டா

, ேசரைன2 /ர2தி அ<2தா

அவைன ெவ

இவன/ “திகேளத#’ எ

[39].

, இ)ெச,திகைள

ெதாட& க3ெவ*<% காணலா.

ேமைல, சா8கிய ேபா : இராேச1திரன/ இ தி கால2தி3 ேமைல)
சாLகிய ேசாழ#ட

ம

ன

அரச

இர

ஆனா

ெபயகL உ

மீ

5 ேபா ெதா52தன. கி.பி.1042-இ3 சாLகிய

டா ஜயசிம

இற1தா

. அவ4& ஆகவம3ல

. அவ

மகனான 'தலா ேசாேம7வர

, திைரேலாகிய ம3ல

5. ேசாழ க3ெவ*5களி3 அவ

‘ஆகவம3ல

எ

’எ

4 ேவ
ேற
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&றிகப*டா

றக
ெகா

சகைமய

ட/. இராசாதி ராச

. ேசைன2 தைலவகளான த

டா

றா

. இதனா% ேபா

. ேசாேம7வர
எ

இராசாதி2த

பைகவ ெபா#கைள ைகெகா

களி3 D&றி ெபாறி2தா

----------

[41].

[#] இைவ /கப2திைர, கி#-ைண, ]மா எ
I, p.277.

ேசாழைர ெவ3ல '<யாெத

. ேசாழ

‘ஐ&5மி’ ைவ2/, ம%றவ& ெப

, ஆகவம3D’ எ

இதனா% சிற1த ஆகவம3ல
அைட1தா

5 ெகாளி பாைகைய

. இராசாதிராச

ெச,/ விசய ராேச1திர

எ

‘

<’ எ

4 '2/ைறகளிA

றி&றி ெபாறிக ப*ட

4 ஆ க; K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’

பைத உண1த ஆகவம3ல

இராசாதிராசனிட அ4பினா

ேபாைர

 ஓ< மைற1தன.

/ைற, ெப#1/ைற, ைதவ ]மகசி எ

'ைறேய ஆகவம3ல

எ

மகளான விகிரமாதி2த4 விசயாதி2 த4

[#] யாைனகைள &ளிபா*<) சாLகியர/ ப
&

, ககாதர

ட ைபய

ற தாைன2 தைலவ4 ேபாகள2தினி

[40]. சி

எாிQ*<னா

சாLகிய ேசைனைய

R/வ சிலைர

அவ# இ#வைரப%றி ஒ#வ%&

உைட தாி2/ அலகாி2தா

; அவ&

ற ெபயாி*52 தி#பி அ4பினா

.

4மிட2தி% ேபா ெச,/ ப5ேதா3வி

கDயாணர2ைத ைகெகா
ற ப*ட W<ெகா

டா

[42]. இவ

நகர2 ைத: Wைறயா< பல ெபா#கைள ைகப%றினா
. அத

&றிபிட2தக/ வாயி%காவல சிைல ஒ

5, அ& 8ராபிேடக
அெப#

. அவ% 

]ட2தி3, “.வ.தி ாீ

உைடயா  விசயராேச1திர ேதவ கDயாணர எறி1/ ெகா5வ1த /வார
பாலக” எ

ப/ ெபாறிக ப*5ள/. அ)சிைல தாரா7ர ஐராவேத)7ர

ேகாவிD3 இ#1த/; இெபா0/ தEைச ெபாிய ேகாவிD3 இ#கிற/[43].

----------

[34]. பமாவி3 உள ‘ெப&’ தா
கிைட2த இர

1919 & 1922.

5/

‘கடார’ எ

க இராேச1திர

[35]. A.R.E. 1892, p. 12

பல Fறிய/ தவ . அ&

ெவ%றி2 R

[36]. S.I.I. Vol. 3, pp. 26. 56; 172 of 1894, 92 of 1892.
[37]. S.I.I. Vol. 3, p. 56.

க அ3ல; Wide A.R.B.

69

[38]. 75 of 1895; M.E.R. 1913. ii. 26.

[39]. M.E.R. 1930. p.86; 523 of 1930.

[40]. S.I.I. Vol. 4. No 539; Vol. 5. No.465
[41]. 172 of 1894; 92 of 1892.

[42]. 172 of 1894; 244 of 1925
[43]. இதைன எ

ந

ப தி#. J.M. ேசாம71தர பிைள அவக (ெபாிய ேகாவி3

நைட'ைற அAவலாள) என& கா*<னாக.
க(ைகெகா

ட ேசாழர[#]
ேசாழர : இஃ/ இராேச1திர ேசாழனா3 திதாக

அைமகப*ட ெபாிய நகர ஆ&. இ/ தி#)சிராபளி ேகா*ட2தி3

உைடயா பாைளய தாAகாவி3 இெபா0/ ஒ# சி% ாராக
இ#கி

ற/.இராேச1திர

வடநா5 ெவ

இ#1த நா5கைள ெவ%றி ெகா
ேசாழர க*<னா

டத%& அைடயாளமாகேவ இ கைக ெகா

தEைச ெபாிய ேகாவிைல ேபால ‘கைக ெகா

4 அழ& மிக ேகாவிைல க*<னா
.

விய2த& ஏாி ஒ

ைற எ52தா

[#] இதைன யா

25-4-42-இ3 ெச

---

ட

[44]; இதி%கிைட2த பைழய க3ெவ*5 8ர ராேச1திர ேசாழ

ேதவனேத ஆ&[45]. இவ
ேசாேழ)சர’ எ

ற ெப#ைம& அறி&றியாக கைகவைர

பாைவயி*ேட

ட

; ‘ேசாழ கக’ எ

4

. என& அ& ேவ

<ய

உதவி ெச,த ெப# மக தி#வாள க. '2/ேவலா:த பிைள, ேகாவி3

நைட'ைற அAவலாள (Executive Officer) ஞானபிரகாச பிைள எ

ேபா

இராேச1திர

தாைன2

ஆவ.

கைகநீ ெகாண1/ ெப# ெவ%றி:ட

மீ

தைலவைன: பைடகைள: ேகாதாவாி கைரயி3 ச1தி2தா
தளிேதா  தகி2 தாிசி2/ இ தியி3 த

ெகா

5 தா

ப52தினா

; தி#பி வ#ைகயி3

; கைக நீைர

திதாக க*<ய மாநகைர: ேகாவிைல: ஏாிைய: /,ைம

. இகைக பைடெய5 மகளா3 வரேவ%கப*ட/[46].

நகர அைமைப அறிய2தக சா
அர

நகைர அைட1தா

5வ1த த

மைன ஒ

க இ3ைல. அ&) ேசாழ, ேகரள

இ#1த/.[47] அர

மைன ஏவலாளெதா&தி ஒ

எ

4

இ#1த/.
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அத

ெபய ‘தி#மEசன2தா ேவள’ எ

ப/. ெபாிய கைட2ெத#K இ#1த/[48].

