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ேசாழ வரலா (பாக 3)

3.1. த ேலாக
ேலாக

- கி.
கி.பி.
பி. (1070
(1070 - 1122)

பட ெபற வரலா (கி.
கி.பி.
பி. 1070)

பிற ! இளைம% : இராேச&திர ேசாழ மகளான அமகாேதவி இராசராச
நேர&திரைன மண&", கி.பி. 1043-ஆ ஆ#+, ச நாளி, ஒ. மகைன

ெபறா [1]. அவ/ ! தா0-பா1ட ெபயரான ‘இராேச&திர’ எப"
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இடப1ட". அவ சா4 கிய மர  ஏப ‘ஏழா வி67வ!தன’ எ
ெபய ெபறா[2].
&ப நிைல : இராசராச நேர&திரன" சிறிய தா0 மகனான (த&ைதயான

விமலாதி!த பிற&த) ஏழா விசயாதி!த எபவ இ.&தா. இராசராச
நேர&திர கி.பி. 1018 த, 1059 வைர (41 ஆ#8க ) ேவகி நா1ைட

அரசா#டா. அெபா9" விசயாதி!த அவ/  உதவியாக இ.&" நா1ைட

ஆ#8 வ&தா. அவ/ ; ‘ச திவம’ எ/ மக இ.&தா.
ேலா!"க இளவர< ப1ட ெப ! த&ைத=ட இ.&தா.

ழ ப : கி.பி. 1050-இ, இராசராச இற&தா. ஆனா, இளவர< ப1ட ெபற
ேலா!"க நாடாள >டவி,ைல. அவ த சிறிய த&ைதயிட நா1ைட

ஒவி!" வட  ேநா கி; ெசறா; வயிராகர, ச கர ேகா1ட த?ய

இடகைள ைகபற ைன&தா. ேம@, அவன" எ#ண 9வ" ேசாழ

ேபரரசி மீேத இ.&த". இதகிைடயி, ஆறா வி கிரமாதி!த ேவகிைய

ைதபற; சா#டராயைன ெப. பைட=ட அ/பினா. இதைன
உண&த Bரராேச&திர >ட, சகம!தி?.&" ேநேர ெச

பைகவைர ெவ

ேவகிைய மீ18 விசயாதி!தனிட ெகா8!தா. இ" ெசற பதியிேல
>றப1டதேறா?

அதிராேச)திர : Bரராேச&திர கி.பி.1059-1070-இ, இற&தா. அவ மகனான

அதிராேச&திர பரேகசாி எ/ ப1ட!"ட அரச ஆனா. அவைன
அரசனா கிய ெப.ைம சா4 கிய வி கிரமாதி!தேக உாிய". அவ

Bரராேச&திர இற&தCட காDசி  வ&தா பி கைகெகா#ட ேசாழர
ெசறா; த ைம!"னனான அதிராேச&திர +E1+ ஒ. திக
இ.&தா; பிற த ைம!"ன அ;சமிறி நாடா வா எ
நா8 மீ#டா.

தகி

எ#ணி! த

* +ட, : அவ ெசற பிற ேசாணா1+, ழப உ#டாயி .

அ ழப!தி, அதிரா ேச&திர ெகா,லப1டா. நா8 அ,ல@ற". இதைன

அறி&த ேலா!"க ேவகி  வட ேக ச கர ேகா1ட!தி, ேபாாி1+.&த
ேலா!"க ேசாழ நா1ைட அைட&தா; கி.பி. 1070-இ, கைகெகா#ட
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ேசாழர!தி, ேசாழ ேபரரசனாக +E+ ெகா#டா: “ேவகி நா1ைட! த

சிறிய த&ைதயான ஏழா விசயாதி!த ஆ1சியி, வி1டா.
ேபாக
ேபாக

சகர ேகாட : Bரராேச&திரன" இ தி கால!தி, த ேலா!"க ெப.
பைட=ட ேவகி  வட ேக ெசறா; ந8 மாகாண!தி@ ள ‘வயிராகர’ எற
ஊாி, எ#ணிற&த யாைனகைள ைகபறி ெகா#8 அGHைர
எாிI1+னா[3]; தாரா வஷைன ேபாாி, ெவ

தன ! திைற ெச@!"ப+

ெச0தா. ச கர ேகா1ட’ எப" இெபா9" ‘சி!திர>ட’ எப". இ" ந8

மாகாண!தி, ஜகத,.  ேமேக 25 க, ெதாைலவி, உ ள". .Lபா, எற

இட!" க,ெவ18, ‘ச கர>டா தீ<வரனா...... தாராவஷ நாேம நேர<வரா’[4]
எ

றிபதா,, தாராவஷ எபவ ச கர ேகா1ட!தரசேன எற,

ெம0யாத, கா#க.
சா-கிய/ட

ேபா : இஃ" ஆறா வி கிரமாதி! த த ேலா!"க

நட&த ேபரா. இ" கி.பி. 1076-இ, நட&த" - த ைம!"னனான அதிராேச&திர
ெகா,லப1டா, ேலா!"க ேசாழேபரரச ஆனா எபைத
ேக வி=ற வி கிரமாதி!த கலகினா; ேசாழ ேபரர< ேவகி நா8 ஒேர
அரச ஆ1சி  மாறிய", தன  நைம ய

எபைத எ#ணி 9கினா.

அGவமய வி கிரமாதி!த அவ தைமயனான இர#டா ேசாேம<வர

மன! தாக, மிதிப1ட". அதனா, வி கிரமாதி!த க?யாணர!ைதவி18!
தபியான ஜயசிம/ட ெவளிேயறினா[3]. அதனா, இர1டபா+ இ. பதிக

ஆயின. ஒ

ேசாேம< வரனா@ மெறா

வி கிரமாதி!தனா@ ஆளபட

இ.&தன. இபிாிவிைன உண&த ேலா!"க ேசாேம<வரைன! த ப க

ேச!" ெகா#டா. உடேன ேபா $#ட". திாிவனம,ல பா#+ய,

கதபல ஜயேகசி, ேதவகிாிைய ஆ#ட யாதவ அரச, ெஹா0சளனான எறியக
த?ய அரச வி கிர மாதி!த ப க நிறன. வி கிரமாதி!த[5] த?

பைடெய8!" ேகாலா வைர ெசறா. ேலா! "க அவைன! த8!"!

"கப!திைரவைர! "ர!தி; ெசறா; வழியி, அள!தி, மணO எ/

இடகளி ேபா நட&த". +வி, ேபா"கப!திைர ஆறகைரயி, க8ைமயாக

நட&த". ேபாாி, ேசாேம<வர ேதா , வி கிரமாதி!தனிட சிைறப18 நா1ைட
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இழ&தா[6]. ேலா!"கைன ெவ,ல யற வி கிரமாதி!த இ தியி, த

தைமயைன ெவ , இர1டபா+ 9வ" த ஆ1சி  உ1ப8!தி ெகா#டா.

ஜயசிம வனவாசிைய! தைல நகராக ெகா#8 இர1டபா+யி ெத பதிைய

ஆ#டா. இேபாாி,, ைமE நா1+ ெப.பதி ேலா!"க ைகப1ட".

இஃ" உ#ைம எபைத அ கிைட!த அவ/ைடய க,ெவ18க

ெம0பி கிறன. ேலா!"க நவிைலயி, யாைன கைள பி+!தா எ

பரணி பககிற". இவ ேமகடைல அைட&", வனவாசிைய= ெவறா

எ

வி கிரம ேசாழ உலா உைர கிற".

இலைக பிாி)த : இலைகயி ெத பதிைய ஆ#ட விசயபா கி.பி.1070-,

வடபதிைய! தனதா க ப1டா. அ&த ஆ#+, ேசாழ நா1+, ழப

மி&தி.&த". அ", ேலா!"க ப1ட ெப  ேபரரசி, அைமதி உ#டா க
யற கால. ஆத?, அவ இலைக மீ" கவன ெச@!த +யவி,ைல.
அ;சமய விசயபா பைடெய8!"; ெச

ெபாலந.வாைவ! தா கி; ேசாழ

பைடைய றிய+!தா; ேசாழ ேசைன! தைலவைன பி+!" ெகாறா.
ஆனா,, விைரவி, ேசாழநா1+?.&" ெப.D ேசாழ ேசைன ஒ

ஈழ நா1ைட

அைட&த". அQராதர!த#ைட ெப.ேபா நிகR&த". விசயபா ெத ேநா கி

ஓ+னா. அGவமய ேசாழ, விசயபாைவ; ேச&தா. 

கலக

உ#டா கின. ஆயி திற பைட!த விசயபா கலக!ைத அட கிவி1டா; கலக!
தைலவைர; ேசாழபா, விர1+வி1டா; பிற தபலகிராம ெச

அர#

ஒைற க1+னா; திய பைடகைள! தயாாி!தா; இர#8 ெபாிய பைடகைள

இர#8 ப ககளி, அ/பி; ேசாழ பைடகைள! தா க; ெச0தா. ஒ. பைட

அQராதர!ைத! தா கிய"; மெறா

ெபால ந.வாைவ! தா கிய";

க8ேபா.  பிற ெபால ந.வா BR;சி=ற".அ"ராதர BR&த".

அஙன, இராசராச ேசாழனா, ஏப8!தப1ட ேசாழ அர< இலைகயி, கி.பி.

1076-இ, BR;சி=ற". விசயபா அQராதர!தி, + E+ ெகா#டா; உடேன
த ேனா ைறைய பிபறி ெபள!த சமய!ைத ேபாறி
வள கலானா.[7]

பா0* ம0டல : பா#+ய காலெம,லா ேசாழ ! "ப

ெகா8!" ெகா#ேட வ&தவ. கி.பி. 1070-, ேபரர< நிைலெக1ட ெபா9"
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பா#+ய நா1+, ழப மிதிப1ட". ப1ட ேசாழ ஏப8!தி இ.&த ச1ட

தி1டக

அைன!" அரசிய, அைம பா#+ய நா1+, ற கணி க

ப1டன. ேசரநா8 பா#+ய நா1ைட பிபறிய". இ&நிைலயி,, ேலா!"க
ேமைல; சா4 கிய தேபாைர +!" ெகா#8 நா8 தி.பினா; ெதேக
இ.&த ழப நிைலைய உண&தா; அவ இலைகைய பறி கவைல
ெகா ளேவ இ,ைல. எைன? அ" கட@  அபாப1டதாத? எக.

பா#+ய நாேடா ேசாழ நா1ைட அ8!த". அ" தனிப8வ" ேசாழ ேபரர< ேக

தீைம விைளபதா. வி8தைல ெபற பா#+ய பழி  பழிவாக! தவறா

எபைத அவ அறி&தவ. ஆத?, அவ த?, பா#+ய நா1ைட அட க

றப1டா.

பா0*ய நா& ேபா : கட, அைலேபாற திைரகைள= கப,கைள ஒ!த

காிகைள= த#ணிைர ஒ!த காலா1 பைடகைள= ேலா!"க அ/பினா;
அபைடெசற"-வடகட, ெதகடைல உ#ண; ெசற" ேபா, இ.&த";

பா#+ய ஐவ (கலக கார) ேசாழ பைட கDசி கா1+

&"ெகா#டன. ேசாழபைட அ கா1ைட அழி!த": பா#+ய ம#டல!ைத

ெவற"; நாற ெவறி! V#கைள ந1ட"; பா#+ய ஐவைர ெகா+ய
மைல கா8களி &" ஒளிய; ெச0த"; !" ளி  இடகைள=

!தமிR ெபாதியமைலைய= ைகபறிய". இGவளபாிய ெவறி  மகிR&"

ேலா!"க தபைட Bர  பா#+ய ம#டல!தி, அக ஊகைள

ந,கி; சிற; ெச0தா; ேகா1டாறி, நிைலபைட ஒைற நி !தி வி1டா[8].
ேலா!"க பா#+யைன அழி!"; ேசர ெச. ைக அட கி இ.ைற
கா&தW;சாைலயி, கலம !தா எ

வி கிரம ேசாழ உலா உைர கிற".

ேலா!"க பைட பா#+யைர றிய+!"; ேசாழைர ஒட; ெச0த";
கட ைற ப1+னமான சாைல= விழிஞ ைகபறிய", எ

பரணி > கிற".

க?க!"

எனேவ, ேலா!"க பா#+ ம#டல!ைத= ேசர ம#டல!ைத= ெவ
அைமதிைய நி வினா. அவ அதைன அைமதியாக ஆ4மா

சிறரசைர

எப8!தினா; த ெசா&த நிைல பைடகைள பல இடகளி, நி !தினா;
எனி/, அத சிறரச ஆ1சியி, தைலயி1+ல. அவக

ெப.பா@ <யா1சி
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ெபேற இ.&தன எனலா. அவக

தன  அடகி இ.!த, ஒைறேய

கப, க1ட, எற ஒைறேய ேலா!"க எதிபா!தா. இஃ",
இம#டலகளி, ேலா!"க க,ெவ18க
"ணியப8[9].

ைற&தி.!த, ெகா#8

ெத னா*, ழ ப : ேமெசான நிகR;சிக4  பதிைன&" ஆ#8க1

அபா,, ெதேக மீ#8 ழப உ#டான". அ ழப!தி, ேவ நா8 (ெத

தி.வா>) சிற&" நிற". ேலா!"க அ ழப!ைத அட க நரேலாக

Bர எ/ தாைன! தைலவைன அ/பினா. அவ/  கா?கராய

எ/ ேவ

ெபய. இ.&த". அவைன பறி பல க,ெவ18களி, றி

காணப8கிற". அெப. Bர ழப!ைத அட கி பைகவைர ஒ8 கி!

ெதனா1+, அைமதிைய நி வினா[10].
-------

[1]. S.I.I. Vol.6, No. 167

[3]. S.I.I. Vol.3, No. 68, K. Parani, K. 239.

[2]. Ibid. No. 201.

[4]. Ibid. No. 68 and Ep Ind. Vol. 9. pp, 161 and 179.
[5]. Vikrmaditya charita, p.30
[7]. Mahavamsa, chap. 58
[9]. A.R.E. 1927, II 18.

[6] Ibid, p.34.

[8]. S.I.I. Vol. 3, p. 147

[10]. K.A.N. Sastry’s ‘Studies in Chola History p.178-180,
ஈழ உற3 : ேலா!"க <யா1சி நட!திவ&த விசயபாCட ந1 ெபற

விைழ&" V" 9ைவ அ/பினா. அேத சமய வி கிரமாதி!த/ V" 9

ஒைற! த க பாி<க4ட அ/பினா. விசயபா இ.வைர= வரேவ ;

சிற; ெச0தா; த?, சா4 கிய நா18! V"வைர! த நா18! Vத.ட
அ/பினா. அவக

ேசாழ நா1+

Qைழ&த", ேசாழ நா1டா ஈழ

நா18!"ாத $ கைள= கா"கைள= அ !" அ/பின. இதைன அறி&த

விசயபா ெவ#ெட9&தா ேசாழ V" 9ைவ அைழ!" ‘உமரசைன

எேனா8 தனி!" ேபாாிட வர; ெச0க, இேற,, இ. திற!" பைடகேள/

ேபாாி18 பல!ைத காண; ெச0க’ எ

>றி, அவக1 ெப#உைட தாி!";

ேசாணா8 ெச,ல வி8!தா; ேசைன Bரைர கப,களி, ெச

ேசாணா1ைட!
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தா ப+ ஏவினா. கப,களி, ேசைன! தைலவ இ.வ ெச,ல இ.&தன.

அGேவைள, ஈழபைடகளி, இ.&த ேவைள கார பைடயின (தமிழ) தா

ேசாணா8 ெச,ல +யாெதன >றி கலக விைள!தன; ேசைன! தைலவ
இ.வைர= ெகாறன; ெபாலந.வாைவ ெகா ைளயி1டன; அரசன"
தைகைய= அவ4ைடய ம க

தீ கிைர ஆ கின.

$வைர= சிைறபி+!தன; அர#மைனைய!

விசயபா ெதமாகாண ேநா கி ஓ+னா. த ெச,வ!ைத ஒளி!"ைவ!", த க
பைட=ட ெபால ந.வாைவ அைட&தா, க8ேபா ெச0" பைகவைர ஒட;
ெச0தா; பிற அவகளி, தைலவராயினாைர பி+!" ைககைள க1+ நிக
ைவ!"; <றி@ தீ $1+ பழி  பழி வாகினா. எனி/, இத/ட

விசயபா நிறானி,ைல; தன" 45ஆ ஆ1சி ஆ#+, த க பைட=ட கீழ
கடகைரயி, ேசாழைன எதிபா!" நிறி.&தா. ேசாழ அரச வராதைத

க#8 ச?

மீ#டா இ&நிகR;சி ஏற!தாழ கி.பி. 1088-இ,

நட&ததா.[11]
இ&நிகR;சிக1 பிற ேலா!"க விசயபாCட ந#ப ஆனா, ஈழ!தி,

பா#+ய க1சிைய; ேச&த சிகள இளவரசனான Bரெப. மா
Eாியவ,?யா எற த மகைள மண ெச0" ெகா8!தா[12].
சீனட

உற3 : இராசராச, இராேச&திர இவக

எபவ/ ;

சீன!" ! V"வைர

அ/பி கட, வாணிக!ைத ெப. கினா ேபாலேவ கி.பி. 1077-இ,

ேலா!"க 72 ேப ெகா#ட V" 9 ஒைற; சீன நா1+ அ/பினா.
அவக

க#ணா+ ெபா. க , கர, கா#டாமி.க!தி ெகாக , த&த,

வாசைன ெபா. க , கிரா, ஏல கா0 த?ய பல ப#டகைள; சீன

அரச  பாிசி ெபா. களாக ெகா#8 ெசறன. சீன அரச அவகைள

வரேவறா; அெபா. கைள ெப. மகிR;சிேயா8 ெப
அவ

 பதிலாக 81,800 ெச கா<க

ப8!தினா[13].

ெகா#டா,

ெகா8!" ெப.ைம
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கடாரட

உற3 : ேலா!"க கடார!ைத அழி!தா எ

கட, கட&த நா8களி?.&" உய&த ெபா. க
ேலா!"க க,ெவ18க

பரணி பககிற".

பாிசிலாக அ/பப1டன எ

> கிறன. காேபாச நா18 அரச

ேலா!"க விைல உய&த க, ஒைற கா1சியாக கா1+னா எ

ஒ.

க,ெவ18 றி கிற"[14]. கி.பி. 1090-இ, ாீவிசய எ/ கடார!தரச,
நாகப1+ன!தி, க1டப1+.&த இர#8 ெபள!த விஹாரக1 ப ளி;
ச&தமாக வி1ட சி ரகைள றி!"! தான க1டைள பிறபி மா
ேலா!"கைன ேவ#+னா. அப ளிக

இராசராச ெப.ப ளி,

இராேச&திர ேசாழ ெப.ப ளி எற ெபயைர ெகா#டைவ. இப1டய ெபற

கடார!தி?.&" வ&தவ இராச வி!தியாதர ாீ சாம&த, அபிமேநா! "க

சாம&த எபவராவ. இப1டய பைழயாைற (ஆயிர!தளி)[15] அர#மைனயி,
‘கா?கராய’ எ/ அாியைணt" இ.&" அரசனா, வி8 கப1ட". வ&த

பாி<க

அர#மைனவாயி?, நிற யாைனக

மீ" அழ ெச0தன[16]. <ம!ராவி,

கிைட!த க,ெவ18, ‘திைச ஆயிர!" ஐ&Y வ’ எ/ ெபய ெகா#ட

ேசாணா18 வாணிக 9வின இ.&தன எபைத உண!"கிற". இ 9வி

ெபய ‘நாறிைச= உ ள ஆயிர ஊகளி?.&" ெசற Y

வணிக’ எ/

ெபா.ைள ெகா#ட"[17]. இ றிகளா,, ேலா!"க Iனி விசய
நா18ட ெந.கிய ந1 ெகா#+.&தா எப", நைறயி, கட,
வாணிக நட&" வ&த" எப" அறிய கிட கிறன அ,லவா?
ேவகி நா& : ேலா!"க ேசாணா1ைட; சீப8!தி ெகா#8

இ.&தெபா9" கி.பி. 1072-3-, திாிாிைய ஆ#ட ெஹ0ஹய அரசனான யசகண
ேதவ எபவ ேவகிமீ" பைடெய8!" வ&தா. அவ த க,ெவ1+,,

‘வைம மி க ஆ&திர அரசைன ெவ

திராZாராம!தி,[18] உ ள [ேம;<ர

ேதவ  பல அணிகலகைள பாிசாக! த&ேத’ எ

>றி= ளா[19];

இவ றி!த ஆ&திர அரச ேலா!"க சிறபனான ஏழா விசயாதி!தேன

ஆவ. ேலா!"க ஆகா. யசகணேதவ வ&" ெசறனேன தவிர, ேவகி
நா1ைட ெவறதாகேவா, ஆ#டதாகேவா >ற; சாறி,ைல.

-------

[11]. Cula Vamsa, (Geiger) Vol.1, pd. 216-218.
[12]. K.A.N. Sastry’s ‘Cholas II.p.25
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[13]. K.A.N. Sastry’s “Cholas’, Vol.II. pp. 25,26
[14]. Ep. Ind Vol. 5, p. 105

[15]. ‘ஆகவம,ல லகாலர’ எற ெபய. உ#8.
[16]. S.I.I. Vol, 3, p. 146

[17] K.A.N. Sastry's cholas', Vol. II, p. 30
[18]. இ" ‘தாZாராம’ எ

இ.!தேல ெபா.!தைடய"

[19]. R.D. Banerji's, Haihayas of Tiripuri, p.57.

ேவகிைய ஆ0ட இளவரச : ேவகிைய ஆ#ட ஜயசிம ேலா!"கனிட
ந,ெல#ண ெகா#டவனாக இ.&ததி,ைல. அவ/  ேலா!"க/ 

இைடேய கீைழ கக அரசனான இராசராச நி

ச&" ெச0தா ேபா@ அவ

விசயாதி!தகாக ேலா!"கனிட ேபாாி1டா எ
க,ெவ18க

அவ/ைடய

றி கிறன. விவர விளகவி,ைல. அ கக அரச

ேலா!"க மகளான இராச <&தாி எபவைள மண&" ெகா#டா.
ஜயசிம கி.பி. 1076-இ, இற&தா. உடேன ேலா!"க த ம க4

ஒ.வனான இராச ராச +; ேசாழ எபவைன ேவகி நா1ைட ஆ4ப+

அ/பினா. இவ ஓரா#8 அ&நா1ைட ஆ#8, வி18வி1டா. கி.பி.1077-,

மேறா இளவரசனான Bர ேசாழ ஆள! ெதாடகினா. அவ ஆ

ஆ#8க

ேவகிைய ஆ#டா. கி.பி.1084 த, 1089 வைர மெறா. மகனான இராசராச
ேசாழ கக எபவ ேவகி நா1ைட ஆ#டா. இவேன ேலா!"கன"

$!த ைம&த. கி.பி.1089-இ, மீ#8 Bர ேசாழேன ேவகி நா1ைட ஆ#8வர

அ/பப1டா. அவ கி.பி. 1092-93 வைர அ&நா1ைட ஆ#8வ&தா.

கி.பி.1093 த, 1118 வைர வி கிரம ேசாழ எற மேறா இளவரச ேவகி

நா1ைட ஆ#டா. இைம&தேன ேலா!"க பிற ேசாழ ேபரரச

ஆனவ.

த க6க ேபா:
ேபா: இ" ேலா!"கன" ஆ1சி ஆ#8 26-இ, (கி.பி. 1006-இ,)
நட&த". இேபா ேவகிைய ஆ#ட இளவரசனான வி கிரம ேசாழ/  ெத
க?க நா18 அரச/  நிகR&ததா. இேபாாி, ெகால" (எ,O)ைவ

ஆ#ட ெத@க Bம (சிறரச) எபவ க?க அரச உட&ைதயாக

இ.&தா; ஆத?, இ.வைர= வி கிரமேசாழ ஒேர கால!தி, எதி!"
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ேபாாிட ேவ#+யவ ஆனா. ேசாழ ேபரரச அடகிய பரா கிரம பா#+ய

வட  ேநா கி; ெச

வி கிரம ேசாழ உதவி ாி&தா[20]. இGவி.வ.

நிகR!திய ேபாாி, ெத க?க பி+ப1ட". Bம சிைறப1டா. ெத

க?க எப" ேகாதாவாி  மேக&திர மைல  இைடப1ட நில

பதியா[21]. இபதி ேவகி நா1ைட; ேச&தி.&தேதயா[22]. இகி.&த

அரச சிைறப18 ஒ8கியதா, ெத க?க அைமதி=ற நாடான". கி.பி.
1098-இ, ெவளிப1ட ேலா!"க/ைடய க,ெவ18க
சிமாசல!தி@ திராZாராம!தி@ கிைட!" ளன.

இபதிைய; ேச&த

இர0டா க6க
க6க ேபா : இஃ" ஏற ைறய கி.பி. 1111இ, நட&த" இைத
பறி ேலா!"க க,ெவ18க

> கிறன. க?க!" பரணி மி க

விாிவாக விள கி= ள". த?, க,ெவ18க

> வைத கா#ேபா: ேசாழ

பைட ேவகி நா1ைட கட&த"; பைகவ ேசாழ பைடைய! த8 க யாைன

பைடைய ஏவினா. அ&த யாைனக

அைன!" ெகா,லப1டன. ேசாழ பைட

க?க நா1+, எாி பரபிய", க?க பைடயி, சிறறி.&த Bர
அைனவைர= ெகாற". அவ தைலக

ேபா கள!தி, உ.#டன; க9க

அவைற ெகா!தி!திறன. +வி, வடக?க பணி&த"’[23].
க?க அரச அன&தவம எபவ. அவ ேசாழைன மதியா" திைற

க1டாதி.&தா. அதனா, ேசாழ த பைட!தைலவனான க.ணாகர!

ெதா#ைடமா எபவைன ெப.பைட=ட அ/பினா. அ!தைலவ/ட

ெசற பைட பாலா , ெபாகாி, பழவா . ெகா,?யா , வட ெப#ைண,

வயலா , ம#ணா , றியா , ஆகியவைற கட&" கி.6ைணைய=

தா#+ய"; பிற ேகாதாவாி, பைபயா , ேகாதைம ஆ கைள கட&" க?க
நா1ைட அைட&த"; அ; சில நகரகளி, எாி ெகா4வி; சில ஊகைள; Eைற
ஆ+ய". பைடெய8ைப ேக1ட க?க அரச சின&", த பைடகைள!
திர1+னா. அெபா9" எகராய எ/ அைம;ச, ேசாழ பைட

வ?ைமைய பல சா களா, விள கி; ச&" ெச0"ெகா 4ப+

அறிC !தினா. அரச ேக1டானி,ைல. இ தியி, ேபா நட&த". க?க

அரச ேதாேறா+னா. அவைன க.ணாகர! ெதா#ைடமா ேத+ பி+ க

+யா", ெப. ெபா.ேளா8 ேசாணா8 மீ#டா.
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சயெகா#டா லவ ைறயி, சில இடகளி, ெச0திகைள மி!" >றி
இ.பி/, பைடெய8, ெவறி எபைவ உ#ைம; ெச0திகேள எப"

க,ெவ18களா, உ திப8கிற". க?க அரசனான அன&தவம யாவ?

இராசராச கக/  ேலா!"க மகளான இராச <&தாி  பிற&தவேன
ஆவ. எனி/ என? அரச எ/ ஆணவ உறைவ மதியாதேறா?

இேபா.  பரணி >  காரண ெபா.!த அ . வட க?க ேசாழ/ 

உ1ப1டத . ேசாழ வட க?க!ைத பி+!" ஆ#டதாகC சாறி,ைல[24].

‘வடக?க!தரச நா8 ேவ1ைகயா, ெத க?க!ைத ைகபற

ைன&தி. கலா. இ;ெச0தி காDசி அர#மைன[25] யி?.&" ேலா!"க

எ1+ய". அவ உடேன ெதா#ைடமாைன ேவகி இளவரச உதவியாக

அ/பினா’ என ேகாடேல ெபா.!த உைடய"; அ,ல", த க?க

ேபா. இ&த இர#டா க?க ேபா. சா4 கிய வி கிரமாதி!த ER;சியா,
நட&தன எ  >றலா. ேவகிைய; ேசாழ ஆ1சியி?.&" ஒழிபைதேய

ேநா கமாக ெகா#ட அவ, பலைற சிறரச பலைர ேவகிைய ஆ#ட

இளவரச  மாறாக! V#+னனாத, ேவ#8. இ! "#ட, யசி ஏற!தாழ

கி.பி.1118-, பயனளி!த ெதனலா.

