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அல�-1.

ச�க கால�.

தமிழக வரலா�� ஆ� கால�க�?
வரலா�� ��ப�ட கால�  , ச�க கால�, ப�லவ� கால�, பா��ய

ேசாழன�� ேபரர� கால�, ம�திய கால�,ப��கால�
தமிழக வரலா�� சா��க�:

�ைத ெபா��க�, ச�க இல�கிய�க�, தமி� நா�ைட ப�றி அய�
நா�� வரலா�� ��கள�� காண�ப�� �றி��க�, �ராண�க�,சமய
இல�கிய�க�, க�ெவ��க� நாணய�க�, ��லி� வரலா��
ஆசி�ய�கள�� �றி��க�, ப�����  ப�ெர��� கிழ�கி�திய க�ெபன�க�,
அரசா�க�க� ஆகியவ�றி� ஆவண�க�, ட�� ேபா���கிய� மாதி�கள��
நா��றி��க�, க�த�க� அறி�ைகக� ���ேச� ஆன�தர�க�
ப��ைளய�� நா��றி��� ேபா�ற ஆவண�க� ஆகியைவயா�,
தமிழக�தி� ேகாவ��கள��� �ைககள��� காண�ப�� சி�ப�க��
த��ட�ப���ள ஓவ�ய�க�� இ�கால�� ம�கள�� கைலவள��சிைய
கா��கிற�

அ���� ��றா��கள�� தமிழக�தி� மாெப�� அரசிய� சமய
ெமாழி மா�த�க� ேதா�றி தமிழ�� வா��ைக �ைறகைள��
ப�பா�கைள�� �திய தி��ப�கைள� ெகா�� வ���ளனஎன
அறியலா�. அ�வ���ட  கால�தி� களப�ரரா� ஏ�ப�டஅரசிய�
மா�த��� ேவ�வ����� ெச�ேப�க�   கிப� 786 சா��
பக�கி�றன,அ�களப�ர�  கால�தி� சமண ெபௗ�த சமய�க� தமிழக�தி�
ெப�மள� வள��சி��றன , ம�ைரய�� சமண �ன�வ� வ�சி���தி
எ�பா� தமி��ச�க� ஒ�� ேதா��வ��� அத� �ல�சமண  சமய
இல�கிய�கைள � தமிழி� ெப��கி  அத��  வள���னா� ேசாழநா���
அ��த வ��க�த�   எ�ற ெபௗ�த ம�ன� ெபௗ�த வ�காைரகைள
அைம��� ெபௗ�த சமய ��கைள இய��வ���� ெபௗ�த சமய�தி�
வள��சிைய வள��வ��� ெகா����தா�

ச�க கால�.
இ�கால�தி� ம�கள�� வா��ைக �ைறகைள��

ப�பா�கைள�� அறி�� ெகா�வத�� ச�க இல�கிய� ெப���
பய�ப�கி�றன அவ�றி� ம�ன�கள�� ெபய�க� ெப���
காண�ப�கிற�.கி.ப� �த� இர�டா�  �றா�� ேராமா�� நாணய�க�
கிைட���ளன,தமிழக�தி��� ேராம����மிைடேய நைட�ெப��வ�த
ெசழி�பான வாண�க நைட�ெப�ற�.அ�த வாண�க�ைத ப�றி அறிய
ெச�திக� எ�தி�ய� கடலி� ெப���� எ�� கிரக��கள��
�லமாக�� அறிகி�ேறா�.பா��ய ம�ன�� நாணய�க� ச�ர



வ�வ��� ந��ட ச�ர  வ�வ��  காண�ப��.இவ�றி� ஒ�  �ற� ம��
சி�ன�� ப���ற� யாைன (அ) காைளமா���  சி�ன��
ெபாறி�க�ப�ட��ளன, ���கா�� அக�வாரா��சிக�
நைட�ெப���ளன.அவ�ைறெகா�� சில  வரலா��� �றி��க��
ெதா��க�ப�� ெவள�யாகி��ளன

வரலா�� ��ப�ட கால�.
சி��ெவள� அக�வரா��சி�� ப�ற� தமிழ�� வரலா� �திய

ேகாண�கள�� வ�கி�ற�,வரலா���� ��ப�ட கால�தி� ப�ண�கைள
ெப��க��ழிகள�� (பாழிகள��) �ைத��� பழ�க�ைத ெகா��
வ�தன�,அவ�க��� �ைத�க இ��� க�வ�க�� ச�கர�ைத ெகா��
வைள�கப�ட ம�பா�ட�க� ேபா�றைவ பய�ப�கிற�, இ�தைகய
�ைத�ழிக� ேம�காசிய நா�கள��� வட ஆ�ப���காவ��� சில
ஐெரா�ப�ய நா�கள��� காண�ப�கிற�,ஆதி�ச ந��றி�� ���ேச�
ப�திய��� க�ெட��க�ப�ட �ைத�ெபா��க�� பல
ைச�ர�த�வ���ள "எ�ேகாமி" எ��� இட�தி�� பா��த�ண�தி��ள
காஸா ெஜரா�  எ��� இட�தி�� க�ெட��க�ப�ட �ைத ெபா��கைள
ேபாலேவ காண�ப�கிற�.இவ�ைற ெகா�� பழ�தமி� ம�கள��
வா��ைக  நிைலைய அறிய உத�கிற�.
3.ப�லவ கால�.

ச�க கால����  ப�� �மா� ���� ஆ��க�எ�ன ேந��த�
தமிழக�தி�� எ��  ெதறியவ��ைல.இைத ஒ� இ��ட கால� எ��
��கி�றன.ெத� ஆ�கா� தி��சிரா�ப�ள� ம�ைர தி�ெந�ேவலிஆகிய
மாவ�ட�கள��� ேகரள நா��� ேம��� ப�திகள���
காண�ப�கிற�.தி��பர���ற� ப��ைளயா�ப��
க�ெவ��க�� ெச�ெப�க��.              .  தமிழக�தி� க�ெவ��க�
ஏற�தாழ கி.� இர�டா� ��றா�� �த� காண�ப�கிற�.ப�ராமி�
க�ெவ�� எ�� க�த�ப�� வ�த இவ�ைற �மா� கி.ப� ஐ�தா�
��றா�� வைர��ள கால�ைத� சா��தைவெயன  க�தலா�



அல� -2

வரலா�� கால�தி�� ��திய� கால�

���ைர:
உலகி� �த� �தலி� ம�கள�ட� ேதா�றிய ெத� இ�தியாவ�� தா� -
பல ேகா� ஆ�க��� ��ன� உ�டான மிக ப��க� ெத�இ�தியாவ��
தா� காண�ப�கி�றன . ஆதி மன�த� வ�ைட�த ெபா��கைள�� ,
ெபா���� தி�� வய�� ெபா��தா� . ப��ன� க��� ெகா�ட க�பாைற
உண� ேவ�ைடயாட க���ெகா�டா�.   இமயமைல உ�வா�க� இமய
மைலைய ெதாட�� ��ேனா� கால�தி� கட���� கா ��கி இ��த� .
ெதாட�� ஆ�� ஆ�� கட�வா� உய��கள�� எ���க� காண�ப�க
இத�� ேபாதிய சா�றா�� . இ�திய கட���� ��கி கிட�த
அ�கால�தி� ெத�ன��தியவான� கா�� மைல�� ெத���ம�கள�ட�
ஏைனய உய�� வைகக� வைகக� வா�வத�� ஏ�ற இடமாக வ�ள�கிய� .
ேவேமா�யா உ�வா�க�  .   ேலேமா�யா க�ட�தி� வா���வ�த
ம�க� இ�ேபா� ெத� இ�தியாவ��� இல�ைகய��� வா���
வ�கிறா�க�.
இனகல��
மன�த� ஒ�வெனா� ஒ�வ� ேச�� ேவ�ேறா� நா��� ���ெபா��
இனகல�� உ�வாகிற� .   அவ�க���� உைடக� அண���வைகய��
மா�ற�க� ஏ�ப�கிற� .
ஓ� இன� ம�க� ஒ�வேறா� ஒ�வ� ��� ெபா�� இனகல��
ஏ�ப�கிற� .
க�வ�க� மா�ற�  தமிழக�தி� பய�ப��தப�� க�வ� ஒ��
ஆ�ப���காவ��� பய�ப��� கி�றன .   தமிழக�தி� ம�கள��
பய�ப���� க�வ�க� வ�வ��பாக�� ��ைமயாக��இ����
இைத ேபா� ஆ�ப���கா ம�க� பய�ப��தி வ�கி�றன.
அக�வாரா��சி  ஆதி�ச ந��� , அறி�க ேம� எ�றஇட�கள��
ஆரா��சி ெச�� பல ெபா��கைள க��ப���தன�. மன�த எ��� ��க�
, உர�க�,



ெம�கி�ட ம�பா�ட�க�. இ��பா� ெச�த க�வ�க� ெபா�னா� ,
ெவ�கல�தா� ெச�த அண�கல�க� ம��� சில ேவ�க� சி�கின
க�வ�க�
சி�கி , ��கிக� ஆேக� , ேச��� , ஜ�ப� தி�ெந�ேவலி மாவ�ட�தி�
க�நாடக கி��ணா , ேகாதாவ� ஆ�கள��� இ�தைகய க�வ�க� கிைட�க
ப�கி�றன   தி��சி , ம�ைர , ேசல� , வடா�கா� ேபா�ற
மாவ�ட�கள��� இ�தைகய க�வ�க� கிைட�க ப�கி�றன .
ெதாழி�க�
ம�க� ��ேய�ய இட�தி� உண� ெதாழி�க�  ஆ� , மா�க�� ேச���
வள��தன
பட�க� ேக�� கடலி� ஓ�ட க��ெகா� ெந��� . ஓ�ட க�� ெகா�டன
ப�சா�� மய�ரா�� ஆைடக�  அண��தன  இற�தவ�கைள அட�க�
இற�தவ�கைள ஆழமான �ழிய�� ெச�வ� .
அத�� ெப��க� �ைத�க� எ�� ெபய�
இ�த �ழிகள�� இற�தவ�கள�� சி�ன�க�  அைம�தன� .
மைழ� ச��கள�� ேம�கள�� �ைதய�க� இ��தன வடா�கா� ,
ெத�றா� கா� �ைதய�கைள ேதா�� எ��தன�
ெப��க� �ைதய�கள�� வைகக�
இ� இர�� வைக�ப�� - ஒ�� �ைக வ�ட�க� - இர��
�ழிவ�ட�க� �ைகவ�ட�க�    இ�வைக வ�ட� அைறையேபா��
இ���� �ழிய�� அ�ய�� �ைத�ப� �ழிய�� ேம�ம�ட�தி�அத�
வாைய �ட வ�டமாகேவா , ச�ரமாகேவா இ����  �ழிவ�ட�க� :
இதி� தாழிேயா ஒ�� அ�ல� ஒ���� ேம�ப�ட இ��தன .
இைவ ம�ணா� ெச�ய�ப�டைவ இ�த தாழிைய ��றி வ�ட க�க�

ந��ைவ�தன    இத�� அ��� வா��த ம�க��� இ��பாலான �ைத
�ழிகைள� பய�ப��தின.

���ைர
ஆதிகால�தி� ம�க� வ�ல��கேளா� இய�ைக ேயா� வா���

வ�தன . ப��ன� ம�க� அவ�றி� இ��� �திய கால��ம�க� உ�வான�
தமிழக�தி� க�கால� ெதாடர�ப�ட� . இதிலி��� ம�க�வள��சி
அைட�� காண�ப�கி�றன.



அல�-3

களப�ர�க�
���ைர :

களப�ர�க� யாெர��� எ�கி��� வ�தா�க� எ���தமிழக�தி�
எ�ெபா�� �ைழ�தா�க� எ��� ஆ�� ேம�ெகா�� வ�கி�றன�
அவ�க� தமிழக�தி� வைட எ�ைலயான தி�ெவ�கட�தி�� ேம�கி�
வா��தா�க� - எ��� ஆ�திரா ம�களா� ெகா�� ெத�� ேநா�கி
தமிழக�தி�� வ�தா�க�  என ெசா�லப�கிற�

களப�ர�க� அழி�
ப�லவ ம�ன�களாக�� �த� இர�டா� வ��கிரமாதி�த� , சா��கிய

ம�ன�களாக�� களப�ர�க� அழி�தா�க�

ஆதார�க�
ேவலி� �� ெச�ேப�க�� ப�லவ� சா��கிய ெச�ேப ெக��

காண�ப�கிற�

களப�ர�க� அழிவத�கான காரண�
களப�ர�க� தமிழக�தி� எ�லா இட�� பரவ�னா�க� ெதா�ைட

ம�டல� , ேசாழ ம�டல� பா��ய ம�டல� ேபா�ற இட�கள��
இவ�கள�� ெகா�ைமக� அதிக� ெச�ய�ப�டன.



தமிழக�தி� அதிக �ழ�ப�ைத ஏ�ப��தின� இதனா�  களப�ர�க�
அழி�தா�க� . ப��ன� ேசாழ நா�ைட� ைகப�றி ஆ�சி ெச�தன�.

களப�ர�க� ஆ�சி ெச�த இட�க�
தமிழக� -
ஆ�திரா .
க�நாடக�
க�னடா
ேபா�ற இட�கள�� அவ�க� ஆ�சி ெச�தன� .

களப�ர�க� சமண� , ெபௗத� ெதாட���  களப�ர�க� சமண� ,
ெபௗதெமா� ெதாட�ப�ைன ஏ�ப��தி ெகா�டன

களப�ர�க� ெச�வா�� ேம� ேநா�கி இ��தன களப�ர�க�ஆ�க
�ைறய��வள��சி ெப�றி��தன தமிழக�தி� சமண��ெபௗத�� -

சமண�� , ெபௗத�� ெச�வா�� உய��த� .   சமண�� ,
ெபௗத�� ைவதிக� ( ஐய� ) அவ�கள�� சட��கைள� த��தன�
ஆ�ய�கள�� ெகா�ளாைம , ெபா�யாைம ப�ற�ப�னா� அைனவ��உய��
தா�� எ�ற எ�ண�கைள த��தன� சமண�� ெபௗத�� ஆவா�க�
உ�
களப�ர�க� கால�தி� தமி� ெமாழிய�� தா�� ஏ�ப�ட�
தமி� ம�ன�க� எழி� நிைல�� த�ள�ப�டன   ப��ன� தமி� ெமாழியா�
ம��� தா� சமண�� , ெபௗ�த�� வள��சி ெப�� எ�� ந�ப�ன�
ெபௗத� , சமண�கள�� �ச�
ெபௗத சமய� ��த�கைள�� சமண சமய�
சமண�க� ைவதிக ( ஐய� ) இவ� ேரா� ந�� ெகா�டன� .
சமண�க� ைவதிக�கள�� கட�ளான வா� ேதவன�� , ேதவைன��த�
கட��ட� இைண�� ெகா�ட�
தமிழக�தி� தி�மக� வழிபா�� சமண�க� ஏ��� ெகா�டன�
சமண���� , ெபௗத���� ச�ைட ஏ�ப�டன .
சமண�க� ைக ஓ�கி இ��தன .
சமண� ெபௗத�க� வா��த இட�க�
ெபௗத�க� கா�சி�ர� , காவ�� �� ப��ன�தி� ெப�ய நகர�கள��
ேகாவ�� ேக�� ��த�கள�� உ�வ� சிைலகைள ைவ�� சமய�ைத
வள��� வ�தன
ஆனா� சமண�கேளா நகர�கள��� , நா��� �ராண�கள��� , மைல
�ைககள��� , கா�கள��� ேகாய��கைள க��ன�
சமண சமய�தி� ேபாரா�ட�
ெபௗத� ெச�வா�� �ைற�� தமிழக�தி� இ��� சமண�க�
ைசவ�ேதா� , ைவநவ�ேதா�� எதி��� நி�� ேபாரா�ன� ெபௗத�
ஒ�வ� மைற�கமாக சிவைன  வழிப�டா�
வ�ைன ெச�த� ( ெம� ெபா�� )   ஒ�வ� ெச�கி�றவ�ைன
அ�த வ�ைனைய ெச�கி�றவ�



ெச�த வ�ைளயா� அவ��� ேந�� வ�ைள�க�
வ�ைன ���தவ��� அ�த வ�ைனயா� ந�ைம த�ைமக��� கட�ேள

�ைன இ��பா�

���ைர:
தமிழக�தி� ச�க கால�� ச�க� ம�வ�ய கால�� ேதா�றிய ப��ன�
களப�ர�க� கா�சி ஏ�ப�ட� . களப�ர�க��� ப��ன� சமண�க��
ெபௗத�க�� தமிழக�தி� கா� உ�றின� .  இ�த சமண�கைள�� ,
ெபௗத�கைள�� ைவேநாவ மத�� ,  ைசவ�� அழி�த� . ப��ன�
சமண�� ெபாத�� தமிழக�தி� நிைலயாகேவ த�கிவ��டன .

அல�-4

ப�லவ�க�

���ைர :
இ�தியாவ�ேலேய மிக� சிற�த நகர�களாக வ�ள�கியைவ ஏ�எ�ப�

அவ��� சிறகி வ�வ� கா�சி�ரமா�� . ப�ைட �கழி�� க�வ� கைல
சமய த��வ�க� , நாக�க�க� ஆகியவ�றி� வள��சிய��� ேம�ப��
வ�ள��வ� இ�நகர� கால� கிப� . ��� �த� ஒ�பதா���றா��
வைரய�� ப�லவ�� ஆ�சிய�� இ���வ�த� .
ப�லவ�கள��  க�ெவ��க�  ப�லவ�க�ைடய க�ெவ��க�
மேக�திரவா� தளவா�� ப�லாவர� , தி��சிரா�ப�ள� தி��க�� ��ற�
, வ�ல� மாம��� , ம�டக�ப�� சி�த�னவாச� , மாம�ல�ர� ஆகிய
இட�கள�� க�ெட�க�ப���ளன
�தலா� மேக�திரன�� சிற��க� .ப�லவ�க� ெதா�ைடம�டல�தி
ேலேய ேதா�றியவ�க� எ��� ெகா�ைக��� ேபாதிய சா��க�
எ���� கா�ட�ப�கி�றன



ெதா�ைட ம�டல�தி� இ� ெப�� ேகா�ட�கள�� ஒ��� �� �லி
நா� எ��� ம�ெறா����� �லி��� ேகா�ட� எ���ெபய�
வழ�கிற�
ப�லவ�க� சாதவாகன���� திைற ெச��தி வ�தன� . ஆைகயா� ,
சாதவாகன�ைடய பா�கா�� கா�சி�ர���� அர� ெச�த� .
சிவ�க க�தவ�ம� கி.ப� நா�கா� ��றா��� ெதாட�க�தி�
கா�சி�ர�தின���� அரசா�டா� .   �க�தவ�ம�வழிவ�தவ�
வ���ேகாப� அவ� ஏற�தாழ� கி.ப� 350-315 ஆ��கள��ஆ�சி
���தவ�   வ������� இைடய��ட கால�தி� ேந��த �ழ�ப�க���
காரண� கா�சி�ர�தி� ேம� ேசாழ� ெச�கணா� பைடெய��தேதஆ��
கா�சி�ர�ைதய����ள ��ள�� எ�ற இட�தி� மேக�திரவ�ம�
ச��கைர அழி�தா� எ�� காச���� ெச�ேப�க� ��கி�றன .
�தலா� நரசி�மவ�ம�  மேக�திரவ�ம���� ப�ற�அவ� மக�
�தலா� நரசி�மவ�ம�  அ�யைண ஏறினா�   இர�டா�
�லிேகசிய�ன�ட� ெஹ�ஷவ��தன� ேதா�வ����� த�வ �ர�����
கள�க� க�ப��� ெகா�டா�
அேத �லிேகசிைய ெவ�� வாைக �� �தலா� நரசி�மவ�ம�த�
த�ைத��
ஏ�ப�ட இ������ வாதாப� ெகா�டா� எ��� ஒ�வ��ைத��
ெப�ைம�ட� �ைன�� ெகா�டா�   �தலா� நரசி�மவ�மன�ட�
மாெப�� கட�பைட ஒ�� இ��த�
அவ� த� ந�ப� மானவ�ம� எ�ற சி�கள ம�ன���இல�ைக

அர��ைமைய வழ�கினா� இ���ேவள��
அவ�ைடய �றி��கள�லி��� அவ� க�ட ெதா�ைட ம�டல�ைத�
ப�றிய ெச�திக� பல கிைட�கி�றன .
கா�சி�ர� ஆ� ைம� ��றள� இ��த� .
�தலா� பரேம�வரவ�ம�

இர�டா� மேக�திர��� ப��� அவ�ைடய மக� �த�
பரேம�வரவ�ம� ( கி.ப�. 170- 695 ) அரசா�டா�
பரேம�வரவ�ம� சிற�த சிவ�ெதா�டா� கா�சி�ர����அ�ைமய��
�ர� எ�ற இட�தி� சிவ� ேகாய�� ஒ�� எ��ப�னா�
மாம�ல�ர�தி�� சில  ேகாய��க� ெச��கிவ��தா�
மைல வ�ண  ஓவ�ய�
ப�ைட�  தமிழ�க� ஓவ�ய� கைலய��
ேத��சியைட�தி��தனெர�பத��� ச�க இல�கிய�க� சா�� -
பக�கி�றன
ஆனா� அ�கால ஓவ�ய�க� யா�� க��வ� அ�ல� க�பாைறம��
த��ட�ப����த ெத��� �ற��யா� �வ� ேம����ம��� சில
அைம�தி��கலா� .
ப�லவ� கால�� ஓவ�ய�க� சில சி�த�னவாசலி� காண�ப�கி�றன .
ேசாழ�க�



நா�கா� ��றா��லி��� எ�டா� ��றா�� வைரய�� உைற���
ேசாழைர ப�றிய ெச�திக� ஒ�ேற�� கிைட�கவ��ைல கள�ப�ர� ேசாழ
நா�ைட� ைக�ப�றி ஆ��வ�தைம தா� இத��� காரண� .   இ�தியாக
உைற���� ஒ� ��நில ம�னனாக� கால� கட�த வ�தவ�சயாலய�
வ�ய�க�த�க ேசாழ பர�பைரெயா�ைற� ெதாட�கி ைவ�தா�
ேரனா��� ேசாழ�க�

வரலா��� சிற�ெப�தியவ�க� கட�ைப க��� , அந�த ���
மாவ�ட�க� ��ேயறிய ெரனா��� ேசாழ�க� ஆவ�
அவ�கைள�ப�றி �வா� - கவா� எ�ற சீன வழி ேபா�க� த�
�றி��கள�� க���ளா� ( கி.ப� .640). அவ� அ�த நா�ைட ��ேய எ��
�றி�கி�றா�  சித�பர� சமண� எ�ண�றவ�க� காண�ப�டன� எ��
�வா� �வா� எ�தி��ளா�
பா��யன�� ஏ� எ�டா� நா�றா��கள��
பா��ய ம�னைர� ப�றிய காலேமா தைல�ைறகேளா இ���
தி��த� வைரய��க� படவ��ைல
இவ�ைற� ப�றிய வ�ள�க�கைள ஒ�வா� அறிய �ைணெச�பைவ
பா��� ெந��சைடயன�� ேவ�வ����� ெச�ேப�க� சி�னம���
சிறிய ெச�ேப�க� சி�ன மேனா��� ெப�ய ெச�ேப�க� , ெச�ைன
க�கா�சி காைலய�� உ�ள ெச�ேப�க� ஆைன மைலய��
க�ெட��க�ப�ட மாற� சைடய� க�ெவ�� ஒ�� பரா�தக�
க�ெவ�� ஒ�� , இர�டா� வர�ண பா��ய� க�ெவ��ஒ��
�தலியைவயா�

ெகா��நா�� ேசர நா��
ெகா��நா� பல ெதா�ைலக��� உ�ப��

ெகா����த� . ேமைல� க�க�க� , ப�லவ�க� , பா��ய�க�
ஆகியவ�க� ஒ�வ����ப�� ஒ�வாராக� ெகா�� நா���ேம�
பைடெய��த ப�ேய இ��தன�
ஆறா� ��றா��ேலேய ேசரநா��� கிறி�தவ சமண�
அ��வ��டதாக� கிறி�தவ நில�பர��க� எ��� த��லி� கா�மா�
இ�திேகா ப�லி���� எ��கிறா�
��நில ம�ன�க�
வாணேகாவ�க� சாதவாகன�� கீ�� ��நில ம�னராக இ���வ�தன� .
வாணேகாவ�க� பலவைகயான அரசிய� ��நிைலயா� அைல� ���
தி���ற�பய� ேபா���� ( கி ப� 395 ) ப�ற� ����த�தர� ெப�றா�க�
��தைரய�க�

��தைரய�� �த� �தலி� க�ெவ��கள�� நா� அறி��
ெகா��� ��நில ம�ன� ெப��ப��� ��தைரய� எ�பா�ஆவா�
அவ� பா��யைர�� ேசரைர�� ெகா��பா�� மண��தி�க�� ,
கா�த�� அ��தி�� , காைர , மறா��� அ�ன� வாய�� ெச�ெபா� மாறி
, ெவ�ேகாட� �கலி க�ண�� ஆகிய இட�கள��  ேபா��� ெவ�றா�
எ�� ெச�தைல�



க�ெவ��� ��கி�ற�
இ���ேவள��

���ேகா�ைடைய அ����ள ெகா��பா�� அ�னவாச�
ஒ�ைல�� ஆகிய ��� ��ற�க� ெகா�ட நா�ைட ஆ��வ�த
��நில ம�ன�க� தைலநகர� ெகா��பா��
இ���  எ��ப�ப�� உ�ள �வ� �திவ��கிரமேகச� எ�ற ம�ன� ெச��
�வ��த க�ெவ�� காண�ப�கி�ற�   அதிக மா�க�
ச�க கால�திலி��ேத இல�கிய�தி�� வரலா�றி��அதிகமா�க�

இட�ெப�� வ���ளன�  அதிக� எ�ற ஒ� வ�ள� தன� நா���
உய��த மைலய�� ப����கள�� ெந�லி� கன�ைய ஒளைவயா���
ஈ�தா� எ�� சி�பாணா���பைட ெத�வ��கி�ற� .
���ைர:

தமிழக� ��வதி�� சி�சில இட�க�  சி� ம�ன�க�
ேபரரச�க��� திைற ெச��தி அரசா�� வ���ளவ�அவ�க��
ெத�னா��கா�� �ைனயைரய�� ேச��தவ�க�
2 ) க�பாைற ம�� த��ட�ப�ட ைழய ஓவ�ய�கைள எ�� காணலா� ?
சி�த�ன வாச�
மைலய��ப��  �� ேகா�ைட மாவ�ட�
மாம�ல�ர� ஆதிவராக� �ேகாய��  �ைக�ேகாய��
மாம���� �ைக�ேகாய��
வட ஆ��கா�� மாவ�ட�ைத� சா��த அ�மாமைல� �ைக�ேகாய��

3 ) மேக�திரவ�மன�� �ைக� ேகாய��க� எ�� அைம���ள� ?
���ேச���  அ�ைமய���ள ம�டக�ப��
தி��சிரா�ப�ள�
ப�லாவர�
ெச�க�ப���� அ�ைமய���ள வ�லட�
மாம���
தளவா�� .
சீயம�கல�
ெமேக�திரவா�

4 ) ப�லவ�க�ைடய க�ெவ��க� எ�� க�ெட��கப�ட� ?
மேக�திரவா�
தளவா��
ப�லாவர�
தி��சிரா�ப�ள�
தி��க����ற�
வ�ல�
மாம���
ம�டகப��
சி�த�னவாச�
மாம�ல�ர�



அல� -5

ேசாழ� ேபரரசி� ேதா�ற�

வ�சயாலய ேசாழ� (கி.ப�. 850-871) த�ைசைய� ைக�ப�றி� த�
ெவ�றிய�� சி�னமாக நி��ப�தின� எ�ற ேகாய�ைல எ��ப�னா�.1 இ�
ெவ�றி�� ��� த�சா��� ப�தி ��வ�� ��தைரய��ஆ�சி��
உ�ப����த�. ��தைரய�க� ெச�தைல அ�ல� நியம� எ�ற
இட�திலி��� த�ைசைய ஆ�� வ�தன�. அவ�க� அரசிய�
�தா�ட�தி� ைகவ�தவ�க�. அவ�க�ைடய அரசிய� சா�� மாறி�
ெகா�ேட இ��த�. ப�லவ�டேனா அ�றி� பா��ய�டேனா
�ைண��� ப�ற ம�னைர� ெபா�வா�க�. ப�லவ����, வர�ண
பா��ய���மிைடேய வ�ைள�த ேபா�� ��தைரய�க�
பா��ய�ட� இைண�தன�. அ�ேபா� வ�சயாலய� ப�லவ����
�ைண நி�றா�.
ேபா�� வ�சயலாய� ெவ�றி க�டா�. த�சா�ைர� ைக�ப�றி� த�
ஆ�சி�� ஆ�க�ைத�� வ��ைவ�� ேத��ெகா�டா�. உைற����
அ�ைமய�� த�கீ� ஒ� ��நில ம�னனாக� திைற ெச��தி
�ட�கி�கிட�த வ�சயாலயன�� ைகக� இ� ெவ�றியா� மிக��
வ�வைட��வ��� எ�� ப�லவ�க� எதி�பா��தவ�கள�ல�.
தமி�நா�� வரலா�றிேலேய ஈ�ைணய�ற ெப�� �கைழ
ஈ���ெகா�ட ேசாழ� ேபரரச� பர�பைர ெயா�ைற� தா� ெதாட�கி
ைவ�க வ���தைத
வ�சயாலய�� கன��ட� க����கமா�டா�.

வ�சயாலய� ெவ�றிய�� காரணமாக ��தைரய�� ைக
ஒ��கிவ��ட�. ��தைரய�� ேபா�� �ைணைய� ெப�றி��தவர�ண
பா��ய� ம���� ஒ��ைற வட�ேக ப�லவ��ேம� பைடெய���
வ�தா�. ப�லவ ம�னனான அபராசித� தன��� �ைண நி�ற ம�ன�
அைனவைர�� ஒ�� ���னா�. அவ���� �ைண��ய
எ��தவ�க��
க�க ம�ன� �தலா� ப��திவ�பதி�� ஒ�வ�. ப�லவ����
க�க���மிைடேய ந��ட காலமாகேவ ந��ற� ந����வ�த�. இ�
நிக��சிக��கிைடய�� வ�சயாலய� காலமானா�. அவைனய���
அவ� மக� ஆதி�த ேசாழ� ������ெகா�டா�.
பா��ய���� ப�லவ���� தி���ற�பய� எ���இட�தி�
ெப��
ேபா� ஒ�� நிக��த�. இ� ேபா�� ஆதி�த ேசாழ� ப�லவ�ட�
இைண�தா�. ேபா�� அபராசித� ெவ�றி க�டா�. அவ�ைடய
�ைணவ� ப��திவ�க�க� ேபா��கள�தி� ��ப�� மா�டா� ;
வர�ண� ேதா�வ���றா�.2 அபராசித�, ஆதி�த� தன��� ���த



ேப�தவ�ைய� பாரா��னா�. வ�சயாலய� ��தைரய�டமி���
ைக�ப�றி�
த�த நா��ட� தா�� ஆதி�த���� சில ஊ�கைள� ப�சாக
வழ�கினா�.

�தலா� ஆதி�த� (கி.ப�. 871-907) அரசிய� ஆ�ற�மி�கவ� ;
ேபா��திற� வா��தவ�. ேசாழநா���� வ��� ேதடேவ���எ�ற
சீ�ய
ேநா�க� ெகா�டவ�. த� த�ைத தன�� ம���� ெகா��த ேசாழ
நா�டா�சிைய வ�வான அ��பைடய��ேம� நிைலநா�ட �ய�றா�.
அ�ப�� ெச�ேப�கள�� இவைன�ப�றிய �றி��க� கிைட�கி�றன.
சயா�தி� மைலகள�லி��� கீைழ� கட�கைர வைரய�� காவ��ய��
இ�ம��கி�� சிவெப�மா��காக� க�றள�க� பல எ��ப��தா�.
ேசாழ
நா��� ெப��ப�தி ப�லவ�� ஆ�சிய��கீ� இ���வ�தைத� க��
ஆதி�த� மன� ெபாறாதவனா� அைத ம���� �ய�சிகள��
ஈ�ப�டா�.
ப�லவ�ட� ேபா� ெதா��தா�. ேபா�� மாெப�� ெவ�றி��
க�டா�.
உய��தெதா� யாைனய��ேம� அம��� ேபா� ெச�� ெகா����த
அபராசித ப�லவைன ஆதி�த� வாளா� ஒேர வ ��சி� ெகா�றதாக�
க�ன�யா�ம�� க�ெவ�� ஒ�� ��கி�ற�. ப�லவஅர�
கவ���த�.
ப�லவ�� ஆ�சி�� உ�ப����த ெதா�ைட ம�டல�ைத�
ைக�ப�றி
ஆதி�த� ேசாழ நா��ட� இைண���ெகா�டா�. ேசாழ நா�ெட�ைல
வ��வைட�� வட�ேக இரா��ர�ட�� ஆ�சி வர�ைப எ�� நி�ற�
(கி.ப�. 890).

ஆதி�த� க�ட ெவ�றிக�ெக�லா� அவ���� க�க�க��ைண
நி�றன�. ஆதி�த� ‘இராசேகச�’ எ�ற வ��� ஒ�ைற ஏ�றா�. ப�லவ
இளவரசி ஒ��தி ஆதி�த��� மண ���க� ெப�றா�. இரா��ர�ட
ம�ன� இர�டா� கி��ண� எ�கிற வ�லவைரய� மக�
இள�ேகா�
ப��சி எ�பவைள ஆதி�த� த� ப�ட�தரசியாக ஏ���ெகா�டா�.
ெகா�� நா��� ஆதி�தன�� க�ெவ��க� கிைட�கி�றன.
அவ�ைற� ெகா�� ெகா�� ேதச�ைத�� அவ� ெவ�� த�
ஆ�சிய��கீ� இைண���ெகா�டா� எ�� ஊகி�தறியலா�. இவ�
தைழ�கா� எ�ற ஊைர� ைக�ப�றினா� எ�� ‘ெகா�� ேதச
இராசா�க�’
எ��� �� �றி�ப��கி�ற�. ஆதி�த� ெகா�� நா��லி���
ைக�ப�றி� ெகாண��த ெபா�ைன� ெகா�� தி�ைலய�பல�����
�ைர



ேவ��தா� எ�� ந�ப�யா�டா� ந�ப��� ��கி�றா�.3 க�க
ம�னனான
இர�டா� ப��திவ�பதி ஆதி�த���� கீ��ப�ட ம�னனாகேவ
ஆ�சி���� வ�தானாைகயா� ேமைல� க�க�டமி��ேதஆதி�த� த�
நா�ைட� ைக�ப�றிய���க ேவ���.

ஆதி�த� ேசர ம�ன� தா�ரவ��ட� ந�ல ந��ற�
ெகா����தா�. வ��கிய�ண� எ�ற பைட� தைலவ� ஒ�வ���
இ�வ�� அரச�� ‘தவ��, சாமைர, சிவ�ைக, ேகாய��, ேபானக�, காள�,
ஆ� யாைன’ ஆகிய வ���கைள�� ‘ெச�ப�ய� தமிழேவ�’ எ�ற
ப�ட�ெபயைர�� வழ�கி��ளன�.4 இ� வ �ர� தா�ரவ�ய�� பைட�
தைலவனாக அம��தி��� ேசாழ�ைடய ெகா��நா��� ேபா�கள��
அ�
ம�ன���� பைட��ைண வழ�கி��ளா�.

காள�திைய அ����ள ெதா�ைடமா� நா� எ�ற இட�தி�
ஆதி�த� இ� ம��லைக ந��தா�. அவ���� பரா�தக� எ���,
க�னரேதவ� எ��� இ� ம�க� இ��தன�. க�னரேதவ�
இள�ேகா�
ப��சி வய��� மக�. ஆதி�த���� ப�ற� ������ ெகா�ட
பரா�தக�
த� த�ைதய�� சமாதிய��ேம� ‘ேகாத�ட ராேம��ர�’ எ�ற
ெபய�ைடய
ேகாய�ைல எ��ப�னா�.5 ஆதி�த�ைடய கால�திலி��ேத ேசாழ�
பர�பைரயான� ைசவ சமய�தி� ஈ�பா� ெகா�ட பர�பைரயாகேவ
ெதாட�கி��. ேசாழ�க� ��ய �ல�� வ�தவ�க� எ���,
வ�சயாலய��� ��� இ� �ல�தின� பதிைனவ� அரசா�டன�
எ���
அ�ப�� ெச�ேப�க� ��கி�றன. அ� பதிைனவ�� க�கால�, கி�ள�
ேகா�ெச�கணா� ஆகிேயா�கள�� ெபய�க�� ேச����ளன.

பரா�தக� (கி.ப�. 907-955)

ஆதி�த� மிக� சிற�த வ �ர�க�� ஒ�வனாக� திக��� ேசாணா��
அர� க��ைல அண�ெச�� வ�தவ�. தி���ற�பய� ேபா� நிக���
இ�ப�ைத�� ஆ�� கால அளவ�� ேசாழ அர� வ�ய�க�த�கஅள�
வ��வைட��வ��ட�. இ�ேபா�� ேதா�வ���ற வர�ண பா��ய�
ேபா�
����ற �டேன த� உலக வா�ைவ�� ந��தா�. அவைனய���
அவ�
மகனான �பரா�தக வ �ரநாராயண� ப�ட���� வ�தா�. பா��ய
நா��� வ�ைள�த உ�நா��� கலக�கள�� காரணமாக அவ��த�
ஆ�றைல இழ��ெகா����தா�.



ஆதி�தைனய��� அவ� மக� �தலா� பரா�தக� அ�யைண
ஏறினா�. அ�ேபா� ேசாழ நா��� வடெவ�ைல காள�தி வைரய���,
ெத�கி� காவ�� வைரய��� வ��வைட�தி��த�. ைம��� ப�ட�மி��,
ேகரள� கட�கைர�� ேசாழ அர���� �ற�பாக நி�றன. பரா�தகன��
ஆ�சி நா�ப�ெத�� ஆ��� கால� ந���த�. பரா�தக� பா��யைர�
தன��� பண�ய ைவ��� த� ஆ�சிைய� ெத�கி� க�ன�யா�ம�
வைரய�� வ���ற� ெச�தா�. த��ைடய ��றா� ஆ�சி
யா�����
பரா�தக� பா�� நா���ேம� பைடெய��� ஒ�ைற ேம�ெகா�டா�.
அவைன எதி��� நி��� வலிய�ழ�� இ� பா��ய� த� நா�ைட�
ைகவ��� �தலி� இல�ைக�� ஓ�னா� ; ப�ற� அ�கி���
ேகரள����
ஓ�னா�. சி�னம��, உதேய�திர� ெச�ேப�கள�லி���இ� பா��ய
ம�னன�� ெபய� இராசசி�ம� எ�� அறிகி�ேறா�. இல�ைக ேவ�த�
ஐ�தா� காசிப� (கி.ப�. 913-923) தன��� பைட��ைணஅ��ப���,
பா��ய� ெவ�றி காண� தவறினா�. அவ� ெவ��� எ�றஇட�தி�
ேசாழன�ட� ப�ேதா�வ���றா� (கி.ப�. 915). இ� மாெப�� ெவ�றி���
ப�ற� பரா�தக ேசாழன�� ெச�வா�கான� ேம�� ஓ�கி வளரலாய���.
அவ� பா�� நா��� அரசனாக�� ம�ைரய�� ������ ெகா�ள
அவாவ�னா�. ஆனா�, பா��ய நா�� மண����� ெச�ேகா��
ம�ைரய�� இ�ைல எ�� அறி�த பரா�தக� ெப���
ஏமா�றமைட�தா�.
பா��ய� இராசசி�ம� நா�ைட� �ற�� இல�ைக��ஓ�யவ�,
அவ�ைற அ�ேகேய ைகவ���� ேகரள� ேபாய���தா�. அ�
மண���ைய��, ெச�ேகாைல�� தன�� உடேன அ��ப� ைவ���ப�
பரா�தக� அ� நா�� ம�ன� நா�கா� உதய�
(கி.ப�. 945-53) எ�பா���� �� ஒ�� அ��ப�னா�. அ� க�டைள��
உதய� ம��கேவ பரா�தக� அவ�ேம� பைடெய��தா�.
அவ�ைடய
பைடபல���� அ�சி உதய� ேராகண� எ�ற ப�தி��
ஓ��ேபா�வ��டா� ; ேபா�� ேபா� பா�� நா�� மண���ைய��,
ெச�ேகாைல�� உட� ெகா�� ேபானா�. பரா�தகன�� ேநா�க�
நிைறேவறாம� ேபா�வ��ட�. அவ�� ஏமா�ற��ட� த� நா�
தி��ப�னா�.

ேகரள ம�ன��, கீ��ப��ைர� ேச��த ப�ேவ�டைரய��,
ெகா��பா�� ேவள��க�� பரா�தக���� �ைண���தா�க�.
பரா�தகன�� ம�க�� ஒ�வனான அ��ேகச� எ�பா�
ெகா��பா���
பர�பைரைய� சா��த ெத�னவ� இள�ேகா ேவளா� எ�பவன��மக�
�பதி ஆதி�ச ப�டா�ைய மண� ����ெகா�டா�. க�க ம�ன�
இர�டா� ப��திவ�பதி��� பரா�தக�, ‘வாணாதிராச�’ எ�ற
ப�டெமா�ைற வழ�கி� பாரா��னா�. ைவ��பைர ெவ��ேசாழ
ம�ன� ெவ�றிவாைக ��னா�.



பரா�தகைன அ�யைணய�ன���� இற�கி� த� மக�வய����
ப�ற�த க�னரேதவைன� ேசாழ நா�� ம�னனாக �����வ����
���சி
ஒ�றி� இரா��ர�ட� இர�டா� கி��ண� ஈ�படலானா�.
தன���
திைற ெச��தியவ�களான வாணேகாவைரய�� �ைணெகா�� அவ�
ேசாழ நா���ம�� ேபா� ெதா��தா�. க�க ம�ன� இர�டா�
ப��திவ�பதிய�� �ைணைய� ெப��� பரா�தக� த� பைட
வலிைமைய�
ெப��கி�ெகா�டா�. பரா�தக���� க�க ம�ன� இர�டா�
ப��திவ�பதி பைட��ைண ந�கினா�. ேசாழ�� பைடக��
இரா��ர�ட�� பைடக�� தி�வ�ல�தி� ேமாதி�ெகா�டன (கி.ப�.
910-
11). கி��ண�� அவ�ைடய ேபா�� �ைணவ�� ப�ேதா�வ�
யைட�தன�.
பரா�தக� வ �ரெவ�றி க�டா� ; ‘வ �ரேசாழ�’ எ�ற வ��� ஒ�ைற��
ஏ���ெகா�டா�.

வாணேகாவ�க� மிக� பைழயெதா� பர�பைரய�� வ�தவ�க�.
இவ�க� தி��காள�தி�� வட�ேக அரசா�� வ�தன�. வாதாப�
சா��க�கள�� ஆதி�க� ஓ�கி வரேவ வாணேகாவ�கள�� அரசிய�
ெச�வா���, ஆ�சி எ�ைலக�� ���கிவ�தன. பரா�தக� கால�தி�
இவ�க�ைடய ஆ�சி வர�பான� பாலா���� வட�கிேல
��க�����
தி��காள�தி���

இைடய�� பரவ�ய���த நில�ப�திய�� ஒ��கி நி�ற�. இவ�க�ைடய
நா����� ெப��பாண�பா� எ�� ெபய�. வாணேகாவ��
ஆ�சியான�
ஏற��ைறய இ��� ஆ��க� நிைல�� நி�ற�. இ� பர�பைரய��
இ�தியாக அ�யைண ஏறியவ� ��றா� வ��கிரமாதி�த�ஆவா�.
இவ�
இரா��ர�டம�ன� கி��ண�ட� ெந��கிய ந��ற�
�����தா�.

க�க ம�ன� இர�டா� ப��திவ�பதி பரா�தகன�ட�வாணாதிராச�
எ�ற வ �ர வ��ைத� ெப��� ப�ற� சிறி� கால� வாண�கள�ட� (Banas)
திைற ெப�� வ�தா�. இர�டா� வ��கிரமாதி�த��, ��றா�
வ�சயாதி�த�மான இ� வாண ம�ன�க� ெப��பாண�பா�ைய�
பரா�தக���� பறிெகா���வ��� இரா��ர�ட ம�ன���றா�
கி��ணன�ட� அைட�கல� ���தா�க�.

பரா�தக ேசாழ� வாணேகாவ��ேம� ேபா� ெதா��க எ��தேபா�



அவ��� ைவ��ப� எ�ற ெத��� ம�ன�� எதி��ைப �தலி�
�றிய��க ேவ��ய நிைல ஏ�ப�ட�. ைவ��ப�க� எ�பவ�க�
ேரநா��-7000 எ�ற நா�ைட ஆ�� வ�தவ�க� ; வாணேகாவ��
�ைணவ�க�, ெப��பாண�பா�ய��ேம� பரா�தக�
பைடெய��தேபா�
ச�தய� தி�வய� எ�பவேனா அ�றி அவ��� ��ப��இ��த
ஒ�வேனா ம�னனாக ஆ�சி���� வ�தி��க ேவ���. ேசாழ��
க��
தா��தைல� தா�க��யாதவனா� ைவ��ப�� இரா��ர�டன�ட�
சர�
���தா�.

பரா�தக ேசாழன�� ேபரர� ெவ�வ�ைரவ�� வள���வ�� ஐ�ப�
ஆ���கால அளவ�� மிக�� வ��வைட�� வ��ட�. அ�ெவ�
��தமாக
வள��� வ�ததா� நா� ��வதி�� வலிைமயானேதா� அ��பைடய��
ஆ�கா�� அரசா�க�ைத நி��வத��� பரா�தக���� கால��
வா���� ேபாதவ��ைல. அவ�ைடய ெவ�ேபா�� தா��த�கைள�
தா�கவ�யலாதவராகி நா� கட�ேதா�ய ம�ன�க� அவ�ம��
பழிவா�க�
கால�க�திவ�தன�. பரா�தகன�� ேபா� ஆ�றலி� ெப��கமான�
இரா��ர�ட�க�, கீைழ� ச��கிய�க� ஆகியவ�க�ைடயெந�சி�
அ�ச�ைத�� வ�ச�ைத�� ���வ��ட�. வாண�� ைவ��ப��
தன��
அ�சி ஓ� ஒள��� வா��� வ�தைத��, அதனா� ஏ�பட���ய
வ�ைள�கைள�� பரா�தக� ந�� அறி�தி��தா�.
ேமைல� க�க� ேவ� அவ���� ெதா�ைல ெகா��க �ைன�தன�.
அவ�க�ைடய ம�னனான ெப�மான�க�� ேசாழ நா�� எ�ைல���
���� ஆன�ைரகைள� கவ��ேதாட� ெதாட�கினா�. வடஆ��கா�
மாவ�ட�தி� நிக��த க�க ம�னன�� ப�� கவ�� பைடெய���
ஒ�றி�ேபா� ேசாழ மறவ� ஒ�வ� அவைன எதி���� ேபாரா��
ேபா��கள�தி� ��ப����தா�. அவ�ைடய ெதா���சிற�ைப��,
வ �ர�ைத�� பாரா��ய பரா�தக� அவ��� வ �ர�க�ஒ��
எ��ப��தா�.6 ேசாழ நா���ேம� �ழ��, �ர��வ �ச� ெதாட�கிய
பைக��யைல� பரா�தக� ந�� அறி��ெகா�� ��னராகேவ
த�பா�கா�� நடவ��ைககைள ேம�ெகா�ளலானா�. தி��ைன�பா�
நா��� அவ� த� ��தமக� இராசாதி�தைன ஒ� ெப�� பைடய��
தைலைமய�� நிைல�ப��திய���தா�. அ� பைடய��
யாைனயண�க��,
�திைரயண�க�� அட�கிய���தன. இராசாதி�தன�� த��க�
தி��ைன�பா� நா��� ��தர���தி நாயனா�� ப�ற�ப�டமாகிய
தி�நாவ��� பல ஆ��க� நி��த�ப����தன. அ��� கி.ப�. 1140
வைரய�� இராசாதி�த�ர� எ��� ெபய�ேலேய வ�ள�கி வ�த�. பல



ஆ��களாக� திர�� உ�வாகி�ெகா�ட பைக��ய� இ�தியாக�
ேசாழ
நா���ேம� தா�கி� �ைட�க� ெதாட�கி��. பைக� பைடக�
இராசாதி�தைன� த�ேகால� எ��� இட�தி� எதி��� நி�றன. அ�க�
ெப�� ேபா� வ�ைள�த� (கி.ப�. 949). த�ேகால� எ���ஊ� வட
ஆ��கா� மாவ�ட�தி� அர�ேகாண����� �மா� ப��� கிேலாம��ட�
ெதாைலவ�� அைம���ள�. த�ேகால����� ‘தி��ற�’ எ�ெறா�
பழ�
ெபய� உ��. இ��� உமாபதி ஈ�வர� ேகாய�லி� ந�தி�
சிைலெயா�றி�
வாய�லி��� எ�ெபா��� த�ண�� வ���ெகா�ேட இ����. மிக
அ�ைமய��றா� இ���� வற��வ��ட�. எ�ேபா�� த�ண��
ஊறி�ெகா�ேட இ��ததா� இ��� தி��ற� எ��� ெபயெர�தி��.

த�ேகால��� ேபா�� இ� பைடகள�� ைககல��� மிக� க�ைமயா�
இ��த�. ேபா� ���ரமாக நைடெப��� ெகா����தேபா�,
இரா��ர�ட� பைட�தைலவ�க�� ��க� எ�பா� ஒ�வ�
இராசாதி�த� அம��தி��த யாைனய��ேம� ��ள�ேயறி
இராசாதி�தைன�
க�தியா�
��தி� ெகா�றா�. ேபா�� ��வ�� ெவ�றிவாைக
இரா��ர�ட����
கிைட�த�. அவ�� த� பைட� தைலவனான ��க� தன�கா�றிய
அ�ய
ெதா���காக�� அவ� �ண�ைவ� பாரா���� அவ���வனவாசி
12,000, ெவ�ேவாண�-300 ஆகிய நா�கைள வழ�கி� த� ந�றிைய�
ெத�வ����ெகா�டா�. த�ேகால��� ேபா�� இராசாதி�த�
‘வ �ரெசா��க�’ அைட�ததாக� தி�வால�கா��� ெச�ேப��, �ட�
ெச�ேப�� ��கி�றன. ேசாழ நா��� ெப��ப�திகைள
இரா��ர�ட��
அவ�க�ைடய ேபா�� �ைணவ�க�� தம��� ப��
ேபா���ெகா�டன�.

த�ேகால��� ேபா��ைனய�� உய��ழ�த இராசாதி�தன��
அ�ைனய�� ெபய� ேகா�கிழா� அ�க�. பரா�தகன�� ம�ெறா�
மைனவ�
ேகரள�� அரசிள��ம�யாவா�. இவ� மக� அ��சய�. இவ�ைடய
ெச�வா�கி� �ைண ெகா�� ேசர நா�டவ� ெப��ெதாைகய��
தமிழக�தி� ஆ�கா��� ��ேயறின�. பல� அர�மைனய��
பண�யாளராக
அம��தன�. ேசர நா�ைட� ேச��தவனான ெவ�ள� �மர� எ�பா�
ஒ�வ� இராசாதி�த���� பைட�தைலவனாக� பண�யா�றி�
ெகா����தா�. இவ� தி�நாவ���� அ�ைமய�� கிராம� எ�ற
இட�தி� ேகாய�� ஒ�� எ��ப�னா�. இவேன ப�ற� �ற����



தி�ெவா�றி��� மட� ஒ�� எ��ப�� ச�ரானன ப��த� எ�ற
த��ைச�
ெபய�� அ� மட�தி� தைலவனானா�. இவைன� ெதாட��� ேசர
நா���
��க� பல� ேகாய��க���� சி� சி� நிவ�த�க�அள��� வ�தன�.
இராசாதி�தைன� தவ����� பரா�தக��� ஆ� ம�க� ேவ�
நா�வ��,
ெப� ம�க� இ�வ�� உ��. ஆ� ம�க� க�டராதி�த�,
அ��லேகச�, உ�தமசீலி, அ��சய� ஆவ�. ெப� ம�க�
வ �ரமாேதவ���
அ�பமா�� ஆவ�. வ �ரமாேதவ� ேகாவ��த வ�லவராய����, அ�பமா
ெகா��பா��� ��நில ம�ன� ஒ�வ���� வா��ைக�ப�டன�.

�தலா� பரா�தக� கி.ப�. 955 ஆ��வைரய�� உய��
வா��தி��ததாக� க�ெவ��� �றி��களா� அறிகி�ேறா�. இவ� த�
ஆ�சி� கால�தி� ம�க��� ஆ�றிய ந�ைமக� பல. ஊரா�சி
�ைறைய�
தி��தியைம��, அத�ைடய நைட�ைற வ�திகைள��
அ�திய��டா�
எ�� உ�தரேம��� க�ெவ��8 ஒ�� �றி�ப��கி�ற�. இவ�
பாசன� கா�வா�க�
பல ெவ�� உழவ�� வள��சிைய� ��� வ��டா�. இ�ம�ன�
இரண�யக��ப�, �லாபார� பல ���தா�. ப�ராமண���� பல
ப�ரமேதய�க� வழ�கினா�. தி�ைலய�பல����� ெபா� ேவ��தா�.
த� த�ைத ஆதி�தைன� ேபாலேவ பரா�தக�� சிவெப�மா��ெகன�
பல
ேகாய��கைள எ��ப�னா�. பல �ைறகள��� இவ�ைடய ெச�ேகா�
சிற���� வ�ள�கி��.

பரா�தக���� ப�ற� ��ப� ஆ��க� வைர, அதாவ��தலா�
இராசராச� அர�க��� ஏறியவைரய��� ேசாழ அரசி� ஒ�ெப��
�ழ�ப� ஏ�ப�ட�. இ� கால�தி� நா�ட�ெப�ற க�ெவ��க� பல��,
ெபாறி�க�ப�ட அ�ப�� ெச�ேப�க�� வரலா�� நிக��சிகைள
இைண��� ேசாழ ம�ன�� ஆ�சி வ�ைசைய அ�திய�ட�
�ைணெச�கி�றன.

பரா�தகைனய���� க�டராதி�த� ப�ட����வ�தா�. தமிழக��
வரலா�றி� �கெழாள� வ �சி வ�ள��� ெச�ப�ய� மாேதவ�ேயஇவ�
ப�ட�தரசியாவ�. இவ� க��ய ேகாய��க� பல. இவ��இவ�
கணவ�� ேச��� ைசவ சமய வள��சி�காக� பல அ�ய ெதா��க�
�����ளன�. க�டராதி�த� பா�ய ேதா�திர� பாட�க� சில ைசவ�
தி��ைறக� ப�ன�ர�ட�� ஒ�பதா� தி��ைறய��
ைவ�க�ப���ளன.
இ� ேசாழ ம�னன�� வாணா� இ�திய�� (கி.ப�. 957) ேசாழ� ேபரரசான�



மிக�� சிறியெதா� நாடாக� ���கி வ��வ��ட�. அ�ேபா� ெதா�ைட
ம�டல� ��வ�� இரா��ர�ட� ��றா� கி��ண���
உ�ப����த�.

க�டராதி�தைன ய��� அவ�ைடய இளவலான அ��சய�
அ�யைண ஏறினா�. அவ� இர�டா��க� அரசா�டா�. அவ����
ப�ற� அவ� மக� இர�டா� பரா�தக� எ��� ��தர ேசாழ�
������ ெகா�டா� (கி.ப�. 957). இவ� ைவ��ப இளவரசி
க�யாண�ய��
மக�. இவ�ைடய ஆ�சி கி.ப�. 973 வைர ந���த�. தா�ஆ�சி
ெபா���கைள ஏ���ெகா�ட�டேன இவ� த� இர�டா� மகனான
இர�டா� ஆதி�த��� இளவர� ப�ட����னா�. இவ�கால�தி�
ெத�ேக பா�� நா��� வ �ரபா��ய� ஆ�சி ����வ�தா�. சி�கள
ம�னனான நா�கா� மகி�த� இவ�ட� ந��ற� ெகா����தா�.
ஒ��ைற ேசாழ� க�டராதி�தைன
இ� பா��ய� ேபா�� ெவ�� வ �ர�ழ�க� ெச�� ெகா����தா�.
அவைன ஒ���� ேநா�க��ட� ��தர ேசாழ� பா�� நா���ேம�
பைடெய���� ெச�றா�. ேசாழ���� பா��ய���மிைடேயஇ�
ெப��
ேபா�க� நிக��தன. ேச��� நைடெப�ற க��ேபா�� பா��யன��
யாைன� பைடக� சித��� அழி�� ேபாய�ன. ����கண�கான
யாைனக� ெவ���� மா��தன. அவ�றி� ��தியான�
ேபா��கள�தி�
ஆறாக� பா��த�. இளவரச� க�கால� எ��� இர�டா�ஆதி�த�
ஆ��� இைளஞ� என���, தா�� ேபா��ேகால� ���
மதயாைனைய
இள�சி�க� ெபா�தைல� ேபால� பா��ய ம�ன�ட� ேந���
ேநராக� க��ேபா� ���தா�.9 அவ� தா��தைல� தா�க��டாம�
பா��ய� �வ�டா�. ேபா��கள�தின���� �ற��கி�ேடா��
சயா�தி�
மைல�ைழ ெயா�றி� ஒள��தா�. ஆதி�தன�� சிற�த வ �ர�ைத�
பாரா��� ேசாழ� அவ���� ‘பா��யன�� ��ெகா�ட ேசாழ�’
எ�ெறா� வ��ைத வழ�கினா�. ேசாழ�� பைடக� தா� ெப�ற
ெவ�றிைய� ெதாட��� பா�� நா������� �ைழ�தன. இவ�றி�
தைலவ�க�� ெகா��பா��� ��நில ம�ன� பரா�தக� சிறிய
ேவளா�
எ�பவ�� ஒ�வ�. பா�� நா��� பைடக� �றிய��க�ப�டன.
அைவ
ம��ம�றி� பா��ய���� �ைண ��ய வ�த சி�கள� பைடக��
சித��� சி�கள�ைத ேநா�கி� தி��ப� ேயா�ன. அவ�ைற��ர�தி�
ெச�ற சிறிய ேவளா� இல�ைக� த�வ�� ேம�� பைடெய����
ெச�றா�.
ஆனா�, அ�� அவ� ெவ�றி க��� ேபா�� ��ப��வ �ர மரண�
எ�தினா� (கி.ப�. 965).



இர�டா� ஆதி�தேனய�றி� பா��திேவ�திர வ�ம�எ�ற
ெபய��ள ேசாழ ம�ன� ஒ�வ�� வ �ரபா��யைன ெவ��
��ெகா�டதாக� ெதா�ைடம�டல��� க�ெவ��க� சில
ெத�வ��கி�றன. இவ���� ‘பரேகச�’ எ���, ‘ேகாவ��தராசமாராய�’
எ��� வ���க� வழ�கியதாக� க�ெவ��� ெச�திக�10
கிைட���ளன.
இவ�ைடய அரசிய��� ‘உைடயா� ேதவ�யா� வ��லவ�
மகாேதவ�யா�’,
‘ெப�மான�க� ேதவ�யா�’, ‘த�ம� ெபா�னாராகிய திைரேலா�கிய
மகாேதவ�யா�’ எ�ற ப�ட� ெபய�க� வழ�கி வ�ததாக� ெத�கி�றன.11
இவ�ைற ேநா�கி� பா��திேவ�திர
ஆதி�தவ�ம�� இர�டா� பரேகச� ஆதி�த�� ெவ�ேவறானவ�
அ�ல�; ஒ�வேர எ�� �ல�ப�கி�ற�.

வ �ரபா��யைன எதி���� ேபா��ட ம�ெறா�வ� ெகா��பா��
�திவ��கிரமேகச� எ�பா�. இவ���� க�றள�ப�ரா�� எ���,
வர�ண�ெப�மானா� எ��� இ� மைனவ�ய� உ��.

��தர ேசாழன�� ஆ�சி பலவைகய��� சிற���றி��த�. அவ�
இரா��ர�ட�டமி��� ேசாழ நா��� வடப�திகைள ம����
ெகா��வதிேலேய ேநா�கமாக இ��� இ�திய�� அவ�க�ட�
ேபா����
ெதா�ைடம�டல�ைத� த� �ைட�கீ� இைண��� ெகா�டா�.
கா�சி�ர�தி� த� ெபா�மாள�ைகய�� அவ� உய�� �ற�தா�. அதனா�
அவ���� ‘ெபா�மாள�ைக� ��சிய ேதவ�’ எ�� ஒ� ெபய�
ஏ�ப�ட�. அவ�ைடய அரசிய� இ�வ�� வான வ�மாேதவ� எ�பவ�
மைலயமா� பர�பைரய�� வ�தவ�. இ�திய வரலா�றிேலேய
ஈ�ைணய�ற
சீ�� சிற��� ெப�� ஓ�கிய �தலா� இராசராச ேசாழன�� தா� இவ�.
அவ� த� கணவ�ட� உட�க�ைடேயறி உய�� �ற�தா�. அவ�
மகளான ��தைவ ப�ரா��யா� த�ைச� ெப��ைடயா� ேகாய���
அவ��காக� சிைல ஒ�� எ��ப����ளா�. ம�ெறா��தி ேசர
நா��ன�.
இவ� கி.ப�. 1001 வைரய�� உய�� வா��தி��தா�.

வ �ரேசாழிய� எ��� இல�கண �லி� உைரயாசி�ய� ��தர
ேசாழ���� �க� மாைலக� �����ளா�.12 இ� ம�ன����
ெத�னா��� ெபௗ�த ச�க���� மிைடய�� ெதாட��� ந��ற�
வள���
வ�தி��ததாக� ெத�கி�ற�.

��தரேசாழன�� இ�தி நா�க� ��ப�தி� ேதா���றன. �தலா�



பரா�தகன�� இர�டா� மக���� பரேகச� ம�ரா�தக� உ�தம
ேசாழ�
எ�ெறா� மக� இ��தா�. பரா�தகன�� ��றா� மகனானஅ��சய�
கா�வழி வ�தவ� இர�டா� ஆதி�த�. எனேவ, இய�பாக� தன���
கிைட�க ேவ��ய அர��ைமைய அ�வாதி�த� பறி���ெகா�டா�
எ�� எ�ண� எ�ண� மன� க�கினா� உ�தம ேசாழ�. தி�ெமனஒ�
நா� ஆதி�த ேசாழ� ெகாைல��� இற�� வ��டா�. த�மகன��
அகால மரண���� மன�ைட�தவனா����தரேசாழ�� ெதாட���
வ���லெக�தினா�. அவைன ய��� உ�தம
ேசாழ� அர�க��� ஏறினா�. ேசாழைன� ெகாைல ெச�தவ�க�
இ�னா�
என� �ல�க�� ப���� அவ�கைள ஒ���� �ய�சிையஉ�தம
ேசாழ�
த� ஆ�சி� கால� ��வதி�� எ��கேவ இ�ைல. ேசாழ� எ�பா�
ஒ�வ�� அவ� த�ப��� பா��ய� தைலெகா�ட க�கா�
ேசாழைன�
ெகாைல ெச�தா�க� எ��� அ� ��ற����� த�டைனயாக
அவ�க�ைடய உைடைமக��, அவ�க�ைடய ��ற�தா��
உைடைமக��
பறி�த� ெச�ய�ப�டனெவ��ம, ப�ற� வ��க�ப�டனெவ���
இராசேகச�
வ�ம� (�தலா� இராசராச�) ேப�� ெவள�யான க�ெவ�� (கி.ப�. 988)13
ஒ�� ெத�வ��கி�ற�. என���, இ� ெகா�� ெகாைல���ற�தி�
உ�தம
ேசாழ���� ெப�� ப�� உ�� எ�� வரலா� வ�����கி�ற�.

பலவான க�ெவ��கள�லி���� ெச�ேப�கள�லி����உ�தம
ேசாழன�� ஆ�சிைய� ப�றிய �றி��க� பல கிைட���ளன. அவ�
கால�தி� ெவள�ய�ட�ப�ட ேசாழ நாணய� ஒ��� க�ெட��க�
ப���ள�. அத�ேம� ‘உ�தம ேசாழ�’ எ��� ெபய� கிர�த
எ���கள�� ெபாறி�க�ப���ள�.

ெச�ைன� ெபா��கா�சி சாைலய�� ைவ�க�ப���ளஉ�தம
ேசாழன�� ெச�ேப� ஒ�� (கி.ப�. 984-5)14 அ� ம�னைன� ப�றி��,
அவ�ைடய அரசிமா�கைள� ப�றி��, ஆ�சிைய� ப�றி�� பல
ெச�திகைள� ெத�வ��கி�ற�. அ� ெச�ேப��� ெபாறி�க�ப���ள
எ���க� மிக�� அழகாக வ�ள��கி�றன. அ�பலவ� ப��� ந�க�
எ�பா� ஒ�வ�, �வலாள�ைத� (ேகாலாைர) ேச��தவ�. உ�தம
ேசாழ���� ெப��தர��� பண�யாளனாக� ெதாழி� ����வ�ததாக�
தி��சிரா�ப�ள�� க�ெவ��க� சில ெத�வ��கி�றன.
தி�நா��கரச��
பாடைல�ெப�ற வ�சயம�கல��� ேகாய�ைல இவ� க�றள�யாக
மா�றியைம�தா�. இவ� மிக� சிற�த ஆ�சி� திற��இன�ய
ப�பா�க�� வா��தவ� என அறிகி�ேறா�. �தலா� இராசராச�



கால�திேலேய இவ� ேசாழ� பண�ய�� அம��தி��தவ�. இவ�ைடய
திறைமைய� பாரா�� உ�தமேசாழ� இவ���
‘வ��கிரமேசாழமாராய�’ எ�ற வ��� ஒ�ைற வழ�கினா�. இவ���
இராசராசேன ‘����� ேசாழ�’ எ���, இராசராச� ப�லவராய�’
எ��� வ���� ெபய�கைள�
���ய���தா�.

உ�தம ேசாழ���� பல மைனவ�ய� இ��தனெரன� க�ெவ��க�
�ல� அறிகி�ேறா�. அவ�க�� உர�தாய� ெசார�ைபயா� எ�பவ�
ப�ட�தரசியாக வ�ள�கினா�. அவ� க�னட நா�� இளவரசி ேபா��.
அவ��� அ�கிரமகா ேதவ�யா� எ��� ��த ந�ப�ரா��யா� எ���
ேவ� ெபய�க�� உ��. இைவய�றி அவ� தி��வன மகாேதவ�யா�
எ�ற வ���� ெபய� ஒ�ைற�� ஏ�றி��தா�. உ�தம ேசாழன��
அரசிக�
அைனவ�ேம ேகாய��க��� நிவ�த�க� அள����ளன�. உ�தம
ேசாழ��� ம�ரா�தக� க�டராதி�த� எ�� ஒ� மக�இ��தா�.
இவ� ப��பா� �தலா� இராசராச� கால�தி� மிக��உய��தேதா�
அரசா�க� ெபா��ப�� அம��த�ப�டா�.

ேசாழ� ேபரரசி�  வள��சி��
வ ���சி��

மாம�ன� �தலா� இராசராச� (கி.ப�. 985-1014)

உ�தம ேசாழ���� ப�ற� இராசராச� அ�யைண ஏறினா�. இவ�
ப�லா��க� இளவரசனாக அம��தி���, ஆ�சி� ெபா���க�
பலவ�ைற ஏ�� நட�தி அரசியலி� ஆ��த அ�பவ��, ஆ�ற��,
��ணறி�� வா��க� ெப�றி��தா�. ேசாழ� பர�பைரய�� ேபைர��
�கைழ�� ப�மட�� உய��திவ��டவ� இராசராச�தா�. இவ�
கால�தி��, இவ� மக� இராேச�திர� கால�தி�� தமிழ��மற��
ப�பா�க�� கட� கட�� ெச�� ம�க� க��ைத� கவ��தன.
இரா��ர�ட�� பைடெய���கள�னா� திறன�ழ�� வளமிழ��
���கிவ��ட ேசாழ நா�ைட ம���� வ����� மிக� ெப�யெதா�
ேபரரசாக வரலா�றி� திகழைவ�த ெப�ைம �தலா� இராசராசைனேய
சா��. இ� ேபரரச� த� வா��ைகய�� எ�திய மாெப�� ெவ�றிகைள
ேநா���ேபா�, இவ� ெந��ேதா�ற��, உட�க���, ேமன�யழ��,
ேபரா�ற��, ��ணறி��, கைல� பய��சி��, நி�வாக�திற��
வா��க�
ெப�றி��க ேவ��� எ�� எள�தி� ஊகி�தறியலா�.

இராசராச� த� ���ப�ைத� ேபா�றி� �ர�தா�. இவ����
பதிைன�� மைனவ�ய� இ��தன�. என���, த�திச�தி வ�ட�கி
எ�பவேள
ப�ட�தரசியாக� திக��தா�. இவ��� உலகமகாேதவ� ெய���ஒ�



ெபய� உ��. தி�வ�ச��� ேகாய�லி� இராசராச� �லாபார வ�ழா
எ��தேபா� இவ� இரண�யக��ப� எ��� வ�ழா எ��தா�. இ�வ��
வ�ழா�கள��� கிைட�த ெபா�ைன� ெகா�� த�திச�தி
வ�ட�கியானவ�
தி�வல��ழிய�� ேகாய�� ஒ�� எ��ப��தா�. �தலா�
இராேச�திரைன�
ெப�ெற��த ெப�ைம���யவ� வானவ� மகாேதவ� எ�கிற தி��வன
மகாேதவ�யாவா�. இராசராசன�� தம�ைகயா� ��தைவஎ���
ஆ�வா� பரா�தக� ��தைவ ப�ரா��யா� ஆவா�. இவ�
வ�லவைரய� வ�தியேதவன�� மைனவ�. ��தைவேம� இராசராச�
���ப�தி� அளவ�ற�த அ��� ந�மதி��� ெசா�ய�ப�டன. த�ைச�
ெப��ைடயா� ேகாய�லி� இராசராச� வழ�கிய நிவ�த�கைளய���
இவ�ைடய நிவ�த�க� தா� இட� ெப�கி�றன. இராசராசன��
ெப�ம�க� �வ�� ச��க வ�மலாதி�தன�� மைனவ�யான��தைவ
ஒ��தி ; ம�ெறா��தி மாேதவ�க�. மக� ��தைவ ம���, உ�தம
ேசாழன�� அ�ைனயாரான ெச�ப�ய� மாேதவ�ய�ட��� இராசராச�
ேபர�ைப� ெபாழி�� வ�தா�.

தா� ேசாழநா��� அ�யைண ஏறிய�டேன ‘இராசேகச�
அ��ெமாழி’ எ���, ‘�����ேசாழ�’ எ��� சில வ���கைள�
த�
ேப�ட� இைண��� ெகா�டா�. ���� எ�றா� ���ைற
ேசாழ�
எ�� ெபா��. இ���, ��ம� எ�ற வ���கைள��இவ� த�
ஆ�சி�கால�தி� இர�டா� ஆ��லி��� ��ப�ெதா�றா�
ஆ��வைரய�� ஏ���ெகா�ட ெச�திகைள� க�ெவ��க�
ெத�வ��கி�றன. க�ெவ�� ெம��கீ��திகள�� ம�னன��ஆ�சிய��
வரலா�ைற� ேச��� எ��� வழ�க� இவ� கால�தி�றா�
�த��த�
ெதாட��கி�ற�. இ� வழ�க�ைத� ப��வ�த ம�ன�� ப��ப�றி
வ�தன�.
இராசராச ேசாழன�� அரசியைல� ப�றிய ெச�திக� பலவ�ைற�
ெத���ெகா��வத�� இ� ெம��கீ��திக� ெப���
�ைண��கி�றன.
இ� ெம��கீ��திக� ��� ெச�திகைள உ�தி ெச�ய���ய ப�ற
சா��க�
ஒ�ேற�� இ�ேபா� கிைட�தில�. இராசராசன�� இ�ப�ெதா�பதா�
ஆ�சி யா��� க�ெவ�� ஒ��,

‘தி�மக� ேபால� ெப�நில� ெச�வ���,
தன�ேக உ�ைம ��டைம மன�ெகாள�
கா�த��� சாைல� கலம�� த�ள�,
ேவ�ைக நா�� க�ைக பா���,
த�ைக பா��� �ள�ப பா���,



�டமைல நா�� ெகா�ல�� கலி�க��,
�ர�ெடழி� சி�கள� ஈழம� டல��,
இர�ட பா� ஏழைர இல�க��,
��ன��� பழ�த�� ப�ன �ரா ய�ர��
தி�திற� ெவ�றி� த�டா� ெகா�டத�
ெனழி�வள�ஊழி�� எ�லா யா���
ெதா�தக வ�ள��� யா�ேட ெசழியைர�
ேத�ெகா� ேகாராச ேகச� வ�மரான
�ராசராச ேதவ��� யா�� இ�ப�ெதா�ப�

வைர....’
எ�� �றி ெம��கீ��தியான� அவ� ெகா�டெவ�றிகைள��

வ�ள��கி�ற�. ����� ேசாழ�, ேசாழ மா��தா�ட�,
சய�ெகா�டா�,
பா��ய �லாசன�, ேகரளா�தக�, சி�களா�தக�, ெதலி�க�லகால�
எ�பைவ இராசராச� ஏ���ெகா�ட வ���கள�� சில. இைவயா��
அவ�ைடய ெவ�றி� ெப�ைமகைள எ���� கா��கி�றன.

ேசாழநா��� மண��� �ைன��ெகா�ட�டேன இராசராச�
அ�ைட நா�கைள ெவ�� ேசாழநா��� எ�ைலைய வ���ப����
வ �ர�
ெசயலி� ஈ�படலானா�. �த��த� அவ� ேம�ெகா�ட
தி��வ�சயமான� ெத�பா�� நா��� ேபா�ட� ெதாட�க�
ெப�றெத��
தி�வால�கா��� ெச�ேப�க� ��கி�றன. பா��ய��, ேசர��,
சி�கள�� எ��ேம ேசாழைர எதி���� ேபா��வெத��
ஓ�ட�ப��ைக
ெச�� ெகா����தா�க�. இராசராச� கால�தி�� இ��ட�ப��ைக
ெசயலி� இ���வ�த�. எனேவ, இராசராச� �த��த� பா��ய�
ேம��, ேசர� ேம�� ேபா� ெதா��தா�. அ�ேபா� அமர�ச�க�
பா�� நா�� அ�யைணைய�� பா�கர ரவ�வ�ம� தி�வ� எ�பா�
(கி.ப�. 964-1021) ேசரநா�� அ�யைணைய�� அண�ெச��வ�தன�.
இராசராச� ெதாட�க�தி� ேகரள�தி� வ�ழிஞ� எ�ற இட�ைத�
ைக�ப�றினா�. ப�ற� கா�த���சாைல எ�ற இட�ைத� தா�கி ெவ��
அ�� அண�வ��� நி�ற மர�கல�கைளெய�லா� அழி�தா�. சாைல
எ��� இட� இ�ேபா� தி�வன�த�ர�தி� ஒ� ப�தியாக உ�ள�
எ��
சில� க��வ�. ஆனா�, அ� உ�ைமய�� அ� நக���� ெத�கி�
பதினா� கிேலாம��ட� ெதாைலவ�� உ�ள ஓ� இடமா��.

இராசராசன�� ெம��கீ��திக� அைன��� அ� ம�ன�ெபய���
��� ‘கா�த���சாைல� கலம��த�ள�ய’ எ��� அைடெமாழிைய�
ெகா�ேட வ�ள��கி�றன. இ� வைடெமாழி� ெசா�க� இராசராசன��
நா�கா� ஆ�சியா��� க�ெவ��கள�ேலேய காண�ப�கி�றன. அ�
ேபரரச� த� வா��ைகய�� ெப�ற ெவ�றி இஃேத ேபா��. இ� வ���



எ�த நிக��சிைய� �றி�ப��கி�ற� எ�பைத� ப�றி ஆ�வாள�ைடேய
ஆ��த க��� ேவ�பா�க� இ��� வ�கி�றன.
‘இராசராச� கா�த��� மண�ம�டப� ஒ�� க��னா�’1 எ�� ஒ�
க��� �த��த� நிலவ� வ�த�. ப�ற� கா�த���அரச� கல�
ஒ�ைற� ��டா�கினா� எ�� ஒ� க���� ஆ�வாள�ைடேய
ேதா�றி��.2 கா�த��� �ைற�க�தி� ம�ன� கல� (க�ப�)கைள
அழி�தா� எ�� ெகா��வைதேய ஆ�வாள� பல��
ஏ���ெகா�டா�க�; ‘கா�த�� அற� சாைலய�� ேசா�அ�வைத
ம�ன�
நி��திவ��டா�’ எ�ற க����,3 ‘அரச� கா�த��� ேசா���
சாைலய��
உண� வழ�க ேவ��ய �ைறைய நி�ணய���� தி�ட� ெச�தா�’
எ�ற
கவ�மண� ேதசிகவ�நாயக� ப��ைளய�� க���� ஏலாெவன
ஒ��க�ப�டன.
கா�த��� சாைலய�� கலமல��த�ள�ய வ��ைத �தலா�
இராசராசேன
ய�றி, அவ���� ப�� �தலா� இராேச�திர�,4 �தலா�
இராசாதிராச�,5
�தலா� �ேலா���க�6 ஆகிய ம�ன��, சடாவ�ம� பரா�தக
பா��ய��7 ஏ���ெகா���ளன�.

பழ�கால�ெதா�ேட கா�த�� எ�ப� சிற�தேதா� இடமாகவ�ள�கி
வ�கி�ற�. �வர� மாற� எ�ற ��தைரய ம�ன� ஒ�வ�
கா�த���
மா�றா�ட� ேபாரா�� ெப� ெவ�றி க�டா� எ�� ெச�தைல�
க�ெவ�� ஒ��8 ��கி�ற�. கா�த��� சாைல எ���
ெசா�ெறாட�
ஆ��ல ேவ�த� க�ந�தட�க� எ�பவ� ெபாறி�ப��த ெச�ேப�
ஒ�றி�� (கி.ப�.868) காண�ப�கி�ற�. கா�த���உ�ள சாைலைய
மாதி�யாக�ெகா�� அைத� ேபாலேவ ம�ெறா� சாைலைய�
பா��திவேசகர�ர� எ��� இட�தி� அவ� நி�வ�யதாகஅ�
ெச�ேப��� சாசன� ��கி�ற�.9 இ�த� ெச�திைய� ெகா��
கா�த��� �க� ெப�ற சாைல ஒ�� இ��தெத���, அைதேய த�
�றி�ேகாளாக� ெகா�� க�ந�தட�க� ேவ� ஊ��� சாைலைய
அைம�தா� எ��� அறிகி�ேறா�. கா�த��� சாைலய�� எ�ன
நிக���
வ�த� எ�� ெத�யவ��ைல. ஆனா��, க�ந�தட�க� ெச�ேப���,
அரச� சிறி� சிறிதாக மி�சிைற எ��� ஊ�� சைபயா�டமி��� சில
வ�ைளநில�கைள� ெப�றா�
எ���, அத�� ஈடாக ேவ� சில நில�கைள அள��தா� எ���, அ�
நில�கைள� ெகா�� பா��திவேசகர�ர� எ��� கிராம�ைத நி�வ�,
அ�



கிராம�தி� வ��� ப�டாரக��� ஒ� ேகாய�ைல எ��ப�னா�
எ���,
கா�த�� ம�யாைதயா� ெதா���� ஐவ� ச�ட��� ஒ�சாைல��
ெச�� ெகா��தா� எ��� சில �றி��க� காண�ப�கி�றன. ேம��
அ�
ெச�ேப���, ‘இ�சாைல��� ெப�த கல�தி� பவ�ழிய சரண�தா�
உைடய
கல� நா�ப�ைத�� ; தய��தி�ய� சரண�தா� உைடய கல���ப�தா� ;
தலவகார சரண�தா� உைடய கல� பதினா��. இன� வ��கால����
சரண�தா���� ஒ�பா�’ - எ��� ெச�தி�� காண�ப�கி�ற�. எனேவ,
பா��திவேசகர�ர��� சாைல எ�ப� மாணவ�க� த�கி� க�வ� க��
வ�த
நி�வன� எ�� அறிகி�ேறா�. அைத� ெகா�� இ� சாைல��
��மாதி�யாக அைம�தி��த கா�த��� சாைல�� ஒ�க�வ�
நி�வனமாக
இ��தி��கலா� எ�� �.எ�.��ப�ரமண�ய� க��கி�றா�.10 அவ�
க������ பல சா��கைள�� ெகா����ளா�. இ�வ��
சாைலகள���
மாணவ�க� த�கிய����, உண� ெகா�� க�வ� பய���வ���ளன�.
த�கால��� ப�கைல�கழக�க��� இ� சாைலகைள ஒ�ப�டலா�.
ப�ற�ைடய தைலய�� ஏ�� இ�றிேய இ� சாைலக� நைடெப��
வ�தன.
மாணவ���� க�வ� பய��றி வ�த ���ல�க� நா���ஆ�கா��
நைடெப�� வ�தன. மாணவ�க� த�கி� க�வ� பய��வத��இைறய�லி
நில�க� நிவ�த�களாக வ�ட�ப�டன. க�ெவ��கள�� காண�ப��
சாைல,
சாலாேபாக� எ��� ெசா�க� அ� க�வ� நி�வன�கைள��, அ�
நிவ�த�கைள�ேம �றி�பனவாக� ெகா�ள ேவ����ள�.
பா��திவேசகர�ர��� சாசன� ேவ� சில ெச�திகைள��
ெத�வ��கி�ற�.
அ���� சாைலய�� க�வ� பய��றிய ச�ட�க� (ஆசி�ய�க�) ேசர,
ேசாழ,
பா��ய�� ஆ�சிய�� ப�� ெகா��� பய��சி�� அறி��
ெப�றவ�களாக இ��த� ேவ��� எ���, வ�தி�க�ப�ட சில ஒ���
�ைறக��� உ�ப�� அவ�க� பைட�கல�க� தா��� த�தி
ெப�றி��க
ேவ��ெம���, ேவத�க� வ�யாகரண�க� ம��ம�றி அரசியலி��
ேபா�கள��� ெபற ேவ��ய பய��சிைய மாணவ�க� �வ�கள��
வாய�லாக��, நைட�ைறய��� அள��க�ப�� வ�தன� எ���அ�
சாசன�தா� அறிகி�ேறா�. கா�த��� சாைல�� பா��திவேசகர�ர���
சாைல��
அரசா�க�தி� ெபா��தவ�ய��றிேய நைடெப�� வ�தி��க
ேவ���.



த�சா�� மாவ�ட�தி� ஏற��ைறய இ� கால�ைத� ேச��ததாக�
காண�ப�� க�ெவ�� ஒ�றி��, ‘கலம��த’ எ��� ெசா�
ஆள�ப���ள�.11 அ� க�ெவ�� இராசேகச� எ�பவ�ைடய
பதினா�கா� ஆ�சியா��� நா�ட�ப�ட�. ஆ��ேதா��மா�கழி
மாத� தி�வாதிைர நா� இர� தி��ேச�� மகாேதவ� ���
‘ைஜமின�க�
சாமேவத�� ேம�பாத�� ஒ� ����, கீ��பாத��ஒ� ����,
கைர�பறி�� ப�ட� கட��� ப�ைழயாேம ெசா�னா�’��� ப�� அள��க
ஒ�வ� இ�ப� கா� ெபா� அள��த ெச�திைய அ� க�ெவ���
��கி�ற�. அ�த இ�ப� கா� �த��� ஆ��ேதா�� கிைட�த
பலிைச
��� காைச�� ‘ஒ�கா� ெகா�டா� அ�லாதாைர ெம��கா���
த���னா� எ�லா�� த�மி� அ�� ��ய��� ெசா�லி� கலம���
ந�லாராய�னா� ஒ�வ��� எ�ெப�மாேன அ�ள ேவ���’ எ�ப�
ஏ�பா�. �� ஆ��கள�� ப�� ெப�றவ� ப�� ஆ��கள�� ேபா��ய�ட
��யா� எ�� இதனா� அறிகி�ேறா�. ேபா��ய�� ெவ�றி ெப�றவ�
‘கலம��� ந�லா� ஆனா� ஒ�வ�’ எ�� க�ெவ���
�றி�ப�ட�ப�கி�றா�. இ�வ�ட�தி� ‘கலம���’ எ���
ெசா�க����
‘சாசன�தா� அ�ல� ஓயாம� வைரய��க�ப�ட’ எ��� ெபா��
ெபா��தமாக� காண�ப�கி�ற�.