ேகாவிA& ஒ# கி.மீ. ெதாைலவி3 மாளிைக ேம5 எனப5 திட ஒ

இ#கிற/. அ&தா

க*டட2தி

ேசாழர/ அர

ப&திகL அவ%றி

அகழ ெப மாயி

சி

மைன இ#1ததா. அ2திடாி

னகL காணப5கி

, பல &றிக கிைடகலா. ஏாியி

சி% ர இ#கிற/. அத

ெபய கைக ெகா

7%றி கா5 இ#கிற/. அத%& அ

சிைதKக பல கா*<%& இ#கி

நகர

றன. இ1நகர ெசழிபாக

னீ ெச,த ெதா

5 அளபாிதாக

5; இெபா0/ காடாக கிட& ெபாிய நிலபர அ
ேறா?[49]

ட ேசாேழ,சர : இ/ கைகெகா

ட ேசாழ

ேபா

ப/. அைத)

றன. இைவ பைழய பாபிேலா

கால2தி3 ப7ைம கா*சிைய பரபி இ#&ம

ெப%ற/. இத

கைர ஓர2தி3

ைமயி3 அழகிய பாைழட1த க*டட)

இ#1த கால2தி3 ேசாழகக உதவிய ந

க(ைக ெகா

றன. அ1த இட

ட (ேசாழ) ர எ

அைடயாளகளாக இ#1த ேம5கைள ேபால இ#கி

இ#2த3 ேவ

ெத

அ<யி3

அைம '0வ/ இராசராச

றதா&. இஃ/ ஆ

ேகாரகைள ெகா

க*<யதா3 இெபய

க*<ய ெபாிய ேகாவிைல

<#1த/ இேகாவி3 ெபாிய

ேகாவிைலவிட) சிறியதாக இ#பி4, சி%பேவைலயி3 அைதவிட மிக) சிற1த/.

இ)சிற1த ேகாவி3 இெபா0/ அழி1/ கிடகிற/. இத

காணபடவி3ைல. ேகாரகளி3 கீைழேகார ஒ

நிைலயி3 இ#கி

தி#)7% க

ேற இெபா0/ இ<1த

ற/. உளைற: அைத) 7%றி:ள தி#)7வ#ேம

இெபா0/ ஒரளK காண2தக நிைலயி3 இ#கி

றன.

விமான:
விமான: இ/ தEைச ெபாிய ேகாவி3 விமான2ைத ேபா
மீ. இ/ 30 மீ. ச/ரமாக அைம1/ள/; ஒ

'த3 இர

5 அ5&க ஒ

ற

ேம3 ஒ

ற/. இத

உயர 50

ப/ அ5&கைள உைடய/. இவ% 

றாக நிமி1/ நி%கி

றன. ம%றைவ

ேமேல ெச3ல) ெச3ல சி 2/) சாிவாக அைம1/ளன; விமான2தி

நா%றகளிA வாயி3கL மாடகL இ#கி

அழகிய ப/ைமக கா*சி அளிகி

றன. விமான '0வ/

றன. விமான உ)சியி3 ெபாிய ேகாவி3

விமான2தி3 உளைத ேபாலேவ ஒேர க3லாலான சிகர ஒ

கலச இெபா0/ இ3ைல.

இ#கிற/. அத

சிவ6(க : தEைச ெபாிய ேகாவிD3 உள சிவDக2ைதேபாலேவ இ/

ெபாிய/. இஃ/ ஒேர க3லா3 ஆன/. இஃ/ இ< வி01/ இெபா0/ இர
பிள1/ள/ எ

டாக

ப/ Fறப5கிற/. இ) சிவDக ெப#மாைன ெபாிய ேகாவி%
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ெப#மாைன பா<ய க#Z2 ேதவ ஒ# பதிக2தா% சிறபி2/ளா. அஃ/

ஒ

பதா தி#'ைறயி% ேசகப*5ள/. ெகாளிட2தி3 கீழைணக*5

க*<ய ெபா0/ இேகாவி%ப&திகL தி#)7% கL தக2/ெகா
ேபாகப*டனவா. எளிய சி% ாரா த52தன. பய

த

எ

ன? த52தவ

5

<கப*டன.இ<2த க%7வ#& பதிலாக) ெசக% 7வ ைவபதாக

வா& தி அளிகப*டதா.ஆனா3 அ/ நிைறேவ%றபடவி3ைல[50].

------

[44]. Ep. Ind. Vol. 15, p. 49.
[45]. 82 of 1892.

[46]. M.E.R. 1932, p.50; Kalaimagal Vol.II p.326.
[47]. S.I.I. Vol. 2, No. 20.
[48]. 102 of 1926.

[49]. Ind. Ant. Vol. iv, p.274.

[50]. Ind. Ant. Vol. in p.274; K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’, p.289.
இ$ைறய கா0சி
திமதி : நீள ஏற2தாழ 200 மீ அகல 150 மீ; கன 1 மீ. '0வ/ க%களா3
இய

றேத ஆ&. அ2தி# மதிைல அ52/ இர

இ#1த/. இ

5 அ5&2 தி#)7%

ஒ# ப&தி ம*5ேம காணகிடகிற/.

மாளிைக

தி,-2 : (தி#)7%றி3 இ

பல ேகாவி3க கா

பி%ப*டைவேய ஆ&. அம

ேகாவி3 பி%கால2ேத உேள ெகாண1/

ேகாவி3 அழி1/ கிடகிற/. இைவ யைன2/ (ச
க*டெப%றதா&.) தி#மதிD

'

ற

5 எ

பத%&ாிய &றிக கா

றன; ச1திரேசகர

^ச சி

ைலக இர

ந5ப&தியிA அைர வ*டமான ‘காவ%Fட’ ேபா

இ#1தி#2த3 ேவ

கி

ேகாவி3 தவிர)

<A பி

ற க*டட அைம

கி

றன.

உ*ேகாவிA& எதிேர '%  ெசக%களாலான ெபாிய ந1தி ஒ
அத

றமதிD

ப52/ள/.

தைல வைர உயர 6 மீ. '/& வைர உயர 4 மீ. அத%& வலற ேந

எதிேர சிக'க கிண

ஒ

அ%தமாக அைம1/ள/. அ#கி3 உள

கிண% &) ெச3A ப<க*5க டகர வாிைசயி3 அைம1/ளன. அ
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ப<க*5& ேம3 ெசக%களாலான சிக கா*சி அளிகிற/. அத

உள வாச3 வழிேய ப<க*5களி3 இறகி) ெச

றா3, பக2தி3 உள கிண%

நீைர காணலா. ஏற2தாழ 30 ப<க*5க நீ# இ#கி
20 ப<க உள. ப<க அைன2/ க#க%கேள யா&.

உ0ேகாவி : இத

றனவா; நீ#&ேம3

நீள 260 மீ., அகல 250மீ, இத4 மகா ம

நீள' 30 மீ. அகல' உைடய/. இைற அைற& இம

உள அ2த ம

டப2தி

உள/. மகா ம

டப2தி3, எ*5ப1தி களா, 140 க%

தி#வாயி3க ப<கLட

வயி%றி3

டப 57மீ.

டப2தி%& இைடேய

இ#பக களிA ெத%கிA வடகிA அழகிய

உளன. ேகாவிைல அI& தி#வாயி3 கிழேக

க அணி அணியாக

உளன. ந5ப&தி 6.மீ. உயர'ைடயதா,, இ# பககL 5 மீ. உயர

ெகா

டனவா, ேமேல க3 ெகா

5

<ய ம

இ#வாிைசகளாலான ெபாிய ச/ர க% ா
உயர'ைடய/. ேகாவிD
இர

டபமா&. அ2த ம

டப

களாலான/. விமான 60 மீ.

அ<பாக 30 மீ ச/ர மான/. இத

உயர 10 மீ.

5 ேம3 மா<கைள உைடய/, இத%&ேம3 உள ப&தி எ*5 மா<க

உளதா, விள&.

6(க : Dக 13 'ழ) 7% ைடய/; ]ட 30 'ழ) 7% ைடய/; Dக2தி
உயர 4 மீ. ]ட2ைத2 தாக) சிறிய க% ா

ெவ<2/ள/.

