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புத்த்கத்்தப்  
�யன்�டுத்தும் 

மு்்ற
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்கற்றலின் குறிகப்கொள்

அறிமு்கம்

விளக்கப்ேடம்

கெயல்ேொடு்கள்

க்தொகுப்புணை 

ேயிற்சி

்கண்லச கெொற்்கள்

மூ்ல நூல்்கள்

இணையச கெயல்ேொடு

ேொடததின் பநொக்க எல்ண்ல குறிக்கப்ேடுகிறது.

ேொடததில் பேெப்ேடும் துணறெொர்ந்த கெய்தி 
அறிமு்கப்ேடுத்தப்ேடுகிறது.

்கடிைமொை ்கருதது்கணள எளி்தொககும் பநொக்கததுடன் 
கெய்தி்கணளப்  ேடங்கள் வொயி்லொ்க விளககுகிறது.

மொைவர்்கள் ்தனியொ்க அல்்லது குழுவொ்கச சி்ல 
கெயல்ேொடு்களில் ஈடுேட்டு ்கற்்க உ்தவுகிறது.

முககியமொை ்கருதது்கள் மொைவர்்களின் மைதில் 
ேதியும் வண்ைம் ஒன்று அல்்லது இைண்டு வரி்களில் 
நிணைவுறுததுகிறது.

மொைவர்்கள் ்தொங்கபள ேயில்வ்தற்கும் மதிப்பீடு 
கெய்வ்தற்கும் உ்தவுகிறது.

முககியச கெொற்்கணளயும் க்தொழிநுட்ேச கெொல்்லொடல்்கணளயும் 
ேொடததின் முடிவில் விளககுகிறது.

ேொடநூல் ஆக்கததிற்கு ஆசிரியர்்கள் ேயன்ேடுததிய 
மூ்ல நூல்்களின் ேட்டியண்ல அளிககிறது. மொைவர்்களின் 
விரிவொை ்கற்றல் ேயன்ேொட்டிற்கு இது உ்தவுகிறது.

்கற்றல் கெயல்ேொடு்களுக்கொ்க மின்ைணு ஊட்கச 
ெொன்று்கணளப் ேயன்ேடுததி மொைவர்்கள் ்தங்கள் ேொடம் 
க்தொடர்ேொை புரி்தண்ல பமம்ேடுததிகக்கொள்ள உ்தவுகிறது.

மொைவர்்களின் ஆர்வதண்தத தூண்டும் வண்கயில் 
ேொடததுடன் க்தொடர்புணடய கூடு்தல் ்த்கவல்்கணளப் கேட்டிச 
கெய்தியொ்க வழஙகுகிறது.

மொைவர்்களின் கூடு்தல் புரி்தலுக்கொ்க அனிபமஷன் 
்கொட்சி்கணள வழஙகுகிறது.
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1 �ண்்டய இந்தியொ: பதொடக்கம் முதல் சிந்து நொ்கரி்கம் 
வ்ை 01

ஜூன்
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ஜூன்

4 அைசு மறறும் வ�ைைசு உருவொக்கம் 56 ஜூ்ல
5 பதன்னிந்தியொவில் ெமுதொய உருவொக்கம் 74 ஜூ்ல
6 பமௌரியருககுப் பிந்்தய அைசியல் அ்மப்பும் ெமூ்கமும் 87 ஜூ்ல
7 குப்தர் 100 ஜூ்ல & ஆ்கஸ்ட்
8 ஹர்்ஷர் மறறும் பிைவதெ முடியைசு்களின் எழுச்சி 116 ஆ்கஸ்ட்
9 பதன்னிந்தியொவில் �ண்�ொட்டு வளர்ச்சி 130 ஆ்கஸ்ட்
10 அைபியர், துருககியரின் வரு்்க 149 ஆ்கஸ்ட்
11 பிற்கொலச் வெொழர்்கள், �ொண்டியர்்கள் 170 பெப்டம்�ர்
12 �ொமினி மறறும் விஜயந்கை அைசு்கள் 191 அகவடொ�ர்
13 �ண்�ொட்டு ஒரு்மப்�ொடு : இந்தியொவில் �கதி இயக்கம் 207 அகவடொ�ர்
14 மு்கலொயப் வ�ைைசு 216 அகவடொ�ர்
15 மைொத்தியர் 245 அகவடொ�ர் & நவம்�ர்
16 ஐவைொப்பியரின் வரு்்க 265 நவம்�ர்
17 ஆஙகிவலயர் ஆட்சியின் வி்ளவு்கள் 288 நவம்�ர்
18 ஆஙகிவலய ஆட்சிககுத் பதொடக்க்கொல எதிர்ப்பு்கள் 304 நவம்�ர் & டிெம்�ர்
19 நவீனத்்த வநொககி 326 டிெம்�ர்

்கொலகவ்கொடு 340
்க்லக்களஞ்சியம் 344

iv

மின் நூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்
�ொடநூலில் உள்ள வி்ைவுக குறியீட்்டப்  (QR Code) �யன்�டுத்துவவொம்! எப்�டி?
• உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க்கொண்டு DIKSHA கெயலிணய ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிகக்கொள்்க. 
• கெயலிணய திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்தொணை அழுததி ேொடநூலில் உள்ள விணைவு குறியீடு்கணள ஸப்கன் கெய்யவும். 
• திணையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொணவ ேொடநூலின் QR Code அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும். 
• ஸப்கன் கெய்வ்தன் மூ்லம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்ேட்டுள்ள மின் ேொட ேகுதி்கணள ேயன்ேடுத்த்லொம். 
குறிப்பு:  இணையசகெயல்ேொடு்கள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கொை QR code ்கணள Scan கெய்ய DIKSHA அல்்லொ்த ஏப்தனும் ஓர்  QR code Scanner ஐ ேயன்ேடுத்தவும்.
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1

        அறிமுகம்
இந்தியா ஒரு த�ான்மை வாயந்� 

நாகரிகஙகளும் பணபாடுகளும் தகாண்ட 
வளர்ச்சி தபற்ற நா்டாகும். பழஙகறகாலம் 
மு�லாக இந்தியாவில் பல குழுகக்ளச் சேர்ந்� 
மைககள் பலமு்்ற குடிதபயர்ந்து பல்வ்கபபட்ட 
சூழல்களுககு ஏற்றவாறு �ஙகள் பணபாடுக்ளத் 
�கவ்மைத்துக தகாண்டனர். இ�ன வி்ளவாகப 
பன்மைத் �ன்மை தகாண்ட நம்பிக்ககளும் 
வாழக்க மு்்றகளும் ச�ானறின. உணவு 
சேகரித்�ல் எனும் நி்லயிலிருந்து கால்ந்்ட 
சமையச்ேல் வாழக்க மு்்றககுச் ேமூகம் நகர்ந்�து, 
சிந்து தவளியில் குடிசயறிய மைககள் தேம்புக காலத்தில் 
தபரும் பககுவமை்்டந்து ஒரு முதிர்ச்சிய்்டந்� 
வாழக்க நி்ல்ய அ்்டந்�னர்.

இபபா்டம் கறகாலத்தில் மைனி�ர்கள் 
மு�னமு�லாகக குடியமைர்ந்�தில் த�ா்டஙகி, சிந்து  
நாகரிகத்தின வீழச்சி வ்ையிலான இந்திய 
வைலாறறின மீது முழுக கவனம் தேலுத்துகி்றது. 
புதிய கறகாலப பணபாட்்டயும் விளககுகி்றது.
சான்றுகள்

இந்திய வைலாறறில் கறகால வாழக்க மு�ல் 
சிந்து நாகரிகம் வ்ையிலான தநடுஙகாலத்்�ப 
புரிந்துதகாள்ள த�ால்லியல் ோனறுகசள தபரிதும் 
உ�வுகின்றன. த�ால்லியல் ஆயவி்டஙகள், 
நிலவியல் அடுககுகள், விலஙகுகளின எலும்புகள், 
படிமைஙகள், கறகருவிகள், எலும்புககருவிகள், பா்்ற 
ஓவியஙகள், ்கவி்னப தபாருள்கள் ஆகிய்வ 
இச்ோனறுகளாகும். எழுத்துவடிவச் ோனறுகள் 

இககாலத்துககு இல்்ல. ஹைபபா மைககள் ஓர் 
எழுத்துமு்்ற்யப பயனபடுத்தியுள்ளனர். ஆனால் 
அ�ன தபாரு்ள இன்றளவும் அறிய முடியவில்்ல.

கறகால மைககளுககும் சுறறுச்சூழலுககும் 
இ்்டயிலான உ்ற்வப புரிந்துதகாள்ள விலஙகு 
(fauna), �ாவைஙகள் (flora) வடிவிலான ோனறுகள் 
இனறிய ் மையா�்வ. கருகிய வி்�கள், 
மைகைந்�ஙகள், கல்லாகிபசபான �ாவைஙகள் 
(்படச்டாலித்) ஆகிய �ாவைச் ோனறுகள் கறகால 
மைககள் சமைறதகாண்ட சவளாண்மை ோர்ந்� 
அறி்வப புரிந்துதகாள்ள உ�வுகின்றன.

வைலாறறுக காலத்துககு முனபு ந்்டதபற்ற 
மைனி� இ்டபதபயர்ச்சிகள் குறித்து அறிந்துதகாள்ள 
அவர்களு்்டய மைைபணுககளும் முககியமைான 
ோனறுகளாகும். ்மைடச்டாகாணடரியல் டி.என.ஏ. 
(மைைபணு) ஆயவுகள் கறகால மைனி�ர்களின 
இ்டபதபயர்ச்சிகள் குறித்� �கவல்க்ள 
வழஙகுகின்றன. வைலாறறுககு முந்்�யகால 
எலும்பிலிருந்து டி.என.ஏ-்வப பிரித்த�டுத்து, 
மைனி�ககூட்டம் பல்சவறு பகுதிகளுககுப பைவியது 
குறித்துப புரிந்துதகாள்ள அறிவியலாளர்கள் முயறசி 
தேயதுவருகி்றார்கள்.

மைறறுதமைாரு முககியமைான வைலாறறுச் 
ோனறு தமைாழி ஆகும். இந்ச�ா-ஆரிய, திைாவி்ட, 
ஆஸடசைா-ஆசியாடடிக, திதபத்ச�ா-பர்மைன 
ஆகிய தமைாழிககுடும்பஙகள் இந்தியாவில் தேழித்து 
வளர்ந்�ன. இந்திய வைலாறறில் ந்்டதபற்ற 
மைனி� இ்டபதபயர்ச்சிகளின பல்சவறு கட்டஙகளில் 
இம்தமைாழிகள் ச�ானறி வளர்ந்�ன. 

கற்றல் ந�ாககஙகள்
�	இந்தியாவின கறகால மைனி�ர்கள் குறித்துப படிபபது
�	பழஙகறகால, இ்்டககறகால இந்தியச் ேமூகஙக்ளப புரி�ல்
�	புதிய கறகாலப புைடசியின முககியத்துவத்்�க கற்றல்
�	சிந்து நாகரிகத்தின சி்றபபியல்புக்ள அறி�ல்

பண்டைய இந்தியா: த�ாடைககம் 
மு�ல் சிந்து �ாகரிகம் வ்ை1

அலகு
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 1.1    வைலாறறுக காலத்துககு 
முந்்�ய இந்தியா

எழுத்துமு்்ற ச�ானறுவ�றகு முந்்�ய 
காலகட்டம், வைலாறறுககு முந்்�ய காலம் 
எனபபடுகி்றது. இது கறகாலம் எனவும்  
குறிககபபடுகி்றது. கறகாலத்்�க குறித்துப 
சபசும்சபாது இந்தியா, பாகிஸ�ான, இலங்க, 
சநபாளம், வஙக ச�ேம் ஆகிய்வ அ்டஙகிய 
த�னகிழககு ஆசியா முழுவ்�யும் ஒசை பகுதியாகக 
குறிபபச� தபாருந்தும்.

மைனி� இனத்தின மூ�ா்�யர் மு�லில் 
ஆபபிரிககாவில் ச�ானறி, பினனர் உலகத்தின 
தவவசவறு பகுதிகளுககு இ்டம்தபயர்ந்�னர். 
இவவாறு ஆபபிரிககா்வ விடடு மு�னமு�லாக 
தவளிசய இ்டம்தபயர்ந்� மைனி� இனம் சஹாசமைா 
எைக்டஸ (homo erectus) ஆகும். இருப�ாம் 
நூற்றாணடின இறுதிவ்ைககும், இந்தியாவில் 
வைலாறறுககு முந்்�ய காலம் 10 இலடேம் 
ஆணடுகளுககு முனனால் நிலவியிருககலாம் எனக 
கரு�பபட்டது. ஆனால் அண்மையில் ந்்டதபற்ற 
ஆயவுகளினபடி, வைலாறறுக காலத்துககு முந்்�ய 
மைனி�ர்கள் இந்தியாவில் 10 இலடேம் மு�ல் 20 
இலடேம் வ்ையான ஆணடுகளுககு முனசப 
இருந்�ார்கள் எனத் த�ரிகி்றது.

தபாதுவாக, எழுத்து ச�ானறுவ�றகு 
முந்்�ய காலம் கறகாலம், தவணகலககாலம், 
இரும்புககாலம் எனப பிரிககபபடும். அம்மைககள் 
பயனபடுத்திய தபாருள்கள் (எடுத்துககாட்டாக, 
இரும்புககாலத்்�ச் சேர்ந்� ஓவியம் தீட்டபபட்ட 
ோம்பல் நி்ற பாண்டஙகள்) அல்லது அவர்கள் 
வாழந்� நிலபபகுதி (எடுத்துககாட்டாக, சிந்து), 
நாகரிகம் நிலவிய�ாகக கண்டறியபபட்ட மு�ல் 
இ்டம் (எடுத்துககாட்டாக, அச்சூலியன அல்லது 
ஹைபபா) ஆகியவறறின அடிபப்்டயிசலசய 
அபபணபாடுகளுககுப  தபயர்கள் சூட்டபபடுகின்றன.

வைலாறறில் மிகவும் த�ான்மையான காலம் 
பழஙகறகாலம் (Palaeolithic) எனபபடுகி்றது. இது 
மூன்றாகப பிரிககபபடுகி்றது.
�	கீழபபழஙகறகாலம் (Lower Palaeolithic)
�	இ்்டப பழஙகறகாலம் (Middle Palaeolithic)
�	சமைல் பழஙகறகாலம் (Upper Palaeolithic)

பழஙகறகாலத்துககுப பிந்்�ய காலம் 
இ்்டககறகாலம் எனபபடும். இ்்டககறகாலத்துககு 
அடுத்� காலகட்டம் புதிய கறகாலம் ஆகும். 
இககாலத்தில்�ான விலஙகுக்ளயும் 
�ாவைஙக்ளயும் வளர்கக மைனி�ர்கள் 
கறறுகதகாண்டார்கள். அது உணவு உறபத்திககு 
வழிவகுத்�து. பா்்றபபடிவியல் (Stratigraphy) 

ஆயவுகள், காலவரி்ே, கறகருவிகள் ஆகியவற்்ற 
அடிபப்்டயாகக தகாணடு இத்�்கய பணபாடுகள் 
வ்கபபடுத்�பபடடுள்ளன.
கீழ்பபழஙகறகால்ப பணபாடு  
(Lower Palaeolithic Culture)

கறகாலத்தின த�ா்டககத்்�ச் சேர்ந்� 
மைனி�ர்கள் பயனபடுத்திய தபாருள்கள் இந்தியத் 
து்ணககண்டத்தின பல்சவறு பகுதிகளிலிருந்து 
கி்்டத்துள்ளன. கீழபபழங கறகால 
கட்டத்தினசபாது, மைனி� மூ�ா்�யர்களான 
சஹாசமைா எைக்டஸ இந்தியாவில் வாழந்��ாக 
நம்பபபடுகி்றது. பழஙகறகாலத்்�ச் சேர்ந்� 
கருவிகள் மு�னமு�லில், தேன்ன அருசக உள்ள 
பல்லாவைத்தில் இைாபர்ட புரூஸ ஃபூட எனபவைால் 
1863இல் கணத்டடுககபபட்டன. த�னனிந்தியாவின 
பல்சவறு பகுதிகளில் அவர் விரிவான ஆயவுக்ள 
சமைறதகாண்டசபாது, வைலாறறுககு முந்்�ய கால 
நாகரிகம் நிலவிய பல இ்டஙக்ளக கண்டறிந்�ார். 
அதிலிருந்து கறகால மைனி�ர்கள் வாழந்� பல 
பகுதிகள் இந்தியா முழுவதும் அ்்டயாளம் 
காணபபடடு, அகழாயவு தேயயபபட்டன. 
கறகருவிகள்

வைலாறறுககு முந்்�ய காலம் குறித்� 
ஆயவுத்து்்ற தபரும்பாலும் கறகருவிக்ளசய 
ோர்ந்துள்ளது. கறகால மைனி�ரின வாழி்டஙகள் 
கல்லாலான கருவிகள் கி்்டபப்� 
அடிபப்்டயாகக தகாணடு அ்்டயாளங 
காணபபடுகின்றன. மைனி� மூ�ா்�யர் 
கருவிகள் தேயயப தபரிய கறபாளஙக்ளயும் 
கூழாஙகறக்ளயும் ச�ர்ந்த�டுத்�னர். அவற்்ற 
மைறத்றாரு உறுதி வாயந்� கல்லால் சீவிக 

காட்டு  உயிரினஙகளும்  பழகக்பபடுத்�்பபட்டை 
உயிரினஙகளும்:   காடடுத்�ாவைஙகளும் 
விலஙகுகளும் ப்ற்வகளும் பி்ற 
உயிரினஙகளும் இயற்கயாக வளர்ப்வ. 
�ாவைஙகளும் விலஙகினஙகளும் 
மைனி�ர்களால் தபருமைளவில் 
பழககபபடுத்�பபடும் சபாது, அவறறின 
வாழக்கமு்்றயும் உ்டலியல் கூறுகளும் 
மைாற்றம் அ்்டகின்றன. அவறறின 
இயல்பான வளர்ச்சி பாதிககபபடுகி்றது. இ�ன 
வி்ளவாக, காடடில் உள்ள �ாவைஙகளு்டன 
ஒபபிடும்சபாது, பழககபபடுத்�பபட்ட 
�ாவைஙகளின வி்�கள் அளவில் 
சிறிய�ாக மைாறுகின்றன. விலஙகுக்ளப 
பழககபபடுத்தும்சபாது அ்வ �ஙகளின 
மூர்கக குணத்்� இழககின்றன. 
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கருவிக்ள உருவாககினர். இவவாறு கறக்ளச் 
தேதுககிக சகா்டரி, சிறுசகா்டரி, துண்டாககும் கருவி, 
பிளககும் கருவி சபான்ற்வ உருவாககபபட்டன. 
நனகு சிந்தித்து உருவாககபபட்ட வடிவ்மைப்பயும் 
சீைான ச�ாற்றத்்�யும் தகாண்ட இககருவிகள் 
கறகால மைனி�ர்களின சமைம்பட்ட அறிவாற்ற்லயும் 
தி்ற்னயும் காடடுகின்றன. சவட்்டயாடுவ�றகும் 
சவட்்டயா்டபபட்ட விலஙகுகளின உ்டலிலிருந்து 
ச�ா்ல உரிபப�றகும் இ்்றச்சி்ய 
தவடடுவ�றகும் எலும்பின மைஜ்ஜை்ய 
பிரித்த�டுபப�றகும் எலும்புக்ள உ்்டபப�றகும் 
கிழஙகுக்ள அகழந்த�டுபப�றகும் உண்வ 
ப�பபடுத்துவ�றகும் இககறகருவிக்ளப 
பயனபடுத்தியுள்ளனர். 

பழஙகறகாலக கறகருவிகளின ஆககம், 
அ�றகான உ்ழபபு ஆகியவறறின அடிபப்்டயில் 
அககாலபபணபாடு த�ா்டகக கால அச்சூலியன, 
இ்்டககால அச்சூலியன, பிறகால அச்சூலியன என 
மூனறு வ்ககளாகப பிரிககபபடடுள்ளது. பனமுகம் 
தகாண்ட சகாளவடிவம் தகாண்ட தபாருள்கள், 
்ககசகா்டாரி, தவடடுககத்திகள், தேதுககும் 
கருவிகள் ஆகிய்வ த�ா்டகக கால அச்சூலியன 
மைைபில் அ்டஙகும்.

சமைறகுத்த�ா்டர்ச்சி மை்ல, க்டறக்ைப பகுதிகள், 
வ்டகிழககு இந்தியா ஆகிய இ்டஙகளில் அச்சூலிய 

மைைபுககான அ்்டயாளஙகள் காணபப்டவில்்ல. 
தபருமை்ழ இ�றகுக காைணமைாக இருககலாம். 
தபாருத்�மைற்ற சூழல், மூலபதபாருள்களின 
பற்றாககு்்ற ஆகிய்வ மைககளின 
குடிசயற்றத்்�த் �டுத்திருககலாம். ஒருசவ்ள 
வைலாறறுககு முந்்�ய காலத்்�ச் சேர்ந்� 
மைககளுககு இபபகுதிகளில் குடிசய்ற சவணடிய 
ச�்வ இல்லாமைல் சபாயிருககலாம். இம்மைககள் 
வாழந்� இ்டஙகள் அதிக எணணிக்கயில் 
மைத்திய இந்தியாவிலும் இந்தியாவின 
த�னகிழககுப பகுதியிலும் (தேன்னககு அருகில்) 
கண்டறியபபடடுள்ளன. இந்�ப பகுதிகள் அதிகளவில் 
மை்ழ்யப தபறுவ�ால், பசு்மை மைா்றாமைலும் அதிக 
வளஙகளு்டனும் உள்ளன. 
பைவல்

ப்ழய கறகாலத்தின த�ா்டககத்்�ச் சேர்ந்� 
கருவிகள் கங்கச் ேமைதவளி, �மிழநாடடின 
த�னபகுதி, சமைறகுத்த�ா்டர்ச்சி மை்லயின 
குனறுபபகுதிகள் ஆகியவற்்றத் �விர்த்து, 
இந்தியாவின தபரும்பாலான பகுதிகளில் 
கண்டறியபபடடுள்ளன. தேன்னககு அருகில் 
உள்ள அதிைம்பாககம், பல்லாவைம், குடியம், 
கர்நா்டகாவின ஹனஸகி ேமைதவளியில் 
உள்ள இேம்பூர், மைத்தியபபிைச�ேத்தில் உள்ள 
பிம்தபடகா ஆகிய்வ அச்சூலிய கருவிகள் 
கணத்டடுககபபடடுள்ள சவறு சில இ்டஙகளாகும்.

அச்சூலின்  மைபும்  நசாகனியன்  மைபும்  :  இந்தியாவில் சமைறதகாள்ளபபட்ட ஆயவின அடிபப்்டயில் 
பழஙகறகால மைககளின த�ா்டகக காலப பணபாடு அவர்கள் பயனபடுத்திய கறகருவிகளின அடிபப்்டயில் 
இரு மைைபுகளாகப பிரிககபபடுகி்றது. ்ககசகா்டரி வ்கக கருவிக்ளக தகாண்ட மைைபு அச்சூலியன 
(Acheulian) எனறும் கூழாஙகல்்லச் தேதுககி உருவாககபபடும் கருவிக்ளக தகாண்ட மைைபு 
சோகனியன (Sohanian) எனறும் அ்ழககபபடுகி்றது. அச்சூலியன மைைபு தபருமைளவில் சகா்டரிக்ளயும் 
தவடடுககத்திக்ளயும் தகாண்டது. சோகனிய மைைபு துண்டாககும் கருவிக்ளயும் அ்�ச் ோர்ந்� 
சவ்லகளுககான கருவிக்ளயும் மைடடுசமை தகாண்டது. இன்்றய பாகிஸ�ானில் உள்ள சோகன 
ஆறறின வடிநீர்பபகுதியில் நிலவிய மைைபு எனப�ால், இது சோகனிய மைைபு எனபபடுகி்றது. அண்மையில் 
ந்்டதபற்ற ஆயவுகளினசபாது இச� பகுதியில் அச்சூலியன மைைபு ோர்ந்� கருவிகளும் கி்்டத்�ன. 
எனசவ �னித்�ன்மை வாயந்� சோகனிய மைைபு என்ற ஒனறு இருந்��ாகக கூ்ற இயலாது எனகின்றனர் 
ஆயவாளர்கள்.

ஹத்நனாைா ஆரக்கக நஹாநமா 
நச்பபியன்ஸ் பு்�படிவம் - 

மண்டைநயாட்டின் நமல்பகுதி
எலிபஸ்  �மடிகஸ் நபாஸ் �மடிகஸ்
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காலவரி்ச
இந்தியாவில் கீழப பழஙகறகாலப பணபாடு 

இைணடு மில்லியன ஆணடுகளுககு முனபாகத் 
த�ா்டஙகியிருகக சவணடுதமைன அண்மைககால 
ஆயவுகள் மைதிபபிடடுள்ளன. இபபணபாடு 60,000 
ஆணடுகள் முனபு வ்ை த�ா்டர்ந்�து.
நஹாமினின் மறறும் விலஙகுகளின் பு்�படிவஙகள்

�றகால மைனி�னுககு தநருககமைான 
ச�ாற்றத்்�க தகாணடிருந்� மைனி� மூ�ா்�யர் 
சஹாமினின (Hominin) எனறு அ்ழககபபடுகி்றார்கள். 
இவர்கள் வாழந்��றகான அ்்டயாளஙகள் 
ஆபபிரிககாவில் அதிகளவில் காணபபடுகின்றன. 
ஆனால் இந்தியாவில் அ்வ அரி�ாகசவ 
உள்ளன. அதிைம்பாககத்தில் சஹாமினின 
வாழந்��றகான அ்்டயாளமைாகக தகாள்ளத்�கக 
பு்�படிவத்தின ஒரு பகுதி்ய இைாபர்ட புரூஸ ஃபூட 
கணத்டடுத்��ாகச் தோல்லபபடுகி்றது. ஆனால் அந்�ப 
பு்�படிவம் �றசபாது எஙகு இருககி்றது எனறு அறிய 
முடியவில்்ல. இந்தியாவில் நனகு அறியபபட்ட 
சஹாமினின பு்�படிவம் மைத்தியபபிைச�ேத்திலுள்ள 
சஹாேஙகாபாத் அருசகயுள்ள ஹத்சனாைாவில் 
கணடுபிடிககபபட்ட�ாகும். அது ஒரு 
மைண்்டசயாடடின சமைல்பகுதி. இ்� ‘நர்மை்� 
மைனி�ன’ எனறு த�ால்லியல் ஆயவாளர்கள் 
குறிபபிடுகி்றார்கள். ஆர்க்கக சஹாசமைா 
சேபபியனஸ எனனும் மைனி� இனம் வாழந்��றகான 
அ்்டயாளமைாக இது கரு�பபடுகி்றது. மைனி� 
மூ�ா்�யரின பு்�படிவஙகள் என்ற வ்கயில் 
�றசபாது இந்தியாவில் இருககி்ற ஒசை பு்�படிவம் 
இது மைடடுசமை.

கறகாலத்தில் மைககள் வாழந்� பழ்மைச் 
சூழ்ல நாம் புரிந்துதகாள்ள விலஙகுகளின 
பு்�படிவஙகள் பயனபடுகின்றன. நர்மை்� 
ேமைதவளியில் மிகபதபரிய �ந்�ஙக்ளயு்்டய 
வைலாறறுககு முந்்�ய காலகட்ட யா்ன, எலிபஸ 
நமைடிகஸ (Elephus namadicus), வைலாறறுககு 
முந்்�ய காலத்தில் வாழந்� மைறத்றாரு மிகப தபரிய 
யா்ன வ்கயான ஸத்டசகாச்டானகசனோ 
(stegodon ganesa), காடடுமைாடுகள் வ்கயான 
சபாஸ நமைடிகஸ (Bos namadicus), குதி்ை வடிவம் 
தகாண்ட குதி்ையான எககஸ நமைடிகஸ (Equus 
namadicus) ஆகிய விலஙகுகளின பு்�படிவஙகள் 
கணத்டடுககபபடடுள்ளன. குதி்ை வ்க 
விலஙகு(எககஸ)களின பறகள், நீல்காவ மைறறும் 
நீர் எரு்மைககான ோனறுகள், சில விலஙகுகளின 
குளம்புத்�்டஙகள் ஆகிய்வ அதிைம்பாககத்தில் 
காணபபட்டன. வைலாறறுககு முந்்�ய காலத்தில் 
தி்றந்�, ஈைபப�ம் வாயந்� நிலபபைபபு தேன்னககு 
அருகில் இருந்�்� இ்வ உணர்த்துகின்றன.

எககஸ – குதி்ை, கழு்�, வரிககுதி்ை 
ஆகிய விலஙகுக்ள உள்ள்டககியப 
சபரினம்.

வாழக்கமு்்ற
கீ ழ ப ப ழ ங க ற க ா ல ப 

பணபாட்்டச் சேர்ந்� 
மைககள் விலஙகுக்ள 
சவட்்டயாடியும் கிழஙகுகள், 
த க ா ட ் ்ட க ள் , ப ழ ங க ள் 
ஆ கி ய வ ற ் ்ற ச் 
சேகரித்தும் வாழந்�னர். 
சவட்்ட விலஙகுகளால் சவட்்டயா்டபபட்ட 
விலஙகுகளின இ்்றச்சி்யயும் உண்டனர். 
தி்றந்� தவளியிலும் ஆறறுச் ேமைதவளிகளிலும் 
கு்ககளிலும் வசித்�்� மைத்தியபபிைச�ேத்தில் 
உள்ள பிம்தபடகா, தேன்னககு அருகில் உள்ள 
குடியம் ஆகிய இ்டஙகளில் உள்ள ோனறுகளால் 
அறிந்துதகாள்ளலாம். சஹாசமைா எைக்டஸ இனத்்�ச் 
சேர்ந்� மைனி�ர்கள் �றகால மைனி�ர்களான சஹாசமைா 
சேபபியன்ஸைப சபால சமைம்பட்ட தமைாழி்யக 
தகாணடிருககவில்்ல. அவர்கள் சில ஒலிகள் 
அல்லது தோறகள் மூலம் �ஙகள் எணணஙக்ள 
தவளிபபடுத்தியிருககலாம். ்ே்கக்ளச் 
ோர்ந்� தமைாழி்யயும் பயனபடுத்தியிருககலாம். 
கருவிக்ளச் தேயவ�றகுச் ேரியான கல்்லத் 
ச�ர்வு தேயவ�றகான அறிவு அவர்களுககு 
இருந்�து. பா்்றக்ளச் தேதுககவும் அவற்்றக 
கருவிகளாக வடிவ்மைககவும் சுத்தியல் சபான்ற 
கறக்ளப பயனபடுத்தியுள்ளனர். 
இ்டை்ப பழஙகறகாலம் (Middle Palaeolithic Culture)

இனறிலிருந்து 4,00,000 ஆணடுகளுககு 
முனபான காலபபகுதியில் கறகள் த�ா்டர்பான 
த�ாழில்நுடபத்தில் மைாற்றஙகள் ஏறபட்டன. மைனி� 
மூ�ா்�யர்களி்டத்தும் பிரிவுகள் ச�ானறின. 
இககாலகட்டத்தில் வாழந்�வர்கள் சஹாசமைா 
எைக்டஸ வ்கயினர் ஆவர். மைனி�ர்கள் �றசபாது 
தகாணடுள்ள உ்டல்மைபபுககூறுகளு்டன ஏ்றத்�ாழ 
மூனறு இலடேம் ஆணடுகளுககு முனனால் 
ச�ானறிய�ாகக கரு�பபடுகி்றது. இந்தியாவில் 
இ்்டபபழங கறகாலககட்டத்்� தநவாோ 
எனனுமி்டத்தில் பிைவாைா ஆற்றஙக்ையில் தஹச்.
டி.ேஙகலியா என்ற த�ால்லியலாளர் மு�லில் 
அ்்டயாளம் கண்டார். இ்�யடுத்து, இ்்டபபழங 
கறகாலம் நிலவிய பல இ்டஙகளும் அ்்டயாளம் 
காணபபட்டன. இககாலகட்ட மைனி�ர்கள் 
வாழந்��ாக அறியபபடும் அதிைம்பாககத்தின 
காலம் இனறிலிருந்து 3,85,000-1,72000 
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ஆணடுகளுககு இ்்டபபட்டது என அண்மையில் 
கணிககபபடடுள்ளது. ஆபபிரிககாவில் நிலவிய 
இ்்டப பழஙகறகாலப பணபாட்்டப சபாலசவ 
இந்தியாவின இ்்டபழங கறகாலககட்டமும் பழ்மை 
வாயந்��ாக இருககலாம். 
கருவி வ்ககளும் த�ாழிறகூடைஙகளும்

்ககசகா்டாரிகள், பிளககும் கருவிகள், 
துண்டாககும் கருவிகள், சுைணடும் கருவிகள், 
து்ளயிடும் கருவிகள், எறி�லுககு 
உடபடும் தபாருள்கள், அைம் சபான்ற கருவி, 
தேதுககுவ�றகான கத்தி ஆகிய்வ 
இககாலகட்டத்தில் பயனபடுத்�பபட்டன. சுைணடும் 
கருவி, து்ளயிடும் கருவி சபான்றவற்்ற 
அதிகளவில் ோர்ந்திருந்��ால், இ்்டபழங கறகால 
நாகரிகம் தேதுககும் தேயல்பாட்்ட அடிபப்்டயாகக 
தகாணடிருந்�து எனலாம். மைைககட்்ட, விலஙகுத் 
ச�ால் ஆகியவற்்றக ் கயாளுவ�றகுச் சுைணடும் 
கருவிகள் அதிகளவில் பயனபடுத்�பபட்டன.
காலவரி்ச

இந்தியாவில் இ்்டபபழஙகறகாலப பணபாடு 
தபா.ஆ.மு. (கி. மு) 3,85,000 – 40,000ககு இ்்டபபட்ட 
காலகட்டத்தில் நிலவிய�ாகக கணிககபபடடுள்ளது. 
ஆபபிரிககாவில் இ்்டபழஙகறகாலம் சஹாசமைா 
சேபியனஸகசளாடு த�ா்டர்புபடுத்�பபடுகி்றது. 
ஐசைாபபாவில் இது நியாண்டர்�ால் வ்கயினசைாடு 
த�ா்டர்புபடுத்�பபடுகி்றது. இவவ்கயினரின 
பு்�படிவ எச்ேஙகள் இந்தியாவில் 
காணபப்டவில்்ல.
பைவல்

இ்்டபபழஙகறகால நாகரிகம் பைவியிருந்� 
இ்டஙகள் நர்மை்�, சகா�ாவரி, கிருஷணா, 
யமு்ன உள்ளிட்ட ஆறுகளின ேமைதவளிகளில் 
காணபபடுகின்றன.
வாழக்கமு்்றயும் மு�ன்்மயான பணபுகளும்

இ்்டபபழங கறகால மைனி�ர்கள் 
தி ்ற ந் � த வ ளி யி லு ம்  கு ் க யி லு ம் 

பா்்றபபடு்ககளிலும் வசித்�ார்கள். இவர்கள் 
சவட்்டயாடுபவர்களாகவும் உண்வச் 
சேகரிபபவர்களாகவும் இருந்�ார்கள். இந்தியா்வச் 
சேர்ந்� இ்்டபழங கறகாலப பணபாடடின 
மு�ன்மையான பணபுகள் கீழவருமைாறு:
�	கருவிகள் சிறிய�ாயின.
�	ஏ்னய கருவிகசளாடு ஒபபிடு்கயில் 

்ககசகா்டாரி்யப பயனபடுத்தும் பழககம் 
கு்்றந்�து.