�தலா� இராசராச� ஆ�சிய�� ெதாட�க�திேல அவ����,
கா�த��� சாைல அற�காவ���மிைடேய க��� மா�பா�க�
ேதா�றிய���கேவ���. அ� சாைல நைட�ைறய��, தா�
தைலய���� சில
தி��த�கைள� ெச�ய அ� ம�ன� �ைன�தி��கலா�. அர�
க��தி�ட�க�� உ�படாம� இய�கி வ�த கா�த��� சாைல
அவ�ைடய
தைலய��ைட ெவ��� அவ��� எதி���� கா��ய���க����.
அ�ேபரரச� த� பைட வலிைய� பய�ப��தி அ� சாைலைய� த�
வழி��� தி��ப�� ெகா��வ�தன� என அறிகி�ேறா�.

க�ந�தட�க� ெச�ேப�கள�� சாைல நி�வ�ய ஆ��கி.ப�. 868
எ�� �றி�க�ப���ள�. ஆனா�, அதி� ெபாறி�க�ப���ளவ�வ�
கி.ப�. 868ஆ� ஆ����� ப��தியதாக�
காண�ப�கி�ற�. எ��� வ�வ�� இராசராச� கால�திய தமி�
எ���
வ�வமாக� காண�ப�கி�ற�. அவ� கால���� ���
வ�ெட���கேள
அ� ப�திய�� வழ�கி வ�தன. அ� சாசன� க�ந�தட�க� கால�ததாக
இ��தி���மானா� அ� வ�ெட��தி� ெபாறி�க�ப����க
ேவ���.
இ� காரண�தா��, ேவ� சில காரண�களா�� இ� சாசன���தலா�



இராசராச� கால�தி� க�ந�தட�க� ெபய�� ேவ� ஒ� ம�ன�
ெபாறி��� ெகா��ததாக� ெகா�ள ேவ���.

எனேவ, பா��திவேசகர�ர�திலி��த சாைலைய� ேபாலேவஅத��
��மாதி�யாக அைம�தி��த கா�த��� சாைலைய��இராசராச
ேசாழ�
த��ைடய ஆைணய�� கீ�� ெகா��வ��, அதன�ட� இ��த பைட
பல�ைத� �ைற��� சாைலய�� நைட�ைறய�ேலேய ெப�ய
மா�த�கைள�
ெச�� சாைலைய� சீ�தி��தி அைம�தி��க ேவ���. �தலா�
இராசராசன�� ெம��கீ��திகள��, ‘கா�த��� சாைல� கலம��த�ள�ய’
எ��� ெசா�ெறாட�க� அவ�ைடய இ�த� சிற�பான பண�கைள�
�றி�ப��கி�றன எ�� ெகா��வேத ெபா��தமானெதன�
ெகா�ளலா�.

இராசராச� அ���� ெகா�ல�ைத� ைக�ப�றினா�. பா��
நா���ேம� ெவ�றி கா�பைதேய த� ெப� ேநா�கமாக�
ெகா����தவ�க� ேசாழ�க�. எனேவ, இராசராச� பா��
நா���ேம�
த� பைடகைள� தி��ப�னா�; ம�ைரைய� தா�கி அழி�தா� ;
பா��ய�
அமர�ச�கன�� ெச��ைக ஒ��கினா�. பா��ய���� ப�கபலமாக
நி��
வ�த ேசரன�� ேபா�� திறைன�� ஒ��கினால�றி� பா�� நா��
ெவ�றி
��� பலைன� தாராெதன� க�ட இராசராச� ேசர நா���ேம�
பைடெய��தா�. �டநா� அ�ல� �டமைல நா�ைட� ைக�ப�றி
உதைக
எ�ற மைல�ேகா�ைடைய அவ� தக��தா�. ஆ��� த� ஆ�சிைய
நி�வ�ய ப��� தா� ப�ற�த நா�ம�னாகிய சதய�ேதா�� ேகரள�தி�
வ�ழா
எ��ப��க ஏ�பா�க� ெச�தா�. பதிென��� கா�கைள� கட�� ெச��,
த� ��வ��காக இராசராச� உதைகைய ���ைகய����
ைக�ப�றினா�
எ�� ஒ�ட���த� த� �வ�லாவ�� ��கி�றா�. இராசராச�
��வைன� ேசர� இழி��� ேபசி இ��க ேவ��� எ���, அைத�
ேக�ட ேசாழ� அைதேய காரணமாக�ெகா�� உதைகைய� தா�கி�
ைக�ப�றி ெகா�டா� எ��� ஊகி�க
ேவ����ள�.

�டநா��� ேபா�கள�� ேசாழ�� பைடக��� தைலைம��� பல
ேபா�கள�� ஈ�ப�� ெவ�றிவாைக �� இராசராச���� ேபைர��
�கைழ�� ஈ��� ெகா��தவ� அவ�ைடய மகனான இளவரச�
இராேச�திர�. இராசராச�� த� மக� ெகா�ட ெவ�றிகைள� பாரா��



ேவ�கி ம�டல����� க�க ம�டல����� அவைன
‘மகாத�டநாயக’னாக� பதவ�ய�� உய��தினா�. ‘ப�சவ�மாராய�’
எ��� வ��� ஒ����� இராேச�திர� உ�யவனா�க� ெப�றா�.
ேம��
இராேச�திர� ��வைர�� ெகா�கணைர�� மைலயாளைர��
�ற��கிட�
ெச�தா�; ெத��கைர�� இர��ைகயைர�� ெவ�� வாைக��னா�.
இராசராச� ெகா�ட ெவ�றிக� அைன�தி�� சிற�� வ�ள��வ�
அவ�
ஈழ�ைத� ைக�ப�றியதா��. அவ� இ�ப�ெதா�பதா� ஆ�சியா���
(கி.ப�. 1014-�) த�ைச� ெப��ைடயா� ேகாய����� சி�கள���
சி���க�
பலவ�ைற நிவ�தமாக வழ�கினா�. ‘இராம� �ர��கள��
�ைணெகா��
இல�ைக�� வழி அைம��� ��ய அ��கள�னா� இராவணைன�
ெகா�றா�. ஆனா�, இராசராச� த� ஆ�ற� மி�க கட�பைடைய�
ெகா�� இல�ைகைய� ைக�ப�றி, அத�� எ����� த� ேபா��
திறன��
தா� இராமைன�� வ��சியவெனன� கா���ெகா�டா�’ எ��
தி�வால�கா��� ெச�ேப�க� அவைன� �க��� பாரா��கி�றன.
இராசராச� பைடெய��ப��ேபா� ஐ�தா� மேக�திர� எ�பவ�
சி�கள���� ம�னனாக இ��தா�. இல�ைகய�� ேகரள��
க�நாட��
ேச��தி��த �லி� பைடக� கிள��சி ஒ�றி� ஈ�ப�டன. அ�
காரண�தினா� மேக�திர� இல�ைகய�� கா�� மைல��ெசறி�த
ேராகண� எ�ற இட���� ஓ� ஒள��� வா��� வ�தா�. அ�த அ�ய
வா��ைப� பய�ப��தி�ெகா�ட இராசராச� இல�ைகய��
வடப�திைய�
ைக�ப�றி அத�� ����� ேசாழ ம�டல� எ�� ெபய� ��� அைத�
ேசாழ நா�� ம�டல�க�� ஒ�றாக இைண��� ெகா�டா�. ஆய�ர�
ஆ��க�� ேம�� இல�ைகய�� தைலநகராக வ�ள�கி வ�த
அ�ராத�ர�ைத இராசராச� தா�கியழி��வ��டா�.
ெபால�ன�ைவைய
ஈழ�தி� தைலநகரா�கினா�. ப��கால�தி� �தலா� வ�சயபா� எ�ற
சி�கள�� ம�ன� த� நா�ைட� ேசாழ�டமி���
ம����ெகா�டேபா�
அவ�ைடய ����� வ�ழா அ�ராத�ர�திேலேய நைடெப�ற�.
என���, அவ� ெதாட���
ெபால�ன�ைவையேய த� தைலநகராக�� ெகா��
ஆ�சி��யலானா�.
இராசராச� ெபால� ன�ைவ�� ஜனநாத ம�கல� எ�� ��� ெபய�
��� அ��� க��க�லா�� சலைவ� க�லா�� க�கவ��
எழிைல�ைடய சிவாலய� ஒ�ைற எ��ப�னா�. அவ�ைடய
ெபயராேலேய



இராசராேச��ர� அ�ல� இராசராச�ர� எ�ற ேகாய�� ஒ�ைற�
ேசாழ��
பண�யாள� தாழி�மர� எ�பா� எ��ப��தா�. இராசராச ேசாழ�
ெதாட��� ேமைல� க�க�� நா���ேம� த� ேபா� ேநா�க�ைத�
ெச��தினா�. அ� நா� க�கபா�, த�ைகபா�, �ள�பபா� என ���
ப�திகளாக� ப���க�ப����த�. அ� ��ைற��இராசராச� ெவ��
ேசாழ�ேபரரசி� ம�டல�களாக அவ�ைற இைண���ெகா�டா�.
அைவ
கி.ப�. 1117 வைரய�� ேசாழ�� ஆ�சி���ப��� கிட�தன.

கீைழ� ச��க�க�� உ�நா��� �ச�� ேபா����றி�
ெகா����தன. ப�தா� ��றா��� ேவ�கி ம�ன� த�அரசா�ற�
அழி�� �ட�கி� கிட�தா� (கி.ப�. 973-999). இராசராச�அவ����
பைட��ைண வழ�கி ம���� ேவ�கிய�� அ�யைணய��ேம� ஏ�றி
ைவ�தா�. அ�ேபா� ேமைல� ச��க�� ம�னனாக இ��தவ�
ச�தியாசிரய� எ�பவ�. அவ� கீைழ� ச��கைர��, ேமைல�
ச��கைர�� ஒ��ப��தி ஒேர நாடாக அைத� த� �ைட� கீ��
ெகா��வர� தி�டமி��� ெகா����தா�. இராசராச�இ�
தி�ட�ைத�
�ைல��� ேநா�க�தி� அ��பைடய��றா� ச�திவ�மைனம����
ேவ�கிய�� ம�னனாக �����வ��தா� (கி.ப�. 999). ேவ�கி�
ச��க�ட�
திைற ெகா�� அவ�க�ேம� தன�ேக�ப�ட ஆதி�க�ைத
ெவள��பைடயாகேவ கா���ெகா�டா�. ேவ�கி நா���
கிள��சிகைள��
உ�நா��� ேபாைர�� ஒ� ������ ெகா�� வ�� ேசாழ� ேபரரச�
நா� ��வ�� அைமதிைய நிைலநா��னா�. ேசாழ��
பைட��ைணெகா�� ம���� மண��� த���� ெகா���
வா��ப�ைன�
ெப�ற ேவ�கி ம�ன� �தலா� ச�திவ�ம�ைடய த�ப�யான
வ�மலாதி�த��� (கி.ப�. 1011-1018) இராசராசன�� மக���தைவ
மண���க� ெப�றா�. கீைழ� ச��க நா�� ேசாழநா��ஒ�றாக
இைண�� ஓர�ய வா��ைப இ� தி�மண� உ�வா�கி� ெகா��த�.
கீைழ�ச��க�க� ேவ�கிய�� அம��� ���� ஆ��க�ஆ�சி����
வ�தன�. இ� கால� ��வ�� அவ�க� ேம���த�கண��
இரா��ர�ட�ட� ெதாைலயா� ெப��ேபா��
ஈ�ப����தன�. உ�நா��� அர��ைம� கிள��சிக� ேவ� அவ�கைள
அைல�கழி�தன. இ� ெதா�ைலகள�னா� கீைழ� ச��க�க� த�
பைடயா�றைல��, ஆ�க�ைத�� இழ�� அ�ல��றி��தன�. அழி�
கால�ைத ேநா�கி� த�ளா�� ெச��ெகா����த அ� ச��க�க����
ேசாழ�க�ட� ெகா�ட இ�த� தி�மண உற� ���ண��சிைய��,
ம�வா�ைவ�� அள��� ஊ��வ��த� எ�றா� மிைகயாகா�. இ�
ெதாட�ப�னா� ச��க� ம��ம�றி� ேசாழ�� ெப�� பய�எ�தின�.



�தலா� �ேலா���க� கால�தி�� அவ���� ப�� அரசா�ட
ேசாழ-
ச��க� பர�பைர ம�ன� கால�தி�� ேசாழ� ேபரரசான�ம�காத
�க�ட� தைழ�� நி�றத��� இ�தி�மண உற� சிற�பானெதா�
காரணமா��.

ேமைல� ச��க� பல ��றா��க� இரா��ர�ட���அ�ைம�
ப����தன�. இர�டா� ைதல�ப� மிக�� �ய�� ேமைல�
ச��க���
�� அர��ைமைய�� ம���� ெகா��தா�. அவ�க��அவ�
தைலைமய�� வ ��ெகா�ெட��தன�. ஆனா�, இர�டபா� ஏழைர
இல�க�
ம���தா� அவ�க�ைடய ஆைணய��கீ� நிைல�தி��த�. அதனா�
அவ�க� வட�கி� பரமார�கைள��, ெத�கி� ேசாழ�கைள�� எதி����
ேபாரா�� வழிய��றி இட��றி��தன�. எனேவ, ேமைல� ச��க�
கீைழ�
ச��கைர� த��ட� இைண���ெகா�ள எ���� ெகா�ட
�ய�சியைன��� வ�ழ��கிைற�த ந�ராய���. ைதல�பைனய����
ச�தியாசிரய� அர�க��� ஏறினா�. இ�நிைலய�� இராசராசன��
நா�ட�
அவ� நா���ேம� தாவ���. அவ� த� மக� இராேச�திர�
தைலைமய�� பைடெயா�ைற அ��ப�னா�. ச�தியாசிரய�ட�
ேம�ெகா�ட
க��ேபா� ஒ�றி� இராேச�திர� ெவ�றி ெகா�டா�; இர�டபா�
ஏழைர
இல�க�ைத� ைக�ப�றினா�. அவ� அஃ�ட� அைமயாம� நா����
எ���� அைத ��வ�� அழி��� பா��பனைர�� �ழ�ைதகைள��
ெகா�� �வ���� ெப�கள�� க�ைப� �ைறயா�னா� எ��
ச�தியாசிரயன�� க�ெவ�� ஒ�� (கி.ப�. 1007) ��கி�ற�. பைகயரச�
நா��ய க�ெவ�டாைகயா� இ� ��� ெச�திகைள உ�ைமஎ��
ந�பலாகா�. ந�திய��� ேந�ைமய���, சிவ�ெதா����
ேம�ப����த
ேசாழம�னன�� பைடக� இ�தைகய ெகா�ைமகைள ம�க���
இைழ�தி��க ��யா�. என���, 9,00,000 ேபா� வ �ர�க���� தைலைம
தா�கி� ெச�ற இராேச�திர� ஆ�றிய ேபா�மிக�� க�ைமயானெதா�
ைககல�பாக இ��தெத���, அதனா� ேமைல�
ச��க�க��� ேப�ழ�� ஏ�ப�டெத��� உ�தியாக ந�பலா�.
இராேச�திரன�� பைடக� �ைறயா�ய ெச�வ�கள�� ஒ� ப�தி
த�ைச�
ெப��ைடயா� ேகாய���� வழ�க�ப�ட�. ச�தியாசிரய�
ஓ��தி��கவ��ைல. த� ஆ�றைல�� ஊ�க�ைத�� இழ�கவ��ைல.
ம���� �ைன����� ேசாழ�ட� ேபா�� இற�கினா�. ேபா�கள��
ஓரள� ெவ�றிெப��� ேசாழ�கைள� ��கப�திைரய��
ெத�கைரேயா�



ஒ��கிவ��டா�. அவ�ைடய நா����� ேசாழ� ேபரர��கமிைடேய
��கப�திைரயா� எ�ைலயாக ஓ���.

இராசராச� ��ன��� பழ�த�� ப�ன �ராய�ர�தி� ேம�ெகா�ட
ெவ�றிேய அவ�ைடய வாணாள�� அவ���� கிைட�த மாெப��
ெவ�றியா��. கா�த���சாைல� கலம��க��, ஈழ�ைத�ைக�ப�றி�
ேசாழ
ம�டலமா�கி� ெகா�ள�� அவ���� �ைண���த மாெப��
கட�பைடக�, இ� த��கைள� தா�கி� ைக�ப�ற�� உதவ�ன. �தலா�
இராேச�திர� ப��கால�தி� இ� பைடகைள� ெகா�ேட கட� கட��
ெச�� அய�நா�கைள� ைக�ப��� வா���ைடயவனானா�.

இராேச�திர� த� இ�ப�ைத�தா� ஆ��� இளவர� ப�ட�
��ட�ெப�றா� (கி.ப�. 1012). அதனா� இராசராசைன ய���� ேசாழ�
ேபரரசி� மண����� இவேன உ�யவனானா�. �க� ��த
இராசராசன��
ஆ�சி�� கி.ப�. 1014-� ����� வ�த�.

ேசாழ� பர�பைரய�ேலேய இராசராச� மிக� சிற�த ஒ�ெவ�றி
வ �ரனாக� திக��தா� ; இைணய�ற சமய�ப��� கைல�திற��
வா��க�
ெப�றி��தா�. அவ� எ��ப�ய த�ைச� ெப��ைடயா� ேகாய�லான�
ேசாழ� ேபரரசி� ெப�ைமைய��, சீைர�� உல��� எ����கா���
அழியா� சி�னமாக இ�றள�� நிமி��� நி�� வ�கி�ற�. இ�
ேகாய�லி�
சி�ப எழிைல எ�ேகாண�தி�� நி�� க�� கள��கலா�. இத�
வ�மான��, ஒ�ைற� க�லா� சைம�க�ப�ட மிக�ெப�ய ந�தி��,
��ண�ய �ைட�ேபாவ�ய�க�� கா�ேபா� க�க��� இன�ய
வ���தாக�
கா�சியள��� வ�கி�றன. த�ைச� ெப��ைடயா�ம�� க����ேதவ�
பா�ய தி�வ�ைச�பா ஒ�� ஒ�பதா� ைசவ� தி��ைறய��
ேச��க�ப���ள�.
�தலா� இராேச�திர� (கி.ப�. 1012-1044)

பரேகச�வ�ம� �தலா� இராேச�திர� ேசாழரா�சி���
�தியவன�ல�. பல ஆ��க� அவ� த� த�ைத�ட� இைண�தி���
ேபா�� கைலகள���, ஆ�சி� கைலய��� சீ�ய பய��சி��, ெதள���,
ஆ�ற�� வா��க� ெப�றி��தா�. நில� தி�வாதிைர�ட�
��ய���த
நாள�� இவ� ப�ற�தா�.

இராேச�திர� ேசாழ�� அ�யாசன�ைத ��ப�திர�டா��க�
அண�ெச�� வ�தா�. த� ஆறா� ஆ�சியா��ேலேய அவ�மக�



இராசாதிராச��� இளவர� ப�ட� க��வ��டா�. இராேச�திர�
நட�திய
ேபா�கைள� ப�றி�� அவ� ெகா�ட ெவ�றிகைள� ப�றி�� பல
க�ெவ��க�� தி�வால�கா��� ெச�ேப�க�� வ��வான
ெச�திகைள�
ெத�வ��கி�றன. தி�வால�கா��� ெச�ேப�க� அவ�ைடயஆறா�
ஆ�சியா��� ெபாறி�க�ப�டைவ (கி.ப�. 1017). இ� ெச�ேப���
ெகா�தி�
��ப�ேதா� ஏ�க� ேகா�க� ெப���ளன.

இராேச�திர� இ�ப�� நா�கா� ஆ�சி ஆ��� க�ெவ�� (கி.ப�.
1035-36) ஒ�� அவ� ெப�ற ெவ�றிகைள� கீ��க�டவா�
�றி�ப��கி�ற� :

தி�ம�ன� வளர, இ�நில மட�ைத��,
ேபா��சய� பாைவ��, சீ��தன�� ெச�வ���
த�ெப�� ேதவ�ய ராகி இ��ற
ெந�திய� ஊழி�� இைட�ைற நா��
ெதாட�வன ேவலி� பட�வனவாசி��,
க�ள� ��மதி� ெகா�ள�� பா�ைக��
ந�ண� க��ர� ம�ைண� கட�க��,
ெபா�கட� ஈழ�� அரச�த� ����,
ஆ��அவ� ேதவ�ய� ஓ�ெகழி� ����,
��அவ� ப�க� ெத�னவ� ைவ�த
��தர ����, இ�திர� ஆர��,
ெத�திைர ஈழ ம�டல� ��வ��,
எறிபைட� ேகரள� �ைறைமய�� ���
�லதன மாகிய பல��க� ����,
ெச�கதி� மாைல�� ச�கதி� ேவைல�
ெதா�ெப�� காவ� ப�பழ� த���,
ெச�வ�� சினவ� இ�ப� ெதா�கா�
அர�கைள க�ட பர� ராம�
ேமவ�� சா�திம� த���, அர�க�தி
இ��திய ெச�ெபா� தி��த� ����,
பய�ெகா� பழிமிக �ய�கிய�� ��கி��
ஒள��த சயசி�க� அள�ப�� �கெழா�
ப��ய� இர�ைட பா� ஏழைர
இல�க��, நவநிதி� �ல�ெப� மைலக��
வ��கிரம வ �ர� ச�கர� ேகா�ட��
�தி�பட வ�ைல ம�ைர ம�டல��,
காமிைட வைளஇய நாமைன� ேகாண��,
ெவ�சின வ �ர� ப�ச� ப�ள���,
பா�ைட� பழன மா�ண� ேநச��,
அய�வ�� வ�கீ��தி ஆதிநக� அகைவய��



ச�திர� ெதா��ல�� இ�திர ரதைன
வ�ைளயம�� கள��� கிைளெயா�� ப�����
பலதன� ெதா�நிைற �லதன� �ைவ��,
கி�ட�� ெசறிமிைள ஒ�ட வ�ஷய��,
��ர� ேச��ந� ேகாசைல நா��
த�ம பாலைன ெவ��ைன யழி��
வ��ைற ேசாைல� த�ட ��தி��,
இரண �ரைன �ர�க� தா�கி�,
தி�கைண கீ��தி� த�கண லாட��,
ேகாவ��த ச�த� மாவ�ழ�� ஓட,
த�காத சார� வ�காள ேதச��
ெதா�கழ� ச�� ெகா�ட�மகி பாலைன
ெவ�சம� வளாக�� எ��வ�� த�ள�,
ஒ�திற� யாைன��, ெப���ப� டார��,
நி�தில ெந��கட� உ�தர லாட��
ெவறிமல�� த���த�� எறி�ன� க�ைக��,
அைலகட� ந�வ�� பலகல� ெச��தி�
ச�கிராம வ�ைசேயா� ��கவ�ம� ஆகிய
கடார�� அரசைன வாைகய� ெபா�கட�
��ப� க�ெயா�� அக�ப ���,
உ�ைமய�� ப�ற�கிய ெப�நிதி� ப�ற�க��,
ஆ��தவ� அகநக�� ேபா��ெதாழி� வாசலி�
வ��சா திர�ேதா ரண�� ெமா���ஒள��
�ைனமண�� �தவ��, கனமண�� கதவ��,
நிைறசீ� வ�சய��, �ைறந��� ப�ைண��,
வ�மைல ��எய�� ெதா�மைல ���,
ஆ�கட� அக��� மாய�� ��க��,

கல�கா வ�வ�ைன இல�கா ேசாக��,
காவல� ��ைச ேமவ�லி� ப�க��
வ�ைள�ப� ��ைட வைள�ப� ���
கைலத� ேகா��க� தைல�த� ேகால��
த�தம� வ�வ�ைன மதமா லி�க��,
கலா�தி� க��திற� இலா�� ேதச��
ேத�ந�� வா�ெபாழி� மான�க வார��
ெதா�கட� காவ� க��ர� கிடார��
மா�ெபா� த�டா� ெகா�ட...

இ� க�ெவ��� காண�ெப�� ஊ�கள�� பலவ�ைற�
க��ப���பதி�
ஆரா��சியாள�ைடேய ஆ��த க��� ேவ��ைமக� எ����ளன.
இைட�ைற நா� எ�ப� இரா���� ஆ�� இைடெவள�யா��; வனவாசி
எ�ப� பாணவாசி; ெகா�ள��பா�ைக எ�ப� ஐதராபா�தி�
அ�ைமய���ள ��ப�கா எ��� இட�; ம�ைண� கட�க� எ�ப�



மான�யேகத�; ஈழ� எ�ப� இல�ைக ; பழ�த��க� எ�பன மால�
த��க�;
சா�திம� த�� எ�ப� அரப�� கடலி��ளெதா� த�வா��; இர�டபா�
ஏழைர இல�க� ேமைல� ச��க நா��� ஒ� ப�தி; சயசி�க� எ�பா�
ேமைல� ச��க ம�ன� இர�டா� சயசி�ம� (கி.ப�. 1015-1043) ;
�ய�கி
அ�ல� �ச�கி எ��� ஊ� பழ� ஐதராபா�� இரா�சிய�தி��ள
ம�கி
எ�பதா�� ; ச�கர�ேகா�ட� ப�தா�� உ�ள�. ம�ைர ம�டல�,
நாமைன�ேகா�ட�, ப�ச�ப�ள� எ�பன ப�தா�� ப���களா�.
ப�தா��� மா�ண� ேதச� எ�� ஒ� ெபய� உ��. மா�ண� ேதச�
எ�ப� இ�ேபா� பாகி�தான�தி� உ�ள சி�� மாகாண�தி�
உ�ளேதா�
ஊ� எ��� ��வ�. இைவ யா�� நாகவமிச ம�ன�� ஆ�சி���
ப����தைவ. ஆதிநக� எ�ப� ஒ��ஸா இரா�சிய�தி��ளஜா��
நக�
எ�ப�தா�. இ�திரரத� ேசாமவமிச ம�ன�� ஒ�வ�ேபா�� ;
ஒ�டவ�ஷய� எ�ப� இ� கால�தி� உ�ள ஒ��ஸா இரா�சியமா��.
ேகாசைல நா� எ�ப� மகாநதிய�� கைரேயார� அைம�தி��த�.
த�ட��தி எ�ப� மி�ன�� மாவ�ட�தி� உ�ள�. இரண�ர��,
ேகாவ��தச�த(ச�திர)�� வ�க நா��� ��நில ம�னராவ�. மகிபால�
எ�பவ� வ�க�, ப�கா�� ப�திய�� அரசா�� வ�த பால�வமிச��
�தலா� மகிபால� ஆவா�. ச�� எ�பவ� அவ�ைடய பைட�
தைலவனாக� பண����தவ� ேபா��. த�கண லாட�, உ�தரலாட�
எ�பன ெத��ராதா��வட��ராதா�� ஆ�. அைவய�ர��� ேச���
க�ைக��� ெத��ற�
உ�ள வ�காள நா��� ப�திகளாக இல�கி வ�தன. வ�காள ேதச�
எ�ப� இ� கால�திய வ�காள இரா�சிய�தி� கீ��ப�தி��
ெத�ப�தி�மா�.

சீ�வ�சய� எ�ற நா� �வ�ஜய� எ�ற �க�ெப�ற நாடா��. இ�
�ம�திரா� த�வ�� அைம�தி��த�. அ� த�வ�� கீைழ� கட�கைரய��
ப�ைண எ�ற நா� இ��த�. மைல�� எ�ப� �வ�ஜய�அ�ல�
ப�ைணயாத� ேவ���. மாய����க� மேலயாவ�� �கா���
அ�ைமய�� இ��த�. அத��� ெத�கி� இல�காேசாக�வ�ள�கி��.
ேமவ�லி�ப�க��, வைள�ப���� இ�ன இட�தி� இ��தனஎ�ப�
அறிய ��யவ��ைல. தைல�த�ேகாலமான� சிரா �ச�திய��ேம�
இ��த
ஓ�ரா��. மதமாலி�க� எ�ற இட� மேல த�பக�ப�தி� ப�ட�
வ���டா��� அ�ைமய�� இ��தெதன� ெத�கி�ற�. இலா��
ேதச�
வட�ம�திராவ�� ஒ� ப�தியா��. இ�ேபா� அத�� ‘ல��’ எ���
ெபய� வழ��கி�ற�. மான�க வார� எ�ப� நி�ேகாபா�� த���
ெதா�தியா��. கிடார� அ�ல� கடார� எ�ப� ெபனா�ைகஅ����ள



ேகடா எ��� இடமாக இ��கலா� எ�� ஆ�வாள� க��கி�றன�.

இராேச�திரன�� வடநா��� பைடெய��பான� ஒ� ெப�� தி��
வ�சயமா��. வட இ�தியாவ�� பல ம�ன�கைள அவ� ெவ��வாைக
��னா�. அவ� வட இ�திய� தி��வ�சய�தி� ஈ�ப����தேபா�
கஜின�
�கம�வ�� பைடெய��� ஒ�� நிக��த�. க�ேனாசி நா�ைட
அ�ேபா�
ரா�யபால� எ�ற ம�ன� அரசா�� வ�தா�. கஜின� �கம�
அவ�ைடய நா�ைட� கி.ப�. 1018-� தா�கினா�. ரா�யபால�அவைன
எதி��� நி�� ேபாராடாம� நா�ைட� ைகவ��� ஓ�வ��டா�. கஜின�
�கம��� வழ�க�ேபா� ேகாய��கைள இ����, அவ�றி�
உைடைமகைள� �ைறயா���, ஊ��� எ������ நா�����
ேப�ழ�ைப வ�ைள�தா�. ரா�ய பால�ைடய ேகாைழ�த�ைமைய�
க�ட
அ�ப�க�� ம�ன�க� அவைன� த���க ��ப�டன�. அவ�க�
ச�ெத�ல� ம�ன� வ��தியாதர� எ�பவ� தைலைமய��
க�ேனாசிைய�
தா�கி ரா�யபாலைன� ெகா�றன� ; அவ�ைடய மக� தி�ேலாசன
பாலைன அ�யைண ஏ��வ��தன�.இ�த� ெச�திகைள� கஜின��கம�
ேக�வ���� ெவ��டா�. அ�
ம�ன�கள��ேம� பழிவா��� எ�ண��ட� அவ� ம���� 1019-�
க�ேனாசிய��ேம� பைடெய��தா�. தி�ேலாசன பால� அவைன
எதி���
நி�� ேபாரா��� ெவ�றி காணவ�யலாதவனா� நகைர� �ற��
ஓ�வ��டா�. இர�டா��க���� ப��� �கம� வ��தியாதர�ேம�
பைடெய��� வ�தா� (கி.ப�. 1021-22); தன�� எதிராக���டண� ஒ��
நி�வ�யத�காக வ��தியாதரைன ஒ��க எ�ண�னா�. இேத
ஆ��கள��தா� �தலா� இராேச�திர� க�ைக ெகா��வத�காக
வடநா�� வ�சய� ெச�தா�. அவ���� ேபாசராச� ந���, ேசதி
நா���
காள��� ம�ன� கா�ேகய வ��கிரமாதி�த� ந��� கிைட�தன.
அவ�க�ட� ���ற� ��� இராேச�திர ேசாழ�� வ��தியாதர���
உதவ வ�ைர�தா�. ச�கர� ேகா�ட�ைத� ைக�ப�றிய ப�ற�
இராேச�திர�
ம�ைர ம�டல�, நாமைன� ேகா�ட�, ப�ச�ப�ள�, மா�ண� ேதச�
ஆகியவ�ைற� ைக�ப�றினா� எ�� அவ�ைடய ெம��கீ��தி
கள�ன���� அறிகி�ேறா�. மா�ண� ேதச� எ�றா�, பா�� நா� எ��
ெபா�� ெகா��வைதவ�ட அ�ப� ஒ� ேதச� வட இ�தியாவ��
இ��ததா
எ�� ேத�� பா��த� நல�. அெல�சா�த� இ�தியாவ��ேம�
பைடெய��� வ�தேபா�, சி�� நதிய�� �க��வார�தி� ���� நதி
வழிேய க�பலி� ெச��ெகா����தா� எ���, அ� வமய�ஆ�றி�
இ� கைரகள��� அைம�தி��த ேசா��, மா�ண� ஆகிய இ�வ��பா��



அைட�கல�ைத�� ஏ���ெகா�டா� எ��� கிேர�க வரலா��
ஆசி�யரான டயேடார� எ��கி�றா�. மா�ண� எ�ற இட� சி��
நதி�கைர ஓ�ட�ைத� தவ�ர இ�தியாவ�� ேவெற��� இ�ைல. எனேவ,
இ�த மா�ண� ேதசேம ெம��கீ��திய�� �றி�க�ப���ளமா�ண� நா�
என� ெகா�ளலா�. இராேச�திரன�� ந�பனான ேபாசராச�� சி��
நா��� ��லி� ம�னைன� ெபா�� ெவ�றி க�டா� எ��வரலா�
��கி�ற�.

ம�ைர ம�டல� எ�ப� ய�ைன� கைரய�� உ�ள ம�ைரேய
எ�பதி� ஐயமி�ைல. இ�தியாவ�ேலேய �க�ெப�ற ம�ைரக�இர�ேட
உ��. இராேச�திர� ெவ�றி க�ட� வடம�ைரதா�. அ� நக� அ�
கால�தி� ெச�வ�� �க�� ெபாதி�� காண�ப�டதா�அ�
நக��ேம�
கஜின� �கம� ப��ைற தா��த� ெதா��தா�; ப��ைறஅைத�
ெகா�ைளய��டா�. இ� வடம�ைரைய இராேச�திர��ெவ��
ைக�ப�றினா�. இ�வ�� ம�ன�� ேபா�க��கிைடேய ஒ�
ெதாட�� காண வ�ைழவதி� வ�ேவ�மி�ைல.

இராேச�திரன�� வடநா��� தி�� வ�சய�தி�ேபா� ஏ�ப�ட
நிக��சிகைள� ேகாைவபட இைண�� ேநா��� ேபா� ேபாசராச�,
கா�ேகய�, ம��� பல ம�ன�ட� ������� கஜின��கம��ட�
ேபா��� அவ� ெதா�ைலைய ஒழி��� க��வத�காகேவ அவ�ைடய
வடநா�� ந�ப�கள�� ேவ��ேகாள��ப� அவ� வடநா����� பைட
திர��� ெச�றா� எ�� க�த� ேதா��கி�ற�.

இராேச�திர� கி.ப�. 1018-� இல�ைக ��வைத�� ெவ�� த�
�ைட�கீ�� ெகா��வ�தா�. �தலா� பரா�தகன�ட� ேதா�ேறா�ய
வ �ரபா��ய� அ�� சி�கள�தி� ைகவ��ேடா�ய பா�� நா��
மண���ைய�� ெச�ேகாைல�� இராேச�திர�
ம����ெகா�ட�ம�றி�
சி�கள ம�னன�� மண���ைய�� அவ� ப�ட�தரசிய��
மண���ைய��
பறி��� ெகா�� வ�தா�. இல�ைக� த�� ��வ�� ேசாழநா��
ம�டல�க�� ஒ�றாக இைண���ெகா�ள�ப�ட�. அ� த�வ��அவ�
சிவ���� தி�மா���� பல ேகாய��க� எ��ப�னா�. அேத ஆ���
ேசர�� த� அர��ைமைய இராேச�திர ேசாழ���� பறிெகா��தா�.
அஃ�ட� ‘ெச�கதி�’ வ �சிய மண�மாைல ஒ��� இராேச�திர� ைக��
மாறி��.

இராேச�திர� ம�ைரய�� த� மகைன� ப�ரதிநிதியாகஅம��தி, அ�
ப�ரதிநிதிய�ன�ட� பா��நா�, ேகரள� ஆகியவ�றி� ஆ�சி� ெபா��ைப
ஒ�பைட�தா� (கி.ப�. 1018-19). இவ���� சடாவ�ம���தரபா��ய�
எ�ற ப�ட�ெபய�� அள��க�ப�ட�. ஒ� ம�ன���ஏ�ப����த
உ�ைமக� அ�தைன�� இவ� ெச��தி வ�தா�. இவ� த�கிய�����



ெபா���� ெப�ய மாள�ைக ஒ�ைற இவ��� இராேச�திர�
ம�ைரய��
க���ெகா��தா�. சடாவ�ம� ��தரபா��ய� இ�ப�����
ஆ��க� அரசா�டா�. நா�சி� நா����ள சசீ�திர����� ��தர
ேசாழ ச��ேவதி ம�கல� எ�ெறா� ெபய�� வழ�கலாய���.
ேகா�டா�
எ�ற இட�தி� இவ� ேசாழ�� பைடகள�� ஒ�ைற நி��தி ைவ�தா�.

இராேச�திர� ேமைல� ச��க�ேம� பைடெய���� ெச�றா�. அ�
நா�� ம�ன� இராசசி�மைன �ய�கி அ�ல� �ச�கி எ�றஇட�தி�
�றிய��தா� (கி.ப�. 1021).என��� இராசசி�ம� தளராதஆ�றேலா�
ேசாழ�ட� ம���� ேபா�
ெதா��தா�. இரா���ைர ம���� ெகா�� ��கப�திைரவைரய�� த�
ஆ�சிைய நிைலநி��தி� ெகா�டா�. இர�டபா� ஏழைர இல�க�
��வைத�� இராேச�திர� ெவ�றா� எ�� அவ�ைடய
ெம��கீ��திக�
��வ� மிைகபாடா��.

இராேச�திரன�� நா�ட� அ���� க�ைக ெவள�ய��ேம� பா��த�.
ேசாழ� பைட�தைலவ� ஒ�வ� ஆைணய��கீ�� பைடக� வட��
ேநா�கி� �ற�ப�டன. ேமைல� ச��க ம�ன� இர�டா�
சயசி�ம����
பைட��ைணயாக நி�றவ�களான கலி�க�� அரச��, ஒ�டவ�ஷய
அரச�� ேசாழ�� பைடக��� அ�பண��தன�. இ� பைடக� ேம��
வட�ேக ��ேனறி� ெச��, இ�திரதர�, இரண�ர� ஆகியவ�கைள
ெவ�� �ற�க��, இரண�ரன�� �லப�டார�ைத� �ைறயா��
த�மபால� எ�ற ம�னைன�� ெவ�� ���கா�ட ைவ���
க�ைகெவள�ய�� அ�ைவ�தன. வ�க நா��� பாலவமிச��ம�ன�
மகிபால� எ�பா� பைடய�� த�டநாத���� தைலவண�கினா�.
க�ைகயா�ைற� கட�� ெச��� ேசாழ� சி�சில இட�கள�� ேபா���
ெவ�றி ெகா�டா�க�. வ�காள� ��வ�ேம ேசாழ� ேபரரசி�
ேமலா�சி�� இண�கி��. வடநா�� ெவ�றிக���� ப�ற� நா�
தி��ப�ய
இராேச�திர� ேசாழக�ைக எ�ற �ள� ஒ�ைற ெவ�� அதி�
க�ைகந�ைர� ெசா���, ‘க�கா ஜலமய�-ஜய�த�ப�’ எ�� அைத�
பாரா��� த� ெவ�றி�� வ�ழ� ெகா�டா�னா�.

இராேச�திர�ைடய பைடக�ட� இைண�� ெச�றவனான
க�நாடக�
��நில ம�ன� ஒ�வ� ேமைல வ�க�தி� ��ேயறினா�. அவ�
வழிய��
சம�தேசன� எ�ற ஒ�வ� ேதா�றினா�. அவ� வ�க நா��� ேசன�
பர�பைர ெயா�ைற� ெதாட�கி ைவ�தா�. க�ைக� கைரகள�லி���
ைசவ�க� சிலைர இராேச�திர� வரவைழ�தா� எ���, அவ�கைள�



கா�சி�ர�தி� ��ேய�றினா� எ��� தி�ேலாசன சிவாசா�யா�
எ�பா�
எ�திய சி�தா�த சாராவள� எ��� �� ��கி�ற�. க�ைக�கைர�
ேபா�கள�� ெவ�றிவாைக�� மாெப�� �க�ட� தி��ப�
வ��ெகா���த
த� த�டநாதைன� ேசாழ� ேபரரச� இராேச�திர� ேகாதாவ��
கைரய��
எதி�ெகா�டா�. அ�வமய� கலி�க��, ஒ�டவ�ஷய�தா��
அவைன�
தா�கி� ேபா� �ழ�க� ெச�தன�. இராேச�திர�அவ�கைளஒ���
ஒ��கினா�. ப�ற� த� ம�க� இராசராச நேர�திரைன
ேவ�கி நா�� ம�னனாக மண��� ���வ��தா�. த�மக� அ�ம�கா
ேதவ�ைய�� அவ��� மண� ����ைவ�தா�. ேவ�கி நா���
அர��ைம� �ழ�ப�க� நிக��� ெகா����தன. அ���தலா�
ச�திவ�ம� இற�த�டேன அவ�ைடய இளவலான வ�மலாதி�த�
அர��ைம ஏ�றா�. அவ� இராேச�திரன�� த�ைக ��தைவைய
மண�தி��தா�. அவ�ைடய ஆ�சி�� கி.ப�. 1019ஆ� ஆ��ட�
��வைட�த�. ��தைவய�� மக�தா� இராசராச நேர�திர�.
அவ���
அர��ைம எ��வைத இர�டா� சயசி�ம� எதி��� வ�தா� ; த�
மா�றா�தா� மக� ஏழா� வ���வ��தன வ�சயாதி�த� எ�பவைன
ேவ�கி நா��� அ�யைண ஏ��வ��க அவ� �ைன�தி��தா�.
எனேவ,
இராசராச நேர�திரன�� ����� வ�ழா ���றாம� கால�தா���
வ��
ெகா����த�. க�ைகெகா�� ெவ�றி�ழ�க� ெச�� ெகா����த
இராேச�திர��� அ� ����� வ�ழாைவ�� ���வ����வா���
ஏ�ப�ட� (கி.ப�. 1035). ேசாழ�� சின���� அ�சி நா�ைட�
ைகவ��ேடா�ய வ���வ��தன வ�சயாதி�த�� அவ���� ப�க�
�ைணயாக நி�ற சயசி�ம��, கலி�க��, ஒ�ட�� ேசாழரா�
�றிய��க�ப�� உய���� அ�சி ஓ�� ப�ைழ�தா�க�. ஆனா�,
இராசராச
நேர�திரன�� ெதா�ைலக� அஃ�ட� த���தபா��ைல. அவ�ம����
ம���� பைகவ��� இட�ெகா���� த� நா�ைட� �ற��
ஓடேவ��ய
ெந��க�க� ஏ�ப�டன. இ�தியாக இராேச�திர ேசாழ� ெப��
பைடெயா�ைற இராசராச ப�ர�ம மகாராச�, உ�தமேசாழ�
மிலா�ைடயா�,
உ�தமேசாழ ேசாழேகா� எ�ற பைட�தைலவ� �வ�� தைலைமய��
அ��ப�ைவ�தா�. கள�தி�� எ�ற இட�தி� நிக��த ெப�� ேபா�
ஒ�றி� இவ�க� �வ�� ��ப�� மா��ேபானா�க�. ஆனா�,
ெவ�றி
ேசாழ��ேக கிைட�த�. இ� மாெப�� வ �ர�க� �வ��தன�கா�றிய
ந�றிைய வ �ரராேச�திர� மற�தான�ல�; த� ந�றிய�� சி�னமாக



அவ�க�� ��� ேகாய��க� எ��ப��தா�.

இராேச�திர ேசாழன�ட� மிக� ெப�யெதா� கட�பைட இ��த�.
அத�ைடய பய�பா�ைட�� கல�கள�� ஆ�கட� ஊ��
ஆ�றைல��
ேத��தறி�� அ�ய வா��� ஒ��, எதி� ேநா�கி நி��அவைன
அைழ�த�. தமிழக�தி� மர�கல�க� வாண�க� சர��கைள
ஏ�றி�ெகா��
பல ��றா��களாக� கிழ�கி�திய� த��க���� சீன�����
பா�வ���ேதா��ெகா����தன. ஆனா�, கி.ப�. 10ஆ�
��றா�டளவ�� சீன�தி�
ஏ�ப����த உ�நா��� கலக�கள�னா� இ� கட� வாண�க�
தைடப���
ேபாய���த�. அ� வாண�க�ைத ம���� ெதாட��� �ய�சிய�� சீன�
ஈ�படலாய���. ெத� கட� நா�க�ட� வாண�க� ெச��ெகா����த
அய�நா�� வண�க�கைள��, கட�கட�� அ�ன�ய நா�க���
ெச�றி��த
வண�க�கைள�� ம���� சீன��ட� வாண�க� ெதாட�� ெகா��மா�
����ெபா���� சீன��� ேபரரச� த� ��வைர அய�நா�க��
அ��ப�ைவ�தா�. அவ�கள�ட� ெபா�ைன��, �ண� வைககைள��,
த�
அரசா�க ��திைரைய�� ஒ�பைட�தா�. அ�ேபா� �ம�திராவ��
ஆ��
ெகா����த �வ�ஜய ம�ன�க� இ�வைழ���� இண�கி� கி.ப�. 1003-
1008 ஆ��கள�� த� ��வ�கைள� சீன���� அ��ப�ைவ�தன�.
இராசராச ேசாழன�� ��வ�க� �த� �த� கி.ப�. 1015-� சீன�����
ெச�றன�. இராேச�திர�� ஒ� �� அ��ப�ைவ�தா�.
�ேலா���க�
கால�தி� (கி.ப�. 1077) ஒ� �� சீன���� அ��ப�ைவ�க�ப�ட�.
கிழ�கி�திய� த��க�ட��, சீன��ட�� மிக ெந��கியவாண�க�
ெதாட�� வள��� வ�த�. சீன� த� வாண�க� ெதாட�ைப ம����
ெதாட�கிய கால�திலி��� இ�ப�ைத�� ஆ��� காலஅளவ��
(கி.ப�.1003-1028) கிழ�கி�திய� த��கைள� ப�றி��அ�� ஆ�சி ����
வ�த அரச�கைள�ப�றி�� பல ெச�திகைள அறி��ெகா��வத���
ேபாதிய கால�� வா���� ேசாழ ம�ன���� கிைட�தன. �வ�ஜய
நா��� ைசேல�திர ம�னனான மாரவ�சேயா���க� இராசராச
ேசாழ�ைடய உதவ�ைய� ெப�� நாக�ப��ன�தி� �டாமண�வ�காைர
எ�ற ெபௗ�தமட� ஒ�ைற� க��னா�. இராேச�திர ேசாழ�
ப�ட����
வ�த ப�ற� அ� மட����� த� த�ைத இராசராச� நிவ�தமாக�
ெகா��தி��த ஆைனம�கல� எ��� கிராம�ைத அ� மடேம
ெதாட���
‘��யச�திர� உ�ளவைர’ அ�பவ��� வ�மா� ஆைண ப�ற�ப��தா�.
எனேவ, தா� ஆ�சி��ய� ெதாட�கி� ப�� ஆ��க��ேம�



கிழ�கி�திய�த�� நா�களான �வ�ஜய�, கடார� ஆகிய நா�கள��
ம�ன�ட� இவ� ெதாட��� ந���ெகா����தா� என� ெத�கி�ற�.
என���, அவ� தி�ெரன� கடார�தி� ேம�� �வ�ஜய�தி�ேம��
பா�வத�� அவைன� ���வ��ட காரண� இ�னெதன
வ�ள�கவ��ைல.
ஒ�ேவைள ேசாழ�க� சீன��ட� ேம�ெகா����த வாண�க�
ெதாட�ைப� �����வ�ட �வ�ஜய ம�ன� �ய�றனனாக ேவ���.
அ�றி� தி��வ�சய� ����, கட� கட�� ெச��, பல
நா�கள��ேம�ேபா� ெதா���, அவ�ைற� தன�� அ�பண�யைவ���
த� ��ம�க��,
அ�ைட அய�நா�� ேவ�த�க�� த� ெவ�றிைய வ�ய�� பாரா�ட
ேவ��� எ�ற ேபரவா ஒ�� இராேச�திரைன� ப�ட�ப����
உ�திய���க� ���. எ�காரண�தாேலா இராேச�திர� கிழ�கி�திய�
த��
நா�கள��ேம� பைடெய���� ெச�� அ�வ�ட�கள�� ஆ��
ெகா����த அரசைர ெவ�� திைறெகா�டா�.

இராேச�திரன�� க�ெவ�� ெம��கீ��திக�� ஒ��அவ�ைடய
கடார��� ேபாைர வ�ள�கமாக� பாரா��� �க�கி�ற�. ‘அைலகட�
ந��� பலகல� ெச��தி� ச�கிராம வ�ைசேயா� ��கவ�ம�ஆகிய
கடார�� அரசைன வாைகய� ெபா�கட� ��ப� க�ெயா��
அக�ப���,
உ�ைமய�� ப�ற�கிய ெப�நிதி� ப�ற�க��, ஆ���அவ� அக நக��
ேபா��ெதாழி� வாசலி� வ��சாதிர� ேதாரண��, ெமா���ஒள��
�ைனமண�� �தவ��, கனமண�� கதவ��... ெதா�கட� காவ�
க��ர�
கிடார��... மா�ெபா� த�டா�...’ இராேச�திர� ைக�ெகா�டா�
எ�ப�
அ�க�ெவ��� ��� ெச�தியா��.

கடார�� ம�னன�டமி��� இராேச�திர� ைக�ப�றிய�த� நா�
�வ�ஜயமா��. அ� �ம�திராவ�� உ�ள�. அத�� இ�ேபா� பால�ப�
எ�� ெபய� வழ�கி வ�கி�ற�. ப�ற� அவ� அவ�ைடய
ெம��கீ��திய�� க���ள ஏைனய கிழ�காசிய நா�கைள�� ெவ��
திைறெகா�டா�. கடார�ைத� கலி�க��� பரண�யான� ‘�ள��
ெத�திைர
�ைர கடார�’13 எ�� �றி�ப��கி�ற�. ப��ன�பாைலய��
உைரயாசி�யரான ந�சினா��கின�ய� அ�பா��� �றி�ப�ட�ப��
‘காழக�’
எ�ற இட� கடாரமா�� எ�� �றி�ப��கி�றா�. ப��கல�ைத நிக���
இவ�ைடய ��ைற உ�தி�ப���கி�ற�. தமிழக����� கிழ�காசிய
நா�க���� இைடேய ஓ�ய கட�வழிய��ேம� கடார� அைம�தி��த
காரண�தினா�, அைத ெவ�� த� ஆைணய��கீ��ெகா�� வ�வ�
தமிழக�தி� கட� வாண�க வள��சி�� இ�றிைமயாத� எ��



இராேச�திர� உண��தி��க ேவ��� எ�பதி� ஐயமி�ைல.
அ�கால�தி� கடார� மிக�� சிற�தெதா� �ைற�க�ப��னமாக
வ�ள�கி
வ�த�. ஆகேவ, கடார�தி�ேம� அவ� ெகா�ட ெவ�றியான� ேசாழ�
சீன� வாண�க�தி� வள��சி�� ஒ� ���ேகாலாக அைம��வ��ட�.
கடார�தி�ேம� ெவ�றி ெகா�டானாய��� இராேச�திரன�� ேபா��
ெதா�ைலக� ஓ��தபா��ைல. சி�கள�தி� �.கி.ப�. 1029-��தர�தர�
ேபாரா�ட�க� தைல��கலாய�ன. பா�� நா����, ேசர நா����
அரசிய� கிள��சிக� ��டன. என���, இளவரச� இராசாதிராச�
அவ�ைற ெய�லா� உட���ட� ஒ��கிவ��டா� (கி.ப�. 1018).

இராேச�திரன�� வாணா� ����� வ��ெகா����த�. ேமைல�
ச��க ம�ன� �தலா� ேசாேம�வர ஆகவம�ல� (கி.ப�. 1043-68) த�ரா�
ெதா�ைல ெகா����ெகா�ேடய���தா�. அதனா� இராசாதிராச�
அவ�ேம� பைடெய���� ெச�றா�. கி��ைண நதி�கைரேம�
உ�ள
��� எ�ற இட�தி� இராசாதிராச� ேசாேம�வரைன ெவ��ெவ�றி
வாைக ��னா�. கலியாண��ைய அழி�� அ�கி��த �வாரபாலக�
சிைலைய� கவ���ெகா�� வ�தா�. அ� சிைலைய� தாரா�ர�தி�
இ��� காணலா�. ேசாழ�� பைடெய��ப�னா� ேமைல� ச��க�
தைல�ன�ய ேந��ட�. அவ�க�ைடய நா�� சீ��ைல�� ேபாய���.

ேசாழ�க� ைம���� சில ேபா�கள�� ஈ�படேவ��யெந��க�
ேந��த�. அ�� அவ�க� ப��கைள� கவ��� வ�ததாக��, ெகா��
ேபா�க� வ�ைள�தன� எ��� அறிகி�ேறா�.

இராேச�திர� சீ���, சிற�ப���, வ �ர�தி��, நி�வாக� திறன���
த�
த�ைத இராசராசைன�� மி�சி நி�றா�. ‘மக� த�ைத� கா��� உதவ�
இவ� த�ைத எ�ேனா�றா� ெகா�எ�� ெசா�’ எ��� �ற���
எ����கா�டாக வ�ள�கி�� இராேச�திரன�� அரசிய�. அவ�ைடய
வ��கள�� சிற�பானைவ ‘��ெகா�டா�’, ‘க�ைக ெகா�டா�’,
‘கடார�
ெகா�டா�’, ‘ப��த ேசாழ�’ எ�பைவயா�. �க�ெப�� வ�ள�கிய
இராேச�திரன�� வாணா� கி.ப�. 1044-� ����� வ�த�.

ேபா�� ம��ம�றி� க�வ�, கைல, சமய�ெதா�� ஆகிய
�ைறகள���
இராேச�திர� இைணய��� திக��தா�. அவனா� பைட�க�ப�ட
கைல��டமான க�ைகெகா�ட ேசாழ�ர�ைதேய த� தைலநகரமாக�
ெகா�� கைல வள��சி�கான பண�க� பலவ�ைற� ����
வ�தா�.இராேச�திர� மைனவ�ய�� சிற�பாக� க�ெவ��கள��
�றி�ப�ட�ப���ளவ�க� தி��வன� அ�ல� வானவ�மாேதவ�யா�,
��ேகா�கிழா�, ப�சவ� மாேதவ�யா�, வ �ரமா ேதவ�யா� எ�பவ�க�



ஆவ�. அரச� இற�த�ட� அவ�ட� வ �ரமாேதவ�யா�
உட�க�ைடேயறி
வ��டா�. இராேச�திரன�� ப��ைளகளான இராசாதிராச�, இராேச�திர�,
வ �ரராேச�திர� ஆகியவ�க� ஒ�வ����ப�� ஒ�வராக� ப�ட�க���
ெகா�டா�க�. ேசாழபா��ய� ப�ரதிநிதியாக ம�ைரய�ன����அர�
����வ�த சடாவ�ம� ��தர ேசாழ பா��ய� எ�பா�இ� �வ��
ஒ�வனா அ�றி ேவறானவனா எ�ப� வ�ள�கவ��ைல.
இவ�கேளய�றி
இராேச�திர��� ேவ� ஆ� ம�க�� இ��தன� என� ெத�கி�ற�.
அவ��� இ� ெப� ம�க�� உ��. ஒ��தி அ��ெமாழி
ந�ைகயா�
அ�ல� ப�ரானா�. இவ�ைடய உட�ப�ற�தானான இராசாதிராச�
ஆ�சிய�� வ�ைல�ய��த ���� �ைட ஒ�ைற� தி�மழபா��
ேகாய����� ெகாைடயாக� ெகா��தி��கி�றா�. ம�ெறா��தி
அ�ம�காேதவ� எ�பவ�. இவ� கீைழ� ச��க ம�ன� �தலா�
இராசராசைன மண�� �தலா� �ேலா���கைன� ெப���
ெகா��தா�.

�தலா� இராசாதிராச� (கி.ப�. 1018-1054)

இராசாதிராச� த� த�ைத�ட� இ�ப�ைத�� ஆ��க�
இைண�தி��� அவ�ைடய அரசியலி� ெபா��ேப�� ஆ��தஆ�சி�
திற��, ேபா��திற�� வா��க� ெப�றி��தா�. இவ�அ�யைண
ஏறிய�டேன சி�கள�தி� ேசாழ�� ஆ�சிைய எதி���� கிள��சிக�
எ��தன. இராசாதிராச� மிக�� க�ைமயான ேபா� நடவ��ைககைள
ேம�ெகா�� இ� கிள��சிக� அைன�ைத�� அ�வ�ேபா�
ஒ��கினா�.
அவ� சி�கள�தி� இைழ�தனவாக� �ற�ெப�� சில ெகா�ைமக�
ேசாழ�� ெச�ேகா�ைம�� இ��ைக வ�ைளவ��தன. சி�களம�ன�
வ��கிரமபா� ேபா�� ��ப�� மா�டா�. அவ�ைடய மண���ைய
இராசாதிராச� ைக�ப�றி� ெகா�டா�. அ� ம�னன� அ�ைனய��
��ைக�� ேசாழ�க� அ���வ��டன�.

ச��க�� ெதா�ைலக� ம���� தைல��கின. ச��க ம�ன�
ேசாேம�வரைன எதி���� ேசாழ�க� இர�டா� �ைற�� ேபா�
ெதா��கேவ��ய நிைலைம ஏ�ப�ட� (கி.ப�.1044-46). ச��க����
�ைண நி�ற ம�ன� பலைரஇராசாதிராச� ேபா�� �றிய��தா�.
க�ப�லிய�� இ��த ச��க ம�ன��
அர�மைன ெயா�ைற அவ� இ���� தைரம�டமா�கினா�.
கலியாண�ர�� ம�ேணா� ம�ணாக மைற�த�. அ�கி��த
மாள�ைகக��, அர�மைனக�� தவ�� ெபா�யாய�ன. இராசாதிராச�
கலியாண�ர�தி� அம��� ‘வ�சயராேச�திர�’ எ�ற வ��� ஒ�ைற
ஏ��
வ �ராப�ேடக� ெச��ெகா�டா�. அவ� கவ��� வ�� தாரா�ர�தி�



ைவ�தி���� �வார பாலக� சிைலய��ேம�, ‘�வ�தி � உைடயா� �
வ�ஜய ராேச�திரேதவ� கலியாண�ர� எ���� ெகா��வ�த�வார
பாலக�’
எ��� ெசா�க� ெபாறி�க�ப���ளன.

ஆனா�, ச��க� ேபா� ெதாட��� நைடெப�� வ�த�.
இராசாதிராச��� அவ�ைடய த�ப� இராேச�திர� ெப���ைணயாக
இ��தா�; ச��க� ேபா�� ேசாழ�� பைடக���� தைலைம
தா�கினா�. ெகா�ப� எ�ற இட�தி� ெகா�� ேபா� ஒ��நிக��த�
(கி.ப�. 1052). ச��க ம�ன� ேசாேம�வர� ேசாழ�� தா��த����
சைள��� ேதா�ேறா� வ��டா�. ேசாழ�க� மாெப�� ெவ�றி
வ �ர�களாக�
திக��தா�க�. ஆனா�, இராசாதிராச� ேபா��கள�தி� ��ப�� வ �ர
மரண� எ�தினா�. ப��கால� க�ெவ��க� அவைன ‘ஆைனேம�
��சிய
ம�ன� எ�� �க�கி�றன. இராசாதிராச� த� மரண�ைத� தாேன
ேத��
த�வ�� ெகா�டா�. த� ��ேனா� ��கி நி��திய ெவ�றி�
ெகா�ைய�
தாழா� உய��தி� ப���கேவ��� எ�ற சீ�ய ேநா�க��ட�அவ�
ெகா�ப��� ேபாைர ேம�ெகா�டா�. இ� ேபா�� ம��ம�றி ேவ� பல
ேபா�கள��� அவ� தாேன ேபா��கள�தி� ேந�� நி��வ �ர� ெசய�க�
���� வ���ளா�. இராசாதிராச� ப�றவ�ய�ேலேய ஈ�ைணய���
ேபா��
ெதாழிலி� வ �ரனாக வ�ள�கினா�. த� த�ைதய�� ஆ�சி�
கால�திேலேய
பல பைகவைர அ�பண�வ���� பைக கைள�� அ�வேமத யாக�ஒ��
இய��வ��தா�. த� ெப�ய த�ைதயா�, த� உட�ப�ற�தா�, த� ம�க�
அைனவ���ேம த� ஆ�சி� ெபா���கைள� பகி���
ெகா��தி��தா�.

இராசாதிராச� �ர�டாதிய�� ப�ற�தவ�. அவ�� க�ைகெகா�ட
ேசாழ�ர�ைதேய தைலநகராக� ெகா����தா�. அவ�ைடய
மைனவ�ய��
ஒ��தி ‘திைரேலா�கிய� உைடயா�’ எ�ற ப�ட� ெபயைர�
ெப�றி��தா�. கலியாண�ர�தி� தா� ேம�ெகா�ட ெவ�றி ந�ரா��
வ��தானவ�சயராேச�திர� எ�ற ெபய�ட� வ �ரராேச�திர வ�ம�,
ஆகவம�ல
�லா�தக�, கலியாண�ர� ெகா�ட ேசாழ� ஆகிய வ���கைள�� த�
ெபய�ட� இைண��� ெகா�டா�. இராசராசன�� ��ேதவ�,
‘அதிகா�க�
பாராச�ய� வா�ேதவ நாராயண�’ எ�பவ�. இவ��� ‘உலகள�த
ேசாழ�
ப�ரம மாராய�’ எ�� ம�ெறா� ெபய�� உ��.



இராசாதிராசன�� மக� இளவரச� இராேச�திர� ெகா�ப� ெவ�றி���
ெப���ைண ���தா�. த� த�ைத இற�த�டேன ேபா��கள�திேலேய
தா� இர�டா� இராேச�திரனாக அவ� ������ ெகா�டா� (கி.ப�.
1052-64). அவ� ேகாலா����ேம� பைடெய���� ெச��ஆ��
ெவ�றி� �� ஒ�ைற நா��னா�. ேசாழ� தா��த�களா� பல�ைற
சீ��ைல�� ேபாய���த ச��க நா� வலி��றி நி�றதாய���, தா�
ேசாழ
ம�ன���� திைற ெச��தி வ�மள���� த� �த�தர�ைத
இழ�கவ��ைல. இ� நிைலைய� க�� ெபாறானா� இர�டா�
இராேச�திர�
ம���� ஒ��ைற ேசாேம�வர�ேம� ேபா� ெதா��தா� (கி.ப�. 1062).
ேசாேம�வரன�� ேபா�வலி�� �ைணவலி�� ெப�கி வ�தன. அஃ�ட�
அவ� கீைழ� ச��க�� அரசியலி�� தைலய��� வ�தா�.
அவ�ைடய
���ைக ஒ��கேவ இராேச�திர� இ� பைடெய��ைப ேம�ெகா�டா�.
இதி� அவ� மாெப�� ெவ�றி�� க�டா�.

இராேச�திர� த� ��த மகனான இராசமேக�திர���இளவர�
ப�ட� ���னா� (கி.ப�. 1059). ஆனா�, இராசமேக�திர�
இளைமய�ேலேய
இ��லைக ந��தா�. அவைனய��� �தலா� வ �ரராேச�திர�இளவர�
ப�ட� எ�தினா�. இர�டா� இராேச�திரன�� ஆ�சி கி.ப�. 1063-�
����ற�. அவ����ப�� அவ� இளவ� �தலா� வ �ரராேச�திர�
அர�
க��� ஏறினா� (கி.ப�. 1063-70).14 ச��கம�ன� ேசாேம�வர� த�
ேபா� �ய�சிகள�� சைள�தான�ல�. அவ�ைடய ைக
ஓ�கி�ெகா�ேட
ேபாய���. �ட� ச�கம� எ�ற ஓ�ட�தி� த�ைன� கள�தி� எதி�
நி���ப� அவ� வ �ரராேச�திரைன அைற�வ� அைழ�தா�.
அவ�ைடய
அைழ�ைப ஏ���ெகா�டவனா� வ �ரராேச�திர�� ேமைல� ச��க
நா���ேம� பைடெய���� ெச�றா�. ேமைல� ச��க��
தா��த��காக அவ� கர�ைதஎ�ற இட�தி� ஒ� தி�க� கா���
ெகா����தா�. அவ� நி�றப�கேம
ேசாேம�வர� தி��பவ��ைல. ஆனா�, அவ� ‘ஓ� ேமைல� கடலி�
ஒள���ெகா�டா�.’ இ� ேகாைழ�தன�ைத� க�� ஏமா�ற��
ெவ�ள���
ெகா�ட வ �ரராேச�திர� ��கப�திைரய�� கைரய��ேம� ெவ�றி�
��
ஒ�ைற நா��வ���, ேசாேம�வரன�� ெகா��பாவ� ஒ�ைற�
க��ய���வ���� த� நா� தி��ப�னா�. ேசாேம�வரேனா மிக�
ெகா�யெதா� கா��ச�வா��ப��� ��கப�திைரய����கி�
த�ெகாைல



ெச��ெகா�டா�.

வ �ரராேச�திர� ேவ�கி��� த� பைடகைள� ெச��தி� ெச��
வ�சயவாடா��� அ�ைமய�� த�ைன எதி��� நி�ற ேமைல�
ச��க�
பைடெயா�ைற �றிய���, ேவ�கிய�� த� ஆ�சிைய
நிைலநா��வ����
க�ைகெகா�ட ேசாழ�ர� தி��ப�னா�. இல�ைகய�� ம���� கிள��சி
ஒ�� �ைக�த�. வ �ரராேச�திர� பைடெயா�ைற அ�� அ��ப�
அ�கிள��சிைய ஒ��கினா�. அவ� தா�� கட� கட�� பைட
ெச��தி�
கடார�ைத ெவ�� (கி.ப�. 1069) த��ட� ந��ற� �����தம�ன�
ஒ�வைன கடார�தி� அ�யைண ேம� ஏ��வ��தா�.

வட�கி� ம���� ேபா� �ழ�க� எ��த�. �தலா�
ேசாேம�வரைனய��� ������ெகா�ட இர�டா� ேசாேம�வர�
(கி.ப�.
1068-76) ேசாழைர எதி���� ேபா�� ேகால�ெகா�டா�. ம����
ஒ��ைற வ �ரராேச�திர� பைட திர��� ெச�றா�. ச��க����
ேசாழ���� இைடேய வ�ைள�த ேபா�� ேசாேம�வர�, வ �ரராேச�திர�
ஆகிய இ�வ�ேம ெவ�றி�� உ�ைம ெகா�டா�ன�. இர�டா�
ேசாேம�வர���� அவ�ைடய த�ப� ஆறா� வ��கிரமாதி�த����
(கி.ப�.
1068-76) இைடேய அர��ைம� �ச�க� ��டன. வ��கிரமாதி�த�
ேசாழ�� பைட� �ைணைய நா�னா�. வ �ரராேச�திரன��
தைலய�����
அ�சி� ேசாேம�வர� த� நா�ைட இர�டாக� ப�கி��ஒ� ப�ைக�
த� த�ப��� அள��தா�. வ��கிரமாதி�த� அர��ைம ெப�ற�ட�
ேசாழ�
�ல�� இளவரசி ஒ��திைய�� மண�தா�.

வ �ரராேச�திர� பல வ���கைள ஏ���ெகா�டா�.
சகல�வனாசிரய�,
ேமதின�வ�லப�, மகாராசாதிராசா, ஆகவம�ல �லகால�, பா��ய
�லா�தக�, இராசாசிரய�, வ�லப வ�லப�, வ �ரேசாழ�, க�கால�
ஆகிய
வ���க�அவ� ெவ�றிகைள எ����கா��கி�றன. தி�ைல�
சி�ற�பல��
நடனமா�� கட�ள�� மண���ைய அண� ெச�ய ‘திைரேலா�கிய சார�’
எ�ற வ�ைல மதி�ப�ற மாண��கமண� ஒ�ைற அவ� வழ�கினா�.15
ேசாழநா�, ெதா�ைட நா�, பா�� நா�, க�கபா� ஆகிய நா�கள��
அவ� பல ப�ரமேதயக�கைள நி�வ�னா�. வ �ரராேச�திர� ெவ�றி
�ழ�க��ட� ேசாழநா� தி��ப�� க�ைகெகா�ட ேசாழ�ர�தி�
எ��ப�ப����த ‘ேசாழ ேகரள மாள�ைக’ய�� அம��� ‘இராேச�திர



ேசாழமாவலி வாணராச�’ எ�ற அ�யைண ேம� ெகா�வ ��றி���
ெவ�றிவ�ழா� ெகா�டா�னா�. அவ� கி.ப�. 1070-� இ��லைக
ந��தா�.
அவ�ைடய மக��, ச��க ம�ன� ஆறா� வ��கிரமாதி�தன��
ைம��ன�மான அதிராேச�திர ேதவ� அர�க��� ஏறினா�.
வ �ரராேச�திரன�� அரசிய�� ஒ��திய�� ெபய� அ��ெமாழி ந�ைக.
அவ�ைடய கால�தி� வ �ரேசாழிய� எ��� தமி� இல�கண��
ஒ�ைற�
��தமி�திர� எ�பா� இய�றினா�. தமி�வள��சி� பண�க�
வ �ரராேச�திர�
கால��� ெதாட��� நைடெப�� வ�தெதன இதனா� அறிகி�ேறா�.

அதிராேச�திர� தா� ������ ெகா�வத�� ���த�
த�ைத�ட� அம��தி��� ஆ�சி நட�தி வ�தா�. அ�யைணஏறிய
ப���
ஒ�மாத காலேம இவ� ஆ�சி ���தா�. வ�சயாலய ேசாழன�� ேந�
பர�பைர இவ�ைடய வாணா�ட� ��வைட�த�.

�தலா� �ேலா���க� (கி.ப�. 1070-1120)

வ �ரராேச�திர� க�கைள ��ய�ட� ேசாழ நா���அர��ைம�
கிள��சிக� சில நைடெப�றன. ஒ� கிள��சிய��ேபா�அதிராேச�திர�
மா�� ேபானா�. இவைனய��� �தலா� �ேலா���க�
ப�ட����
வ�தா�. ைவணவ ைசவ வரலா�கள�� வ�� கி�மிக�ட ேசாழ�
எ�பவ� அதிராேச�திரேன என� சில� ��வ�. ைவணவ சமய
ஆசா�ய�� ஒ�வரான இராமா�சைர நா�ைடவ��� ஓ��யவ��
இவேன
எ�� சில� ��கி�றன�. �தலா� வ �ரராேச�திரேனா அ�றி, �தலா�
�ேலா���கேனா இராமா�சைர ெவ���யவ� எ���
ஐய�ப�கி�றன�.  �தலா� �ேலா���க� இ�வழிய��இராசராச
ேசாழன�� ெகா���
ேபரனாவா�. இராசராசன�� மக� �தலா� இராேச�திரன�� மக�
அ�ம�காேதவ�ய�� மக� இவ�. இவ�ைடய த�ைத கீைழ� ச��க
ம�ன� �தலா� இராசராச�. இவ� ேவ�கி நா��
வ�மலாதி�த����
�தலா� இராசராச ேசாழ� மக� ��தைவ��� ப�ற�தவ�.
�ேலா���க�
உடலி� ெப�மள� ஓ�ய� ேசாழ� �ல� ��தி தா�. ச��க ம�ன�
�தலா� இராசராச� கி.ப�. 1060-� காலமானா�. ப�ற�
ப�தா��க�வைர
இர�டா� இராேச�திர� எ�ற ெபய�� �ேலா���க� ேவ�கி நா�ைட
ஆ�� ெகா����தா�. அ�ப� ஆ��வ�த கால�தி� ப�தா� நா���
��நில ம�ன� சிலைர� ேபா�� ெவ�� அவ�கைள ஒ��கி ைவ�தா�.



ஆறா� வ��கிரமாதி�த�ட�� இவ� ேபா��� ெவ�றி க�டா�.
ேமைல�
ச��க�� ஆதி�க வ��ைவ எதி���� ேபாரா�ய �தலா�
வ �ரராேச�திர���� �ைண நி�� ேவ�கி நா���ேம� ேசாழ��
அரசிய� ெச�வா�� நிைல�� நி�பத�� ேவ��ய உதவ�கைள��
�ேலா���க� ���� வ�தா�.

�ேலா���க� ப�ற�த�டேன க�ைகெகா�ட ேசாழன�� ேதவ�யான
இவ� பா��யா� இவைன� த� இ� ைககளா�� வா�ெய���,
இவ�ைடய உட��றிக� சிலவ�ைற உ�� ேநா�கி இவ� ��ய
�ல����
அரசனாவா� என� �றி மகி��தா� எ�� கலி�க��� பரண� ஆசி�ய�
ெசய�ெகா�டா� ��கி�றா�.16

�தலா� �ேலா���க� ேசாழநா�� அ�யைண ஏறிய சில
ஆ��க��� கால�� ம�ன� யசக�ண� எ�பா� ேவ�கி
நா���ேம�
பைடெய��தா�; ஆனா�, ெவ�றி காணாதவனா�� �ற��கி��
ஓ�வ��டா� (கி.ப�. 1073). �ேலா���க ேசாழ� ������
ெகா�வத��
��� ேசாழ நா��� ஏ�ப�ட கலவர�கள��ேபா� சி�கள நா���
வ�சயபா� (கி.ப�. 1055-1110) எ�பா� ெபால�ன�ைவைய�ைக�ப�றி�
(கி.ப�.
(1070) தாேன சி�கள�� ம�னனாக� ப�ட�க��� ெகா�டா�
(கி.ப�. 1076-7). ெபால�ன�ைவ�� வ�சயராச�ர� எ��மா��� ெபய�
���னா�. அய�நா�� ம�ன�ட� தி�மண உற�கைள
ேம�ெகா�டா�.
க�ேனாசி ம�ன� ஜகதிபாலன�� மக� �லாவதிைய�தா� மண�
����ெகா�டா�. �லாவதிய�� தா� ��ெனா� கால�தி�
ேசாழநா��� சிைறய�ன���� த�ப� ேயா�யவ�. ம���, கலி�க��
இளவரசி தி�ேலாக��த�ைய�� வ�சயபா� மண�தா�. த�த�ைக
மி�ைத
எ�பவைள� பா��நா�� இளவரச� ஒ�வ��� மண� ��வ��தா�.
இவ�ைடய ேபரனான சி�கள ம�ன�, மகாபாரா�கிரம பா� எ�பவ�.

சி�கள� த���ைம எ�திய� ேசாழ�க��� ெப��இழ�� எ��
�ற��யா�. ேசாழநா����� சி�கள� எ�வ�தமான ஊ�பா��
ெச���
நிைலைமய�� இ�ைல. ேசாழ�கள�� ைக உ�நா�� அரசியலி�ஓ�கி
நி��� வைரய�� சி�களவ�க� அவ�கைள ஒ��� இட��ப��த
��யா�.
ஆனா�, எ��ேம பா�� நா�ைட ஒ��கி� த� ஆ�சிய��கீ�
ைவ�தி��க ேவ��ய மிக� ெப�ய ெபா��� ஒ�� உ��எ��



�ேலா���க� ந�� உண�வா�. பா��நா� தைல ��கினா�
ேசாழ��
ஆ�சி�� இ��ைபக� ேந�ட���� எ�ற நிைலைய� ேசாழ ம�ன�
அள�� ைவ�தி��தா�. எனேவ, பா�� நா�ைட�� ேகரள�ைத��
அட�கி� தன�� அ�ைமயா�கி� ெகா��� ெசய�கள��
�ேலா���க�
�ைன��ட� இற�கினா�. அ�வ�� நா�கள��� ப�ேவ�கிள��சிக�
��ெட��தன. அவ�ைற� திற�பட ஒ��கினா�. ஆ�கா��� த�
ஆைணைய நிைறேவ�றி ைவ�பத�ெகன நில�பைடகைள
நி��திைவ�தா�.
ஆனா�, பா�� நா����, ேகரள நா���� வழ�கி�இ���வ�த
ஆ�சி�ைறகள�� இவ� தைலய�டவ��ைல.

�ேலா���க ேசாழ� கடார�ைத�� ெவ�றதாக அவ�ைடய
ெம��கீ��திக� ��கி�றன. ஆனா��, கி.ப�. 1099-�கடார�� ேவ�த�
ஒ�வன�டமி��� இராச வ��யாதர � சாம�த��, அப�மாேனா���க
�சாம�த�� �� வ�தன� என��, அ� ம�னன�� வ���ப�ப�ேய,
�ேலா���க� நாக�ப��ன�தி� நைடெப��வ�த ெபௗ�த
வ�காைரக��
ஏ�ெகனேவ ெகாைடயாக அள��க�ப����த கிராம�ைத இைறய�லி�
கிராமமாக மா�றி�ெகா��தா� என�� அறிகி�ேறா�. அ�கால�தி�
நாக�ப��ன����� ேசாழ �ல வ�லப ப��ன� எ�ெறா� ெபய�
வழ�கிவ�த�. ேம��ற�ப�ட இர�� வ�காைரக��� ‘இராேச�திர�
ெப��ப�ள�’ ெய��� ‘இராசராச� ெப��ப�ள�’ எ��� ெபய�க�
வழ�கின. இராசராச� ெப��ப�ள��� �ைசேல�திர �டாமண�வ�காைர
எ�ெறா� ெபய�� உ��. �ம�திரா�
த�வ�� கிைட���ள ஒ� க�ெவ��� (சக� 1010, கி.ப�. 1088)
திைசயாய�ர��
ஐ����வ� எ�ற வாண�க� ச�க� ஒ�� ேசாழநா��� நைடெப��
வ�ததாக� �றி��� காண�ப�கி�ற�.

ேசாழைர எதி��� ேவணா��� ஒ� கிள��சி ��ெட��த�.
�ேலா���கன�� �க�ெப�ற பைட� தைலவ�க�� ஒ�வனான
நரேலாக
வ �ர� எ�பா� ேவணா��� ேம� பைடெய���� ெச��அ�
கிள��சிைய உட���டேன அட�கிவ��டா� (கி.ப�. 1098).

�ேலா���க� இ��ைற கலி�க�தி�ேம� பைடெய��தா�. ெத�
கலி�கமான� ேவ�கி நா��� மாகாண�கள�� ஒ�றாக� ச��க�
ஆ�சி�� உ�ப����த�. அ��� ெபய�ெதா� கலக� ஏ�ப�ட�.
�ேலா���க� பைடெயா�ைற அ��ப� அ� கலக�ைத அட�கினா�
(கி.ப�.
1096). இர�டா� பைடெய���தா� மிக�� சிற�� வா��த�. அ�



பைடெய��ப��ேபா� �ேலா���க���� கிைட�த மாெப��
ெவ�றிைய�
பாரா��� ெசய�ெகா�டா� எ�ற �லவ� பரண� ஒ�� பா�னா�. அ�
����� கலி�க��� பரண� எ�� ெபய�. ெசா�க����,
ெபா�ளாழ�தி��, ப�ேவ� இல�கிய� �ைவகள���,
ெம��பா�கள���
இைணய�� வ�ள��வ� இ� ��. இர�� அ�க� ெகா���ள
தாழிைச
எ��� ெச��ள�� இ� �� ���� யா�க�ப���ள�. வடகலி�க
ேவ�த� தன��� திைற ெச��த� தவறினா� எ�ற காரண���காக
�தலா� �ேலா���க� ெவ��ெட��� கலி�க�தி�ேம� ேபா�
ெதா��தா� எ�� கலி�க��� பரண� இய��கி�ற�. அ�ேபா�
அரசா�� வ�த வடகலி�க ேவ�த� கலி�க நகர�� அந�தவ�ம�
ேசாடக�க� ஆவா� (கி.ப�. 1078-1150). இவ� ேசாழ நா��இளவரசி
இராச��த� எ�பவள�� மக�.

கா�சிமா நக�� ெத�ேம��� திைசய�� நி�ற ெபா�மாள�ைக�
சி�திரம�டப�தி� உ�ள அ�யைணேம� �ேலா���க�
அம��தி��தா�. அவ�ைடய அரசிக� தியாகவ�லி��,
ஏழிைசவ�லப���
உட� அம��தி��தன�. �ேலா���கன�� ம�ெறா� மைனவ�யான
ம�ரா�தகிய�� ெபய� கலி�க��� பரண�ய�� காண�படவ��ைல.
எனேவ,
கலி�க� ேபா��� ��னேர அவ� காலமாகிவ�����க ேவ���
எ��
ஊகி�கைசேல�திர �டாமண� வ�காைர எ�ெறா� ெபய�� உ��.
�ம�திரா�
த�வ�� கிைட���ள ஒ� க�ெவ��� (சக� 1010, கி.ப�. 1088)
திைசயாய�ர��
ஐ����வ� எ�ற வாண�க� ச�க� ஒ�� ேசாழநா��� நைடெப��
வ�ததாக� �றி��� காண�ப�கி�ற�.

ேசாழைர எதி��� ேவணா��� ஒ� கிள��சி ��ெட��த�.
�ேலா���கன�� �க�ெப�ற பைட� தைலவ�க�� ஒ�வனான
நரேலாக
வ �ர� எ�பா� ேவணா��� ேம� பைடெய���� ெச��அ�
கிள��சிைய உட���டேன அட�கிவ��டா� (கி.ப�. 1098).

�ேலா���க� இ��ைற கலி�க�தி�ேம� பைடெய��தா�. ெத�
கலி�கமான� ேவ�கி நா��� மாகாண�கள�� ஒ�றாக� ச��க�
ஆ�சி�� உ�ப����த�. அ��� ெபய�ெதா� கலக� ஏ�ப�ட�.
�ேலா���க� பைடெயா�ைற அ��ப� அ� கலக�ைத அட�கினா�
(கி.ப�.
1096). இர�டா� பைடெய���தா� மிக�� சிற�� வா��த�. அ�



பைடெய��ப��ேபா� �ேலா���க���� கிைட�த மாெப��
ெவ�றிைய�
பாரா��� ெசய�ெகா�டா� எ�ற �லவ� பரண� ஒ�� பா�னா�. அ�
����� கலி�க��� பரண� எ�� ெபய�. ெசா�க����,
ெபா�ளாழ�தி��, ப�ேவ� இல�கிய� �ைவகள���,
ெம��பா�கள���
இைணய�� வ�ள��வ� இ� ��. இர�� அ�க� ெகா���ள
தாழிைச
எ��� ெச��ள�� இ� �� ���� யா�க�ப���ள�. வடகலி�க
ேவ�த� தன��� திைற ெச��த� தவறினா� எ�ற காரண���காக
�தலா� �ேலா���க� ெவ��ெட��� கலி�க�தி�ேம� ேபா�
ெதா��தா� எ�� கலி�க��� பரண� இய��கி�ற�. அ�ேபா�
அரசா�� வ�த வடகலி�க ேவ�த� கலி�க நகர�� அந�தவ�ம�
ேசாடக�க� ஆவா� (கி.ப�. 1078-1150). இவ� ேசாழ நா��இளவரசி
இராச��த� எ�பவள�� மக�.

கா�சிமா நக�� ெத�ேம��� திைசய�� நி�ற ெபா�மாள�ைக�
சி�திரம�டப�தி� உ�ள அ�யைணேம� �ேலா���க�
அம��தி��தா�. அவ�ைடய அரசிக� தியாகவ�லி��,
ஏழிைசவ�லப���
உட� அம��தி��தன�. �ேலா���கன�� ம�ெறா� மைனவ�யான
ம�ரா�தகிய�� ெபய� கலி�க��� பரண�ய�� காண�படவ��ைல.
எனேவ,
கலி�க� ேபா��� ��னேர அவ� காலமாகிவ�����க ேவ���
எ��
ஊகி�கேம� பைடெச��தி வ�� இராேம�வர� வைரய��
��ேனறினா�.
ஆ��ைற� ேகாய�� சிைலகைள� ைக�ப�றி ஹேலப�� எ�றஊ���
எ���� ெச�ல �ய�றா�; ஆனா�, அ� �ய�சி ெவ�றி
ெபறவ��ைல.

இ� நிைலய�� ஆறா� வ��கிரமாதி�த� ேவ�கிைய�ைக�ப�றி�
(கி.ப�.
1118) �ேலா���க�ேம� த� பர�பைர வ�ச�ைத� த�����
ெகா�டா�.
அவ�ைடய வாணா� வைரய�� ேவ�கி அவ�ைடய ஆ�சி�� உ�ப�ட
நாடாகேவ இ��� வ�த�. ேசாழ�� ேமலா�சிய�லி��� கீைழ� ச��க
நா�ைட� ப���� ைவ�க ேவ��ெம�பைதேய அவ� வா��ைகய��
�றி�ேகாளாக� ெகா����தா�. அ� ேநா�க� நிைற�ெப�ற��
அவ�ைடய இதய�� அைமதி அைட�த�.

ஆனா�, �ேலா���கன�� மன நிைற� �ைல�த�. அவ�
�ைன���� எ��தா�; ேமைல� ச��க�ேம� பா��தா�.
ேவ�கிைய��,



க�கபா�ய�� சில ப�திகைள�� ம����ெகா�டா�. ேவ�கிைய� த�
நா��� மாகாண�க�� ஒ�றாக மா�றி இைண��� ெகா�டா�.