க உளன. ]ட இர

ல அைறைய) 7%றி:ள தி#)7%றி

டாக

அகல 3 மீ. ஆ&. இ/

ேகாவி3 தைர ம*ட2தி%&ேம3 6 மீ. உயர2தி3 அைம1/ள/.

அத ம

டப : அ2த ம

டப2/2 /ா

க*& ேம3 நடன) சிைலக பல

ெச/கப*5ளன. அைவ பலவைக நடன நிைலகைள &றிகி

றன.

இDக2ைத ேநாகிய எதி)7வ மீ/ (காEசி ைவ&1த ெப#மா ேகாவி3
7வாி3 உள சி%பக ேபால) 6 வாிைச) சி%பக இ#கி

ச

^ச வரலா

மாக

ட

றன. அைவ, (1)

(2) தடாதைக தி#மண (3) பா2த4 பரம4 ேபாாிட3 (4)

வரலா

'தDயன உண2/கி

ஒவியகளாக கா*சி அளிகி

றன.

றன. அைவ அைன2/ உயி
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மகா ம

டப : இ2தைகய ம

அ<ேகாDயெத

/ைகயம

டபேம பி%கால ஆயிரகா3 ம

னலா. இ& சப1த க%சிைல மிக அழேகா5 காணப5கிற/,

சிைல அ%த ேவைலபா5 ெகா

ேவெற& காணபடாத /ைம வா,1த/. Wாிய

அவ& ேம3 நவகிரக அைம-ந5வ
வ*டக3D3 அைம1/ள கா*சி க

உள இர

டப2தி%&

5 அைறகளி3 விமான2தி

தி#ேமனிகL இ#கி

ட/. நவகிரக அைம

ேதஅ*டதிைச பாலக -

ப/ம ]ட, இைவ அைன2/ ஒேர

5 விய2த% &ாிய/. மகா ம

றன.

டப2தி3

கலச' பல சிலா விகிரககL

வாயி% காவல : ஏற2தாழ 4 மீ. உயர ெகா

ட க]ர2 ேதா%ற'ள வாயி%

காவல சிைலக உள. அவ# 'த3 இ#வ சிைலக ேகார) சிைதவி3 உள.
எEசிய ப2/ ேகாவி3 வாயி3, அ2த ம

ெத%& வாயி3க இவ%ற

ைட இ#கி

டப வாயி3, உளைற வாயி3, வட& -

றன.

சி2ப(க : விமான2தி3 நிைற1/ள சி%பகL ேகாவிD

உள சி%ப1திக9 உ# வகL மிக வன%றைவ. ெத

சி%பகளிA, அவ%ைற பி
ேமப*டன எ

ெவளிபாக2தி3

இ1தியாவிAள

ப%றி) சாவக2திAள உய1த சி%பகL இைவ

அறிஞ F கி

றன. ெத

ேம%கி3 சபாபதி:, ேம%கி3

இDேகா%பவ அ#ணாசல ஈ7வர#, ெத%கி3 விநாயக#, வடகி3
தி#வாயிA& அணி2தா,, ச

அ#*ேகாலமா,) ச

ேட7வர& இைறவ

ேட7வர அ#ாி

அ# ாிகி

ற

2தி: அ#ைமயான ேவைலபா5

உைடயன. ம%  கணகL, அசர மாத#, இராகத F*டகLமாக
எMவிட2/ அைம1/ளைத ேநா&கா3, இேகாவிD

ேதா%ற2தி%& வனைப அைவ த#வன எ

க]ரமான

னலா. இவ% * ெப#பாலான

வ%றி%& நரசிமவம4ைடய மாம3ல ர2/) சி%பகேள அ<பைடயானைவ;
எனி4, இைவ அவ%றி4 ேமப*5) சி%பகைல வள)சிைய ந

&

விள&வனவா&. ம% , இேகாவி3 ேசாழ கால2/ ேகாவி3கL, அழகிA,
சி%ப2 திறனிA ஒ# தனி நிைல எ,தி:ள/ எ

சி%பகளி

விாிK ேசாழ சி%பக எ

பைத Fறலா[51]. இ)

4 பிாிவி3 விளகெப .
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மாளிைக
மாளிைக ேம'[§]
ேம' : இ1த இட அர

மைன இ#1த இடமா&. இ/ மிக பர1த

இட2தி3 அைம1/ள/, இேபா/ இMவிட தி#2திய வயலாக விள&கிற/.

வய3களி3 ஆகா& ேம5க இ#கி

ம*பா

றன. அவ%றிA வய3களிA உைட1த

றன. ெசக3 38 ெச.மீ. நீள, 20 ெசமீ

ட) சிைதKக நிரபி கிடகி

அகல, 10 ெச.மீ. கன உைடயதாக இ#கி
ேதா

< க% ர

க எ5க ப*5 /)சாவ< &ள2தி

க*டப*டனவா. காைற கல

இேம*<

ற/. ெபாிய மாளிைக ேம*ைட2
ப<க*5க

ட ெசக% சிைதKக நிரப கிைடகி

கிழகி3 ெவக%7வ நீளமாக ேபாவைத இ

ெந5க) ெசக% கவ2 தள காண ப5கிற/. பைழய அர

 காணலா. வழி

மைன கழிK நீ,

மைழ நீ ெச3ல வா,கா3 இ#1த/. ஒ#வைக க3லா3 ஆகிய மதகி

இ

 காண கிைடகி

அத

றன. ேகாவிA& பி

இ# ற' ெசக%7வகளி

ெத%& வடகி3 இர

நீள'ைடய/.

ேன இ

சிைதKக கா

கி

றன.

சிைதKக

ள ஒைட திய/.

றன.மாளிைகேம5

5 கி.மீ. நீள'ைடய/. கிழ& ேம%கி3 ஒ

றைர கிமீ

-------

[§]. ேகாவி3 ேவைல பா& 7பராயபிைள (72 வய/) :ட
ேநர இ ேம*ைட பாைவயி*ேட
ப

நா

ைட நகர : இராேச1திர

.

அைம2த திய நகர2தி

& காளிகைள எ3ைல2 ெத,வகளாக நி 2தினா

நா

நா

ஒ# மணி

& றகளிA

ேபாA ேம%& வாச3

காளி ேகாவி3 5 கி.மீ. ெதாைலவி3 இ#கிற/; வட& வாச3 காளி ேகாவி3
இர

5 க3 ெதாைலவி3 (சAைப எ

4 சி% ாாி3) உள/; ெசக ேம5

எ

ற கிராம2தி3 உள/; கிழ& வாச3 காளிேகாவி3 இர

எ

4 கிராம2த

ப

ைட நகர ஏற2தாழ 6 கி.மீ. ச/ர அைமைடய தாக இ#1த ெத

இ#கிற/. ெத%& வாச3 காளிேகாவி3 இர

5 க3 ெதாைலவி3

5 க3 ெதாைலவி3 (8ராெர*<

ைட இ#கிற/. அ&2 தீ2த &ள (தீ2த ெகா5க

பிரகதீ)7ர அ& ேபாத3 வழகமாக இ#1ததா) இ#கிற/. இ&றிகளா3,

-2றிD சி2ாக : ேகாவிைல) 7%றிA இர

சி% ாகளாவன: 7

5 க3 ெதாைலK வைர உள

ணா &ழி (ேகாவி3 பணி&) 7

இட), கண& விநாயகேகாவி3, ெபா

னலா.