ேவகி அர7:
அர7: ேலா!"க த இ திெந.வைத அறி&", கி.பி.1118-இ,

வி கிரம ேசாழைன ேவகியி?.&" அைழ!" ெகா#டா. உடேன
ேவகிநா1+ ழப உ#டான"[26]. இஃ" உ#ைம எபைத

ேலா!"க 48-ஆ ஆ#8 க,ெவ18க4 வி கிரமேசாழ

க,ெவ18க4ேம உண!"கிறன. திராZாராம!தி, ேலா!"க/ைடய 48-

ஆ ஆ#8 க,ெவ18க

வைரதா கிைட!" ளன. ேவகியி, வி கிரம

ேசாழ ப1ட ெபற பிற உ#டான க,ெவ18க

இ,ைல. அைவ #8ைரேய

வட எ,ைலயாக ெகா#8வி1டன. இதனா,, ேவகிநா8 ேவறாகிவி1டைத
நணரலா அேறா? ஆனா,, ேவகியி@ திராZாராம த?ய

இடகளி@ வி கிரமாதி!த/ைடய 45 த, 48 வைர உ ள ஆ1சி ஆ#8களி,
ெபாறி கப1ட க,ெவ18க

பல கிைட!" ளன. இ க,ெவ18க

நா1+, இ.&த சிறரச பல.ைடயன. இவ
ேபரரசி! தாக

பணி&தவக

ேவகி

வி கிரம ஆ#8, வி கிரம

எ  அ;சிறரச றிபி18 ளன.

கி.பி.1118-இ, வி கிரமாதி!தனி த#டநாயகனான அன&தபாைலய எபவ
ேவகிைய ஆ#டா எ

க,ெவ1ெடா . றி கிற"[27]. கி.பி. 1120-இ,
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இவ மைனவி [ேம<வர ேகாவி@ களி!த தான!ைத றி  க,ெவ1+,
வி கிரம ஆ#ேடறி கப18 ள"[28]. திராZாராம!" க,ெவ18க

கி.பி.

1132-3 வைர சா4 கிய-வி கிரம ஆ#8கைள றி கிறன. அன&தபாைலய

உறவின ஒ.வ கி.6ைண ேகா1ட!தி, உ ள ‘ெகா#ட ப,?’ைய கி.பி.

1727-இ, ஆ#8வ&தா[29]. கி.6ைணயா

! ெதபாப1ட நா1ைட

‘ெகா ளிபா ைக’யி அரச எ/ ப1ட!"ட நபிராச எபவ கி.பி.

1131-இ, ஆ#8வ&தா[30]. இ"கா  >றிய சா களா,, ேலா!"க
ேபரரசி உ1ப1+.&த அவ/  உாிைமயான ேவகிநா8, அவன" ஆ1சி
இ தியி, கி.பி.1118-இ, வி கிரமாதி!தனா, ைகபறப1ட"

விளகிறதேறா? இ+வினா, வி கிரமாதி!த த? ெகா#ட (ேசாழ
நா1ைட= ேவகிைய= ேவ

பிாி க ேவ#8 எற) எ#ண நிைறேவறி

ெகா#டா எப" ெதளிவாகிற".
-------------

[20]. Travancore Archealogical Series, Vol. I, p.22
[21]. Cunningham's Ancient Geography'. p.591.
[22]. Ep. Ind. Vol. 6, p.335.

[23]. 44 of 1891.

[24]. K.A.N. Sastry’s Chola’s, Vol. II, pp. 37-38.

[25]. இGவர#மைன பறிய றி உ!தமேசாழ க,ெவ18களி காணலா,
S.I.I. Vol.3. p. 269.

[26]. Ep. Ind. Vol. 4, No.33.
[28]. 330 of 1893.
[30]. 266 of 1893.

[27]. 819 of 1922

[29]. 258 of 1905

ககபா* பிாி)த : ைமEாி, அLஸ, க8 ேகா1டகைள= நாகமகல

தா@காைவ= ெகா#ட நில பரைப த?, ஆ#டவ ெஹா0சள எ/
மரபின. இவக
இவ.

ேமைல; சா4 கி0க4  அடகி ஆ#8 வ&த சிறரச.

ஒ.வனான எாியக எபவேன ேலா!"க வி கிரமாதி!த

நட&த ேபாாி பினவ ப க நி

கால தேல இ.&" வ&தன.

ேபாாி1டவ. ெஹா0சள இராசராச
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அவ.

த, அரச தி.மகாம (கி.பி. 1022-1040) எபவ. அவ மக

விநயாதி!த. அவ மகேன எாியக. விநயாதி!த கி.பி.1040 த, 1100 வைர

ஆ#டா. கி.பி.1100-இ, பி1+க வி67 வ!தன அரச ஆனா. இவ கி.பி.

1116-இ, ேசாழாிடமி.&" தைழ கா1ைட மீ1டா, அதனா, ‘தைழ கா8[31]
ெகா#ட’ எ/ ெதாடைர! த ெபய   #டா. அ&த ஆ#+ேல

இவ ககபா+ 9வ" தனதா கி ஆ#டா எப" இவ க,ெவ1டா,
ெதாிகிற"[32].

ககபா+ நீ#ட காலமாக; ேசாழ ஆ1சியி, இ.&" வ&த நாடா. அ" ெகா

நா1ைட அ8!த"; ஆசலா,, ெகா நா1ைட ஆ#8வ&த அதியமா

ேமபாைவயி, இ.&" வ&த". அதியமாக

ேசாழ பைட!தைலவராகC

சிறரசராகC இ.&தாக . வி67வ!தன தாைன! தைலவனான ‘ககராச’
அதியமாைன; சர#க அைழ!தா. அதியமா ம

கேவ, ேபா $#ட".

அதியமா, தாேமாதர, நரசிமவம த?ய ேசாழ பைட! தைலவக

ேபாாி1டன; இ தியி, ேதாறன. அத விைளவாக ககபா+ ெஹா0சள
ஆ1சி ; ெச வி1ட"[33]. ேலா!"க க,ெவ18க

15 வைரேய

ககபா+யி கிைட!" ளன. ஆத?, கி.பி.1115-இ, ககபா+ ைக மாறிய"
உ#ைமயா.
ெவளிநா&களி

ெதாட! : ேலா!"க ஆ1சி 1ப1ட ேசாழ ெப.நா8

ெவளிநா8க4ட ெந.கிய ெதாட ெகா#+.&த". கடார!"ட/

சீன!"ட/ ெகா#+.&த ெதாட னேர விள கப1ட". கைக ெகா#ட
ேசாழர!" ேகாவி?, உ ள க,ெவ18 ஒறி, வடநா8க4ட ேசாழ

ெப.நா8 ெகா#+.&த ெதாட றி கப18 ள". கேனாசி அரசனான
மதனபால அ,ல" அவ மகனான ேகாவி&த ச&திரன" ெம0கR

அ க,ெவ1+, ெபாறி கப18 ள". அத த?, ேலா!"கன" 41-ஆ
ஆ1சி ஆ#8 றி கப18 ள"; பிற கேனாசி அரச கR
ெபாறி கப18 ள"; பின க,ெவ1+ காரண வைரயப18 ள".

கேனாசி  ேசாழ நா1+ என ெதாட இ.&த" எப" ெதாியவி,ைல.
கேனாசி நா1டா கதிரவ வண க!தி ைகேத&தவ. ேசாழ நா1+,

ேலா!"க ஆ1சியி, அGவண க சிறபிட ெபறி.&த"[34]. ேசாழ நா18
வாகீ<வரரrவித எபவ ஒாிLஸா நா18; சா கியர<ழித மாணவராவ
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எபைத ேகாவி&த ச&திர ெசப1டய > கிற". ேகாவி&த ச&திர

(கேனாசி அரச) வி1ட க,ெவ1+ கால கி.பி.1129 ஆ[35]. காேபாச
நா18 அரச ேலா!"க/  விைல உய&த க, ஒைற கா1+னா; பிற

அதைன அவ/  பாிசாக அளி!தா. ேலா!"க அதைன; சிதபர

உ1ேகாவி எதிேர= ள <வாி பதி!தா எ
ஒ

றி கிற". அத கால கி.பி.1114[36].

சிதபர ேகாவி, க,ெவ18

ேசாழ ேபரர7 : ேலா!"க ஆ1சியி, 45 ஆ#8க

வைர (கி.பி.1115 வைர)

ேசாழ ேபரர< ேனா ைவ!த அளவிேலேய இ.&த". ெதேக ஈழ ம#டல

ஒேற ஆ1சியி?.&" பிாி&"வி1ட". கி.பி.1116-இ, ககபா+ பிாி&த".

கி.பி.1118-இ, ேவகி நா1+ ெப. பதி= சா4 கிய ஆ1சி  மாறிவி1ட".

ேலா!"க இற & த வாயி, கடைப, கY, ேகா1டகேன வட

எ,ைலயாக இ.&தன எனலா. கடைப ேகா1ட!தி, உ ள ந&தO

ேலா!"க ேசாழ; ச"ேவதி மகல’ என ெபய ெபற"[37].

தைலநகரக : (1) ேலா!"க/ைடய சிற ைட ேகா நக கைக ெகா#ட

ேசாழரேம ஆ. (2) அ8!த" காDசிரமா. அதி, இ.&த அபிேஷக
ம#டப!தி, இ.&ேத அரச சிறைடய பல ப1டயகைள

ெவளியி18 ளா[38]. (3) கைக ெகா#ட ேசாழ வள!த சிறைடய

அர#மைன யான ஆயிர!தளி (பைழயாைற)யி, இ.&த அர#மைன ஒ [39] (4)

தி.மழபா+ அரச உக&த சிற&த நகரமாக இ.&த"[40].
----------

[31].. இஃ" இராசராசர எ

ேசாழ ஆ1சியி, ெபயாிடப1ட".

[32]. Rice’s ‘Mysore and Coorg from Ins.’ p.93
[33]. Ep. Carnataka, Vol. II, No.240.
[35]. Ep. Ind VI. II, No.3.
[37]. 600 of 1907

[34]. A.R.E. 1927, Vol.II, 19-21.

[36]. 29 of 1908; A.R.E. 1908, Vol.II, 58-60.

[38]. S.I.I. Vol.3, No.73; M.E.R. 1917, pp. 42-44
[39]. A.S of S.I. Vol. 4, 224

[40]. 231 of 1916
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சிறரச : ேலா!"க ஆ1சியி, ெவளிப1ட க,ெவ18களி, சிறரச பல
றி கப18 ளன. (1) ெத ஆ கா8 ேகா1ட!தி வடேம மைல

பதிைய; ேசதிராய எ/ ெபய ெகா#ட சிறரச ஆ#8 வ&தன. அவ

தைலநக கிளிI எப". (2) ெபாிய உைடயா இராசராச, ச&திர

மைலயனான இராேச&திர ேசாழ எபவ தி.ைனபா+நா1+, ேபரரச.
அவ.  அடகிய தைலவ சில இ.&தன. அவக

மைலயலராச

த?ேயா. (3) வட ஆ கா1+, ேம பதி= ைமEாி கிழ  பதி=
ேச&த நா8  வா0 நா8’ எனப1ட". அதைன கக Qளப ஒ.வ ஆ#8

வ&தா[41]. (4) ேவகி நா1+, ெவலனா#+! தைலவனான ‘ெகாக வடபதி;
சிறரச.1 சிற&தவ. அவ மரபின நீ#டகால த நா1ைட அைமதியாக

ஆ#8 வ&தன[42]. ேலா!"க இ ெகாக மகைன! த ைம&த ேபால
க.தி; சிற; ெச0தா எ

க,ெவ18 > கிற". (5) கடைபைய ஆ#ட

சிறரச ெபா!தபி - காம ேசாட மகாராச எபவ. அவ/ைடய ேசைன!
தைலவக

இராம#ண, ெப கட [ம0ய எபவ[43]. (6) மெறா. ெத@க;

சிறரச ப,லவ மரபின ஆவ. அவ தைன மகா ம#டேல<வர எ 

“காDசிேர<வர எ  >றி= ளா[44].

அைம8ச/ தாைன தைலவ/ : இவ பலராவ. இவ.1சிற&தவ சிலேர. இவ.

‘ஞான$!தி ப#+த ஆன ம"ரா&தக பிரமாதிராச’ எபவ ஒ.வ. இவ
நாOைர; ேச&தவ; வ!ச ேகா!திர!தா. இவ ேசாழ தாைன! தைலவ.

ஒ.வ[45]. ‘பார!வாச மற நாராயண’ எபவ ஒ.வ. இவ/  Bர

ச&ேதாஷ பிரம ச கரவ!தி எற ெபய. இ.&த". இவ தி.ப!"ைர ஆ#ட

சிறரச ேபா@ இவ ேலா!"க அைம;ச.

ஒ.வ[46]. க.ணாகர!

ப,லவ ல! ேதாற,; ‘வ#ைடய அரச-அரசக

நாத - ம&திாி - உல

ெதா#ைடமா கR ெபற ேசைன! தைலவ/ அைம;ச/ ஆவ. இவ

கR க.ணாகர’ எ

சயெகா#டாரா, க?க!" பரணியி கழ

ெபறவ. இவ வி கிரம ேசாழன" ஆ1சியி@ இ.&தா எபைத வி கிரம

ேசாழ உலாறி!" ள". இவன" ஊ வ#ைட எப". அ",ேசாழம#டல!தி,
ேலா!"க ேசாழ வளநா1ைட; சா&த தி.நைறI நா1+, உ ள
வ#டாழDேசாி எபைத க,ெவ18 ஒ

உண!"கிற"[47]. அஃ"

இெபா9" ‘வ#8வாDேசர’ எ/ ெபய.ட இ. கிற". இ!ெதா#ைடமா

மைனவி ெபய ‘அழகிய மணவாளனி ம#ைடயாRவா’ எப". அவ

சில
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ேகாவி,க1 நிப&தக

வி8!" ளா . க.ணாகர! ெதா#ைட மா தைமய

‘ேசனாபதி-ப,லவராச’ எபவ. அவ ெகா+, பைழய ப,லவ ெகா+யாகிய

ந&தி ெகா+யா[48]. அவ/ க?க ேபாாி கல&" ெகா#டவ எபைத
பரணி பககிற". க.ணாகர தி.வா]; சிவபிரானிட நீகாத ேபர

உைடயவ; அ ேகாவி?, பல தி.பணிக

தி.வ+களி கல&தவ, தியாேகச ெபயக4

ெச0தவ; அ ேகாவி ெப.மா
க.ணாகர! ெதா#ைடமா

எப" ஒறா. அெபய இவனாறா உ#டான" எ

தி.வா] உலா

றி கிற". இ றிபா, இவ சிற&த சிவப த எப" விள கமாகிற".

அைரய ம"ரா&தக ஆன ேலா!"க ேசாழ ேகரளராச எபவ ஒ.வ.
இவ சிற&த ேசைன! தைலவ; ேசாழ ம#டல!" ம#ணி நா1+, உ ள

ைழI. ! தைலவ: ‘ேலா!"க ேசாழ ேகரள ராச’ எற ப1ட
ெபறவ. இவ ேசரநா18 ேபாாி, ேசைனைய நட!தி; ெச

ெவறி

ெபறதா, இெபய ெபறவ. இவ, ேலா!"க ேகா1டாறி, நி விய
நிைலபைட ! தைலவனாக இ.&தவ. இ!தைலவ ேகா1டாறி,

இராேச&திர ேசாேழ;சர” எற ேகாவிைல க1+னா[49]. அ ேகாவி
ேலா!"க நிலதான ெச0"

எப" ெதாிகிற".

ளா. இ! தைலவ/ சிற&த சிவப த

மணவி >!தனான கா?கராய எபவ ெப.D சிறற ேசைன! தைலவ
ஆவ. இவ ெதா#ைட ம#டல!" இ.ப!" நா ேகா1டக4

ஒறான

‘மணவி,’ எற ஊாி தைலவ. இவ ேலா!"க பைட!தைலவனாக

அம&", பா#+ நா8, ேவணா8, மைலநா8 த?ய நா8கேளா8 ேபா நட!தி
கR ெபறவ[50]. இவனா, ேசாழ/  நிைல!த கR உ#டான". இவன"

திறைமைய க#8 பாரா1+ய ேலா!"க இவ ‘கா?க ராய’ எ/
ப1ட அளி!"; சிற; ெச0தா. இவ வி கிரம ேசாழ ஆ1சியி@

உயநிைலயி, இ.&தா[51].
--------------

[41]. 568 of 1906

[42]. A.R.E. 1917, Vol. II, 27

[45]. 119 of 1912

[46]. 519 of 1022; A.R.E. 1923, II. 33,

[43]. 262, 263 of 1905
[47]. S.I.I. Vol.4, No.862

[44]. 405 of 1893

[48]. 46 of 1914.
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[49] S.I.I. 3, Vol. No.73

[50] S.I.I. Vol. 4. No.225

[51]. V.Ula-K. 78,79.

இவ சிற&த சிவப த. இவ சிதபர >!த பிரானிட ேபர #டவ;
அ பல தி.பணிக
Y

ெச0தா, தி,ைல அபல!ைத ெபா ேவ0&தா;

கா, ம#டப, ெபாிய தி.;<

மாளிைக, ேதவார ஓ"வதாிய

ம#டப, சிவகாம ேகா1ட த?யன க18வி!தா; ‘தியாகவ,?’ த?ய
சி ாகைள இ; சிதபர ேகாவி@ ! ேதவதானமாக அளி!தா; $வ

ேதவார பதிக தைள; ெசேப8களி, எ9"வி!"! தி,ைலய பதியி ேசமி!"

ைவ!தா[52]. இGBர தி.வதிைக ேகாவி?, காமேகா1ட எ8பி!" ெபா
ேவ0&தா; அடர அைம!தா; ேவ வி; சாைல ஒைற அைம!தா;

ேதவதானமாக நிலகைள வி1டா. இஙன இ ெபாிேயா ெச0த

தி.பணிக

பல ஆ. இவைற விள க >+ய ெவ#பா க

ேகாவி?@ தி.வதிைக ேகாவி?@ வைரயப18 ளன[53].
அரச

சிதபர

வி/ ெபயக : இராசேகசாி த, ேலா!"க ேசாழேதவ, திாிவன

ச கரவ!தி, இராேச&திர, வி67வ!தன, சவேலாகா;ரய, பரா&தக,

ெப.மா அ+க , வி கிரம ேசாழ, லேசகர பா#+ய லா&தக, அபய,

சயதர த?ய ப1டகைள ெகா#+.&தா. தி.நீ ; ேசாழ எற ெபய.
இவ/ #8. இெபயரா, ஒ. சி ா இ.&த". ’<க தவி!த ேசாழ

எ  ேலா!"க ெபய ெபறா. ‘உல0ய வ&தா, வி.தராச பயகர’

எபனC ேலா!"க சிற ெபயகேள எப" பரணியா, ெதாிகிற".
நா& பிாி3க : ேலா!"க ஆ1சியி, இ.&த ேசாழ ெப.நா8 பல

ம#டலகளாக பிாி க ப1+.&த". அைவ (1) ேசாழ ம#டல (2) சய

ெகா#ட ேசாழ ம#டல (3) இராசராச பா#+ம#டல (4) +; ேசாழ

ம#டல (5) ேவைக ம#டல (6) மைலம#டல (7) அதிராசராச ம#டல

எபன. இவ

ேசாழ ம#டல எப" தDசாH தி.;சிராப ளி

ேகா1டக4 ெத ஆ கா8 ேகா1ட!தி ஒ. பதி= தனக!ேத

ெகா#டதா; சயெகா#ட ேசாழம#டல - ெத ஆ கா8 ேகா1ட!தி
ெப. பதி= ெசகப18, வட ஆ கா8, சி!" ஆகிய ேகா1டகைள=
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தனக!" ெகா#டதா. இராசராச பா#+ ம#டல எப" ம"ைர,
இராமநாதர, தி.ெந,ேவ? ஆகிய ேகா1டகைள ெபற நிலபரபா.

+; ேசாழம#டல எப" ஈழ நா1+ வடபதிகளா. ேவைக ம#டல

எப" கீைழ; சா4 கிய நாடா. மைலம#டல எப" தி.வா>, ெகா;சி,
ேசல ேகா1ட!தி ஒ. பதி, மைலயாள ேகா1ட ஆகியைவ அடகிய

நிலபரபா. அதிராசராச ம#டல எப" ேகாய!"ா ேகா1ட!ைத=

ேசல ேகா1ட!தி ெப. பதிைய= ெகா#ட ெகாநா8 ஆ.

இவ கால!" ம#டல பல வளநா8களாகC, வளநா8 பல நா8களாகC

பிாி கப1டன. ேலா! "க த ஆ1சி கால!தி, இG வளநா8க1ாிய
ெபயகைள நீ கி! த ெபயகைள அவ

 இ1டன; ‘r!திாிய சிகாமணி

வளநா8’ எபைத ‘.ே◌ா!"க ேசாழ வளநா8’ என மாறினா; இராேச&திர
சிகவள நா1ைட இர#டாக பிாி!தா; ேம பதி  உல0யவ&த
ேசாழவளநா8’ எ  கிழ  பதி  வி.தராச பயகர வளநா8 எ 
ெபயாிட டா. இG வளநா8க

ெப.பா@ இர#8 ஆ கைளேய எ,ைலயாக

ெகா#+.&தன எப" க,ெவ18களா, நகறியலா. சயெகா#ட ேசாழ

ம#டலமாகிய ெதா#ைட நா8 ம18 ப,லவ கால!தி, இ.&தா ேபாலேவ 24
ேகா1டகைள ெபேற இ.&" வ&த" [54]. அரசிய, ேலா!"க சிற&த
அரசிய, நிண, +க

உ ள!ைத! தபா, ஈ!தேல த கடைம எபைத

நண&தவ; ஆத? த?, ஒGெவா.வ. அரச  ஆ#8ேதா 

ெச@!திவ&த சக நீ கினா. இ;<க ஏ மதி ெபா. க1 இடப8
தீைவயா. இ; ெசயலா, ம க

இவைன; ‘<க தவி!த ேசாழ’ என

பாரா1+ன; ‘தவிராத <க தவி!ேதா’ என பரணி பா+ய சயெகா#டா

இவைன வாயார கR&தன. இ;<க தவி!தைம ேசாழநா1டளேவ இ.&த"
ேபா@! கி.பி.194-இ, ெவளிப1ட க,ெவ18 ஒ , ‘ேசாழ நா1+, <க

வE?பதி,ைல’ எபைத <18கிற"[55]. தDசாHைர; ேச&த க.&தி1ைட +

‘<க தவி!த ேசாழந,O’ என ெபய ெபற"[56]

ேலா!"க த 17-ஆ ஆ1சி ஆ#+@ 40-ஆ ஆ1சி ஆ#+@ நில!ைத

அள மா

க1டைளயி1டா அள&" +&த பிற +களிட ஆறி, ஒ. கடைம

வாகினா. ேலா!"க ஆ1சியி, வாி விதி கபடாம, ஒ" கப1ட

20

நிலக4 உ#8. இைவேய இவன" ஆ1சியி சிற&த ெசய,க . ஏைனயைவ

‘ேசாழ அரசிய,’ எ/ பிபதியி, விள க ெப  ஆ#8 கா#க.
அரச

: ேலா!"க சிற&த க,விமா. இவ ேவகி நா1+ பிற&தவ;

நைனய ப1டைன ெகா#8 ெத@கி, பாரத பாட; ெச0த இராசராச
நேர&திர ெச,வமக ஆத? இவ ெத@ ெமாழியி, வ,லவனாக

இ.&தா; வடெமாழி அறிC ெபறி.&தா எப" >றப8கிற". தமிழி,
சிற&த அறிCைடயவ எ

பரணி ஆசிாிய றி!" ளா. இவ

கைலயிெனா8 கவிவாண கவியி ெனா8 இைசயிெனா8, ெபா9"

ேபா கியவ[57]. கவிவாண எறைமயா,, இவன" அைவ கள!தி, இ.&த

சயெகா#டா தவிர ேவ

லவ பல. இவைன அ+ க+ ெச

க#டன

ேபா@ இவ லவ பலைர ஆதாி!தா ேபா@ இவ சிற&த Bர! கல க



ழபிய நிைலயி, இ.&த ெப.நா1ைட! தா ப1ட ஏறCட

அைமதி  ெகாண&த அரசிய, நிண, <க தவி!" +களி

உ ள!ைத ெகா ைள ெகா#டவ, கடார, சீன, கேனாசி த?ய ெவளி
நா8க4 ட அரசிய, உறCெகா#8, வாணிக!ைத ெப. கிய அறிஞ இழ&த

ஈழநா1ைட மீ1 யசியி, உயிகைள ப?யிடாத உ!தம. <.க

>றினா,, இராசராச, இராேச&திர ேபாற ேபரரச.

என, மிைகயாகா".

இவ/ ஒ.வ ஆவ

சமயநிைல : இேபரரச சிற&த சிவப த. ேசாழ வழிவழியாகேவ சிவப தராவ.
இவ தி,ைல ெப.மாைன ேபர ெபாக வழிப1ட "ரேயா; ஆயி, பிற

சமயகைள= மதி!"வ&த ெபாிேயா. இவ க,ெவ18க

எ,லா; சமய!தா

ேகாவி,களி@ இ. கிறன. மனா+யி, உ ள ெப.மா

ேகாவி, இவ

ெபயரா, எ8பி!தேத ஆ. அத பைழய ெபய ‘ேலா!"க ேசாழ

வி#ணகர’ எப". அஃதறி இெபாிேயா கால!தி, இ.&த சிறரச பல
ைவணவ ேகாவி,க

பல எ8!" ளன, நிப&தக

வி8!"ள. ேலா!"க

கி.பி. 1090-இ, நாகப1+ன!தி, இ.&த இராசராச ெப. ப ளி  (!த

விஹார!தி) நிலகைள! தான ெச0" ளா. அதைன றி  ெசேப8க

ஹால&" நா18 ‘_ட’ நகர ெபா.1கா1சி சாைலயி, உ ளன. அைவேய _ட
ெசேப8க ’ எனப8. இவ கால!"; சிறரச சில. தனிப1டா சில.
சமண ப ளிக1 நிப&தக

வி8!" ளன. எனேவ ேலா!"க ஆ1சியி,
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எ,லா; சமயக4 த!தம ாிய சிறைப ெப

வ&தன எப" ெதாியலா.

ஆயி/, அரச தனளவி, சிற&த சிவப தனாகேவ இ.&" வ&தா. தைன!
தி.நீ ; ேசாழ எ

இவ அைழ!" ெகா#டைமேய இவன" சிவெநறி

பைற விள க ேபாதியதேறா?
அரச &ப

மைனவிய : ேலா!"க ெச ப1டயக , இவ இராேச&திரேதவ மகளான

ம"ரா&தகிைய மண&தா என > கிறன. இவ4  ம க

இவக

எ9வ பிற&தன.

கி.பி.1017 த, ேவகி இளவரச ஆயின எபைத காணி,

ேலா!"க கி.பி.1070இ, ப1ட ெபறைத எ#ணி, ேலா!"க
ஏற!தாழ கி.பி.1060-இ, ம"ரா&தகிைய மண&தா எனலா. ம"ரா&தகிேய

ேகாெப.&ேதவியாக இ.&தா . அவ

அவனி9"ைடயா

உைடயவ .[58] அவ

வன 9"ைடயா ,

எனப1டா . அவ

தீனசி&தாமணி எ/ ெபயைர=

ேலா!"கன" 30ஆ ஆ1சி ஆ#+ 

இற&தன . அதனா,, தியாகவ,? எபவ
மைனவி ஏழிைச வ,லபி. இவ

எனப1டா

ப1ட!தரசி ஆனா . மெறா.

‘ஏR உலைடயா ’ பறி ‘ஏழிைச வ,லபி’

ேபா@! பிற அரச மாேதவிய.