�ேலா���கன�� பல வ���கைள��, சிற��� ெபய�கைள��
�����தா�. அவ�ைடய ஐ�தா� ஆ�சியா�� வைரய��அவ�
ெபய�
இராேச�திர� எ�ேற வழ�கி வ�த�. இராச ேகச�, பரேகச�, தி��வன
ச�கரவ��தி, ச�வேலாகாசிரய�, வ���வ��தன�, பரா�தக�,
ெப�மான�க�, வ��கிரம ேசாழ�, �லேசகர பா��ய �லா�தக� எ�ற
வ���க� அவ� ெபயைர அண� ெச�தைத� க�ெவ��� ெச�திக�
��கி�றன. வ��தராச பய�கர�, அகள�க�, அபய�, சயதர� எ���
வ���கைள�� அவ� �ைன�தி��தா� எ�� கலி�க��� பரண�
��கி�ற�. �ேலா���க� ��க� தவ���தவ� எ�� சில
க�ெவ��க�
அவைன� பாரா��கி�றன. அவ� ேம�ெகா�� ெச�த அரசிய�
சீ�தி��த�க� யாைவ, எ�த� ��க�கைள அவ� தவ���தவ�எ�ற
வ�ள�க�க� கிைட�கவ��ைல. ேசாழநா� ��வதி�� அவ�கி.ப�.
1086-�
நில அளைவ ஒ�ைற� ெச�� ���தா�. இேத ஆ��� இ�கிலா�தி�
நில�க�, உழவ�� உைடைமக� ஆகியவ�றி� வ��வான கண�கீ�
ஒ��
ெச�ய�ப�ட� �றி�ப�டேவ��ய நிக��சியா��.
�ேலா���க��� ஏ� ஆ�ம�க�� ஒ� ெப���ப�ற�தன�.

ஆ� ம�க�� ேசாடக�க�, ����� ேசாழ�, வ �ரேசாட�, வ��கிரம
ேசாழ� எ�பவ�க� ேவ�கி நா�� ஆ�சி� ெபா��ைப ஏ�� நட�தி
வ�தன�. மக� சி�கள இளவரச� ஒ�வ��� மண���க� ெப�றா�.

க�கா�� அ�ல� க�ைகெகா�ட ேசாழ�ரேம �ேலா���கன��
தைலநகராக� ெதாட��� வ�ள�கிவ�த�. கா�சி�ர�தின���� பல
ஆைணகைள� ப�ற�ப��ப� �ேலா���க��� வழ�கமாக இ��த�.

வ��கிரம ேசாழ� (கி.ப�. 1120-1135)

�தலா� �ேலா���கைன ய��� அவ�ைடய ��த மக�வ��கிரம
ேசாழ� ேசாழநா��� ேபரரசனாக ������ ெகா�டா� (கி.ப�. 1120).
ேமைல� ச��க ம�ன� ஆறா� வ��கிரமாதி�த� கி.ப�. 1126-�
காலமானா�. வ��கிரம� வா��ைப� பய�ப��தி� ெகா�டா�.
ேவ�கிய�� அரைச ேம�� உ�தி�ப��தினா�. க�கபா�ய��ஒ�
ப�தியான ேகாலாைர ம����ெகா�டா�. அவ�ைடய ஆ�சிய�� கி.ப�.
1125ஆ� ஆ�டளவ�� வடஆ��கா�, ெத�னா��கா� மாவ�ட�கள��
ெவ�ள�� ப�ச�� ஏ�ப�� ம�க� அ�ல��றன�.

ேசாழ�� தைலநகரமான க�ைகெகா�ட ேசாழ�ர����
அ�ைமய��



சித�பர� அைம���ள�. அ���ள தி��சி�ற�பல� எ��� நடராச�
ேகாய���� �தலா� பரா�தக� �த� ப��ன��� வ�த ேசாழ�
அைனவ�� அளவ�ற தான�க� அள��� வ���ளன�. வ��கிரம
ேசாழ�� கி.ப�. 1128-� இ�ேகாய����� ெப�யெதா� ந�ெகாைட
வழ�கினா�. நா� ��வதி�� அ��க� ���லா வ�� ந�லெதா�
வழ�க�ைத வ��கிரம� ேம�ெகா����தா�. அவ� ப��ைற
சித�பர�தி�� த�கிய���த���. அவ�ைடய வ���கள��ஒ�றான
‘தியாக ச��திர�’ எ�ப� அவ�ைடய வ�ள�ைமைய��,
ம�ெறா�றான
‘அகள�க�’ எ�ப� அவ� வா��ைக� ��ைமைய�� எ����
கா��கி�றன. சித�பர� நடராச� ேகாய����� பல தி��பண�க�
���தா�. அ� ேகாய�லி� அைம�ப�� பல ��ைமகைள இய�றினா�.
நரேலாக வ �ர� �ேலா���கன�� இ�தி நா�கள�� ெதாட�கிய பல
தி��பண�கைள வ��கிரம ேசாழ� த� கால�தி� ���வ��தா�.
ேகாய�லி�
�றமதி��வ��� வ��கிரம ேசாழ� தி�மாள�ைக எ��
ெபய� வழ�கி வ�கி�ற�. மாடவ �திக�� ஒ�����இவ�ைடய
ெபய�
வழ�கியதாக இ� ேசாழன�� க�ெவ�� ஒ�� ெத�வ��கி�ற�.
வ��கிரம�
தி�வர�க�� அர�கநாத� ேகாய�லி� ஐ�தா� தி����ைற� க��னா�
எ�� ேகாய�ெலா�� ��கி�ற�.

வ��கிரம ேசாழ���� பல ��நில ம�ன�க� திைற ெச��தி
வ�தனெரன வ��கிரம ேசாழ� உலா� ��கி�ற�. �ைர நாயக� எ�கிற
மாதவராய�, ெச�ேகண�� பர�பைரய�னரான ச��வராய�க�,
தி��காள�திய�� அ�ைமய�� அரசா�ட யாதவராய�� ��ேனா�க�
அ� ��நில ம�ன�� சில� ஆவ�.

இர�டா� �ேலா���க� (கி.ப�. 1135-50)

வ��கிரம ேசாழைன ய��� அவ� மக� இர�டா� �ேலா���க�
அ�யைண ஏறினா�. ����� வ�ழா சித�பர�தி� சிற�பாக
நைடெப�ற�.
�ேலா���க� நடராச� ேகாய����� ெப�ய தி��பண�க�ஆ�றினா�.
தி��சி�ற�பல����� ெபா� ேவ��தா�. நடராச� ேகாய�����
ெத�றிய�பல�தி� அைம�க�ப����த ேகாவ��தராச� ெப�மான��
சிைலைய� ெபய��ெத���� கடலி� எறிவ��தா�.

இர�டா� �ேலா���க� கால�தி� நா��� கலக�க�, கிள��சிக�
ஒ��� எழவ��ைல. ைசவ ைவணவ� �ச�க� ம��� தைல��கி
நி�றன.
ெபா�வாக நா��� அைமதி நிலவ��� ; ��நல� ஓ�கி��. இவ�
கால�தி� ேச�கிழா�� ஒ�ட���த�� வா��தி��தன�. இவ�ைடய



ஆ�சி கி.ப�. 1150-� ����ற�.

இர�டா� இராசராச� (கி.ப�. 1146-1173)

இர�டா� �ேலா���கன�� வாணா� ��வத�� நா�கா��க��
��ேப அவ�ைடய மக� இர�டா� இராசராச� ஆ�சி�ெபா���கைள
ஏ�� நட�தி வ�தா�. அவ� நா��ய க�ெவ��க� கி.ப�. 1146 ஆ�
ஆ�� �த�ெகா�ேட காண�ப�கி�றன. அவ�ட� அ�யைணய��
அம��தி��தவ� அவன����ைடயா� எ�ற அரசியாவா�.
அவைளய�றி� �வன���ைடயா�, தரண����ைடயா�,
உல�ைட��
ேகா�கிழா� எ�� இராசராச��� ேவ� ��� மைனவ�ய����.
அவ�
��தமி��தைலவ� எ��� வ��� ஒ�ைற��ைன�தி��தா�. தமி�
வள��சி�� அவ� ஆ�றிய பண�கள�� சிற�ைப
இ� வ��� எ����கா��கி�ற�.

இர�டா� இராசராச� ஆ�சி� கால�தி� இ�தியா��கள�� ம�திய
ஆ�சி��, மாகாண ஆ�சி�� தள��சி�றலாய�ன. ��நில ம�ன�க�
ேசாழன�� ேமலா�சிய�ன���� ந�வ� ெதாட�கின�. கிராம��ஆ�சி
�ைறக��, ஊ� வா�ய�க�� எ�வ�தமான மா�த�க����
உ�படவ��ைலயாய���, ம�திய அரசா�க�தி� க���பா��
ேகா��ைற�� �தலா� இராசராச� கால�தி� ெப�றி��த
உ�திைய��
ஒ��� �ைறைய�� இழ��வ��டன.

இராசராசன�� ஆ�சி கி.ப�. 1173ஆ� ஆ��ட� ����ற�.
அவ����ப�� இர�டா� இராசாதிராச� ப�டேம�றா�. இவ�
இர�டா�
இராசராசன�� மக� அ�ல� ; வ��கிர ேசாழ�ைடய ெப�
வய����ேபர�க�� ஒ�வனாவ�.

இர�டா� இராசாதிராச� (கி.ப�. 1163-1179)

இர�டா� இராசராச� கால�திேலேய பா�� நா���உ�நா���
ேபா� ஒ�� ��ட�. பரா�கிரம பா��ய� எ�பவ���லேசகர
பா��ய� எ�பவ�� அர��ைமைய நா�ன�. பரா�கிரம பா��ய�
எ�பவ� சி�கள ம�ன� பரா�கிரமபா�வ�� பைட��ைண�காக
வ��ண�ப� அ��ப�ய���தா�. கால�தி� பைடக� வ��அவ���
உதவவ��ைல. அத��� �லேசகர பா��ய� பரா�கிரம
பா��யைன��
அவ�ைடய ���ப�தின� சிலைர�� ெகா�� ம�ைரைய�
ைக�ப�றினா�.



சி�கள�பைட இல�கா�ர� எ�பவ� தைலைமய�� ம�ைரைய
அைட�த�.
ம�ைர��� �ைழ�� இ� பைட�தைலவ� பல இட�கைள��
அழி�தா�.
பரா�கிரம பா��ய� மக� வ �ரபா��யைன அ�யைண ஏ�றினா�.
ஆனா�, ேசாழ�� �ைணைய நா�ய �லேசகர��� ந�கால� ப�ற�த�.
ேசாழ�க� அவைன ம���� பா�� நா�� ம�னனாக �����ன�.
அஃ�ட� அைமயாம� ேசாழ�க� சி�கள�தி�ேம� பைடெய����
ெச�றன�. ச�த��பவாதியான பரா�கிரமபா� எ�பா� �லேசகர
பா��ய�ட� ந��ற� ஏ�ப��தி�ெகா�டா�. �லேசகர�, ேசாழ�
தன��� ெச�த ந�றிைய� ெகா�� அவ�கைளேய எதி��கலானா�.
ேசாழ�க� அரசிய� ���சிய�� பா��ய��� எ�வைகய���
ப��ப�டவ�க� அ�ல�. அவ�க� வ �ர
பா��ய�ட� உற� ��� அவைன� பா�� நா�� அ�யைணய��
ஏ�றி
ைவ�தன�. ேசாழ�, பா��ய�, சி�களவ� இ� ��� நா��
ம�ன�க��
வ�ைளயா�ய அரசிய� �தா�ட� இர�டா� இராசராச� ஆ�சி���
ப�ற�
கி.ப�. 1179 வைரய�� ெதாட��� நைடெப�� வ�த�.

��றா� �ேலா���க� (கி.ப�. 1178-1216)

இர�டா� இராசாதிராசன�� வ���ப�ப�ேய அவ���� ப�ற�
��றா� �ேலா���க� அர�க��� ஏறினா�. ��றா�
�ேலா���க�
ேசாழ�ேபரரச�கள�� ேநரான பர�பைரய�� வ�தவன�ல�. இவ����
இர�டா� இராசாதிராச���� எ�த வைகயான உற� எ�ப�
வ�ள�கவ��ைல. ��றா� �ேலா���க� ப�டேம�ற�டேன
வ �ரபா��ய�
ம���� சி�களவ�ட� அரசிய� ���சிகள�� இற�கி� ேசாழைர
எதி��கலானா�. �ேலா���க� வ �ரபா��யைன� கவ�����
�லேசகர
பா��யன�� உறவ�னனான வ��கிரம பா��ய���� ப�ட�
���வ��தா�
(கி.ப�. 1182). ேகரள ம�னன�� �ைணெகா�� வ �ரபா��ய�ம����
அரசிய� கிள��சிகள�� இற�கினா�. ஆனா�, �ேலா���க�அவைன
�றிய��தா�. வ �ரபா��ய� ெகா�ல�தி� அைட�கல� ���தா�.
வழ�க�ேபா� சி�கள�� இ�கிள��சிய�� தைலய��ட�. என���,
ேசாழ��
பைடவலி�� அ� அ�பண�ய ேவ��ய தாய���. என���, சி�கள
ம�ன�
நிகச�கம�ல� இ��ைற பா�� நா���ேம� பைடெய���வ��



இராேம�வர�ைத� ைக�ப�றினாெனன� சி�கள�� வரலா�க�
��கி�றன.

�ேலா���க� கி.ப�. 1190-94 ஆ��கள�� பல�ைறெகா��
நா���ேம� பைடெய���� கிள��சிகைள ஒ��கி� ேசாழ� ேபரரசி�
ேமலா�சிைய நிைலநா�ட ேவ��ய நிைலைம ஏ�ப�ட�.
வடஆ��கா����� ெந������ இைடய��ட நா� ெத����
ேசாட��
ஆ�சிய�� இ��� வ�த�. கா�சி�ர�� அவ�க� ைகவச�திேலேய
இ��த�. ேசாழ���� ெத���� ேசாட���மிைடேய ந��ற�
ெபா��திய���த�. என���, �ேலா���க� அவ�கள�டமி���
கா�சிைய�
ைக�ப�றி� ெகா�டா� (கி.ப�. 1196).

இ� சமய�தி� சடாவ�ம� �லேசகர� பா�� நா�ைடஆ��
ெகா����தா�. இவ� வ��கிரம பா��யன�� மக� ேபா��. இவ�
ேசாழ�� ேமலா�சிைய எதி���� கிள��சி ெச�தா�. �ேலா���க�
ெப�� பைடெயா�ைற�பா�� நா���ேம� ஏவ�, அ� நா��� பல
இட�கைள அழி�தா�.
ம�ைரய�� எ��ப�ப����த ����� வ�ழா ம�டப�ைதஇ���
நிரவ�னா�. சடாவ�ம� ப�ேதா�வ� யைட�தா�. என���, ேசாழ�
பா��
நா�� ஆ�சிைய அவன�டேம ஒ�பைட�தா� (கி.ப�. 1205).

�ேலா���க� ஆ�திர நா��� ேம�� ஒ��ைற பைடெய��க
ேவ��ய���த� (கி.ப�. 1208).

பா��ய�க� ேசாழைர எதி���� ெச��வ�த கிள��சிக�ஓ��
காணவ��ைல. சடாவ�ம� ��தரபா��யைன ய��� அவ�த�ப�
�தலா�
மாறவ�ம� ��தர பா��ய� அ�யைணேயறி இ��தா�. ேசாழ��
ேமலா�சி�� இ�தி ஒ�ைற� கா�� �ய�சிய�� அவ�
�����ட�
இற�கினா�. ேசாழ நா���ேம� பைடெய���� ேபா�� ெவ�றி
க�டா�. �ேலா���க� ேதா�வ���றா�. ேசாழ�க���� த�க
கால�தி�
ேபாசள�கள�� பைட��ைண கிைட�த�. எனேவ, ��தர பா��ய�தா�
ெப�ற ெவ�றிய�� பய� ��வைத�� ����� வா��ைப�
ெப�றில�.

�ேலா���க� ேபரா�ற��, ��ணறி��, அரசிய����சி�
திற��
வா��க� ெப�றவ�. அவ�ைடய ஆ�சி� கால� ��வ��
பா��ய��



பைகைய� ேத���� த� வலிைய� ெப��கி� ெகா��வதிேலேய
கழி�த�.
‘ம�ைர�� பா��ய� ���தைல�� ெகா�ட�ள�ய’ எ�ற வ���
ஒ�ைற� த� ேப�ட� இைண��� ெகா�டா�. தன��� திைற
ெச��திவ�த ம�ன�க� த�ைன ம�றாதவா� அவ�கைள ஒ��கி
வ�தானாய���, ெத���� ேசாட�க�, பாண�க�, ச��வராய�க�,
காடவ�க�, மைலயமா�க�, அதிகமா�க� ஆகிய ��நில ம�ன�க�
ப��ப�யாக� த� அரசாதி�க�ைத வள��� வ�தன�. ேசாழர� ேபரரசி�
ஆ�சி�� தள��சி��� வ�த�.

��றா� �ேல���க� கால�தி�� க�ைகெகா�ட ேசாழ�ரேம
ேசாழ� ேபரரசி� தைலநகரமாக� ெதாட��� ெசய�ப�� வ�த�. ேசாழ
நா��� இர�டா��� கால� (கி.ப�. 1201-2) ெகா�� ப�ச� ஒ��
ஏ�ப��� ��ம�க� அவதி��றன�. ப�ச நிவாரண� பண�க� பல
அரசா�க�தி� சா�ப�� ேம�ெகா�ள�ப�டன. தன��ப�டவ�க��
நிவாரண� பண�ய�� ப�� ெகா�டன�.    த�ைச� ெப��ைடயா�
ேகாய�ைல� ேபால��, க�ைக ெகா�ட
ேசாழ���ர�ேபால�� ��றா� �ேலா���க� ��பேகாண����
அ�ைமய���ள தி��வன� எ��� ஊ�� அழ��, அைம���
வா��த
சிவ�ேகாய�� ஒ�ைற எ��ப�னா�. அவ�ைடய கைல�திற����,
சிவ
ப�தி���, இதய வ������ அழியா� சி�னமாக உய��� நி��
வ�கி�ற� அ�ேகாய��.

��றா� இராசராச� (கி.ப�. 1216-1246)

�ேலா���கைனய��� ��றா� இராசராச� ������
ெகா�டா�.
இ�வ��வ�� எ� �ைற� ேகள�� எ�� வ�ள�கவ��ைல. ஒ�ேவைள
இராசராச� �ேலா���கன�� மகனாக�� இ��க����. இராசராச�
அ�யைணய�� அம��த�டேன அரசிய� �ழிக� இவைன வ���க�
கா���ெகா����தன. பா��ய�� ெச�வா�� உய���ெகா�ேட
ேபாய���. ேபாசள�, காடவ�க�, ெத���� ேசாட�க� ஆகியவ�க�
ஒ��ற� இராசராச�ேம� பாய� கால�க�தி வ�தன�. பா��ய�ட�
ேசாழ� ேம�ெகா����த சமாதான உட�ப��ைகைய இராசராச�
ம�றினா�. உடேன பா��ய�க� ேசாழ நா���ேம� பைடெய���வ��
தைலநகைர� ைக�ப�றி� ெகா�டன�. இராசராச� நா�ைட�ைகவ���
ஓ�னா�. காடவராய� ேகா�ெப��சி�க� எ�பா� அவைன� தா�கி�
சிைறய��டா� (கி.ப�. 1231)

ேம�கி� ேபாசள�கள�� ைக�� ஓ�கி வ�த�. அரசிய�
ெச�வா�கி��, ���சிய���, பைடவலிய��� அவ�க� ேம�ப��
வ�தன�.



ேபாசள ம�ன� இர�டா� வ�லாள� (கி.ப�. 1173-1220) எ�பவ� ேசாழ
நா�� இளவரசி ஒ��திைய மண� ���தி��தா�. அவ�வய����
ப��ைள இர�டா� நரசி�ம� ேசாழ� ேபரரச� இராசராசைன�
சிைறய���
ைவ�த ேகா�ெப��சி�கன�� ெந��ர�ைத� க�� ெவ��டா�.
இராசராச� ேச�தம�கல�தி� சிைறெச�ய�ப����தா�.
ேகா�ெப��சி�க� ேசாழ நா��� பல இட�கள��� த� பைடகைள
ஏவ�� ேகாய��கைள�� இ��� நிரவ�னா�. இர�டா� நரசி�ம�த�
தைலநகரமான �வாரச��திர�ைத வ���� �ற�ப�� வ��,
தி�வர�க���� அ�ைமய�� உ�ள பா���� த��நி��தினா� ;
தி�வர�க�ைத��, கா�சி�ர�ைத�� ைக�ப�றினா�; த�
பைட�தைலவ�
இ�வைர� ேகா�ெப��சி�க�ேம� ெச��திவ��� இராேம�வர�
ெச��
அ�� ெவ�றி� �� ஒ�ைற நா��னா� (கி.ப�. 1231-2). பைட�
தைலவ�களான அ�ப�ணா�� ச��திர

ேகாப�யா�� இராசராச ேசாழைன� சிைறய�ன���� வ��வ����
ேகா�ெப��சி�க���� �ைணயாக வ�தவனான சி�கள��
இளவரச�
ஒ�வைன�� ெகா�றன�. ேசாழநா�ைட� காடவன�டமி��� ம���
நிைலநி��தின த� ெப�ைமைய� பாரா��� ெகா��� வைகய��
நரசி�ம� ‘ேசாழ ரா�சிய ப�ரதி�டாபனாசா�ய�’ எ�ெறா� வ��ைத�
�ைன�தா�. அவ� பா�� நா�ைட� தா�கி� பா�� ம�னைன
அ�பண�ய ைவ�� அவன�ட� திைற கவ��தா�. என���, அவ�ட�
தி�மண� ெதாட��க� ேம�ெகா�டா�. இய�பாகேவ பா��ய-ேபாசள
உற�க� வ���றன. ேபாசள���� கீ�� ப�டெதா� நிைல���
ேசாழ�
இ��� வரலானா�க�. ேசாழ�� ேமலா�சி தள���ற�டேன ேசாழ�
ேபரர���� திைற ெச��தி வ�த நா�க� யா�� �த�தர� ெப���
ெகா�டன. பா��ய�� உறைவ�� ேசாழ�� பண�ைவ�� ெப�ற
ேபாசள
ம�ன���� தமிழக�தி� ெச���� ெச�வா��� அ�வைரய��
காண�படாத அள� உய��� வ�தன. இர�டா� நரசி�மன��மக�
(கி.ப�.1234-63) தமிழக�திேலேய, தி��சிரா�ப�ள�ையய��த
க�ண���
த�கி� ேசாழ�� ஆ�சிய�� அ��க� தைலய���� த�அரசிய�
ஆதி�க�ைத� ெப��கி� ெகா��� �ய�சிய�� ஈ�ப���
ெகா����தா�. இ� நிைலய�� ��றா� இராசராசன��வாணா�
����ற� ; ��றா� இராேச�திரன�� ஆ�சி ெதாட�கி��.

��றா� இராேச�திர� (கி.ப�. 1246- 1279)



��றா� இராேச�திர� த� ெச�வா�ைக ம���� உய��தி�
ெகா��� ெபா���� ெத���� ேசாட�� �ைணைய நா�னா�.
பா��ய�� சா�ப�� ேபாசள� பைடபல� வழ�கி வ���இராசராச�
இர�டா� மாறவ�ம� ��தரபா��யைன� ேபா�� �ற�க��
ேசாழ��
தா���ற ெகா�ைய நிமி��தி நா��னா�. இ� பா��யைனய���
�தலா� சடாவ�ம� ��தரபா��ய� ப�டெம�தினா�. அவ� ஆ�சி
ய�யைணய�� அம��த�டேன நரசி�மைனய���� ேபாசள�
ம�னனான
ேசாேம�வரன�� அரசியலி� மாறா�ட� ஒ�� க�ட�. அவ�
பா��யைர� ைகவ���� ேசாழ�� ந��ற���� தாவ�னா�.
ேசாழ�ேபரர��� வட�கி� ஒ� ெதா�ைல ஏ�ப�ட�. காகத�ய ம�ன�
கணபதி எ�பா� கி.ப�. 1250-� கா�சிைய� ைக�ப�றினா�. சடாவ�ம�
��தரபா��ய���� பழ� ந�வ�� பாலி� வ���த�. அவ� மிக��
ெப�யெதா� பைட திர���ெகா�� ேசாழநா��� ேம� பா��தா�.
ேசாேம�வர� ேபா��கள�தி� ��ப��வ �ரமரண� எ�தினா�.
பா��ய� ேசாழ�� பைடகைள �றிய��தா�.
ேகா�ெப��சி�கன�ட� திைற கவ��� அவைன� தன��� கீ��ப�ட
��நில ம�ன�� ஒ�வனா�கினா�. ெவ�றிய�னா� ஊ�க�ப��
அவ�
ேம�� வட�� ேநா�கி� பைட ெச��தி� ெச�றா�. ெத����
ேசாட�ட� ைககல�� அவ�கைள வ ���தினா�. கா�சிைய�
ைக�ப�றிய���த காகத�யைர நகைரவ��� வ�ர��ேயா��னா�. ேம��
வட�ேக ெச�� இ� பா��ய� ெந��ைர�� ைக�ப�றினா�.
இராசராச
ேசாழ��, இராேச�திர ேசாழ�� எ��ப�ய ெவ�றி� ேகா�ைடக�
ச��தன.
ேசாழ� ேபரர� சித��ட� ; பா�� நா����� திைற ெச���மள���
அத� ஆ�க� ��றிவ��ட�.

ேகா�ெப��சி�க� (கி.ப�. 1229-1278)

பா��ய��, ேபாசள��, காகத�ய�� ேம�ெகா�ட அரசிய� �தா�ட
அர�கி� காடவ�ேகா� ேகா�ெப��சி�கன�� ெபயரான� �ட�வ���
ஒள��கி�ற�. ேசாழ�, பா��ய�, ேபாசள� ஆகியவ�க�
அைனவைர�ேம
ெவ�� வாைக ��யதாக வ���க� பல �ைன�� ெகா�டா�. பா��ய
ம�டல தாபன��ரதார�, சேகளதர ��தர�,
க�ணாடல�ிம���டாக�,
காடக�ல திலக�, ெப�ணானத�நாத� எ�பன அவ��� சிலவா�.

ேகா�ெப��சி�க� ெத�னா��கா� மாவ�ட�
ேச�தம�கல�திலி���
அரசா�டா�. ப�லவ� அ�ல� கா� ெவ��க� பர�பைரய�� தா�



ேதா�றியதாக� ெப�ைம ப�த�றி வ�தா�. ெத�கி� த�சா��
மாவ�ட�
�த� வட�ேக ேகாதாவ� மாவ�ட� வைரய�� இவ�ைடய
க�ெவ��க�
காண�ப�கி�றன.

ேகா�ெப��சி�க���� சித�பர� நடராச�ட� அள�கட�த
அ����. சித�பர� ேகாய�லி� ெத��� ேகா�ர�ைத எ��ப�ய ெப�ைம
இவைனேய சா��. இவ� தன��� பரதம�ல� எ�ற வ���ஒ�ைற
இைண���ெகா�ட� ேந�ைமயானெத�ேற ெகா�ள ேவ��ய�.

இராசராச ேசாழம�ன�கீ�� ��நிலம�னனாக� த� ஆ�சிைய�
ெதாட�கிய ேகா�ெப��சி�க�, அ� ேபரரசைனேய ெத�ளா���
ேபா��
ேதா�வ��ற� ெச�தா� (கி.ப�. 1231). அவைன� ேச�தம�கல�தி�
சிைறய���� ைவ�தா�. ேபாசள நரசி�ம� ேசாழ� சா�ப��
தைலய��டத�ேப�� இராசராசைன� ேகா�ெப��சி�க�
சிைறய�ன���� வ��வ��தா�.
ஆனா�, ம���� ேசாழ� ேபரர���� தைல வண�கினா�. என���, த�
வ�டா�ய�சிைய அவ� ைகவ��டான�ல�. ெபர�ப�� எ���
இட�தி�
ேபாசள�ட� ேபா� ெதா��� அவ�கைள� ேதா�வ��ற� ெச��
அவ�க�ைடய மகள�ைர�� சிைறப����� ெச�றா�. அ�ேபா�� தா�
இைழ�த ெகா�ைமக���� க�வாயாக� பழமைலநாத���� பல
நிவ�த�க� வழ�கினா�.

ேகா�ெப��சி�கன�� வா��ைகய�� வ�தி வ�ைளயா���.
சடாவ�ம�
��தர பா��ய� ேச�தம�கல�ைத ���ைகய���� ைக�ப�றினா�
(கி.ப�.
1255). ேகா�ெப��சி�க� ம���� ேவ�றர� ஒ����அ�ைமயானா�.
பா��ய ம�னன�� வட�க�திய ேபா��ைனக���� த�
பைட��ைணைய�� ந�கினா�.

பா��ய�க�

தமிழக வரலா�றி� மாெப�� தி��ப� ஒ�ைற இ�கால�தி�
கா�கிேறா�. ேசாழ� �ல� தா�கி�ற�; பா��ய� �ல�உய�கி�ற�;
க�ைக ெகா�ட ேசாழ�ர�தி� வள��� ெகா����த ேசாழ��
ெகா�ற�
ம�கி வ��கி�ற�. சடாவ�ம� ��தரபா��ய� பா�� நா��� ேபரர�
ஒ�ைற� ெதாட�கி� ப�ைடய பா��ய� ஏ�றி ைவ��� ெச�ற
�கெழாள�ைய� ���வ��டா�. சடாவ�ம� கி.ப�. 1251-�அ�யைண
ஏறினா�. வ �ர�தி��, ஆ�சி� திறன��� அவ��� இைணஅவேனதா�.



பா�� நா��� ேபரர��� இர�டா� �ைறயாக� தமிழக�தி� ம�ட�ற
ெச�வா�ைக�� சீைர�� ேத�� த�தா�. ேசாழ�� ேபாசள��
அவ�ைடய வ �ர�தி��� ெகா�ற����� தைல வண�கின�. வட�ேக
கி��ைண நதிவைரய�� இவ�ைடய ஆ�சி ஓ�கி நி�ற�.
காடவைர��,
ெத���� ேசாடைர�� ெவ�� ெந���� அவ� ெவ�றி ந�ரா��
வ�ழா
அய��தா�.

இராேச�திர ேசாழன�� வாணாள�� இ�தி��� பா��ய� ேபரர�
அரசிய� வான�� கதிரவ�ேபா� �ட�வ��� ஒள���த�. சீன��
அரப�ய��
த� வரலா�கள�� இ� கால��� பா��ய�� ஆ�க�ைத�
�றி�ப����ளன�. ��றா� இராேச�திர���� ப�� ேசாழநா�
�����
வ�ழா ஒ�ைற� ெகா�டா�� ேப�ைற இழ��வ��ட�. ேசாழ நாடான�
பா��ய நா��ட� இைண�� ஞாய��றி� ஒள�ய�� கல�த
வ�ள�ெகாள�யாக� கைர��வ��ட�.

ேசாழ� கால�தி� தமிழ�� ச�தாய�

ச�க கால�� ம�னைர� ேபாலேவ ேசாழ� ேபரரச�க��தி�மாலி�
அவதார�களாக� க�த�ப�� வ�தன�. நா�� ஆ�சிய��
���ெபா����
அவ�க� ைகய�ேலேய ஒ��கிய���த�. நா��� எ�ைலகள��
வள��சி��
ஏ�றவா� அவ�க�ைடய ெப�ைம�� வ��வைட�� வ�த�. ேசாழ
ம�ன�க� த�ைம� ‘ச�கரவ��திக�’ எ�ேற ெம��கீ��திகள��
ெப�ைம�ப��தி� ெகா�டன�. ம�ன�� இ�வா��ைக
இ�பகரமாக��
பய��ள வைகய��� ஓ��ெகா����த�. அவ�க� ெப�ய
அர�மைனகள�� வா��� வ�தன�. ம�ன���� அவ�ைடய
���ப����� பண� ெச�வத�ெக�� பல ஊழிய�க�
அம��த�ப����தன�. அரச�க��� ெம�கா�பாள�க� பல� ெதா��
���� வ�தன�. பல ெதாழி�கள�� ெப�க�
அம��த�ப����தன�.பா��ய��  ஏ�ற�� வ ���சி��
அர�மைன ந�ரா�� அைறய���, மைட�ப�ள�ய��� ெப��பாலா�
ெப�கேள பண���வ� வழ�கமா� இ��த�. அர�மைன� பண��ெப�
க��� அ� கால�தி� ெபா�வாக ெப�டா��க� என� ெபய�வழ�கி
வ�த�.1 �தலா� இராேச�திரன�� சைமய�கா� ஒ��தி ‘தி�வ�தி��
ெப�டா��’ எ�� �றி�ப�ட�ப���ளா�.2 அக�ைடயா�,3 எ���
ெசா��� மணவா��4 எ��� ெசா��� மைனவ�ைய� �றி��
நி�றன.



இ�ேபா� ெப�டா�� எ��� ெசா� மைனவ� எ��� ெபா�ள��
வழ�கி
வ�கி�ற�.

அர�மைன� பண�யாள��ெகன� தன� வ��திக�� ெத��க��
அைம�தி��தன. அ� வ��திக��� ‘ேவள�’ எ�� ெபய�. அவ���
சில
அப�மான�ஷண ெத��த ேவள�, உ�ய�ெகா�டா� ெத��த
தி�ம�சன�டா� ேவள�, இராசராச ெத��த
பா��� தி�ம�சன�தா� ேவள� எ�பனவா�.5 �றி�ப��டஒ�
பண�ய��
ஈ�ப����த ெதாழிலாள��ெகன� தன� ேவள� ஒ��
ஒ��க�ப����த�.
த�சா��� இ� ேவள�க� யா�� நக�� எ�ைல�� அ�பா�
‘�ற�பா�’
ய�� அைம�க�ப����தன. க�ைகெகா�ட ேசாழ�ர�தி�� ேவள�க�
உ��. ேபா�� சிைறப���க�ப�ட ஆ�க�� ெப�க�ேம
ெப��பா��
ேவள�தி� அம��த�ப�டன�. ேவள�ைத� ேச��தவ�கள�� ெதாழி�
இழிவானதாக� க�த�படவ��ைல.

ேசாழ ம�ன�க� ைசவ சமய�ைத� சா��தவ�க�. ��ஒ�வ�ட�
த��ைச ெபறேவ��� எ�ப� ைசவ சமய� ேகா�பா�க��தைலயாய
ெதா�றா��. ஆகேவ, அரசைவய�� ம�ன�� ���க� சிற�ப�ட�
ெப��
அம��தி��ப� வழ�கமாக இ��த�. �தலா� இராசராச�
க�ெவ��கள���, �தலா� இராேச�திர� க�ெவ��கள��� ஈசான
ப��த�, ச�வசிவ ப��த�, பவன ப�டார� எ�ற ��மா��ெபய�க�
�றி�ப�ட�ப�கி�றன.6 �தலா� �ேலா���க� த��ைடய
�ல��ைவ�
கல��ெகா��, அவ�ைடய உட�பா���ேம� ��ெற���
ச��ேவதி�
ப�ட�க���� ப�ரமேதய� ஒ�ைற� தானமாக வழ�கினா�. சமய�
சா�பான நி�வன�கள�� நி�வாக�ைத ��றா� �ேலா���க�த�
‘�வாமி ேதவ�’ (��) வசேம ஒ�பைட�தி��தா�.

ேசாழேவ�த�க� எ��ப�ய ேகாய��க���� ெப��பா��அ�
ம�னன�� ெபயைரேயா, வ���� ெபய�கள�� ஏேத�� ஒ�ைறேயா
���வ� வழ�கமா� இ��த�. இராசராச� க��ய ேகாய����
இராசராேச�வர� எ���, க�ைக ெகா�ட ேசாழனான இராேச�திர�
எ��ப�ய ேகாய����� க�ைகெகா�ட ேசாழ��ர� எ���ெபய�க�
வழ�கிவ�வ� இ� வழ�க����� சா�றா��. உய��ழ�த ம�ன���
நிைன�� சி�ன�களாக�� சில ேகாய��க� எ��ப�ப�டன. �தலா�
பரா�தக� ெதா�ைடமானா��� ஆதி�திேய�ர� எ�ற ேகாய�ைல� த�



த�ைதய�� ப�ள��பைடயாக எ��ப�னா�. �தலா� இராசராச�
ஆ����
��சிய அ��சய��� ேம�பா�ய�� அ��சிைகய��ர� எ�ற
ேகாய�ைல
எ��ப�னா�. இ�தைகய ேகாய��க� ேம�� பல உள.   ேசாழ ேவ�த��
சிைலக� சில ேகாய��கள�� ைவ�க�ப���ளன.
அவ���� �ைறயான வழிபா�க�� நைடெப�� வ���ளன.
இர�டா�
��தர ேசாழ� பரா�தகன�� மகளான ��தைவ ப�ரா��யா� த�
தா����,
த�ைத��� சிைலக� ைவ�� வ�ழபா� நி�வ�னா�.7

பைடக�

எ�லா� பைடக���� தைலவனாக ம�ன� ெசய�ப��வ�தா�.
ேசாழ�ட� ஆ�ற�மி�க தைர� பைட��, க�ப� பைட��இ��தன. இ�
பைடகள�� ப���க� ஒ�ெவா����� தன��தன�� ெபய�க��வழ�கி
வ�தன. யாைன� பைடக�� �திைர� பைடக��, ேசாழ��
அண�வ���கள�� சிற�ப�ட� ெப�றன. காலா� பைடய�� சிற�ப�ட�
ெப�ற�
ைக�ேகாள� ெப��பைட எ�ப�.8 ைக�ேகாள� எ�ற ெபய�
ெவ�றிைய�
ைக�ெகா��� சிற�த வ �ர� எ�ற ெபா�ள�� வழ�கி வ�த�. அ�
ம��ம�றி அ� ெசா� ஒ� �ல�ைத� �றி�ப��வதாக�� க�ெவ��
கள�லி��� அறிகி�ேறா�. ைக�ேகாள�பைட அ�லாம�
வ��லிகைள��,
வா� வ �ர�கைள�� ெகா�ட பைடக� ேவ� நி�வ� ெப�றி��தன.
வல�ைக இட�ைக எ��� பா�பா�கைள� தமிழக�� வரலா�றி�
�த��த� ேசாழ�� ஆ�சிய��தா� கா�கி�ேறா�. வல�ைக
ேவைள�கார�பைட என அண� ஒ�� சிற����� காண�ப�ட�.
இட�ைக�
பைட எ�� ஒ� ப��� இல�ைகய�� வ��க�ப����ததாக�
ெபால�ன�ைவய�� காண�ெப�� வ�சயபா� எ�ற ம�னன��
க�ெவ��
ஒ�� (கி.ப�. 1065-1120) ெத�வ��கி�ற�. ேவைள�கார�க� எ�பவ�க�
அரச��� அ��க�திேலேய நி�� அவ���� ெதா��ெச�தவ�க�
ஆவா�க�. ம�ன��� வ�ைளய���ய எ�த வைகயான
இ�ன�கைள��,
ஊ�கைள�� ேவைள�கார�க� தாேம ஏ��� ெகா��வா�க�. தம��
எ�தவ�தமான ஊ�பா�� ஏ�படாதவா� கா�கி�ற கட����க�
எ���
ெபா��பட� த� தி���க�� பாட� ஒ�றி� ��க� கட�ைள
அ�ணகி�நாத �வாமிக� ‘ேவைள�கார� ெப�மாேள’ எ��
பாரா��கி�றா�.



�தலா� இராசராச�, �தலா� இராேச�திர� ஆகியவ�க� கால�தி�
��� ைக மகாேசைன எ�� ஒ� பைட��திர�ட� ப����ததாக�
ெத�கி�ற�. இ� பைட ைவணவ ஈ�பா�
உைடயதாக இ��த�. க�னரேதவைன அ� ேதா�ேறாட� ெச�ததா�.
ேம��, அ� கட� கட�� ெச�� ஈழ நா�� மாேதா�ட�ைதஅழி���
பல வ �ர� ெசய�க� ���� ேசாழ ம�ன��� மாெப�� ெவ�றிகைள
ஈ��� த�த�.

ேசாழநா� ��வதி�� ஆ�கா��� பைடக� நி��த�ப����தன.
பைடக� த�கிய���த த��க���� ‘கடக�க�’ எ�� ெபய�. எ�ெத�த
ஊ�கள�� பைடக� த�கிய���தனேவா அ�த ஊ�கள�� இ��த
ேகாய��கள�� பா�கா��� ேகா�ர�கள�� பா�கா���அ� பைடகள��
ைகய�� ஒ�பைட�க�ப����தன.10 பைடக� திர�ட�ப�டவ�த��,
அவ����� பய��சியள��க�ப�ட �ைற�� அறி��ெகா�ள
��யவ��ைல.

ேசாழ ம�ன� ேபா��பைடகள�� அ�பதினாய�ர� யாைனக��
ப�லாய�ர� கண�கான �திைரக�� இ��தன. தமி� ம�க�
இ�ேதாேனசியா, மேலசியா ஆகிய கிழ�கி�திய நா�கள���,
இல�ைகய���
ெப��ெதாைகய�ன� ��ேயறிய���தன�. ப�லவ�க� கால�திலி��ேத
கட��க�பா� உ�ற நா�க�ட� ெதாட�� வள��� வ�த�. ஆகேவ,
ேசாழ�, பா��ய�, ேசர� ஆகிய �வ�ட�� சிற�த க�ப� பைடக�
இ��� வ�தன. ஆனா�, க�ப�கள�� அள��, அைவ க�ட�ப�ட
�ைறக�� இ�னெவன அறிவ��க� ��ய ��கேளா, ஆவண�கேளா
ஒ�ேற�� இ�� கிைட�தில�.

நா�� ஆ�சி��� தைலவ� ம�ன�. அவ� சி�சிலஇட�கள��
அம��� ��ம�கள�� வ��ண�ப�கைள ஏ�� ஆைணகைள�
ப�ற�ப��பா�. அரச� ெமாழி�� ஆைணக� வா�ெமாழியாகேவ
இ����.
அவ����� தி�வா�� ேக�வ�க� எ�� ெபய�. இ�வாைணகைள�
ேக�� உ�யவ�க��� எ��� �ல� அ��ப� ைவ���
ெபா���ைடயவ���� தி�வா��ேக�வ� எ�ேற ெபய�. ேவ�த�
ஆைண
ப�ற��� �ைற��, அ� நிைறேவ�ற�ப�ட �ைற�� �தலா�
இராசராசன�� ெச�ேப�கள�� வ�ள�க�ப���ளன.11 இ�ெச�ேப�க�
இ�ேபா� ஐேரா�பாவ�� �ட� எ��� ஊ�� ெபா��கா�சிசாைலய��
ைவ�க�ப���ளதா� அைவ �ட� ெச�ேப�க� எ���
ெபயராேலேய வழ�கி வ�கி�றன. � வ�சய நா�� ம�ன�
�ளாமண�வ�ம� எ�பவ� தமிழக�தி� நாக�ப��ன�தி� �டாமண�
வ�காைர எ�� ஓ� ஆலய�ைத� ��த பகவா��� எ��ப��த



ெச�திைய��, அ�த ம�னன�� ேவ�� ேகா��கிண�கி� ேசாழ
ம�ன�
அ� ேகாய���� ஆைன ம�கல� எ�ற சி��� ஒ�ைற� தானமாக�
ெகா��த ெச�திைய�� �ட� ப�டய�க� ெத�வ��கி�றன.

ேசாழ ம�ன� வா�ெமாழியாக� ப�ற�ப��த ஆைணைய� ேகா�ட��
அைவய�னரான நா�டா�க�, ப�ரமேதய� கிழவ�க�, ேதவதான��
ஊ�கள�லா�, ப�ள�� ச�த�க�, கண�����, ெவ���ேப�, நகர�க�
ஆகியவ�க� நிைறேவ�றி ைவ�பா�க�க�. நா�டா�� சைபயான
நா��,
ப�ரமேதய�தி� சைப��, ஊ��சைபயான ஊரா�� அரசாைணய��ேம�
ப�ற�ப��த க�டைளகைள ம�திய�த��, கரண�தா�� ஆவண�தி�
எ�தி
ைவ�பா�க�. சைபய�� தைலவ���� தி�வ�க� எ��ெபய�.
சைபய��
��ட�க�� உ��ப�ன� அைனவ�� வ�� நடவ��ைககள��
கல��ெகா�ள ேவ��� எ�ற க���பா� ஒ�� உ��. அ�ப�
வராதவ���� த�ட�ெபா� வ�தி�க�ப�ட�.12 தான� ெச�ய�ப�ட
ஊ�� எ�ைலகைள��, தான�தி� நிப�தைனகைள��
அ�திய��வத�காக
அரசா�க அ�வல�க� நாலவ� அம��த�ப�டன�. ஊரா� த���ய ஆவண
ஓைலய�� ைகெயா�பமிடேவ��ய ெபா��� ம�திய�தைன�
சா��த�. இ�
ம�திய�த���� கரண�தா� எ���, ேவ�ேகாவ� எ��� ேவ�
ெபய�க� உ��.

அரச� த� அைம�சைர��, ஆ�சி� ெபா��ப�� அம��த�ப�ட
தைலைம� ெசயலாளைர�� கல��ெகா��தா� த� ஆைணைய�
ப�ற�ப��பா�. உய�தர� ெசயலாள���� ெப��தன� எ���, கீ��
ப����
ெசயலாள���� சி�தன� எ��� ெபய�.

கிராம�க� அைன��� ம�திய அரசி� உ���களாகேவவ�ள�கின.
பல கிராம�க� ேச��த� ��ற�. ��ற����� ேகா�ட� எ���, நா�
எ��� ெபய���. பல ��ற�க� ேச��த� ஒ� வளநா�. பல வள
நா�க� ேச��த� ஒ� ம�டல� ஆ��. ம�ன��� அ��க�திேலேய
சில நி�வாக அ�வல�க� எ�ேபா��
கா���ெகா����பா�க�. அவ�க��� ‘உட� ��ட�’ எ�� ெபய�.

ந�தி வழ��� ெபா��பான� ஊ�� சைபய�ன�ட��, �ல� ெப�ய
தன�கார�ட�� ஒ�பைட�க�ப����த�. வழ��கைளவ�சா��க��,
த����
வழ�க�� வ�திக�� �ைறக�� வ��க�ப����தன. கரண�தா�



�ைண�ட� ந�திம�ற�க� ெசய�ப��. ஆவண� சா��கைள�
ெகா���,
ப�ற� ��� சா��கைள� ெகா���, தா�தா� ேந�� க�டவ�ைற�
ெகா��� ந�திம�ற�தின� வழ��கைள வ�சா���� த������றின�.
ந�திபதிக� த� ��� வ�சாரைணய�� இ��� வ�த வழ��கள�� தா�
ேந�� க�டவ�ைற� ெகா�ேடா, தா� தன��ப�ட �ைறய��
அறி��ெகா�டவ�ைற� ெகா�ேடா த����� ��வ� இ� கால�திய
இ�திய� சா�சிய� ச�ட���� �ரணா�� எ�ப� இ��� க�த�த�க�.

உடைல�ப�றிய ��ற�க� எ���, உைடைமகைள� ப�றிய
��ற�க�
எ��� இ�ேபா� ெச�ய�ப���ள பா�பா�க� ேசாழ� கால�தி�
காண�படவ��ைல. ��ற�கைள� ெப��பா�� கிராம ந�திம�ற�கேள
வ�சா���� த����� �றின. ��ற�க��� த�டைனயாக�
��றவாள�ய��
உைடைமகைள� பறி�த� ெச�வைத�தா� அைவ �ைறயாக�
ெகா����தன. தி��, ெபா�� ைகெயா�ப�, வ�பசார� ஆகியைவ
ெகா��
��ற�களாக� க�த�ப�டன. இ� ��ற�கைள� ���� த�டைன
ெப�றவ�க� ஊரா�சி அைவகள�� அம�� த�திைய
இழ��வ��வா�க�.

ெத��ேதா ெத�யாமேலா ெச�த சில ��ற�க���� சிைற�
த�டைன
வ�தி�க�ப�வதி�ைல. ��றவாள�க� ேகாய��க��ேகா அ�றி
மட�க��ேகா இ�வள� தான� ெகா��க ேவ��� எ�� த����க�
வழ�க�ப�டன. சில த����க� நம�� வ�ய�ைப யள��க�
��யைவயா��.
ஒ�வ� ஒ� ப�ராமணைன� ெகா��வ��டா�. அ� ��ற���காக
அவைன� சில� எ�ைம� கடாவ�� காலி� ப�ண���வ��டன�.
கடாவ�னா�
அ��� இ��� இ����� அவ� மா�� ேபானா�. அவைன
அ�வா�
ெகா�றவ�க� த� ��ற����� க�வாயாக� தி��ெதா�ட� ெதாைக
எ�ற மட�தி� சிற�� வழிபா� ஒ�� நி�வ ேவ��ெம��ந�திம�ற�
த������றி��.13 ப�ேவ�ைட���ேபான ெச�வ� ேபரைரய�எ�பவ�
ஒ�வைன� ேதவ� எ�பவ� ைக�ப�ைழயா� அ�ெப��
ெகா��வ��டா�.
இவ� அறியாம� ெச�த ��ற����� க�வாயாக� ேகாய����அைர
ந�தா வ�ள�� ைவ��வர ேவ��ெம�� ந�திம�ற� த������றி��.14

ப�ற� நல���காக� த�னல� �ற�� உய��வ��டவ�கள��
வழிவ�ேதா���� உறவ�ன���� நில�க� தானமாக வழ�க�ப�டன.
இ�தைகய தான�க�� ‘உதிர�ப��’ எ�� ெபய�. த�ைன� �ர��வ�த



ம�ெறா�வ��� உ�ற ��ப�ைத� �ைட��� ெபா���� த�ெகாைல
ெச��ெகா�டவ�,15 ேபா�� வ����� ெப�� வ �ர மரண�ைத�
த�வ�யவ�,16 ேகாய�� ம�டப� ஒ�� க�� ���தைத��ன����
த�ேனேய பலியாக� ெகா����ெகா�டவ�,17 ேகாய�� நி�வாகிய��
தவ�கைள� க����� த����� (த��பா���) மா�டவ�18 ஆகிய
வ �ர�கள�� வா��தார�க� உதிர�ப�� வழ�க� ெப�றன�.

ேசாழ� கால�தி� நா�டா�சி �ைறய�� கிராம நி�வாக�����
சிற�ப�ட� ெகா��க�ப�ட�. கிராம�தி� நி�வாக� நா���
அரசா�சி��
அ��பைடயாக அைம�தி��த�. �தலா� பரா�தகன�� உ�தரேம���
க�ெவ�� ஒ��19 இ�த ஆ�சிய�� அைம�ைப��, அ�ெச��த
ேவ��ய ெபா���கைள�� வ�ள��கி�ற�. இ�த �ைறயான� கி.ப�.
800ஆ� ஆ��ேலேய பா�� நா��� ப�ராமண�ைடய கிராம�கள��
ைகயாள�ப�� வ�ததாக� தி�ெந�ேவலி மாவ�ட�தி� மா���
க�ெட��க�ப�ட மாற�சைடயன�� க�ெவ�� ஒ�� ��கி�ற�.20

உ���� வா���வ�த ேவளா� ம�க� ��ெபா��தியஇட����
‘ஊ�’ எ�� ெபய�. அ��� ஆ�சிைய நட�தி வ�த ����� ‘ஊ�’
எ���, ‘ஊரவ�’ எ��� ெபய�. ப�ராமண�� ��ய����க� அகர�,
ப�ரமேதய�, ச��ேவதி
ம�கல� எ�� அைழ�க�ப�டன. அ� ��ய����க���� ‘கிராம�க�’
எ�� ெபய�. கிராம�கள�� ஆ�சிைய நட�தி வ�த ���க���� ‘சைப’
எ�� ெபய�. வண�க� நிைற�தி��த இட���� ‘நகர�’ எ�ற சைப
ஊரா�சி� ெபா��ைப ேம�ெகா����த�. ஒேர இட����ஒ����
ேம�ப�ட சைபக�� ெசய�ப�� வ�ததாக� க�ெவ��கள���ல�
அறிகி�ேறா�. இ�சைபக� அ�லாம� உழ�� ெதாழி�
ேம�ெகா����த
ேவளா� ��க�ைடய ���க� ‘சி�திரேமழி’ எ�ற ெபய��
நைடெப��
வ�தன. அ� �� உ��ப�ன�க� சி�திரேமழி� ெப�ய நா��ன� எ��
அைழ�க� ெப�றன�. இைத�ேபாலேவ �ல�, சமய�, ெபா�ளாதார�
ஆகியவ�ைற� ப�றிய ஒ�கலா�கைள� ேபா�றி� பா�கா��வ�த
ேவ�
சில ���க�� ஊரா�ட� ஒ��ப��� பண�யா�றி வ�தன. ம���,
பலேதச�� வண�க�க� தம��� அைம���ெகா�ட ‘நானாேதசி’
ெய���
‘திைசயாய�ர�� ஐ����வ�’, ‘த�ச�, க�மாள� ஆகியவ�கைள� ேபா�ற
ைகவ� க�மிய� தம��� அைம���ெகா�ட ‘இரதகார�’ ஆகிய
நி�வன�க� �லநல�, வாண�கநல� ஆகியவ����� ெதா��
����வ�தன.

ஊரா�சிக�, கிராம சைபக�, சி�திரேமழிக� ஆகியைவேம�ெகா�ட
ப�ைடய பழ�கவழ�க�க�, அறெவா��க� ��ண�ய� பாவ� எ�ற



சமய� சா���ள ந�ப��ைகக� ஆகியவ�றி� அ��பைடய�ேலேய
ெதாழி�ப�� வ�தன; அவ���ெகன� தன�� ச�ட�க��, வ�திக��
வ��க�படவ��ைல. அ� சைபக� ெச�த வ�சாரைணக��, அைவ
ேம�ெகா�ட ���க�� ஊ�� ��ம�க� அைனவைர��
க���ப��த�
��யன. அ� ���க�� கால�தா��ப��றி உட���ட� நிைறேவ�றி
ைவ�க�ப�டன. ஓர�� ஒ�தைல�� இ� சைபய�� த����கள��
காண��யா�.

உ�தரேம��� க�ெவ��க�21 அ� கால�தி� வழ�கிய கிராம�
சைபகள�� அைம�� �தலியவ�ைற� ப�றிய வ��வான ெச�திகைள�
த�கி�றன. உ�தரேம��� கிராம� ��ப� ெதா�திக�அ�ல�
‘����’களாக� ப���க�ப����த�. இ�����க�ஒ�ெவா���
சைப��� ேத��ெத��பத�கான த�தி�ைடயவ� ஒ�வைர நியமன�
ெச�யேவ���. அ�வா� நியமன� ெச�ய�ப�டவ�க���இ��க
ேவ��ய த�திகளாவன ; அவ�க� �ைற�த அள� கா�ேவலி
நில���காவ�
உ�ைம ெகா����க ேவ���. அவ�க� ��ய���த வ ���மைன
அவ�க��ேக ெசா�தமானதாக இ��கேவ��� ; அவ�க�ைடயவய�
��ப�ைத����� �ைற�தி��க� �டா� ; எ�ப���
ேம�ப����க��டா�. ேம�� அவ�க� ேவத��ட�ெதாட�� ெகா�ட
ம�திர ப�ராமண�கைள� பய��றி��க ேவ��� ; அ�ல��ைற�த
அள�
அைர�கா� ேவலி நில உ�ைம��, ஒ� ேவத�ைதேயா, ஒ�
பா�ய�ைதேயா
ஓ�� திறைன�� ெப�றி��க ேவ���. ஏேத�� ஒ�சைப அ�ல�
வா�ய�திலாவ� ��றா��க� ஒ�வ� உ��ப�னராக இ��தி��தா�
அவ� ம���� உ��ப�னராக நியமன� ெப�� உ�ைமய�ழ�தவ�ஆவா�.
ஏ�ெகனேவ ஒ� ��வ�ேலா, வா�ய�திேலா உ��ப�னராக இ���
ஒ��காக� கண��� கா�ட� தவறியவ�க��, அவ�க�ைடய
��ற�தா�க��, ப�ற�ைடய உ�ைமகைள� பறி���ெகா�டவ�க��,
ஒழி�த ஒ��க�ைடயவ�க�� நியமன� ெபற
உ�ைமய�றவ�களாவா�க�.
����களா� நியமன� ெச�ய�ப�டவ�க� அைனவ�� ���
������
ஒ�வராக ெமா�த� ��ப� உ��ப�ன�கைள� ேத��ெத��பா�க�. இ�
கால�ைத� ேபாலேவ அ� கால�தி�� வா���பதி��ைறஒ��
ப�ராமண�
கிராம�கள�� ைகயாள�ப�ட�. அ��ைற��� ‘�டேவாைல�ைற’
எ��
ெபய�. ���ப�னா� நியமன� ெச�ய�ப�டவ�க� சைப��
உ��ப�னரா��
த�தி�ைடயவ�கள�� ெபய�கைள ஓைல ந���கள�� எ�தி அவ�ைற
ஒ�



�ட����� இ�வா�க�. ப�ற� �ட�ைத ந�றாக� ����வா�க�.
சைப��
எ�தைன உ��ப�ன�க� ேதைவேயா அ�தைன ஓைல ந���கைள
எ����ப� ஒ� சி�வைன ஏ�வா�க�. அவ� �ட�����ைகய���
ெவள�ய�� எ��த ஓைலகள�� காண�ப�� ெபய�ன� உ��ப�னராக�
ேத��ெத��க�ப�டன�.

ேத��ெத��க�ப�ட உ��ப�ன�� ஆ���� அறிவ���
�தி��தவ�களான ப�ன��வ�, ஏ�ெகனேவ ேதா�ட வா�ய�, ஏ�
வா�ய�
ஆகியவ�றி� உ��ப�னராக இ��� அ�பவ� ெப�றி��தவ� களாய��,
ஆ�ைட (ஆ��) வா�ய���� உ��ப�னராக அம��த� ப�வா�க�.
ஏைனேயா�� அ�வ� ஏ� வா�ய�����, ப�ன��வ� ேதா�ட
வா�ய����� நியமன� ெச�ய�ப�வா�க�. ப�சவார வா�ய�, ெபா�
வா�ய�, உதாசீன வா�ய� என ேவ� வா�ய�க��
அைம�க�ப����தன.
மகா சைப��� ெப���றி எ���, வா�ய உ��ப�ன���வா�ய�
ெப�ம�க� எ��� ெபய�. சைபக�� வா�ய�க��, ெபா�வாக�
�ள�த�கைரய��� மர�த�ய��� ��வ� வழ�க�. கிராம�
�ற�ேபா�� நில�க� யா�� இ� சைபகள�� உைடைமயாக
இ��தன. தன��ப�ேடா� நில�கைள�� க�காண���� உ�ைமஇ�
சைபக��� உ��. அரசா�க� ஏ�பா� ெச�த நில வ��பைன, நில
தான�
ேபா�ற உ�ைம மா�ற�க� ஒ��காக ��� ெப�வத��இ� சைபக�
�ைண ��ய ேவ���. நில�கள�� வ�மான�ைத� கண�கி�த�, வ�
வ�கித�கைள அ�திய��த�, வ� த��த�, வ� ெச��த�
தவறியவ�கள��
நில�கைள� ைக�ப�றி வ��� வ��பைன� ெதாைகைய வ� நி�ைவ��
ஈ�க��� ெகா��த� ஆகிய சீ�ய கடைமக� இ� சைபய�ன�ட�
ஒ�பைட�க�ப����தன. ம���, கா�ெகா�� நாடா��த�, த��
நில�கைள உழ���� ெகா��வ�த�, ��ம�கள�� நில��ைமக�,
பாசன
உ�ைமக� ஆகிய ேவளா�ைம உ�ைமகைள அ�திய��த�,
��ம�கள��
வழ��கைள� த����ைவ�த� ஆகிய பண�கைள இ� மகாசைபக�
����வ�தன. நில அளைவகைள ம�திய அரசா�கேம ேம�ெகா�ட�.
என��� நில அளைவய��ேபா� ஆ��� அறி�� ெகா�ள ேவ��ய
நிலவள�, நில�தர� ஆகியவ���� இ� சைபய�� உட�பா�ைடம�திய
அரசா�க� ெப�றாக ேவ���.

ெபா�ைன உைரகா�பத�ெக�ேற தன� வா�ய� ஒ��
அைம�க�ப�ட�. ெபா� வா�ய�தி� உ��ப�ன�க�� �டேவாைல
�ைறய�ேலேய ேத��ெத��க�ப�டன�.22 இ� வா�ய�தி�உ��ப�ன�
ஒ�பதி�ம� அம��� பண����தன�. மாத�ேதா�� ஏழைர ம�சா��



ெபா� இவ�க�� ஊதியமாக அள��க�ப�ட�. வய� கட�தவ�க��
சி�வ�க�� ெபா� வா�ய�தி�� உ��ப�னராக ��யா�. இ�
வா�ய�தி�
உ��ப�னராக அம��த�ப�ட ெப�ம�க� ஒ�பதி�ம��இ�வ�
பைடவ �ர�க�; �வ� ச�கரபா�க� (வாண�ய�க� அ�ல�ெச�க�) ஆவ�.
இ� ெப�ம�க� ஓரவ�சைனய��றி� ��ம�கள�� ெபா�ைன
மா�றறிய�
கடைம�ப�டவ�க�. இவ�க� ஆ�றிய பண�க���� சிலவ�திக�
வ��க�ப����தன. அவ�க� ெபா�ைன உைர��� க�டைள�க�
மிக��
ெப�யதாக இ��க��டா�; ஆண��க�ைலேய அவ�க� உைரக�லாக�
பய�ப��த ேவ���; அ�வ�ேபா� ஆண��க�ைல ஒ�றி எ��த
ெம��
உ�ைடயான� ெபா� �க�ட� ஏ� வா�ய� ெப�ம�கள�ட�
ஒ�பைட�க�பட ேவ���; ெபா� வா�ய� ெப�ம�க� ���
தி�க���
ஒ��ைற ஆ�ைட வா�ய������� நி��, ‘நா�க� எ�க���
இ�ட க�டைளைய ம�றி, உைரகாணவ�த
ெபா�ைன� ைகயா� இ��ேபாமாய��, நா�க� எ�ெற���
பசி�ப�ண�யா�
வ��தி அழிேவாமாக’ எ�� உ�திெமாழி ஒ�� எ����ெகா�ள
ேவ���. ெபா� வா�ய�தி� ெப�ம�க� ஒ�பதி�ம��ஒ�����
��டாக� ெசய�படாம�, அவரவ�க� தன�� தன�யாகேவ ெபா�ைன
உைரக�� வரேவ���. ெபா�ைன மா��� கா�பத�ெகனேவஒ�
தன�
வா�ய� ஒ�ெவா� கிராம�தி�� அைம�க�ப�� அள���அ�
கால�தி�
நா��� ெபா� நடமா�ட� மலி�தி��த� �றி�ப�ட�த�க�.

அரசா�க� ��ம�கள��ேம� வ�தி��வ�த வ�க��, க�டண�க��
பலவைக�ப�டன. அவ��� சில: ஊ�� கழ�� (ஊ�� ெபா�வாக
ைவ�க�ெப�றி��த ஓ� எைடைய� ப�றிய வ�), �மர க�சாண�
(��க�
கட�ள�� ேகாய���காக� ெச��தேவ��ய ஒ� ெபா�வ�),
ம��பா�ட�
(ம�� ப����� உ�ைம��� ெச��த ேவ��ய க�டண�), கீழிைற�
பா�ட� (சி� வ�க�), தசப�த� (�ள� �தலிய ந�� நிைலகைள
ெவ��ேவா� அத� ஆய�க��� ப�தி� ஒ� ப�ைக� ���பதா��),
மாைட� �லி (ெபா�ைன நாணயமாக அ�ச��பத�கான �லி),
வ�ண�க�
�லி (நாணய�கள�� ெபா� மா�ைற�� அளைவ�� ேசாதி���
வ�ண�க���� ெகா��க ேவ��ய க�டண�), ��தாவண�
(அ�நாைளய
வ��பைன வ�), தி�க� ேமைர (மாத�ேதா�� த�ட�ப�டஒ� வ�),



ேவலி�கா� (ஒ� ேவலி நில���� இ�வள� எ��
ெகா��க�படேவ��ய
வ� ; ேவலி� பய� என�� வழ���), நாடா�சி (நா���
நி�வாக���ெகன� த�ட�ப�ட வ� வைக), ஊரா�சி (கிராம
நி�வாக���ெகன� த�ட�ப�ட வ� வைக), வ�� நாழி (கழன����
த�ண�� பா�வத�கான நாழிைகைய� கண�கி��, அத�ப� ெச��த
ேவ��ய த�ண��� க�டணமாக இ��கலா�), ப�டா நாழி அ�ல� �தா
நாழி (வ ��ேதா�� வாய�� நிைலகைள� கண�கி�� நாழி நாழி
ெந�லாக�
த��ய வ� ேபா��), க�ணால� காண� (தி�மண� ெச���ேபா�
ெச��த�ப�ட க�டண�), வ�ணார� பாைற (�ண� ெவ��ேபா�
பய�ப��திய க�பாைறகள��ேம� வ�தி�க�ப�ட ஒ� க�டண�),
�ச�காண� (�யவ�க� ெச��தி வ�த ெதாழி� வ�), ந����லி (த�ண��
வ�), தறி��டைவ அ�ல� தறி� �ைற (தறி ெந�பவ� ெகா��க
ேவ��ய
வ�), தர� அ�ல� தா�பா�ட� (தரக�ேம� வ�தி�க�ப�டவ�),
த�டா�பா�ட� (ெபா�ெகா�ல�க�ேம� வ�தி�க�ப�ட வ�),
ஆ���கிைற
அ�ல� ஆ��வ� (ஆ���ம�� வ�தி�க�ப�ட வ�), ந�லா, ந�ெல��
(கிராம�தி� கா�சி� ெபா�ளாக ைவ�க�ப����த ப�, எ��கள��
வள����ெகன� த�ட�ப�ட வ�க�), நா� காவ� (நா� எ��� ெப��
ப��வ�� காவைல ேம�ெகா��வத�காக ஏ�ப�� ெசல�க���ஈ�
ெச��� ெபா���� த��ய வ�), ஊ�ேபா�� (ஒ� தான�ய�
வ�ைத���
பய�� ெச���ேபா� அத� இைடய�� ேவ� தான�ய� பய��
ெச�வத�கான
வ�; ��ைவ ெந��ட� ப�ைச�பய� வ�ைத�பைத� ேபா�ற�),
வ��ப��
(வ��கிரய ஆவண� பதி���� க�டேவ��ய க�டண�), வாலம�சா�
அ�ல� வால� காண� (வ ��� மைனய�� ந�ள அளவ�� ேம�
வ�தி�க�ப�ட க�டண�), உ�� (��க�), ஓட� �லி (ஓட�க���
ெச��த
ேவ��ய உ�ைம� க�டண�), ம�� பா� (ந�திம�ற�க���� ெச��த
ேவ��ய த�டைன� பண�), மாவ�ைற (அரச���� தன��ப�ட
உ�ைமயான வ�), த�ெய� (ேகாய�லி� த�ேயா�ப� அதி� ேசா�ைற� பலி
��வத�காக� த�ட�ப�ட வ�), ஈழ� ��சி (க� இற��வத���
ெச��தி� ெகா�ள ேவ��ய வ�)- எ�பன.

ஒ�ேவா� ஊ��� சிலவைக நில�க��� வ� வ�ல��அள��ப���.
ஊ� ந�த�, ேகாய��க�, ஏ�க�, ஊ���� ஓ�� வா��கா�க�,
பைற�ேச�, க�மாள� ேச�, ��கா� ஆகியவ���� வ�க� கிைடயா.
அரசா�க�தா� வ�தி�க�ப�ட வ�க�� க�டண�க�� நா�����
ேம�ப�டைவ ேசாழ�, பா��ய� க�ெவ��கள��23 காண�ப�கி�றன.



வ��கிரம ேசாழ� கால�தி� ‘�ர�மா’ (�ரா�மா) எ�ற கிேர�க
நாணய� ��ம�கள�ைடேய ெச��ப�யா�� ெகா����த�. ம�ன��
��ம�க�� ெபா�நல�தி� க��� க���மா� இ���வ�தன�.
ேத�ய
ெபா�ைள �ட�கி ைவ��� பழ�க� அ�கால�தி�� காண�ப�ட�.
என���, ��ம�க� த� வ�வாைய� த� ���ப����ம��ம�றி�
ேகாய��க����, மட�க����, அ�னதான�க����வைரய��றி
வழ�கின�. ேகாய��க� இைறவழிபா�� இட�களாக ம��ம�றி
இ�ன��ற
ம�க���� �கலிட�களாக�� பய�ப�டன. வற�சிய��� ப�ச�தி��
��ம�க���� ேகாய��கள�டமி��� ெபா��தவ� கிைட�த�.
ம�ன�க� தா� த��ய வ�� பண�ைத�� பைகவ�டமி���
கவ���வ�த
ெபா�ைன�� ெபா�ைள�� ம�க�, ேகாய��க� நல��காகேவ
ெசலவ��டன�.

நகர�கள�� ம�க� ெந��கி வா��தன�. கா�சி�ர�, த�சா��,
ம�ைர ேபா�ற நகர�கள�� அ� கால�தி�� ��வள� ெசழி�தி��த�.
ம�திய அரசி� ெச�ேகா�ைமய�� கீ�� ��ம�க� இ�ன�க��
இைட��க�மி�றி அைமதியான வா��ைக வா��� வ�தன�. ப�லவ�
ஆ�சிய�� ேதா�றி வ�த �ல�ப���க� ேசாழ� கால�தி�����
கண�கி� மலி��வ��டன. ம�கள�ைடேய ��� ��� ப���க�
ேதா�றலாய�ன. �ல�க�� வல�ைக� சாதிய�ன� எ���இட�ைக
சாதிய�ன� எ��� ஆ��த ப�ள� ஒ�� �திதாக� ேதா�றி��.
தமி�ம�க�
ச�க�தி� ப�ராமண�� ெச�வா�� ஓ�கி நி�ற�. ச�க கால�
பா��பன�
தமி�ம�க� ஆவ�. அவ�க�ைடய ப�பா�� நாக�க��தமி�ம�க�
வள��� வ�தைவேயயா�. அவ�க� ேபசிய��, �லைம ெப�ற��
தமி�ெமாழிய��தா�. அவ�க� த�ைம� தமிழக�தி� ப�ற��வள��த
தமிழராகேவ எ�ண� வா��தனேர ய�லா�, தா� அயலிட�கள�லி���
��வ�தவ�க� எ�ேறா, அய�ெமாழி ேபசியவ�க� எ�ேறா ஒ�
கால��
க�தியவ�க� அ�ல�. ஆனா�, ப�லவ� கால�தி�� ேசாழ�, பா��ய�
கால�தி�� ம�ன�� அைழ�ப�� ேப�ேலா, தாமாகேவா தமிழக�தி�
அைலயைலயாக வ����ேயறிய ப�ராமண�க� ������ ெபய�கைள�
��டவ�க�; �திய �லத�ம�ைத� கைடப���தவ�க�;
வடெமாழிையய�றி
ேவ� ெமாழிைய வ���பாதவ�க�; வடெமாழிய�� ஏ�ற���� என
ம�ன�ட� பல ச�ைககைள�� ெச�வா�ைக�� ைக�ெகா��
தமி����
��றமாக வ�தவ�க�.

தமிழக�� ேவ�த�க� தமிழக�� அ�தண�ட� எ��ைறபா�கைள�



க�டா�க� எ�ப� வ�ள�கவ��ைல. தமிழக�தி� சமய வள��சி��,
ேவத�
பய��சி��, ஆகம�கள�� வள��சி��, ேகாய�� வழிபா�� பல தர�ப�ட
�ைறகள�� வ��வைடயேவ அவ���� ஏ�றவா� த�ைம�
தி��தியைம���
ெகா��� ஆ�ற�க� தமி�� ப�ராமண�ட� ெப�கவ��ைலேபா��.
ஆனா�, வடவ�� இல�கிய��, சமய� க���க�� ப�பா�க��
தமி�நா��� ெப��ெக���� பாயேவ அவ�ைற வள��பத���,
ேம�ெகா�� பல ��ைமகைள� ெப��கி� ெகா��வத���,
ம�ன�க�
ஆய�ர�கண�கி�அய�நா��� ப�ராமணைர இற��மதி ெச��
ேகாய��கள���, மட�கள���,
க�வ� நி�வன�கள��� அவ�கைள அ��சக�களாக��,
�ேராகித�களாக��,
ேவத பாராயண� ெச�ேவாராக�� ஆ�கா�� அம��தின�. ேவதெநறி
தைழ�ேதா�� வத�காக ம�ன�� ம�க�� �திதாக� �����த
ப�ராமண���� ெபா�ைன��, ெபா�ைள��, ����ைமகைள��
வா�
வழ�கின�. ப�ராமண���� தன� நில�க��, �����கிராம�க��
தானமாக வழ�க�ப�டன. அ� கிராம�க� அ�கிரகார�, அகர�,
ச��ேவதி
ம�கல�, ப�ரமேதய� என� பல ெபய�� வழ�கின. இ� ��ய����க�
அைன��� ப�ராமண�� நி�வாக���ேக வ�ட�ப�டன. அரச�ைடய
ஆைணக� அவ�றி�� ெசய�படா. அ� கிராம�க��� எ�லாவ�தமான
வ�க�, க�டண�க�, கடைமக�, ஆய�க� �தலியவ�றின����
��
வ�ல�� அள��க�ப�டன. ஒ�ெவா� கிராம�தி� உ�ளா�சி���ஒ�
மகா
சைப அைம��� ெகா�� ப�ராமண�க� த�த� கிராம�தி�
நி�வாக����� தாேம ெபா��ேப��� ெகா�டா�க�. ப�ராமண�
தமிழக�
��வ�� பரவ�� ��யம��தா�க�. உள நிைற�ட� ந�வா��ைகய��
நி�� ேவத� ஓதி, இைற�பண� ����, அற� ஓ�ப�, ம�கள�ைடேய
க�வ�யறிைவ�� ஆ�மிக வ�ழி�ைப�� ேதா��வ��பத�காகேவ
ம�ன��
ம�க�� அவ�க��� �ைண நி�றா�க�. ஆனா�, வ�ைளேவா ேவ�
வ�தமாய���. தமி� ம�ன�� தமி�ம�க�� வைரயா�வழ�கிய
வா��ைக
நல�கைள� ெப�ற ப�ராமண�க� தன��� வா���, ம�கள�ைடேய�ல
ேவ�பா�கைள� ெப��கி� தமிழ� அைனவைர�ேம ��திர� எ�ற
இழி�ல�தினராக� க�தி� ேகாய��கள���, மட�கள���, ஏைனய
ெபா�
அற�சாைலகள��� ஒ��கிைவ��வ��டா�க�. ஒ� ேகாய�ைல� க���



�ட����� ெச�வ���� தமிழ� ஒ�வ�, தா� க��ய
ேகாய�லிேலேய
ெதாைலவ�� ஒ��கி நி�க��, ப�ராமண�கள�� ப��ன��� ேகாய��
‘ப�ரசாத�கைள�’ ெபற�� ஒ��� ெகா�� வ��டா�. ேகாய��
க�வைறய��
வடெமாழிய�� ஆரவார ஓைச ஓ�க��, தமி� ஒலி மைறய��
வழ�கா�க�
வ��க�ப�டன. ேதவார ஆசி�ய�க� கால�தி� தமிழ� க�வைற���
ெச��� உ�ைம ெப�றி���� ேசாழ� பா��ய� கால�தி�அ�
��ைமைய அவ�க� இழ�� வ��டா�க�.

ேகாய�லி� பா�கா��� பண���, அற�க�டைளக��
ப�ராமண�ைடேய
ஒ��வ��க�ப�டன. சிவ�ேகாய�� நி�வாகமான�
�லப�ைடயா� எ�ற சைபயா�ட� ஒ�பைட�க�ப�ட�. அ�சைபய��
உ��ப�ன� அைவனவ�� ப�ராமண�களாகேவ இ��தன�. �லப�ைடய
சைபய�ன� ேகாய�� நி�வாக��ட� ேவ� சில நடவ��ைககள���
ஈ�ப�வ� வழ�க�. ‘ெப�மா� �லேசகர ேதவைர� (பா��யம�ன�
தி��வன ச�கரவ��திக� �லேசகர ேதவைர) தி�வ� ெதாழ ம�ைர ஏற�
ேபாைக�� �ம� திரவ�ய� ேவ��னைமய��’ இராமநாத�ர�
மாவ�ட�
தி��ப��� �லப�ைடய�ன� கிராம�தி� தி��தள�யா�ட நாயனா�
ேகாய�லி� ஆய�ர�ெத� ���வ� தி�ம�டப�தி� ��� ேகாய�����
ெசா�தமான சில நில�கள�� பய���� உ�ைமைய இ���ேசாழிய
ந�பழ�
கா��� வ���� ெகா��த ெச�திைய அ� ��� க�ெவ��24 ஒ��
ெத�வ��கி�ற�.

அரசா�க அதிகார��, சமய� ெச�வா��� �வ�ய� ெப�றி����
ைகக� எ��ேம ஓ��தி��பதி�ைல. இ� ப�னா�� வரலா�க�
கா���
ஒ� ேப��ைமயா��. அ�வதிகார�ைத�� ெச�வா�ைக��
ெம�ேம��
ெப��கி� ெகா�ள��, ெப�கினவ�ைற அழியாம� பா�கா���
ெகா�ள�� அ� ைகக� பரபர��� ெகா����ப� இய��. எனேவ,
உைழ�ப��றிேய தானமாக� ெப�ற நில�க�� ஊ�க��, அரசா�க�
ெச�வா���, ேவ�வ� வள���� தன� உ�ைம�� த�மிட�
�வ��க�ெப�ற
ப�ராமண�க� அைவ யா�� எ�கால�� த�மிடேம நிைல�� நி�க��,
ெம�ேம�� வள��� வர��, த� �ல�தி� தைலைம� பதவ� ந����
வர�� பல �ய�சிகைள ேம�ெகா�ளலானா�க�. ம�ன����
ஆதரைவ�� அவ�க� ெப�றன�. ேவ�த�க����, அவ�கைள�
சா��தவ�க���� வமிச�கைள��, ேகா�திர�கைள��,
��திர�கைள��



க�ப���� ெகா��தா�க�. ம�ன�க�� சாதி ஒ��க�ைத
நிைலநா��வேத
த� சீ�ய கடைமயா� என� ��� ெம��கீ��திகைள�
�ைன��ெகா�டன�. ஆ�ய� பழ�கவழ�க�ைத� பாரா������
சா�திர�க�� �ராண�க�� எ��தன. அவ�ைற� ப�ராமண�
பய��வத�ெகன அரச�க� பல க�வ� நி�வன�கைள அைம���
ெகா��தன�.

ஊ�� ெபா�ம�க���� க�வ�� பய��சி யள��க�ப�டதா,
க�வ�யள��க�ப����தா� அத� தர��, அ� பய��ற�ப�ட�ைற��
எ�தைகயன எ�ற ேக�வ�க��� வ�ைட காண ��யவ��ைல.
ஊ�� ெபா�ம�க� ப�ைழயற எ��� அள���� க�வ�யறி�
ெபறவ��ைல
எ�� ஊகி�க ேவ����ள�. அரசாைணகைள��, உைடைம மா��
ஆவண�கைள�� அழிவ��றி� க�லி� ெபாறி��� ெதாழிைல
ேம�ெகா����த க�த�ச�க� ெபாறி�த க�ெவ��கள��
����கண�கான
எ���� ப�ைழகைள� கா�கி�ேறா�. ஒ� சில வ�கைளேய��
ப�ைழய��றி எ��� அ��பைடயான இல�கண அறி� அவ�க�
ெப�றி��கவ��ைல என� ெத�கி�ற�. க�லி� ெபாறி���ப�வாசக�
எ�தி�ெகா��த அரசா�க அ�வல�கேள இல�கண� ப�ைழகைள
அறியாதவ�களா� இ��தனரா, அ�றி� ப�ைழ�ட� ெபாறி�க�ப��
வ��ேபா� அைத� க�காண��� அ�வ�ேபா� தி����வழ�க� அ�
நாள�� இ�ைலயா எ�ெற�லா� ஐய�பா�க� எ�கி�றன. க�����
�ைத��� உய��கைள ���ய சி�ப�க��, ஓவ�ய�க��, க�டட�
கைலஞ�� அ� கால�தி� வா��� வ�தன�. த�ைச�ெப��ைடயா�
ேகாய�ைல� க��ய சி�ப�க��, அ� ேகாய�லி� உ���றாைல�
�வ�கள��ேம� வ�ண ஓவ�ய�கைள� த���� க�க���
வ���தள��த
ஓவ�ய� �லவ�க�� க�வ�யறி� அ�றவ�க� எ�� �ற��யா�; த�
ெதாழி���ப�க� ம��ம�றி அ� ெதாழிலி� பய�ப��த� ப�ட க�
வைகக�, வ�ண� கலைவக�, �ைத� ��� ஆகியைவ ப�றிய
��ணறிைவ�� பைட�தவ�களாகேவ அவ�க� ேதா��கி�றன�.
சிைலகைள� க�லி� வ��க��, வ�வ�கைள அழியாத அழகிய
வ�ண�கள�� த��ட�� ேபா�மான ஆ�க� பய��சி�� அவ�க�
ெப�றவ�களாக ேவ���. மிக� ெப�ய க�பாைறகைள� ேகா�ர�கள��
ேம�� க�டட�கள�� ேம�� ஏ�ற��, ேவ��ய ேகாண�கள��
அவ�ைற� ெச��கியைம�க��, அவ�ைற இைழ�� ெம���ட��
ேதைவயான ெபாறிய�ய� ��ப�� அவ�க� வா��க� ெப�றி��தன�.
இ�த ��ணறிைவ அவ�க� ப�ள�கள�� க�றனரா, ���க�தி�
ெப�றனரா, அ�றி ஆசான�டமி��� ேந��கமாக� ெப�றனரா எ��
அறி��ெகா��வத��� ேபா�மான சா��க� கிைட�கவ��ைல.
சய�ெகா�டா��, ஒ�ட���த��, ேச�கிழா��, க�ப��,
�கேழ�தி��



வா��தி��த கால��� தமி�ம�க� அவ�க�ைடய இல�கிய�
பைட��கைள� பய��� பய�ெப�றனரா, அ�றி அரசைவய�ன� ம���
அவ�ைற� ப��க� ேக�� வ�தனரா, அ�றி� ப�ரமேதய�கள���அைவ
பய�ல�ப�டனவா எ��� தி�டவ�டமாக அறி��ெகா�ள
��யவ��ைல.
ம�ன�க� நி�வ�ய ப�ள�க� யா�� ப�ராமண���ம���

வடெமாழி� பய��சிைய யள��� வ�தன; தமி� இல�கிய இல�கண�
பய��றி
வரவ��ைல. அ� ப�ள�கள�� �ராண�க�, இதிகாச�க�, சிவத�ம�,
ேசாம
சி�தா�த�, இராமா�சபா�ய�, ப�ரபாகர�� ம�மாமிைச, வ�யாகரண�
ஆகிய
வட ெமாழி இல�கிய, இல�கண�கைளேய ப�ராமண�க� பய���
வ�தன�.
வடஆ��கா�� மாவ�ட�தி� ேபா�� தா��காவ�� காம����
(கா�ப��) எ��� கிராம�தி� ேவத� பய��சி� ப�ள� ஒ��
நைடெப�ற�. ெச�க�ப�� மாவ�ட�தி� ஆண��� (ஆ��) எ���
இட�தி� ேவத�, அ�டா�தியாய� (இல�கண�) ஆகியவ�����
‘ப�டவ���திக�’ நி�வ�ப�டன. ெத�னா��கா��� இராசராச ச��ேவதி
ம�கல� (எ�ணாய�ர�) எ��� ஊ�� �தலா� இராேச�திர�
கால�தி�
ேவத ம�மாமிச� ப�ள� ஒ�� நைடெப�� வ�த�. அதி� 340 ப�ராமண
மாணவ�க� பய��சி ெப�� வ�தன�; 14 ஆசி�ய� ேவதா�த� பய��றி
வ�தன�. அவ�க� நா� ஒ���� ஒ� கல� நா�� மர�கா� ெந�
ஊதியமாக� ெப�றா�க�. ேவ� சில ஆசி�ய�க� ெந��ட�ெபா���
ேச��� ஊதியமாக� ெப�றா�க�. ��ைவைய ய����ள
தி��வன�ய���,
தி����டலி��, தி�வாவ��ைறய���, ெப�ேவ����,
தி�ெவா�றி
���� ப�ராமண��காக ேவத வ�யாகரண� ப�ள�க� நைடெப��
வ�தன.
ம�ன�க� தமி� வள��க� தவறினா�க� எ�ற உ�ைமைய
ஒ���ெகா��� வரலா�� ஆசி�ய� சில� ம�ன� அ�பண�ைய�
ெச�யாவ���� ைசவ மட�க� அதி� ஈ�ப����தன எ����வ�.
இ�
������ சா��க� இ�ைல. ைசவ மட�க� தி��பதிக�ஓ�வத���
சில��� வா��பள��தி��க����. ஆனா�, இ� மட�க��
வடெமாழி
வள��சிய�� த� க��ைத� ெச��தி வரவ��ைல எ���ற��யா�.
ேசாழ� கால�தி� எ��த ைசவ, ைவணவ ��க� யா�� வடெமாழி�
கல���ளைவ. இ� மட�க� சமய�ைத வள��தன எ�ப� ம��க
��யாத
உ�ைமேய; ஆனா�, அைவ தமிைழ வள��கவ��ைல. ப�ராமண�



தவசிக���� அநாதி கி�ச�க����, ம���வ�� இல�கண��
க��வ�த
ேவதிய���� மட� ஒ�� வ��கிரம ேசாழ� கால�தி� நி�வ�ப�டதாக
வ��கிரம ேசாழ� கால��� க�ெவ�� ஒ�� (கி.ப�. 1120)25 ��கி�ற�.
இ��� ைசவ மட�க� ப�ராமண���� வடெமாழி மர�க����
அள���வ�� அ��ைண� ச�ைககைள� தமி�� �லவ�க����
தி��ைற
ஓ�வா�க����அள��பதி�ைல எ�ப� அைனவ�� அறி�த
உ�ைமயா��. அ�ைமய��
தமி�மைற ��க�� இட� ெப���ளன.