ணா தயாாி2த

ேனாி (ேசாழக ஏாிைய) சா1த சி% ர),

பளி ஒைட, பாக3ேம5, சAைப,ெசகேம5, '2/ சி3பா மட, சேபாைட
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ம

மைல (இ/ 'கா3 க3 ெதாைலவி3 உள/; ேகாவி3 ேத இ&2தா

இ#1ததா. அ& ஒ#ேம5 ேதேம5 எ

4 ெபய#ட

ெம,காவ3 2/ா, 8ரேசாழர, வாண தைரய

‘வான5’ எனப5கிற/), &யவ

இ#கிற/),

&ப (இஃ/ இ

ேப*ைட, ெதா*< &ள, கழனி &ள,

உ*ேகா*ைட (இ/ 2 க3 ெதாைலவி3 உள/) எ

பன. பரைண ேம5 எ

சி% ா ேகாவிA& 7 க3ெதாைலவி3 உள/.அகி#1/ ப#2தி

அ5கி பரைண க*< விமான2தி3 ெகா
-ர(க : அர

அத

உ

5 ெச3லப*டதா.

*ைடகைள

மைனைய: ேகாவிைல: இைண& 7ரக ஒ

ைமைய இ

4

இ#1த/.

ேகாவி%& மாளிைகேம*<%& இைடயி3 உள

ஒைடயி% காணலா. ெசக% 7வகLைடய நிலவைற ப&தி ஒைடயி%

காணப5கி

ற/.

ேகாவி%& 365 காணிநில இ#கி
இஙன இ#1/ தக க

காணி இ

இேகாவி3 இழிநிைலயி3 இ#கி

அழி1/ ப5 எ

ற/. ஒ# காணி& X. 5-10-0 ஆ

5 வ#வா,.

ைமயா3, வரலா%  க9ெப%ற

ற/. இ1நிைல நீ<&மாயி

, இத

சிறேப

பதி3 ஐயமி3ைல. ந3லறிK பதி:'ள ெப#மகளிட

ேகாவி% பணிைய ஒபைட2/ ேகாவிைல ந
அறநிைலய பா/காபாள கடைமயா&. -

னிைலயி3 ைவக) ெச,த3

உைற கிண க 'தDயன : ேகாவிA& ஒ# க3 ெதாைலKவைர நா%றகளிA

உைற கிண க அகப5கி

க#க%க எ5கப5கி
ேகாவி ேகார : இ

றன. பைழய ெசக%க நிரப கிைடகி

றன.

, இ<1/ கிட& ேகார ஏற2தாழ 25மீ. உயரமாக

இ#1ததா. அ/ '0வ/ க#க3 ேவைலபா5 ெகா

ட/; ேமேல சா1தாலான

கலசக ஏ0 இ#1தனவா. அேகார, அைணக*<%& க3 ேவ
ஆ

5க*& '

< 75

ெவ< ைவ2தேபா/ இ<1/ வி01/வி*டதா. அ)சிைதKக

அறப52தப*<ல; ேகாவி3 தி#)7%

ெச#பி

றன,

'0வ/ '*ெச<க நிைற1/ளன;

றி நட2த3 இயலாத ேகவல நிைலயி3 உள/.
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ேசாழ க(க : இஃ/ இராேச1திரனா3 ெவ*டப*ட ஏாி. இஃ/ இேபா/

‘ெபா

ேனாி என ெபய ெப% ள/. இஃ/ இெபா0/ ேமடாக இ#கிற/.

ஊ#& வடேக உள இ1த ஏாி, ெத%& வடகாக 25 கி.மீ. நீள'ைடய/; உய1த

கைரகைள உைடய/. இ1த ஏாி& ெகாளிட2தி%& இைடயி3 அ ப/ க3
ெதாைலK. அகி#1/ ெபாிய கா3வா, ஒ

ெவ*டப*ட/. அத

வழிவ1த

நீேர இ1த ஏாிைய ஒரளK நிரபிய/. ம%ெறா# கா3வா, ெவளா%றிD#1/

வ1த/. ெத%& வட& இ#1த இகா3வா,க இர

5 ஆ களிD#1/

நீைர ெப,/ வ1தைமயா3 ஏாி எெபா0/ கட3 ேபால கா*சி அளி2த/. இ

கா3வா,களி

கைரக இ

தி#)சிராபளி, ெத
பா,)சலா3 பய

ஏாி த

 காணF<ய நிைலயி3 உளன. இ1த ஏாி நீ

ஆகா5 ேகா*டகL& நீைர உதவியதா&. இத

ெப%ற விைள நிலக பலவா&. ஆனா3 இ

இ1த ெபாிய

பைழைமைய ம*5ேம உண2தி கிடப/ வ#1த%&ாியேத. இ1த ஏாி

இெபா0/ காடட1த இடமாகி வி*ட/. பி%கால2தி3 பைட எ52தவ இதைன

பாழாகின எ

ஒ# மர Fறப5கிற/.[52]

இ1த ஏாி இெபா0/ /பிகப5கிற/; ேவைல நைடெப%
ப

ைடய நிைல எ,/மாயி

மைலேயா, &

, நா5 ெசழி .

வ#கிற/. இ/ த

ேறா இ3லாத சமெவளியி3 26 கி.மீ. நீள பலமான கைர ேபா5த3,

நீைர2 ேத&த3, 100 கி.மீ. நீள'ள கா3வா, ெவ*< நீைர ெகாணத3 எ

எளிதான ெசய3க ஆகா. இMவாிய ெசய3கைள) ெச,/ '<2த இராேச1திர
ேநாக, த

எ

பெதா

அ

ேறா?

&<க ந3வா9K வாழ க

ேற அ

'

, உ2தம ேசாழ

ேனா& பி

'<ெகா
ேசாழ

ட ேசாழ

[55] எ

இ

ற3 ேவ

5

ேறா? இ2தைகய ேபரரசைன ெப%ற தமி9 நா5 ேப

அரச$ விக : இராேச1திர

ம#ரா1தக

5, தா

ெப%றேத

வி#/ ெபயக பலவா&. அவ% 

, விகிரமேசாழ

, 8ரராேச1திர

[53] எ

பன இவ

ேனா& இ#1த ெபயக. இவ4ேக உாியைவ

பன.

பன

[54], கைக ெகா

ட ேசாழ

, கடார ெகா

டா

,ப

<த

77

அரச /'ப : அரச &5ப ெப#பாA பைழயாைறயி3 இ#1த/ேபாA

பைழயாைற அகால2தி3 ‘'<ெகா
இராேச1திர

ட ேசாழ’ என ெபய ெப%

'த3 மைனவியான பEசவ

இ#1த/.

மாேதவி& அ& பளிபைட

அைமகப*ட/[56]. இராேச1திர4& மைனவிய பல இ#1தன. அவ#
பEசவ

மாேதவியா, தி#வன மாேதவியா எனப*ட வானவ

மாேதவியா[57]. 'ேகாகிழா

அ<க[58]. 8ர மாேதவியா எ

தகவராவ. 8ரமாேதவியா இராேச1திர 4ட

உட

ேபா &றிபிட2

க*ைட ஏறினவ ஆவ[59].

இ ேபரரச& பிைளக பல இ#1தன. அவ நம&2 ெதாி1தவைர

இராசாதிராச

சடாவம

, இராேச1திரேதவ

71தர ேசாழ

, 8ர ராேச1திர

எ

ேபா ஆவ. இ

ஒ#வனா அ3ல/ ேவறானவனா எ

பிரானா எனப5 அ#ெமாழி நைக ஒ# ெப

அ#ெமாழி நைக இராசாதிராச

வ#

ப/ விளகவி3ைல.

; அமகா ேதவி ஒ# ெப

.

