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இ%வா(" இரா சிய'தி க,ெவ. பாிேசாதக கால9ெசற இ%. T.A.
ேகாபிநாதராய அவக1 M.A., எ;திய éேசாழவமிச சாி'திர !%க' எ< =ைல
நா ப+'தேபா ந தமிழக'தி, ப/ைடக கால'தி, அரசா/ட ேசர ேசாழ
பா/+யர வரலா<கைள இயறவைரயி, விாிவாக அறி7ெகா1ள
ேவ/.ெமற வி%ப உ/டாகேவ, க,ெவ.கைள> ெசேப.கைள> சில
ஆ/.க& )னா ஆராய' ெதாட(கிேன. என ஆரா5 சியிற லபட
சாி'திர உ/ைமகைள மைர' தமி? ச(க. கர7ைத தமி? ச(க, இவ0றி
தி(க1 ெவளி@.களாகிய “ெச7தமி?” ”தமி?ெபாழி,” எற இர/+A அBவ
கால(களி, நா ெவளியி. வ7தைத அப பல% அறிவ. ந தமிழக'திA
பிறநா.களிA த ஆைண ெச,ல ெச(ேகா, ெசA'திய சகரவ'தியாகிய )த0
ேலா'(கேசாழ வரலா0ைற விாி'ெத;வத0ாிய க%விக1 எனக
கிைட'தைமயி கால றிக&ட இ7 =ைல ஒ%வா< எ; )+'ேத.
ஒ% நா+ )ேன0ற'தி0 அ7நா+ உ/ைம சாி'திர தா5ெமாழியி,
ெவளிவ%த, ெப%7ைணயா எப அறிஞகள ணி. ஆதலா,. இ,
)தE, ' தமி?ெபாழி, ” இர/. Fறா ணகளி, ெவளியிடபட; பிற
1990-ஆ ஆ/+, தனி =லாக ெவளிவ7த.
ெசைன ப,கைல கழக'தா (Madras University)இதைன ந மதி'
இ/டமீ+ேய (Intermediate) பாிைசாிய பாட(க&1 ஓறாக
அைம'தைமப0றி ெபாி மகி? சி><வேதா. ௮கழகthதா எ< நறி
பாரா.( கடைம>)ைடேய.
இதைன ப+ க,Hாி மாணவக& ஆரா5 சி'ைறயி, ஊக பிறமா<
உாிய இட(களி, பல ேம0ேகா1க1 ஆ(கா( கீ? றிகளாக காட
ப+%கிறன.
சாி'திர ஆரா5 சியி, என மி7த ஊக'ைத> உ0சாக'ைத> )தE,
உ/.ப/ணிய தி%. T.A. ேகாபிநாதராய அவக1 .M.A., எ;திய ’ேசாழவமிச
சாி'திர !%க ' மாதE அ ெபாியா என நறி>ாியதா.
இ'தைகய ஆரா5 சி =,களி, சில இட(களி, க%' ேவ<பா. நமிக?தA, இனி
கிைட க%விகளா, சில ெச5திக1 மா<ப.தA இய, எப அறிஞக1
நகறி7தேதயா.

இ7=ைல' தி%7திய )ைறயி, ெவளியி.கவிய ெசைன சா அ !"ட'தார
ேபர பாரா.த0ாியதா.
T.V. சதாசிவ ப/டார'தா
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1. த ேலா
த

க ேசாழ

அதிகார - ேசாழ ச"கிய

ந தமிழக[1] ேசரம/டல, ேசாழம/டல, பா/+ம/டல எJ F<
ெப% பதிகைள>ைடயதாக )0கால'தி, விள(கி0<.[2] இவ0<1,
ேசாழம/டல த9சா8 தி% சிராப1ளி, ெதனாகா. )தலான ஜி,லாக1
அட(கிய ஒ% நாடா. இ ணல[3] என4 வழ(கெப<. இதைன
ப/ைட கால)த, ஆசிாி7வ7ேதா தமி? ேவ7தக&1 ஒ%வராகிய
ேசாழமன ஆவ. இவக1 L0றி%7 ெச(ேகா, ெசA'திய தைலநகர(க1
உைறM, காவிாிNப+ன எபன. பி0கால' ேசாழமனகள ஆசி
கால(களி, த9சா8%, க(ைகெகா/ட ேசாழர) தைலநகர(களாக
ெகா1ளபடன. ேசாழக&ாிய அைடயாள மாைல ஆ'தியா ; ெகா+>
இல சிைன> Eயா[4]. வடேவ7தைரெயாப இேனா -ாியல'தினெர<
காசிபேகா'திர'தினெர< தமி? =,க1 "<கிறன[5].
பரசிராம அரசல'தினைர அழி'ெதாழிபைதேய த ெப%ேநாபாக ெகா/.
இபரத க/ட );வ !0றிவ7த நாகளி,, காவிாிNப+ன'தி, கா7தம
எற ேசாழமன ஒ%வ அரசா/.வ7தா. அவ பரசிராமர வ%ைகைய
ேக. ெபாி அ9சி, Nகா' ெத5வமாகிய சபாபதிபா0 ெச<, தா
உ5>வழி ெயா<ண'மா< பணி4ட ேவ/+ன. அஃ அவன
காத0கணிைகயி த,வனாகிய கக7தJ )+-+வி. அவைன
கர7ைற>மா< அறி4<'தி0<[6]. அவJ அ(ஙனேம கர7ைறதA ேசாணா.
ெசற பரசிராம அாியைணயி, L0றி%7 அரசா&ேவா அரசல'தின அ,ல
எபைதயறி7 கணிைகயி த,வனாகிய அவைன ெகா,Aத, த
ேநாபி0ேக0றத< என க%தி அ7நாைட விடகறன. பரசிராம% பய7
கர7ைற7த இ கா7தம எபவேன காவிாியா0ைற ெகாண7த
ெப%7தைகயாள எ< பைழய தமி? =லாகிய மணிேமகைலயி பதிக
"<கிற[7]. பி0ைறநாளி,, அபரசிராம இராமபிரா தி%மண9ெச5ெகா/.
மிதிைல மாநகாிE%7 தி%(கா, அவைர எதி'' ேதா,வி>0<, அரச

ல'தினைர ேவ%ட கைளத0ெக/ணிய தம எ/ண'ைத )0றிA ஒழி',
மைல சார, ெச< தவாி7தன எப இராமாயண'தா, அறிய கிடகிற.
இனி, இராமாயண கால'தி, ேசாழ மன%1 ஒ%வ மைலயமைலயிE%7த
அக'தியமா)னிவர ஆைணயா, மகள இனைல ேபாமா<,
வான'திக/ அைச7ெகா/+%7த F< மதி,கைள அழி'தன
அகாரணப0றிேய சிலபதிகார) றநாQ< அவைன' 'R(ெகயிெலறி7த
ெதா+'ேதா ெசபிய' எ< க?7 "<கிறன.[8]
பாரதேபா நிக?7த நாகளி, ஒ% ேசாழ மன ேபா)+> வைரயி, த%ம
பைட உணவளி' உதவிாி7தன எ< கE(க' பரணி>ைரகிற.[9]
ஆகேவ, இராமாயண பாரத கால(களிA அவ0றி0 )7தியநாகளிA
ேசாழல'தின மிக சிற0< விள(கின எப இனிணரப.கிற.
கி. ). Fறா =0றா/+,, மகதநா+, ெச(ேகா, ெசA'திய அேசாகன
ஆைணைய >ண'( க,ெவ.களிA ேசாழைரப0றிய றிக1 உ1ளன.
கி பி. )த, =0றா/+,, ேமனா+னி< தமி?நா.ேபா7த யவன ஆசிாியனாகிய
தாலமி எபான வரலா0< றிபிA, ேமனா. வரலா0< ஆசிாிய
ஒ%வனா,, அபைழய கால'தி, எ;தெப0ற 'ெபாிளS' எற =EA
ேசாழைரப0றிய உயாிய ெச5திக1 காணப.கிறன. எனேவ, கிேரக%
உேராம% மிக உயநிைலயிE%7த நாகளி, ந ேசாழ% அனா%ட வாணிப'
ெதாடைடயரா5 ெப%ைமேயா. வா?7வ7தன எப ெபற ப.கிற.
இவ0ைறெய,லா ஆரா57 உ/ைம காTமிட', ேசாழல'தின நமேனாரா,
ஆரா57 அள7 காண)+யாத அ'ைண பழ(கால)த, ந தமி?நா+
கீ?பதியாகிய ேசாழவளநா+, L0றி%7, அதைன சிறட ஆ/.வ7த
அரச ல'தின ஆவ எப ந விள(த, கா/க.
இனி ச&கிய எபா, வடநா+னி< ேபா7, பபா5 மாகாண'தி
ெதபதியிA1ள இரடபா+ நாைட, வாதாபிநகர,[10] மானியேகட,
கEயாணர )தலான நகர(களி, L0றி%7 அர! ாி7வ7த ஓ அரசல'தின
ஆவ. சீன ேதச'திE%7 இ7தியாவி0 வ7த வழிேபாகனாகிய >வா !வா(
எற ஆசிாிய, ச&கியர ேபாவைமைய' த =A க?7தி%'தேலா.
வடேவ7தனாகிய ஹஷவ'தனைன' ெதனா+0 ெச,லாதவா< ேபாாி7

விலகிய இர/டா Eேகசி எபவ இ ச&கிய ல'தி, ேதாறிய மன
எ< பாரா+ "றி>1ளா.[11]

இர/டா Eேகசியி தபியாகிய ஜ விWT வ'தன எபா கி%Wைண,
ேகாதாவாி எற இ%ேபரா<க& இைடயிA1ள ேவ(கி நா+ ேம0
பைடெய.' ெச< அதைன ைகப0றி கீைழ ச&கிய நாெடாைற
அைம'தா.[12] இ நிக?7த )த,, ச&கிய கீைழ ச&கிய ேமைல
ச&கிய எற இ% கிைளயினராயின.
இேனா ச7திரல'தின எ< மானவிய ேகா'திர'தா எ< க,ெவ.க1
"<கிறன. இவக&ாிய ெகா+> இல சிைன> பறி எப.
ப', பதிெனாறா =0றா/.களி0 ேசாழ%, ேமைல ச&கிய%
அ+க+ ெப% ேபாக1 நைடெப0றன ; ஆனா,, கீைழ ச&கிய ேசாழ மனர
ெப/கைள மண9ெச5 ெகா/. அேனா ெந%(கிய உறவினரா5 ந0<
வா?7 வ7தன. இB4/ைமைய அ.'த அதிகார'தி, ந விளவா.
-----------[1].

‘இமி?கட, வைரபி, தமிழக’

– சிலபதிகார - அர(ேக0<காைத 37.

[2].

‘வ/க? Fவ த/ெபாழி, வைரபி
நா0ெபய ெர,ைல யக'தவ வழ(
யாபி வழிய ெதமனா லவ’
-- ெதா,–ெபா%1–ெச5>ளிய,–-'-79.

[3].

‘த/பைண தழீஇய தளரா வி%ைக
ணல( காவல ம%மா’–
-

[4].

சி<பாணா0<பைட–78, 79.

'நின க/ணி> ஆமிைட7 தேற, நிெனா.
ெபா%ேவா க/ணி> ஆமிைட7 தேற'
’Eெபாறி' றேபாகி'

[5].

- ப+னபாைல-135

கE(க'பரணி - தாழிைசக1 173, 174.
விகிரமேசாழJலா - க/ணிக1 1, 2, 3.
இராசராசேசாழJலா - ௸ 1, 2, 3.

[6]. மணிேமகைல --சிைறெச5காைத 25 - 100
[7].

ெச(கதி ெச,வ தி%ல விள(
க9ச ேவைகயி0 கா7தம ேவ/ட
அமர )னிவ அக'திய றனா

- றநாQ<-45'

கரக( கவி?'த காவிாி பாைவ '
-- மணிேமகைல - பதிக 9--12.
[8]. றநாQ< 39. 'உயவி!பி, R(ெகயி, Fெறறி7த ேசாழகா/ அமாைன'
-- சிலபதிகார - வா?'காைத.
[ 9]. கE(க'பரணி 181.
[10]. The Mcdern Badami in the Bijapur District.
[11]. Mysore Gazetteer Volume II Part II pages 708, 709 & 710
[12]. Mysore Gazetteer Volume II, Part II pages 707 & 708.
-----------ேலா

இரடா அதிகார
க ேசாழ ேனா பிற&'

கி. பி. இர/டா =0றா/+0 )ன, ெதமைரயி, நைடெப0ற தமி? ச(க'
தி<தி கால'தி, நிலவிய சில ேசாழமன%ைடய ெபயக1 அ ச(க' சாேறா
இய0றி>1ள பாட,களாA =,களாA ெதாிகிறன. அவக&1 ேசாழ
காிகால, ள)0ற'' 9சிய கி1ளிவளவ, நல(கி1ளி, ெந.(கி1ளி,
ெப%ந0கி1ளி, ெச(கணா )தலாேனா சிற7தவராவ.
இேனா%1 ேசாழ காிகால எபா காவிாி Nப+ன'ைத சிற7த
ைற)கப+னமாக க+, அதைன வாணிப'தி0ேக0ற வளநகராகியவ ;
காவிாியா0றி இ%ம%( கைரெய.பி' ேசாணாைட வளப.'தி
'ேசா<ைட'' எ< அறிஞக1 க;மா< ெச5தவ.[1] இ ப0றிேய இB ேவ7த
ெப%மாைன காிகா0ெப%வள'தா எ< தி%மாவளவ எ< மக1
பாரா+ "<வாராயின. ப'பா+A1ள ெபா%நரா0< பைட>,
ப+னபாைல> இமனமீ பாடெப0ற =,கேளயா. இவ0<1
ப+னபாைலைய இய0றிய ஆசிாிய க+யH உ%'திர(க/ணனா
இBேவ7த பதினா< =றாயிர ெபா பாிசி, அளி' அ7=ைலெகா/டா
எ< கE(க'பரணியி ஆசிாியராகிய சய(ெகா/டா "றி>1ளா.[2]
இதனா, இவ ந,Eைசலவபா, ெகா/+%7த ெப%மதி ந விள(.
இமன இமய)த, மாிவைரயி, த ெவ0றிைய> கைழ> பரபிய
ெப%Lர எப ஈ/. அறிய'தக ெதாறா.
ள)0ற'' 9சிய கி1ளிவளவ தமி? லைமயி0 சிற7தவ; லவ,
இரவல ேவ/+யா(களி'த ெப%(ெகாைட வ1ள,; தமிழக'தி, த
ெவ0றிைய பரபி Lரனா5 விள(கியவ.

ெப%ந0கி1ளி எபா உைறMாிE%7 ேசாழ வளநாைட ஆசிாி7
ெகா/+% நாளி,, கா நகர' வணிகனாகிய ேகாவலன மைனவி
க/ணகி உைறMாிக/ ப'தினிேகாட எ.பி' விழா நிக?'தின.
ெபா5ைகயா எற ந,Eைச லவரா, பாட ெப0ற களவழி நா0ப[3] எJ
=,ெகா/டவ ேசாழ ெச(கணா ஆவ.[4] இ(ஙன ெப%ைம>ட
வா?7வ7த ேசாழர நிைல> கி. பி. நாகா =0றா/+, தள40ற.
அகால'தி, ேபா வி%ப வா57த ப,லவ தமி?நா+, 7 ெதா/ைட
ம/டல'ைத> ேசாழம/டல'ைத> ைகப0றி கா9சிமா நகைர>
மாம,லர'ைத> தைலநகர(களாகெகா/. ஆசிாிய' ெதாட(கின.
இவகள ஆ&ைக> கி. பி. ஒபதா =0றா/+ இைட பதிவைரயி, ேசாழ
ம/டல'தி, நிைலெப0றி%7த.
ப,லவர ஆசிகால'தி, ேசாழாி வழியின <நில மனராகி அேனா'
திைற ெசA'தி வ7தன. கி. பி. 819-, விசயாலய எற ேசாழ மன ஒ%வ
ப,லவகேளா. ேபாாி7த ேசாழ ம/டல'தி ஒ% பதிையப0றிெகா/.
த9சா8ாி, L0றி%7 )+மனனாக அதைன அரசாள' ெதாட(கினா.[5]
இவைனேய ெதா/Y0றா< /க1 மாபிேல ெகா/ட Lர எ< தமி? =,க1
க?7 "<கிறன எப. இவ கால'ேததா த9சா8 ேசாழம/டல'தி0'
தைலைம நகரமாயி0<. இவன த,வ )தலா ஆதி'த ேசாழ எனப.வா.
இவ த ந/பனாகிய ப,லவ மனைன' ைணயாகெகா/. பா/+யேனா.
பலவிட(களி, ெப%ேபாக1 ாி7தன. இ<தியி, கி. பி. 880-ஆ ஆ/+0
கணி'தாக' தி%றபய'தி, நிக?7தேபாாி, பா/+ய )0றிA ேதா,வி>றேவ
ஆதி'த ெவ0றிெய5தின. இேபாாி பயனாக ேசாழம/டல ); வ
ஆதி'தJ உாி'தாயி0<. பிற ெதா/ைட ம/டல) அவன
ஆசி1ளாயி0<. ப,லவ% <நிலமனரா5 ேசாழமனக' திைற
ெசA' நிைலைய அைட7தன. ஆதி'தJ 27 ஆ/.க1 அரசா/. கி. பி. 907-,
இற7தா.
இBவாதி'தன த,வ )தலா பரா7தக ேசாழ எபா. இவ கால'தி,
ேசாழர ஆசி உயநிைலைய யைட7த. இவ பா/+ய நாைட>
ஈழநாைட> ெவ< தன+ப.'தியவ; இவைன 'மைர> ஈழ)(ெகா/ட
ேகாபரேகசாிவம' எ< க,ெவ.க1 றிகிறன.[6] இவ
தி,ைலயபல'தி, ெபாேவ57 அதைன உ/ைமயி, ெபானபலமாகிய
ெச5திெயாேற இவன அளபாிய சிவப'திைய ந விளகிற. [7]இவ கி.
பி. 907-)த, கி. பி. 953-வைர அரசா/டன..
இBேவ7தJ பின இவன த,வராகிய க/டராதி'தேசாழ கி. பி. 957-

வைர ஆசிாி7தன. இவர ஆ&ைகயி, றிக'தக நிக? சிக1
இ,ைலயாயிJ இவர சிவப'தியி மா/ ெச7தமி? லைம> ெபாி
ேபா0ற0ாியனவா. ைசவ' தி%)ைறக1 பனிர/டJ1 ஒறாகிய ஒபதா7
தி%)ைறயி, தி,ைல சி0றபல'ெதெப%மாமீ இவ பா+ய%ளிய தி%பதிக
ஒ<ள. எனேவ, ஒபதா7 தி%)ைறயிைன ய%ளி ெச5த நாயமா
ஒபதிம%1 இBவரச ெப%மாJ ஒ%வ ஆவ.[8] ெகா1ளிட'தி
வடகைரயிA1ள தி%மழபா+ எJ7 தல'தி0 ேம0ேக ஒ% ைம, Rர'திA1ள
க/டராதி'த சேவதி ம(கல எற நகர இவ அைம'தேத யா. இவர
மைனவியாராகிய ெசபியமாேதவியார சிவப'தி> அளவி.ைர
தர'தத<. இBவைமயா தி%பணி ாி7 நிப7த(க1 அைம'1ள சிவ
ேகாயி,க1 ந தமிழக'தி, பல உ1ளன.[9] க/டராதி'த ேசாழர ப+ம. இவர
மைனவியாரா, க.விகெப0ற ேகாேனாி ராசர சிவேகாயிE, இ<
உள.
இBவரச% பின இவர தபியாகிய அாி9சய எபா சில மாத(க1
ஆ/டன. பிற இவன த,வனாகிய இர/டா பரா7தக கி. பி. 957-)த, கி.
பி. 970-வைர அர! ெசA'தினா. இவைன !7தரேசாழ எ< வழ(வ.
அறி>, இவைன 'பா/+யைன !ர இறகின ெப%மா1' எ< க,ெவ.க1
"<கிறன. இவன மைனவி வானவ மாேதவி எபா1.[10]இBவரசJைடய
ப+ம) இவ பட'தரசி வானவ மாேதவி ப+ம) த9சா8ாிA1ள
இராசராேச !ர'தி, இவன மகளாகிய 7தைவயா, எ;7த%&விகெப0<
Nசைன நிப7த(க& விடப.1ளன.[11] இBேவ7தன
ஆசிகால'தி<தியி, இவ )த, மக ஆதி'த காிகால இளவர!பட(
கடெப0றா. இவ ெப%Lர; பா/+யைன ேபாாி, ெவறைம ப0றி
'Lரபா/+ய தைலெகா/ட ேகாபரேகசாி வம' என பாராடெப0றன.
சில ஆ/.க&1 இவ பைகவர -? சியா0 ெகா,லபடன.
பின, க/டராதி'தர தி%மகனாகிய உ'தம ேசாழ கி. பி. 970-, பட'தி0
வ7தா. இவJ மரா7தக எற ெபய% உ/.. கி.பி. 985-, உ'தம ேசாழ
இறகேவ, இர/டா பரா7தகேசாழன இர/டாவ மகனாகிய )தலா
இராசராசேசாழ அாியைண ஏறினா.
ேசாழமன%1 ப,வைகயாJ ெப%ைம>0< ெப%Lரனா5 விள(கியவ
இBேவ7தேன எ< "<வ சிறி ைன7ைரயாகா. இவன ஆ&ைகயி,
ேசாழம/டல மிக உயாிய நிைலைம! எ5தி0<. தி%நாைரMாி, வா?7த
ஆதிைசவராகிய நபியா/டா நபி எJ ெபாியாைர ெகா/. ைசவ சமய
ரவகள தி%பதிக(கைள' தி%)ைறளாக' ெதாபி'தவ இமனேன
ெயப. இவJ அகால'தி, இ. வழ(கிய சிவபாதேசகர எற