ஒ.!தியாவா . இவ

திைரேலா கிய மாேதவி

த தாயான உைமநைகயி நல க.தி ஆபா க

ேகாவி?, கி.பி.1072-இ, விள  ஒ

எாிய ஏபா8 ெச0தா .[59] ேசாழ-

ேசா ைடயா ஆன காடவ மாேதவி எபவ

ஒ. மைனவி. இவ

ப,லவ

லபாைவ.[60] திாிவன மாேதவி எற கபமாேதவி ஒ. மைனவி. இவ

வி67ப தி உைடயவ [61]. ஆதி!த ஆ#ட 1+யா’ எற ேசாழல

வ,?யா ஒ. மைனவி[62]. இ"கா  >றியவறா,, இவ/  (1) ம"ரா&தகி (2)

தியாகவ,? (3) ஏழிைசவ,லபி (4) திைரேலா கியமாேதவி (5) காடவ மாேதவி (6)

கப மாேதவி (7) ேசாழலவ,? என மைனவிய எ9வ இ.&தைம அறிய
கிட கிற".
---------

[52]. S.I.I. Vol. 4, 225.

[53]. 369 of 1921; M.E.R. 1921; Vide ‘Sentamil’ Vol.23
[54]. S.I.I. Vol. II, No.4 [55]. 288 of 1907

[56]. 374 of 1908
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[57]. க பரணி, 263

[58]. S.I.I. Vol.3. No.72

[61]. 45 of 1921

[62]. 39,45 of 1921

[59]. 138 of 1923

உட

[60]. 39 of 1921

பிற)தா : இவ/  &தGைவ, ம"ரா&தகி எற உட பிற&த

ெப#மணிக

இ.வ இ.&தன எப" சிதபர க,ெவ18களா, ெதாிகிற".[63]

மக : ேலா!"க ம"ரா&தகி  பிற&த ஆ#ம க
இ.வ. ஆடவ.

எ9வ, ெப#ம க

இராசராச, Bர ேசாழ, ேசாழகக, வி கிரம ேசாழ

ஆகியவேர க,ெவ18களி, இட ெப

ளன. இவ.

$!தவ ேசாழகக;

அவ இைளயவ இராசராச, அவ இைளயவ Bரேசாழ; நாகா மக
வி கிரம ேசாழ[64]. இவ.

ேலா!"க உ ள கவ&த மக வி கிரம

ேசாழேன ஆவ. இவேன த&ைத  பி அர< க1+, ஏறியவ. ேலா!"க
Bரேசாழைன= மி க அட ேநசி!" வ&தா; அவைன இ.ைற ேவகிைய

ஆ4மா

அ/பினா[65].

ேலா!"க ெப#ம களி, $வ ெபயகேள க,ெவ18களி, அறிய
கிட கிறன. அைவ இராச<&தாி, Eாியவ,?, அமைக எபன. இ

ெப#மணிக4

இராச<&தாி க?க அரசனான இராசராசைன மண&தவ .

Eாியவ,? இலைக இளவரச ஒ.வைன மண&தவ . பி ைளயா அமைக

ஆRவா எபவைள பறிய றி! ெதாியவி,ைல; ெபய ம18ேம
ெதாிகிற"[66].

இராசேகசாி த ேலா!"க கி.பி. 1022 வைர ேசாழ ேபரரைச (52 ஆ#8க )
அரசா#டா எப" அறி&" இற!த க"[67]. இவ/ பி

வி கிரமேசாழ ேசாழ ேபரரச ஆனா. இ ேலா!"க க,ெவ18க ,
தி.மனி வளர’, ‘தி.மனி விளக’, ’ேம, அாிைவ=', ‘ம.விய

தி.மட&ைத=, கR மா"விளக', ‘கR ER&த ணாி’, ‘ேமவி வளர த?ய
ெதாட ககைள உைடயன.
--------------
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[63]. 117,119 of 1888

[64]. Ep.Ind.Vol. 6.p.335; S.S.I.I. Vol. 3.p. 179, K.A.N. Sastry's ‘Cholas’, Vol 2, p.52.
[65]. Ep. Ind. 5, No.10

[66]. S.I.I. Vol.4, No.226

[67]. K.A.N Sastry’s ‘Cholas’.
---------

3. 2. விகிரம ேசாழ

(கி.
கி.பி.
பி. 1122 - 1135)

 9ைர:
9ைர: வி கிரம ேசாழ கி.பி. 1118-இ, + E+ ெகா#8 கி.பி.1122 வைர

த த&ைத=ட இ.&" அர< ெச@!தினா.இவ ஆணி!திக

உ!திராட!தி

பிற&தவ. இவ த த&ைதயி இ தி கால!தி, இ.&த ேசாழ ெப.நா1+

உாியவ ஆயினா. இவன" ஆ1சியி ெப. பதி ேபாாிறி அைமதிேய

நிலவியி.&த" எனலா. இழ&த ககபா+யி@ ேவகியி@ இவ/ைடய

க,ெவ18க

இ.பைத ேநா க, அGவிர#8 நா8களி ெப.பதி இவ

கால!தி ேசாழ ெப.நா1+, மீ#8 ேச க ப1ட" எப" ெதாிகிற".
க,ெவ&க : இ.வைக! ெதாட க ெகா#ட ெம0 கீ!திக
ஒ

“மா"” அ,ல" “மக

‘மா" மிைட&"’ எ

இவ/ #8.

ணர” எ/ ெதாட க!ைத உைடய"; மற"

ெதாடவ". இ!ெதாட க உைடய க,ெவ18க

வி கிரம ேசாழ ெச0த சிதபர ேகாவி, தி.பணிகைள விள கிறன.

னைவ இவ/ைடய இளவர< ப.வ!தி, ெச0த ெதக?க ேபாைர
றி கிறன. இைவ இர#8 ேவ

>றவி,ைல.

ேபாகைளேயா பிற நிகR;சிகைளேயா

இலகிய : ‘வி கிரம ேசாழ உலா’ எப" இவன" அைவ லவராகிய

ஒ1ட >!த பா+ய". அவேர இவன" ெதக?க ேபாைர; சிறபி!" பரணி

ஒ

பா+யதாக இராசராச உலாC $றா ேலா!"க ேசாழ உலாC

த கயாக பரணியி, உ ள தாழிைச=[1] றி கிறன. இபரணி இெபா9"

கிைட!தில". ஆத? க,ெவ18 கைள= உலாைவ= ெகா#ேட இவ வரலா

"ணியப8.
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ேவகி நா& : வி கிரம ேசாழ ேவகி நா1ைட வி18! த&ைதயிட ெசற கி.பி.
1178 த, அ&நா8 ஆறா வி கிரமாதி!த ேபரரசி, கல&"வி1ட". ேசாழ 

அடகி ேவகி நா1ைட ஆ#ட ெவலனா#8 அரசக

விதியிறி; சா4 கிய

ஆ1சிைய ஒ ெகா#8 சிறரசராக இ.&தன. ஆனா, கி.பி. 1126-இ,

ேபரரசனான வி கிரமாதி!த இற&தா. உடேன ேவகியி ெதபதி வி கிரம

ேசாழ ேபரரசி கல&" வி1ட". ன வி கிர மாதி!த ஆ1சிைய

ஒ ெகா#ட #8, ெக ளிபா ைக த?ய இடகளி, இ.&த சிறரச

வி கிரமேசாழைன ேபரரசனாக! தக

க,ெவ18 களி றி!தி.!தேல இத!

த க சாறா[2]. ெவலனா#8; சிறரச. வி கிரமைன ேபரரசனாக ஏ
ெகா#டன[3].

ககபா* : ககபா+யி கிழ  பதி ம18 வி கிரம நா18ட கல#ட".

அஃ" எேபா" கல&த", எGவா

கல&த" எபன >ற >டவி,ைல. இவன"

இர#டா ஆ1சி ஆ#8 க,ெவ18 ஒ

ைமEாி, உ ள <க18ாி,

கிைட!த". அதனி,, இவன" தாைன! தைலவ ஒ.வ அ ஒ. ேகாவி,

க1+ய" றி கப18 ள"[4]. ேகாலா ேகா1ட!தி, இவன" 10-ஆ ஆ#8

க,ெவ18 ஒ

கிைட!த". அ ஒ. விமான க1டப1ட ெச0தி அதனி,

றி கப18 ள"[5]. இGவிர#8 க,ெவ18 களா@ ககபா+யி கிழ 

பதிேய/ ேசாழ ெப.நா1+, ேச&தி.!த" எப" அறிய கிட!த, கா#க.
ெவள ெகா&ைம : வி கிரம ேசாழ கால!தி, (ஆறா ஆ1சி ஆ#+,) வட

ஆ கா8, ெத ஆ கா8 ேகா1டகளி ெப.பதி ஆ

ெவ ள!தி

இைரயான". இதனா சில இடகளி, ஊ ெபா" நிலகைள வி

அரசாக

வாி இ

கப1ட". . தி.ெவாறிI, தி.வதிைக த?ய ஊகளி, இ.&த

சைபக

இG விபைனயி, ஈ8ப1டன[6]. ெவ ள ெகா8ைமயா, தDசாH

ேகா1ட!ைத; ேச&த ேகாவில+"ற கப1ட"; ‘கால ெபா,லாதா0, ந$
அழி&", + ஒ+ேபா0 கிட&தைமயா,’ எப" க,ெவ18[7]. இ றிகளா,

ேசாணா1+, வி கிரமன" 6,7-ஆ ஆ1சி ஆ#8களி, ெவ ள ெகா8ைம
நிகR&த" எபைத அறியலா.

அரசிய, : வி கிரம ேசாழ ஆ1சி சிறபாக அைமதி=ைடயேத ஆ. அரச, த

ேனாைர ேபால! த ெப.நா1ைட; <றி பாபதி, ஊ கைடயவனாக
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இ.&தா. கைகெகா#ட ேசாழரேம அரசன" ேகா நகர ஆயி/, பைழயாைற
த?ய இடகளி, இ.&த அர#மைனகளி@ அரச இ.&" க1டைளகைள
பிறபி!த, உ#8. கி.பி.1122-இ, வி கிரம +ெகா#ட ேசாழர!"

(பைழயாைற) அர#மைனயி, காணப1டா[8]; அ8!த ஆ#8 ெசகப18

ேகா1ட!" னிவளந,Oாி, இ.&" ள கைர ம#டப!தி, காணப1டா[9].
இம#டப, இ கால ‘பிரயாணிக

வி8தி’ (Travellers Bangalow) ேபாற"

ேபா@ அரச கி.பி.1124-இ, ெதனா கா8 ேகா1ட!" Bர நாராயண

ச"ேவதி மகல!தி, (கா18 மனா ேகாவி,) இ.&த அர#மைனயி,

காணப1டா[10]. கி.பி. 1120-இ, தி,ைல நகாி, இ.&த அர#மைனயி, தகி
இ.&தா[11]. இ றிகளா,, இேபரரச,த ஆ1சிைறைய ந
கவனி!"வ&தா எப" லனாகிறதேறா?
சிறரச : க,ெவ18களி, சிறரச சில றிபிட ப18ள. வி கிரம ேசாழ
உலாவி@ சில றி க ப18ள. த, க,ெவ1+, றி கப1டாைர

கா#ேபா. ேலா!"கபா, ெப.Dசிற ெபற நரேலாக Bரனி மக
ஆன Eைர நாயக ஒ.வ[12]. வட ஆ கா8 ேகா1ட!தி ெப. பதிைய

ஆ#ட சவராய ஒ.வ. அவ ெசேகணி நாலாயிரவ அைமயப ஆன

இராேச&திர ேசாழ சாவராய’ எப". அவமைனவி கி.பி. 1123-இ,
தி.வ,ல மட!தி; சில தானக

ெச0" ளா [13]. வழ க ேபால

ேகாவOைர ஆ#ட ேசதிராய சிறரசராகேவ இ.&தன. ெதா#ைடநா1+,

‘ஆைனவாாி’ைய! தைலநகராக ெகா#8 ‘சா4 கிய’ எபவ ஆ#8
வ&தன[14]. ெதேக இ.&த சிறரச.

பா#+நா8 ெகா#டா’ எபவ

ஒ.வ[15]. இராமநாதர ேகா1ட!"; ‘சிவாிைய ஆ#ட ‘<#ட கைக
ெகா#டா, ஒ.வ. இவ/ ! "வராபதி ேவளா எற ெபய. இ.&த".
இவனிட சிற&த வா Bர இ.&தன[16]. ெத@ நா1+, சிறரச பலராவ.
அவ.

றிபிட!த கவ சிலராவ. கி.பி.121-இ, ெபா!தபி நா1ைட ஆ#டவ

ம"ரா&தக - ெபா!தபி; ேசாழ எபவ. இவ மகாம#ட ேல<வர -

விமலாதி!த ேதவ எ/ ெபய ெபறவ. இவ தைன காிகால

வழிவ&தவ எ

றி!" ளா[17]. இெபா!தபி; ேசாழமனக

காள!தியி, உ ள ேகாவி பல தி.பணிக

ெச0" ளன.[18] ெவலனா+

இர#டா ெகாக ஆன ெகாகய, ஒ.வ. இவ ேனா ேசாழ
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ேபரரசனிட உ ள ெகா#டவ, வி கிரம ேசாழ/ட ெத க?க ேபாாி,

ஈ8ப1டவ. ெகா ளி பா ைக ! தைலவனான ‘நைபய’ ஒ. சிறரச.

காள!தி நா18 பதிைய ஆ#டவ மகா ம#டேல<வர க1+ேதவமகாராச
எபவ[19]. இவ ேனா Bரராேச&திர கால!" உ#ைம
உைடயவராகேவ இ.&தன.

-----------

[1]. V.776

[3] 163 of 1897

[2]. 153 of 1897

[5]. 467 of 1911

[7]. 275 of 1901 (S.I.I. Vol.7, No.496)

[4]. 175 of 1911

[6]. 87 of 1900, 30 of 1903
[8]. 168 of 1906

[9]. 229 of 1910

[10]. 63 of 1918

[13]. 322 of 1921

[14]. 378 of 1913

[11]. 163 of 1902
[15]. 521 of 1905
[17]. 579 of 1907

[19]. 155 of 1922

[12]. 128 of 1930
[16] 47 of 1929

[18] 102 of 1922

இனி, வி கிரம ேசாழ உலாவி >றப18 ள சிறரச யாவ எபைத

கா#ேபா : 1. க.ணாகர! ெதா#ைடமா த,வ. 2. ைனபா+ நா1ைட
ஆ#8வ&த ைனயதைரய ஒ.வ. இவ தாைன! தைலவ, சிறரச

அைம;ச/மாவ. 3. ெகாக, கக, மஹாரத எபவைர ெவறிெகா#ட
‘ேசாழ ேகா’ ஒ.வ. 4. ேபாாி, விெறாழி, #ட <!தம,ல

வானேகாவைரய ஒ.வ. 5. நரேலாக Bரனான கா?கராய ஒ.வ. 6.

ெசDசிைய ஆ#ட காடவராய ஒ.வ; இவ மதெகா#ட li_1ÍTöö} @ÖT@ó)[!]
அட கி; ெச@!"வதி, வ,லவ. 7. ேவ

நா1ைட ஆ#ட சிறரச ஒ.வ;

அவ "பமிறி நா1ைட அைமதியாக ஆ#டனனா. 8. கைக த, மாி

வைர பல அறகைள; ெச0" ள அன&தபால ஒ.வ. இவ

தி.வாவ8"ைறயி, உ ள சிவ ேகாவி@  பல தானக

ெச0" ளா[20].

9. க.நாட ேகா1ைட அர#கைள அழி!த ேசதியராய ஒ.வ. 10. தக8ைர
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ஆ#ட அதிக ஒ.வ. இவ க?க ேபாாி, பைகவைர றிய+!தவ. 11.

வடம#ைணயி, யாைனெகா#8 அழிC ெச0த ‘வ!தவ’ ஒ.வ. 12.

ேகா1டாறி@ ெகா,ல!தி@ ெவறிெபற Qளபப,லவ ஒ.வ. 13.

ெகா, ட நா8கைள= ேசரபா#+யைர= ெவற ‘திாிக!த’ ஒ.வ.
அரச

வி/க : வி கிரம ேசாழ/  பிாியமான ெபய ‘தியாக ச!திர’

எப", இஃ" இவ உலாவி@ க,ெவ18களி@ கா#கிற"[21]. அகளக’

எப" மெறா. ெபய[22]. ‘ற அறவ’ எப" இத ெபா.ளா.

இவ இவ ட, த த&ைதயி வி."களி, பலவைற ெகா#+.&தா.
அரச &ப : பரேகசாி வி கிரம ேசாழ/  மைனவிய எ!"ைணய எப"

ெதாியவி,ைல. க,ெவ18களி, நா,வ றிபிடப18 ளன.ஒ.!தி  ேகா
கிழா எபவ

மறவ தியாகபதாைக எபவ

னவ

கி.பி.127 வைர

ேகாெப.&ேதவியாக இ.&" இற&தா ; பிற தியாகபதாைக ேகாெப.&ேதவி

ஆயின . [23]இவ

மடபி+ ேபாறவ

ெப#க1 அணிேபாறவ , <.#ட >&தைல உைடயவ ,
Vய ணகைள உைடயவ ; திாிவன 9"ைடயா

எனப1டவ ; அரச தி.Cள!" அ.

Bறி.&" சிறறவ
9"ைடயா

எபவ

எ

9வ" உைடயா , அரச/ட

தி.மழபா+ க,ெவ18 > கிற". தரணி

ஒ. மைனவி. அவ

ெப#களி, மயி, ேபாறவ

நிலCலக!" அ.&ததி, ‘இல மி தி.மா? மாபி, இ.ப"ேபால இவ

தி.C ள!தி, தகி= ளா

எ

அரச

அேத க,ெவ18 றி கிற". $றா

மைனவி நபிரா1+யா ேநாிய மாேதவியா எபவ . இவ4  அகபாிவார

இ.&தெத

க,ெவ18 றி கிற"[24]. ‘அகபாிவார’ எப" ஒGேவா

அரசமாேதவி  இ.&த பணிெப#க

பைடயா. வி கிரம ேசாழ/ 

ேலா!"க எ/ ைம&த ஒ.வ இ.&தா. அவேன இவ/  பி

ேசாழ ேபரரச ஆனா.

சமய பணி : கைகெகா#ட ேசாழர ேசாழ ேகாநகர ஆன" த,, அத

அ#ைமயி, உ ள தி,ைல நகர சிற ெபறலாயி . விசயாலய த,

இராசராசவைர இ.&த அரசக
இவ.

தி.வா]ைரேய மி க சிறபாக க.தின.

த பரா&தக ஒ.வேன சிதபர!ைத; சிறபி!தவ.இராேச&திர

கால த, தி,ைல ெப.Dசிற எ0திய". த ேலா!"க கால!தி,
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சிதபர மி க உயநிைல அைட&த". தி,ைல ெப.மாேன ேசாழ லெத0வமாக

விளகினா. வி கிரம ேசாழ கால!தி, தி,ைல ெப.மா ேகாவி, ெப.D

சிற

விளகிய".இவ கி.பி. 128-இ, தன  வ&த சிறரச திைற

ெபா.ளி ெப. பதிைய! தி,ைல ெப.மா ேகாவிைல "பி கC
ெபாிதா கC பிற தி.பணிக

ெச0யC தாராளமாக; ெசலவி1டா.

இைதபறி >  தி.மழபா+ க,ெவ18[25] ெச0திைய கா#க:-

“ப!தா ஆ1சி ஆ#+, சிறரச த&த Vய ெபாவிய, ேபரரச 
ைவ கப1ட". அெபா9" மணிக
வைரயப1டன : ‘மன நீ#டநா

பதி!த ெபாற1+, கீRவ.வன

வாR&" உலைக காபானாக!’ ெசெபா

அபல ER தி.மாளிைக= ேகாரவாச,க4 >டசாைலக4 ெப.மா

ேகாவிைல; EழC ள க1டடக4 ெபா ஆ கப1டன.ப?[ட ெபானா

ெச0யப1ட"; !"மாைலகளா, அணி ெச0யப1ட ேத ேகாவி, ெபானா,
இயற". இ!ேதாி, >!தபிரா ர1டாதியி@ உ!திர1டாதியி@ உலா

ேபாவானாக அெபா9" நைடெப  விழா ‘ெப. ெபய விழா’ எனப8. நிைற
மணி மாளிைக ெந8&ெத. ஒ  அைம கப1ட". இ!ெத. அரச ெபய

ெபறதா. ைபெபா ழி!த பாிகல தலாக; ெச ெபாகபக!ேதா8

பாி;சின அரசனா, ேகாவி! தரப1டன. இ!தி.பணி அரசன" 10-ஆ
ஆ#+, இ!திைர! திகளி, அ!த நZ!திர >+ய தாயிற

ெச0யப1ட".”

இ க,ெவ18; ெச0தியா,, வி கிரம ேசாழ சிற&த சிவப!த எப",

தி,ைல >!த ேகாவி?, பல தி.பணிக

ெச0தன எப" ந

விளகிறன அ,லவா? ெபானபலவ தி. ேகா வி? த, தி.; <
மதி, ‘வி கிரம ேசாழ தி.மாளிைக[26]’ எனC ேகாவிைல; <றி= ள

ெத. களி, ஒ

‘வி கிரம ேசாழ தி.Bதி[27]’ எனC வழகின எப"

பிகால க,ெவ18களா, அறிய கிட  ெச0தியா.

வி கிரம ேசாழ சிற&த சிவப த ஆயி/, தி.வரக ெபாிய ேகாவி?@

தி.பணி ெச0ததாக! ெதாிகிற". அ ேகாவி? ஐ&தா தி.;<

மதி,

இவனா, க1டப1ட"; இராம ேகாவி, த?யன இவனா, அைம#டைவ

என! ‘தி.வரக ேகாவி, ஒ9’ ெதாிவி கிற". சமய!"ைறயி, இவ

ேனாைர ேபாலேவ சமரச ேநா ட இ.&தைம பாரா1ட பாலேத அேறா?
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[20]. 71 of 1926

[21] Ula, 431, 662 etc., Ins. 272, 273 of 1907; 49 of 1831
[22]. Ep. Ind. Vol. 6, pp.227-230
[23]. S.I.I. Vol.3, p.184

[24]. 136 of 1895

[25]. S.I.I. Vol.3, pp. 183-184
[27]. 312 of 1913

[26]. 282, 284, 287 of 1913

--------

3.3. இர0டா ேலாக

(கி.
கி.பி.
பி. 1133 - 1150)

அர7ாிைம : இர#டா ேலா!"க வி கிரம ேசாழ மக. இவ கி.பி.1133இ, ப1ட ெப ! த&ைத=ட இர#8 ஆ#8க

அரசா#டா. வி கிரம

க,ெவ18க

றி கிைடப" அ.ைம.

ேசாழ கி.பி 1135-இ, இற க, இவேன ேசாழ ேபரரச ஆனா. இவ/ைடய
றி  ெம0 கீ!தியி, வரலா

எனேவ, இவ கால!தி, ேபா; ெச0திக

இ,ைல எப" ெதளிC. இவன"

ஆ1சி அைமதி= ெச9ைம= உைடயதாக இ.&த". வி கிரம ேசாழ ஆ1சியி,

இ.&த ேசாழ ெப.நா8. இவன" ஆ1சியி@ அஙனேம இ.&த".

க,ெவ& ெதாடக : இர#டா ேலா!"க /ைடய க,ெவ18க

த றிைப உைடயன : 1. ம/ பாைவ 2. ம.விய விேய9
3.ேமவிவள 4.  ம/ ப"ம 5.  ேமC தி.மக

பிவ.

6. ம/ யாண.

சிறரச : இர#டா ேலா!"க ஆ1சி கால!" இ.&த சிறரச.

றிபிட!த கா சில ஆவ :

1. வி கிரம ேசாழ கால!தி, இ.&த ெசேகணி அைமயப சாவராய
மக அைமயப க#7ைட ெப.மா

ஆகிய வி கிரம ேசாழ சாவராய

ஒ.வ[1]. இமரபரச, ஆ4 அரச ெபயைர ைவ!" ெகா ள, மர எப"
ெதாிகிற".
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2. ெத ஆ கா8 ேகா1ட!தி, தி.மாணி ழி எ/ இட!தி, இ.&த ேமாக

ஆ1ெகா,? எற ேலா!"க ேசாழ காடவராய ஒ.வ. இவ ப+ப+யாக

உயநிைலைய அைட&தா எப" இவ க,ெவ18களா, விள கமாகிற".
இவ தி.நாவO, தி.வதிைக, தி."ற (வி.!தாசல) த?ய
இடகளி@ ள சிவ ேகாவி,க1! தானக

ெச0" ளா. இவ

‘ஆளபிற&தா க;சிராய, ைப&நாக !தைரய, அரசநாராயண,

ஏழிைசேமாக, எற சிற ெபயகைள ப+ப+யாக ெகா#டா[2]. இவ
தி."ற!தி, ம#டப ஒைற க1+! த ெபயாி18 ‘ஏழிைச ேமாக’
எறைழ!தா; அேபா" ‘காடவ ஆதி!த’ எ

தைன அைழ!"

ெகா#டா. கி.பி.300 த, கி.பி.900 வைர தமிழக!தி ெப. பதிைய ஆ#ட
ப,லவ வழிவ&த இவ, ப+ப+யாக! த அ@வ, யசியா, உயநிைல
அைட&தைம இவ/ைடய ப1டகளா, நணரலா[3]. இெபாியவ வழி

வ&தவேன பிகால!தி, ேசாழ ேபரரைசேய ஆ1டெகா ள; ெச0த ேகா
ெப.Dசிக ஆவ[4].

3. ந8 நா8 அ,ல" மகைத நா8 எபைத பாைவயி18 வ&த தைலவ பாண
மரபின. அவ ெபய ‘இராசராச மகைத நாடா வா’ எப"[5]. 4.

தி. ேகாவOைர; ேச&த மைல நா1ைட ஆ#டவ ‘வி கிரம ேசாழ; ேசதிராய’

எபவ. அவ மக ‘வி கிரம ேசாழ ேகாவல (ேகாவO) ராய’ எபவ.

மெறா.வ கிளிI மைலயமா ேலா!"க ேசாழ; ேசதியராய’ எபவ[6].
5. தக` அதியமா ஒ.வ, 6. Qளப ப,லவ சிலராவ - 7. கி.பி. 1147-இ, கக

மரபினனான சீயகக காள!தியி, உ ள சிவ ேகாவி@  நிப&தக

வி8!தன[7]. 8. காள!திைய; <றி= ள பதியி, ‘யாதவராய’ எற மரபரச
சிறரசராக ஆ#8வ&தன[8]. இமரபின Bர ராேச&திர காலதேல சிறரசராக
இ.&" வ&தவ ஆவ. 9. ேவகி நா18; சிறரச.

‘மகா ம#டேல<வர ப,லவ

ேதவ ேசாட’ ஒ.வ[9]. 10. ெவலனா#8; ேசாழ மெறா. கிைளயின.

இமரைப; ேச&த அரச. அரச மாேதவியா. பாப1லா, திராZாராம, காள!தி
இவறி@ ள சிவ ேகாவி,க1! தி.பணிக

பல ெச0" ளன[10]. 11.

‘ெகா@ ’ைவ ஆ#ட ‘காடம நாயக’ ஒ.வ. இவ கி.பி.142-இ, ஒ. சி ரைர
ேவதிய  பிரமேதயமாக வி1டன[11]. இவ, மகாம#ட?க [ம நாயக,
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ேவகி ேதச; சா4 கிய அககார எற ப1டகைள= ெபறவ[12]. 12.

ெபா!தபி நா1ைட ஆ#ட ம"ரா&த க ெபா!தபி; ேசாழ சி!தரச எபவ
ஒ.வ[13].
----------

[1]. 302 of 1897

[2]. 157 of 1905

[4]. 137 of 1900

[5]. 14 of 1903

[3]. 374 of 1902, 391 of 1921; 45,46 of 1903
[6] 284, 285 of 1902

[7]. 63 of 1922

[8]. 83, of 1922

[9]. 210 of 1897

[10]. 210 of 1897, 227 of 1893, 123 of 1922
[11]. Ind, Ant. Vol 14. pp. 56-60
[13]. 572 of 1907

[12]. 172 of 1897

பட ெபயக : இர#டா ேலா!"க வி." ெபயக

பலவா.