�	கறகருவிகள் உறபத்தியில் மூலககல்்ல �யார் 
தேயயும் த�ாழில்நுடபத்்� பயனபடுத்துவது.

�	தேர்ட, ஜைாஸபர், கால்சித்டனி, குவார்டஸ ஆகிய 
கறக்ள மூலபதபாருள்களாகப பயனபடுத்து�ல்

நமல்பழஙகறகால்ப பணபாடு  
(Upper Palaeolithic Culture)

இ்்டபபழஙகறகாலத்்�த் த�ா்டர்ந்து வந்� 
பணபாடடுபபடிநி்ல சமைல்பழஙகறகாலப பணபாடு 
எனறு அ்ழககபபடுகி்றது. கருவிகளுககான 
த�ாழில்நுடபத்தில் புது்மை்யயும் மைனி�ர்களின 
அறிவாற்றல் தி்றனகளில் சமைம்பட்ட �ன்மை்யயும் 
இககாலகட்டத்தில் காண முடிகி்றது. ஏ்றத்�ாழ 3 
இலடேம் ஆணடுகளுககு முனனால் ஆபபிரிககாவின 
ேகாைா பா்லவனப பகுதிககு அருசக ச�ானறிய நவீன 
மைனி�ர்கள் ஏ்றத்�ாழ 60 ஆயிைம் ஆணடுகளுககு 
முனனர் ஆசியாவின பல்சவறு பகுதிகளுககுப 
பைவினர் அவர்கள் முந்்�ய மைககள் கூட்டத்�ா்ை 
விைடடிவிடடு அவர்கள் வசித்� இ்டஙகளில் 
குடிசயறியிருககலாம். இந்�ப புதிய குழுககள் 
இந்தியாவின சமைல்பழஙகறகாலப பணபாடடுககுக 
காைணமைாக இருந்திருகக வாயபபு உணடு. 

கறகருவிகளும் த�ாழிறகூடைஙகளும்
இககாலகட்டத்்�ச் சேர்ந்� கறகருவிகள் கத்தி, 

வாள் சபால தவடடுவாய தகாண்ட்வயாகவும் 
எலும்பால் ஆன்வயாகவும் அ்மைந்திருந்�ன. 
சமைல் பழங கறகாலத்தில் சிறுகறகளில் தேயயபபட்ட 

நமல்  பழஙகறகால  வழிபாட்டுத்�லம்  :  சமைல் 
பழஙகறகாலத்்�ச் சேர்ந்� ஒரு வழிபாடடுத்�லமைாக 
இருந்திருககலாம் என கரு�த்�குந்� ஒரு சிறு 
கடடுமைானம் உத்�ைபபிைச�ேத்தில் உள்ள பாசகார் 
எனனுமி்டத்தில் அ்்டயாளம் காணபபடடுள்ளது. 
தேதுககபப்டா� கறகளால் வட்ட வடிவில் சூழபபட்ட 
ஒரு மைணறபா்்றயின பாளம் இஙகு காணபபடுகி்றது. 
இது �றகால வழிபாடடுத்�லஙக்ள ஒத்திருககி்றது. 
இந்தியாவில் வழிபாடடுத்�லஙகளுககான ச�்டலில் 
கி்்டத்� மிகப பழ்மையான ோனறு இது�ான.

இந�நபான்்ற  
கல்-சமகாலத்்�ய
வழிபாட்டுத்�லம்

முகநகாண வடிவிலான  
கறகள்- நமல் பழஙகறகால 

வழிபாட்டுத்�லம்
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கருவிகள் அறிமுகபபடுத்�பபட்டன. இவற்்ற 
உருவாகக சிலிககான தேறிந்� மூலபதபாருள்கள் 
தவவசவறு வ்ககளில் பயனபடுத்�பபட்டன. 
எலும்பினாலான கருவிகளும் விலஙகுகளின 
எஞ்சிய பகுதிகளும் ஆந்திைபபிைச�ேத்தில் உள்ள 
கர்நூல் கு்ககளில் கணத்டடுககபபடடுள்ளன.
காலவரி்ச

சமைல் பழஙகறகாலத்துககான ோனறுகள் 
இந்தியாவின பல பகுதிகளில் கி்்டத்துள்ளன. 
ஏ்றத்�ாழ இன்்றககு முன 40,000இலிருந்து 
10,000ஆணடிறகு உடபட்ட காலத்தில் சமைல் 
பழஙகறகாலப பணபாடு நிலவியிருககலாம் எனக 
கணிககபபடுகி்றது.
பைவல்

இம்மைககள் தி்றந்�தவளியிலும் கு்ககளிலும் 
வசித்�ார்கள். கர்நா்டகாவில் உள்ள தமைைல்பாவி, 
ஆந்திைபபிைச�ேத்தில் உள்ள கர்நூல் கு்ககள், 
த�லுஙகானாவில் உள்ள சகா�ாவரிககாணி, 
மைத்தியபபிைச�ேத்தில் உள்ள சோன பள்ளத்�ாககில் 
உள்ள பாசகார் -1, பாசகார் -3, மைகாைாஷடிைாவில் 
உள்ள பாடசன ஆகிய்வ இந்தியாவில் 
சமைல்பழஙகறகாலம் நிலவிய இ்டஙகளாகும். சிறு 
கறகளாலான கருவிகளும் நவீன மைனி�ர்களுககு 
தநருககமைான ச�ாற்றத்்�க தகாணடிருந்� 
சஹாமினினகளின பு்�படிவஙகளும் 

இலங்கயில் கி்்டத்துள்ளன. தமைல்லிய கீ்றல்கள் 
மூலம் ப்டஙகள் வ்ையபபட்ட தீகசகாழியின முட்்ட 
ஓடுகளும் ேஙகு தகாணடு தேயயபபட்ட மைணிகளும் 
ஆந்திைபபிைச�ேத்தில் உள்ள ஜீவாலாபுைம், 
மைகாைாஷடிைாவில் உள்ள பாடசன, இலங்கயில் 
உள்ள பா்டச்டாம்பா – தலனா, ஃபாஹியான கு்க 
ஆகிய இ்டஙகளில் கணத்டடுககபபடடுள்ளன.
வாழக்க மு்்றகளும் முககிய்ப பணபுகளும்

சமைல் பழஙகறகால மைனி�ர்கள் க்ல ோர்ந்� 
தேயல்பாடுகளில் ஈடுபட்ட�றகான ோனறுகளாகச் 
சில ஓவியஙகள் கி்்டத்திருககின்றன. மைணிகளும் 
அணிகலனகளும் கணத்டடுககபபடடுள்ளன. கல்லில் 
தவடடுககருவிகள் தேயயும் த�ாழிறகூ்டஙகள் 
இககாலகட்டத்தில் வளர்ச்சி தபற்றன. வ்ையபபட்ட 
வி�ம் த�ால்லியல் ோனறுகளின அடிபப்்டயில் 
பிம்தபடகா்வச் சேர்ந்� சில பச்்ே நி்ற ஓவியஙகள் 
சமைல் பழஙகறகாலத்்�ச் சேர்ந்�்வயாகக 
கணிககபபடுகின்றன.
இ்டைககறகால்ப பணபாடு (Mesolithic Culture)

இந்தியாவில் இ்்டககறகாலப பணபாடச்டாடு 
த�ா்டர்பு்்டய இ்டஙகள் ஒரு சில பகுதிகள் 
நீஙகலாக இந்தியாவின அ்னத்துப பகுதிகளிலும் 
காணபபடுகின்றன. க்டறக்ைப பகுதி, மை்ல, 
மைணறபாஙகான இ்டம், வடிநீர்ப பகுதி, வனபபகுதி, 
ஏரிபபகுதி. பா்்ற மை்்றவி்டம், மை்ல ோர்ந்� பகுதி, 
கழிமுகபபகுதி என எந்� சவறுபாடும் இல்லாமைல் 
அ்னத்துச் தி்ணோர் மைண்டலஙகளிலும் அ்வ 
காணபபடுகின்றன.

இந்தியாவில் பயிஸைா (பிகார்), லஙனஜ 
(குஜைைாத்), பாகர் II, சோபனி மைணச்டா, ோைாய 
நகர் ைாய, மைகா�கா, �ம்�மைா (இ்வ அ்னத்தும் 
உத்திைபபிைச�ேத்தில் உள்ளன), ேனகனகல்லு 
(ஆந்திைம்), கிபபன ஹள்ளி (கர்நா்டகம்) ஆகிய 
இ்டஙகள் இ்்டக கறகாலப பணபாடச்டாடு 
த�ா்டர்பு்்டயனவாகும். சமைலும் ஆ�ம்கார், 
பிம்தபடகா (மைத்தியப பிைச�ேம்) ஆகிய பா்்ற 
வாழி்டஙகள் கண்டறியபபடடுள்ளது.

மும்்பயின க்டறக்ைப பகுதிகள், 
�மிழநாடடில் தூத்துககுடி மைாவட்டத்தில் உள்ள 
ச�ரி மைணல்சமைடுகள், விோகபபடடினம் (ஆந்திைப 
பிைச�ேம்) ஆகிய இ்டஙகளில் நுணகறகாலச் 
ோனறுகள் கி்்டககின்றன.

ந�ரி : ச�ரிகள் எனபன மைணறகுனறுகளால் 
உருவாககபபடும் க்டறக்ைப பகுதிகளாகும். 
இம்மைண வ்க புத்துயிரூழியின இைண்டாம் 
கட்டத்தில் உருவாகியிருககலாம் என 
நம்பபபடுகி்றது.

தீகநகாழி  முட்்டை  ஓடுகள்  :  இந்தியாவில் 
வைலாறறுககு முந்்�ய காலப பணபாடு 
நிலவிய இ்டஙகளில் தீகசகாழிகள் 
இருந்��றகான ோனறுகள் கி்்டத்துள்ளன. 
இபப்ற்வயின முட்்ட ஓடு மைணிகள் 
தேயயப பயனபடுத்�பபடடுள்ளது. பாடசனயில் 
கி்்டத்� தீகசகாழி முட்்ட ஓடடின காலம் 
இன்்றககு முன 25,000 ஆணடுகள் எனக 
கணிககபபடுகி்றது. பிம்தபடகா, பாடசன ஆகிய 
இ்டஙகளிலும் தீகசகாழி முட்்ட ஓடுகள் 
கி்்டத்துள்ளன.

நமல்பழஙகறகால்ப பணபாட்்டைச்நசரந்� 
அலஙகரிகக்பபட்டை தீகநகாழி முட்்டை ஓடுகள், 

பாட்நன, மகாைாஷ்டிைா
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காலநி்ல
பனியுகத்திறகுப பினனர், உலகம் 

தவபபமை்்டயத் துவஙகியதிலிருந்து, மைனி�ர்கள் 
அடிககடி இ்டம் தபயர்பவர்களாகி, பல்சவறு 
சூழல்க்ளக தகாண்ட பகுதிகளில் குடிசயறினர். 
பருவகாலச் சுழறசி மு்்ற ஏறதகனசவ 
ச�ானறிவிட்டது. சில பகுதிகளில் மை்ழ மிக 
அதிகமைாக இருந்�து. சமைறகு ைாஜைஸ�ானிலுள்ள 
தித்வானா எனனும் பகுதியில் இன்்றககு முன 
10,000-3500ககு இ்்டபபட்ட ஆணடுகள் நனனீர் 
ஏரிகள் இருந்��ாக அறியபபடடுள்ளது. இககாலப 
பகுதி்யச் சேர்ந்� விலஙகுகளின எலும்புகள், 
இ்்டக கறகாலத்தில் வ்றண்ட, இ்லயுதிர் காடுகள் 
இருந்�்�க குறிககின்றன. 
காலவரி்ச

உலகளவில் இ்்டககறகாலப பணபாடடின 
காலம் இ்டத்திறகு இ்டம் மைாறுபடுகி்றது. சில 
குறிபபிட்ட பகுதிகளில் அது சவளாண்மை 
காலத்திறகு முனபானது எனறு தோல்லபபடுகி்றது. 
இ்்டககறகாலப பணபாடு கிழககு மைத்தியத் 
�்ைகக்டல் பகுதியான தலவணடடில் தபா.ஆ.மு. 
20,000இலிருந்து 9,500ககுள் நிலவிய�ாகக 
கணிககபபடுகி்றது. இந்தியாவில் இபபணபாடு 
ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு. 10,000இல் ச�ானறியது. 
சகைளாவிலும் �மிழநாடடிலும் இது தபா.ஆ.மு. 
1,000 வ்ை, அ�ாவது இரும்புககாலத்தின 
த�ா்டககம் வ்ைககும் த�ா்டர்ந்�து. இலங்கயில் 
நுண கறகருவிகள் ஏ்றத்�ாழ க்டந்� 28,500 
ஆணடுகளுககு முனபு ச�ானறின.
தபாருளா�ாைம்

காடடு விலஙகுக்ள சவட்்டயா்டல், 
�ாவை உணவுக்ளச் சேகரித்�ல், மீன பிடித்�ல் 
ஆகியனசவ இககால மைககளின முககியத் த�ாழிலாக 
இருந்�ன. இ்்டககறகாலப பணபாடடின த�ா்டகக 
நி்லகளில் சவளாண்மை தேயயபப்டவில்்ல. 
ஆனால் இபபணபாடடின இறுதிபபகுதியில் 
மைனி�ர்கள் விலஙகுக்ளப பழககபபடுத்தி, புதிய 
கறகால வாழக்க மு்்றககு வழிவகுத்�னர். மைத்திய 
இந்தியப பகுதியில் உள்ள பா்்ற ஓவியஙகளில் 
சவட்்டயாடு�ல், கணணி்வத்து விலஙகுக்ளப 
பிடித்�ல், மீன பிடித்�ல், �ாவை உணவுக்ளச் 
சேகரித்�ல் சபான்ற காடசிகள் இ்டம் தபறறுள்ளன.

கி்்டககபதபறறுள்ள விலஙகுகளின எச்ேஙகள், 
பு்�வடிவச் ோனறுகள் ஆகியன மூலம் இககாலப 
பகுதி்யச் சேர்ந்� மைககள் காடத்டருது, எரு்மை, 
ேதுபபுநில மைான, முள்ளம்பனறி, ோம்பார் மைான, 
ஒருவ்க அழகிய மைான, வைாக மைான, சிறுதகாம்பு்்டய  
நீல்்கமைான, குள்ளநரி, ஆ்மை, மீன, காடடு முயல், 

உடும்பு ஆகியவற்்ற சவட்்டயாடினர் என 
அறிய முடிகி்றது. யா்ன, காண்டாமிருகம் சபான்ற 
விலஙகுகளின எலும்புகளும் கி்்டத்துள்ளன. 
அவர்கள் ஈடடி, வில் அம்பு, கணணிகள் 
ஆகியவற்்ற பயனபடுத்தியுள்ளனர். பிம்தபடகா 
எனனுமி்டத்திலுள்ள ஓவியம் ஆணகளும் 
தபணகளும் இ்ணந்து இது சபான்ற விலஙகுக்ள 
சவட்்டயாடுவ்�க காடசிபபடுத்துகி்றது.

இககால மைககள் தநருப்பப பயனபடுத்தினர். 
உண்வ தநருபபில் சுடடும் உணடிருககலாம். 
தவள்ளாடு, தேம்மைறியாடு, நாய, பனறி ஆகியவறறின 
எலும்புகள் மைத்திய பிைச�ேத்திலுள்ள கானிவால், 
சலாத்சகஸவர், ைத்�னபூர், ஆ�ம்கார், பிம்தபடகா 
ஆகிய இ்டஙகளில் கி்்டத்துள்ளன. கானிவாலில் 
ஒட்டக எலும்புகளும் கி்்டத்துள்ளன. 
�றகாலிக வசி்பபிடைஙகளும் வீடுகளும்

இ்டம்தபயர்ந்துதகாணச்ட இருபபது 
இ்்டககறகால மைககளின முககியமைான பணபாக 
இருந்�து. அவர்கள் உணவுககாக விலஙகுக்ளயும் 
�ாவைஙக்ளயும் ச�டி இ்டம்தபயர்ந்�ார்கள். மைககள் 
�றகாலிகமைான குடி்ேக்ள உருவாககியது்டன, 
கு்ககளிலும் பா்்றககு்்டவுகளிலும் 
�ஙகினார்கள். �ாஙகுதூணுககான குழியு்டன கூடிய 
வட்ட வடிவக குடி்ேகள், நாணல் பதிககபபட்ட 
�்டஙகளு்டன கூடிய சுட்ட மைண திணடுகள் 
ஆகிய்வ கணத்டடுககபபடடுள்ளன. தபரும்பாலான 
கு்ககளிலும் பா்்ற மை்்றவி்டஙகளிலும் 
ஓவியஙகள் காணபபடுகின்றன. பா்்ற ஓவியஙகளில் 
வட்ட வடிவக குடி்ே வ்ையபபடடுள்ளது. 
�றகாலிகமைான குடி்ேகள் வி்ைவில் அழியககூடிய 
தபாருள்களால் கட்டபபட்டன. முட்்ட வடிவ வீடுகள், 
வட்ட வடிவ வீடுகள் (சுவர்கள் பிைம்பால் சவயபபடடு, 
அவறறின மீது மைண பூசிய வீடுகளாக இ்வ 
இருந்திருகக வாயபபு உள்ளது) ஆகியவறறுககான 
அ்்டயாளஙகள் உத்�ைபபிைச�ேத்தில் உள்ள 
சோபபானி மைணச்டா, �ம்�மைா, ைாஜைஸ�ானில் 
உள்ள பாசகார், தில்வாைா ஆகிய இ்டஙகளில் 
கணத்டடுககபபடடுள்ளன.
இ்றந்ந�ா்ை்ப பு்�த்�ல்

இ்்டககறகால மைககள் இ்றந்ச�ா்ைப 
பு்�த்�னர். இது அவர்களின நம்பிக்கக்ளயும் 
ேக மைனி�ர்கள் குறித்� சிந்�்னக்ளயும் 
நமைககு உணர்த்துகி்றது. உத்�ைபபிைச�ேத்தில் 
உள்ள மைகா�கா, �ம்�மைா, ோைாய நகர் ைாய 
ஆகிய இ்டஙகளில் மைனி� எலும்புகூடுகள் 
கி்்டத்துள்ளன. ஓர் ஆணும் தபணணும் ஒன்றாகப 
பு்�ககபபடடிருந்��றகான அ்்டயாளம் 
மைகா�காவில் கி்்டத்துள்ளது. ஒரு பு்�குழியில் 
�ந்�த்�ாலான ப�ககம் காணபபட்டது. 
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க்ல
க்ல எனபது மைனி� வாழக்கசயாடு 

ஒருஙகி்ணந்� ஒரு பகுதி. பழஙகால 
மைனி�ரின க்ல தவளிபபாடுகள் குறித்� 
ோனறுகள் ஐசைாபபாவில் தபருமைளவில் 
கி்்டத்�ாலும், இந்தியாவில் மிகச் சில 
இ்டஙகளில்�ான கி்்டத்துள்ளன. வடிவியல் 
சவ்லபபாடுகளு்டன கூடிய படிகககல் 
ைாஜைஸ�ானில் உள்ள ேந்திைாவதியில் 
கி்்டத்துள்ளது. எலும்பில் தேயயபபட்ட தபாருள்கள் 
பிம்படகாவில் காணபபடுகின்றன. வடிவியல் 
சவ்லபபாடுகளு்டன கூடிய மைனி�பபல்லும் 
கி்்டத்துள்ளது. மைத்தியபபிைச�ேத்திலும் மைத்திய 
இந்தியாவிலும் உள்ள பா்்றககு்்டவுகளில் 
ஓவியஙக்ளக காண முடிகி்றது. மைககள் 
சவட்்டயாடுவதிலும் கணணி ்வத்து 
விலஙகுக்ளச் சிகக ்வபபதிலும் மீன 
பிடிபபதிலும் ந்டனமைாடுவதிலும் ஈடுபடுவ்� 
ஓவியஙகள் சித்�ரிககின்றன. சபாபால் 
அருசகயுள்ள பிம்படகா, மைத்தியபபிைச�ேத்தில் 
உள்ள ையேன, பச்மைார்ஹி, உத்�ைபபிைச�ேத்தில் 
உள்ள த�றகு மிர்ோபூர் ஆகிய்வ இத்�்கய 
ோனறுகள் கி்்டககும் இ்டஙகளாகும். இரும்பு 
தேறிந்� சஹமை்்டட கல் ச�யககபபட்ட�றகான 
வழவழபபுத்�ன்மையு்டன காணககி்்டககி்றது. 
மைககள் பூககளாலும் இ்லகளாலும் �ஙக்ள 
அலஙகரித்துகதகாண்டார்கள்.

 1.2    வைலாறறுககாலத்்�ச் 
நசரந்� நவட்்டையாடிகள் – 
நசகரி்பபாளரகள்

நுணகறகருவிகளால் சவட்்டயாடியும் 
உண்வச் சேகரித்தும் வாழந்� மைனி�ர்கள் 
பிறகாலத்திலும், அ�ாவது புதிய கறகாலம், 
இரும்புககாலம், வைலாறறுக காலத்தின வளர்ச்சிககுப 
பி்றகும்கூ்ட அபபடிசய �ஙகள் வாழக்க்யத் 
த�ா்டர்ந்�ார்கள். நகைஙகளில் வாழந்� மைககள் அதிக 
தேல்வத்்� ஈடடியசபாது, இம்மைககள் விளிம்பு நி்லச் 
ேமூகஙகளின ஒரு பகுதியாக ஆகியிருககலாம். 
இன்்றககும் த�ா்லதூைஙகளில் உள்ள 
காடுகளில் வசிககும் மைகக்ளயும் அந்�மைான சபான்ற 
பகுதிகளில் வசிபபவர்க்ளயும் சவட்்டயாடு�ல்-
சேகரித்�ல் வாழக்கமு்்ற்யத் ச�ர்வு தேய� 
அத்�்கய ேமூகத்தினைாகசவ நாம் கரு�லாம். 19ஆம் 
நூற்றாணடிலும் 20ஆம் நூற்றாணடிலும் அத்�்கய 
பல குழுககள் வாழந்��ாக எடகர் �ர்ஸ்டன எழுதிய 
‘த�னனிந்தியாவின ோதிகளும் பழஙகுடிகளும்’ 
என்ற நூலில் பதிவு தேயயபபடடுள்ளது. அவர்க்ள 
நாகரிக முதிர்ச்சியற்றவர்களாகக கருதுவது 
�வறு. மைா்றாக, சவட்்டயாடு�ல்-உண்வச் 

சேகரித்�ல் எனனும் வாழக்கமு்்ற்யத் 
ச�ர்வு தேய�வர்களாகசவ அவர்க்ள நாம் கரு� 
சவணடும். சிந்து நாகரிகம் உச்ேத்தில் இருந்�சபாது 
�மிழநாடடில் நுணகறகருவிக்ளப பயனபடுத்தும் 
சவட்்டயாடி-சேகரிபபாளர்கள் வாழந்�ார்கள். 
புதிய கறகாலத்தில் சவளாண்மை தேயவதும் 
கால்ந்்டக்ள சமையபபதுமைாக இருந்� மைககள் 
ஆந்திைா-கர்நா்டகா பகுதியில் வசித்�ார்கள்.
இ்டைககறகால்ப பணபாட்டின் சி்ற்பபியல்புகள்
�	இ்்டககறகால மைககள் ஓைளவு நிைந்�ை மைறறும் 

�றகாலிகக குடியிருபபுகளில் வசித்�னர்.
�	கு்ககளிலும் தி்றந்� தவளிகளிலும் 

வசித்�ார்கள்.
�	இ்றந்ச�ா்ைப பு்�த்�ார்கள்.
�	அவர்களுககுக க்லத்தி்றன இருந்திருககி்றது.
�	விரிவான புவியியல் பகுதிகளில் அவர்கள் 

பைவியிருந்�னர்.
�	இககாலகட்டத்திலிருந்து இந்தியாவின பல 

பகுதிகளில் பணபாடடுத் த�ா்டர்ச்சி்யக 
காண முடிகி்றது.

�	அவர்களின நுணகறகருவிகள் சிறிய 
விலஙகுக்ளயும் ப்ற்வக்ளயும் 
சவட்்டயா்ட உ�வின.

 1.3    த�ாடைகக நி்ல்ப புதிய கறகால்ப 
பணபாடுகளும் (Early Neolithic 
Cultures) நவளாண்மயின் 
த�ாடைககமும்

சவ ள ாண் மை,  விலஙகுக் ள ப 
பழககபபடுத்து�ல் ஆகியவறறின த�ா்டககமைாக 
புதிய கறகாலம் அ்மைந்�து. இந்திய வைலாறறில் 
இது ஒரு முககியமைான கட்டமைாகும். புதிய 
கறகாலப பணபாடடின பழ்மையான ோனறுகள் 
எகிபதின தேழு்மைபபி்்றபபகுதி, தமைேபச்டாமியா, 
சிந்துபபகுதி, கங்கப பள்ளத்�ாககு, சீனா 
ஆகிய இ்டஙகளில் காணபபடுகின்றன. ஏ்றத்�ாழ 
தபா.ஆ.மு. 10,000-5,000ககு இ்்டபபட்ட  
காலத்தில் இவவி்டஙகளில் சவளாண்மை ச�ானறி, 
பல பணபாடடு வளர்ச்சிகளுககு வழிவகுத்�து.

�ாவைஙக்ளயும் விலஙகுக்ளயும் 
பழககபபடுத்திய�ன மூலமைாக உணவு �ானியஙகள், 
கால்ந்்டத் தீவனஙகள் ஆகியவறறின உறபத்தியும் 
விநிசயாகமும் அளவில் அதிகரித்�ன. ஆறுகளின 
மூலம் படியும் தேழிபபான மைண சவளாண்மை்ய 
சமைம்படுத்தி, படிபபடியாக �ானிய உறபத்தியில் 
உபரியின அள்வ அதிகரித்�து. பழம்தபரும் 
நாகரிகஙகளின ச�ாற்றத்துககு உபரி உணவு 
உறபத்தி மிக முககியமைான காைணமைாகும். தபரிய 
கிைாமைஙகள் ச�ானறின. மைடபாண்டஙகள் தேயயும் 
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த�ாழில் வளர்ந்�து. நிைந்�ை இருபபி்டஙகள் 
கட்டபபட்டன. எனசவ, இககாலத்தின பணபாடடு 
வளர்ச்சிகள் தமைாத்�மைாக ’புதிய கறகாலப புைடசி’ 
எனபபடுகின்றன.

இந்தியாவின புதிய கறகாலப பணபாடு 
தவவசவறு வட்டாைப பணபாடுகளாகப 
பிரிககபபடுகி்றது. அ்வ தவவசவறு 
காலகட்டஙகளில் வளர்ந்�ன. இந்தியாவின 
வ்டசமைறகுபபகுதியிலும் பாகிஸ�ானிலும் 
த�ா்டகக காலத்திசலசய ச�ானறின. வ்டகிழககு 
இந்தியாவில் புதிய கறகாலபபணபாடுகள் மிகவும் 
பிந்்�ய காலத்திசலசய, அ�ாவது, ஏ்றத்�ாழ 
த�ா்டகக வைலாறறுக காலத்தில்�ான ச�ானறின.

வடைநமறகு இந்தியாவில் புதியகறகால்ப பணபாடு 
(Neolithic Culture)

மை னி � ர்க ள்  � ாவ ை ங க ் ள யு ம் 
விலஙகுக்ளயும் பழககபபடுத்திய�றகான 
ோனறுக்ளக தகாணடிருபபதில் வ்டசமைறகு 
இந்தியாவின புதிய கறகாலப பணபாடு மிகப 
பழ்மையான�ாகும். தமைஹர்கார், ைானா குண்டாய, 
ோைாய காலா, ஜைலில்பூர் ஆகிய்வ புதிய கறகாலப 

பணபாடு நிலவிய இ்டஙகளாகும். இவவி்டஙகள் 
�றசபாது பாகிஸ�ானில் உள்ளன. 

ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு. 7000ஐச் ோர்ந்��ாகக 
கணிககத்�குந்� த�ா்டகக கறகாலப பணபாடடுககான 
ோனறுகள் தமைஹர்காரில் கி்்டத்துள்ளன. 
சகாது்மையும் பார்லியும் பயிரி்டபபட்டன. தேம்மைறியாடு, 
தவள்ளாடு, கால்ந்்டகள் ஆகிய்வ வளர்ககபபட்டன. 
இபபணபாடு சிந்து நாகரிகத்துககு முந்்�ய�ாகும்.

தமைஹர்காரில் நிலவிய புதிய கறகாலப 
பணபாடடின மு�ல் பணபாடடுக காலம் ஏ்றத்�ாழ 
தபா.ஆ.மு. 7000-5500ஆகக கணிககபபடடுள்ளது. 
இபபணபாட்்டச் சேர்ந்�வர்கள் 
மைடபாண்டஙக்ளப பயனபடுத்�வில்்ல. 
அறு வரி்ே பார்லி, எம்மைர் சகாது்மை, 
எயனகான சகாது்மை, இலந்்�, சபரீச்்ே 
ஆகியவற்்றப பயிரிட்டார்கள். ஆடுமைாடுக்ளப 
பழககபபடுத்தினார்கள். ஓைளவு நாச்டாடியாக 
வாழககூடிய, சமையச்ேலில் ஈடுப்டககூடிய, எனினும் 
்மையமைான �ஙகுமி்டம் தகாண்டவர்களாக 
இருந்�ார்கள். இவர்கள் ஓைளவு இ்டம் விடடு 
இ்டம் குடிதபயைககூடிய நாச்டாடி கால்ந்்ட 
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குழிக்ளக காண முடிகி்றது. புதிய கறகாலத்தில் 
காஷமீரில் வளர்பபு விலஙகுகளாகச் தேம்மைறியும் 
தவள்ளாடும் இருந்�ன. �ாவைஙக்ளப பயிரிட்டார்கள். 
பர்ோசஹா்மைச் சேர்ந்� புதிய கறகால மைககள் ஹைபபா 
மைககசளாடு வணிகத்தில் ஈடுபட்டார்கள். ்கயால் 
வ்னந்� மைடபாண்டஙக்ளயும் எலும்பிலான 
கருவிக்ளயும் பயனபடுத்தினார்கள். கறசகா்டரி, 
உளி, வாயச்சி (மைைம் தேதுககும் கருவி), உலக்க, 
மைத்து சபான்ற கருவிகள் மைககளி்டம் இருந்�ன. 
குளி்ைத் �ாககுபபிடிபப�றகாகத் துணியில் 
விலஙகுகளின ச�ா்லச் சேர்த்துத் ்�பப�றகுக 
குத்தூசிகள் பயனபடுத்�பபட்டன. ச�ால்க்ளக 
தகாணடு சவ்ல தேயய தேதுககுவ�றகான அல்லது 
சீவுவ�றகான கருவி்ய மைககள் பயனபடுத்தினர்.

புதிய கறகாலத்தின இரு கட்டஙகள் இஙகு 
அ்்டயாளம் காணபபடடுள்ளன. தேைாமிக, 
தேைாமிக அல்லா�து என அவற்்றப பிரிககலாம். 
தேைாமிக அல்லா� கட்டத்தில் மைடபாண்டத் 
த�ாழில்நுடபத்துககான அ்்டயாளஙகள் இல்்ல. 
தேைாமிக கட்டத்தில் மைடபாண்டஙகளுககான 
ோனறுகள் கி்்டககின்றன. இககட்டத்தில் மைககள் 
சேறறு மைணணாலான வீடுக்ளக கடடினார்கள். 
தேம்பாலான அம்புக்ளச் தேய�ார்கள். கறுபபுநி்றப 
பாண்டஙக்ளயும் அசகட, கார்னிலியன 
கல் மைணிக்ளயும் வணணம் பூேபபட்ட 
பா்னக்ளயும் பயனபடுத்தினார்கள். இஙகு 
காணபபடும் ஒரு பு்�குழியில் காடடு நாயின 
எலும்பும் மைான தகாம்பும் காணபபட்டன. சூரியன, 
நாய ஆகிய்வ இ்டம்தபறும் ஒரு சவட்்டககாடசி 
தேதுககபபடடுள்ள ஒரு கல்லும் இஙகு உள்ளது.