ெபயெராேற இவ ைசவ சமய'தி, எ'ைண ஈ.பா.ைடயவனா யி%7தன
எபைத ந விளகிற. ஆயிJ இவ பிறமத'தினைர எ<
<'தியவன,ல; அேனா% மிக ஆதர4கா+ ெயா;கிவ7தன
எபத0 எ'ைணேயா ஆதார(க1 உள.
ேசாழமனகள ெப%ைம, க; அ கால'திய சி0ப [ப'தி0 ஓ
அறிறியா5 இேபா த9ைசமாநகாி க/ விள(கிற 'இராசராேச !ர' எற
ெபாிய ேகாயிைல எ.பி'தவ இ மனெப%மாேன யாவ எப ஈ/.
அறிய'தக. இBேவ7த, ேவ(கி, க(கபா+, [ளபபா+, டமைலநா.,
ெகா,ல, கE(க, ஈழ, இரடபா+ )தலான நா.கைள ெவ< தன+ப.'தி
கெழ5தியவ. இவ0<1 ேவ(கி எப கி%Wைண ேகாதாவாி எற
இ%ேபரா<க& மிைடயி, கீ? கடைல சா71ளெதா% நா. எபைத )னேர
"றி>1ேளா. இ கீைழ ச&கியர ஆசிபட. கி. பி. 972- )த, 989வைர இஃ உ1 நா. கலக(களா, அ,லA0றி%7த. )தலா இராசராசேசாழ
அ சமயேம அ7நாைட ைகப0<த0' தகெதன க%தி ெப%பைட>ட
அவ மகனாகிய )தலா இராேச7திரேசாழைன அBேவ(கிநா+0 அJபினா.
அவ அ7நாைட ெவறேதா.. அைமயாம, கீைழ ச&கிய மனனாகிய
விமலாதி'தைன> சிைறபி+'ெகா/. த9ைச' தி%பினா.
விமலாதி'தJ த9ைசமா நகாி, பல ஆ/.க1 த(கியி%7தா.
பிற, )தலா இராசராசேசாழ த மக1 7தைவைய அவJ மண9ெச5
ெகா.'தேதா. ேவ(கி நாைட யாசிாி> உாிைம> அளி' அ7நா+0
அவைன' தி%ப அJபினா.[12] விமலாதி'தJ அ7நாைட கி. பி. 1015-)த,
1022-வைர அரசா/டா. அவJ இராசராச நேர7திர, விசயாதி'த எற
இ%மக1 இ%7தன. அவக&1 இராசராசேர7திர எபவேன விமலாதி'த
இற7த பின கி. பி. 1022-, )+-ட ெப0றா. )தலா இராசராசேசாழன
மகனாகிய )தலா. இராேச7திரேசாழ த மக1 அம(ைகேதவிைய' த உட
பிற7தாள மகJ ேவ(கிநா. ேவ7தJமாகிய இராசராச நேர7திரJ
மணாிவி'தா. மணமக1 இ%வ% ேவ(கி நா+, வா?7வ7தன.
அ7நாளி, பட'தரசியாகிய அம(ைகேதவி க%ப )0<' த பிற7தகமாகிய
க(ைகெகா/ட ேசாழர9 ெச< அ( கி. பி. 1044-ஆ ஆ/+, Nசநாளி, ஒ%
தவத,வைன ெப0றா1.[13] தி%மக பிற7த நாளிேல நனிமி'த(க1
காணபடன. அவ0ைற க/ட நகரமா7த எ,ேலா% இ<N0<, )னாளி,
இல(ைகைய யழி' பினாளி, பாரதேபா )+'த தி%மாேல இவியி க/
மற நீ(க அற வள%மா< இ7நாளி, அம(ைகேதவியி ஆEைல ேபாற
தி%வயி0றி, ேதாறி>1ளா எ< "றி ெப%மகி?40றன. )தலா இராேச7திர
ேசாழன பட'தரசி> இவ0ைறெய,லா க/. களிெப5தி' த

காத0ேபரைன ைககளி, ஏ7தி பாரா+யேபா சில தி(க&) கால9ெசற
த நாயகJைடய அைடயாள(க1 பல அழ7ைதயிபாE%'த,க/. 'இவ
எம அ%மகனாகி எ(க1 இரவில'ைத' தளரா தா(வானாக' எ<ைர'
அமகவி0 'இராேச7திர ேசாழ'[14] எ< ெபயாிடா1.[15] இBவரசிள(மாரJ அ(ேகேய வள7 வ7தா. இராேச7திரJ, இளைமயி, க,வி க0<
பல கைலகளிA ேத சி>0< அறிஞ யாவ% 'க0<' ைறேபாய ந0றவ ாிசி,'
எ< க?7 ேப!மா< க,வியி, உயநிைலையயைட7தா. பிற இBவரசிள(
மர, உலக( கா கடைம N/ட த ல'தி0ாிய பைடகல பயி0சி>
ெப0<, யாைனேய0ற திைர ேய0ற(க& பயி<, தன ஒபா%
மிகா%மிறி' திக?7தன. இவன அமா மாகளாகிய இராசாதிராசேசாழ,
இர/டா ராேச7திர ேசாழ, Lரராேச7திரேசாழ )தலாேனா இவனிட' மிக
அைடயவகளாக நட7வ7தன. இவன ஆ0றைல>ண7த சாேறா
த7ைதயி ச7திர ல'ைத> தாயி -ாிய ல'ைத> ஒ%(ேக ெப%ைம>ற
ெச5, அவ0ைற க; நிைலகளமாக வ7த உபயேலா'தம எ<
இவைன ெபாி பாரா+ ேப!வாராயின.
---------[1]. கE(க'பரணி தா. 184
[2].

'த' நீவரா0 %மி ெவற7
த;4 ெச7தமி? பாிசி, வாணெபா
ப'ெதா டா<= றாயி ர ெபற ப/.
ப+ன பாைல ெகா/ட.

- க. பரணி - தா. 185.

[3]. இ பதிென/கீ?கண =,களி, ஒ<.
[4]. கE(க'பரணி - தா. 182.
[ 5]. The Tiruvalangadu Plates of Rajentira Chola I Soutll Indian Inscriptions Vol. III No.
205; Kanyakumari Inscription of Vira Rajendra Deva, Epigraphia Indica Vol. XVIII No.
4.
[6]. Ins, 331 of 1927.
[7]. 'ேகாதிலா' ேதற, னி7 தி%மற(
காதலா0 ெபாேவ57த காவலJ'--- விகிரமேசாழJலா - க/ணி 16.
[8]. ஒபதா தி%)ைறயி ஆசிாியக&1 ஒ%வராகிய இBவரச ெப%மான
வரலா0ைற 'ெச7தமிழி,' யா எ;தி>1ள ')த0 க/டராதி'த ேசாழேதவ' எற
க.ைரயி, விாிவாக காணலா.

[9]. தி%வா அரெனறி, ெசபிய மாேதவி (நாகப+ன தாHகா),
ெதர(கா.ைற (S. I. I. Vol. III. No.144.) தி%ந,ல (ேகாேனாிராஜர S. I. I.
Vol. III. No.146, 147 and 151); தி%மண9ேசாி; வி%'தாசல.
[10]. !7தர ேசாழன பட'தரசியாகிய வானவ மாேதவி த நாயக இற7தேபா
உடகைட ஏறினா1 எ< அேபா அBவைம ஓ இள(ழ7ைத
யி%7தெத< தி%ேகாவHாிA1ள )த, இராச ராச க,ெவ.
உண'கிற. (ெச7தமி? - ெதாதி 4 ப. 232.)
[11]. South Indian Inscrptions Vol. II No. 6.
[12]. Mysore Gazetteer Vol. II page 947.
[13]. S. I. I. Vol. VI No. 167.
[14]. இ7த இராேச7திர ேசாழேன ந வரலா0<' தைலவனாகிய )தலா
ேலா'(க ேசாழ. இெபய இவJ அபிேடக ெபயராக
வழ(க'ெதாட(கி0<.
[15]. க, பரணி - தா. 223, 224, 225.
------------(றா அதிகார
ேவ கி நா*+ ேலா
க +,-த
ந இராேச7திர பல கைலகளிA வ,லவனா5 ப,ேலா% க;மா<
க(ைகெகா/ட ேசாழர'தி, வா?7வ% நாகளி,, ேவ(கி நா+, ஆசி
ாி7ெகா/+%7த த த7ைதயாகிய இராசராச நேர7திர ேநா>0<
வ%7திெகா/+%கிறன எ< ஒ% தி%)க வரெப0றன. இதைன
க/ட அவ ெப%(கவைல>0<' த மாமமாாிட விைட ெப0<ெகா/.
விைரவி, ேவ(கி நாைடயைட7தா; அ( பிணி>0<கிட7த த த7ைதயி
நிைலைமையக/. ெபாி மன)ைட7, அவைன விடகலா அTக'ெதா/
டனாயம7, ேவ/+யன ாி7வ7தா. அ7நாளி, ச&கிய இராசராசJ
தன கட41 அைம'த வா?நா1 )+40றைமயி கி. பி. 1062-ஆ ஆ/+,
வாJலக9 ெசறன.[1] த7ைதயி ெப% பிாிவி0கா0றா வ%7திய
இராேச7திரJ மக த7ைத ஆ0றேவ/+ய தீகட நீகட )தEயவ0ைற
)+', அமாமா% ஆேறா% ஆ<த, "ற, ஒ%வா< அ' ப'தினி<
நீ(கினா. பின, அைம ச% !0ற'தின% அவJ )+ -.விழா
நட'த0' தக ஏ0பா.க1 ெச5ய' ெதாட(கின.
இஃ இ(ஙனமாக, கீைழ ச&கியர தாய'தினரான ேமைல ச&கிய
மனக&1 ஆறா விகிரமாதி'த எற ஓ அரச இ%7தா. அவ ெபாிய
ேபாLர. அவJ ேசாழ% அ+க+ ெப%ேபாக1 நிக?7வ7தன.

ேசாழக1 ெத0ேக>1ள பல மனகைள ெவ< தம+ப.'தி' தா
)+ேவ7தகளா5 ேமைம>0< விள(கின. அ(ஙனேம ேமைல ச&கிய%
தகண'தி வடபாக'தி, ெப%ைம>ட நிலவின. இதனா, ேபரா/ைம>
ெப%Lர) பைட'த இBவி% அரசல'தின% ஒ%வைர ெயா%வ ெவ<
கீ?ப.'தேவ/.ெமற எ/ண) )ய0சி> உைடயவராகேவ இ%7தன.
இத0ேக0ப, )தலா இராசராசேசாழ கால)த, ேசாழக1 கீைழ ச&கிய
மனக&' த ெப/கைள மண9ெச5 ெகா.' அேனாைர' தம
ெந%(கிய உறவினராக ெச5ெகா/டேதா. த ஆசிப+%மா<
ெச5வ7தன. இதனா, கீைழ ச&கியர உதவி ேமைல ச&கிய%
கிைடகாம0 ேபாயி0<. அறி>, ேசாழகள வEைம> ெப%ைம>
வள சி>றலாயின. இதைன>ண7த ேமைல ச&கிய மனனாகிய ஆறா
விகிரமாதி'த த தாய'தினரான கீைழ ச&கியைர ேசாழகளினி< பிாி''
தபா, ேச'ெகா1ளேவ/.ெமற க%'ைடயவனா5 கால(க%தி
ெகா/+%7தா. அத0ேக0ப அவ ேவ(கியி மனனாகிய இராசராசநேர7திர
இற7தைத யறி7, அேவ த எ/ண'ைத நிைறேவ0றி ேகாட0' தக கால
எ< க%தி' த த/ட நாயகனான சா)/டராய தைலைமயி, ஒ% பைடைய
ேவ(கி நா+0கJபினா.[2]
இ ெச5திைய யறி7த Lரராேச7திரேசாழ த )ேனாக1 கால)த, ெந%(கிய
உறவினா, பிணிகப+%7த ேவ(கிேவ7தைர>, த(க1 ஆசிப+%7த
ேவ(கி நாைட> இழப த ஆ/ைம Lர'தி0 இழிைவேய
பயெம< ணி7 ஒ% ெப%பைடேயா. அ7நாைட ேநாகி ெசறா.
அ( க.ேபா நைடெப0ற. அேபாாி, ேமைல ச&கியர த/டநாயகனான
சா)/டராய எபா ெகா,லபடா. அவன பைடக1 எ,லா சித</.
நா0றிைசயிA ஓ+>57தன. ெவ0றிெய5திய Lரராேச7திரேசாழ த
ம%மகனாகிய இராேச7திரJ ேவ(கிநா+, ஒ% நனாளி, )+ -+,
அ7நா+A1ள மக1 எ,ேலாைர> மகி?4ற ெச5தா. அ கீைழ ச&கிய
நா+ ஒ;கலா0றிப+, நம இராேச7திர ஏழா விWTவ'தன[3] எJ
ெபயைர )+-.நாளி, எ5தி' 'த7ைதயிJ சதமட( தனய' எற ஆேறா
உைர இலகாக அர! ெசA'திவ7தா. அகால(களி, அவJ
உசா'ைணயாயி%7 அவன ேபரபி0ாியவனா5 ஒ;கிவ7தவ விசயாதி'த
எற அவன சிறிய த7ைதேய ெயப. அவன ஆசிகால'தி, ேவ(கிநா. மிக
ெசழி0றி%7த. +க& இ0< வா?7வ7தன.
-------------[1]. S. I.T.Vol. I. No.9.
[2]. ச&கிய விகிரமாதி'த சாி'திர ப - 26.
[3]. S. I. I. Vol. VI. No. 201.
--------------

ேலா

நாகா அதிகார
க ேசாழமடல தி வத

ேசாழநா+, )தலா இராசராசேசாழ கி. பி. 1014-, வி/Tலெக5திய பின
அவன த,வனாகிய )தலா இராேச7திரேசாழ அாியைண ஏறினா. இவைன
க(ைகெகா/டேசாழென< வழ(வ. இவன ஆ&ைகயி, ேசாழம/டல
ஈ. எ.ம0ற நிைலைய யைட7த. ம0ைற ேசாழமனகள ஆசி
கால(களி, இ ேசாழம/டல இ'தைகயெதா% சிற ெப%ைம>
எ5தவி,ைலெயேற "றலா. இBேவ7த ம/ைணகடக, ஈழ, இரடபா+,
ேகாசலநா., உ'தரலாட, தகணலாட, வ(காள, கடார, பபாள, இலா)ாி
ேதச )தலான நா.கைள>, க(ைகயா0ைற சா7த சில பதிகைள> ெவ<
ெப% க;ட விள(கினா. இவைன 'Nவேதச)( க(ைக>( கடார)(
ெகா/ட ேகாபரேகசாிவம' எ< க,ெவ.க1 "<. இவ வடநா.
ேவ7தகைள ெவ< க(ைகநீ நிரபிய ட(கைள அவக&ைடய தைலகளி,
ஏ0றி ேசாழம/டல'தி0 ெகா/.வர ெச5, தி% சிராப1ளி ஜி,லாவி,
ெபாியேதா ஏாி ெவ. வி'[1] அக(ைக நீைர அதி, ஊ0றி அத0 'ேசாழ
க(க' என ெபயாிடா. இ7த ஏாியி பக'1ேளா இதைன ெபாேனாி
எ< இேபா வழ(கிறன. இதன%கி, இBேவ7த தா வட நா+,
அைட7த ெவ0றி அைடயாளமாக ஒ% நக அைம' அத0 க(ைகெகா/டேசாழர எ< ெபயாிடன. இவகால)த, இ தியநகரேம
ேசாழக&' தைலநகரமாயி0<. இ( இமனனா, எ.பிகெப0ற
க(ைகெகா/ட ேசாேழ !ர எற சிவ ேகாயி, ஒ<ள. இஃ ஒபதா
தி%)ைறயாசிாிய%1 ஒ%வராகிய க%8'ேதவரா, பாடெப0ற. பைழயாைற
எ< த0கால' வழ( )+ெகா/டேசாழர' [2] இBேவ7தJ
ெபாியேதா அர/மைன இ%7த. )+ெகா/டா எற ெபய%ட த9சா8
ஜி,லாவி, இேபா1ள )+ெகா/டேசாழ ேபரா0ைற ெவ.வி'தவJ
இBவரசேன யாவ. இBேவ7த கி. பி. 10-14-ஆ ஆ/+, இற7தா.
பிற இவJைடய மக&1 )த,வனாகிய )தலா இராசாதிராசேசாழ
பட'தி0 வ7தா. இவ த த7ைதைய ேபாற ெப%Lர. இவ ேமைல
ச&கியேரா. அ+க+ ேபாாி7 இ<தியி, ச&கியமனனான ஆகவம,லேனா. ாி7த ெகாப'ேபாாி, கி. பி. 1054-, உயி ற7தா. இவைன
'கEயாணர) ெகா,லார) ெகா/ட%ளி ஆைன ேம, 9சிய%ளிய ெப%மா1
விசயராேச7திரேதவ' எ< க,ெவ.க1 றிகிறன. பின, இவன
தபியாகிய இர/டா ராேச7திரேசாழ ெபா%கள'தி, )+கவி', அேபாைர
நடா'தி ெவ0றி ெப0றா. இவ த த7ைதைய> தைமயைன> ேபாலேவ
சிறட அரசா/.வ7தா. இவJ ேமைல ச&கியேரா. ெதாட7

ேபாெச5வ7தா. இவ ச&கியேரா. நிக?'திய ேபாெராறி, உயிாிழ7தன
ேபாA.
பின, இவன இளவலாகிய ))+ ேசாழ எபா இராசமேக7திர எற
ெபய%ட பட ெப0< அரசாள' ெதாட(கினா. இவ ேசாழ ம/டல'தி
ஆசிைய அைடவத0) த த7ைதயாகிய க(ைகெகா/டேசாழன
ஆைணயிப+ ேசரம/டல'தி0 பா/+ம/டல'தி0 அரச பிரதிநிதியாயி%7 ேசாழபா/+ய எற பட'ட அBவிர/ைட> ஒ%(ேக ஆ/டவ.
இவ த கால'தி, ேசாழம/டல'திA1ள மக1 எ,ேலா% அைமதியாக
வா?7வ%மா< நெனறி வழா ெச(ேகா, ெசA'தினா. இ'தைகய ெப%(ண
ேவ7தJ சில ஆ/.களி, 9சினா.
பிற, இவன தபியாகிய Lரராேச7திர ேசாழ க(ைகெகா/ட ேசாழர'தி,
கி.பி. 1063-ஆ ஆ/+, அர! க+ேலறினா. இB ேவ7த ேபரா0றA
ெப%Lர) பைட'தவ. இவ )+மனகளான த தைமயமாக&,
அேனார மக& ேமைல ச&கியகளா, ேந7த ஆ0ெறாணா
இன,கைள மன'தி0ெகா/., ெப%9 ெச0ற)ைடயவனா5 அவகைள
பழிபழி வா(க ேவ/.ெமற எ/ண'ேதா. ெப%பைடைய' திர+
ெகா/. அவகள இரடபா+ நா+ ேம0 ெசறா. இவ, இ(ஙன ஐ7
)ைற பைடெய.' ெச< ேமைல ச&கியர நாைட பல விட(களி0
ெகா1ைளயி. சிலவிட(களி, அழி' பா?ப.'தினா. இமானேகைட
ெபாறாத ேமைல ச&கிய த பைடைய' திர+ெகா/. இவேனா.
பலவிட(களி, ேபாாி7தன. இ<தியி, கி%Wைண> (கப'திைர> ".
இடமாகிய "ட,ச(கம'தி, கி. பி. 1064-, இ%பைடக& ைககல7 ெப%
ேபாெச5தன. அேபாாி, ேமைல ச&கிய மனகளாகிய ஆகவம,ல,
விகிரமாதி'த )தலாேனா ேதா,வி>0< ற(கா+ ஓ+ ஒளி7தன. ச&கிய
சாம7தக& ப,ேலா ேபாகள'தி, உயி ற7 க? ெகா/டன.
Lரராேச7திரேசாழJ தJட பிற7த )னவ எ/ண )+' ெவ0றி'
தி%ைவ மண7, தன தைலநகராகிய க(ைக ெகா/ட ேசாழர'தி0 மகி?4ட
ெச< இனி ெச(ேகா, ஓ !வானாயின.
இ(ஙன ேசாழ% ேமைல ச&கிய% நிக?7வ7த ேபாகளி,
ேசாழல'தி'த )+ ேவ7த சில% அரசிள(மர பல% இற7ெதாழி7தன.
இ<தியி, எ9சியவ Lரராேச7திர ேசாழJ இவன ைம7தனான அதிராேச7திர
ேசாழJேமயாவ. Lரராேச7திர ேசாழன ஆசியி, கி. பி. 1067-, இளவர!
பட( கடெப0ற அவ த,வ அதிராேச7திரJைடய க,ெவ.களி,
Lரராேச7திரன ஆசியி எடா ஆ/. வைர ஆ/. றிபிடப+%'தலா,
Lரராேச7திர கி. பி. 1070-ஆ ஆ/+ )0பதிவைர உயி வா?7தி%7தன
என' ெதாிகிற. பிற அவ மக அதிராேச7திர ேசாழ )+-ட ெப0< சில

தி(க1 அர!ாி7தா. த9சா8 சி,லா ""ாி, காணப. க,ெவெடா<
அதிராேச7திர த ஆசியி Fறாமா/+, ெகா+ய ேநா5வா5ப.'
0றாென< அவ ேநா5 நீ(கி நல ெப<த0 ெபா%. ""ேகாயிE,
இைறவ தி%)ன நா1 ேதா< இ%)ைற ேதவார பதிக(க1 ஓதெப0<
வ7தன ெவ< "<கிற. இவன ஆசியி Fறாமா/. இ%=றா
நா& பி இவ க,ெவ.க1 யா/. காணபடவி,ைல. எனேவ
ேநா5வா5ப+%7த அதிராேச7திர அ7நாகளி, உயி ற7தனனாத,
ேவ/.. அதிராேச7திரJ த,வ இ,லாைமயாA ேசாழநா+, )+
-டெப<வத0ாிய ேவ< ேசாழ அரச மாரெனா%வJ அ'ெதா,
ெப%(+யி, இ,லாைமயாA க; ெப%ைம> வா57த விசயாலய ேசாழ
கால)த, ேசாழநா+, ெதாட7 ஆசிாி7 வ7த ப/ைட ேசாழமன மர
அதிராேச7திர ேசாழேனா. )+ெவ5வதாயி0<.
இ7நிைலயி, க(ைகெகா/ட ேசாழன மக1 வயி0< ேபரJ
Lரராேச7திரேசாழன த(ைகயி மகJ கீைழ ச&கிய ேவ7தJமாகிய
இராேச7திர ெனபா வடல' ேபாாி, ஈ.ப+%7தன. இவ ம'திய
மாகாண'திA1ள வயிராகர எற ஊாி, எ/ணிற7த யாைனகைள
ைகப0றிெகா/. அB8ைர> எாிM+னா;[3] பின, அமாகாண'திA1ள
சகரேகாடம/டல'ைத ஆ/.வ7த தாராவஷ எJ ேவ7தேனா.
ேபாாி7 அவைன' தன' திைற ெசA'ப+ ெச5தா.[4] இ(ஙன
இராேச7திர வடல'தி, ெப%Lர'ட ேபா ெச5ெகா/+% நாகளி,
தைலநகராகிய க(ைக ெகா/ட ேசாழர'தி, அதிராேச7திரேசாழ
வி/Tலெக5தியைத யறி7 ேசாழநா+0 விைர7 வ7தன.
---------[1]. S. I. I. Vol. III. No. 205 ;
Kanyakumari Inscription of Virarajendra Deva-Epi. Ind. Vol. XVIII. No. 4.
[2]. Inscription No. 271 of 1927.
[3]. S. I. I. Vol. III. No. 418 ; க. பரணி தா. 239. வயிராகர'தி, யாைனக&
ைவர !ர(க(க& )0கால'தி, மிதியாக இ%7தன எ< 'அயினி அபாி'
"<கிற. இ சகரேகாட'தி0 அ/ைமயிA1ள. (Epi. Ind. Vol. X. No. 4.)
[4]. S. I. I. Vol. III. No. 68 ; க. பரணி - தா. 241. சகரேகாட எப ம'திய
மாகாண'திA1ள வ'ஸ ரா சிய'தி, உ1ள. (Baster State) இஃ இ ேபா
இ7திராவதி ஆ0றி ெதகைரயி, இ%கிற; சி'திர "ட (Chitrakut) எ<
வழ(கப.கிற; த0கால' தைலநகராகிய ஜகத,N% ேம0ேக 25 ைம,
Rர'தி, உ1ள. (Epi, Ind. Vol. IX. page 178.) இதைன' தைலநகராகெகா/ட
சகர ேகாட ம/டல ஆ. %Sபா, எற விட'திA1ள ஒ% க,ெவ.
"சகர"டாதீSவரனா.........தாராவஷநாேமா நேரSவரா" எ< "<கிற.