ஆ*சி '%ப&தியி3 தி#மழபா< ேகாவிA&

விைல உய1த '2/&ைட அளி2தி #கிறா[60]. இராசராச

மகளான

இராேச1திர

மகளான அமகா ேதவிைய மண1/ ெகா

. இMவி#வ&

இராேச1திர

தா, வானவ

&1தMைவ& சாLகிய விமலாதி2த%& பிற1த இராசராச நேர1திர
பிற1தவேன பி%கால ேபரரசனான 'த% &ேலா2/க

ெச,தா

மாேதவி எ

பவ. இராேச1திர

; அைத நாகப*<ன2ைத) ேச1த “ெசபிய

உள ேகாவிD3 நி வினா

.

டா

எ

பவ

தா,& ஒ# ப<ம

மாேதவி” எ

4 ஊாி3

; அைத வழிபட%&ாிய தானக அளி2தா

[61].

இற1தவைர ேகாவிD3 வழிபட ஏ%பா5 ெச,த3 ெபாி/ வழகமி3ைல. இ1த

அைம சிற1த சிவபதி உைடயவளா, இ#1தைமயா3, இவ வ<வ

வழிபடப*ட/ ேபாA!
-----------

[51]. J.M.S. Pillai’s ‘Solar Koyir Panigal’, pp. 44-45.
[52]. Ind Ant. IV. P. 274.
[53]. 61 of 1914.
[54]. காவிாியி

கிைளயா

‘'<ெகா

இவனா3 ெவ*ட ப*ட/ ேபாA!
[55]. S.I.I. Vol.3, No. 127.
[56]. 271 of 1927.
[57]. 624 of 1920.

டா

’எ

4 ெபயைர உைடய/. அஃ/
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[58]. 73 of 1921.

[59]. 260 of 1915.
[60]. 71 of 1920.

[61]. 481 of 1925.
இராசராச விசய : இ1B3 இராசராசைன ப%றிய/ ேபாA; இ1B3 விேசட
காலகளி3 ப<கப*ட/. இதைன அரச%& ப<2/ கா*<யவ

ப*டாதி2த

எ

பவ

. அரச

அவ4& நில அளி2/ளா

இெபா0/ கிைடக வி3ைல. இஃ/ இ#1தி#&மாயி
விாிவாக அறி1/ இ

ற F5ம

அரச$ ஆசிாிய : இராசராச

இராசராேச1திர

நாராயண

[62]. இ1B3

, இராசராச

வரலா%ைற

ேறா?

கால2தி3 ெபாிய ேகாவிD3 சவசிவ ப

<த

ெப# மதி& உாியவராக இ#1தா. அவ# அவ#ைடய

சீடகL எ1த நா*<3 இ#1தேபாதிA ெகா5& ப< ஆசாாிய ேபாகமாக
ஆ
எ

5ேதா  ெந3 அளபத%& ஆைண பிறபிகப*ட/.[63] ல&_ச ப

பவ ம%ேறா ஆசிாிய[64]. அவ ைசவ2தி

சமய2ைத) ேச1தவ. இ)சமய2தவ பல ப

<த

ஒ# பிாிவாகிய காளா'க

ப*ட ப

<தராக அகால2தி3

விளகின. அவகேள சில அறநிைலய கைள பா/கா2/ வ1தாக.
ெபளத விஹார : இராசராச

ெபள2த விஹார இராேச1திர

கால2தி3 நாக ப*<ன2தி3 க*ட2ெதாடகிய
கால2தி3 சிற%

இ#1த/. அ/ '

ெசா

a விசய நா*5 அரசனான ைசேல1திர மரைப) ேச1த மாரவிசேயா2/கவம
க*<ய தா&. அவ

நா*5 ெபள2த நாைகயி3 ெதா0வத%ெக

அஃ/ இராேச1திர

கால2தி%றா

க*டப*ட/. அவ
அேகாவிA&2 த
விஹார’ எ

ேவ

5ேகா*கிைச1/ இராச ராச

’எ

ேற அ/

இட த1/ ஆதாி2தா

க*< '<கப*ட/. ாீ விசயநா*5 அரச

த1ைத ெபயைர இ*டா

ப/. அத%& ஆைன மகல’ எ

. அத

ெபய ‘Wடாமணி வம

4 கிராம தானமாக

(பளி)ச1த) விடப*ட/. அ2 தான ப*டயேம ‘_ட

‘Dட

ன

ப*டய’. எனப5வ/.

ப/ ஹால1/ நா*<3 உள நகர. ஆைனமகல ப*டய அ&

எ52/) ெச3லப*ட/; அதனா3 இெபய ெப%ற/.

.
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சீன உறE : '

ன இராசராச

சீன2/&2 R/ &0ைவ பாிசி%

கி.பி. 1033-இ3 R/ &0

ெபா#கேளா5 அ4பினா% ேபாலேவ, இராேச1திர
ஒ

ேவ

ைற) சீன அரசனிட அ4பினா
<யன ெச,தா

சீன2/ட

எ

சீன B3க F கி

கட3 வாணிக சிறக நட2திவ1த/ எ

நா0' பிாிEக : இராேச1திர
ேசாழம

டல எ

, பா

இலைக - ''<) ேசாழ ம
ம
ப

அவகைள வரேவ%

றன. இ1த உறவா3 ேசாழநா5
பைத ந

< நா5 இராசராச பா
டல எ

டல, மைலம

ெச,திக நா

<ம

டல எ

, ககபா< - '<ெகா

டல, ெகா& ம

ைட ெபயகைள ெகா

&ணரலா.

ைட நா5 - சயெகா

கால2தி3 ெதா

, [ளபபா< - நிகாிD ேசாழ ம

டல எ

ேசாழ ம

. சீன அரச

டல எ

ட

,

ட ேசாழ

 ெபய ெப%றன.

டல, ேவகி ம

டல எ

பன

ேட இ#1தன. நா*5 உ*பிாிK 'தDயன ப%றிய

கா பாக2தி% Fறப5. ஆ

5 கா

க.

அரசிய3 அAவலாள சி%றரச : அரசியைல நட2த அAவலாள பல இ#1தன.

அவக ‘க#மிக’ ‘பணியாள’ என இ#திறப*டன. '

னவ# ெப#1தர,

சி தர என இ#வைகயின இ#1தன.இவ அரசிய3 ெதாடபான பல

பிாிKகைள கவனி2/ அரசியைல &ைறவற நட2திவ1தன. உய அAவலாள
த த&திேக%ப அரசனிடமி#1/ நில அ3ல/ அத
பணிெச,/ வ1தன. இராேச1திர

காரணமாக இ#1தவ

வ ஒ#வ

ேபாகளி% க9 ெப%றவ

ம

. ஒ<வி*டா

ன

எ

. இவ

ஆ*சியி3 அவ

ெப%ற ெவ%றிக*&

பைடெயா5 ெச

றைத ேக*ட ேவகி

அைரய

இராசராச

இராசராச

இவ

மகனான மாராய

இராம

எ

பவ

ம%ெறா# ேசைன2 தைலவ
அ#ெமாழி ஒ#வ

அரச

[67]. இவ

. இவ

ைற எ5பி2தெபா0/ உட

‘உ2தமேசாழ பிரமராய

’எ

[66] கி#-ண

, இராேச1திர

’எ

பைத) ேச2/ அளி2/வ1தா

கால2தவ

கி.பி.1033-

ேவ

.
.