‘தி.நீ ; ேசாழ’ எப" ஒ . இெபய த ேலா!"க/

அவ

ெகா#+.&தா. அதனா, இ கால!"; ேச கிழாைர த ேலா!"க

கால!தவ என மயக ெகா#டா. உள. எதிாி?ேசாழ, க?க+&த ேசாழ
எபனC ேனா ெகா#ட வி." ெபயகேள ஆ. இவ ேபரபல

ெபா ேவ0&த ேசாழ எனப1டா[14]. இவ/ ேக சிறபாக உாிய வி."

ெபய ‘அநபாய எபேத ஆ.[15] இெபய இவ/ைடய க,ெவ18களி@

உலாவி@ இ.பேதா8 இவன" அரசிய ெசயலாள ெபயாி@ காணபட,

ேநா க! த க". அ;ெசயலாள அநபாய $ேவ&த ேவளா எனப1டா[16]. பல
சி ரக

அநபாய ந,O எ

ெபயாிடப1டன[17].

அரச &ப : தி.மழபா+ க,ெவ1+, அரச மாேதவிய இ.வ

றி கெப ள. அவ.

ப1ட!தரசி தியாகவ,? எபவ . அவ4 ேக

‘வன9"ைடயா , எற ெபய. உ#8. மறவ
இவ

‘ ேகா கிழா’ எபவ .

மலா8ைட சிறரச மகளாவ [18]. இவ/ைடய பிற மைனவியைர

பறிேயா பி ைளகைள பறிேயா ஒ  அறிய >டவி,ைல. இவ/ 

இராசராச எற மக ஒ.வ இ.&தா. அவ கி.பி.146-இ, +

E+ ெகா#8 த&ைத=டேன நா1ைட ஆ#8 வ&தா. இர#டா ேலா!"க

32

கால!தி@ ேசாழேகா நகர கைகெகா#ட ேசாழரேம ஆ. எனி/, இவ
கால!தி, சிதபர ெப.D சிறபைட&த"; அரச அ+ க+ த ெப.நகரமாக

விளகிய".

அைவ !லவ : இர#டா ேலா!"க அைவயி, ஒ1ட >!த ெப.

லவராக இ.&தா. அவ வி கிரம ேசாழ கால!தி@ இவ கால!தி@ இவ

மக இர#டா இராசராச கால!தி@ இ.&தவ ஆவ; $வமீ" உலா

பா+னவ. இர#டா ேலா!"க இவாிட தமிழறிC ெபறி.!த, >8.

ஆனா, இவ ெபய ஒ. க,ெவ1+@ காணபடவி,ைல. அதனா,, இவ

இ.&தில என >ற, இயலா". எைன? இவ பா+ய உலா பிரப&தக4
பிறC இ.!த? எக. இஙனேம, ற!"-ேச கிழா இேபரரச கால!தி,
இ.&தவ; அரச ேவ#ட! தி.! ெதா#ட ராண!ைத பா+ய.ளியவ.
இவைர பறி ேவறிட!" விாிவாக >றப8.ஈ8 எ8 அற

தி.!ெதா#ட ராண, >!த ெச0த உலா க4 பரணி= இ கால!";
சிற&த இல கிய Y,க

ஆ. இவறா, இGவரசைனபறியெச0திக

ஓரளC

அறியவசதி உ#8 இலவகைள= இGவில கியகைள= பறி பிபதியி,
விாிவானவரலா

தரப8; ஆ#8 கா#க

சமயநிைல : இர#டா ேலா!"க சிதபர!தி, +கவி!" ெகா#டா

எப" ெதாிகிற". இவ கால!தி, தி,ைல நக ெசா,ெலாணா; சிற 

ெபா?&தி.&த". நகர சீதி.!தப1ட"; ேகாவி, சிறற அைம கப1ட".

இதைன த த, அறிவிப" அரசன" 7ஆ க,ெவ1ேட ஆ. அ"
தி.றபிய க,ெவ18 ஆ[19]. இவ தன" $றா ஆ#8

க,ெவ1+ேலேய ேபரபல ெபா ேவ0&த ேசாழ எனப1டா. ஆத?,
இவ ப1ட ெபற இர#டா ஆ#8 த, ஆறா ஆ#8வைர தி,ைல!

தி.பணியி ெபாி" ஈ8ப1+.&தா எனலா. இபணி இவன" த&ைதயான

வி கிரமேசாழ கால!" +வைடயா" இவ கால!" +Cறேதா-அறி இவ
தானாகேவ இைத ேமெகா#8 ெச0தனேனா ெதாியவி,ைல.[20] இவ ெச0த

ேகாவி, தி.பணிக

ேலா!"க உலாவி சிறற விள க ப18 ளன.

ேலா!"க ஈ8 எ8 அற த அரச மாேதவி=ட தி,ைல ெச
ெப.மா தி. >!ைத! தாிசி!", தி,ைல ம#டப!தி, இ.&த ைவணவ

>!த

கடCளாகிய ேகாவி&தராசைர அற ப8!தினா; பல தி.!தகைள; ெச0தா:
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எ9நிைல ேகாரகைள அைம!தா; தா பிற&த கயிைலைய நிைனயாதி. க

அதனி/ ேமப1ட ைறயி, அம/ ! தி.மாளிைக அைம!தா ேகாவி?
பல பதிக4 நகர!தி, றிபிட!த க சில இடக4 ெபா ேவ0&தா.[21]’
இ; ெச0திகேள <. கமாக இராசராச ேசாழ உலா[22]வி@ த கயாக

பரணி[23]யி@ றி கப18ள. இவ, சிதபர!"ெபானபல நாத
தி.வ+களாகிய தாமைர மலகளி@ ள வ#8 ேபாறவ; இவ தி.வா]ாி,
உ ள அப, <&தர, சப&த ப+மக1 ைச த?யன நட க! தான
ெச0" ளா[24] எ

ஒ. க,ெவ18 >றைல ெகா#8, இவன"

சிவப திைய= $வ த?களிட இவ ெகா#+.&த ெப.மதிைப=
உணரலா.

இ ேலா!"க தி,ைல - ேகாவி&தராச ெப.மாைன அறப8!திய

ெச0திைய ஒ. க,ெவ18 றி கிற"[25]. அ றிைடய பதி ேவ#8ெமேற

அழி கப18 ள". மற பதி ெசைமயாகேவ இ. கிற". ஒ. கால!தி,

சிவைன= தி.மாைல= ஒ ப8!தி; ‘சகர நாராயண’ வ+வ!தி, வழிபா8

ஏப8!தி; ைசவ!ைத= ைவணவ!ைத= ஒ ப8!த யசி ெச0யப1ட".
பிகால நிகR;சிக

இேனபா1+ இட தரவி,ைல. ைசவ!தி

ைவணவ!தி ேவ பா8 அதிகமாக நிகR&த நிகR;சிக4

இர#டா

ேலா!"க ெச0த" ஒறா[26]. இ&நிகR;சி தவிர, இவன" அரசா1சி பல
வழிகளி@ ெசைமயான ெதேற >றி + கலா.
--------

[14]. 350 of 1927
[16]. 531 of 1912
[18]. 85 of 1895

[15]. 269 of 1901

[17]. 271 of 1215, 533 of 1921, 346 of 1911.
[19]. 350 of 1927

[20]. A.R.E. 1913, Part II, No. 34; 1927, Part II, No.24
[21]. Ula lines 69- 116

[23]. T. Parani, KK, 777, 800-810
[25]. 36, of 1907
----------

[22]. R. Ula lines 58-66

[24] S.I.I. iv 7

[26]. Cholas Vol II, P.74 (Foot-note)
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3.4. இர0டா இராசராச

(கி.
கி.பி.
பி. 1146 - 1173)

அரசிய, : இர#டா ேலா!"க ஆ1சி கி.பி.150இ, +Cற". ஆயி/,
அவ த மகனான இர#டா இராசராசைன கி.பி.146ஆ ஆ#+ேலேய
அரசனா கி! த/ட ெகா#8 நா1ைட ஆ#8 வ&தா எப" ேப

>றப1ட". ஆத?, இராச ராச ஆ1சி கி.பி. 1146-?.&ேத கண கிடப1ட".
இவ/ைடய க,ெவ18களி, ேபாைர பறிய றிேப. இ,ைல. ஆத?,

இவன" ஆ1சி இர#டா ேலா!"க ஆ1சிைய ேபால அைமதி நிலவிய

ஆ1சியா எப" ெதாிகிற". இவ/ைடய க,ெவ18களி, ெப. பாலன ‘

ம.விய தி.மா" எற ெதாட க!ைத ெகா#டைவ. அவறி, அவன" அரசிய,

ேநைமயாக நட&த" எபேத றி கப18 ள".

இவன" ெப.நா1+ பரெபைன? இவன" 7-ஆ ஆ1சியா#+, வலால

நா1+, (ேகாலா ேகா1ட) கா8ெவ1+ எற சிறரச மைல மீ" ஒ. ேகாவி,
க1+னா[1]. நிகாி? ேசாழம#டல எனப1ட ககநா1+, தக8நா1ைட;
ேச&த ‘ெப.ேப’ எற இட!தி, தான ெச0த க,ெவ18 ஒ

அதைன; ெச0தவ ‘தக8 கிழவ’ எபவ. அ" கி.பி.164-இ,

கிைட!" ள".

ெச0யப1ட"[2]. இதனா, ெகா நா8, ககபா+யி ஒ. பதி=

இராசராச ெப.நா1+ பதிக

இராசராச கால!" க,ெவ18க

எபேத அறிய கிட கிற". ேவகி நா1+,
பல கி#ட!" ளன. அைவ திராZாராம

வைர பரவி கிட கிறன.[3] இ றிபா, ேவகிநா1+@ ேசாழ அர< பரவி

இ.&தைம நணரலா. <.க >றி, வி கிரம ேசாழ கால!" ெப.நா8

அப+ேய இர#டா ேலா!"க கால!தி@ இர#டா இராசராச

கால!தி@ நிைல!தி.&த" என >றலா.

அர7 நிைல : த ேலா!"க ஆ1சி  பிற ேசாழ நா18 ந8 அரசிய,
அைம வ?ய

வி1ட". சிறரச பலராயின. அவரவ ேபரரசி ஒ.வா

அடகினாேபால கா1+ ெகா#டனேர/, தம" நா1டளவி,  
<ேய;ைசேய ைகயா#டன. அவக

தக4 

ஒ ைம நிலவC ேபாாிடC

ெதாடகின. ந8 அரசிய, இவைற! தைட ெச0ய +யவி,ைல. ேபரரச

பைடவைம ேமைல; சா4 கிய பைடெய8ைப= ெஹா0சள பைட

ெய8ைப= பா#+ய ேசரநா18 ழபகைள= த8பதிேலேய ஈ8பட
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ேவ#+யதாயி . ெவளிநா8களி பைடெய8க1; சிற கவன ெச@!த
ேந&ததா,, ெப. நா18;சிறரச நிைலைய கவனி!" அGவேபா"

ஒ9ப8!த ேபாதிய சமய வா0!தில". ேபரரசன" இ!"பநிைலைய

நண&த சிறரச த!த பைட வ?ைமைய ெப. கி ெகா#ேட வ&தன.
ஆனா, ெப.நா1+, இ.&த சி ா அைவக4 நகர அைவக4 த!த

கடைமகைள; ெசGவேன ெச0"வ&தன. எனி/, த, இராசராச ஏப8!திய

வ?ைம=ற ந8 அரசாக அைம! தள;சி=

வி1ட ெதபதி, ஐயமி,ைல.

சிறரச
சிறரச : இர#டா இராசராச கால!";சிறரச யாவ?1. மலா8 2000
எபைத ஆ#டவ, தி. ேகாவ Oாி, ெப.மா

ேகாவிைல க1+ய

நரசிமவம எபா/  ெபயர ஆவ[4]. 2. அேத மைல நா1+ ஒ.

பதிைய ‘மைலயமாக ’ ஆ#8வ&தன. அவ.

‘மைலயமா ெபாிய

உைடயா’ ஒ.வ, அ!திம,ல ெசா க ெப.மா ஒ.வ, இவ கிளிIைர

ஆ#டவ[5] 3. >டOைர ஆ#ட காடவராய’ மரபின ஒ.வ. அவ ‘>டO
ஆள பிற&தா ேமாக எபவ.அவ/  இராசராச காடவராய’ எற
ெபய. உ#8.[6] 4. ேசாழ நா1+, காாிைகள!"ைர ஆ#ட ப,லவராய

ஒ.வ. அவ ப,லவராயேப1ைடயி, இராசராேச<வர உைடயா ேகாவி,

ஒைற க1+னா. அவேன இராசராச இ தி கால!தி@ இராசராச இற&த

பிற ேசாணா1ைட நிைலைலயாம கா!த ெப.Bர[7]. 5.நி!தவிேநாத
சாவராய எபவ ெசேகணி!” தைலவ.
சீ.ைடயா

ஒ.வ, இவ மைனவி

எபவ . a, அ;சரபா க ேகாவி,களி, தி.பணி ெச0த

‘இராச நாராயண சாவராய’ ஒ.வ. இவ ‘அைமயப சீய

ப,லவா#டா’ எ  வழகப1டா[8]. இ; ெசேகணி! தைலவ 

காடவராய  ெந.கிய உறC#8. 6. " ேகா1ைட; சீைமயி, ேலா!"க

ேசாழ கடபராய எபவ ஒ.வ[9]. 7. ேச&த >!தா8வா’ எற

இராசராச வகார !தைரய எபவ பா+காவ, தைலவ இவ ெத
ஆ கா8 ேகா1ட!தி, ‘தி1ட+’யி, இ.&தவ.[10] 8. ெத@ நா18;

சிறரச.

காிகால மரபின என >றி ெகா#ட ‘திாிவன ம,ல ேதவ ேசாழ

மகாராச ஒ.வ; ஜி கிேதவ ேசாழ மகாராச மெறா.வ. இவரறி
ேகாணராேச&திர ேலாகராச, ெகா#ட ப.ம1+ !தராச, ேலா!"க

36

இராேச&திர ேசாைடய, ெகா1டாாி எரம நாயக சனகவம’ த?ேயா

ெந,O த, ேவகிவைர பரவி இ.&த சிறரச ஆவ.
அரச

வி/ ெபயக:
ெபயக: இவ, இராசராச உலாவி, க#ட, Bரதய,

விேராதய எற ெபயகைள உைடயவனாக காணப8கிறா. உலாவி@

க,ெவ18களி@ இவ ேசாேழ&திர சிம’ எபைத; சிறபாக ெபறவ.
இவ, க,ெவ18களி, ‘இராச க[ர, எதிாி? ேசாழ, ெநறி=ைட; ேசாழ
எற வி."கைள= ெப

ளா.

அரச &ப : இராசராசன" ப1ட!தரசி அவனி9"ைடயா
மைனவிய ‘வன 9"ைடயா , தரணி 9"ைடயா

எபவ . மற

எபவ[11]. இர#டா

இ,ைல எப. இளவரச : இராசராச மகேப

இராசரச/  மகேப

இைமயா,, த பா1டனான வி கிரம ேசாழன" மக வயி  ெபயரனான
(இர#டா) இராசாதிராச எபாைன இளவரசனாக ஏ

ெகா#டா.

இளவரசன" ஆ1சி ஆ#8 கி.பி.1153-இ, ெதாட கமானைத க,ெவ18

உண!"கிற"[12]. எனேவ, இராசாதிராச ப!தா#8 வைர இராசராச/ட

இ.&" அரசிய, ைறைய நகறி&தா எனலா. கி.பி.1153-  பிற
இராசராச இறபத
சிறரச 

பா#+ய நா1+, ெப.ழப பா#+ய

உ#டான". ஒ. பா#+ய ஈழ!தரச உதவி ெச0தா.

மெறா.வ.  ேசாழ உதவி ாி&தா. இேபாரா1ட; ெச0திகைள பறிய

விவர இராசாதிராச ஆ1சியி, விள கப8.
-------

[1]. 486 of 1911

[2]. 18 of 1900, 267, of 1901

[5]. 163 of 1906, 411 of 1900

[6]. 166 of 1906

[3]. 216 of 1893

[7]. 434,435 of 1924
[9]. 355 of 1904

[4]. 119 of 1909

[8.] 168 of 1918, 52 of 1919, 244 of 1901
[10]. 16 of 1903

[11]. 16 of 1903, 369 of 1911; Vide 219 of 1901, 538 of 1 104;

உலைட  ேகா கிழா எப" ப1ட!தரசிைய றிப ெதப.

[12]. Ep. Ind. Vol. 9, p.211
--------------
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3.5. இராசாதிராச

(இ.பி.
பி. 1163 - 1179)

பட ெபற வரலா : இராசாதிராச வி கிரம ேசாழன" மக வயி 

ெபயர. இவன" இயெபய எதிாி?ெப.மா எப". இவ/  இைளயவ

ஒ.வ இ.&தா. இ&த இ.வ. கைக ெகா#ட ேசாழ ர!தி?.&"

ஆயிர!தளி அர#மைன  ெகா#8வர ெபறன. அ இர#8 பி ைளக4

வள&" வ&தன. இராச ராச இற  அ

எதிாி? ெப.மா4  +E1+

இற&தா. அெபா9" இவ வய" இர#8. அதனா, அரச இற&தCட

ேசாணா1+, கலவர மி&த". உடேன ப,லவராய எ/ த, அைம;ச

இபி ைளகைள= இராச மாேதவி யாைர= இராசராசர!தி ெகா#8

ெச

த கா பா"காவ?, வி18; ேசாழ ெப.நா18 அரசியைல இர#8

வ.டகால தாேன கவனி!" வ&தா; எதிாி? ெப.மா

நா வயதின

ஆன", அவ/  இராசாதிராச எற ெபய.ட + E1+; சிற;
ெச0தா; இ றிக

அைன!" ப,லவராய ேப1ைட; சாசன!தி,

நகறிய கிட கிறன[1]. ஆனா, இேத ப,லவராய ேப1ைட; சாசன!ைத=

இராசராச ஆ1சி ஆ#8கைள= ேசாதி!த பிற, இராசாதிராச கி.பி. 1153-இ,
இளவரச ஆனா; இராசராச கி.பி.117 3-இ, இற&தா. எனேவ 8 த, 10
ஆ#8க

ேபரரச/ட சிறரச பயிசி ெபறா’ என > கிறன[2]. இஃ"

எஙனமாயி/, இர#டா இராசராச/ பிற ப1டெபறவ இர#டா

இராசாதிராச எப"ம18 அைனவ. ஒ ெகா#ட உ#ைம ஆ.
இவ/  காிகால எற ெபய. உ#8[3].

பா0* நா& ழ ப:
ப: இராசாதிராச ப1ட ெபற நா ஐ&" ஆ#8களி,,
பா#+ய நா1+, அரச மரபின இ.வ 

ச, உ#டான". ஒ.வ பரா கிரம

பா#+ய எபவ; மறவ லேசகர பா#+ய எபவ. பரா கிரம

பா#+ய அெபா9" இலைகைய ஆ#8 வ&த பரா கிரம பா (கி.பி.11531186) எபவைன! "ைண ேவ#+னா. உடேன இலைக பைடBர
இலகாாி எபவ தைலைமயி ெசறன. அவ பா#+ய நா1ைட

அைடவத , லேசகர பரா கிரமைன ஒ. நகர!தி, அகப8!தி,
அதைன ைக இ1டா; அெபா9" நட&த ேபாாி, பரா கிரம

ெகா,லப1டா. அவ மகனான Bரபா#+ய மைல நா18  ஓ+ ஒளி&தா.

லேசகர பா#+ய மன ஆனா.
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இலகா!ாி : இதைன உண&த இலகாாி லேசகரைன ெவ

பா#+ய

நா1ைட இற&தவ உறவின  உாிைமயா க! "ணி&", நா1+/

Qைழ&தா,

இராேம<வர!ைத ைகபறி அகி.&த ேகாவிைல அழி!தா; ‘&"கால’ எற
இட!ைத ைகபறி ேகா1ைட ஒ

க1+, அத ‘பரா கிரமர’ எ

த

அரச ெபயாி1டா; இ;ெசய,கைள அறி&த லேசகர இர#8
பைட!தைலவைர ெப. பைட=ட ஏவின. அபைடக

ேதா,வி=றன.

அ8!" பல இடகளி, ேபா நட&த". இலகாாிேய ெவறி ெபறா.

இ தியி லேசகர ெகா நா18 பைடகைள= இற&த பரா கிரம

பா#+ய/ைடய சிைத&த பைடைய= த பைடகைள= ஒ. திர1+
ெகா#8 தாேன ேபாாிட &தின; ஆயி/, பாவ’ அவ ப8ேதா,வி

அைட&தா. இலகாாி ெதபா#+ நா1ைட ைகபறி பலப8!தினா;
மைல நா8  க Bரபா#+யைன வரவைழ!", இலைக அரச த&த பாி<கைள

அளி!" பா#+ய அரசனா கி ைவ!தா.Bரபா#+ய இலகாாியி உதவி

ெபேற நா1ைட ஆ#8 வ&தா. இலகாாி பிற இடகைள ெவ

‘க#ட

ேதவ மழவராய’ எபவைன=, ‘மானவ ச கரவ!தி’ எபவைன= ஆ4மா

வி8!தா.

த நா8 பாழாவைத க#8 ெவ#ட லேசகர மீ18 த பைடகைள!

திர1+ ேபா.  றப1டா. இலகாாியா, நாடாள விடப1ட சிறரச.

அவ/ட ேச&" ெகா#டன. உடேன Bரபா#+ய அர< க1+, வி18

ஓ+வி1டா. இலகாாி த அரச/ ; ெச0தி அ/பி திய பைடகைள

வ.வி!தா. அதிய பைடகைள; சக! விசய  எபா தைலைம தாகி நட!தி

வ&தா. இர#8 Bர. த பைடகைள அணிவ!" லேசகரைன றி@

றிய+!தன. Bரபா#+ய மீ#8 அரச ஆ கப1டா. பின இலகாாி

 பராய எபவைன! ேதாக+!"! தி.!"ைர ைகபறினா. ெபா

அமராவதி &" அகி.&த $

மாளிைக ெகா#ட அர#மைன த?ய

க1டடகைள இ+!" ம"ைர ! தி.பினா.

லேசகர மீ18 இலகாாிைய; சீவி,?! "ாி, தா கினா. ேபா

க8ைமயாகேவ நட&த".ஆயி/, லேசகரேன ேதா,வி=றா; ‘சா!தேனாி’

எ/ இட!தி ஓ+வி1டா. இலகாாி அதைன அறி&" அ; ெசறா.

அவ வ.வைத அறி&த லேசகர ஏாி கைரைய உைட!" அவ வரைவ! த8 க
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யறா; பயனி,ைல. உடேன அவ பாைளயேகா1ைட  ேபா0!

தகினா; ேசாழ அரச/  ‘உதவி ேவ#8’ எ/ ேவ#8ேகாைள
வி8!தா.
ஈழட

ெச;த தேபா : ேசாழநா1ைட ஆ#8 வ&தவ இராசாதிராச

ஆவ. அவ/  ேப.தவியாக இ.&தவ தி.;சிறபல உைடயானான

ெப.மா நபி ப,லவராய எபவ. அ ெப.&தைக திர#ட பைடக4ட
பா#+ய நா1ைட அைட&தா. அவ/  உதவியாக; ெசற மெறா.

தைலவ நரசிக வம ராய எபவ. பா#+ய பைட, ெகா பைட,
ேசாழ பைடயாC ஒ

>+ன, அ"கா  பா#+ய நா18 ேகாவி,கைள

இ+!" ெகா ைள- ெகாைலகளா, +கைள! " !திவ&த ஈழபைடகைள!

தா கின. அதனா, தி. கானேப, ெதா#+, பாசிெபா அமராவதி, மணேம+,
மDச +, எ/ இடகளி, ேபா நட&த", இ தியி, ஈழபைட ேதா
ஒழி&த". லேசகர அாியைண ஏறி அரசாள! ெதாடகினா.[4]
இலகாாி ெச0த ெகா8ைமகைள அறி&த எதிாி? ேசாழ; சாவராய எ/
சிறரச ஒ.வ உமாபதி ேதவ எற ஞானசிவ ேதவ எ/ ெபாியா

ஒ.வாிட ைறயி1டா. அவ ‘ஈழபைட விைரவி, அழி&" ஒழி= கவலக’
எ

அ.ளி 28 நா

அேகார ைச ெச0தன. +வி, ஈழபைட ேதாற ெச0தி

எ1+ய". உடேன அ!தைலவ அ;<வாமி ேதவ  காDசிைய அ8!த

ஆபா க எ/ சி ைர! தி.பாத ைசயாக அளி!தா. இ;ெச0தி

இராசராசன" 5-ஆ ஆ1சி ஆ#+, நைடெபறதா.[5] எனேவ, இலகாாியி
ேதா,வி கி.பி.167 அ,ல" 1168-இ, நிகR&ததாத, ேவ#8.
ஈழட

ெச;த இர0டாேபா : இராசராச 8ப!தி ெந.கிய

ந#ப/ த, அைம;ச/ சிற&த Bர/ ஆகிய ப,லவராய ேமெசான
ேபா.  பி ேநா0வா0ப18 காலமானா. உடேன அ&த பதவி 

ேவதவன உைடயா அைமயப ஆன அ#ண ப,லவராய எபவ
வ&தா. இவ ஆற@ ேபா பயிசி= மி கவ. இவ அரசன"

நமதி ெபறவ. இவ, த?, ப,லவராயனிட ேதாறத வ.&திய
ஈழ!தரச ேசாணா1ைட! தா க பைடகைள பலப8!"வைத=, ஊர!"ைற,
ைல;ேசாி, மாேதா1ட, வ,?காம,ம1+வா, எ/ இடகளி கப,கைள
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க18வைத= ேக வி=றா; உடேன பரா கிரம பாCட ச?18! திாி&"

ெகா#+.&த அவம.மகனான சீவ,லப எபவைன பைட=ட அ/பி
ஈழ!ைத! தா க! "#+னா. சீவ,லப ேசாழ பைட=ட ெச

ேமெசான

இடகளி பலவைற அழி!தா ேபாாி, யாைனகைள ைகபறினா; கிழ 

ேமகி, இ.ப" காதவழி= ெத வட கி, எ9ப" காதவழி= தீ $1+

ஊகைள அழி!தா; பல தைலவைர ெகாறா; பலைர; சிைறபி+!தா.
இ&நிைலயி,, பரா கிரமபா ஒ. ER;சி ெச0தா. அவ உடேன
லேசகர/ ! V" வி8!தா; நீ#ட காலமாக பா#+ய  ஈழ அரச 

ேசாழ  எதிராக இ.&" வ&த ஒ ைமைய உண!தி! தபா, ந1

ெகா 4மா  ேசாழபா, பைகைம ெகா 4மா  ெச0தா. ேசாழ தயவா,

ப1ட ெபற லேசகர நறி ெக1டவனா0; ேசாழ மீ" பைகைம ெகா#டா,
ஈழ!தரச ேப;ைச ேக18; ேசாணா1+மீ" பைடெய8!தா; ேசாழபா,

எ  அ ெகா#+.&த ஏழக!தா[6] (ஏடக!தா. ம"ைர தா@ காவி, உ ள

ஊ) எபவைர= ேசாழ.ைடய மறவ சாம&த. லேசகர ஆ1சியி,

இ.&தவ.மான ‘இராசராச க+ மாராய’ இராச க[ர ஐ&" ேகா1ைட
நாடா வா’ எபாைர= நா1ைடவி18 வில கினா; ேசாழ அரச ஆைணப+

ம"ைரவாயி?, அைறயப1+.&த ஈழ!"! தாைன! தைலவ தைலகைள

அறப8!தினா. பரா கிரம பா லேசகர தாைன! தைலவக1 அ/பிய

க+தக4 பாி<க4 ேசாழ ேசைன! தைலவகளிட அகப1டன. இைவ

அைன!ைத= ேக வி=ற இராசாதிராச அ#ண ப,லவராய/  ஆைண
வி8!தா.அஃதாவ", லேசகரைன விர1+பரா கிரம பா#+ய மகனான

Bரபா#+யைன அரசனா க ேவ#8 எப". உடேன அ#ண ப,லவராய

ெப. பைட அ/பி லேசகரைன ஒழி!", Bரபா#+யைன அாியைண

ஏறினா. இ;ெசயகாக இ ெப. Bர பைழயaாி, ப!" ேவ? நில
இைறயி?யாக ெபறா.[7]

இஙன இராசாதிராச ஆ1சியி, ேசாழ  ஈழ அரச  இர#8 ைற

ேபா நட!த". இ.ைற= பா#+நா8 சப&தமாகேவ நட&த". தேபாாி,
ெவறி ெபற ேசாழ பைட!தைலவ ப,லவராய, இர#டா ேபாாி,

ெவறிெபற ெப.Bர அ#ண ப,லவராய, இ&த இ.ேபாகளி@

ஈழ!தரச காலா1 பைடைய= கபபைடைய= இழ&தா. இ. ேபாக1
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பிற இராசாதிராச, ம"ைர= ஈழ ெகா#ட.ளிய ேதவ[8], ‘எ/ வி."