ப�ராமணைர� ப��ப�றி ேவ� சில �ல�க�� த�தம�ெகன� சில
உ�ைமகைள�� ச�ைககைள�� அரசா�க�திடமி��� பறி���
ெகா�ட���. க�மாள� (க�மாள�),26 ைக�ேகாள�, அக�ப�ய�ஆகிய
�ல�தின���� சில சிற���ைமக� வழ�க�ப�டன.27 அவ�றி�
அ��பைடய�� அவ�க� மா�வ �� க���ெகா��த�, �ைடப���த�,
தம�� ��� ச�� எ�காள� ஊ�வ��த� ேபா�ற வ���கைள��
வலி��
ெப�றா�க�.

இ�ேபா� தமிழ�� ச�க�ைத� ��டா�, உய�� தா�� க�ப����
��நல�கைள ஒ� சில� ைககள�ேலேய �வ���வ�� �ல
ேவ�பா�க�
அ�தைன�� ேசாழ� கால�திேலேய கிைட��வ��டன. ேவளாள�
�தலிேயா�, ெச��மா�க� ம�றவ�கைளவ�ட உய��ேதாெரன��
ப�ராமண��� அ��த ப�ய���ளவெரன�� க�தி வ�தன�.

வல�ைக இட�ைக� �ல�க�

ேசாழ� கால�தி� ஓ�கி வள��த �ல ேவ�பா�கள�� மிக�� த�ய
வ�ைள�க��� களனாக இ��த� வல�ைக-இட�ைக எ���
ப�ளவா��.
இ� வ�� ப��வ�ன���மிைடேய பல க�� �ச�க� ேந����ளன. இ�
�ச�க� ேசாழ� ேபரரசி� கால�தி�� ��ேன ேதா�றி வ�சயநகர���
ேபரரச� கால�தி� ெதாட��� வள��� வ�� ஆ�கிேலய�அரசா�சி
ய���, ப�ெதா�பதா� ��றா��� இ�திய��� நைடெப��வ�தன.
ெச�ற ��றா��� இ� �ச�கள�� காரணமாக� ெச�ைனய��
ெத��கள��
மன�த இர�த� சி�திய���. இ�பதா� ��றா���ெதாட�க�தி�
வல�ைக-இட�ைக ேவ�பா�க� தி�ெரன மைற��வ��டன. இ�ேபா�
ம�க��� அ� ெபய�கள�� ெபா�ேள இ�னெதன வ�ள��வதி�ைல.
இ�த
ேவ�பா�ைட வரலா�� ��கள�� ப�க�கள��றா� வ�ள�க�
கா�கி�றா�க�. ஒ�ப� ��றா��களாக� தமிழ��வா��ைகைய



அைல�கழி��வ�த ச�க�ேக� ஒ�ற� ேதா�ற�� ����
வரலா��
வ�ள�க�காணாத மைறெபா��களாகேவ உ�ளன. வல�ைக-இட�ைக�
�ராண� எ��� ���வ� ஒ�� ம�க�ஸி
எ�பவரா� க��ப���க�ப��� ெச�ைன� பழ� �வ�கள����
நிைலய�தி� ைவ�க�ப���ள�. வல�ைக� ப��வ��
ெதா���ெற���
�ல�க��, இட�ைக� ப��வ�� ெதா���ெற��� �ல�க��
ேச��தி��தன ெவ���, அ� �ல�க�� ெப��பா�ைமயானைவ
கல���
�ல�க� எ��� அ� �வ� ��கி�ற�. க�கா�ேசாழ�வல�ைக-
இட�ைக� பா�பா�ைட� ேதா��வ��தா� எ�� ஒ� வரலா�
��கி�ற�.
ேவ� வரலா�� உ��. ��றா� �ேலா���கன�� நா�பதா�
ஆ���
க�ெவ��28 ஒ�றி�, ��றா� �ேலா���க���� க�கால� எ�ற
ெபய�� வழ�கிலி��த� ெவள��ப�கிற�. ஆகேவ, ��றா�
�ேலா���க� கால�தி�தா� இ� பா�பா� வ��க�ப�ட ெத���
சில�
��வ�. இட�ைக� ப��வ�ன� தா� எ�ப�� ேதா�றின� எ�பைத�
ப�றிய
ெச�தி ஒ�ைற� ��கி�றன�. அஃதாவ�, காசிப�ன�வ� இய�றிவ�த
ேவ�வ��� அர�க�க� பல இைட��கைள இைழ�� வ�தன�. அ�
�ன�வ�� க�டைளய��ப� இட�ைக� ெதா���ெற�� வ��ப�ன�
ஓம���ட�தின���� ேதா�றி ேவ�வ�ைய� பா�கா��வ�தன�.
அவ�க� ேசாழ நா���� வ�� ேச��தன�. அ��தம
ச�கரவ��தியானவ�
காசிபேரா� உடன����, ேவ�வ�ைய வள��� உதவ�ய ேவதியைர�
பாரா�ட வ���ப�னா�. அத�காக அவ�கைள� ப�ல�கி� ஏ�றி�
ெச�றா�. இட�ைக வ��ப�ன� ப�ல�கி� ப���ற� அம���அ�
ப�ராமண�� �ைடகைள�� மிதிய�கைள�� ஏ�தி� ெச�றன�.
ப�ராமண�க� கீேழ இற���ேபா� இட�ைகய�ன� அவ�க���
இட��ற�
நி�� ைகெகா���� தா�கி� ெகா�டா�க�. அதனா� அவ�க���
இட�ைகய�ன� என� ெபய� வழ�கி வரலாய���. அ� ப�ராமண�க� தி�
ெவ�ளைற, பா�ச�, தி�வாசி, தி��ப�ட��, ஊ�ற���, காைர�கா�
ஆகிய
இட�கள�� ��ேயறின�. இட�ைகய�ன� எ�� தம��� ெபய�
வ�தைத��,
தா� ெப�ற வ���கைள�� இவ�க� கா�கள�� இழ��வ��டன�.
ெந��கால� கழி�த ப�ற� இவ�க� வழிவ�தவ�க� த� ப�ற�ைப
யறி�தன�.
ஆகேவ, தம��� ேவ��ைம எைத�� வள����ெகா�ள�
�டாெத���,



த� �ல உ�ைமைய எ���, எ��� நிைல நா��� ெகா�ளேவ���
எ���, தா� நட�� ேபா��ேபா� தம�� ��� �ைட ப���த�, ெகா��
ஊ�த� ஆகிய ெகௗரவ� சி�ன�கைள� த� ப�ற���ைமயாக�
ெகா�ளேவ�� ெம���இட�ைகய�ன� ஒ�ப�த� ஒ�ைற� ெச��
ெகா�டன�. இ� வரலா�
ெவ��க�பைன எ�ேற ேதா��கிற�.

வல�ைகய�னைர� ப�றிய வரலா� ஒ��� கிைட�கவ��ைல.
ம�னன�ட�தி� இ� க�சிய�ன� தம��� ஏ�ப�ட �ச�கைள� ப�றி
�ைறய���ேபா� ஒ� க�சி ம�னன�� வல��ற�தி��, ம�ெறா�
க�சி
அவ�ைடய இட��ற�தி�� நி�ற� மர�. இ��� ந�திம�ற�கள��
ந�திபதி�� எதி�� ��ற� சா��பவ� ஒ� �ற�தி��, ��ற�
சா�ட�ப�டவ� ம��ற�தி�� நி�பைத� காணலா�. ம�னன��
வல��ற�
நி�ற க�சிைய� ேச��த வ��ப�ன��� வல�ைகய�ன� எ���,
இட�ைக��ற� நி�ற க�சி வ��ப�ன��� இட�ைகய�ன� எ��� ெபய�
ஏ�ப����க���� எ�� ஊகி�க ேவ����ள�. கா�சி�ர�தி� இ�
�ைற வழ�கியதாக அறிகி�ேறா�. அதனாேலேய அ� நகர�தி�
வல�ைக-
இட�ைக� ேகாய��, வல�ைக-இட�ைக ம�டப�க�,
வல�ைக-இட�ைக�
ேதவர�யா�க� எ�ற பா�பா� காண�ப�ட� �றி�ப�ட� த�கதா��.

வல�ைக இட�ைக வ��ப�ன�ைடேய பல ெப�� �ச�க�வ�ைள��
வ���ளன எ�பத��� க�ெவ��� சா��க� உள. இ�தைகய கலக�
ஒ�� ஏ�ப�ட ெச�திைய� தி�வர�க�தி� க�ெவ��29 ஒ�றி�
வாய�லாக அறிகி�ேறா�. அ� க�ெவ�� �தலா� �ேலா���க
ேசாழ�ைடய பதிேனாரா� ஆ�சியா��� நா�ட�ப�ட�. வல�ைக
இட�ைக� கலக� அவ�ைடய இர�டா� ஆ�சியா��� நைடெப�ற�
(கி.ப�. 1071). இ� கலக� நைடெப�றேபா� கலக�கார�க� கிராம�ைத�
���
எ��தன�; ேகாய��கைள இ���� த�ள�ன�. அவ�கைள� ெதாட���
ெகா�ைள�கார�க� ேகாய�� சிைலகைள�� ேகாய�� ப�டார�ைத��
�ைறயா�ன�. அவ�க�ைடய ெகா�ைளகள�லி��� சில ெபா��க�
ம��க�ப�டன. அவ�ைற� ேகாய�லி� ைவ��� பா�கா�க
��யவ��ைல.
கிராம�ைத ம���� சீரைம�க��, ம�கைள அ��� ��யம��த��,
இ���ேபான மதி��வ�கைள எ��ப�� ேகாய�ைல� ப��பா����
சிைலகைள ம���� பைழயப�ேய அைம�க�� கிராம� சைபய�ன�
ேகாய��
ப�டார�திலி��� ஐ�ப� கழ��� ெபா� கட� வா�கின�. இராேச�திர
ேசாழ� மாைட�� அைரமா��� �ைறவாகஇ��த� அ� ெபா�.
கட�ேம� இ�ப�� ஐ�� கழ��� ெபா� வ��



ஏறி��. வ���� �த�மாக� ��ய எ�ப�ைத�� ெபா�ன�� ஐ��
கழ��� ெபா� ேகாய�ைல� ���ப��க��, சிைலகைள அைம�க��
ெசலவாய���. மி�தி எ�ப� கழ��� ெபா���� ஈடாகஅ�
சைபயான�
ேகாய�லி� அ�றாட வழிபா���காக� ேகாய�� நில�கைள இைறய�லி
நில�களாக மா�றி� ெகா��த�.

இ� கலக� வ�ைள�த இட� இராசமேக�திர ச��ேவதி ம�கல� எ�ற
ப�ராமண� கிராமமா��. அ� கிராம� நி�த வ�ேநாத வளநா��� கா�தார
நா�ைட� ேச��த�. இ�ேபாைதய பாபநாச�, ந�ன�ல�
தா��கா�க���
அ� கால�தி� நி�த வ�ேநாத வளநா� எ�� ெபய� வழ�கி வ�த�.
நா��� இ� ப�திய�� ஏ�ப�ட �ச�கைள� ப�றிய ெச�திைய�
தி�வர�க� ேகாய�லி�ேம� ெபாறி�� ைவ�தத��� காரண�, அ�
க�ெவ�டான� ெப�யெதா� ேகாய�லி� ெபாறி�க�ப�டா� ந��ட
கால�
அழியாம� இ���� எ�பத�காக�தா� இ��கேவ���. சி�
கிராம�தி�
நா�ட� ெப�� க�ெவ��க� இ�தைகய கலக�கள�னாேலா, ேவ� எ�
காரண�தாேலா எ��� அழி�� மைற�� ேபாக����.

இ� க�ெவ��� ெச�தி ��� வல�ைக இட�ைக� �ச�
நைடெப�றத�� ஆ��தெதா� காரண� ஏேத�� இ��தி��க
ேவ���.
இ�ேற�, ேகாய�ைல இ��� நிர�மள��� அ�கால�����ம�க���
ெந��ர� ஏ�ப��ரா�. இ� �ச� ந��ட காலமாகேவ இ���வ�தி��க
ேவ���. வல�ைக வ��ப�ன�க��� அரசா�க� ெச�வா���,
வா��ைக
வசதிக� வ���க� ேபா�ற நல�க��, சிற��க�� ஏராளமாக
வழ�க�ப�� வ�தன எ�� க�ெவ��� ெச�திக� ��கி�றன.
இட�ைகய�ன�� நிைலைம பல ப�க� தா��ேத இ���வ�த�.
அதனா�
அவ�க� மன� ���கியவ�களா�, வல�ைகய�ன�� ேம� ேபா�
ெதா��தன� என அறிகி�ேறா�. வல�ைகய�ன� ம��ம�றி� ப�ராமண�,
ேவளாள�, வ�ன�ய� ேபா�ற இதர �ல�தின�� இட�ைக வ��ப�ன���
இ�ன�க� வ�ைள�தன�.30 ஆனா�, ெப��பா�� ப�ராமண��
ேவளாள�� இ�ப���கள�� ப��ெகா�ளவ��ைல.

வல�ைகய�ன�, ம�ன�� பைடகள�� சிற�ப�ட� அள��க�
ெப�றி��தன�. வல�ைக� பழ� பைடகள�லா�, ெப��தன��
வல�ைக� பைடக�, அழகிய ேசாழ ெத��த வல�ைக ேவைள�கார�
பைடக�, இராசராச ெத��த ேவைள�கார� பைடக� எ�ற ெபயைர�
தா�கிய பைடக� ேசாழ ம�ன�ட� இ��தன.31 இட�ைகய�னைர�
ப�றிய



தன�� �றி��க� க�ெவ��கள�� காண�ப�வதி�ைல;
வல�ைகய�ன�ட�
ைவ�ேத அவ�கைள� ப�றிய ெச�திக� ெகா��க�ப���ளன. எனேவ,
பைடக�ட� இட�ைகய�ன�� ஏேத�� ஒ� ெதாட��
ெகா����தனேரா
எ�� ஊகி�கேவ����ள�. என���, அவ�க� ெப��பா��
வண�க�களாக��, ெதாழிலாளராக�ேம ப�ைழ�ைப நட�தி வ�தன� என�
ெத�கி�ற�. இ� �க����� சா�� ஒ��� உ�ள�. சி�கள ம�ன�
வ�சயபா�வ�� ெபால�ன�ைவ� க�ெவ��32 ஒ�� ஒ� ெச�திைய�
ெகா���ள�. அவ� �ன�த� சி�னமான ��த பகவான�� ப� ஒ�ைற
ைவ�� அத�ேம� ேகாய�� எ��ப�னா�. அ� ேகாய���� ‘��� ைக
தி�ேவைள�கார� தலதாய� ெப��ப�ள�’ எ�� ெபய� ��� அைத
ேவைள�கார�� பா�கா�ப�� வ���ைவ�தா�. அ� ேவைள�கார�க�
‘மாதா�திர�ேதா���, எ�க��� �தாைதகளா��ள வள�சியைர��
எ�கேளா� ��வ�� நகர�தா� உ�ள��டாைர�� ���..., கல�� ேபசி,
ம�ன�ைடய வ���ப���� ஒ���ெகா��, க�ெவ���வல�ைக,
இட�ைக� சி�தன� ப��ைளக�, தன� வ�க�, மைலயாள�, ப�வார�
ெகா�த� பலகலைன��ள��ட தி�ேவைள� காேரா�’ எ��
ைகெயா�ப��
இ�டா�க�. கலைனெய�றா� ெதாழிலாள�க� எ�� ெபா��.

மாதா�திர�தா�� �தாைதயரான வள�சிய��, மாதா�திர�தா�ட�
இைண��� ேபச�ப�� நகர�தா�� வாண�க� நட�தியவ�க�.
வள�சிய���� நகர�தா���� உ�ள ேவ�பா� எ�னஎன� ெத�ய
வ��ைல. மாதா�திர�தா�� தைலைம அ�ல� �ல அ�வலக�
வட�ேக
ப�ஜ���� அ�ைமய���ள ஐய�ெபாழிலி� அைம�தி��த�.
வள�சிய�க� இ��ல இட�ைத� சா��தவ�க� ஆவ�. எனேவ,
மாதா�திர�தா�� �தாைதய� ‘வள�சிய�’ என� �றி�க�ப���ளன�.
ஐய�ெபாழிைல� தைலைமய�டமாக� ெகா�� நைடெப�ற வாண�க
நி�வன���� ‘நானாேதசி திைசயாய�ர�� ஐ����வ�’ எ��� ெபய�.
மாதா�திர�தா� பைட�தைலைமய�� நி�வாக� ��வாவ�. ஆகேவ, இ�
க�ெவ��� �றி�ப�ட�ப���ள ேவைள�கார�க�
வாண�க� �ைற�ட� ெதாட��ெகா�டவ�க� என ஊகி�க இட���.

ேகாய��கைள� பைடய�ன�ட� பா�கா���காக ஒ�பைட���வழ�க�
அ� நாள�� தமிழக�தி�� இ���வ�ததாக� பல க�ெவ���
ெச�திகள��
�ல� ெத���ெகா��கி�ேறா�. �தலா� �ேலா���க� கால�தி�
ேசர�மாேதவ� ப�தவ�சல� ேகாய���� அள��க�ப�ட சில
அற�கைள�
பா�கா��� ெபா��� ‘���ைக மாேசைன’ எ�ற ெபய��ள பைட
ஒ�றின�ட� ஒ�பைட�க�ப����த�.33 தி�வா��ர�தி� ேகாய���
இ�



ேசைனய�� பா�கா�ப�ேலேய இ���வ�த�.34 த�ைச
மாவ�ட�தி��ள
��ைச எ��மிட�தி� கிைட���ள க�ெவ��35 ஒ��, அ����
ேதவதான நில�கள�� சில ேகாய���ேக உ�ைமயானைவ எ�பைத
உ�தியா��� ெபா���� தி��ல ேவைள�கார� நா�வ� த���ள���
உய�ைர மா����ெகா�டன� எ�ற ெச�திைய� ெத�வ��கி�ற�.
ேகாய��கள��� ேவைள�கார� பண����� வ�தன� எ��இதனா�
அறிகி�ேறா�. பா�� நா��� ெப���ள� எ�ற ஊ��வல�ைக
மகாேசைனய�ன� ��றெமறி�த ப��ைளயா� ேகாய����� சில
நில�கைள
வ��றா�க�. இ� ெப��பைடய�ன�� எ��� ப���க�அட�கிய���தன.36

இ� க�ெவ��� ெச�திகைள யா��� ேநா�கி� ���ைக
மகாேசைன
எ�ப� ��� ப���களாக அைம�க�ப����த ெத���, அவ���
ஒ�றான வல�ைக� ப��� நிைலயான ப��� எ���, இட�ைக எ�ப�
வண�க�கைள�� சில ெதாழிலாள�கைள�� ெகா�ட� எ���,
��றாவ�
ப��� ேகாய�� பண�யாள�கைள� ெகா����தெத��� ஊகி�க
இடேம�ப�கி�ற�.

இட�ைக வ��ப�ன� பலரா�� �����த�ப��வ�தன�. இவ�க�
அ�வ�கால�கள�� ப�ட ��ப�கைள�� அவ�க�ம�� ஏ�ற�ப�ட
வ��
�ைமகைள�� ப�றி� பல க�ெவ��� ெச�திக� ��கி�றன. நிக�லி�
ேசாழ ம�டல�� எ�ப�ெத�� நா�க��, சய�ெகா�ட ேசாழ
ம�டல�தி� நா�ப�ெத�ணாய�ர� �மி��, ெப��பைடவல�ைக
மகாேசைன�� வழ�க�ப�ட இராேச�திர ேசாழ� பதிென� �மி��
உ�ள��ட நா�கள�� ேசாழ வமிச� ேதா�றின நா��தேல
ப��க���� எ�ைமக���� வ� வ�தி�க�ப�டதி�ைலஎ���,
அதனா� அதிகா� �ேவ�த ேவளா� வ�தி�த இ� �திய வ�கைள
அவ�க� ெச��த ேவ��யதி�ைல எ��� கிள��சி ெச�� பதிென�
வ�ஷய�தா�க�� தா� ெகா��கேவ��ய வ� வ�கித�கைள
அ�திய���
��� க��னா�க�.37

வள�சிய� எ�ற வாண�க� ��வ�ைன�ப�றி �தலா�இராேச�திர
ேசாழ� கால�திய கா���� க�ெவ��38 ஒ�� வ��வான ெச�திகைள�
��கி�ற�. வ �ர வள�சிய சமய�ைத� பா�கா�பவ�க�இவ�கேள
எ���,
இவ�க� வா�ேதவ�, க�தழி, வ �ரப�திர� ஆகிய கட�ள�ட��
ேதா�றியவ�க� எ���, ப�டாரகி (���ைக)ைய வழிப�பவ�க�
இவ�க�
எ��� அ� க�ெவ��� ��கி�ற�. இவ�க�� பல ப��வ�ன� உ��.



நா�� திைசகள�� ஆய�ர� வ�ட�க�, பதிென� நகர�க�,
��ப�திர�� ேவள��ர�க�, அ�ப�� நா�� க�ைக�தான�க�
ஆகியவ�றின���� இவ�க� வ�தவ�க�. இவ�க� ��வ�� ெச��க�,
ெச��� ப��ைளக�, கவரவ�க�, க�தழிக�, ப�திரக�க�, கா��ட
�வாமிக�, சி�க�, சி��லி, வல�ைக, வா�ய� ஆகியவ�க��
ேச��தி��தன�. இ�த நானாேதசிக� மய�லா��� (மய�லா���) எ���
இட�தி� ��� ேபசி ஒ� ����� வ�தா�க�. ஐய�ெபாழிலாக இ��த
கா��ைர வ �ர�ப��னமாக மா�றேவ���; எ�லா வ�கள�ன����
அத��
வ�ல�� அள��கேவ��� ; ��வ�ன� ெப��வ�த ஊதிய�ைதஇர����
மட�கா�கேவ���. அ�� �த� உ�வ�ய வா�ட�
வ�த��ேவா�க�,
வ��காக� சிைறப���ேபா�க�, வ� ெகாடாதவ�கைள� ப��ன�
ேபா�ேடா,
அ�ல� ேவ� எ�த வைகய�ேலா ������பவ�க� ஆகியவண�க�க�
இ� நகர�தி� வாழ��டா�. அ�ப� வா�வா�களாய��அவ�க�
வள�சிய�
�ல�தின���� வ�ல�க�ப�வா�க�.

சில சமய� வல�ைகய�ன�, இட�ைகய�ன� ஆகிய இ� வ��ப�ன�ேம
ப�ராமணைர�� ேவளாள�கைள�� எதி���� ேபாராட ேவ��ய
ெந��க�
நிைலைம ஏ�ப�ட���. ஆ��ைற வ�ட�தி� ப�ராமண�க��,
ேவளாள�க�� காண�யா�சி ெகா�டா�ன�. அவ�க��� எதிராக
வல�ைக 98 �ல�க��, வ�தல�ப�� ஊசவா� ஆகிய ஊ�
இட�ைகய�ன��தம��� ஒ��ைம உட�ப��ைக ெயா�ைற� ெச��
ெகா�டா�க�.39
இ� �ட�ப��ைகய�� அ��பைடய�� பரா�தக நா�����ம�களான
வல�ைக 98 �ல�தின�, இட�ைக 98 �ல�தின� ஆகியவ�க� தா�
அரசா�க����� ெகா��க ேவ��ய இராசகர� இைற
�ைறைமைய��,
ேகாய���� அள��க ேவ��ய வ�கைள��, த� த� நில�கள��
தர����
ஏ�றவா� நி�ணய� ெச��ெகா�டன� எ�� ைவகா���
க�ெவ��க�
��கி�றன.40 நில�தி� தர�க� ப��வ�மா� ப���க�ப�டன: ெந�
வய�க�, உழ���� ெகா�� வ�த த��க�, கா�ெகா��
நிலமானைவ,
கைட� � நில�க�, இைற�� நில�க�, வாைழ� ேதா�ட�க�, க����
ேதா�ட�க�, ப�ைக� தா�கி��ள வாைழ க���� ேதா�ட�க�,
ெச�தாமைர ���� ச���க�, ம�ச�, இ�சி, ெவ�காய�, ெவ�ைள�
��� வ�ைள�� ேதா�ட�க�, வ��ண�கா� (க�த��கா�),
�சண��கா�
�தலியைவ வ�ைள�� நில�க�, ெந��� ப��தி, வர� ப��தி, க��,



பன��கடைல, ேகா�ைம, ���ைப ஆகியைவ வ�ைள�� நில�க�,
ஏ�வா�,
தா�க�வா�, ெகா� வ�ைள�� ��தி, எ� வ�ைள�� ��ெச�,
தன��ப��தி, தன� ஆமண��, திைன, பன�வர�, சாைம வ�ைள��
நில�க�,
ேவதி ெகா���, ஒள��� ெகா��� வ�ைள�� நில�க�, பா��,
ெத�ைன,
பலா ஆகிய வா�பய�� வ�ைள�� நில�க� எ�பன அ� தர�க�. இ�
வல�ைக இட�ைகய�ன� தா� வ ��� வ� ெச��த��
ஒ���ெகா�டன�.
த�தி�மா�ெச��, ைக�ேகாள ெநசவாள�, சாலிய ெநசவாள�, நியாய�தா�,
ம�றா�க�, ச�ைக�தறி ெந�ேவா�, �யவ�, நாவ�த�, வ�ணா�,
க�ள�காண�, வாண�ய�, பைறய� ஆகியவ�க� ேம� ெதாழி�வ�
வ�தி�தா�க�.

அரசா�க அதிகா�க��, சீவ�த நில�கள�� உ�ைமயாள��,
காண�யாள��, ப�ராமண�� அரசா�க�தி� சா�ப�� வல�ைக
இட�ைகய�ன�டமி��� த��ய வ�ைய� தாேம ைகயா� வ�தன�.
அதனா� இ� �ல�தின� அவ�க��� ��ய���� வசதிகைள� ெச��
தர��டாெத���, அவ�க���� கண�� எ�த��டாெத���,
அவ�க�
தி�ட�க� எவ����� உட�பட��டாெத��� தம���ஓ� ஒ�ப�த�
ெச�� ெகா�டன�. இ� ெவா�ப�த�ைத ம��பவ�கைள� க�ட
இட�தி�
��தி� ெகா��வ�டேவ��ெம���, அவ�க� க���பான���
ஒ�ைற
ேம�ெகா�டன�. இ� ெச�திைய வ���தாசல�க�ெவ��41 ஒ��
ெத�வ��கி�ற�. இேத வ�தமான ஒ�ப�த� ஒ�ைற�
த�ைச மாவ�ட� ெகா��ைக� க�ெவ�� ஒ��� ��கி�ற�.
அ�வ�ட�தி� வல�ைக ெதா���ெற��� �ல�தின�, இட�ைக
ெதா���ெற��� �ல�தின� ஆகியவ�க�ேம� வ�தி�க�ப�டவ�க�
அவ�க�ைடய நில�தி� கிைட��வ�த வ�மான�தி� அ��பைடய��
அைம�தி��க வ��ைல. அ� வ�கள�� �ைமைய� தா�க��யாம�
இவ�க� ஊைரவ��� ஓ�வ�ட�� எ�ண�ன�. தா� ஒ��ைமயாகஇராத
காரண�தா�தா� இ� ெகா��ேகா�ைம நிக��� வ�த� எ��அறி��
த� வ�மான���� ஏ�ற வ�ையேய ெகா��ப� எ���, �ைறய�ற
வ�கைள எதி��ப� எ��� இவ�க� தம��� ஓ� ஒ�ப�த�
ெச��ெகா�டன�.42

வல�ைக உ�ய�ெகா�டா� �ல�தின� வ�ைமவா��
ப�டவ�களா�
அரசா�க�தின�ட� ம�றா�� தா� ெச��தி வ�த வ�வ�கித�ைத�
�ைற���ெகா�டன�.43



வல�ைக இட�ைக மக�ைம எ�ெறா� வ� த�ட�ப�டெத���
அ�வ�� ெதாைக ேகாய����� ெகா��க�ப�டெத���
தி�ெவ�கா���
க�ெவ�� ஒ�� ��கி�ற�.44

இட�ைக� ப��வ�� ேச��க�ப���ள �ல�க��சில
வாண�க��ட��
உைழ��ட�� ெதாட��ைடயன. அவ�க��� ெப�ய �ைமயாகஇ��த�
��க வ�. இ� வ�ய�னா� வண�க�க��� பலவ�தமான இைட�ச�
ஏ�ப����கேவ���. அவ�க� ��கவ�ைய எதி���� கலக�க�
வ�ைள�தன�. தி�வர�க��� க�ெவ��� ெத�வ���� கலக��
அவ���
ஒ�றாக இ��கலா� எ��� ஐ�ற ேவ����ள�. ஏ�ெகனேவ
வல�ைகய�ன���� ப�ராமண���� ேவளாள���� அரச�
அள��தி��த
ச�ைககைள� க�� இட�ைகய�ன� ெபா�மி� ெகா����தன�.
அஃ�ட�
��க�தி� �ைம ேவ� அவ�கைள வா�� வ�த�. ��க�ம�வ��
கால�திலி��ேத வ�தி�க�ப�� வ�ததாக��, ம� த�ம�தி� ��க��
ஏ�ற� ெப�றி��த�� ெத�கி�ற�.45 மிக� ப�ைடய
அர��ைமய�ன����
வ�ல��� ெப�வ� அ�வள� எள�த��. வ��ண�ப�தா��
ேவ��ேகாள�னா�� அைத� சாதி���ெகா�ள ��யா� எ��
இட�ைகய�ன�உண��தவ�களா�, ேவ� ஒ��� சமாதானமாக� ெச�ய
��யாத நிைலய��
உள� கன�� �ர�சிய�� இற�கலாய�ன�. அவ�க� ��ம�க�
ெச�ய��டாத ெகா�ைமகைள� ெச�தன�; ேகாய�� ஒ�ைற
இ��தா�க�.
ெகா�ைள�கார�க� இவ�க�ைடய எதி��� நடவ��ைககைள�
பய�ப��தி� ெகா�� ேகாய�� சிைலகைள�� �லப�டார�ைத��
தி��� ெச�றன�.46 இ�தைகய கலக�க� ேவ� இட�கள���
ஏ�ப����க����. இவ�க�ைடய வ��ைற� ெசய�க��தலா�
�ேலா���கன�� க��ைத� கவ��தி��க ேவ���. அவ� வண�க��
எதி��ப�� ேநா�க�ைத உண��� ��க வ�ைய ந��கிவ��டா�.47 ��க�
தவ���த ேசாழ� எ�� ஒ� வ���� அவ�ைடய ெபய�ட�
இைண�த�.
வ �ரராேச�திர ேசாழ� இற�� அவ�ைடய மக� அதிராேச�திர�
ப�ட���� வ�தா� (கி.ப�. 1070). அ�ேபா� நா��� ெப�� �ழ�ப��
கலக�� உ�டாய�ன. ஒ� கலக�தி�ேபா� அதிராேச�திர�
ெகா�ல�ப�டா�. இட�ைகய�ன�� கலக�க� ேகாய����� ேகாய��
உைடைமக��� ேசத� உ��ப�ண�ன�ம�றி ஒ� ம�ன�
உய�ைரேய
����மள��� மிக வ�ைமயானதாக இ��தி��க ேவ���.



வல�ைகய�ன���� ைக�ேகாள���மிைடேய உ�ைமக��காக��,
வ���க��காக�� ெப�� �ச�க� ேந����ளன.48

சில �ல�தின� ஒ���� அரசியலி�� அர��ைம�
ேபாரா�ட�கள��� தைலய��� வ�தன� என� க�ெவ��� ெச�தி
ஒ��
ெத�வ��கி�ற�.49 வடஆ��கா� மாவ�ட�, ெச�க� இடேப�வர�
ேகாய�லி� இ� க�ெவ�� அைம�க�ப���ள�. பல �ல�தின�
ஒ����� தம��� ஒ�ப�த� ஒ�� ெச��ெகா�டன�. தா�
அைனவ�� �றி�ப��ட ��நில ம�ன� ஒ�வ��ேக ��களாக
வா���
வரேவ��யவ�க� எ���, அவ�ைடய மகேனா ஏைனய
தைலவ�கேளா
அர��ைம பாரா��வாராய�� அவ�கைள�� அவ�க���உட�ைத
யானவ�கைள�� ெகா��வ�ட ேவ��ெம���, அவ�க�ைடய
ெப��ைர� க�பழி�க ேவ��ெம���, அவ�கைள� சா��தவ�கைள�
�லந��க� ெச�யேவ��ெம��� தம��� ஓ� ஒ�ப�த� ெச��
ெகா�டன�. இ�த ஒ�ப�த�ைத ம�றியவ�க� ‘���� பறி�கிற
பைறய’���� த� ெப�ைண�
ெகா��த இழிைவ யைட�தவ�களாவா�க�; தாய�� ‘மிணாள�’
(மணாள�)
ஆன மாபாதக�களாக� க�த�ப�வ�. அ� ம��ம�றி,
ெச�வா�கிழைமேதா��, ெசய�ெகா�ட நா�சியா� எ�ற கிராம
ேதவைதய�� ��� ஆ�க� பலியா�� இட�தி� அவ�க�
நரபலிய�ட�ப�வா�க� எ�� அ� ெவா�ப�த� சில த�டைனகைள��
�றி�ப��கி�ற�. ‘நா�� நாயக� ெச�ேவா�க��, ம�றா�ேவா�க��,
ப��ைள �தலிக��, தன�யா�க��...�லி� ேசவக�க��, ேகாவ��த
வ��சாதிர��, நவ�ரமைல� ெத�ப�� நா�டவ��, நா���தலிக��
உ�ள��ட பல சன�ேதா��, அ�வார�� மைலயாள��, மைலயாள
�தலிக��, ��ந�� மைலயாள��, மைலயர� �தலிக��,
ெச��க��,
வண�க��, கண�க��, க�ம� ெப�� ப�னா�டவ��, ப�னா��
�தலிக��, ெபா�ெகா�ற� ைக�ேகாள��, ஆ�டா�க��, சிவ�
ப�ராமண��, உவ�ச��, ெத�கைலநா��, வடகைல நா�டவ��,
ெத�மைல நா�டவ��...�லவ��, ப��வா��, நியாய�தா��,
ப�ன�ர�� பண�ம�க���ள��ட ெப��ேவட��, பாண��,
பைறய��,
இ�ள�� உ�ள��ட அைன��� சாதிக�� அ�தண� தைலயாக
அ��ப�
கைடயாக அைன��� சாதிக��...’ இ�ெவா�ப�த�தி� ைகெயா�ப�
ெச���ளன�. இ� க�ெவ��� கால� கி.ப�. 1250. அ� கால�தி� உய��த
�ல�, அ�தண� �ல� எ���, மிக� தா��த �ல�, அ��ப� �ல�
எ��� அறிகி�ேறா�. அ��ப� எ�ேபா� மணைலய����
ெபா�ென��ேபா� ஆவ�.



வல�ைக-இட�ைக� ப���கள�லாம�, இரதகார� எ��ேவ� ஒ�
�ல�ப���� இ��ததாக��, அவ�க� அ�ேலாம�க� எ��� சில
க�ெவ��க� ��கி�றன. உய��ல��� த�ைத��� தா��ல���
தா���� ப�ற�தவ�க� அ�ேலாம� என�ப�வ�. ��தி�ய�
த�ைத���
ைவசிய� தா���� ப�ற�தவ� மாகி�ய�க�; ைவசிய� த�ைத���
��திர�
தா���� ப�ற�தவ�க� கரண �க� ; மாகி�ய� த�ைத��� கரண ��
தா���� ப�ற�தவ�க� இரதகார�க� ; யா�ஞவ�கிய�, ெகௗதம�,
ெகௗ�லிய� ஆகியவ�கள�� ��திர�கைள அ��பைடயாக� ெகா��
இ�த
இரதகார�க� இ�ன ெதாழிலி�தா� ஈ�படலா� எ�� இராசாசிரய
ச��ேவதி ம�கல��� ப�ராமண�க� வ�திக� வ��தன�. அவ�றி� ப�
க�டட� க��த�, இரத�கைள� சைம�த�, ேவதிய�� ேவ�வ�க���
ேவ��ய ச��வ�க�, த��க� �தலியவ�ைற� ெச�� ெகா��த�,
ம�டப�கைள� க��த�, ம�ன�க���
மண���க� வைனத� ஆகிய பண�க� இரதகார�கள�ட�
ஒ�பைட�க�ப����தன. இ� வ��ப�ன��� உபநயன�
ெச��ெகா���
உ�ைம���. இரதகார�க� ப�ரதி ேலாம�கைளவ�ட உய��தவ�களாக�
க�த�ப�டன�.50

�ல�க� ஒ�ேறாெடா�� கல�ததனா� பல �திய �ல�க��
����கண�கி� ேதா�றலாய�ன.

பைறய� எ�ற �ல�தினைர�ப�றி இல�கிய�கள���
க�ெவ��கள���
பல ெச�திக� கிைட�கி�றன. பைறய�க� தன��தன�� ேச�கள��
வா���
வ�தன�. அவ�க��ெகன� தன�� ��கா�� ஒ��க�ப����த�.51
ஏைனய
�ல�தினைர� ேபாலேவ அவ�க� ��� ெசா���ைம ெப�ற��களாக
வா��தன�. கிராம�தா�க� எ�தி� ெகா��த ஆவண�கள�� பைறய�க�
ைகெய��தி���ளன�. ேசாழ� கால�தி� த��டாதவ�க� எ�ேறா,
ச�டாள�க� எ�ேறா இவ�க� அைழ�க�படவ��ைல. ஆனா�, ‘����
பறி�கிற பைறய�’52 தா��தவனாக� க�த�ப�டா�. அஃ�ட�
ஆ�����
தி�� வா��த �ைலய�� ச�க�தி� தா��தவராக� ெகா�ள�ப�டன�.
இ� �ல�தின�� ‘ஊ�� பைறய�’ எ�� ஒ� ப��வ�ன�� இ��தன�.
ஊ�� பைறய� ம�ைட ேசாமநாத� ஏழிைச ேமாக� பைட�ச� எ�பா�
ஒ�வ� �தலா� இராசராச� கால�தி� ேகாய�லி� ச�திவ�ள��ஒ��
ஏ�றிவர� தான� அள����ளா�.53 பைறய�யா� ஒ�வ�
தி��க����ற� ேகாய�லி� வ�ள�� ஒ�� எ��க ஏ�பா�க� ெச��



ைவ�தா�.54 ேவ� பல�� ேகாய��க���� தான� அள��த ெச�திக�
க�ெவ��கள�� கிைட�கி�றன.55 ஆனா� ேகா�ெப��சி�க�
கால�தி�
தி��ேகாவ��� ப�திய�� பைறய� மிக�� இழி�த நிைலய��
ைவ�க�ப����தன�.56

பைறய���� ஏைனய �ல�தின���மிைடேய அ��க��ச�க�
வ�ைள�த���. க���ப��, பாகேன� எ�ற ஊ�கைள ��ள��ட
இ�ப��நா�� ஊ�கள�� ��ம�க���� பைறய���மிைடேய�ச�
ஏ�ப�ட�. பைறய� ெச��வ�த ஊழிய����� த�க �லிையஅ�
��ம�க� ெகா��கவ��ைல எ�ப�தா� அ��ச���� காரண� என
அறிகி�ேறா�. இ�க�சிய�ன��ஒ�வேராெடா�வ� ைககல�தன�.
��தி சி�தி��. க�ைகயராய� எ�பா�
ஒ�வ� தைலய���� �சைல� த���� ைவ�தா�. ��ம�க�
பைறய����
சில உ�ைமகைள வழ�க ேவ��ெம���, �ப அ�ப கால�கள��
அவ�க���� �றி�ப��ட அள� அ�வைட� ப�ட�கைளஅள�க
ேவ��ெம��� அவ� ஏ�பா�க� ெச�� ெகா��தா�.57

ப�ராமணைர�� ேவளாளைர�� எதி���� கலக�க�வ�ைள���ளன.
இ�வ�� வ��பாைர�� எதி���� கிள��சி ெச�பவ�க���
இ�பதினாய�ர� கா�க� த�ட� வ�தி�க�ப�� எ���, த�ட�
ெச��த�
தவறினா� ��றவாள�கள�� நில�க� பறி�த� ெச�ய�ப�� எ���
��றா� �ேலா���கன�� ஆைண ஒ�� ப�ற�த�. க�ண�ய�,
�கபாட�,
�கி��ண�, �கபாட� ெப�யா�டா� ஆகியவ�க� கலக�ெச��
அ�நாராயண� எ�ற ப�ராமண� வ ����� எ����யதாக��அத�காக
அவ�க��� த�ட� வ�தி�க�ப�டதாக�� கீைழ��� க�ெவ���
ெச�தி
ஒ�� ��கி�ற�.58 க�ண�ய� �கபாட� எ�பவ� சிவ�ப�ராமண�
ஆவா�. அ�தண��ேக இ� ேகா�திர� உ�ய�. ப�ராமண�க�
ப�ராமணைரேய எதி���� கலக� வ�ைள���ளன�. எனேவ,
ப�ராமண����ேளேய �ச�க��, கலக�க�� ேந�����கி�றன
எ��
ெகா�ள ேவ����ள�.

ேகாய�லி� ெகா�� ேமள�கள�ைடேய, பதிய�லா�� தள��ேச��
ெப�க�� ஆ�ய இைச� ���கள�ைடேய, அ�தண� ஆ�றிய
ேவ�வ�க�, ஓதிய மைறெயாலி ஆகியவ���கிைடேய, ேபரரச�க��
சி�றரச�க�� ஆ�கா��� ெகா�டா�ய வ�ழா�க�, கள�யா�ட�கள�
ன�ைடேய ��ம�க� வா�வ�� ஆ��த சாதி�ப�ள�க��, உ�ைம�
ேபாரா�ட�க�� வ���ைம� பார��, ஏ�ைம��, ப�ச��
அவ�க���



அளவ�ற இ�ன�கைள��, சீ�ேக�ைட�� வ�ைளவ��� வ�தன. தா�
ப�ற�த
�ல�தி� காரணமாக��, தா� ெச�� வ�த ெதாழிலி� காரணமாக��,
தா�
வ�ைள� ெச�த ப�ட�கள�� காரணமாக��, பலவைகயான
வ�கைள��,
க�டண�கைள��, கடைமகைள��, மக�ைமகைள��,
��க�கைள��
அரசா�க����� ேகாய��க���� ெச��த ேவ��யவ�க�
ஆனா�க�.
ேசாழ�க� கால�தி� ��ம�கள��ேம� வ�தி�க�ப�டவ�க�
நா������ ேம�ப����தன என� க�ெவ��க� ���
ெச�திகளா�
அறிகி�ேறா�.

பா��ய��  ஏ�ற�� வ ���சி��
ேவ�வ����� ெச�ேப�கைள��, சீவரம�கல��� ெச�ேப�கைள��
வழ�கிய பா��ய� ெந��சைடய� பரா�தக� ேபரா�ற�
வா��தவ�;
பா��ய நா���� ஏ�ற� க�டவ�; பல ம�ன�கைள�� ேபா��
�ற�க�� த� பைடபல�தி� சிற�ைப நாடறிய வ��டவ�. ��நில
ம�னைர ஒ���வத�காகேவ ‘கள��� நா��� கள���யான
கரவ�த�ர�’
எ�ற இட�தி� ேகா�ைட ஒ�ைற� க��, அதி� த��
நி��திய���தா�.1

பா��ய� ெந��சைடய� பரா�தக� த� ��ேனா� ெச�ற
வழிய�ன���� சில வைககள�� வ�லகி� ெச�றா�. அவ�க�
அைனவ��
ைசவ� வள��தவ�க�; பரா�தக� ைவண� சா��ைடயவ�. அவ�
கால�தி� பா�� நா��� ெப�யா�வா��, ஆ�டா� நா�சியா��
வா��� வ�தன�. அவ�கள�ட�தி� பரா�தக���� ப��த� ஏ�ப�ட�
ேபா��. ேவ�வ����� ெச�ேப�கள�� இ�திய�� ைவணவசமய
�ேலாக�க� காண�ப�கி�றன. ம��� இ�பா��ய� ேம�ெகா�ட
வ���� ெபய�க� அ�தைன�� வடெமாழி� ெபய�களாகேவஉ�ளன.
சீவர�, சீமேனாகர�, சின�ேசாழ�, வ �தக�மஷ�, வ�நயவ���த�,
வ��கிரம
பாரக�, வ �ர �ேராக�, மான�ய சாரன�, ம�பம�, ம��திகவ �ர�,
கி��திர�, கீதகி�னர�, கி�பாலய�, க�டக நி��ர�, பாபப��,
�ண�ராகிய�, �டநி�ணய� எ�பன அவ��� சிலவா�.
தமி�ெமாழிய��
காவல�களாக இ���வ�த பா��ய ம�ன�� பர�பைர வடெமாழி��



ஏ�ற� ெகா��தைத��, அ�ெமாழி� ெபய�கைள ம�ன�
வ���ப��ட�
ஏ��� ெகா�டைத�� அவ�ைடய ெச�ேப�க� ெத�வ��கி�றன.

ெந��சைடய� பரா�கிரமைன ய��� அவ� மக� இர�டா�
இராசசி�ம� அர�க��� ஏறினா�. இவ� கி.ப�.பா��ய�� ஏ�ற��
வ ���சி��790-792ஆ� ஆ��கள�� பா��நா��� காவலனாக
இ��தா�. இவ�
மக� வர�ண மகாராச� எ�பவ�. ேசாழநா� ��வதி��
வர�ணன��
க�ெவ��க� கிைட���ளன. எனேவ, அவ� ேசாழநா� ��வைத��
ெவ�� த� �ைட� கீ� ெகா��வ�தா� எ�� ஊகி�கலா�.
வர�ண� ைசவ� ப��ைடயவ�; மண�வாசக�� வா��ைக�ட�
ெதாட�� ெகா����த ெப�ைம வா��தவ�; அவ�ைடய பாட�கள��
த�
ெபய�� இட�ெப�� ேப�ைற� ெப�றவ�. அவ� நா�ப�����
ஆ��க� (கி.ப�.792-835)அரசா����தா�. அவ�, வரலா�றி��த�
வர�ண� எ��
�றி�ப�ட�ப�கி�றா�.

�த� வர�ண���� ப�ற� அவ� மக� சீமாற சீவ�லப�
அ�யைண ஏறினா� (கி. ப�. 835). அவ� ப�லவ�, ேசாழ�, ேசர�, க�க�
உ�ள��ட பல ம�ன�கைள�� ெவ�� �ற�க�டா� எ��அவைன�
சி�னம��� ெச�ேப�க� பாரா��கி�றன. சீவ�லப�ஈழ�தி�ேம�
பைடெய���� ெச�� ஆ��� பல நகர�கைள அழி�தா� எ���,
ெபா�னாலான ��த� சிைலகைள�� ெபா�ைன�� மண�ைய��
கவ���
ெகா�� சி�கள�ைத வ�ைம��� ஆ��தினா� எ���இல�ைக
வரலாறான மகாவமிச� ��கி�ற�.

சீமாற சீவ�லப� ��றா� ந�திவ�ம ப�லவ�ட�கி.ப�.854-�
ெத�ளா�றி� ெபா�� ேதா�றா� எ�� அறிகி�ேறா�. ந�திவ�ம�
க�ட
ெவ�றி, ‘ெத�ளாெறறி�த’ எ�ற அழியா வ��� ஒ�ைற அவ���
வழ�கிய�. இ� ேபா�� பா��ய� சீவ�லப� த� ெப�ைமைய��
ெதா�ைட ம�டல�ைத�� ஒ��ேக இழ�தா� என அறிகி�ேறா�.
சீவ�லப� ��பேகாண���� அ�ைமய�� உ�ள அ�சி�கைர எ���
ஊ�� நி�ப��கவ�ம ப�லவன�ட� ேதா�வ����� ேசாழ நா���
வடப�திைய இழ��வ��டா�. அவ� பல ெப��ெதா�ைலக��
உ�ப��,
பல ேபா�கைள ெவ���, பலவ�றி� ேதா���, நா�ைட ஒ�வா�
க���
கா��� த� மக� இர�டா� வர�ணவ�ம��� ைவ��வ���� த�
க�கைள ��னா� (கி. ப�. 862).



வர�ணவ�ம���� சைடயவ�ம� எ��� ஒ� ெபய���. அவ�
அரசிய� ���சி��, கால�க�தி வ�ைனயா��� ஆ�ற��
வா��தவ�.
நி�ப��க ப�லவ�ட� ந��ற� ��� வட�ல�கள�ன���� �ைக��
வர���ய பைக��� தைடய��டா�. ஆனா�, நி�ப��க�மக�
அபராசித� ெதா�ைடம�டல�ைத��, ேசாழ நா�ைட�� ப�லவ�
ேபரர��� ம����ெகா�ள �ைன�தா�. ஆகேவ, அவ� ேசாழநா���
ேம� பைடெய��தா�. ேசாழ நா�ைட ஆ�� வ�த வ�சயாலயனா��,
அவ� மக� ஆதி�தனா�� அவைன எதி��� நி�� ெவ�ல
வ�யலவ��ைல. ேபா� நைடெப�ற இடமான இடைவ எ�ற நக�� அைத�
���தி��த இட�க�� ப�லவ� வசமாய�ன. ெவ�றி �ர� ெகா��ய
அபராசித� ெதாட��� பா��ய�ேம� பா��தா�. ஆதி�த ேசாழ��
ப��திவ�க�க�� அவ���� �ைண நி�றன�. தி���ற�பய� எ���
இட�தி� நட�த ேபா�� ப��திவ�க�க� உய�� �ற�தா�. பா��ய�
ேதா�வ����� ப��னைட�தா�. அவ�ைடய ஆ�சி���ப����த
ேசாழ
நா��� சில ப�திக�, அவ�ைடய ப��ய�ன���� ந�வ� வ��டன.

வர�ண��� ஆ� மக� இ�ைலேபா��. அவ����ப��அவ�
த�ப� பரா�தக பா��ய� மண��� ����ெகா�டா�. இவ�
சைடயவ�ம� எ�ற ப�ட� ெபயைர� ��டா�. இவ���
வ �ரநாராயண�
எ�� ம�ெறா� ப�ட� ெபய�� உ��. இவ� மைனவ� ேசரநா��
இளவரசி வானவ� மாேதவ� எ�பா�. தி�ெந�ேவலி மாவ�ட�தி��ள
ேசரமாேதவ� எ��� ஊ� இ�வரசிய�� ேபரா� ஏ�ப�டதா��. பரா�தக
பா��ய� ெப�ணாகட�ைத அழி�தா� எ���, ெகா�க�கைள
ெவ�றா� எ���, ேகாய��க����, அ�தண����, சமண�
ப�ள�க���
ெகாைடக� வழ�கினா� எ��� சி�னம��� ெச�ேப�க�
��கி�றன.

சைடயவ�ம� பரா�தக� மக� ��றா� இராசசி�ம�த�
த�ைதய��
கால����� ப�ற� பா�� நா��� அர� க��ைல அண�ெச�தா� (கி.ப�.
900). அ� ம�ன�றா� சி�னம��� ெச��� ப�டய�க�வழ�கியவ�.
அவ� த� பைகவ� பல�ேம� ெவ�றி க�டவ� எ�� அ� ெச�ேப�க�
��கி�றன. ஆனா�, அவ� கி.ப�. 910-� �தலா� பரா�தக ேசாழன�ட�
ேதா�வ���றா� எ�� ேசாழ�� க�ெவ��� ெச�திக���கி�றன.
ம�ைர ெகா�ட ேகா�பரேகச� எ�� �தலா� பரா�தக� வ���� ெபய�
ஒ�ைற ஏ�றா�. ��றா� இராசசி�ம� ேதா�வ����� சி�கள
நா���
அைட�கல� ���த ெச�தி��, அ��� அ�கி���அவ� த� தாய��



ப�ற�த நாடாகிய ேசரநா����� ெச�� பைட��ைண ேத�ய��
ேசாழைர�
ப�றிய வரலா��� ப�திய�� ஏ�ெகனேவ �றி�ப�ட�ப�டன. ேசர
நா����� ெச�ற இராசசி�மைன� ப�றிய ெச�திக� கிைட�கவ��ைல.

இராசசி�ம� மக� வ �ரபா��ய� (கி.ப�.946-966) பா�� நா����
ஏ�ற� ���தவ�க�� ஒ�வனாவா�. பரா�தக ேசாழ� ஆ�சிய��
ேசாழ�
ேபரரசி� ஆ�சி���ப����த பா�� நா��� ப�திகைளஅவ� ம����
ெகா�டா�. அவ� ‘ேசாழ� தைலெகா�ட ேகாவ �ர பா��ய�’ எ��
த�ைன� பாரா��� ெகா���ளா�.அவ� ெகா�ட� ேசாழ
இளவரச�க�� ஒ�வன� தைலேய ேபா��.
�தலா� இராசராசன�� தைமயனாகிய ஆதி�த க�கால�
வ �ரபா��யைன
ெவ�� அவ� ��ைய� ெகா����க ேவ��� எ�� ேசாழ�கள��
க�ெவ��கள�லி��� வ�ள��கி�ற� (கி.ப�. 966). வ �ரபா��ய� கி.ப�.
966-� ேபா�� உய�� �ற�தா�. அவ���� ப�ற� பல பா��ய�க�
அரசா�� வ���ளன�. அவ�கைள� ப�றிய ெதள�வான ெச�திக� ஏ��
கிைட�கவ��ைல. பதி���றா� ��றா��� ெதாட�க�வைரய��
அவ�க� த� ஆதி�க�தி� சி���� �க� ம�கி� சி�றரச�களாக�
கால�த�ள� வ�தன�. அவ�க� ேசாழ�கள�� ேகா�ைம���
கீ��ப���திைற ெச��தி வ�தன�.

�தலா� சைடயவ�ம� �லேசகர பா��ய� கி.ப�. 1190-�������
ெகா�டா�. அவ� ேசாழ� ��றா� �ேலா���க�ட�
�ர�ப�டா�;
ேசாழன�ட� தா� ெகா����த பைகைமைய ேம�� ேம�� வள����
ெகா�டா�. ேசாழ� ெவ��� �லேசகர�ேம� பைடெய��தா�.
பா��ய� ேதா�ேறா�வ��டா�. ேசாழ� ம�ைரய�� �ைழ�� பல
அர�மைனகைள இ���� த�ள� அ��� ேசாழ பா��ய� எ�ற ப�ட�
ெபய�ட� வ �ராப�ேடக� ெச�� ெகா�டா�.3 என���, �ேலா���க�
சில ஆ��க���� ப�� பா�� நா�� அர��ைமைய ம�ள��
�லேசகர��ேக வழ�கிவ��டா�.

மாறவ�ம� ��தரபா��ய� (கி. ப�. 1219-51)

�லேசகர���� ப��� �த� மாறவ�ம� ��தரபா��ய�
ப�டேம�றா�. இவ� �லேசகரன�� த�ப�யாக இ��கலா� எ�� சில
ஆ�வாள� ஊகி�கி�றன�. ேசாழநா��� ��றா� �ேலா���க�
காலமான ப�ற�, அவ� மக� ��றா� இராசராச� ேசாழ அ�யைண
ஏறினா�. மாறவ�ம� ��தரபா��ய� ேசாழ�� ேம� பைடெய���
(கி.ப�.1219) ��றா� இராசராசைன ெவ�� அவ�ைடய நா�ைட�
ைக�ப�றி�
ெகா�டா�. ப�ற� ��தரபா��ய� பைழயாைறய�� வ �ராப�ேடக�



ெச��ெகா��, தி�ைல� சி�ற�பலவைன� ெதா�� த�னா�
தி��ப�னா�.
தி���� வழிய�� ெபா�னமராவதிய�� த�கிய���த ேபா�இராசராச
ேசாழைன� க�� அவ��ேக ேசாழநா�� அ�யைணைய ம����
வழ�கி
அவன�ட�திைறெகா�டா�. ‘ேசாணா� வழ�கிய�ள�ய ��தர பா��ய
ேதவ�’ எ��
ஒ� வ��ைத�� அவ� இைண��� ெகா�டா�.4

��றா� இராசராச� பா��ய�ட� ம���� பைக ��� திைற
ெச��திவ�தைத நி��திவ��டா�. ��தர பா��ய�இராசராச�ேம�
பைடெய��� (கி.ப�.1231) அவைன நா�ைட வ��ேட வ�ர��னா�.
இராசராச� ேகா�ெப��சி�கனா� ப��ப��� ேச�தம�கல���
ேகா�ைடய�� சிைற�ப�டா�.

��தரபா��யைன ய��� இர�டா� மாறவ�ம� ��தர பா��ய�
(கி.ப�.1239-51) பா��ய நா�ைட யரசா�டா�. அவ� ��றா�
இராசராேச�திரன�ட� ேதா�வ���டா�. ேபாசள ம�ன�
வ �ரேசாேம�ர�
இராேச�திர�ட� ேபா��� அவைன ெவ�� பா�� நா��ஆ�சிைய�
��தரபா��யன�ட� ஒ�பைட�தா�.

இர�டா� மாறவ�ம� ��தரபா��யன�� ஆ�சி கி.ப�. 1251-�
����ற�. அவ���� ப�� �தலா� சைடயவ�ம� ��தரபா��ய�
அ�யைண ஏறினா�.

சைடயவ�ம� ��தரபா��ய� (கி.ப�. 1251-1268)

பா��ய ம�ன�� ேப��� �கழி�� ��னண�ய�� நி�றவ�
சைடயவ�ம� ��தரபா��ய� ஆவா�. அவ� மாெப�� வ �ர�; ம�கி�
கிட�த பா�� நா�� ஒள�ைய� ���வ���� ேபெராள�யாக
வள��தவ�.
அவ�ைடய ஆ�சிய�� பா��நா�� ஆதி�க� ேசாழ நா�ைட� கட��,
ேகரள�, ஆ�திர�, ெகா�� நா� ஆகிய நா�கள��� பர�� நி�ற�.
சைடயவ�ம� �த��த� ேசர ம�ன� உதயமா�� தா�டைன
ெவ��
த� ெவ�றி வா��ைகைய� ெதாட�கினா�; மைல நா�ைட அழி�தா�.
க�ண��� த�கி ஆ�சி ����வ�த ேபாசள� இவ���
அ�பண��தன�;
காவ�� நா�ைட� ைகவ��� ஓ�ன�; ேபாசள ம�ன� ேசாேம�ர�
வ �ரமரண� எ�தினா� (கி.ப�.1262). பா��ய� ேசாழ நா�ைட���ற
ைவ��� ேகா�ெப��சி�க�ைடய ேச�தம�கல�ைத ேநா�கி� த�
பைடகைள� ெச��தினா�. காடவ ம�ன� ேகா�ெப��சி�க�
அவ���� பண���வ�� திைற ெச��த உட�ப���, சைடயவ�ம�



அவைன� ேபா��ெவ�� அவ� நா�ைட� ைக�ப�றினா�. என���,
அவ� வ���த
இதய�தினனா�� ேகா�ெப��சி�க��ேக மண���ைய வழ�கி
அவ�ைடய ந�ைப� ெப�றா�. காடவ�ேகா�� பா��ய��கீ�ஒ�
சி�றரசனாக ஆ�சி ����வர ஒ���ெகா�டா�.

சைடயவ�ம�, ேகா�ெப��சி�க�ேம� தா� ெகா�டெவ�றிைய�
சித�பர�தி� ெகா�டா� நடராசா���� த� வண�க�ைத� ெச��தி�
ெகா�டா�. அ�கி��� அவ� தி�வர�க� ெச�� �லாபார�க�
ெச�தா�. அ��� சைடயவ�ம�ைடய ேநா�க� சி�கள�தி�ேம�
பா��த�. அவ� இல�ைகய��ேம� பைடெய���� கி.ப�. 1254-56
ஆ��கள�� அ� த�வ�� வடப�திைய� ைக�ப�றினா�. தா�அ�யைண
ஏறிய ஆறா����� பா��நா�� ேமலா�சிைய� ேசர�, ேபாசள�,
ேசாழ�, காடவ�, சி�கள� ஆகியவ�க� ஏ���ெகா���அள����
சைடயவ�மன�� பைடபல� ெச�வா�கான� அவைன
உய��தி�ெகா�ேட
ேபாய���. அவ�ைடய ஆ�சியான� ெத�கி� தி�வ�தா���லி���
வட�கி� ெத�னா��கா� மாவ�ட� வைரய�� பரவ�ய���த�.
சைடயவ�மன�� தி�� வ�சய� ஓயவ��ைல. அவ� ெத����
ேசாடம�ன�
க�டேகாபால�ேம� அண�வ���� ெச�� அவைன ஒ� ேபா��
�றிய���� ெகா�றா�. அ���� காகத�ய� கணபதிைய ெவ��
கா�சி�ர�ைத� ைக�ப�றினா�. ெதாட��� சைடயவ�ம�
ெந��ைர��
ைக�ப�றி அ�� வ �ராப�ேடக� ெச�� ெகா�� ெவ�றிவ�ழா�
ெகா�டா�னா�.

சைடயவ�ம� ��தரபா��ய� அரசிய� திற� வா��க� ெப�றவ�;
அைர�ைறயாக எைத�� வ��� ைவ�பவன�ல�. ெபா�ன� நா�ைட�
த�
க�ன� நா��ட� இைண��� ெகா�டா�. பல ெவ�றி வ���கைள��
அவ� அ�வ�ேபா� த� ெபய�ட� இைண��� ெகா�டா�.
சம�தஜகதா தார�, எ� ம�டல�� ெகா�ட�ள�ய, ேஹமா�சாதனா
ராஜா,
மகாராசாதிராச-�பரேம�வர, மரகத� ப��திவ� ப����ர� ெகா�டா�,
எ�லா� தைலயானா� எ�பன அவ�, ��� மகி��த வ���க�. அவ�
தி�வர�க�தி�� ����� வ�ழா ஒ�ைற� ெகா�டா�னா�.
சித�பர�,
தி�வர�க� ேகாய��க���� ெபா� ேவ��தா�. சித�பர�தி�
ெபா�ன�பல� ஒ�� க��னா�. தி�வர�க� ேகாய����� பதிென�
�றாய�ர� ெபா� தானமாக� ெகா��தா�. அவ� ெவ�றி வ �ரனாக��
மாெப�� வ�ளலாக�� திக��தா�.

சைடயவ�ம� ��தரபா��ய� கால�தி� அவ�ட�இ���, ேவ�
பா��ய� நா�வ� அரசா�� வ�தன� எ�� மா��ேகா ேபாேலா (Marco



Polo) எ�ற வழி�ேபா�க� ��கி�றா�. ஆனா�, வாசா� (Wassaf) எ�ற
��லி� வரலா�� ஆசி�ய�, �வ� பா��ய�க� தன��தன�யாக��
�த�தரமாக�� ஆ�� வ�தன� எ�� எ��கி�றா�. ஆனா�, பா��
நாடான� ஐ�� ம�டல�களாக� ப���க�ப����தத��ஒேர
சமய�தி�
ஐவ� ம�ன�க� ஒ� நா�ைட ஆ�டன� எ�ப� இயலாத ெசயலா��.
சைடயவ�ம� ��தரபா��யன�� ஆ�சிய�� சில இளவரச�� ப��
ெகா�டன� எ�� ஊகி�க ேவ����ள�. அவ�க�� சைடயவ�ம�
வ �ரபா��ய� நா�டா�சிய�� மிக�� ெப�மள� ஈ�பா�
ெகா����தன�
எ�பத��� க�ெவ��� சா��க� உள.

மாறவ�ம� �லேசகர பா��ய� (கி.ப�. 1268-1310)

சைடயவ�ம� ��தரபா��யைன ய��� மாறவ�ம��லேசகர
பா��ய� ������ ெகா�டா�. பா��ய� ேபரரசி�அரசியலி�
இர�டா� சைடயவ�ம� ��தரபா��ய�, மாறவ�ம� வ��கிரம
பா��ய�,
��றா� சைடயவ�ம� ��தரபா��ய� ஆகிய இளவரச�க��வ�
ப��
ெகா�டன�. அவ�க�� மாறவ�ம� வ��கிரம��, சைடயவ�ம�
��தரபா��ய�� �லேசகரன�� ம�க� . மாறவ�ம� �லேசகர� ‘எ�
ம�டல�� ெகா�ட�ள�ய’, ‘ேகாேன��ைம ெகா�டா�’, ‘ெகா�ல�
ெகா�டா�’ எ�ற வ���கைள ஏ�றா�. ேகரள�, ெகா��நா�,
ேசாழம�டல�, ெதா�ைட ம�டல�, சி�கள� ஆகிய நா�கைளஅவ�
ெவ�றா� எ�� அவ� கால�திய க�ெவ��க� ��கி�றன. அவ�
��றா� இராேச�திர� ேம��, ேபாசள இராமநாத� ேம��ெவ�றி
ெகா�டா� (கி.ப�. 1279); அவ�க�ைடய நா�கைள� பா�� நா��ட�
இைண��� ெகா�டா�. சி�கள�தி� அரசிய� கலக� ஒ��ஏ�ப�ட�
(கி.ப�. 1283-1302). �லேசகர� அ�த அ�ய வா��ைப ந�வவ�டவ��ைல.
அவ�ைடய பைட�தைலவ� ஆ�ய ச�கரவ��தி எ�பா�
சி�கள�தி�ேம� பைட எ��தா� (கி.ப�. 1284). அவ���த�� ப�
சி�ன� ஒ�ைற� ைக�ப�றி� ெகா�� ம��டா�. ��றா�
பரா�கிரமபா�
(கி.ப�. 1302-1310) எ��� சி�கள ேவ�த� ம�ைர��வ��
பா��ய���
அ�பண��� அ� �ன�த சி�ன�ைத ம���� ெகா�� ெச�றா�. ெவன��
நா�� வழி�ேபா�கனான மா��ேகா ேபாேலா பா��
நா���� வ�� ����பயண� ெச�� த� �லி� அைத�ப�றிய
�றி��கைள� ெகா����ளா�. பா��ய நா� இ�தியாவ�ேலேயமிக�
சிற�த நா� எ���, அ� ப��� மா��� வா��தெத���, அ�நா�ைட
ஐ�� பா��ய�க� அரசா�� வ�தன� எ���, அவ�க��ஒ�வ�
‘ெசா�ட� பா��டாவ� (��தரபா�� ேதவ�) எ�பவ�����ய
ம�ன� எ���, பா��ய நா��� மிக� ெப�ய, வன�� மி�க ���க�



கிைட�தன எ���, தாமிரவ�ண�ய�� �ட� �க�தி� இ����
காய�ப��ன� மிக� ெப�ய நகர� எ���, ஹா�ேமா�, கி��, ஏட�,
அேரப�யா ஆகிய நா�கள�லி��� �திைரகைள��, ேவ� பல
ப�ட�கைள�� ஏ�றி�ெகா�� வ�த மர�கல�க� அைன���
காய���
வ��தா� ேபாகி�றன எ���, காய�ப��ன�தி� வாண�க�
ெசழி�ேதா�கி
நைடெப�� வ�ததா��, பா��ய ம�னன�ட� அள�கட�த ெபா���
மண��� �வ��� கிட�தன எ���, அவ� ந�தி�ட�� ேந�ைம�ட��
ஆ�சி���� வ�தா� எ���, அவ� அய�நா�� வண�க�ட�மி�தி��
க�ேணா�ட� உைடயவ� எ���, மா��ேகா ேபாேலாவ�� �றி��க�
ெத�வ��கி�றன. ம��� பா��ய ம�ன��� ஐ���மைனவ�ய�
இ��தன� எ���, ��ம�க� ஆைட இ�றிேய உலவ� வ�தன� எ���,
உட�க�ைட ஏ�� வழ�க� எ��� காண�ப�டெத���,
ச�ன�கள���
ேசாதிட�தி�� ம�க��� ந�ப��ைக இ��� வ�தெத���,
ேகாய��கள��
ேதவர�யா�க� ெதா�� ���� வ�தன� எ��� மா��ேகா ேபாேலா
ேம�� ��கி�றா�. வாசா� எ�பா� த�� ெச�திக� மிக��
சிற�பானைவ. அவ� ��வதாவ�: ‘மைலக� ேபா�ற மிக� ெப��
க�ப�க� கட�ேம� கா�ெற�� சிற�கைள வ����, பா�� நா����
வ��ெகா�ேட இ��கி�றன. இைவ சீன�, கா�ட�, இ��, சி�� ஆகிய
இட�கள�லி��� அ�ய ப�ட�கைள ஏ�றி� ெகா�� வ��
�வ��கி�றன;
பாரசீக வைள�டாவ��ேம� உ�ள த��க� ���கி, ஈரா��, �ராசா�,
ஐேரா�ப�ய நா�க� ஆகியவ�றி� காண�ப�� ெச�வ�க�, பா��
நா��ன���� ெப�றைவயா�. காேல� ேதவ�ைடய (மாறவ�ம�
�லேசகர�) ஆ�சி��, நா�� வள�� நா�ப� ஆ��க��� ேமலாக
வள��� வ���ளன. இ�வா�சி� கால�தி� அ�நிய நா��ம�ன��
பைடெய��� ஒ�ேற�� நிக��ததி�ைல. பா��ய ம�ன��
ஒ��ைறேய�� ேநா�வா��ப��ல�. ம�ைர அர� ப�டார�தி�
ஆய�ர�� இ��� ேகா�� ெபா� ேச���� க�� ைவ�க�ப���ள�.
அஃத�றி ���, மாண��க�,ந�ல�, ப�ைச ேபா�ற நவர�தின�க�
அ��� �வ��� கிட�கி�றன.
ேம�� வ�ள��வத��� ெசா�க� இல...’

பா�� ம�னன�� அைம�சரைவய�� அர� வண�க�க�
அம��தி��தன� எ���, ��க அைம�� அ��� ரஹிமா� எ�ற
இ�லாமிய� ஒ�வ�ட� ஒ�பைட�க�ப����தெத�����லி�
வரலா�க� ��கி�றன.

பா��ய உ�நா��� ேபா�

மாறவ�ம� �லேசகர��� இ� ம�க� இ��தன�. ஒ�வ�



சைடயவ�ம� ��தரபா��ய� மண�த மைனவ���� ப�ற�தவ�;
ம�றவ�
சைடயவ�ம� வ �ரபா��ய ம�ன�ைடய ைவ�� மைனவ����
ப�ற�தவ�.
மாறவ�ம� ப�ட�����ய ��தரபா��யைன� �ற�கண���
வ �ரபா��ய��� இளவர� ப�ட� ���னா� (கி.ப�. 1296). ��தர
பா��ய� இ�த அந�திைய� ெபாறானா� ெவ��ெட���, த�
த�ைதைய� ெகா�� தாேன அ�யைண ஏறினா� (கி.ப�. 1310).
ைக�ெக��ய� வா��ெக�டாத வா��ைப� ெப�ற வ �ரபா��ய�
��தரபா��ய�ேம� ேபா� ெதா��தா�. ��தரபா��ய�ம�ைரைய�
ைகவ��� ஓ�வ��டா�. அ�சமய� ��லி ��தா� அலா�த��
கி�ஜிய��
பைட�தைலவனான மாலி�கா�� ஒ� ெப��பைட�ட� ெத�� ேநா�கி
வ��ெகா����தா�. ��தரபா��ய� அவைன அ��� பைட��ைண
யள����ப� வ��ண�ப���� ெகா�டா�. மாலி�கா�� எ�தவ�தமான
உதவ�ைய அவ��� அள��தா� எ�ப� ெதள�வாகவ��ைல; அ�றி�
��தர
பா��யைன ம���� அ�யைண ேய�றி அவ���� பா�கா��அண�
ஒ�ைற நி��தி� ெச�றதாக�� ெத�யவ��ைல. மாலி�கா��
ம�ைரைய�
தா�கினா�. வ �ரபா��ய� ம�ைரையவ��� ெவள�ேயறி� பல
இட�க���� ஓ� ஓ� ஒள��� மாலி�கா����� ெதா�ைல
ெகா��தா�.
நா� ��வ�ேம மிக� ெப�யெதா� ேபா��களமாக மாறிவ��ட�. பல
இட�கள���, பல �ைனகள��� வ �ரபா��ய� மாலி�கா�ைர� க��
ேபா�கள�� கல�கி வ�தா�. ேகா�ைட��� �ைழ��
ஒள���ெகா�ளாம�
பல இட�கள��� மாறி மாறி� ேதா�றி ��லி� பைடகைள
அைல�கழி��
வ�த�, வ �ரபா��யன�� ேபா��கைல� பய��சிைய��,
��ணறிைவ��
எ����கா��கிற�. மாலி�கா�� உைற���� அ�ைமய�லி��த
வ �ரபா��யன�� தைலநகரான ‘ப����’ எ�ற இட�ைத ேநா�கி� த�
பைடகைள� ெச��தினா�. வ �ரபா��யன�� பைடகள�� பண�����
வ�த
20,000 ��லி� பைடவ �ர�க�
த�க சமய�தி� த� கடைமைய�� ந�றிைய�� மற�தவ�களா�
மாலி�கா��
பைடய�ன�ட� ேச���ெகா�டன�; வ �ரபா��ய� ஊைரவ��ேட
ஓ�வ��டா�. நகர� மாலி�கா��� ைக��� வ ���த�. அைடமைழ
ேவ�
ெபய� ெதாட�கி��. நாெட��� ெவ�ள�காடாக மாறி��.
ேம�ெகா��



ேபா� நடவ��ைககள�� ஈ�பட இயலாதவனா� மாலி�கா��
க�ண�ைர
ேநா�கி வ�ைர�தா�. அ�� வ �ரபா��ய� காண�ப�டா� என
அவ����
ெச�திக� எ��ன. வழிய�� ெபா��� மண��� ஏ�றி�ெகா��ெச�ற
பா��நா�� யாைனக� ��றி�பைத� ைக�ப�றி� ெகா�டா�.
வ �ரபா��ய� கா�கள�� ஒள��� ஒள��� ெவள��ப�டா�. த�
ைககள�லி��� ந�வ� ந�வ�� ெச�ற வ �ரபா��யைன� �ர�தி�
ெகா��
மாலி�கா�� சித�பர� வ�தைட�தா�. ஆ��� ெபா�ன�பல�ைத
அ��ட� ேப��ெத���� ெகா�� ேகாய���� எ����னா�;
ஊ����
த�ய��டா�. உைடைமகைள� �ைறயா�னா�; ஆ�கைள��,
ெப�கைள��,
�ழ�ைதகைள�� ெகா�� �வ��� ெவறியா�டய��தா�. சித�பர�தி�
இ���ைற�ப� யாைனகைள� ைக�ப�றினா�. ெகா�ைளய��த
ெபா�ைன�� மண�ைய�� யாைனகள��ேம� ஏ�றி� ெகா�டா�.
ம����
ப���ைல ேநா�கி� த� பைடைய� ெச��தினா�. ஆ�கா��� த�
க�ண��ப�ட ேகாய��க� அ�தைன�� இ���� தைரம�டமா�கினா�
(கி.ப�. 1311). தி�வர�க�ைத�� அவ� வ��� ைவ�தான�ல�.
அர�கநாத�
ேகாய�ைல இ���� பாழா�கினா�; உைடைமகைள� �ைறயா�னா�.
அ��� ம�ைரய��ேம� பா��தா�. அவ� தா��தைல ��னேர
யறி�த
��தர பா��ய� ம�ைரைய� ைகவ��� அர�மைன�
ெபா�கிஷ��ட�
ஓ�வ��டா�. ேபா��ேபா� இர�� ��� யாைனகைள ம���
வ����
ெச�றா�. அைத� க�� ெப��� ஏமா�றமைட�த மாலி�கா��
ெவ���
ம�னா�சிய�ம� ேகாய����� த�ய��டா�. ��தர பா��யன��
சி�ற�பனான
வ��கிரம பா��ய� ெப��பைடெயா�ைற� திர�� மாலி�கா��ேம�
ஏவ�னா�. அ� க��தா��தலின���� மாலி�கா�� த�ப�� �ற��கிட
ேவ��யவனாய�னா�. அவ� ஏ�ெகனேவ ைக�ப�றிய���த 512
யாைனக�,
5,000 �திைரக� ஆகியவ��ட��, த�க அண�க�ட�� ம�ைரைய
வ���� த�� ��கினா� (கி.ப�. 1311). ம�ைரைய வ���� �ற�ப��
மி�ன� ேவக�தி� இராேம�வர� ெச�� அ�� நகைர அழி���,
ம�கைள� ப�ெகாைல ெச���, உைடைமகைள� ெகா�ைளய����
ப�ேசத� வ�ைள�தா�. அ�� ம�தி ஒ�ைற� க��னா�
எ����லி� வரலா�க� ��கி�றன. அ�கி��� இல�ைக���
தா���



ெச��, ேகாய�� ஒ�ைற இ��� நிரவ�யதாக� ெப��டா எ�ற
��லி�
வரலா�� �லாசி�ய� ெத�வ��கி�றா�; ஆனா�, ேம�ெகா��
சா��க�
அக�படாதவைரய�� உ�ைம இ�னெதன அ�திய���� �ற��யா�.

பா�� நா� த��ப�றி எ��த�; ேகாய��க� இ���வ���தன; ம�க�
ப�ெகாைல���ளாய�ன�. உைடைமக� பறிேபாய�ன. ஆய���
பா��ய�
தள��சி�றவ��ைல. அவ�கைளயட�கி அ�ைம ெகா�ளாமேலேய
மாலி�கா�� ��லி ேநா�கி� பயணமானா�. பா�� நா���
��லி�கள��
தைலய��� அவேனா� மைற�த�. ம���� ��தர பா��ய��
வ �ரபா��ய�� ெதாட��� பா�� நா�ைட ஆ�� வர� ெதாட�கின�.

அர��ைம� ேபாரா�ட�களா��, மாலி�கா��� அ��ழிய�களா��
பா�� நா� சீ��ைல�� ேபாய���. ��வள��, பைட பல��
��றிவ��டன. பா�� ம�ன�� ���ப�தி� ஒ��ைம��,
க���பா��
அழி�தன. ேகரள ம�னனான இரவ�வ�ம� �லேசகர� த� ��ப���
வ���த வா��ைப� ைகந�வவ�ட வ���பவ��ைல. அவ� நா��
மாலி�கா��� பைடெய��ப�ன���� த�ப����ெகா�ட�.
அவ�ைடய
ெச�வ�தி���, பைடபல����� அழி� ேநரவ��ைல. ஆகேவ, அவ�
பா�� நா��� ேம��, ேசாழ நா��� ேம�� பைடெய��தா�.
அ�வ��
நா�க�� �வ�� ேபாய���த நிைலய�� அவைன எதி��� நி���
திறன�ழ�� நி�றன. எனேவ, அவ��� அைவ அ�பண��தன. ேவகவதி
யா�ற�கைரய�� ேசாழ பா��ய நா�கள�� ேபரரசனாக ��
����ெகா�டா�. ேவகவதியா� கா�சி�ர�ைத� த�வ�� ெகா��
ஓ�கி�றதாைகயா� ேகரள� கா�சி�ர� வைரய�� பைடெய���
வ�தா�
எ�பதி� ஐயமி�ைல. வ �ரபா��ய� எ�ற ேவெறா� ம�ன�
�லேசகரன�ட� ேதா�வ���� கா�கள�� ���� ஒள���ெகா�டா�.

ம�ைரய�� அரசா�� ெகா����த வ �ரபா��ய� த�
�ய�சிகள��
சைள�காதவனா�� ேபாசள ம�ன� ��றா� வ �ரவ�லாள�, வ �ர
உதயமா��தா�டவ�ம� ஆகியவ�க�ைடய �ைணைய நா�� ெப���
ெகா�டா�. ��நிைல தன�� மாறாக� ேதா�றேவ இரவ�வ�ம�
�லேசகர� வடபா�� நா�ைட� ைகவ���� ெத� ப�தி��� ப��ன���
இர�டா��க� ப��கி நி�றா�. வ�தி��, ��நிைல��,
ம�ணா�டவ�� ம�ணாைச��,
���சிக�� ஒ����� பா�� நா�ைட� ப�றி அைல�கழி��வ�தன.



இ� நிைலய�� எதி�பாராத ஒ� திைசய�லி��� பா�� நா�����
ெதா�ைலக� உதயமாய�ன. காகத�ய ம�னனான ப�ரதாப��திர� பா��
நா���ேம� ��ப�� நாயக� தைலைமய�� பைடெயா�ைற ஏவ�னா�.
பா�� நா����� தம��� மாெப�� அழி� எதி�ேநா�கி நி�றைத
உண��தவ�களான வ �ரபா��ய�, ��தரபா��ய�, வ��கிரம
பா��ய�,
�லேசகர பா��ய�, பரா�கிரம பா��ய� ஆகியவ�க�ஐவ��
ஒ��ப��� கா�சி�ர���க�ைமய�� காகத�யைர எதி��� நி�றன�.
ஆனா�, ெவ�றி வாைக காகத�ய�� க��திேலேய வ���த�. அவ�க�
கா�சி�ர�ைத� ைக�ப�றின�. வ �ரபா��ய�� ��தரபா��ய��
ப�ேதா�வ���றன�.

ம�� வ�த ஆப��க� வ�லகி� ேபாகேவ ம�ைரய��அர��ைம�
�ழ�ப��, கிள��சிக�� ம���� தைல��கலாய�ன. உட� உ�ைம
ெகா�டா�ய இளவரச�க� ஒ�நா�ைட ஒ�� நி�வகி��
வ�வெத�ப�
இட��பாடானெதா� வ�ைனயா��. அயலா�� ெதா�ைலகைள நா�
எதி��� நி�கேவ��ய ெந��க�யான ஒ� நிைலய�� இ��க, நா���
அைமதிைய நிைலநா��� ��வள�ைத� ெப��க ேவ��யெப��
ெபா���க� தம�கி��க, பா��ய இளவரச�க� அர��ைம� �ச�கைள
வ����ெகா��கவ��ைல. வ �ரபா��ய� ஒ� �ற��, அவ�ைடய
மக�
ச��திர பா��ய��, பரா�கிரம பா��ய�� இைண��ஒ� �ற��
எதி��� நி�றன�. அவ�க���� திைற ெச��தி வ�த��நில
ம�ன�க�
‘ப�றி எ��� வ ���� ப�றின வைரய�� இலாப�’ எ�� எ�ண��
தம���
கிைட�த வா��ைப ந�வவ�டாம� பய�ப��தி� ெகா�டா�க�. இ�
��நில ம�ன�� �லேசகர� எ�பவ� ஒ�வ�; வடஆ��கா���
ப�திைய ஆ�� வ�த ச��வராய�கள�� ���ப�தி�வ�தவ�.
ச��வராய�க� ேசாழ�க���, ப�ற� பா��ய���� திைறெச��தி
வ�தவ�க�. �லேசகர� பா�� நா��� ேமலாதி�க�தின����
ந�வ��
கி.ப�. 1317-18-� �த�தர ேவ�தனானா�. அவைன� ெதாட�����றா�
இராேச�திர� மகனான ேசம�ப��ைள எ�பவ�� ���ேகா�ைட�
ப�திய�� பா��ய�� அதிகார�ைத உதறி� த�ள�னா�.