இ#1/ ஆவன

4 ப*ட ெப%றவ

அவரவ த&திேக%ப ப*டகைள அளி2/வ1தா

ேவ1த ேவளா

‘நா3ம< ]ம,

. இவ4 இராசராச

தைலவ 'தDய உய அAவலாள&2 தன/ ப*ட2/ட
‘

சாLகிய

’ 'தDய வி#/கைள ெப%றவ

கால 'தேல ேசாழ தளக2தனாக இ#1தவ

இ3 ேகாலாாி3 பிடாாி ேகாவி3 ஒ
ெச,தவ

. இவ

ஒ# க3ெவ*5 F கிற/[65]. இவ

சாம1தா பரண, 8ரஷண, எதி2தவ கால
இவ

வ#வா, ெப% 

.

, அைம)ச, தாைன2

அ3ல/ வி#/ட

/ைறயி%சிற1தா&
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‘மாராய

, ேபரைரய
’ ேபா

ேபரைரய
இராசராச

’எ

பனவ%ைற அளி2தா

றன க3ெவ*5களி% பயி3வனவா&.

பவ

வடஆகா5 ேகா*ட2தி3 பிரம ேதச2ைத) 7%றி:ள

ப&தி&2 தைலவனாக இ#1தா

பவ. &1தMைவ பிரா*<யா

மைனயிேலேய இ#1தவ[68]. இMவ3லவைரய

(ெபாிய ேசனாதிபதி) ேபாA! இவ

சாம1த தைலவ

<ய

. இவ4ைடய ேவெறா# மைனவி &1தள ேதவி

பவ; ம%ெறா#2தி &1தா ேதவியா எ

பைழயாைறயி3 இ#1த அர

ேசலவைர பரவி இ#1த/[69].
ெத

’, ‘தி#2த

தமைகயான &1தMைவயா கணவனான வ3லவைரய வா

ேதவ எ
எ

. ‘வா)சிய மாராய

ெபயெகா

ட நா5

ஆகா5 ேகா*ட2தி3 தி#ேகாவிAைர) சா1த மைலநா*5 ப&தி&

யாதவ ]ம
இ#1தா

எ

ற உ2தம ேசாழ மிலா5ைடயா கி.பி. 1016-இ3 சி%றரசனாக

[70]. கி.பி. 1023-24-இ3 கைக ெகா

ட ேசாழ மிலா5ைடயா எ

காள2தியி3 உள ேகாவிA& விளகி*டைத க3ெவ*5 ஒ

சகாவா எ

ஆவ. ஆ

பவ ைமWைர ஆ

ட சி%றரச. ெகாகாவா எ

பவ

&றிகிற/[71],

பவ சி%றரச

5க ெச3ல) ெச3ல ெகாகாவா தைம) ேசாழ மரபின எ

Fறலாயின; அஙனேம சில ெதA&-க

னட மரபின# Fறிெகா

டன.

ேற

பைடக : அரசனிட யாைனபைட, &திைரபைட, காலா*பைடக இ#1தன;

ேதபைட இ3ைல. ேத இ#1ததாக ஒ# க3ெவ*<A &றிபி3ைல. எ1த 8ர4

ேபாகள2தி3 ேதைர) ெசA2தி வ1தா

எ

4 &றிேப இ3ைல. அரசராயினா

யாைன அ3ல/ &திைர மீ/ இ#1/ ேபா ெச,தன எ

பேத காணப5வ/.

காலா*பைட 'ைகேகாள ெப#ப ைட எனப*ட/. ஒMெவா# பைட: பல

பிாிKகளாக பிாிகப*<#1த/. ‘வி3Dக, வாெப%ற ைகேகாள’ எ
ெபயக க3ெவ*5களி% கா
வா 'தDயனேவ பய

கி

ப*டன எ

4

றன. இவ%றா3, ேபாாி3, வி3 அ, ேவ3,
ப/ அறிய கிடகிற/. பைடக, ெவ

அடகிய நா5களி3 எ3லா நி 2தப*5 இ#1தன. ேசாழ கட%பைட

&றிபிட2தக சிறைடய/; கட3 கட1/ 7ம2ரா, மேலசியா 'தDய நா5க*&
பைட8ரைர ெகா

ெப%ற/.

5 ெச

ற/; கட3 வாணிக2ைத ெப#கி வள2த ெப#ைம
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கா-க : இராேச1திர
ப&தியி% கா

க. இவ

‘இராேச1திர

கால2/ அரசிய% ெச,திக ‘ேசாழ அரசிய3’ எ
த

ெபயரா3 கா7கைள அ)சி*5 வழகினா

4

. அைவ

மாைட’ எனK. இராேச1திர ேசாழ கா7 எனK க3ெவ*5களி%

Fறப*5ளன.

கவிைறகவிைற-தமி5 : இராேச1திர
அதனா3 இவ

‘ப

<த ேசாழ

’ என ெபய ெப%றவ

தமிழி3 சிற1த லைம எ,தியவனாத3 ேவ

'ெம, க9' பல க3ெவ*5களி3 சிற1த லைம உண)சி:ட

.

5. இவ4ைடய

வைரயப*5ள/. அதனா3 இவன/ அைவயி3 தமி9 லவ சிலேர4

இ#1தி#2த3 ேவ

5 எ

ப/ ெதாிகிற/. யாப#கல, காாிைக எ

‘அமித சாகர’# இவ% & உைர வ&2த ‘&ணசாகர’# இகால2தவ

பன ெச,த

எனFறலா. சிற1த சிவன<யாரான க#Z2 ேதவ இகால2தவேர ஆவ.

இராேச1திர

மகனான 8ரராேச1திர

தமி9 லைம அவ

ெபயைர ெகா

‘8ர ேசா 2தமி2திர இகால2தவேர. தி#'ைற வ&2த நபியா
நபிைய: இராேச1திர

ட

டா

பா2 தி#2த3 F<யேத.

வடெமாழி : இராேச1திரைன ப%றிய வடெமாழி ப*டயகL க3ெவ*5கL
காவிய நைடயி3 அைம1தைவ. சிறபாக2 தி#வாலகா*5) ெசேப5 கைள

வைர1த நாராயண கவி சிற1த வடெமாழி லவ ஆவ. ெத
ேகா*ட2தி3 எ

ணாயிர எ

ஆகா*5

ப/ ஒ ஊ. அஃ/ ‘இராசராச) ச/ேவதி மகல’

எனப*ட/. அெகா# ெபாிய வடெமாழி க3Tாி நட1/ வ1த/. அைதப%றிய

விவரகL[72] பிறK ‘ேசாழ கால2/ க3வி நிைல’ எ
இஙனேம ‘திாிவைன’ எ
நட1/வ1த/[73]. அத

4 இட2திA வட ெமாழி க3Tாி

விவரகL ஆ

அரச$ சிற : இராசராச

4 ப&தியி%பாக.

5 கா

க.

ேசாழ ேபரரைச நிைல நி 2தினா

அதைன ேமA வளப52தினா

; கட3கட1/ ெவ%றி ெப%றா

: இராேச1திர

; ேசாழ கைழ

ெந51/ர பரபினா

. இராசராச

ேகாவி3 க*<2 த

ஏாிைய: அைம2தா

. இராசராச

சிவபதனாக இ#1த/ ேபாலேவ இவ4

நா*<னா

; இராேச1திர

இ#1/ வ1தா

பதி ெப#ைமைய நிைல

அதைன) ெச,தேதா5, திய நகைர: விய2த& ெபாிய

; த1ைதைய ேபாலேவ பிற சமயகைள: மதி2/ நட1தா

வாணிக ெப#கினா

.இவன/ ெச) சிைல ஒ

கட3

தEைச ெபாிய ேகாவிD3
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இ#கி

ெகா

ற/. இராேச1திர

டா

. இவ

எ3லா) சமயகளிட2/ ெபா/வாக நட1/

தன/ 24-ஆ ஆ*சி ஆ

<3, ேசர அரசனான இராசசிம

தி#ெந3ேவD ேகா*ட2தி3 ம

னாேகாவிD3 க*<ய இராேச1திர ேசாழ

அரசா

ணக வா9ைவ விைழ1தா

வி

ணக& நிலதான ெச,/ளா

----------

5 கி.பி.1044-இ3 வி

[74]. இேபரரச

ஒயவ%ற நிைலயி3
.