ெபய #டா. இ ‘ஈழ ெகா#ட"’ எப", சீவ,லபைன ஏவி ஈழ!தரச
வ?ெதாைல!த"’ எ/ ெபா.

ெகா#டேத ஆ. இ&த இர#8 ேபாக4

நைடெபற கால கி.பி.1169 த, 1177 வைர எனலா.

அர< ெந,O, காள!தி, ந&தO[9], ககபா+[10] த?ய இடகளி கிைட!த
சிறரச க,ெவ18களி, இராசாதிராச ேபரரசனாக றி கபடலா,

இராசாதிராச கால!தி ேசாழெப. நா8 இராசராச கால!தி, இ.&த

நிைலயிேல இ.&தெத

>றலா.

சிறரச : 1. சிறரச பல.

த? றிபிட! த கவ ‘காாிைக ள!"

தி.;சிறபல உைடயா ெப.மா நபிப,லவராய ஆவ.இவ

இராசராச உ ள கவ&தவ; அவன" ேபரபி பா!திர ஆனவ;

அஙனேம இராசாதிராச அபி நபி ைக  உாியவனாக இ.&தா. (2)

இவ/  அ8!" அபதவியி, இ.&" அ.&ெதா#டாறிய சிறரச ‘ேவதவன

உைடயா அைமயப எற அ#ண ப,லவராய’ எபவ. ஈழ
ெவறிக1 இGவி.வேர ெபா பாளிக .இவக

இேற, ேசாழ ேபரர< பல

"#8களாக பிாி&" ஒழி&தி.  எபதி, ஐயமி,ைல. அ#ண ப,லவராய

தி.வா], தி.வாலகா8 த?ய இடகளி, உ ள சிவ ேகாவி,களி,

வி8!" ளா. இவன" ெசா&த ஊ பைழயa (3) ெத ஆ கா8

நிப&தக

ேகா1ட!தி@ வட ஆ கா8 ேகா1ட!தி@ சாவராய. காடவராய.
வைம=

இ.&தன. ெசேகணி அைமயப சாவராய எபவ சில

இடகளி, வ&த வ.வாைய! தி.?வன சிவ ேகாவி, தி.பனிக1;

ெசலவி1டதாக க,ெவ18 > கிற". (4) க#ட Eாிய எபவ ஒ.வ.

இவ ‘பா#+ நா8 ெகா#டா’ எனப1டா. இவ தி.வ கைரயி, ேகாவி,
ேகார ஒைற க1+! த ெபயாி1டா; சிறா$ாி, நிலகைள

ப ளி;ச&தமாக வி1டா[11]. (5) ‘ெசேகணி அைமயப சீய

ப,லவா#டா’ எபவ ஒ.வ. இவதிலவாி= பிறவாி= aாி, உ ள

ேகாவிைல "பி கேவா அ,ல" க1டேவா ெசலவழி!தவ[12]. (6) சாவராய

பலராத, ேபாலேவ மைலயமா சிறரச. பலராவ; இவ.
ெப.மா

அ.ளாள

எற இராசராச மைலயமா ஒ.வ. இவ ‘க#ணப மைலயமா’
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எபவ த,வ. இவ திாிEல ேகாவி?, விள கி1டா[13]. (7) ேசதிராய
எபவ சில, ேகாவல ராய சிலராவ. இவக

கீ9, அ!தி (ேகரளா&தக ந,O)

த?ய இடகளி, உ ள ேகாவி,க1 நிப&தக

வி8!தன. (8) தி.வரக

உைடயா எற இராசாதிராசமைலயராய தி.பாE ேகாவி@  பல
தானக

ெச0" ளா[14], (9) ேகால தி. ெகா8ற உைடயா ஆன

ெபானமராவதி நிஷதராச எபவ ஒ.வ. (10) ணமாைல பா+ உைடயா
ஆ1ெகா#டா கைக ெகா#டா எற ெபா!தபி; ேசாழ ஒ.வ. (1)

ெந,Oைர ஆ#ட சிறரச ஒ.வ, (12) தி1ட +யி, உ ள ேகாவி@  ஐ&"

ேவ? நிலதான ெச0த இராசராச வகார !தைரய ஒ.வ. இவ.

இராசராச ஆ1சி கால!தி@ இ.&தவராவ.
இ;சிறரச.

அ#ைமயி, இ.பவ இ.வேரா பலேரா தம 

பல

உடப+ ைக

ெச0" ெகா#8 உறவாட, மர. இ.வ ஒ.வ ெகா.வ உ ழி உதவி

ாிவெத

வா களி!" ெகா#டன. பல ஒ

ெச0" ெகா#டன. இGெவாப&தக

>+ உறவா8வதாக ஒப&த

ேபரரசி சமத ெபறாமேல ெச0"

ெகா ள ப1டைவ. அதனா,, ேதைவ உ#டாயி, இ; சிறரச ேபரரசைரேய
ஆ1+ பைட கலா அேறா?
இளவரச

: இராசாதிராச, வி கிரம ேசாழ ேதவ ெபயரனான

‘ெநறி=ைடெப.மா ’ மக. சகர ேசாழ உலாவி றி கப1ட ‘சகமராச’

எபவேன ெநறி=ைட ெப.மா ; உலாவி றி க ெபற ‘ந,லம எபவேன
எதிாி? ெப.மா

எற இராசாதிராச, இர#டா மகனான மாரமகிதர

எபவேன மார ேலா!"க எற $றா ேலா!"க; $றா மக

சகர ராச. இவேன சகர ேசாழ எபவ. இ$வ. ஒேர த&ைதயி

ம களாவ.[15] ஆத?, $றா ேலா!"கேன இளவரசனாக இ.&தா.
-------

[1]. 433 of 1924, of R. Dikshitar’s Kulothunga chola III, p. 21-23, 152-163
[2]. K.A.N. Sastry’s “Cholas; Vol. II, p. 87,96
[3]. 129 of 1927, 263 of 1913.
[4]. இGவரலா

மகாவச, ேசாழ க,ெவ18க , ப,லவராய ேப1ைட;

சாசன இவைற ெகா#8 வைரயப1ட"; 20 of1899, 433 of 1924, 465 of 1905.
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[5]. S.I.I. Vol 6. No. 456.

[6] S.I.I.I. Vol. 3, p.212.

[7]. 465 of 1905

[8]. 36 of 1906, 731 of 1909, 474 of 1995, etc.

[9]. Nellore Ins. edited by Butterworth and Venugopala Chetty, Nos. 105, 108 of
1922; 571 of 1907

[10] 48 of 1893

[13].. 321 of 1901

[14]. 150 of 1930

[11]. 195 of 1904, 202 of 1902

[12]. 71 of 1919

[15]. Vide V.R. Dikshitar's ‘Kulothunka III. pp. 160-163. லா,+  ேநகிழ ேக 5

க, ெதாைலவி, ‘சகரராசர’ எ/ ெபயெகா#ட சி ா இ. கிற".
இGHாி, உ ள ேகாவி, க,ெவ18க
--------

ேசாதி!தாியைவ; V.R. Dikshitar's K-III.

3.6.  றா ேலாக

(கி.
கி.பி.
பி. 1178 - 1218)

இளைம ப/வ:
ப/வ: இராசாதிராச/  இவ தபியாவ எப" உ#ைம ஆயி
அவ/  ஒரா#8 இைளயவேன ஆவ. எனேவ இராசாதிராச ப1ட

ஏறெபா9 " இவ $

வய"; சி வனாக இ.&தா; தைம ய/டேன இ.&"

அரசிய, பழ க சி வயதிேல ைகவர ெபறா. தைமய 17 ஆ#8க

அரசா#8 20-ஆ வயதி, இற&தானாத, ேவ#8. இவ கி.பி. 178-இ, த
18ஆ வயதி, ப1ட!ைத ெபறா ந,ல இளைம ப.வ!தி, ப1ட
ெபறைமயா/ அத

தைமய/ட இ.&" அரசிய, அைமதிைய ந

அறி&தி.&தவ ஆதலா@,சி வயதி, அரசமாேதவியா ப க?, இ.&"

வள&தைமயா@ ெப.நா1+ நிைலைய= அரசமரபி வரலாைற=

பிறவைற= நகறி&தவ. இளைம ப.வ!தி, ஒ1ட >!த ேபாற ெப.

லவ பழ க இவ/  இ.&தி.!த, இய,ேப அேறா?
பிற)த நா : இேபரரச பிற&த நா

ைத!திக

அ!த நZ!திர ஆ. இவ

த ெபயரா,, தி.ந ெகா#ைட ெப.ப ளி அ.கேதவ “ஆறாவ" த,

நேபராேல இராசா க
தீ!தமாக! தி.நா

நாய தி.நா

எ

ைத!திகளி, அ!த!திேல

எ9&த.4விபதாக; ெசாேனா”[1] எ

க1டைளயி18 ளதனா, இ" ெதாிகிற". இஙன த, இராசராச தா
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ெவற ேசரநா1+, த பிற&தநா
ன ப+!ேதா அேறா?

விழா ெகா#டாட ஏபா8 ெச0தைத

உட, அைம ! : இவ க.Bர ேமக, க.ேமக வ#ண, ஒ#ைவ வ#ண,

உ.வா, மதன; உ பா, மதன, க1டா#ைம Bம, அழ, ஆ#ைம எ,லா
க#டா ெகா#டா8 ேலா! "க ேசாழ’ எ

ஆசிாிய இவைன பறி >றி= ளன.

க,ெவ&க : இவ கால!" க,ெவ18க

ேலா!"க ேகாைவ

பலவா. அவறி, ெபாி"

காணப8 ெதாட க ‘ய, வா0!" வளெப.க’ எப". பிற ெதாட கக

ஆவன-‘மல ம/ ெபாழி, ஏ9’ ேமவி ம.விய’, ‘ேமவிவள’, ‘ம.விய
திைசக!ேதா’ எபன. இவ

சில இர#டா இராசராச, இர#டா

லா!"க க,ெவ18! ெதாட கக

ேவ

பிாி!" கா1டலா.

எனி/, ேபா; ெசய,கைள ெகா#8

நா& நிைலைம : $றா ேலா!"க அர< க1+, ஏறிய ஞா

ேசாழ

ெப.நா8 திறைம மி க அைம;சரா, திறபட ஆளப18 வ&த". ஆயி/,

ெப.நா18 ந8 அரசிய, அைம; சீெக18 ெகா#ேட வ&த". இத; சிற&த

காரண, சிறரச. பைட!தைலவ. உய அ@வலாள. த நா8களி,

தனிப1ட உாிைமகைள நா1+ ெகா#8 ந8 அரசிய, அைமைப மதியா" நட&"
வ&தேத ஆ.இ&நிைலைம தேலா!"க பி ேதாறி இராசாதிராச

கால!தி, வ@ெபற". ெப.நா1+ ெவளிேய ஈழ!தரச பா#+ ம#டல

அரசிய? &" ழப உ#டா கி ெவறி= ேதா,வி= கல&" Qக&"
வ&தா. ெத@ நா1+, இ.&த சிறரச. த மன ேபானவா

நட க!

தைலப1டன. இராசராச, இராசாதிராச க,ெவ18கேள ெந,O  வட ேக
இ,லாதத காரண இ"ேவ ஆ. அத வட ேக சா4 கிய ெப.நா1ைட

வி9கி காகதீய வைம ெப

வ&தன. ேமைல; சா4 கிய

ஒ8கிவி1டதா,, ைமE பதியி, ெஹா0சள வைம=

அரசிய,

ெச,வா  ெபறலாயின.இ&நிைலகைள ந கவனி!த $றா

ேலா!"க, த?, ேசாழ ெப.நா1+, அைமதிைய உ#டா கி

பலப8!த! "ணி&தா.
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ேபா8 ெசய,க
பைடக : ேசாழ பைடக
ந,ல பயிசிெப

திற வா0&தைவ. அைவ தபரா&தக காலதேல

வழி வழி வ&தைவயா. இ ேலா!"க கால!தி, இ.&த

யாைனபைட சிறைடய". கி.பி.178-இ, சீன ஆசிாிய ஒ.வ ேசாணா18
பைடையபறி இஙன வைர&" ளா :“ேசாழ அரசாக!தி, 60 ஆயிர யாைனக

ெகா#டெப.பைட இ. கிற".

ஒGெவா. யாைன= 2 அ,ல" 3 மீ உயர உைடய". ேபா கள!தி, இ&த

காிக மீ" Bரபல ெச,கிறன.அவ ைககளி, ஈ1+, வி,, அ த?யன
ெகா#8 ளன; ெந8&"ர அ எ0வதி, வ,@ந. ேபாாி, ெவறி ெப 

யாைனக1; சிற ெபயாி18 அைழ கிறன. அவறி மீ" சிறைப

அறிவி க உயதர ேபாைவக

யாைன பைட நி !தப8.”

விாி கப8. நா ேதா  அரச தி.

பா0* நா& ேபா : இGவரச க,ெவ18களி, ெதனா18 ேபாேர சிற&"
காணப8கிற". இவ (1) ம"ைர ெகா#ட", (2) பா#+ய +!தைல

ெகா#ட", (3) ஈழநா8 ெகா#ட", (4) க.H ெகா#ட", (5) க;சி ெகா#ட", (6)

ம"ைரயி, Bராபிேடக விசயாபிேடக ெச0"ெகா#டைம ஆகிய ெசய,க
றி கப18 ளன. ஆத?, இவைற ஒGெவாறாக காணலா.

மைர ெகா0ட : அ#ண ப,லவராயனிட ேதாேறா+ய லேசகர

பா#+ய இற&தா. அெபா9" ம"ைரைய ஆ#8 வ&தவ Bரபா#+ ய.

லேசகர மகனான வி கிரம பா#+ய $றா ேலா!"கைன அைட கல
&தா.[2] இர#டா இராசாதிராசனா, "ர!தெபற லேசகர மகைன
அவ/  பி வ&த ேலா!"க ஏ ேச!" ெகா#டா? ஒ ,

Bரபா#+ய ேசாழ/  எதிராக, இலைக அரச/ட ந1 ெகா#+.!த,
ேவ#8; அ,ல" ேசாழ/  மாறாக ேவ

"ைறயி, நட&தி.!த, ேவ#8;

அ,ல" Bரபா#+ய பா#+ய அர< ெபற! தகாதவனாக இ.!த, ேவ#8.

காரண யாதாயி/ ஆக. ேலா!"க Bரபா#+ய  உதவியாக வ&த

சிகளவ $ க #8 இற&தவ ேபாக எDசியவ கட, வழிேய இலைக

ேநா கி ஓ+ன. இஙன தேபா  லா!"க ெவறி அளி!த". ேசாழ
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ம"ைர= அர< ெகா#8 ெவறி! "ர# நா1+ன, ம"ைர= அர< வி கிரம

பா#+ய அ.ளி மீ#டன.[3] +!தைல ெகா#ட" : ேதா

Bரபா#+ய ேசர நா1ைட அைட&தா ேசர உதவிைய ெப

ஒ+ய

இழ&த

நா1ைட மீ1க யறா; சிதறி கிட&த த பைழய ேசைனைய= திர1+; ேசர
பைட=ட பா#+ நா1+

Qைழ&தா; இதைன அறி&த ேலா!"க

உ.!ெத9&" த ெப. பைட=ட ெச

ெந18ாி பைகவைன; ச&தி!தா.

இ.திற பைடக1 ேபா நட&த". +ெவன? Bரபா#+ய ேதாறா;
அவ பைடBர நாலா ப ககளி@ ஒடலாயின. அவன" + ேசாழ

ைகப1ட". அவ ேகாெப.&ேதவி= சிைறப1டா . ேலா!"க

அவைன! த ேவள!தி[4] அ/பிவி1டா. Bரபா#+ய ெபா

அவமான!"ட ேசரநா1ைட அைட&தா. ேசர தா பா#+ய/ 

க இயலாத

உதவிாி&த தவைற உண&", Bரபா#+ய/ட வ&" ேலா!"கைன; சர#

அைட&தா. ெப.&தைகயான ேலா!"க அGவி.வைர= அரச ாிய

ைறயி, வரேவ ; சிற; ெச0தா;[5] Bரபா#+ய பா#+ய நா1+,

ஒ. பதிைய ஆள உாிைம அளி!" += ஈ&தா. Bரபா#+ய தா ஈற

ைம&த பாிதி லபதி (ேசாழல! தைலவ) எற ேலா!"க வி."

ெபயாிைன இ18; ேசாழ  நி !த, ேலா!"க மகிR&" அவ; சிற
பல ெச0தா.[6] இ"கா  >றிய ெச0திக

இர#டா பா#+ேபா ஆ.

பா#+யன" +!தைல ெகா#ட கள ஆத? ம"ைர, ‘+!தைல ெகா#ட

ேசாழர எனப1ட". இGவி. ேபாக4 இவ ப1ட ெபற இர#8

ஆ#8க1

நட&தனவா. இ", இவன" இர#டா ஆ#8 க,ெவ18

ஒறி, (தி.வ கைரயி,) இைவ றி கப1+.&ததா, எக. இ;ெசய,கைளேய

இவமீ" பாடெபற ‘ேலா!"க ேகாைவ'= கR&" பாரா1+= ள".
ேவ நா& ேபா:
ேபா: ேம >றெபற ேபாக1 பிற ேவ

நா1ைட ஆ#ட

Bரேகரள எபவ ேலா!"கைன பைக!" ெகா#டா. அதனா,

இ.வ  ேபா நிகழ ேவ#+யதாயி . அேபாாி, Bரேகரள த

ைகவிர,க

தறி க ப18! ேதாறா; ேவ

வழியிறி; ேசாழனிடேம

அைட கல &தா. அைட&தா  எளியனான அ#ண, ேலா!"க

அவைன வரேவ ! த/ட இ.&" உ#7மா
அவ/ ேக அளி!" மகிR&தா.[7]

உபசாி!", அவன" நா1ைட
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ஈழ ெகா#ட" : இராசாதிராச கால தேல ேசாழ ெச,வா ைக ஒழி க
ய

+யா" தவி!த தலா பரா கிரமபா, ேலா!"க கால!தி@

ஈழ!தரசனாக இ.&தா. இவ  ேபாலேவ ம"ைரயி ச, விைள க

ைன&தா. இதைன உண&த ேலா!"க கி.பி. 1888 அ,ல" 1889 இ, பைட
ஒைற ஈழ!தி ஏவினா. அபைட ெச

சிகளைர றகா1+ ஒட; ெச0"

மீ#ட". இ ேலா!"க ‘ஈழேவ&த +மீ" த அ+யிைன; E+யவ’
எ

தி.மாணி ழி க,ெவ18 [8] >றலா,, ஈழ!தரச இவைன ேபரரசனாக

ஒ ெகா#8 அடகி வி1டா எ

ேகாட, த.

க/< ெகா0ட : க.H ேசர நா1+ தைலநகராக ஒ. கால!தி, இ.&த";
ெகா ம#டல!தி ேகாநகரமாகC இ.&த". இதைன! தைலநகராக

ெகா#8ேசர மரபின ேசாழ  அடகி ஆ#8வ&தன. அவ. ,

ேலா!"க கால!தி, அரசனாக இ.&தவ த மன ேபானவா

ேசாழைன

மதியா" நா1ைட ஆ#8 வ&தா. அதனா,, ேலா!"க அவைன அட க
பைடெய8!தா. ேபா மிகC க8ைமயாக நட&த"; ேசர ப8ேதா,வி

அைட&தா. ேபாாி, ேதாற ேசர ேலா!"கைன; சரணைட&தா. இதனா,,
க.H ேசாழ ைகப1ட". இவ அ&நக.

Qைழ&" ேசாழ ேகரள’ எ

மன ெதாழ ெவறி+ E+ விளகினா. அ த, ேலா!"க

‘ேசாழேகரள’ எனப1டா; ெகாம#டல ‘ேசாழ ேகரள ம#டல’[9]
எனப1ட". ஆயி/, ெப.&தைம ெபற ேலா!"க, தைன; சர# க

ேசர/ ேக நாடா4 உாிைம அளி!" மீ#டா. அ"த, ேசர ேபரரச

அடகி! த நா1ைட அைமதி=ற ஆ#8வ&தா. இஙன அவ/  க.Hாி,
+வழகினைமயி, அ&நகர ‘+வழ ேசாழர’ என ெபய ெபற".[10]
இ ெகா ேபா இவன" 16-ஆ ஆ#+?.&" றப1ட க,ெவ18களி

றிபிடபடலா,, இேபா ஏற!தாழ கி.பி.194-இ, நட&ததாத, ேவ#8 என
ெகா ளலா.

க8சி ெகா0ட : க.H. க;சி= ெகா#ட.ளிய எப" இவன"

க,ெவ18களி பயி

வரலா,, க.H ெவறி  பிற அ8!" நட&த ெசய,

க;சி ெகா#டதா என ேகாட, தவறாகா". இ;ெசயைல பறிய விவர

உணர >டவி,ைல. மகாராசபா+ ஏழாயிர ஆ#ட ெத@ ேசாடனான
‘ந,லசி!த ேதவ’ எபவ க;சியி?.&" தா திைறெப

வ&ததாக
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>றி ெகா கிறா.[11] அதனா,, அவ, ேலா!"க ெதனா18 ேபாாி,

ஈ8ப1+.&த ேபா", க;சிைய! திbெரன! தா கி ைகபறி இ. கலா. உடேன
ேலா!"க வட  ேநா கி; ெச

அதைன ைகபறி இ. கலா.

ேலா!"க இஙன கி.பி.196-இ, க;சிைய ைகபறியேதா8 ந,ல
சி!தன" தனிேபா ைக= அட கி ஒ8 கி இ. க ேவ#8. எைன? சி!தரச
ேலா!"க ஆ1சி 9வதி@ அவ/  அடகிய சிறரசனாகேவ இ.&"
வ&தன ஆத? எக.
---------

[1]. M.E.R. 458 of 1915.

[2]. S.I.I, Vol.3, No.86.

[3] 94 of 1918; S.I.I. Vol.3, p.212

[4]. ‘ேவள’ எப" அர#மைனயி, அரசாிட அரசியாிட இ.&த பணியாள
பைட. அரசிய  பணிெப#க

[5]. 254 of 1925, 42 of 1906.

பைட’ உ#8.

[6]. S.I.I. Vol, 3, No.88

[7]. V.R.R. Dikshitar's ‘Kulothunga Chola III, p.45
[8]. S.I.I. Vol.7, No.797 (170 of 1902)

[10]. S.I.I. Vol.3, No.23. 3. 483 of 1906.

[9]. M.E.R. 75 of 1925; 126, 127, of 1900.

[11]. 483 of 1906.

 றா பா0* ேபா : கி.பி. 1202- ; சிறி"  ேலா!"க ம"ைரயி,

Bராபிேடக விசயாபிேடக ெச0" ெகா#டதாக இவ/ைடய 26ஆ ஆ#8

க,ெவ18 றி கிற". இத விவர 8மியா மைல க,ெவ1+,

விள கப18 ள":

ேலா!"கனா, சிறெபற வி கிரம பா#+ய மகனான ஜடாவம

லேசகர பா#+ய பா#+ நா1ைட கி.பி. 1190 த, ஆ#8 வ&தா. இவ

சில ஆ#8க4 

ெச.  ; ேசாழ அடகாம, (த மன ேபானவா )

நா1ைட ஆ#8வ&தா ேலா!"க மாறான ெசய,கைள= ெச0" வ&தா.
அவ/ைடய ெம0கRக
உண!"கிறன.

அவ ெவ ற மனபாைமைய ந

லேசகர ெச0" வ&த "ேராக; ெசய,க

ேசாழ எ1+ன. அவ

அ.பா8ப18 அைமதி நிலவ; ெச0த பா#+நா8 லேசகர ஆ1சியா,

பாழாவைத அறி&" சீற ெகா#டா அவைன! "ர!திவி18 பா#+ய
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நா1ைட; ேசாழ அரசிய பாைவயி, ைவ!தேல ேநைமயான" என!

"ணி&தா. உடேன ெப. பைட=ட பா#+ய நா1+மீ" பைடெய8!தா.

உடேன ம1+I, கழி ேகா1ைட எற இடகளி க8ேபா நட&த". அதிக
அைறவேத? லேசகர பைட அழி&த". அவ கா8களி   ஒளி!தா.
உடேன ேசாழபைட ம"ைரைய ைகபறிய": அர#மைன=

+E18

ம#டப த?யவைற இ+!" அழி!த"; அGவிடகைள க9ைத ஏ ெகா#8
உ9" வர விைத!" பாR ப8!திவி1ட". இஙன ம"ைர பாழான".

ேலா!"க சீற தணி&த". இெப.மக ம"ைரயி, ேசாழ பா#+ய’
எற ப1ட, Bரமா+= தாி!" ெவறி!"ர# நா1+னா; இஙன

பா#+யைன= ேசரைன= ெவறைமயா, திாிவன Bர எற சிற

ெபயைர= ெபறா. இேபா.  பின பா#+ ம#டல ேசாழபா#+

ம#டல’ எனெபயெபற":ேசாழர" ேந ஆ1சியி, அடகி வி1ட". ம"ைர
‘+!தைலெகா#ட ேசாழர’ எனப1ட"; ம"ைர அ!தாணி ம#டப ேசர

பா#+ய தபிரா என ெபய ெபற". இஙன ெப. ெவறி ெபற

ேலா!"க ம"ைரயி, விசய அபிேடக Bர அபிேடக ெச0"ெகா#டா
எ

அவ " ேகா1ைட க,ெவ18க

> கிறன.[12] ேலா!"க

ெகா#ட இெப. ெவறி கி.பி. 1201ஆ ஆ1சி ஆ#8 க,ெவ1+, இவ
‘திாிவன Bரேதவ என >றப1+.!த? எக.

வட நா& ேபா : ேலா!"க ஏ9 க?க ெகா,லார உரைக,

(ஓரக,) ெபா.ேதா’ எ
ேகா1ைட க,ெவ18க

இவன" ேகாைவ > கிற". இவைன பறிய "

இர#8 இ;ெச0திைய றி கிறன. ஆயி,

அGவிடகளி, இவன", க,ெவ18 ஒ  இ,ைல. ேம@, காகதீய

ேபரரசனான கணபதி கி.பி. 1799-இ, ப1ட ெப , ேமைல; சா4 கியைர

அட கி ெப. நா1ைட ஆ#8 வ&தா. அ கால!தி, ேசாழ வடநா8 ெச

ெவறி ெகா#டா எபத வடநா1+, ஒ. க,ெவ18 சாறி,ைல. ஆத?,

இ" கR;சி ெமாழி என ேகாடேல ந .[13] கப ெப.மா இ ேலா!"க

அைவ லவ எப" அறிஞ ஒ ெகா#டேத ஆ. அவ இ; ேசாழனிட

மன ேவ ப1டவரா0 ஓரக,ைல ேகாநகராக ெகா#8 ெப.நா1ைட ஆ#ட
காகதீய த பிரதாப .!திர (கி.பி. 162-1197) எபவனிட ெச

தகியி.&தா எப" உ#ைம ஆயி கப ேசாழ பைகவனான காகதீய

அரசனிட ெசறி.&தா என ேகாடேல ெபா.!தமா. இ" ெபா.!தமாயி,
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ேசாழ/  பிரதாப.!திர பைகைம அ,ல" ேபரரச எற ைறயி,

ெபாறாைம இ.&தி.!த, ேவ#8மேறா? பைகைம ஆயி, " ேகா1ைட
க,ெவ18களி றி!த ேலா!"க ெச0த வடநா18 ேபாக

உ#ைமெயன ேகாடவி, தவறி,ைல அேறா? ேகாைவ= க,ெவ18க4

ேச&" >  வடநா18 ேபா ‘நட&திரா"’ எ

உ#ைம ேம@ ஆராயபால ேதயா.