��தரபா��ய� ெதாட��� கி.ப�. 1320 வைரய��அரசா�டா�.
அேத கால அளவ�� இராமநாத�ர� ப�திய�லி���வ �ரபா��ய��
க�ெவ��� சாசன�கைள� ப�ற�ப���� ெகா����தா�.
��லி ��தா� கியா�தி� ��ள� த� மக� உ��காைன� பா��
நா���ேம� ஏவ�னா�. ப��கால�தி� �கம� ப�� ��ள� எ�ற ேப��
��லி ��தானாக அ�யைண ஏறிய ம�ன� இவேனயாவா�. உ��கா�
ம�ைரைய� ைக�ப�றி (கி.ப�. 1323) அைத ��லி அரசி� மாகாண�க��



ஒ�றாக இைண��� ெகா�டா�. ��லி� வரலா�கள�� ம�ைர��
மாபா�
எ�� ெபய� வழ��கி�ற�. பா��ய�� ஆ�சி மைறயவ��ைல.
அவ�க�ைடய ஆ�சி ம�ைர, இராமநாத�ர�, த�சா�� ஆகிய
இட�கள�� ெதாட��� நைடெப�� வ�த�. ��தரபா��யன��
த�ப�யான
மாறவ�ம� �லேசகர� கி.ப�. 1346 வைரய�� ஆ�சி ����வ�தா�.
அவைனய�றி ேவ� சில பா��ய�� க�ெவ��� சாசன�க�
ப�ற�ப���
வ���ளன�. சைடயவ�ம� பரா�கிரம பா��ய�, சைடயவ�ம�
பரா�கிரம
பா��ய� ஆகியவ�க� பா��நா��� தன��தன�� ப�திகைளஆ��
வ�தா�க�. அவ�க��, ேபாசள ம�ன� ��றா� வ �ரவ�லாள��
ம�ைரய�� நைடெப��வ�த ��லி� ஆ�சிைய ஒழி�க �ய�றன�;
என��� ெவ�றி க�டா� அ�ல�. பதினா�கா� ��றா���இ�திய��
வ�சய நகர� ேபரரசி�கீ� ம�ைரயான� ��லி� ஆதி�க�தின����
வ��தைல ெப�ற ப�ற�� சில பா��ய�க� தி�ெந�ேவலி� ப�திய��
கி.ப�.
1411 வைரய�� அரசா�� வ�தன�.

��றா� வ �ரவ�லாள� த��ைடய தன��ப�ட �ய�சி
பலனள��காம� ேபாகேவ, வடஆ��கா��� ப�திய�� அர� ����வ�த
ச��வராய�கைள� பா�� நா��� வடப�திய�� ஆ�சிய��அம��த�
க�� ஏ�பா�க� ெச�� வ�தா�. இ� காரண�தா� அவ����
ம�ைரய��
அரசா�� வ�த ��தா�க���மிைடேய அ��க� �ச�க��
ேபா�க��
ேந��தன. அதனா� அவ�ைடய ஆ�சி�� ஊன� ஏ�ப�� நாளைடவ��
அவ�ைடய பைடபல�� ��றி வரலாய���. இ�தியாக, வ�சயநகர�
ேபரர�
ேபாசள நா�ைட வ����� தா�நிைல�� வ�ெத�தி��.

ம�ைரய�� ��தா� ஆ�சி

ம�ைரய�� ஜலா�த�� ஹச�ஷா எ�பவ� ஐ�தா��க�ஆ�சி
���தா�. அவ� கி.ப�. 1340-� ெகாைல��� மா�டா�. அவ����
ப��
அவ�ைடய அம��க�� ஒ�வனான அலா�த�� உதாஜி எ�பவ�
ம�ைரய�� ��தானானா�.இவ� ஓ� இர�த ெவறி ப���த மாெப��
அர�கனாவா�. அவ�
�த��த� வ�லாளைன ஒழி�க �ய�றா�. எனேவ, 1341-�
வ�லாள�
ேம� ேபா�ெதா��தா�; வ�லாள� கி.ப�.1340-ஆ� ஆ��ேலேய



தி�வ�ணாமைலய�� த� பைடகைள நி��திய���தா�.
அலா�த�����
வ�லாள���� ஏ�ப�ட ேமாதலி�, ��தா� ெவ�றி காணவ�ைர�த
சமய�
யாேரா ஒ�வ� எ�த அ�� த� மா�ப�� ைத�� உய�� �ற�தா�.
அவைன ய��� அவ�ைடய ம�மக� ம�ைரய�� அ�யைண
ஏறினா�.
அவ� ஆ�சி��ைற��� த�திய�றவனாக� காண�ப�டா�; அ�
காரண�தாேலா அ�றி ேவெற� காரண�தாேலா ெகாைல���
இற�தா�.
அவைன ய���� கியா�த�� ��ள� எ�பவ� ப�ட� ஏ�றா�.
அ�வமய�
வ �ரவ�லாள� க�ண��-ெகா�ப� எ�ற ஊ�� இ��த ��லி�
மைல�
ேகா�ைடைய ���ைகய�����தா�. அவ�ைடய ��ைம��
ேபைதைம��
அவ��� இைட�றாக இ��தன. அதனா� அவ�ைடய ���ைக
தள��சி��ற�. உடேன ம�ைர ��தா� வா��ைப ந�வவ�டாம�
வ�ைர��
ெச�� வ�லாளைன� ����ெகா�டா�. திைக�ப�� ஆ��த
வ�லாள�
ெசயல�� நி�றா�. ��தா� அவைன� சிைற�ப���த�ம�றி
அவ�ைடய
ெச�வ�க�, யாைனக�, �திைரக� அைன�ைத�� ைக�ப�றி�
ெகா�டா�; வய� �தி��த வ �ரவ�லாளைன� ெகா��, ேதாைல
����
உட���� ைவ�ேகா� அைட�� ம�ைரய�� மதி��வ��ேம�அைத�
ெதா�கவ��டா�; இ��� ��கைள� ெகா�� �வ��தா�. ஆ�கைள�
க�வ�ேல�றினா�. ெப�கள�� க��ைத ெந���� ெகா�றா�. தாய��
மா�ப�� பா� உ��ெகா����த �ழ�ைதகைள வாளா� எறி�தா�.
தா�
ெகா�� �வ��த ம�கள�� தைலகைள� ெகா�� மாைலகளாக�
ேகா���
�ல�க��� அண�வ��தா�.

இ� ெகா��ேகா�ைம ம�கள�� வா��ைக��� ேக�����
ெகா����த ேபாேத வ�சயநகர ம�ன�� ஆ�க� வள���
ெகா����த�.

வ�சய நகர ஆ�சி

�தலா� ��க� (கி.ப�. 1344-77) வ�சயநகர� ேபரரசனாக������
ெகா�ட ப�ற� ேம�ெகா�ட பல ஆ�க� பண�க�� ம�ைரைய�
��தா�கள�� ப��ய�லி��� வ��வ��த� மிக� சிற�த ெதா�றா��. இ�



மாெப�� வ �ர� ெசய�கைள� ���� ம�கைள� ��தா�கள��
ெகா��ேகா�ைமய�ன���� ம��டவ���க� மக� இர�டா��மார
க�பண� ஆவா�. வழிய�� இவ�
ச��வராய�கைள ெவ�� அவ�க�ைடய ஒ��ைழ�ைப��
பைட��ைணைய�� ெப�றா�. இவ�ைடய �க�ெப�ற ம�ைர
���ைகைய��, இவ� ெப�ற வ �ர ெவ�றிகைள�� இவ�ைடய
மைனவ�யான க�காேதவ� எ�பவ� ‘ம�ைர வ�சய�’ எ���
த��ைடய
சம�கி�த �லி� மிக�� வ�ள�கமாக� த�����ளா�. பா��ய
ம�ன�க�
ெச�ய� தவறிய மிக�ெப�ய சாதைன ெயா�ைற� க�பண� ெச��
கா��னா�. ம�ைரயான� கி.ப�.1365-70 ஆ��கள�� க�பண�ைக��
மாறி��. ��தா� ஆ�சி�� அழி�� மைற�த�. ��லி�க���அ�சி
ஒள��� ைவ�க�ப����த அர�கநாதன�� தி���வ� சிைல��
ம����
ேகாய�லி� அைம�க�ப�ட� (கி.ப�.1371). �மார க�பண�ேம�ெகா�ட
�ய�சிகைள இர�டா� ஹ�ஹர� (கி.ப�.1376-1404) ���வ��தா�.
அ�ம�ன� ைசவ�, ைவணவ�, சமண� ஆகிய சமய�கள��
வள��சி���
ெப��� �ைண���தா�. தி��காள�தி, தி��ப��பத�, சித�பர�,
அேகாப�ல�, தி��பதி, தி�வர�க� ஆகிய ஊ��ேகாய��க���
ந�ெகாைடக� வா� வழ�கினா�. பதினா�கா� ��றா���
இ�திய��
வ�சயநகர� ேபரரசான� ெத�ன��தியாவ�� மிக� ெப�ய ேபரரசாக
நிைல�ப��வ��ட�. அ�ேபரரசி� மாகாண�க�� ஒ�றானஇராச
க�ப�ர
இரா�சிய�தி� சி� ப�திகளாக� ேசாழ நா��, பா�� நா��, ெகா��
ேதச�� ஒ��கிவ��டன.

வ�சயநகர� ேபரர� சிறி� கால� வடநா�� ம�ன��
தா��த�கள�லி��� ெத�ன��தியா���� பா�கா�பள���வ�த�.
வ�சயநகர� ேபரரச� இர�டா� ேதவராய� இற�த�� ஒ�டநா��
(கலி�க��) ம�ன� கப�ேல�வர கஜபதி எ�பவ�
ெத�ன��தியாவ��ேம�
பைடெய��தா�. �த��த� அவ� வ�சயநகர�ைத
���ைகய��டா�.
���ைக �றி��வ��டதாைகயா� அைத� ைகவ���� த�
நா�தி��ப�னா�.
என��� அவ� தளராம� அ�ைட நா�கள��ேம� ம����ம����
பைடெய����ெகா�ேட ய���தா�. ப��ப�யாக வ�சயநகர� ேபரரசி�
பல
இட�கைள�� ைக�ப�றி இ�திய�� கா�சி�ர�ைத��
தி��சிரா�ப�ள�ைய�� ப�����ெகா�டா� (கி.ப�. 1463). காேவ�ய��



வடகைர வைரய�� ஒ�ட�� ஆதி�க� வ���� நி�ற�. வட�ேக
ெத���
நாடான� ஒ�ட�� ஆ�சி��� நிைல��வ��ட�. ஆனா�, தமிழக�
ஒ�ட�� ப��ய�லி��� ந�வ�வ��ட�. வ�சயநகர� ேபரரச�
ம�லிகா���ன� ெபயரளவ�� தமிழக�தி�ேபரரசனாக வ�ள�கினா�.
ஆனா�, தி��சிரா�ப�ள�, த�சா��,
���ேகா�ைட ஆகிய இட�கள�� ஆ�சி ���� வ�த சா�வதி�ம�
எ�கிற தி�மைலேதவ மகாராச�தா� ��� �த�திர��ட�
ேகாேலா�சி
வ�தா�. ஒ�ட�க� காேவ�ைய� கட��ெச�� வ�சயநகர� ேபரரசி�
ஆ�சி� க���ேகா�ைப� �ைல�காதவா� அவ� பா�கா�பள���
வ�தா�. தமிழக�தி� அ��க� �த�தர� கிள��சிக����வ�தன.
வ�சயநகர� ேபரரசி� சா�ப�� ச�திரகி�ைய அரசா��வ�த சா�வ
நரசி�ம� எ�பா� அ� கிள��சிைய� த� பைடபல�தா�ஒ��கி�
ெகா�ேட வ�தா�. அவ�ைடய ��வ� பைட� தைலவனான ஈ�வர�
கா�சிைய ���ைகய���, ��தா� ம�கள�ட� ெகா�ைளய���
அ���
ேச���� க�� ைவ�தி��த ெச�வ�கைள எ�லா� ைக�ப�றினா�.

ஒ��ஸா ம�ன� கப�ேல�வர கஜபதிய�� பைடெய��ப�� (கி.ப�.
1463-64) ப�ற� சா�வ நரசி�மன�� ஆ�சி காேவ�ய��வடகைரேயா�
தைடப�� நி��வ��ட�. அவ���� ப��� வ�சயநகர� ேபரரைச
�ைறேகடாக� ைக�ப�றி அரசா�ட நரச நாய�க�, கி.ப�. 1496-�
அ�ல�
அத��� ச�� ��� ெத�கி� த�� ���வ�தா�. அ�ேபா�
தி��சிரா�ப�ள�, த�சா��� ப�திய�� வ�சயநகர அரசி�அ�வலனாக�
பண�யா�றி வ�த ேகாேன��ராச� எ�பா� தி�வர�க��
ைவணவ�க���� பல ெகா�ைமக� இைழ�� வ�தா�. நரச நாய�க�
அவைன ஒ���� க�ன�யா�ம� வைரய�� த� ஆதி�க�ைத�
பர�ப�னா�.
ேசாழ ேசர� ��நில ம�னைர�� அரசா�� வ�த மான�ஷணைன��
வ�சயநகர� ேபரரசி� ஆைண��� அட�கினா�.

நரசநாய�க� கி.ப�. 1503-� காலமானா�. அவ���� ப��
அர��ைம� ���சிக� பல நிக��தன. அவ�ைடய மக�இ�ம�
நரசநாய�க� ப�ட���� வ�தா�. வ�சயநகர� ேபரரசி�அர��ைமைய�
ெப�றி��தவ� சா�வ நரசி�மன�� மகனான இ�ம� நரசி�ம�, சிறி�
கால� ‘அரசிய� பய��சிய��’ அம��த�ப��� கி.ப�. 1505-� ெகாைல
���ற�தா�.
கி��ணேதவராய� (கி.ப�. 1509-29)

அவ���� ப�� நரசநாய�கன�� ��த மகனான இ�ம�
நரசநாய�க�



அ�யைண ேயறினா�. அவ��� வ �ரநரசி�ம� எ��� ஒ�
ெபய���.
அவ� நா�ேக யா��க� ஆ�சி����, கி.ப�. 1509-�உய�� �ற�தா�.
அவ� இராேம�ர�, தி�வர�க�,
��பேகாண�, சித�பர�, தி��காள�தி �தலிய ஊ�� ேகாய��க����
தான�க� வழ�கி��ளா�. அவ���� ப��� அவ� த�ப�
கி��ணேதவ
ராய� ப�ட���� வ�தா� (கி.ப�. 1509). அரசியலி��, ஆ�சி�
�ைறய���, ேபா�� திறன��� கி��ணேதவ ராய� சிற����
வ�ள�கினா�. இ� ேபரரச� கைலவள��சிய���, சமய� பண�கள���
ெப��� ஈ�ப����தா�. இவ� கால�தி� ைவணவ� வள���வ�த�.
என���, ைசவ�ைத�� இவ� ேபா�றி வ�தா�. ேகாய��க����
ப�ராமண���� அளவ�ற ெகாைடக� வழ�கினா�. சித�பர�
ேகாய�லி�
வட�ற��� ேகா�ர�ைத எ��ப�� ேப�� �க�� ெப�றா�.

கி��ணேதவராய� கி.ப�. 1529-� இற�தா�. நா���ம����
அரசிய� �ழ�ப�க� எ��தன. அவ�றி� வ�ைளவாக� கி��ணேதவ
ராயன�� த�ப� அ��தராய� வ�சயநகர� ேபரரசனாக அ�யைண
ேயறினா�
(கி.ப�. 1530). இைடயறாத அரசிய� கிள��சிகைள��,
ேபாரா�ட�கைள��
இவ� எதி��� ந��த ேவ��ய நிைலய�லி��தா�. சா�வ
நரசி�ம�ட��,
ஏைனய ��ம�ன�ட�� ேம�ெகா�ட ேபா�கள�� நாகம நாய�க�
மக�
வ��வநாத நாய�க�, இவ��� உ��ைணயாக நி�றா�. அவ�ைடய
உதவ���� ப�சாக அவன�ட� பா��நா�� ஆ�சி� ெபா���க�
ஒ�பைட�க� ப�டன. அவ� வ�சயநகர��� ப�ரதிநிதியாக ம�ைரய��
அம��தி��� கி.ப�. 1533 �த� அ��த� இற�த ஆ�டாகிய கி.ப�. 1542
வைரய�� அரசா�� வ�தா�. அ��தராய���� ப���வழ�க�ேபா�
ம���� நா��� �ழ�ப�க�� கிள��சிக�� ேந��தன. இ�
�ழ�ப�கைள ெவ�� சதாசிவராய� வ�சயநகர� ேபரரசனானா�.
இவ�ைடய உ�பைகவ�க� இவைன எதி���� கிள��சிக� ெச�தா�க�.
தமிழக�தி�� �ழ�ப�க� ேமலி�டன.

இ� நிைலய�� ெத�ன��தியாவ�� கிறி�தவ� பாதி�மா� �ைழ�� பல
இ���கைள மத மா�ற� ெச�வ���� த� சமய�ைத வள����
பண�ய��
�ைன��ட� ஈ�படலானா�க�. ெசய��� ப�ரா�சி� ேசவ�ய� எ�ற
க�ேதாலி�க� பாதி�ய�� தைலைமய�� ெத�பா�� நா��� கிறி�தவ
சமய� பல இட�கள��� பரவலாய���. �����ள�ய��ைறய��
எ�ண�ற
பரவ�க� (ம�னவ�க�) கிறி�தவ�களாக மாறி ஞான�நான�’ ெப�றா�க�.



இவ�க� ேபா���கீசிய ம�ன�ைடய��ம�களாக மாறி, அவ�ைடய
ஆைண�� உ�பட ேவ��ெம���,
இவ�க� அ�ப� உ�ப�வா�களாய�� ��லி� ெகா�ைமகள�ன����
இவ�கைள� தா� பா�கா�� வ�வதா�� �றி� பாதி�க�இவ�க���
ஆைச கா��னா�க�. ப�ரா�சி�க� ப�டார�க�� ெஜ��
மதெவறிய��
கட�கைர ஓர�கள�� இ��த இ��� ேகாய��கைள இ��� நிரவ�ன�. அ�
ேகாய��க� நி�ற இட�கள�� கிறி�தவ ஆலய�கைள எ��ப�ன�.
அைதவ�ட மாெப�� ெகா�ைமகைள� ெச�ய�� அவ�க�
தி�டமி�டன�.
கா�சி�ர��� ேகாய��கைள இ���� தவ�� ெபா�யா�க��, அவ�றி�
இ��த ெபா�கிஷ�ைத� �ைறயாட�� ஒ� ���சி உ�வாகி
நிைறேவ��
நிைலய�� இ��த�. அத��� அவ�க� நா��� இ��தஅர�கநாத�
ஆலய� ஒ�ைற நிரவ�னா�க�. த�க சமய�தி� வ�சயநகர� ேபரரசி�
பைடக� சி�ன தி�மா தைலைமய�� ேசாழ நா��� ����
�வனகி�ைய�
ைக�ப�றின; உடேன நா����� ெச�� கிறி�தவ� பாதி�களா�
சீரழி�க�ப�ட ேகாய�ைல� ப��பா��� ம���� எ��ப�� ெகா��தன.

வ�சயநகர� பைடக� அஃ�ட� அைமயவ��ைல. அைவ
காவ��யா�ைற� கட�� த�சா��, ���ேகா�ைட �தலியஇட�கைள�
ைக�ப�றி� ��நில� தைலவ�கைள ெவ�� அவ�கள�ட� திைற
கவ��தன.
அரசிழ�� நி�ற ெத�பா�� ம�ன� அ�யைண ஏ�ற� ெப�றா�.
ேபா���கீசிய�� ெதா�ைலக� நா���நா� வள��� ெகா�ேட
ேபாய�ன.
கி��ணேதவ ராயன�� ம�மகனான இராமராயன�� தைலைமய��
வ�சயநகர� பைடக�, ெத�னா� வ�� ெச�ைனய�� உ�ள சா�ேதா�
மாதாேகாய�லி�ேம� தி�ெரன தா�கின (கி.ப�. 1558). அ�கி��த
கிறி�தவ�க� இராமராய��� 1,00,000 வராக� ெபா� ெச��தி�
சமாதான�ைத வ�ைல�� வா�கின�. இ�த இராமராய� அரவ ��
பர�பைரய�� வ�தவ�; கி��ணேதவ ராய� இற�த�டேன
அவ�ைடய
சி�வ�� ெபயரா� அரசா�சிைய� ைக�ப�ற �ைன�தா�; ஆனா�, அ�
�ய�சிய�� அவ� ேதா�வ���டா�. என��� அ��தராய�
அரசா�சி�ைமகைள இராமராய�ட� பகி��� ெகா�ள ஒ��ப�டா�.
இராமராயேனா ெச�த ந�றிைய மற�தா�. அவ� அ��தராய���
எதிராக� ேதா�றிய அரசிய� கிள��சிக� யாவ�றி�� ப��ெகா�டா�.
பல அரசிய� ���சிக�, பல கலக�க�, பல ேபா�க� ஆகியவ�றி�
காரணமாக நாெட��� ��தியா� பா��த�.கி��ணேதவ ராயன��
த�ப� மகனான சதாசிவராயைன இராமராய�
அ�யைணய�� ஏ�றினா�. அ�யைணய�� அம��தி��தவ� சதாசிவ�;
ஆனா�, அரசா�சி ���தவ� இராமராய�.



வ�சயநகர�தி� வ ���சி�� காரணமான தைல�ேகா�ைட� ேபா��
(கி.ப�. 1565) இராமராய� ஐ�� ��தா�கைள ஒ��ேக எதி����
ேபாரா�னா�. அவன�ட� பைட�தைலவ�களாக� பண�யா�றிய இ�
��லி�க� த�த� ஆைணய��கீ�� பண�யா�றிய எ�பதினாய�ர�
பைடவ �ர�க�ட� பைகவ�களான ��தா�க�ட� ேச���ெகா�டன�.
இவ�க�ைடய ந�ப��ைக� �ேராக�தினா� இராமராய� ேதா�ப�����
பைகவ�கள�� ைககள�� ெகாைல���ற�தா�. வ�சயநகர� ேபரரசி�
பைடவ �ர�க� ஒ� �றாய�ரவைர� ��தா�க� ப�ெகாைல ெச�தா�க�;
வ�சயநகர�ைத இ���� எ������ அழி�தா�க�. ��லி�கள��
ைககள�� அ�� பாழைட�த வ�சயநகரமான� இ�றள�� ஒ�பா�
நகரமாகேவ நி��, கா�ேபா� க�கைள� கல�கைவ�� வ�கி�ற�.

தைல�ேகா�ைட� ேபாைர� ெதாட��� ேந��ட ெப��
�ழ�ப�தி�ேபா� தமிழக�தி� ம�ைரய���, த�சா����,
ெச�சிய���
வ�சயநகர� ேபரரசி� சா�ப�� அர����� வ�த நாய�க�க� தன��தன��
த�த� நா�� ம�ன�களாக ������ ெகா�டன�. ஆய���, ேவ��
நாய�க�க��, ைம�� உைடயா�க�� ெதாட��� வ�சயநகர��
ம�ன��
தைலைமைய ஏ��வ�தன�. வ�சயநகர அரசான� அரவ �� பர�பைர
ம�ன�கள��கீ�, கி.ப�. 1675 வைரய�� ெதாட��� ெசய�ப��வ�த�.

ேவ�� நாய�க�

ேவ��� சி�னெபா�ம நாய�க� வ�சயநகர அரசி�கீ�� கி.ப�. 1582-
ஆ� ஆ��வைரய�� அரசா�டா�. ேவ��� ேகா�ைட�� அத��
வழிபாட�� ம�கி�கிட��� ‘சலக�ேட�ர�’ ேகாய�ைல�� க��யவ�
இ�
நாய�க�றா�. அைடய �ல� அ�ைபய த��சித�� �லைமைய� பாரா��
அவ���� சி�னெபா�ம நாய�க� கனகாப�ேடக� ெச�தா�. அவ�
அ�ெபா�ைன� ெகா�� த� ஊ�� ேகாய�� ஒ�ைற எ��ப�னா�.

ெச�சி நாய�க�க�

வ�சயநகர� ேபரரசி�கீ�� ெச�சியான� பைடபல�தி��,
அரசாதி�க�தி�� உய��தெதா� நிைலைய எ��ய���த�.
சித�பர�தி� இர�டா� �ேலா���க� ேகாவ��தராச� ெப�மாள��
சிைலைய அக�றிவ��ட ப�ற� �த� �த� அ�� ம����ஒ�
சிைலைய
அைம��� ெகா��த ெப�ைம ெச�சிய�� தைலவ� கி��ண�ப
நாய�கைனேய சா��. சித�பர� தி��சி�திர�ட����இவ� பல
ெப��



தி��பண�க� ெச�தா�. இவ�ைடய தி��பண�கைள� தி�ைல
த��சித�க�
மிக�� க�ைமயாக எதி��தா�க�. தி��பண�க� ஓயவ��ைல. பல
த��சித�க� மகள��ட� ேகா�ர�தி� ேமேலறி� �தி��� த� உய�ைர
மா���� ெகா�டன�. கி��ண�ப நாய�கன�� உ�ள�
ெநகிழவ��ைல.
அவ� ெவ��� த��சித�கள��ேம� ��பா�கியா� ��டா�. பல
த��சித�க� ���ப�� வ���தன�. ெவ�ளா� கட�ட�கல���
இட�தி�
இ�த நாய�க� கி���ணப��ன� எ�� ஊ� ஒ�ைற அைம��அதி�
ெஜ�� பாதி�க� மாதாேகாய��க� க��� ெகா�ள உ�ைமவழ�கினா�.
அ��� இ�ேபா� பற�கி�ேப�ைட எ��� ெபய�� வ�ள�கி
வ�கி�ற�.

த�ைச நாய�க�க�

அ��தராய� (கி.ப�. 1530-42) கால�தி� த�சா��� நாய�க�
ஆ�சி ஒ�� ெதாட�கி��. ேசாழ நா� ம�ைரய�ன����
ப���க�ப�ட�.
அ��த�ைடய ைம��ன�ய�� கணவ� ெச�ல�ப� எ�பவ�
த�சா���
ஆ�சிய�� அம��த�ப�டா�. ெச�ல�ப� ��லி� த��கா�க���
நிவ�த�க� வழ�கினா�. ��ம�க���� பாசன வசதிக� ெச��
ெகா��தா�. நாக�ப��ன�தி� ேபா���கீசிய� ��ேய�வத���
ெப���
�ைண���தா�. அவ�ைடய அரசைவய�� மாதவ�� வ�சேய�திர
த���த���� அ�ைபய த��சித���மிைடேய �வ�த அ��வ�தவாத�க�
நிக��தன. ெச�ல�ப���� அவ� மக� இர�நாத����
ேகாவ��தத��சித� அைம�சராக இ��தா�. அவ� �லைம சா�றவ�. அவ�
தாேம ஒ� காவ�ய�ைத��, இர�நாத�ட� இைண�� இைச ��
ஒ�ைற�� இய�றினா�.

ம�ைர நாய�க�க�

ம�ைரய�� வ��வநாத நாய�க� (கி.ப� 1529-64) நாய�க�ஆ�சிைய�
ெதாட�கினா�. இவ�ைடய தைலைம அைம�ச� அ�யநாத� எ�பவ�.
அவ�ைடய உதவ��ட� ம�ைர தி��சிரா�ப�ள�, தி�ெந�ேவலிஆகிய
நக�கைள� சீரைம�தா�. த�சா�� ப���� ெச�ற ப�ற�இவ�ைடய
ஆ�சி தி��சிரா�ப�ள� �த� க�ன�யா�ம� வைரய��மான
நில�ப�திய�� ேம��, ேசல�, ேகாய���� ஆகிய மாவ�ட�க�
ேம�� ஓ�கி நி�ற�.
�த��த� நா�ைட� பல பாைளய�களாக� ப���தவ� இவ�றா�.
ஒ�ெவா� பாைளய�� ஒ� பாைளய�கார� (பைட� தைலவ�)
ைகய��



ஒ�பைட�க�ப�ட�. பாைளய�கார�க� அைனவ�� அவரவ� ஆ�ட
பாைளய�கள��ேம� பர�பைர��ைம வழ�க�ெப�றன�. அஃ�ட�
காவ�,
ந�தி வழ��த�, வ� த��த� ஆகிய ெபா���க��
பாைளய�கார�டேம
ஒ�பைட�க�ப�டன. பாைளய�கார� தா� த��வ�த வ��ெதாைகய��
��றி� ஒ� ப�ைக நாய�க���� திைறயாக� ெச��த
ேவ��ெம���,
ம�ெறா� ப�ைக� ெகா�� பைடகைள� திர�� அவ�ைற நி�வகி��
வரேவ��ெம���, மி�சிய ��றாவ� ப�ைக� த� ஊதியமாக�
பய�ப��தி� ெகா�ளலா� எ��� நாய�க��� ஒ�ப�த�
ெச��ெகா��தா�.

வ��வநாதன�� மக� �தலா� கி��ண�ப நாய�க� (கி.ப�. 1564-72)
த� த�ைதைய� ேபாலேவ வ �ர�தி��, திறன��� சிற�� காண�ப�டா�.
இவ� தி�வ�தா���� ேம��, சி�கள�தி� ேம�� பைடெய��தா�;
ெவ�றி�� ெப�றா�. அைம�ச� அ�யநாத� ெதாட��� கி.ப�. 1570
வைரய��
பண�யா�றி வ�தா�. �தலா� கி��ண�ப நாய�கைன ய���அவ�
மக�
�தலா� வ �ர�பநாய�க� (1572-95) ப�ட���� வ�தா�. அவ�ைடய
ஆ�சிய��ேபா� ம�ைரய�� ெஜ�� பாதி�க� கிறி�தவ நி�வன�
ஒ�ைற
அைம�தா�க�. இ� நி�வன�ைத� சா��த பாதி�க��
ராப��-�-ெநாப�லி
எ�பா� சிற�� வ�ள�கினா�.

ப��கால��� பா��ய�க�

ம�ைர வ��வநாத நாய�க� கால�தி� தளவா� அ�யநாத�
தி�ெந�ேவலி� சீைமய��ேம� பைடெய���� ெச�றா�. ஆ���
ெகா�ைள��, ெகாைல�� �ழ�ப�� மலி�� கிட�தன. கய�தா�
எ���
இட�ைத� ��றி� சில ��நில ம�ன�க� ேபா��� �ைன�� நி�றன�;
இ� ம��லகி� ேவ� ஒ� ம�ன�ைடய ஆ�சி��� தா�
அ��பண�வதி�ைல எ�� இ�மா���றி��தன�. அவ�க� த�ைம�
ப�ச
பா��ய� என� �றி� ெகா�டன�. அவ�க� இ�னா� எனவரலா��
ஆ��க� இ��� ஒ� ����� வரவ��ைல. ப�ைடய
பா��ய����
திைற ெச��தி வ�த ��நில ம�ன�க� அவ�க� என� சில� ��வ�.
பதிைன�தா� ��றா��� ெபாறி�க�ப�ட ப��கால�பா��ய��
க�ெவ��கள�� இவ�க�ைடய ெபய�க� காண�படவ��ைல.
பதினாறா� ��றா��� அர��ைம ெகா����த பா��யம�ன�



ஒ�வேன�� ம�ைரய�� ஆளவ��ைல என� ெத�கி�ற�.

பா�� நா�� அ�யைண�� உ�ைமயாக உ�ைம
ெகா�டா�யவ�க� ெத�காசிய�� ஒ��கி நி�றா�க�. இவ�க����
ெதாைலயாத எதி���� ெகா��� வ�த பல ��நில ம�னைரஅ�யநாத
தளவா� ஒ��கிவ��டா�. அவ�க� அைனவ�� தளவா�ட� சிறி�
கால�
ேபா���� சைள��� ேபா�, இ�திய�� ம�ைர நாய�க��கீ��
பாைளய�கார�களாக இழி���� திைறெச��தி வர�� உட�ப�டன�.
ேவணா�� ம�ன� தி�வ� எ�பவ� வ�சயநகர� ேபரரச� வ��வநாத
நாய�க� அவைன�� த� பைடபல�தா� ெவ�� அட�கிவ��டா�.
ெத�காசி� பா��ய�� ம�ைர நாய�க�� ேமலாதி�க�����
தைலவண�கின�. வ�சயநகர� ேபரரச� அ��தராய� பா�� நா��
இளவரசி ஒ��திைய மண�தா�. அ��தராய�ைடய
பைட��ைண�ட�
வ��வநாத நாய�க� தி�ெந�ேவலி� சீைமைய ம�ைர� சீைம�ட�
இைண��� ெகா�டா�. அ�யநாத�ைடய உதவ�ைய� ெகா��
தி�ெந�ேவலி� சீைமய�� பல சீ�தி��த�கைள வ��வநாத நாய�க�
ெச�தா�. உழ��ெதாழிைல� ���வ��டா�. நா� ��வதி�� பல
பாசன
வசதிகைள அைம��� ெகா��தா�. சீ��ைல�� கிட�தஅரசா�க�ைத
நிைல�ப��தி, ந�திைய�� நி�வாக�ைத��, ம�க� நல��� ஏ�ப
ஒ���ப��தினா�. நா� ��வதி�� அைமதி �� ெகா�ட�.
தி�ெந�ேவலி நகர� வ��வைட�த�. அ��� �திய ேகாய��க�
எ��தன.
பைழய ேகாய��க� ப�� பா��க�ப�டன. ெத��க�
ஒ���ப��த�ப�டன. ம�க� நல�க� பா�கா�க�ப�டன.

வ��வநாத நாய�கன�� ஆ�சிய�� ம�ைர ேதச�தி� எ�ைலயான�
வ��வைட�த�. இ� கால�திய ம�ைர, இராமநாத�ர�, தி�ெந�ேவலி,
தி��சிரா�ப�ள�, ேகாய����, ேசல�, தி�வ�தா����ஒ� ப�தி
ஆகியைவ ம�ைர� சீைமய�� எ�ைல��� அட�கிய���தன. வ��வநாத
நாய�கன�� ெச�ேகா�ைமய��கீ�� ெத�காசி� சீைமய��அரசா��
வ�த
பா��ய ம�ன�� ஆ�க��, ஆ�சி� ெபா���க��
வள��சி��றன.ெத�பா�� நா��� கி.ப�. 14ஆ� ��றா���
ப��ப�தி �த�
பதிேனழா� ��றா��� ப��ப�தி வைரய�� சில பா��யஅரச�க��
ஆ�� வ�தன�. அவ�க�ைடய வரலா�கைள� ப�றிய ெச�திக�
வ�ள�கமாக இ�ைல. அவ�க� எ�த ஊ�லி��� அரசா�டன� எ���
ெத�யவ��ைல. பதினா�கா� ��றா��� ப��ப�திய�லி���ஒ�
��
ஆ��க���� பரா�கிரம பா��ய� எ�ற ெபய�ைடய ம�ன�க��,
சைடயவ�ம� �லேசகர பா��ய�, சைடயவ�ம� வ��கிரம பா��ய�



எ�ற ெபய�க�ைடய ம�ன� இ�வ�� ஆ�� வ�தன� என�
க�ெவ��� ெச�திகள�னா� அறிகி�ேறா�.

சைடயவ�ம� பரா�கிரம பா��ய� (1422-63) எ�பவ� ப��கால�
பா��ய�� சிற�ப�ட� ெப���ளா�. இ� ம�ன� அரசிய�அறி��,
ேபா�� திற�� வா��தவ�; தமி�� �லைம��, வடெமாழி� பய��சி��
வா��க� ெப�றி��தா�. தி����றால�தி� நைடெப�ற ேபா� ஒ�றி�
ேசர ம�ன� இ� பா��யன�ட� ேதா��� �ற��கி�டா�.5
சைடயவ�ம� ெத�காசி� ேகாய�ைல எ��ப�னா�. ேகாய�� க��
���பத��� பதிேனழா��க� ப���தன. இவ� வ��வநாத� ேபேர�
எ�ேறா� ஏ�ைய� க�� உழ��� ஏ�றமள��தா�.

அ��� அ�யைண ஏறியவ� சைடயவ�ம� �லேசகர பா��ய�
(1463-73). இவ� சைடயவ�ம� பரா�கிரம பா��ய�ைடய
த�ப�யாவா�;
இவ� மக� அழக� ெப�மா� பரா�கிரம பா��யைன (1473-1506)
அ��� மண��� ���� ெகா�டா�. சைடயவ�ம� சீவ�லப
பா��ய�
எ�பவ� ஒ�வ� (1534-43) அரசா�� வ���ளா�. இவ�ஆகவராம�
எ�பவன�� மக�. இவ�ேம� ேசர ம�ன� உதயமா��தா�ட�ேபா�
ெதா���� பா�� நா��� ஒ� ப�திைய� ைக�ப�றி� ெகா�டா�.
சீவ�லப பா��ய� வ�சயநகர� ேபரரசனான அ��த ேதவராயன�ட�
பைட��ைணைய நா�னா�. அ��தன�� பைடக�
உதயமா��த�டைன�
தா�கி� பா�� நா��� ப�திகைள அவன�டமி��� ைக�ப�றி ம����
சீவ�லபன�ட� அள��தன. ந�றி மறவாத சீவ�லப� த� மகைளஅ��த
ேதவராய��� மண� ெச�� ெகா��தா�.



அல� 6

ம�ைர நாய�க�க�
வ�சயநகர� ேபரரசான� தைல�ேகா�ைட� ேபா�� (1565)
வ ���சி���� சித��� ேபாய���. வ�சயநகர��� தி��� கைல�
ெச�வ�க�� சீரழி��வ��டன. வ�சயநகர� ேபரரச� இராமராய� ேபா��
வ �ரமரண�ைத� த�வ�னா�. ஆனா�, வ�சயநகர அர� ம���மைறயாம�
ெதாட��� நைடெப�� வ�த�. இராமராயன�� த�ப� �தலா�
தி�மைலராய� (கி. ப�. 1570-2) நகர����� ���ய���ட�ய�றா�;
ஆனா� ெவ�றி கிைட�கவ��ைல. வ�சயநகர�ைத வ����
ெப�ெகா�டாைவ� த� தைலநகரமா�கி� ெகா�டா�. அ����த�கி�
பைடகைள� சீரைம�க� ெதாட�கினா�. உ�நா��� கிள��சி�கார�ட��,
ெகா�ைள� ��ட�தா�ட��, பாைளய�கார�ட�� அவ�ஆறா��க�
ேபாராட ேவ��யவனானா�. அவ�ைடய அவலநிைலைய� பய�ப��தி�
ெகா�� ம�ைர, த�சா��, ெச�சி �தலிய இட�கள�� பாைளய�க�
அைம�� ஆ��வ�த நாய�க�க�, வ�சயநகர� ேபரரசி� ேமலாதி�க�ைத
உதறி� த�ள�வ���� தாேம �த�தர ம�ன�களாக அரசா�க�
நட�தலானா�க�.

ேபரரச� தி�மைலராய� த� ��த மக� சீர�கைன� ெத���
நா�� ஆ�சிய���, இர�டா� மக� இராமைன� க�னட நா��
ஆ�சிய���, இைளய மக� ேவ�கடா�தி�ைய� தமிழக��ஆ�சிய���
அம��தினா�. தி�மைல��� ப�ற� அவ� ��த மக� சீர�க�
வ�சயநகர��� ேபரரசனாக ������ ெகா�டா� (1572). வ�சயநகர�
ேபரரசி� ��வ� பர�பைர ம�னனான சதாசிவராய� (1542-76) சிைறய��
அைடப�� மா��ேபானா�; சீர�க� ம�க�ேபறி�றி 1585-�
உய��ந��தா�. அவைனய��� அவ� த�ப� ேவ�கடேன ப�ட����
வ�தா�. அவ� இ�ப�ெத�� ஆ��க� ஆ�சி ���தா�. அவ�ைடய
ஆ�சிய��� அர��ைம� கிள��சிக� ஓ��தபா��ைல. அவ�
ஆதி�க�ைத எதி���� பல ��நில� தைலவ�க� கிள��சி ெச�தன�.
ேவ��� லி�கம நாய�க� கலக�தி� இற�கினா�. அவ�ைடய
ெச�வா�ைக� �ைல�பத�காகேவ எ�சம நாய�க� எ�பவ�ெப��ேப�
சீைம��� தைலவனாக அம��த�ப�டா�. லி�கம� ெச�சி, த�சா��,
ம�ைர ஆகிய பாைளய�கள�� பைட� �ைணைய நா�னா�. ெப�� பைட
ஒ�ைற� திர�� அைத உ�தரேம���ேம� ஏவ�னா�; ஆனா�, ெவ�றி
எ�சம��ேக கிைட�த�. என��� லி�கம� மன�சைள�கவ��ைல;
பண��� ேபாக�மி�ைல. ேவ�கட� அவைன� �ர�தி� ெச��அவ�ைடய
இ��ப�டமான ேவ��ேலேய அவைன �றிய��தா�. அவ� அஃ�ட�
அைமயவ��ைல. ெதாட��� த�ெட���� ெச��, காேவ�யா�ைற� கட��,
ம�ைரய��ேம� த� சின�ைத� ெகா��னா�. ம�ைர இரா�சிய�
ெகாைல���, ெகா�ைள���, ெந������ இைரயாய���. அவ�



அ��த���� பல ெவ�றிக� ெப�றா�. கலக�கார�க� அைனவ��
அவ��� அ�பண��தன�. லி�கம� ம��� த� ேவ��� ேகா�ைடய��
பைட வலிைமைய ந�ப� நிமி��� நி�றா�. ஆனா�, அ�ேகா�ைட��
ெகா�தள�� வ ���தன; அவ�ைடய �த�தர���� அரண�டவ��ைல.
லி�கமன�� வ �ர�� அழி�த�. ேவ�கட� ேகா�ைடைய� ைக�ப�றினா�;
அஃ�ட� ேவ�ைர� தைலநகரமாக�� அைம��� ெகா�டா�.
ேவ�கட� 1614-� காலமானா�. அவைனய��� அவ� நியமி�த
வ�ணேம அவ�ைடய அ�ண� மக� இர�டா� சீர�கேன அ�யைண
ஏறினா�.

ப�ெர�� ஆ�கிேலய� ��த�

ேவ�கட� அரசா�சி ����வ�த கால�தி�தா�இ�தியாவ��
தைலவ�திைய மா�றிவ��ட ச�பவ�க� நிக��தன. இ�தியாவ�� கீைழ�
கட�கைரய�� ட���கார�� ஆ�கிேலய�� வாண�க நி�வன�கைள�
ெதாட�கின�. �த� �த� ைநசா� ப�டண�தி��, ம�லி�ப��ன�தி��
ட���கார�க� ெதாழி�சாைலக� ஏ�ப��தினா�க� (1605). அவ�க�
தமிழக�தி� ஏல�கா�, இலவ�க� ேபா�ற ந�மண� ப�ட�கைள�
ெகா��த� ெச�தா�க�. ெத�கி� பல ெதாழி�சாைலக� ெதாட�க�
தி�டமி�டன�. ப��கால�தி� ‘ெசய��� ேடவ��’ எ�� ெபய� ஏ�கவ���த
‘ெத�கிண ப�டண�தி�’ ெச�சி நாய�கன�ட� உ�ம� ெப���
ெதாழி�சாைல ஒ�ைற நி�வ�னா�க� (1608). �லி�கா���ஒ�
ெதாழி�சாைலைய அைம���ெகா�ள ேவ�கட� அவ�க�� ஏகேபாக
உ�ைம வழ�கினா�. ெச�ைனய�� சா�ேதாமி� வாண�க� ெச��
ெகா����த ேபா���கீசிய���அ�சி ட���கார�க� �லி�கா��� ேகா�ைட
ஒ���
க���ெகா�டா�க�. ஆ�கிேலய� ட���கார�ட� ஓ�ட�ப��ைக
ெச��ெகா�� �லி�கா��� தம��� ஓ� இட� ப���தா�க� (1621).
ஆனா�, சில ஆ��க���� ப�ற� �லி�கா�ைட� ைகவ����
ெச�ைனைய வ�தைட�தன� (1639-40). ேடன��கார�க� தர�க�பா�ய��
ஒ� ெதாழி�சாைலைய எ��ப�� ெகா�டா�க� (1620).

வ�சயநகர� ேபரரசி� அர�க��� ஏற உ�ைம வழ�க� ெப�ற
சீர�க� ஒ� ேகாைழ; ேபைத உ�ள� பைட�தவ�; ஆனா�
ெகா��ேகால�. அவ�ைடய ேபராைச அவ��ேக ேக� ���த�.
ேவ�கடன�� அரசிகள�� ஒ��தி த� ேதாழிய�� ஆ� மக�ஒ�ைற�
த� மக� என� �றி� �ர�� அர� உ�ைம ஒ�� ெவள�யா�கினா�. அ�
�ழ�ைதையேய �����வ��க ேவ��� எ�� வ����திய க�சி ஒ��
ேதா�றி வ�வைட�த�. சீர�க� ப�க�� பல� ���தன�. இ�
க�சிய�ன���� ெகா�ய ேபாரா�ட� ��ட�. எ�சம நாய�க�
சீர�க���� �ைண நி�றா�. ெதாட��� நைடெப�ற �ழ�ப�கள���,
எ�சமன�� தாமத�தினா�� சீர�க�� அவ�ைடய ���ப�தின��
ப�ெகாைல ெச�ய�ப�டன�. அரசிய�� �ழ�ைதய�� சா�ப�� க�சி க���
ெகா�ட ஜ�கராய� ேப���, அவ�ைடய உட�ைதயா�கள�� ேப���



ம�க��� அளவ�ற ெவ���� சின�� ஏ�ப�டன. எ�சம� ெச�த
��ேன�பா��னா� சீர�கன�� இர�டா� மக� இராமராய�வ�ணா�
ஒ�வன�� �ைண ெகா�� சிைறய�ன���� உய�� த�ப�னா�. அவைனேய
எ�சம நாய�க� வ�சயநகர� ேபரரசனாக �����னா�. ஜ�கராய�
ேபா�� ேதா��� கா���� ஓ� ஒள��தா�. என���, அவ�
வ�டா�ய�சிய�� தளராதவனா� ம���� ம���� ெவள��ப��வ�� ம�ைர
���வ �ர�ப நாய�க�, ெச�சிகி��ண�ப நாய�க� ஆகியவ�க�ைடய
பைட��ைண நா��ெப�றா�. ேபரரச� இராமராய� சா�ப�� த�சா��
இர�நாத நாய�கன�� �ைணைய எ�சம� அைட�தா�. காவ��ய�� ெப�ய
அைண�க���க�ைமய�� ேதா��� எ��� இட�தி� எ�சம����
ஜ�கராய���மிைடேய க�� ேபா� ஒ�� நிக�த�.ஜ�கராய�
ேதா�வ�யைட�� உய�� �ற�தா�. ேவ�கடன�� ெபா�மக�
சிைறப���க�ப�டா�. கி��ண�ப நாய�க� த� நா�ைட
இழ�தானாய��� ெச�சி� ேகா�ைடைய ம��� வ�டா�ப��யாக�
ப�����ெகா�டா�. இழ�த நா�ைட ம����ெகா���

ெபா��� அவ� அ��த��� ேம�ெகா�ட ேபா�க� அவ����
ேதா�வ�ய�ேலேய ���தன. இ�திய�� கி��ண�ப நாய�க��
சிைறப���க�ப�டா�. ஜ�க�ைடய த�ப� எதிராச� இராமேதவ����
ெதாட��� ெதா�ைல ெகா����ெகா�ேட வ�தா�. ேவ�கடன��
ெபா�மக� 1619-� இற�தா�. எதிராச� இராமேதவ�ட� இைண�க��
ந��ற�� ஏ�ப��தி�ெகா�டா�; த� மகைள�� அவ���� தி�மண�
ெச��ெகா��தா�. ேபா�க� ஓ��தன. இராமேதவன�� ஆ�சிையம�ைர
நாய�க� தவ�ர ஏைனேயா� அைனவ�� ஏ���ெகா�டன�.
இராமேதவ��� அவ�ைடய மாமனாரான எதிராச� �ைண��, இர�நாத
நாய�கன�� �ைண�� கிைட�தன. இராமராயன�� �திய உற�க��
ந��க�� எ�சம��� உட�பா��ைல. ஆகேவ, எ�சம� பல
ேபாரா�ட�கள�� ஈ�ப�டானாய��� இராமராய�ைடய ஆதி�க�ஓரள�
எதி��ப��றி நிைல��வ�த�.

ேபரரச� இராமராய� த� இ�ப�ெத�டா� வயதி� இற�தா� (1630).
அவ� த� வாணாள�� �தலா� சீர�க�ைடய ேபரனான ெப�த
ேவ�கடைன அ�யைண�� உ�யவனாக நியமன� ெச�தி��தா�. எனேவ,
அவ� இர�டா� ேவ�கடனாக ������ெகா�டா� (1630-42).
அவ���� ெதா�ைலக� த���தபா��ைல. அர��ைம� ேபாரா�ட�க�
ம���� எ��தன. ேவ�கட��ேக ெவ�றிக� கிைட�தன. அவ�
ெப�ெகா�டாைவ� ைகவ��� வ�� ேவ��� அம��� அரசா�சி
��யலானா�. ெச�சி நாய�க� ேவ�கடன�ட� அ�ைப��ஆதரைவ��
ெசா��� வ�தா�. அைத� க�� உ�ள� கன�ற த�சா��, ம�ைர
நாய�க�க� ேவ�கடைன� சிைறப���க� பல ���சிகள��
ஈ�படலானா�க�. இர�டா� ேவ�கட���� த�ப� மகனான சீர�க�,
த��ைடய ெப�ய�ப���� சிறி� கால� �ைணெகா�����வ��� எ�
காரண�தாேலா அவ�ேம� பைகைம ��டா�. அவ�ைடய
உட�ைதய��ேம� ப�ஜ��� ர��லா கா� ெத�கி� வ�� ேவ�����



ப�ன�ர�� க� ெதாைலவ�� த�� நி��தினா�. நாய�க� ெச�த
உதவ�யா� ேவ��� ேகா�ைடயான� அவ�ைடய தா��தலின����
த�ப�ய� (1641).

க�நாடக�தி� நைடெப��வ�த ேபாரா�ட�கைள��,
கிள��சிகைள�� தன��� கிைட�த ந�லெதா� வா��பாக
ஏ���ெகா�டா� ேகா�ெகா�டா ��தா�. ெமலி��சித���ேபா��
நிைலய�� நி�� த�தள���� ெகா����த வ�சயநகர�
ேபரரசின���� எ��னவைரய�� ைக�ெகா�ள அவ� வ�ைர�தா�.
அவைன எதி���� ேபாரா�� வலிய��றி, �ைணய��றி இர�டா�
ேவ�கட� சி��� மாவ�ட�தி� உ�ள நாராயணவர� கா�கள��ஓ�
ஒள��தா�. பல ெதா�ைலகள�� சி���� உட�� உ�ள��
உைள��ேபான ேவ�கட� கி.ப�.1641-� இ� ம��லகின����
வ�ைடெப��� ெகா�டா�.

ேவ�கட����ப�� அவ� த�ப�ய�� மக� ��றா� சீர�கேன
ேபரரசனாக ������ெகா�டா� (1642). ம�ைர நாய�க��, த�ைச
நாய�க�� அவைன எதி���� கலக� ெச�தன�. ேகா�ெகா�டா ��தா�
சீர�க�ட� சமாதான உட�ப��ைக ஒ�ைற� ெச�� ெகா�டா�; த�
ேசனாபதி ம��ஜு �லா சீர�க�ேம� ேம�ெகா����த பைடெய��ைப�
த��� நி��திவ��டா�. ம�ைர� தி�மைல நாய�க��, ஏைனய
நாய�க�க�� ஒ����� தம��� பைட��ைண அ��ப� ைவ��மா�
ப�ஜ���� ��தா��� வ��ண�ப� அ��ப��ெகா�டா�க�. அ�
��தா�� ேவ�ைர ேநா�கி� பைடெயா�ைற அ��ப�ைவ�தா�.
நா�ைட��, சமய�ைத��, ேகாய�ைல��, ப�ராமணைர�� கா�பத���
�ைண���மா� சீர�க� வ�����ெகா�ட ேவ��ேகா�யா��
இர�கம�ற நாய�க�� வ�ெசவ�கள�� ஏறவ��ைல. அவ�கள�டேம சீர�க�
ேதா�வ���� (1645), ேவ�� ேகா�ைட��� ���� ெகா�� வர�ேபா��
��லி� தா��தைல எதி�பா��� நி�றா�. ��தான�� பைட� தைலவ�
��தாபா கா� ேவ��� ேகா�ைடைய வைள��� ெகா�டா�.
சீர�க��� ம��ம�றி� த� அைனவ���ேம ஏ�படவ���த ேபராப�ைத
உய��தன� நாய�க�க�. சீர�க��� உதவ� அ��ப அவ�க�
வ�ைர�தா�க�. ம�ைர� தி�மைல நாய�க� ம��� ஒ��கி நி�றா�.
நாய�க�க� �ைண நி���, சீர�க� வ���சி�ர�தி� ேந��த ேபா��
(1646) ேதா�வ���� ம���� ேவ��� ேகா�ைட��� ���� ெகா�டா�.
��லி� தா��த�க� ேம�� க�ைமயாய�ன. அவ�ைற� தா�கி�ெகா���
வலிய��றி� சீர�க� ேகா�ைடையவ��� ெவள�ேயறி� த�சா��
நாய�கன�ட� அைட�கல� ���தா�. ெச�சி�� த�ைச�� ப�ஜ�����
அ�பண��தன. உடேன சீர�க� ைம����� த�ப�ேயா�� சிறி� கால�
ெகா�வம��� வா��� வ�தி��தா�. அவ� அைட�த இ�ன�க����
ம���� ேவ��� ேகா�ைடைய� ப���க� க�ட கன�க����ஒ�
��� வ�த� (1675).அைலபா��� ெகா����த அவ�ெந�சி� ����க�
அட��வத�� ஓரா���� ��� (1674) மரா��ய வ �ர� சிவாஜி
ச�திரபதியாக ������ ெகா�டா�. வ�சயநகர ம�ன�க� ெபா�கி வ�த



��லி� ஆதி�க�ைத மைலேபா�� எதி��� நி�� ஓ��தா�க�. ஆனா�
அவ�க� ேம�ெகா�ட எதி��ப�� ஆ�கமான� சிவாஜிய��ைககள��
வள��� ந�பயனள���� கால� ெந��கி�ெகா����த�.

ம�ைர� தி�மைல நாய�க� (1625-59)

ம�ைர� தி�மைல நாய�க� அரசிய� ���சிகள�� மிக��
ைகேத��தவ�. ைம�� ம�ன� க�த�ரவன�ட� அைட�கல� ���தி��த
சீர�க� இழ�த த� ேபரரைச ம����ெகா��� ெபா���� பல
�ய�சிகைள ேம�ெகா�டா�. ஆனா�, தி�மைல நாய�கன���ேராக��,
���சிக�� ���ேக நி�� அவ�ைடய �ய�சிகைள வ �ணா�கின.
தி�மைல நாய�க���� க�த�ரவ���மிைடேய பைகைம வள���வ�த�.
தி�மைல நாய�க� த� ேபரரசனான சீர�க��� எ�வ�தமானஉதவ���
ெச�யாதவனா� ஏமா��� எ�ண��ட� கால� தா��தி வ�தா� எ��
தி�மைல நாய�க�ேம� க�த�ரவ� ��ற� சா��னா�. தி�மைல
நாய�க�ேம� தா� ெகா����த ெவ��ைப�� பைகைமைய��மிக��
இழி��, ெகா�ரமான�மான ஒ� �ைறய�� அவ� கா���ெகா�டா�.
பைகவ�� ��ைக��, ேம�த�ைட�� அ��ெத��க���ய��ய க�வ�
ஒ�ைற வ����ெகா�டா�. அவ�ைடய பைட வ �ர�க� ம�ைர� சீைமய��
���� ம�கள�� ���கைள அ��� ��ைட ��ைடயாக� க��
ைம���� அவ��ப�� த�க ப��� ெப�றன�. தி�மைல நாய�க�
அவ���� சைள�தவ� அ�ல�. அவ�ைடய ஏவலி� ேப��
அவ�ைடய பைடவ �ர�க�� ைம��� சீைம எ�ைல��� �ைழ��
ம�கள�� ���கைள ��ைட ��ைடயாக ம�ைர�� அ��ப� ைவ�தன�.
இ� ெகா�ைமயான ���� ேபாைர� ெதாட�கி ைவ�த க�த�ரவன��
���� பறிேபாய���. மிக�� இழிவான அ�வ��க�த�க, ேகலி���தான
இ�த ���� ேபாரான� அ�கால அரசியைல இழி� ப��திய�ம�றி,
அ�நியரான ேபா���கீசிய�, ஆ�கிேலய� ஆகியவ�க���, கிறி�தவ�
பாதி�மா�க��� ைக��� காக�� பய�ப�ட�.

ைம��-ம�ைர ��க� ேபா� நைடெப��� ெகா����த ேபா�
ராப��-�-ெநாப�லி எ�ற ேராம� க�ேதாலி�க�பாதி�யா� ஒ�வ� ம�ைரய��
த�கிய���� கிறி��வ சமய� பண�கள��
���ரமாக ஈ�ப����தா�. நா��� ��ம�க�ட�அவ� ெந��கி� பழகி
வ�தா�. �றவ� ேபாலேவ உைட���தி� த�ைம ‘ேராமா�� ஐய�’ எ��
�றி� ெகா�டா�. ம�க�ைடய பழ�கவழ�க�கைள� தா�� பய���,
அவ�கள�ட� தா� க�ட க���� பழ�க�கைள� �ற�கண��காம�
அவ�க�ைடய இதய�கள�� இட�ெகா�டா�. அவ� வடெமாழிைய��,
தமிைழ�� ந�� பய��றா�. அவ�ைடய எள�ய �ற��ேகால��,
தமி�ெமாழி� பய��சி�� ம�க�ட� கல�� உறவா�வத��� ப�க�
�ைணயாக இ��தன. அவ� இ���கைள� ேபாலேவ வா���வ�தைத�
க�ட கிறி�தவ�க�� அவ�ேம� அ��கா�� ஐய�� எ��த���.

தி�மைல நாய�க� த� ஆ�சி வர�ப�� வ����காக��, �க�



ேத���, தி�வ�தா����ேம� பைடெய��தா� (1634-5). அ� ேபா��
ெவ�றிவாைக �� இராமநாத�ர� ேச�பதிய�� ேம�� ேபா� ெதா���
ெவ�றி க�டா�. அவ� ேபா���கீசிய�ட� ந��ற� ெகா�டா�னா�;
ஆனா�, ட���காரைர ெவ��தா�. கிறி�தவ� பாதி�மா�கள�ட�அவ���
மி�க ப�� உ��. ெந�� உர�தி�� ேபா�� திறன��� தி�மைல
நாய�க� ேம�பா�ைடயவ�. ெப�� ெகாைடவ�ளலாக அவ�
வ�ள�கினா�; ேகாய�� தி��பண�கள���, அர�மைனக� க��வதி��
ேப��க� கா��னா�. வடெமாழிய�� ேபரரறிஞராக வ�ள�கிய ந�லக�ட
த��சிதைர� �ர�� வ�தா�. அவ� �க�ெப�ற பல வடெமாழி ��க�
இய�றியவ�. அவ� ஆ�கிய க�காவதாரண�, நளச�த நாடக�, ந�லக�ட
வ�சய� எ��� ��க� வடெமாழிய�� மிக� சிற�த இல�கியமாக� க�த�
ப�� வ�தன. த�சா��� மரா��ய ம�ன� இர�டா�ஷாஜிய��
அரசைவ� ப��தரான இராமப�திர த��சித��� ந�லக�ட���வாக
வ�ள�கியவ�.

தி�மைல நாய�க���� ப�ற� அவ� மக� ஒ� சில மாத�கேள
அரசா�டா�. அவைனய��� அவ� மக� �தலா� ெசா�கநாத நாய�க�
(1659-82) த� பதினாறா� ஆ��� அர�க��� ஏறினா�. ந�லெதா�
ஆ�நிைலய�� அவ�ைடய ஆ�சி ெதாட�கி��. ெசா�கநாத�ம�ைரைய
வ���� தி��சிரா�ப�ள�ைய� த� தைலநகரமாக மா�றி� ெகா�டா�
(1665). அவ� த�சா�ைர� ைக�ப�றினா�.ஆய��� அைதமரா��ய���
வ����ெகா���� நிைலைம ஏ�ப�ட�.
ைம��� அவைன ெந��க� ெதாட�கி��. ேசல�� ேகாய�����
அவ� ைகையவ��� ந�வ�ன.

ெசா�கநாத நாய�க� பல இ�ன�க��� ஆளானா�. ��லி�க��
மரா��ய�� தி��சிரா�ப�ள�ய��ேம� பைடெய��தன�. ெசா�கநாத�
இராமநாத�ர�, த�சா��, ைம�� ஆகிய ேதச�க�ட� ேபா�ட ேவ��
வ�த�. ���� கா� எ�ற ��லி� நாேடா� ஒ�வ� 1687-�
தி��சிரா�ப�ள�ைய� ைக�ப�றி நாய�கன�� அ�யைணய��
இர�டா��க� அம��� இ���றா�. ஆனா�, ெசா�கநாத� த�
ஆ�சிைய ம����ெகா�டா�. நாய�கன�� அரசா�ைம��, பைட பல��,
�ைண நல��, ��வள�� எ�வள� தா��� இ��தி��க ேவ��ெம��
இ� நிக��சி எ���� கா��கி�ற�. ெசா�கநாதன��ஆ�சி� கால
இ�தியா��கள�� ைம��� பைடக� வ�� தி��சிரா� ப�ள�ைய
���ைகய��டன. ஆனா�, ெச�சி, த�சா�� மரா��யம�ன��
�ைணைய�ெகா�� ெசா�கநாத� ைம���பைடகைள�
தி��சிரா�ப�ள�ய�ன���� வ�ர��ேயா��னா�.

ெச�சி

இர�டா� கி��ண�ப நாய�க� வ�சயநகர� ேபரரைச� ெதாட���
பைக�� வ�தா�. அவ�ைடய வாணா� எ�வா� ���தெதன
அறிய��யவ��ைல.அவைனய��� ������ ெகா�டவ�க��அ�



பைகைய வள��� வ�தன�; என���, அவ�க� தி�மைல நாய�க�ட�
சா�� ெகா����தன�. இ� ���ற� சீர�கன�� �ய�சிக�
ேதா�வ���வத��� காரணமாக இ��த�.

ேகா�ெகா�டாவ�� ேசைனக� ம��ஜு �லாவ�� தைலைமய��
ெச�சிைய ���ைகய��டன (1647). தி�மைல நாய�க� ப�ஜ����
��தா�ட� ஒ�ப�த� ஒ�� ெச�� ெகா��, அவ� அ��ப�ய 17,000
�திைர வ �ர�கைள� ெகா�ட ஒ� பைட�ட��, 30,000 காலா�க� ெகா�ட
த� பைட�ட�� ெச�சி நாய�கன�� ம����காக வ�ைர�தா�. த�சா���
வ�சயராகவ நாய�க� ேகா�ெகா�டா ��தா� பைடகைள� ெகா��
ெவ��� அ�பண��தா�. ப�ஜ���� �திைர� பைடயான� ேகா�ெகா�டா
அண�க�ட� இைண��ெகா�� தி�மைல நாய�க�����ேராக�
வ�ைள�த�. ெச�சி ���ைக ேம�� வ�வைட�த�. ெப���
ஏமா�றமைட�த ம�ைர நாய�க� ம��ஜு �லா�ட� உட�ப��ைக
ெயா�ைற� ெச��ெகா��, அவ� ���ைகைய� ைகவ���ப�யான
ஏ�பா�கள�� �ைன�தா�. ஆனா�, ப�ஜ���� ேசைனக� ெச�சிைய�
ைக�ப�றி� ெகா�டன. அைவ அ�கி���� ��ேனறி� ெச��
த�சா�ைர�� ம�ைரைய�� தா��வத�� �ய�சிக� ேம�ெகா�டன.
தி�மைல நாய�க� இராமநாத�ர��� க�ள�� உதவ�ைய�ெகா��அ�
ேசைனகைள ம���� ெச�சி�ேக ப��னைட��ப� ெச�தா�.

த�சா�� நாய�க�க�

த�சா�� இர�நாத நாய�க� தள��த த� எ�பதா�வயதி� இ�
ம��லைக ந��தா� (1640). த� வாணாள�� அவ� மாெப��வ �ரனாக�
திக��தவ�. வடெமாழிய�� பல ��கைள அவ� இய�றி��ளா�.
வடெமாழி� �லவ�க� பல� அவ�ைடய அரசைவைய அண�ெச�தன�.
ேகாவ��த த��சித�, எ�ஞ�ய நாராயண த��சித�, இராமப�திரா�பா,
ம�ரவாண�, ேவ�கிேட�ரமகி ஆகியவ�க� அவ�க�� சில�; இவ�
தர�க�பா�ய�� ேடன�� வண�க���� ��ேய�ற வசதிகைள� ெச��
ெகா��தா� (1640).

இர�நாத நாய�கன�� மக� வ�சயராகவ நாய�க� அள�கட�த
சமய� ப���, ெபா�ள�ற சட��கள�� ெப��ப���� ெகா�டா�.
கிறி�தவ ெஜ��பாதி�க� அவ�ைடய க���� பழ�க�கைள� க��
எ�ள� நைகயா� எ�தி ைவ��� ேபா��ளன�. வ�சயராகவ�ஒ� ேகாைழ;
எதி�கைள� க�� ந��கி� �ற��கி�� ஓ�பவ�; ம��சி�� மன�
த�மா�ற�� உைடயவ�. ேகா�ெகா�டாவ�� �திைர�பைடக�
த�சா��� எ�ைலைய எ��யேபா� அவ� ந�ந��கினா�. இர�
��வ�� இ���� ஒள��தி��� கால�கழி�தா�. ��ம�க� பய�தினா�
ெத��கள�� ஓ� ெந����� மா�டன�. வ���� பா��தேபா�
ம�னன�� அ�ச����� காரண� ஏ�� இ�ைல எ�� �லனாய���.
த�சா�ைர ேநா�கி வ�த ஐ��� �திைர�கார�க� நகைர
��றைகய�டாமேல ெபா�� �ல�வத��� நக���ற�ைதவ��ேட



ஓ�வ��டா�க�. அவ�ைடய ேகாைழ�தன�ைத�ப�றி� கிறி�தவ�
பாதி�மா�க� தி���வ��ட கைதக� பல. வ�சயராகவ�ஆ�சிய��
த�சா��� சீைம அளவ�ற ��ப�����, ெபா�� இழ�����
உ�ப��வ�த� எ�பைத ம��க��யா�. அவ� ம�ைர� ெசா�கநாத
நாய�க�ட�
த�ரா�பைக ேம�ெகா����தா�. இ�பைக ெப�யெதா� ேபாராக
���வ��ட�. ெசா�கநாத� த�சா�ைர ���ைக ய��டா� (1673).
வ�சயராகவ� ேபா�� இற�கி� ைகய�� ப���த வா�ட�வ �ர மரண�
அைட�� த� ேகாைழ�தன����� க�வா� க�டா�. த�ைசய�லி��த
நாய�க இளவரச� ெச�கமலதா� எ�பவ� வ�சயராகவைன ய���� தாேன
அ�யைண ஏற� தி�டமி�டா�. அத�காக� ப�ஜ���� ��தா��ைணைய
நா�னா�. ெச�கமலதா���� �ைண���� ெபா���� ப�ஜ���� ��தா�
சிவாஜிய�� மா�ற�தாய�� மகனான ேவ�காஜிய�� தைலைமய��ஒ�
பைடைய அ��ப�ைவ�தா�. ேவ�காஜி�� ��தா� பண��தவாேற
ெச�கமலதா��� அரைச ந�கினா� (1675). ஆனா�, அ��தஆ��ேலேய
த�சா�ைர� ைக�ப�றி� தாேன அரசனாக ������ ெகா�டா�.

மரா��ய�க�

மரா��ய�க� �த��த� த�சா��� அ�ெய���ைவ�தா�க�.
நாய�க இளவரச� ெச�கமலதா���� �ேராக� ���த ேவ�காஜி த�ைச
மரா��ய அர� பர�பைரைய� ெதாட�கிவ��டா�. அ� ெதாட�கி�
சரேபாஜி ம�னன�� ஆ�சி�கால� வைரய�� மரா��யரா� தமழக�ைத�
ெபா��தவைரய�� ந�ைம ஏ�� வ�ைள�ததாக� ெத�யவ��ைல. வ�சயநகர�
ேபரரச�க�ட�� நாய�க�க�ட�� ஒ�ப���ேபா� மரா��ய�க� நா���
�ழ�ப�� ��ம�க���� ெசௗ� �தலிய வ��ெதா�ைலக��வள���
வ��டன�. அவ�க�ைடய காலெம�லா� ைம�� ஐத�ட� ேபாரா�� த�
ேபா��திறைன� கா��� ெகா��வதிேலேய கழி�� வ�த�. மரா��ய�க�
வடெமாழி� சா��ைடயவ�க�. ஆதலா� தமிழக����� தமி����
நாய�க�க� ெச�தவ�ைற� ேபா�ற அழியாத கைல�பண�கைள� ெச�ய�
தவறிவ��டா�க�. சரேபாஜி ம�ன� ஒ�வ� ம��� அ�யைணைய
அண�ெச�யாம� ேபாய���ப�� தமிழக� மரா��ய��
பைடெய���கைள��, ப�ெகாைலகைள�� ெகா�ய வ�கைள�ேம
சி�தி��� ெகா������.

க�நாடக ேதச�ைத�� ேசாழம�டல�ைத�� த� நா��ட�
இைண���ெகா�� அவ����� தா� ேபரரசராக ேவ���எ�ற
எ�ண�� ேபரவா�� சிவாஜிய�� இதய�தி�நிர�ப� வழி�தன.
அ�வ�ட�கள�� ெச�வ�கைள� ெகா�ைள
ெகா�ளேவ��ெம�� சிவாஜி எ�ண�னா�. ெச�சிைய� ைக�ப�றி
ஆ��� த� ஆதி�க���� அ�ேகாலி, அ��� கிைட�க���ய
ெபா�ைள�ெகா�� �கலாய�� அழி���� ேபாராடேவ��ெம���
சிவாஜி க�தினா� எ�� ெத�கி�ற�. அ�ம���ம�றி, ��றா�
சீர�க���� ப�ற� வ�சய நகர�ைத� ைக�ப�றி அ�நா��� ேபரரசராக



������ ெகா�ள ேவ��� எ�ற ேநா�க� ஒ��� அவ�ைடய
ெந�சி� அ���� ெகா����த� எ�� ஊகி�க இட���.

ெச�சிய�� நசீ� �கம���, வலிக�ட�ர�தி� ேஷ�கா�
ேலா��� அம��� அரசா�� வ�தன�. அவ�க� ப�ஜ���� ேமலா�சி��
உ�ப�டவ�க�. த�சா��� சிவாஜிய�� மா�றா�தாய�� மகனான
ேவ�காஜி��, தி��சிரா�ப�ள�ய��� ம�ைரய��� ெசா�கநாத��
ஆ�சிய�� அம��தி��தன�. இவ�க� இ�வ�� �த�தர ம�ன�க�.
இவ�க� ஒ�வேராெடா�வ� �சலி���ெகா��, ���ேச�ய�லி��த
ப�ெர���கார�� �ைணைய நா�ன�. ேஷ�கா� ப�ெர���கார��
ந�ப�; அவ�க���� ���ேச�ைய வழ�கினவ�� அவேனயாவா�.
சிவாஜி த�கெதா� ��நிைலைய� கண��� வ�தா�. அவ� தி���
பைடெய��� ஒ�ைற ேம�ெகா�� மி�ன� ேவக�தி� க�நாடக�����
பா��� வ�� �த� ���ைகய�ேலேய ெச�சி� ேகா�ைடைய�
ைக�ப�றினா�; ேவ��� ேகா�ைடைய ஓரா�� ���ைகய���அைத��
ெவ�� வாைக ��னா�. ேஷ�கா� தி�வதிைகய�� சிவாஜியா�
�றிய��க�ப�� நா�ைட வ��ேடா�வ��டா�. அத� ப��� �வனகி�
சிவாஜிய�� வசமாய���. அ�கி���� ��ேனறி, சிவாஜி ெகா�ள�ட�
கைரய�� த�ட���� த� சேகாதர� ேவ�காஜி�ட� தாயபாக� ேப��க�
நட�தினா�. ேவ�காஜி எ�ளள�� வ����ெகா��க மனமி�லாதவனா��
த�ைசய�ன���� த�ப�ேயா� மைற�தி��தா�. சிவாஜி��� பழ� ந�வ��
பாலி� வ���த�. ெகா�ள�ட�தி� வடகைரய�� தா� ப���த நா�கைள
ஒ���ப��தி� த� ஆ�சி��� ெகா�� வ�தா�. அவ� ெச�சி���
சா�தாஜி எ�பவைன� த� ப�ரதிநிதியாக அம��தினா�. ���ேச�� கவ�ன�
மா���ன�ட� த� ஆதரைவ� ெசா��தா�. சா�தாஜி��� ேவ�காஜி���
ேபா� வ�ைள�ததாய��� அவ�க� இ�வ�� தம��� ஒ��ப��
வா�வத�கான உட�ப��ைக ஒ�ைற� ெச�� ெகா�டன�. ேவ�காஜி
பா��ேல (1676-85) சிவாஜிய�� த�ைத��� ���காபாய��
வய��றி� ப�ற�தவ�. அவ� ப�ஜ���� ��தா� அ��ஷாவ�ன�ட�
ெதா����� த� சேகாதர� சிவாஜிைய�� ெஜ�சி�க� எ�பவைன��
எதி���� ேபா��டா�. மி�க ேந�ைம�ட��, அ��ட��ஆ�சி���தா�
எ�� ெஜ�� பாதி�கள�� �றி��க� ��கி�றன. ���ேச�ய��வாண�க�
ெச�வா��� ெப�றி��த ப�ெர���கார�ட� ேவ�காஜி உட�ப��ைக
ெயா�ைற� ெச��ெகா�ள �ய�றா�. ைம�ைர எதி����
ேபாரா�வத�காக ம�ைர நாய�க��� அவ� �ைண����வ�தா�.
ஆனா�, நாளைடவ�� ேவ�காஜி ெகா��ேகாலனாக மாறிவ��டா�.
சிவாஜி�� மிக� ெப�ய ெதாைக இல�சமாக� ெகா���� சமாதான�ைத
வ�ைல�� வா�க ேவ��யவனாக இ��தா�. ஆைகயா��, த�சா���
சீைமய�� 1677, 1680 ஆ� ஆ��கள�� ஆ�க� ெப��ெக���� ெப��
ேசத� வ�ைள�தன ஆைகயா��, அவ���� ெபா�� ேதைவயாக
இ��த�. அத�காக அவ� ம�க�ேம� மிக� ெகா�ய வ���ைமகைள
ஏ�றி��, ேகாய��கைள� �ைறயா��� ெபா�� �வ���வ�தா�. அவ�
ஆ����� ஒ� ��� வ�த� (1685). அவைன ய���அவ� மக�
இர�டா� ஷாஜி த�சா��� சீைமய�� ம�னனாக� ப�ட�க���



ெகா�டா�. தி��சிய�� ஆ�சி ���� வ�த ம�க�மா� த�சா�ைர
���ைகய��� ஷாஜிைய �றிய��தா�. த�சா�� 1694-���லி
�கலாய�க���� திைற ெச��த ஒ���ெகா�ட�.

ஷாஜி வடெமாழி இல�கிய வள��சி��� ெப��� ஊ�கமள���
வ�தா�. பல வடெமாழி� �லவ�கைள� �ர�� வ�தா�.

ம�ைர நாய�க�க� : ெசா�கநாத�

ெசா�கநாத நாய�க� இராமநாத�ர�ைத ஆ��வ�த கிழவ�
ேச�பதி எ�பவ�ட� ந��ற� ெகா����தா�. கிழவ� ேச�பதிய��
ைம��ன� இர�நாத� ���ேகா�ைட ம�னனா�க�ப�டா�. ம�ைர
நாய�க���� தா� ���த ேப�தவ��� ஈடாக� கிழவ� ேச�பதி
‘பராராசேகச�’ எ�ற ப�ட� வழ�க�ெப�றா�. ெசா�கநாதன�� இ�தி
நா�க� ��ப� ேதா��தி��தன. அவ��� ந�வா���க�ஒ�ேற��
கி�டவ��ைல, அவ� ேநா�க� ஒ�ேற�� நிைறேவறவ��ைல.
வா��ைகய��
ஏ�ப�ட ஏமா�ற�கள�னா��, நா��� ேதா�றிய பல ப�ள�கைள� க��
அைட�த ஏ�க�தினா��ெசா�கநாத� மன�ைட�� 1682-�
இ��லகின���� வ��தைல ெப�றா�.

ெசா�கநாத���� ப��� அவ�ைடய மக� ர�ககி��ண���
வ �ர�ப� (நா�கா� வ �ர�ப�, 1682-9) ப�டேம�றா�. அவ� அரசி
ம�க�மா� வய��றி� ப�ற�தவ�. ெசா�கநாத நாய�கன��வ�வ�ற ஆ�சி
�ைறய�னா� அவ�ைடய நா��� சில ப�திகைள ைம�� ம�ன��,
த�ைச ம�ன� சா�பாஜி�� பறி���ெகா�டன�. எ�சிய ப�திேய
வ �ர�ப� ைக�� எ����. அவ� ������ ெகா�டேபா�ம�ைர

நகரேம ைம��� ப��ய��தா� இ��த�. என���, சா�பாஜிய��
பைடெய���க� பலவ��� சி�கி� திணறி� ெகா����தைம��
ேவ�த�, இ�திய�� ம�ைரைய� ைகவ��� ஓ�� நிைல ஏ�ப�ட�.
ைம��� ெதா�ைலகள�லி��� வ �ர�ப�� வ��ப�டா�. வ �ர�ப�
இளைம�� ��ணறி�� வா��தவ�. அ�ைட நா�கள�னா�
அைல�கழி�க�ப����த த� நா���� அவ� ���ய����னா�. ம�ைர
மாநக�� உ�ைமைய��, ெப�ைமைய�� க�ேபால� கா��வ�தா�.
அவ�ைடய ெந��ர�ைத� ப�றி��, வ �றா�ைப� ப�றி��ஒ� வரலா�
வழ�கி வ�கி�ற�. அவ� கால�தி� ��லி பா�ஷாவானவ�த�
ெச���க�� ஒ�ைற� சிவ�ைகய�� ஏ�றி� பைடக� �ைட�ழஅல�கார�
ேகால�தி� தன��� திைற ெச��தி வ�த நா�க���� தி��லா
அ���வ� வழ�க�. ம�ன�க� த� நா��� எ�ைலய�ேலேய ெச��ைப
வண�கி வரேவ��, நக���� பைடய�னைர அைழ��� ெச��,
ெச��ைப� த� அ�யைணய��ேம� ைவ�� ம���� வண�க� ெச��தி,
வ�ைல�ய��த ப�சி� ெபா��கைள��, திைறைய�� ��லி பா�ஷா��காக
அள��பா�க�. ர�ககி��ண ��� வ �ர�ப� கால�தி����லி� ெச���



ஏ�திய ேகால� ஒ�� தி��சிரா�ப�ள��� வ�� ேச��த�. ம�ன� அைத
மதி�� வரேவ�க ம��� வ��டா�. ��லி� பைட�தைலவ�க� ெச��ைப�
தா�கி� ெகா�� ெகா�ம�ப���� வ�தன�. வ �ர�ப�மி�க
இ�மா��ட� த� அ�யைணேம� நாேளால�க�தி� வ ��றி��தா�. ��லி
வ �ர�க� அவ� திமிைர� க�� சீறினா�க�. ம�ன� ெச��ைப எ����
த� அ�கள��கீ� ைவ���ப� ��லி வ �ர�க���� க�டைளய��டா�.
க�டைளைய ம��பவ�க� த� வா��� இைரயாவ�க� எ���
ம���னா�. அவ�க� ந�ந��கி� ெச��ைப எ���அவ�ைடய
அ�கள��கீ� ைவ�தா�க�. வ �ர�அைத� த� பாத� ஒ�றி�அண���ெகா��
‘எம�� ஒ� ேசா��
ெச���க� ேவ��ய���க, ஒ�ைற� ெச��ைப அ��ப�ைவ�தி����உ�
ம�ன� அறிவ�ழ�தாேனா?’ எ�� �றி� ெகா�க��தா�. த� வ �ர�கைள�
ெகா�� �கலாய� பைடைய� ெகா�� சிதற��தா�. நட�தைத�
ேக�வ���ற ��லி பா�ஷா�� அ��த� ெச���� ேகால�
அ���வ��பைத நி��தி� ெகா�டானா�.

வ �ர�ப� அைனவ�ட�� கல�� பழகினா�. அவ� மா�ேவட�
��� நா� ேசாதைன ெச�� ம�கள�� க�ண�ைர ேந�� �ைட�பா�.
ந�திைய�� ேந�ைமைய�� பாரா��� �ர�தா�; சமய� ேச�றி� அ��தா�
ந�நிைலைமய�� நி�றா�; ேகாய��க���� ச�திர�க���� பல
ந�ெகாைடக� வழ�கினா�. அவ� ஒ� மைனவ���ேம� ம�
மைனவ�ைய� த��டாத ேநா�� ேநா�றவ�. அ�த��ர� ேகள��ைககைள
ெவ��தா�. அவ� ெச�ேகா�ைமைய ம�க� ெதாட��� ெப���
பய�றாதவா� மரணேதவ� ���கி�டா�. அவ� ஆ�� 1689-�
��வைட�த�.

ர�ககி��ண ���வ �ர�ப� இற�தேபா� அவ� மைனவ�
க���றி��தா�; ஆ� �ழ�ைத ஒ�ைற� ெப��� ெகா���வ����
த���ள��� உய���ற�தா�. ப�ற�த ��றா� மாத�திேலேயஅ� �ழ�ைத
வ�சயர�க ெசா�கநாத� எ�ற ெபய�� அ�யைண ஏ��வ��க�ப�ட�.

ம�க�மா� த� ேபர���� ப�ரதிநிதியாக (Regent) இ���
அரசா�சிைய ேம�ெகா�டா�. அவ� ��ணறி�� வ��ெபா��
உண��� ஆ�சி� திற�� ைகவ�தவ�. ஆ�சி� ெபா���கைளஏ���
ெகா�ட�ட� ��லி பா�ஷா���� த� பண�ைவ� ெத�வ����
ெகா�டா�. த�கண� ��வைத�� த� �ைடய��கீ� ஆ��வ�த
அ�ர�கசீ� ம�ைர� சீைமய��ேம� பா��� வ�வத�� ெந�நா� ஆகா�
எ�� அறி�� ம�க�மா� �கலாய ம�ன���� பண��� த� நா�ைட��,
த�ைன�� அழிவ�ன���� கா�பா�றி� ெகா�டா�. �கலாய பா�ஷாவ��
ேசனாதிபதி ��ப�க� அலிகா��� அளவ�ற வ�ைல�ய��த ெச�வ�கைள
வழ�கி, அவ�ைடய �ைணைய� ெப��� த�ைச ம�ன�
ைக�ப�றிய���த ம�ைர ேதச�தி� ப�திகைள ம���� ெகா�டா�.
மரா��ய��� அ��க� இல�ச� ெகா��� அவ�க�ைடய



ெதா�ைலக��� ஓ� எ�ைல க��ைவ�தா�.      திைற ெச��த ம��த
ேகரள�� ம�ன� இரவ�வ�ம� ேம�
ம�க�மா� பைடெய��� (1697) ெவ�றிவாைக ��னா�. அவ�ைடய
பைட�தைலவ� தளவா� நரசி�ம�, அவன�டமி��� அளவ�ற�த
ெபா���, ெபா���, ெப�ய ப�ர�கிக�� கவ��� வ�தா�.

ெஜ�� பாதி�கள�� க�த�கள�லி��� நாய�க�ஆ�சி கால�திய
ெச�திக� பலவ�ைற அறி�� வா���� கிைட�கி�ற�. அவ�க� ���
ெச�திக� அ�வள�� அ�ப�டமான உ�ைம எ�� �ற��யா�.
கிறி�தவ சமய�ைத� பர�ப வ�த அவ�க� இ�� ம�னைர� ப�றி��,
இ���கள�� ச�க வா��ைகய�� ப�ேவ� ��பா�கைள� ப�றி�� தா�
க�டறி�த அ�ல� ேக�டறி�த ெச�திகைள மிைக�ப��தி��, தி����,
மைற��� எ�திய���பா�க� எ�பதி� ஐயமி�ைல. என���, அவ�க�
��றி� ஓரள� உ�ைமைய�� காணலா�.

நாய�க� ஆ�சிய�� ம�ன��, அவ�ைடய அைம�ச��ம�திய
அரசா�க� ெபா���கைள�� ஏ�றிய���தன�. நா� பல பாைளய�களாக�
ப���க�ப����த�. ஒ�ெவா� பாைளய����� பாைளய�கார�ஒ�வ�
தைலவனாக இ��� அரசா�க�ைத நட�தி வ�தா�. ம�ன�
அரசா�க�தி� தைலவனாக� ெசய�ப��வ�தா�. அவ�ைடயதைலைம�
ெசயலாள� அ�ல� அைம�ச� தளவா� எ�பவ� அரசா�க�ைத
நட�திவ�� ெபா���ட� பைட�தைலைம� ெபா��ைப�� ஏ�� நட�தி
வ�தா�. எனேவ, நா��� ��நல�ைத� ேப�� ெபா���� தளவாய��
ைககள�� �வ��தி��த�. நாய�க�� �த� தளவாயானஅ�யநாத�
ப�ரதான�யாக�� (பைட�தைலவனாக��) ெசய�ப��வ�தா�.
அ�யநாத���� ப�ற� ெபா��ேப�ற இராம�ைபய� எ�ற தளவா�
ஆ�றலி��, �கழி��, அ�யநாத���� சைள�தவன�ல�. ம�க�மா���
அைம�� ���த தளவா� நரச�ைபய� ெஜ�� பாதி�கள�� பாரா�ைட�
ெப���ளா�. இராயச� (ெசயலாள�) எ�ற அ�வல� தளவா���
அ��� நி�றவ�. இவ���� ம�னன�ட� ெச�வா��உ��.