இதனா,, சகரேகாட ம/டல'ைத ஆசிாி7தவ தாராவஷ எப உ<தி
எ5கிற. (Do-pages 161 & 179)
-------------ேலா

ஐ0தா அதிகார
க ேசாழமடல தி

+,-த

அதிராேச7திரேசாழ இற7தபிற ேசாழநா. அரசனிறி அ,லA0ற.
<நிலமனர கலக ஒ%ற) உ/ணா.ழப ம0ெறா%ற)
மிெகழேவ, ேசாழநா. மக1 எ,ேலா% அைமதியான வா?விறி ஆ0ெறாணா
ெப%7ப'1 ஆ?7தன. கE(க'பரணியி ஆசிாியராகிய சய(ெகா/டா,
"மைறயவ ேவ1வி றி மJெநறி யைன' மாறி'
ைறகேளா ரா< மாறி !%தி> )ழக ேமா57ேத
சாதிக ெளாேறா ெடா< தைலத. மாறி யா%
ஓதிய ெநறியி னி,லா ெதா;க) மற7 ேபாேய
ஒ%வைர ெயா%வ ைகமி ப த( ேகாயி, சாபி
அாிைவய க0 ேசாபி யர/க& மழியவா(ேக[1]
கEயி%1பர7த"
எ< இழப'ைத அ7=E0 "றி>1ளா. அறி> ேசாழநா. அகால'தி,
அரசனிறி அ,லA0றி%7த ெச5திைய,
“அ%க Jதய' தரைசயி E%
கமல மைனய நிலமக1 தைன
)7நீ ளி'த அ7நா1 தி%மா,
“ஆதி ேகழ லாகி ெய.'தன
யா9 சEயா வைகயினி ெத.''
தைட நிழ0கீ ழிற வி%'தி"



என4,
"ெதறிைச'
ேதம% கமல Nமக1 ெபாைம>
ெபானி யாைட நனில பாைவ

தனிைம>7 தவிரவ7 னித'
தி%மணி மட உாிைமயி0 -+"
என4 வ% )தலா(ேலா'(க ேசாழ ெம5 கீ'திகளாA உணரலா.
ேசாழநா. அரசனிறி நிைலைல7தி%7த ெச5திையயறி7 வடல'திE%7
க(ைகெகா/ட ேசாழர'தி0 விைர7வ7த இராேச7திரைன க/ட அைம ச
பைட'தைலவ )தலான அரசியலதிகாாிக1 எ,ேலா% இBவரசமார தக
சமய'தி, வ7தைம ெபாி மகி? சியைட7தாக1. ேசாழ மரபி, )+
-.த0ாிய அரசமார எவ%மி,லாைமயாA க(ைகெகா/ட ேசாழJைடய மக1
வயி0< ேபரனா உாிைம இவJகி%'தலாA இBவிராேச7திரேன ேசாழநா+
அரசனாக )+-. உாிைம>ைடேயா என4 உ<திெச5தன. அ(ஙனேம
இவJ )+-.த0'தக ஏ0பா.க1 ெச5யபடன, கி. பி. 1070-ஆ ஆ/.
- தி(க1 9-ஆ நாளி, க(ைகெகா/டேசாழர'தி, இவ )ைறப+
)+-டெப0றா. அ7நனாளி, இவ ேலா'(க ேசாழ எJ
அபிேடக ெபய% எ5தினா. உடேன உ/ணா. ழப) கலக) ஒழியேவ,
ேசாழம/டலெம( அைமதி நிலவி0<. அெபா; சி0றரசக1 இவ அ+மிைச
அ<ெக.'தி. வண(கின ; அ7தண 'அரச ெப%மா நீ. வா?க' எ<
வா?'தின ; மJெநறி எ( தைலெய.கேவ இவ க? யா/.
பர4வதாயி0<. இவன ேபரா0றைல> இவனா, ேசாணா. அைட7த
நல(கைள>,
நிழEலைட7தன திைசக1
ெநறியிலைட7தன மைறக1
கழEலைட7தன உதிய
கடEலைட7தன ெசழிய.
பாிசி,!ம'தன கவிஞ
பக.!ம7தன திைறக1 அர!
அ!ம7தன இைறக1
அவனி!ம7தன ய).
எனவ% கE(க'பரணி தாழிைசகளா, உணரலா.
ேலா'(க ேசாழநா. ஆசிைய ெப0றைம ப0றி
வரலா0றாரா5 சியாள1 க%' ேவ<பா. உ/.. அதிராேச7திரேசாழைன
ெகாேறா அ,ல ெகா,வி'ேதா இவ ேசாழநாடாசிைய ைகப0றின
எப சில. ைவணவகைள அதிராேச7திர <'தினைமயா, அேனா
நிக?'திய கலக'தா, அவ ெகா,லபடாென< அ சமய'தி, ேலா'(க

ேசாழநா. ஆசிைய ைகப0றி ெகா/டாென< "<வ ேவ< சில.
க(ைகெகா/ட ேசாழ மைனவி, தேபரனாகிய இவைன !Lகார
எ.'ெகா/டா1 எப ம0<9 சில. அதிராேச7திரேசாழ
ேநா5வா5ப+ற7தைம க,ெவ+, ஆதாரமி%'தலாA ந ேலா'(க
ேசாழநாைட யைட7தேபா அ7நா. அரசனிறி அ,லA0ற நிைலயி,
இ%7தெத< க,ெவ.க& கE(க'பரணி> ஒ%(ேக "<வதாA
அதிராேச7திர ஆசியி, தி%மா, ேகாயி, க0றளியாக ஆகப+%'தைல
ேநா(கா, அவ ைவணவசமய'தி, ெவ<ைடயன,ல ெனப ந
லனாதலாA அவ ஆ&ைகயி, ேசாழநா. கலகமிறி அைமதியாகேவ
இ%7தைம அவ கால' க,ெவ.களி, ேபாதிய ஆதார(க1
கிைட'தலாA அவக1 "<வனெவ,லா சிறி ெபா%7தாைம காணலா.
க(ைகெகா/டேசாழJ த,வ ஐவ இ%7தனெரப க,ெவ.களா,
ெதளியகிட'தலா, அவ மைனவி த ேபரனாகிய ேலா'(கைன !Lகார
த,வனாக ெகா/டன ெளபத0 இடமி,ைல.
--------[1]. க. பரணி - தா. 245, 246, 247.
------------ஆறா அதிகார
ேலா
கன அரசா*சி
ந இராேச7திர ேசாழம/டல'தி ஆசிைய கி. பி. 1070-ஆ ஆ/+, எ5திய
பின, ஐ7தா/.க1 வைர இவJ இெபயேர ெப%பாA வழ(கிவ7த.
அத0 )ன இவ ேவ(கி நாைடயா/.வ7த ேபா அ7நா+
ஒ;கலா0றிப+, இவJ 'விWTவ'தன' எற ெபய% வழ(கி0ெறபைத
)னேர "றி>1ேளா. ஆயிJ ேசாணாடர!ாிைமைய அைட7த பிற கி. பி.
107-) )த, ேலா'(க எற ெபயேர இவJ வாணா1 );ைம>
நிைலெப0< வழ(கலாயி0<. ேலா'(க எற ெபய%ைடய ேசாழமன%1
இவேன )த,வனாதE, இவைன )தலா( ேலா'(க எ< வழ(தேல
அைம4ைட'. இனி, நா) இவைன ேலா'(க எேற எ;ேவா.
இெபயேரயறி இவJ வழ(கிய ேவ<ெபயக& சில உள. அைவ, அபய,
விசயதர, சய(க, வி%தராச பய(கர, காிகால, இராச நாராயண, உல5ய
வ7தா எபன. இெபயக1 இவைன றி'தைல க,ெவ.களிA
கE(க'பரணியA ெதளிவாக காணலா. ேசாழ அரசக1 த'த ஆசியி
ெதாடக'தி, ஒ%வபி ஒ%வராக ைன7 ெகா/.வ7த இராசேகசாி, பரேகசாி
எற பட(க&1,[1] ந ேலா'(க இராசேகசாி எற பட ெப0றவ
ஆவா.

இBேவ7த கால' நிக?7த ேபாக&1ேள ஒறிர/ெடாழிய எ9சியன ெவ,லா
இவன ஆசியி பதினாகா ஆ/+0 )னேர )+ெவ5தின.
ேபாகெள,லா ஒ%வா< )+40ற பின, கி. பி. 1084-ஆ ஆ/+, இவ
சகரவ'தி எற பட)' 1090-, திாிவன சகரவ'தி எற பட)[2]
ைன7ெகா/. ப,வைகயாA ெப%ைம> க; எ5தி இனி
வா?7வ7தா. திாிவன சகரவ'தி எற பட ைன7 ஆசி ாி7த
ேசாழமன%1 இவேன )த,வ ஆவா. இவJ பின ஆசிாி7த இவன
வழி'ேதாற,க&1 ஒBெவா%வ% இபட ைன7ேத அரசா/.வ7தன.
'திாிவன சகரவ'தி' எற ெதாடெமாழி ேசரம/டல, ேசாழம/டல, பா/+
ம/டல ஆகிய F< சகரவ'தி எற ெபா%ைள >ண'வதா.
இ(ஙன ெப%ைம>ட வா?7வ7த ேலா'(க நா+0 நலாிய க%தி
)தE, ஒBெவா%வ% ஆ/.ேதா< அரச ெந.(காலமாக ெசA'திவ7த
!(க'ைத நீகினா. ஓ அரச த நா+A1ள எ,லா மக இனிைம
பயபனவாக ெபாவாக ெச5ய"+ய நல(க&1 இதனிJ சிற7த ேவ<
யாள? இதனா, மக1 எ,ேலா% இவைன வாயாரவா?'தி '!(க7தவி'த
ேசாழ' எ< வழ(வாராயின. 'தவிராத !(க7தவி'ேதா'[3] எ< லவ
ெப%மக& இவைனக?7 பாரா+ன. த9சா8ைர சா7த க%7திைட+
இவன ஆசிகால'தி, !(க7 தவி'த ேசாழன,H எற ெபய% எ5தி0<.
பின, ேசாழம/டல );வைத> அள7 நில(களி பரைப உ1ளவா<
அறி7தாலறி நிலவாிைய ஒ;(ப.'த, இயலா எ< க%தி, அதைன )0றிA
அளமா< ஆைணயிடா. அBேவைல> இவ படெம5திய பதினாறா
ஆ/டாகிய கி. பி. 1086-, ெதாட(கெப0<, இர/. ஆ/.களி, )+40ற.[4]
பிற, இவ, +க1 எ,ேலா% ஆறிெலா% கடைம நிலவாி ெசA'திவ%மா<
ஏ0பா. ெச5தா. இ(ஙனேம இவன பாடJ' த7ைதயாகிய )தலா
இராசராசேசாழ கால' ேசாழம/டல ஒ%)ைற அளகெப0றேதா.
ஆறிெலா%கடைம வாி> விதிகெப0ற. ேலா'(கன ஆ&ைகயி, வாி
விதிகபடாம, ஒகெப0ற நில(க& உள. அைவ, ஊந'த, ள,
கமாள ேசாி, ெவ1ளா !.கா., பைற !.கா., ஊநில'Rட<'ேபான
வா5கா,, சீேகாயி,, ஐயேகாயி,, பிடாாிேகாயி,, கழனிள(க1,
பைற ேசாிந'த, ந7தவன, +யி%ைக, ஊாி%ைக, ஓைட, ஈழ ேசாி,
வ/ணார ேசாி, ெப%வழி, தி%)0ற, ஊ%ணி, ெகாடகார, கள, ேதவ
தி%ம9சனள, க<ேம5பா?, !.கா. ேபா வழி, மைன,
மைனபடைப, கைட, கைட' ெத%, ம<, கிட(, 0<, கா., உவ, ஆ<, ஆறி.
ப.ைக, உைட, மீபயி,ப1ள, ேதபயி, ெபா எபனவா. வாி
விதிகெபறாத ேமேல றி'1ள இட(கைள ஆரா>(கா,, அ7நாளி, விைள

நில(க& மா'திர நிலவாி வா(கெப0< வ7தேதயறி ம0ைற நில(க& வாி
வா(கபடவி,ைல எப ந அறியகிடகிற.
ந ேலா'(க த நா+A1ள +கள உழ4'ெதாழி, வள சி><மா<
ஆ(கா( பல ஏாிகைள> ள(கைள> ெவ.வி'தா ; கா.கைள யழிபி'
மக1 வா?த0ேக0ற பல ஊக& நகர(க& அைம'தா; மகள ெத5வபதி
ஓ(மா< ஊக1 ேதா< சிவெப%மாJ தி%மாA பல திய ேகாயி,க1
எ.பி'தேதா. அவ0றி Nைச, தி%விழா )தEயவ0றி0 நிப7த(க& விடா ;
அறி> நகர(களிA1ள பைழய ெச(க0 ேகாயி,கைள இ+' அவ0ைற
க0றளிகளாக எ.பி'தா. இ(ஙன இவன ஆசிகால'தி, மக/டான
நைமக1 பலவா; விாிபி0 ெப%.
இேலா'(கன ஆசியி 50-ஆ ஆ/+, வைரயெப0ற க,ெவ.க1,
தி% சிராப1ளி ஜி,லா உைடயாபாைளய7 தாHகாவிA1ள காமரச வ,EயிA,
த9சா8 ஜி,லா மனா+' தாAகாவிA1ள ேகா^ாிA காணப.கிறன.
ஆதலா, இவ ேசாழம/டல'ைத ஐப ஆ/.க&ேம, ஆ/+%'த,
ேவ/.. இவ த பாடனாகிய க(ைகெகா/ட ேசாழனாA,
மாமமாகளாகிய இராசாதிராச, இர/டா ராேச7திர, Lரராேச7திர
)தலாேனாராA அ%பா.ப. உயாிய நிைல ெகா/.வரபட
ேசாழம/டல'ைத, அத ெப%ைம>9 சிற ஒ% சிறி( ைறயாதவா<,
யா/. அைமதி நிைலெபற ெச(ேகா, ெசA'திய ெப%7தைக ஆவ. இவJ
)ன அரசா/ட ேசாழ காிகா0ெப%வள'தா, )தலா இராசராச ேசாழ,
க(ைகெகா/டேசாழ )தலான ேபரரசகைள இவJ ஒபாக "றலாேமயறி
ஏைனேயாைர "<த, சிறி ெபா%7தா. இவ கால'தி0 பின இவJ
ஒபாக "ற'தக ேசாழமன ஒ%வJ இல எேற "றிவிடலா. எனேவ, ந
தமிழக தைன க; ெப%ைம நிைலகளமாகி ேகாட0 சி0சில
கால(களி, அாிதி0ெப< ெப%7 தவத,வக&1 ஒ%வனாகேவ இவைன
க%த, ேவ/.. இவன ஆசிகால'தி, ேசாழநா. வடேக>1ள மகாநதி )த,
ெத0ேக>1ள மாி)ைன வைரயி0 பரவியி%7த. அ7நாளி, ேசாழநா+0
வடெவ,ைலயாக4 ேமைல ச&கிய நா+0'ெத ென,ைலயாக4
அைம7தி%7த இைடயிA1ள (கப'திைரயாேற ஆ. இெப%நில வைரபி,
ந ேலா'(க சகரவ'தியாக L0றி%7 ஐப யா/.க1 அைமதியாக
ஆசிாி7த மகளாகபிற7ேதா ெப<த0ாியன4 அாியன4மாகிய
ெப%ேப<க&1 ஒேறயா எ< "<தE, தைட யாள?
------[1]. ேசாழவமிச சாி'திர ப. 7.
[2]. S. I. I. Vol. III. page 131.

[3]. ேலா'(க ேசாழJலா - வாி 52.
[4]. The Historical Sketches of Ancient Dekhan page (358)
-----------ேலா

ஏழா அதிகார
க2ைடய ேபா3ெசய க4

ந ேலா'(க நட'திய ேபாக&1 ஒறிர/ெடாழிய ஏைனயெவ,லா
இவன ஆசியி )0பதியிேலேய நிக?71ளன எ< )னேர "றி>1ேளா.
அேபா நிக? சிகைள' த0கால'ேத ெவளிவ71ள க,ெவ.கைளெகா/.
ஒ%வா< ஆரா57 அறி7ெகா1ளலா. அைவ :1. ேமைல ச&கிய%ட நட'திய )த0ேபா
2. [ளப பா/+ய%ட நட'திய ேபா
3. ேமைல ச&கிய%ட நட'திய இர/டாேபா
4. பா/+ய%ட நட'தியேபா
5. ேசர%ட நட'திய ேபா
6. ெதகE(கேபா
7. வடகE(கேபா
எபன. இேபா நிக? சிகளி காரண'ைத>. இவ0றி )+ைவ>
க,ெவ.க& )Q,க& உண' றிகைள ெகா/. சிறி
விளவா.
1. ேமைல3ச"கியட நட திய தேபா:
தேபா:- இ ேலா'(க
ேமைல ச&கிய மனனாகிய ஆறா விகிரமாதி'தேனா. கி. பி. 1076-ஆ
ஆ/+, நட'திய ேபா ஆ. த ைம'னனாகிய அதிராேச7திரேசாழ
ேநா5வா5ப. இற7தபின, ேசாழவளநா+, ேலா'(க ேசாழ
)+-+யைத>ண7த ச&கிய விகிரமாதி'த ேவ(கிநா. ேசாணா. ஒ%(ேக
ஓ அரசன ஆசிப+%ப த ஆ&ைக ெபாியேதா இ.க/
விைளவத0 ஏவா எ< க%தி ேலா'(கன பைட வEைமைய>
Lர'ைத> ைல'த0 ெபாி )யறா. அவ, அ )ய0சியி,
ெவ0றி><வ/ண ஐ7 ஆ/.களாக பைடேச' வ7தா.
இ7நிைலைமயி, விகிரமாதி'தJ அவன தைமயனாகிய இர/டா
ேசாேம !ரJ ஒ0<ைம ைல7 மனேவ<பா. உ/டாயி0<. உ/டாகேவ.
விகிரமாதி'த த தபியாகிய சயசி(கைன அைழ'ெகா/.
ேமைல ச&கியர தைலநகராகிய க,யாணர'ைத வி. ெசறா.[1] பிற
ேமைல ச&கியர இரடம/டல இர/. பதிகளாக பிாிகப.

ேசாேம !ரனாA விகிரமாதி'தனாA தனி'தனியாக ஆளப. நிைலைய
அைட7த. இதைன>ண7த ேலா'(க ேசாேம !ரைன' தபா0
ேச'ெகா/டா. பின, விகிரமாதி'த தா ேச'ைவ'தி%7த
பைடகைள' திர+ெகா/. ேலா'(கேனா. ேபாாிய றபடா.
திாிவனம,ல பா/+ய, கதபல' சயேகசி )தலாேனா
விகிரமாதி'தJ ேப%தவி ாி7தன. அவன தபி சயசி(கJ அவ பக,
நி< ேவ/+யா( உதவினா. ேசாேம !ர ேலா'(க பக'தி%7 ேபா
ாி7 உத4வதாக உ<தியளி'தி%7தா. இ<தியி, ேலா'(கன பைட>
விகிரமாதி'தன பைட> (கப'திைர யா0ற(கைரயி, எதி' ேபா
ெச5தன. விகிரமாதி'த த தைமயனாகிய ேசாேம !ர ேலா'(கேனா.
ேச7 தJட ேபாெச5ய இயலாதவா< ஓ -? சிெச5 இைடநி<
த.'தா. இேபாாி0 ேலா'(க ெவ0றியாத, ேதா,வியாத, எ5தினா
எ< "<த0கிடமி,ைல. ஆயிJ ந ேலா'(கJ உதவி ாித0'
ைணபைட ெகாண7த ேசாேம !ர ேதா,வி>0<' த தபியாகிய
விகிரமாதி'தனா0 சிைறபி+கப. நாைட> இழ7தா.[2] ேலா'(கைன
ேசாழநா+னி< ர'வத0 விகிரமாதி'த ஐ7 ஆ/.களாக ேச'வ7த
ெப% பைடயான அவ த தைமயைன' (கப'திைர ேபாாி, இ(ஙன
ேதா,வி>ற ெச5 இரடம/டல'1 த தைமயபாE%7த நாைட
ைகப0றிெகா1வத0 ெபாி பயபட. விகிரமாதி'தJ
ேமைல ச&கிய நாடாகிய இரடபா+ ஏழைரயிலக );ைம )+ மன
ஆயினா. )தலா ேமைல ச&கியேபா இBவா< )+ெவ5திய. இதைன
)தலா (கப'திைரேபா எ< "றலா.
2. 5ளப பா+யட நட தியேபா :- இ ந ேலா'(கன ஆசியி
ஐ7தா ஆ/+, நிக?7த ம0ெறா% ேபாரா. இேபாைரப0றிய ெச5திக1
இேபா ந லபடவி,ைல. ேலா'(கன ெம5கீ'தி> இதைன
விளகி0றி,ைல. ஆயிJ, இ, விகிரமாதி'தJ' ைணயாக நி<
ேபாாி7த [ளப பா/+யனாகிய திாிவன ம,ல பா/+யJட ேலா'(க
நட'திய ேபாரா5 இ%'த, ேவ/.ெமப ஊகிகப.கிற. இேபா
நிக? சியி, ந ேலா'(க ெவ0றிெப0றா. இவன பைகவனாகிய
பா/+ய ெகா,லபடா. இ ேலா'(க [ளப பா/+யேரா. நட'திய
ேபாராதE, இதைன [ளப பா/+ய ேபா எ< "<த, ெபா%'த)ைடய.
3. ேமைல3ச"கியட நட திய இரடா ேபா :- இ, ேலா'(கன
ஆசியி 11-ஆ ஆ/டாகிய கி. பி. 1081-, நிக?7த ; விகிரமாதி'த அவ
தபி சயசி(க ஆகிய இ%வேரா. ந ேலா'(க நட'தியதா.
இ ச/ைடாிய காரண ந லபடவி,ைல. ேலா'(க ெப%பைடைய'
திர+ெகா/. வட ேநாகி ெச< விகிரமாதி'தன தபியாகிய சயசி(க
எபா அரசபிரதிநிதியாகவி%7 ஆ/.ெகா/+%7த வனவாசிைய
ைகப0றிெகா/., தைன வ7ெததி'த விகிரமாதி'தேனா. ேகாலா

ஜி,லாவிA1ள ந(கிE எJமிட'தி, ெப%ேபா ாி7தன.[3] இேபாாி,,
ேலா'(க ெவ0றி எ5தியேதா. விகிரமாதி'தைன' (கப'திைர
யா0றி0கபா, ர'தி>9 ெசறா. அ(ஙன7 ர'தி ெசறவ இைடயிA1ள
மணH, அள'தி )தலான இட(களி, மீ/. அவைன ேபாாி0 ற(க/டா.[4]
அள'தியி, நிக?7த ேபாாி,, இவ ேமைல ச&கியக&ைடய களி<கைள
கவ7 ெகா/டா. அறி>, இவ ைம- நா+A1ள நவிைலயி, ச&கிய
த/டநாயககளா, காகெப0ற ஆயிர யாைனகைள> ைகப0றிெகா/டன
எ< கE(க'பரணி "<கிற.[5] இ<தியி, (கப'திைர கைரயி,[6]
இர/டா)ைற நைடெப0ற ேபாாி, விகிரமாதி'தJ சயசி(கJ ேதா,வி>0<
ஓ+ ஒளி7தன. க(கம/டல) ெகா/கான) ந ேலா'(க வசமாயின.
இ(ஙன ேபாாி, வாைக -+ய ேலா'(க எ/ணிற7த யாைனகைள>
ெபா%வியைல> ெப/+கைள> கவ7ெகா/. ேசாணாைடயைட7தா;
அவ0<1, யாைனகைள> ெபா%வியைல> தா ேபாாி, ெவ0றிெப<வத0
காரணமாயி%7த ேபா Lரக& பைட' தைலவக& ப' ெகா.'
அவக& மகி? சிைய >/.ப/ணினா; சிைற பி+கபட மகளிைர' த
அர/மைனயிA1ள ேதவிமாக& ேவைல ெச5வ%மா< ேவள வி'தா.
ந ேலா'(க ேமைல ச&கியேரா. நட'திய இர/டா ேபா% இBவா<
ெவ0றி>ட )+40ற.
4. பா+யட நட திய ேபா:ேபா ேலா'(க நட'தியதாக அறியப. இ7த
பா/+ய ேபா% இவன ஆசியி பதிெனாறா ஆ/டாகிய கி. பி. 1081-
ெதாடக'தி, நைடெப0ற. வடேக>1ள [ளபபா+ பா/+யேனா. கி. பி.
1076-, இBேவ7த ாி7த ேபா% ெத0ேக>1ள ெச7தமி?பா/+ நா+
அரசக&ட, கி. பி. 1081-, இவ நிக?'திய இேபா% ெவ,ேவ< ேபாகளா.