ஒ" கி வி8வதகி,ைல.

ேசாழ ெப/நா& : $றா ேலா!"க/ைடய க,ெவ18க

வட ேக ெந,O,

கடைப ேகா1டகளி கா#கிறன; ெதேக தி.ெந,ேவ? +ய

கிைட கிறன; ேமேக ேஹமாவதி, அவனி, எ"] த?ய ைமE பதிகளி@

ெகா ம#டல!தி@ இ. கிறன. ஆத? வட ேக கடைப த, ெதேக

கனி ைன வைர=, ேமேக ைமE த, கீR கட, வைர= இவன" ஆ1சி
பரவி இ.&தெதபைத அறியலா.[14]
இவன" ஆ1சி 1ப1ட ம#டலக41 சிற&த" ேசாழ ம#டலேம ஆ. அ" 9
வள நா8களாகC 79 நா8களாகC பிாி கப1+.&த". ேசாழ ம#டல

‘ெபாியநா8’ என ெபய ெபறி.&த"[15].

ேகா நகரக : விசயாலய வழிவ&த ேசாழேவ&த காலகளி, ஆயிர!தளி,

தDைச, கைகெகா#ட ேசாழர,இராசராசர எபன அரச வசிபதேகற
ேகா நகரகளாக இ.&தன. ஆயிர!தளி-ந&திர, பைழயாைற, +ெகா#ட

ேசாழர எ/ ெபயகைள ெகா#ட". $றா ேலா!"க இ தி

கால!தி, அ,ல" அவ/  அ8!"வ&த $றா இராசராச கால!தி
ெதாட க!தி, ேசாணா1ைட ெவற சடாவம <&தர பா#+ய இ&த

ஆயிர!தளி நகைர அழி!" Bர அபிேஷக விசய அபிேஷக (ேலா!"க
ம"ைரயி ெச0தா ேபால) ெச0" ெகா#டா எபதி?.&", $றா

ேலா!"க ேகாநகரமாக இ.&த" ஆயிர!தளிேய ஆ எப" ெதாிகிற".
இபிகால; ேசாழ கால!தி சிற&த "ைறக ப1+னமாக இ.&த"
நாகப1+னமா.

அரசிய, : $றா ேலா!"கன" நீ#ட அரசா1சியி, ேநைம மி கி.&த".

அரசிய, அ@வலா ளராக பல இ.&தன. அவ.

களபாளராய,
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ெதா#ைடமா, Qளபாதிராச, வி9பைரய, ந&தியராச, வயிராதிராச,
வாணாதிராச, காடவராய, ெகாகராய, சி!தரச. விழிஞ!தைரய எேபா
றிபிட! த கவராவ. இவக

ந8 அரசாக!தி வ&த வழ ைள விசாாி!"

ேவ#+யன ெச0தன[16]; சி ா அைவக

ெச0" வ&த ேவைலகைள

க#காணி!" ேவ#+யன ெச0தன[17]. எனேவ, ந8 அரசாக இ; ேசாழ

கால!தி, ெசைமயாக பணி ஆறிவ&தைத நகறியலா. இவன" 38-ஆ ஆ1சி

ஆ#+, தDசாHாி, நில அள  ேவைல நைடெபற"[18]. அரச/ 
அ&தரக; ெசயலாளராக இ.&" நா18; ெச0திகைள உட/ ட அறிவி!",
அரச ஆைணெப ; ெசயலாறைல ேமெகா#8 இ.&தவ.

இராசநாராயண $ேவ&தேவளா, மீனவ $ேவ&த ேவளா, ெநறி=ைட; ேசாழ

$ேவ&த ேவளா எபவ றிபிட!த கவ ஆவ. இகன திறைம ெபற

அரசிய, உய அ@வலாள பல இ.&தைமயா, ேபரர< நிைல தளரா"
நனிைலயி, இ.&த".
சிறரச :

மைலயமா க : இ ேலா!"க கால!தி,  பி.&தவாேற சிறரச

அைனவ. இ.&"வ&தன. இவ.

எற மைலயமாக

ஆவ. இவக

ெந8காலமாக வ&த மரபின ேசதிராய
ேசதிராச மரபின எ

>றி ெகா#டதா,, ‘ேசதிய ராய’ எனப1டன. இவக
இ.&த (ேசதி நா1+?.&த) ெஹ0 ெஹய மரபின எ

தைம

ந8 மாகாணகளி,

>றி ெகா ள ய

இஙண ‘ேசதியராய’ என ெகா#டன ேபா@! அ&த கால, ஒGெவா.
சிறரச மரபின. ராண!"

>றப18 ள ஒ. மரைப; ேச&தவராக

>றி ெகா#ட காலமா[19]. இவக

மைலநா1ைட ஆ#டவராத? ‘மைலய,

மைலயைரய, மைலயலரய, மைலயமாக ’ எனப1டன; ேகாவOைர!

தைலநகராக ெகா#டைமயி ‘ேகாGலராய’ எனப1டன. த, இராசராசன"
தா0 இமைலய மரபினேள ஆவ [20], இமரபின தி. ேகாவO, கிளிI,

ஆைடI, ஆகியவைற! தைலநகரகளாக ெகா#8 ஆ#8 வ&தன. இவக

ேசாழ ேபரரச ஒ.வ கால!தி, இ.வராகC $வராகC இ.!த, காண இ!தைல நகரகைள காண-இமரபின மைலநா1ைட இர#8 $

பிாிCகளாக ெகா#8 ஆ#8 வ&தன என ேகாட, ெபா.&". நம" $றா

ேலா!"க கால!தி, இ.&த இமரபரச.

‘மைலயமா ெபாிய இராசராச;
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ேசதியராய ஒ.வ; ‘மைலயமா நரசிமவம காிகால ேசாழ ஆைடI
நாடா வா’ மெறா.வ. இவ. த,வ;ேசைன மீகாம எற சிற
ெபய இ.&த"[21]. இதனா, ேசாழ பைட ; சிறைட! தைலவனாக இவ
இ.&தா எப" ெதாிகிற". பினவ, இர#டா ராசாதிராச கால!தி,

ெப.மா நபி ப,லவ ராய/ட பா#+ய நா18 ேபாாி, ஈ8ப18

ஈழபைடைய ெவறவ ஆவ. இGவி.வரறி, ‘மைலயமா Eாிய
நீேறறா இராசராச ேகாவல ராய’ எபவ/ மைல நா18; சிறரசனாக
இ.&தன எப" க,ெவ18களா, ெதாிகிற"
-----------

[12]. 163, 166 of Pudukkota Inscriptions.; இஙனேம பிகால!தி, Bரபா#+ய
எபவ ேசாணா1ைட ைகபறி! தி,ைலயி, இGவி. அபிேடககைள=

ெச0" ெகா#டா. <&தரபா#+ய பிகால!தி, இ ேலா!"க ெச0தைவ

அைன!" ேசாணா1+, ெச0தா.

[13]. K.A.N. Sastry’s ‘Cholas’ Vol.2, p.141-42
[14] K.A.N. Sastry’s ‘Cholas II, p. 155.

[15]. M.E.R. 521 of 1912

[18] 188 of 1908

[19]. K.A.N. Sastry's ‘Cholas,’ Vol.2. p.164

[16] 83 of 1926

[20]. S.I.I.Vol. 7, No.863
சா!வராய : இவக

[17]. 113 of 1928

[21]. Ibid No.890

பைழய ப,லவ மரபின; வட ஆ க8, ெத ஆ கா8

ேகா1டகைள; ேசாழ அரசாக ெபா பாளராக இ.&" ஆ#டவக
+யின. இவக

ஆளலாயின இவ.

நாளைடவி சிறரசராகி ெபா ட நா8கைள

ேலா!"கன" பதி ஆ1சியி, இ.&தவ ெசேகணி

அைமயப - பா#+ நா8 ெகா#டா - க#ட Eாிய இராசராச; ச

வராய எபவ ஆவ. இவ, இ ேலா!"க அ,ல" இராசாதிராச

நட!திய பா#+ய நா18 ேபாக

ஒறி, பைட!தைலவனாக; ெச

ெவறி

ெபறவ எப" இவன" சிற ெபயரா, ெதாிகிறதேறா? இவ ெத

ஆ கா8 ேகா1ட!" பிரம ேதச!தி, உ ள ேகாவி, காாியகைள ஒ9

ெச0தவ எ#ணாயிர எ/ ஊாி, ஒ. ம#டப க1+யவ; அ;சி பா க
ேகாவி@  இர#8 ப1டயகைள வழகியவ[22]. இவ கால!தி@ இவ

பின. ேலா!"க கால!தி, - ‘ெசேகணிமி#ட அ!திம,ல
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சாவராய’ எபவ/ ெசேகணி அைமயப க#7ைட ெப.மா ஆன
வி கிரம ேசாழ எபவ/, ‘Bரேசாழ அ!திம,ல’ எபவ/ ேலா!"க

ேசாழ; சாவராய எபவ/ ஆள பிற&தா; எதிாி? ேசாழ; சாவராய
எபவ/ றிபிட! த கவ ஆவ[23]. இவ.
மகல Vணா#டா ேகாவி?, மாளிைக ஒ

ேலா!"க ேசாழ சீய

க1+னா; அ ேகாவி 12

ேவ? நில ேதவதானமாக வி1டா[24]. அ!தி ம,ல எபவ தி.ேவா!"ா,
தி.வ,ல, அ;சி பா க ஆகிய இடகளி, உ ள சிவ ேகாவி,க1 பல
நிப&தக

ெச0" ளா[25].

காடவராய : இவக

ஆவ. இவக

இவக

ெசேகாணி +யினைர ேபாலேவ ப,லவ மரபின

தகைள ப#ைட ப,லவ மரபின எேற >றிவ&தன.

தி.ைனபா+நா18 >டOாி@ ேச&த மகல!தி@

இ.&"ெகா#8 அ&நா1ைட ஆ#ட சிறரச ஆவ. இவக

ேசாழ ேபரரசி

ெப.&"ைண ாி&தவக . இவ. , ேலா!"க கால!தவ - ‘ஆள பிற&தா

Bரேசகர’ ‘வா நிைல க#டா இராசராச காடவராய’ எேபாராவ. அ8!த

ேசாழ அரச கால!தி, ேசாழ ேபரரைச நிைல கலக ைவ!த ேகாெப.D சிக
இமரபரசேன ஆவ. இவ அழகிய ப,லவ மகனாவ[26].
வாணேகாவைரயா : இவக

மகாப?மரபின. இவக

‘பாண அரச’ எ  >றப1டன. இவக

மாவ?ராய’ எ 

சககால; ேசாழ கால த,

பிகால; ேசாழ கால +ய பாணரா1+ர!ைத ஆ#ட சிறசர ஆவ. இவக

ப,லவ கால!தி@ இ.&தன. இமரபின ந8நாடான மகைத ம#டல!ைத

ஆ#டன. இவ தைலநகர ‘ஆைர’ எனப8 ஆரக9 (ேசல ேகா1ட!தி,

உ ள") ஆ. ேலா!"க கால!தி, இமரபின இ.வ இ.&தன. அவ.

ஒ.வ ‘ஏகவாசக ேலா!"க ேசாழ வாண ேகா அரச’ எபவ. இவ
க,ெவ18க

ேசல, தி.;சிராப ளி, தDைச ேகா1டகளி,

அைம&" ளன[27]. மெறா. தைலவ ‘ெபாபரபினா வாணேகாவைரய’

எபவ. இவைன பறிய பாட,க

பல தி.வ#ணாமைல த?ய இடகளி,

உ ள ேகாவி, க,ெவ18களி, இ. கிறன[28]. அபாட,க

சிற&த தமிR

லவ பா+யனவாக கா#கிறன. எனேவ, இ;சிறரச, ந,ல தமிR

லவகைள பாரா1+ ஊ கி வ&தா எப" ெதளிவாகிறதேறா? இவ
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தி.வ#ணாமைல ேகாவிைல ெபா ேவ0&தைமயா, ‘ெபா பரபினா’ என
ெபய ெபறா. இவ பா#+ய தா18 ேபாாி, ஈ8ப18; ேசாழ ஏவப+,
பாண ஒ.வைன பா#+ய நா1+ அரசனா கின எற ெச0தி ஒ. பழ
பாடலா, ெதாிகிற"[29]. இ; ெசய, ேசாழ ெச0ததாக அவன" க,ெவ18

றி கிற". எனேவ, இ;ெச0தி ஒரளC உ#ைம எப" ெதாிகிற". இவைன
பறிய க,ெவ18க
றி கிறன.

இவ ம"ைரைய ெவற ெச0திையேய மிதியாக

அதியமா க : இமரபின சக கால தேல சிறட இ.&தவ. இவக

தக8ைர! தைலநகராக ெகா#8 ெகா நா1+ ஒ. பதிைய ஆ#8 வ&தவ.

‘இவக , அதிேய&திர, தகடாதிராய’ எற ப1டகைள உைடயவ.
ேலா!"க கால!தி, தக8ைர ஆ#ட அதியமாக

‘அதியமா இராசராச

ேதவ’ ஒ.வ. இவ தக` நா1+, ெப#ைணயா

வட கைரயி, உ ள

மைலய/T எபைத! தி.வ#ணாமைல ேகாவி@ ! ேதவதானமாக

வி1டவ[30]. அவ மக ‘வி8கா" அழகிய ெப.மா ஒ.வ ேலா!"க

ேசாழ! தகடாதிராய ஒ.வ: சாம&த அதியமா ஒ.வ. இவ.

வி8காதழகிய ெப.மா எபவ தைன அதியமா ெந8மா அDசி எற
சககால அரச மரபின எ

க,ெவ18களி, றி!"ள. இவ மைலயா

ஆகிய ெசான ‘காிகால ேசாழ ஆைடI நாடா வா’ எபவ/ட/

ெசேகணி +யினனான அ!திம,ல எபவ/ட/ ஓ உட ப+ ைக[31]
ெச0" ெகா#டா. அதனி,, ேபரரச/ட ஒ!"ைழபேத வ !த ப18 ள".
இதனா,, இ$வ. ேலா!"கனிட உ ள உைடயவராக இ.&தன
எப" ெதாிகிற". இவ த ேனா.

ஒ.வனான எழினி, தி.மைல மீ"

ைவ!த யZ யகசினி ப+மகைள "பி!தா எ
> கிற"[32].

கக : இ மரபின ககபா+ைய ஆ#ட சிறரச இவக

தி.மைல க,ெவ18

சக கால த,

ககபா+ைய ஆ#8 வ&தவ; ப,லவ கால!தி, அவ உதவிெப

கதப.ட

அ+ க+ ேபாாி1டவ; பிகால; ேசாழ ஆ1சியி, ேசாழ  அடகிய சிறரசராக

வாR&"வ&தன. இவ த தைலநகர ேகாலா எனப8 ‘வலாளர’ எப",
இ&நகர!ைத! தைலநகராக ெகா#8 ேசாழ 1ப1ட ககபா+ைய ஆ#டவ.
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‘பகளநா18பி.திவி கக அழகிய ேசாழ’ ஒ.வ; ‘உ!தம ேசாழ கக’

ஒ.வ; மெறா.வ மராபர ண சீயகக எபவ[33]. இவ 33 ஆ#8க
அரசா#டவ. இவ மைனவி ெபய அாிய பி ைள[34] எப". இவ
க,ெவ18க

நிப&தக

எ,லா தமிழி, உ ளன. இவ தமிRநா18 ேகாவி,க1ேக

வி8!" ளா; தமிR லவகைளேய ஆதாி! " ளா. பவண&தி

னிவைர ெகா#8 நa, ெச0வி!தவ இவேன. கக நா18 அரசனான

இவ கனட அ,ல" "4வ!ைத ேபாறி வள காம, தமிைழ வள!த"
தமிழிேல ெபயக

ெகா#ட ைம= தமிRநா18! தலக1ேக நிப&தக

வி8!த" பாரா1டபாலனேவ ஆ. இ! தமிRப , அ.கைல விேநாதனான
$றா ேலா!"க ெதாடபா, உ#டாயி
சீயககைன! தவிர அமரைப; ேச&த பிற.

எனி, மிைகயாேமா?

பி.திவிகக அழகிய ேசாழ

எபவ ஒ.வ.இவ பகளநா8 ஆ#டவ. இவ தி.வ#ணாமைல
ேகாவி@  பல நிப&தக

வி8!" ளா[35], உ!தம ேசாழ கக எற

ெச,வகக மெறா.வ. இவ மைனவி வட ஆ கா8 ேகா1ட!தி,

அக!தியமைலயி, தி.நாC கரசேதவ ப+ம ெச0"ைவ!தா [36].

----------

[22]. 167, 176 of 1918, 345 of 1917, 239 of 1901.
[23]. S.I.I, Vol. 3. Nos. 60. 61.
[25]. 80 of 1900

[24]. 61, 62. of 1900.

[26]. 74 of 1918; 463 of 1921; 487 of 1921; 316 of 1902.
[27]. 72 of 1890,476 of 1907, 461 of 1913.
[28]. Sen Tamil Vol. 3, pp. 427-433.

[29]. ெப.&ெதாைக, ெச. 1188

[32]. S.I.I. Vol. 1, No.75

[33]. M.E.R. 1 16 of 1992

[30]. 626 of 1902.

[34]. S.I.I. Vol.3, No.62
[36].. 559 of 1906

ெத=8 ேசாட:
ேசாட: இவக

[31]. S.H.I. Vol. 7, No.119

[35]. 546, 558 of 1902

வட ஆ கா8, ெத ஆ கா8 ஆகியவறி வட

பதிைய= சி!", ெந,O, கடைப த?ய ேகா1டகைள= சி

நா8களாக
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ப!" ஆ#டவ. இவக

தகைள ‘காிகால மரபின’ எ

>றி ெகா#டன; ெபா!தபிைய! தைலநகராக ெகா#8 ஆ#டவ ‘ெபா!தபி;
ேசாட’ என ப1டன. ெத,@ைர! தைலநகராக ெகா#8 ‘ேசாடா சி!தரச’

எபா ஆ#8வ&தன. இ மரபின அைனவ. காள!தி த?ய இடகளி,
உ ள ேகாவி,க1 நிப&தக

மிகபலவாக வி8!" ளன. இவ.

ேலா!"க கால!தவ - ம"ரா&தக ெபா!தபி; ேசாழ, ந,ல சி!தரச,
ேசாட தி. காள!தி ேதவ எபவராவ[37].
இ"கா  >றெபறவ றிபிட!த க ெபாிய சிறரச ஆவ. இவக

சிறரசராகC, அைம;ச, பைட! தைலவ, நா8 பாேபா, நா8 காேபா, இைற
ெப ேவா எற பலதிற உய அ@வலாளராகC இ.&தவ ஆவ. இவ

ஒGெவா.வாிட தனி!தனி பைடஉ#8. அபைட ேபரரச ேவ#8 ேபா"

உ "ைண ெச0ய விடப8. இ;சிறரச அறி ப,ேவ

ேப]கைள= ஆ#டவ பலராவ; அவக

ைமயா, க,ெவ18களி, இட ெப
சிறரச ஒ ப)த : இ!தைலவக
இ.வ$வராக >+! தம 

பல அறபணிக

ளன.

அ+ க+ தக1

உ#ைம= ளவகளாக இ.ேபா எ

சி ாகைள=
ெச0" ள

>+ ேபரரச/ 

ஒப&த ெச0" ெகா 4த, உ#8.

ஒப&த ெச0த@ உ#8. ேலா!"க 27-

ஆ ஆ1சி ஆ#+, (கி.பி. 1025-இ,) சிறரச பதிம>+ ேபரரச  மாறாக
ஒ ஒப&த ெச0" ெகா#டன. அ" பிவ.மா [38]:-

‘இGவைனேவா. எகளி, இைச&" க,ெவ1+ ப+யாவ" நாக

ஒ.

கால இராச காாிய!" ! தபாேம நி , ேசதிராய அ.ளி; ெச0தப+ேய
பணி ெச0ய கடேவாமாகC. இப+; ெச0=மிட!", மகைத நாடா வானான

வாணேகாவைரய/ ேலா!"க ேசாழ வானேகாவைரய/ இவக

ப க

ஆளாத, ஒைலயாத, ேபாக கா18த, உறC ப#7த, அ தி ெச0த, ெச0ய
கடேவா அ,லாேதா ஆகC. இவக4 இவக

அ/தாப!" ளா ப க,

நி  ஆளாத,- ஒைலயாத, வ&"#டாகி, ேதவ  பாத!திேல ேபாக
கா1ட கடேவா ஆகC. எகளி, ஒ.வ ேவ படநி

ேசதிராய காாிய!"  எக

இராசகாாிய!" 

காாிய!"  விேராதமாக; சில காாிய

ெச0த"#டாகி,. ேதவ. நாக4 இவைன. அற; ெச0ய கடேவாமாகC.

எகளிேல ஒ.வைர வாணேகாவைரயாராத, இராசராச காடவராயனாத, விைன
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ெச0தா உ#டாகி,, பைட= திைர= த@  ேநராக ெகா#8 !த

கடேவாமாகC. இப+; ெச0திேலமாகி, வாணேகாவைரய.  கைடகா 

பைறய. ; ெச. எ8 கிேறா.”

இGெவாப!த!தி, வாணேகாவைரய/ காடவ ராய/ ேபரரச மா ப1டவ
எப" அறிய கிட!த, கா#க.

இஙனேம தனிப1ட சிறரச இ.வ-$வ >+; ெச0"ெகா#ட

ஒப&தக4 உ#8. அவ

ஒ

ேலா!"கன" 15-ஆ ஆ#+

ெச0"ெகா#ட". அத விவர கா#க[39] :

“மைலய... ஆைடI நாடா வா.  வி கிரம ேசாழ; சாவராய. ,

வி8காதழகிய ெப.மானான இராசராச அதிைகமாேன க,ெவ1+ ப+யாவ"
இவக

என  ஒ.கால தபாதி. க நா/ இவக1! தபாதி. க

கடேவனாகC, என  இனாதா இவக1 இனாதாக
பைக எ பைகயாகC, எபைக இவக

ஆகC, இவக

பைகயாகC, யாதவராய ப க@

ெச0யகக ப க@ ேலா!"க; ேசாழ; சாவராய பி ைளக

ப க@

ஆ4 ஒைல= ேபாக கா18த, உறC ப#7த, ெச0யாேதனாகC. இப+

சமதி!ேத வி8காதழகிய ெப.மாேன. இப+ ! தபிேன ஆகி, என 

இனாத சாியா வாெச. எ8!"! தபல திேற ஆேவ.”
இ!தைகய ஒப&தக

சிறரசக4 

ேபரரச அறிவிறிேய நட&தன. அதனா,, நாளைடவி,

பல க1சிக

ஏப18 இ.&தன. இ க1சிக

பிகால!தி,

வ@ெப  ேபரரைசேய நிைலைலய; ெச0" வி1டன. இைவ த,

இராசராச காலத, த ேலா!"க காலவைர இ,லாதி.&தன. அதனா,

சிறரச ேபரரசி க18ப18 ஆைணவழி நிறன; ந8 அரசாக

ெபா ட ேவைல ெச0"வ&த".

கைல வள8சி : $றா ேலா!"க க,ெவ18க

த, 24 ஆ#8க வைர

இவ/ைடய ேபா; ெசய,கைள றி கிறன. பிப1டைவ 1. ேபாைர
றி!தில. ஆத? அபிப1ட 15 ஆ#8க

அைமதி நிலவிய கால என

ெகா ளலா. அ கால!திறா இவன" ேபரைவயி, லவ பல தமிR
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வள!தன ேபா@! இவ கால!" இ.&த லவ (1) ேலா!"க ேகாைவ

ஆசிாிய, (2) Bரா&த ப,லவராய, (3) சகர ேசாழ உலா ஆசிாிய, (4) கப, (5)
ணBர ப#+த, (6) அ.பா க!" அ. நிைல விசாக, 97) தி.வரக!

ததனா, (8) பவண&தி னிவ த?ேயா ஆவ. இவகைளபறி விாிவாக
‘இல கிய வள;சி’ எ/ தைலபி, (பிபதியி,) கா#க.

ேலா!"க ேகாைவ ஆசிாிய இ ேலா!" கைன, ‘எ#ெண# கைலேய

ெதாி= ேலா!"க ேசாழ’ எ , ‘கைலவாாி’ எ , பல Y லேவா !
தாபர எனC கRதலா,, இவ க,வி ேக விகளி சிற&தவ எப"
லவைர ேபாறினவ எப" அறிய கிட கிறன. அவ இவைன,

‘தமிRவாண ெத0வ கவியாபரண’ எனC ‘பாவல காவிய E8 ேலா!"க

ேசாழ’ எனC. ‘ெகாழி!"! தமிR ெகா 4 கி ளி’ எனC. வியபா

அைன!" ேகாேத பிாி!ெதறி ேகாமா’ எனC பாரா1+ இ.!தலா,, இவ
லைம மி கவ எப", லவ ததி அறி&" பாிசளி!தவ எப"
விளகிறன அ,லவா? இவ இஙன ெப. லவனாக இ.!தைமயாறா

- க,வியி சிற&த கப த அைவ கள!தி, இ.  ேபைற ெபறா; உலக

க9 ேபைற ெபறா! இராமாயண உ ளளC கப ெபய உ ளளC

ேலா!"க ெபய நி

நிலC அேறா? Bரா&தப,லவ ராய : இவ

ேலா!"க அைவ லவ. இவ ேவ#8ேகா1ப+ அரச ‘காலவிேநாத

நி.!த ேபரைரயானான பரராசவ ெபான’ எபவ! தி. கடH; சிவ

ேகாயி?, ‘ந18வ நிைல’ எற ெதாழி, நட!"ப+ ஆைணயளி!தா[40].
இதனா, இலவபா, அரச ெகா#+.&த மதி! ெதாிகிறதேறா?

இலகண ம0டப:
ம0டப: இ" வியாகரனதான வியா யான ம#டப என வடெமாழியி

ெபய ெப . தி.ெவாறிIாி, ேகாவிைல; ேச&" இம#டப இ.&த". அ

மாணவ பல வடெமாழி இல கண பயிசி ெப வதகாக ம#டப ஒ

இ.&த". இதைன க1+யவ ெந,Oைர ஆ#ட சி!தரச அதிகாாி ஒ.வ.

அவ இ க,வி;சாைல ந நைடெபற ேலா!"க காவ/ எற சி ைர

உதவினா. அGHைர ேலா!"க இைறயி?யா க க1டைள

பிறபி!தா[41].
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இஙன இ ேலா!"க க,வி நிைலைய! த ெப.நா1+, பலப+யாக;

சிறபி!" ளா; தமிR வாணைர ேபாறி ஆதாி!" நா1+, தமிR க,வி பரC
ப+ ெச0" ளா; ேகாவி,களி, தி.பதிக கைள ஒதC வடெமாழி பயிசிைய
மாணவ  அளி கC ஏபா8க

ெச0" ளா.

சமய நிைல : $றா ேலா!"க சிற&த சிவ ப த. இவைன ‘காமாாி 

அப;’ ‘ெவ விைட ேயா தேனய தைன மறவாதவ’, ‘நாகாபரணைன
ஏ!"ேவா’ எெற,லா ேலா!"க ேகாைவ கR&" ள". தி.வா] Bதி

விடக ெப.மாேன இவைன ‘ந ேதாழ’ எ

>றியதாக! த ேகாவி,

தான!தா  அெப.மாேன க1டைள இ1டா ேபால இவன" I, 2, 24-ஆ
ஆ#8 க,ெவ18 றி கிற". [42 ] இ க,ெவ18; ெச0தியா,, இவ
சிவெப.மானிட ெகா#+.&த ப

ந விளகிறதேறா?

ஞான / : இராசராச த?ேயா  ஞான. இ.&தா ேபாலேவ இவ/ 

ஞான. ஒ.வ இ.&தா. இவ ஈ<வர சிவ எபவ. இவ ஒ. ைசவ

ெபாியா. இவ லாட நா1டவ; சா#+,ய ேகா!திர!தா; ‘க#ட ச’ எபவ

மகனா. இவேர திாிவன எ/ பதியி, உ ள சிவ ேகாவிைல பிரதி1ைட
ெச0தவ ஆவ.