[62]. 120 of 1931.

[63]. S.I.I. Vol.2, No.20
[64]. 271 of 1927.
[65]. 75 of 1917.
[66]. 23 of 1917.

[67]. 480 of 1911

[68]. 350 óf 1907; 639 of 1909
[69].. 157 of 1915.
[70].. 20 of 1905

[71]. 291 of 1904, Ep. Carnataka, Vol, I, Int. 12-13; Vol. V. Int. 7.
[72]. 338 of 1917; M.E.R. 1918, p.147; 343 of 1947
[73]. 176 of 1919
[74]. 112 of 1905
--------------

'

2.7. இராேச"திர$ மக (கி.
கி.பி.
பி. 1044 - 1070)

4ைர: ேபரரச

இராேச1திர ேசாழ& பி

அவ

மக

வ#

அ52த52/ அரசராயின. தக ஆ*சிகால2தி3 த1ைத வி*ட ேபரரைச நிைல

நி 2தி ஆ

டன; அதைன நிைலநி 2த பல ேபாக ெச,தன. அவ% 

&றிபிட2தகைவ ேமைல) சாLகிய#ட
ேபா ஒ

றி

இைடயி3 இராசாதிராச

தள1த/. அMவமய பி

நட2திய ேபாகேள ஆ&. ெகா<ய

ெகா3லப*டா

இ#1த இராேச1திரேசாழ ேதவ

அேபாகள2தி%றாேன '<W< 8ராேவச2/ட

. உடேன ேசாழ பைட
(இராசாதிராச

ேபாரா< ேபாைர ெவ

இஙண நைடெப%ற வடநா*5 ேபாக ஒ# பாலாக2 ெத%ேக இலைக

அரச

, பா

<ய

,ேசர

ஆகிய

வ# ஒ

ேச1/ த2த 7யா*சிைய

தபி)

றா

.
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நிைலநி 2த கலக விைள2தன. இ2தைகய &ழப நிைலகைள இமக
வ# அMவேபா/ அடகி ேபரர7 நிைல தளராதவா

பா/கா2தன;

இ தியி3 கீைழ) சாLகிய உதவிைய: ேபரரசி

பல2/ட

ேசாழ இராேச1திர

ேசாழ ேபரரைச ெபற)

ஒ# B%றா

எனப*ட 'த% &ேலா2/க

ஆ0சி 4ைற : இராேச1திர

ேபராசிாிய நீலக

'தDேயா ஆ

5கைள வைரயைற ெச,/

கி.பி.1018-1054.

2. பரேகசாி - இராேச1திர ேசாழ ேதவ

கி.பி.1052-1064. (இவ

).

3. இராசேகசாி - 8ர இராேச1திர
,எ

த
தா

,

5.

கி.பி. 1069-1070 (இவ

மக

).

5க ேசாழ ேபரரைச ஆ*சி ாி1தா

.

8ர இராேச1திர

இராசாதிராச$ (கி.
கி.பி.
பி. 1018 - 1054)

த1ைத:ட

26ஆ

த1ைத கால2தி3 நைடெப%ற எ3லா ேபாகளிA கல1/ ெகா
அரசனானா

. உடேன த

ேதவைன இளவரசனாக '<W*<னா

.

டா

; த1ைத

தபியான இராேச1திரேசாழ

சா8கிய ேபா :

(1) இராேச1திர

இராசேகசாி -

கி.பி. 1063-1059. (இவ4& 8ரேசாழ

4 ெபயக உ

4. பரேகசாி - அதிராேச1திர

இற1தKட

மக

த1ைத கால2தி3 (கி.பி. 1060-1073) இளவரசனாக இ#1/

இராசமேக1திர

காிகா3ேசாழ

டஆ

ட சா.திாியா அவக இஙன Fறி:ளன[1].

1. இராசேகசாி - இராசாதிராச

இராசாதிராச

4

5 ேசாழ ேபரர7 நிைல2தி#க வழிேத<ன; அஃதாவ/ சாLகிய

ெச,தன.

இற1தா

கல1/ பி

இற&1 த வாயி3 அ3ல/ இற1தKட

ேசாழ& சாLகிய& ேபா நட1த/. இராசாதிராச

கி.பி. 1044-45-இ3

, அேபாாி3,

சாLகிய& உதவியாக வ1த சி%றரச பலைர: சாLகிய ேசைனைய:
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'%றிA 'றிய<2தா
அழி2தா

[2].

(2) கி#-ைணயா%றி

; காபிD நகர2தி3 இ#1த சாLகிய அர

இடகைரயி3 ‘

5’ எ

4 இட2தி3 க5ேபா

நட1த/. அேபாாி3 ேசாேம7வர4ைடய சி%றரச பல# ெப
சிைறப*டன. 
‘ம

ண1திைப’ எ

5 அழிகப*ட/; க0ைதகைள ெகா

ற இட2தி#1த அர

Dெகா< ெபாறி2த ெவ%றி2 R

மைனைய

5கL

5 உழப*ட/;

மைன&2 தீ ைவகப*ட/;

நடப*ட/[3].

ெகாப ேபா (கி.
கி.பி.
பி.1054): இராசாதிராச4& ஆகவம3லனான
வலகைரயி3 ‘ெகாப’ எ

ேசாேம7வர4& கி#-ைண யா%றி

4

இட2தி3 ெகா<ய ேபா நட1த/. ‘ெகாப’ இெபா0/ள ‘சி2ரா’ எ

இ#திற2தா# வ

ைம:ட

ேபா ாி1தன. பைகவ அவைனேய &றிபா2/

அகைள ஏவின. அதிக அைறவேத
இற1த/; ெப#8ரனான இராசாதிராச

உடேன பைகவ ெவ%றி 'ழக2/ட

பி

8ர ஒ

எ

? அவ

ஏறியி#1த ப*ட2/ யாைன

'

“அEேச3, அEேச3” எ

பா,1தன. நிைல கலகிய ேசாழ8ர

Fவிெகா

ப*டன; 8ராேவச ெகா

ண2/ட

ேபா ாி1தன. '

5 பி

5'

நி

ற இராேச1திர
; ேசாழ

பா,1தா

டன; பழி& பழி வா&

ேபாலேவ சாLகிய இராேச1திர ேசாழ

ேதவைன 892த பல அகைள எ,தன. எனி4 பயனி3ைல. ேசாழேவ1த
சாLகிய அரச

ந

வ

னி [ளப
னிேரவ

உட

பிற1தானான ஜயசிமைன:, Dேகசி, தசப

'தDேயாைர: ெகா

, ெப#பைட:ைடய /2த

சாLகிய ஆகவம3ல

றா

,&

. பைகவைன) ேச1த சி%றரச
டைமய

,

, இளவரச சில,

றிெகா<, விைலமதிப%ற ச2திய விைவ,

சாகைப 'தDய அரச மாேதவிய, உய&ல ெப

எ3லா இராேச1திர ேசாழ


ம

,

'தDேயா ேபாகள வி*5 ஓ<ன. பைகவ#ைடய

யாைனக, &திைரக, ஒ*டகக ப

எவ# ெச,யாத ஒ

.