)தலா பரா7தக ேசாழ, )தலா இராசராச ேசாழ ஆகிய இ% ேவ7தகளி
கால(களி,, பா/+ய த நிைலைல7 ேசாழக&' திைறெசA' சி0றரச
ஆயின. ஆனா, அவக1 சிறி பைட வEைம எ5திய4ட அ+க+
ேசாழக&ட )ர/ப.' தா )+மனராத0 )ய<வ7தன. அவக1,
அ(ஙன )ர/பட ேந7தைமயி ேசாழ மனக&1 ஒBெவா%வ% த த
ஆசிகால(களி, பா/+ நா+ மீ பைடெய.' ெச,ல,
இறியைமயாததாயி0<. இதனா, ேந% ப(கைள>ண7த க(ைகெகா/ட
ேசாழ எனப. )தலா இராேச7திரேசாழ பா/+யைர அாியைணயினி<
இறகி' த மக&1 ஒ%வJ ேசாழபா/+ய எJ பட அளி'
பா/+நா+ தைலநகராகிய மைரயி, அரசபிரதிநிதியாயி%7 அ7நாைட
யா/.வ%மா< ஏ0பா. ெச5தா. அ(ஙனேம அவ மக&1 இ%வ% ேபர
ஒ%வJ ேசாழபா/+ய எJ பட'ட அ மைரமா நகாிE%7 ஆசி
ாி7தன.

Lரராேச7திர கால'தி0 பின அதிராேச7திர ேசாழவளநாைட
ஆ/.வ7தேபா பா/+ய தா )+மனராத0 அேவ தக காலெமன க%தி'
த நாைட ஐ7 பதிகளாக பிாி' ெகா/. ஐ7 அரசகளாகவி%7
அவ0ைற ஆள' ெதாட(கின. அவகள ஆ&ைக> கி. பி. 1081வைர
நைடெப0<வ7த. ேலா'(க வடேக நட'திய ேபாக1 எ,லா ஒ%வா<
)+ெவ5திய பின, ெத0ேக>1ள பா/+ நாைட> தன+ப.'த எ/ணி,
இபா/+ய ஐவமீ ைப -+ ேபாெக;7தன.[7] இதைன>ண7த
பா/+ய ஐவ% ஒ%( ேச7 ெப%பைடேயா. வ7 இவைன எதி' ேபா
ாி7தன. இேபாாி, ெப%Lரனாகிய ந ேலா'(கேன ெவ0றியைட7தா.
பா/+ய ஐவ% ற(கா+ ஓ+ ஒளி7தன.[8] ேலா'(க பா/+ நா+ பல
பதிகைள ைகப0றியேதா. அBவிட(களிெல,லா ெவ0றி' R/க&
நி<வினா. இேபாாி, ேலா'(க ைகப0றிய நா.க&1
)' சலாப'தி0ாிய மனாடாகடைல சா7த நா. ெபாதியி0 "0ற)
கனியாமாி பதி> சிற7தைவகளா.
5. ேசரட நட திய ேபா :- இ ந ேலா'(க டமைலநா+, ேசரேரா.
நட'திய ேபாரா. இ4 ேலா'(கன ஆசியி 11-ஆ ஆ/+,
நைடெப0ற. இேபா% ேசரைர' தன' திைறெசA' சி0றரசகளாக
ெச5> வ/ண ேலா'(கனா, ெதாட(கெப0ற. தி%வன7தர'தி0'
ெத0ேக ப'ைம, Rர'தி, ேமைலகட0ேகா+யிA1ள விழிஞ'திA,
தி%வன7தர'ைத சா7த கா7த_ சாைலயிA மாி )ைன வடகிA1ள
ேகாடா< எற ஊாிA ேசர நா. ேவ7தJ நேலா'(கJ ெப%
ேபாக1 நட7தன.[9] சிறி அ9சா எதி' ேபாாி7த மைலநாடா%1 பல
ேபா கள'தி, உயி ற7தன. ேலா'(க கா7த_ சாைலயிA1ள
ேசரமனன கப0பைடயிைன இ%)ைறயழி' ெப%ைம எ5தினா.
[10]ேகாடா< எாிெகா&'தெப0< அழிகபட. ேசரமனJ
ேலா'(கJ' திைறெசA' சி0றரசக&1 ஒ%வனாயின. ேசர%
பா/+ய% த நிைலைம சிறி உய7த4ட தJட )ர/ப.'
தீ(கிைழகாதவா< ேகாடா< )தலான இட(களி, சிற7த தைலவகளி கீ?
நிைலபைடக1 ேலா'(கனா, அைமகெப0றன ; அBவா< ேகாடா0றி,
நி<வபட பைட ேகாடா0< நிைலபைட' எ< ெபய வழ(கி0<.[11]
6. ெதக6 க&ேபா :- இ ேலா'(கன ஆசியி 26-ஆ ஆ/டாகிய கி. பி.
1096-, நிக?7த. இேபா ேவ(கிநா+, அரசபிரதிநிதியாயி%7த
அரசிள(மர விகிரமேசாழ எபா த இளைமப%வ'தி,
ெதகE(கநா+ மனனாகிய ெதA(கLமேம0 பைடெய.' ெச<
அவைன ெவறைதேய றிகிற. இதைன விகிரமேசாழன: ெம5கீ'தி,

‘ெதA(க Lம வில(க,மிைச ேயற4
கE(க Nமிைய கனெலாி ப%க4
ஐபைட ப%வ' ெவபைட தா(கி
ேவ(ைக ம/டல' தா(கினி தி%7
வடதிைச ய+ப.'த%ளி’
எ< ெதளிவாக விளத, கா/க.
இேபா ேலா'(கன மகனாகிய விகிரமனா, நிக?'தெப0றதாயிJ
ேலா'(கன ஆசி கால'திேல நைடெப0றதாதE மகன ெவறி சிற
த7ைதேக0றி>ைரகபடெத<ணக.
7. வடக6 க&ேபா :- இ ேலா'(கன ஆசியி 42-ஆ ஆ/டாகிய கி. பி.
1112-ஆ ஆ/+0 )ன நைடெப0ற ேபாரா [12];" வடகE(க ேவ7தனாகிய
அன7தவம எபாேனா. ேலா'(க நடா'திய." [13]வடகE(க'தி0
ேநாி0ெச< இேபாைர ெவ0றி>ற நடா'தி' தி%பியவ ேலா'(கன
பைட'தைலவக&1 )த,வனாகிய க%ணாகர' ெதா/ைடமாேன யாவ.
இவேனா. வாணேகாவைரய, )+ெகா/ட ேசாழ எற இர/.
பைட'தைலவக& அ( ெசறி%7தன.[14] ேலா'(கன ஆசியி, நட7த
ேபாக&1 இேவ இ<தியி, நட7த. வடகE(க'தி, நட7த இேபா நிக? சிைய
விாி'"< =, கE(க' பரணி எப. அ7=, இேபாைரப0றி>ண' ெச5திகைள அ+யி0 கா/க.
ஒ%நா1 ந ேலா'(க கா9சிமாநகாிA1ள அர/மைனயி, ஓவியம/டப'
L0றி%7தேபா, வாயி,காேபாாி, ஒ%வ ஓ+வ7 அரசன அ+கைள
)+>றவண(கி, ' எெப%மாேன, ேவ7த ப,ேலா திைறெபா%1 ெகாண7
கைடவாயிE க/ கா'ெகா/+%கிறன' எறன. அதைன ேகட
அரச 'அனாைர வி.க' என,
'ெதனவ வி,லவ "வக சாவக ேசதிப யாதவேர கனட ப,லவ ைகதவ
காடவ காாிப ேகாசலேர க(க கடார கவி7த மி7த கடப [&பகேள
வ(க இலாட மராட விராட மயி7த சயி7தகேள சி(கள வ(கள ேசண
ேசவண ெச5யவ ஐயணேர ெகா(கண ெகா(க E(க அவ7திய  சர
க சியேர வ'தவ ம'திர மா&வ மாகத ம ச மிேல சகேள 'த திக'ந
வடக %க %க விய'தகேள.'

எற மனக1 அமனைன யTகி பணி7 ெத;7 மன மன ! அ+ேய
நின இ<ககடவதாய இைறெபா%1 ெகாண7ேள' எ<ைர'' தா
ெகா/.வ71ள ெபா0கல மணி' திர1 )தலான ெபா%1க1 அைன'ைத>
அரச தி%)ன கா+ ைகவி' ஒ%ைட நிறன.
அேபா அரச 'இவகெளாழிய' திைற ெகாடாதா இJ உளேரா' எ<
வினவினா. அ சமய' கடக )ேறாறி, 'ெப%மாேன, எ(க1 திைற>
ெகா/.வ7விேடா' எ<ைர' அவ கழ, வண(கின. அேபா, 'வட
கE(க'தரச இ%)ைற திைற ெகாணகில' எ< அைம ச "ற,
அதைனேகட அரச ெபாி ெவ/. ' அ(ஙனமாயி அவன வEய
றரண இ+ய ெவ< அவைன> அவன களி0றின(கைள> ப0றி
ஈ/.ெகாணமி' எறன. அரச அ(ஙன "றA, ஆ/. அ%கி%7த
ப,லவேகானாகிய க%ணாகர'ெதா/ைடமா 'அ+ேய கE(கெமறி7 வ%வ, ;
அ+ேய0 விைடெகா.க' ெவன, அரசJ 'அ(ஙனேம ெச5க' எறன.
ேலா'(கனிட' விைடெப0ற க%ணாகர கா,வைக'தாைனேயா.
ேபாெக;7தன ; எ( )ரச(க1 )ழ(கின : வைளக1 கE'தன ; நா0பைட>
-?7 ெந%(கி ெவ1ள'ைதேபா, திர/ெட;7தன. அவ0ைற க/ேடா பல%
வியெப5தி, இைவ கடைல கல(ெகாேலா ? மைலைய இ+(ெகாேலா ?
ஒ< அறிகில ; இவ0றி எ/ண யாேதா?' எ< ஐ>0< ந.க)0றன.
நா0றிைசக& அதி7தன. Rளிபடல பிற7த. ப,லவ ேகானாகிய க%ணாகர
வளவ ெப%மாேனா. களி0றி மீ இவ7 இைரேவட ெப%Eேபா0
பைகேம0 ெசறன. பாலா<, ெபா)காி, பழவா<, ெகா,EெயJ நாலா<7
தா/+ ெப/ைணயா0ைற> கட7 ெதா/ைடமா பைடக1 ெசறன ; அத
பின, வயலா<, ம/ணா<, றிெயJ ஆ<கைள>( கட7 கி%+ைன
நதி> பி0ப.மா< ேபாயின; பிற, ேகாதாவாி, பபாநதி, ேகாதைம நதிெயJ
இவ0ைற>(கட7 கE(கநாைடயைட7, சில நகர(களி, எாிெகா&வி சில
ஊகைள -ைறயா+ன.
இ'திற நிக?வனவ0ைற க/ட +கெள,ேலா%, 'ஐேயா, மதி,க1
இ+கிறனேவ ; L.க1 எாிகிறனேவ ; ைகபடல(க1 !%/. !%/.
எ;கிறனேவ ; அர/ எ(ள?. நம கEட யா/.ள? இ(' தைலவ
யாவ ? பைடக1 வ%கிறன ; அ7ேதா ! நா ெக.கி றன! ம+கிறன !!' எ<
ஓலமி.ெகா/. நா0ற) ஓ+ அைல7தன. அBவா< ஏ(கி' T0ற
+கெள,லா 'ஐேயா ! ந மன, ேலா'(க ேசாழ0 இ<க கடவதாகிய

திைற ெகாடா உைரதபினா; ஆதE எதிேர ேதாறி>1ள அமனன
பைடேய ேபாA ; அ7ேதா! இனி எ ெச5வ!' எறலறிெகா/. உைரழற4
உட, பதற4 ஒ%வ%ெகா%வ )னாக அைரயி0 க+ய கி, அவிழ ஓ+' த
அரசன அ+மிைச L?7தன. அ(ஙன( +க1 தன+யி, L?7 அலறி
ஓலமி.தைல க/ட கE(க ேகாமானாகிய அன7தவ ம ெவளி யினா,
ெவ5யி', ைகைட' விய', அ னாைர ேநாகி ' யா அபயJேக யறி
அவ த/+J ெபாளியேனா?' எ<ைர'' தடய( A(ற நைக'தன.
பின, ' நம நா. கான ர/, மைலயர/, கடலர/, இவ0றா0 -ழெப0<
கிட'தைல அறியா, அவ பைட வ%கிற: ேபாA ; ந,ல, ெச< கா/ேபா'
எ< "றின.
அமன "றியவ0ைற ேகட எ(கராய எJ அைம ச தைலவ, அரச
சீ<வேரJ அைம சனாகிய தா உ<திைய >ைரயாெதாழியி அ த
கடைமயினி< தவறியதாெமபைத நண7தவனா5, அரசைன ேநாகி, '
மன ெப%மாேன, அ+ேய "<வனவ0ைற யிகழா சிறி ெசவிசா5'
ேகட%ள, ேவ/.. ேவ0றரச கைள ற(க/. ெவ0றி ேகாட0 சயதர
பைட ேபாதாேதா ! அவேன ேநாி, வ%த, ேவ/.ேமா ? அவJைடய பைடயினா0
ப9சவ ஐவ%( ெகட ேக+ைன நீ ேக+ைல ேபாA ; )ெனா%நா1 அவன
பைட>ட ெபா%வாென;7த ேசர ெச5தி நி ெசவிபடதி,ைலேயா ? அவ
விழிஞமழி'த, கா7த_ சாைல ெகா/ட த பைடயிைன ெகா/டேறா?
த/டநாயகரா0 காகெப0ற நவிைலயி க/ ஆயிர யாைனகைள அவ
ைகப0றிெகா/டைத நீ யறியாேயா ? அபய பைடயினா, ஆரஞ%0-<' த
ம/டல(கைள இழ7தேவ7த இ'ைணய ெர<ைர'த, சாAேமா ? ஆதலா,
அ'த/+ )ன நி யவE எ'தைம'தாெமபைத எ/ணி' ணிவாயாக ;
இ< எைன சீறிJ, நாைள அ ேசைன) நிற ேபா?தினி, யா "றிய
/ைம ெயபைத நணவா5 ' எ< நமதி நவிறன.
அைம ச தைலவ "றியவ0ைற ேகட கE(க மன அவைன ேநாகி, ' யா
"றியவ0ைற ம<'ைரபெதனி இைமேயா% எ )ன ேபாதர0 ெபாி
அ9!வ. பனாகளாக ெச%' ெதாழி, ெபறா எேதாக1 தின40றி%'தைல நீ
அறியா5ேபாA. )ைழக/Tளதாய அாிேய0றி )ன யாைனெயா<
எளிெதெற/ணி ெபா%த0 கி+வ%த, உ/ைமயாயினேறா அபயன
பைட எ)ட ெபா%த0ெக;! எம ேதா1வE>, வா1வE> பிறவE>
இ'தைமயன ெவ<ணரா பிறைரேபா, ஈ/. "றA0றா5. இ நி
ேபதைமயேறா ? ந< ! நம நா0பைட> ெம;7 அபய ஆைணயா0 ேபாத%
பைட>ட ேபாெதாட(க' எ<ைர'தன. அெபா;ேத

ப/Tக வயகளி< ப/Tக வயரவி
ப/Tக கணிபி, பலேத
ந/Tக பைட ெச% ந ந/Tக ெச%கள
நமகிக, கிைட'த ெதனேவ'
எ< எ;கE(க'திJ )ரசைறயபட. உடேன, கE(க ேகாமான பைடக1
ேபா றபடன; வைரக1 க1படன; கடெலாEேபா, )ரச(க1
ெமாெமாெகெறாE'தன ; இைடெவளி யாிெதன ஒ%வ%டEனி, ஒ%வ த
உட,க ெந%(கி ெச<, கE(கபைடக1 க%ணாகர பைடகளி )J0றன.
பின இ%திற'தா ேபா ெதாட(கலாயி0< ; ‘பைட எ. எ.' எற
ஓைச>, 'வி. வி.' எற ஓைச>, கடெலாE ேபாறி%7தன ; சிைல
நா/ெதறி ஓைச திைச)க ெவ+பெதா. இ%திறபைடக& எதிநி0ற,,
இ%ெப%( கட,க1 எதிநிறா0ேபாறி%7த. பாிெயா.பாி மைலவ
கட0றிைரக1 த)1 இகE மைல7தா0 ேபாறி%7த. யாைனெயா. யாைன
ெபா%வ வைரெயா. வைர ெபா%தா0ேபாறி%7த ; )கிெலா. )கி,
எதி'தேபா, இரத) இரத) எதி'தன. Eெயா. E ெயதி'தா0ேபா,
Lரெரா. Lர% அாி ெயா. அாி எதி'தா0ேபா, அரசெரா. அரச% எதி'
ெபா%வாராயின ; Lரகளி விழிகளிேல சினகன, ேதாறி0<. அகன,
மிெனாளி Lசின ; அனா ைகயி0 ெகா/ட சிைலக1 உ%ெமன இ+'
கைணமைழ ெபாழி7தன ; அதனா0 %தியா< ெப%கலாயி0<. அBவா0றி,
அரசகள நி'திலைடக1 [ைரெயன மிதகA0றன ; ேபாாி, ணி பட
களி0றின(களி உட,க1 அBயா0றி இ%கைரெயன இ%ம%((கிட7தன.
%திெவ1ள'தி0 பிளி0றிL;( களி0றின(க1 ேவைலநீ%/ணப+7த ேமக(க1
ேபாறி%7தன ; அBயாைனகளி கர(கைள வாளா0<ணி'' த ய' திட
Lரக1 ேதா0ைபகைள' ேதாளி க/ேண ெகா/. நீவி.7 %'தியாளைர
ேபாறி%7தன ; அக1 ைதகெப0< !%/. வி; யாைனகளி ைகக1
வைளய(க1 ேபாறி%7தன. இ%ெதாைட> ணிப.கிட7த மறவ த
)ன ெபா%வாென;7த வாரண'தி வEெகட ஒ% ெதாைடைய !ழ0றி
அதமீெதறிவ ; ம0ெறாைற இனி எறி>மா< எ.'ைவப ; சில Lர த
உர'திமீ பா5வா எ;7த இ4ளிைய ஈ+யா0'தி எ.'' திாிவ
ெவ0றிம(ைக எ.கெப< ெவ0றி ெகா+ ேபாறி%7த. அனா
யாைனகளி ம'த க(கைள பிள(கா, L; )'க1 அBெவ0றி
ம(ைக ெசாாியெப< ம(கல ெபாாிகைள ெயாபனவா; மா0றா
சிைலயி, அைப'ெதா. மளவி, தமிட' அபி,லாத Lரக1 த(க1