7வாமி ேதவ : இவ ைசவ மட!"! தைலவ. இவ த தவ; சிறபா,

ஈழபைடகைள! ேதா,வி= மா

ெச0தவ எ

சிறரச க,ெவ1ெடா

> கிற". இவ பிரதி1+!த அ;<தமகல சிவ ேகாவி@  ேலா!"க

இைறயி? அளி!" ளா. இவ தி. கடHாி, இ;ேசாழ விதி!தி.&த சில

ஒ9 ககைள மாறி அைம!தா.[43] அமாற!ைத அரச/ ஏறா

எபதி?.&" அரச இவ மா18 ெகா#+.&த அளபாிய மதி! ெதெறன!
ெதாிகிறதேறா?

பிற மடக : ‘மாவிரதிக ’ எனப1ட காளாகர" ‘ேகாமட’ எப"

தி.வாைன காவி, இ.&த". ‘ச"ரானன ப#+த மட’ எப" தி.ெவாறிIாி,
இ.&த". ‘வாரணாசி பிZா மட’ எப" ப&தைணந,Oாி, இ.&த".
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‘வாரணாசிலZா!யாய இராவாளர" ெகா,லா மட’ எப" தி.பாEாி,

இ.&த". இைவ அைன!" ைசவ ஆசாாிய [டகளாக ேலா!"க ஆ1சியி,

திகR&தன.[44]
அரச

ைசவ தி/ பணிக : ேலா!"க ெச0" ள ேகாவி, தி.பணிக

பல ஆ; அவ

றிபிட!த கைவ இைவ:-(1) இவ தன" 26ஆ ஆ1சி

ஆ#+, உ!தரேம] பிடாாியா  ஏ9 மாத இடக1 ப!"ேவ? நில
ேதவதானமாக வி8!" ளா.[45] (2) அேத ஆ#+, தி.ஒறிI;

சிவெப.மா/ ! தி. அணிகலக4 தி.வா8 த#8 இ.ைற அளி!"ள;
(3) ம"ைர ஆலவா0 ெப.மா/ ! த ெபயரா, தி.Bதி= தி.நா4

அைம!தா; தா ெதனா1டாாிட திைறெகா#ட ெபானா, அ ேகாவிைல
ேவ0&தா; இைறயி? நிலக

பல அளி!", மகிR&தா[46]: (1) திாிவன!தி,

‘கபஹேர<வர’ எற ‘திாிவேன<வர’ ேகாவிைல க1+ +!தா. இஃ"

இவன" ஆ1சியி சிற&த நிைனC றியாக விளகிற". இ ேகாவி?

தி.மதி,க

9வ" அழகிய சிப ேவைலகளா@ ஒவியகளா@

நிரபப18 ளன. இ ள இராமாயண வரலா

உண!" சிபக

பா க!

த கைவ. (4) ேலா!"க தி,ைல நடராச ெப.மான" தி.க ம#டப!ைத=

அம ேகார!ைத= ேகாவி, தி.;<ைற= க18வி!தா;[47] ‘+!தைல
ெகா#ட ெப.மா

தி.Bதி’ எ

ேம!ெத. ஒைற எ8பி!தா. (5)

தி.வா]ாி, உ ள சபாம#டப ெபாிய ேகார இவ யசியா,
இயறைவ. இவ க;சி ஏகப ேகாவிைல= "பி!தா.[48]

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

[37]. K.A.N. Sastry's Chołas's. Voi, 2, pp. 134-140
[38]. S.I. Vol.8, No. 106

[39]. S.I.I. Vol. 7, No. 119.

[42]. M.E.R. 554 of 1904.

[43]. M.E.R. 40 of 1906; 393, 395 of 1920

[45]. S.I. IV. 849.

[46]. 163, 166 of Pudukkottai Ins

[40]. M.E.R. 255 of 1925

[41]. M.E.R. 201 of 1931.

[44]. M.E. R. 357 of 1911, 72 of 1931, III. of 1930.
[47] .A.R.E. 1908, II. 64, 65.

[48]. 163, 166 of Pudukkottai Ins.
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ைவணவ தி/ பணிக : ேலா!"க த ேனாைரேபாலேவ சமய

ேநா கி, விாி&த மனபாைம உைடயவ. இவ, ேவOாி, உ ள தி.மா,
ேகாவி@  $

சி ாகைள ஒறா கி ‘ேலா!"க ேசாழந,O’ என!த

ெபயாி18! ேதவதானமாக அளி!தா; அ ேகாவி ‘ேலா!"க ேசாழ

வி#ணகர’ எனெபயாி1டா.[49] இவ இைசC ெப ! தி. ேகாவO
மைலயமாக

ெச0" ளன.

ெச0த ெப.மா

தி.பணிக

பலவா. இஙனேம பிற.

சமண தி/ பணி : இவன" ஆ1சியி, ம#+ய கிழா ேலா!"கேசாழ

கா8ெவ1+ எபவ ஒ உயஅ@வலாள ஆவ. இவ சமண ப ைடயவ

ஆவ. இவ ேவ#8ேகாளிப+ ேலா!"க, ைசன ேகாவி, ஒ

ேவ? நில ப ளி; ச&தமாக வி1டா, சமண .வான ‘ச&திரகிாி ேதவ’

 20

எபா  ெகா1ைடI ஆசிாிய ப1ட ெகா8! த.ளி, அைபயிேல 20 ேவ?
நில தானமாக அளி!தா.[50] இெப.&தைகயாள இவ ட நிகவி,ைல;

தி.ந ெகா#ைட; சமண ெப. ப ளி  ேவ#+ய நிப&தக4  அமண
பிடார  ப!"ேவ? நில வ.வாைய இைறயி? ெச0" ளா; ‘இ&நில!" 

அமணபிடார ெசானவா

ெச0வ"; இவ வசேம இ. க’ என! தி.வாைண=

பிறபி!தா; அெப. ப ளியி ேகாவி, ெகா#+.&த அபா#டா ைவகாசி!
தி.நா4டேன த ெபயராேல= (‘இராசா க
தி.நா

நாய தி.நா ’ எப") ஒ.

நட!த ஏபா8 ெச0", அGவிழாவிகாக! தனிேய நில

அளி!" ளா.[51]
<.க >றி, இவன" ஆ1சியி, எ,லா;சமய நிைலயக4 சிறெபறன
எனலா; ேகாவி,க

ெசைமயாக ேமபாைவ இடப1டன; விழா க

நைறயி, நைடெபறன; ேகாவி, க#காணி ேவைல ெசGவேன நட&தன;
றவாளிக
அரச

அGவேபா" த#+ கெபறன.[52]

சிற ! ெபயக : இவ பரேகசாி ேலா!"க ேசாழ ேதவ

எனப1டா. ‘திாிவன ச கரவ!தி எற ெபய. இ.&த". இவ ட இவ
B ரராேச&திர, மார ேலா!"க, +வழ ேசாழ, திாிவன Bரேதவ,
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+!தைல ெகா#ட ெப.மா, உலைடய நாயனா, உலைடய ெப.மா,
உல0ய வ&த நாயனா, இராசா க

தபிரா, இராசா க

நாய,தனிநாயக,

தியாக விேநாத த?யன ெபறி.&தா. இைவ அைன!" இவ/ைடய

எ#ணிற&த க,ெவ18களி, பயி

ளன. இவ ட இவ/ 

ேகாேனாிைம ெகா#டா’ எறெதா. சிற ெபய. இ.&த".

‘ேகாேனாிைம ெகா#டா Bரராேச&திர திாிவன Bரேதவ’ எப" இவன"
க,ெவ18.[53]
தியாக விேநாத

: இ ெபயக4

இவ ெபாி" வி.பிய" தியாக விேநாத

எப". இதைன இவ கால!"ம க

வழகின. ‘தியாகவிேநாதப1ட’, ‘தியாக

விேநாத $ேவ&த ேவளா’, ‘தியாக விேநாத’ எற ெபயகைள க,ெவ18களி
காணலா. ஊக1 இெபய இடப1+.&த".தியாக விேநாத தி.மட’ என

மட!"  இெபய இடப1+.&த". ‘தியாக ேமக’ எ

வழகப1டா; ‘தியாக ச!திர’ எ

இராசராச

வி கிரம ேசாழ றி கப1டா.

ஆனா, இ; ேசாழேனா தியாக விேநாத என >ற ெபறா. இGவாிய

ேசாழ  இ,லாத இவ/ ேக சிறபாக அைம&த ெபயைர! தாேன கப
ெப.மா, “ெசனிநா1 ெடாிய, Bர தியாகமா விேநாத” எ

இராமாயண!"

தம"

>றி மகிR&தன! அெப. லவ இவைன ‘அமல’ எ 

றி!" ளா. ‘அகளக’ எறா ேபால ‘அமல’ எப" ‘றமறவ

எ/ ெபா.ைளேய த..

அரச &ப : இவன" ப1ட!தரசியி இயெபய ெதாியவி,ைல. இவ

‘வன

9"ைடயா ’ எனப1டா . இவ , ேசாழ +மன மரப+ நாேளால க!தி,
அரச/ட அாியைனமீ" அம. ேப

நபிரா1+யா’ எபவ . இஃ" இவ

ெபறவ . மெறா. மைனவி ‘இைளய

ெபயர . அரச த க,ெவ1+, ‘ந

பிரா1+யாாி, இைளய நபிரா1+யா’ எபதா,, இவ/  மைனவிய இ.வேர
இ.&தன எப" ெதாிகிற". பி ைளக

8ப!தி, இ.&த தியவ

இ.&தன எப" ெதாியவி,ைல. அரச

அமகா ேதவி எபவ . இவ

‘<க தவி!த c

ேலா!"கேசாழ ேதவாி தி.மகளா ெபாிய நா;சியாரான அமைக
ஆRவா[54]’ எ

க,ெவ18களி, றி கப1டவ . இவ

ெபய

ேலா!"கன" 5-ஆ ஆ1சியா#+, காண ப8கிற". அெபா9" இவ4 
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ஏற!தாழ 80 வய" இ. கலா எ

ேகாட, ெபா.!தமா. இவ

த

வாணாளி, த ேலா!"க, இர#டா ேலா!"க, வி கிரம ேசாழ,
இர#டா இராசராச, இர#டா இராசாதிராச, $றா ேலா!"க ஆக

அ வ அரசா#ட ெப.கா1சிைய விழியார கா7 ேப
ஆவ .

ெபற ெப.மக

ந,6ய,!க : பரேகசாி $றா ேலா!"க ெச0த ேபாகளி?.&" ெபற

ெவறிகளி?.&" “இவ சிற&த மானBர” எப" ெதாிகிற". தைன

அைட கல &த பா#+ய, ேசர, ேவணா1ட ரச, க] அரச இவகைள!
த க சிறட நட!தி அவக1 அவத நா8கைள ஆள ெகா8!த இவ,

‘அைட&தா  எளிய’ எபைத உண!"கிற". தனிட பைக!த அரசைர
ெவ

அவ நகரகைள அழி!தன எபதி?.&" இவ, ‘பைகவ  கால’

எப" விளகிற". கபேபாற ெப. லவ ந1ைபெபற இவ சிற&த

தமிR லவனாகC லவைர ேபா  ரவலனாகC இ.&தா எப"

ெதாிகிற". இவ/ைடய ைசவ சமய! தி.பணிகைள ேநா க, இGவ ள, சிற&த

சிவ ப த’ எபைத அறியலா. ஆனா, அேத சமய இவ ெச0" ள பிற சமய!
தி.பணிகைள கான, இவன" பர&த சமய ேநா க ந விளகிற". இவ
ம"ைர ெச

ெவறி ெகா#டேபா" ‘அ.மைற 9"ண&த அ&தணைர அகர

ஏறி ஆதாி!தா” என வ.தைல=, தி.ெவாறிI வியாகரனசாைல 
இைறயி? அளி!தன என வ.வதைன= ேநா க, இவ வடெமாழிமீ"

வடெமாழியாளமீ" ெகா#+.&த ப  மதி ந விளகிறன. இவ

ெகாைட!திற!தி, எப+ப1டவ?

“த#டமிR  ெபாேன ெபாழி= ேலா!"க”

“கி, ஏ9ெமன ெபாேபாத ந, ேலா!"க ேசாழ”
எ

பலப+யாக இவைன ேகாைவ ஆசிாிய கRதலா,, இவன" வ ளறைம

ெதெறன! ெதாிகிறதேறா? கப. இவன" ஈைக! தைமைய உவைம

க!தா, பாரா1+ இ.!த, கா#க
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“விகR ெசனிேபா அமல ேதா கR
கவிக த மைனெயன கனக ராசி=

சவி=ைட! V<ெம சா&" மாைல=
அவிாிைழ ைப= அளவிலாத".!”

----------

[49]. M.E.R. 114 of 1919.

[51]. S.I.I. Vol. 7, 1011-1014

[50]. S.I.I. Vol. 4, No.366

[52]. 80 of 1925 of 1929.

[53]. இத/ட Bரராேச&திர க,ெவ18! ெதாட க!ைத ழபலாகா". அ"

‘Bரேசாழ காிகால ேசாழ Bரராேச&திர இராசேகசாி பமரான ேகாேனாிைம
ெகா#டா’ என வ..; Vide M.E.R. 51 of 1931.

[54]. S.I.I. Vol 4, No.226.
----------

3.7.  றா இராசராச

(கி.
கி.பி.
பி. 12161216-1246)

க,ெவ&க : $றா இராசராச $றா ேலா!"க/  என

உறவின எப" ெதாியவி,ைல. இளவரச அ,ல" பிவ&த +யரச தன 

ப1ட அரசைன >றிவ&த ைறப+ேய ‘ெபாியேதவ’ எ

இவ/

ேலா!"கைன றி!" ளா. இைத ெகா#8 ைற ைவைப உணர

>டவி,ைல. இவ ப1ட ெபற பி/ ேலா!"க உயி.ட இ.&தா.
அதனா, அவ ெபயாி@ க,ெவ18க

இராசராச க,ெவ18க

ெவளியாயின. இ&த $றா

‘சீம/ இ.நா திைச’ எ/ ெதாட க!ைத=,

‘சீம/ மலமக ’ எ/ தைல= உைடயன. இவ
றிக

கா#ட, அ.ைம, அரச உய ணக

வரலா

த?யன இயைக 

மாறாக லைம ைறயி >றப18 ளன. எனி/ இவ/ைடய பிற

க,ெவ18க4 சிறரச க,ெவ18க4 ெஹா0ச  - பா#+ய க,ெவ18க4
சில Y, றி க4 ெகா#8 இவ வரலாைற ஒ.வா

உணத, >8.

நா& நிைலைம : இவ கி.பி. 1216-இ, அரச ஆனா. அ

தேல இவ

அரசிய?, "ப ெதாட&த". ெதேக பா#+ய ெப.வ? பைட!தவரா0!

தமா1சி நி வC ேசாழமீ" பழி பழி வாகC சமய பா!" ெகா#8
இ.&தன. ேமேக ெஹா0சள ேபரரைச! தாபி!" ெகா#8 இ.&தன;
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இ கால!தி, ெஹா0சள இர#டா வ,லாள ஆ#8 வ&தா. வட ேக

ெத@; ேசாட ேசாழ ேபரரசி வடபதிைய! தமதா கி ெகா#8

சமயவாி <ேய;ைச ெபறC கா!தி.&தன. அவ  வட ேக காகதீய மரபின

வ@ெபறி.&தன. ேமைல; சா4 கிய இ.&த இட!தி, ‘ேசCண’ எற திய
மரபின வைம ெபறவராக இ.&தன. ேசாழ நா1+

ந8நா1ைட

ஆ#8வ&த >டO காடவராய மைறகமாக! த பைடவ?ைய ெப. கி

ெகா#8 ேசானா1ைடேய வி9கி! தம" பைழய ப,லவ ேபரரைச நிைலநா1ட

கால பா!" வ&தன. அவ.1 >டO, ேச&தமகலகைள ஆ#8வ&த ேகா
ெப.D சிக தைலைம ெபறவ ஆவ.
பா0*ய

த பைடெய& ! : பா#+ய நா1ைட ேலா!"க உதவியா,

ஆ#8வ&த சைடயவம லேசகர பா#+ய கி.பி. 1215-இ, இற&தா.

உடேன அவ தபியான மாறவம <&தர பா#+ய அரச ஆனா. இவ

கி.பி. 1216 த, கி.பி.1238 +ய அரசா#டா. இவ ப1ட ெபறCட

ேசாழைர பழி  பழி வாக! "ணி&தா, ேசாழ ெச0த அைன!ைத=
அவன" ெப. நா1+ ெச0" பழி தீ!" ெகா ள விைழ&தா; த நா1+,

ெகா8ைம பல ெச0த ேலா!"க உயிேரா8 இ.  ெபா9ேத பழி தீ க

வி.பினா. அதனா, அGBர அரச பா#+ய நா1+ேக சிறபாக அைம&த

ஏழக பைடகைள= மறபைடகைள= ெகா#8 ேசாழ ெப.நா1+ மீ"

பைடெய8!தா. அெபா9" $றா ேலா!"க "ைம ப.வ!தினா,
அரசிய??.&" விலகி $றா இராசராச அரசனாக இ.&த ெதாட க கால

ஆ. $றா இராசராச ஆ#ைம இ,லாதவ; அரச ாிய உய ப#க

அறேவ அறவ; அரசிய, ER;சி அறியாதவ. ‘அரச எGவழி, அGவழி

+க ’ ஆத?, $றா ேலா!"க கால!தி, இ.&த அேத பைட Bர
இ.&" இ,லாதவ ேபா, ம+&" இ.&"வ&தன. அதனா,, ேசாணா8 எளிதி

பைடெய8  இல காய".

பைடெய8!த <&தர பா#+ய ேசாழ நா1ைட எளிதி, ெவறா; உைறI.

தDைச= ெந.  இைர ஆயின. பல மாடமாளிைகக4 >ட ேகாரக4
ஆடரக4 ம#டபக4 அழி கப1டன. ேசாழ அரச எேகா ஒ+

ஒளி!தா. ேசாணா18 ெப#க4 பி ைளக4 தவி!தன. பா#+ய இ+!த
இடகளி, க9ைத ஏ 1+ உ9" ெவ#க8 விைத!தா: ைபெபா +

பறி!" பாண  ெகா8!தா, ஆடகாிைச ஆயிர!தளிைய அைட&"
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ேசாழவளவ அபிேடக ம#டப!" Bராபிேடக ெச0" ெகா#டா, பின!

தி,ைல நகைர அைட&" ெபானபல ெப.மாைன க# களிப க#8
மகிR&தா; பின ெபா அமராவதி ெச

தகி இ.&தா.

அெபா9", ஒ+ ஒளி&த இராசராச த மைனவி ம கேளா8 அ; ெச

நா1ைட அளி மா

ைறயிர&" நிறா. பா#+ய அ.

த

>&" அஙன

ேசாணா1ைட அளி!" மகிR&தன. இ காரண பறிேய இவ ‘ேசாணா8 வழகி
அ.ளிய <&தர பா#+ய’ என க,ெவ18களி, றி க ெப ள.
இபா#+ய பைடெய8ைப பறி இராச ராச க,ெவ18களி, றிபி,ைல.
ஆனா, பா#+ய ெம0கR இதைன; சிற&த தமிR நைடயி, றி!" ள". அ"

ப+!" இற!த க பதியா :

“பனிமல! தாமைர திைசக பைட!த
ம/ெநறி தைழப மணி+ E+

ெபானிER நா1+ ?யாைண ேபாயகல
கனிER நா1+ கயலாைண ைகவளர
ெவDசின இCளி= ேவழ பரபி!

தDைச= உற&ைத= ெச&தழ, ெகா4!தி
காவி= நீல நி

கவினிழப

வாவி= ஆ  அணிநீ நலனழி!"

மட மாமதி@ ேகார ஆடர

மாட மாளிைக= ம#டப பலஇ+!"!

ெதா9"வ& தைடயா நி.பத ேதாைகய
அ9த க#ணி ஆ

பரபி

க9ைத ெகா#89" கவ+ வி!தி; ெசபியைன; சினமிாிய ெபா."கர

கேவா1+

ைபெபா +பறி!" பாண.  ெகா8!த.ளி
பாட. சிறபி பாிதி வாேதா0
ஆடக ாிைச ஆயிர! தளியி

ேசாழவளவ அபிேஷக ம#டப!"
Bராபி ேஷக ெச0" கRவிாி!"

நா4 பரராச நாம! தைலபி8கி

மீ4 த க# மதயாைன ேமெகா#8
நீராழி ைவய 9" ெபா"ெவாழி!"
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>ராழி =ெச0ய ேதா4ேம ெகா#8ேபா0
ஐய படாத அ.மைறேத அ&தணவாR
ெத0வ ?I! தி.எ,ைல =1 ,

ெபான பலெபா?ய ஆ8வா ைவ=ட
ம/ தி.ேமனி க#8 மனகளி!"
ேகால மலேம, அய/ ளி"ழா0
மா@ அறியா மல;ேச வ+வணகி

வாசிைற அன "யிெலாழிய வ#ெட9
கமல வாவிER ெபானம ராவதியி,

ஒ!"லக தா உயேம. ைவ ெகாண&"
ைவ!தைனய ேசாதி மணிம#டப! தி.&"
ேசாைல ம?பழன; ேசாணா8 தானிழ&த
மாைல += தரவ.க எறைழப

மான நிைலைலய வாRநகாி கற!"
ேபான வளவ உாிைமேயா 8&"
ெபற த,வைனநி ேபஎ

கா1+

ெவறி அாியைண கீR வி.&" ெதா9திரப!

தேனா+ இகR&த தைமெயலா ைகயகல!
தாேனா தகப#ணி! த#டா +=டேன
வி1ட க?டத மாளிைக !திாிய

வி1ட ப+ ெக  இ"பி+பா டாகஎன

ெபாதிைர ஞால!" பால ேதா விள
ெசகய,ெகா# `  தி.க ப#+ழ&த
ேசாழபதி எ/ நாம ெதானக.
மீள வழகி விைடெகா8!" வி1ட.ணி”

ெஹா;சள உதவி : இ க,ெவ18; ெச0தியா,, பா#+ய பழி பழி
வாகினா எப", இராசராச நா1ைட மீள ெப

ஆ#டா எப"

ந ெதாிகிறன. ஆயி, ெஹா0சள மன க,ெவ18க

ேவ

ெச0தி

ஒைற > கிறன. ெஹா0சள அரசனான இர#டா வ,லாள தைன;

‘ேசாழ ரா;சிய பிரதி6டாசாாிய’ எ , ‘பா#+ய யாைன ; சிக’ எ 
>றி ெகா கிறா. அத/ட அவ மகனான நரசிம ‘ேசாழல காபாள’

எ

>றெப கிறா. இ > க

கி.பி. 1218-  ப1ட க,ெவ18களி,

கா#கிறன. ேவெறா. க,ெவ18, “பைகவ இைடயி, மைற&" கிட&த
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ேசாழைன கா!" நரசிம ேசாழ Lதாபன எ/ ெபயைர=, ‘பா#+ய
க#டன’ எ/ ெபயைர= ெபறா” எ

> கிற". கனட Yலாகிய

ச ‘வ,லாளனா, இராசராச கா கப1டா’ எேற > கிற".

*3 : இ > கைள= பா#+ய ெம0கைழ= ேநா க, <&தரபா#+ய
பைடெய8 பா, ேசாழநா8 சீரழி&த", இராசராச ஒ+ ஒளி&தா,

<&தரபா#+ய பழி பழி வாகினா எபைத உண&த ெஹா0சள

அரசனான வ,லாள த மகனான நரசிமைன; ேசானா1+ அ/பியி.!த,
ேவ#8; அவ த பைடேயா8 வ&" பா#+யைன ெபா." ெவறி.!த,
ேவ#8; அ,ல" அவ வ&தCட பா#+யேன சமாதான ெச0"ெகா#8
ேசாணா1ைட இராசராச அளி!தி.!த, ேவ#8 எ/ + !தா
வ.த, >8.

உநா& ழ ப : பா#+ய த, பைடெய8  பின; ேசாழ
ெப.நா1+, அக ழபக

இ.&தன எப" சில க,ெவ18களா, ெதாிய

வ.கிற". ஒ. ேகாவி, ப#டார, தி.ேமனிக
இடக1 மாறப1டன. இர#8 சி ாக

த?யன பா"கா ள

சப&தமான ப!திரக

அழி கப1டன.[1] இஙன ெபா"Cைடைம  ெபா"ம க4 ேம "ப
விைள!த ெசய, யாதாக இ.!த, >8? சிறரச.

ஒ.வ ெகா.வ ச,

இ18 ெகா#8 இ.&தன. உர!திைய ஆ#ட காடவராய Bர நரசிக யாதவ

ராய கி.பி. 1228-இ, ேபா நட&த".[2] காடவராய ெஹா0சள நரசிம/ட/
ச#ைடயி1டன. பினவ னவாிடமி.&" காDசிைய ைகபறி னா. இ&

நிகR;சி பா#+ய த பைடெய8பி ெபா9ேதா அ,ல" அத பினேரா
நட&தி.!த, ேவ#8. எைன? நரசிம கி.பி. 1230-இ, காDசிைய ஆ#8
ெகா#+.&தா. அவ பைடக

காDசியி, ைவ கப1+.&தன ஆத?

எக.[3] இ&நிகR;சிகளா, ேசாழ அரசன" வ?யற நிைல= அரசாக ஊழ@
ெஹா0சள உறC ஆதி க ந விளகிறன அ,லவா?
பா0*ய

இர0டா பைடெய& !
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பா0*ய பைட எ& ! : ஏற!தாழ கி.பி. 1234.5-இ, இராசராச <&தர

பா#+ய ெவ   ஆளானா. ேசாழ அரச பா#+ய கப

க1டவி,ைல; அைத பறி பா#+ய ேக1டெபா9" ெப.பைடெகா#8
பா#+ய நா1+மீ" பைடெய8!தா. த?, வ&த ேசாழன" Vசிபைட

ப8ேதா,வி=ற"; Bர மா#டன; யாைனக

இற&தன. ெப. ேசைன=

ேதா,விேய அைட&த". ேசானா1+, பல ஊக

எாி கப1டன; கவ+

விைத கப1டன. ேசாழமாேதவி உ1பட ெப#+ பல சிைறப1டன;

<&தரபா#+ய +ெகா#ட ேசாழ ர!தி, Qைழ&த ெபா9" மகலநீைர=
வரேவ ாிய ெபா.