சகாது்மை, பார்லி, பட்டாணி, பருபபு 
ஆகியவறறுககான வி்�கள் அகழாயவுகளினசபாது 
கணத்டடுககபபட்டன. கால்ந்்டகள், தேம்மைறியாடு, 
தவள்ளாடு, பனறி, நாய, சில ப்ற்வகள் ஆகிய்வ 

சமையககும் குழுவினைாவர். ஈை மைணணால் வீடு 
கடடினார்கள். இ்றந்ச�ா்ைப பு்�த்�ார்கள். ேஙகு, 
சுணணாம்புககல், நீலவணணககல், இைத்தினககல், 
்வடூரியம், மைணறகல் ஆகியவறறில் தேயயபபட்ட 
அணிகலனக்ள அணிந்�ார்கள்.

தமைஹர்கார் புதிய கறகாலப பணபாடடின 
இைண்டாம் காலகட்டம் ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு. 5500-
4800ககு உடபட்ட�ாகவும் மூன்றாம் காலகட்டம் 
ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு. 4800-3500ககு உடபட்ட�ாகவும் 
கணிககபபடடுள்ளது. இககாலகட்டஙகளில் 
மைடபாண்டத் த�ாழில்நுடபத்துககான ோனறுகள் 
கி்்டத்துள்ளன. சுடுமைண உருவஙகளும் 
பளபளபபான ஒபப்ன மைடபாண்டஙகளின மைணிகள் 
ஆகிய்வ கணத்டடுககபபடடுள்ளன. தபணகள் 
அணிந்� அணிகலனகளுககான ோனறுகளும் 
கண்டறியபபடடுள்ளன. ப�க ஷானில் மைடடுசமை 
கி்்டககககூடிய ்வடூரியம் இஙகுக கி்்டபப்� 
தநடுந்தூை வணிகத்துககான ோன்றாகக 
தகாள்ளலாம். சிந்து நாகரிகத்தின முதிர்ந்� கட்டத்தின 
ச�ாற்றத்துககுப பி்றகு, தமைஹர்கார் ்கவி்டபபட்ட 
நகைமைானது.
காஷ்மீரில் புதிய கறகால்ப பணபாடு 

காஷமீர் பகுதியில் நிலவிய புதிய 
கறகாலப பணபாடும் ஹைபபா நாகரிகமும் ஒசை 
ேமைகாலத்�்வயாகும். இககாலகட்டத்்�ச் 
சேர்ந்� முககியமைான ஆயவி்டமைான 
பர்ோசஹாம், தபருஙகறகாலத்துககும் த�ா்டகக 
வைலாறறுககாலத்துககும் ோன்றாக உள்ளது. இஙகு 
மைககள் குளிரிலிருந்து காத்துகதகாள்ள ஏ்றத்�ாழ 4 
அடி ஆழம் தகாண்ட குழி வீடுகளில் வசித்�ார்கள். 
முட்்ட வடிவம் தகாண்ட இவவீடுகள் அடிபபகுதியில் 
அகலமைாகவும் சமைல்பகுதியில் குறுகிய�ாகவும் 
இருந்�ன. இவறறுககு அருசக ஒரு சவயபபட்ட 
கடடுமைானத்துககான தூணக்ள ஊனறுவ�றகான 

தமஹரகாரில்  த�ாடைகக  கால  பல்மருத்துவம்  :  மைனி� 
மூ�ா்�யருககு மைருத்துவக குணம் தகாண்ட மூலி்ககள் 
குறித்� அறிவு இருந்திருககி்றது. வைலாறறுககு முந்்�ய 
காலத்திலிருந்து அவர்களால் �ஙகளது உ்டல்நலத்்�ப 
பைாமைரிகக முடிந்�து. வாழக்கமு்்ற மைாறியசபாது புதிய 
சநாயகள் ச�ானறின. அவறறுககான மைருந்துக்ளக 
கண்டறிய சவணடியிருந்�து.

புதிய கறகாலத்திலிருந்து மைககள் அ்ைத்� 
�ானியஙக்ளயும் ே்மைத்� உணவுக்ளயும் உணணத் 
த�ா்டஙகினார்கள். இது பல் சகாளாறுகளுககும் பி்ற உ்டல் 
பிைச்சி்னகளுககும் வழிவகுத்�து. உயிருள்ள ஒரு மைனி�ரின பல்லில் து்ளயிட்ட�றகான மிகப 
பழ்மையான ோனறு தமைஹர்காரில் கி்்டத்துள்ளது. இது பல்மைருத்துவத்துககான ஒரு முகவு்ையாகத் 
ச�ானறுகி்றது. 

புதியகறகால களிமண வீடு - தமஹரகார
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பிர்பனபுர், சிைந்த் சபான்ற்வ அத்�்கய 
இ்டஙகளாகும். கிழககு மைறறும் த�னகிழககு 
ஆசியாவில் உள்ள புதிய கறகால வளாகஙகளு்டன 
இந்� இ்டஙக்ள ஒபபிடும்சபாது பல ஒறறு்மைகள் 
காணபபடுகின்றன. மைழுஙகிய, திைண்ட மு்னயுள்ள 
சகா்டரி, உளி, ச�ாள்பட்்டக சகா்டரி ஆகிய்வ 
இந்� இ்டஙகளில் கணத்டடுககபபடடுள்ளன. 
இச� பகுதியில் உள்ள குச்ோய, சகால்பயோேன, 
ேஙகர்ஜைங ஆகிய இ்டஙகளும் புதிய கறகாலப 
பணபாடு நிலவிய இ்டஙகளாகும்.
த�ன்னிந்தியாவில் புதிய கறகாலம்

புதிய கறகாலப பணபாடு 
த�னனிந்தியாவில் முககியமைாக 
ஆந்திைப பிைச�ேம், கர்நா்டகா, 
�மிழநாடடின வ்டசமைறகுப பகுதி 
ஆகியவறறில் நிலவிய�ாகக 
கண்டறியபபடடுள்ளது. ஒரு 
ோம்பல் சமைட்்டச் சுறறிலும் 
குடியிருபபுகள் சூழந்திருககும் கட்ட்மைபபு இந்� 
இ்டஙகளில் காணபபடுகி்றது. புதிய கறகால 
வளாகத்தின ஒரு பகுதியாக 200ககும் சமைறபட்ட 
இ்டஙகள் அ்்டயாளம் காணபபடடுள்ளன. இ்வ 
நீைா�ாைஙகளு்டன கூடிய கருஙகல் குனறுகளுககு 
அருசக அ்மைந்துள்ளன. இவவி்டஙகள் சகா�ாவரி, 
கிருஷணா, தபணணாறு, துஙகபத்தி்ை, காவிரி 
ேமைதவளிகளிலும், கர்நா்டகாவிலுள்ள ேஙகனகல்லு, 
த�ககலசகா்டா, பிைம்மைகிரி, மைஸகி, பிகலிகல், 
வடகல், தஹமிஙசக, கல்லூர் ஆகிய இ்டஙகளிலும், 
ஆந்திைபபிைச�ேத்தில் நாகார்ஜைஜூனதகாண்டா, 
ைாமைாபுைம், வீைாபுைம், �மிழநாடடில் ்பயம்பள்ளி 
ஆகிய இ்டஙகளிலும் புதிய கறகாலப பணபாடு 
நிலவியுள்ளது.

புதிய கறகாலக கறகருவிகள்
சில த�ா்டகக காலப புதிய கறகால 

ஆயவி்டஙகள் ோம்பல் சமைடுக்ளக தகாணடுள்ளன. 
ஆந்திைபபிைச�ேத்தில் உள்ள உடனுர், 
பல்சவாய, கர்நா்டகத்தில் உள்ள தகாத்டககல், 
குபகல், புடிகல் ஆகிய்வ இத்�்கய ோம்பல் 

பழககபபடுத்�பபட்டன. சிவபபு மைான, காஷமீர் 
க்லமைான, வ்ையாடு, கைடி, ஓநாய சபான்ற காடடு 
விலஙகுகளின எலும்புகள் அவர்கள் சவட்்டயிலும் 
ஈடுபட்ட்�க காடடுகின்றன.

நி்னவுச்சினனமைாகக குத்துககல் 
எழுபபபபடும் வழககம் தபருஙகறகாலத்தில் 
இருந்�து. அககால மைககள் சிவபபு நி்ற 
மைடபாண்டஙக்ளயும் உசலாகப தபாருள்க்ளயும் 
பயனபடுத்தினார்கள். பருபபு வ்க பயனபாடு 
அவர்களுககு மைத்திய ஆசியாவு்டன இருந்� 
த�ா்டர்்பக கூறுகி்றது. ஹைபபா நாகரிகத்து்டன 
இவர்களுககுத் த�ா்டர்பு இருந்திருககலாம்.
கங்கச் சமதவளியிலும் மத்திய இந்தியாவிலும் 
புதிய கறகால்பபணபாடு

கங்கச் ேமைதவளியிலும் மைத்திய 
இந்தியாவிலும் சலகுைச�வா, சோபானி முண்டா 
ஆகிய இ்டஙகளில் புதிய கறகாலப பணபாடு 
நிலவிய�ாகத் த�ரிகி்றது. த�ா்டகக காலத்திசலசய, 
அ�ாவது ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு. 6500இசலசய தநல் 
ோகுபடி ந்டந்��றகான ோனறுகள் சலகுைச�வாவில் 
கி்்டத்துள்ளன.

மைத்திய இந்தியாவில் புதிய கறகாலப பணபாடு 
நிலவிய இ்டஙகள் கயிறறின �்டம் பதிககபபட்ட 
மைடபாண்டஙகளால் அ்்டயாளம் காணபபடுகின்றன. 
சகால்டிவா, சிைந்த், தேனுவார், மைககைா ஆகிய்வ 
முககியமைான புதிய கறகால ஆயவி்டஙகளாகும். 
இந்� இ்டஙகளும் மைடபாண்டஙகள் தேய�ல், �ாவைம் 
வளர்த்�ல், விலஙகுக்ளப பழககபபடுத்து�ல் ஆகிய 
தேயல்பாடுகளுககான ோனறுகளு்டன உள்ளன. 

அறு வரி்ே பார்லி, பல வ்கபபட்ட 
சகாது்மை, அரிசி, பட்டாணி, பச்்ேபபயறு, 
தகாண்்டகக்ட்ல, கடுகு, ஆளி, பலா 
ஆகிய்வ பயிரி்டபபட்ட�றகான முழு்மையான 
ோனறுகள் இஙதகல்லாம் கி்்டத்துள்ளன. காடடு 
விலஙகுகளின எலும்புகளு்டன, தேம்மைறியாடு, 
தவள்ளாடு, ஏ்னய கால்ந்்டகள் ஆகியவறறின 
எலும்புகளும் கணத்டடுககபபடடுள்ளன.

புதிய கறகால மைனி�ர்கள் சமைல்பு்றத்தில் 
கயிறறின �்டம் பதிககபபட்ட மைடபாண்டஙக்ளப 
பயனபடுத்தினார்கள். நுணகறகள், எலும்பு, மைான 
தகாம்பு ஆகியவற்றாலான கருவிகளும் சுடுமைண 
தபாருள்களும் பயனபாடடில் இருந்�ன. இந்� இ்டஙகள் 
ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு இைண்டாம் நூற்றாணடின 
இ்்டபபகுதி வ்ைககும் தேழிபபு்டன இருந்துள்ளன. 
கிழககு இந்தியாவில் புதிய கறகாலம்

பிகார், சமைறகு வஙகாளம் ஆகிய பகுதிகளின 
பல இ்டஙகளில் புதிய கறகாலப பணபாடு நிலவியது. 
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சபால) எனக கணிககபபடுகி்றது. ஹைபபா 
நாகரிகம் பல்சவறு கட்டஙகளாகப (படிநி்லகள்) 
பினவருமைாறு பிரிககபபடடுள்ளது. 
த�ா்டகக கால ஹைபபா தபா.ஆ.மு. 3000-2600
முதிர்ச்சி அ்்டந்� ஹைபபா தபா.ஆ.மு. 2600- 1900
பிறகால ஹைபபா தபா.ஆ.மு. 1900-1700

ஒரு நகைப பணபாடடிறகான கூறுகள் முதிர்ச்சி 
தபற்ற ஹைபபாவின காலத்தில் இருந்�து. அ�றகுபபின 
அது வீழச்சி அ்்டந்�து.

ஹைபபாவுககு மு�னமு�லில் தபா.ஆ. 
(கி.பி) 1826இல் வரு்க �ந்�வர் ோர்லஸ சமைேன. 
1831இல் அம்ரி எனனும் ஹைபபா பணபாடச்டாடு 
த�ா்டர்பு்்டய இ்டத்திறகு அதலகஸைாண்டர் 
பர்னஸ வரு்க �ந்�ார். லாகூரிலிருந்து 
முல்�ானுககு ையில் பா்� அ்மைபப�றகாக 
ஹைபபா அழிககபபட்டது. இபபகுதியிலிருந்து 
ஒரு முத்தி்ை இந்தியத் த�ால்லியல் அளவீடடுத் 
து்்றயின மு�ல் அள்வயைான அதலகஸைாண்டர் 
கனனிஙஹாமுககுக கி்்டத்�து. 1853இலும் 
1856இலும் 1875இலும் அவர் ஹைபபா்வப 
பார்்வயிட்டார். ஆனால் ஹைபபாவின 
முககியத்துவத்்�யும் அ�ன நாகரிகத்்�யும் 
உணர்ந்து, அஙகு ஆயவு ந்டத்�க காைணமைாக 
இருந்�வர் ேர் ஜைான மைார்ஷல் ஆவார். இவர் 
இந்தியத் த�ால்லியல் து்்றயின இயககுனைாகப 
தபாறுபசபற்ற நிகழவு, இந்திய வைலாறறில் ஒரு 
திருபபுமு்ன எனலாம். இவைது முயறசிகள் மூலம் 
ஹைபபாவில் ஆயவுகள் த�ா்டஙகபபட்டன. 

பிறகாலத்தில் 1940களில் ஆர்.இ.எம். வீலர் 
ஹைபபாவில் அகழாயவுகள் ந்டத்தினார். இந்தியப 
பிரிவி்னககுப பி்றகு, ஹைபபா நாகரிகப பகுதியில் 
தபரும்பாலான இ்டஙகள் பாகிஸ�ானுககு 
உரிய�ாகிவிட்டன. எனசவ ஆயவாளர்கள் 
இந்தியாவில் உள்ள ஹைபபா நாகரிகபபகுதிக்ளக 
கண்டறிய ஆவல் தகாண்டனர். ஹைபபா 
நாகரிகத்து்டன த�ா்டர்பு்்டய காலிபஙகன, 
சலாத்�ல், ைாககிகார்ஹி, ச்டாலாவீைா ஆகிய்வ 
இத்�்கய முயறசிகளால் அகழாயவுககு 
உடபட்டன. 1950களுககுப பி்றகு சமைறதகாள்ளபபட்ட 
ஆயவுபபயணஙகளும் அகழாயவுகளும் ஹைபபா 
நாகரிகத்்�யும் அ�ன இயல்்பயும் புரிந்துதகாள்ள 
உ�வின.
புவியியல் அ்மவிடைமும் குடியிரு்பபுகளும்

சிந்து நாகரிகமும் அ�ன ேமைகாலப 
பணபாடுகளும் இந்தியாவிலும் பாகிஸ�ானிலுமைாக 
தமைாத்�ம் 1.5 மில்லியன ேதுைகிசலாமீட்டர் 
பைபபளவில் அ்மைந்துள்ளன. சமைறகில் பாகிஸ�ான 
– ஈைான எல்்லயில் அ்மைந்துள்ள ேடகாதஜைன்டர் 

சமைடுக்ளக தகாணடுள்ளன. தமைல்லிய ோம்பலும் 
நுணணுயிர்களால் சி்�ககபபட்ட மைாடடுச்ோண 
அடுககுகளும் இபபகுதிகளில் காணபபடுகின்றன. 
ோம்பல் சமைட்்டச் சுறறிலும் வீடுகளும் பு்�குழிகளும் 
மைனி� வாழி்டஙகளுககான ோனறுகளாக உள்ளன. 
வடைகிழககு இந்தியாவில் புதிய கறகாலம்

வ்டகிழககு இந்தியாவில் புதிய 
கறகாலபபணபாடு மிகப பினனாசலசய 
ச�ானறியது. இஙகு இபபணபாடடின காலம் 
தபாதுவாக தபா.ஆ.மு. 2500-1500 அல்லது 
அ�றகும் பினனர் எனறு கணிககபபடுகி்றது. 
ச�ாளில் ்வத்துகதகாள்ளத்�கக மைழுஙகல் 
மு்னக சகா்டரிகளும், மு்ன நீடடிச் 
ோயவாககபபட்ட மைழுஙகல் மு்னக 
சகா்டரிகளும் அஸஸைாம், சமைகாலயா, நாகாலாந்து, 
அருணாேல பிைச�ேம் ஆகிய இ்டஙகளில் 
கணத்டடுககபபடடுள்ளன. �ாஜைலி சஹடிங, 
ேரு�ரு ஆகிய்வ அஸஸைாமில் புதிய கறகாலப 
பணபாடு நிலவிய இ்டஙகளாகும். இ்டம்தபயர் 
சவளாண்மை (shifting cultivation) தேய��றகான 
ோனறுகள் அஸஸைாமில் கி்்டத்துள்ளன. 
சே்னககிழஙகும் சேபபஙகிழஙகும் பயிரி்டல், 
இ்றந்ச�ாருககுக கல்லாலும் மைைத்�ாலும் 
தேயயபபட்ட நி்னவுச்சினனஙக்ளக 
கடடு�ல், ஆஸடசைா-ஆசிய தமைாழிகள் 
சபேபபடு�ல் ஆகிய்வ இககாலபபணபாடடின 
முககியககூறுகளாகும். இ்வ இபபகுதிககும் 
த�னகிழககு ஆசியாவுககுமி்்டசயயான 
பணபாடடு ஒபபு்மைக்ள உணர்த்துகின்றன. 

 1.4   சிந்து �ாகரிகம்
இந்தியாவில் மு�றகட்ட நகைமையமைாககத்தின 

சினனம் சிந்து நாகரிகமைாகும். சிந்து பகுதியில் 
நாகரிகம் உச்ேத்தில் இருந்�சபாது, நாம் இதுவ்ை 
விவாதித்� இ்்டககறகாலம், புதிய கறகாலம் 
உள்ளிட்ட பல பணபாடுகள் இந்தியாவின மைற்ற 
பகுதிகளில் நிலவின.
தபயரிடு மு்்றயும் படிநி்லகளும் காலவரி்சயும்

இந்தியாவின வ்டசமைறகுபபகுதியிலும் 
பாகிஸ�ானிலும் தபா.ஆ.மு. 3000 கால அளவில் 
ச�ானறிய நாகரிகஙகளும் பணபாடுகளும் 
தமைாத்�மைாகச் சிந்து நாகரிகம் எனபபடும். 
இந்நாகரிகம் அ்்டயாளம் காணபபட்ட மு�ல் இ்டம் 
ஹைபபா எனப�ால், இது ஹைபபா நாகரிகம் எனறும் 
அ்ழககபபடுகி்றது. ஹைபபா நாகரிகம் திடீதைனறு 
ஒசை நாளில் ச�ானறிவி்டவில்்ல. இபபகுதியில் 
புதிய கறகாலக கிைாமைஙகளின த�ா்டககம் 
ந்்டதபற்றது ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு. 7000 (புதிய 
கறகாலப பகுதியான தமைஹர்காரின காலத்்�ப 
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அ்்றகள் இருந்�ன. பல வீடுகளில் சுறறிலும் 
அ்்றகளு்டன கூடிய முற்றம் அ்மைந்திருந்�து.

நகைத்தின சகாட்்டபபகுதி முககியத்துவம் 
வாயந்� இருபபி்டத்துககான அ்மைபபுகளு்டன 
காணபபடுகி்றது. இ்�ப தபாதுமைககசளா, மைககளில் 
குறிபபிட்ட சிலசைா பயனபடுத்தியிருககலாம். 
தமைாகஞ்ே�ாசைாவில் உள்ள ஒரு கடடி்டம் 
சேமிபபுககி்டஙகாக அ்்டயாளம் காணபபடுகி்றது. 

தபரும் குளம் (The Great Bath) எனபது 
முற்றத்து்டன கூடிய ஒரு தபரிய குளமைாகும். 
குளத்தின நானகு பககஙகளிலும் உள்ள ந்்டபா்� 
வ்டககுபபககத்திலும் த�றகுபபககத்திலும் 
படிககடடுகளு்டன அ்மைந்துள்ளது. ந்்டபா்�யின 
அருசக பல அ்்றகளும் உணடு. சில கடடுமைான 
அ்மைபபுகள் �ானியககி்டஙகுகளாக அ்்டயாளம் 
காணபபடுகின்றன. அ�ன சுவர்கள் ஜிபேம் 
தேறிந்� சுணணச்ோந்�ால் பூேபபடடு, நீர் புகா�படி 
இருககின்றன. அககடடுமைானத்தில் கழிவுநீர் வடிகால் 
வேதி இருந்�து. தபருஙகுளம் ே்டஙகுகளு்டன 
த�ா்டர்பு்்டய நீைா்டல் நிகழவுகளுககுப 
பயனபடுத்�பபடடிருககலாம்.

தபரும் குளம்
வாழவா�ாைமும் தபாருளா�ாை உறபத்தியும்

ஹைபபா மைககள் நி்லயாக வாழவ�றகு 
சவளாண்மை முககிய ஆ�ாைமைாக விளஙகியது. 
சகாது்மை, பார்லி, அவ்ை வ்ககள், 
தகாண்்டகக்ட்ல, எள், தவவசவறு தி்ன 
வ்ககள் உள்ளிட்ட பல்சவறு பயிர்க்ளப 
பயிரிட்டார்கள். சவளாண்மையில் கி்்டத்� உபரி 
வருவாய முககியமைான பல தேயல்பாடுகளுககு 
ஆ�ாைமைாக விளஙகியது. ஹைபபா மைககள் 
இைட்்டபபயிரி்டல் மு்்ற்யப பினபறறினார்கள்.

ஹைபபா மைககள் உழவுககுக கலப்ப்யப 
பயனபடுத்தினார்கள். நிலத்்� உழுது, வி்�ககும் 
வழககத்்� அவர்கள் தகாணடிருந்திருககலாம். 
உழு� நிலஙக்ளக காலிபஙகனில் காண முடிகி்றது. 
அவர்கள் பாேனத்துககுக கால்வாயக்ளயும் 
கிணறுக்ளயும் பயனபடுத்தினார்கள். 

குடியிருபபுகள், வ்டககில் ஷார்டடு்க 
(ஆபகானிஸ�ான), கிழககில் ஆலம்கிர்புர் 
(உத்�ைபபிைச�ேம்), த�றகில் ்�மைாபாத் 
(மைகாைாஷடிைம்) எனச் சிந்து நாகரிகபபகுதியின 
எல்்லகள் வ்ையறுககபபடடுள்ளன. இ�ன 
்மையபபகுதிகள் பாகிஸ�ானிலும் இந்தியாவில் 
குஜைைாத், ைாஜைஸ�ான, ஹரியானா ஆகிய 
மைாநிலஙகளிலும் உள்ளன.
த�ாடைககம்

உலகில் சவளாண்மையும் விலஙகு 
வளர்பபும் மிக முனசப த�ா்டஙகிவிட்ட பகுதிகளில் 
சிந்து பகுதியும்(தமைஹர்கார்) ஒனறு. சிந்து பகுதியின 
புதிய கறகாலப பணபாடுகளுககும் பிறகாலத்து 
நகை நாகரிகத்துககும் த�ா்டர்ச்சி உள்ள�ா எனத் 
த�ரியவில்்ல. ஹைபபா நாகரிகத்தின த�ா்டகக 
நி்லயில் அபபகுதி முழுவதும் கிைாமைஙகளும் 
ஊர்களும் வளர்ச்சி தபற்றன. முதிர்ந்� ஹைபபா 
பணபாடடுக கட்டத்தில் நகை ்மையஙகள் 
ச�ானறின.
திட்டைமிடை்பபட்டை �கைஙகள்

ஹைபபா (பஞ்ோப, பாகிஸ�ான), தமைாகஞ்ே�ாசைா 
(சிந்து, பாகிஸ�ான), ச்டாலவிைா, சலாத்�ல், 
சுர்சகாட்ட்டா (குஜைைாத், இந்தியா), காலிபஙகன 
(ைாஜைஸ�ான, இந்தியா), பனவாலி, ைாககிகார்ஹி 
(ஹரியானா, இந்தியா), ேர்சகாட்ட்டா (குஜைைாத், 
இந்தியா) ஆகிய்வ ஹைபபா கால முககிய 
நகைஙகளாகும். அைணகளால் பாதுகாககபபடும் 
�ன்மை, நனகு திட்டமி்டபபட்ட த�ருககள், 
ேந்துகள், கழிவுநீர் வேதி ஆகிய்வ ஹைபபா 
நகைஙகளின குறிபபி்டத்�கக கூறுகள். �குந்� 
குடி்மை அதிகாரிகளின கீழ இத்�்கய 
திட்டமி்டல் நிகழந்திருககககூடும். ஹைபபா மைககள் 
கடடுமைானத்துககுச் சுட்ட, சு்டா� தேஙகறக்ளயும் 
கறக்ளயும் பயனபடுத்தினர். நகைஙகள் ேட்டக 
வடி்மைப்பக தகாணடிருந்�ன. கழிவுநீர் 
வடிகால்கள் திட்டவட்டமைான ஒழுஙகு்டன 
கட்டபபட்டன. வீடுகள் சேறறு மைணணாலான 
தேஙகறகளாலும் கழிவுநீர் வடிகால்கள் சுட்ட 
தேஙகறகளாலும் கட்டபபட்டன. வீடுகள் ஒனறுககு 
சமைறபட்ட �ளஙக்ளக தகாணடிருந்�ன. 

தமைாகஞ்ே�ாசைா ஓர் உயர்ந்� சமை்்ட 
மீது நனகு திட்டமிடடுக கட்டபபட்ட நகைம். 
அது சகாட்்டபபகுதியாகவும் �ாழவான 
நகைமைாகவும் இரு சவறுபட்ட பகுதிக்ளக 
தகாணடிருந்�து. வீடுகளில் சுட்ட தேஙகறகளால் 
�ளம் அ்மைககபபட்ட குளியல்்றயும் ேரியான 
கழிவுநீர் வடிகாலும் இருந்�ன. சமைல்�ளம் 
இருந்�்� உணர்த்தும்வ்கயில் சில வீடுகள் 
படிககடடுக்ளக தகாணடுள்ளன. வீடுகளில் பல 
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மட்பாணடைஙகள்
ஹைபபா மைககள் அன்றா்டத் ச�்வகளுககுப 

பலவ்கப ப ட்ட மைடப ாண்டஙக்ளப 
பயனபடுத்தினர். அ்வ நனகு சு்டபபட்ட்வ. 
மைடபாண்டஙகள் அ்டர் சிவபபும் கறுபபும் கலந்� 
வணணம் பூேபபடடிருந்�ன. அகன்ற பாத்திைத்்� 
்வபப�றசகற்ற �ாஙகி, நீ்ைச் சேர்த்து்வககும் 
கலன, து்ளகளு்டன கூடிய கலன, ்கயில் 
ஏந்துவ�றகு ஏறப குறுகிய பிடியு்டன உள்ள 
சகாப்ப, நுனி சிறுத்தும் �ாஙகும் பகுதி நனகு 
அகனறும் உள்ள சகாப்பகள், �டடுகள், 
கிணணஙகள் சபான்ற பலவ்ககளில் 
மைடபாண்டஙகள் காணபபடுகின்றன. அவறறில் 
வ்ையபபடடுள்ள ஓவியஙகளில் அைே இ்லகள், 
மீன தேதில், ஒன்்றதயானறு தவடடிகதகாள்ளும் 
வட்டஙகள், சகாணல்மைாணலான சகாடுகள், 
பககவாடடில் உள்ள பட்்டகள், வடிவியல் 
கூறுகள், �ாவைஙகள், விலஙகுகள் ஆகிய்வ பதிவு 
தேயயபபடடுள்ளன. ஹைபபா நாகரிகத்்�ச் சேர்ந்� 
மைடபாண்டஙகள் நனகு சு்டபபட்ட�ாகவும் நுடபமைான 
சவ்லபபாடு தகாண்ட�ாகவும் இருககின்றன.

வணணம் பூச்பபட்டை மட்பாணடைஙகள் - ஹை்பபா
உநலாகஙகளும் கருவிகளும் ஆயு�ஙகளும்

ஹைபபா நாகரிகம் தவணகலக கால 
நாகரிகமைாகும். அம்மைககள் தேம்பு தவணகலக 
கருவிகள் தேயய அறிந்�வர்கள். தவணகலக 
கருவிக்ளத் �யாரித்�ாலும், சவளாண்மைககும் 
்கவி்னபதபாருள்கள் உறபத்திககும் 
பலவ்கபபட்ட கருவிகள் அவர்களுககுத் 
ச�்வபபட்டன. ஒருவ்கப படிகககலில் 
தேயயபபட்ட கத்திகளும் தேம்புபதபாருள்களும் 
எலும்பு மைறறும் �ந்�த்தில் ஆன கருவிகளும் 
பயனபடுத்�பபட்டன. கூர்மு்னக கருவிகள், 
உளிகள், ஊசிகள், மீன பிடிபப�றகான 
தூணடில், ேவைககத்திகள், �ைாசுத் �டடுகள், 
கணணாடிகள், அஞ்ேனக சகால்கள் சபான்ற்வ 
பயனபடுத்�பபட்டன. சைாரிதேர்ட எனபபடும் 
படிகககல்லில் தேயயபபட்ட கத்திக்ள ஹைபபா 

த�ால்�ாவைவியலாளர்கள் (Archaeobotanist) 
பழ்மையான சவளாண்மை்யயும் 
மைனி�ருககும் சுறறுச்சூழலுககும் 
இ்்டசயயான உ்ற்வயும் குறித்து ஆயவு 
தேயகி்றார்கள்.

விலஙகுக்ள்ப பழகக்பபடுத்து�ல்
ஹைபபாவில் சமையச்ேலும் ஒரு முககியமைான 

த�ாழிலாக இருந்�து. தேம்மைறியாடு, தவள்ளாடு, 
சகாழி உள்ளிட்ட ப்ற்வக்ள வளர்த்�ார்கள். 
எரு்மை, பனறி, யா்ன சபான்ற விலஙகுகள் 
குறித்� அறிவும் அவர்களுககு இருந்�து. ஆனால் 
ஹைபபா பணபாடடில் குதி்ை இல்்ல. ஹைபபாவில் 
மைாடுகள் தேபு எனபபட்டன. தபரிய உ்டல்மைப்பக 
தகாண்ட இவவ்க மைாடுகள் அவர்களின பல 
முத்தி்ைகளில் சித்�ரிககபபடடுள்ளன. ஹைபபா 
மைககளின உணவில் மீன, ப்ற்வ இ்்றச்சி 
ஆகிய்வயும் இருந்�ன. காடடுப பனறி, மைான, 
மு�்ல ஆகியவறறுககான ோனறுகளும் ஹைபபா 
நாகரிகப பகுதிகளில் கி்்டத்துள்ளன. 
்கவி்னத் �யாரி்பபு

ஹைபபா தபாருளா�ாைத்தில் ்கவி்னத் 
�யாரிபபு ஒரு முககியமைான பகுதியாகும். மைணிகள் 
மைறறும் அணிகலன தேய�ல், ேஙகு வ்ளயல் தேய�ல், 
உசலாக சவ்லகள் ஆகிய்வ ்கவி்னச் 
தேயல்பாடுகளாக இருந்�ன. கார்னிலியன (மைணி), 
ஜைாஸபர், கிரிஸ்டல் (படிகககல்), ஸடீட்்டட (நு்ைககல்) 
ஆகியவறறிலும் தேம்பு, தவணகலம், �ஙகம் ஆகிய 
உசலாகஙகளிலும் ேஙகு, பீஙகான, சுடுமைண 
ஆகியவறறிலும் அணிகலனக்ளச் தேய�ார்கள். 
இந்� அணிகலனகள் எணணற்ற வடிவ்மைபபிலும் 
சவ்லபபாடுகளு்டனும் தேயயபபட்டன. இ்வ 
தமைேபச்டாமியாவுககு ஏறறுமைதி தேயயபபட்டன. 
இஙகிருந்து க்லபதபாருள்கள் ஏறறுமைதி ஆன 
தேயதி தமைேபச்டாமியாவில் ந்டத்�பபட்ட அகழாயவு 
மூலம் த�ரிகி்றது.

ஹைபபா நாகரிகப பகுதிகள் சில குறிபபிட்ட 
்கவி்னபதபாருள் �யாரிபபில் ச�ர்ச்சி 
தபற்ற�ாக உள்ளன. அத்�்கய தபாருள்களும் 
அவறறின உறபத்தி ்மையஙகளும் கீசழயுள்ள 
அட்டவ்ணயில் குறிபபி்டபபடடுள்ளன.