மாபினி0 ளி'த பகழிைய ப0றியி;' சிைலயி0 ெறா.'வி.வ.
ைற>டல( "'தாட, அவ0றி பின களிேபாடா. ேபயின(க1 ஆட,
ஆ. வி ஆடலாசிாியமாைர ெயா. சடசடெவJ ேபெராEயா0
ெச%கள, தீவா5 ம. கைழவன ேபாறி%7த.
இBவா< ேபா நிக;(கா, களேபாாிைன விைர வி, )+' வாைக -.மா<
வ/ைடய அரசனா க%ணாகர' ெதா/ைடமா த ேவழ )7ற ெசறன,
அவன பைட> )ன ெச,லA0ற. அ(ஙன9 ெச,லேவ கE(கபைடயி
மத யாைனக1 ணிபடன ; ரக நிைரெயா. ேதக1 )றிபடன. டக1
%தியி ேம, மித7தன; அவ0ைற க;க& காக(க& உ/.களி'தன ;
ஆயிர யாைனகைளெகா/. ' ெபா%வ' எனவ7த கE(கLரக1, த(க1 அரச
உைரெச5த ஆ/ைம>(ெகட அமாி, எதி நி0கமாடா ஒ(கின; இபைட
மாையேயா மறEேயா ெவறலறிெகா/. நிைல ைல7 வி;7 ஓ+ன;
'அபய' 'அபய' எறலறி ெகா/. ஒ%வ )ன ஒ%வ ஓ+ன; அ(ஙன ஓ+ய
கE(க Lர ப(கிய க)ைழயி க/ேணா ! மைற7த அாிய பில'திJ1ேளா !
கர7த ெசறி7த அடவியிேலேயா! இவ0ைற );7 ெதாி7ேகாட, அாிதா.
அBவா< கE(கேராட பலபல யாைனக1, திைரக1, ஒடக(க1, ேதக1,
மணிவிய,க1, மகளிக1 ஆகிய எ,லாவ0ைற> க%ணாகரன பைட Lரக1
ைகப0றின. ைகெகா/ட அேனாேர அவ0றி அளைவ கணி'ைரப
அ%ைமெயனி, ம0ைறேயா அவ0ைற கணி'ைர'த, எ(ஙன ".!
இவ0ைற கவ7தபி ' இனி கE(க மனைன> ைகெகா/. ெபய ;
அவனி%கிற இட'ைதயறிக' எறன க%ணாகர. அவ ெசா0க1 பி0ப.மா<
சில Lரக1 விைர7 ெச< வைரகளிA வன(களிA ேத+ காணெபறா,
)+வி, ஒ% மைலவ+0 கர7தி%7த கE(க ேகாைன <கி ' நம
அட0பைடைய ெகாணக ' ெவறன. எனA அவைனெகாண%மா<
க%ணாகர த பைடஞைர ஏவின. அவக1 ெச< ெவ5ேயா அ'தகிாிைய
அைட>மளவி, கE(க மன கர7தி%7த ெவ0பிைனெய5தி ேவலாA வி,லாA
ேவEேகாE வி+யள4(கா' நிறன. பின, ெச(கதிேரா
உதயகிாிையயைட>)ன அமனைன ைகப0றி' தி%பின.
அனார வழியி, எதிபட சில கE(கக1 த(க1 உட,);வ மாேச0றி'
தைலமயிைர பறி'ெத.' அைரயிA1ள கE(க'ைதகைள7 ெதறி7வி., '
ஐயா யா(க1 சமணக1 ; கE(கர,ேல' என "றி பிைழ' ெசறன. சில
சிைலயி நாைண ம+' )ாி =லாக அணி7 ெகா/. ' ஐயா, யா(க1 க(ைக
நீராட ேபா7ேத. விதிவEயா, இ( அகப.ெகா/ேட ; கர7தவ ர,ேல'
என ெசா,E உயி பிைழ'தன. %தி ேதா57த ெகா+'ணிகைள காவி>ைடயாக

4.' ெகா/. தைலயிைன )/+த9 ெச5ெகா/. “ஐயா, எ(க1 உைடைய
க/டவளவி, எ(கைள சாகிய ெர< அறிகிEேரா?" எறியபி >57தன சில.
சில யாைனகளி மணிகைள அவி?'' தாளமாக ைகயி0 பி+'ெகா/.
பி., "ஐயா, யா(க1 ெதA(கபாணக1 ; ேசைனக1 ம+கிற
ெச%கள(க/. திைக' நிேற; இ'ேதய'தினர,ேல" எ<ைர'
பிைழ'ேபாயின. இBவா< பிைழ' ெசறவக1 தவிர, கE(க நா+, உயி
பிைழ'தவக1 ேவ< ஒ%வ%மில.
கE(கெமறி7 வாைகமாைல-+ய க%ணாகர' ெதா/ைடமா களி0றின(கேளா.
நிதிவிய,கைள> பிறவ0ைற>( கவ7ெகா/.வ7 ேலா' (க ேசாழ
தி%)ன ைவ' வண(கினா. ேநாியேகா ெபாி மகி? சி>0<'
ெதாைடமான ேபாLர'ைத பலபட பாரா+ அவ0த' தக வாிைசக1
ெச5தன.
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[2]. ச&கிய விகிரமாதி'த சாி'திர ப - 34.
[3]. ேசாழவமிச சாி'திர !%க - ப. 31.
[4] (1) தள'ெதா.ெபா% த/ெடழ ப/ெடாநா1 அள'தி பட தறி7திைல
ையயநீ.' - க. பரணி- தா. 372 (b) - வி,ல ேகாடா ேவ1 ல' தரச அள'தியி Eட
களி0றின தீட) ' - )த0ேலா'(க ேசாழ ெம5கீ'தி.
[5]. 'த/ட நாயக கா நவிைலயி0 ெகா/ட வாயிர( 9சர ம,லேவா' - க. பரணிதா. 373
[6]. க. பரணி - தா. 89.
[7].

'வடகட, ெதகட, படவ ேபால'
தெப%9 ேசைனைய ேயவி ப9சவ
ஐவ% ெபா%த ேபாகள' த9சி
ெவாிநளி' ேதா+ அரெணன க
காடற' ைட' நா+ ப.' '
- )த0ேலா'(க ேசாழ ெம5கீ'தி.

[8].

'விட த/ெடழ மீனவ ஐவ%(
ெகட ேக+ைன ேக+ைல ேபாAநீ'
- க. பரணி--தா. 363

[9]. 'ேவைல ெகா/. விழிஞ மழி'த9 சாைல ெகா/ட7 த/. ெகா/
ேடயேறா' - பரணி - தா. 370
[10]. விகிரமேசாழJலா-/ணி 24
[11]. S. I. I. Vol. III. No. 73. Do.page 144 Foot-note.
[12]. S. I. I. Vol. IV, page 136
[13]. Epi. Ind, Vol. III. page 337.Indin Antiquary Vol. 18. Pages 162 & 166.
[14]. க. பரணி--தா. 352,). . 4
-----------எ*டா அதிகார
ேலா
கன சமய நிைல
ந ேலா'(க ெகா/ெடா;கிய ெபாவாக ைவதிகசமய எப ')7=,
ெப%மாபி0 சிற7ெதாளிர பிறபிர/டாவ பிற7 சிற7த பின[1]ேவத(க1
நாகிைன> ேவதியபா0 ேகட%ளி[2]னா எ< ஆசிாிய - சய(ெகா/டா
கE(க'பரணியி0 "றியி%'தலா, ந விள(கிற. ஆனா, இவ ைவதிக
சமய'தி உபிாி4களாகிய ைசவ ைவணவ சமய(க&1 ைசவசமய'ைதேய
சிறபாக ெகா/ெடா;கியவ ; சிவெப%மானிட' அவ4கட7த ப'தி
ெசA'தியவ. இவ கால'தி0 )0பட ேசாழ மனக1 எ,ேலா%
ைசவராகேவ இ%7தி%பேதா. தி,ைலயி, எ;7த%ளி>1ள தி% சி0றபலநாதைர'
த லெத5வமாகெகா/. வழிப. வ71ளன. ஆதி'த, )த0பரா7தக
)தலாேனா தி,ைல சி0றபல'தி0 ெபா ேவ57 அதைன சிறபி'தி%கிறன. ந ேலா'(கJ த )ேனாைர ேபாலேவ தி% சி0றபல'ெதெப%மாைன லெத5வமாக ெகா/. வழிபா. ாி7வ7தா. ஆயிJ, தா
ேம0ெகா/ட சமயெமாழிய ம0ைற சமய(கைள ைகெகா/ெடா; த நா.
மகைள ெவ<' ப,லா0றாJ <' அரச சிலேபால இ மன
ெப%மா ற சமய(களி, சிறி ெவ< கா+யவ அ,ல. இத0 சில
சா<க1 எ.'கா+ சிறி விளவா.
ேசாழ இரா சிய'திA1ள பல ைவணவ சமண ெபௗ'த ேகாயி,க1ேதா<
இவJைடய க,ெவ .க1 காணப.கிறன. த9சா8 ஜி,லாைவ சா7த
மனா+யிA1ள இேபா இராச ேகாபாலசாமி ேகாயி, எ<
வழ(கெப<வமாகிய தி%மா,ேகாட இவ ெபயரா, எ.பிகெப0ற
ெதாறா. ' ேலா'(க ேசாழ வி/ணகர' எப; அத0ாிய பைழய ெபய.
அறி> நாகப+ன'திக/ கடார [3]'தரசனாகிய -டாமணிவமனா, கட'
ெதாட(கெப0< அவன மகனாகியமாற விசேயா'(கவமனா, )+கெப0ற
இராசராச ெப%ப1ளி எJ 'தவிகார'தி0 ந ேலா'(க
விைளநில(கைள நிப7தமாகவி+%கிறா. கி. பி. 1090-, இேகாயிA

இBேவ7த விட நிப7த(கைள >ண' ெசேப.க1'[4]ஹால/. '
ேதய'திA1ள ' ெல5ட' நகர' ெபா%காசி சாைலயி, ைவகப+%'தைல
இ<(காணலா. இ'தைகய ெச5திகைள யாரா57 உ/ைம காTமிட', இவ
த கால' வழ(கிய எ,லா சமய(களிட' ெபா ேநாைடயவனா5
அவ0ைற அட ஆதாி' வ7தவ எப இனி ெபறப.கிற. ஆயிJ,
இவ சிவபிரானிட' ஆ?7த ப'தி>ைடயவனா5 ெபாி ஈ.ப+%7தா
எப இ( றிபிட'தகதா. இவ எ5தி யி%7த தி%நீ0< ேசாழ எற
அ%ைம' தி%ெபயெராேற இதைன ந வE><'. ஆகேவ இவைன சிற7த
ைசவ தைலமணி எ< "<த, எBவா0றாJ ெபா%'த)ைடயேதயா.
---------[1]. க. பரணி - தா. 229
[2]. ௸ 230
[3]. கடார = மேலயாவி ேம,கைரயி, ெத பக'தி, ெகடா எJ ேப%ட
உ1ள.
[4]. The Smaller Leiden Grant.
------------ஒபதா அதிகார
ேலா
கன ண3சிற&'
ந ேலா'(க ஒ% ெச(ேகா, ேவ7தJாிய எ,லா ந0ண(கைள>
ஒ%(ேக பைட'தவ. இவபா0 காணப. உயண பல41 )தலாவதாக
ைவ' பாராட'தக இவன கட41 ப'திேயயா. சிறபாக
சிவெப%மானிட' இவ ஒப0ற ப'தி>ைடயவனா5 ஒ;கிவ7தவ எப
)ன விளகபட. அறி>, த தைலநகராகிய க(ைகெகா/ட
ேசாழர'தினி< றப. கா9சிமா நகைர ேநாகி ெச,பவ,
தி,ைலயபதி ேபா5 ெபானபல'திேல நடாி> )கெப%மாைன
வண(கி, அவர இன%1 ெகா/. வடதிைச ஏகினா எ< கE(க'பரணியி ஆசிாியராகிய சய(ெகா/டா "றியி%ப இவன சிவ ப'தியி
மா/ைப இனி விளகிற.'[1]
இனி, அ.' க?த0ாியதா5 இவனிட' அைம7தி%7த சிற7த ண இவன
Lர'தைமேயயா. இவ இ'தமிழக );ைம> இத0கபாA1ள க(க,
கE(க, ெகா/கான, சி(கள, கடார )தலான பிற நா.கைள>
தன+ப.'தி க;ட ஆ/.வ7த ெப%Lர எபைத )னேர
"றி>1ேளா. ஆகேவ, இவைன இபரதக/ட'தி ெப%பாக'திA இதைன
-?71ள பிறவிட(களிA த ெவ0றி கைழ பரபிய Lர தைலமணி

எ<ைர'த, சிறி மிைகபட "றியதாகா. இவன பைட'தைலவக&
அைம சக& இவைன ேபாலேவ Lர'தைம வா57தவகளா5 இவJ
உசா'ைணயா5 அம7 இவன ெவறிேமபா. யா/. பர4த0
காரணமாயி%7தன எப ஈ/. அறிய'தக. அேனா%1 சிலர வரலா0ைற
ம0ேறா அதிகார'தி0 காணலா.
இவ ெச7தமி? லைமயி0 சிற7த ேவ7த ஆவ ; ச(க' சாேறா
=,கைள> பிJ1ேளா ெச5த சி7தாமணி )தலாய =,கைள> ந
பயிறி%7தா. ஆசிாிய சய(ெகா/டா% இவைன ப/+த ேசாழ எ<
கE(க' பரணியி, ஓாிட'தி, றி'1ளா.[2]இவ லவகள க,வி'
திற'ைத அள7 க/டறித0ாிய ேபரறி4 பைட'தவனாயி%7தைமயி
அனாாிட' ெப%மதி அ ைவ'தி%7தா. அறி>, அவக
ேவ/+யன அளி' ேபா0றி> வ7தா. எனேவ, இமன லவகைள
ர7வ7த ெப%(ெகாைட வ1ள, ஆவ. இவ ' கைலயிெனா.( கவிவாண
கவியிெனா. இைசயிெனா. '[3]

ெபா; ேபாகி வ7தன எப கவி சகரவ'தியாகிய சய(ெகா/டா. இவ,
ெச7தமி? லைம>ைடயவனாயி%7தைமேயா. வடெமாழி பயி0சி>
ெப0றி%7தா. அறி>, இவ ேவ(கி நா+, ஆசிாி7தேபா அ7நா.
ெமாழியாகிய ெதA(ேக அரசா(கெமாழியாக அைம7தி%7த. ேவ(கி நா+A1ள
இவன க,ெவ.க& ெதA( ெமாழியி, காணப.கிறன. எனேவ, இவ
ெதA( ெமாழிைய> க0றவனாத, ேவ/.. ஆகேவ, தமி?, ஆாிய, ெதA(
ஆகிய F< ெமாழிகளிA இBேவ7த ந,ல பயி0சி >ைடயவனாயி%7தன
எப ந லப.கிற.
அறி> இBேவ7த இைச' தமி?=, ஒ< இய0றி>1ளன என4 அ7நாளி,
இைசவாணகளாகிய பாணக1 இBேவ7தன இைச நாைல பயி< நபா+
வ7தனெரன4 இவ ேதவிமாக&1 ஒ%'தியாகிய ஏழிைசவ,லபி எபா1 த
கணவ இய0றிய இைச=ைல பயி< ந பா+ வ7தன1 என4
கE(க'பரணி ஆசிாிய "றி>1ளா.
ந வளவ ெப%மா =லறி4 எ5தியி%7தேதா. இய0ைகயி, [/ணறி4
அைமயெப0றி%7தா ; ந,லறிஞகேளா. அளவளாவி அறியேவ/+யவ0ைற
நகறி7 ேபரறிஞனா5 விள(கினா. ஆசிாிய சய( ெகா/டா இவைன ' அறிஞ
தபிரா அபய '! எ< கE(க'பரணியி, "றியி%'தA இ ெச5திைய
இனி வE><'.

இனி, இBேவ7தன ெச(ேகா0 ெப%ைம>: ெபாி மதிக'தகதா. இவ '
+>யரேகா, உய%' எபைத நண7தவனாதE த நா+ A1ள +க1
எ,ேலா% வள ெப<த0ேக0ற ெசய,கைள ெச5 அவகள ேபரபி0ாியவ
ஆயின. இவ, த +மக1 ப/ைடகால )த, அரச ெசA'திவ7த
!(க'ைத' தவி', அவகள வா?'தி0 க;ைர உாிைமN/. விள(கிய
ெச5தி )ன விளகப.1ள. இவன ெச(ேகா0 சிறைப அபய '
இமய'திைன' திாி'தேகாE, வைள4/. - நீதிைன ெச5ய ேகாE,
வைளவி,ைலேய'[4] எ< பாரா+ "றி>1ளன லவ ெப%மானாகிய
சய(ெகா/டா%.
அறி>, இவ அ9சாைம, ஈைக, ஊக, !0ற7த;4த,, காலமறி7
க%ம)+ ஆ0ற, )தலான அ%(ண(க1 பைட'த ெப%7திற, ேவ7தனா5
அ7நாளி, நிலவினா. !%(க4ைரமிட', இமன ெப%மா, தன+ வ7
ெபா%7திேனா எவேரயாயிJ த/ணளி !ர7 அவகைள வா?வி 
வ/ைம>, எதி'ேதா "0< ெவ/டன ஆ0றAைடயவராயிJ
அேனாைர ேபாாி0 ற( காT Lர) உைடயவனா5 விள(கிய ெப%7தைக
யாவ எ< "றி இBவதிகார'ைத ஒ%வா0றா )+கலா.
-----------[1]. க. பரணி -- தா. 236.
[2]. க. பரணி - தா. 519.
[3]. ௸ 264.
[4]. க. பரணி- தா. 260.
------------ேலா

ப தா அதிகார
க2ைடய மைனவிய மக"

ேலா'(கன பட'தரசியாக விள(கியவ1 மரா7தகி எபா1. இவேள
இBேவ7தன )த, மைனவி. இவ&' தீனசி7தாமணி எற ெபய% உ/..
இBவரசி இவன அமானாகிய இர/டா ராேச7திர ேசாழன மக1. இவJ
ேவ< இ% மைனவிய% இ%7தன. அவக1 ஏழிைசவ,லபி, தியாகவ,E எற
இ%வ%ேமயாவ. பட'தரசியாகிய மரா7தகி எபா1 ேலா'(கன ஆசியி
இ%ப'தாறா ஆ/+, இற7விடன1. பின, இவன மெறா% மைனவியாகிய
தியாகவ,E எபவ1 பட'தரசியாயின1. இவேள இBவரசன ஆசியி
பி0பதி );ைம> பட'தரசியாக வி%7 வா; ேப0ைற எ5தியவ1.

'ெபானிமாைல மலமாைல பணிமாறி>டேன வனி காவலக1 ேதவியக1
-?ைடவர - ெசனி யாைண>டனாைணைய நட')ாிைம தியாகவ,E
நிைறெச,வி>ட ேச7வரேவ '[1]எJ( கE(க'பரணி பாடலா,
பட'தரசியாகிய தியாக வ,Eயி ெப%ைம> அரச அவ1பா, ைவ' தி%7த
மதி ந விள(. இவ1 ' சிவனிட' ைமெயன' தியாகவ,E-உலக
);ைடயா1 ' எ< ந ேலா'(கன ெம5கீ'தியிA கழப.1ளா1.
இனி, ஏழிைசவ,லபிைய 'ஏழிைச வளக 4ாியா1"[2]எ< ஆசிாிய
சய(ெகா/டா கE(க' பரணியி, "றியி%'தலா, இவ1 ஏழிைசயிA
லைமெய5தி அவ0ைற இனி வள'வ7தன1 எப ந லப.கிற.
ந ேலா'(கன மைனவிய%1 பட'தரசியாக விள(கியவைள
வன);ைடயா1 அ,ல அவனி );ைடயா1 எ<, ம0ைறேயாைர
ஏ;ல)ைடயா1, திாிவன)ைடயா1, உலைடயா1 எ< அகால'தி,
வழ(கிவ7தன எப க,ெவ.களா, அறியகிடகிற. அவகள
இய0ெபயகேளா. இெபயகைள> ேச' சிறபிப அ7நாளி, ெப%வழகா
யி%7த. இB4/ ைமைய அகால' க,ெவ.கைளெகா/டறியலா.[3]
மரா7தகி எபவ1 பட'தரசியாக நிலவிய நாகளி, வனி);ைடயா1 எ<
அவனி );ைடயா1 எ< வழ(கபடன1. அ ேபா, ஏழிைசவ,லபி,
தியாகவ,E எற ம0ற மைனவிய இ%வ% ஏ;ல)ைடயா1 உலைட யா1
எJ சிற ெபயகைள எ5தி வா?7தன. மரா7தகி வாJலகைட7தபின'
தியாகவ,E பட'தரசியாயின1 எ< )னேர "றி>1ேளா. அவ1
அ7நிைலைய எ5திய4ட அகால வழக ேபா, வனி );ைடயா1 எற
சிற ெபயைர ெப0றன1.
ந ேலா'(கன )த, மைனவியாகிய மரா7தகி மக1 எ;வ இ%7தன.
அவக&1 )த, மக விகிரம ேசாழ எனப.வா. இர/டா மக
இராசராச எJ ெபயாின. Fறா மக Lரேசாழ எபா. ம0ைற
த,வகள ெபயக1 இகால' லபடவி,ைல. அறி>, அம(ைகேதவி
எற ஒ% மக& இ%7தன1. இவக&1 )த,வனாகிய விகிரமேசாழ கி. பி.
1108-ஆ ஆ/+, ேசாழம/டல'தி0 இளவர! பட(கடெப0<' த
த7ைதயிட அரசிய, [ப(கைள க0<வ7தா. இவ, ெத கE(க
மனனாகிய ெதA(கLமேம, ஒ% )ைற பைடெய.' ெச< அவைன
ேபாாி0ற(க/. ெவ0றி'தி%4ட தி%பினா[4] கி. பி. 1120-, ந
ேலா'(க வி/Tல ெக5தியபின அாியைண ேயறி சகரவ'தியாக
)+-+ெகா/. ஆசி ாி7தவ இBவிகிரம ேசாழேனயாவ. இவJ
தியாக ச)'திர அகள(க )தலான ேவ< ெபயக& உ/.[5] லவ

ெப%மானாகிய ஒட"'த இBேவ7தமீ ‘ விகிரமேசாழJலா' எற ஓ உலா
பா+>1ளன. இ மன இலவ ெப%7தைகைய ெபாி பாரா+
ஆதாி'வ7 தா.
இர/டா மகனாகிய இர/டா இராசராச எபா கி. பி. 1077 )த, 1078 வைர
ஓரா/., ேவ(கி நா+, அரச பிரதிநிதியாயம7 அதைன அரசா/டன ;
பின, த த7ைதயிட'தம7 அTக' ெதா/.க1 ாித,ேவ/.ெமன ேசாழ
ம/டல'தி0' தி%பிவ7விடா.[6]
Fறா மகனாகிய Lரேசாழ எபவ த தைமயனாகிய இர/டா
இராசராசJ பின ேவ(கி நா+0 அரசபிரதிநிதியாக அம7தா.[7]
அ( அவன ஆசி பல ஆ/.க1 நைடெப0றி%'த, ேவ/. எ< ெதாிகிற.
ேலா'(கன ம0ைற மகைளப0றிய வரலா< இேபா லபடவி,ைல.
ேலா'(க !0ற'தின:
1. த7ைதையெப0ற பாட ... விமலாதி'த.
2. த7ைதையெப0ற பா+ ... 7தBைவ II.
3. த7ைத ... கீைழ ச&கியனாகிய இராசராச நேர7திர.
4. தா5 ... அம(ைகேதவி I.
5. உட பிற7தா1 ... 7தBைவ III.
6. மைனவிய ....மரா7தகி, ஏழிைசவ,லபி, தியாகவ,E.
7. மக1 ...விகிரம ேசாழ, இராசராச Lரேசாழ, அம(ைகேதவி II.
8. சிறிய தாைத ...விசயாதி'த VII.
9. தாையெப0ற பாட ...க(ைகெகா/ட ேசாழ எJ இராேச7திரேசாழ I.
10. அமாமா ...இராசாதிராச I. இர/டா ராேச7திரேசாழ, ))+ ேசாழ,
Lரராேச7திரேசாழ.
11. அமாேச5 ...அதிராேச7திர.
12. )த, மைனவியி த7ைத ...இர/டா ராேச7திர.
---------[1]. க. பரணி- தா. 273.
[2]. க. பரணி - தா. 272.
[3]. S. I. I. Vol. III page 177.
[4].