ப��கால ம�ைர நாய�க�க�

ம�ைர நாய�க�க��� மறவ�கள�� தைலவனான கிழவ� ேச�பதி
எ�� அைழ�க�ப�ட இர�நாத ேச�பதியானவ�
(1674-1710) த�ராத ெதா�ைலக� ெகா���� ெகா����தா�. அவ�
நாய�க�க���� திைற ெச��த ம��தா�. அ� ம���ம�றி இராண�
ம�க�மா� த�சா���ேம� ேபா� ெதா��தேபா� (1700) கிழவ� ேச�பதி
த�ைச ம�ன� ஷாஜி�ட� ேச���ெகா�டா�. அவ�ைடய
ஆணவ�ைத� �ைல���ெபா��� இராண� ம�க�மா� மறவ�
நா���ேம� பைடெய��தா� (1702). ஆனா�, அ� ேபா� அவ����
ேதா�வ�ய�� ���த�. அவ�ைடய அைம�ச� தளவா� நரச�ைபய�
ேபா�� �� ப��ற�தா�. கிழவ� ேச�பதிய�� ைகக� ேம��
வ�வைட�தன. அவ� இராமநாத�ர�தி� பல ேகா�ைட ெகா�தள�க�



அைம�தா� ; பா�கா�� அண�க� நி�வ�னா�. இராமநாத�ர�தி�ேம�
பைடெய��� வ�த த�சா�� மரா��ய ம�னைன� கிழவ� ேச�பதி
�றிய��தா� (1709). அஃ�ட� அைமயாம� அவ� அற�தா�கி�
ேகா�ைடகைள�� ைக�ப�றினா�. ம�க�மாள�� ேமலா�சிய�ன����
ந�வ�ய இராமநாத�ர� தன�ெயா� நாடாகேவ இய�கி வரலாய���.

இராமநாத�ர�தி� கிறி�தவ�கள�� சமய� ப�ரசார��மதமா�ற��
ஏறி�ெகா�ேட ேபாய�ன. ஆய�ர�கண�கான ம�க� கிறி�தவ�களாக
மாறிவ�தன�. கிறி�தவ�க� இ��� ேகாய��கைள�� ெத�வ�கைள��
எ�ள� நைகயா�ன� ; இலி�க உ�வ�கைள உைட�தா�க�. இ���கள��
ெந�ச� ��ப�ட�. பல பல ��றா��களாக� பய���வ�த இ��
சமய��, ேகாய�� வழிபா�க��, இ��� ப�பா�� அழி��
மைற��வ��ேம எ�� எ�ண�� ��ம�க�� கிழவ� ேச�பதி��அ�சி
ந��கின�. கிறி�தவ� பாதி� ப���ேடா (Father John de Britto) சமய�
ப�ரசார�கள���, இ���கைள� கிறி�தவ�களாக மா��வதி�� ெவ�
�ைன��ட� பண�யா�றிவ�தா�. ப�லாய�ர� இ���க�அவரா�
கிறி�தவ�களாக மாறின�. இ� பாதி�ய�� ஏ�பா�கள�� த�யேதவ�
எ�பா� ஒ�வ�� ேச��தா� ; கிழவ� ேச�பதிய�� த�ப� மகைள
மண�தி��தா�. த�யேதவ� ‘ஞான �நான�’ ெப���ெகா�ட�� த�
இள� மைனவ�ைய� த�ள�வ��டா�. அவ� கிழவ� ேச�பதிய�ட� த�
கணவன�� நட�ைதைய� ப�றி �ைறய����ெகா�டா�. த�
���ப�ைதேய �ைல��மள���� ப���ேடாவ�� பண�க�வள���
வ��டைதயறி�� கிழவ� ெவ��டா�. த� சின�ைத அவ�கிறி�தவ
ஆலய�கள��ேம� ெகா��னா�. கிறி�தவ ஆலய�க� இ���
நிரவ�ப�டன. கிழவ� ஆைணய��ேம� பாதி� ப���ேடா��
ெகா�ல�ப����தா�. ஏைனய பாதி�க�� பல ெகா�ைமக����
ளானா�க�. கிறி�தவ�கைள ஒ��பதி� கிழவ� ெவ� �ைன��ட�
ெசய�ப�டா�. கிழவ� ேச�பதிய�� ெகா�ைமக����ளாகி� �����
வ�த கிறி�தவ�க� ம�கள�ைடேய ஒ� �ர�ைட� தி���வ��டா�க�. சமாதி
ெச�ய�ப����த ப���ேடா பாதி�ய�� சடல� பல அ��த�கைள
இய��கி�றெத�� அவ�க� ஓயாம� ம�க��� ஓதிவ�தா�க�. ம�க�
மன�� கைரயலாய���. கிழவ� ேச�பதி இற�த ப�ற� அவ���� ப��
அ�யைண ஏறிய வ�கநாத ேதவ�� கிறி�தவ�க�� ஆதர�அள���
வரலானா�.

ம�ைர ேதச�தி� ராண� ம�க�மா� கிறி�தவ�கள�ட�அ�பாகேவ
நட��ெகா�டா�. ஆகேவ கிறி�தவ� ��ம�க��, பாதி�க��அவள�ட�
இண�கமாக வா��� வ�தன�. ம�க�மா� அரசிய� ��ணறி��,
வ�ைன�தி�ப��, ம�ய��ைம�� வா��க� ெப�றவ�. இ�லாமிய�
��ம�கைள�� ேபா�றி வ�தா�. அவ� ம�திக� க��வத���,
த��கா�க� அைம�பத��� பல தான�க� வழ�கினா�. இ�� சமய�
ெதா��கள��� அயரா ஊ�க�ெகா����தா�. ம�க�மா� ந�ல
சாைலக� அைம�தா� ; ச�திர�க� க��னா� ; சாைலேயார� கிண�க�
ெவ��னா� ; த�ண��� ப�த�க� ஏ�ப��தினா� ; உழ�� ெதாழிலி�



வசதி�காக� பல பாசன வசதிக� ெச��ெகா��தா�.

ம�க�மாள�� இ�தி நா�க� இன�ைமயாக� கழியவ��ைல.
அவ�ைடய ேபர� ெபா��� வயைத எ��யேபா� அவ���
அ��ைமைய மா�றி�ெகா��க ம��தா�. அதனா� அவ� அவைள
ெவ��தா�. பதிென�டா��க� ஆ�சி நட�தி வ�� 1706-�அவ�
காலமானா�. ம�க�மாள�� ேபர��, ர�ககி��ணன�� மக�மான
வ�சயர�க ெசா�கநாத� 1706-� ������ ெகா�டா� ; அவ� ஆ�சி
�வதி�� நா��� ��ப�க�� ெதா�ைலக�� மலி�தன. நா�
சீ��ைல�த�. ம�னன�� ெகா��ேகா�ைமய��கீ�� ��க�வா�ட�ற
லாய�ன�. ம�க� ஆ�கா��� கிள��சிகள�� இற�கின�. தா�க ��யாத
வ�� �ைமைய எதி���� ேகாய�� பண�யா� ஒ�வ� ேகாய�� ேகா�ர�தி�
ேமலி��� கீேழ �தி�� உய�� �ற�தா� எ�� க�ெவ��� ெச�தி ஒ��
��கி�ற� (1710).     இராமநாத�ர� சீைமய�� கிழவ� ேச�பதி 1710-�
காலமானா�.
ஆ�சி� திற�� அரசிய� ���சி�� வா��த அவ�ைடயவாணா�
����ற�டேன வ�சயர�நாத� ேச�பதியானா�. அவ� த���ம�கள��
அ�ைப� ெப�றா� ; மி�க சமய� ப��ைடயவனாக இ��தா�. அவ�
அ��க� இராேம�ர� யா�திைர ெச�� வ�வ� வழ�க�. இராேம�ர�
ேகாய����� பல ந�ெகாைடக� வழ�கினா�. வ�சயர�நாத ேச�பதி
இளகிய உ�ள�ைடயவ� ; சமரச� பாரா��யவ� ; கிறி�தவ�கள�ட� ப��
கா��னா�. அதனா� மறவ� சீைமய�� 1714-15 ஆ��கள�� கிறி�தவ
சமய� ெசழி�� வள��த�.

வ�சயர�நாத���� ப�� அர��ைம� கிள��சிக� எ��தன.
பவான�ச�கர� எ�பவ��, தா�டேதவ� எ�பவ�� அ�யைண���
ேபா��ய��டன�. இ� ேபா��ய�னா� பல ேபா�க� ஏ�ப�டன. அ�
ேபா�கள�� ம�ைர ம�ன��, த�சா�� ம�ன�� கல��ெகா�டன�.
தா�டேதவ� ேபா�� உய�� �ற�தா�. பவான� ச�கரேன ேச�பதியாக
அ�யைண ஏறினா�. பவான� ச�கரைன� ப�ர��க�� ��ம�க��
ெவ��தன�. த�ைச ம�ன� பைடெய��தா�. உைற��� நட�த ேபா��
(1729) பவான� ச�கர� ேதா��� பைகவரா� சிைறப���க�ப�டா�.
இராமநாத�ர� ப�� ேபாட�ப�ட�. ஒ� ப�� த�சா����� கிைட�த�.
எ�சிய ப�� இர�டாக� ப���க�ப�ட�. அவ��� ஒ�ப��
இராமநாத�ர� சீைம ; அத��� க�ைடயேதவ� எ�பவ� �மார���
வ�சயர�நாத ேச�பதி எ�ற ெபய�� அரசனானா�. ம�ெறா� ப��
சிவக�ைக� சீைம ; அத�� ஒ� பாைளய�கார� ம�னனானா�.

ம�ைர நாய�க� வ�சயர�க ெசா�கநாத� அ��க� ேகாய��
�ள�க��� யா�திைர ேபாவைதேய ெதாழிலாக� ெகா����தா�.
அரசா�க� ப�டார�ைத� ேகாய��க���� ப�ேவ�
அற�க�டைளக���� ெசலவ��டா�. அவ��� உ�ள� தி�ப��
ெபா���ண��சி�� இ�லா� காரண�தா�, அவ�ைடய அைம�ச�களான
நரச�ைபய�� ேவ�கட ராகவாசா�ய�� அரசா�க வ�வா�



அைன�ைத�� ெகா�ைளெகா�டன�. வ�சயர�க ெசா�கநாதன�ட�
தி�மண� ெதாட��ெகா��� வ���ப��ட� சி�கள��ம�ன�
�த��ப�னா�. நாய�க� தா� உய���ெய���, சி�களவ�தா���
எ��� �றி, அ� ெதாட�ைப ம��தா�. அவ� கால�தி� நா� ச���ற�.
1732-� காலமானா�.
ம�னா�சி (1732-36)

வ�சயர�க ெசா�கநாத��� ஆ�மக� ப�ற�கவ��ைல. ஆகேவ அவ�
அரசி ம�னா�சிேய ஆ�சி� ெபா���கைள ேம�ெகா�டா� (1732). ப�கா�
தி�மைல எ�பவ� மக� வ�சய�மாரைன� �வ �கார� எ���� ெகா�டா�.
ஆனா�, த� மக� அர��ைம ெப��� ப�ட� க���ெகா��வ�
த�ைத�� வ���பமி�ைலேபா��. ப�கா� தி�மைல நாய�க��தளவா�
ேவ�கடாசா�ய�� ம�னா�சிைய அ�யைணய�ன���� இற��வத��� பல
���சிக� ேம�ெகா�டன�. அேத சமய� ஆ��கா�� நவாபானவ�
ம�ைரைய�� த�சா�ைர�� தா�கி அழி��மா��, அ�த�
சீைமகள�லி��� திைறகவ��� வ�மா�� த� மக� ச�த� அலிைய��
ம�மக� ச�தா சாய�ைவ�� மிக� ெப��பைட��� தைலவராக ஏவ�னா�.
அவ�க�� தி��சிரா�ப�ள�� சீைமைய ெந��கின�. தானாக வ�ைள�த
இ�வ�ய வா��ைப� பய�ப��தி�ெகா�ள ந�றிெக�ட ப�கா� நாய�க�
தய�கவ��ைல. அவ� ச�த� அலி�� இல�ச�ைத வா��ெகா���
அவைன� த� க�சி�� மட�கி� ெகா�டா�. ம�னா�சிய�� க��காவலி�
இ���வ�த தி��சிரா�ப�ள�� ேகா�ைடைய� தா�கி� தக��த� எள�த��
எ�பைத� ச�த� அலி அறிவா�. ஆகேவ, ப�கா� நாய�க����
ம�னா�சி��� இைடேய நட��ெகா����த அர��ைம� �ச�கள�� தா�
தைலய��� வ�சா���� த����� ��வதாக அவ� வா�கள��தா�. ஆனா�,
ம�னா�சி அவ�ைடய ெசா�கைள ந�ப� ஏமாறவ��ைல. எனேவ, ச�த� அலி
ப�கா� தி�மைலய�� க�சிய�� ேச���ெகா�� ச�தா சாய�வ�ன�ட� இ�
வழ�ைக ஒ�பைட�தா�. ச�தா சாய��ட� உட�ப��ைகஒ�� ெச��
ெகா�வத�காக ம�னா�சி வ�ைர�தா�. அ�வ��வ����ஏ�ப�ட
உட�ப��ைகய��ப� ம�னா�சி வழ�கிய ஒ� ேகா� �பாஇல�ச�ைத
ஏ���ெகா�� தி��சிரா�ப�ள�ைய வ���� ேபா�வ��வதாக� ச�தா சாய�
ெகாரான��ேம� ச�திய� ெச�� வா��� ெகா��தா� ; அ�நகைர
வ���வ��� ம�ைரைய ேநா�கி� த� பைடகைள� ெச��தினா�.
அத��� ப�கா� நாய�க� ம�னா�சி�ட� உட�பாடாகஇ��பதாக
ம�னா�சிய�ட� �றி ஒ�ப�த� ஒ��� ெச�� ெகா��தா�. அவ� ப�கா�
நாய�க�, த��ைடய �வ �கார மக� இ�வைர�ேம ம�ைரைய�
கா�பா��மா� அ��ப�ைவ�தா�. த� எ�ண� நிைறேவறாம� ேபானைத�
க�ட ச�தா சாய��� மன� ���கி ஆ��கா� தி��ப�னா�. ெப��
பைடெயா�ைற� திர���ெகா�� அவ� ம���� ஒ��ைற
தி��சிரா�ப�ள�ய��ேம� பா��� வ�தா� (1736). அவ�ம�னா�சி�ட� கல��
இ�சக� ேபசி, அவ�ைடய பைகைய� தா� ெவ��
அவ���� தன�யர� ந��வதாக வா���தி ெச��ெகா���, அவைள�
த� வ�சக வைல��� ேபா��� ெகா�டா�. அ� ேபைத��அவ�ைடய
ெசா�கள�� மய�கி� த� ஆ�சி உ�ைம ��வைத�� ச�தா



சாய�வ�ன�டேம ஒ�பைட�� வ��டா�. தா� தி��சிரா�ப�ள�� சீைமய��
ஆ�சிைய ஏ���ெகா�ட�டேன ச�தா சாய�வானவ� 80,000 �திைரக�
அட�கிய �திைர� பைடெயா�ைற�� காலா�பைட ெயா�ைற��,
ம�னா�சி�� உட�ப�டவ�களான ேகாவ��ைதய�, இராமைனய�ஆகிய
இ�வ�� தைலைமய�� தி���க�ைல ேநா�கி ஏவ�னா�. தி���க�
ேகா�ைட ப�கா� தி�மைல நாய�க� வச� இ��த�. ப�கா� தி�மைல
த�னா� இய�றவைர அ� பைடகைள எதி���� ேபா��டா�.
அ�ைமயநாய�க��� நைடெப�ற ெப�ய ேபா�� அவ�ைடய ஆ�ற�
ச��த�. தி���க� ேகா�ைட�� வ ���த�. ப�கா� தி�மைல
ேகா�ைடைய� ைகவ���� சிவக�ைக�� ஓ� ஒள��தா�. ச�தா சாய�
த��� எதி��ப�� வ���� கிட�த ம�ைர ேதச� ��வைத�ேம தன��
உ�ைமயா�கி� ெகா�டா�. ம�னா�சி��� தா� ெகா��தவா���திைய
ம�றினா�. அரசி ம�னா�சிைய அவ�ைடய அர�மைனய�ேலேய சிைறய���
ைவ�தா�. தன�� வ�த அவமான�ைத� தா�காதவளா� ம�னா�சி
ந���� மா�டா� (1736). ப�கா� தி�மைலய�� அ��கா�����
நா��� �ேராக����� பல� ைகேம� கிைட�த�. அவ�நவா�
அ�வா�த�� ைககளா� ெகாைல��� மா�டா�. அவ� மகனான
வ�சய�மார� ம�ைரைய ஆ�� வா��ைப இழ��, வ�தி த�ைன
ெவ���வர, சிவக�ைக� சீைமய�� அைட�கல� ���தா�. அத�ட�
ம�ைர நாய�க� பர�பைர�� மைற��ேபாய���.

தமிழக�தி� 13 �த� 18ஆ� ��றா��வைர
ச�க நிைல

தமிழக�தி� பதி���� �த� பதிென�டா� ��றா��வைரய�லான
கால அளவ�� ம�க� ச�தாய�தி� பல �ைறகள��� ஏ�ப���ள
மா�த�களானைவ நா��� வரலா�, ெமாழிவள��சி, அயலவ��
ெதாட��� அரசாதி�க��, கிறி�தவ� இ�லாமிய�டனானஉற�க�
ஆகியவ��ட� ெந��கிய ெதாட��ெகா���ளன. ம�ன�க��ம�க��
ெதாட��� ேகாய��க����, மட�க����, ப�ராமண���� தான�க�
அள��� வ���ளன�.

வல�ைக-இட�ைகய�ன�� �ச�க� ஓ��தபா��ைல. அரச�க�
அ��க� அவ�றி� தைலய��� அவ�ைற� த���� ைவ�கேவ��ய
ெந��க��� ஏ�ப���ளன.1

ப�ராமண�க�

ப�ராமண�க� ம�ன�ட��, ��நில ம�ன�ட�� சிற�த
ெதா�ட�களாக��, வ��ெபா�� உண��தவ�களாக��, தி�வ��
ெப�றவ�களாக�� நட��ெகா�டன�. ேசாழ� ேபரரச�கைள� ேபாலேவ
வ�சயநகர� ேபரரச��, நாய�க�க�� ப�ராமண���� ேபராதர�



த��வ�தன�.2 வ�சயர�க ெசா�கநாத நாய�க� தி�வாைன�கா� ச�கர
மட���� நிவ�த�க� அள����ளா�.3 அ� மட�தி� ேசா�, ேதாைச,
அதிரச�, �கிய� ஆகியைவ நிேவதன� ெச�ய�ப�டன.

வ�சயநகர� ேபரரச��, நாய�க��, ேபாசள�� தமிழக��ட�
அரசிய� ெதாட��ெகா�ட ப�ற�, ெத��க�� க�ன�ய��
ஆய�ர�கண�கி� தமிழக�தி� ��ேயறினா�க�. அவ�க�� பல�
ப�ராமண�க�. ப�ராமண�க� ெப�� வ�ததன�� சிற��கைள��,
ெச�வா�ைக�� க��� மன��ைக�ச� இ�றிேய
ஏைனய ��ம�க� அவ�க�ட� ஒ�� வா��தா�க� எ�� சில வரலா��
ஆசி�ய� க��வ�. அவ�க�ைடய க���� ெபா��தமானத��.
ப�ராமண�க� ேந�ைம��, ���த அறி��, கண�த� �லைம��, உட�க���
வா��தவ�க� எ���, ஆனா� அவ�க� இ�மா��ைடயவ�களாகி
ம�கள�� ெவ����� ஆளானா�க� எ��� ேபா���கீசிய வண�க�
ஒ�வ� எ�தி��ளா� (கி.ப�. 1537). அைத ேநா��மிட�����ம�க�
அவ�கள�ட� ���க ���க ந�ெல�ண�� ந��ற��
ெகா����தி��க ��யா� எ�� ஊகி�க இடேம�ப�கி�ற�.

��லி�க�

தமிழக�தி� ��லி�கள�� ��ேய�ற� பதி���றா�
��றா��ேலேய ஏ�ப��வ��டெதன� ெத�கி�ற�. மாலி�கா��
பைடெய��� வ�வத�� ��னேர ��லி�க� ஆய�ர�கண�கி�
தமிழக�தி� �ைழ�� பா�� ம�ன�கள�� பைட� ெதாழிலி��
ஈ�படலானா�க�. �தலா� மாறவ�ம� ��தர பா��ய�கால�தி�
(1216-38) ஒ� கழன���� ‘���கராய� �ழி’ எ�� ெபய� வழ�கி
வ���ள�.4 ம��� அரப�ய�க�, �த�க�, பா�சிய�க�, சீன�க�,
மேலய�க�, ேபா���கீசிய�க�, ேவ� பல ஐேரா�ப�ய நா��ன�
ஆகியவ�க� தமிழக���� வ�� பல ெதாழி�கள�� ஈ�படலானா�க�.
பதினா�கா� ��றா��� ெதாட�க�தி� பா�சிய�க� தமிழக�தி�
காண�ப�டன� எ�� ேஜா�டான �� பாதி�யா� ��கி�றா�.

ெபா�ளாதார�தி� அ��பைடய�� �ல�க� ����கண�கி� ெப�கி
வ�தன. சில �ல�க� சி�சி� வ���களாக�� ப���� ேபான���.
க�மாள�க� (க�மாள�க�) ெபா�ெகா�ல� (த�டா�)களாக��,
த�ச�களாக��, க�மா�களாக��, க�னா�களாக��, சி�ப�களாக��
ப���தா�க�. இ� வ���க��கிைடேய வ���க�, நைட�ைறஉ�ைமக�
ஆகியவ�றி� காரணமாக அ��க� ச�சர�க� ேந��த���. ஒ��ைற
ம�ைர வ �ர�ப நாய�க� தைலய��� இவ�க�ைடய ச�சர�ஒ�ைற�
த����ைவ�தா� ; ந��ற� உட�ப��ைக ஒ�ைற�� ஏ�ப��தினா�.5
க�மா�க����, த�ச�க����, த�டா�க���� நில�க� தானமாக
அள��க�ப�டன.6 இ�ைவ�� வ��ப�ன� ஒ���ட� (உட���ட�) �டா�
எ��
ஓ� அரசாைண ப�ற�த���.7



எ�ெண� ஆ�ய வாண�ய� (ெச�கா�)க���� �ச�க�
ஏ�ப�ட���. ஒ� �ைற, அவ�க� அைத� த����� ெகா�� தம���
ஓ� உட�ப��ைக ெச��ெகா���ளன�.8 வாண�ய�க� எ�, இ��ைப�
ெகா�ைட, ேத�கா�, ஆமண�� ஆகியவ�றின���� எ�ெண�எ��தன�;
இ��ைப ெந� ேகாய�� வ�ள�ெக��க�� பய�ப�ட�. �யவ�க�,
வ�ணா�க�, நாவ�த�க� ஆகியவ�க� த�த� �ல�ெதாழிலி� ெதாட���
ஈ�ப�� வ�தா�க�.

ெச��க� வாண�க� ெச�தா�க�. ��லி�க��வாண�க� ெதாழி�
ெச�� வ�தா�க�. உழ�� ெதாழி�, ெதாழி�க� யாவ�றி��
தைலயாயதாக� ேபா�ற�ப�� வ�த�. அரசா�க����� கிைட�த
வ�மான�தி� ெப��ப�தி உழவ�கள�டமி��ேத திர�ட�ப�ட�. ஏைனய
ைக�ெதாழி�க��, ம�கள�� ��நல��, வா��ைக� தர��உழ��
ெதாழிலி� அ��பைடய�ேலேய வள��� வ�தன.

ைக�ேகாள�க� தமிழ�� ச�க�தி� க�மாள�கைள� ேபாலேவ
மிக�� சிற�பான இட� ெப�றி��தன�. அவ�க� ஏ�ெகனேவ ேகாய��
பண�கள�� ஈ�ப����தா�க�. ைக�ேகாள� பைட என� தன�� பைடக�
வ��க�ப����தன. நாளைடவ�� அவ�க� ெநச��ெதாழிலி� ஈ�ப���
��ம�க���� பலவைகயான �ண�கைள ெந�� ெகா��தா�க�.
ஊ�ேதா�� ைக�ேகாள�க��ெகன� தன�� ெத��கேள அைம�தி��தன.9
ைக�ேகாள�க� ெந��வ�த தறிக��� வ�க� ேபா�� வழ�க�
ெதாட��� காண�ப�கி�ற�.10 ப�டைட �லாய� எ�ப�வ�சயநகர
ம�ன�க� தறிகள��ேம� வ�தி�த வ�யா��.11

ைக�ேகாள�க� ப�ல�� ஏறி� ெச�ல��, தம����� ச��
ஊத�ெபற�� கா�சி�ர�தி�� வ���சி�ர�தி�� �திய உ�ைமகைள�
ெப�றன�.12 இ� ��ைமகைள வ�தல� ப��� ைக�ேகாள��வழ�க�
ெப�றா�க�.13 ைக�ேகாள����தலிக� எ�� �ல� ப�ட� ெபய�
வழ�கி��.14 ேதவர�யா�கள�� ஒ�
ப��வ�ன� இ� �ல�ைத� சா��தவ�களாக�� இ��தன�.15 ைக�ேகாள�ட�
க�மாள�க� சம உ�ைம�காக� ேபாரா���ளன�. ைக�ேகாள�க�
பாவாைட வ���த�, ப�வ�ட� தா��த� ேபா�ற உ�ைமக�வழ�க�
ெப�றி��தன�. அவ�ைற� க�மாள�� வ����தி� ெப�றா�க�.16 ெநச��
ெதாழிலி� இ�றியைமயாைமைய உண��� ைக�ேகாள�க� ஊ�� �திதாக�
��யம��த�ப�ட��, அவ�க�ேம� வ�தி�க�ப����தஇட�ைக
வ�ய�ன���� அவ�க�� வ�ல�� அள��க�ப�ட�� க�ெவ���
ெச�திகள�ன���� ெவள�யாகி�றன.17

வட ஆ��கா� மாவ�ட�தி� இ�ேபா� வடபாதிம�கல� எ��
வழ��� மாேதவ� ம�கல�தி� வா��தி��த ைக�ேகாள�க�, ெச��க�,
க�சவட வண�க�, ேசைனய�கா�க�, ேகாய�ல�கா�க�, ெச��வண�க�,
உைறகாரா� ஆகியவ�க� ஒ����, தன�நி�� ெவ�றா� ந���,



மாேதவ�ம�கல� ஆகிய இ� ஊ�கைள�� ‘அ�சினா� �கலிட’மாக
நி�வ�னா�க�.18 அர� அ�ல� ேம��ல�தின� இைழ�த ெகா�ைம
ய�ன���� த�ப�ய ��க� இ�த இட�தி� அைட�கல� �கலா� ;
அவ�க�� ஊ� ஒ��� வ�ைளயா�. ேசைனய�கா� எ���ெசா�
ேசைனக� நி��த�ப����த இட�கள�� கைட திற��வாண�க�
ெச�தவ�கைள��, ேகாய�ல�கா� எ��� ெசா� ேகாய��கள�� கைட
ைவ�தி��தவ�கைள�� �றி��� ேபா��. ைக�ேகாள��உ�ைமக�,
வ���க� �தலியைவ க�லி� ெபாறி�� ைவ�க�ப�டன. ஒ� �ைற
அ�தைகய க�ெவ�� ஒ�றி� இ��த எ���கைள இைலவண�க�க�
அழி��வ��டா�க�. அதனா� ைக�ேகாள�க�� ேதவா�க�க�� சின���
ஊைரவ��ேட ேபா�வ��டா�க�. ஆகேவ, அவ�க�ைடய சின�ைத
மா���ெபா��� அழி�க�ப�ட சாசன�தி� ப�ெயா��ம����
நி��த�ப�ட�.19

தி�வ�ணாமைலய�� இ� ெத��கள�� ைக�ேகாள� வா���
வ�தன�. அவ�க���� ச��, த��, ஆைன, சாமர� ஆகியவ���க��,
வல�ைக�� உ�ள வ�ைசக� அ�தைன�� நட�த� ப�டன.

ைக�ேகாள�� ��தவ� ெப�ற ைக�ேகாள� எ�� ஒ�ப����
இ��� வ�த�.21

�திைர� ெச��க� எ�ற ஒ� �ல�தின� �திைரவாண�க�தி�
ஈ�ப����தன�.22 அவ�க�� நாய�க�க� எ���ஒ� ப�ட�ெபய�
உ��. ெத�ன��திய� �ைற�க�கள�� அய�நா��� �திைரக�
க�ப�கள�� வ�� இற�கின. இவ�ைற வா�கி வ��ற �திைர� ெச��க�
ச�க� ஒ�� மைலம�டல�தி� த� அ�வலக�ைத அைம�தி��த�.
இைத� ப�றிய ெச�திக� சில கி.ப�. 13ஆ� ��றா��� கா�சி�ர���
க�ெவ��கள�ன���� ெத�யவ�கி�றன.

வடஆ��கா� மாவ�ட� ேபா�� தா��கா ��ற����தலிய
கிராம�கள�� ‘�மிேதவ��திர�’ எ�ற ஒ� �ல�ைத� ேச��தவ�க�
வா��� வ�தன� என� ெத�கி�ற�. ��ற���� வல�ைக-இட�ைக
ம�காம சமாஜ� எ�� ஒ� நி�வன� இ��ததாக��, அத�கண��கைள
எ�த ஒ� கண���ப��ைள அம��த�ப����தா� எ���
அறிகி�ேறா�.23

வடஆ��கா� மாவ�ட�தி� பைடவ ���� ந�தேகாபால�,
வ��வராபதி எ�ற �ல�க� இ��தன. அவ�ைற� சா��தவ�க� ேசாழ
ம�டல�தி��, மைலநா���� வா��தி��தன�. அவ�க�ம�றா�க�
(இைடய�). ந�தேகாபால� ப������ �க� ேகாபால�, வ �ரக�த ேகாபால�,
வ�சயக�த ேகாபால� எ�ற உ�ப���க� இ��தன.24

ேம�� பல �ல�க� க�ெவ��� ெச�திகள�� �றி�க�ப���ளன.
க�பள�தா�,25 கா�கா�த ேவளாள�,26 ெர��க�,27 கைர�கா�டா�,28
க�கார�� �தலியா�29 ஆகிய �ல�தா�க�� சிற��ட�வா���



வ���ளன�. வட ஆ��கா�, ெத�னா��கா� மாவ�ட�கள�� அரசா�சி
���� வ�த ��நில ம�ன�களான ச��வராய�க� வ�ன�ய�ல�ைத�
சா��தவ�க� ஆவ�
வல�ைக - இட�ைக� �ச�க�

வல�ைக-இட�ைக வ��ப�னைர�ப�றி இ� ��றா��கள�� பல
வ��வான ெச�திகைள அறிகி�ேறா�. இட�ைக வ� எ���வல�ைக
வ�ெய��� வ�க� வ�தி�க�ப�� வ�தன.31 இ�வ��வ���கள��
ேச��க�ப����த தன��தன� 98 �ல�தினைர� ப�றியவ�ள�க� ஒ��
அ��த ேதவராள�ய�� க�ெவ�� ஒ�றி� ெகா��க�ப���ள�.32
இ�வ�� வ��ப�ன�ைடேய அ��க� ச�சர�க� ேந��டன. இ�
வ��ப�ன�ைடேய�� உய���ேசத� ேந����ள�. இ�தைகயவ����
கலக� ஒ�� �தலா� வ �ரவ��பா�ச� கால�தி� மைலய�ப���
வ�ைள�த� ;33 ப�ற� அவ�க���� உட�ப��ைக�� ஏ�ப�ட�. வல�ைக
வ��ப�ன�� தைலவ� ஒ��கா� �லி�ைடயா� எ�பவைன, வ�த�ப��
இட�ைக வ��ைப� சா��த தன�� �லி�ேதவ� எ�பவ�ெகா��வ��டா�.
அதனா� இட�ைக வ��ப�ன��� ஒ��கா� �லிய� ெகா���வ�த
ெதா�ைலக� ந��கின. வ �ர�பநாய�க�� க�மாள� �ல�ைத� சா��த ஐ��
ப��வ�ன�� அவைன� ெகா�ற இட�ைக வ �ர���� சில சிற���ைமக�
வழ�கி, அத�கான வ�ைச மான�ய� ப�டய�ைத�� உபயசமய�
ப�டய�ைத�� எ�தி�ெகா��தன�.34

சில சமய� இட�ைகய�ன�� வல�ைகய�ன�� ஒ��ைமயாக நி��
தம�� இைட�� ெச�தவ�கைள எதி���� தம��� ெபா�வ�� ந�ைம
பய�க���ய ஒ�ப�த�கைள� ெச�� ெகா����ளன�.35 இட�ைக
மாேசைனயா� எ�பவ�க� ச�திரகி�ய�� வா��� வ�தன�. அவ�க�ேம�
வ�தி�க�ப�ட இட�ைக வ�ைய ேவள���ேச� எ��� இட�தி�இ��த
த�சிணா���தி, அழகிய ெப�மா� ேகாய��கள�� தி��பண��ெகன
ஒ��கி� ெகா��தா�க�.36

பைறய�க�

வ�சயநகர அரசா�சிய��கீ�� பைறய�� நிைல தா��� ெகா�ேட
வ�த�. அவ�க��ெகன� ேச�க� அைம�க�ப����தன. சில
சிற���ைமகைள�� அவ�க� ேபாரா�� ெப�றன�. �வ��லி�����
பதிேனழா� ��றா���
ேதேவ�திர ���ப� எ�ற �ல�தின���� பைறய���மிைடேய
ெப���ச� ஒ�� வ�ைள�த�. அத� வ�ைளவாக� பைறய�க�
ெவ�ளாைன, ெவ��ைட, கர� (சில�பமா�த�), பக� த�வ��தி, பாவாைட,
இ� சில��க�, இ� ெகா���க� (இ� ��றாைனய���� ேவைல
ெச�ய�ப�ட ஆைட), வ�ழா�கள��ேபா� பதினா�கா� ப�த�, ப�ண�ைத�
காேட���ேபா� ��� ேத� உைக�த�, ப�சவ� எ�ற ப�ட� ெபய�,
பதிென�வைக இைச� க�வ�க� �தலியவ���� உ�ைம
வழ�க�ெப�றன�. அஃ�ட� அவ�க��� ஒ�ைறமா� வ ����வாழ��



உ�ைம கிைட�த�.37

பைற�ேச� ஒ�றிலி��� கிைட�த வ�மான� சிவ� ேகாய�����
தானமாக� ெகா��க�ப�ட� �றி�ப�ட�த�கதா��.38

ேதவர�யா�க�

ேதவர�யா�க� ேகாய�� பண�ய�� ஈ�ப�� வ�தன�. தா��
மக�மான ெப�ம�க� இ�வ�, ெபா�னமராவதி ேகாய����
அ�ைமகளாக� த�ைம ஈ�ப��தி�ெகா�� ேகாய�� நி�வாகிகள�ட�
ப�ைழ�ைப நா�ன�. நி�வாகிக� அவ�கைள� ேகாய�� ேதவர�யா�களாக
அம��தி�ெகா�� அவ�க�� வ ��க�� நில�க�� வழ�கின� எ��
க�ெவ��� ெச�தி ஒ�� ��கி�ற�.39 தி�ெம�ய� தா��காவ��
ரா�கிய� எ��� ஊ�� ேகாய�� நி�வாகிக�� ஊரா��உைமய�ைம
எ�ற ெப� ஒ��திைய� ேதவர�யாராக ஏ��� ெகா�� அவ��� ‘நா�
தி��� ெவ�ற மாண��க�’ எ�ற வ���� ெபயைர�� நில�கைள��
வ ��ைட�� வழ�கின�.40 ேதவர�யா���� பாத�கள���ல��றி�
��ேபா�� வழ�க� இ��ததாக� ெத�கி�ற�.41

சில பழ�கவழ�க�க�

கிராம ேதவைதகள�� ேகாய��கள�� உய���பலி ெகா����
வழ�கமான� பதிைன�தா� ��றா��ேலேய இ��� வ�தத��� சா��
உ��. ேமைல� பைன��� க�ெவ�� ஒ��42 ‘...ேகானா�� நா�சியா�
தி�நா��� ந��ைடய ஊ�� இைடய� ெபா�ன� ேகா� எ��ப�
ந��ைடய தி�நா���
வ��ய�ேலேய கிடா����� ஏ�றிவ�� ச�திேதா�� கிடா�
ெவ��ன�ெகா�� இர�� ஊரா�� இ��� இவ���� ‘கல�காத
க�ட� ேகா�’ எ�ற ப�ட�� ெகா���, ேகாய�லிேல ஒ��க��
ெகா���, இ�த� ப�ட��, இ�த ஒ��க�� இவேன அ�பவ���� ேபாத�
கடவனாக��, ேம�� தி�நா���� கிடா�������இ�வனாக��...’
எ�� ��கி�ற�.

ம�திய அரசா�க� வ�வானதாக இ�லாததா� அ�நா�கள��
த�ெய��தவ� த�ட�கார� எ�� க�ட க�ட இடெம�லா�
பாைளய�கார�க��, நில�கிழா�க�� அர� ெச��திவ�தா�க�. ஆகேவ,
நா��� ெகா�ைள�� ெகாைல�� மலி��கிட�தன. ந��ப��வ�ட�
எ�ற இட�தி� இ� ஊரா�ைடேய �ச� வள���ெகா����த�. மா�
ப����� ெச�வ�, க�தி க�டா�கைள� ெகா�� எதி�எதி�� கிராம��
ம�க� ஒ�வேராெடா�வ� ச�ைடய���� க�டவ�கைள� ெகா��வ�
ஆகிய ெகா����ற�கள�� ��ம�க� ஈ�ப��� ெகா����தன�. இ�
கிராம�கள��� இர�த ஆ� ெப�கி��. ம�க� ����கண�கி�
ெகாைல��� மா�� ேபானா�க�. எனேவ, இ� கிராம�����க��
ஒ����� தம��� ஓ� உட�ப��ைக ெச��ெகா��, தா� ேம�ெகா��



சமாதானமாக வா��� வரேவ��ெம���, பைகைமைய மற��
ந���ெகா�ள ேவ��ெம���, ேகாய���� ��� வா���தி ஒ��
ெச��ெகா��தன�.43

ேவ� ஒ� கிராம�தி� இ� பைடவ �ர�க� தி�ெரன� ேதா�றி இ�ப�
��ம�கைள� ப�ெகாைல ெச�தா�க�. அவ�க�ைடய சின�����
காரண� ஏ�� இ��ததாக� ெத�யவ��ைல. அவ�க� ெச�த
ெகா����ற���� ��� மா நில� அவ�க���� த�ட�
வ�தி�க�ப�டதாக ெந����� க�ெவ�� (1480) ஒ����கி�ற�.44

ேவ� பல வ�ய����� பழ�கவழ�க�க�� நா��� பய���
வ�தத��� க�ெவ��� சா��க� உ��. அர� வழிக�ட ேதவ�
எ��� ��நில� தைலவ� ஒ�வ�ட� வைலய� உ�ள��ட��ம�க�
சில� அவ��� ஒ�ப�த� ஒ�� ெச�� ெகா��தன� (1476).45 அத�ப�,
ஆ� மாத�கள���,
கா��திைக மாத�கள��� அவ��� அவ�ைடய ��ம�களானவைலய�க�
ஒ�ெவா� க�ண� �ய�க� ெகா��� வரேவ��ெம���, பைறய��
ப�ள�� இ�ேகாழிக� ெகா��� வரேவ��ெம���, அவ����
பாவாைட, ெச�மய��, அட�க�, நாடகசாைல, பக� வ�ள��, ஏற� ச��,
இற�க� ச��, அ�க� கள�, �ள��த�ைட, ெச�பகராம�வா�� ஆகிய
வ���கைள� ெகா��� வரேவ��ெம��� ��ம�க�
ஒ���ெகா�டா�க�. இ�த வ���கள�� பல இ�னெவன வ�ள�கவ��ைல.

ம�ெறா� கிராம�தி� ேவ� ஒ� வ�சி�திரமான ஏ�பா�
ெச�ய�ப����த�.46 ஊ�� ஏேத�� ஒ� வ ����மரண� ேந��தா�,
ஈம�சட��க� ெச�வத�� அ�வ ���� ெப�க� இலராய�� ‘வைல�சி
��கா� இ��� சவ���� ��ேன மயான��������� சவ�
அ��கினா�, ம�றா� நா� த�ண�� ெசா��� கா� ஆ��கிற��, இர��
ெதாழி��...’ வைலய�க� ெச�� வரேவ��யவராக இ��தன�. ‘�லி��
மார��ப�’ எ��� வழ�க� அ�கால�தி�� இ��த� வ�ய�ேபயா��.

��ற வ�சாரைணய��ேபா� ப��க� கா��சிய ெகா�ஒ�ைற
உ�வ�ெச�� ��ற� க��ப����� �ைறைய ம�க�ைகயா��
வ�த���.47

தமிழக�தி� காண�ப�ட பல பழ�கவழ�க�கைள� ப�றி��, �ல
ஒ�கலா�கைள� ப�றி��, ெப�ம�கள�� வா��ைக �ைறகைள� ப�றி��
கிறி�தவ� பாதி�க� பல� எ�தி ைவ���ளன�. இ�� சமய�ைத�
பழி�கேவ��வ��, ம�கள�� பழ�கவழ�க�கைள எ�ள� நைகயாட
ேவ��வ��, கிறி�தவ சமய�ைத உய��தி� �ற ேவ��வ��
அ�பாதி�கள�� சீ�ய ேநா�கமா��. எனேவ, அவ�க� த��ைடய
��கள�� பல மிைகபா�கைள��, ெபா�� ெச�திகைள��, தி��கைள��
ேச����ளன�. அவ�ைற� �ற�கண���, அவ�க�ைடய��கள��
ெம��ெபா�� காண ேவ��ய� வரலா�� ஆ�வாள�� கடைமயா��.



தா� ேந�� க�டவ�ைற��, ேக�டவ�ைற��, ப���
அறி�தவ�ைற��, க�பைன ெச��ெகா�டவ�ைற��
ெதா��� �� எ�தியவ�க�� தைலயாயவ� ஆப� �பா� (Abbe Dubois)
எ�ற பாதி�யா� ஆவா�. அவ� ப�ெர�� நா��ன�; 1770-� ப�ற�தவ�. த�
வாணாள�� ெப�� ப�திைய�� அவ� தமிழக�திேலேய கழி�தா�.
தமிழ�ைடேய கல�� பழகி அவ�கைள�ேபாலேவ உ�� உ��தி வ�தா�;
ம�க� வா��ைகைய வ��வாக ஆரா���, ‘இ���கள�� பழ�க
வழ�க�க�� சட��க��’ எ��� �� ஒ�ைற இய�றினா�.
தமி�நா��ேலேய வா��தி��� அவ� அ��ைல இய�றினாராய���அவ�
அதி� ெகா����ள ெச�திகள�� ஒ�சில தவ�ர ஏைனயைவ அைன���
தமிழக�ைத� ப�றியைவய�ல. அ� �லி� எ���� �ற�ப���ள சில
நிக��சிக� க�பைன என� ேதா��கி�றன. ெப�க� ஆய�ர�கண�கி�
உட�க�ைட ஏள�ன� என� பல ெச�திகைள அவ� ��கி�றா�.
ம�ன�கள�� ���ப�கைள� தவ�ர ஏைனய ��ம�கள�����ப�கள��
ெப�க� ெப�மளவ�� உட�க�ைட ஏறியதாக ேவ� சா��க� ஏ�� இல.
என���, தமிழ�� ச�தாயமான� �லேவ�பா�, ெபா�ள�ற சட��க�,
எ�ண�ற சி� ெத�வ வழிபா�க�, உய��� பலிக� �தலிய க����
பழ�க�கள�னா� அைல����� ப���ப��� காண�ப�ட� எ�பைத அ�
�லிலி��� அறி��ெகா�ளலா�.

கிறி�தவ� பாதி�க� சில� த� நல��காக� ெச��வ�த ஆ�க�
பண�க� தமிழ����, தமி� ெமாழி��� பலவ�த�கள�� ந�ைம பய�தன.
அ��ற�� பாதி�யா� (1520-1600) எ�பவ� தமிழக�தி������ள�
�ைறய�� பரவம�கள�ைடேய சமய� ப�ரசார� ெச��ெகா����தா�. அவ�
ெஜ�� மரைப� ேச��தவ�. �த� �த� தமிழி� அ�� எ���கைள
வ�வைம�த ெப�ைம இவைரேய சா�� (1577). அவ� கிறி�தவ சமய��ட�
ெதாட��ெகா�ட தமி� இல�கிய ஏ�க� பல எ�தி��ளா�. அவைர�
ேபாலேவ ராப��-�-ெநாப�லி எ�ற ேராமா��� பாதி��� தமி�நா���
அ� ைவ�த ஓரா����� தமி�ெமாழிைய ந�� பய��றா�. தைலய��
��மி ைவ���ெகா�டா� ; ��� அண��தா�. அவ� ம�க����
தமிழிேலேய வ�வ�லிய ேபாதைனக� ெச�� வ�தா�. தமிழி�அவ� பல
உைரநைட ��கைள�� வழ�கி��ளா�.

இல�கிய�

ேசாழ�க� பர�பைர மைற�� பா��ய�� ஆ�சி ேதா�றி�
பதி���� பதினா�கா� ��றா��கள�� நா�பல ந��க�க���ளாய���.
அ� காரண�தா� தமிழி� ெப�ய காவ�ய�க�
ஒ�ேற�� எழவ��ைல. என��� உைரயாசி�ய�க� பல� ேதா�றி�
ப�ைடய கா�ப�ய�க���, ெதா�கா�ப�ய����� உைர க�டன�.
சமண�க� தமிழி� சிற�த �லைம எ�திய���தா�க�. அவ�க��
ெப��பாலா� �றவ�களாகேவய���� ��க� இய�றினராதலா�அ�
��க���� தன�� சிற��� ஏ�ற�� அள��க�ப�டன. ெகா�லாைம,



�லா� உ�ணாைம ஆகிய ஒ��க�க� அற�க��ெக�லா� தைலயாயைவ
என� சமண �ன�வ�க� த� இல�கிய� பைட��கள�� எ����
�றிவ�தன�. தமிழக�தி� ‘�லா� உ�ணாதவ�க�’ என� ெபா��ப��
‘ைசவ மர�’ ஒ�� வள��� வ�தத�� வழிேகாலியவ�க� அற��றிய
சமணேரயாவ�.

தமிழி�� வடெமாழிய��� பல சா�திர ��க��, ேதா�திர
��க��, �ராண�க�� இய�ற�ப�டன. வடெமாழி� ெசா�க�வ�ரவ�ய
தமி� உைரநைட ஒ�� உ�வாய���. அத�� ‘மண��ப�ரவாள’ நைட எ��
ெபய�.48 ���� பவள�� கல�த ேகாைவ ேபா�� அழ�ைட�� எ�ப�
இ� நைடைய, சமண�� ைவணவ�� இைத� ெப��� ைகயா�டன�.
இைத� ேசாழ�� க�ெவ��கள�� ைகயா���ளைத� காணலா�. �
�ராண� எ��� சமண காவ�ய� மண��ப�ரவாள நைடய�� ஆ�க�ப�ட�.

வ��லி���ரா�� மகாபாரத��, க�சிய�ப சிவாசா�யா��
க�த�ராண�� �ராண� பைட��கள�� மிக�� �க� ெப�றைவயா�.
ேவதா�த சி�தா�த� க���கைள வ�ள�கி� பல சி� ��க�உைரநைடய��
‘க�டைளக�’ எ��� தைல�ப�� எ��தன. ேசாதிட�, கண�த�, ம���வ�
ஆகிய �ைறகள��� ��க� இய�ற�ப�டன.

வடெமாழிய�� வ�யாச �ன�வரா� ஆ�க�ப�ட பாரத� கைதைய�
பல� தமிழி� எ�தின� எ�ற ெச�திைய இல�கிய�கள��வாய�லாக��,
க�ெவ��கள�� வாய�லாக�� அறிகி�ேறா�. அ� ��க�இ�� ��
வ�வ�தி� கிைட�தில. ஆனா�, வ��லி���ரா�� பாரத� சிைதவ��றி�
தமிழக�தி� வழ�கி வ�வ� அ��லி� சிற�ைப எ���� கா��கி�ற�.
வ��லி���ரா� ைவணவ மரப�ன� ; ெத�னா��கா��� சன��� எ���
ஊ�� ப�ற�தவ�. ைவணவ இல�கிய�����, ைவணவ சமய����� சிற�த
பண�யா�றியவ�. ஆதலா�,
வ��லி���ராைர ஆ�வா� எ�ேற அைழ�ப�. வர�த�வா� எ��
வ��லி���ரா��� ஒ� மக� இ��தா�. அவ�� �லைம சா�றவ�
எ�ப� த� த�ைதய�� ���� அவ� வழ�கிய சிற��� பாய�ர�தா�
அறிகி�ேறா�. வடெமாழி� பாரத� பதிென� ப�வ�க� ெகா�ட� ;
வ��லிய�� பாரதேமா ப��� ப�வ�கள�� ���� ெப�கி�ற�. இ���
�மா� 4351 பாட�களா� யா�க�ப�ட�. இதி� வ��லி���ரா� தமி��
ெசா�கைள��, வடெமாழி� ெசா�கைள�� இைண�� இைண���
பா���ளா� ; என���, வடெமாழி� ெசா�க� யா�� ஓைசய����றி��,
ெமலி���, ெநகி���� தமி�� ெசா�க�ட� கைர��வ��கி�றன. ச�த�
பா��கைள� பா�வதி� வ��லி���ரா��� இைண அ�ணகி�நாத�
ஒ�வைர�தா� கா�ட���� ; நா� நகர வ�ணைனகள��� கிைள�
கைதகள��� ெசா�கைள�� கால�ைத�� சிதறவ�டாம� ��
ெதாட�க�திேலேய கைதைய�� ெதாட�கிவ��கி�றா� இ� �லாசி�ய�.
வ��லி���ரா�வா� ைவணவராய��� பாரத� கைதய�� இைடய�ைடேய
சிவெப�மா� �கைழ வாயார�பா�வ� இ��லி� தன��தஒ� சிற�பா��.
பாரத� கைதைய இவ� பல ெம��பா�க� ேதா���ப� நாடகஅர�கி�



கா�சிகளாக அைம���ளா�. ம�கள�� மேனாத��வ�ைத இவ� ந��
உண��தவராக� காண�ப�கி�றா�. ந� ெந�சி� எ�� பலவைகயான
உண��சிகைள� பய�ப��தி�ெகா�� அவ�றி� மா�பா�க��� ஏ�ப�
த� �லி� படல����� படல� தி��� தி��ப�க�அைம���,
ெசா�கைள� ேகா���, ச�த வைககைள� ைகயா��� கைதைய
வ��வ���பாக��, ��தமாக�� ஓ��� ெச��வ�வ��லி���ரா��
ெகனேவ அைம���ள ஒ� தன�� சிற�� எனலா�.

வ��லிய�� பாரத� பதிென�� நா� பாரத� ேபா����ட����
ெப�கி�ற�; ப��� ப�வ�கள�� அைம���ள�. இ�தி எ���
ப�வ�கைள�� இவ� பா�னா� என��, அைவ இ�ேபா�
மைற�ெதாழி�தன என�� சில� ��வ�. ஆனா�, �லி�அைம��
அத�� மாறாக� காண�ப�கி�ற�. அ�டாவதான� அர�கநாத� கவ�ராய�
எ�பவ�, பதிென�டா� ��றா��� 2477 ெச���க� தாேம பா��
ேச��� வ��லிய�� பாரத�ைத ���தா�. ெச�ற ��றா��� ந�லா�
ப��ைள எ�பவ� ��க�ப��ைள எ�பவ�ட� இைண�� 11,000
ெச���க� பா�� ேச��� வ��லிய�� பாரத�ைத வ���ப��தி��ளா�.
வ��லி���ரா� பதினா�கா� ��றா��� இ�திய���, பதிைன�தா�
��றா��� ெதாட�க�தி�� வா��தி��தவ� என� ெகா��வத��
இட���.

இர�ைட� �லவ�க� வ��லி���ரா�� கால�தவ�க�. இவ�க�
இ�வ�� இைண�ேத பாட�க� இய��வைத வழ�கமாக� ெகா����தன�.
இவ�க�� ஒ�வ� ��ட� ; ம�றவ� �டவ�. �டவைர���ட� த�
ேதாள�� ேம� ஏ�றி� ெசா��வா�. இ�வ��வ�� மிக��ஆ��த தமி��
�லைம வா��தவ�க�. இவ�கைள�ப�றி நில�� ெசவ�வழி� கைதக� பல.
இவ�க�ைடய பாட�கள�� நைக��ைவ�� ெபா�� நய��த��ப�
வழி��. தி�வாமா���� கல�பக�, தி�ைல� கல�பக�, ஏகா�பரநாத�
உலா, ஏகா�பரநாத� வ�ண�, �வ� அ�மாைன, க�சி� கல�பக�,
க�சி�லா ஆகிய ப�ரப�த�கைள�� பல தன�� பாட�கைள��இவ�க�
பா���ளன�.

வ��லி���ரா�� உட�கால�தவ� அ�ணகி�நாத�. இவைர� ப�றிய
வரலா�க� பல உ��. ஒ���ேக�� சா��க� காண�படவ��ைல. இவ�
தி�வ�ணாமைலய�� ப�ற�தவ� ; ப�ர�டேதவராய� எ�ற ஒ�வ�சயநகர
ம�ன� கால�தவ�. இவ� ஊ�ேதா�� ெச�� ��க�ேம�அழகிய, இன�ய
தமிழி� �க�மாைலக� சா�திவ�தா�. இவ�ைடய பாட�க����
‘தி���க�’ எ�ேற ெபய� வழ�கி வரலாய���. அ�ணகி�நாத� கால�தி�
ேதவர�யா�க� ேகாய�� தி��ெதா��கைள� ைகவ���� த� உட�
அழைக வ���� ப�ைழ��� அள���� த� நிைலய�� இழி��வ��டன�.
��லி�க� பைடெய���கள�னா��, தமிழக�� ம�ன�க����நில
ம�ன�க�� வ�ைள�த �ழ�ப�கள�னா��, ெத��க� க�ன�ய�
ெச�வா��� ெப�� வ�ததா�� ேதவர�யா�க��� ேசாழ பா��ய
ம�ன�க� வழ�கி இ��த நிவ�த�க� பறிேபாய�ன ேபா��.



ேதவர�யா�க� த� உைடைமகைள இழ��, ப�ைழ�க வழிெயா�ைற�
ேத��ெகா�டதி� வ�ய�ேப�மி��. ேகாய�� பண�க����, சிற�பாக�
த� ப�ைழ���காக�� ேதவர�யா�க� ெதாட��� கைலகைளவள���
வ���ளன� எ�ப� �றி�ப�ட� த�கதா��. அ�ணகி�நாத� த� பாட�க�
ஒ�ெவா�றி�� ��ப�திய�� தாசிகள�� உறவ�னா� ேந��� ேக�கைள
மிக வ��வாக வ�ள��கி�றா�. ப��ன�தா� ேபா�றவ�க��, ப�ற� வ�த
சமய� தைலவ�க�� ‘ெப�கைள� பழி�த�’ எ��� மர� ஒ�ைற�
கைட�ப���� வ���ளன�.

அ�ணகி�நாத� ச�த� பா� வ��லி���ராைர ெவ�றா� எ�ப�.
ஆனா�, அ� க������ சா��க� இல. அ�ணகி�நாத� கால�தி�
சா�த�� இய�க� தமிழக� ��வ�� பரவ�ய���த�. அ� நாளைடவ��
சி�த�கள�� சமயமாக மாறிவ��ட�. சா�த வழிபா��னரான ச�ப�தா�டா�
எ�ற ஒ�வைர அ�ணகி�நாத� வாதி�� ெவ�� அட�கினா� எ��
ெசவ�வழி வரலா� ஒ�� உ��. அ�ணகி�நாத� 16,000 தி���க��
பாட�க� பா�னா� எ�ப�. இ�ேபா� எ�சி��ளைவ 1304
பாட�கேளயா�. அவ�ைற� ேத�� க�� ப����, ேகாைவ�ப��தி
அ�சி��தவ�யவ� வ. த. ��ப�ரமண�ய ப��ைள எ�பா�ஆவா�.

தி���க�� பாட�க� ெசா��ைவ��, இைச வள��, தாள�க���
ெபா��திய ச�த� பாட�களா�. தமி� வ�ைம, ெச���மி���, ெதாைட
நய�, ச�த ஒலிக�, க�பைனயா�ற�, இதய� கசி� ஆகியைவஇவ�ைடய
பாட�கள�� ஒ��ேக ெபாலி��வைத� காணலா�. அ�ணகி�நாத�
க�தர�தாதி, க�தர��தி, ேவ� வ���த�, மய�� வ���த�, தி� வ���
�தலிய ��கைள�� இய�றி��ளா�. ப���பா����தலி�
ைவ�க�ப���ள தி���கா���பைடய�� தி�ேவரக� எ���
பைடவ ��ைட� �வாமிமைல எ��� ஊ� என� ெகா�� அ�ணகி�நாத�
பா���ளா�.

கா�சி�ர�தி� �மர�ேகா�ட�தி� அ��சகராக இ��த க�சிய�ப
சிவாசா�யா� 10,346 வ���த� பாட�கள�� க�த �ராண�எ�� ஒ� ��
பா�னா�. அ� மாெப�� காவ�ய�க�� ஒ�ெறன� பாரா�ட�ப�கி�ற�.
அ� க�றவ�க� க��ைத� கவ�வ�. ‘க�த �ராண�தி�இ�லாத� எ�த�
�ராண�தி�� இ�ைல’ எ�� ஒ� பழெமாழி எ�� அள����
ெபா��ெசறி� ெகா�ட�. இ� �ராண� ��க�கட�ள�� கைதைய
வ����ைர�கி�ற�. ைசவசி�தா�த�தி� த��வ�க�இ��லி� பல
இட�கள�� கைத� பா�திர�கள�� வாய�லாக வ�ள�க�ப�கி�றன.
க�த�ராண� ஒ� கைல�கள�சியமாக� கா�சியள��கி�ற�.

க�சிய�ப சிவாசா�யா� கால�தி� காண�ப�ட பல பழ�க�க� இ�
�லி� �றி�ப�ட�ப���ளன. �ள�தி� ந����� ஈ��கைள நா���
தைலகீழாக அதி� வ��� வழ�க� கா�சி�ர�தி� இ��த�. அத���
‘க�மாறி� பா�த�’ எ�� ெபய�. தி�மண�தி� மணமகள�� காைலமணமக�
அ�மிேம� எ��� ைவ�த�, அவ��� அ��ததி கா��த�,
மணமக� அ�கைள மாமியா� பாலினா� க��த�, மணமகைள� த�த�



ெச�� ெகா��த� ஆகிய மணவ�ைனக� க�த�ராண�தி� இட�
ெப���ளன. கா�றா�� ப�ட� பற�கவ��த�, �ன�வ�ைளயா�வ�, க�
���த�, கடா�ச�ைட ெச�த�, யாைன�ேபா�, ேகாழி�ேபா�ஆகிய
ெபா��ேபா��கள�� ம�க� ஈ�ப����தன�. ம�க�மகி��சி ேம��டா�
த� ேமலாைடைய வான�தி� வ �சி எறிவ���. சில வ ��கள�� தைர�கீ�
அைறக� க�ட�ப�டன.

பவண�தி �ன�வ�� ந������ சிற�த உைர எ�திய
மய�ைலநாத��, உைரயாசி�ய�க� அைனவ��� தைலசிற�தவ� என�
ெகா�ள�ப�பவரான ந�சினா��கின�ய��, தி���ற�உைரயாசி�ய�க��
மிக� சிற�தவ� என� பாரா�ட�ப�� ப�ேமலழக�� பதினா�கா�
��றா��� வா��தவ�க�.

தமிழக�தி� அ�ைவயா� எ��� ெபய�� சிற���ற ெப�பா�
�லவ�க� ஒ�வ��� ேம�ப�டவ�க� வா��தி��தன�. அவ�க��
பதினா�கா� ��றா��� வா��தவ� ஒ�வ�. அவ� அ�ைவ�ற�,
வ�நாயக� அகவ� எ��� ேயாகெநறி ��கைள இய�றி� சிற���றவராவா�.

காளேமக� எ�ற சிற��� ெபய� ெப�ற மாெப�� �லவ�
பதிைன�தா� ��றா��� வா��தவ�. பல ேகாய��க���� ெச��
பாட�க� பா�னா�. இவ� எ��த எ��ப�� வ�ைரவாக ஆ�கவ�க� பா��
திறைம��, �லைம�� வா��தவ�; எைத�� ெபா��ப��தாம� ப�ற�ைடய
��ற�ைத எ���� கா�� அைத� கைள��ெபா���� பாட�க� பா�வா�;
வைச பா�வதி��, வ�ச� �க��சி பா�வதி�� ஆ�ற� பைட�தவ�.

‘ெவ�பாவ�� �கேழ�தி ; பரண��ேகா� சய�ெகா�டா� ;
வ���த ெம���

ஒ�பாவ�� �ய�க�ப� ; ேகாைவ உலா அ�தாதி�
ெகா�ட� ��த� ;

க�பாய கல�பக�தி� கிர�ைடய�க� ; வைசபாட�
காள ேமக� ;

ப�பாக உய�ச�த� ப��கா சலாெதா�வ�
பகெரா ணாேத.’
எ��� வ���த� பா ஒ�� �லவ�கள�� தன�� சிற��கைள எ����

கா��கி�ற�.

கயாதர� எ�பவ� கயாதர நிக�� எ��� �ைல��, சித�பர�
இேரவண சி�த� எ�பா� அகராதி நிக�� ஒ�ைற�� இய�றினா�க�.

கட�� மா�ன�வ� எ�பவ� மாண��கவாசக� வரலா�ைறவ�����
தி�வாத�ர� �ராண�ைத 545 ெச���கள�� பா�னா�.
மாண��கவாசகைர�ப�றி இவ� ��� ெச�திக����, பர�ேசாதி �ன�வ�
தி�வ�ைளயாட� �ராண�தி� ��� ெச�திக����, ம�னா�சி ��தர�
ப��ைளய�� தி��ெப���ைற� �ராண� த�� ெச�திக���� சி�சில



�ர�பா�க� உ��. த� கால���� ��� வழ�கி� காண�படாத
‘ெதா�ப�’ எ��� ெசா�ைல� கட�� மா�ன�வ� ஆ���ளா�.

பதிைன�தா� ��றா��� ைசவ சமய இல�கிய� ெப�வள��சி
ெப�ற�. காழி� க��ைடய வ�ள� எ��� ைசவ �ன�வ� ‘ஒழிவ��
ஒ��க�’ எ��� ஞான�� ஒ�� பா�னா�. இ� ����� ேபா��
சித�பர �வாமிக� உைர ஒ�ைற இய�றி��ளா�. இ� �ைலஉைர�ட�
வட�� இராமலி�க �வாமிக� பதி�ப��� ெவள�ய��டா�. சிவஞான வ�ள�
எ�� ம�ெறா� ைசவ �ன�வ� ‘வ�ளலா� சா�திர�’ எ��� ஞான ��
ஒ�ைற வழ�கினா�. ெம�க�ட பர�பைர� ைசவ சி�தா�த�����,
இவ�ைடய சி�தா�த� ெகா�ைக��� சிறிய ேவ�பா� உ��.

தமிழி� �த��த� அ��வ�த ேவதா�த�ைத� ப�றிய��க�
இய�றியவ� த��வராய �வாமிக�.

ைவணவ மரப�� சிற�� வ�ள�கியவ� மணவாள மா�ன�க�; 1370-�
ப�ற�தவ�; இளைமய�ேலேய ெச�தமி�� �லைம�� ெம��ண���
வா��க�ெப�றா�. ைவணவ சமய�தி� ெத�கைல� ப��வ�� சிற�பாக
எ�ண�ப�பவ�க� ந�மா�வா�, இராமா�ச�, மா�ன�க� எ��� �வ�
ஆவ� ; ந�மா�வா�ட� ைவ��� ேபா�ற�ப�� அள���அவ�
சிற���றி��தா�. மணவாள மா�ன�க���� ெப�ய ஜ�ய� எ���, ஜ�ய�
எ��� ெபய�க� உ��. இவ� எ�திய ப�ரப�த�க��மிக��
ேபா�ற�ப�� வ�வ� ‘தி�வா�ெமாழி ��ற�தாதி’ எ�பதா��. ைவணவ
சமய�ைத� தமிழக�தி� பர��வத�� வானமாமைல ஜ�ய��தலிய 72
சி�மாசனாதிகைள ஏ�ப��தியவ� மணவாள
�ன�க�தா�.

ேசாழ நா�� �க� எ��� ஊ�னரான கா� எ�பா� ‘கண�கதிகார�’
எ��� �� ஒ�� எ�தினா�. தமிழக�தி� த� கால��� பய���வ�த
கண�கிய� ��ப�கைள இவ� இ� �லி� வ�ள�கி��ளா�. தமிழி�
ஏர�ப�, கினராலய�, அதிகார�, கல�பக�, தி��வன திலம�, கண�த
ர�தின�, சி� கண�� ஆகிய கண�கிய� ��க�� வழ�கி வ�ததாக இ�
�லி� உ�ள �றி��க� ெத�வ��கி�றன. இ� நா� இ���க� யா��
மைற�ெதாழி�தன.

ேசாதிட�, ம���வ� ஆகிய �ைறகள��� பல ��க�
இய�ற�ப�டன. ேதைரய� எ�பவ� ம���வ ��க� எ�தி��ளா� ;
அ�ைவ ம���வ�தி��, ேநா�� தைட�ைறகள���, ேநா� நா��
�ைறகள��� மிக�� ஆ�ற� பைட�தவ�. இவ� ெபய� ‘ேதர�’ எ���
வழ�கி வ�த�. ேதைரய� தமி�� �லைம சா�றவ� ; ச�த� கவ�க� பாட
வ�லவ�.

சைடயவ�ம� பரா�கிரம �லேசகர�, ெந�ேவலி மாற� எ�ற இ�
பா��ய� சீவ�லபைன அ��� அரசா�� வ���ளன�. ெந�ேவலி



மாறன�� தைலமக� சைடயவ�ம� அதிவ �ரராம பா��ய� எ�பவ�
(1564-1604). இவ��� அழக� சீவக ேவ� எ��� ஒ�ெபய� உ��. இவ� த�
த�ைதய�� நிைனவாக� ெத�காசிய�� �லேசகர�ைடயா� ஆலய�ஒ��
எ��ப�னா�. அதிவ �ரராம பா��ய� சிற�த ெச�தமி�� �லவ� ; நள�
கைதைய� தமிழி� பா���ளா�. ைநடத� எ��� ெபய��ளஅ� ��
க�பைன வள�, ெசா�லழ� வா��த�. தமிைழ �ைறயாக� பய��ேவா�
ெதாட�க�தி� இ� �ைல� பய��வ�. ைநட�தி� காண�ப�� க�பைனக�
க�பராமாயண�ைத நிைன���வன. எ� காரண�தாேலா இ��லி�
ப��ப�தி க�பைன��, ெசா�ேலாவ�ய�க�மி�றி ஓ�வ��கி�ற�.
�கேழ�திய�� நளெவ�பா���� ப��� எ��த நள� கைத இ�தா�.
ைநடத� வ���த�பா�களா� ஆன�. அதிவ �ர ராம� காசி கா�ட�,
��ம�ராண�, வா� ச�கிைத, இலி�க�ராண� ஆகிய ��கைள��
இய�றினா�. இவ� பா���ள ெவ�றி ேவ�ைக எ�ப� மிக� சிற�த
�ழ�ைத இல�கியமாக� திக��� வ�கி�ற�.     அதிவ �ரராம பா��ய�
கால�திேலேய அவ�ைடய அ�ண�
உறவ�னரான வர��கராம பா��ய� எ�பவ� அரசா�� வ���ளா�.
அவ�� அவ�ைடய மைனவ��� இ�வ�ேம மிக� சிற�த தமி��
�லவ�களாக வ�ள�கின�. இ� ம�ன� ப�ர�ேமா�தர கா�ட�, க�ைவ�
கலி��ைற ய�தாதி, க�ைவ� பதி���ப�த�தாதி, க�ைவெவ�பா
அ�தாதி எ��� ��கைள இய�றி��ளா�. வர��க������
வ�ழாவ��ேபா� கலிய� கவ�ராய� எ�பா� நா�ம�கல�, �ைடம�கல�
ஆகியவ�ைற� பா� வா��தினா�. ம�ெறா�வ� ஐய�ெப�மா� சிவ�த கவ�
எ�பவ� ��ரவ� ச�கரவ��தி கைதைய 920 பாட�கள�� பா�னா�.
அதிவ �ரராம பா��ய� �வாமிேதவ� எ�பவைர��, வர��கராம

பா��ய� ேவ�ப��� ஈசான �ன�வைர�� த� ��நாத�களாக�
ெகா����தன�.

சி�த� பாட�க�

தமிழக�தி� சி�த� பல� அ�வ�ேபா� ஆ�கா��வா���
வ���ளன�. அவ�க� ‘அழியா� சி�த�’ என� பாரா�ட�ப���ளன�.49
சி�த� தி��ல�� ஞானபர�பைரய�� வ�தவ�க� என அவ�க�� சில�
�றி�ெகா��கி�றன�. சி�த�க� யாவ�, அவ�க� வா��தி��த கால�
எ�, அவ�க� பா�ய பாட�க� யாைவ, அவ�க�ைடய சமய� எ�
எ��� ேக�வ�க���� த�க வ�ைட காண ��யவ��ைல.
ஆய�ர�கண�கான சி�த� பாட�க� தமி�நா��� வழ�கி வ�கி�றன.
ேயாக�, ஞான�, ம���வ�, காயக�ப�, இரசவாத�, ேசாதிட�, ம�திர�,
இ�திரசால� ஆகிய �ைறக� யாவ�றி�� சி�த�க� பா���ளா�க�.
சி�த�க� பதிென�ம� என� ெதா���� ��வ�. அ�ெதாைகய��
ேகார�க� ேபா�ற வடநா��� சி�த�கள�� ெபய�க�� ேச����ளன.
சி�த� பாட�க� பலவ���� எள�தி� ெபா�� காணவ�யலா�.
மைறெபா�ளான ெசா�கைள� ெகா�� எள�ய க��ைத வ�ள��வ��,
எள�ய ெசா�கைள� ெகா�� மைறெபா��கைள வ�ள��வ�� இவ�க�



ைகயா�ட இல�கிய மரபா��. சி�த� வ�ைசய�� அக�திய��� �தலிட�
அள��க�ப���ள�. இைட�காட�, உேராம�, ெகா�கண�, க��ரா�,
ச�ைட �ன�, ந�திநாத�, ப��ணா�கீச�, ேபாக�, இராமேதவ� எ�ற
யாேகா� ஆகியவ�கள�� ெபய�க�� இ� வ�ைசய��
ேச��க�ப���ளன.தி�வ��வ� எ�ற ெபய�ைடய சி�த� ஒ�வ�� ஞான�
பாட�க� பல
பா���ளா�. க���� சி�த� �தலா� இராசராச�ட�ேதாழைம ��டவ�.
சி�த�க�� சில� ச�தி வழிபா��� ஈ�ப����தன�. ‘ேவதா�த சி�தா�த
சமரச ந�ன�ைல ெப�ற வ��தக� சி�த� கண�’ எ�� தா�மான �வாமிக�
இவ�கைள� �க��� பா���ளா�. சி�த�க� சமய��ைறய�� சமரச�
ேபா��ைடயவ�களாக�� சில சமய� ��கிய சமய� ெகா�ைககைள�
க���� பா���ளன�. அக�ேப�, அ�கண�, �த�ைப� சி�த�க� பா�ய
பாட�க� இைசேயா� பா�� ேபா� ெந�ைச���க� ��யைவ.
இராமேதவ� எ�� ஒ� சி�த� ச�ரகி�ய�� வா��தவ�. அேரப�யாவ��
ெம�கா���� ெச�� இ�லா� மத�ைத� த�வ� யாேகா� எ�ற ெபயைர
ஏ���ெகா�டா�. ம���வ�, இரசவாத� ஆகிய �ைறகள��இவ�
வ��வான ��க� பா���ளா�. இவ� பாடலி� ��பா�கி எ��� ெசா�
ஆள�ப����பதா� இவ� 14 அ�ல� 15ஆ� ��றா���வா��தவ�
என� ெகா�ளலா��. ேபாக� சீனநா��ன� எ���, பழநி த�டா�தபாண�
தி���வ�ைத நவபாடாண�தி� சைம��� ெகா��தவ� எ�����வ�.
பழநி� ேகாய�லி� இவ�ைடய சமாதி எ�� ஓ�ட�ைத� ����கா��வ�.

சி�த�க� சி�திெப�றவ�க�. சி�த�க� �மிைய� ேதா�� உ�ேள
ெச��பவ�க� எ���, வான�தி� ஏ�பவ�க� எ���, கடலி�ேம�
காலினா� நட�� ெச�பவ�க� எ��� ���ெதாைகய��ஒ� ெச�தி
காண�ப�கி�ற�.50 சி�த�க� காயசி�தி ெப�� ‘மரண� ெப��ப�ண�
வாராவைக’ க�டவ�க� எ���, ேயாக �தி��சிய�னா�� ஞான
ேநா�ட�தினா�� உடலிய�க�ைத� �ைற���ெகா��, ஒள� வ�வ�
ெப��, ஊன உட�ைப ஞான உட�பா�கி அைதேய சி�சைப அ�ல�
ஞான சைபயாக� ெகா��, நடராச� ெப�மாைன அ� சைபய�� ஐ����
நிக��த�ெச�வேத சி�த�கள�� ேநா�க� எ�� அவ�கள��
��கள�ன���� அறிகி�ேறா�.

�மர��பர �வாமிக� ம�ைர� தி�மைல நாய�க�உட� கால�தவ�
;சிற�த தமி�� �லைம வா��தவ� ; சகலகலாவ�லி மாைலஎ��
கைலமக� �க� ஒ�� பா� இ�தி�� க�றா�எ�ப�. இவ� இளைமய�ேலேய
�ற� ��டா�. இவ� பல ப�ரப�த�க�
பா�னா�. தி�மைல நாய�க� ேவ��ேகா��கிண�கி, ம�னா�சிய�ைம
ப��ைள� தமிைழ��, ந�திெநறி வ�ள�க� எ��� ந�தி��ஒ�ைற��
இய�றினா�. ந�திெநறி வ�ள�க� தி���றள�� ���க� எ�� ேபா�ற�ப��
வ�கி�ற�. ‘ம�னா�சிய�ைம ப��ைள�தமி�’ தமி� பய��ேவா��� ஒ�
வ���தா��. �மர��பர� பா�ய க�த� கலிெவ�பா எ�ப� ைசவ
சி�தா�த ��ப�க� அ�வளைவ�� ���கமாக�� ெதள�வாக��
எ����கா�� கி�ற�. �மர��பர���� தமி�ெமாழிய�ன�ட�அள�



கட�த ப��த� உ��. ‘த���ைவ� கன��� த�ேத� நைற��, வ���
எ��த சார� கன��� ஊ�றி��த ப��தமி�’ எ���, ‘நைற ப��த �ைற�
த��தமிழி� ஒ��� ந���ைவ’ எ��� தமிைழ� பாரா����ளா�.

ம�ைர நாய�க�க� ஆ�சிய�� அரச�� ��ம�க�� சமய
வா��ைகய�� ேப��க� கா��வ�தன�. ��ேனா� வ��தஒ��கெநறிேய
மன�த� இ�ட ச�ட�ைதவ�ட ேம�ப�டதாக� ெகா�ள�ப�ட�. இரா�சிய�
பல நா�களாக��, ஒ�ெவா� நா�� பல மாகாண�களாக��
ப���க�ப����தன. ஒ� மாகாண� எ�ப� பல ஊ�கைள��,
கிராம�கைள�� ெகா�ட ஒ� ெதா�தியா��.

பாைளய�கார� ெச��திய திைற�� நிலவ��� ம�தியஅரசா�க�தி�
சிற�பான வ�மானமாக இ��தன. ���� �ள��ப��� ச�� எ��ப���
ம�திய அர��� ஓரள� வ�மான� கிைட�� வ�த�. ேசாழ� கால���
க�டண�க�, வ�க� பலவ�ைற வ�சயநகர� ேபரரச�க��, நாய�க
ம�ன�க�� ெதாட��� த�� வ�தன�.

நாய�க ம�ன�க� ��நல�ைத உ�ைமயாகேவ ேபண� வ�த
காவலராக� கா�சியள��கி�றன�. பல �ைறகள��� ��ம�க��� ந�வா��
அள��க �ய�றன�. ஆனா� ேபா�க��, ெவ�ள��, ப�ச��,
ேநா�ெநா�க�� ம�கைள வா�� வ�தன. ெப�ய நகர�கைள� ��றி��
அட��த கா�க� ம��� கிட�தன. கா� வ�ல��கள�னா��, வழி�பறி
ெகா�ைள� ��ட�கள�னா�� ம�க��� இ��ைப வ�ைள�தன.
ம�ைரைய� ��றி வள��தி��த கா�கள�� �லிக��, கர�க��,
ஓநா�க�� எ�ண�றைவ தி��� வ�தன. தி�மைல நாய�க� �லி
ேவ�ைட�ெகன நிவ�த�க� அள��தி��தா�.

ஐேரா�ப�ய�� வர�
இ�தியாவ�� ேபா���கீசிய��� ஏ�ப����த அரசிய� ஏ�ற�ைத��,
வாண�க� ெச�வா�ைக�� க�� ஆ�கிேலய� மன� ���கின�.
இ�கிலா�� அரசி எலிசெப� வழ�கிய ப�டய� ஒ�றி�ப� ‘கிழ�கி�திய�
க�ெபன�’ எ��� ெபய�� வாண�க நி�வன� (1600ஆ� ஆ��, �ச�ப�
31ஆ� ேததி) ஒ�� ெதாட�க�ப�ட�. ெதாட�க�தி� சிலஆ��க�
அத��� பல இ�ன�க�� இட��பா�க�� ேதா�றின. ஆனா�,
நாளைடவ�� அ� �� ேவக�தி� ெசய�படலாய��� ; அ� க�ெபன�ய��
�த� ெதாழி�சாைலயான� �ர� எ��� ஊ�� க�ட�ப�ட�. ச� தாம�
ேரா எ��� ஆ�கிேலய� 1616-18 ஆ��கள�� ��லி �கலாய�
அரசைவய�� அம��தி��� த� நா�� வாண�க ��ேன�ற����� பல
உ�ைமகைள�� ச�ைககைள�� ெப�றா�. ஆ�கிேலய� வாண�க�தி�
வள��சிய�ேலேய க���க���மாக இ��� வரேவ���எ���, நா�
ப����� எ�ண��ட� இ�திய ம�ண��ேம� ேபா� �ய�சிகள��
இற�க��டாெத��� அவ� வலி���தினா�. ஆனா�, அவ�ைடய க���



அரசியலாள�ைடேய எ�படவ��ைல. ஏைனய ஐேரா�ப�ய நா�க�ட�
ஆ�கிேலய�� வாண�க� ேபா��ய��� நா� ப����� ேபா��ய���
���ரமாக ஈ�படலானா�க�. ஆ�கிேலய�க� �லி�கா��� ெதாழி�சாைல
ஒ�ைற நி�வ �ய�� ேதா���ேபாய�ன�. ப�ற� ம�லி�ப��ன�தி�
1611-� ஒ� ெதாழி�சாைலைய நி�வ�னா�க�. கிழ�கி�திய� க�ெபன�ைய�
ேச��த ப�ரா�ஸி�ேட எ�ற ஆ�கிேலய� ெச�ைனய�� சா�ேதா���
அ�ைமய�ேலேய ெசய��� ஜா�� ேகா�ைட இ�ேபா� அைம���ள
அ�நில�ைத 1639-� க�ெபன���� ெசா�தமா�கி� ெகா�டா�.
ெச�ைனயான� வாண�க����� த�க இட� எ�ற காரண�தா�ம��ம�றி
ேவ� ஓ� எ�ண�� அவ� ெந�சி� அைலபா��த�. அவ�ைடயகாதலி
சா�ேதாமி� வா��� வ�தா�. அவைள அ��க� ச�தி��அவ�ட�
அளவளா�� வா���� அவ� ��ன� நி�� அைழ�த�.ெச�ைனைய�
��றி��ள இட�ைத� ேகா�ெகா�டாவ�� �தலைம�ச�
ம��ஜு �லா எ�பவ� ெவ�� த� நா��ட� இைண��� ெகா�டா�
(1647). அ�ேபா� ஆ�கிேலய� ெச�ைனய�� ெப�றி��தஉ�ைமக�
அைன�ைத�� உ�தி ெச��ெகா��தா�. ஐ�தா��க� கழி���
க�ெபன�ய�� கிழ�கி�திய நா�க���� ெசய��� ஜா�� ேகா�ைடேய
தைலைம ஆ�சிய�டமாக�� அைம�த�. அ� நிைல 1655-�
மா�ப�டேத�� 1661-� ம���� அ� ேகா�ைடேய தைலைமய�டமா�
அைம�த�. ேகா�ைடய�� வசி�� வ�த ஆ�கிேலய� ெப�ஒ��தி
அ�ைம� ெப�ைண� ெகா�� வ��டா�. அைத� ெதாட��� ேந��த சில
��ற�கள�� காரணமாக� ேகா�ைடய�� ஏஜ�டாக� பண�யா�றி வ�த
ஜா�� பா�� கிரா�� எ�பா� அத� �த� கவ�னராக நியமி�க�ப�டா�.
ெச�ைனய�� ம�க� ெதாைகயான� ெப�கி வரலாய���. அ� 1670-�
40,000-�ைத எ�� நி�ற�. அ��த கவ�னராக வ��லிய� ேல�கா��
(1672-8) நியமன� ஆனா�. ெச�ைன� ப�திய�� சிவாஜி பைடெய���
வ�தேபா� அவ�ட� கவ�ன� ந��ற�� ெதாட��கைள ேம�ெகா�டா�.
அவ�� அவைரய���� கவ�ன� பதவ�ய�� அம��த ச���ேர� நா�
மா�ட�� (1678-87) ெசய��� ஜா�� ேகா�ைடைய ேம��வ��ப��தின�.
ந�தி நி�வாக� சீரைம�க�ப�ட�. �ட���� பற�கி�ேப�ைடய���
1681-� ஆ�கிேலய�க� ��ேயறினா�க�. கவ�ன��� 1684-� க�ெபன�ய��
‘ப�ரசிெட��’ எ�ற பதவ�� ெபய�� அள��க�ப�ட�; ெச�ைன ேம��
ேம�� வள��சி ெப�� மிக� ெப�யெதா� நகரமாக� கா�சியள��த�.
அத� நி�வாக���காக நகரா�சி ஒ�� நி�வ�ப�ட� (1688). ேமய�
ஒ�வ��, ப�ன�ர�� உ��ப�ன�� (ஆ�ட�ெம���) நகரா�சிய��
நி�வாக�ைத ேம�ெகா�டன�. ேகா�ெகா�டாவான� �கலாய��
ஆ�ைக�� உ�ப��வ��ட ப��� ஆ�கிேலய�� உ�ைமக�யா��
�கலாய அரசா� ம���� உ�தி ெச�ய�ப�டன (1690). அ�வா��ேலேய
�ட����� ெத�ேக ெசய��� ேடவ�� ேகா�ைட எ��ப�ப�ட�.

வர�ணராம �லேசகர பா��ய� எ�பவ� கி.ப�. 1613-�����ட�
ெப���ளா�. இவ� எ� �ைறய�� ��ைனய பா��ய���உறவ�ன�
என� ெத�யவ��ைல. இவ� ேவ�வ�க� இய�றியவ� என அறிகி�ேறா�.
அதனா� அவ���� �லேசகர ேசாமாசியா� எ��� ஒ� ெபய�



வழ�கி��. ம�ெறா� பா��ய ம�ன� கி.ப�. 1748-�அரசா���ளா�.
அவ�� ேவ�வ� இய�றியவ� ேபா��. அவ� த�ைன
வர�ணராம பா��ய �லேசகர சிவ த��சித� எ�� �றி�ப����
ெகா���ளா�.

பா��ய ம�ன�க� ேபரரச�களாக வா��தி��� ப�ற� ��நில
ம�ன�களாக மாறி, இ�திய�� ம�ைர நாய�க�� கீ��, வ�சயநகர��
ேவ�த��கீ�� ெவ�� ஜம��தார�களாக இழி���� த� ப�ைடய
ெப�ைமைய இழ�� மைற�� ேபாய�ன�.