தபாருள் �கைம்
ேஙகு நாசகஷவர், பாலசகாட
்வடூரியம் ஷார்டு்க
கார்னிலியன (மைணி) சலாத்�ல்
ஸடீட்்டட (நு்ைககல்) த�றகு ைாஜைஸ�ான
தேம்பு ைாஜைஸ�ான, ஓமைன
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காணபபடும் ‘தமைலுகா’ எனனும் தோல் சிந்து 
பகுதி்யக குறிககி்றது. ஹைபபாவில் தேயயபபட்ட 
ஜைாடி ஓமைனில் கணத்டடுககபபடடுள்ளது. 
ஹைபபா்வச் சேர்ந்� முத்தி்ைகள், எ்்டககறகள், 
�ாயககட்்டகள், மைணிகள் தமைேபச்டாமியாவில் 
கணத்டடுககபபட்டன.  கார்னிலியன, 
்வடூரியம், தேம்பு, �ஙகம், பலவ்கபபட்ட 
மைைஙகள் ஆகிய்வயும் ஹைபபாவிலிருந்து 
தமைேபச்டாமியாவுககு ஏறறுமைதியாயின. ஹைபபா 
மைககள் இந்தியாவின சவறு பகுதிகளு்டனும் 
த�ா்டர்பு தகாணடு, மூலபதபாருள்க்ளப தபறறு, 
அவற்்ற சமைலும் சில தேயமு்்றகளுககு 
உடபடுத்தி, உறபத்தியில் ஈடுபட்டார்கள்.
எ்டைககறகளும் அளவீடுகளும்

ஹைபபாவில் ேரியான எ்்டககறகளும் 
அளவீடுகளும் பயனபடுத்�பபட்டன. வணிகப 
பரிவர்த்�்னகளில் ஈடுபட்ட�ால், மு்்றயான 
அளவீடுகளுககான ச�்வயிருந்�து. 
ஹைபபா நாகரிகபபகுதிகளிலிருந்து 
படிகககல்லாலான, கனேதுை வடிவ எ்்டககறகள் 
கணத்டடுககபபடடுள்ளன. எ்்டககறகள் இருமை 
மு்்ற்ய உணர்த்துகின்றன. எ்்டயின விகி�ம் 
இரு மை்டஙகாகும்படி பினபற்றபபடடுள்ளது: 1:2:4:8:16:32. 
16 –இன விகி�ம் தகாண்ட சிறிய எ்்ட அளவீடு 
இன்்றய அளவீடடில் 13.63 கிைாம் தகாள்ளத்�கக�ாக 
உள்ளது. ஹைபபா மைககள் இன்்றய அளவீடடில் 
ஒரு இஞ்ச் = 1.75தே.மீ ஆகக தகாள்ளும்வி�த்தில் 
அளவுசகா்லயும் பயனபடுத்தியிருககி்றார்கள். 
எ்்டககறகள் கனேதுை வடிவத்தில், படிகககல்லில் 
தேயயபபடடிருந்�ன. அவர்கள் இருமை எண மு்்ற்ய 
(1,2,4,8,16,32,…..) பினபறறினார்கள். இம்மு்்ற 
அணிகலனக்ளயும் உசலாகஙக்ளயும் எ்்ட 
சபா்டப பயனபடடிருககலாம்.
முத்தி்ைகளும் எழுத்துமு்்றயும்

சிந்துதவளி முத்தி்ை
ஸடீட்்டட, தேம்பு, சுடுமைண, �ந்�ம் 

சபான்றவற்றாலான முத்தி்ைகள் ஹைபபா நாகரிகப 
பகுதிகளில் அதிகளவில் கணத்டடுககபபடடுள்ளன. 
ஹைபபா எழுத்துமு்்ற்ய இனறுவ்ைககும் நம்மைால் 
விளஙகிகதகாள்ள முடியவில்்ல. 5000ககும் சமைறபட்ட 

மைககள் பயனபடுத்தினார்கள். அம்பு, ஈடடி, சகா்டரி, 
மைழுஙகல் மு்னக சகா்டரி ஆகிய்வ அவர்களின 
ஆயு�ஙகளாக இருந்�ன. ஹைபபா மைககள் இரும்்ப 
அறிந்திருககவில்்ல.

நைாரி  தசரட்  : இந்�ப படிவுபபா்்ற 
பாகிஸ�ானில் உள்ள சைாரி பகுதியில் 
காணபபடுகி்றது. ஹைபபா மைககள் கத்திகளும் 
பி்ற கருவிகளும் தேயவ�றகு இது 
பயனபட்டது.

துணிகளும் அணிகலன்களும்
ஹைபபா மைககள் துணியாலான ஆ்்டக்ள 

அணிந்�ார்கள். கல்லாலும் உசலாகஙகளாலுமைான 
அணிகலனக்ளப பயனபடுத்தினார்கள். 
அவர்களுககுப பருத்தி, படடு ஆகிய்வ குறித்� 
அறிவு இருந்�து. ஒரு சுடுமைண தபாம்்மையில் 
மை�குரு சபால் ச�ாற்றமைளிககும் உருவம் 
துணியாலான, பூசவ்லபபாடுகள் தகாண்ட 
சமைலா்்ட்ய அணிந்துள்ள்�க காணகிச்றாம். 
தமைாகஞ்ே�ாசைாவில் கணத்டடுககபபட்ட 
‘ந்டனமைாடும் தபண’ சி்லயின, முழங்கயின 
சமைல்பகுதி வ்ை வ்ளயல்கள் காணபபடுகின்றன. 
ஹைபபா மைககள் கார்னிலியன, தேம்பு, �ஙகம் 
ஆகியவற்றால் ஆன அழகிய சவ்லபபாடுகள் 
தகாண்ட அணிகலனக்ள உருவாககினர். 
அவறறில் சில தபாறிககபபட்ட வடிவஙக்ளக 
தகாணடுள்ளன. இ்வ தமைேபச்டாமியாவுககு 
ஏறறுமைதி தேயயபபட்டன. ஒபப்னபபாண்டஙகள், 
கல்லாலான பாத்திைஙகள், ேஙகு வ்ளயல்கள் 
ஆகிய்வயும் பயனபாடடில் இருந்�ன. 
அவர்கள் உருவாககிய அணிகலனகள் வணிக 
ந்டவடிக்ககளின ஒரு பகுதியாக விறகசவா, 
பண்டமைாற்றம் தேயயசவா பயனபட்டன.
வணிகமும் பரிவரத்�்னயும்

ஹ ை ப ப ா வி ன  த ப ா ரு ள ா � ா ை ச் 
தேயல்பாடுகளில் வணிகமும் பரிவர்த்�்னயும் 
முககியபபஙகு வகித்�ன. ஹைபபா மைககளுககு 
தமைேபச்டாமிசயாவு்டன தநருககமைான 
வணிகத்த�ா்டர்பு இருந்�து. அவர்கள் இந்தியாவில் 
பி்ற பணபாடுக்ளச் சேர்ந்� மைககளு்டனும் 
த�ா்டர்பு தகாணடிருந்�ார்கள். சுசமைரிய நாகரிகம் 
நிலவிய ஓமைன, பஹ்ைன, ஈைாக, ஈைான ஆகிய 
இ்டஙகளில் ஹைபபா்வச் சேர்ந்� முத்தி்ைகளும் 
தபாருள்களும் கி்்டத்துள்ளன. கயூனிபார்ம் 
கல்தவடடுக குறிபபுகள் தமைேபச்டாமியாவுககும் 
ஹைபபாவுககும் இ்்டசயயான வணிகத் 
த�ா்டர்புக்ளக குறிபபிடுகின்றன. அவறறில் 
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மைடபாண்டஙகள், அணிகலனகள், �ாமிைககணணாடி, 
மைணிகள் ஆகிய்வ கி்்டத்துள்ளன. இ்றபபிறகு 
பினனைான வாழக்க பறறிய அவர்களின 
நம்பிக்க்ய இ்வ குறிககலாம்.
அைசியல் மு்்ற

மைடபாண்டஙகள், முத்தி்ைகள், எ்்டககறகள், 
தேஙகறகள் ஆகியவறறில் காணபபடும் சீைான 
�ன்மை அைசியல் மு்்ற தேயல்பட்ட்� 
உணர்த்துகி்றது. தீவிைமைான வணிக 
ந்டவடிக்ககளுககுத் த�ாழிலாளர்க்ளத் 
திைட்ட சவணடிய ச�்வ இருந்திருககும். 
அதிகாைம் ப்்டத்� ஆடசிய்மைபபால் இத்ச�்வ 
நி்்றசவற்றபபடடிருககலாம். ஹைபபாவும் 
தமைாஹஞ்ே�ாசைாவும் நகை அைசுகளுககான 
ஆடசிய்மைபபின கீழ இயஙகியிருககலாம். 
பணபாடடுப தபாருள்களிலும் அளவீடுகளிலும் 
காணபபடும் சீைான �ன்மை ஹைபபா ேமூகம் 
உறுதியான ் மைய நிர்வாகத்தின கீழ இயஙகியிருகக 
சவணடும் என்ற கருத்்� வலுபபடுத்துகி்றது.
�ாகரிகத்்� உருவாககியவரகளும் இந்திய்ப 
பணபாட்டின் உருவாககமும்

ஹைபபா நாகரிகத்்�ப உருவாககியவர்கள் 
திைாவி்ட தமைாழிக்ளப சபசியவர்கள் என ஒரு 
ஆைாயச்சியாளர் �ைபபு த�ரிவிககி்றது. �ஙகள் 
நாகரிகத்தின வீழச்சிககுப பினனர் ஹைபபா 
மைககள் கிழககு சநாககியும் த�றகு சநாககியும் 
இ்டம்தபயர்ந்�்�த் த�ால்லியல் ோனறுகள் 
காடடுகின்றன. அவர்கள் இந்தியாவின தவவசவறு 
பகுதிகளில் குடிதபயர்ந்திருககலாம். எனினும் 
ஹைபபா எழுத்துகளின தபாருள் விளஙகினால்�ான, 
உறுதியான வி்்ட கி்்டககும்.
சிந்து �ாகரிகமும் சமகால்ப பணபாடுகளும்

சமையச்ேல் ேமூக மைககள், சவளாண்மை 
தேயசவார், சவட்்டயாடிகள்-உணவு 
சேகரிபபாளர்கள் சபானச்றா்ை உள்ள்டககிய பல 
குழுககள் சிந்து பகுதியில் வசித்�ன. இபபகுதியில் 
கிைாமைஙகளும் தபரிய நகைஙகளும் இருந்�ன. மைககள் 
அஙகு ஒனறு கலந்திருந்�னர். இத்�்கய எணணற்ற 
ேமூகஙக்ளச் ோர்ந்� மைககள் இககாலகட்டத்தில் 
கனனியாகுமைரியிலிருந்து காஷமீர் வ்ையும், 
குஜைைாத்திலிருந்து அருணாேல பிைச�ேம் வ்ைககும் 
இருந்திருககலாம். அவர்களின வைலாறும் இச� 
அளவு முககியமைானது. இச்ேமூகஙகளின பணபாடும் 
சூழலியல் அறிவும் இந்தியப பணபாடடுககுப 
பஙகளிபபு தேயதுள்ளன.

இந்தியாவின வ்டசமைறகுபபகுதியில் சிந்து 
நாகரிகம் தேழிபபுறறிருந்�சபாது, பி்ற பகுதிகளில் 
பல்சவறு பணபாடுகள் வளர்ந்துதகாணடிருந்�ன. 

எழுத்துத்த�ா்டர்கள் ஆவணபபடுத்�பபடடுள்ளன. 
ஹைபபாவில் கி்்டத்�வறறில் மிக நீளமைான�ாகக 
கரு�பபடும் எழுத்துத்த�ா்டர் 26 குறியீடுக்ளக 
தகாணடுள்ளது. பல அறிஞர்கள் அது திைாவி்ட 
தமைாழிககுடும்பத்்�ச் சேர்ந்��ாகக கருதுகி்றார்கள். 
சபாககுவைத்துககு உடபடும் தபாருள்கள் மீது 
குறியிடடு அ்்டயாளபபடுத்துவ�றகாக முத்தி்ைகள் 
பயனபடடிருககலாம். தபாருள்களின உரி்மையாள்ைக 
குறிபப�றகும் அ்வ பயனபடடிருககலாம். 
க்லயும் தபாழுதுநபாககும்

ஹ ை ப ப ா 
நாகரிகபபகுதிகளிலிருந்து 
கி்்டககும் சுடுமைண 
உ ரு வ ங க ள் , 
மை ட ப ா ண ்ட ங க ளி ல் 
காணபபடும் ஓவியஙகள், 
தவணகல உருவஙகள் 
ஆகிய்வ ஹைபபா 
மைககளின க்லத்தி்ற்ன உணர்த்துகின்றன. 
ஸடீட்்டட கல்லில் அ்மைந்� ‘மை� குரு’, 
தேம்பாலான ‘ந்டனமைாடும் தபண’ (இ்வயிைணடும் 
தமைாகஞ்ே�ாசைாவில் கி்்டககபதபறறுள்ளன.), ஹைபபா, 
தமைாஹஞ்ே�ாசைா, ச்டாலாவிைா ஆகிய இ்டஙகளில் 
கி்்டத்� கல் சிறபஙகள் ஆகிய்வ ஹைபபாவின 
முககிய க்லபப்்டபபுகளாகும். தபாம்்மை 
வணடிகள், கிலுகிலுப்பகள், ேககைஙகள், பம்பைஙகள், 
ேதுைஙக வி்ளயாடடில் பயனபடுத்�பபடுவ்�ப 
சபான்ற காயகள், கட்டஙகள் வ்ையபபட்ட பல்ககள் 
ஆகிய்வ ஹைபபா மைககளின தபாழுதுசபாககு 
வி்ளயாடடுகளுககுச் ோன்றாகும். 
�ம்பிக்ககள்

ஹை்பபா பு்�குழிகள்
சிந்து மைககள் இயற்க்ய வழிபட்டார்கள். அைே 

மைைஙகள் வழிபாடடுககுரிய�ாக இருந்திருககலாம். 
சில சுடுமைண உருவஙகள் �ாயத்த�யவத்்�ப 
சபால் உள்ளன. காலிபஙகனில் சவள்வி பீ்டஙகள் 
அ்்டயாளம் காணபபடடுள்ளன. ஹைபபா மைககள் 
இ்றந்ச�ா்ைப பு்�த்�னர். பு்�பப�றகான 
ந்்டமு்்றகள் விரிவாக இருந்�ன. இ்றந்� 
உ்டல்க்ள எரித்��றகான ோனறுகளும் 
கி்்டத்துள்ளன. ஹைபபா பு்�குழிகளில் 

ம�குரு அைசன்
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காலத்தில் பல்சவறு பணபாடுகளின கல்வ எனறு 
தோல்லத்�குந்� நிலபபகுதியாக விளஙகியது. 
வீழச்சி

ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு. 1900இல் சிந்து ேமைதவளி 
நாகரிகம் வீழச்சி அ்்டந்�து. காலநி்ல மைாற்றம், 
தமைேபச்டாமியாவு்டனான வணிகத்தில் ஏறபட்ட 
வீழச்சி, த�ா்டர்வ்றடசியின காைணமைாக ஆறுகள் மைறறும் 
நீர் நி்லகள் காயந்து வறறிபசபா�ல் ஆகிய்வ 
வீழச்சிககான காைணஙகளாக வைலாற்றாசிரியர்களால் 
கணிககபபடுகின்றன. சிந்து நாகரிகத்தின அழிவுககுப 
ப்்டதயடுபபு, தவள்ளம், ஆறு �ன சபாக்க 
மைாறறிகதகாண்ட நிகழவு ஆகிய காைணஙகளும் 
முன்வககபபடுகின்றன. காலபசபாககில் இம்மைககள் 
சிந்து பகுதியிலிருந்து த�றகு சநாககியும் கிழககு 
சநாககியும் இ்டம்தபயர்ந்�ார்கள்.

இந்திய து்ணககண்டத்தின த�னபகுதியிலும் 
(சகைளா) இலங்கயிலும் சவட்்டயாடியும் 
சேகரித்தும் வாழந்� ேமூகஙகள் தேயல்பட்டன. 
ப்டகுபசபாககுவைத்து குறித்� அறிவு்டன இருந்� 
ஹைபபா மைககள் த�னனிந்தியாவு்டன த�ா்டர்பு 
தகாணடிருந்திருககலாம். ஆனால் அ�றகுத் 
த�ளிவான த�ால்லியல் ோனறுகள் கி்்டககவில்்ல. 
த�னனிந்தியாவின வ்ட பகுதி, குறிபபாகக கர்நா்டகா, 
ஆந்திைப பிைச�ேம் ஆகிய்வ புதிய கறகாலப 
பணபாடுகளு்டன, சமையச்ேல் மைறறும் கலப்ப ோர்ந்� 
சவளாண்மையிலும் ஈடுபடடுவந்�ன. புதிய கறகாலப 
பணபாடு காஷமீர், கங்கச் ேமைதவளி ஆகிய வ்ட 
இந்தியப பகுதிகளிலும் மைத்திய இந்தியாவிலும் கிழககு 
இந்தியாவிலும் பைவியிருந்�சபாது �ககாணத்திலும் 
சமைறகு இந்தியாவிலும் தேம்புககாலப பணபாடு 
நிலவியது. இவவாறு இந்தியா ஹைபபா நாகரிகக 

சிந்து �ாகரிகமும் �மிழ �ாகரிகமும்
இந்திய வைலாறறில் நிகழந்� மு�ல் நகைமையமைாககத்தின தவளிபபாடு சிந்து நாகரிகமைாகும். 

சிந்து நாகரிகத்தின ச�ாற்றமும் ச�ாறறுவித்�வர்கள் குறித்� தேயதிகளும் விவா�த்துககு 
உரியனவாகசவ உள்ளன. சிந்து எழுத்துகளின தபாரு்ள இனனும் கண்டறிய முடியவில்்ல. 
த�னனிந்தியாவில் கணத்டடுககபபட்ட தபருஙகறகாலத் �ாழிகளில் தமைல்லிய கீ்றல்களாக எழு�பபட்ட 
வாேகஙகளும் சில இ்டஙகளின தபயர்களும் சிந்து நாகரிகத்துககும் �மிழ பணபாடடுககும் இ்்டசயயான 
உ்ற்வ நிறுவுவ�றகான ோனறுகளாக முன்வககபபடுகின்றன. �மிழநாடடிலும் த�னனிந்தியாவிலும் 
இ்்டககறகாலத்திலிருந்து த�ா்டர்ச்சியாக மைககள் வாழந்து வந்��றகுப பல த�ால்லியல் ோனறுகள் 
உள்ளன. இவர்களில் சில ேமூகஙகள் சிந்து பகுதியிலிருந்து இ்டம்தபயர்ந்திருககலாம் எனப்� மைறுகக 
முடியாது. எனினும் உறுதியானத�ாரு முடிவுககு வை இனனும் அதிக ஆயவுகள் ச�்வ.

பழந்�மிழகத்்�ச் சேர்ந்� ஊர்களான அரிககசமைடு, கீழடி, உ்்றயூர் சபான்ற்வ இந்தியாவில் 
ந்டந்� இைண்டாம் நகைமையமைாககத்தின பகுதிகள் ஆகும். இந்� ஊர்கள் சிந்து நகைஙகளிலிருந்து மிகவும் 
சவறுபட்ட�ாக உள்ளன. 
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   பாடைச் சுருககம்
�	இந்தியாவின வைலாறு வைலாறறுககு முந்்�ய 

காலகட்டத்தில் ஏ்றத்�ாழ 2 மில்லியன 
ஆணடுகளுககு முனனால் த�ா்டஙகுகி்றது.

�	வைலாறறுககு முந்்�ய காலஙகளிலிருந்து 
ஏைாளமைான மைககள் குழுககள் இந்நிலபபகுதிககு 
இ்டம்தபயர்ந்துள்ளனர். இககுழுககள் 
சுறறுச்சூழலுககு ஏறப �கவ்மைத்துக தகாணடு, 
�னிச்சி்றபபு்டன கூடிய வாழக்கமு்்ற்ய 
உருவாககிகதகாண்டார்கள்.

�	்ககசகா்டரிக்ளப பயனபடுத்திய 
மைனி�ர்கள் இந்தியாவில் இைணடு மில்லியன 
ஆணடுகளுககு முனனால் வாழந்�ார்கள். 
இ்்டககறகாலத்திலிருந்து தவவசவறு 
ேமூகஙகள் இந்தியாதவஙகும் பைவி, 
இந்தியாவின பணபாடடு அடித்�ளத்்� 
உருவாககினார்கள்.

�	இந்� அ்னத்துககுழுககளின கூட்டான 
பஙகளிபபு பன்மைத்துவம் வாயந்� இந்தியப 
பணபாடடுககுச் தேழு்மை சேர்த்துள்ளது.

�	இந்தியாவின தவவசவறுபட்ட தமைாழிகளும் 
பணபாடுகளும் இந்திய வைலாறச்றாடு 
த�ா்டர்பு்்டய சிககலான தேயல்மு்்ற்யச் 
சுடடுகி்றது. 

�	மு�ல் நகைமையமைாககம் சிந்து பகுதி்ய 
்மையமைாகக தகாணடு ஏ்றத்�ாழ தபா.ஆ.மு. 
2600இல் நிகழந்�து. சிந்து நாகரிகம் 
வ்டசமைறகு இந்தியாவில் ஒரு முககியமைான 
பணபாடடு மு்்ற்மையாக இருந்�சபாது, 
ஏைாளமைான பணபாடுகள் இந்தியாவின சவறு, 
சவறு பகுதிகளில் இருந்�ன.

3.  பழங கறகாலக கருவிகள் மு�னமு�லில் 
 இல் அ்்டயாளம் காணபபட்டன.

(அ) 1860   (ஆ) 1863
(இ) 1873   (ஈ) 1883

4.  மைத்திய பிைச�ேத்தில் உள்ள ேன பள்ளத்�ாககில் 
உள்ள பாசகார்-1, பாசகார்-3 ஆகிய்வ 

 நாகரிகம் நிலவிய இ்டஙகள்.
(அ) கீழபபழஙகறகாலம் 
(ஆ) இ்்டபபழஙகறகாலம் 
(இ) சமைல்பழஙகறகாலம் 
 (ஈ) புதிய கறகாலம்

5.  தமைஹர்கார்  பணபாடடு்டன த�ா்டர்பு்்டயது.
(அ) ப்ழய கறகாலப (ஆ) புதிய கறகாலப
(இ) இ்்டககறகாலப  (ஈ) தேம்புககாலப

6.   கல்தவடடுக குறிபபுகள் 
தமைேபச்டாமியாவுககும் ஹைபபாவுககும் 
இ்்டசயயான வணிகத்த�ா்டர்புக்ளக 
குறிபபிடுகின்றன.

(அ) கயூனிபார்ம்  (ஆ) ்ஹசைாக்ளபிகஸ 
(இ) ச�வநாகரி (ஈ) கசைாஷடி

7. பர்ேசஹாம்  நிலவிய இ்டமைாகும்.
(அ) காஷமீரின புதிய கறகாலபபணபாடு 
(ஆ)  கங்கச் ேமைதவளியின புதிய 

கறகாலபபணபாடு 
(இ) கிழககிந்தியாவின புதிய கறகாலபபணபாடு 
(ஈ) த�னனிந்தியாவின புதிய கறகாலபபணபாடு

8.  த�ா்டகக ஹைபபா காலகட்டம் எனபது  
ஆகும்.

(அ) தபா.ஆ.மு. 3000-2600
(ஆ) தபா.ஆ.மு. 2600-1900 
(இ) தபா.ஆ.மு. 1900 – 1700
(ஈ) தபா.ஆ.மு. 1700-1500

9.  ஹைபபா மைககளுககு முககியமைான வாழவா�ாை 
வழிமு்்றயாக  இருந்�து.

(அ) சவளாண்மை 
(ஆ) மைடபாண்டம் தேய�ல் 
(இ) ்கவி்னத்த�ாழில்கள் 
(ஈ) மீன பிடித்�ல்

10.  சிந்து நாகரிகம் ஏ்றத்�ாழ  இலிருந்து 
வீழச்சி அ்்டந்�து.

(அ) தபா.ஆ.மு. 1800  (ஆ) தபா.ஆ.மு. 1900 
(இ) தபா.ஆ.மு. 1950  (ஈ) தபா.ஆ.மு. 1955

 பயிற்சி

I.   சரியான வி்டை்யத் ந�ரவு 
தசயக

1.  எழுத்துகள் அறிமுகமைாவ�றகு முந்்�ய 
காலகட்டம்  எனபபடுகி்றது.
(அ) வைலாறறுககு முந்்�ய காலம் 
(ஆ) வைலாறறுககாலம் 
(இ) பழங கறகாலம்
(ஈ) புதிய கறகாலம்

2.  வைலாறறின பழ்மையான காலம்  ஆகும்.
(அ) பழங கறகாலம்  (ஆ) புதிய கறகாலம் 
(இ) தேம்புககாலம் (ஈ) இரும்புககாலம்
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2.  ப்ழய கறகாலக கருவிகளின வ்கக்ளப 
ப்டம் வ்ைக.

3.  மைனி�ப பரிணாமை வளர்ச்சியின தவவசவறு 
படிநி்லக்ள விளககும் ப்டஙக்ள சேகரிகக.

4.  சிந்து நாகரிகப பைவ்லப ப்டம் வ்ைக. அந்� 
நாகரிகம் நிலவிய�ாகக கண்டறியபபடடுள்ள 
இ்டஙக்ள அதில் குறிககவும்.

ஆசிரியரின் வழிகாட்டைலுடைன் தசயய நவணடிய்வ
1.  இந்தியாவில் நிகழந்� கறகாலம் குறித்� 

பவர்பாயிணட விளககககாடசி்ய உருவாககுக.
2.  சிந்து நாகரிகம் குறித்� பவர்பாயிணட 

விளககககாடசி்ய உருவாககுக.
3.  இந்தியாவில் நிகழந்� புதிய கறகாலப பணபாடுகள் 

குறித்� பவர்பாயிணட விளககககாடசி்ய 
உருவாககுக.

4.  இந்தியாவில் காணபபட்ட வைலாறறுககு முந்்�ய 
கால க்ல குறித்து பவர்பாயிணட விளககக 
காடசி்ய உருவாககுக.

மூலநூல்கள்

1.  Irfan Habib. The Indus Civilization. The People’s His-
tory of India series. Tulika, 2002

2.  Jonathan Mark Kenoyer. Ancient Cities of the Indus 
Valley Civilization. Oxford University Press, 1998

3.  L. Gregory Possehl, The Indus Age: The Beginnings. 
Oxford & IBH, 1999

4.  R.S. Sharma, India’s Ancient Past. Oxford University 
Press, 2005

5.  Romila Thapar. From Lineage to State: Social Forma-
tions in mid First Millennium BC in the Ganga Valley. 
Oxford University Press, 1984

6.  Romila Thapar. Early India from the Origins to 1300 
AD. Penguin, 2015

7.  Upinder Singh. A History of Ancient and Early Medi-
eval India. Pearson, 2008

இ்ணய�ள ஆ�ாைஙகள்

1. http://www.paleophilatelie.eu

2.  http://www.homepages.ucl.ac.uk/~tcrndfu/web_
project/arch_back.html

II. குறுகிய வி்டை �ருக
1.  வைலாறறுககு முந்்�ய காலத்துககான ஆயவுககு 

உ�வும் ோனறுகள் யா்வ?
2.  பழங கறகாலம் எவவாறு பிரிககபபடுகி்றது?
3.  சஹாமினின குறித்து சிறு குறிபபு வ்ைக.
4. இ்்டககறகாலப பணபாடு: குறிபபு வ்ைக.
5.  ஹைபபா நாகரிகம் தவவசவறு கட்டஙகளாக 

எவவாறு பிரிககபபடடுள்ளது?
6. தபருஙகுளம்: சிறு குறிபபு வ்ைக.
7.  சிந்து நாகரிகத்தின வீழச்சிககான 

காைணஙக்ளக கூறுக.
III. சுருககமான வி்டை �ருக
1.  அச்சூலியன சோஹானியக கருவித் த�ாழில்நுடபம் 

குறித்து எழுதுக.
2.  இந்தியாவின இ்்டப பழஙகறகாலத்தின 

முககியக கூறுக்ள எழுதுக.
3.  இ்்டககறகால நாகரிகம் நிலவிய இ்டஙக்ளக 

குறிபபிடுக.
4.  இ்்டககறகாலப பணபாடுகளின குறிபபி்டத்�கக 

பணபுகள் யா்வ?
5.  சிந்து நாகரிகம் நிலவிய பகுதியின எல்்லக்ளக 

குறிபபிடுக.
6.  ஹைபபா தபாருளா�ாைத்துககுப பஙகளித்� 

்கவி்னத் �யாரிபபு குறித்து எழுதுக.
7.  ஹைபபா மைககளின ‘நம்பிக்ககள்‘ குறித்து நீஙகள் 

அறிந்�து எனன?
IV. விரிவான வி்டை �ருக
1.  வைலாறறுககு முந்்�ய இந்தியா குறித்து விளககுக.
2.  கீழ மைறறும் இ்்டபபழஙகறகாலப பணபாடுக்ள 

ஒபபிடுக.
3.  ‘காஷமீர் பகுதியின புதிய கறகாலப பணபாடு 

ஹைபபா நாகரிகத்தின காலத்்�ச் சேர்ந்�து’. 
கூற்்ற நிறுவுக.

4.  த�னனிந்தியாவில் புதிய கறகாலப பணபாடு 
எஙகு நிலவியது? அ�ன முககியமைான 
கூறுக்ளக குறிபபிடுக.

5.  சிந்து நாகரிகம் ஏன ஹைபபா நாகரிகம் என 
அ்ழககபபடுகி்றது?

6.  திட்டமி்டபபட்ட நகைஙகளான ஹைபபா, 
தமைாஹஞ்ே�ாசைா பறறி எழுதுக.

தசயல்பாடுகள்
1.  பழஙகால மைககள் பயனபடுத்திய தபாருள்கள் 

குறித்து அறிந்துதகாள்ள அருகிலுள்ள 
அருஙகாடசியகத்துககுச் தேல்க.
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2 0 பண்்டய இந்தியா: த�ா்டககம் மு�ல் சிந்து நாகரிகம் வ்ை

படிகள்:
• தகாடுககபபடடிருககும் உைலி / வி்ைவுக குறியீட்்டப பயனபடுத்தி Natural History எனனும் 

இ்ணயபபககத்திறகுச் தேல்க
• இபசபாது தமையநிகர் அருஙகாடசியகம் ச�ானறும். அ்� கீழ சநாககி நகர்த்தி “Select Past Exhibits” 

எனப்�ச் தோடுககவும். 
• சமைலும் கீழ சநாககி நகர்த்தி “Western Cultures” எனப்�ச் தோடுககவும். 
• தி்ையில் காணும் காடசிபப்டஙக்ளத் ச�ர்வு தேயது, சுடடியின உ�வியு்டன 

ப்டஙக்ள 3600 சகாணத்தில் தபரிதுபடுத்தியும் சிறி�ாககியும் பண்்டய 
இந்தியாவின காடசிக்ளக காணக.

இ்ணயச் தேயல்பாடு 

தமையநிகர் அருஙகாடசியகம் 
வழிசய பண்்டய இந்தியாவின 
நிகழவுக்ளக காணசபாசமை !

பண்்டய இந்தியா: த�ா்டககம் மு�ல் சிந்து நாகரிகம் வ்ை

உைலி
https://naturalhistory.si.edu/VT3/  
*ப்டஙகள் அ்்டயாளத்திறகு மைடடும்.

க்லச்தசாறகள்
சிறு தகாம்பு்்டய மைான வ்க Nilgai a deer with small horns

மைஞ்ேள், சிவபபு , பழுபபு நி்றம் தகாண்ட கல் வ்க Jasper a precious stone in yellow, red and brown 
colour

பல்நி்றம் தகாண்ட வி்ல கு்்றந்� மைணிககல் quartz semi-precious stone with varying colour
கிழககு மைத்தியத்�்ைகக்டல் பகுதி Levant Eastern Mediterranean Region
ஒரு வ்க அழகிய மைான gazelle a kind of deer
மைைக ்கபபிடி தகாண்ட உளி சபான்ற கருவி adzes chisel-like tool fastened to wooden handle
உயர் வ்கக கல் agate a kind of hard precious stone
அணிகலனகளில் பதிககும் சிவபபு நி்றக கல்வ்க carnelian reddish variety of stone used in jewellery

�ாவை குடும்ப வ்க (அவ்ை வ்க) legume a kind of botanical family in which seeds 
are found in pods

தபாருள்களின தபயரிடும் மு்்ற nomenclature system of naming
துவ்ை வ்க lentil a kind of pulse
சகாப்ப goblet a cup with handle at the base
ோன்றாகக காணபித்�ல் adduced showed as proof

கூழாஙகறகள் மைறறும் ேை்ளக கறகளாலான பா்்ற conglomerate rock consisting of gravel or pebbles 
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   அறிமுகம்
வழக்கமான நேரகந்காட்டு முறையிலான 

இந்திய வரலாறு, சிந்து ோ்கரி்கம் குறித்த 
்த்கவல்கறை வழங்கி, பின் நவ்த்காலததிற்கு 
ே்கரந்து, அ்தன் பின்னர ம்காஜனப்தங்்கள் குறித்த 
விைக்கங்்கறைத ்தருகின்ைது. ஆனால சிந்துப் 
பணபாட்டின் சரிவுககுப் பின்னர பபா.ஆ.மு. 
2000 மு்தல பபா.ஆ.மு. 600 வறரயிலுமான 
்கால்கட்்டதற்தயும், ்காஷ்மீர மு்தல ்கன்னியாகுமரி 
வறரயிலுமான, அருணாசலப் பிரந்தசததிலிருந்து 
குஜராத வறரயிலுமான நிலப்பரப்பு முழுவற்தயும் 
ோம் ்கணககில எடுததுகப்காண்டால, பழங்்கால 
இந்தியாவில பலநவறு பமாழி்கறைப் நபசிய 
பலவற்கப்பட்்ட பணபாடு்கறைச் நசரந்்த மக்கள் 
வாழந்்தனர என்பது ப்தளிவா்க விைங்கும்.