..... -" ேபா'ெதாழிலா,
ஏைன கE(க(க1 ஏழிைன> ேபா5ெகா/ட

தாைன' தியாக ச)'திரேம
--- விகிரமேசாழJலா- க/ணி -331
[5]. விகிரமேசாழJலா--க/ணிக1 59, 152, 152, 209, 216 (256, 284.
[6]. S. I. I. Vol. No. 39-A Grant of Virachoda. Do.
[7]. S. I. I. Do Do.
------------ேலா

பதிெனாறா அதிகார
க2ைடய அரசிய தைலவக4

ேலா'(கன ஆ&ைகயி, அைம சகளாக4 பைட'தைலவகளாக4
தி%ம7திர ஓைலநாயகமாக4 தி%ம7திர ஓைலயாக4 தி%வா5 ேக1வியாக4
ர4வாி'திைணகள'தினராக4 அம7 அரசா(க'ைத இனி நட'திய அரசிய,
அதிகாாிக1 எ'ைணேயா பல ஆவ. அவக& சில%ைடய ெபயக1 மா'திர
க,ெவ.களா, ெதாிகிறன. அேனா%1 Fவர வரலா0ைற சிறி விளத0
ாிய க%விக1 கிைட'1ளைமயி அவகைள ப0றிய ெச5திக& ஈ/.
!%கமாக எ;தப.கிறன.
1. கணாகர ெதாைடமா :- இவன வரலா0ைற கE(க'பரணி ஒேற
சிறி "<கிற. அ7=, ஒறிலேத, தமிழக'தி, அ கால'ேத ெப%Lரனா5
ெப%க? பைட' விள(கிய இ<நில மனன ெபயேர பிJ1ேளா
ெதாி7ெகா1ளாதவா< மைற7ெதாழி7தி% எப தி/ண. இவ ப,லவ
ல'தி, ேதாறிய ஒ% சி0றரச. இவ, [/ணறிவிA க,வி ேக1விகளிA
சிற7தவனாயி%7தைமயி ந ேலா'(கன அரசிய, அதிகாாிக&1 ஒ%வனாக
)தE, அம'தபடா. பின, த சீாிய ஆ0றலா0 ப+ப+யாக உயநிைலைய
எ5தி இ<தியி, ேவ7தன அைம ச தைலவனாக4 பைட'தைலவக&1
)த,வனாக4 ஆயினா. இவேன, வடகE(க ேபா' தைலைம
பைட'தைலவனாக ெச<, ேபாநட'தி' த அரசனாகிய ேலா'(க ேசாழ0
வாைகமாைல -+யவ. ேலா'(க எ5திய ெப%க; சிற7த
காரணமாயி%7ேதா%1 இவ )தைமயானவ எ< சிறி ஐயமிறி
"றலா. கவி சகரவ'தியாகிய சய(ெகா/டா% இவைன 'வ/ைடய அரச
அரசக1 நாத ம7திாி-உலக? க%ணாகர[1] என4, 'கE(க பரணி' ந
காவலைன -+ய ேதாற,[2] என4 க?71ளா. இவன அாிய அரசிய,
ஊழிய'ைத ெபாி பாரா+ அத0ாிய அறிறியாக ேவ1' ‘ெதா/ைடமா'
ஆகிய பட(க1 ேலா'(க ேசாழனா, இவJ வழ(கபடன. இவ
இ'தைகய சிறபிைன எ5தி ேலா'(கன அரசியைல ெப%ைம>ற ெச5த
இBேவ7தன ஆசியி பி0பதியிேலயா. இவ, ேலா'(கன மகனாகிய
விகிரம ேசாழன ஆ&ைகயிA இ%71ளா எப விகிரம
ேசாழJலாவினா, அறியப.கிற.[3]. இவ வா?7த ஊ வ/ைட எப

ஆசிாிய சய(ெகா/டா. அB8, ேசாழம/டல'தி, ேலா'(க ேசாழவள
நாைட சா7த தி%நைறM நா+A1ள வ/டாழ9ேசாியா எ<
ஒ%க,ெவ. உண'கிற.[4] அஃ இேபா வ/.வா9ேசாி எற
ெபயேரா. த9சா8 ஜி,லாவி, பேகாண தாHகாவிA1ள நா சியா
ேகாயிEE%7 டவாசA ெச,A ெப%வழியிA1ள. வ/டாழ9ேசாி
எப வ/.வா9ேசாி எ< பி0கால'தி, ம%வி வழ(கிவ%கிற.
இவ, சிவெப%மானிட'தி, அளபாிய ேபர ைடயவனா5' தி%வாாி, அாிய
தி%பணிக1 ெச51ளன. இவ இ<தியி, தி%வாாி, தியாேகசர
தி%வ+களி0 கல7தன எ< தியாேகசர தி%ெபயக&1 க%ணாகர'
ெதா/ைடமா எப ஒ< எ< தி%வா உலா "<கிற. இதனா,,
இவ அெப%மானிட' ெகா/+%7த அபி )தி சி ஒ%வா< விள(.
2. அைரய ம ரா0தகனான ேலா

க ேசாழ ேகரளராச :- இவ

ேசாழம/டல'தி, ம/ணி நா+A1ள )ைழMாி தைலவ ; ேலா'
(கேசாழன பைட'தைலவக&1 ஒ%வ. அரசனா, ெகா.கெப0ற
ேலா'(க ேசாழேகரளராச எற பட எ5தியவ ; ேலா'(க ேசர
கேளா. நட'திய ேபா பைட'தைலைம வகி' ெச< அதி,
ெவ0றிெப0றவ ; இBேவ7தனா, ேசரம/டல'தி, ேகாடா0றி, நி<வெப0ற
நிைல பைட' தைலவனாயி%7தவ. இவ ேகாடா0றி, த(கிய நாகளி,
அ( ' இராேச7திர ேசாேழ !ர' எற ேகாயி, எ.பி'1ளா.[5] அத0
நிப7த( க&காக' ேதவதான இைறயிE> ேலா'(க ேசாழனா,
விடப.1ள. இதனா,, இவ சிவ ெப%மானிட'தி, ெபாி
ஈ.பா.ைடயவனா5 இ%7தன எப ந விள(கிற.
3. மணவி : தைன கா6
கா6 கராய :- இவ ெதா/ைடம/டல'திA1ள இ%ப'
நா ேகாட(க&1 ஒறாகிய மணவி0ேகாட' மணவி, எற ஊாி
தைலவ ; ேலா'(கன ஆசியி பி0பதியி, பைட'தைலவனாயம7
ெப% க? எ5தியவ ; ேலா'(க ேவனா., மைலநா., பா/+ நா., வடநா.
)தEயவ0ேறா. நிக?'திய ேபாகளி, பைட'தைலைம வகி' ெவ0றி>0<,
அதனா, த அரசJ எ< நிைலெபற'தக கைழ>/.ப/ணியவ.[6]
இவன ேபாவைமைய> ெப%ைமைய> நண7த ேலா'(க
இவJ ' காE(கராய' எற பட அளி'தா.

இவ, தி,ைலயபல'தி, கடாி> இைறவனிட' ேபர N/ெடா;கி,
ஆ/. இய0றியதி%பணிக1 பல ; அவ0<1 தி,ைலயபல ெபா

ேவ57தைம>, அ( =0<கா,ம/டப, ெபாிய தி% !0< மாளிைக, ேதவார
ஓத0ாிய ம/டப, சிவகாமேகாட )தEயவ0ைற க.வி'தைம>
சிற7தனவா. அறி>, இவ தியாகவ,E )தலான ஊகைள
ெபானபலவாண%' ேதவதான இைறயிEயாகவி+%கிறன.
சமயரவ%1 ஒ% வராகிய தி%நா4சர! அ+கைள ஆெகா/ட%ளிய தி%வதிைக
Lரடாேன !ர தி%ேகாயிE, இவ ெச51ள அ%7ெதா/.க1 பலவா.
அ( காம ேகாட எ.பி', ெபாேவ57, ஆடர( ேவ1வி சாைல>
அைமபி', ேதவதான இைறயிEவி.' ெச5த அ%7ெதா/.க1 அளவிற7தன
எப. இவ0றா, இவன சிவப'தியி மாசி இ' தைகயெத< ந
லப.கிறதேறா? இனி, இவ ைசவசமய'தி0 ாி71ள அ%பணிக&
சிற7த Fவ அ%ளிய ேதவார பதிக(கைள ெச ேப.களி, எ;வி''
தி,ைலயபதியி0 ேசமி' ைவ'தைமேயயா.[7]' இவ இBவா< ஆ0றிய அ%
ெப%7ெதா/.கைள விளக"+ய பல ெவ/பாக1 தி,ைலயபதியிA
தி%வதிைகயிA உ1ள ேகாயி,களி, வைரயப.1ளன.[8]

இவ, விகிரம ேசாழ ஆசியிA இ'தைகய உய நிைலயிேல இ%7தன
எப விகிரம ேசாழ உலாவ+களா, லனாகிற.[9]
-------[1]. க. பரணி - தா. 430.
[2]. ௸ 522.
[3]. விகிரமேசாழJலா-ந/ணி - 69.
[4]. ’SவSதிa ேகா இராசேகசாிவமரான திாிவன சகரவ'திக1 a
ேலா'(க ேசாழேதவ யா/. நா0ப' F<. ஜய(ெகா/ட
ேசாழம/டல' எயி0ேகாட' எயி, நா.' தி%வ'திMரா?வா
ேசாழம/டல' ேலா'(க ேசாழவள நா.' தி% நைறM நா. வ/டாழ9
ேசாி>ைடயா ேவளான க%ணாகரனாரான ெதா/ைடமானா ேதவியா அழகிய
மணவாளனி ம/ைடயா?வா ைவ'த தி%[7தா விள.' (S. I. I. Vol. IV. No. 862).
[5]. S. I. I. Vol. III. No. 73.
[6]. S. I. I. Vol. IV No. 225.
[7]. S. I. I. Vol VI. No. 225 [ெதாதி 23
[8]. Ins. No. 369 of 1921; M. E. R. 1922; ெச7தமி?'
[9]. விகிரமேசாழJலா- க/ணிக1 78, 79.
-------------

பனிரடா அதிகார
ேலா
க2ைடய அைவகள&'லவ
இனி, ேலா'(க கால' சிற7 விள(கிய லவ ெப%மா கE(க'
பரணியி ஆசிாியராகிய சய(ெகா/டா ஆவ. இவர வரலா0ைற அ+யி0 !%கி
வைரவா.
இலவ ெப%7தைகயா ேசாழம/டல'திேல ெகாரடா ேசாி ைகவ/+
நிைலய' அ/ைமயிA1ள தீப(+ எJ ஊாிக/ பிற7த ந,Eைச
லவராவ. இவர ல) சமய) ந லபடவி,ைல. இவ ெப% லைம
பைட'தவரா5 ந ேலா'(க ேசாழைன காணேவ/+ அவன அைவகள'ைத
அைட7தேபா அBவரச 'நம. ஊ யா?' எ< வினவ,
ெச5> விைன> இ%&/ ப4
ேதJ நற4 ஊJ கள4
ெபா5> ெகாைல> மற)7 தவிர
ெபா5தீ அற =, ெச5தா தமR
ைக> )க) இத; விழி>
காA நிற) ேபாA( கமல
ெகா5> மடவா கனிவா யதர(
ேகாப( கம; தீப( +ேய.
எ< தலைமேக0ப பாடலா, விைட"றின. இ ெச5தி, தமி? நாவல
சாிைதயா, அறியப.கிற. அரச இவர லைம விய7 த
அைவகளலவராக இவைர இ%க ெச5தன எ< ெதாிகிற.
இவ அரசJ விைட"றிய பாடE,, ெபா5 ெகாைல )தEயன நீதைல>,
சமண சிற7த இர4/ட, தவிதைல>, தமR ைசனகட4ளி
தலமாயி% சிறைப> எ.'ைர' க?7 தி%'தலா, இவ ைசனமத
ப0<ைடயவராயி%'த, ேவ/.ெமப ந லப.கிற. இவ தா
பா+>1ள கE(க'பரணியி, கட41 வா?' எற பதியி, சிவெப%மா,
தி%மா,, நா )க, -ாிய, கணபதி, )%கேவ1, நாமக1, ைக , ச'த மாதக1
எற இேனா வணக("றியி%'த லாA இவக&1 சிவெப%மாJேக
)தE, வணக("றியி%'தலாA இவ பரணிபா+யகால'தி, ைசவமத
ப0<ைடயவராக மாறி இ%'த, ேவ/.ெமப ந விள(கிற. ஆகேவ,
இவ )தE, ைசன மத ப0<ைடயவராயி%7 ைசவமத' தினனாகிய
ேலா'(கேசாழைனயைட7 அவன அைவகள லவராயம7த பின,
ைசவமத ப0<ைடயவராயினா ேபாA.

இனி, இலவ த)ட வாதாிவா ேபா7த ெதனா.லவ சிலைர
ெவற காரண ப0றி, 'சய(ெகா/டா' எறைழக ெப0றன எப. ஆயி
இவர இய0ெபய யாெதப இேபா ெதளிய"டவி,ைல.
'கE(கைர' ெதாைல' வாைகமிைல7த ேலா'(க இலவைர ேநாகி, '
லL! யாJ சய( ெகா/டானாயிேன' எறன. உடேன லவ, '
அ(ஙனமாயி, சய(ெகா/டாைன சய(ெகா/டா பா.த, மிக
ெபா%'த)ைட'தேறா!' என உைர'ேபா5, சினாகளி, ' கE(க'பரணி'
எற ஓ அாிய =ைல இய0றிவ7 அரசன அைவகள'ேத அர(ேக0றின.
அேபா அபரணி =0 பாட,கைள பாி4ட ேக.ெகா/. L0றி%7த
ேவ7தெப%மா ஒBெவா% பாடE இ<தியிA. பாிசிலாக ெபா0ேற(கா5கைள
ஒBெவாறாக உ%+'த7 இவைர> இவாிய0றிய =ைல> ெபாி
சிறபி'தன.
இகைத எBவாறாயிJ, இலவ, தா அரச பா0ெகா/ட ேபரபி
ெப%க'தா, அவன கE(கெவ0றிைய சிறபிக க%தி, ' கE(க' பரணி'
எற =, பா+னெரன ேகாடE, இ; ெகா<மி,ைல. பரணி =,ேகட
வளவெப%மாJ லவ' தகவா< பாிசி, அளி' பாரா+யி%'தA
"..
இனி, இவாிய0றிய பரணி ெசா0ெபா%1 நய(க1 நகைமயெப0< நில4தலா,,
இவைர 'பரணி ேகா சய(ெகா/டா ' எ< )0கால'திய அறிஞ
க?7ைரபாராயின. சிலபதிகார உைரயாசிாிய ராகிய அ+யா ந,லா%
இபரணியிA1ள சில பாட,கைள' த உைரயி, ேம0ேகாளாக எ.'
ஆ/+%'தேலா. இத ஆசிாியராகிய சய(ெகா/டாைர 'கவி சகரவ'தி'
எ< க?71ளா. லவ ெப%மானாகிய ஒட"'த விகிரமேசாழ மகJ
தபா, தமி? =,கைள க0<' ெதளி7த வJமாகிய இர/டா ேலா'(க
ேசாழ மீ தா பா+ய பி1ைள'தமிழி, ' பாட0 ெப%பரணி ேதட0 க%(கவி
கவி சகரவ'தி பரவ ெச9ேசவக9ெச5த ேசாழ தி%ெபயர
ெச(கீைரயா+ய%ேள' எ< "றி ந கE(க'பரணியி ஆசிாியராகிய
சய(ெகா/டாைர கவி சகரவ'தி எ< மன)வ7 பாரா+யி%'த, ஈ/.
அறிய'தகெதாறா. விகிரமேசாழ, இர/டா ேலா'(க ேசாழ,
இர/டா இராசராசேசாழ ஆகிய F< மன களாA ெபாி
பாராடெப0< கவிசகரவ'தி எற பட) எ5தி மிக உயாிய நிைலயி,
L0றி%7த ந,Eைச லவராகிய ஒட"'த ஆசிாிய சய(ெகா/டாாிட'
எ'ைண மதி அ உைடயவராயி%7தனெரப ேம0"றிய வ0றா, இனி
விள(கா நி0.
இனி, இபரணியி, ப/ைட ேசாழேவ7த களி வரலா<க1 "றப+%'தலா,

ேசாழைர ப0றி ஆரா5வா இ7=, ெபாி பயப. எப தி/ண.
அறி>, ப/ைடகால வழக ஒ;க(க&1 பலவ0ைற இ7=E0 காணலா.
நம சய(ெகா/டா வணிகமீ ' இைசயாயிர' எற =ெலா<
பா+>1ளனெர< தமி? நாவல சாிைத உண'கிற. அ7=, இ ேபா
கிைடக ெபறாைமயி இற7தேபாA. அறி> ' வி;பைரய ' எற ஒ%
தைலவமீ ' உலாமட,' எJ =ெலா< பா+>1ளன எ< ெதாிகிற.
சிலபதிகார அ%பத உைரயாசிாிய நம சய(ெகா/டாேரயாவ எ< அறிஞக1
க%கிறன.
இனி, கவி)தச7திர ப/+தராகிய தி%நாராயண படெரபா கி. பி. 1097-,
ேலா'(க ேசாழ சாிைத எற =ெலா< இBேவ7த மீ இய0றி,
 ேசாிைய சா7த திாிவனிெயற ஊாி, இைறயிEநில பாிசிலாக
ெப0றி%ப ஈ/. அறிய'தகதா.[1]
-----[ ]1. Ins. 198 of 1919.
--------------பதி(றா அதிகார
ேலா
கன அரசிய
ந ேலா'(கன அரசிய, )ைறகைள இனி விளவா. ெபாவாக
ேநாமிட' பைழய தமி? =,களாA க,ெவ.களாA ெசேப.களாA
அறியப. அரசா(க )ைறக1 எ,லா ந மன ெப%மானாகிய
ேலா'(கJ உாியைவெயேற "றலா. அவ0ைற எ,லா ஆரா57
ஒைற> விடா எ;தகி அைவ ஒ% தனி =லாக விாி> எப தி/ண.
ஆதலா,, அBவரசிய, )ைறகைள மிக !%கமாக எ;தி விள(க ைவ'தேல எம
ேநாகமா.
1. இரா3சிய தி உ*பிாிக4
உ*பிாிக4 :-- நம ேவ7த ெப%மான ஆைணயி கீ?
அட(கியி%7த ேசாழ இரா சிய அகால'தி, பல ம/டல(களாக
பிாிகப+%7த. அவ0<1, ேசாழம/டல, சய( ெகா/ட ேசாழம/டல,
இராசராச பா/+ம/ டல, ))+ ேசாழம/டல, ேவ(ைகம/டல,
மைலம/டல, அதிராசராசம/டல எபன சிற7தைவ. இவ0<1, ேசாழம/டல
எப த9சா8 தி% சிராப1ளி ஜி,லாகைள> ெதனாகா. ஜி,லாவி
ெதபதிைய> தனக'ெகா/.1ள நிலபரபா ; சய(ெகா/ட
ேசாழம/டல எப ெதனாகா. ஜி,லாவி ெப%பதிைய>
ெச(க0ப., வடவாகா., சி'R ஜி,லாகைள> தனக'ெகா/ட ;

இராசராச பா/+ ம/ டல எப மைர, இராமநாதர, தி%ெந,ேவE
ஜி,லாகைள' தனக'ெகா/ட : ))+ ேசாழம/டல எப ஈழமாகிய
இல(ைகயா ; ேவ(ைகம/டல எப கீைழ ச&கிய நாடா;
மைலம/டல எப ேசர நாடா ; இ தி%வா( " இரா சிய'ைத>
மைலயாள ஜி,லாைவ> ேசல ஜி,லாவி ஒ% பதிைய> தனக'
ெகா/ட ; அதிராசராசம/டல எப ெகா( நாடா ; இ ேகாய'R
ஜி,லாைவ> ேசல ஜி,லாவி ஒ% பதிைய> தனக' ெகா/ட.
இனி, ஒBெவா% ம/டல) பல வளநா.களாக பிாிகப+%7த. )த,
இராசராச ேசாழ கால' தி, ேசா?ம/டல, இராேச7திர சி(கவளநா.,
இராசாசிரயவளநா., நி'தவிேநாதவளநா., "'திாிய சிகாமணி வளநா.,
உ5யெகா/டா வளநா., அ%ெமாழிேதவ வளநா., ேகரளா7தக வளநா.,
இராசராச வளநா., பா/+ய லாசனி வளநா. எJ ஒப வளநா.களாக
பிாிகப+%7த.[1] ெப%பாைமயாக ேநாமிட', ஒBெவா% வளநா.
இர/+ர/. ேபரா<க& இைடயி, அைம7தி%7த நிலபரபா.
உதாரணமாக, உ5யெகா/டா வளநாைட எ.'ெகா1ேவா. அஃ அாிசிலா7
< காவிாியா0< இைடயிA1ள நிலபர ஆ எப த9ைசயிA1ள
இராசராேச !ர'திற காணப. ஒ% க,ெவடா, லப.கிற.[2] இ(
றிகெப0<1ள வளநா.களி ெபயக1 எ,லா )த, இராசராசேசாழJைடய
இய0ெபய% பட ெபயக&ேமயா. ந ேலா'(க ேசாழ த ஆசி
கால'தி, இBவளநா.க&ாிய ெபயகைள நீகிவி.' த ெபயகைள
அவ0றி0 இடன. b'திாிய சிகாமணி வளநா. எப ேலா'(கேசாழ
வளநா. எJ ெபய%ைடயதாயி0<. இராேச7திர சி(க வளநா. இர/.
பதிகளாக பிாிகபட ; அவ0<1 ேம0கிA1ள பதி உல5யவ7த ேசாழ
வளநா. என4 கிழகிA1ள பதி வி%தராச பய(கர வளநா. என4
வழ(கபடன. உல5யவ7தா, வி%தராசபய(கர எ பன ந
ேலா'(கேசாழJைடய சிற ெபயக1 எப சE(க'பரணியா,
அறியப.9 ெச5திபா[3]. பிற ம/டல(க& இ(ஙனேம பல வளநா.களாக
பிாிகப+%7தன. ெதா/ைடம/டலமாகிய சய(ெகா/ட ேசாழம/டல
மா'திர )ேபாலேவ இ%ப'நா ேகாட(களாகபிாிகப+%7த.
இனி, ஒBெவா% வளநா. பல நா.களாக பகப+%7த. வளநா+
உபதிகளாகிய நா.க&1 சில, "0ற(க1 என4 வழ(கிவ7தன. ஒB ெவா%
நா. சில தனிMகளாக4 பல சேவதி ம(கல(களாக4 பிாிகப+%7த.
ஒBெவா% சேவதி ம(கல) சில சி0cகைள' தனக' ெகா/.
விள(கி0<.