பைகவ அக*& இலகாகி இற1தா

பா,1தன. அ1த அலேகால நிைல ைமைய க

ேசாழ ேதவ

ப.

ைக ெகா

ைற) ெச,தா

டா

மணிக[4], பிற ெபா#க

. உடேன இராேச1திர

அ/கா 

. அஃதாவ/, பைகவ அகளா3 உ

க உடபி3 இ#1த அெபா0ேத ேபாகள2தி3 ேசாழ ேபரரசனாக

டான
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'<W< ெகா

டா

[5]. பி

ன இராேச1திர

ைற நா*< கைக ெகா

ேகா3ஹா ெச

ஒ

இராசாதிராச

யாைனேம3 இ#1தேபா/ இற1ததா3, ‘யாைனேம3 /Eசிய ேதவ’

&றிபிடப*டா

.

; இஙனேம த

/'ப : இராசாதிராச

ேசாழர2திD#1/ அரசா

பி

ேனா க3ெவ*5களி%

வ ப3&னியி% பிற1தவ
. இவ

டா

டா

.[6]

ெவ%றி2/ா

என ெபய ெப%றா

ட ேசாழர மீ

, அேக

[7]. இவ

கைகெகா

மைனவிய# பிரா*<யா எனப*ட

திைரேலாகிய'ைடயா ஒ#வ. ம%றவ ெபயக ெதாியவி3ைல. இவ

சி%றப
எ

இ#1தன எ

ப/ ெதாிகிற/[8]. அவக யாவ - எ

வி ெபயக : இராசாதிராச

- விசயராேச1 திர

, ஆகவம3ல &லா1தக

ெபய) 8ரராேச1 திர வம

'தDய ெபயகைள ெப%றி#1தா

சி2றரச அரசியலா
அரசியலா : இராசாதிராச

அAவலாளராகK பல இ#1தன. ‘த

[9]

ன ஆயின எ

மாேதவியா’ எ

, கDயாணர ெகா

டநாயக

ேசாழ

&மர

பவ

எ

பவ

சாLகிய இராசராச
இராசாதிராச

ஒ#வ

உய
[10],

பவ கணவனான பிைளயா ேசாழ வ3லப ேதவ

ஒ#வ
ஒ#வ

டத

ட

ட

கால2தி3 சி%றரசராகK ேபரரசி

. கடைப ேகா*ட2தி3 மகாராச பா< ஏழாயிர, ஆ

அபிைமய

பன

(கDயாண ர2தி%ெகா

’ எனப*ட ‘இராசாதிராச நீலகக ராய’ எ

பரா1தகமாராய
ஒ#வ

, இவ4& மக

ைமயாயி

விளகவி3ைல.

‘பEசவ

த

, தபிய, மக இவகைள அரசிய3 அAவலாளராக ைவ2தி#1தா

இவன/ ெம,க9 F கிற/. இஃ/ உ

ேசாழ

ட

,

ட நாயக

[11]. ‘பிைளயா வா7வ2தன ேதவ, எனப*ட

[12]. அவ

மைனவிேய இராேச1திர

தைக:மான அமகாேதவி எ

மகL

பவ. அவ கி.பி. 1050-இ3

தி#ைவயா%  ேகாவி%& ேவகி நா*5 ெபா%கா7களான இராசராச மாைடக
300 தான ெச,தா. ேசனாபதி இராேச1திர ேசாழ மாவD வாணராய எ
ஒ#வ

. ‘உலகள1த ேசாழ பிரமமாராய

’ ஒ#வ

. இவ

‘அதிகாாிக

பவ
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பாரா)ரய

வா7 ேதவ நாராயண
‘&#ேதவ

இராசாதிராச

ராச

’ எனK ெபய ெப%றவ

’ எனப*டா

[13]. ‘உலகள1தா

கால2திA நில அளகப*<#கலா எ

தி#க0&

ற இராசாதி ராச

. இவ

26-ஆ ஆ*சி ஆ

’எ

பதா3, இராசாதி

ப/ ெபறப5கிற/.

<3 ‘உலகள1த ேசாழர’

எனப*ட/[14].
/ண,சிற : இராசாதிராச
எ

தன/ வா9ைகைய ேபாகளிேலேய கழி2தா

5க 26; தனிேய அரசனாக

ன3 மிைகயாகா/; த1ைதேயா5 கழி2த ஆ

கழி2த ஆ

5க 10 ஆக 36 ஆ

5க ேபாகளிேல கழி1தன. இவ

பிறவியிேலேய ேபா 8ரனாக2 ேதா

திறனா%றா

றியவ

ேசாழ ேபரர7 நிைல2/ நி

ேபாA! இெப# 8ரன/ ேபா2

றெத

ன3 மிைகயாகா/. இவன/

ேபரா%றைல இளைமயி3 உண1ேத இராேச1திரேசாழ

இவைன2 த

இளவரசாக ெகா

நிகர%ற ெப#8ரனாக விளகினா
ெபறவள’ ‘திகேள த#’ எ

இராேச1திர ேசாழ ேதவ

இவ

'த3 த

த

த1ைதயி

கால2திேலேய

ற ெதாடக உைடயைவ.

(கி.பி. 1052-1064)

கி.பி. 1044ேலேய இளவரச

தைமயனான இராசாதிராச4ட

‘பரேகசாி’ எ

2தவைன வி*5

. இவ4ைடய க3ெவ*5க ‘திகேள

இளவரச$ : இராேச1திர ேசாழ ேதவ

அ

. இவ

டா

,

4 ப*ட'ைடயவ

.

அ& 8ராேவச2/ட

;

அரசியைல கவனி2/ வ1தா

4% அரச$ : கி.பி.1054-3 நட1த ெகாப2/ேபாாி3 இராசாதிராச

உடேன இராேச1திர

ஆனா

இற1தா

.

.

ேபா ெச,/, பைகவ ேசைனைய

அழி2/ ஆ*கைள: ெபா#கைள: கவ1/, அMவிட2தி%றாேன '< W<
ெகா

டா

எ

ப/ '

னேர Fறப*டத

ேறா?

ஈழேபா : கி.பி. 1055-3 ெவளியான இராேச1திர
‘இராேச1திர

ேமகைன ெவ

ஈழ2தி%& ெப# பைட ஒ

க3ெவ*5க[15]

ைற அ4பினா

. அபைட 8ரசலா

, ஈழ2 தரசனான மானாபரண4ைடய த3வ இ#வைர)

சிைறப52திய/’ எ

F கி

றன. ஈழ நா5 இவன/ ஆ*சி& உ*ப* <#1த/
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எ

பத%&) ‘சகிD கனதராவ’ எ

க3ெவ*ேட சா
இராசாதிராச

பக#[16]. இலைகயி% கிைட2த ேசாழ கா7களி3

, இராேச1திர ேதவ

இவ%றா3 ஈழநா*<

பவ

4 ெத

----------

ேகா< மாகாணேம தனி2தி#1த/.

கி.பி.1058-இ3 ‘விசயபா& எ

மாகாண2- தரசனாகி) ேசாழ#ட

கால2தி3 அவ

இவ த கா7க கிைட2/ளன[17].

ெப#ப&தி ேசாழ ேபரரசி%& உ*ப*<#1தெத

ளிைடமைல. ேராஹன எ
‘கி2தி’ எ

4 இட2தி%கிைட2த இராேச1திர

'ய%சி பய

4 ெபய#ட

ேபாைர2 ெதாடகினா

ெபறா/ ேபாயி% [18].
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