இப்பா்டம் பிந்ற்தய ஹரப்பா ்கால்கட்்டம், 
பசம்புக்காலம், பபருங்்கற்்காலம், இரும்புக்காலம், 
நவ்த்காலப் பணபாடு்கள் மற்றும் ஆரியர்கள் குறிதது 
விவரிககின்ைது. சிந்துப் பணபாடு குறிதது முந்ற்தய 
பா்டததில ்கற்நைாம். இப்பா்டம் சுமார பபா.ஆ.மு. 
3000ததிற்கும், ம்காஜனப்தங்்கள் ந்தாற்ைததிற்கும் 
இற்டநயயான வரலாறு, குறிப்பா்க சமூ்கப் 
பபாருைா்தார மாற்ைங்்கள் குறிதது விைககுகின்ைன.
சான்றுகள்

பபா.ஆ.மு. 1900 ்கால்கட்்டததில சிந்து ோ்கரி்கம் 
மறைந்்தற்தத ப்தா்டரந்து இந்திய வரலாறு 
புதிய ்கற்்காலம், பசம்புக்காலம், பபருங்்கற்்காலம், 
இரும்புக்காலம், நவ்த்காலம் ஆகிய பணபாடு்கறைச் 

நசரந்்த ோந்டாடிச் சமூ்கங்்கள், நவட்ற்டயாடும், 
உணவு நச்கரிககும் சமூ்கங்்கள், நிரந்்தரமற்ை, ஓரைவு 
நிரந்்தரமான இ்டததில ்தங்கி வாழந்்த நவைாண-
நமயச்சல சமூ்கங்்கறைக ப்காணடிருந்்தது. 
இந்திய வரலாற்றில பபா.ஆ.மு. 3000 மு்தல 
பபா.ஆ.மு. 600 வறரயிலான நீண்ட ்கால வரலாறு 
ப்தா்டரபா்க இருவற்கப்பட்்ட முககிய வரலாற்றுச் 
சான்று்கள் உள்ைன. அவற்றில ஒன்று அ்கழவாயவு 
பசயயப்பட்்ட இ்டங்்கள், ்களிமண பாண்டங்்கள், 
மககிய ்தாவரங்்கள், உநலா்கப் பபாருள்்கள் 
ஆகியன உள்ை்டககிய சான்று்கைாகும். மற்பைான்று 
நவ்த்கால இலககியங்்கைாகும். இக்கால ்கட்்டததிற்கு 
எழு்தப்பபற்ை சான்று்கள் இலறல. ஏபனனில 
நவ்த இலககியங்்கள் வழிவழியா்க வாயபமாழி 
மூலம் பயிலப்பட்டு நிறனவில ப்காள்ைப்பட்்டறவ 
ஆகும். இககுறிப்பிட்்ட ்காலததில சிந்துப் பணபாடு 
சாரந்்த குறியீடு்கள் (இறவ இன்ைைவும் வாசிதது 
அறியப்ப்டவிலறல) ்தவிர நவறு எழுதது முறைறய 
மக்கள் வைரததுகப்காள்ைவிலறல. நவ்த 
நூல்களில பசாலலப்பட்டுள்ை பல குழுக்கறைச் 
நசரந்்த மக்கறைப் பற்றிய பசயதி்கறையும் 
ப்தாலலியல ஆயவு்கள் மூலம் ்கண்டறியப்பட்்ட 
பணபாடு்கறையும் ஒன்நைாப்டான்று ஒப்பிட்டு 
ப்தா்டரபுபடுததுவது எளி்தான பணியலல. சிந்து 
ோ்கரி்கதற்தத ந்தாற்றுவித்தவர்கள் யார என்பது 
குறிததும் பிை ப்தாலலியல பணபாடு்கள் குறிததும் 
பல ்கருததுக்கள் நிலவுகின்ைன. இந்்தக ்கால 
பவளிககுள் பவவநவைான பணபாடு்களும், பலநவறு 
வற்கப்பட்்ட வாழகற்க முறை்கறை நமற்ப்காண்ட 
சமூ்கங்்களும் இந்தியாவில வாழந்்தன.

பண்டைய இந்தியா: சசம்புககால, 
சபருஙகறகால, இரும்புககால, 
வேதகாலப் பணபாடுகள்2

கற்றல் வ�ாககஙகள்
�	இந்தியாவில பசம்புக்காலததின் ்தனிச்சிைப்பு்கறைப் புரிந்துப்காள்வது
�	இந்தியாவின் பபருங்்கற்்கால, இரும்புக்காலப் பணபாடு்கறைத ப்தரிந்து ப்காள்வது
�	ஆரியர, ஆரியர அலலாந்தார, நவ்த்காலப் பணபாடு ஆகியன குறித்த அறிமு்கதற்தப் பபறு்தல
�	ப்தா்டக்க, பிந்ற்தய நவ்த ்காலச் சமூ்கங்்கள் இற்டநயயான ்தனித்தன்றம்கறைக ்கற்ைல

அலகு
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பண்டைய இந்தியா: செம்புக்ால, சபருங்ற்ால, இரும்புக்ால, வேத்ாலப் பணபாடு்ள்2 2

ப்தா்டக்க்கால நவ்தப் பணபாடு இந்தியாவின் 
சில பசம்புக்கால பணபாடு்களின் கூறு்கநைாடு 
பபாருந்துகிைது. அற்தப் நபாலநவ பிற்்கால நவ்தப் 
பணபாடு இந்தியாவின் இரும்புக்காலதற்தச் 
நசரந்்த ஓவியங்்கள் தீட்்டப்பட்்ட சாம்பல நிைப் 
பாண்டப் பணபாட்ந்டாடு பபாருந்தி உள்ைது. 
சிந்து ோ்கரி்கக ்காலததில குறிப்பிட்்ட நிலப் 
பகுதி்களில மட்டும் நிலவிய ே்கரப்புைம் சாரந்்த 
பணபாடு்கள் நபால இலலாமல, இக்கால்கட்்டததில 
இந்தியாவின் பல பகுதி்களிலும், நவைாணறம 
மற்றும் ப்தாழில நுட்பங்்களின் விரிவாக்கதற்தயும், 
வைரச்சிறயயும் ்காண முடிகிைது. இக்காலததில, 
ற்கவிறனப்பபாருள் உற்பததிப் பபருக்கமும் 
மக்கட்ப்தாற்கப் பபருக்கமும் ஏற்பட்்டன. இந்தியா 
முழுவதிலும் ஒரு வலுவான பணபாட்டு அடித்தைம் 
உருவாக்கப்பட்்டதும் இக்கால்கட்்டததிநல்தான் 
ஆகும். இன்ைைவும் நவைாணறமயும் ்காலேற்ட 
நமயச்சலும் ஆதிக்கம் பசலுததும் இந்தியாவின் 
கிராமக குடியிருப்பு்களுக்கான விரிவான அடித்தைம் 
இக்கால்கட்்டததிநலநய அறமக்கப்பட்்டது.
வேதகால இலககியஙகள்

இந்தியாவின் பழம்பபரும் சமயநூல்களில 
நவ்தங்்களும் அ்டங்கும் (நவ்தங்்கள்; வித=ப்தரிந்து 
ப்காள்ைல, விதயா). நவ்தங்்கள் ோன்்காகும். 
அறவ ரிக, யஜூர, சாம, அ்தரவ நவ்தங்்கைாகும். 
இவற்றில ரிக நவ்தம் பழறமயான்தாகும். இறவ 
மனப்பா்டம் பசயயப்பட்டு வாயவழி வாயிலா்க, 
்தறலமுறை ்தறலமுறையா்க பிராமணர்கைால 
நபாதிக்கப்பட்்டது. எழுதும் முறை அறிமு்கமான 
பின்னர பிற்்காலததில இறவ எழுதது வடிவம் 
பபற்ைன. பபா.ஆ. 10-11ஆம் நூற்ைாணடு்களில்தான் 
நவ்தப்பா்டல்கள் மு்தன்மு்தலா்க எழு்தப்பபற்ை்தா்க 
அறியப்படுகிைது. அப்பா்டல்கள் அரசியல, சமூ்கம், ம்தம், 
்தததுவம் சாரந்்த பசயதி்கறைக ப்காணடிருப்ப்தால, 
அறவ வரலாறு எழுதுவ்தற்்கான சான்று்கைா்கப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன.

நவ்தப்பா்டல்களின் முககியத ப்தாகுப்பு்கள் 
சம்ஹிற்த்கள் என்ைறழக்கப்படுகின்ைன. இவற்றில 
பழறமயானது ரிக நவ்த சம்ஹிற்த ஆகும். இது 
பபா.ஆ.மு. 1500ககும் பபா.ஆ.மு.1000ககும் இற்டப்பட்்ட 
்காலதற்தச் நசரந்்தது எனக ்கரு்தப்படுகிைது. ரிக 
நவ்தம் பமாத்தம் 10 ்காண்டங்்கறைக ப்காணடுள்ைது. 
அவற்றில இரணடிலிருந்து ஏழு வறரயிலான 
்காண்டங்்கள் மு்தலில எழு்தப்பபற்ைன எனவும், 1, 8, 
9, 10 ஆகிய ்காண்டங்்கள் பிற்்காலதற்தச் நசரந்்தறவ 
எனவும் ்கரு்தப்படுகின்ைன.

ஒவபவாரு சம்ஹிற்தயும் பிராமணங்்கள் 
என்னும் இறணப்புக குறிப்பு்கறைக ப்காணடுள்ைன. 
இறவ பா்டல்கள் மற்றும் ச்டங்கு்கள் குறித்த 

விைக்கவுறர்கைாகும். சம்ஹிற்த்கள் இயற்ைப்பட்்ட 
பின்னநர பிராமணங்்கள் இயற்ைப்பட்்டன. 
இறவ ச்டங்கு்கள் பற்றிய பா்டங்்கைாகும். இறவ 
ச்டங்கு்களின் ம்த சமூ்க முககியததுவதற்த 
விைககுகின்ைன. ஒவபவாரு பிராமணமும், ஓர 
ஆரணய்கம், ஓர உபநி்ட்தம் ப்காணடுள்ைது. 
ஆரணய்கங்்கள் என்பறவ ்காடு்களில வாழும் 
முனிவர்கள் ர்கசியமா்க நமற்ப்காள்ை நவணடிய 
மந்திரச் ச்டங்கு்கள் குறித்த குறிப்பு்கறைக 
ப்காணடுள்ைன. உபநி்ட்தங்்கள் ்தததுவக 
்கருதது்கறையும் வினாக்கறையும் ப்காணடுள்ைன. 

யஜூர, சாம, அ்தரவ நவ்தங்்கள் 
சற்நை பிற்்காலதற்தச் நசரந்்தறவபயனக 
்கணககி்டப்பட்டுள்ைன. யஜூர, சாம, அ்தரவ 
நவ்தங்்களின் சம்ஹிற்த்களும் இவநவ்தங்்கநைாடு 
இறணக்கப்பட்டுள்ை பிராமணங்்களும், 
ஆரணய்கங்்களும் உபநி்ட்தங்்களும் நவ்த 
்காலததின் இறுதியில இயற்ைப்பட்்டறவயாகும். 
சாமநவ்தம் இறசப்பா்டல்கைா்க அறமந்துள்ைது. 
யஜூர நவ்தம் ச்டங்கு்கறையும் பா்டல்கறையும் 
ப்காணடுள்ைது. அ்தரவ நவ்தமானது, மாய மந்திர 
ஜாலங்்கள் அ்டங்கியது.

சென்ட் அசேஸதா : பஜன்ட் அபவஸ்தா 
எனப்படும் இப்பாரசீ்க/ஈரானிய நூல 
பஜாராஸடிரிய ம்ததற்தச் நசரந்்த நூலாகும். 
இந்ந்தா-ஈரானிய பமாழி்கறைப் நபசிவந்்த 
மக்கள் வாழந்்த நிலப்பரப்பு, அவர்களின் 
்க்டவுள்்கள் குறிதது இந்நூல பல பசயதி்கறைக 
கூறுகிைது. இந்தியாவின் வ்டககு, வ்டநமற்குப் 
பகுதி்கறைப் பற்றிய குறிப்பு்களும் இந்நூலில 
உள்ைன. இந்நூலில இ்டம் பபற்றுள்ை 
பசாற்்கள் நவ்தநூல்களின் சமஸகிரு்தச் 
பசாற்்கநைாடு பமாழி ஒப்புறம ப்காணடுள்ைன. 
இந்தியத துறணக ்கண்டததிற்கு பவளிநய 
அறமந்திருந்்த ஆரியர்களின் ப்தா்டக்க்கால 
வாழி்டங்்கள் பற்றி அறிந்துப்காள்ை ஏதுவான 
துறணச்சான்று்கறை இந்நூல ப்காணடுள்ைது.

 2.1   இந்தியாவில் ஆரியருககு 
முந்்தய - ஹரப்பாவிறகு 
பிந்்தய, சசம்பு காலகட்டை 
பணபாடுகள்

ஹரப்பா பணபாட்டிற்கு முந்ற்தய 
பணபாடு்கநை இந்தியாவின் மி்கப் பழறமயான 
பசம்புக்காலப் பணபாடு்கைாகும். இறவ 
முதிரந்்த நிறல ஹரப்பா ோ்கரி்க ்கால்கட்்டம் 
ப்தா்டங்குவ்தற்கு முன்பும் அ்தற்குப் பின்னரும் 
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ப்தா்டரந்து நீடித்தன. இந்தியாவில ்காணப்படும் 
பிை பசம்புக்காலப் பணபாடு்களும் இ்தன் 
சம்காலத்தறவ. ஹரப்பா பணபாட்டின் சரிவுககுப் 
பின்னரும்கூ்ட அறவ ப்தா்டரந்்தன. இந்தியாவின் 
புதிய ்கற்்காலப் பணபாடு்கள் சில ஹரப்பா 
பணபாட்டின் சம்காலத்தறவயா்கவும், அ்தற்குப் 
பின்னரான ்காலங்்கறைச் நசரந்்தறவயா்கவும் 
உள்ைன. முதிரந்்த ே்கரப்புைம் சாரந்்த ஹரப்பா 
பணபாட்ற்டப் நபால இலலாமல, இச்பசம்புக்காலப் 
பணபாடு்கள் பபாதுவா்க கிராமப்புை ்தன்றம 
ப்காண்டறவயா்கவும், நவைாணறம மற்றும் 
நமயச்சல ப்தாழில பணபாடு்கைா்கவும் இருந்்தன. 

பசம்புக்காலப் பணபாட்டிறனச் நசரந்்த 
மக்கள் பசம்பினால பசயயப்பட்்ட பபாருள்்கறையும், 
்கற்்கைாலான கூரான ்கருவி்கறையும் 
மட்பாண்டங்்கறையும் பயன்படுததினர. நமலும், 
பிற்்காலததில குறைந்்த ்தரம் ப்காண்ட இரும்றபயும் 
பயன்படுததியுள்ைனர. இக்கால மக்கள் நிறலயற்ை 
அலலது ஓரைவு நிறலயான குடியிருப்பு்களில 
வாழந்்தார்கள் என்ப்தற்கு இந்தியாவின் நமற்கு, 
வ்டநமற்குப் பகுதி்களின் ப்தா்டக்க்கால நவைாண 
பணபாடு்கள், புதிய ்கற்்காலப் பணபாடு்கறைக 
்காட்டிலும் பசம்புக்காலப் பணபாடு்களு்டநன அதி்கம் 
ப்தா்டரபுற்டயறவயாகும்.

பசம்புக்காலப் பணபாட்டிறனச் நசரந்்த மக்கள் 
நவைாணறம பசய்தார்கள். விலங்கு்கறைப் 
பழக்கப்படுததினார்கள். எருது, எருறம, பவள்ைாடு, 
பசம்மறியாடு, பன்றி ஆகியவற்றை வைரத்தார்கள். 
ஆறம்களும் ந்காழி்களும் இவர்களின் 
வாழவி்டங்்களில இருந்்தன என்ப்தற்குச் சான்று்கள் 
உள்ைன. இவர்கள் வாழந்்த வீடு்கள் ்கலலாலும், 
சு்டா்த மண ்கற்்கைாலும், ்களிமணணாலும், 
மரப்பபாருள்்களினாலும் ்கட்்டப்பட்்டறவயாகும். 
இவற்றின் சுவர்கள் மூங்கில ்தட்டி்கைால ஆனது. 
்தானியங்்கறைச் நச்கரிதது றவககும் குதிர்கள் 
்கண்டறியப்பட்டுள்ைன. மக்கள் ்கருப்பு மற்றும் 
சிவப்பு நிை மட்பாண்டங்்கறையும், பசந்நிைததின் மீது 
்கருறம நிை ஓவியம் தீட்டிய மட்பாண்டங்்கறையும் 
பயன்படுததினர.

இவவி்டங்்களில அதி்கமான எணணிகற்கயில 
பசம்பினாலான பபாருள்்கள் கிற்டககின்ைன. 
பசம்பினாலான ்தட்ற்டயான ந்கா்டாரி்கள், 
வறையல்கள், நமாதிரங்்கள், பவட்டுக்கததி்கள், 
உளி்கள், கூராக்கப்பட்்ட அம்பு முறன்கள், ்கததி்கள், 
பபாருதது குழியிலலா ந்கா்டாரி்கள் ஆகியவற்றை 
மக்கள் பயன்படுததினர. 
பழுப்பு மஞசள்நி்ற பாணடைப் பணபாடு

வ்ட இந்தியாவில, பசம்புக்காலப் பணபாட்டு்டன் 
ப்தா்டரபுற்டய பழுப்புமஞசள்நிை மட்பாண்டங்்கள் 

்கண்டறியப்பட்டுள்ைன. இம்மட்பாண்டங்்கள் 
சிவப்பு நிை அடிப்புைததின் நமல பழுப்புமஞசள் 
நிைதற்தக ப்காணடுள்ை்தா்கக ்காட்சியளிககும். 
(மட்பாண்டங்்கறைத ப்தாட்்டவு்டன் பழுப்புநிைம் 
விரல்களில ஒட்டிகப்காள்ளும்.) எனநவ்தான் 
இறவ பழுப்புமஞசள்நிை மட்பாண்டங்்கள் 
என்ைறழக்கப்படுகின்ைன. இறவ ்கருப்புநிை 
ஓவியங்்கறைக ப்காணடுள்ைன. பழுப்புமஞசள்நிை 
மட்பாண்டங்ளில ஜாடி்கள், ப்காள்்கலன்்கள், ்தட்டுக்கள் 
அ்கலமான கிணணங்்கள் ஆகிய வற்க்கள் உள்ைன.

பழுப்பு மஞசள்நி்ற பா்ை ஓடுகள்

பழுப்புமஞசள்நிை மட்பாண்டப் பணபாட்டின் 
்காலம் பபா.ஆ.மு. 2600 மு்தல பபா.ஆ.மு. 
1200 வறரயாகும். சிந்து-்கங்ற்கச் சமபவளிப் 
பகுதி்களில ்காணப்படும் இப்பணபாடு ப்தா்டக்க 
நவ்த்கால பணபாட்ந்டாடு ப்தா்டரபு்கறைக 
ப்காணடுள்ைது. இப்பணபாடு ேலிந்்த ஹரப்பா 
பணபா்டா்க பாரக்கப்படுகிைது. சில அறிஞர்கள் 
இப்பணபாட்டிற்கும் ஹரப்பா பணபாட்டிற்கும் 
இற்டநய எவவி்த உைவும் இலறல எனக 
்கருதுகின்ைனர. பழுப்புமஞசள்நிை மட்பாண்டப் 
பணபாடு ப்தா்டரபான ஆயவி்டங்்களில பசம்பினால 
பசயயப்பட்்ட உருவங்்களும் ஏறனய பபாருள்்களும் 
அதி்கம் கிற்டப்ப்தால, இது ‘செம்புப் ச�ொருட்குவியல் 
�ண�ொடு’ என்றும் அறியப்படுகிைது. இப்பணபாடு 
ஒரு கிராமியப் பணபா்டாகும். இப்பணபாட்டு 
இ்டங்்களில பேல, பாரலி, பட்்டாணி, ்காயவற்க்கள் 
ஆகியன விறைவிக்கப்பட்்ட்தற்்கான சான்று்கள் 
உள்ைன. ோட்டுப்புை வாழகற்கறய நமற்ப்காண்ட 
இப்பணபாட்டு மக்கள் எருது, பசு, பவள்ைாடு, 
பசம்மறியாடு, குதிறர, ோய, பன்றி ஆகியவற்றை 
வைரததுள்ைார்கள். கிராமங்்கள் மர்தட்டி்களின் நமல 
்களிமண பூசிக ்கட்்டப்பட்்ட சுவர, நமல கூறர ப்காண்ட 
வீடு்கறைக ப்காணடிருந்்தன. பசம்பிலும், சுட்்ட 
்களிமணணிலும் பசயயப்பட்்ட அணி்கலன்்கறைப் 
பயன்படுததிய அவர்கள் விலங்கு்களின் சுடுமண 
உருவங்்கறையும் பசய்தனர. 
சதன் இந்தியச் சசம்புககாலப் பணபாடுகள்

ஒரு முழுறம பபற்ை பசம்புக ்கற்்காலப் பணபாடு 
ப்தன்னிந்தியப் பகுதி்களில நிலவிய்தற்்கான 
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சான்று்கள் இலறல. சில இ்டங்்களில துறையிட்்ட 
பாண்டங்்களும், ப்கணடி வடிவிலான 
பாண்டங்்களும் கிற்டததுள்ைன. பசம்பினாலும் 
பவண்கலததிலுமான ்கலி்கள், ந்கா்டரி்கள் இங்கு 
கிற்டககின்ைன. இப்பகுதி்களில ்கலலினாலான 
்கருவி்கள் ப்தா்டரந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருககின்ைன. 
்கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மட்பாண்டங்்களும் 
்கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. நவைாணறமயும் 
்காலேற்ட வைரப்பும் இக்கால மக்களின் 
வாழவா்தாரமா்க இருந்துள்ைன. சிறு்தானியங்்கள், 
பயறு வற்க்கள், ப்காள்ளு நபான்ைவற்றைச் சாகுபடி 
பசய்த இம்மக்கள் பழங்்கறையும் இறல்கறையும் 
கிழங்கு்கறையும் நச்கரிதது உணடு வாழந்்தனர.

 2.2   ேடை இந்தியாவில் இரும்புககாலம்
வ்ட இந்தியாவின் இரும்புக ்காலமானது 

ஓவியம் தீட்்டப்பட்்ட சாம்பல நிை மட்பாண்டப் 
பணபாட்ந்டாடு ஒததுப்நபாகிைது. ஓவியம் தீட்்டப்பட்்ட 
சாம்பலநிை மட்பாண்டப் பணபாட்டின் ்காலம் 
பபா.ஆ.மு. 1100 மு்தல பபா.ஆ.மு. 800 வறரயாகும். 
வ்ட இந்தியாவில ஓவியம் தீட்்டப்பட்்ட சாம்பலநிை 
மட்பாண்டங்்கள் கிற்டப்ப்தா்க 1000ககும் நமற்பட்்ட 
இ்டங்்கள் அற்டயாைம் ்காணப்பட்டுள்ைன. அவற்றில 
அதி்கமானறவ ்கங்ற்க-யமுறன சமபவளிப் 
பகுதி்களில உள்ைன. மததிய இந்தியாவிலும் கிழககு 
்கங்ற்கப் பகுதியிலும் ்கருப்பு-சிவப்பு மட்பாண்டப் 

பணபாட்டிற்குப் பின்னர இம்மட்பாண்டப் பணபாடு 
ந்தான்றியது எனலாம். 

இக்கால மட்பாண்டங்்களில நேரததியான 
சாம்பல நிைததில வடிவியல வடிவங்்கள் 
வறரயப்பட்டுள்ைன. ஓவியம் தீட்்டப்பட்்ட சாம்பல 
நிை மட்பாண்டங்்கள் ப்தா்டக்க்கால அரசியல 
உருவாக்க ்காலதற்தச் நசரந்்தறவ. நவ்தநூல்கள் 
மூலம் அறியப்படும் குருபாஞசால அரசு்கநைாடு 
இறவ ப்தா்டரபு ப்காண்டறவயாகும். ஓவியம் 
தீட்்டப்பட்்ட சாம்பலநிை மட்பாண்டப் பணபாட்ற்டத 
ப்தா்டரந்து வ்ட இந்தியாவில பமருந்கற்ைப்பட்்ட 
்கருப்புநிை மட்பாண்டப் பணபாடு ந்தான்றியது. 
இது பமௌரியர ்காலதது ம்காஜனப்தங்்கநைாடு 
ப்தா்டரபுற்டய்தாகும்.

ஓவியம் தீட்டிய சாம்பலநிை மட்பாண்டங்்கள் 
கிற்டககின்ை இ்டங்்கள் ோட்டுப்புை வாழறவயும் 
நவைாணறமயில ஏற்பட்்ட வைரச்சிறயயும் 
பவளிப்படுததுகின்ைன. இக்கால்கட்்டததின் 
குடியிருப்பு்கள் அைவில பபரி்தானறவ. அறவ வ்ட 
இந்தியப் பகுதி்களில ஏற்பட்்ட பபருமைவிலான 
மக்கள் ப்தாற்கப் பபருக்கதற்தக ்காட்டுகின்ைன. 
ஓவியம் தீட்்டப்பட்்ட சாம்பல நிை மட்பாண்ட பணபாடு 
வ்ட இந்தியாவின் இரும்புக ்காலப் பணபா்டா்க 
்கணககி்டப்படுகிைது. ப்தன் இந்தியாவில 
இரும்புக்காலம் ஈமச் சின்னங்்களு்டன் கூடிய 
பபருங்்கற்்காலப் பணபா்டா்க உள்ைது.
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 2.3   தமிழகத்தில் சபருஙகறகாலம்/ 
இரும்புககாலம் 

்தமிழ்கததில புதிய ்கற்்காலததில பழக்கததில 
இருந்்த இைந்்தவர்கறைப் புற்தககும் முறை 
பபருங்்கற்்காலததிலும் ப்தா்டரந்்தது. ஈமச் 
ச்டங்கின்நபாது பபரிய ்கற்பலற்க்கறைப் 
பயன்படுததி வட்்ட வடிவம், குததுக்கல எனப் 
பலவற்கயான ்கலலறை்கறை உருவாககு்தல 
பபருங்்கற்்காலப் பணபாட்டுக கூைா்க 
அறியப்படுகிைது. இத்தற்கய பபருங்்கற்்காலச் 
சான்று்கள் ்தமிழ்கததில பல பகுதி்களிலும் 
்காணப்படுகின்ைன. ்தாழியில புற்தககும் வழக்கம் 
மற்பைாரு முறையாகும். இ்தற்்கான சான்று்கள் 
ஆதிச்சேலலூரில (்தற்நபாற்தய தூததுககுடி 
மாவட்்டம்) அ்கழந்ப்தடுக்கப்பட்்டன. ்தமிழ்கததில, 
இைந்்தவர்கள் புற்தக்கப்பட்்ட புற்தநமடு்களில 
மட்டுநம ்கருப்புநிை மட்பாண்டங்்கள் அதி்கம் 
கிற்டககின்ைன. அக்கால மக்கள் வாழந்்த குடியிருப்பு 
பகுதி்களில அறவ ்காணப்ப்டவிலறல. முதுமக்கள் 
்தாழிறயப் பபாறுத்தமட்டில பபரும்பாலும் 
்கற்்கள் பயன்படுத்தப்ப்டவிலறல. இருப்பினும் 
முதுமக்கள் ்தாழி்கள் பபருங்்கற்்காலத்தறவ 
என்நை வற்கப்படுத்தப்பட்டுள்ைன. ஏபனனில, 
மட்பாண்டங்்கள், இரும்புப்பபாருள்்கள், மணிக்கற்்கள் 
நபான்ை ஈமக்காரியங்்களில பயன்படுததிய 
பபாருள்்கள் பபருங்்கற்்காலக ்கலலறை்களில 
்காணப்படும் பபாருள்்கள் நபான்நை உள்ைன.

பபருங்்கற்்கால ஈம ேற்டமுறை்கள் பபா.ஆ. 
இரணடு – மூன்ைாம் நூற்ைாணடு்கள் வறர 
ப்தா்டரந்்தா்க மதிப்பி்டப்படுகிைது. இக்கால்கட்்டததில 
அநசா்கர பிராமி எழுதது முறை நபான்ை ்தமிழ 
பிராமி எழுததுமுறை இருந்துள்ைது என்பது 
ப்காடுமணல (ஈநராடு மாவட்்டம்) அ்கழாயவில 
்கணடுபிடிக்கப்பட்்டது. பபருங்்கற்்கால மரபு பிந்ற்தய 
நூற்ைாணடு்களில ப்தா்டரந்திருப்ப்தற்்கான 
சான்று்களும் ்காணப்படுகின்ைன. சங்்க 
்காலம் வறரயிலும் இதுநபான்ை ஈமககுழி்கள் 
மக்கைால நிறனவு கூைப்பட்டுள்ைன. றவற்க 
ஆற்றுப்படுற்கயின் நமலபகுதி்களில ்காணப்பட்்ட 
பறழய ்காலதற்தச் நசரந்்த ோன்கு ேடு்கற்்கள் ்தமிழ 
பிராமி எழுதது்களு்டன் ்காணப்படுகின்ைன. இறவ 
ஏைத்தாழ பபா.ஆ.மு. மூன்ைாம்   நூற்ைாணடு அலலது 
இரண்டாம்  நூற்ைாணற்டச் நசரந்்தறவயா்க 
இருக்கலாம். ஆநிறர ்கவர்தல ப்தா்டரபா்கச் சங்்க 
இலககியங்்களில விவரிக்கப்படும் ேடு்கல ேடும் 
மரபிறன நிறுவும் சான்று்கைா்க இந்்த ேடு்கற்்கள் 
்காணப்படுகின்ைன. இ்தன்்காரணமா்க, சங்்க 
்காலம் என்பது பபா.ஆ.மு. மு்தல நூற்ைாணடு 
அலலது அ்தற்குச் சற்று முன்ன்தா்க இருக்கலாம் 

என்று ஆயவாைர்கள் ்கருதுகிைார்கள். நபாரில 
இைந்்த வீரர்கள் நிறனவா்க ேடு்கல ேடும் 
மரபு ஈமக குததுக்கல மரபின் ப்தா்டரச்சியா்கக 
்கரு்தப்படுகிைது. ஈமக குததுக்கல, நிறனவுக்கல, 
்கலதிட்ற்ட நபான்ைறவ ்தமிழ்கததில ்காணப்படும் 
பபருங்்கற்்கால ஈமச்சின்னங்்கைாகும்.

்கருப்பு, சிவப்பு வணண மட்்கலன்்கள், 
மனி்த எலும்புச் சான்று்கள் மற்றும் இரும்புப் 
பபாருட்்களு்டன் ்தமிழோட்டின் கிருஷ்ணகிரி 
அருகில உள்ை வ்டமறலககுண்டா 
எனும் இ்டததில அணறமயில 
்கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. இங்கு சில 
்கற்பலற்க்களும் ்கணடுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன. 
பல நூற்ைாணடு்கள் பழறமயான குததுக்கல 
திருப்பூர மாவட்்டம் சிங்்காரிபாறையம் 
குந்்தலம் அருந்க ே்டந்்த அ்கழவாயவில 
்கணடுபிடிக்கப்பட்்டது; இது, உப்பாறு 
ேதிக்கறரயில பணற்டய ்கால மனி்தர்களின 
வாழி்டங்்கள் இருந்்தற்தச் சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

 2.4   தமிழகத்தில் சபருஙகறகால 
அகழோய்விடைஙகள்

ஆதிச்ச�ல்லூர்
ஆதிச்சேலலூர திருபேலநவலியிலிருந்து 

22 கிநலா மீட்்டர ப்தாறலவில தூததுககுடி 
மாவட்்டததில அறமந்துள்ைது. 1876ஆம் ஆணடு 
பஜரமனிறயச் நசரந்்த இயற்ற்கவியலாைரும், 
இன வறரவியலாைருமான ஆணடிரு ஜா்கர 
ஆதிச்சேலலூரில அ்கழவாயறவ நமற்ப்காண்டார. 
அங்கிருந்து சு்டப்பட்்ட மட்பாண்டங்்கள் பல 
அைவு்களிலும் வடிவங்்களிலுமான பாததிரங்்கள் 
ஆகியவற்றின் மாதிரி்கறையும் ்கணிசமான 
எணணிகற்கயில இரும்புக ்கருவி்கள், ஆயு்தங்்கள், 
பபருமைவிலான எலும்பு்கள், மணற்டநயாடு்கள் 
ஆகியவற்றையும் ்தன்நனாடு எடுததுச் பசன்ைார. 
்தற்நபாது அறவயறனததும் பபரலின் 
அருங்்காட்சிய்கததில உள்ைன.