கைள= ஏ&திநி

அவைன வரேவமா

ஏவப1டன. பா#+ய அகி.&த அர#மைனயி, விசய அபிேடக ெச0"

ெகா#டா.[4] ேகாெப.D சிக : பா#+யனிட ேதாற இராசராச நா1ைட
வி18! த பாிவார!"ட ெஹா0சள நா8 ேநா கி ஒட ய வ&"

ெகா#+.&தா. இராசராசன" சிறரச/ காடவமரபின/ ஈழ Bரைர= த

Bரைர= கா8களி ப"க ைவ!தி.&தவ/மான ேகாெப.D சிக அரசைன
வழிமறி!" ேபாாி1டா இ தியி, த ேபரரசைன; சிைறப8!தி ெகா#8

ெசறா, ேச&தமகல!தி, அவைன; சிைற ைவ!தா[5]; த Bரைர ஏவி;
ேசாணா18 வி67 ேகாவி,கைள அழி!தா.
ெஹா;சள நரசிம

: ேசாணா18! "ப நிைலைய ேக வி=ற நரசிம த

தைலநகரமான "வா ச!திர!ைத வி18ெப.பைட=ட றப1டா. வழியி,

மகைத நாடான ந8நா1டரசைனேபாாி, ேதாக+!" காவிாி கைரைய
அைட&தா; அ! த பைடைய இர#டாக பிாி!", ஒைற!தா

ைவ!" ெகா#டா; மெறாைற! த த#ட நாயகனான அப#ண,

ச!திர ெகாைபய எபவாிட ஒபைட!"; ேசாழ அரசைன மீ18 வ.மா
ஏவின.[6]
அரச

வி&தைல : நரசிம/ைடய த#டநாயக ேகாெப.Dசிக நா1ைட;

ேச&த எேனாி, க,?I $ைல த?ய ஊகைள ெகா ைள அ+!தன;

அவன" தைலவனான ேசாழேகா எபான" ெதா9தைக Iைர=
ெகா ைளய+!தன; இராசராச/  மாறாக இ.&த

த?கைள ெகாறன,ேகாெப.Dசிக/ட ேச&தி.&த ஈழநா18 இளவரச
ஒ.வைன ெகாறன; பிற தி,ைல நகாி, >!தெப.மாைன வணகின;
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ேம@ ெச

ெதா#ைடமா ந,O, தி.வதிைக, தி.வ கைர த?ய ஊகைள

அழி!"; ேச&தமகல ேச&தன; அ பயிக4 ! தீ இ1டன;
ெப#கைள ைகபறின; +கைள ெகா ைள ய+!தன. +க

ப1ட

ெகா8ைமகைள= க#ட ேகாெப.Dசிக,ேசாழ அரசைன வி8தைல

ெச0வதாக நரசிக; ெச0தி ெசா,? அ/பினா. நரசிக க1டைளப+

த#டநாயக, வி8தைல அைட&த இராசராசைன மகிR;சிேயா8 வரேவ ;

ேசாழநா8 ெகா#8 ெசறன.
பா0*ய

ேதா,வி : த தாைன!தைலவ அரசைன மீ1க;ெசறCட

நரசிம, தனிடமி.&த பைட=ட பா#+யைன! தா கினா; மேக&திர
மகல!தி, ேபா க8ைமயாக நட&த". <&தர பா#+ய ேபாாி,

ேதா,வி=றா. நரசிம இராேம<வர வைர ெச மீ#டா. பா#+ய
நரசிம/  கப க18வதாக ஒ ெகா#டா எ

ெஹா0சள

க,ெவ18 > கிற". பா#+ய ெம0கR, அவ விசய அபிேடக ெச0"
ெகா#டவைரதா >றி= ள". இராசராச மீ1சி, அவ மீ18 ேசாணா18
அரச ஆன", இைவபறிய ெச0தி பா#+ய க,ெவ1+, இராததா@, பா#+
நா18 ; ேசாணா8 உ1படவி,ைல ஆதலா@, நரசிமனிட <&தர பா#+ய
ேதா,வி=ற" உ#ைம எேற ெதாிகிற".[7]
*3 : ெஹா0சள நரசிமன" இைடd1டா, இராசராச இர#டா ைற=

அரச ஆ கப1டா. <&தரபா#+ய/ த ெச.  அழி&" ஒ8கினா.

ஆயி, ெஹா0சள ெச,வா ; ேசாழ - பா#+ய நா8களி,

பரவிேவ]றிய".இ. நா8களி@ ெஹா0சள உய அ@வலாள.

த#டநாயக. ஆகா இ.&" வரலாயின. காDசிர!தி, நிைலயாகேவ

ெஹா0சள பைட இ.&" வ&த".
சீரழி)த அரசாசி :

அரச ேராக : ேம >றெபற ழபகளி சப&தப1டதாேலா, பிற

எDசிய ஆ1சி கால!தி, அரச/  மாறான ேவைலகளி, ஈ8ப1டதாேலா - பல
இடகளி, பல விசாாி க ெப ! த#டைன அைட&தன; அவத நிலக

பறித, ெச0யப1டன. ஏல ேபாடப1டன. இ!தைகய பறித, ேவைலக
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சீகாழி, வ?வல, தி.ெவ#கா8 த?ய இடகளி, நைடெபறன. ேகாவி,
தி.மாள எ/ இட!தி, 15 ஆயிர கா<க

ெபற!த க 5 ேவ? 4 மா நில

ைகபறப1ட".[8]
கீB ப*யாைம : அரசாக ஆைண  கீRப+ யாைம= நா1+, தா#டவ

ஆ+ய". சாறாக ஒ கா#க. தDைச ேகா1ட!"; சிவர ேகாவி,
சிவபிராமண இ.வ அம/ைடய நைககைள! தாக

ைவ!தி.&த பர!ைத

ஒ.!தி  ெகா8!" வி1டன; தமிட ஒபைட கப1ட ேகாவி பண!ைத
ைகயா+ன; த நிலவாிைய ெகா8 க ம !தன; பிறவழிகளி@ தவறாக
நட&"ெகா#டன; அரசன" ஆைண மீறியேதா8, வாிவE? கவ&த அரசாக

அ@வலாளைர அ+!"!" !தின; கன+ய.ட (அரசைன மீ1க; ெசற

ெபா9" ேசாணா18கைள ெகா ைளய+!"; ெசற ெஹா0சள பைடBர?)

ேச&" ம கைள! " !தி 50 ஆயிர கா<க

வE?!தன. இ!"ைண

றகைள; ெச0த அபிராமண மேக<வரரா@(ேகாவி, அதிகாாிக ) ஊ

அைவயினரா@ விசாாி கப18!த#டைன ெபறன.[9]

ெஹா;சள ெச,வா : இராசராச/  அடகிய வ. ஆனா, ெகா+ய
பைகவ.மாக இ.&தவ காடவராயேர ஆனா. இவ.

ேகாெப.Dசிக. இவக

ஒ.வேன சிறற

மாIர த, காDசிவைர அகேக பல சி

நா8கைள ஆ#8வ&தன; காDசி= இவக

ைகயி, இ.&த". $றா

ேலா!"க இதைன! ெத@; ேசாழாிடமி.&" மீ1டா. அவ இற&தCட

அ" காடவ ைகப1ட". அதைன நரசிம ெஹா0சள ைகபறினா. அதனா,
ெஹா0சள நிைலபைட அ இ. க ேவ#+யதாயி . நரசிமவம

ெச,வா கினா, ெஹா0சள பல காDசி த, தி.ெந,ேவ?வைர பரவி
இ.&தன. வி.!தாசல >ற!"! தி.வட!"ைற ேகாவி, தி.ேமனிக
நரசிம ேதவ ெகா#8 ெசறன எ

சில

ஒ. க,ெவ18 > கிற".[10] தேதய

நாயக, மகாபிரதானி அம#ண த#ட நாயக, எேபா காDசியி, இ.&த
பைட! தைலவ ஆவ. இவக

பல நிப&தக

காDசியி, உ ள அ!திகிாி த?ய ேகாவி,க1

வி8!" ளன.[11] நரசிமன" மெறா. த#ட நாயக வ,லய

எபா தி.மழபா+ ேகாவி@  பல நிப&தக

வி8!தா.[12] நரசிம

மைனவியான ேசாமளேதவியி பாிவார ெப#களி, ஒ.!தி தி. ேகாகண

ேகாவி@  நிப&த வி8!தா .[13] இஙனேம ெஹா0சள த#ட நாயக. பிற.
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பா#+ய நா1+, ெச,வா  ெபறி.&தன; அரசிய?@ ெதாட
ெகா#+.&தன.[14]
ேசாழ ெப/நா& : இராசராச க,ெவ18க

(130- ஆ#8வைர) சி!"ா,

ெந,O, கடைப ேகா1டகளி கிைட கிறன. ஆத?, ேசாழ ெப.நா8
கடைபவைர வட ேக பரவி இ.&த" எனலா.ேசல!தி, இவ/ைடய

க,ெவ18க

இ. கிறன. ஆத? ெகா நா8 ெப.நா1+கல&" இ.&த"

எனலா. இவன" ஆ1சியி, பா#+யநா8 தனிப18வி1ட". எனேவ $றா

ேலா!"க ஆ1சியி, இ.&த பர இவ கால!தி, இ,ைல எப"

விளகிற".

சிறரச : ேலா!"க ஆ1சி கால!"; சிறரச மரபின வழிவ&தவேர
இராசராச கால!தி, சிறரசராக இ.&தன.இவ.

சிலராவ.அவ.

றிபிட!த கவ

த,வ ேகாெப.Dசிக. இவ த?, தி. நீ8ைர;

<றி= ள நா18 ! தைலவனாக இ.&தா; பிற ேச&தமகல, >டO,
வி.!தாசல, தி.ெவ#ெண0 ந,O த?ய ஊகைள! த அக!ேத ெகா#ட
நா1ைட ஆ#8வரலானா. இவ பைழய ப,லவ மரபின, Bர மி கவ;
சிற&தேபாBர, அரசிய, த&திாி, ேபரரசைனேய சிைறபி+!த ெசம,.
இவைனபறிய க,ெவ18க

பலவா. இவ ெஹா0சள, காகதிய த?ய

பல.ட/ ேபா இ1டவ, ேசாழ ேபரரசி அடகியதாக க,ெவ18களி

கா1+ ெகா#8 தனா1சி நட!தி வ&தவ. இவ கி.பி. 1243 த, த ஆ1சி
ஆ#ைட கண கி18 வ&தவ; அ"த, கி.பி. 1279 வைர 36 ஆ#8க )

தனா1சி ெப  ெப.நா1ைட ஆ#டவ, ெதேக சடாவம <&தர
பா#+ய/ட ேபாாி1டவ. இெப. Bர வட ேக திராr◌ாராம த, ெதேக
தDசாH வைர ேகாவி, தி.பணிக

பல ெச0தவ. இவ சிற&த சிவப தனாக

இ.&தா.இவ ெதனா18 ெப.Bர.

[15].

ஒ.வனாக மதிபிட! த கவ ஆவ

சி!"ன, ெந,O, கடைப இவைற ஆ#ட ெத@க; ேசாட அ8!"

றிபிட! த கவ ஆவ. சா4 கிய நாராயண எற ம"ம சி!தரச ஒ.வ.
ம"ரா&தக ெபா!தபி; ேசாழ எர சி!தரச ஒ.வ. இவக

ேகாவி,களி, பல பணிக

காDசி நகர!"

ெச0" ளன. மலமாேதவரச எபவ சி!"ைர
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ஆ#ட சிறரச. ெத@க; ேசாட.1 சிற&தவ/ ேபரரச/மான த, தி க

எற க#ட ேகாபால பல க,ெவ18களி றி கப18ள. வான, ைவ"ப,

கக, யாதவராய, சாவராய, ேசதியராய மரபின. வழ கேபால பல

க,ெவ18களி றி க ப18 ளன. எனேவ, ெப.காய இ.&த பா#ட
மண B<தைல ேபால வ?யற இராசராச ெப. நா1+, ேசாழர" பழ
ெப.ைமைய நிைன!" ெஹா0சள  அDசி= இ;சிறரச தைம;
ேசாழ.ைடய சிறரச என >றி ெகா#டன.

அரச &ப : இராசராச கால!தி சிறபாக றி கெபற அர#மைன

ஆயிர!தளிேய ஆ. தDைச, உைறIகளி, இ.&த அர#மைனக

<&தர

பா#+யனா, அழிC#டன. ஆயிர!தளி= ஒரளC பாதி கப1ட". இவ/ 

இ. மைனவிய இ.&தன. அவ.

மக

ஆவ . இைளயவ

ஆ#8க

ஒ.!தி ேகாெப.&ேதவி வாணேகாவைரய

‘வன 9"ைடயா ’ எனப1டா . இராசராச 30

அரசா#டா. இத பி கி.பி. 1246-இ, $றா இராேச&திர

அர< க1+, ஏறினா. இராசராச க,ெவ18க

‘சீமனி இ.நா திைச,

சீம/ மலமக ’ எற ெதாட ககைள உைடயன.

-------

[1]. 41 of 1926, 213 of 1925, 309 of 1927

[3]. K.A.N. Sastry's Cholas', Vol.2. p. 178

[2]. 271 of 1904

[4]. 142 of 1902.

[5]. M.R. Kavi in Thirumalai Sri Venkatesvara’ VI pp, 677-678.
[6]. 142 of 1902

[7]. K.A.N. Sastry's ‘Cholas’, II, p.185

[10]. 228 of 1929

[11]. 349,369, 404, 408 of 1919

[8]. 244 of 1917
[12]. 89 of 1920

[9]. 279 of 1927; A.E.R. 1927. 11.30.
[13]. 183 ofp. Ins. 5.

[14]. K.A.N. Sastry’s Pandyan Kingdom. pp. 158-159
[15]. இவன" வரலா
-------

விைரவி, ெவளியிடப8.
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3.8.  றா இராேச)திர

(கி.
கி.பி.
பி. 12451245-1279)

 9ைர : $றா இராேச&திர கி.பி.1216-இ, ேசாழ ேபரரச ஆனா.

ஆனா,, இராசராச இவ இன ைறயி, உறவின எப" லபடவி,ைல.

இராசராச உயி.ட இ.&த ெபா9ேத இவன" ஆ1சி ெதாட க ஆகிவி1ட".

இவ இராசராச/ட அவன" இ தி கால!தி, ேச&தி.&ேத நா1ைட ஆ#8
வ&தா எ  >றலா. இராசராச இ தி கால!தி, அவ/ைடய

க,ெவ18க

வடஆ கா8, ெந,O ேகா1டகளி, காணப8கிறன. ஆயி,

அேத கால!தி, இராேச&திர க,ெவ18க

ேசாழ ெப.நா8 9வ"

காண கிைட கிறன. இதனா, இராேச&திர ெபா" ம களா, ந

வரேவகப1டைம= சிறரசாிட இவ/  இ.&த ெச,வா  நகறியலா.
இவ க,ெவ18க

ேனா க,ெவ18களி, உ ள பலவைக!

ெதாட ககைளேய உைடயன. நிகR;சி ைறெகா#8 ேவ

பிாி!த, ேவ#8.

ெஹா;சள பைகைம : ெஹா0சள நரசிம ேதவ மகனான Bர ேசாேம<வர

இ கால!தி, ெஹா0சள நா1ைட ஆ#8 வ&தா. இவன" த&ைத இராசராசைன
இர#8 ைற கா!" அரசனா கியவ. ஆயி, இவ எ காரண பறிேயா

இராேச&திரனிட பைகைம பாரா1+யேதா8 பா#+யைன ந1
ெகா#+.&தா. தைன ‘பா#+ய ல காபாள’ எ

>றி ெகா#டா.

ஆனா, இ;ேசாேம<வரைன இராேச&திர/ <&தர பா#+ய பி பா#+ய
நா1ைட ஆ#ட இர#டா மாற வம <&தரபா#+ய (கி.பி. 1238-1253)

எபவ/ ‘த மாம’ எேற க,ெவ18 களி >றி= ளன. எ&த வைகயி,

இவ இ.வ  ‘மாம’ ஆனா எப" விளகவி,ைல. இGCறC

எஙனமாயி/, இவ பா#+யைன ஆதாி!", இராேச&திரைன ெவ !"
வ&தா எப" தி#ண.

ேசாேம<வர த த#ட நாயகைர ஏவி ேசாணா1ைட பி+ க யறா எப"
சில க,ெவ18களா, ெதாிகிற". கி.பி.1241-இ, சிகண த#ட நாயக எபவ
ேசாணா1+

ஆயிர கா<க

பைடெய8!" வ&தா. அெபா9" $டப1ட ஒ. ேகாவி, 50

ெசலவி, பாபிேடக ெச0யப1ட" எ

தி.மைற கா18

க,ெவ18 > கிற".[1] ேசாேம<வரன" மெறா. த#ட நாயகனான
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இரவிேதவ எபவ கான நா1ைட ைகபறினா எ
க,ெவ18 றி கிற".[2]

" ேகா1ைட

பா0*ய - ெஹா;சள உற3 : கி.பி. 1238 - இ, ப1ட ெபற இர#டா

மாறவம <&தரபா#+ய வ?யற அரச. இவ கி.பி.149-இ,

தி.ெந,ேவ? ேகா1ட!தி, த மாமனான Bரேசாேம<வர ெபயைர அவ
வி.பப+ ஒ. சி ா  இ18 வழகினா; அேத ஆ#+,, வர க#ண

த#டநாயக எற ேசைன! தைலவ தி.ெந,ேவ?யி, இ.&"

வ&தா.அ கால!தி, " ேகா1ைடைய; ேச&த தி.ம0ய!ைத; <றி= ள நா8
‘கான நா8 எனெபய ெபறி.&த".அ" பா#+ய நா1ைட; ேச&தி.&த".
அ; ைசவ ைவணவ; ச#ைட உ#டாகி நா8 ழபப1டதா,,

ேசாேம<வரன" த#ட நாயகனான அப#ண எபவனா, அைமதி

உ#டா கப1ட", பா#+ய அரச ைம!"ன ெஹா0சள இளவரச. அவ

ெபய வி கிரம ேசாழேதவ எப". அவ பா#+ய அரசாக!தி, ெச,வா 

ெபறவனாக இ.&தா.[3]

ேசாழ - ெத=க உற3:
உற3: Bரேசாேம<வர பா#+யைன ஆதாி க! ெதாடகி

வி1டதா,, இராேச&திர ெஹா0சள  பைகவரான ெத@; ேசாடைர ந1
ெகா#டா. அ கால!தி, ெந,Oைர ஆ#ட ெத@; ேசாட வைம

மி கி.&தன. அவர" ஆ1சி ெந,O த, ெசகப18 வைர பரவி இ.&த".
அவக

நீ#ட காலமாக; ேசாழ ேபரரசி உ1ப1ட சிறரசராக இ.&தவக .

தி க எற க#டேகாபால எபவ அெபா9" இ.&த ேசாழ அரச ஆவ.
இவ சாவராய, ேசதியராய, காடவராயகைள ெவ

த ேபரரைச

ஒ ெகா ள; ெச0தவ; இGெவறியா, ேகாெப.D சிக ER;சிகைள

ஒ8 கினவ. இவ ெதா#ைட ம#டல!தி, ெப. பதிைய; ேசாழ

ேபரரசி அடகிேய ஆ#8 வ&தா.[4] இஙன பா#+ய ெஹா0சள

உதவியாக இ.&தாேபால; ேசாழ! ெத@; ேசாட உதவியாக இ.&தா.
ேசாழ பா0*ய ேபா : இராசராச ஆ1சியி, இ.ைற <&தரபா#+ய

பைடெய8!"வ&" ேசாணா1ைட அைல கழி!" அவமானப8!தியத பழி
வாக! "ணி&த இராேச&திர, ெத@க ந1ைப ெபற பிற, பா#+

நா1+மீ" பைடெய8!தா; வ?யற இர#டா <&தரபா#+யைன ெவறா:
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அவன" +ைய ைகபறி இராசராசனிட த&" பா#+ நா1ைட
ெகா ைளய+!தா. ஆனா, இ&த ெவறி $
அத

ஆ#8கேள நிைல!தி.&த".[5]

Bரேசாேம<வர ேசாழைன! தா கி ேபாாி, றிய+!தா; மெறா.

ப க ேகாெப.D சிக ேசாழைன! தா கினா. இ&த இ.வைர= ேசாழ

ந#பனான க#டேகாபால தா கினா. இவ எ,லா. அவரவ

க,ெவ18களி, தா தா ெவறதாக றி!" ளன. ‘க#டேகாபால/ 
பா#+ய கப க1+னா, எ

ேகதன தம" தசமார சாி!திர!தி

>றி= ளா. ேகாெப.D சிக தைன ‘பா#+ய ம#டல Lதாபன
E!ரதார’ எ

றி!" ளா. “தா இராேச&திரைன ேபாாி,

றக#டதாகC, இராேச&திர தனிட அைட கல &தCட
ஆதாி!ததாகC ேசாேம<வரைன ேபாாி, றக#டதாகC, இராேச&திர

தனிட அைட கல &தCட ஆதாி!ததாகC ேசாேம< வரைன ேபாாி,
ெவ , ேசாழ அரசைன மீ18 அரசனா கி; ‘ேசாழ Lதாபன ஆசாாிய’ எற
ெபய ெபறா” எ

தி கந தம" இராமாயண!" கCைரயி >றி= ளா.

கி.பி. 1240- இ, ெவளிப1ட ெஹா0சள க,ெவ18 ஒறி,, “ேசாேம<வர

க#ட ேகாபாலமீ" பைடெய8!தா” எ

> கிற". இைவ யாவைற=

ஒ.ேசர ேநா க நா அறிவெதன? இேபா.  பின பா#+ய நா8 தனிேய
பா#+யனா, ஆளப1ேட வ&த" எபதனா,, ேசாேம<வர இைடd8 பயைன!

த&தெதேற >றேவ#8. ஆனா, க#ட ேகாபால ேசாழ/  உதவியாக;
ெசறிராவி+, ேசாணா8 பா#+ய  ேகாெப.Dசிக இைரயாகி

இ. .

இலைக ேபா:
ேபா: ‘Bர ரா கத நிைற&த இலைகைய இராம ெவறா ேபால
இ&த இராேச&திர எற இராம, Bர ரா கத நிைற&த வட இலைகைய

ெவறா’ எற ெபா. ப8 க,ெவ18 இ. கிறதா,, இராேச&திர Bர

ரா கதைர ெவறி.!த, ேவ#8 எப" ெதாிகிற".அவ

யா?வடஆ கா8ேகா1ட!தி, ஒ.பதிைய ஆ#8வ&த சாவராய தைம ‘விர
ரா கத’ எ

>றி ெகா#8 வ&தன. அவக

ஆ1சியி, ‘மா இலைக’ ஆகிய

மகாப?ர இ.&தி.!த, ேவ#8. இராேச&திர அவகைள ேபாாி,

ெவறவனாத, ேவ#8. இவ ந#பனான க#ட ேகாபால/ சாவராயைர

ெவ , பிற பைக ம#ட_கைர= ேதாக+!" க;சிைய ைகபறினா எ
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தி கந தம" Y? >றலா,, சாவராய இராேச&திரனா@ க#ட

ேகாபாலனா@ அட கப1டன எப" ந ெதாிகிற".

காCசி நகர : இ&நகாி, கி.பி.1245 வைர இராசராச கால!" க,ெவ18க
உ ளன. இராேச&திர கால!" க,ெவ18க

இ,ைல. இராசராச கால!தி,

இ&நகர நரசிம ேதவ ேமபாைவயி, இ.&த". பிற என ஆயி ? கி.பி.
1249-இ, காகதீய அரசனான கணபதியி க,ெவ18 கா#கிற". சில
ஆ#8க1 பிற க#ட ேகாபால/ைடய க,ெவ18க

கிைட கிறன.

எனேவ, காDசிமா நகர இராசராச கால!தி, ெஹா0சள நரசிமேதவ

பாைவயி, இ.&த"; பிற கி.பி. 1245-  பிற காகதீய அரச ஆ1சியி,
அ,ல" ெத@க அரசன" ஆ1சியி, காகதீய ேமபாைவயி, இ.&த";

இ தியி, கி.பி. 1251-இ, ப1ட ெபற சடாவம <&தர பா#+ய ைக 
மாறிவி1ட" எபைத வரலா

உண!"கிற".

ெஹா;சள ந!:
ந!: சடாவம <&தர பா#+ய கி.பி. 1251-இ, பா#+ய அரச

ஆனா. இவ த கால!தி, பா#+ ேபரர< க#ட ெப.Bர. இவ

ெஹா0சள Bர ேசாேம<வரைன மதி கவி,ைல. இவன" ேபராற, க#ட Bர

ேசாேம<வர இவமீ" ெகா#ட ெவ பினா, தா அ"கா  பைக!" வ&த
இராேச&திர/ட உறC ெகா#டாடலானா: அ&த உறவினா, ேசாழன"

ந1ைப= த பைகவனான ெத@; ேசாழன" ந1ைப= ெபறலா; ெப
>8மாயி, சடாவமைன அட கி விடலா எப" அவன" எ#ண.இஙன
உ#டான திய ந1பினா,, ேசாணா1+, ெஹா0சள அரசிய, அ@வலாள பல
வ&" தகின; ேசாழ அரசிய? ப ெகா#டன; ேகாவி, சப&தமான
வழ கைள விசாாி!தன.[6] இ&த இ. நா8க1 உ#டான ந1 ேசாேம<வர
இற&த பிற இ.&" வ&த" றிபிட!த க". கி.பி. 1295-இ, ெஹா0சள!

ெதநா1ைட ஆ#ட இராமநாத 10,15ஆ ஆ1சி ஆ#8களி, ெவளியி1ட

இர#8 க,ெவ18க
பா0*ய

தி.;ேசா ! "ைறயி, கா#கிறன.[7]

ேபரர7 : சடாவம <&தர பா#+ய: ஏற!தாழ கி.பி. 1256, 57-இ,

ெப. பைட=ட ேசாழ நா1+ மீ" பைடெய8!தா; ேசாழநா1ைட ைகபறி

இராேச&திரைன! தன  அடகிய சிறரச ஆ கினா; அவ/  உதவியாக
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வ&த Bரேசாேம< வரைன ெவ

"ர!தினா. ேசாேம<வர மீ18 கி.பி. 1254-

இ, ேபா.  எ9&தா; ேபா க#ணa[8] எற இட!தி, நட&த". அேபாாி,
ேசாேம<வர ெகா,லப1டா. பின இபா#+ய ப,லவ மரபினனான

ேகாெப.Dசிக அ/பிய கப!ைத ஏ

ெகா ளாம,, அவன"

ேகாநகரமாகிய ேச&த மகல!ைத  ைக இ1டா; அ&நகைர= பிற
ெபா. கைள= ைகபறினா; அவைற அவ ேக த&". தகீR அடகிய
சிறரசனாக இ. மா

ெச0" வட  ேநா கி; ெசறா; வாண ாிய

மகதநா1ைட= ெகா நா1ைட= ைகபறி க#டேகா பாலைனேபாாி

ெகா , ெந,Oாி, ‘Bராபிேடக’ ெச0"ெகா#டா, காDசிைய! த ேபரரசி

வடபதி ! தைலநகர ஆ கி ெகா#டா. இஙன திbெர

பா#+ய Bர அரசனா,, ேசாழ ேபரரசி எDசிய பதி= அழி&",

எ9&த

இராேச&திரேன சிறரசனாக ேவ#+ய நிைலைம ஏப18வி1ட".

இGவிழிநிைல  பிற ேசாழ அர< தைலெய8 கா" மைற&த".
நா& விாி3 : இராேச&திர/ைடய க,ெவ18க

பல ேசாழ நா1+ேல காண

கிைட கிறன. இவன" 13-ஆ ஆ1சி க,ெவ18 ஒ
ந&தOாி@, 14ஆ ஆ1சி க,ெவ1ெடா

கடைப ேகா1ட!"

கY, ேகா1ட!"!

திாிரா&தக!" கிைட!" ளன. கி.பி. 1261-  பிற ேசாழ நா1+ ெவளிேய
ஒ. க,ெவ18 இ,ைல. இதனா,, இராேச&திர அரசிய?, பதியி,
கடைப, கY, வைர இவன" ேபரர< பரவி இ.&த" எப", பிபதியி,

ேசாழநா18 அளேவ பரவி இ.&த" எப" அறிய!த கன.
இராேச)திர

ஆ#8க

இதி : இவன" ஆ1சி கி.பி. 1279 வைர இ.&த". இவ 33

அரசா#டா. இவ கைகெகா#ட ேசாழர!தி?.&"

அரசா#டா. இவன" லெத0வ தி,ைல நடராச ஆவ.[9] இவ/ ;

‘ேசாழல மாேதவியா’ எெறா. மைனவி இ.&தா

எப" ெதாிகிற".[10]

இவ/ ; ேசமாபி ைள எெறா. மக இ.&தா எப" தி. க#ணர!"
க,ெவ1டா, ெதாிகிற".[11] இராேச&திர ஆ1சி கீRநிைல  வ&"வி1டதா,,

சிறரச ெதாைகேய ைற&"வி1ட". ‘ேசாழகக, எற ஒ.வ/ களபாள,

எற ஒ.வ/ேம சிறரசராக ” றி கெபறன.[12] இராேச&திர/  பிற
ேசாணா1ைட; ேசாழ அரச ஆ#டத; சாறி,ைல. எனேவ,

79

இராேச&திர/ட ேசாழ தனியா1சி= ஆதி!த ேதா வி!த ேபரா1சி=
ஒழி&" வி1டெதேற ேகாட, த.
ேசாழ ேபரரசி

மைற3 : பா#+யேபரரசி@ வட கி@ இமமாக; சில

தைம; ேசாழ மரபின எ

>றி ெகா#8 சிறரசராகC அரசிய,

அ@வலாளராகC 15-ஆ Yறா#8வைர இ.&தன எப" ெதாிகிற". த

பரா&தக கால!தி, பா#+ய நா8 தனா1சி இழ&" ேசாழ ேபரரசி

கல&"வி1ட" ேபாலேவ, கி.பி. 1280-இ, சடாவம <&தரபா#+ய
ேதா வி!த பா#+ய ேபரரசி, ேசாழநா8 கல&"வி1ட". வரலா

தைனேய
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