ேபா���கீசிய�

இ�தியா���� �த��த� அ�ெய��� ைவ�தஐேரா�ப�ய�
ேபா���கீசியராவ�. அவ�க� வாண�க� ���� ெபா�ள ����
ேநா�க��டேன நா����� �ைழ�தன�. அவ�க� ெப���வ���ப� இ�
நா��� ெகா��த� ெச�த சர�� மிள�� ஏைனய ச�பார�
ெபா��க�மா�. ஐேரா�ப�ய�� ஊ� உண���� �ைவ��ட��, அைத�
பா�திர�கள�� நிர�ப�� பதன��� ைவ�க��, மிள�, இலவ�க�, ஏல�கா�
�தலிய ந�மண� ப�ட�க�� ஐேரா�ப�ய���� ெப���
ேதைவ�ப�டன.

ேபா���கீசிய மா�மி வா�ேகா-ட-காமா எ�பவ� �த��த� கி.ப�.
1498-� க�ள��ேகா�ைட வ�� ந��ர� பா��சினா�. அவ� வ��த
கட�வழிேய ஏைனய ஐேரா�ப�ய�� வ�� இ�தியா�ட� கட�வாண�க�
ேம�ெகா��வத�� ஏ�றெதா� ெந��சாைலயாக உதவ���. வாண�க�
க�ப�கைள� ெதாட��� ேபா�� க�ப�க� வ�தன. வாண�க� ெச�வா�கி�
ஓ�ய நா�ட� கால�ேபா�கி� நா� ப����� �ைன�பாக மாறி��.
ஆதிய�� நா��� காெல���ைவ�த வண�க�கள�ட� கிறி�தவ சமய�ைத�
பர��� எ�ணேம எழவ��ைல.

ேபா���கீசிய�� ெச�வா�கான� ெவ� ��தமாகவள��� வ�த�.
அவ�க� ேகரள��� கட�கைரய�� பல ��ய����கைளஅைம���
ெகா�டன�. அவ�க�ைடய ெச�வா�கான� அ�ெக�லா� ேவ��றி�
க��� கிைள�� வ���� பரவலாய���. த� வாண�க� ெச�வா�ைக
வள����ெகா�ள��, அரசிய� ஆதி�க�ைத� ெப��கி�ெகா�ள��, சமய
வள��சிைய� ���வ�ட�� ேபா��கீசிய�க� ம�க��� எ�வ�தமான
இ�ன�கைள�� ெகா�ைமகைள�� வ�ைள�க��ப��தய�கினர�ல�.
ஒ��க� அவ�கள�ட� இ����ற�. க�ண����
ேகாவாவ��� ேபா���கீசிய� இ��� �� ம�கைள� �����டா�
ெவ����, உய��ட� அவ�க�ைடய உ���கைள அ���� ப�ெகாைலக�
ெச��� ெந�ைச� ப�ள�க���ய ெகா�ைமக� இைழ�தன�.

ம�ைரய�� வ �ர�பநாய�கன�� ஆ�சி� கால�தி�இ�திய�� ெஜ��
ப�னா�ட� பாதி�ய�� (Father Fernandez) தைலைமய�� ெஜ��



பாதி�க� கிறி�தவ மிஷ� (இேய� கிறி�தவ� ��) ஒ�ைற�
ெதாட�கினா�க� (1592). கி��ண�ப நாய�க�� அவ�க��அ�மதி
வழ�கிய���தா�. உய�வ���� ��ம�கைள� கிறி�தவ�களாக மா��வேத
இ�த மிஷன�� சீ�ய ேநா�கமா��. அவ�க� மாதாேகாய��ஒ�ைற��
எ��ப�ன�. ப�னா�ட� பாதி�யா� பதினா�� ஆ��க�வ�டாம�
உைழ��� ெவ�றிக��ல�. ேபா���கீசியைர� தமிழ�க� பற�கிக� எ��
இழி��� �றின�. ேபா���கீசிய� மா�� இைற�சிைய� தி�றைத��,
ம�பான� ���தைத��, �ைலயேரா� கல�� உறவா�யைத�� தமிழ�
ெவ��தன�. ேபா���கீசிய�� ெந��ர��, பைட�பல��, ெச�வ�
ெச���� தமிழ�� உ�ள�ைத அைச�க ��யவ��ைல. ஆகேவ, ம�ைர
மிஷன�� ெதாட�க �ய�சிக� ப�ேதா�வ�ய�� ���தன. என��� ராப��-
-ெநாப�லி பாதி�யா� ம�ைர�� வ�� பண�ேய�ற ப�ற� ம�ைர மிஷன��
ச��திரேம மாறி வ��ட�. ஆதிய�� அ� பாதி�ய�� �ய�சிக���� பல
இ�ன�க��, இ��ைபக�� ஏ�ப�டன. ம�ைர நாய�க�கள��
பைடக�ட� கிறி�தவ� பாதி�க�� கல�� அண�வ���� ெச�ல
ேவ��ய�களாக இ��தன�. ஆனா�, அஃ�� ஒ� ந�பைனேய
வ�ைளவ��த�. ேசைனக� தி��சிரா�ப�ள���� ெச���ேபாெத�லா�
ெநாப�லி பாதி�யா� தா�� உட� ெச�� ஆ�கா��� த� சமய�
பண�கைள� ெச�� வ�தா�. ச�தியம�கல�தி� 1643-�கிறி�தவ�
ப�ரசார���காக� பாதி� �-கா�டா��� அ�மதி வழ�க�ப�ட�.
ெச�சிைய ய��தி��த பாைளய�கார� ஒ�வ� கிறி�தவ� பண�கைள
ேம�ெகா��� �ய�சிக���� த� இைசைவ� ெத�வ��தா�.
இராமநாத�ர��� கிறி�தவ� பாதி�க���� ��நிைல ஏ�றப�ேய
அைம�தி��த�. நாளைடவ�� ம�ைர மிஷனான� ம�ைர, த�சா��,
ெச�சி ஆகிய ஊ�கள�� எ�ைலகைள� கட�� ேம�� பரவ��ெச��
ேவ��, ேகா�ெகா�டா ேதச�கள��� பரவலாய���. பல சமய�கள��
மரா�திய�� தா��த�களா�� மிஷ� ெதா��க���� தைட
ஏ�ப�ட���.கிறி�தவ�க� ப�ட ��ப�க�� இ�தியாகஒ� ���
ஏ�ப�ட�. இராண�
ம�க�மா� 1689-� அரசா�சிைய ஏ�றா�. அவ���� கிறி�தவ�கள�ட�
ப�� ஏ�ப�ட�. பாதி�க�� த� பண�ய�� �ைன���றா�க�.

ட���கார�க�

ேபா���கீசிய���� ட���கார���மிைடேய ேந��� வ�த
�ச�கள��� ேபாரா�ட�கள��� ேபா���கீசிய�� கா� ச��கி வ�த�.
அவ�க� இல�ைகைய ட���கார�ட� இழ�தன� (1638) ; ப�ற�
ட���கார�க� ������ைய�� (1658), நாக�ப��ன�ைத�� (1659)
ேபா���கீசிய�டமி��� பறி���ெகா�டன�. ேகரள� கட�கைரய�� சில
ஊ�க�� ேபா���கீசிய�டமி��� ட���கார�� ைக��மாறின. ேசாழ
ம�டல� கட�கைரய�� நாக�ப��னேம ட���கார�� தைலநகராக
அைம�த�. அ�� ட���கார�க� வலிைமயான ேகா�ைட ெகா�தள�க�
க���ெகா�டன�. அ� ேகா�ைடைய ட��� க�ெபன�ய�� கவ�ன� த�
இ��ப�டமாக� ெகா�டா�. ட��� பாதி�யான ஆப�ரகா� ேராச�



�லி�கா��� த�கி� த� பண�கைள� ெச��வ�தா�.

ட���கார�� ெச�வா�� உய���ெகா�ேட ேபாய���. அவ�க���
ெவ�றிேம� ெவ�றி கிைட��வ�த�. வாண�க� ெதாழிலி��,
க�பேலா��வதி��, ெதாழி�க� அைம�ப���, ெபா�ளாதார�தி��, அறி�
��ப�தி��, ட���கார�க� ஏைனய ஐேரா�ப�யைரவ�ட� பலப�க� மி�சி
நி�றா�க�. வாண�க�ைத� ெதாட��� நட�திவர��, ைக�ப�றிய நா�கைள
ஆ�� அ�பவ��பத�காக�� ஹால�தி� ஐ�கிய� க�ெபன� ஒ��
நி�வ�ப�ட ப�ற�, ட���கார�� ைகக� வ���றன. த� ேநா�க�
இ�னெதன��, அைத அைட�� �ைற�� �ைற�� இ�னெவன��
ட���கார�க� தி�டமாக��, ெதள�வாக�� உண��தி��தன�. எனேவ,
அவ�க� த� ேநா�க�கைள நிைறேவ�றி�ெகா��வதி� ��தமான
பயைன� க�டன�.

ேடன�ய�� ப�ெர���கார��

தர�க�பா�ய�� ேடன�� கிழ�கி�திய� க�ெபன� வண�க�க�
ேகா�ைட ஒ�ைற� க���ெகா�� த� வாண�க�ைத� ெதாட�கின�.
இ�தியாவ�� ெகா��த� ெச�த சர��கைள அவ�க� மேலய� த��க��
ஏ�றி�ெச�� வ��பைன ெச�� அவ���� ஈடாக அ�கி��� ச�பார�
ப�ட�கைள வா�கிவ�வ� இ� க�ெபன�ய�� சிற�பான ேநா�கமாக
இ��த�. ஆனா�, இ�த
வாண�க�தி� அவ�க� இலாப� காணவ��ைல. எனேவ, ேடன�ய�க�
தர�க�பா�ைய��, வட�கி� இ��த ேசரா��ைர��ஆ�கிேலய��
கிழ�கி�திய� க�ெபன��� �.12,50,000-�� வ���வ��டா�க�.

ப�ெர��� கிழ�கி�திய� க�ெபன� 1664-� �த��த�
ேதா��வ��க�ப�ட�. �ர�தி�� (1668), ம�லி�ப��ன�தி�� (1669) இ�
க�ெபன�ய�� ெதாழி�சாைலக� அைம�க�ப�டன. ஏைனய ஐேரா�ப�ய�ட�
ப�ெர���கார�� அரசிய� வ�டா�ட�தி� இற�கின�. நா���
அவலநிைலைமைய அறி�� எ��� வ ���� ெகா�ள�ைய� ப���கினவைர
இலாப� எ��� ெகா�ைகைய ேம�ெகா�� ப�ெர���கார�க�
ஆ�கா�� இட� ேத�� ப���� வ�தன�. சா�ேதாைம 1672-�
���ைகய���� ைக�ப�றி ம���� அைத 1674-� இழ��வ��டா�க�.
ப�ஜ���� ��தா�கீ�� ��நில ம�னனாக இ��த ேஷ�கா� ேலா�
எ�பவ� ெபர�ப���� அ�ைமய�� வலிக�ட�ர�தி�அரசா��
வ�தா�. அவன�டமி��� ���ேச�ைய ப�ரா��வா மா����எ�ற
ப�ெர���கார� தானமாக� ெப�றா�. ப�ெர���கார��வாண�க நி�வன�
அ�� அைம�க�ப�ட�. ெதாட��� �றா��க���ேம� ���ேச�யான�
தமிழக�� வரலா�றி� பல நிக��சிக��� வ�ைளகளனாகஇ���
வ���ள�. சிவாஜிய�� பைடெய��� ஒ�றினா� (1677) ���ேச�யான�
பல அ�ல�க�� ��ளாய���. என��� மா���ன��வ�டா�ய�சிய�னா�
ப�ெர�� வாண�க� ேம�� ேம�� வள���வ�த�. ���ேச� 1693-�
ட���கார�கள�� ைக��� வ���த�. என��� ப�ெர���கார�க�ம����



அைத ட���கார�டமி��� ைக�ப�றி�ெகா�டன�. மா���� ���ேச�ய��
ேகா�ைட எ��ப���, ெகா�தள�க� அைம��� அைத வள��ள
நகரமாக மா�றினா�. அவ� கால�தி� ���ேச�ய�� ம�க� ெதாைக
நா�பதினாய�ர�ைத� கட�� நி�ற�. ���ேச� வள��சிெப��வ�வைத�
க�ட மா���� �ர��, ம�லி�ப��ன� ஆகிய ஊ�கள��
ெதாழி�சாைலக��� ��� க��னா�. ப�ெர�� நா���காக
��ப�ெத�டா��க� அயராம� உைழ��வ�த மா���� 1706-�
காலமானா�.

கிழ�கி�திய� க�ெபன�

இ�கிலா�தி� ��ம�க� அைனவ�ேம இ�தியா�ட�வாண�க�
ெச��� உ�ைம�ைடயவ�களாவ� எ��இ�கிலா�தி� பரா�ம�ற�
த��மான� ஒ�� நிைறேவ�றி�� (கி.ப�. 1694).
இ� த��மான�தி� அ��பைடய�� ேவ� க�ெபன�க�� நி�வ�ப�டன.
அவ����� ேபா���� ெபா�ச���� ெப�கிவ�தைமயா�, நி�வ�ெப�ற
க�ெபன�க� அைன��� ஒ��கிைண�� ஒேர க�ெபன�யாக உ�வாய�ன
(கி.ப�. 1708-9). அ� �திய க�ெபன�யான� பல இ��க�க�,
இ�ன�கள�ன�ைடேய ெப��� �ைன�� இ�திய ம�ண�� த� நிைலயான
வா���� உ�தியான அ��பைடக� அைம���ெகா�ளலாய���. அ�
ெமாகலாய� ேபரரசின�ட மி��� பல உ�ைமகைள��, வாண�க�
ெச�வா��கைள�� ேக��� ெப�ற�. க�க�தாவ���, ஐதராபா�தி��,
�ர�தி��, ெச�ைனய��� வ��வான நில உ�ைமக� இத��
வழ�க�ெப�றன. ெமாகலாய� ேபரர� ��வதி�� ப�பாய��அ�சி�ட
க�ெபன� நாண�க� ெச��ப�யாய�ன. மரா�திய���� ேபா���கீசிய����
இைடேய ஏ�ப�ட ேபா�கள�னா� க�ெபன� வாண�க� ��றிவர�
ெதாட�கி��. அதனா� த� த�பா�கா���காக� க�ெபன�யான�
இ�கிலா�திலி��� ஏராளமான பைடகைள�� ேபா��க�வ�கைள��
இற��மதி ெச��ெகா�ட�. தன���டான பைட�பல�ைத�
பய�ப��தி�ெகா�� அ�வ�ேபா� க�சி �� உ�நா��� ேபா�கள��
தைலய����ெகா�� த� ேபா�� திறைன�� ெபா�� பல�ைத��
ெவள��ப��தி� பய�ெப�வ�� நா� ப���ப�� க�ெபன���அ�ய
ெசயலாக� ேதா�றவ��ைல.

ேசாழ ம�டல� கட�கைர� ப�தி��, அைத� சா����ள நில�
ப�தி�� இ�திய வரலா�றி� க�நாடக� எ��� ெபயரா�வழ�கி
வ�கி�றன. இ� ஐேரா�ப�ய� ெகா��த ெபயரா��. பதிென�டா�
��றா�� ெதாட�கி� சில ஆ��கள�� ஆ�கிேலய����
ப�ெர���கார���மிைடேய நா� ப����� ேபா��யான�ஓ�கி வள���
பல ேபா�க� வ�ைளவத�� அ��பைட� காரணமாக வ�ள�கி��. சிறி�
கால�தி� ப�ெர���கார�க� �ர�, ம�லி�ப��ன� ேபா�ற �ைற�க�
ப��ன�கள�� அைம�க�ப����த த� ெதாழி�சாைலகைள�ைகவ�ட
ேவ��ய ெந��க� ஏ�ப�ட�. அவ�க�ைடய வாண�க� ���கேவ
அரசிய� ெச�வா�க� ��றிவரலாய���. தா� வாண�க� ெச�� ெபா��



திர�ட ேவ��ெம��தா� ப�ெர���கார�க� ஆதிய�� தி�ட
மி����தன�. அவ�க� திர���ெகா�ட பைட�பல��அவ�க�ைடய
வாண�க�தி� பா�கா���காகேவ பய�ப��த�ப�ட�. ப�ெர���கார�க�
1725-� ேகரள� கட�கைரய��
அைம���ள மாஹிைய��, 1739-� காைர�காைல�� ைக�ப�றினா�க�.
���ேச��� ��ேள எ�பா�. 1742-� கவ�னராக� ெபா��ேப�றா�.
அத� ப��� ப�ெர���கார�� ேநா�க�� ெகா�ைக��மா�ற� ெப�றன.
ஆ�கிேலய�ட� அரசிய� ேபா��கள�� இற�கி, நா� கவ���ய�சிகள��
ப�ெர���கார�� ஈ�படலாய�ன�.

ேசாழ ம�டல� கட�கைரேயார�தி� ஆ�கிேலய�� ைகவச�இ��த
ெச�ைன�ப��ன��, ப�ெர���கார�ட� இ��த ���ேச���இ�ெப��
வாண�க� �ைற�க�ப��ன�களாக வ�ள�கின. இ� நா��ன��அவரவ�
ஊ�� வலிைம ெபா��திய ேகா�ைட ெகா�தள�கைள எ��ப�ன�.
���ேச���� ெத�பா� ச��� ெதாைலவ�� அைம�தி��த ெசய���
ேடவ�� ேகா�ைட�� ஆ�கிேலய� வசேம இ��த�. க�நாடக�
��வதி�� ஐேரா�ப�ய�ட� ம���தா� பைட�பல� �வ��தி��த�.
இ�திய நா�� ம�ன�ட� தைர�பைடேயா க�ப�பைடேயா கிைடயா.
எனேவ, ஆ�கிேலய�� ப�ெர���கார�� உ�நா�� ம�ன�கைள�
���கா�களாக ைவ���ெகா�� அரசிய� பகைடயாட� ெதாட�கின�.

க�நாடக� அரசிய��ைறய���, ச�க��ைறய���மிக�ெப��
ெகா�தள��ப�� ஆ��தி��த�. ெமாகலாய� ேபரரசி�கீ�� த�கண���
�ேபதாரானவ� ஐதராபா�தி� அம��� அரசா��வ�தா�. க�நாடக�
��வ�� அவ�ைடய ஆைண��� பண��� நி�ற�. ஆ��கா�� நவா�
அவ� கீழி��� ஆ��கா��� ேதச�ைத அரசா��வ�தா�. த�கண���
�ேபதா� ைநஜா� உ� ��� எ�பவ� ��லிய�� �க�தின���� ந�வ��
தா�� ஒ� �த�தர ம�னனாகேவ நட�� ெகா�டா�. அவைன�
ப��ப�றி, அவ�கீ�� ெசய�ப�� வ�தவனான ஆ��கா�� நவா��
அவ�ைடய ஆைணய�ன���� வ��தைல ெப��� தா�� ஒ��த�தர
ம�னனாக இய�கிவரலானா�. ெமாகலாய� ேபரரசி� அரசிய�
�ழ�ப�கள��� மரா�திய�க� ெகா���வ�த ெதா�ைலகள��� சி����
திணறி�ெகா����த ைநஜா ��� ஆ��கா�� நவாைப� க�காண���
வரேவா, அ�வ�ேபா� அவைன இ����ப���கேவா ேநரேமா, வசதிகேளா
இ�லாம�ேபாய���. என��� க�நாடக�தி� அரசியலி� தைலய��� வா���
ஒ�� தானாகேவ அவைன ெந��கி வ�த�.     மரா�திய�க� 1740-ஆ�
ஆ��� க�நாடக�தி�ேம� பா���
ம�கைள� �ைறயா�னா�க� ; நாெட��� ெகா�ைள�� ெகாைல��
வ�ைளவ��தா�க�. �ழ�ப�க�� கலக�க�� ேபயா�டமா�ன. ம�கள��
க�ண���� ெச�ந���� நா� ேதா��த�. மரா�திய�க�ஆ��கா���ேம�
பைடெய��� வ�� ஆ��கா�� நவா� ேதா�� அலிைய� ெகா��,
அவ�ைடய ம�மகனான ச�தா சாய�ைவ� ச�தா ரா����
சிைறப���ேதகினா�க� (1741). ேதா�� அலிய�� மகனான ச�த� அலி
எ�பவ� மரா�திய��� ஒ� ேகா� �பா இல�ச� ெகா��பதாக



வா�கள��� நா�ைட மரா�திய�� ெகா�ைமகள�லி����
ம����ெகா�டா�. ஆனா�, அவ� ேவ�� இ�ேனதாரனான ��தஸா
அலி எ��� அவ�ைடய உறவ�னனாேலேய ெகாைல���
இற�தா�. அவ�ைடய இள� மக� ஆ��கா�� நவாபாக� ப�ட�க��
ைவ�க�ப�டா� (1742). ெதாட��� ஏ�ப�ட இ� நிக��சிக� க�நாடக�
��ம�க���� ேபர�ச�ைத�� அவல�ைத�� வ�ைளவ��தன.
அவ�க�ைடய அ�ச�ைத மா�றி அவ�க�� ஆ�த� �றி நா���
அைமதிைய� ேதா��வ��பத�காக ைநஜா� 1743-� க�நாடக�வ�தா�.
ஆ��கா��� அரசிய� வ�கைணகைள நிமி��த �ய�றா�. த��ைடய
ந�ப��ைக��� பா�திரனாக இ��த அ�வா�த�� காைனஆ��கா��
நவாபாக நியமி�தா�. ேதா��கா� இள� மக� ெகா�ல�ப��இற�தா�.
நா��� �ழ�ப�க� �ைற�தபா��ைல. ேதா�� அலிய��உறவ�ன�க�
அ�வா�த��காைன எதி���� கிள��சி ெச�யலானா�க�.

இ�வளவ�� ஆ�கிேலய�� ப�ெர���கார�� அைமதியாக� த�த�
அளவ�� வாண�க�தி� ஆ��� ஈ�ப����தன� ; நா��அரசிய�
ேபாரா�ட�கள�� கல��ெகா�வத�ேகா, அவ�றா� வ�ைள�த�ழ�ப�கள��
தம�� ஆ�க�ேத��ெகா��வத�ேகா வ���ப�� �ய�சி��
இழ�தவ�களாக� த�த� ேகா�ைடகள�� �ட�கி� கிட�தன�. ஆனா�,
தமிழக�தி� வ�திேயா �ைலய�� கிட�த அவ�கைள ��ற�தி�
இ���வ��ட�.

�த� க�நாடக� ேபா�

ஐேரா�பாவ�� நைடெப�ற ஆ�தி�ய அர��ைம� ேபா��ஒ�றி�
ஆ�கிேலய�� ப�ெர���கார�� எதி��க�சிக�����ைண நி��
ஏழா���கால� ேபா�� ஈ�ப����தன� (1742-48). அ� காரண�தா�
இ�தியாவ��� அ�வ�� நா��� க�ெபன�க���மிைடேய பைக�� ேபா��
��டன.���ேச�� கவ�ன� ��ேள ஆ�கிேலய�ட� ேபா�ட
வ���பவ��ைல.
க�நாடக�தி� க�சி� சா�ப��றி� பைகய��றி� சமாதான�ைறய�ேலேய
நட��ெகா�ள எ�ண�ெகா�டா�. அவ�ைடய எ�ண�தி�ப� ேபா�
நடவ��ைககைள� ைகவ��வத�� ஆ�கிேலய� ஒ��ப��ல�. ஆகேவ,
க�நாடக�தி�� ���ைகக�� தா��த�க�� ெதாட��தன.
ப�ெர���கார�க� த�கெதா� கட�பைட�ட� ெச�ைனைய�ைக�ப�றின�
(1746). ��ேளய�� வா�வ��� அதி��ட ேதவைதய�� கைட�க�பா�ைவ
வ���த�. ஆனா�, ம�க� ச�க வரலா� ஒ� ெகா�ள�வ�ட� ேபா�ற�.
நிக��சிக� �ழ��ெகா�ேட இ����. க�நாடக வரலா�றி��, ��ேளய��
வா�வ��� மிக� ெப�யெதா� நிக��சி இட�ெகா�ள�
கா���ெகா����த�. த� ேதச�தி� நைடெப���ெகா����தஅரசிய�
�ழ�கைள� க�� வாளாவ���க அ�வா�த��கா� வ���ப�னான�ல�.
த� காவலி�கீ� வா���வ�த ஆ�கிேலயைர�� ப�ெர���காரைர��
பா�கா�க ேவ��ய ெபா���� தன�� உ�� எ�� உண��தி��தா�.
ெச�ைனைய� ப�ெர���கார� ���ைகய�����தேபா� தம���



பா�கா�பள���மா� அ�வா�த�ன�ட� ஆ�கிேலய�
�ைறய����ெகா�டன�. அவ�க�ைடய ேவ��ேகா��கிண�கி
அ�வா�த��கா� ���ைகைய வ�ல�கி� ெகா���ப� ப�ெர���கார���
ஆைண ஒ�� அ��ப�னா�. ப�ெர���கார� அத��� கீ��ப�ய
ம��தன�. அவ�க� த�ைன அச�ைட ெச�தத�காக ஆ��கா�� நவா�
ெவ��டா� ; ெச�ைனைய வைள���ெகா�� ப�ெர���காரைர�
தா���ப� ஒ� பைடைய ஏவ�னா�. ஆனா�, ெவ�றி
ப�ெர���கார�க��ேக கிைட�த�. அவ�க�ைடய ெப�ைம��மதி���
ப�மட�� உய��தன. ��ேள ெச�ைனைய ‘அ� �த� ��வைரய��’
�ைறயா�னா� (1746). ��ேளய�� ெந��ர� ேம�� வ�வைட�த�. அவ�
ெசய��� ேடவ�� ேகா�ைடைய� பதிென�� மாத கால� ���ைகய��டா�;
ஆனா�, அவனா� ெவ�றி காண வ�யலவ��ைல. ஆ�கிேலய��உதவ����
�தியதாக� தைர�பைட�� கட�பைட�� வ�� ேச��தன. அவ�க�
அவ�ைற�ெகா�� கட�, தைர ஆகிய இ� �ைனகள��� ���ேச�ைய�
தா�கினா�க�. ஆனா�, அவ�க� ஏவ�ய பைடக� ேபா�மள� பய��சி
ெபறாதைவ ; ெவ�றி ெந���வதாக� ெத�யவ��ைல. அத���
ஐேரா�பாவ�� ஆ�தி�ய அர��ைம� ேபா�� ஓ� உட�ப��ைக
ஏ�ப�ட�. அ��ட�ப��ைகய��ப� ெச�ைனயான� ம����ஆ�கிேலய�
வச� ஒ�பைட�க�ப�ட�.

இர�டா� க�நாடக� ேபா�

�த� க�நாடக� ேபா� ��ேளய�� சி�தைனைய� ���வ��ட�.
ஆ�கிேலய�ட� அவ� ேம�ெகா�ட அரசிய� ச�ர�க�தி�அவ� பல
��ப�கைள�� ஊக�கைள�� ப��தறி�தா�. அ�வா�த��கான��
ேசைனக� ெச�ைன ���ைகய�� அவசர�ேகால�தி� அ�ள��
ெதள��தைத��, ஆனா� திறமான பைட�பய��சி��, சிற�தஆ�த பல��
தன�� ெவ�றி ேத�� த�தைத�� அவ� ந�� உண���ெகா�டா�.
ந�ல பய��சியள��க�ப�ட ஒ�சில ஐேரா�ப�ய வ �ர������
ஆய�ர�கண�கான, பய��சியள��க�படாத இ�திய� சி�பா�களா��ைன��
நி�க��யா� எ�பைத அவ� க�டறி�தா�. எனேவ, க���பா��,
ஒ�ைம�பா��, ெந��ர�� ெகா����த த� பைடைய� ெப��� ந�ப�
அரசிய� நைட�ைறகைள� சீரைம��� ெகா�டா�. ேபா�� பய��சி��,
ஆ�த பல�� வா��க� ெப�ற அவ�ைடய பைடகள�� �ைணையநா�
உ�நா�� ம�ன� யாவ�� எ�ேபா�� த�ன�ட� வர���� எ��
��ேள எதி�பா���� ெகா����தா�. அஃ�ட� த� பைட சா�மிடேம
ெவ�றி�� சா�� எ�ற உ�ைமைய�� அவ� உண��தி��தா�.

மரா�தியரா� 1741-� சிைறப���க�ப�ட ச�தா சாய� ஏழா��க�
கழி�� வ��தைலயானா�. உடேன த� மாமனா� ேதா�� அலிய�டமி���
பறி�க�ப�ட ஆ��கா�� அரைச ம����ெகா��� �ய�சிய��
இற�கினா�. அேத சமய� ைநஜா� உ� ��� காலமானா� (1748).
அவ���� ப�� அவ� மக� நாஜ� ஜ� த�கண�தி� �ேபதாரானா�.
ஆனா�, அவ�ைடய ேபரனான �ஜாப� ஜ� எ�பவ� �கலாய�



ேபரரச� த�ைன�தா� �ேபதாராக நியமி���ளா� எ�� �றி�ெகா��
த�கண�� அ�யைண�� உ�ைம ெகா�டா�னா�.

இ�தைகய ந�வா��ைபேய ��ேள எதி�ேநா�கி நி�றா�.
‘ப�வ�ேதா� ஒ�ட ஒ��� ப��ப�ைன’ைய ��ேள ந��ஓ��தவ�.
கால�தா��தாம� ெசயலி� இற�கினா�. ஆ��கா�� அ�யைணய��
ஏ��வ��பதாக� சா�தா சாய�வ�ன�ட�, த�கண�� அ�யைணய��
ஏ��வ��பதாக �ஜாப� ஜ��ட�� அவ� இ� உட�ப��ைகக� ெச��
ெகா�டா�.உட�ப��ைகக�� உடேன நைட�ைற��� ெகா��வர�
ப�டன.
��ேள��, சா�தா சாய���, �ஜாப� ஜ��� ������
அ�வா�த��காைன ஆ���� ேபா�� ெகா�றா�க� (1749).
அ�வா�த��கா� மக� �கமதலி தி��சிரா�ப�ள���ஓ�வ��டா�.
அவைன� �ர�தி�ெகா�� ப�ெர��� பைடெயா�� தி��சிரா�ப�ள�ைய
ேநா�கி வ�ைர�த�. த�ைம ேநா�கி� பா���ெகா����த ேபராப�ைத
உண��தன� ஆ�கிேலய�. தம�� உடேன �ைண வ��ப� நாஜ�
ஜ���� வ��ண�ப���� ெகா�டா�க�. அஃ�ட� அைமயா�அவ�க�
�கமதலிய�� உதவ���� தி��சிரா�ப�ள��� ஒ� சி� பைடைய��
அ��ப�ைவ�தா�க�. ஆ�கிேலய�� �ைறய����� இைண�கி நாஜ�
ஜ��� த�ெட��� வ�தா�. ஆ�கிேலய���� ேபா��திற�
ேபாதவ��ைல யாதலா� நாஜ� ஜ� ெகாைல��� மா�டா� (1750).
சிைறய�� அைட�ப���கிட�த �ஜாப� ஜ� வ��தைல ெப��� �ேபதாராக
ஏ�ற� ெப�றா�. ெச��ந�றி மறவாத �ஜாப� ஜ� ��ேள���� சில
ைக�மா�கைள� கன��� ெச�தா�. ���ேச�ைய� ��றி��ள சில நில�
ப�திகைள��, ஒ��ஸாைவ� ��றி��ள சில நில�ப�திகைள��
ம�லி�ப��ன�ைத�� ��ேள��� வழ�கினா�. ேபாதா��ைற���
கி��ைண நதி��� ெத��ற�தி� �கலாய� ேபரர���� ெசா�தமான
நில�ப�தி�� ��ேளைய� கவ�னராக நியமி�தா�. �திய பதவ�கள��
ேமாக�தி� ��கிய ��ேளயானவ� உதவ���� ��ப��டேபா�வ�ைர��
ெச��வத�காக� க�ன� ��ஸி எ�ற பைட�தைலவ� தைலைமய��
ேசைன ஒ�ைற�� ஐதராபா�தி� நி��திைவ�தா�. ��ேள
ஆ��கா�ைட�� ஐதராபா�ைத�� ேநா�கி வ��மித� எ�தினா�. தன��
ஆ�ப�ட இ�வ� இ� ேதச�கள�� அ�யைணகள�� அம���ஆ�சி
����வ�த� அவ��� எ�ைலய��லா� ���ைப� ெகா��த�.
ப�ைழ�ைப� ேத�� கட�கட�� வ�த அ�ன�ய வண�க� ��ட�ஒ��
இ�திய ம�ண�� அ�ெய��� ைவ�த இர�டா��� கால�தி�
த�கண�தி�� க�நாடக�தி�� அரசா�சி அைம���ெகா���,
ேமலாதி�க�ைத வ���� ஓ�கி நி��மாய��, ��ேளய��இதய� வ��மி
வழி�ததி� வ�ய�ேப�மி�ைல. அவ�ைடய ந�ப�க�� அவ���எ�திய
உ�னத அரசிய� ஏ�ற�ைத� க�� திைக����� ேபாய�ன�.

தி��சிரா�ப�ள�ைய ேநா�கி வ�ைர�த ப�ெர�� அண�க�வழிய��
த�சா�ைர ���ைகய��� அ�வ�ட�திேலேய கைள���
ேபாய�ன. அேத சமய� ஆ�கிேலய�� �ைணைய� ெப�ற �கமதலிய��



எதி���� க�ைமயாய���. ஆ�கிேலய�� பைட வலி ��வ�� த�வச�
அைட�� வைரய�� �கமதலி ப�ெர���கார�ட� சமாதான� ேப��க�
ேபசி� கால� தா��தி வ�தா�. அவ�ைடய உ�திைய ��ேள 1751-ஆ�
ஆ�� ேம மாத�தா� ந�� உண��தா�. உடேன தா�� ‘லா’ எ�பவ�
தைலைமய�� தி��சிரா�ப�ள�ைய ேநா�கி ஒ� பைடைய ஏவ�னா�.
லா���� ேபா�� த�திர�க� ேபாதாவாய�ன. தி��சிரா�ப�ள����ைக
ந�����ெகா�ேட ேபாய���. ஆ�கிேலய��� ைம��, த�சா��
ம�ன�க��, மரா�திய� தைலவ� �ரா� ரா�� பைட��ைணஅ��ப�
ைவ�தன�. வ�க�திலி��� ஆ�கிேலய�பைட ஒ�� தமிழக�ைத ேநா�கி
வ�ைர�த�. அ� பைடய�� ���� சி�பா�க��, இ���ஆ�கிேலய��
ம��ேம இ��தன�. அ�பைடைய� ெச��தி வ�தவ� ராப�� கிைள�
எ�பவ�. அவ� ெச�ைன� க�ெபன�ய�� எ��தனாக� பண�யா�ற
வ�தவ�. இரா�வ�தி� ேச��� ெவ� ��கிய கால�தி�
பைட�தைலைம�� எ�தினா�. ேபெரதி��� ஏ�� இ�றிேய கிைள�
ஆ��கா�ைட ���ைகய���� ைக�ப�றி� ெகா�டா�. அவன�டமி���
த� தைலநகைர ம����ெகா��வத�காக� ச�தா சாய�
தி��சிரா�ப�ள�ய�லி��� ஆ��கா���� ஒ� ேசைனையஅ��ப�னா�.
கிைள� ஐ�ப�� ��� நா� அ�பைட�ட� ெபா�� ெவ�றிக�டா�.
ச�தா சாய�வ�� பைடக� ேதா��� �ற��கி�டன (1751). ஆ�கிேலய��
ஆ��கா�� ெவ�றியான� அவ�க�ைடய பைகவ��� அ�ச�ைத��
அதி��சிைய�� வ�ைள�த�. எ��� இராத அள� அவ�க�ைடயமதி���
உய���வ��ட�. ப�ெர��� பைட�தைலவ� ‘லா’ எ�பவ�
ஆ�கிேலய�ைடய மாெப�� ெவ�றிைய� ேக�வ���� ெவ���
தி�வர�க�தி� ஓ� ஒள��தா�. தி�வர�க�ைத வைள��� ெகா��மா�
ஆ�கிேலய� பைட��� கிைள� ஆைணய��டா�. ச�தா சாய�வ��
�ைண�� ��ேள ஓ� அண�ைய அ���வ��தா�. ஆனா�, அ�
பைடயான� நிைல�ைல�� ���ைகைய� ைகவ��� ஆ�கிேலய�ட�
அைட�கல� ���த� (ஜூ� 1752). லா��, அவ�ைடய பைடய�ன��
ஆ�கிேலயரா� சிைறப���க�ப�டன�. த�சா��� பைட� தைலவ�
ஒ�வ�ைடய வா��கிைரயாகி� ச�தா சாய�வ�� தைல தைரய��
உ��ட�.

��ேள ஏ�கி நி�றா�. அவ� எ��ப�ய மன�ேகா�ைடக�யா��
இ��� தைரம�டமாய�ன. திறைமய�ற அவ�ைடய பைட� தைலவ�க�
அவைன� சமய�தி� ைகவ���
வ��டா�க�. ைகய�� கிைட�த� வா��� எ�டவ��ைல. என��� ��ேள
க��தழி�தா� அ�ல�. அரசிய� ���சிகைள ேம�ெகா��தன���
�ைண�பல� திர��� ெகா�ள� தி�டமி�டா�. �ரா� ராைவ��, ைம��

ேவ�தைன�� த� ���சிய�� சி�க ைவ�தா�. த�சா��அரசைன
ந�நிைலய�� நி��மா� பண��� அவன�ட� ஓ� ஒ�ப�த��ெச��
ெகா�டா�. ��ேள எ��த �ய�சிைய� தளரவ�ட மனமி�லாதவனா�



ம���� ஒ��ைற தி��சிரா�ப�ள�ைய ���ைகய��டா� (1752 �ச�ப�).
���ைக ஓரா�� ந���த� ; ஆனா�, ெவ�றி எ�னேவாஅவ����
கிைட�கவ��ைல.

�ரதி��ட� ��ேளைய� �ர�தி�ெகா�� வ�த�. அவ�ைடய
தா�நாடான ப�ரா�சி� ெவ���� எதி���� ��டன. இ�திய நா���
��ேள கைட�ப���த ெகா�ைககள�னா��, ைகயா�ட �ைறகள�னா��
வ �ணான மன�கச���, ேபாரா�ட�க��, ெபா�� இழ���வ�ைள�தன
எ�� அவ�ேம� ��ற�க� சா�ட�ப�டன. இ�க�டானஅவ�ைடய
நிைலகைள� ப�ரா�சி� யா�ேம உண��� ெகா�ளவ��ைல. அவ�ைடய
அறி� ��ப�ைத�� தி�ப�ைத�� ப�ெர�� அரசா�க� ந�� மதி�ப��
ெச�யவ��ைல. ��ேள ப�ரா����� தி��ப��ேபாக��, ேகாேடஹா
(Godehew) எ�பவ� ���ேச�ய�� கவ�ன� பதவ� ஏ�க��ஆைணக�
பற�தன. ேகாேடஹா இ�தியா��� வ�� இற�கி (1754), ��ேளைய�
பதவ�ய�லி��� இற�கி, அவ�ைடய ெகா�ைகைய�� தைலகீழாக
மா�றினா� ; ஆ�கிேலய�ட� ஓ� உட�ப��ைக ெச��ெகா�டா�. இ�
நா��ன�� ேம�ெகா�� ஒ�வேராெடா�வ� ேபா��வதி�ைலஎ���,
அவரவ�க� த�த� வச� ைவ�தி��த ேதச�ைத அவ�கேள
ைவ���ெகா�ளலா� எ���, இ� க�சிய�ன�� உ�நா��அரசியலி�
தைலய����ெகா�ள �டாெத��� அவ�க� ஒ���ெகா�டன�.

ைம��� ேபா�க�

ைம��� தளவா� ந�சராச� பைடெயா�றி� சி�பாயாக�
பண�யா�றிவ�த ஐதரலி எ�பா� ெவ�வ�ைரவ�� அரசிய� ஏண�ய��
ஏறிவ��டா�. ைகவ�ைமயா��, பைடபல�தா��, வ�ைன�தி�ப�தா��,
���சி� திறனா��, ெந��� �ண�வா�� ��கிய கால�தி� ைம��
அரசா�க�ைத� த� ைக�கீ�� ேபா���ெகா�டா� (1761). மி�ன�
ேவக� பைடெய���களா� தமிழக��� பாைளய�கார�கைள�றிய���
ஒ��கினா�. ��த கால�தி� இவ� அைட�த அரசிய� ஏ�ற�
ஆ�கிேலய����, மரா�திய����, ைநஜா���� அ�ச�ைத��
அ��கா�ைற�� வ�ைள�த�. ஐதைர எதி��� இ� ���க�சிய�ன��
தம��� ஒ�ப�த� ஒ�ைற� ெச��ெகா�டன�. ஆனா�, மரா�திய��
ைநஜா�� ஐதரலிய�� இல�ச����� ���சி���வய�ப��
ஆ�கிேலயைர வ���வ��� ஐதரலி�ட� ேச��� ெகா�டன�. ஐதரலி
க�நாடக�தி�ேம� பைடெய��தா�. த�க சமய�தி� ைநஜா� ம����
க�சி மாறினா�. ஆனா�, ெச�க�மாவ� (ெச�க�தி)��
தி�வ�ணாமைலய��� ஐதரலி ஆ�கிேலய�ட� ேதா�வ���றா�.
ஆனா�� அவ� சைள�கவ��ைல ;ெதாட��� க�நாடக ேதச�ைத� கல�கி
வ�தா�. அவ� மிக� ெப�யெதா�
ேசைன�ட� ெச�ைனய�� எ�ைலய�� ேதா�றினா� (1769). அவ�
ேபா��ேகால�ைத� க�� அ�சி வ�தி�வ�தி��க ஆ�கிேலய�அவ�ட�
ஓ� உட�ப��ைக ெச��ெகா�� ஆப�தின���� வ��தைலெப�றன�.
ஐதரலிைய யாேர�� தா�கினா� அவ���� பைட� �ைண
அள��கேவ��ெம�� ஆ�கிேலய� இ��ட�ப��ைகய��கீ�



ஒ���ெகா�டன�. இஃ� ஆ�கிேலய��� ஏ�ப�ட ஓ� இ�க�டான
நிைலைமயா��. என��� 1771-� மரா�திய� ஐதரலிய��ேம�
ேபா�ெதா��தேபா� ஆ�கிேலய� அவ��� உதவ�ய��ப� தவறின�.
ஆப�தி� த�ைன� ைகவ��ட ஆ�கிேலய��� எதிராக, ைநஜா�ட��
மரா�திய�ட�� அவ� ��டண� ெயா�ைற அைம��� ெகா�டா�
(1779). அரப��கட�கைரய�� ப�ெர���கார���� ெசா�தமானமாஹிைய
ஆ�கிேலய� ைக�ப�றி� ெகா�டன�. அ� நிக��சிைய� க�� ஐத�
ெவ��ெட��தா� ; ஆ�கிேலயைர எதி���� ேபா� �ரச�
ெகா��னா�. ஐேரா�பாவ��� அெம��காவ��� நிலவ�ய அரசிய�
அ�ேபா� ஆ�கிேலய���� ேக� ��வதாகேவ இ��த�. ப�ரா��,
�ெபய��, ஹால�� நா�க� ஆகிய யா�� ஆ�கிேலயைர எதி���
அண�வ��� நி�றன. இ�தைகய வா��பானெதா� ��நிைலையஆவ�ட�
எதி�ேநா�கி நி�ற ப�ெர���கார�க� இ�தியாவ�� தா�இழ�த நா�கைள
ம���� ெகா�வத�காக� தி�டமி�டன�.

ஐதரலி 1780 ஆ� ஆ��, ஜூைல மாத� 90,000 காலா�க�ட��,
100 ப�ர�கிக�ட�� ைம��� ப�ட�மிய�ன���� வ�� ெச�க�மா�
கணவாய�� வழியாக� க�நாடக� சமெவள�ய��ேம� இற�கினா�.
ஆ�கிேலய� க�ெபன�ய��ேம� அவ� ெகா����த மாெப�� சினமான�
ஊழி� த�யாக மாறி� க�நாடக�ைத� ப�றி�ெகா�ட�. ஐத�� ேசைனக�
நாெட��� த� ���ன ; த� வழிய�� ேந��ட ஊ�க�அ�தைனைய��
�ைறயா�ன ; �ழ�ைதக� ெப�க� உ�ள��ட ம�க� அைனவைர��
ப�ெகாைல ெச�தன. ஐதரலிய�� வழிய�� சி���ட ஊ�க�, உய��க�
யா�� ப��ரணமாகி� கா�றி� பற�தன. அ�க�ப�க��ஊ�கள��
வா��தி��த ம�க� ப�திய�னா� வ ��ைட�� நா�ைட��ைகவ����
கா�கள��� மைலகள��� ஓ� மைற�தா�க�. க�ன� ெப�லி எ�ற
ஆ�கிேலய� பைட� தைலவ� ஒ� பைட�ட� ஐதைர எதி��� நி�றா�.
ெகாதி��� �ர��வ�� ஐத�� ேசைனகள����� அவ�ைடய பைட�பல�
ெச��ப�யாகவ��ைல. என��� வ �ர�ேதா�
ைம�� அண�கைள எதி��� நி�� ேபாரா�னா�. ஐத�� ேபா��திறேன
ேமேலா�கி நி�ற�. க�ன� ெப�லி�� அவ�ைடய சி�பா�க�����
��டாக ெவ���� மா�டன�. அவ�ைடய பைட அழி�� சிைத��
ேபாய��� (1780). அத�� ��திய ஆ�� ஆ�கிேலய� ப�பாய��
மரா�திய�ட� ெப�ற ப�ேதா�வ���, க�ன� ெப�லி� ேதா�வ���
ஒ��ேச��� ப�����கார�� ெப�ைமைய இற�கி�
தைரம�டமா�கிவ��டன. ஆ��கா�� ஐத�� வசமாய���. என���,
ஆ�கிேலய� சைள�கவ��ைல. அரசிய� ���சிகள�� ைகவ�தவ�களான
அவ�க� ம���� ஓ� அரசிய� �தா�ட�தி� இற�கின�. அத�
வ�ைளவாக மரா�திய��, ைநஜா�� ஐதரலிைய� ைகவ��டன�. க�க�தாவ��
ஆ�கிேலய�� கவ�ன�-ெஜனரலாக இ��த வார� ேஹ����எ�பவ�
ெந��� �ண��ைடயவ�; ��நிைல�ேக�ற உ�திகைள�ைகயாள
வ�லவ�; எ�தைகய எதி��ைப�� எ�தவைகயான நடவ��ைககைள
ேம�ெகா�ேட�� பண�யைவ�க� ��யவ�. அவ� ெச�ைன�
கவ�னைர� பதவ�ய�ன���� வ�ல�கினா�. த�னா� திர�ட�பட���ய



அ�தைன சி�பா�கைள�� அண�வ���� ச� அய� �� எ���
பைட�தைலவ� ஒ�வ� தைலைமய�� ஐத��ேம� ஏவ�னா�. த�னா�
எ�வள� ெபா�� ��ட ���ேமா அ�வளைவ�� ����ைகய��
ஒ�பைட�தா�. சித�பர�ைத ய��த பற�கி�ேப�ைடய�� ெப�� ேபா�
வ�ைள�த� (1781). அ�ேபா�� ஐத� ப�ேதா�வ���றா�. என���
ஆ�கிேலயைர அ����தி வ�த ஆப��க� ��றி�� த���தபா��ைல.
வ�க� கட�கைரேயார� ப�ெர��� கட�பைட ஒ�� ச�ர� (Admiral
Suffren) தைலைமய�� ஆ�கிேலய�ைடய க�ப� ெதா�தி க�ட� பல
ேபா�க� நிக��தி��; க�ன� ப�ைர�ைவ� (Braithwaite) தைலைமய��
திர�� வ�த ஆ�கிேலய�� ேசைன ஒ�ைற ஐத�� மக� தி�� ��தா�
�றிய��தா�. என���, ஆ�கிேலய� 1781ஆ� ஆ�� இ�தி���
ட���கார���� ெசா�தமான நாக�ப��ன�, ச�ர�க�ப��ன�, �லி�கா�
ஆகியவ�ைற� ைக�ப�றின�.

ஐத� தா� ெதாட��� நட�தி வ�த ேபா�� ெதாழிலி� காரணமாக
மிக�� கைள���றா�. அவைன� ப�றி நி�ற ���ேநா�அவ�ைடய
உய�ைர அ�வ�வாக அ��� வ�த�. இ�தியாக, 1783 ஆ�ஆ��
ஏ�ர� மாத� த� ஆைசகைள மற�� இ��லகின��ேற அவ�
வ�ைடெப���ெகா�டா�. ஐதரலி மிக� சிற�த ஒ� வ �ர�; ந�ல உட�க���
ெந��ர�� வா��தவ�. எ�த� ப��க அறியானாய���அவ���� பல
ெமாழிக� ேப�� வ�லைம���. அரசா�க நி�வாக�தி��, ேபா��
ெதாழிலி�� அவ� அளவ�ற ஆ�ற� வா��க� ெப�றி��தா�. ஒேர
சமய�தி� பல அ�வ�கைள� ���� திறைம ஐத�� சிற��கள��
ஒ�றா��. அரசிய� ேந�ைம��, சீ�ய ேநா�க�� அவ�வா��ைக���
ெபாலி���ன. ஒ��க ெநறிகள���, சமய� சட��கள���அவ���
எ�ளளேவ�� ப��த� கிைடயா�. ஆனா�, அவ� இ�லாமிய மத�தி�
ஆ��த ஈ�பா�ைடயவனாக இ��தா�. அவ� ெந�சி� ஈர��இர�க��
கிைடயா. அவ�ைடய பைகவ����, அவ� ப�ைவ இழ�தவ�க����
அவ� ஆ�றிய ெகா�ைமக� ேக�ேபா� ெந�ைச� ப�ள�க� ��யன.

ஐத���� ப��ன� அவ� மக� தி�� ைம�� ��தானாக������
ெகா�டா�. அவ� ஆ�கிேலய�ட� அளவ�ற ெவ����
ெகா����தா�. என���, ப�ெர���கார�ட� மாறாத ந���
ெகா����தா�. தி�� ��தா� த� ஆ�சிய�� ெதாட�க�திலி��ேத
ஆ�கிேலய���� ெதா�ைலக� ெகா��� வ�தா�. ப�ரா��, ெப�சியா,
���கி ஆகிய நா�கள�ட� பைட��ைண நா�� ��க�அ��ப�
ைவ�தா� (1787). அவ���� பைட அ���வதாக அ�கி���
ம�ெமாழிக� வ�தன. என���, அவ�ைடய உடன�� ேதைவ�� ேவ��ய
பைட�பல� கிைட�கவ��ைல. ஆனா�, ப�ெர���கார�க� தி�� ��தான��
பைடக���� பய��சி ெகா��� வ�தன�.

தி�� ��தா� தி�வ�தா����ேம� பைடெய��தா� (1789).
தி�வ�தா��� அரச� ஆ�கிேலய�ைடய ந�ைப� ெப�றி��தா�.
ஆ�கிேலய�ைடய ந�� தன�� எ� சமய�தி�� கிைட��� எ�ற



ந�ப��ைகய�� வா��� வ�தா�. ஆகேவ, ெச�ைனய�� கிழ�கி�திய�
க�ெபன�ய�� ப�ரசிெட�டாக��, கவ�னராக�� இ��த ேஜ. ஹால��
(J.Hollond) எ�பவ���� பைட�பல� ேவ�� வ��ண�ப��
அ��ப�னா�. ஆ�கிேலய� அ� ேவ��ேகா��� உடேன ெசவ�
சா��கவ��ைல; பரா�கமாக இ���வ��டன�. ைநஜா��. மரா�திய��
தி�� ��தான�ட� ����� உட�ப��ைக ஒ�ைற� ெச��ெகா�டன�
(1790).

��றா� ைம��� ேபா� இர�டா�� ந���த�. கா��வாலி�
ப�ர�ேவ த� தைலைமய�� ெப��பைட ஒ�ைற�ெச��திவ�� ேவ��,
ஆ��� வழியாக �ைழ�� ெச��, ெப�க�ைர�
ைக�ப�றி�ெகா�� சீர�க�ப�டண���� ஒ�ப� க� ெதாைலவ�� த�
ப�டாள�கைள நி��தினா�. ேபா� நடவ��ைகக� 1791ஆ�ஆ��
ேகாைட�கால� வைரய�� ேத�கி நி�றன. அ�வா�� நவ�ப� மாத�
தி�� ேகாய���ைர� தா�கி� ைக�ப�றினா�. கா��வாலி� ப�ர� சீர�க�
ப�டண�ைத��, அத� ேகா�ைட ெகா�தள�கைள�� தா�கி யழி�தா�.
��நிைலயான� தன�� �ரணாக இ��தைத உண��த தி�� ��தா�
கா��வாலி� ப�ர��ட� சமாதான உட�ப��ைக ஒ�ைற� ெச��
ெகா�டா� (மா�� 1792). இ� �ட�ப��ைகய��கீ� ைம�� ேதச�தி�
பாதிைய ைநஜா����, மரா�திய����, ஆ�கிேலய���� ப�கி���
ெகா���வ��டா�. மைலயாள ேதச�, �ட� ேதச�� ம�ன�ேம�ஆ�சி,
தி���க� ேதச�, பாராமகா� ப�தி ஆகியைவ ஆ�கிேலய����
கிைட�தன. ேபாதா� �ைற��� தி�� ��தா� ஆ�கிேலய�����ப�
இல�ச� ப��க���ேம� த�ட�ெகா��தா�; த� இ�ப��ைளகைள��
அவ�க���� ப�ைணயாக அள��தா�. ஆனா�, இ��ட�ப��ைகயான�
தன�� மான� ேக�ைட வ�ைள�த� எ�� அவ� அறி�தி��தா�. அவ�
ெந�சி� ஒ� �� உ��தி�ெகா�ேட இ��த�. மானமிழ��வாழ அவ�
உ�ள� ஒ��படவ��ைல. எனேவ, ஆ�கிேலய��ேம� அவ���
ெவ���� அட�கா� சின�� ெபா�கி எ��தன. வ�ச�வள��த�. தி��
த� ேகா�ைட ெகா�தள�கைள வ��ப��தினா�; �திைர� பைடைய�
���ப��தா�; உழ�� ெதாழிைல�� ஊ�கினா�. ஐேரா�பாவ�� பல
நா�கள�� அரசிய� �ழ�ப�க�� ேபாரா�ட�க�� நிக���
ெகா����தன. ப�ரா�சி� ��ம�க� ம�னைன�� அவைன� சா��த
ப�ர��கைள�� எதி���� ெப�� �ர�சி ஒ�றி� ஈ�ப�டன� (1789).
ப�ெர�� ம�ன� பதினாறா� �ய���, அவ� மைனவ� ேம�
அ�டா�ென��� ம�க� ந�திம�ற�தி� ��� �ேராகிக� எ�ற
த�������ளானவ�களா� ���மர� ஏறி, ��யண��த த� தைலகைள
இழ�தன�. ெந�ேபாலிய� ேபான�பா�� எ�ற பைட� தைலவ�
அரசா�சிைய� ைக�ப�றி நா�ைட அட�கியாளலானா�. அவேன ப�ெர��
நா��� ேபரரசனாக�� ������ெகா�டா� (1804). அவ�
ஆ�கிேலய�ேம� அள�கட�த ெவ���� சின�� ெகா����தா�.
இ�தியாவ�� ஆ�கிேலய�� ெச�வா�ைக இற�கி� ப�ெர��ஆதி�க�ைத
ம���� உய���வ��க அவ� ேநா�க� ெகா����தா�. தி����தா�
வா��ைப� பய�ப��தி�ெகா�டா�. ப�ெர���கார�� பைட�



�ைணைய நா�னா�. அவ��� உதவ�யா�� ெபா���� ப�ெர���
பைடக� ம�க�� வ�� இற�கின (1798). அ�ேபா� ெவ�ெல�லி ப�ர�
கவ�ன� ெஜனரலாக இ��தா�. ஆ�கிேலயைர� ���� வ��ெகா�ட
ேபராப�ைத அவ� ந�� உண��தா�. உடேன தி�� ��தா��� எதிராக
அவ� ைநஜா�ட�� மரா�திய�ட�� உட�ப��ைக ஒ��
ெச��ெகா�டா�. ெவ�ெல�லி ப�ர�, ெஜனர� ஹா�� எ�பவன��
தைலைமய�� ெப�� பைட ஒ�ைற� தி��வ��ேம� ஏவ�னா�. ஹா�ஸி�
க��தா��த��� ��� தி��வ�� ேசைனக� ேபரழி����ப��,
வலிய�ழ�� சீர�க�ப�டண�� அர���� ப��னைட�� ேபா��டன.
ஆ�கிேலய�� ெப�� ப�ர�கி� ���க� ெவ��� அர�
ெகா�தள�கைள� சிைத�� மதி��வ�� ெப��ப�ள� ஏ�ப��தின.
அ�வ�ைடெவள�ய���ல� ஆ�கிேலய� ����க� அைண�ைட�த
ெவ�ள�ேபா� பா��� அர���� �ைழ�தன. தி��வ�� ேசைனக� 1799
ேம, நா�கா� ேததி ஆ�கிேலய�ட� சர� அைட�தன. தி�� ��தா�
த� இ�தி ��� வைரய�� ேபாரா�� ைகய�� ஏ�திய வா�ட�வ �ர
மரண�ைத� த�வ�னா� (1799). ஆ�கிேலய�� மாறாத பைகவ�
மா�டா�; அஃ�ட� அவ�க���� ெத�ன��தியாவ�� அைணய�����த
இ�தி�பைக�� மைற�த�. தி�� ��தா� பல கைலகள��ைகேத��தவ�.
பாரசீக ெமாழிய�� ஆ��த �லைம வா��தவ�. அவ� அரசிய�வா�வ��
ஓ�ெவ�பைதேய க�டவன�ல�. இைடயறாம� உைழ���ெகா�ேட
இ��தா�. அவ� �திய ப�சா�க� ஒ�ைற��, நாணய�கைள��,
அளைவகைள�� �ழ�க����� ெகா��வ�தா�.

ஆ�கிேலய� சீர�க�ப�டண�ைத� �ைறயா�ன�.
அர�மைனகைள�� க�டட�கைள�� இ��� நிரவ�ன�. ைம�� ேதச�
ஆ�கிேலய�� உைடைமயாய���, தி��வ�� ம�க� ேவ��� ேகா�ைடய��
சிைறைவ�க�ப�டன�.

ஆ��கா�� நவா�, வாலாஜா சாய� எ�ற மா��� ெபய�னனான
�கமதலி, ெபயரளவ��தா� க�நாடக�தி� நவாபாக வ�ள�கினா�. ஆனா�,
அவ�ைடய அர� ��திைர ஆ�கிேலய�� ைகய�� இ��த�. நவா�
�கமதலிய�� ேபரா� கிழ�கி�திய� க�ெபன�தா� அரசா�க�ைத நட�தி
வ�த�. க�நாடக�தி� ��ம�க� ஆ��கா��நவா���ம��ம�றி
ஆ�கிேலய���� ஆ�ப�டவ�களாக இ��தன�.
நவா� வாலாஜா த� அரசா�க� ெபா���க� அ�தைனைய��
ஆ�கிேலய�� ைககள�� ஒ�பைட�� வ��� இ�ப� ேகாலாகல�கள��
கால�கழி�� வ�தா�. ெச�ைன�ப��ன�தி� ேச�பா�க�தி� நவா���
அழகான அர�மைன ஒ�� எ��ப�ப�ட� (1768). அ�வர�மைன
அைம�க�ப����த அ�மைனய�� பர�� 117 ஏ�கரா�க�. அைத�
��றி�� எ��ப�ப����த மதி��வ�க� வட�கி��வ� ஆ�றிலி���
ெத�கி� பாரதி சாைல வைரய�� எ�� நி�றன; ேம�கி� ெப�� சாைல
வைரய�� வ�தன. அ�த அர�மைனய�� �க�� வாய��, வாலாஜா
சாைலய�� நி�ற�. அ� வாய�� �வைள� ெகா�ட�. அர�மைனஇ�
ப�திகளாக அைம�க�ப����த�. ெத�ப�தி��� கலசமகா� எ��



ெபய�. அத�ேம� சி�சி� கலச�க� ெபா��த�ப���ளன. வடப�திய��
உ�ள க�டட�தி�� உமா�� மகா� எ�� ெபய�. அதி� திவா�கானா
அ�ல� த�பா� ம�டப�� இ��த�. இ�வ�ர�� க�டட�கள�ன�ைடேய
நி��� ச�ரமான மாட� ேகா�ர� ப��கால�தி� ப�����அரசா�க�தா�
க�ட�ப�ட�. இ�வர�மைனய�� இ�ேபா� பல அரசா�க அ�வலக�க�
நைடெப�� வ�கி�றன. வடப�தி��� கட�கைர� சாைல���இைடய��
எழிலக� அ�ைமய�� க�ட�ப���ள�. ெச�ைன� ப�கைல�கழக�
க�டட�க� நி��� இட�தி� �வ�தி� கைரய��ேம� நவா��, அவ�
���ப�தின�� ந�ரா�� �ைற அைம�க�ப����த�. இ�ேபா� மாநில�
க���ய�� �த�வ� த�கி��ள வ��திய�� அ�ேபா� ந�திம�ற� ஒ��
ெசய�ப�� வ�த�.

க�நாடக வ�மான�திலி��� தன��� கிைட�த ெபா�ைள� ெகா��
நவா� வாலாஜா வா��ைக� ேபாக�கைள வ�ைலெகா��� வா�கி
அ�பவ��� வ�தா�. பர�� வ��மிய வ�க�கட�ேபால வ���� கிட�த
இ�ப�கைளெய�லா� ���க அவ���� கிைட�த வ�மான�
ேபாதவ��ைல. க�ெபன� அ�வல�ட�� ஏைனேயா�ட�� ஆ��கா��
நவா� அளவ�ற�த கட� வா�கினா�. அவ���� �ைறய�றவ��கைள�
ெகா��� ெகா��தா�. தா� ப�ட கட�க��� ஆ��கா��� ேதச�ைத
ஈ� கா�� வ�தா�. அவ���� கட�கைள வா�� ெகா��தி��த
ஆ�கிேலய�� ேபராைச கைரகட�� ேபாய���. நவா� கட�வா�கிய��
நி�ற பா��ைல. அவ�ேகடான இ� நிைல�� ஒ� ���க�ட
ேவ��யெந��க� க�ெபன� அரசா�க���� ஏ�ப�ட�. க�ெபன� கவ�ன� ச�
தாம� ர�ேபா� (Sir Thomas Rumbold, 1778-80) கால�ேதாெடா��
ஒ�க� ெத�யாதவ�; ஆ�சி� திறன�றவ�; கால�க���வ�ைன�தி�ப��,
கால�ைத ெநகிழ வ�டாத ெதள��� வா��க� ெபறாதவ�. அவ�ேம� பல
��ற�சா��க� ெகா��வர�ப�டன. ஆகேவ, வார�ேஹ����எ�ற
கவ�ன�-ெஜனர� அவைன� கவ�ன� பதவ�ய�ன���� இற�கிவ��டா�.
அவைனய��� வ�தவ� ைவ�ஹி� (White Hill) எ�பவ�. பல
��ற�சா��கள�னா� அவ�� ஒ��க� ப�டா�. ப�ற�, வ�தவ� சா�ல�
�மி� (Charles Smith). இவ�க� எ�ேலா�� ��கிய கால� கவ�ன�களாக
இ��தன�. ப��ன�, ம�கா��ேன ப�ர� (Lord Macartney, 1781-85)
கவ�னராக� பதவ�ேய�றா�. வ�தவாசிய��� ���ேச�ய���ஐதரலிைய�
ேதா�வ��ற� ெச�� ப����� அரைச� ேத�வ�த அழி�� கால�ைத�
த��� நி��திய ச� அய� �� (Sir Eyre Coote) எ�ற பைட� தைலவ�
இ�த� கவ�ன�� கால�தி�தா� ெச�ைனய�� கைள�ப�னாேல க�ைண
��னா�. ம�கா��ேன ப�ர� நவா�ட� ஓ� உட�ப��ைக ெச��
ெகா�டா� (1781, �ச�ப� 2). அ��ட�ப��ைகய��கீ� நா�� அர�
கிழ�கி�திய� க�ெபன�ய�� ைகக��� மாறி��. க�நாடகவ�மான�தி�
ஆறி� ஒ� ப�ைக நவா� த� சீவனா�சமாக� ெப�றா�. அவ����
கட� ெகா��தி��தவ�க� அைனவ�� த�த� கடைன� தி��ப��
த��ப� அவைன ஒ��ேக ெந��கலானா�க�. ஆகேவ, க�ெபன�ய��
வ�மான� ��வ�� நவா� வாலாஜாவ�ன�டேம ஒ�பைட�க�ப�ட�.
நவா���� பழ� ந�வ�� பாலி� வ���த�. அவ� அ�த��



வ�மான�ைத�� ெகா�� பைழய கட�கைள அைட�காம� ேம��
ேம�� கட�கள�� ��கினா�. க�ெபன����, த� கட�கார����
நா��� பல ப�திகைள அட� ைவ���ெகா�ேட ேபானா�. அவ�
எ�தி� ெகா��த கட� ப�திர�க� பண� ச�ைதய�� வ��க�ப�டன.
நவா����ய வ�மான�தி� ஏ�ற இற�க�ைதெயா�� இ� ப�திர�கள��
மதி��� எறி�� இற�கி�� வ�த�.

க�நாடக நவா� வாலாஜாவ�� வா��ைக� �ய�க���� க�ெபன�ய��
ெதா�ைலக��� இ�தியாக ஓ� ��� ஏ�ப�ட�. நவா�வாலாஜா
(உ�ம��உ�ஹி��-ஓ�தா� உ���� அ��� உ�ெதௗலா - அ�வா�த��
கா�பக�� - �ப�ஜ� - ேசபா-சாலா�-க�நாடக�தி� நவா� �கமதலி)
1795அ�ேடாப� 13ஆ� நா� இ��லக வா�ைவ� �ற�தா�. அவைன ய���
அவ� மக� ஓ�தா� உ� ஒமாரா ஆ��கா�� நவாபானா�. அவ�� 1801-�
காலமானா�. அவ�ட� க�ெபன� அரசா�க� ஓ� ஒ�ப�த�
ெச��ெகா�ட�. அத�ப� ஆ��கா�� நவா� த� நா�ைட��அரைச��
ஆ�கிேலய��� வழ�கினா�. அவ�ைடய இழ���� ஈடாக� ெச�ைன
அரசா�கேம அவ�ைடய கட�கைள� த����ைவ��� ெபா��ைப
ஏ���ெகா�ட�. அத�காக ஆ��ேதா�� ப�ன�ர�� இல�ச��பா
ஒ��கி ைவ�க�ப�ட�. ப�ெதா�பதா� ��றா��� ெதாட�க�தி�
ஆ�கிேலயேர தமிழக�தி� ஆ�சி� ெபா���க� அைன�ைத��
ேம�ெகா�� வ��டன�.

ப�ெதா�பதா� ��றா��� அரசிய��
தமிழக�தி� ச�க நிைல��

அரசிய�

ப�ெதா�பதா� ��றா��� ெதாட�க�தி� ஆ�கிேலய��
ஆ�சியான� இமய� �த� �ம�வைரய���, ச�ெல� �த�ப�ர�ம��திரா
வைரய��� வ��வைட�தி��த�. ெவ�ெல�லி ப�ர�வ�� கால�தி� ��லி,
அேயா�தி, ைம��, ஐதராபா��, க�நாடக�, �ர��, த�சா��ஆகிய
ப�திக� யா�� ப����ஷா�� உைடைமயா�வ��டன. த�ைசமரா�திய
ம�ன� சரேபாஜி, ெவ�ெல�லி ப�ர��ட� ஓ� உட�ப��ைக
ெச��ெகா�� (1799) தா� வா���வ�த ேகா�ைட ஒ�ைற� தவ�ர� த�
ேதச� ��வைத�� ஆ�கிேலய�ட� ஒ�பைட��வ��டா�.

கிழ�கி�திய� க�ெபன�ய�� அரசா�க நி�வாக�ைத��, அ�ற�ைறய
நைட�ைறகைள�� க���ப��தி ஓ� ஒ����ைறய��அைம���
ெபா��� ப����� பாரா�ம�றமான� 1773ஆ� ஆ���� 1781ஆ�
ஆ���� இ�திய அரசா�க� சீ�தி��த� ச�ட�க�இய�றிய�.



அ�ேபா� இ�தியாவ�� வார� ேஹ���� கவ�ன� ெஜனரலாக இ��தா�.
ெச�ைன அரசா�க� கவ�ன� ஒ�வ�� தைலைமய�� நி�வ�ப�ட�.
ெப���� ப�ர� (Lord William Bentinck) 1803-07 ஆ��கள��
ெச�ைனய�� கவ�னராக இ��தா�. இவேர பல ெதா�ைலக���ளானா�.
ப����� ேசனாதிபதிய�� சில ஆைணகைள எதி��� ேவ���ஒ�
கிள��சி எ��த� (1806).

ேவ��� கலக�

தி�� ��தான�� ப��ைளக� ேவ���ேகா�ைடய�� சிைற
ைவ�க�ப����தன�. ப�ெதா�பதா� ��றா��� ெதாட�க�தி�,
ெச�ைன� கவ�னராக இ��த ெப��� ப�ர�வ��
உட�பா�ைட� ெப���ெகா�� ப����� பைடகள�� தைலைம�
ேசனாதிபதி ச� ஜா� கிேரடா� (Sir John Cradock) எ�பவ�
இரா�வ�தி� சி�பா�கள�� நைட�ைற��� சில ஒ��கவ�திகைள�
ப�ற�ப��தா�. சி�பா�க� த� தா�ைய� கைள��வ�ட ேவ��ெம���,
ம�ைசைய ஒ� �திய �ைறய�� ���கிவ����ெகா�ள ேவ���எ���,
ெந�றிய�� தி�ந��, நாம�, ெபா�� �தலியவ�ைற அண�ய��டாெத���,
கா�கள�� க��க� ேபா���ெகா�ள� �டாெத���
வ����த�ப�டா�க�. அஃ�ட� ஐேரா�ப�ய� அண��� ெதா�ப�ைய�
ேபா�� வ�வைம�க�ப�ட தைல�பாைக ஒ�� அண�யேவ���எ���
அவ�க� ஆைணய�ட� ப�டன�. த�ைம வ��க�டாயமாக�
கிறி�தவரா��வத�� ஆ�கிேலய� �ைன�தி��தன� எ�� சி�பா�க�
அ�சின�. எனேவ, �திய இரா�வ ஒ��� �ைறகைள அவ�க�
���ரமாக எதி��தா�க�. அவ�க�ைடய எதி��� ஒ�ெப��
கிள��சியாக வள���வ��ட�. தி��வ�� ம�க� ேகா�ைட���ள����இ�
கிள��சிைய� ���வ��டன� எ�� கிேரடா� க�தினா�. ஆனா�, ச�
தாம� ம�ேறா அவ�ைடய க��ைத ஏ�கவ��ைல. �திய தைல�பாைகேய
கிள��சி��� காரண� எ�� அவ� ந�ப�னா�. அவ���ம�கள��
எ�ண�கைள ஆரா��� ெகா��� வா��ைப� ெப�றி��தவ�.
சி�பா�க� 1806ஆ� ஆ�� தி�ெர�� கிள��� எ�����
ஆ�கிேலயைர� ெகா��வ��டன�. உடேன ஆ��கா��லி��� க�ன�
கி�ல�ப� (Col. Gillespie) எ�பா� ஒ� பைட�ட� வ�� கிள��சிைய
ஒ��கினா�. ���� சி�பா�க� ெகா�ல� ப�டன�. அஃ�ட� �திய
ஒ����ைற வ�திக� ர�� ெச�ய�ப�டன. தி��வ��ம�க�
க�க�தா��� அ��ப�ப�டா�க�.

வடஇ�தியாவ�� 1857ஆ� ஆ�� ��ெட��த �த�இ�திய�
�த�தர� ேபாரா�ட�ைத ேவ��� கிள��சிய�� வ�ைள�அ�ல�
ெதாட��சி எ�� ��வ�. அ� க����� அ��பைட ஏ�� இ�ைல.
சி�பா�� கலக� எ�� ஆ�கிேலயரா� ெபய�ட�ப�ட �த��த�தர�
ேபாரா�ட� ��வத�� ��� நா��� பல வைகயான அரசிய�, சமய,
ெபா�ளாதார� ெகா�தள���க� காண�ப�டன. அஃ�ட� அ�
ேபாரா�ட�தி� ெபா�ம�க�� இ�திய� சி�பா�க�ட�கிள��சிய��



ேச���ெகா�டன�. ஆனா�, ேவ��� கிள��சிய�� ம�க� கல��
ெகா�ளவ��ைல.      கவ�ன���� 1801-� நி�வ�ப�டஉய�ந�தி ம�ற��
(Supreme
Court) ந�திபதி ஒ�வ���மிைடேய �ச�க� ேதா�றின. அரசா�க� ேபா��
பைட ஒ�ைற நி�வ���. உய�ந�தி ம�ற�� (Supreme Court) ந�திபதி ச�
ெஹ�றி கிவ��லி� (Sir Hery Gwillim) எ�பா� ேபா�� பைட எ�ப�
ெகா��ேகா�ைமைய வ�ைள�பதா�� எ�� அைத எதி��தா�.

அவ���� தைலைம ந�திபதி��� இதனா� மன�கச��� �ச��
வ�ைள�தன. ஆகேவ, கிவ��லி� பதவ�ய�ன���� வ�ல�க�ப�டா�.

ெச�ைனய�� நி��த�ப�ட ெவ�ைளய� பைடய�� உய� பதவ�கள��
இ��த அ�வல�க� கலக� உ�� ப�ண�னா�க�.தம��� ேபாதிய
ஊதிய��, உ�ைமக��, ெகௗரவ�� அள��க�படவ��ைல
எ�� அவ�க� �ைறய���� ெகா�டன�.

ெப���� ப�ர���, தைலைம� ேசனாதிபதி ச� ஜா� கிேரடா� (Sir
John Cradock) எ�பா�� பதவ�ைய இழ�� த� தா�நா� தி��ப
ேவ��ய நிைல ஏ�ப�ட�. ெப���� ப�ர����� ப�ற� ச� ஜா��
பா�ேலா (Sir George Barlow) எ�பா� ெச�ைனய�� கவ�னராக
நியமி�க�ப�டா� (1807-13). ெவ�ைளய� கலக� �தி��த�. அவ�க�ைடய
கலக���� இ�திய� சி�பா�க� உட�ப����க ம���வ��டன�. கிள��சி
ம�லி�ப��ன�, ெசக�திரபா�, ெஜௗ�னா, சீர�க�ப�டண�ஆகிய
இட�கள��� பரவ���. இர�� மாத�க� ெந��க� நிைலய�� ெந����
பற�த�. கவ�ன�-ெஜனரலாக இ��த மி�ேடா ப�ர� (Lord Minto) ேந��
வ�� இ� கிள��சிைய� த���� ைவ�தா�.

ெச�ைன நகர� ந�� வள��சி ெப�றி��த�. ஆ�கிேலய�
��ெபாழி� ���த மாள�ைகய�� வசி�� வ�தன�. அவ�க��ெகன நக��
ஒ� தன��ப�தி ஒ��க�படவ��ைல. ஒ�ெவா� மாள�ைக��மிக��
வ��வான, பல ஏ�க�க� பர���ள ��ெபாழி��கிைடேய
அைம�க�ப����த�. அரசின� இ�ல� (Government House) வ�சாலமான
ஒ� ெவ�ட ெவள�ய�� நி�றி��த�. அ�கி��ேத ேகா�ைடைய��,
���ெட���வ�� ந�ல�திைர� கடைல�� க��கள��கலா�. க�நாடக
நவாப���� ெசா�தமான ேச�பா�க� ேதா�ட�கள�� அவ�ைடயஅழகான
அர�மைன அைம�தி��த�. இ� மாள�ைக ��வ�� ப�வ�ண�
��ணா�பா� க�ட�ப�ட�. சலைவ� க�ைல�� மி�சிய ேதா�ற��,
ெபாலி��, பளபள��� அ� ��ணா�ப�� இைழ�ப�� காணலா�. �ள���த
ெந��கிய மர�க� வாலாஜா சாைலய�� இ��ற�கைள��அண�ெச��
நி�றன. இ�திய�க� ‘க��� நக�’ எ�ற ப�திய�� வா��தி��தன�.
�ைட��� ெகா���� த��� ஒ�வேராெடா�வ� ேபாரா�இர�த�
சி�திய அவ�க� த�ைம இழி�ப��திய இ� ெபயைர எதி���� கிள��சி



ெச�யவ��ைல. ெப��நா��க�ேப�ைடய���, ��தியா�ேப�ைடய���
இ�திய� ெந��கி வா��� வ�தா�க�. இ�ேபா� ப�ரகாச� சாைல எ��
ெபய�� வழ��� சாைல அ�ேபா� ஓ� ஓைடயாக இ��த�. ப��ன�
அைத ��ப� ேபா�ஹா� (Stephen Popham) எ�பவ� அழகிய,
ந��டெதா� சாைலயாக மா�றினா�. இ��� அ�
சாைலயான� அவ�ைடய ெபயரா�� வழ�கி வ�கி�ற�. க��� ம�க�
எ�� இழி����ற�ப�ட தமி� ம�க� வா��த இட�மிகமிக
ெந��கமாக��, �காதார வசதிக� ஏ�� இ�றி�� நா�றெம����
ெகா����த�. ��ைப வா�வத���, கழி� ந�ைர அக��வத���
க�ெபன� அரசா�க� எ����ெகா�ட �ய�சிக� ெதாட�க�தி�
பயன��� ேபாய�ன.

கிழ�கி�திய� க�ெபன�ய�� ஆ�சிய�� இ���வ�தஇட�கள��
நிலவ�ேய சிற�பான வ�வாயாக இ��த�. ஆ�கிேலய� பலஇட�கைள�
பல ம�ன�கள�டமி��� பல �ைறகைள� ைகயா�� ைக�ப�றி
இைண���ெகா�டா�க�. ஆைகயா� தமிழக�தி� இட�ேதா��வ�க��,
வ�வ�தி�� �ைறக�� மா�ப��� காண�ப�டன. ேசாழ�, பா��ய�,
வ�சயநகர அரச�க� கால�� வழ�கிய பல வ�க� ைகவ�ட� ப�டன. பல
வ�க� ெபய� மா�ற�ெகா�� �திய வ�களாக வழ�கலாய�ன. ஆ�கிேலய
அரசா�க� இ� வ�க� அைன�ைத�� ெதா��� ஓ� ஒ����ைற���
ெகா�� வ�த�. நா��� பல இட�கள�� ��ம�க� தா�உ�� பய����
வ�த நில�கள��ேம� ெசா���ைம ெப�றி��தன�. அ� நில�கைள�
தைடேய� மி�றி� பய��ட��, ��தைக�� வ�ட��, வ��க�� அவ�க���
உ�ைமய���த�. இ� ��ம�க� அரசா�க����� தாேம ேந�� வ�க��
வ�தன�. இ�த� ����ைம�� ‘ரய��வா�’ �ைற எ�� ெபய�.
��பதா��க�� ஒ��ைற நிலவ� வ�கித�க� மா�ற�பட ேவ��ெம��
ஏ�பா�க� ெச�ய�ப�டன. ��ம�கள�டமி��� நில�ைத�
பறி���ெகா�ளேவா ��பதா��க��� வ�வ�கித�ைத மா�றேவா
அரசா�க���� அதிகார� இ�ைல. ‘மிரா�தா� �ைற’ எ�� ம�ெறா�
நிலவ� �ைற�� தமிழக�தி� சில இட�கள�� வழ�கி�இ��� வ�த�.
நாய�க� ஆ�சிய���, அ� ����ற ப�ற�� நா�������கண�கான
பாைளய�கார�க� தன��தன�� பாைளய� ப��கள�� தன�யர� ெச��தி
வ�தன�. ��ம�கள�� ேதைவ நிைற�கைள��, ந�திநி�வாக�ைத��
அவ�க� க�காண��� வ�தன�. பாைளய�கார�ட� சி�சி� பைடக��
இ��� வ�தன. ஆ�கிேலய அரசா�க� அ� பைடகைள� கைல��வ��ட�;
ந�திநி�வாக�ைத� தாேன ேம�ெகா�ட�. பாைளய�கார�க�, த�
��ம�கள�டமி��� த��ய வ�� ெதாைகய�� ஒ� ப�திைய� த�
ெசல��காக நி��தி�ெகா�� எ�சியைத ப����� அரசா�க�����
ெச��த ேவ��யகடைம���ளானா�க�. அவ�க���� பாைளய�கார�க�
எ�ற ெபய�
மாறி, ஜம��தார�க� எ���, ஜாகீ�தார�க� எ���, மி�டாதார�க�
எ���, ப�டகார�க� எ��� பல ெபய�க� ஏ�ப�டன. எ�ண�ற
வ�கள�� �ைம, வ� த��யவ�கள�� ெகா�ைமக�, ஊ���ஒ� வ�,
�ல���� ஒ� வ� எ�ற சி�கலான, �ைறேகடான ச�ட�க�மாறி�



தமிழக� ��வத��� ஒேர அரசிய�, ஒேர ந�தி எ�ற ஒ�ைம�பா�
நி�வ�ப�ட�.

ெத�ன��தியாவ�� சில ப�திக� ஆ�கிேலய�� ேந��க
ஆ�சி���ளட�கி இ��தன. இராமநாத�ர�, ���ேகா�ைட, ைம��,
தி�வ�தா��� ஆகியைவ, ம�ன�கள�� ஆ�சிய��கீ� இ���வ�தன.
ேந��க ஆ�சி� ப�திக� அைன�ைத�� இைண��� ெச�ைனமாகாண�
எ�� தன� மாகாண� ஒ�� அைம�தன�. ெச�ைன மாகாண�
இ�ப�ைத�� மாவ�டகளாக� ப���க�ப�ட�. இ� மாகாண�தி�
மைலயாள�, க�னட�, ெத��� ஆகிய ெமாழிக� ேப�� ம�க�வா��த
ப�திக�� ேச��க�ப����தன.

ெச�ைன மாகாண�தி� ஆ�சி� தைலவராக� கவ�ன�ஒ�வ�
ெதாட��� ெசய�ப�� வ�தா�. நிலவ� வ��, நில�கள�� தர�ப����
�தலிய கடைமகைள� ��வத�காக ெரவ�ன�� ேபா�� (Revenue Board)
அைம�க�ப�ட�. ஒ�ெவா� மாவ�ட����� ஒ� கெல�ட� (Collector)
நியமி�க�ப�டா�. ஒ�ெவா� மாவ�ட�� பல தா��கா�களாக��,
ஒ�ெவா� தா��கா�� பல ப���கா�களாக�� ப����அைம�க�ப�டன.
தா��காவ�� ஆ�சி தாசி�தா�ட� ஒ�பைட�க�ப�ட�. ெதாட�க�தி�
ஊ��காவ� ெபா���� ��ற வ�சாரைண� ெபா���� மாவ�ட ந�திபதிய�ட�
ஒ�பைட�க�ப����தன. ப�ற� அைவ மாவ�ட� கெல�ட�க���
மா�ற�ப�டன.

ஹி�� எலிய� (Rt. Hon’ble Huge Elliot) ஆறா��க� கவ�னராக�
பண�யா�றினா�. இவ�ைடய மக� எ�வ�� எலிய� எ�பவ� ெசஷ��
ந�திபதியாக இ��தா�. கவ�ன� எலிய� கால�தி� ந�தி நி�வாக�தி� சில
ந�ல மா�த�க� ஏ�ப�டன. அவ���� ப�ற� கவ�னராக� பதவ�ய��
அமரவ���த ச� தாம� ம�ேறா (Sir Thomas Munro) எ�பவ��
தைலைமய�� ந�தி� சீ�தி��த� �� ஒ�� அைம�க�ப�ட� (1814). இ�
ம�ேறாதா� ரய��வா�� ���ைறைய அைம�தவ�.ம�ேறா த�
��வ�ன�� தா�� �� ஆரா��� வ��த ��ைவ�
க�ெபன� ஆைணய�ன���� (Board of Control) ெத�வ��தா�. கவ�ன�
எலிய� அவ�ைடய ��ைவ ��மன��ட�� ஏ���ெகா�ளவ��ைல.
என��� ம�ேறா ெச�த த� அறி�ைகய�� க����த சீ�தி��த�
�றி��க� அைன��� ப����� அரசா�க�தா� ஏ���ெகா�ள�ப�டன.
அவ�றி� ப� ேபா��� மாவ�ட மாஜி��ேர� (District Magistrate)
எ�ற பதவ�� ெபா���� மாவ�ட ந�திபதிகள�டமி��� ப���க�ப��
மாவ�ட� கெல�ட�கள�ட� ஒ�பைட�க�ப�டன. கிராம��� காவ�
பர�பைர உ�ைமயா�க�ப�� அத��� தைலயா�க� அம��த�ப�டன�.
ஊ� மண�ய�கார� சி� வழ��கைள வ�சா��� ந�திவழ��� கடைமைய��
ஏ�றன�. கிராம�கள�� ப�சாய�� ந�திம�ற�க� நி�வ�ப�டன. அைவ
ம�திய�த� ெச�� த����க� வழ�க�� உ�ைம ெப�றன. ஏ�ெகனேவ
சி�பா�க� ெச�� ெகா��வ�த ஊ�� காவ� �தலிய கடைமகைள�
ேபா��கார�க� ஏ��� ெச�யலானா�க�.