பு்தவமடு, தாழிகள்-ஆதிச்ச�ல்லூர்

XI History_Lesson 2.indd   25 3/9/2020   7:01:29 PM



பண்டைய இந்தியா: செம்புக்ால, சபருங்ற்ால, இரும்புக்ால, வேத்ாலப் பணபாடு்ள்2 6

இ்தறனத ப்தா்டரந்து, அன்றைய 
திருபேலநவலி மாவட்்ட ஆட்சியரான  
ஏ.நஜ. ஸடூவரட், பு்கழபபற்ை பமாழியியல அறிஞரான 
ராபரட் ்காலடுபவல ஆகிய இருவரும் ஆதிச்சேலலூர 
பசன்ைனர. அப்பகுதியில படி்கக ்கற்்கள் 
நிறைந்திருப்பற்தக ்கண்டனர. உ்டனடியா்க, 
்கற்்கறை பவட்டிபயடுப்பது அங்கு ்தற்ட பசயயப்பட்டு, 
அபலக்ாண்டர ரீ என்பாரின் நமற்பாரறவயில 
அ்கழவாயவுப் பணி்கள் ப்தா்டங்கின. ்தன்னுற்டய 
்கணடுபிடிப்பு்கள் ப்தா்டரபா்க புற்கப்ப்டங்்கநைாடு 
கூடிய விரிவான அறிகற்கறயத ்தயார பசயது, 
இந்திய ப்தாலலியல துறையின் (ASI) 1902-03 
ஆண்டறிகற்கயில பவளியிட்்டார. சற்நைைக 
குறைய நூறு ஆணடு்களுககுப் பின்னர, இந்தியத 
ப்தாலலியல துறை நமலும் ஒரு அ்கழவாயறவ இங்கு 
ே்டததியது. பல புதிய பசயதி்கள் ்கண்டறியப்பட்்டன. 
அ்தன் அறிகற்க இன்னும் பவளியி்டப்ப்டவிலறல.
ஆதிச்ச�ல்லூரிலுள்்ள பு்த வமட்டிலிருந்து 
கி்டைத்த்ே
�	அதி்க எணணிகற்கயில கிற்டககும் 

பலவற்கப்பட்்ட ்தாழி்களும் மட்பாண்டங்்களும்
�	ஆணி்கள், ஆயு்தங்்கள் உள்ளிட்்ட இரும்புக 

்கருவி்கள் (்கததி, வாள், ஈட்டி, அம்பு), சில 
்கலமணி்கள், ஒரு சில ்தங்்க ேற்க்கள் 

�	பவண்கலத்தால பசயயப்பட்்ட வீட்டு 
விலங்கு்கைான எருறம, பவள்ைாடு, 
பசம்மறியாடு, நசவல, ்காட்டு விலங்கு்கைான 
புலி, மிைா (மான் வற்க), யாறன ஆகியன

�	துணி, மரப் பபாருள்்களின் எச்சங்்கள்
பவண்கலப் பபாருள்்களின் மீதும் 

அணி்கலன்்களின் மீதும் விலங்கு உருவங்்கறைப் 
பபாறிப்பது பழங்்கால ற்கவிறனத ப்தாழில 
நுட்பதற்தக குறிப்ப்தாகும். (்காலடுபவல 
இவவி்டததிற்கு வந்திருந்்தநபாது பசம்பிலான 
வறையல ஒன்றையும் ்கணப்டடுத்தார.) 
மட்பாண்டங்்கள் பசயவதிலும் பித்தறைறய 
உருககுவதிலும், பேசவு, ்கல, மர 
நவறலப்பாடு்களிலும் ஆதிச்சேலலூர மக்கள் சிைந்து 

விைங்கினர. பேல மற்றும் பிை ்தானியங்்களின் 
உமியும் ்கணப்டடுக்கப்பட்்டது. இத்தானியங்்கள் 
அக்காலததில புழக்கததிற்கு வந்துவிட்்டற்த இது 
குறிககின்ைது. நபார்களிலும் விலங்கு்கறை பலி 
ப்காடுககும்நபாதும் பயன்படுத்தப்பட்்ட ்கருவி்களும் 
்கணப்டடுக்கப்பட்்டன. இது ஆதிச்சேலலூரில வாழந்்த 
மக்கள் நவ்த ம்தங்்கறைப் பின்பற்றியவர்கள் அலல 
என ்காலடுபவலறல எணண றவத்தது.
்பயம்பள்ளி

றபயம்பள்ளி, நவலூர மாவட்்டம் திருப்பததூர 
்தாலு்காறவச் நசரந்்த கிராமமாகும். 1960்களில 
இந்தியத ப்தாலலியல துறை பபருங்்கற்்காலதந்தாடு 
ப்தா்டரபுற்டய இவவி்டததில அ்கழவாயறவ ே்டததி 
்கருப்பு மற்றும் சி்கப்பு நிை மட்பாண்டங்்கறை 
பவளிக ப்காணரந்்தது. நமலும் இப்பகுதியில 
பபரும் எணணிகற்கயிலான ஈமத ்தாழி்களும் 
்கண்டறியப்பட்்டன. இப்பணபாட்டின் ்காலம் நரடிநயா 
்காரபன் பரிநசா்தறன மூலம் பபா.ஆ.மு 1000 என்று 
்கணிக்கப்பட்டுள்ைது.
சகாடுமணல்

ஈநராட்டிலிருந்து 40 கிநலாமீட்்டர ப்தாறலவில, 
்காவிரியாற்றின் கிறை ேதியான போயயல ஆற்றின் 
வ்ட்கறரயில அறமந்துள்ைது ப்காடுமணல. 
1980்களிலும் 1990்களிலும் ப்தா்டரந்து இங்கு 
அ்கழவாயவு்கள் நமற்ப்காள்ைப்பட்்டன. அணறம 
அ்கழவாயவு 2012இல ேற்டபபற்ைது. பழங்்கால 
மக்கள் வாழவி்டங்்களிலும், பபருங்்கற்்காலப் 
புற்த நமடு்களிலும் மட்பாண்டங்்கள், ஆயு்தங்்கள், 
்கருவி்கள், அணி்கலன்்கள், மணி்கள் 
குறிப்பா்க பமா்கஞச்தாநரா அ்கழவாயவில 
்கண்டறியப்பட்்டற்தப் நபான்ை பசம்மணிக்கற்்கள் 
ஆகியறவ அ்கழந்ப்தடுக்கப்பட்்டன. பசம்மணிக 
்கற்்கள் இப்பகுதிறயச் சாரந்்தறவ அலல என்ப்தால 
்தற்நபாது ப்காடுமணலில ்கணப்டடுக்கப்பட்டுள்ை 
பசம்மணிக்கற்்கள் நவறு பகுதி்களிலிருந்து இங்கு 
ப்காணடுவரப்பட்டிருக்கலாம்.

சங்்க நூலான பதிற்றுப்பததில நசர அரசனுககுச் 
பசாந்்தமான ப்காடுமணம் என்ை ஊர அங்கு 

்கற்திட்ற்ட (Dolmen) 
மள்ைச்சந்திரம்

்தமிழபிராமி எழுததுக்களு்டன் கூடிய 
ேடு்கல -புளிமான்ந்காம்றப

பேடுங்்கல ( Menhir) - 
குமரி்கலபாறையம், 

திருப்பூர
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கிற்டககும் விறல மதிப்புமிக்க ்கற்்களுக்கா்கப் 
பு்கழப்படுகிைது. சங்்க இலககியததில குறிப்பி்டப்படும் 
ப்காடுமணம் ்தான் இன்றைய ப்காடுமணல எனச் 
சில ப்தாலலியல அறிஞர்கள் ்கருதுகின்ைனர. 
இங்கு நராமானிய ோணயக குவியல்களும் 
்கணப்டடுக்கப்பட்டுள்ை்தால. நராமப் நபரரசிற்கு 
விறல மதிப்புமிக்க ்கற்்கறை ஏற்றுமதி பசய்த்தன் 
மூலம் இறவ இப்பகுதிறய வந்்தற்டந்திருக்கலாம் 
என்று ேம்பப்படுகிைது.

சிப்பி்கள், வறையல்கள், உறலக்கை எச்சங்்கள், 
சூறைச் சாம்பல, ்தமிழ பிராமி பபாறிப்பு்கறைக 
ப்காண்ட மட்பாண்டக குவியல்கள் நபான்ைறவ 
இங்கு அ்கழந்ப்தடுக்கப்பட்்ட ஏறனய பபாருள்்கைாகும். 
ஈமக குழி்கள், ஈமத ்தாழி்கள், ்கற்படுகற்கப் புற்தப்பு 
எனப் பலவற்கப்பட்்ட புற்தககும் முறை்கள் 
ப்காடுமணலில அ்கழந்ப்தடுக்கப்பட்டுள்ைன. 
இவற்நைாடு மட்பாண்டங்்களின் மீது 
பபாறிக்கப்பட்டிருககும் சில மனி்தர்களின் 
பபயர்கள் பலநவறு இனக குழுக்கறைச் நசரந்்த 
மக்கள் இங்கு வாழந்்தற்தச் சுட்டுகின்ைன. 
மட்பாண்டங்்களின் மீது பபாறிக்கப்பட்டிருககும் 
வணணக ்கறல்கள் மக்கறைக குறிததும் அவர்தம் 
ே்டவடிகற்க்கள் குறிததும் பல ்த்கவல்கறை 
்தருகின்ைன. ஒரு புற்தகுழி அருந்க ்காணப்படும் 
ேடு்கல பபருங்்கற்்காலதற்தச் நசரந்்த்தா்கக 
்கணிக்கப்பட்டுள்ைது. ப்காடுமணல அ்கழவாயவில 
கிற்டத்தறவ சங்்கத ப்தாற்க நூல்கள் ்காலதற்தச் 
நசரந்்தறவயாகும் (பபா.ஆ.மு. இரண்டாம் 
நூற்ைாணடு - பபா.ஆ. இரண்டாம் நூற்ைாணடு) என 
எ.சுப்பராயலு கூறுகிைார. 

 2.5   ஆரியர்களும் ரிக வேதகால 
சமூகமும்

இதுவறர ோம் பிற்்கால ஹரப்பா பணபாடு, 
பசம்புக்காலப் பணபாடு, ஓவியம் தீட்்டப்பட்்ட 
சாம்பலநிை மட்பாண்டப் பணபாடு ஆகியன 
குறிதது பாரதந்தாம். இனி நவ்தநூல்களிலிருந்து 
பபைப்பட்்ட சான்று்கள் குறிதது நோககுநவாம். 
பபாருட் பணபாடு்கறைப் பற்றி மட்டுநம 
ப்தரியப்படுததும் ப்தாலலியல இ்டங்்கறைப் 

நபாலலலாமல, நவ்தங்்கள், மக்களின் இனககுழு 
மற்றும் பணபாட்டு அற்டயாைங்்கறைப்பற்றி 
நபசுகின்ைன. நவ்தங்்களில ்காணப்படும் 
குறிப்பு்களின் ்காரணமா்க, ப்தா்டக்க்கால இந்திய 
வரலாற்றில, ஆரியர்கள் குறிதது எழும் விவா்தங்்கள் 
முககியததுவம் ப்காண்டறவயா்க ஆகியுள்ைன.
ஆரியர்கள்

ஐநராப்பியர்கள் இந்தியாவில ்காலனியாதிக்கம் 
பசலுத்தத ப்தா்டங்கிய பின்னநர இந்திய வரலாற்றை 
எழுதும் முயற்சி்கள் நமற்ப்காள்ைப்பட்்டன. 
அவர்கள் இந்தியாவின் வரலாறு, ப்தாலலியல, 
இலககியச் சான்று்கறையும், இந்திய மக்களின் 
வாயபமாழி மரபு்கறையும் ப்தாகுத்தனர. 
அப்நபாது ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா ்கண்டங்்கள் 
ஐநராப்பிய ஆட்சி அதி்காரததின் கீழ இருந்்தன. 
இக்கால்கட்்டததில்தான் ்காலனியச் சூழலில 
்காலனியாைர்கள் பயன்படுததிக ப்காள்வ்தற்்கா்க, 
‘ஆரியர‘ நபான்ை சில ்கருத்தாக்கங்்கள் 
உருவாக்கப்பட்்டன. இக்கால்கட்்டததில்தான் 
மக்கறை வற்கப்படுததுவ்தற்கும், பிரித்தறிவ்தற்கும் 
‘இனம்’ என்னும் ந்காட்பாடு பரவலாக்கப்பட்்டது. 
இவற்றில ஒரு சில ்கருததுக்கள் ்காலனிய்கால 
இனபவறிக ்கருததுக்கறை எதிபராலிப்ப்தா்க 
இருந்்தன. ‘ஆரியர ்கருததியல’ நீலநிைக 
்கண்கறையுற்டய பவள்றையின மக்கநைாடு 
இறணக்கப்பட்டு பின்னர ஐநராப்பியநராடு 
ப்தா்டரபுபடுத்தப்பட்்டது. இந்்த ஆரியக ந்காட்பாட்ற்ட 
ோஜி்கள் ்தங்்கள் அரசியல நோக்கங்்களுக்கா்கப் 
பயன்படுததிக ப்காண்டனர. இது இறுதியில 
மாபபரும் இனஅழிப்புககு இட்டுச் பசன்ைது. ஆரியர 
என்ை பசால இனதற்தக குறிக்கவிலறல எனவும், 
ஆனால இந்ந்தா-ஆரிய பமாழி்கறைப் பூரவி்கமா்கப் 
நபசுபவர்கறைநய குறிககிைது எனவும் 
அணறமக்கால ஆயவு்கள் நிறுவியுள்ைன.

பமாழியியல ஆயவாைர்கள் வரலாற்றுச் 
சான்று்களின் அடிப்பற்டயில பமாழிறய, 
அது எழு்தப்பட்்ட வடிவததிலும் வாயபமாழி 
வடிவததிலும் ஆயவு பசயகின்ைனர. 
பசாற்பிைப்பியல, வரலாறு, பமாழியியல, 
ஒப்பீட்டு பமாழியியல, இலககிய விமரசனம் 
ஆகியவற்றை அவர்கள் பயன்படுததுகின்ைனர.

ரிக நவ்தம் சமஸகிரு்த பமாழியில 
எழு்தப்பட்டிருந்்தாலும், முண்ொ மற்றும் 
திரொவி் ச�ொழிகளைச் நசரந்்த 300 பசாற்்கள் 
அதில அற்டயாைம் ்காணப்பட்டுள்ைன. இது 
முந்ற்தய்கால மக்களு்டனான பணபாட்டுக 
்கலப்பு்கறைக குறிககிைது.

்கற்பலற்கக ்கலலறை (Cist)-ப்காடுமணல

XI History_Lesson 2.indd   27 3/9/2020   7:01:30 PM



பண்டைய இந்தியா: செம்புக்ால, சபருங்ற்ால, இரும்புக்ால, வேத்ாலப் பணபாடு்ள்2 8

இந்ந்தா-ஐநராப்பிய பமாழி்கள் பற்றிய 
குறிப்பு்கள் இன்றைய ேவீன ஈராக பகுதியில 
்கண்டறியப்பட்்ட பபா.ஆ.மு. 2200ஆம் ஆணற்டச் 
நசரந்்த ஒரு ்கலபவட்டில ்காணப்படுகிைது. 
நவ்த்கால ்க்டவுள்்களின் பபயர்கறைப் நபாலுள்ை 
பபயர்கறைக குறிப்பிடும் அனத�ொலியொ 
கல்சவெட்டு (பபா.ஆ.மு. 1900-1700), ஈராகற்கச் 
நசரந்்த கொஸளெட் கல்சவெட்டு (பபா.ஆ.மு. 1600), 
சிரியாவின் மிட்்ொனி கல்சவெட்டுகள், த�ொகஜ் 
கல்சவெட்டுகள் (பபா.ஆ.மு.1400) ஆகியன இந்ந்தா-
ஐநராப்பிய பமாழி்களின் பபாது இயலபு்கறைப் 
பபற்றுள்ைன. அவவாைான ்கலபவட்டு்கள் 
இந்தியாவில கிற்டக்கவிலறல என்ப்தால, 
ஆரியர்கள் இந்தியாவில குடிநயறியவர்கநை என 
வலுவா்கக கூை இயலும்.

‘அஸவெொ’ என்னும் பசாலலும் நவறு பல 
பசாற்்களும், பல இந்ந்தா-ஐநராப்பிய பமாழி்களில 
பபாதுவான நவரச்பசாற்்கறைக ப்காணடுள்ைன. 
ரிக நவ்தததில ‘அஸவெொ’ (குதிளர) என்னும் பசால 
215 முறை இ்டம் பபற்றுள்ைது. அற்தப் நபாலநவ 
ரிஷ�ொ (கொளை) என்னும் பசால 170 முறை 
இ்டம்பபற்றுள்ைது. பவப்பமண்டல விலங்கு்கைான 
புலி, ்காண்டாமிரு்கம் ஆகியன ரிக நவ்தததில 
்காணப்ப்டவிலறல. நமலும் ரிக நவ்தததில ே்கரப்புை 
வாழகற்க முறை குறிதது எந்்தத ்த்டயமும் இலறல. 
ஹரப்பா பணபாட்டில குதிறர இருந்்த்தற்்கான 
சான்று்களிலறல. எனநவ ஆரியர்கறை 
ஹரப்பா பணபாட்ந்டாடு ப்தா்டரபு படுததுவது 
பபாருந்திப்நபாவ்தாயிலறல. பணற்டய்காலக 
குடிபபயரவு்கறைக ்கண்டறிய ்தற்நபாது மரபணு 

ஆரியர்கள் பழக்கப்படுத்தப்பட்்ட குதிறர்கள் 
பூட்டிய ந்தர்கறைப் பயன்படுததினார்கள் என்பது 
ரிக நவ்தததின் மூலம் உறுதியாகிைது. அவற்றின் 
சக்கரங்்கள் ஆரக்கால்கறைக ப்காணடிருந்்தன. 
ஆரியர்கள் விலறலயும் அம்றபயும் பயன்படுததினர. 
அவர்கள் நவைாணறம, ்காலேற்ட நமயத்தல 
ஆகிய ப்தாழில்கறைச் பசய்தனர. இைந்்தவர்கறைப் 
புற்தக்கவும் எரிக்கவும் பசய்தனர. இந்ந்தா-ஆரிய 
பமாழி்கறைப் நபசிய இவர்களிற்டநய நசாமபானம் 
அருந்தும் பழக்கமும், பேருப்றபப் புனி்தமா்க 
நிறனதது வழிபடுவதும் பரவலா்க இருந்துள்ைது.

இந்ந்தா-ஐநராப்பிய, இந்ந்தா-ஆரிய 
பமாழி்களின் பிைப்பி்டம் எது என்பது இன்ைைவும் 
விவா்தததிற்குரிய்தா்கநவ உள்ைது. ஆரியர்கள் 
மததிய ஆசியாவிலிருந்து குடிபபயரந்து 
இந்தியாவிற்கு வந்்தனர என்பது பல அறிஞர்களின் 
்கருத்தாகும். பலநவறு ்கால்கட்்டங்்களில ஆரியர்கள் 
அறலயறலயா்க இந்தியாவிற்கு வந்்தனர என்றும் 
ேம்பப்படுகிைது. இக்கருதுந்காளுககு ஆ்தரவா்கப் 
பல சான்று்கள் ்காணப்படுகின்ைன. ஆரியர்களின் 
பணபாட்டுக கூறு்கள் பரவியுள்ை கிழககு ஐநராப்பிய, 
மததிய ஆசியப்பகுதி்கள் புவியியல ரீதியில இந்தியா, 
நமற்கு ஆசியா மற்றும் ஐநராப்பியப் பகுதி்கநைாடு 
இறணந்துள்ைன. கிழககு ஐநராப்பா, மததிய 
ஆசியா, ்கருங்்க்டலுககு வ்டகந்கயுள்ை பகுதி்கநை 
அறிஞர்கைால ஒப்புகப்காள்ைப்பட்்ட ஆரியர்களின் 
்தாய்கமாகும். ‘�ொக்ட்ரியொ �ொர்ஜினொ ச�ொல்லியல் 
வெைொகம்’ ஆரியப் பணபாட்ந்டாடு பேருங்கிய 
ப்தா்டரபுற்டய்தாகும். இ்தனுற்டய ்காலம் பபா.ஆ.மு. 
1900 மு்தல பபா.ஆ.மு. 1500 ஆகும்.
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பசலவங்்களுக்கா்கவும் நபார்கள் பசயயப்பட்டுள்ைன. 
நபார்களின் மூலம் ப்காள்றையடிக்கப்பட்்ட 
பசலவங்்கள் பகிரந்து ப்காள்ைப்பட்்டன. ஆரியர்கள், 
ஆரியர அலலா்தவநராடு மட்டும் நபார புரியவிலறல; 
்தங்்களுககுள்ளும் நமாதிக ப்காண்டார்கள். ்தாங்்கள் 
நமற்ப்காண்ட நபார்களில ்தங்்களுககு ஆ்தரவா்கத 
ப்தயவங்்களின் அருைாசிறயயும் பபற்ைார்கள். 
வழிபாடு்களும் ச்டங்கு்களும் பலியிடு்தலும் ்தங்்களின் 
அன்ைா்ட வாழகற்கககுத ப்தயவங்்களின் ஆ்தரறவப் 
பபற்றுத்தருபமன அவர்கள் உறுதியா்க ேம்பினர. 
இந்திரன் ‘புரந�ரொ’ என்ைறழக்கப்பட்்டார. ‘புரந�ரொ’ 
என்ப்தன் பபாருள் குடியிருப்பு்கறை அழிப்பவன் 
என்ப்தாகும். அககுடியிருப்பு்கள் ஒருநவறை 
நவலி்கறைக ப்காண்ட்தா்க இருக்கலாம் அலலது 
திட்்டமிட்டு ்கட்்டப்பட்்ட ே்கரங்்கைா்க இருக்கலாம்.

பர்த, திரிசு ஆகியன அரசாட்சி பசய்த ஆரியக 
குலங்்கைாகும். வசிஷ்்ட முனிவர இவர்களுககு 
ஆ்தரவா்க இருந்்தார. பர்த குலததின் பபயறர 
ஒட்டிநய இந்தியப் பகுதி்களுககு ‘�ொர�வெர்ஷொ’ 
எனும் பபயர சூட்்டப்பட்்டது. பர்த குலமானது பதது 
்தறலவர்கைால எதிரக்கப்பட்்டது. அவர்களுள் 
ஐவர ஆரியர்கைாவர. மற்றுமுள்ை ஐவர ஆரியர 
அலலாந்தார. இவர்களிற்டநய ேற்டபபற்ை நபார 
‘�த்து அரெர்களின் த�ொர்’ என அறியப்படுகிைது. 
புருசினி ஆற்ைங்்கறரயில இப்நபார ேற்டபபற்ைது. 
புருசினி ஆறு இன்றைய ரவி ஆறு என அற்டயாைங் 
்காணப்பட்டுள்ைது. இப்நபாரில சு்தா என்பவன் பபற்ை 
பவற்றி பர்த குலததின் நமலாதிக்கததிற்கு வழி 
ந்காலியது. ந்தாற்்கடிக்கப்பட்்ட குழுக்களில ‘புரு’ வும் 
ஒன்ைாகும். புரு மற்றும் பர்த குலத்தவர ஒன்றிறணந்து 
குரு குலதற்தத ந்தாற்றுவித்தனர. பின்னாளில குரு 
குலத்தவர பாஞசாலர்கநைாடு இறணந்து நமறல 
்கங்ற்கச்சமபவளியில ்தங்்கள் ஆட்சிறய நிறுவினர. 
சமூகப் பிரிவுகள்

நவ்த்கால ஆரிய மக்கள் ஆரியர அலலா்த 
ஏறனய மக்களி்டமிருந்து ்தங்்கறை நமம்படுததிக 
்காட்டிகப்காண்டனர. நிைதற்தயும் வற்கறயயும் 
சுட்டிக்காட்டுவ்தற்்கா்க ஆரியர்கள் ‘வெர்்ண’ என்ை 
பசாலறலப் பயன்படுததினர. ரிக நவ்தம் ‘ஆரிய 
வெர்்ண’, ‘�ெ வெர்்ண’ என்று குறிப்பிடுகின்ைது. 
்தாசர்களும் ்தசயுக்களும் அடிறம்கைா்கக ்கரு்தப்பட்டு 
பிடிக்கப்பட்்டனர. பிற்்காலததில இவர்கள் சூததிரர 
என்று அறியப்பட்்டனர. சமூ்கததில நபார புரிபவர்கள், 
ம்த குருமார்கள், சா்தாரண மக்கள் என்னும் பிரிவு்கள் 
ந்தான்றின. ரிக நவ்த ்காலததின் ்கற்டப்பகுதியில 
சூததிரர என்நபார ்தனிவற்கப்பட்்ட பிரிவாயினர. 
பபாதுவா்க அடிறம முறை இருந்்தது. அடிறம்கள் 
ம்தகுருமார்களுககு பரிசா்க வழங்்கப்பட்்டனர. 
ஆனால கூலித ப்தாழிலாைர பற்றிய குறிப்பு்கள் 
ஏதும் ்காணப்ப்டவிலறல. அடிறம்கள் ம்த 

அறிவியலும் பயன்படுத்தப்படுகிைது. எம்.17 (M.17) 
எனப்படும் மரபணு (DNA) இந்ந்தா-ஐநராப்பிய 
பமாழி்கறைப் நபசுபவர்களி்டம் ்காணப்படுவ்தா்கக 
கூைப்படுகிைது.

 2.6  ரிக வேதகாலப் பணபாடு 
ரிகநவ்த சம்ஹிற்தநய பழறமயான 

நூலாகும். அது ப்தா்டக்க நவ்த ்காலதந்தாடு 
ப்தா்டரபுற்டய்தாகும். பல அறிஞர்கள் ப்தா்டக்க 
நவ்த்காலப்பணபாடு பபா.ஆ.மு. 1500ககும் 
பபா.ஆ.மு. 1000 ககும் இற்டப்பட்்ட ்காலதற்த 
நசரந்்தப்தனக ்கணககிடுகின்ைனர. இக்கால்கட்்ட 
அரசியல, சமூ்க, பபாருைா்தார வாழகற்கக கூறு்கள் 
ரிக நவ்தப் பா்டல்களில எதிபராலிககின்ைன.
புவியியல்

இந்தியத துறணக ்கண்டததில, ப்தா்டக்க 
நவ்த்கால ஆரியர்கள் கிழககு ஆப்்கானிஸ்தான், 
பாகிஸ்தான், பஞசாப், நமற்கு உததிர பிரந்தசததின் 
சில பகுதி்களில வாழந்்தனர. 
தாசர்களும் தசயுககளும்

ரிக நவ்தம் ஆரியர்கறைக குறிதது 
மட்டும் நபசவிலறல. இந்தியாவில ஆரியர்கள் 
எதிரப்காண்ட ஆரியர அலலா்த மக்கறைப் 
பற்றியும் நபசுகிைது. ரிகநவ்த்கால ஆரியர்கள் 
இந்தியாவுககு வந்்தநபாது ்தாசர்கள், ்தசயுக்கள் 
என்று ஆரியர்கைால அறழக்கப்பட்்ட மக்கநைாடு 
நமாதினர. பவவநவைான பணபாடு்கறைப் 
பின்பற்றும் ்கருப்பு நிைம் ப்காண்ட இம்மணணின் 
மக்களி்டமிருந்து ஆரியர்கள் ்தங்்கறை மி்கத 
ப்தளிவா்க நவறுபடுததிக ப்காண்டனர. 

நவறுபல மக்கள் குழுக்கறைப் பற்றிய 
குறிப்பு்களும் ரிகநவ்தததில உள்ைன. சிம்யு, கிக்க்டா 
எனப்பட்்டவரும் ்தசயுக்களு்டன் நசரக்கப்பட்்டனர. 
குலி்தாரா என்பவரின் ம்கனான சம்பரா என்பவர 90 
ந்காட்ற்ட்கள் அலலது குடியிருப்பு்களின் ்தறலவர 
எனக குறிப்பி்டப்பட்டுள்ைார. மற்பைாரு ்தறலவரான 
வெர்சின் பபரும் பற்டபயான்றிற்குத ்தறலவரா்க 
இருந்துள்ைார. ெம்�ரொ என்னும் ்தறலவன் �ர� 
குலத்ள�ச் சாரந்்த திதவெொ�ெொ என்பவரால 
ந்தாற்்கடிக்கப்பட்்ட்தா்க ரிகநவ்தம் குறிப்பிடுகிைது. 
அரசு மு்்றயும் அரசியல் வமாதல்களும்

அரசுமுறை என்னும் ந்காட்பாடு ரிகநவ்த 
்காலததில உருவாக்கம் பபற்ைது. ரிக நவ்தததில 
மக்களின் வாழவி்டங்்களும் நிலப்பகுதி்களும் ஜனா, 
விஷ், ்கணா, கிராம, குலா எனக குறிப்பி்டப்பட்டுள்ைன. 
ஆரியர்களின் பற்கவர்கறையும் அவர்கநைாடு 
ஆரியர்கள் நமற்ப்காண்ட நபார்கறையும் ரிகநவ்தம் 
கூறுகின்ைது. ்காலேற்ட்களுக்கா்கவும் ஏறனய 
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சமூ்கமா்க இருந்்த்தால ஆண குழந்ற்த்களுககுச் 
சமூ்கததில முககியததுவம் வழங்்கப்பட்்டது. 
ஆண குழந்ற்தயின் பிைப்பும், ்காலேற்ட்களின் 
பிைப்பும் பபரிதும் விரும்பப்பட்்டது. அக்காலச் சமூ்க 
அறமப்பு இராணுவத்தன்றம ப்காண்ட்தா்க 
இருந்்த்தால நபாரபுரிவ்தற்கும் நிலங்்களின் 
நமல ஆதிக்கம் பசலுததுவ்தற்கும் ஆண மக்கள் 
ந்தறவப்பட்டிருக்கலாம். பபண்கள் கிராமக 
கூட்்டங்்களில ்கலந்துப்காண்டனர. நவள்வி்களில 
பங்ப்கடுத்தனர. திருமணம் பசயதுப்காள்வது 
ேற்டமுறையில இருந்்தாலும் புரா்தன 
மணமுறை்களும் பின்பற்ைப்பட்்டன. பலறரக 
்கணவராய ப்காள்வது ேற்டமுறையில இருந்்த்தா்கத 
ப்தரிகிைது. மறு மணமும் பழக்கததில இருந்துள்ைது. 
பதினாறு-பதிநனழு வயதில திருமணம் 
ேற்டபபற்ை்தா்க அறிஞர்கள் ்கருதுகின்ைனர. 
வரலாற்று அறிஞர்கள் ்கருததுப்படி அப்நபாது 
குழந்ற்தத திருமணங்்கள் ேற்டபபற்ை்தா்கத 
ப்தரியவிலறல.
சபாரு்ளாதாரம் 
வே்ளாண்ம

ரிகநவ்த மக்களிற்டநய நவைாணறம 
வைரந்திருந்்தற்தத ப்தாலலியல சான்று்கள் 
சுட்டுகின்ைன. ்கலப்றபயின் ப்காழுமுறன ரிக 
நவ்தததில குறிப்பி்டப்பட்டுள்ைது. நவைாண 
நிலம் தஷேத்ரொ என்று அறியப்பட்டிருந்்தது. 
கிருஷி என்ை பசால உழறவக குறிப்ப்தாகும். 
லங்லா, சுரா ஆகிய பசாற்்கள் ்கலப்றபறயக 
குறிப்பனவாகும். சீத்தா என்ை பசால ்கலப்றபயின் 
ப்காழுமுறனறயக குறிப்ப்தாகும். எருது்கறைக 
ப்காணடும் சக்கரங்்களின் துறணநயாடும் 
கிணறு்களிலிருந்து நீர இறைதது நவைாணறம 
பசயயப்பட்டிருக்கலாம். பலநவறு பருவ 
்காலங்்கறையும் விற்தத்தல, அறுவற்ட பசய்தல, 
ப்தர நீககு்தல ஆகியன குறிததும் அவர்கள் 
அறிந்திருந்்தனர. அவர்கள் பாரலிறயயும் (யவம்) 
ந்காதுறமறயயும் (ந்காதுமா) பயிரிட்்டார்கள். 
கால்�்டை ே்ளர்ப்பு

ஆரியர்கள் நவைாணறம பசய்தநபாதிலும் 
்காலேற்ட வைரப்றபயும் பபாருைா்தாரததிற்்காய 
நமற்ப்காண்டனர. ்காலேற்ட்கள் பசாத்தா்கக 
்கரு்தப்பட்்டன. ரிக நவ்தததில நபார்கறைக குறிக்கப் 
பயன்பட்்ட பசாலலான கொவிஸதி என்னும் பசாலலின் 
பபாருள் பசுக்கறைத ந்தடுவ்தாகும். ்தற்்காலததில 
மருவி பற்கககுழு என பபாருள்படும் பசால 
‘ந்காஷ்டி‘ ஆகும். ம்தகுருமார்களுககுப் பபரும்பாலும் 
பசுக்கறையும் பபண அடிறம்கறையுநம 
ேன்ப்காற்டயா்க வழங்கினார்கள். நிலங்்கள் 
ப்காற்டயா்க வழங்்கப்ப்டா்தது நமயச்சல 

குருமார்களுககுப் பரிசா்க வழங்்கப்பட்்டனர. 
குதிறர்கைால இழுக்கப்பட்்ட ந்தர்கறையும், 
பவண்கலத்தாலான சில பபாருள்்கறையும் 
சமூ்கததில சிலர மட்டுநம பபற்றிருந்்தது சமூ்கததில 
ஏற்ை்தாழவு்கள் ந்தான்றியற்த உணரததுகிைது. 
ப்தா்டக்க ்காலததில சமூ்கம் சமததுவத ்தன்றம 
ப்காண்ட்தா்கநவ இருந்துள்ைது. சமூ்க நவறுபாடு்கள் 
பிற்்காலததில ந்தான்றியுள்ைன. ரிக நவ்தததிலுள்ை 
‘புருஷசுக்தம்’ என்னும் பகுதியில கூைப்பட்டுள்ைவாறு 
பல வரணங்்கள் இவவாறு ந்தான்றியுள்ைன. புருஷ 
பலியி்டப்பட்்டநபாது அவனுற்டய வாயிலிருந்து 
ந்தான்றியவர்கள் பிராமணர்கள், இரணடு 
ற்க்களிலிருந்து ந்தான்றியவர்கள் சததிரியர்கள், 
ப்தாற்ட்களிலிருந்து பிைந்்தவர்கள் றவசியர்கள், 
்கால்களிலிருந்து ந்தான்றியவர்கள் சூததிரர்கள் 
என்று கூறுகிைது. இந்்தச் சமூ்க நவறுபாடு்கள் ப்தா்டக்க 
நவ்த்காலததின் ்கற்டசிப்பகுதியில ந்தான்றியிருக்க 
நவணடும் என ்கரு்தப்படுகிைது. நமலும் ப்தாழில 
அடிப்பற்டயில நபார புரிநவார, ம்த குருமார்கள், 
்காலேற்ட வைரப்நபார, நவைாணறம பசயநவார, 
சிற்க அலங்்காரம் பசயநவார நபான்நைாரும் 
குறிப்பி்டப்படுகின்ைனர. பானி்கள் என்நபார மாடு்கள் 
பூட்்டப்பட்்ட வணடி்களில சரககு்கறை ஏற்றிகப்காணடு 
பலநவறு இ்டங்்களுககுச் பசன்று வணி்கம் 
பசய்தவர்கள் ஆவர. சில பா்டல்களில பானி்கள் 
பற்கவர்கைா்கப் பாரக்கப்பட்்ட்தா்க கூைப்படுகிைது.
இைககுழுககளும் குடும்பஙகளும்

இரத்த உைவின் அடிப்பற்டயிநலநய 
ரிகநவ்த சமூ்கம் ்கட்்டறமக்கப்பட்டிருந்்தது. மக்கள் 
குறிப்பிட்்ட குலங்்கநைாடு இனங்்காணப்பட்்டனர. 
குலங்்கள் ஒன்றிறணந்து ‘ஜனா’ எனும் சமூ்கம் 
ஆனது. ஜனா என்ை பசாலலுககு பழங்குடி, சமூ்கம் 
எனப் பபாருள். ரிக நவ்தததில ‘ஜனா’ என்னும் 
பசால 21 முறை இ்டம் பபற்றுள்ைது. ஆனால 
ஜனப்தா என்னும் பசால ஒருமுறைகூ்ட இ்டம் 
பபைவிலறல. சா்தாரண மக்கறைக குறிப்பி்டக 
கூடிய ‘விஷ்’ என்னும் பசால 170 முறை இ்டம் 
பபற்றுள்ைது. இவர்கள் கிராமங்்களில வாழந்்தனர. 
‘கிருஹா’ எனும் பசாலலுககு குடும்பம் என்று 
பபாருள். ஒரு இனககுழுவினுள் குடும்பநம 
முககியமான சமூ்க அல்காகும். குடும்பததிற்குத 
்தறலறமநயற்ைவன் ‘கிரு்கபதி’ ஆவான். அவன் 
மறனவி ‘் பததினி’ ஆவாள். இக்காலததில 
குடும்பம் என்பது ஒருநவறை கூட்டுககுடும்பமா்க 
இருந்திருக்கலாம்.
சபணகள்

பபண்கள் சமூ்கததில மரியாற்தககுரிய 
இ்டதற்த வகித்தனர என்ை நபாதிலும், அற்தப் 
பபாதுறமப்படுத்த முடியாது. சமூ்கம் ்தந்ற்தவழிச் 
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உள்ைன. 100 துடுப்பு்கைால ஓட்்டப்பட்்ட ப்டகு்களும் 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்ைன. 
அரசுமு்்றயும் நிர்ோகமும்

ரிகநவ்த ்கால அரசுமுறை என்பது இனககுழு 
சமூ்கததின் அரசியநல ஆகும். இனககுழுவின் 
்தறலவநர அறனதது ே்டவடிகற்க்களின் 
றமயமா்க இருந்துள்ைார. அவநர அரசியல 
்தறலறமயா்க இருந்்தார. அவர ராஜன் (அரசன்) 
என்ைறழக்கப்பட்்டார. அரசர்கள் பல தூண்கறைக 
ப்காண்ட அரணமறன்களில வாழந்்தனர. அவர்கள் 
ம்த குருமார்களுககுக ்காலேற்ட்கறையும் 
ந்தர்கறையும் ்தங்்க அணி்கலன்்கறையும் 
பரிசா்க வழங்கினர. ராஜன் ஒரு பாரம்பரியத 
்தறலவனாவார. ஒருநவறை அவர சமிதி என்ை 
சறபயினாலும் ந்தரந்ப்தடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். 
அரசருற்டய மி்க முககியப் பணி இனககுழுறவக 
்காப்ப்தாகும். அவர பசாததுக்கறைப் பாது்காத்தார, 
எதிரி்கநைாடு நபாரிட்்டார, மக்களுக்கா்கக ்க்டவுளி்டம் 
பிராத்தறன பசய்தார. நிலப் பரப்பின் மீதும் மக்களின் 
மீதும் அவருககு அதி்காரமிருந்்தது. 