2. அரச2 இளவரச2 :- இ(ஙன வகப+%7த ேசாழ இரா சிய'தி0
ேசாழ அரசேன தைலவ ஆவ. அரசியE, தைலைம வகி' எவ0றி0
ெபா<ைடயவனா5 நீதி தவறா ஆசிாி> கடைம
இBேவ7தJேக>ாியதா. ேசாழமன க1 பட'தி0ாிய த த,வ
இளவர! பட க+ அவகைள அரசிய, )ைறகளி, ந பழகிவ%வ
வழக. இத0ேக0ப, ந ேலா'(க தன F'தமகனாகிய விகிரம
ேசாழJ' த ஆசிகால'தி, இளவர!பட க+ அரசிய,
[ப(கைள>ண7 வைமெய5மா< ெச5தா. இBவிகிரம ேசாழேன
ேலா'(கJ பின )+-+யவ எப )னேர>ண'தபட.
3. உட :*ட ;- அரச, தா வி%பிய வா< எதைன>
நட'த0ாிைம>ைடயவெனனிJ பல அதிகாாிக&டனி%7 ஆரா57ேத
காாிய(கைள நட'வ வழக.[4] இBவதிகாாிகைள 'உட"ட'ததிகாாிக1'
எ< க,ெவ.க& ெசேப. க& "<கிறன. இவக1 அரசனா, அளிக
ெப0ற பலவைக சிறகைள> எ5தி ெப%ைம>0றவக1.
4. அரசிய

அதிகாாிக" அவக4 கடைமக" :--ந ேலா'(கன ஆ&ைகயி,

ப,வைக' ைறகளிA தைலவகளாக அம7 அவன ஆசி ந நைடெபற
ெச5ேதா, அைம ச பைட' தைலவ, நாடதிகாாிக1, நாைடயளேபா, நா.
காவலதிகாாி ர4வாி'திைணகள வாி'தக, பேடாைல ெப%மா,
விைடயிலதிகாாி, தி%வா5 ேக1வி, தி%ம7திர ஓைல, தி%ம7திர ஓைலநாயக எற
அரசிய, அதிகாாிக1 ஆவ.[5]

இவக&1, பைட'தைலவ அரசன காலா பைட, திைரபைட, யாைனபைட
இவ0றி0' தைலைமவகி' ேபா நிக;(கா, அதைன ெவ0றி>ற நட'ேவா.
நாடதிகாாிக1 ஒBெவா% உ1நா+0 தைலவகளா5 விள(ேவா ; இவக1
தத நாைட !0றிபா' +களி நல(க1, அற நிைலய(க1, நியாய
வழ()ைற )தலானவ0ைற க/காணி' வ%வ வழக. நாைடயளேபா
ஒBெவா% நாைட> "<பட அளவி.ேவா. நா. காவலதிகாாி எேபா
நா+A1ள ஊகளி, கள4, கலக )தலான தீ ெசய,க1 நிகழாம, கா' வ7த
ஒ% தைலவ ஆவ. ர4வாி' திைணகள எப நிலவாி சப7த)ைடய
அதிகாாிக1 பலைர உ<பினராக ெகா/ட நிலவாிகழகமா. இஃ ஒBெவா%
ம/டல'தி0 தனி'தனியாக அைமகப+%7த. வாி'தக எேபா
அரசJ ஒBேவா ஊாினி< வ%த0ாியன4 நீகபடன4மாகிய
அரசிைற கணைவேபா. பேடாைல ெப%மா நா1ேதா<
நடபவ0ைற நிக? சிறிபி, எ;திைவேபா. விைடயிலதிகாாி எேபா,
கிராமசைபகளினி< பிற அதிகாாிகளிட' தி%7 வ% ஓைலகைள
ப+'பா' அவ0றி0' தகவா< விைடெய;தியJேவா ; அறி>

அரசன ஆைண'தி%)க'ைத ஊ சைபக& பிற அதிகாாிக& )ைறப+
பணிமக1 வாயிலாக அJேவா% இவகேளயாவ. தி%வா5 ேக1வி எேபா
அரச தி%வா5 மல7த%ளிய வ0ைற ேக.வ7 தி%ம7திர ஓைலயிட
அறிவிேபா. தி%ம7திர ஓைல எேபா அரசன ஆைணைய எ;ேவா.
இவக&' தைலவராயி%ேபா தி%ம7 திரேவாைல நாயக எனப.வா.
இனி, இவகேளயறி அரச காாிய(கைள )+றி நட' க%ம மாராய
எேபா% தைலநகாிE%7 வழகாரா57 நீதி ெசA' அற("றைவய'தா%
அ7நாளி, இ%7தன.
ஆ(கிேலயராசியி, அரசா(க அதிகாாிக&1 சிற7ேதா அவகள ஆ0றைல>
அரசிய, ஊழிய'ைத> பாரா+, 'ராBபகR ' 'திவாபகR' 'ச' 'C. I. E. ' )தலான
பட(க1 அளி' அரசா(க'தா அவகைள மகி?வி'தேபால, பதிெனாறா
=0றா/+, ந தமி?க'தி, )+மனனாக L0றி%7 ெச(ேகா, ஓ சிய ந
ேலா'(கJ த அரசிய, அதிகாாிக& பல பட(க1 வழ(கி அவகைள
பாரா+>1ளா எப ஈ/. உணர'தக. அ(ஙன அரசனா, அளிகெப0ற
பட(க1, Fேவ7தேவளா, ேகரளராச, காE(க ராய, ெதா/ைடமா,
வாணேகாவைரய, ப,லவ ராய, இள(ேகாேவ1, காடவராய, க சி◌ாரய,
ேசதிராய, வி;பைரய )தEயனவா. இபட(கைள அரச ெப%பாA
த ெபயகேளா. இைண'ேத வழ(வ வழக.
இத உ/ைமைய ேலா'(கேசாழ ேகரள ராச, இராேச7திர ேசாழ
Fேவ7தேவளா, வி%த ராசபய(கர வாணேகாவைரய, Lரேசாழ ப,லவ ராய,
சனநாத க சிராய எ< வழ(கெப0<1ள பட(களா, நணரலா.
அறி> ெப%7தர, சி<தர எற இர/. பட(க1 இ%' தைல
க,ெவ.களி, காணலா. இைவ அதிகாாி கள உய4 தா?4களாகிய
ேவ<பா.க1 றி' இகால'தி, வழ(கெப< Gazetted and Non Gazetted
officer's ேபாற இ%பிாி4களா.
5. அரசிைற :-அகால'தி, +க1 த அரசJ ெசA'திவ7த நிலவாி
காணிகட எ< வழ(கெப0<1ள. இ காணிகட விைள> ெந,E ஒ%
பதியாகவாத, ெபாJகா!மாக வாத, ெசA'தெப<வ வழக.[6]
இகாணி கடைன ஊ சைபயா +களிட'திE%7 ஆ/. ேதா< வா(கி
அரசன தைலநகாிA1ள அரசா(க க%8ல'தி0 அJவ. Fறா ஆ/.
ெதாட(கி> கட7த ஈரா/+0 நிலவாி ெகாடாத வ நில(க1 ஊ சைபயாரா,
பறி)த, ெச5யப. வி0கப.வ வழக. அ(ஙன வி0றைமயா,
கிைட'தெபா%1 அரசா(க'தி, ேசபிக ெப<.

இனி, நிலவாிேயயறி க/ணாலகாண, சகாண, நீ"E, தறியிைற, தர,
தடாரபாட இைடபாட, (இைடNசி) ஓட"E, ெசகிைற,[7]
வ/ணாரபாைற, ந,லா, ந,ெல%, நா.காவ,, உ, ஈழNசி )தலான
பலவைக வாிக& இ%71ளன.[8]
எனேவ, அ7நாளி, ப0பல ெதாழி,க& வாிக1 ஏ0ப+%'த, அறிய'தக.
வாிகளி ெபயக1 மி71ளைமப0றி அரசா(கவாிக1 அகால'தி,
மி7தி%7தன எ< க%த0 இடமி,ைல. ஒBெவா% ெதாழிE ெபயைர> !+
வாிெபய றிக ெப0றி%'தE வாிெபயக1 மி7 காணப.
கிறனேவயறி ேவறி,ைல. இ7நாளி, ெதாழி,வாி எற ெபாெபயரா, எ,லா'
ெதாழிலாளாிட' வாி வா(கப.கிற. ஆகேவ, இ0ைறநா1 ெதாழி, வாி
ஒேற எ,லா' ெதாழி,க&)ாிய ப,வைக' ெதாழி, வாிகைள> தனக'
அடகிெகா/. நி0ற, காணலா.
கட, "E, இைற, பாட, Nசி எபன வாிகைள>ண' ெமாழிகளா.
க/ணாலகாண எப க,யாணவாி எ< அ தி%மண நாளி, மணமகJ
மணமக& அரசா(க'தி0 ெசA'த ேவ/+ய அைரகா, பணேமயா எ<
ஈேரா+ A1ள )த0 பரா7தக ேசாழ க,ெவ. ஒ<
உண'கிற.[9]நா.காவ, எJவாி பா+ காவ, என4 வழ(. இஃ
ஊகைள கா'த0 வா(கிய ஒ% தனிவாியா. உ, எப !(க வாியா.
ஈழNசி எப க1 இறத0 ெசA'தேவ/+ய வாியா.
6. நில அள :- ஒBெவா% நா+A)1ள ஊ கைள )ைறயாக அள7தாலறி அ(
விைளநில(க1 எBவள4 உ1ளன எப அவ0றி0ாிய நிலவாி பாகிய
காணிகட +களிட'திE%7 அரசா(க' தி0 எBவள4 வரேவ/. எப
ந லபட மாடா. ஆதலா,, ேசாழ இரா சிய );ைம>, )த, இராசராச
ேசாழன ஆசிகால'தி, ஒ% )ைற>, )த0 ேலா'(க ேசாழன ஆசி
கால'தி, ஒ%)ைற>, Fறா ேலா'(க ேசாழன ஆசிகால'தி,
ஒ%)ைற> அளகபட.[10] இைவ )ைறேய கி. பி. 1001, கி. பி. 1086, கி. பி.
1216ஆ ஆ/.களி, நிக?7தைவயா.
நில அள7தேகாைல 'உலகள7தேகா,' எ< வழ(வ. இேகா, பதினா<சா/
நீள)ைடய. நில(கைள நீநில, ெகா,ைல, கா. எ< வ'1ளன. இவ0<1,
நீ நில ெகா,ைல எபன )ைறேய நெச5 ெச5களா. நில(க1
=<ழிெகா/ட ஒ%மா ஆக4 இ%பமா ெகா/ட ஒ% ேவEயாக4
அளகெப0றன. ேவE ஒ< =0<கல விைள41ள அத0
கீ?படெமன நில(க1 இ%தரமாக பிாிகப.1ளன. அ7நாளி, நில'தி

எ'ைண சி<பதி> விடாம, [பமாக அளகெப0<1ள எப 'இைறயிE நீ( நில )காைல இர/.மாகாணி அைரகாணி )7திாிைக கீ?
அைரேய இர/.மா )காணிகீ? )காேல நாமா அைரகாணி )7திாிைககீ?
நாமாவினா, இைறக+ன காணிகட' எபதனா, ந விள(.
நில'ைதயள7 எ,ைலயறி7 அ( 1ள+க, ந.வ வழக எப பல
க,ெவ .களா, அறியப.கிற.
7. இைறயி6 :--ந ேலா'(கன ஆசி கால'தி, வாி விதிகெபறாம,
ஒகெப0ற நில(க1 யாைவ எப )னேர விளகபட. ைசவ ைவணவ
தி%ேகாயி,க& இைறயிEயாக அளிகபட நில(க1 ேதவதான என4,
ைசன ெபௗ'த ேகாயி,க& அளிகெப0றைவ ப1ளி ச7த என4
பாபன விடெப0றைவ பிரம ேதய, படவி%'தி என4 அறநிைலய(க
விடெப0றைவ சாலாேபாக என4 வழ(க ெப0றன. லவ அளிகெப0ற
லவ )0c. எனப..
8. நாணய க4 :- ந ேலா'(க கால'தி, ெபானாA9 ெசபாA9
ெச5யெப0ற கா!க1 வழ(கிவ7தன. இகா!க&1 சில இகால' சி0 சில
விட(களி0 கிைடகிறன. அகால' ேசாழ மனகள நாணய(க1 எ,லா
ஒேர எைட>1ளனவாக ெச5யப+%கிறன எ< பைழய நாணய(கைள
ஆரா57 அாிய =, ஒ< எ;தி>1ள டாட கனி(கா எற ைரமகனா
வைர71ன. கா5 சி உ%கிJ மா0< நிைற>  றாத எ<
அதிகாாிகளா, ஆரா57 உ<தி ெச5யபடத0 அைடயாளமாக'
ைளயிடெப0ற ைள ெபாJ அ7நாளி, வழ(கி0<.[11]
9. அளைவக4 :- அகால'தி, எ/ண,,எ.'த,, )க'த,, நீட, ஆகிய நா
வைகபட அளைவக& வழகி, இ%7தன. இவ0<1 எ.'த, எப நி<'த,
ஆ. மணி, ெபா, ெவ1ளி )தலான உய7த ெபா%1க1, கழ9!, ம9சா+, றி
எJ நிைறக,லாA, ெச, பி'தைள, ெவ/கல, தரா )தலான தா?7த
ெபா%1க1 பல கஃ! எJ நிைறக,லாA நி<கப.வ7தன. அரசா(க
)'திைரயிடெப0ற நிைறக, +ைஞக, எனப.. ெபானி மா0றறித0ாிய
ஆணி> அேபா இ%7த எப ஈ/. உணத0ாியதா.
இனி, ெச, பி'தைள )தEயவ0றா, ெச5ய ெப0றைவ, இர/டாயிர பல,
Fவாயிர பல எ< நி<கப.1ள ெச5தி, க,ெவ.களா,
ெவளியாகிற.[12]ஆகேவ, அ7நாளி,, ேச, Lைச, R, மண( ஆகியவ0றா,
நி< வழகமிைம ந லப.கிற.

ெந,, அாிசி, உ, ெந5, பா,, தயி )தEயன ெசவி., ஆழா, உழ, உாி, நாழி,
<ணி, பத, Rணி, கல எJ )க( க%விகளா,
அளகபடன.[13]சகைர, மிள, க., ளி )தEயன பல'தா, நி<கபடன.
அரசா(க)'திைர இட ெப0ற மரகாA இ%7த. ேதாைர, விர,, சா/, )ழ
எபவ0றா, நீட, அளைவ நைடெப0ற.
எ.'த, அளைவ :–
2 றி = 1 ம9சா+

20 ம9சா+ = 1 கழ9!

)க'த, அளைவ :5 ெசவி. = 1 ஆழா

2 ஆழா = 1 உழ

2 உழ = 1 உாி

2 உாி = 1 நாழி

8 நாழி = 1 <ணி

2 <ணி = 1 பத

4 <ணி = 1 Rணி.

12 <ணி = 1 கல.

10. கிராமசைப :- ந ேலா'(க கால'தி, ஊக1 ேதா< சைபக1 இ%7தன.
இ சைப பிேர அ( நைடெபறேவ/+ய எ,லாவ0ைற> நிைறேவ0றிவ7தன.
!%(க ெசா,Aமிட' அ7நாளி, கிராம ஆசி );ைம> இ சைபயாரா,தா
நட'தெப0< வ7த எனலா. இ சைபயி உ<பின எ,ேலா% கிராம'திA1ள
ெபா மகளா, ேத7ெத.கெப0றவ ஆவ. அகால'தி, தனிMக& பல
சி0cகளட(கிய சேவதி ம(கல(க& பல பதிகளாக பிாிகப+%7தன.
ஒBெவா% பதிைய> . (Ward) எ< வழ(கின. ஒBெவா% .பி0
பிரதிநிதியாக ஒBேவா உ<பினேர ேத7ெத.கெப0றன. ெச(க0ப.
ஜி,லாவிA1ள உ'தரேம )ப .கைள>ைடயதாக4 த9சா8
ஜி,லாவி, ெச7தைல எ< த0கால' வழ( ச7திரேலைக சேவதிம(கல
ச0ேறறைறய அ<ப .கைள>ைடயதாக4 இ%7தன. எனேவ,
உ'தரேமாிE%7தசைப )ப உ<பினைர>ைடயதாயி%7த எப
ச7திரேலைக சேவதிம(கல'தி%7தசைப அ<ப உ<பினகைள>ைடயதாயி%7த எப ந விள(கிறன. ஆகேவ சைபயி உ<பினர
எ/ அBவB8ாி ெப%ைம சி<ைம ஏ0றவா< றிகெப< என' ெதாிகிற.
இனி, சைபயி உ<பினராக' ேத7ெத.க ெப< உாிைம>ைடேயா
காணிகட ெசA'த0ேக0ற கா,ேவE நில) ெசா7த மைன> உைடயவராக4
சிற7த =,கைளக0ற அறிஞராக4 காாிய(கைள நிைறேவ0<வதி,
வைம>ைடயவராக4 அறெநறியி, ஈ+ய ெபா%ைளெகா/. Rயவா?ைக
நட'ேவாராக4 )ப'ைத7ேம, எ;ப' ைத7பட வயதினராக4
F< ஆ/.க உ1ப. எ7த நிைறேவ0< கழக'திA உ<பினராக

இ%7திராதவராக4 இ%'த,ேவ/. எப க,ெவ.களா,
அறியப.கிற.
இனி, எ7த சைபயிலாவ உ<பினராகவி%7 கணகாடாதி%7தவ%,
ஐவைக ெப%பாக(க1 ாி7ேதா%, கிராம 0றபதி4 'தக'தி, பதி4
ெச5யபடவ%, பிறெபா%ைள கவ7ேதா%, ைகெய;'திடலாகிய "டேலைக
(Forgery) ெச5ேதா%, 0ற(காரணமாக க;ைத மீ ஏ0றபடவ%, எ'தைகய
ைகM. (Brille) ெகா/ேடா% கிராம' ேராகி எ< க%தப ேடா% இ(
றிகெப0ேறா உறவின% த வா?நா1 );ைம> கிராமசைபயி
உ<பினராக' ேத7ெத.கெப<த0' ததிய0றவராவ.[14]

ெபாமக1, கிராம சைபயி உ<பினைர ஆ/.ேதா< டேவாைல வாயிலாக'
ேத7ெத.ப வழகமா. ேத7ெத.'த0 றிகெப0ற நாளி, அரசா(க
அதிகாாி ஒ%வ, சைப ".த0 அைமகப.1ள மாளிைகயி, அB8ாிA1ள
இைளஞ )த, )திேயா ஈறாக41ள எ,ேலாைர> ".வ. அ"ட'தி
ந.வி, ஒ% ட ைவகெப<. அ(1ள நபிமா%1 வய )தி7தா ஒ%வ
அடதைத எ.' அதJ1 ஒ< இ,ைல எபைத எ,ேலா% அறியகா+
கீேழைவப. உடேன, அB8ாி, ஒBெவா% .பிA1ளா% தம'
ததி>ைடயா எ< ேதா<ேவா ெபயைர' தனி'தனி ஓைலயி, எ;தி,
அBேவாைலகைள ஒ%(ேச', அைவ எ.பி0ாியைவ எப ந
லப.மா< அ.பி ெபய வைரயெப0ற வாேயாைலெயாைற
ேச'க+ அட'தி, இ.வ. இ(ஙனேம எ,லா.பின% டேவாைல
இ.வ. பின, அ)தியா அ( நைட ெப<வைத>ணராத ஓ
இைளஞைனெகா/. அட'தினி< ஓ ஓைலகைட எ.பி', அதைன
அவி?' ேவ< ஒ% ட'திE. Aகி, அவ0<1 ஓ ஓைலைய
அ சி<வைனெகா/. எ.க ெச5, அதைன' தா ெப0<, அ(1ள
கரண'தா (கணக) ைகயி0ெகா.பா. அவ த ஐ7 விர,கைள> விாி'
உ1ள(ைகயி, அதைன வா(கி, அBேவாைலயி, எ;தெப0<1ள ெபயைர
அ(1ேளா யாவ% உண%மா< ப+பா. பின அ(1ள நபிமா
எ,ேலா% அதைன வாசிப. அத பிற, அெபய ஓ ஓைலயி க/ வைர7
ெகா1ளப.. அBேவாைலயி0 றிகெப0ற ெபய%ைடயவேர அ.பி0ாிய
கிராமசைப உ<பின ராக' ேத7ெத.க ெப0றவ ஆவ. [15]
இ(ஙனேம ம0ைற .க&ாிய உ<பின% ேத7ெத.கெப<வ.
ஊாிA1ள எ,லா .க& உாிய உ<பினகைள' ேத7ெத.'தபின,
அவக&1 வயதிA க,வியிA அறிவிA )தி7ேதா பனி%வைர சவ'சர

வாாியராக' ேத7ெத.ப. ம0ைறேயா%1 சில ேதாடவாாியராக4, சில
ஏாிவாாியராக4, சில ெபாவாாியராக4, சில ப9சவாரவாாியராக4
ஏ0ப.'தப.வ. எனேவ, கிராமசைப, சவ' சரவாாிய, ேதாடவாாிய,
ஏாிவாாிய, ெபாவாாிய, ப9சவாரவாாிய எற ஐ7 உகழக( கைள'
தனக'ெகா/. விள(கி0<. சைபயி உ<பின ஏேதJ 0ற ப0றி
இைடயி, விலக படாலறி ஓரா/. )+ய எBவைக ஊதிய) ெபறா த
ேவைலகைள நட'வத0 உாிைமN/டவராவ. இவகைள ஆ&(கண'தா
என4 ெப%மக1 என4 "<வ. இவக1 ".த0 ஊேதா< மாளிைகக1
அைமகப+%7தன. இவக&1 நியாய விசாரைண ெச5வ அறநிைலய(க1
ந நைடெப<கிறனவா எ< பா'ெகா1வ சவ'சரவாாியர
கடைமயா. ஏாி ள ஊ%ணி )தEய நீநிைலகைள பாகா'தA விைளவி0
ேவ/. நீைர பா5 !வி'தA ஏாிவாாியர கடைம யா. நில'ைதப0றிய
எ,லாவ0ைற> பா' ெகா1&த, ேதாடவாாியர கடைமயா. ப,
வைகயாA வா(கபட ெபா0கா! ெசகா!கைள ஆரா5வ ெபாவாாியர
கடைமயா. விைளவி, ஆறிெலா% கடைம அரசJகாக4 ஏைன ஐ7 "<
நில)ைடயாகாக4 பிாி' ெகா.ேபா ப9சவாரவாாியராவ. இ சைபயா
பணி'தவ0ைற ெச5பவ கரண'தா எனப.வா. இவைன ம'தியSத
என4 "<வ/.. ந,வழியி, ஈ+ய ெபா%& ந,ெலா;க)
உைடயவைனேய கரண'தானாக அைமப. இவ கண எ;த,ேவ/..
எ;திய கணைக சைபயா வி%பியேபா, தாேன ேநாி, காடேவ/.. இவ
சைபயார ந மதிைப ெபறாவி+ அ.'த ஆ/+, இவJ அBேவைல
ெகா.கபடமாடா. ஒ% நாைள ஒ% நாழி ெந,A ஓரா/+0 ஏ;க9!
ெபாJ இர/. "ைற> கணகJ சபளமாக ெகா.கப.வ
வழக. கணக தா எ;திய கணைக சைபயாாிட ஆரா57 பா'த0
ெகா. ேபா ைகயி, கா5 சிய ம;ைவ (Red Hot Tor:) ஏ7தி உ<திெமாழி "றி
ெகா.'த, ேவ/.. அ(ஙன ெகா.(கா, ைகயி, ஊ<பா. ேநராதாயி
கணகJ எ;கழ9சி0ேம, கா0ப( ெபா ேச' ெகா.கப..
ஊ<பா. ேந%மாயி ப'கழ9! ெபா த/ட) ேவ< த/ட) சைபயாரா,
விதிகப.. [16]
இனி, நியாய விசாரைண நட' சவ'சரவாாிய ெகாைல ெச5தவJ
ெகாைல' த/ட விதி'தA, பிறவ0றி0 சிைறயி.தA, தைளயி.தA, ெபா
த/ட விதி'தA வழக. அறியாைமயா, த0ெசயலாக ேந7த சாவி0ெக,லா
அBவவ0றி0 ஏ0றவா< தி%ேகாயி,களி, விளகி.வத0 0றவாளிக1
ெபா ெகா.மா< சைபயா தீ "<வ. ேவைட ெசேறா ஒ%வ
எ5த அ றி தவறி ஓ உழவ ேம0ப. அவ இற7தத0, ஒ%வ, த
மைனவிைய'த1ள, அவ1 வி;7 இற7தைம, ஒ%'தி, த மக1 மீ எறி7த
ேகா,ப. அ/ைமயி, நிற ேவெறா%ெப/ மா/டத0 தி%ேகாயி,களி,
விளகி.மா< தீ "றினேரயறி அேனா ெகாைல'த/ட விதி'தில.
ஏ0<ெகா/ட கடைமகைள நிைறேவ0றா ெதாழி7தவக& ெபா த/ட