ெச�ைனய�� 1801-� தைலைம ந�திம�ற� (Supreme Court) ஒ��
அைம�க�ப�ட�. 1831-� மாவ�ட ெசஷ�� ந�திபதிக������ற
வ�சாரைண அதிகார� வழ�க�ப�ட�. நில�, நிலவ� ஆகியவ�����
ெதாட��ெகா�ட வழ��கைள� கெல�ட�கேள வ�சா���� த�����
�றிவ�தன�. ����கண�கான பழ�கவழ�க�க�, நைட�ைறக�,
சா�திர�க�, ��திர�க� ஆகியவ�றி�கீ�� ��ற�க��ெசா���ைம
வழ��க�� வ�சா��க�ப�� வ�தன. அதனா� ஏ�ப�டஅந�திைய��,
�ழ�ப�கைள��, மன�ெபா�ம�கைள�� தவ�����ெபா��� ெம�காேல
ப�ர� (Lord Macaulay) எ�பவ�� தைலைமய�� வ�சாரைண��� ஒ��
அைம�க�ப�ட�. அவ�� அ� ��வ�ன�� அ��பா�ப��இ�திய நா�
��வத��� ஒேர ச�ட� ெசய�படேவ��� எ�ற ந�யதிய��
அ��பைடய�� அறி�ைக ஒ�ைற� சம��ப��தன�. அ� வறி�ைகைய
அரசா�க� ஏ���ெகா�� இ�திய� சிவ�� நைட�ைற� ச�ட�
(Indian Civil Procedure Code of 1859); இ�திய� ��ற� ச�ட� (Indian
Penal Code of 1860) இவ�ைற இய�றிய�. வ�சாரைண �ைறய��ைகயாள
ேவ��ய ஒ��� வ�திக����, ேந�ைம���, ச�ட��ப�க����
ஈ�ைணய�ற ச�ட�களாக இைவ வ�ள�கி வ�வ�ம�றி உலக� பாரா���
ெப��வ��டன. அவ�ைற� ெதாட��� ப�ெதா�பதா� ��றா���
இ�திய�� ��ற வ�சாரைண ஒ����ைற� ச�ட�
(Indian Criminal Procedure Code) ஒ���, இ�திய� சா�சிய� ச�ட�
(Indian Evidence Act) ஒ��� இய�ற�ப�டன. இ� ச�ட�க� அைன���
நா��� ஒ�ைம�பா����� ேதசிய உண��சி வள���வ�வத���
வழிவ���� ெகா��தன. ப����� நாடா�ம�ற�தி�ஒ����ைற�
ச�ட�தி� (1833) கீ� இ�திய ம�ண�� எ�த இ�திய����, அவ� இ�ன
�ல�தின�, இ�ன சமய�தின�, இ�ன இட�தின�, இ�னநிற�தின�
எ�ற காரண�தாேலேய அரசா�க�தி�கீ�� பண� ����உ�ைம
ம��க�படலாகா� எ�� வ�திக� வ��க�ப�� நைட�ைற��வ�தன.
இ�கிலா�தி� நாடா�ம�ற�தி� இய�ற�ப�ட ச�ட� (1861) ஒ�றி�ப�
ெச�ைனய�� உய�ந�திம�ற� ஒ�� நி�வ�ப�ட�.

மரா�திய�� �ைறயாட��, ெசௗ� வ��ெகா�ைம��,
பாைளய�கார�� �ர�ட��, ஊ��� ஒ� ந�தி, �ல����ஒ� ந�தி எ�ற
�ைறேக�� ஒழி�த�டேன ம�க� வா��ைகய�� அைமதி நிலவலாய���.
ந�தி�� ேந�ைம�� அவ�க�ைடய உய����� உைடைம��� ேவலிய��டன.

நாணய�க�

தமிழக�தி� பலவைகயான நாணய�க� �ழ�க�தி� இ���வ�தன.
ந�ச�திர வராக�க�, ெச�ைன வராக�க�, ஆ��கா���பா�க�, ெபா�
ெமாகரா�க�, ெவன �ஷிய நாணய�க�, பற�கி�ேப�ைட ெமாகரா�க�,
ைம�� ெமாகரா�க�, ெவ�ள� டால�க�, மரா�திய �பா�க�, ஐதா�
ெபா� ெமாகரா�க�, ஐதா� வராக�க�, இராசேகாபா� பண�க�ஆகிய
நாணய�க� ம�க� ைககள�� நடமா�வ�தன. ெச�ைனய�� நைடெப��



வ�த நாணய� அ�சி�� சாைலய�� (Mint) ந�ச�திர வராக�க�, மதரா�
வராக�க�, மதரா� பண�க�, மதரா� ���க� அ�சிட�ப�டன. கவ�ன�
ம�ேறா கால�தி� ஏ�ப�ட �திய வ�தி�ைறகள��ப� இ� நாணய�க�
அைன��� ஒழி�க�ப�டன. �பா நாணய� ஒ�� ம��� �ழ�க�தி���
ெகா��வர�ப�ட�. பைழய வராக� ஒ���� ��றைர �பாவ �த�
ெசலாவண�வ�கித� வ�தி�க�ப�ட�.

வாண�க� �ைற�� நாணய ஒ����ைற ெப��� பயனாய���.
வாண�க� ந�� வள��� வ�ததாய��� ஆ�கிேலய� வ��த சில
வ�தி�ைறகள�� காரணமாக வாண�க இலாபமான� இ�திய� ��ம�கள��
ைககள�� த�காம� கட� கட�� ெச��ஆ�கிேலய�� ேபைழகைள
நிர�ப�வ�த�. இ�திய�ட� ப�����
கிழ�கி�திய� க�ெபன� ம���தா� வாண�க� ��யலா� எ���, ேவ�
அ�ன�ய�க� இ�திய வாண�க�தி� ஈ�படலாகா� எ��� ப����ஷா�
தைடக� வ�தி�� வ�தனராகலி�, இ�திய� ��ம�கள�� ெதாழி�க��,
��ம�கள�� ெபா�ளாதார�� ப����ஷா�� வ���ப�க�, ேதைவக�
ஆகியவ�றி� ஏ�ப�� மா�ற�க���� ப����� அரசி�ஆைணக���
உ�ப����தன. அவ�க�ைடய ஏகேபாக வாண�க உ�ைமக�, தமி�நா���
��ம�க���� பல இ�ன�க� வ�ைள�தன. நா��� உய�தரமான
ப��தி� �ண�க�� ப����ண�க�� ஏராளமாக உ�ப�தி ெச�ய�ப�டன.
அவ�ைற� கிழ�கி�திய� க�ெபன�யான� ெகா��த� ெச��
இ�கிலா���� அ��ப� ைவ���. �ைற�த வ�ைலய����ைற�த
�லிய���
தம��� �ண�க� ெந�� ெகா����ப� க�ெபன� வாண�க�க� தமிழக��
ெநசவாள�ட� �� ஒ�ப�த� ெச��ெகா��வா�க�. ப�ற� தம���
சாதகமாக வ�ைலக� ஏறிய�ட� ெநசவாள�கைள� �ண�கைள ெந��
ெகா����ப� அவ�க� வ�����வா�க�. ெநசவாள�க�ம��பராய��
க�ெபன� வாண�க�க� அவ�கைள நி�க ைவ��� சா�ைடயா�
அ��ப����. அ�வ���� பய�� ெநசவாள�க� ஒ�ப�த�தி�ப�ேய
�ண�கைள ெந�� ெகா���� ெப� ந�ட� அைடவா�க�. இ�காரண�தா�
கிராம�கள�� ெநசவாள� ���ப�க� பல ��கி� ேபான���. இ�திய
நாடான� ெவ�� உழைவேய ந�ப�� ப�ைழ�� வ�த� எ�ப�வரலா�றி�
பதி��வ��ட பல ெபா�� ���க�� ஒ�றா��. உழவான�மிக��
சிற�பானதாக� க�த�ப�� வ�தெத�ப� உ�ைமேயயா�. என���, ம�க�
ந�வா���� உதவ�ய ஏைனய ெதாழி�க� ���� கண�கி� நா���
வள��� வ�ள�கின. கட� ���க�, ந�மண� ப�ட�க�, சாய�
சர��க�, ச��கைர, �ண�, அப�ன�, க�சா, ேத��, ஈ��, க��காலி,
ெச�மர� �தலியன தமி�நா��� ஏராளமாக வ�ைள�தன. இவ�ைற��,
ேம�� பலவைகயான கா�த� ெபா��கைள�� ஆ�கிேலய� இ���
ெகா��த� ெச�� இ�கிலா���� ஏ��மதி ெச�தன�. ெபா�, ெச��,
��தநாக�, ெவ�ள �ய�, கா�ய� ஆகிய உேலாக வைககைள��
�திைரகைள��, ம� வைககைள�� அவ�க� தமிழக����இற��மதி
ெச�தன�. இ�தியாவ�லி��� இ�கிலா���� ஏ��மதியான சர��கள��
மதி�ைபவ�ட அ�கி��� இ�நா���� இற��மதியான சர��கள�� மதி���



�ைறவாக இ��தப�யா� இ�கிலா�தான� இ�தியா���
எ��ேமகட�ப����க ேவ����ள� எ�� ஆ�கிேலய� �ைறப���
ெகா��வ� வழ�கமாக இ��த�.

வடஇ�தியாவ�� 1857-� சி�பா�� கலக� எ��ஆ�கிேலய
வரலா�� ஆசி�ய�காள� இழி��� �ற�ப�ட கிள��சி��ெட��த�.
இைத �த� �த�தர� ேபாரா�ட� எ�� சில� க��கி�றன�.
ஆய�ர�கண�கான இ�திய�� ����கண�கான ஆ�கிேலய��அ�
ேபா�� ெகா�ல�ப�டன�. ஆ�கிேலய அரசா�க� க�ைமயான
நடவ��ைககைள ேம�ெகா�� அ� கிள��சிகைள ஒ��கி��. அ��த
ஆ�� இ�கிலா�தி� பா�ம��ட� ப�ர� (Lord Palmerston) �த�
அைம�சராக அரசா�க�ைத ேம�ெகா�டா�. அவ�ைடய �ய�சிய�னா�
இ�தியாவ�� சீ�யெதா� அரசா�க� நி��� ேநா�க��ட� சீ��தி��த�
ச�ட� ஒ�� ப����� நாடா�ம�ற�தி� நிைறேவ�றி ைவ�க�ப�ட�.
அத� ப�ற� இ�திய அரசா�க� பல �ர�சிகரமான மா�த�க���
உ�ளாய���. கிழ�கி�திய� க�ெபன�ய�� ஆ�சி��ஒ� ���
க�ட�ப�ட�. இ�திய அரசா�க���� இ�கிலா�தி�அரசியாகவ���த
வ��ேடா�யாேவ ேபரரசியானா�. இ�திய அரசா�கமான� இ�கிலா�தி�
ேந��க ஆ�சி��� ெகா��வர�ப�ட�. ப����� அர�இ�தியாவ��
ேபரரசாக வ����ற�. ேபரரசி� மண���ய�� இ�திய நா� நாயக மண�யாக
ஒள�வ �சி� க�ைண�பறி�த�. உலக வரலா��� இ�வைர காண�படாத
மாெப�� ேபரர� ஒ�� உ�வாய���. ேபரரசி வ��ேடா�யாஅறி�ைக
ஒ�� ெவள�ய��டா� (1858 நவ�ப� 1ஆ� ேததி). இ�திய� ��க����
பல �ைறகள��� ��ேன�ற� காண���ய சீ�தி��த�கைள� த�
அரசா�க� ெச�ய �ைன�தி��பதாக��, இ�தியாவ��ஆ�கா���
�த�தரமாக ஆ��வ�த ம�ன�� ஆ�சிய�ேலா, ஆ�சி வர�ப���ேலா
த� அரசா�க� தைலய�டாெத���, சாதி, நிற�, சமய�ஆகிய
ேவ�பா�கைள ��ன��� அரசா�க�தி� பண�ெச�ய யா����உ�ைம
ம��க�படாெத��� அ�வறி�ைக எ�����றி, உ�திெமாழி யள��த�.
இ�தியாவ�� கவ�ன�-ெஜனர� இ�தியாவ�� அரசிய�� ப�ரதிநிதியாக��
(Viceroy) ெசய�ப�டா�. கவ�ன�-ெஜனரேல இ�திய நா���ஆ�சி�
தைலவராக இ��த� ம��ம�றி� பைடகள�� ேசனாதிபதியாக��
ெசய�ப�டா�. அவ��� ம�தண� ��வத�� நா�� உ��ப�ன�அட�கிய
�� ஒ�� அைம�க�ப�ட�. இ���வ�� இ�திய� ��மக�யா��
இட�ெபற ��யாம�ேபானைத� க�� ம�க� மன� ���கின�.
இ�தியாவ�ேலேய ப�ற�� வா���வ�த பலேகா� ம�கள��வா����
வழிவ����
ெபா��ைப ஆறாய�ர� க� ெதாைல��� அ�பா� அைம�தி���,
நாக�க�, ப�பா�, சமய�, ெமாழி ஆகியவ�றி� இ�திய�ட���றி��
�ர�ப����த ஒ� நா� தா� ம��� ஏ���ெகா�� நட�த
��ப�டைத அரசியலி��, அறி���ைறய��� ��னண�ய�� நி�ற பல
இ�திய�க� வ�ைமயாக� க��� ெகா�ளலானா�க�. ப�ற�அ�வ�ேபா�
இ�திய அரசிய� அைம�ப�� பல மா�த�க� ெச�ய�ப�டன. ப�����
நாடா�ம�ற� நிைறேவ�றிய ச�ட� (1861) ஒ�றி� கீ�� ச�ட��



வ�திக�� இய�றி�ெகா��� அதிகார� ெச�ைன அரசா�க�தி��
வழ�க�ப�ட�.

அரசா�க நி�வாக�தி� அைம�ப�� ேம�நிைலய��அம��த�
ப����தவ�க� அைனவ�� ஆ�கிேலயராகேவ இ��தன�. ப�ற� ‘இ�திய
சிவ�� ச�வ ��’ (I.C.S) எ�ற உய�பண�� �ைறய�� ஓரள� இ�திய����
இட� ஒ��க�படலாய���.

��ப� ப�ர� ைவ�ராயாக� பண�யா�றியேபா� அவ� ேம�ெகா�ட
ஒ� த��மான�தி� கீ� (1883-84) உ�நா��� ��ம�க�� நா��
அரசா�க�தி� ப��ெகா��� ஏ�பா�க� ெச�ய�ப�டன. ஒ�ெவா�
மாவ�ட����� ஒ� மாவ�ட ேபா���, தா��கா�க�ஒ�ெவா�����
ஒ� தா��கா ேபா��� அைம�க�ப�டன. இ� வைககள��
உ��ப�ன�க�� பல� ம�களா� ேத��ெத��க�ப�டவ�களாகஇ��தன�.
நகர�க��� நகரா�சி ம�ற�க� அைம�க�ப�டன. ஏ�ெகனேவ ெச�ைன
நக��, மாநகரா�சி ஒ�� நி�வ�ப��� பல ச�ட�கள���ல� (1841,
1856, 1865, 1867, 1878) அத� ஆ�சி வர��� பண�க��
வ��வாகி�ெகா�ேட வ�தன. அ� மாநகரா�சியான� 1867 ஆ�ஆ��
வைரய�� ��� ஆைணய� (Commissioners) ைககள�� ஒ�பைட�க�
ப����த�. அ�வா��� ெச�ைன நகர� எ��� ெதா�திகளாக�
ப���க�ப�ட�. ஒ�ெவா� ெதா�தி��� நா�� உ��ப�னைரஅரசா�கேம
நியமி�த�. அ��� ேம�ெகா�ள�ப�ட சில சீரைம��க���� ப�ற�
1899ஆ� ஆ��� ெச�ைன�� மாநகரா�சி ஒ�� நி�வ�ப�ட�.

ப����� அரசா�கமான� இ�திய� ��ம�க�ட�ேந��க�
ெதாட�� ேம�ெகா�ட ப�ற� நா� பல �ைறகள��� ��தமாக��ேனறி
வ�த�. �த� �த� 1856 ஜூைல மாத� ெச�ைன-வாலாஜாேப�ைட
இரய�� பாைத திற�க�ப�ட�. எ�டா��க���� ப�ற�இ� ெப�க��
வைரய�� அைம�க�ப�ட�.  அர�ேகாண�-ரா���� பாைத 1871ஆ�
ஆ���� ேஜாலா��ேப�ைட-
ேம���பாைளய� இரய��பாைத 1873ஆ� ஆ���� அைம�க�ப�டன.
ெச�ைன-அர�ேகாண� இரய�� பாைத 1877ஆ� ஆ����� இர�ைட�
பாைதயா�க�ப�ட�.

ெச�ைன மாகாண����� தன� உய�ந�தி ம�ற� ஒ�� 1862,
1865ஆ� ஆ��� ப�டய�கள��ப� அைம�க�ப�ட�. தைலைம
ந�திம�ற�� (Supreme Court) சிறி� கால� உய�ந�திம�ற�தி�ஒ�
ப��வாகேவ ெசய�ப�� வ�த�. இ�ேபா��ள உய�ந�தி ம�ற� க�டட�க�
அழ�� கவ��சி�� வா��தைவ; இைவ 1889 ஆ� ஆ��ெதாட�கி� சில
ஆ��கள�� க�� ���க�ப�டன. ந�திம�ற ம�டப�க� ெவ�ைள
க���� ச�ர� க�களா� பாவ�ப���ளன. பலவ�ண�க�ணா�கள��
�ல� கதிரவன�� ஒள� ம�டப�க��� ���� தன� ஒ�ேசாைபைய�
த�மா� பலகண�க� அைம�க�ப���ளன. தைரய�� சி� சி� �வ�ண
ஓவ�ய�க� த��ட�ப���ளன. அ� ��க�� ஒ�ைற�ேபால�



ெச�ய�ப�ட ‘ஐேகா���’� தி�காண�க� பல ஆ��க� ெப�கள��
கா�கைள அண�ெச�� வ�தன. ெச�ைனய�� கல�கைர வ�ள�க�உய�ந�தி
ம�ற�தி� பல ேகா�ர�கள�� ஒ�றாக� கா�சியள�� கி�ற�. அ�
தைரம�ட�திலி��� 160 அ� உயர� உ�ள�.

சில த�ய பழ�கவழ�க�க�

வட இ�தியாவ�� ம�கள�ைடேய காண�ப�ட சி�� ெகாைல��,
உட�க�ைட ேய�த�� தமிழக�தி� வழ�கி வரவ��ைல. அவ�ைற
அக��வத�காக இ�திய அரசா�க� ேம�ெகா�ட நடவ��ைககைள� க��
தமி�ம�க� ெவ�ள�மி�ைல; கிள��ெதழ�மி�ைல. ப�லாய�ர�
ஆ��களாகேவ மா�ப�ட அரசிய�கைள�� ப�பா�கைள��
ஆ�கா��� தா� ஏ���ெகா�� த� வா��ைகைய வள�ப��தி�
ெகா�வ� தமி� ம�கள�� இய�பாக இ���வ���ள�. தமிழ�க�
��ைமைய� �ற�கண��காதவ�க�; ஓராய�ர� ஆ��க��� ேமலாக�
ப�னா�� ம�க� தமி�நா��� இட� ெப��� தமிழ�ட�இைண�கி
வா��� வ�கி�றன�. பல ெப�� சமய�க� தமிழக�தி�இைண��
வள��� வ���ளன. அ�சமய�கள�� க���கைள எ�லா� த�
க���களாகேவ மா�றி� ெகா��வ��டன�. அரசாள��, சமய� பண�
��ய��, வாண�க� ெச�ய��, ப�ேவ� ைக�ெதாழி�க� ����
ப�ைழ�க�� தமிழக� ���த அய�நா�� ம�க� தா��தமிழராகேவமாறி�
தமிழ�ட� கல�� உறவா� வ���ளன�. இ�
காரண�கள�னா� வடநா��� வ�ைள�தவ�ைற� ேபா�ற ��தி சி���
சமய� ச�ைடக��, அரசிய� கிள��சிக��, ேபாரா�ட�க��
தமிழக�தி� ஆதர� ெபறாம� ேபாய�ன.

�ல� �ச�க�

ம�கள�ைடேய ����கண�கான �ல�க� ெப�கி வ�����தன. ஒேர
�ல�தின� அவ�க� வா��த இட���ேக�ப� பல ெமாழிகைள� ேபசின�.
ெகா�ேளகால�தி� வா��த ேதவா�க� ெச��க� க�னட�ைத��, வட
ஆ��கா�� மாவ�ட�தி� வா��த ேதவா�க� ெச��க� ெத��ைக��
தமிைழ�� ேபசின�. தி�ெந�ேவலிய�� வா���வ����லி�க�
தமிைழேய ேப�கி�றன�; அவ�க�� ெப�� பாலா���உ�� ேபச எ�த
வாரா�. தி�ெந�ேவலிய�� ெத�ப�திய���, நா�சி� நா���� வா��
ப�ராமண�க� தமி�� மைலயாள�� ேப�கி�றன�. அைத�ேபாலேவஇ�ன
�ல�தின� இ�ன சமய�ைத�தா� ப��ப�றி வ�கி�றன� எ�� வைரய�ட
��யா�. ேப� ெச��கள�ைடேய, ஆ�ய ைவசிய� (ேகா����)
ெச��கள�ைடேய ைசவ� உ��; ைவணவ� உ��. இ� வ��
ப��வ�ன������ ப�தி உண�� ெப� ெகா��த�� எ��த��
நைடெப�� வ�கி�றன. ப�ராமண�� ைவணவ�க� த�ைம அ�ய�கா�க�
எ�� �றி� ெகா��வ�; நாம� த����ெகா��வா�க�. ஆனா�,
�மா��த� ப�ராண���� ஒ� ப��வ�ன� ெந�றிய�� நாம�
ேபா���ெகா�� ைவணவ�ைத� ப��ப��கி�றா�க�. ெபா�வாக�



ப�ராமண�க� ெவள�ய�� தி�ந�� பர�க� �சி, உ�திரா�க� அண��தா��

உ�ேள இராம ம�திரேம ஓ�வா�க�; ‘சிவாயநம’ எ���
ஐ�ெத��� ஓ�� ைசவ� ப�ராமணைன� காணேவ ��யா�. �ேராகித�
ெச��� �மா��த, வடம� ப�ராமண�க� த� �ல����ம��� �ேராகித�
ெச�வா�க�; ப�ராமண� அ�லாத ஏைனய �ல�க���� �ேராகித�
ெச�வதி�ைல. ப�ராமண� அ�லாதா���� �ேராகித� ெச�வத�ெகனேவ
ப�ராமண�க� தன�யாக உ�ளன�. ேகா���க���� �ேராகித� ெச���
ப�ராமண� ேவ� எ� �ல�தின���� �ேராகித� ெச���வழ�க� இ�ைல.
ேகாய�� அ��சக� ெதாழி��� உ�ைம�ைடயவ�க� ஆதிைசவ
அ�தண�க� அ�ல� ���க� ஆவா�க�. ஏைனய ப�ராமண� ப��வ�ன�
இவ�க�ட� உண�� கல��� இர�த� கல��� ெகா��வதி�ைல. ஆதி
ைசவ�� ேகா�திர�க� ��திர�க����, ஏைனய ப�ராமண��ேகா�திர
��திர�க����
ஆ��த ேவ�பா� உ��. சித�பர� தி��சி�ற�பல�தி�வழிபா� ெச���
ப�ராமண�க� (த��சித�க�) ஒ� தன��ப�ட வ��ப�ன�ஆவா�க�.
அவ�க� ேவ� எ�த� ப�ராமண�ட�� ெப� ெகா��க� வா�க�
ைவ���ெகா��வதி�ைல. ‘தி�ைல� ெப� எ�ைல தா�டா�’ எ�ப�
ஒ� பழெமாழி. அ� இ�றள�� உ�ைமயாக இ��� வ�கி�ற�. தி�ைல�
ப�ராமண� ஒ�வ� தைல��ைய ஐேரா�ப�ய �ைறய�� ெவ���
ெகா�டா��, ஊைர வ��� ெவள�ேயறி ேவ� ெதாழிைல ேம�ெகா�டா��,
த� ேகாய�� வழிபா�� உ�ைமைய இழ��வ��வா�. இ� ப�ராமண�க� த�
�ல�� நி�வாக�ைத� தாேம ேபசி ��� ெச�� ெகா��வ�; ந�தி
ம�ற�ைத நா�� ெச��வதி�ைல. இவ�க� தி�ைல நடராசைன
வழிப�பவ�க� ஆய��� தி�ைல� ேகாவ��தராச��� வழிபா��
அ��சைன�� ெச�வ�. பல த��சித�க� தம��� தி�மாலி� ெபயைர�
ெகா����பைத�� காணலா�. �மா��தைர�ேபால இவ�க� ச�கர
மட�க��� ஆ�ப�டவ�க� அ�ல�. ஒ� ���ப�தி� த�ைத���
ேகாய�� வழிபா��� உ�ைம���. அைத�ேபாலேவ தி�மண�ஆன
ஆ�ப��ைள��� அ� ��ைம ஏ�ப��வ���. அ�காரண�தா� எ��
வய�, ப�� வய� ஆ� �ழ�ைதக���� தி�மண� ���பைத ெவ�
கால� ைக�ெகா����தன�.

ப�ராமண� அ�லாத ைசவ� �ல�தின���� சிவத��ைச ெகா����
உ�ைம ஆதி ைசவ��ேக உ��. சில ப�ராமணர�லாத �ல�க�
ேதசிக�க� எ�ற �ல�தின�ட�� த��ைச ெப�கி�றன. இ� ேதசிக�க��
சில� ��� அண�வதி�ைல. சிவ� ேகாய��கள�� இவ�க� தி��பதிக�
பா�� ஓ�வா�களாக� பண�யா�றி வ�கி�றன�.

ப�ராமண� அ�லாத �ல�தின�� சில� வ �ர ைசவ மரப�� ஈ�ப���
த� உடலி� சிவலி�க� அண��� ெகா��கி�றன�. இ��ல�தின� �ப
அ�ப �ேராகித�க���� ப�ராமணைர அைழ�பதி�ைல; சிவலி�க�
அண��த ேதசிகைரேயா, ப�டார�கைளேயா, அ�றி� க�னட ெமாழி
ேப�� ஜ�கம பர�பைரய�னைரேயா அைழ�ப�. இலி�க� த��பவ�க�



இற�தவ�கள�� உட�கைள� �ைத�ப�; ப�ற� சமாதி �ைச ெச�வ�. சில
�ல�கள�� வ�சி�திரமான ப���க� உ��. தமிழக�தி�வட ப�திய��
கிராம� கண��� ெதாழிைல� ெச��வ�� க�ண �க�க���� நா��
வைக��� எ�ப�. சீ�க�ண �க�,
சர��� க�ண �க�, ைககா��� க�ண �க�, ம�றவழி� க�ண �க� எ�பன அ�
ப���க�. இவ��� சர��� க�ண �க� எ�பா� ைவணவமரைப�
சா��தவ�களாக� காண�ப�கி�றன�. இ� நா�� ப���க��
ஒ�ேறாெடா�� கல�பதி�ைல. ேவளாள�க�� பல ப���க�உ��.
அவ�க�� பல� ஊ� உண� ெகா��கி�றன�. பல �ல�தின� த�
நிைலய�� ேம�பா� உ�ற�டேன த�ைம ேவளாள� எ��
�றி�ெகா�வ����. ேவளாள�க�� கா�கா�த ேவளாள�, ெதா�ைட
ம�டல ேவளாள�, ெகா�� நா�� ேவளாள� என� சில ப���க�
இ��கி�றன. தி�ெந�ேவலி� ேகா�ைட� ப��ைளமா� எ�ெறா�
ேவளாள� வ���� உ��.

ேப� ெச��க�� ஆய�ர�தா� ெச��, ஐ���றா� ெச�� என�
ப���க� உ��. இ� �ல�தின���� ஊ� உ�பவ�க�உ��. ச�க
கால�தி� ைசவ� க�மியெரன��, ேசாழ� கால�தி�� ப�ற�� க�மாள�
என�� ெபய� ெப��� தமிழக�தி� சி�ப� கைல, க�டட� கைல, ெபா�
அண�கல�க� ெச��� கைல, உேலாக� கல�க� ெச��� கைல
ஆகியவ�றி� தன�� சிற��� தன���ைம�� ெகா�டா�வ�� வ��வ�
ப�ராமண�க� தன��ப�� வா��� வ�கி�றன�. அவ�க� ேவ� எ�த�
�ல��ட��, ப�ராமண�ட�� கல��க� ெகா��வதி�ைல. அவ�க����
ப�ராமண�க���� இைடேய உ�ைம� �ச�க� ஏ�ப�� ந�திம�ற�கள��
த������� ெச�றன எ�� ��வ�. வ��வ� ப�ராமண� த� �ல�திேலேய
�ேராகித�கைள நியமி���ெகா��கி�றன�; ப�ராமணைர� �ேராகித����
அைழ�பதி�ைல.

தமிழக�தி� பல �ல�தின�ைடேய ெப�க� ம�மண�ெச��
ெகா�ள�, ைக�ெப�க� ம�மண� ெச�� ெகா��த� ஆகிய பழ�க�க�
இ�பதா� ��றா��� ெதாட�க� வைரய��� அத� ப��� சில
ஆ��க� வைரய��� நிலவ� வ�தன. சாரதா ச�ட� நிைறேவ�ற�ப��
வைரய�� ேதவா�க� ெச��க� சி� �ழ�ைதக���� தி�மண� ெச��
வ�தன�; இ� வழ�க� ேகா���கள�ட�� காண�ப�ட�. ெப�க� வய�
வ�வத��� அவ�க��� மண� ���பதி� ப�ராமண��
க���க���மாக இ��தன�. இ�பதா� ��றா��ேலஅ�ைமய��
எ�லா� �ல�கள��� ‘ப�வ���� ��ப�ட மண�’ நி�� ேபா�வ��ட�.

ஆ�கிேலய� வர���� ப�ற� பைறய� எ�� ஒ��கி ைவ�க�ப�ட
�ல�தின��� வ��� கால� ேதா�றி��. அவ�க�� சில� கிறி�தவ�களாக
மத� மாறி� ச�க�தி� ேம�நிைல எ�தின�. சில�
ஆ�கிேலய���� பண�க� ெச�� ��நல� எ�தின�. ஆ�கிேலய�ட�
அவ�க�� ஆ�க� ‘ப�ல�’களாக��, சைமய�கார�களாக��,
சி�றா�களாக��, ைகயா�களாக��, ��ல��பவ�களாக��, ெப�க�



தாதி� ெப�களாக��, �ழ�ைதக���� பா� ெகா���� தாதிகளாக��,
வ �� ���களாக�� ேச��� ெபா�ளாதார உய�� ெப�றன�. ஆ�கிேலய�
இ�திய� ெப�க�ட� சில ேபா� ெந��கிய உற� ெகா�டதா�
அவ�க��� �ழ�ைதக� ப�ற�தன. அவ�க� �ல� ஆ�கிேலா-இ�திய�
எ�ற ஒ� �திய �லேம அைம��வ��ட�. ஆ�கிேலா-இ�திய�
ெவ�ைளய� அ�லராய��� ஆ�க�� ெப�க�� ஐேரா�ப�யைர�
ேபால� ச�ைடயண��� ஆ�கிலேம ேபசி வ�தன�. அதனா� அவ�க����
‘ச�ைட�கார�’ எ�� ஒ� ெபய�� ஏ�ப�ட�.

தமிழக����� தன�� சிற�ைப��, உலக� �கைழ�� ெப��� த�த�
அத� �ண�வைகக�தா�. ெநச�� ெதாழி� ச�க கால�தி�அ�ைவ
வாண�க�ட� வள��� வ�த�. அவ�க� யா� என� ெத�யவ��ைல. ேசாழ�
பா��ய� கால�தி�� அைத� ெதாட��� இ�ைறய நா�வைரய���
அ�ெதாழி� ைக�ேகாள�க� (ெச���த�க�) ைகய���, ேதவா�க�க�
ைகய��� ெசழி�ேதா�கி வ�கி�ற�. கிழ�கி�திய� க�ெபன�ய���ண�
ஏ��மதி� ெதாழி��� வள���யவ�க� இ�வ�� �ல�தின�தா�. ெநச��
ெதாழிலி� ஈ�ப������ ம�ைர, உைற��, ேகாய����, ேசல�,
சி�னாள�ப��, ஆரண�, கா�சி�ர� ஆகிய ஊ�கள�� இ�ெதாழிைல
நட�தி வ�பவ�க� ைக�ேகாள�தா�. க�கவ�� ஆரண�, கா�சி�ர�
ேசைலகைள� க�� அவ�றி� அழகி� ஈ�ப��� ெசா�கி� ேபாகாத
ெப�க� தமிழக�தி� ம��� அ��, இ�தியாவ�ேலேய இல� எனலா�.

வல�ைக-இட�ைக� �ச�க�

வல�ைக இட�ைக வ��ப�ன�ைடேய ஏ�ப����த �ச�
ப�ெதா�பதா� ��றா��� ெகாைலய��� ெகா�ைளய������த���.
அ��ச�க� அைன��� இ� வ��ப�ன�� அ�பவ���வ�த சில
உ�ைமகைள� ப�றியனவாகேவ எ����ளன. ெச�ைனய�� ச�
ஆ��சிபா�� கா��ெப� (Sir Archibald Compbell) எ�பவ� கவ�னராக�
பதவ� ஏ�ற ப�ற� வல�ைக - இட�ைக� ேபாரா�ட�க� நிக��தன.
இட�ைகய�ன� அைனவ�� ெதாழிலாள�க�; கிழ�கி�திய� க�ெபன���
அவ�க�ைடய வாண�க�தி� உதவ� வ�தவ�க�. வல�ைகய�ன�
எ�ப�ளேன� ைமதான�ைத� ���கி��� ேகா�ைட��� ெச�றேபா� த�
��� த�ப�ைட அ���� ெகா���, கர��கைள� ��கி�ெகா���,
மண�ய���� ெகா��� நட�தா�க�. அ�வா� ெச��வத�� ஏ�ெகனேவ
ஏ�ப����த ஓ� ஒ�ப�த� அவ�க�� இட�தரவ��ைல. எனேவ, அவ�க�
நட�ைதைய எதி��� இட�ைகய�ன� கவ�ன��� �ைறய���� ெகா�டன�.
எ�ப�ளேன� ைமதான� அைனவ���� ெபா�ெவ���, ஒ�வைரெயா�வ�
��தி�ெகா�� ெச��� உ�ைம ஏ�� கிைடயா� எ���அரசா�க�
ஆைண ப�ற�ப��த�.

தி�ெவா�றி��� ேகாய�� இட�ைக� ேத�ெப�மா� ெச��ய��
நி�வாக�தி� நைடெப�� வ�த�. அ� எ�லா� �ல�தின����
ெபா�வாக இ��த�. ஆனா�, வல�ைகய�ன� பைறயைர�ெகா��



இட�ைகய�னைர அ��க� ெசா�னா�க� எ�� ேத�ெப�மா� ெச��யா�
அரசா�க�தின�ட� �ைறய��டா�. இ�தைகய கலக�க� ஆ��ேதா��
நிக��� வ�தன. ஒ� �ைற சா�ேதா� ச����� அ�ைமய��ஒ� �ச�
ேந��ட�. அ��� ேகாய�லி� தி�வ�ழா நைடெப�ற�. அ�
தி�வ�ழாவ��ேபா� இட�ைகய�ன� ஐவ�ண�ப��� ெகா�கைள�
கய��கள�� ேகா��� ெத��கள�� ���ேக க��வத��உ�ைம
ெப�றி��தன�. ஆனா�, வல�ைகய�ன� ெவ�ண�ற� ெகா�ையம���தா�
க�� ைவ�கலா�. இட�ைகய�ன� வல�ைகய�ன��ேம� அரசா�க�தின�ட�
�ைறய���� ெகா�டன�. தி�வ�ழா�கள�� ேபா� ெத��கள�����ேக
எ�தவ�தமான ெகா�ைய�� க�ட��டா� எ�� அரசா�க�தி� க�டைள
ப�ற�த� (1790 ஏ�ர� 12). வல�ைக-இட�ைக� கலக� ஏகா�பரநாத�
ேகாய�லி�� நைடெப�ற�.

கா�சி�ர�தி� வடகைல ைவணவ���� ெத�கைல
ைவணவ���மிைடேய ேபாரா�ட�க� ேதா�றி, அவ�ைற இ�
க�சிய�ன�� அரசா�க�தி� த������ வ��டன�.

க�வ�

ஆ�கிேலய�� ஆ�சிய�னா� இ�திய நா���� ஏ�ப�டமாெப��
ந�ைமக� இர��: இ�தியா ஒ� நாடாக அைம�த� ஒ��; இ�திய ம�க�
ஆ�கில� பய�ல வா��� ஏ�ப�ட� ம�ெறா��.     வரலா�� நிக��சிகள��
காரணமாக� தமி�ெமாழிய�� ேப��
வழ�கி��, எ��� வழ�கி�� அ�ன�ய ெமாழி� ெசா�க�����கண�கி�
இட�ெப��வ��டன. ேப�� ெமாழி���, பய��சி ெமாழி��மிைடேயஆ��த
ேவ�பா�க� ஏ�ப�டன. எனேவ, க�வ� ���� ெதள�� ெபறாதவ�க�
தமி� இல�கிய�ைத�� இல�கண�ைத�� பய�ல இயலாதவ�களானா�க�.
ெபா�ம�க���� க�வ� க��� வா��� மிக�� �ைறவாக� காண�ப�ட�.
கிராம�கள�� சி�சி� ப�ள�� �ட�க� நைடெப�� வ�தன. தன��தன�
ஆசி�ய�க� அவ�ைற� தி�ைணகள�� ேம��, ெத�நைடகள��� நட�தி
வ�தன�. மாணவ�கள�� ெப�ேறா�க� ெகா���� சி� ஊதிய�, அரசா�க�
அள��த மான�ய�, ��ம�க� அள��த ேமைரக� ஆகியவ�ைற�ெகா��
ஆசி�ய�க� ப�ைழ�ைப நட�தி வ�தன�. மாணவ�க� அமாவாைசேதா��
‘��’ (வ���ைற) ெப�றன�. அத�காக அவ�க� அமாவாைச�� ��திய
நா� ‘வாவ�சி’ ஆசி�ய���� ெகா��வ�� ெகா��ப�. அஃத�றி�
சன��கிழைமகள�� மாணவ�க� எ� ��ைட, ந�ெல�ெண�, கா�கறிக�
�தலியவ�ைற�� ஆசி�ய���� ெகா��வ�� ெகா��ப���. �ர�டாசி
மாத�கள�� தசராவ�� ஒ�பதா� நா�, நவமிய�� ஆசி�ய�க� த�
மாணவ�க� க�ற வ��ைத, பா�� பா��, ஆ�� ஆ�ட�ஆகியவ�ைற
வ ��ேதா�� ��க���� கா��� ச�மான� ெப�வா�க�.

தி�ைண� ப�ள�கள�� ேச��� ப���� வா���ஒ� சில
உய��ல�தின��ேக கிைட�த�. ெதாழிலாள�க� த� ம�கைள
இளைமய�ேலேய த�த� �ல�ெதாழிலி� ஈ�ப��தி� பய��சியள���



வ�தன�. அ�வ�ைளஞ�க��� எ��� மணேம இ�லாம� ேபாய���.
தி�ைண�ப�ள�� பய��சி�� இர�டா��க���ேம� ந���பதி�ைல.
மாணவ�க� எ��ைத� க�ற�டேன தமிழி� உ�ள பல ந�தி��கைள��
சதக�கைள�� மன�பாட� ெச�வா�க�. அவ�க� க�ற க�வ�ய��வ��ேவா
ஆழேமா கிைடயா�. மாணவ�க� ெச��� ப�ைழக��� ஆசி�ய�க�
ெகா��த த�டைனக� மிக�� ெகா�ைமயானதாக இ��� வ�தன.
மாணவைன� ேகாத�ட�தி� மா��ய��ப��, அவ�க�ைடயவ�ர�கைள
ைவ�� மணலி� ேத��ப�� ஆசி�ய�க� ெகா��த த�டைனகள�� சில.
மாணவ�கைள� ��கி, அவ�க�ைடய இ� ைககைள�� �ல�தி� க��
அவ�கைள� ெதா�கவ��� அ��பத���தா� ேகாத�ட� மா��த� எ��
ெபய�. ப��� வாராத மாணவ�கள�� கா�கள�� மர�க�ைடக�
���வ��வா�க�. அவ�ைற எ���� ேதாள��
ைவ���ெகா�ேட நட�� ெச�லேவ���.

தமிழி� எ�த� ப��க� ெத��த ஒ� சிலேர ேம�ெகா��தமி�
��கைள� பய�ல �ைன�தன�. அவ�க�� ஒ��க ��கைள��, ேதா�திர
��கைள��, நிக��கைள�ேம ெப��பா�� க��வ�தன�. அவ�க�
�ராண�க�, ச�க இல�கிய� ஆகியவ�ைற� பய��� வா����
ெப�வதி�ைல. அவ�க� இல�கிய இல�கண ஆரா��சிய��� �கவ��ைல.
வ��ஞான�, வரலா�, த��வ�, உய�கண�த� ஆகிய �ைறகள��
மாணவ�க� பய��சி ெப�வதி�ைல; ஓைலகள�� எ�திய���தவ�ைற�
ப��� வ�தன�. ஓைலகள��ேம� எ��தாண�யா� எ�தி வ�தன�.
�த��த� சி�வ�கைள� ப�ள���ட�தி� ைவ�பதைன� ‘�வ� ���த�’
எ�ப�. எ��� பைனஓைலைய அழகாக வா�, ெதாைளய��� வ���
க��வ� அ� கால�தி� ஒ� கைலயாக� க�த�ப�ட�.

ஆ�கிேலய அர� நா��� க�வ� வள��சி�காக ஒ�தி�ட�
வ��த� (1854). அத�� ‘ஆ�கில� க�வ�� தி�ட�’ எ�� ெபய�.
மாவ�ட�கள�ெல�லா� தா�ெமாழி� பய��சி� ப�ள�க� திற�க��, க�வ�
வா��ைப� ெப��க��, மாகாண அரசா�க�தி� க�வ���ைறஒ��
அைம�க��, ெச�ைனய���, க�க�தாவ���, ப�பாய���
ப�கைல�கழக�க� ெதாட�க��, சாதி, மத ேவ�பா��றி எ�லா�
ப�ள�க���� அரசா�க�தி� ெபா�� உதவ� வழ�க��அ� தி�ட�தி�
வழிக� வ��க�ப�டன. ப�ள�கள�� கீ�வ���கள�� தமி��,
ேம�வ���கள�� ஆ�கில�� பய��சி ெமாழியா�க�ப�டன.

ெச�ைன அரசா�க�தி� க�வ�� �ைற ெதாட�க� ப�ட�; அத��
இய��ந� (Director of Public Instruction) ஒ�வ� நியமி�க�ப�டா�.
�த��த� இய��நராக நியமனமானவ� ச� அ�ப�நா� (Sir A.J.
Arbuthnot) எ�பவ�. அவ� ப�ற� ெச�ைன� கவ�னராக��, ெச�ைன,
க�க�தா� ப�கைல�கழக�கள�� உதவ�� தைலவராக�� (Vice Chancellor)
பண�யா�றினா�.

இ�திய அரசா�க�தி� 1857 ஆ� ஆ��� XXVII ஆ�



ச�ட�தி�கீ�� ெச�ைனய�� ப�கைல�கழக� ஒ�� நி�வ�ப�ட�.
ெசென� (Senate) எ�ற ஆ�சி� �� அத� நி�வாக�ைத நட�தி வ�த�.
ெதாட�க�தி� கைலக�, ச�ட�, ம���வ�, க�டட� ெபாறிய�ய�
ஆகியவ�றி� பய��சி��, ப�.ஏ. ப�ட��
அள��க�ப�டன (1857-8). அரசா�க உய�நிைல� ப�ள�யான�மாநில�
க���யாக உய��த�ப�ட�. ஆ�கில இல�கிய�, வ��ஞான�, வரலா�,
ெபா�ளாதார�, உளவ�ய�, ஒ��கவ�ய� ஆகிய �ைறகள�� ேபராசி�ய�க�
அம��த�ப�டன�. ெபாறிய�ய� க��� 1834ஆ� ஆ����, ம���வ�
க��� 1835ஆ� ஆ����, ஓவ�ய� கைல� ப�ள� 1850ஆ�ஆ����,
ெச�ைன� கிறி�தவ� க��� 1837ஆ� ஆ����, ப�ைசய�ப� க���
1841ஆ� ஆ���� ெதாட�க�ெப�றன.

தமிழக�தி� ெதாட�க� க�வ�� ப�ள�க� அைம�பதி� மி��த
ஊ�க� கா��யவ�க� கிறி�தவ� பாதி�க� ஆவ�. அவ�க����
ெச�ைன அரசா�க�� ெபா��தவ� வழ�கி��. ெப�க��ெகன� தன��
க�வ���ட�கைள நி�வ�ய�க�� கிறி�தவ� பாதி�கேளயாவ�. ெச�ைன
அரசா�க� �த� �த� 1866ஆ� ஆ��� ெப�க� ப�ள�கைள�
திற�க� ெதாட�கி��.

ஆ�கில� க�வ�� பய��சிய�னா� இ�திய ம�க���இ� வைகய��
ந�ைம ஏ�ப�ட�. �தலாவதாக, இ�திய எ�ைல��� அைடப��� கிட�த
அவ�க� ஆ�கில ெமாழி� பய��சிய�� �ல� ெவள� உலைக�� எ���
பா��கலானா�க�. ஐேரா�பாவ�� பதிென�டா� ��றா��� நைடெப�ற
ப�ெர��� �ர�சி��, அெம��க�� �த�தர� ேபாரா�ட�� சி�தைனைய�
கிளறிவ��டன. ப�ெர��� �ர�சியாள�க� எ��ப�ய ‘�த�தர�, சம��வ�,
சேகாதர��வ�’ எ�ற �ர� இ�திய�� இதய�தி�� �த�தர ேவ�ைகைய�
���வ��ட�. �ட� பழ�கவழ�க�க����, சாதி ந�திக����
க���ப��� கிட�த இ�திய� வ�ழி���� எ��தன�. அய�நா�டவராகிய
ஆ�கிேலய� த�ைம� தைளய��� ஒ��கி வ�தைத��, த� நா�ைட�
�ைறயா� வ�தைத�� இ�திய அறிஞ� பல� உணரலானா�க�. இ�திய நா�
��வ�� ஒேர நா� எ�ற ேப��ைம அவ�க�ைடய ெந�சி�
உதயமாய���.

இர�டாவதாக எைத�� அ�ப�ேய ந�ப�வ�டாம� ஆ��� சீ���கி�
பா��கேவ��� எ��� ஓ� உண��சி�� ப��த இ�திய�ட�
ஓ�கிவளரலாய���.
சமய�

கிறி�தவ� பாதி�க� ஆ�கிேலய அரசா�க�தி� ஆதரவ�� த� சமய
மா��� பண�ய�� வ��வ���பைட�தன�. அவ�க� இ�� சமய�ைத��
இ��� கட�ளைர�� இழி��� ேபசி வ�தன�. ைசவ ைவணவவாத
எதி�வாத�க��, ேவதா�த சி�தா�த� �ச�க�� ெப�கின. இ�
ேவ�பா�க� ஆ�கில� பய��றவ�க�� ெவ�� ப��ைளவ�ைளயா�டாக�
காண�ப�டன.



ெச�ைனய�� �த� அ����ட� 1711-� கிறி�தவ� பாதி�களா�
அைம�க�ப�ட�. அ� வ����ட�தின���� வ�வ�லிய ேவத �� �திய
ஏ�பா��� தமி�� பதி�� ஒ�� ெவள�யாய���. ‘மதரா�ெகஜ�’ எ���
ஒ� ப�தி�ைக��, ‘��ய�’ (Courier) எ��� ஒ� ப�தி�ைக��
அரசா�க� ெச�திகைள ஏ���ெகா�� ெவள�வ�தன. ெச�ைனய��
1820ஆ� ஆ����� ப�ற� ‘தி கவ��ெம�� ெகஜ�’, ‘தி மதரா�
ெகஜ�’, ‘தி ெம�ரா� ��ய�’ எ�� ��� ஆ�கில� ப�தி�ைகக�
ெவள�ய�ட�ப�டன. ‘இ��’ ப�தி�ைகய�� �த� பதி�� 1878 ெச�ட�ப�
20ஆ� நா� ெவள�வ�த�. ‘மதரா� ெமய��’ எ��� ஆ�கில�
ப�தி�ைகய�� �த� பதி�� 1878 �ச�ப� 14ஆ� நா� ெவள�வ�த�.
‘�ேதசமி�திர�’ எ��� தமி� நாேள� 1880-� ெதாட�க�ப�ட�. இைவ
ய�றி ேவ� சில ஏ�க�� ெச�தி�தா�க�� ெவள�வ�தன. அ��� ெபாறி
அறிவ�� எ�ைலைய வ��வைடய� ெச�த�.

வட இ�தியாவ�� ராஜா ரா�ேமாக�ரா�, ேதேவ�திர நா� தா��,
ேகசவச�திர ெச�, தயான�த சர�வதி, இராமகி��ண பரமஹ�ச�
ஆகிேயா� இ�� சமய� ேகா�பா�கள�� பல அ��பைடயான �ர�சிகரமான
தி��த�க� ெச�தன�. இராமகி��ண�� தைலைம மாணா�கரான �வாமி
வ�ேவகான�த� த� ��வ�� ெகா�ைககைள�� ேவதா�த� க���கைள��
உலகறிய ஓதிவ�தா�. ஆ�கில�தி� ப�. ஏ. ப�ட� ெப�றஇவ� �ற�
��� ேவதா�த சமய�����, ம�கள�� அரசிய� வ�ழி�����ஆ�றிய
பண�ய�� மதி�ைப அளவ�ட ��யா�. நாளைடவ�� இராமகி��ண� ேபரா�
ஒ� மட� ெதாட�க�ப�ட�. அ� இ�தியா ��வதி��, உலகி� பல
இட�கள��� கிைள மட�க� ெதாட�கி� சமய� பண���, க�வ� வள��சி,
ம���வ உதவ� ேபா�ற ம�க� ெதா��கைள�� ெச�� வ�கி�ற�.
வட�ேக இராமகி��ண� வா��தி��த அேத கால�தி� தமிழக�தி�
இராமலி�க அ�க� ேதா�றி� சமய� �ைறய��� ச�க��ைறய��� பல
�ர�சிகரமான மா�த�கைள� ெச�தா�. தமி� இல�கிய����� �திய
தி��ப�க� ெகா���� பல �திய பைட��கைள�� உதவ�னா�. வரலா��
ஆசி�ய�க� எ�காரண�தாேலா இ�வைரய�� இராமலி�க அ�களா��
சீ�ய ெதா��கைள� த�ர ஆராயாம� �ற�கண��� வ���ளன�. அ�க�
சமய வழ�கி� ஏ�ப����த பல த�ய சட��கைள��, மர�கைள��அறேவ
ஒழி�க �ய�றா�. �ராண�கைள�� சா�திர�கைள�� ெவ�� க�பைனக�
எ���, அைவ அறி� வள��சி�� இட�ப�ட தைளக� எ����றி�
‘கைல�ைர�த க�பைனேய நிைலெயன� ெகா�டா�� க����
பழ�கெம�லா� ம����ேபாக’ எ�� அவ�றி�ேம� த� ெவ��ைப�
ெகா��னா�. சமய�க� அைன��� ஒேர உ�ைமையேய வ�����கி�றன
ெவ���, அைவ ெம��ண��� பாைதய�� ஏ��வ���� பல ப�களா��
எ��� அவ� வ�ள�கினா�. இ� ெகா�ைகய�� அ��பைடய��அவ�,
‘சமரச ��த ச�மா��க ச�க�’ எ��� இய�க� ஒ�ைற� ேதா��வ��தா�
(1865). சமரச ச�மா��க� எ��� ஒ��பா��� ெகா�ைக
தி�ம�திர�திேலேய காண�ப�கி�ற�. அைத� தா�மானவ��
வ�ள�கிய���கி�றா�. அைத ஓ� இய�கமாகேவ அைம�தவ�இராமலி�க



அ�களா� ஆவா�. ேகாய�� வழிபா��� அவ� ெச���ள ெப�� �ர�சி
ஒ�றிைன�ேபா� உலகி� இ�வைரய�� யா�ேம ெச�ததி�ைல.
ெத�னா��கா�� மாவ�ட�தி� வட�� எ��� இட�தி�அவ�
ஞானசைப ஒ�ைற அைம�தா� (1872). அதி� வ�ள�� ஒ�ைறஏ�றி
ைவ�� அத� ��� ஒள� வ�திகள��ப� இைழ�க�ப�ட க�ணா�ஒ�ைற
நி��தினா�. இ� க�ணா�ய�� அகல� 120 ெச.ம�., உயர� 180 ெச.ம�.
க�ணா�ைய ஏ�வைக� திைரகளா� மைற�தா�. க�ணா���அ���
உ�ள� கல�� நிற�திைர; அைத ய��� ஒ������ஒ�றாக ெவ�ைம,
ெபா�ைம, சிவ��, ப�ைச, ந�ல�, க��� ஆகிய வ�ண�க�ெகா�ட
திைரகைள� ெதா�கவ��டா�. க���� திைரய�� ெதாட�கி ஏ�
திைரகைள�� ஒ�ெவா�றாக வ�ல�கினா� வ�ள�கி� ‘ேசாதி’ பளபளெவ��
க����� ெத���. உய��க� ஏ�வைகயான மைற����
உ�ப���ளனெவ���, திைர மைற�ெப�லா� த����வ��மாய��
அ��ெப��ேசாதியான இைறவ� கா�சியள��பா� எ���
த��வ�ைத�� ஞான சைபய�� அைம�பான� வ�ள�கி�கா����. ஆ��
ேதா�� ைத மாத� �சநா� அ�� இ�த ஏ� திைரகைள��

வ�ல�கி, ேசாதி த�சன� கா�ட�ப�� வ�கி�ற�. அ�களா� ேநா�க��
மிக� ெகா�ய ேநா� பசிேநா� எ�� உண���, சாதி, �ல�, சமய� ஆகிய
ேவ�பா�கைள� க�தாம� ஏைழகள�� பசி�� உண� அள��பத�காக
வட��� ���சாைல ஒ�� நி�வ�னா� (1867). அ��அவ� ஏ�றிய
அ��� இ��� எ���ெகா�ேட இ��கிற�. பல ��றா��களாக�
தமிழக�தி� ப�ராமண��� ம��ேம அ�னதான ஏ�பா�க�
ெச�ய�ப����தன எ�ப��, ெப�� ெதாைகய�� ஏைழ எள�யவ�
அைனவ�� உ�� பசியா�� ஏ�பா�ைட� ெச�தவ� �த��த�
அ�களா� தா� எ�ப�� இ��� �றி�ப�ட�த�கன. உலகி�உய��க���
உ�� எ�லா ஊ�கைள�� தவ���பேத ஒ�வ� ேம�ெகா�ள ேவ��ய
கடைமயாக இ��கேவ��ெம���, அ�த ேநா�ைப� தவறாம�
ேம�ெகா�� ஒ��வா� இற�ைப�� ெவ�லலா� எ���அவ� எ����
�றிவ�தா�. ‘ெகா�லாைம ேம�ெகா�� ஒ��வா� வா�நா�ேம�
ெச�லா� உய��உ��� ���’ எ��� தி���ற� கா��ய உ�ைமைய
அவ� ஓயாம� வ����தி வ�தா�. அவேர வா�ய பய�ைர�
க�டேபாெத�லா� வா�யவ�. எனேவ, உய��கள�ட��� கா���அ�ப��
மிக உய�நிைலைய எ��ய���தா�. இராமலி�க அ�களா� ெத�னா��கா��
மாவ�ட�தி� சித�பர���� அ�ைமய�� உ�ள ம���� (1823
அ�ேடாப� 5ஆ� நா�) க�ண �க� �ல�தி� ப�ற�தா�. அவ�ைடய இளைம
ெச�ைனய�� கழி�த�. அவ� ‘ம��ைற க�ட வாசக�’ எ��� அழகிய
உைரநைட �� ஒ�ைற 1854-� எ�தி ெவள�ய��டா�. அ�ேபா�அவைர�
பல அறிஞ� ���தன�. அவ�க�� தைலயாயவ� ெச�ைன மாநில�
க���ய�� தமி�� ேபராசி�யரா� இ��த ெதா��� ேவலா�த �தலியா�
ஆவா�. இவ� அ�களா�ட� ெந��கிய அ�� ��� அவ� எ�தி வ�த
பாட�கைள� ெதா���� ‘தி�வ��பா’ எ��� ெபய�� ஒ�ைற
ெவள�ய��டா�. அ� �� ஆ� தி��ைறகளாக வ��க�ப���ள�. �த�
நா�� தி��ைறக� 1867-� ெவள�வ�தன. இராமலி�க அ�களா� பதினா�



ஆ��க� (1858-1874) க���ழி எ��� சி���� த�கிய���தா�.
அ�ேபா�தா� ‘அ��ெப�� ேசாதி அகவ�’ எ��� அவ�ைடய பாட�
இய�ற�ப�ட�. அ� 1596 அ�களா� ஆன�; ஆசி�ய�பாவா�
இய�ற�ப�ட�.

ப�ெதா�பதா� ��றா��� இல�கிய� பைட��கள�� ஈ�ைணய��
மிக உய��த நிைலய�� நி�� ஒள��பவ�

வட�� இராமலி�க அ�களா�. அவ�ைடய பாட�க�
ெந�ைச����வன; இன�ய ����� ெசா�களா� யா�க�ப�டன. இ�
பாட�க� ஒ�ெவா�றி�� அ���, ெநகி��சி��, இ�ப� கசி��,
ெம��ைம ஒள��� த��ப� வழிவைத� காணலா�. ெசா�ேகா��,
ெசா�ல���, ப�வைக ெம��பா�க�, இைச வ�ண� ஆகியைவஇ�
பாட�கள�� சிற��க�; பல கீ��தைனகைள�� பா���ளா�. அக��ைற
யைம�த இ�கிதமாைல எ��� �� �லவ�கள�� இல�கணஇல�கிய
அறி��� ஒ� க�டைள� க�லாக அைம���ள�. ‘அ��ெப��ேசாதி
அகவ�’ எ��� பாட� அவ�ைடய ெம��ண�� அ�பவ�கைள
வ�ள��கி�ற�. இராமலி�க அ�களா� கால�திேலேய வா��தி���,
அவ�ேம� ஆய�ர�கண�கான கீ��தைனகைள� பா�யவ� காரண�ப���
க�தசாமி� ப��ைள எ�பவ�. அவ� ந�ல இைச� �லைம வா��தவ�.

வட���� அ�ைமய�� ேம�����ப� அ�ல� சி�தி வளாக�
எ��� சி���� 1874ஆ� ஆ�� ைத மாத� �சநா�அ�� (1874
ஜனவ� 30) ஒ� ��ைச��� �ைழ�� தாள���� ெகா�டா�. ம����
அவ� ெவள�ய�� வ�தைத யா�� காணவ��ைல எ�� அவ� கால�தி�
ெத�னா��கா�� மாவ�ட� கெல�டராக இ��த கா����� (J.H.Garstin,
I.C.S.) எ�ற ஆ�கிேலய� ��கி�றா�. ‘��ற� �தி�த��ைக���
ேநா�றலி� ஆ�ற� தைல�ப�ட வ���’ எ�� தி�வ��வ��, ‘எ�கி�ற
த�ய�� க��ர�ைத ெயா�க� ெபாழிகி�ற இ��ட� ேபா�அ�பர�ேத’
எ�� தி��ல��, ‘சி�த� நி�வ�க�ப�; ேச��தா� உட� த�ப� ைவ�த
க��ர�ேபா� வய��� பராபரேம’ எ�� தா�மானவ�� வ��த
இல�கண���� ஏ�ப இராமலி�க அ�களா�த� உட� ஒள� உடலாக மாற
இைறெயாள�ய�� கல��வ��டா� எ�ப�.

சாதி, சமய, �ல, ேகா�திர ேவ�பா�கைள��, சமய� �ச�கைள��,
க���� பழ�க�கைள�� கைள�ெதறிய ��ப�டத�காக� சில
சமயவாதிக� அவைர ெவ���� ��றி வ�த���. தமிழக�தி�
�த��த� ‘க�ைணய�லா ஆ�சி க�கி ஒழிக’ எ��� �ரைல எ��ப�யவ�
அ�களா�தா�.

தமி� இல�கிய�

ஆ�கிேலய�� திறைமயான ஆ�சிய��கீ� நா���அைமதி



நிலவ���; கலக�க� ஓ��தன. இைட��க� இ�றி� ��ம�க�த�த�
ெதாழிலி� ஈ�ப�� வ�தா�க�. தமி�� �லவ�க� பல� ேதா�றி�
தமிைழ வள��தா�க�. எ��வத��� காகித��, ��க�ெவள�ய�ட அ���
ெபாறி�� கிைட�த ப�ற� தமி� �லாசி�ய�� பண�ய�����ேன�ற�
காண�ப�ட�. ஆ�கில ெமாழி�பய��சி ஏ�ப�ட ப��� தமி� இல�கிய�
பைட��கள�� பல ��ைமக� �ைழ�தன. உைரநைட �திய வ�வ��
உ�வாய���. ஏ�ெகனேவ சில�பதிகார�தி�� உைரகள���உைரநைட
ைகயாள�ப�� வ�ததாய��� ப�ெதா�பதா� ��றா���எ��த உைர,
கால�ைத� த�வ� எ��ததா��. இராமலி�க அ�களா�, ஆ��க நாவல�,
தியாகராச� ெச��யா� �தலிேயா� உைரநைடைய� ெதாட�கி ைவ�தன�.
பழ�கால உைரயான� ந��ட ெசா�ெறாட�களா� ஆ�க�ப����த�.
ஐேரா�ப�ய� வ�ைக��� ப��� உைரக� சி�சி� ெசா�ெறாட�கள�னா�
அைமயலாய�ன. ஒ� ெதாட���� அ��தத��� இைடேய இைடெவள�
வ��வ��, ������ள�, கா���ள�, அைர���ள�, ��கா���ள�,
ேம�ேகா� ��ள�க� ஆகியவ�ைற அைம�ப�� பழ�க����வ�தன.
உைர பல ப�திகளாக�� எ�த�ப�ட�. ேவதநாயக� ப��ைள எ�திய
‘ப�ரதாப �தலியா� ச��திர��’, இராச� ஐய�� ‘கமலா�பா� ச��திர��’
ப��கால�தி� எழவ���த ����கண�கான தமி� நாவ�க���
வழிவ���� ெகா��தன. இைவய�றி வ�. ேகா. ��யநாராயணசா�தி�
எ�திய ‘மதிவாண�’, மாதவ�யா எ�திய ‘ப�மாவதி’, சரவண� ப��ைள
எ�திய ‘ேமாகனா�கி’ ஆகியைவ�� ப�ெதா�பதா� ��றா���
பைட��களா�. இல�கிய� பய�லாத ெபா�ம�க��ெகன� பலஉைரநைட
��க� எ��தன. மகாபாரத�, இராமாயண�, பாகவத�, வ��கிரமாதி�த�
கைத, ப�ன�ர�� ம�தி� கைத, அரப�� கைதக� ஆகியைவம�க� ேப��
எள�ய நைடய�� எ�த�ப�டன.

ெச��� நைடய�� தல�ராண�க� பல ெவள�யாய�ன. தி�சி�ர�
ம�னா�சி��தர� ப��ைள அவ�க� மாெப�� �லவராக� ெப�� �லவ�க�
ேபா�ற வா��தவ�. அவ� பல தல�ராண�க� இய�றினா�. வ���
ேதவராச�ப��ைள ‘�ேசேலாபா�கியான�’ எ��� �ைல ெந��
ெநகி�வ���� ெத��தமிழி� பா�னா�. கி��ணப��ைளஎ�ற கிறி�தவ�
�லவ� கிறி�தவ சமய� காவ�ய� ஒ�ைற� பா�னா�. இ�காவ�ய�ஜா�
ப�ய� (John Bunyan) எ�ற ஆ�கில ஆசி�ய� எ�திய ‘வா��ைக�
பயண�ய�� ேபா��’ (Pilgrim’s Progress)

எ��� �ைல� த�வ� எ��த�. இத� ெபய� ‘இர�சண�யயா�தி�க�’
எ�ப�. கி��ணப��ைள க�பன�� இல�கிய �ைறகைள� ைகயா��
ெவ�றி ெப�றி��கி�றா�. ேதவார� பாட�கள�� சாைய��, ஆ�வா�க�
பாட�கள�� அைம��� இவ� பாட�கள�� காணலா�. மா�ர� ேவதநாயக�
ப��ைள யவ�க� பல சமரச� கீ��தைனகைள��, ந�திெநறி� பாட�கைள��
ப�ேவ� இைசயைம��கள�� பா���ளா�. இ��� அவ� பாட�க�
இைசயர�க�கள��� வாெனாலிய��� பாட�ப�� வ�கி�றன.

ெமாழி ஆரா��சி



கா��ெவ� (Robert Caldwell) எ�ற கிறி�தவ� பாதி�யா�
அய�லா�� நா��லி��� இ�தியா���� சமய� பண� ெச�ய வ�தவ�.
திராவ�ட ெமாழிக� அவ�ைடய க��ைத� கவ��தன. அ� ெமாழிகைள
ந�� ஆரா��� அவ���� ஒ�ப�ல�கண� ஒ�� எ�தினா�. அவ�
கா��ய வழிைய� ப��ப�றிேய ப�� வ�த ெமாழி ஆரா��சியாள�
அைனவ�� ெச���ளன�. வ���ேலா எ�பவ� தமிழி� மிக�
ெப�யெதா� தமி�-ஆ�கில அகராதி இய�றி��ளா�. யா��பாண���
கதிைரேவ� ப��ைள�� தமி�-தமி� அகராதி ஒ�� இய�றி ெவள�ய��டா�.

தமி�ெமாழி��� ேபா�ைபய� ெச�த மாெப�� பண�ைய� தமிழ�
எ��ேம மறவா�க�. அவ� தி���ற�, நால�யா�, தி�வாசக�ஆகிய
��கைள ஆ�கில�தி� ெமாழிெபய��தி��கி�றா�. தமிழி�
வளைமைய��, ெப�ைமைய�� ஆ�கில உலக���� எ����கா��ய
சிற�� அவைரேய சா��. அவ� கிறி�தவ� ஆதலினா��, ைசவசி�தா�த
��க���கைள ந�� ஆ��� அறியாதவ� ஆதலினா��அவ�ைடய
தி�வாசக ெமாழிெபய��ப�� சி�சில இட�கள�� க���� ப�ற��சிக�
காண�ப�கி�றன. த� க�லைறய��ேம� தா� ஒ� ‘தமி� மாணவ�’
எ��� ெச�திைய� ெபாறி��மா� வ�ைழ�தாரா�; அவ���� தமிழி�
அ�வள� ஆ��த ப�� இ��த�. ேபா�ைபய� தமிழி� மாணவ���
இல�கண�� ஐ. சி. எ�. பய��சி ெப��வ�த ஆ�கிேலயமாணவ�க���
தமி��பாட� ��தக�க�� இய�றி��ளா�.

இல�ைகய�� யா��பாண��� ப�ற�த சில �லவ�க�அ�ய ��க�
இய�றி��ளன�. வ��வநாத சா�தி�யா� வ�ண� �றவ�சி, ந�லமைல�
�றவ�சி ஆகியவ�ைற� திற�பட� பா���ளா�. இ�ெபா��பட�
(சிேலைடயாக�) பா�வதி�இவ� ஆ�ற� வா��தவ�. சி. ைவ. தாேமாதர�
ப��ைள எ�பவ�
ெதா�கா�ப�ய�, வ �ரேசாழிய�, இைறயனா� அக�ெபா��, இல�கண
வ�ள�க�ைர ஆகிய இல�கண ��கைள��, கலி�ெதாைக, தண�ைக�
�ராண�, �ளாமண� ஆகிய இல�கிய ��கைள�� பதி�ப��தா�. கணபதி
ஐய� எ�பவ� அதி�பாவதி நாடக�, அப�ம�� நாடக�, அல�கார�பாவதி
நாடக�, மைலயக�தி நாடக� �தலிய நாடக�கைள இய�றி��ளா�.

ப�ெதா�பதா� ��றா��� தமிழக�தி� சிற�த நாடக�க� ஏ��
ெவள�வரவ��ைல. பாமர ம�க��ெகன� பாரத�, இராமாயண�, பாகவத�
ஆகியவ�றிலி��� எ��க�ப�ட கைதக��, அ��ச�திர� கைத��
கிராம��ற�கள�� ெத�����களாக ந���� கா�ட�ப�டன. இ�
���க�, கிராம�தி� ெபா� இட�கள���, அ�ம� ேகாய��கள������
இர� ��வ��, ெபா�� வ��யவ��ய நைடெப�வ���. நா����ற�கள��
ெத���� ���க�� நைடெப�� வ�தன.

தி�வ�ய ஞான சைப



ம�க� இதய�கள�� ேத�கி� த���ப��� ���கி� கிட�த ஆ�மிக
உண��சி��, த��வ ஆரா��சிய�� ஏ�ப�ட ேவ�ைக��, பழ�
க���கள�� �திய உ�ைமகைள நா�� ���ண��சி�� தி�வ�ய ஞான
சைபய�னா� (Thesophical Society) ெவள��ப��த�ப�டன. இ� சைபைய
அைம�தவ�க� ப�ளாவ��கி அ�ைமயா��, ஆ�கா� எ�பவ��ஆவ�.
இ� �த��த� அெம��காவ�� ேதா��வ��க�ப�ட�. ப�ற� இ�
அைடயா�றி� ெத�கைர�� மா�ற�ப�ட�. டா�ட� அ�ன��ெபச��
அ�ைமயா� இ� சைபய�� நி�வாக�தி� ப�� ெகா�� ஐ�பதா��க�
இத� தைலவராக� பண�யா�றினா�. ெச�ைனய�� பல ேபரறிஞ�க� தி�வ�ய
ஞான சைபய�� உ��ப�னரானா�க�. ேவத�, உபநிடத�க�, பகவ� கீைத
ேபா�ற வடெமாழி� சமய ��கைள� பய��வ��, வழ�க��மைற��வ�த
அவ�ைற ம���� வ�ள�கி ம�க� அைனவ�� அறி�மா� ெச�வ�� இ�
சைபய�� ேநா�கமா��. இ�சைப சமரச ேநா�க� ெகா�ட�. ெப��பா��
ப�ராமணேர இ� சைபய�� ேச��தன�. ப�ராமண�க� ம���ஓதிவ�த
ேவத�கைள�� ம�திர�கைள�� ஏைனய சில இ���க��கிறி�தவ�க��,
��லி�க��, பா�சிக�� ஒ��ேக இைண�� அம���ஓ�� வைகய��
பழ� மர�கைள மா�றிய ெப�ைம அ�ன��ெபச��அ�ைமயா�ைடயதா��.
ஆனா�, இ��வைர தமி�� சமய��க� இ�
சைபேயா�� கவன�தி�� வரவ��ைல.

ப�ச�

தமிழக�தி� 1876-78ஆ� ஆ��கள�� மாெப�� ப�ச�ஒ��
ேதா�றி இல�ச�கண�கான ம�கள�� உய�ைர� ���த�. இதைன� தா�-
�வர ஆ��� க��� எ�� �றி�ப��வா�க�. இ� க��ப�னா�
அதிகமான உய���ேசத� வட ஆ��கா�� மாவ�ட�தி�தா� ஏ�ப�ட�.
அ� வ�ட�� ம�க� இ��� அைத� ேபசி�ெகா��வ���. உ�ண
உணவ��ைமயா��, உ��� கிைட�காைமய�னா�� ��க� ெவ��கா���
கீைரவைககைள ேவகைவ��� தி�றா�க� எ���, சில� கள�ம�
உ��ைடகைள�� தி�� உய�� �ற�தா�க� எ��� அ�மாவ�ட�தி�
ெச�திக� இ��� நடமா�கி�றன. அரசின� ப�ச நிவாரணேவைலகைள
���ரமாக எ���� ெச�தா�க�. பல ெச�வ�த�க� ஏைழ ம�க���
நாேடா�� ஆய�ர�கண�கி� உணவள��� வ�தா�க�. ெச�ைனய���,
வடஆ��கா�, ெச�க�ப�� மாவ�ட�கள��� க�சி� ெதா��க�
நட�த�ப�டன. ப�ச நிவாரண� பண�க�� ஒ�றாக� ப�கி�கா�
கா�வாய�� ஒ� ப�தி ெவ�ட�ப�ட�. ��ம�க� ஆய�ர� கண�கி�
��ெபய��� அைலயலானா�க�.

சி�திரவைத

கிராம�கள�� வ� ெகா��க ��யாதவ�கைள வ� த���
அதிகா�க�� சில� சி�திரவைத ெச�தன�. சிலைர� ெதா��க�ைடய��
மா�� வா��வா�க�. சில��� அ�ணா�தா� ேபா�வா�க�. ஒ�
பலைகய�� தைல�� ைகக�� ம��� �ைழ�மா� ெதாைளக� ெச��



அதி� வ�ெகாடாதவைர மா�� ைவ��வ��வத��� ெதா��க�ைட
மா��த� எ�� ெபா��. அ�ணா�தா� எ�ற த�டைன வ�தி�க�ப�ட
வ�க� �ன��� நி�பா�க�. அவ�க�ைடய ைகக� கா�க�ட�ேச����
க�ட�ப��; ��கி�ேம� பாறா�க� ஒ�� ஏ�ற�ப��. இ� ேகால�தி�
அவ�க� ேவ�� ெவய�லி� நி��த�ப�வ�. ேம��, வ�
ெகாடாதவ�க���� கைசய�க� ெகா��ப����. ெச�ைன
அரசா�க���� இ� சி�திரவைதகைள�ப�றி ஏராளமான �ைறய��க�
வ�தன. அரசா�க� சி�திரவைத வ�சாரைண� �� (1854) ஒ�� அைம�த�.
அத� ப���ைரகள�� பயனா�� கிராம அதிகா�கள�டமி���வ�ெகாடா�
��ற����� த�டைனயள���� அதிகார� பறி�க�ப�ட�.
�ைற�க�

ெச�ைனய�� இ�ேபா��ள �ைற�கமான� 1876-81ஆ�
ஆ��கள�� க�ட�ப�ட�. அத� ஆழ� 37 அ�. பர�� 200 ஏ�க�.
பகலி��, இரவ��� எ�ேபா�� க�ப�க� உ�ேள �ைழ�மா�இ�
ெசய�ைக� �ைற�க� அைம�க�ப�ட�.

ம�க�ெதாைக� கண�ெக���

�த��த� ெச�ைனய��தா� ம�க�ெதாைக கண�கிட� ப�ட�
(1871). ப�ற� இ� ஏைனய இட�க���� வ�����த�ப�ட�.

அய�நா� ெச�ற இ�திய�க�

ப�ச�தினா�� ஏ�ைமய�னா�� வா�ய தமிழ� ஆய�ர�கண�கி�
ெத�னா�ப���க நா�க����, இல�ைக���, ப�ஜி�தலான கிழ�கி�திய�
த��க���� ெதாழி� ெச�� ப�ைழ�க� ெச�றா�க�. அ�நா�கள��
ேதய�ைல, கா�ப�, இர�ப�� ேதா�ட�கள��� �ர�க�கள���இவ�க�
�லிகளாக� ேச��தன�. அ� ேதா�ட�க�, �ர�க�க�ஆகியவ�றி�
�தலாள�க��� ஆ� ப����� ெகா��தவ�க���� தர�
ெகா��க�ப�ட�. �லிகளாக� ேச��த தமிழ���� ெபா���, ெபா���,
�மி�� கிைட��ெம���, அவ�க� ��கிய கால�தி� ெப�ய
ெச�வ�த�களாகி வ�டலா� எ��� தரக�க� இ�ைச கா��அவ�கைள
ஏமா�றினா�க�. இ�திய� �லிக� ெச�ற வ�ட�திெல�லா�வ�ல��கள���
இழிவாக��, அ�ைமகைளவ�ட� ெகா�ைமயாக�� நட�த�ப�டன�.
ெத�னா�ப���க அரசா�க� அவ�கைள� ‘கா��மிரா��களானஇ�த
ஆசிய நா�� ம�க�, இ�தியாவ�� அநாக�க� ��க�’ எ��
ஆவண�கள�� பதி�ெச�த�. த� நா��ேலேய ஆ�கிேலய���
அ�ைமகளாக இ��த இ�திய�க�, அய�நா��� அவதி���ளான
அவ�க�ைடய சேகாத�க��� ஓ� உதவ��� ெச�ய ��யாம�தவ��தன�.

இ�திய ேதசிய� கா�கிர�

ஆ�கில� க�வ�ய�னா� வ�ழி���ட இ�திய� த� நா�ைட



ஆ�கிேலய�� தைளய�ன���� வ��வ��பத�கான �ய�சிகைள
ேம�ெகா�ளலாய�ன�. ப����� ஆ�சி�� உ�ப����த
அெம��காவான� ேபாரா�� �த�தர� ெப�ற�. ப����ஷா� கனடா,
ஆ�திேரலியா �தலிய ��ேய�ற நா�க���� வ��தைலவழ�கின�. இ�
நிக��சிக� யா�� இ�திய�� �த�தரேவ�ைகைய� ���வ��டன.
க�க�தாவ�� இ�திய ேதசிய�
கா�கிர� நி�வன� ேதா��வ��க�ப�ட� (1885). ெதாட�க�தி�அதி�
எ�ப� உ��ப�னேர ேச��தி��தன�. அத� ��ட� ஒ��ெச�ைனய��
நைடெப�ற�. அதி� ராஜா ச� �. மாதவரா�, வ�சயராகவா�சா�யா�, ஜி.
��ப�ரமண�ய ஐய�, ப�. ர�ைகய நா��, ப�. அந�தாசா��, வ�சய நகர��
மகாராசா, ச� ஆந�த கஜபதி ஆகிய தைலவ�க� கல�� ெகா�டன�.
ப�ைசய�ப� க��� �த�வ� ஜா� ஆத� (John Adam), �க�ெப�ற
வழ�கறிஞராக இ��தவரான ஜா� ��� நா��ட� (John Bruce Norton)
எ�பா�� மக� எ��லி நா��ட� (Eardley Norton) எ�ற இ�
ஐேரா�ப�ய�� அ� கா�கிர� நடவ��ைககள�� ப�� ெகா�டன�.
ெச�ைன� கவ�னராக இ��தவரான கான�மாரா ப�ர� (Lord Connemara,
1886-90) கா�கிர� தைலவ�க���� ேதா�ட வ����ஒ�� ைவ��
உபச��தா�.

ப�ெதா�பதா� ��றா��� இ�திவைரய�� இ�தியஅரசியலி�
இ�திய��� ேம�ேம�� உ�ைமக� வழ�க ேவ��ெம���, ‘சிவ��
ச�வ ��’ பண�ய�� ேம�� பல இ�திய�க� அம��த�படேவ��� எ���
ஆ�கிேலய அர��� வ��ண�ப����ெகா��வேத கா�கிர� நி�வன�தி�
��ேநா�கமாக இ���வ�த�. இ�திய�� சில� கா�கிரஸி��ய�சிக���
அைணய��� வ�தன�. ��லி�க� கா�கிர�ட� ஒ��ைழ�காம� ‘��லி�
��’ எ�� தம�ெகன ஒ� நி�வன�ைத அைம���ெகா�டன�.
ஆ�கிேலய� ெவள��பைடயாகேவ ��லி�க� சா�ப�� த�ஆதரைவ�
கா��வ�தன�.

இ�பதா� ��றா��� தமிழக�
ேம�ேகா� ��க�

தமி� இல�கிய�
1. க�பராமாயண�
2. கலி�க���பரண�
3. கா�சி��ராண�
4. ச�க இல�கிய�
(அ) எ���ெதாைக ��க�
(ஆ) ப���பா��
(இ) பதிென�கீ��கண�� ��க�



(ஈ) ெதா�கா�ப�ய�
5. சில�பதிகார�
6. சீவகசி�தாமண�
7. ைசவ� தி��ைறக�
8. தி�வ�ைளயாட��ராண� (பர�ேசாதி �ன�வ�)
9. தா�மானவ� பாட�க�
10, தி�ம�திர�
11. தி�வ��பா
12. ந�தி� கல�பக�
13. நாலாய�ர� தி�வ�ய� ப�ரப�த�
14. ப�ன�� தி��ைற வரலா�, பாக� 1, 2

(அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக ெவள�ய��)
15. பா���ேகாைவ
16. ெப�ய �ராண�
17. ெப��கைத
18. மண�ேமகைல
19. �வ�லா
20. வ��லி���ரா� பாரத�
21. வ �ரேசாழிய�

க�ெவ��க�
1. Pallavar - Sepp?dugal Muppatu (Tamil Varal?rru Kalagam)
ப�லவ� ெச�ேப�க� ��ப� (தமி� வரலா��� கழக�).

2. Pandyar Sepp?dugal Pattu (Tamil Varalarru Kalagam)
பா��ய� ெச�ேப�க� ப�� (தமி� வரலா��� கழக�).

3. Annual Reports on South Indian Epigraphy (from 1887).

4. Epigraphia Carnatica - 12 Volumes.

5. Epigraphia Indica Vols. I to XXVIII.

6. Inscriptions of the Pudukkottai State.

7. south Indian Inscriptions - Vols. I to XIII.

8. South Indian Temple Inscriptions - Vols. I to III.

9. Travancore Archaeological Series - Vols. I to III.

இதர ��க�



1. Iyengar. Dr. S.K., Historical Inscriptions of Southern India.

2. Iyengar. Dr. S. K., Beginnings of South Indian History.

3. Iyengar. Dr. S.K., some Contributions of South India to Indian
Culture.

4. Appadorai, Dr. A., Economic Conditions of Southern India
(1000-150).

5. Basham, A.L., The Wonder that was India.

6. Caldwell, Bishop, A Comparative Grammar of the Dravidian
Languages.

7. Caldwell, Bishop, Histroy of Tinnevelly.

8. Coomaraswami, Ananda, Arts and Crafts of India and
Ceylon.

9. Dikshitar, V. R. R., Studies in Tamil Literature and History.

10. Dubreuil, G. Jouveau, The Pallavas.
11. Gopalan, R., History of the Pallavas.

12. Jagadisa Ayyar, P. V., South Indian Customs.

13. Kanakasabhai Pillai, V., The Tamils of Eighteen Hundred
Years Ago.

14. Mahalingam, T. V., South Indian Polity.

15. Mahalingam, T. V., Kancheepuram in Early South Indian
History.

16. Minakshi, C., Administration and Social Life under the
Pallavas. (Revised Edition)

17. Nilakanta Sastri, K. A., The Pandyan Kingdom.

18. Nilakanta Sastri, K. A., The Cholas.

19. Nilakanta Sastri, K. A., The History and Culture of the
Tamils.

20. Pillay, K. K., A Social History of the Tamils.



21. Pillay, K. K., Narrinai in its Historical setting.

22. Pillay, K. K., South India and Ceylon.

23. Pillay, K. K., Studies in the History of India with Special
Reference to Tamilnadu.

24. Rajamanickam, M., History of the Pallavas.

25. Rajamanickam, M., The History of the Cholas.

26. Sadasiva Pandarathar, V., Tamil Ilakkiya Varalaru.

27. Sadasiva Pandarathar, V., Pandyar Varalaru.

28. Satyanathaier, R., History of the Nayakas of Madura.

29. Seeni Venkataswami, Samanamum Tamilum.

30. Seeni Venkataswami, Bauddhamum Tamilum.

31. Seeni Venkataswami, Tamilar Valartta Alagukkalaigal.

32. Slater, G., The Dravidian Element in Indian Culture.

33. Srinivasa Iyengar, M., Tamil Studies.

34. Srinivasa Iyengar, P. T., Pre-Aryan Tamil Culture.

35. Srinivasa Iyengar, P. T., Tamil from the Earliest Times to
600 A. D.

36. Subramanian, N., Sangam Polity.

37. Vaiyapuri Pillai, S., Tamilar Panpadu.

38. Venkateswara, S. V., Indian Culture through the Ages.

39. Vipulananda, Swami, Yal Nul.