நவ்த சமூ்கம் இராணுவ இயலறபக 
ப்காணடிருந்்தது. வில அம்பு்களும், ந்கா்டரி, ஈட்டி, வாள் 
ஆகியறவநய முககியப் நபாரக ்கருவி்கைாயிருந்்தன. 
நபார்களின்நபாது சூறையாடிய பசலவமும் 
எதிரி்களி்டமிருந்து பபற்ை ்கப்பமும் அரசனால 
மற்ைவர்களுககுப் பகிரந்்தளிக்கப்பட்்டதின் மூலம் 
மறுவிநிநயா்கம் ே்டந்்தது. ்தாசர்களும் அடிறம்களும் 
பரிசுப் பபாருள்்கைா்கக ப்காடுக்கப்பட்்ட்தா்கக 
குறிப்பு்கள் உள்ைன. புருக்களின் அரசர திரெ�ஸயு 
50 பபண்கறைப் பரிசா்கக ப்காடுததுள்ைார. 
இனககுழுத ்தறலவர்கள் ‘ந்காபா’ என்றும் ‘ந்காபதி’ 
என்றும் அறழக்கப்பட்டுள்ைனர. அவற்றின் பபாருள் 
்காலேற்ட்களின் ்தறலவர என்ப்தாகும்.

ரிக நவ்தததில ெ�ொ, ெமிதி, வி��ொ, 
க்ணொ என்ைறழக்கப்பட்்ட அறமப்பு்கள் 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்ைன. ‘சபா‘ என்பது வயதில மூதந்தார 
அலலது பசலவர்கள் பங்ந்கற்ை அறமப்பாகும். ‘சமிதி‘ 
என்பது மக்கள் கூடும் இ்டமாகும். வி்த்தா என்பது 
இனககுழுக்களின் அறமப்பாகும். இராணுவம் மற்றும் 
ம்தம் சாரந்்த பணி்கறை இறவ நமற்ப்காண்டன. 
சபா மற்றும் 'வி்த்தா'க்களில பபண்கள் பங்ந்கற்ைனர. 
அரசர்கள் ்தங்்களுற்டய பசயலபாடு்களுககு சமிதி, 
சபா ஆகிய அறமப்பு்களின் ஆ்தரறவ ோடினர. 
இத்தற்கய அறமப்பு்களின் உணறமயான 
இயலபு்கள், அறவ நமற்ப்காண்ட பணி்கள் குறிததுக 
்கருதது நவறுபாடு்கள் நிலவுகின்ைன. நவ்த்கால 
சமு்தா யதற்தப் பற்றிய ேம்முற்டய புரி்தலானது 
பபருமைவிற்கு, இது நபான்ை பல பசாற்்களுககு 
அக்காலததில ்தரப்படும் விைக்கங்்கறைச் சாரந்ந்த 

பபாருைா்தாரததின் முககியததுவதற்த 
உணரததுகிைது. நிலதற்தப் பபாருத்தமட்டிலும் 
்தனியுற்டறம என்பது இருக்கவிலறல. 
்கவி்ைத்சதாழில்

மரநவறல பசயநவார, ந்தர்கறைச் பசயநவார, 
துணி பேயநவார, ந்தால நவறல பசயநவார 
ஆகிநயாறர ரிகநவ்தம் குறிப்பிடுகின்ைது. 
இக்காலததில ஏற்பட்்ட முககியமான வைரச்சி்களில 
ஒன்று பசம்பு உநலா்கவியலாகும். ரிக நவ்தததில 
இ்டம்பபறும் அயஸ என்னும் பசால பசம்றபயும் 
பவண்கலதற்தயும் குறிககும். இரும்றபப் பற்றிய 
குறிப்பு்கள் ஏதும் ரிக நவ்தததில ்காணப்ப்டவிலறல. 
உநலா்க நவறல பசயநவாறரக குறிககும் கர்�ரொ 
என்னும் பசால ரிக நவ்தததில குறிப்பி்டப்பட்டுள்ைது. 
அற்தப்நபாலநவ நூளலக் குறிககும் ஸரி என்னும் 
பசாலலும், �ரதவெளல பசயநவாறரக குறிககும் 
�ச்ென் என்ை பசாலலும் இ்டம் பபற்றுள்ைன. ்கம்பளி 
ஆற்ட்கள் பேயயப்பட்்ட்தற்்கான குறிப்பு்களும் இ்டம் 
பபற்றுள்ைன. குளிர ்காலததிற்கு அறவ நிச்சயம் 
ந்தறவப்பட்டிருககும். சில ப்தாழில்கள் சிைப்பு 
நிபுணததுவம் ப்காண்டவர்கறைக ப்காணடு 
முழுநேரப் பணியா்க பசயயப்பட்்டது.
ேணிகம் , பரிமாற்றம், மறு விநிவயாகம்

ப்தா்டக்க நவ்த்காலததில வணி்கர்கள் 
இருந்்தநபாதிலும் வணி்க ே்டவடிகற்க்கள் 
அதி்கமா்க இலறல. �ொனி என்நபார வணி்கர்கள் 
எனக குறிப்பி்டப்படுகின்ைனர. பான் என்ை 
பசாலலுககு பண்டமாற்று என்று பபாருைாகும். 
அவர்கள் ஒருநவறை வணி்கர்கைா்க 
இருந்திருக்கலாம். நிஷகொ என்பது ்தங்்க அலலது 
பவள்ளி அணி்கலனாகும். இது பண்டமாற்றுப் 
பபாருைா்கப் பயன்படுத்தப்பட்்டது. பண்டமாற்நை 
பரிவரத்தறனக்கான வழியாகும். ஒரு ம்தகுரு 
்தான் ே்டததிக ப்காடுத்த நவள்விக்கா்க 100 
குதிறர்கறையும் 100 நிஷ்்காக்கறையும் 
பபற்றுள்ைார. மற்ைவர்களுககு வழங்்கப்பட்்ட 
்தானங்்களும் ்தட்சிறண்களும் பசலவதற்த 
மறுவிநிநயா்கம் பசயவ்தற்்கான வழி்கைாகும். 
்தகசிணா என்பது குறிப்பிட்்ட நசறவக்கா்க 
வழங்்கப்பட்்ட ்கட்்டணமாகும். அதுநவ பசலவ 
விநிநயா்கததிற்்கான வழியுமாகும். பசுக்கறை 
விநிநயா்கம் பசய்தது நமயச்சல ப்தாழில பரவுவ்தற்கும் 
பபாருைா்தார உற்பததி பபருகுவ்தற்கும் உ்தவியது. 
வபாககுேரத்து

நபாககுவரததிற்குக குதிறர்கநை பபரிதும் 
பயன்படுத்தப்பட்்டன. மாட்டு வணடி்களும் குதிறர 
பூட்டிய ந்தர்களும் பயன்படுத்தப்பட்்டன. ்க்டல 
(சமுதரா), ப்டகு்கள் (ோவ) குறித்த குறிப்பு்கள் 
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அன்ைா்ட வாழவில எதிரப்காள்ைப்படும் 
பிரச்சறன்கள் இ்டரப்பாடு்கள் ஆகியவற்றுககுத 
தீரவா்க ச்டங்கு்கள் நமற்ப்காள்ைப்பட்்டன. இ்தனால 
சமூ்கததில ம்தகுருமார்கள் முககியப் பங்கு வகித்தனர. 
சமூகத்தின் சி்றப்பியல்புகள்

ப்தா்டக்க நவ்த ்காலததில குலங்்களும் 
இனககுழுக்களும் சமூ்கதற்தக ்கட்்டறமத்தன. 
அரசர ஒருசில அதி்காரங்்கறைநய பபற்றிருந்்தார. 
நிலப்பகுதி்கறைக ்கட்டுப்படுததுவ்தற்்கா்க 
ஆரியப் பழங்குடி்களும் ஆரியர அலலா்த 
பழங்குடி இனககுழுக்களும் நபார்களில 
ஈடுபட்்டனர. வரணக ந்காட்பாடும் ஆரியர்களின் 
அற்டயாைப் பபருமி்தங்்களும் இருந்்தநபாதிலும் 
பபாதுவா்கச் சமூ்கததில பாகுபாடு்கள் ஆழமா்க 
நவரூன்ைவிலறல. ்காலேற்ட நமயச்சல 
வாழகற்கமுறை முககிய இ்டதற்தப் பபற்றிருந்்தது. 
்காலேற்ட்கறை றமயப்படுததிய நமா்தல்கள் 
அன்ைா்டம் ே்டந்்தன. ்காலேற்ட வைரப்பு, நமயப்பு 
ஆகியவற்றுககு அடுத்த நிறலயில நவைாணறம 
முககிய இ்டம் வகித்தது. உநலா்கததினாலான 
பபாருள்்களும், மரததினாலான பபாருள்்களும் 
மட்பாண்டங்்களும், துணி்களும், இன்னும் 
பல பபாருள்்களும் உற்பததி பசயயபட்்டற்தத 
ப்தாலலியல ஆயவு உணரததுகின்ைது. 

 2.7  பிறகால வேதப் பணபாடு
பிற்்கால நவ்தப்பணபாட்டின் ்காலம் பபா.ஆ.மு. 

1000 மு்தல பபா.ஆ.மு. 700-600 வறர ஆகும். 
இரும்புக ்காலதற்தச் நசரந்்த வணணம் தீட்டிய 
சாம்பலநிை மட்பாண்டப் பணபாடு பிற்்கால நவ்தப் 
பணபாட்ந்டாடு ப்தா்டரபுற்டய்தாகும். இ்தறன 
அ்கழவாயவு ேற்டபபற்ை இ்டங்்களில கிற்டத்த 
சான்று்கறைக ப்காணடு ப்தாலலியல அறிஞர்கள் 
்கண்டறிந்துள்ைனர. இக்காலம் அரசியல, சமூ்கம், 
பபாருைா்தாரம் ஆகிய துறை்களின் ்கலப்பிறனயும் 
வைரச்சியிறனயும் எதிர ப்காண்டது. 
பிறகால வேத நூல்கள்

பிற்்கால நவ்த நூல்கள் ரிகநவ்த 
சம்ஹிற்த்களுககுப் பின்னர இயற்ைப்பட்்டனவாகும். 
ரிக நவ்தததிற்குப் பின்னநர யஜூர, சாம, அ்தரவ 
நவ்தங்்கள் இயற்ைப்பட்்டன.
ஆரியர்களின் கிழககு வ�ாககிய பரேல்

பின்நவ்த்காலததில, ஆரியர்கள் பஞசாபிலிருந்து 
நமற்கு உததிரப்பிரந்தசததின் ்கங்ற்க-யமுறன 
சமபவளிறய நோககித ்தமது வாழவி்டங்்கறை 
விரிவுபடுததினர. பணற்டய இந்தியாவின் வரலாறு, 
பணபாடு்களின் பரவல்கைாலும் பரிமாற்ைங்்கைாலும், 
பல குழுவினரககிற்டநய, நிலப்பகுதி்களுக்கா்கவும் 

அறமந்துள்ைது. சில சமயங்்களில உணறமயான 
பபாருறை மீட்டுருவாக்கம் பசயவது ்கடினமா்க 
உள்ைது.

ம்தகுருமார்கள் அரசருககு அறிவுறர 
வழங்கினர. நவ்த்கால ம்த குருக்கள் அரசருககு 
ஆநலாசறன வழங்கி, ஊக்கப்படுததி, பு்கழந்து 
அரசர்களின் பசலவாகற்கப் பபற்ைனர. இ்தற்்கா்க 
அவர்களுககுப் பரிசு்கள் வழங்்கப்பட்்டன. நசனானி 
என்பவர பற்டத ்தறலவராவார. வரிவசூல பசயயும் 
அதி்காரி்கறைப் பற்றிய சான்று்கள் இலறல. 
ஒரு நவறை மக்கள் ்தாமா்கநவ அரசனுககு 
வரி வழங்கியிருக்கலாம். அது ‘பலி’ எனப்பட்்டது. 
சில அறிஞர்கள் பலி என்பது ்கட்்டாயப்படுததி 
பபைப்பட்்ட வரிநய; ்தன்னாரவததின் அடிப்பற்டயில 
வழங்்கப்பட்்ட்தலல என்கிைார்கள். நீதி நிரவா்கம் 
குறிததுக குறிப்பு்கள் ஏதுமிலறல. நிலப்பரப்றபக 
்கட்டுப்படுததிய அதி்காரி விரொஜ�தி எனப்பட்்டார. 
பற்டககுழுக்களின் ்தறலவர்கைான கிராமணி 
என்பவர்களுககு விராஜபதி உ்தவி பசயவார. 
கிராமங்்களின் ்தறலவர கிராமணிநய ஆவார. 
வேதகால மதமும் சடைஙகுகளும்

நவ்த்காலச் சமூ்கததில ம்தமும் ச்டங்கு்களும் 
முககிய இ்டம் வகித்தன. ரிகநவ்தததில ்கால 
இயற்ற்க சகதி்கைான சூரியன், சந்திரன், ஆறு்கள், 
மறல்கள், மறழ ஆகியன ப்தயவீ்கமானறவயா்கக 
ப்காள்ைப்பட்்டன. அவர்களின் ம்தம் இயற்ற்கத 
்தன்றமயும் பல ்க்டவுள்வழிபாடும் ப்காண்டது. 
இந்திரநன மி்க முககியக ்க்டவுைாவார. அவர 
‘புரந்்தரா’ என்ைறழக்கப்பட்்டார. பேருப்பு என்பது 
்க்டவுளுககும் மக்களுககும் இற்டயிலான தூதுவன் 
எனக ்கரு்தப்பட்்டது. இருறை அ்கற்றும் ்க்டவுள் 
சூரியன். ‘உஷா’ எனும் பபண்க்டவுள் விடியலின் 
்க்டவுைாவார. அதிதி, பிரிதவி, சினிவளி ஆகிநயார 
ஏறனய ்க்டவுள்்கைாவர. 

நீரக்க்டவுள் ‘வருணா’ அடுத்த முககிய 
இ்டதற்த வகிககிைார. இயற்ற்கயின் விதி்கறை 
உயரததிப்பிடிப்பவர இவநர. ்தாவரங்்களின் 
்க்டவுள் ‘நசாமா’. அவற்றிலிருந்து பபைப்படும் 
பானம் அவர பபயரிநலநய அறழக்கப்பட்்டது. 
நசாமபானம் அருந்துவது ச்டங்கு்களின் ஒரு 
பகுதியா்க குறிப்பி்டப்படுகிைது. நபாற்த ்தரும் 
நசாமபானம் ்தயாரிக்கப்படும் முறை்கறை 
விைககும் பல பா்டல்கள் ரிக நவ்தததில உள்ைன. 
‘மாருத‘ வலிறமயின் ்க்டவுள் ஆவார. நவறு சில 
்க்டவுைர்கறைப் பற்றியும் கூைப்பட்டுள்ைது. ஆனால 
அறவ முன்னர குறிப்பி்டப்பட்டுள்ை ்க்டவுைர்கறைப் 
நபால முககியக ்க்டவுள்்கள் அலலர. ‘ருதரா’ அலலது 
‘சிவன்’ குறிததும் சில குறிப்பு்கள் ்காணப்படுகின்ைன.
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பிறகால வேதப்பணபாடும் இரும்பும்
இக்காலததில ்கருவி்கள் பசயவ்தற்்கா்கப் 

பயன்படுத்தப்பட்்ட மற்பைாரு முககிய உநலா்கம் 
இரும்பாகும். இது ‘சியாமா-அயஸ’ அலலது ‘கிருஷ் 
அயஸ’ என்ைறழக்கப்பட்்டது. ்கருப்பு உநலா்கம் 
என்பது இ்தன் பபாருள். ்கங்ற்கச் சமபவளிப் 
பகுதி்களிலிருந்்த ்காடு்கள் அழிக்கப்பட்டு நவைாண 
நிலங்்கைா்க மாற்ைப்பட்்டதில இரும்பு முககியப் பங்கு 
வகித்தது. நவ்த்காலததின் இறுதியில இரும்றபப் 
பற்றிய அறிவு கிழககு உததிரபிரந்தசததிலும் 
விந்த்கததிலும் பரவியது. இரும்பானது பபா.ஆ.மு. 
700 வாககில அறிமு்கமான்தா்கக ்கரு்தப்படுகிைது. 
ஆனால, அணறமக்கால ஆயவு்கள் பபா.ஆ.மு. 
1200 வாககிநலநய இரும்பு அறிமு்கமாயிற்று என்று 
கூறுகின்ைன. ப்தா்டக்க்கால ஆயவு்கள் ்கங்ற்கப் 
பகுதியின் ்காடு்கள் திருத்தப்பட்்டதில இரும்பின் 
பங்கிற்கு அதி்க அழுத்தம் ப்காடுத்தன. ஆனால 
்தற்நபாற்தய ஆயவு்கள் அது மட்டுநம ்காரணமா்க 
இருக்க முடியாது; நவறு ்காரணங்்களும் உணப்டன 
வாதிடுகின்ைன. 
குடிவயற்றஙகளும் நிலப்பகுதிகளும்

நவைாணறம தீவிரமற்டந்்த பின்னர பின் 
நவ்த்கால மக்கள் ஓரி்டததில நிறலயா்கக குடிநயறி 
வாழத துவங்கியநபாது எலறல்கள் வறரயறை 
பசயயப்பட்்ட நிலப்பகுதி்கள் உருவாயின. ‘ஜனப்தம்’ 
என்னும் ‘நிலதற்தக குறிககும்’ பசால பபா.ஆ.மு. 
800ஐச் நசரந்்த பிராமணததில ்காணப்படுகிைது. வ்ட 
இந்தியப்குதியில சுமார 1000 இ்டங்்களில ஓவியம் 
தீட்டிய சாம்பலநிை பாண்டப் பணபாட்டுச் சின்னங்்கள் 
கிற்டககின்ைன. இது நமறல ்கங்ற்கச் சமபவளியில 
புதிய குடிநயற்ைங்்கள் உருவாகி மக்கள் ப்தாற்கப் 
பபருக்கம் ஏற்பட்்டற்த பமயப்பிககிைது. மக்கள் சு்டா்த 
்களிமண ்கற்்கைால ்கட்டிய வீடு்களிநலா அலலது 
மரத்தட்டி்கறையும் ்களிமண சாந்ற்தயும் ப்காணடு 
்கட்டிய வீடு்களிநலா வாழந்்தனர. நவ்த்காலததின் 
பிற்பகுதியில்தான் ே்கரங்்கள் உருவாகி இருக்க 
நவணடும். பின் நவ்த்காலம் தீவிரப் பணபாட்டு 
ஊ்டாட்்டங்்கள் ேற்டபபற்ை ்காலமாகும். பிற்்கால 
நவ்தநூல்களில ‘ே்கர‘ என்ை பசால இ்டம் பபறுகிைது. 
அது வணி்கர்கள் ்தங்கியிருந்்த இ்டங்்கறைக 
குறிப்பனவா்கநவ உள்ைன. இருந்்தநபாதிலும் 
நவ்த்காலததின் இறுதிப் பகுதியில்தான் பபரிய 
ே்கரங்்கள் உருவாயின. ஹஸதினாபுரம், ந்காசாம்பி 
ஆகியறவ ே்கரங்்களின் முன் மாதிரி்கைா்க 
(ே்கரங்்கறைப் நபான்ை) ்கரு்தப்பட்்டன. இக்காலப் 
பபாருணறமப் பணபா்டானது பலவற்கத 
்தன்றம்கள் ப்காண்ட்தா்கவும் முந்ற்தய நவ்த்கால 
பபாருள்்கறைக ்காட்டிலும் நேரததியா்கவும் மாறியது. 
உற்பததியில உபரி இருந்்தது எனவும் இனககுழுத 

பசலவ ஆ்தாரங்்களுக்கா்கவும் ேற்டபபற்ை 
நபார்கைாலும் சுட்்டப்படுகின்ைன. ஆரியர்கள் ்கங்ற்க 
ேதியின் கிழககுப் பகுதி்களுககுக குடிபபயரந்்த 
நிறலயில, இந்ந்தா-ஈரானியர்கள் ஈரானிலிருந்து 
குடிபபயரந்து பஞசாபில குடிநயறினர. சிந்து 
்கங்ற்க ேதி்களுககு இற்டப்பட்்ட நமறல ்கங்ற்கச் 
சமபவளிநய குரு மற்றும் பாஞசாலர்களின் 
பகுதி்கைா்க இருந்்தப்தனப் பிற்்கால நவ்தநூல்கள் 
கூறுகின்ைன. ரிகநவ்தததில ஆரியர்களின் ப்தற்கு 
எலறல எனக குறிக்கப்படும் பகுதி்கள் அயதநரய 
பிராமணததில (சம்ஹிற்த்கள் பற்றிய விைக்கங்்கள்) 
பட்டியலி்டப்பட்டு ஆரியர்களின் மததியப் பகுதி 
எனக கூைப்பட்டுள்ைது. இது பின் நவ்த்காலததில 
ஆரியர்கள் ்கங்ற்கச் சமபவளியில குடிநயறியற்த 
உறுதி பசயகின்ைது. ஆரிய மக்கள் ப்தாற்கப் 
பபருக்கம் புதிய, அதி்கம் ஆககிரமிக்கப்ப்டா்த 
பகுதி்கறைக ற்கப்பற்றும் நோக்கம், நீர மற்றும் 
நிலங்்களுக்கான ந்தறவ ஆகியவற்ைால இந்்த இ்டப் 
பபயரவு தூண்டப்பட்டிருக்கலாம்.

குரு, பாஞசாலர, வாஸ்கர்கள், உசிேரர்கள் 
ஆகிநயார இக்காலதற்தச் நசரந்்த இனககுழுக்கள் 
ஆவர. பிற்்கால நவ்த நூல்களில சரஸவதி, திரிஸ்தவதி 
ஆகிய ேதி்களின் பபயர்களும் இ்டம் பபற்றுள்ைன. 
பபா.ஆ.மு. 1000 வாககில நவ்த்கால ஆரியர்கள் 
கிழககு உததிரப்பிரந்தசததிலுள்ை ந்காசலம், வ்டககு 
பீ்காரில உள்ை விந்தஹா ஆகிய பகுதி்கறை 
நோககி ே்கரந்்தனர. அப்பகுதி்களில இந்்த ஆரியர்கள் 
பசம்புக்காலப் பணபாட்ற்டப் பின்பற்றி வரும் 
அப்பகுதிவாழ மக்கறை எதிரப்காள்ை நேரந்்தது. நமல 
்கங்ற்கச் சமபவளியில்தான் நவ்தங்்கள் முண்டா 
பமாழி பசாற்்கறைப் பபற்ைன. ்கங்ற்கச் சமபவளிப் 
பகுதி்களில முண்டா பமாழியின மக்கள் வாழந்்தற்த 
இது உணரததுகின்ைது. இக்காலததில ந்காசலமும் 
விந்தஹமும் ஆரியர்களின் கிழககு எலறலப் 
பகுதி்கைா்க இருந்்தன. நவ்த ்காலததின் இறுதியில 
ந்காசலமும் விந்தஹமும் ஆரிய மயமாயின. 
அவற்றுககும் அப்பால கிழகந்கயிருந்்த பகுதி்கள் 
அந்நிய ந்தசங்்கைா்கநவ ்கரு்தப்பட்்டன. அ்தரவ 
நவ்தததில அங்்க, ம்க்த (பி்கார) ோடு்கறைச் நசரந்்த 
மக்கள் எதிரி்கைா்கநவ பாரக்கப்பட்்டனர. இற்தப் 
நபாலநவ அயதநரய பிராமணததில வங்்காைதற்தச் 
நசரந்்த புந்தராக்களும் ஆந்திரர்களும் ஆரிய 
அற்டயாைங்்களுககு அப்பாற்பட்்டவர்கைா்கநவ 
்கரு்தப்பட்டுள்ைனர. இப்பகுதி்கள் ஆரியப் 
பணபாட்டின் பசலவாககிற்கு உள்ைா்கவிலறல 
என்பற்த இ்தன்மூலம் அறியலாம். ஆரிய மயமா்தல 
என்பது வ்டநமற்கிலிருந்து படிப்படியா்கத 
ப்தன்கிழககு நோககி முககியமா்க ்கங்ற்க 
சமபவளியில பரவியது என்பது புலப்படுகிைது.
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வசூலா்கநவா இருந்்தது. ்தன்னாரவ அடிப்பற்டயில 
ப்காடுக்கப்பட்்டது ்காலப்நபாககில ்கப்பமா்க மாறியது 
நபாலும். ம்காபார்தம் அதி்காரப் நபாட்டி்கறையும் 
ோடு்கறைக ற்கப்பற்ை ே்டந்்த நபார்கறையும் 
சித்தரிககிைது. இராமாயணமும் ஆரியர்களின் 
விரிவாக்கதற்தயும் ்காடு்களில வாழந்்த மக்கநைாடு 
ஏற்பட்்ட நமா்தல்கறையும் விவரிககிைது. 

ோடு்களின் உருவாக்கமும் மரபுவழி அரசாட்சியும் 
பின் நவ்த்காலததில வலுப்பபற்ைன. பபா.ஆ.மு. மு்தல 
ஆயிரமாணடு ்காலததில ஏற்பட்்ட இப்நபாகற்க 
நராமிலா ்தாப்பர ‘குல உரிறமயிலிருந்து அரசுககு’ 
என்று கூறுகிைார. ோடு்களின் அைவிலான அரசியல 
நிறுவனங்்கள் பபா.ஆ.மு. 500 ககுப் பின்னநர 
உருவாயின. ஆ்கநவ பின் நவ்த்காலச் சமூ்கம் 
மாறு்தல்களுககு உள்ைாகிக ப்காணடிருந்்தது 
ப்தளிவாகின்ைது. பல மரபினர நிலங்்கறைக 
ப்காண்டவர்கைா்க மாறி பின்நவ்த்காலததில 
நிறலயான வாழகற்கறய நமற்ப்காண்டனர. 
இ்தற்்கான சான்று ‘ஜனப்தம்’ என்ை பசாலலாகும். 
பபா.ஆ.மு. மு்தல ஆயிரமாணடு்களின் இற்டப்பகுதியில, 
பின் நவ்த்காலததில ராஜிய, ்கணசங்்கா எனப்படும் 
அரசியல நிறுவனங்்கள் உருவாயின.

ோம் முன்னர பாரத்ததுநபால பர்த, புரு 
இனககுழுக்கள் இறணந்து குரு குழு உருவாகி 
அது பாஞசாலர இனககுழுநவாடு இறணந்து 
்கங்ற்க-யமுறன சமபவளியின் மததியப் 
பகுதிறய ற்கப்பற்றின. பாஞசாலப் பகுதி 
உததிரப்பிரந்தசததின் வ்டநமற்கு பகுதியில 
அறமந்துள்ைது. இக குரு பாஞசாலர்கள் ஒரு பபரும் 
இனக குழுவா்க உருவானது. ஹஸதினாபுரம் 
அவர்களின் ்தறலே்கரானது. ம்காபார்தததில 
நபாரிட்டுக ப்காள்ளும் பாண்டவர்களும் 
ப்கௌரவர்களும் குரு இனககுழுறவச் 
நசரந்்தவர்கநை. ஹஸதினாபுரம் பவள்ைததில 
மூழகிய்தால குரு இனககுழுக்கள் பவளிநயறி 
அல்காபாததிற்கு அருந்கயுள்ை ப்கைசாம்பியில 
குடிநயறிய்தா்க மரபுக ்கற்த்கள் கூறுகின்ைன.

பின் நவ்த ்காலததில நவள்வி்களும் 
ச்டங்கு்களும் முககியததுவம் பபற்ைன. அரசர நமலும் 
அதி்க சு்தந்திரம் பபற்ைவரானார. மக்களி்டமிருந்து 
விலகினார. குடும்பங்்களில ச்டங்கு்கள் நமலாதிக்கம் 
பசலுததின. இது அரசர்கள், ம்தகுருமார்களின் 
அதி்காரமும் பசலவாககும் பபருகுவ்தற்கு வழி 
வகுத்தது. அரசர அஸவநம்தயா்கம் ே்டததினார. 
அ்தன்படி அரசருற்டய குதிறர அவிழதது வி்டப்படும். 
அது பற்பல இ்டங்்களுககுச் பசலலும். அககுதிறரறய 
எவரும் பிடிததுக ்கட்்டவிலறல என்ைால அப்பகுதிவாழ 
மக்கள் இவவரசறன அங்கீ்கரிதது விட்்டனர என்று 
பபாருள். குதிறரறய மறித்தால அரசருற்டய 

்தறலவர்கள், இைவரசர்கள் ம்த குருமார்கள் நபான்ை 
சமூ்கப் பிரிவினரககு அவவுபரி உ்தவுவ்தாய 
அறமந்்தது எனவும் யூகிக்கலாம்.
அரசியல் நிறுேைஙகள்

முற்்கால நவ்த ்காலததில இனககுழு அரசியநல 
நமலாதிக்கம் பசலுததியது. அரசர மக்கள் பிரதிநிதி 
மன்ைங்்கைால ந்தரந்ப்தடுக்கப்பட்்டார. பின் நவ்த 
்காலததில இவவறமப்பு்கள் முககியததுவம் 
இழந்்தன. அரசரின் அதி்காரம் பபருகியது. வி்த்தா 
என்ை அறமப்பு பசலவாககு இழந்்தது. சபா, சமிதி ஆகிய 
அறமப்பு்கள் ப்தா்டரந்து இயங்கின. நபரரசு்களின் 
ந்தாற்ைதற்தத ப்தா்டரந்து இவவறமப்பு்களின் 
அதி்காரம் பமன்நமலும் குறைந்்தது. 