விதி'த, வழக எப அவக1 அதைன ெகாடா ஓ+விடா, அேனார
L., காணி )தEயவ0ைற அரசன ஆைணயிப+ வி0< ஊ சைபயா ஒ;(
ெச5த, வழக எப பல க,ெவ.களா, லப.கிறன.
11. ஆவணகளாி :- அ7நாளி, ஊக1 ேதா< எ;தப. ஆவண(கைள
(ப'திர(க1) காபிட ஆவணகளாி> (Registration Office) இ%7த. நில'ைத
வி0ேபா% வா(ேவா% ஆவண'ட அ( ெச< நில'தி விைலைய>
நா ெக,ைலைய> ெதாிவி'' த உடபா+0 உ<தி ெமாழி "றி ஆவண
காபிடெப0ற பின' தி%வ. இBவாவண எ< பயபட
"+யதாயி%பி அB8ாிA1ள ேகாயி0!வாி, அதைன ெபாறி' ைவப
வழக.
12. பைட :- ந ேலா'(கபா, யாைனபைட> திைரபைட>
காலாபைட> மிதியாக இ%7தன. இவ கால'தி, ேதபைட ஒ%
தனிபைடயாக க%தபடவி,ைல. வி,, ேவ,, வா1, அ, த+ )தEயன
அகால'தி, வழ(கிய பைடகல(க1 ஆ. ேலா'(கJ அவன
)ேனாக& நில'திA கடEA9 ெச< ேபாாிவதி, சிற7த ஆ0ற,
வா57தவக1 எப பல க,ெவ.களா, அறியப.கிற. எனேவ, ந
ேலா'(கனிட' பல கப0பைடக& இ%7தி%'த, ேவ/.. 'இ% )+
ேசாழ ெதாி7த வி,Eக1' எபதனா, ஒBெவா% பைட ெவBேவ< ெபயாி.
வழக உ/. எற ெச5தி லனாகிற. பைடஞ ேபா நிகழாத கால(களி,
உ; பயிாி.ெகா/. இ%ப வழக. ெவ< ெகா/ட நா.களி,
நிைலபைட அைம'தA உ/.. ேலா'(க ேசர ம/டல'ைத ெவறேபா
அ(1ள ேகாடா0றி, ஒ%நிைலபைட ஒ% பைட'தைலவகீ? நி<வெப0ற
எப )னேர விளகபட.
13. ேகாயி க4 :- அ7நாளி, ந தமிழக'தி, பல ேகாயி,க1 இ%7தன.
ெச(க0ேகாயி,களாகவி%7த இவ0ைற க0றளிகளாக அைமபி'தவக1
ேசாழமனக& அேனார அதிகாாிக&ேமயாவ. பல திய ேகாயி,க&
இவகளா, க.விகெப0றன. த9சா8 ஜி,லாவிA1ள நீ^, தி%ைவகா8[17]
)தலான தல(களிA1ள ேகாயி,க1 ந ேலா'(க ஆசிகால'தி,
க0றளிகளாகபடன. -ாியனா ேகாவி, எற ஊாிA1ள -ாியன ஆலய),
மனா +யிA1ள ேலா'(க ேசாழவி/ணகர) ேமலப;8ாிA1ள
ேலா'(கேசாேழ !ர) இBேவ7த கால'தி, கடெப0றனேவயா.
ேகாயி,க1 எ,லா அரசகளாA பிற அபகளாA அளிகெப0ற ெப%
ெபா%& நில) உைடயனவா5 அகால'தி, விள(கின. தி(க1 ேதா<
Nரைணயி, ேகாயி,க& விழா நைடெப0ற. உ சிய ேபாதி, ேகாயி,களி,
மாேக !ர நா1 ேதா< அன இ.வ வழக. ேதவார பதிக(க1
நா1ேதா< தி%)ன வி/ணப9 ெச5த0 நிப7த(க1விடப+%7தன.[18]

ேகாயி0 காாிய(கைள எ,லா அB8ாிA1ள ஒ% சைபயா ந நட'தி வ7தன.
அரசJ அரசா(க அதிகாாிக& நாைட !0றிபா' வ%(கா, ேகாயி,க1
திடப+ நட'தப. வ%கிறனவா எ< ஆரா57 வ%வ வழக.[19]
ேகாயி0ாிய ெசல4 ேபாக எ9சிய ெபா%ளி ஒ% பதிைய க,வி வள சி
ெசலவி. வ7தன எப ெதனாகா. ஜி,லாவிA1ள எ/ணாயிர எற
ஊாிA1ள க,ெவ.களா, லப.கிற.[20] ஒ% பதி ம%'வ
நிைலய'தி0 ெசலவிடபட எப ெச(க0ப. ஜி,லாவி A1ள
தி%)"ட, ேகாயி0 க,ெவடா, அறியப.கிற.[21]
----------[1]. S. I. I. Vol. II. Introduction pages from 1 to 27
[2]. அாிசிA காவிாி ந.வான உ5யெகா/டா வள நா.'
திைரFநா.ப1ளி ச7த இறகின ெந0ைப அள7தப+ நில'-5. I. I. Vol. I.
Ins. No. 4 ; ெகா1ளிட'தி0 காவிாி ந.விA1ள நிலபர, வி%தராசபய(க
ரவளநா. எ< வழ(கி0< எப மாMர7தாHகா இAைபப+A1ள ஒ%
க,ெவடா, லப.கிற.
[3]. 4. பரணி - தா , 134, 243, 582.
[4]. ேசாழவ மிச சாி'திர ச%க. ப. 43, 44.
[5]. The Historical Sketches of Ancient Dekhar pages 371, 372, 373 374.
[6]. S. I. I. Vol. II. Ins. No. 4 & 5.
[7]. S. I. I. Vol. III Ins. No. 9.
[8]. S. I. I. Vol. II. Nos. 98 & 99
[9]. The Historical Sketches of Ancient Page 348. Dekhan,
[10]. Do. pages 357 & 358.
[11]. (a) - I. I. Vol. III. No. 96. (b) Do, page 229 Foot -note:
[12]. S. I. I. Vol. II. Ins. Nos. 36, 41, 85.
[13]. S. I. I. Vol. II. Ins. Nos. 35, 51, 84.
[14]. ேசாழவ மிச சாி'திர !%க ப. 53, 55.
[15]. ேசாழவமி சாி'திர ச%க ப, 54.
[16]. Annual Report on Epigraphy of the Southern Circle for the year ending 31st
March 1916, pages 115 & 116. ). . 7
[17]. தி%ைவகா8ாிE%7 எ.கெப0ற அB8ாிA1ள தி%ேகாயி,
)த0ேலா'(க ேசாழன ஆசி கால'தி, க0றளியாக அைமக ெப0ற
ெச5திைய >ண'வ ஆகிய ஒ% க,ெவ. இ'தக'தி இ<தியி,
ேசகெப0<ள.

[18]. {a) S. I. I. Vol. III. Ins. 139, 51-A (6) DO. Vol. II. Ins. No. 65.
[19]. S. I. I. Vol. III. Ins. Nos. 49, 57 & 66.
[20]. Ins. 333, 335 & 343 of 1918 (Madras Epigraphical Report.)
[21]. The Historical sketches of Ancient Dekhan page 336,
-------------பதினாகா அதிகார
+ைர
இகா< எ;தி>1ள பல அதிகார(களா, பதிெனாறா =0றா/+
பி0பதியிA பனிர/டா =0றா/+ )0பதியிA ேசாழம/டல'தி,
சகரவ'தியாக L0றி%7 ந தமிழக'ைத> இத0கபாA1ள பிறநா.கைள>
ஆசி ாி7த )+மனனாகிய )த0 ேலா'(கேசாழன வர லா0ைற ஒ%வா<
நணரலா. அறி> ச0ேறற ைறய ஐப ஆ/.க1 வைர ந தமிழக'தி,
நிக?7த நிக? சிகைள> இBவரலா0< =, இயற வைர இனி விளகாநி0.
ந,விைன )தி சியா, அறி4 தி%வா0ற,க&ட நிலவிய ந ேவ7தெப% மா
கைட ச(கநாளி, சிறட விள(கிய ேசாழ காிகால, ேசர ெச(.வ
)தலான )+மன கேளா. ஒ%(ைவ' எ/ண'தக ெப%ைம> க;
உைடயவ எபதி, சிறி ஐயமி,ைல. இ'தைகய ெப%Lர அர!L0றி%7
ெச(ேகா, ெசA'திய தி%4ைடநகர க(ைகெகா/டேசாழர ஆ. ந
ேலா'(கன தா5பாடனாகிய க(ைகெகா/டேசாழனா, அைமகெப0ற
இெப%நகர அBேவ7த கால'திேலேய ேசாழம/டல'தி0' தைலநகரா
ெப%ைம எ5தி0<. அவJ பின, ேசாழகள ஆசியி இ<திவைர
இ7நகரேம எ,லா ேசாழமனக& தைலநகராக இ%7த. எனேவ, இ
த9ைசயிJ சிற7த அரTைட ெப%நகரமாக அ7நாளி, இ%7தி%'த, ேவ/..
இ7நக, க(காாி எ< கE(க' பரணியிA விகிரம ேசாழJலாவிA,
க(ைகமாநக எ< Lரராேச7திர ெம5கீ'தியிA, க(கார எ<
த/+யல(காரேம0ேகா1 பாடEA க?7 "றப.1ள. இ'தைகய
ெப%ைமவா57த இ7நகர இேபா த ப/ைட சிறபைன' இழ7
தி%பன7தா& வடகி, ெகா1ளிட' தி0 கடெப0<1ள ேலாய
அைணயிE%7 அாியH ெச,A ெப%வழியி, ஒ% சி0cராக உ1ள.
ஆயிJ இB8ாி பைழய நிைலைய நிைன4 "த0 ேசாழ சகரவ'திகளி
ெப%ைமைய>ண த0 ஏவாக இ< அ( நிைலெப0றி%ப
க(ைகெகா/ட ேசாேழ !ர எJ சிவாலயேமயா. இ7நகாி, ந
ேலா'(கJ பின L0றி%7 ஆசி ாி7ேதா விகிரம ேசாழ,
இர/டா ேலா'(க, இர/டா இராசராச, இர/டா இராசாதிராச,
Fறா ேலா'(க, Fறா இராசராச, Fறா இராேச7திர எேபா.
இவக1 எ,ேலா% கழாA Lர'தாA ந ேலா'(கன ெப%ைமைய
பிப0றியவக1 எ< ஐயமிறி "றலா. ேசாழமனக&1 இ<தியானவ
ேம0"றிய Fறா இராேச7திரேன ஆவ. அவJ பின, ேசாழநா.

பா/+யர ஆசி1ளாயி0<. ேசாழக& பா/+ய' திைறெசA'
<நிலமனகளாயின. இவகள தைலநகராகிய க(ைகெகா/ட ேசாழர)
பைகயரசகளா, )0றிA அழிகெப0< சி<ைம எ5தி0<. பைட
கால7ெதாட(கி ேமப.வ7த தமி? ேவ7தகளான ேசாழக1 த(க1 ஆசி>
Lர) இழ7 தா?40றனெரனிJ அவகள ஆதரவினா, ெவளிவ7த தமி?
=,க&, அவகளா, எ.பிகெப0ற தி%ேகாயி,க&, ெவடெப0ற
ேபரா<க&, கடெப0ற அைணக& இ< நிைலேப<ைடயனவா5
அேனார ெப%ைமயைன' நமேனாண' கல(கைர விளகெமன
நி< நில4த, ஒ%வைகயா, நம மகி? சியளி எப தி/ண.
<
-----ேசைக
ேசைக - 1
த ேலா

க ெம=கீ திக4 [த

தி%மனி விள( மி%வ டைனயத
ேதா& வா&7 ைணெயன ேகளல
வ9சைன கட7 வயிரா கர'
9சர ழாபல வாாி ெய9சE,
சகர ேகாட'' தாரா வரசைன'
தி நிகழ' திைறெகா/ ட%ளி
அ%க Jதய' தாைசயி E%(
கமல மைனய நிலமக டைன
)7நீ ளி'த வ7நா ளாதி
ேகழ லாகி ெய.'த தி%மா,
யா9 சEயா வைகயினி ெத.''
தைட நிழ0கீழிற வி%'தி'
திகிாி> E>7 திைசெதா< நடா'தி
க;7 த%ம) விெதா< நி<'தி
Lர)7 தியாக) மான)( க%ைண>
உாிைம !0ற மாக பிாியா'
தலநிக? சய)7 தாJL0 றி%7
லமணி மட )ைறைமயி0 -+'
தகழ, தராதிப -ட ெச(ேகா,
நாவல விெதா< நடா'திய ேகாவிராசேகசாி
வமரான
உைடயா aராேச7திர ேசாழேதவ யா/.—
[இர/டாவ ெம5கீ'தி]
2.

க?-?7த ணாி யக?-?7த வியி0

ெம=கீ தி]
தி]

ெபாேனமி யள47 தேனமி நடப
விள(சய மகைள யிள(ேகா ப%வ'
சகர ேகாட' விரம' ெதாழிலா0
மண ண7 மதவைர @ட
வயிரா கர' வாாி யயி)ைன
ெகா7தள வரச த7தள மிாிய
வா&ைற கழி'' ேதா1வE கா+
ேபாபாி நடா'தி கீ'திைய நி<'தி
வடதிைச வாைக -+' ெதறிைச
ேதம% கமல Nமக1 ெபாைம>
ெபானி யாைட நனில பாைவயி
தனிைம>7 தவிர னித' தி%மணி
மட )ாிைமயி0 -+'
தன+ யிர/.7 தட)+ யாக'
ெதானில ேவ7த -ட )ைன
மJவா< ெப%க கEயா< வறப
ெச(ேகா, திைசெதா<9 ெச,ல ெவ/ைட
இ%நில வளாக ெம(கT7 தனா
தி%நிழ, ெவ/ணிலா' திகழ ெவா%தனி
ேம%வி0 Eவிைள யாட வாகட0
றீவா7 தர' Nபால திைறவி.
கல9ெசாாி களி<)ைற நி0ப வில(கிய
ெதனவ க%7தைல ப%7தைல' திட'த
ெபானக ற'திைட கிடப வி7தா
பி0ல பிைறேபா, நி0பிைழ ெயJ9
ெசா,ெலதி ேகா+0 ற,ல தைக
வி,ல ேகாடா ேவ1ல' தரச
அள'தியி Eட களி0றின தீட)
படெவ பாி> விடத மான)
"றின Lர) கிடப ேவறின
மைலக& ) ெநளிப விழி7த
நதிக&9 !ழ<ைட7 ேதாட வி;7த
கட,க&7 தைலவிாி' தலமர டதிைச'
த7நா &க7 தாJ தாைன>
பனா ளிட பலபல )
பய'ெததி மாறிய சயெப%7 தி%4
பழியிக7 ெகா.'த கழி ெச,வி>
வாளா ெரா/க/ மட7ைதய ாீட)
மீளா ெகா.'த ெவ(காி நிைர>
க(கம/ டல) சி(கண ெமJ
பாணி யிர/. ெமா%விைச ைகெகா/
e/+ய கெழா. பா/+ ம/டல(

ெகா1ள' தி%4ள' தைட' ெவ1ள
வ%பாி' தர(க) ெபா%பாி கல(க&
த7திர வாாி> )ைட'தா5 வ7
வடகட, ெதகட, படவ ேபால'
தெப%9 ேசைனைய ேயவி ப9சவ
ஐவ% ெபா%த ேபாகள' த9சி
ெவாிநளி' ேதா+ யரெணன க
காடற' ைட' நா+ ப.'
ம0றவ தைம வனசர திாி>
ெபா0ைற ெவ9!ர ேம0றி ெகா0ற
விசய' தப7 திைசெதா< நி<'தி
)'தி சலாப) )'தமி? ெபாதியிA
ம'தெவ( காிப. ம5ய ைசய)
கனி>( ைகெகா/ ட%ளி' ெதனா
ெட,ைல கா+ கடமைல நா.ள
சாேவ ெற,லா7 தனிவி! ேபற
மாேவ றியத வதினி' தைலவைர
<கல ைலய ேகாடா <பட
ெநறிெதா< நிைலகளி ட%ளி' திற,ெகா1
Lரசி மாசன7 திாியவி ட%ளி
வடதிைச, ேவ(ைக ம/டல( கட7 தா(கல
கE(க ேம;( கனெலாி பரப
வில(க, ேபால வில(கிய ேவ7த
விடெவ( களி0ேறா. ப. ) ரள
ெபா%ேகா ப'ெதா. ேபா)க மதிர
வ%ேகா மைடய மாதவ ெனதிபட
எ(க ராய னிகலவ ேர சண
மா பிறளா மதகாி யிராசண
த/.பதி யாகிய தைல ேச னாபதி
ம/டEக தாமய ென/ம' திைச)க
ேபா'தய ேக'தண ெச% ேச னாபதி எ
றிவ ரைனவ%
ெவ0றேவ ழ'ெதா. ப. ம0றவ
க%7தைல ெயா.ெவ/ ணிண(க; ேகா.
ப%7தைல' ெத(கT பரப 4ய'
க%(கட லைடய' தராதல7 திற7
கE(க ேம;( ைகெகா/ டல(க,
ஆர)7 தி%ய' தல(கA ேபால
Lர)7 தியாக) விள(க பாெதாழ
சிவனிட' ைமெயன' தியாக வ,E

உலக )ைடயா ளி%ப வவ&ட
க(ைகL0 றி%7ெதன ம(ைகய திலத
ஏழிைச வ,லபி ேய;ல )ைடயா1
வாழி மல7தினி தி%ப 8ழி>7
தி%மா லாக' பிாியா ெத<
தி%மக ளி%7ெதன Lரசி மாசன'
L0றி%7 த%ளின ேகாவிராசேகசாி வமரான
திாிவன சகரவ'திக1
aேலா'(க ேசாழேதவ யா/.—
[Fறா ெம5கீ'தி]
3.

க?மா விள(க ெசயமா வி%ப
நிலமக ணிலவ மலமக1 ணர
உாிைமயி0 சிற7த மணி)+ -+
மீனவ நிைலெகட வி,லவ ைலதர
ஏைன மனவ ாிாியA0 றிழிதர
விகல சி(கண ேம,கட0 பாய'
திகைன' 7த சகர நடா'தி
விசயாபி ேடகப/ணி Lரசி மாசன'
வன); ைடயாெளா. L0றி%7 த%ளிய
ேகாவி ராசேகசாி வமரான சகரவ'திக1
aேலா'(க ேசாழேதவ யா/. —

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

ேசைக - 2
ேசாழ ச"கிய சப0த

ேசாழ

இராசராச
இராேசதிர

– I

இரடா ராேசதிர

கீைழ ச

கிய

– I

த ைவ
அமைக

மராதகி

x

x

விமலாதித
இராசராச

x

ேலாக

– I

---------ேசைக - 3
திைவகா? க ெவ*(1) SவSதிa
க?மா விள(க ெஜயமாவி%ப
நாமக1 நிலவ மலமக1 ணர
உாிைமயி0சிற7த மணி)+-+
மீனவநிைலெகட வி,லவைல(2)தர
ஏைனமனவ இாியA0றிழிதர'
திகைன'7த சகரநடா'தி
Lரசி(காசன' அவனி);ைடயாேளா. L0றி%7 த%ளிய ேகாவிராஜ (3)
ேகசாிவமரான திாிவன சகர வ'திக1 aேலா'(க ேசாழேதவ யா/.
நா0பதாவ ராஜராஜ வளநா.பாைவ !0<N/+ (4) N/+ உைடயா -ாிய
பவழறினாரான வன நா.ைடயா உல5யவ7த ேசாழவள நா. அ/டா.
"0ற' உைடயா தி%ைவகா4ைட (5)ய மகாேதவ ேகாயி, ) இW+ைகயா5
ஜீரணி'தைமயி, இேகாயி, இழி சி'தி%க0றளியாக ெச5ைக யா/. )ப'
திர/டாவ (6) வி/ணப9ெச5 இW+ைக இழி சி வி'' தி%க0றளி>
தி%விைடக. தி%ம/டப ) ெச5வி' இ'ேதவ பழ7ேதவதானமான (7)
நில' ெந,A தி%ப+மா0< நிப7த'தி0 ேபாதாைமயி, ேதவதான
ெப<ைக வி/ணப9 ெச5 உல5ய வ7த ேசாழவள (8) நா. விைற

"0ற'களபா+ ெபா'தகப+ நில இ%பேதசி7த'தா, ெந,A ஆயிர'
இ%=0< சி7த) ேதவதானமா (9)க இ.வி' நிவ7த9 ெச,லப/Tவி'தா
ராஜராஜவள நா.பாைவ !0< N/+ N/+ உைடயா -ாிய
பவழறினாரான (10) வனநா.ைடயா - இவ ெசா,ல இ'தி%பணி
ெச5வி'தா இேகாயிE, aமாேயSவர தி%ெவ/கா.ைடயா தி% சி0றபல
)ைடயானான த7ைதவிரத)+'தா.
-----------