ராஜன் என்பவநர இனககுழுவின் ்தறலவர. 
நபாரக்கைததில அவர பற்ட்களுககுத ்தறலறம 
்தாங்கினார. சாம்ராட், சாம்ராஜ் நபான்ை ந்காட்பாடு்கள் 
வைரச்சி பபற்ைன. இறவ அரசருற்டய அதி்காரம் 
பபருகியற்த உணரததுகின்ைன. குடும்ப 
உரிறம்கறை சட்்டபூரவமாக்க அரசர வாஜ்நபய, 
ராஜசூய யா்கங்்கறை ே்டததினார. நிலப்பகுதியின் மீதும் 
மக்களின் மீதும் பசலவ ஆ்தாரங்்களின் மீதும் அரசரின் 
்கட்டுப்பாடு பபருகியது. “அரசறர முன்னிறுத்தக 
கூடியவர” என்ை பபயரப்பபாருள் ப்காண்ட புநராகி்தர 
அரசு நிரவா்கததிலும் குடும்ப உைவு்களிலும் 
முககிய இ்டம் வகித்தார. முடியாட்சிமுறை 
வலுப்பபற்ைது. ராஜன் சமூ்க ஒழுங்ற்கக 
்கட்டுப்படுததுபவரானார. பசலவ ஆ்தாரங்்கறைக 
்கட்டுப்படுததுவ்தற்்கா்க ஸரொ�ொ (சில ேன்றம்கறைப் 
பபறுவ்தற்்கா்க பசயயப்படுவது) என்னும் யா்கங்்கள் 
ே்டத்தப்பட்்டன. அரசர புநராகி்தரககுப் பசு, குதிறர, 
ந்தர, ஆற்ட ஆகியவற்றைப் பரிசா்க அளித்தார. 
பபணணடிறம்களும் பரிசுப்பபாருள்்கைா்க 
வழங்்கப்பட்்டனர. அரசப் ப்தவிநயற்பின் நபாது பசயய 
நவணடிய ச்டங்கு்கறைச் பசய்த ஒரு புநராகி்தரககு 
1000 ்தங்்கக்கட்டி்களும் ்காலேற்ட்களும் 
பரிசளித்த்தா்க அயதநரய பிராமணம் குறிப்பிடுகின்ைது. 
புநராகி்தர அரசியல உருவாக்கததிலும் அரச 
குடும்பததிலும் முககியப் பங்கு வகித்தார.

ஒரு பபாதுமூ்தாற்தயரி்டமிருந்து உருவாகும் 
்தறலமுறை்கள் வம்சாவளி/ ப்காடிவழி/ 
பரம்பறர எனப்படும்.

மாநிலதற்தக குறிககும் ரொஷட்ர என்ை 
பசாலலும், இறையாணறம உற்டய ோட்டிறனக 
குறிககும் ரொஜ்ய என்ை பசாலலும் பிைந்்தன. 
அரசர மக்களி்டமிருந்து (விஷ்) ‘�லி’ என்ை 
வரிறயப் பபற்ைார. அது மக்கள் ்தாமா்கநவ 
மனமுவந்து வழங்கிய்தா்கநவா அலலது ்கட்்டாய 
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அதி்காரம் எதிரக்கப்படுவ்தா்கப் பபாருள் ப்காள்ைப்படும். 
இது நபார்களுககு இட்டுச்பசலலும். வாஜநபய என்னும் 
ச்டங்கு ந்தர்களின் நபாட்டிறய உள்ை்டககிய்தாகும். 
இற்தப் நபான்ை புதுறமயான ச்டங்கு்கள் அரசருற்டய 
அதி்காரதற்த நமலும் வைரக்க உ்தவின.
சமூக அ்மப்பு

பின் நவ்த்காலததில ஏற்பட்்ட சமூ்க 
மாற்ைங்்கறை நவ்த நூல்கள், மி்கத ப்தளிவா்கப் 
பிரதிபலிககின்ைன. வரணததின் அடிப்பற்டயிலான 

சமூ்கப் பிரிவு்கள் உறுதி பபற்ைன. ்கற்பித்தல 
பிராமணர்களின் ப்தாழிலானது. பிராமணர்களின் 
மறனவியரும், அவர்கள் வீட்டு பசுக்களும் உயர 
்தகுதிறயப் பபற்ைனர. ராஜன்யா என்னும் பசால 
சததிரியறரக குறிப்ப்தாகும். ஆட்சியாைர்கைா்கவும் 
நபார பசயபவர்கைா்கவும் இருந்்த அவர்கள் பலி 
என்னும் வரிறய வசூலித்தனர.

வரண முறையில பளிச்பசனப் புலப்படும் 
மாற்ைங்்கள் ஏற்பட்்டன. சமூ்கததில நமல மட்்டததில 
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மாறினர. அவர்கள் அரசர்களுககு வரி பசலுததினர. 
சமூ்கப் படிநிறலயில சூததிரர்களுககும் கீழா்க சில 
சமூ்கக குழுக்கள் றவக்கப்பட்்டனர.

‘ந்காததிரம்’ என்னும் ந்காட்பாடு பின் 
நவ்த்காலததில ந்தான்றியது. ந்காததிரம் என்னும் 
பசாலலுககு ‘கிற்ட’ (ஆட்டுககிற்ட, மாட்டுககிற்ட) 
என்று பபாருள். ஒரு குறிப்பிட்்ட மூ்தாற்தயரின் 
ப்தாப்புட்ப்காடி வழிவந்்த ேபர்கறை இது 
குறிககின்ைது. ஒநர ந்காததிரதற்தச் நசரந்்தவர்கள் 
உ்டன்பிைப்பு்கைாவர. எனநவ அவர்கள் 
்தங்்களுககுள்நை திருமணம் பசயயலா்காது. 
ஒநர மூ்தாற்தய வம்சாவளிறயச் நசரந்்த 
குடும்பங்்கறைக ப்காண்ட குழுக்கள் இருந்்தன. 
இறவ ஒன்றிறணந்து ஓர இனககுழுவாயின.
குடும்பம்

குடும்பம் வறரயறை பசயயப்பட்்ட உைவு 
முறை்கநைாடு ேன்கு ்கட்்டறமக்கப்பட்டிருந்்தது. 
குடும்பம் என்பது ஒரு முககியமான சமூ்க 
அல்காகும். ்தந்ற்த வழிப்பட்்ட்தா்கவும் அவரின் 
ஆண வாரிசு்கள் வழிப்பட்்ட்தா்கவும் குடும்ப 
வம்சாவளி அறமந்திருந்்தது. குடும்பததினுள் 
உைவு்கள் படிநிறல்கறைக ப்காணடிருந்்தன. 
பல்தார மணம் ேற்டமுறையில இருந்்தது. 
குடும்பததின் ேன்றமக்கா்கக குடும்பம் சாரந்்த 
பல ச்டங்கு்கள் ே்டத்தப்பட்்டன. திருமணமான 
ம்கன் ்தனது மறனவிநயாடு இச்ச்டங்கு்களுககுத 
்தறலறமநயற்ைார (யஜமானன்). 

இக்கால்கட்்டததில வாழவின் பவவநவறு 
நிறல்கறைக குறிக்கககூடிய ஆசிரமக ந்காட்பாடு 
வலுவா்கக ்காலூன்ைவிலறல. பிரம்மச்சரியம், 
கிரு்கஸ்தம், வனப்பிரஸ்தம் ஆகியன 
குறிப்பி்டப்பட்டிருந்்தாலும் சந்நியாசம் என்ை நிறல 
பபரி்தா்கப் நபசப்ப்டவிலறல. 
சபணகள்

சமூ்கம் பலநவறு பிரிவு்கறையும் ஏற்ைத 
்தாழவு்கறையும் ப்காண்ட்தா்க மாறிய்தாலும், ்தந்ற்த 
வழிக குடும்ப அறமப்பு்கள் முககியம் பபற்ை்தாலும் 
சமூ்கததில பபண்களின் நிறல கீழிைக்கப்பட்்டது. 
்தந்ற்த குடும்பததின் ்தறலவனா்க இருந்்தார. 
அடுத்த நிறலயில மூத்தம்கன் முககியததுவம் 
பபற்றிருந்்தான். ரிக நவ்த ்காலததில பபண்கள் 
யா்கங்்களிலும் ச்டங்கு்களிலும் ்கலந்து ப்காண்டனர. 
பின் நவ்த்காலததில அவவுரிறம அவர்களுககு 
மறுக்கப்பட்்டது. பபண குழந்ற்த்கள் பிரச்சறன்களின் 
ந்தாற்றுவாயா்கக ்கரு்தப்பட்்டனர. பபண்கள் 
்காலேற்ட்கள் வைரப்பது, பால்கைப்பது, ்தணணீர 
இறைப்பது நபான்ை பணி்கறைச் பசய்தனர.

இரு பிரிவினரான பிராமண, சததிரியர ஆகிநயாரின் 
அதி்காரம் பபருகியது. ோலவரணமுறை ஆழமா்க 
நவர ப்காணடு ்காலப்நபாககில நமலும் இறுகியது. 
பஞசவம்ச பிராமணததில சததிரியர்கநை 
பிராமணர்கறைக ்காட்டிலும் உயரந்்தவர என 
மு்தலி்டததில றவக்கப்பட்்டனர. ஆனால ச்தப்த 
பிராமணம் சததிரியர்கறைவி்டப், பிராமணர்கநை 
உயரந்்தவர்கள் எனக கூறுகிைது. பின் நவ்த 
்காலததில நவ்த நூல்களில குறிப்பிட்டுள்ைற்தப்நபால 
புநராகி்தர்களின் முககியததுவததிற்கு அதி்க 
அழுத்தம் ்தரப்பட்்டது. சததிரியர்கள் பிராமணர்களின் 
நமலாதிக்கதற்தக குறிப்பா்க ந்காவில 
்கருவறைககுள் நுறழயும் அவர்களின் ்தனிப்பட்்ட 
உரிறமறய எதிரத்தனர. வாழகற்க பிரம்மச்சரியம், 
கிரு்கஸ்தம், வனப்பிரஸ்தம், சன்யாசம் என 
ோன்கு ்கட்்டங்்கைா்க (ஆசிரமங்்கள்) பிரிக்கப்பட்்டது. 
இ்தன் ்காரணமாய சமணம், பபைத்தம், ஆசீவ்கம் 
நபான்ைறவ ந்தான்றின

 வரண அடிப்பற்டயிலான சமூ்கப் படிநிறல 
சமு்தாயததில ஆழமா்கக ்காலூன்றியது. 
சமூ்கததில ச்டங்கு்கள் பரவலான்தன் விறைவா்க 
பிராமணர்கள் ்தங்்கள் அதி்காரதற்த வைரததுக 
ப்காண்டனர. ராஜன்யர்கள் எனப்பட்்ட நபாரப் 
பிரபுக்களுககும் பிராமணர்களுககும் இற்டநய 
நமா்தல்கள் இருந்்தநபாதிலும், பிராமணர்கள் 
முககியமானவர்கைா்க ஆகிவிட்்ட்தால அரசர்கள் 
அவர்கறை ஆ்தரித்தனர. இருபிைப்பாைர (துவிஜா) 
எனும் ந்காட்பாடு வைரச்சி பபற்ைது. அ்தனு்டன் 
ப்தா்டரபுற்டய உபேயனச்ச்டங்கு சமூ்கததின் 
நமல்தட்டு மக்களுககு மட்டுநம உரிய்தானது. 
இச்ச்டங்கு ்கலவி ்கற்ப்தன் ப்தா்டக்கதற்தக 
குறிப்ப்தாகும். சமூ்கததின் ோன்்காவது 
பிரிவினருககு இவவுரிறம மறுக்கப்பட்்டது. 
சூததிரர்கள் ்காயதரி மந்திரதற்த ஓது்தல கூ்டாது 
என்று வறரயறுக்கப்பட்்டது. பபண்களுககு 
உபேயனமும் ்காயதரி மந்திரமும் மறுக்கப்பட்்டன. 
அரசர ஏறனய மூன்று வரணத்தார மீதும் ்தனது 
அதி்காரதற்த நிறல நிறுததினர. பிராமணர்கள் 
ஆ்தரறவ ோடுபவர்கள் எனவும், அவர்கள் 
அரசர்கைால ப்தவிநீக்கம் பசயயப்ப்டலாம் எனவும் 
அயதநரய பிராமணம் குறிப்பிடுகிைது.

சில ப்தாழில்கறைச் பசயயககூடிய 
ப்தாழிற்பிரிவினரும் சமூ்கததில நமலநிறலறய 
அற்டந்்தனர. எடுததுக்காட்்டா்க ந்தர்கறைச் பசயயும் 
‘ர்த்காரர்கள்‘ நமலநிறலயின் அற்டயாைமா்கப் 
பூணூல அணியும் உரிறமறயப் பபற்றிருந்்தனர. 
றவசியர்கள் சா்தாரண மக்கைா்கநவ 
குறிப்பி்டப்படுகின்ைனர. நவைாணறம, ்காலேற்ட 
வைரப்பு, ற்கதப்தாழில நபான்ைவற்றைச் 
பசயதுவந்்த அவர்கள் பின்னர வணி்கர்கைா்க 
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நவட்ற்டககும் ந்தறவப்படும் ஆயு்தங்்கள் பசயய பசம்பு 
பயன்படுத்தப்பட்்டது. பபண்கள் துணி பேய்தனர 
மர நவறல்களும், மணபாண்டத ப்தாழிலும், ந்தால 
பபாருள்்கள் பணியும் ேன்கு அறியப்பட்டிருந்்தன. 
மணபாண்டங்்கள் பசயநவாறரக குறிககும் ‘குலாலா‘ 
என்னும் பசாலலும், ்கம்பளி பேயநவாறரக குறிககும் 
‘உரனா சூதரா‘ என்னும் பசாலலும் ்காணப்படுகின்ைன. 
வில, அம்பு பசயகின்ைவர்கள், ்கயிறு திரிப்பவர்கள், 
ந்தாலாற்ட பசயபவர்கள், ்கலலுற்டப்நபார, ்தங்்க 
நவறல பசயநவார நபான்ை நிபுணததுவம் வாயந்்த 
பணி்கறை நமற்ப்காணந்டார குறித்த குறிப்பு்களும் 
நவ்தப்பா்டல்களில உள்ைன. மருததுவர, சலறவ 
பசயநவார, நவட்ற்டயாடுநவார, ப்டந்காட்டி்கள், 
சறமயல பசயநவார, ஆரு்டம் கூறுநவார ஆகிநயார 
குறித்த குறிப்பு்களும் உள்ைன. யாறன, யாறனப் 
பா்கர பற்றிய குறிப்பு்கள் அ்தரவ நவ்தததில பல 
இ்டங்்களில ப்தன்படுகின்ைன. நமற்பசாலலப்பட்்ட 
பசயதி்கள் மாறு்தலுககு உள்ைாகிகப்காணடிருந்்த 
ஒரு சமூ்கதற்தக குறிப்ப்தா்க அறமகின்ைன.

நவ்த நவள்வி்கறையும் ச்டங்கு்கறையும் 
பசயநவாரும் ஒருவற்கப்பட்்ட நசறவக 
குழுவினநர. பலநவறு ச்டங்கு்கறை ே்டததுவ்தன் 
மூலம் ம்தகுரு அரசனுற்டய ே்டவடிகற்க்கறைச் 
சட்்டபூரவமாககினார. ்காலேற்ட்கள் மற்றும் 
ஏறனய விலங்கு்களின் எணணிகற்கயின் 
அடிப்பற்டயில பசாததுக்கள் மதிப்பி்டப்பட்்டன. 
்தட்சிறண வழங்கியற்தப் பற்றிய ஒரு குறிப்பு 20 
ஒட்்ட்கங்்கறையும் 100 ்தங்்க ்கழுத்தணிறயயும் 
300 குதிறர்கறையும் 10,000 பசுக்கறையும் 
்தட்சிறணயா்க வழங்கிய்தா்கக கூறுகிைது.
ேணிகமும் பரிேர்த்த்ையும்

வணி்கமும் பண்டப் பரிவரத்தறனயும் பின் 
நவ்த ்காலததில வைரச்சி பபற்ைது. ப்தாலலியல 
ஆயவு்கள் ே்டத்தப்பட்்ட இ்டங்்களில கிற்டத்த 
பபாருள்்கள் சரககு்கள் ஓரி்டம் விட்டு நவறி்டம் 
ப்காணடு பசலலப்பட்்டற்தக ்காட்டுகின்ைன. 
குறிப்பிட்்ட பபாருள்்களில வணி்கம் பசய்த 
்கவிற்கவணடி வணி்கக குழுக்கள் இருந்துள்ைன. 
ோணயங்்கள் புழக்கததில இருந்்த்தற்்கான 
சான்று்கள் இலறல என்ப்தால பண்டமாற்று 
முறைநய ேற்டமுறையில இருந்திருக்க 
நவணடும் எனலாம். பபா.ஆ.மு. 600 வாககில்தான் 
ோணயங்்கள் அறிமு்கமாயின.
மதப் பறறும் �ம்பிக்கயும்

பின் நவ்த்காலததின்நபாது நமல ்கங்ற்கப் 
பகுதியானது ஆரியப் பணபாட்டின் றமயமா்க 
விைங்கியது. இப்பகுதிநய குரு பாஞசாலர்களின் 
பகுதியா்க விவரிக்கப்பட்டுள்ைது. நவ்தக 
்க்டவுள்்கைான அகனி, இந்திரன் ஆகிநயார 

சபாரு்ளாதாரம்
இக்காலததில பபாருைா்தார ே்டவடிகற்க்கள் 

பபருமைவில பன்மு்கத ்தன்றம ப்காண்ட்தா்க 
மாறின. நவைாணறம, ்காலேற்ட நமயச்சல, 
பபாருள் உற்பததி, வணி்கம் ஆகியறவ 
பபாருைா்தார வைரச்சிககு இட்டுச் பசன்ைன. 
வே்ளாண்ம

பின் நவ்த்காலததில நவைாணறமச் 
பசயலபாடு்கள் அதி்கரித்தன. ‘ச்தப்த பிராமணம்’ 
அரசர்கள் நமற்ப்காண்ட ்கலப்றபநயாடு 
ப்தா்டரபுற்டய ச்டங்கு்கறைப் பற்றி கூறுகிைது. 
இககுறிப்பானது அரசர்கள் நவைாணறமககுக 
ப்காடுத்த முககியததுவதற்தயும், பபருகிவரும் 
மக்கள் ப்தாற்கககு ஏற்ைவாறு உணவு 
உற்பததிறயப் பபருக்க நவணடிய ்காரணததினால 
ந ம ய ச் ச ல  ப ப ாரு ை ா்த ா ரத திலி ரு ந்து 
நவைாணறமககு மாறியற்தயும் ந்காடிட்டுக 
்காட்டுகின்ைன. பலராமன் ்கலப்றபநயாடு 
்காட்சிப்படுத்தப்படுவது நவைாணறமககு 
ப்காடுக்கப்பட்்ட முககியததுவதற்தக குறிககிைது. 
நவ்த்கால மக்கள் பாரலி, அரிசி, ந்காதுறம 
ஆகியவற்றைப் பயிரிட்்டனர. பஞசாப் பகுதியின் 
பிர்தான உணவு்தானியம் ந்காதுறமயாகும். 
்கங்ற்க-யமுறன ேதிக்கறரப் பகுதி்களில வாழந்்த 
நவ்த்கால மக்கள் அரிசிறயப் பயன்படுததினர. 
நவ்தச் ச்டங்கு்களில ந்காதுறமறயக 
்காட்டிலும் அரிசி அதி்கம் பயன்படுத்தப்பட்்டறம 
்கண்டறியப்பட்டுள்ைது.

கால்�்டை ே்ளர்ப்பு
்காலேற்ட வைரப்பு முககியத ப்தாழிலா்கத 

ப்தா்டரந்்தது. ்காலேற்ட புனி்தமான்தா்கக 
்கரு்தப்பட்்டது. பண்டப் பரிமாற்ைததிலும் மறு 
விநிநயா்கததிலும் ஒரு பகுதியா்க அது விைங்கியது. 
்காலேற்ட்கறை ‘்தட்சிறண‘ யா்க வழங்கும் 
பழக்கம் ப்தா்டரந்்தது. ்காலேற்ட நமயச்சல 
நவைாணறமயின் துறணத ப்தாழிலானது.
்கவி்ைப்சபாருட்கள் உறபத்தி

்கறல்களும் ற்கவிறனதப்தாழில்கள் 
மூலம் பபாருள் உற்பததியும் பின் நவ்த்காலததில 
பவகுவா்கப் பரவின. ப்தாழில நிபுணததுவம் ஆழமா்க 
நவரூன்றியது. ப்தாழில சாரந்து பல சமூ்கக குழுக்கள் 
உருவாயின. பபா.ஆ.மு. 1200 இல இரும்புத ப்தாழில 
ேற்டபபற்ை்தா்கக ்கண்டறியப்பட்டுள்ைது. பசம்பு, 
ஈயம், ்தங்்கம், ்காரீயம், பவண்கலம் ஆகியனவும் 
குறிப்பி்டப்பட்டுள்ைன. இவவுநலா்கங்்கள் 
உருக்கப்பட்டு நிபுணததுவம் வாயந்்தவர்கைால 
பபாருள்்கைா்க உருவாக்கப்பட்்டன. நபாருககும் 
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உருவாக்கம் வைரச்சிறயயும் அறிவுக்கான 
ந்த்டல ஏற்பட்டிருந்்தற்தயும் உணரததுகின்ைன. 
்காடு்களில ்தங்கி ்தவம் இயற்றும் முனிவர்கநைாடு 
ஆரணய்கங்்கள் ப்தா்டரபுற்டயனவாகும்.

உபநி்ட்த (உபநிசத = அருந்க அமர) நூல்கள் 
இக்காலததில இயற்ைப்பட்்டன. அறவ ்தததுவ 
விசாரறண நூல்கைாகும். நவ்த நூல்களின் 
இறுதிப்பகுதியா்க அறவ இறணக்கப்பட்்ட்தால 
அறவ நவ்தாந்்தங்்கள் எனவும் அறழக்கப்பட்்டன. 

சதயநமவ ஜயந்த (வாயறமநய பவலலும்) 
என்ை பசாற்பைா்டர முண்ட்க உபநிஷத 
எனும் நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்்டது.

அறவ அறிவு, ்தன்றன உணர்தல, ஆன்மா, 
தியானம், பிைப்பு இைப்பு எனும் சுற்றுவட்்டம் 
என்பனவற்றைக ந்காடிட்டுக ்காட்டின. ்கரமா, 
ேன்ன்டதற்த, சுய ்கட்டுப்பாடு, இரக்கம், ப்காற்ட 
ஆகியவற்றை ேலபலாழுக்கங்்கள் என்று சுட்டிக 
்காட்டின. நவ்த்காலச் சமூ்கததில ச்டங்கு்கள் ஆதிக்கம் 
பபற்றிருந்்த வாழகற்கமுறை இருந்்தநபாதிலும் 
சில ஞானி்கள் அறிறவயும் ேலபலாழுக்கதற்தயும் 
பின்பற்றுபவர்கைா்க இருந்்தனர.

்காலனிய ்கால அறிஞர்கள் பணற்டய 
இந்திய இலககியங்்களின் மீது ஆரவம் 
ப்காள்வ்தற்கு பவகு்காலததிற்கு 

முன்னநர, 1657இல பமா்கலாய இைவரசரான 
்தாராசுந்கா உபநி்ட்தங்்கறை பாரசீ்க பமாழியில 
பமாழி பபயரத்தார.

ோழக்கயின் ஏ்ைய கூறுகள்
பின் நவ்த்காலததில இறசயும் 

்கவின்்கறல்களும் பசழித்த்தற்்கான சான்று்கள் 
உள்ைன. இறசக்கருவி்கைான புலலாங்குழல, நமைம், 
வீறண ஆகியறவ பா்டல்களில குறிப்பி்டப்பட்டுள்ைன. 
நவைாணறம, ்காலேற்ட நமயச்சல ஆகியவற்றின் 
விரிவாக்கம், வைரச்சி நபான்ைவற்றின் ்காரணமா்க 
மக்கள் ்தானியம், மரக்கறி, பவணபணய, பேய 
ஆகியறவ ப்காணடு பசயயப்பட்்ட வற்கவற்கயான 
உணவு்கறையும் பானங்்கறையும் உண்டனர. 
பட்டு பயன்பாட்டில இருந்்தறமககும் ்தங்்கத்தாலும், 
பசம்பினாலும் பசயயப்பட்்ட அணி்கலன்்கள் 
பயன்படுத்தப்பட்்டறமககும் சான்று்கள் 
உள்ைன. உநலா்கததினாலான ்கணணாடி்கள் 
பயன்படுத்தப்பட்்டன. ப்தாலபபாருள் ஆயவு்கள் 
நமற்ப்காள்ைப்பட்்ட இ்டங்்களில (்கல மணி்களும்) 

்தங்்கள் பசலவாகற்க இழந்்தனர. பிரஜாபதி 
முககியக ்க்டவுைானார. சிவனின் மற்பைாரு 
வடிவமா்கக ்கரு்தப்படும் ச்டங்கு்களின் ்க்டவுைான 
ருதரன் முககியக ்க்டவுைானார. ச்தப்தபிராமணம் 
ருதரனுற்டய நவறு பபயர்கறை பசுனம்பதி, சரவா, 
பவா, பகி்கா என பட்டியிலிடுகிைது. மக்கறைக 
்காககும் ்க்டவுைா்க விஷ்ணு குறிப்பி்டப்படுகிைார. 
விஷ்ணுவின் அவ்தாரங்்கள் குறித்த குறிப்பு்கள் 
ஏதுமிலறல. ஒவபவாரு வரணத்தாரும் 
்தங்்களுக்கான ்க்டவுைர்கறைப் பபற்றிருந்்தனர. 
சடைஙகுகள்

சமு்தாயததில ச்டங்கு்கள் 
முககியமாயின. ச்டங்கு்களும் 
நவள்வி்களும் பலியிடு்தலும் 
்தங்்கள் பிரச்சிறன்கறைத 
தீரககும் என மக்கள் 
ேம்பினர. ்காலப்நபாககில 
இச்ச்டங்கு்கள் அதி்க 
பசலவதற்தயும் நேரதற்தயும் எடுததுகப்காள்வ்தா்க 
மாறின. இம்மாற்ைம் ச்டங்கு்களுக்கான ந்தறவ 
அதி்கமானற்தயும் அதி்கம் பசலவழிக்கத ்தயாரா்க 
இருந்்த பசலவம் பற்டத்த பிரிவு சமூ்கததில 
உருவானற்தயும் சுட்டிக்காட்டுகிைது. ச்டங்கு்கள் மி்கச் 
சரியா்க ே்டத்தப்ப்ட நவணடுபமன வற்புறுத்தப்பட்்டது. 
்காணிகற்க்கள் வழங்்கப்ப்ட நவணடும் எனவும் 
வற்புறுத்தப்பட்்டது. ச்டங்கு்கறை ே்டததுவ்தன் மூலம் 
பிரச்சிறன்களுககுத தீரவு ்காண முடியும் என்ை 
மனப்நபாககு, பசலவமிருந்்தால எற்தயும் சாதிக்கலாம் 
எனும் எணணதற்த உருவாககியது. இப்படிப்பட்்ட 
பாரறவறய உபநி்ட்தங்்கள் மறுககின்ைன. மாைா்க 
ஆன்மாறவ உணர நவணடுபமன அழுத்தம் 
ப்காடுககின்ைன. ச்டங்கு்களின் இப்படிப்பட்்ட 
சீரந்கடும் பசலவததின் மீ்தான ம்த குருமார்களின் 
ஆறசயும் எதிரப்பு்கறை ஏற்படுததின. அ்தன் 
விறைவா்க பபௌத்த சமண ஆசீவ்க ம்தங்்கள் 
ந்தான்றின. அறவ ஒழுக்கதற்தயும் சரியான மனி்த 
ே்டவடிகற்க்கறையும் முன்னிறுததின.
தத்துேமும் கல்வியும்

்தததுவம், இலககியம், அறிவியல ஆகிய 
அறிவுத துறை்களும் இக்காலததில வைரலாயின. 
்கற்ைலின் பல பிரிவு்கைான இலக்கணம், ்கணி்தம், 
ேன்பனறி, வானியல நபான்ைறவயும் வைரந்்தன. 
்கலவியானது ஆண்களுககு மட்டுநம உரிய்தானது. 
நவ்த நூல்கள் உருவாக்கம், உச்சரிப்பிற்கும் 
இலக்கணததிற்கும் ப்காடுக்கப்பட்்ட முககியததுவம், 
வாயபமாழி பரிவரத்தறன ஆகியறவ 
நவ்த்கால ்கலவியில மனப்பா்டம் பசயவதும், 
ஒப்புவித்தலும் அ்தன் ஒரு பகுதியா்க இருந்்தற்த 
ப்தரிவிககிைது. பலநவறு வற்கயான நூல்களின் 
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்கணணாடி மணி்களும் கிற்டததுள்ைன. 
நவ்த்காலததின் பிற்பகுதியில இதப்தாழில்கள் நமலும் 
வைரந்்தன.
பின்வேதகாலத்தின் தனிச்சி்றப்பியல்புகள்

இ னக கு ழு க ்க ளி ன்  வ ம் ச ாவ ளித 
ந்தான்ைல்கள், ்கங்ற்கச் சமபவளியில பல 
குறுஅரசு்களின் ஆட்சி உருவாகியது. வைரச்சிப் 
நபாககில பபா.ஆ.மு. 600 ககுப் பின்னர 
அறவ அரசு்கைா்க வைரந்்தது என்பந்த பின் 
நவ்த்காலததின் சிைப்பியலபு்கைாகும். ஜனப்தங்்கள், 
ராஷ்டிரங்்கள் எனும் பபயர்களில நிலப்பகுதி்கள் 
ஒருங்கிறணக்கப்பட்்டன. அரசர அதி்க 
அதி்காரங்்கறைப் பபற்ைார. சமூ்கப் பாகுபாடு்கள், 
ஏற்ைத்தாழவு்கள் ஆழமா்க நவரப்காண்டன. 
வரணமுறை வைரச்சியற்டந்்தது. 

    பாடைச் சுருககம்
�	சிந்து ோ்கரி்கததின் சரிவுககுப் பின்னர வ்ட 

இந்தியப்பகுதி முழுவதிலும் அதி்கமான 
எணணிகற்கயில பணபாடு்கள் உருவாயின. 
பசம்பும் அ்தறனத ப்தா்டரந்து இரும்பும் 
பரவலான பயன்பாட்டிற்கு வந்்தன. 
நவைாணறம பசயயப்பட்்ட நிலங்்கள் 
விரிவற்டந்்த்தற்கு இரும்பு பபரிதும் உ்தவியது. 
இது நவைாண உபரிககு இட்டுச்பசன்ைது. 
இது அதி்க மக்களுககு உணவளிககும் 
வசதிறய ேலகிய்தால மக்கள்ப்தாற்கப் 
பபருக்கமும் குடிபபயர்தலும் பபருமைவில 
ே்டந்்தன. சிந்து பணபாட்டின் சரிவுககுப் 
பின்னர, சில குழுக்கள் கிழககு நோககி 
குடிபபயரந்்தற்த முதிரந்்த நிறல ஹரப்பா 
பணபாடு அறிவுறுததுகிைது. 

�	பழுப்புமஞசள்நிை மட்பாண்ட பணபாடு 
இந்தியாவின் பல பகுதி்களில 
பசழிதந்தாங்கியது. 

�	பபா.ஆ.மு.. 1500-ஐ ஒட்டி ஆரியர்கள் 
இந்தியாவில குடிநயறினர. நவ்த நூல்கநை 
இக்கால வரலாற்றுககு சிைந்்த சான்று்கைாகும். 

�	சமஸகிரு்தததில எழு்தப்பட்்ட, ்காலத்தால 
முந்ற்தய ரிகநவ்தம் நவ்த்காலச் சமூ்கதற்தயும் 
பணபாட்ற்டயும் சித்தரிககிைது. 

�	யஜூர, சாம, அ்தரவ நவ்தங்்கறைச் 
சான்று்கைா்கக ப்காண்ட பின் நவ்த்காலம் 
சிக்கலான ப்கடுபிடியானந்தார சமூ்கமா்கப் 
பரிணமித்தது. 

 பயிற்சி

I.  சரியாை வி்டை்யத் வதர்வு 
சசய்க

1.  நவ்தப்பா்டல்களின் முககிய ப்தாகுப்பின் பபயர
(அ) பிராமணங்்கள் (ஆ) சம்ஹிற்த்கள்
(இ) ஆரணய்கங்்கள் (ஈ) உபநி்ட்தங்்கள்

2.  நமல ்கங்ற்கச்சமபவளிப் பகுதி எவவாறு 
அறழக்கப்படுகிைது?

(அ) குரு-பாஞசாலம் (ஆ) ்கங்ற்கச்சமபவளி
(இ) சிந்துபவளி (ஈ) விந்த்கா

3.  ஆதிச்சேலலூர  மாவட்்டததில 
அறமந்துள்ைது

(அ) ந்காயம்புததூர (ஆ) திருபேலநவலி
(இ) தூததுககுடி (ஈ) நவலூர

4.  கீழக்காணும் இறண்கறை ்கவனிக்கவும்.
(i ) நசனானி - பற்டத்தைபதி
(ii) கிராமணி - கிராமத்தறலவர
(iii) பலி -  ்தன்னாரவத்தால 

ப்காடுக்கப்பட்்டது
(iv) புநராகி்தர - ஆளுேர

நமற்்கண்டவற்றில எந்்த இறண ்தவைானது?
(அ) i  (ஆ) ii (இ) iii (ஈ) iv

5.  கூறறு: முற்்கால நவ்த்காலததில குழந்ற்தத 
திருமணம் இருந்்த்தற்்கான சான்று்கள் இலறல.

  காரணம்: பின் நவ்த்காலததில பபண்கள் 
ச்டங்கு்களிலிருந்து விலககி றவக்கப்பட்்டனர.

(அ)  கூற்றும் ்காரணமும் சரியானறவ. ்காரணம் 
கூற்றை விைககுகிைது

(ஆ)  கூற்றும் ்காரணமும் சரியானறவ. ஆனால 
்காரணம் கூற்றை விைக்கவிலறல

(இ)  கூற்று சரியானது. ்காரணம் ்தவைானது.
(ஈ)  கூற்று, ்காரணம் இரணடும் சரியானறவ.

II. குறுகிய வி்டை தருக
1. நவ்த்கால இலககியங்்கறை வரிறசப்படுத்தவும்.
2. பஜன்ட் அவஸ்தாறவப் பற்றி எழுது்க.
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2.  வரலாற்றுக ்கணநணாட்்டதது்டன் ஆரிய-
திராவி்டர குறிதது விவாதிக்கவும்.
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Formations in mid-First Millennium BC in the 
Ganga Valley, Oxford University Press, 1984 

4.  Romila Thapar. Early India From the Origins 
to 1300 AD, Penguin, 2015.

5.  Upinder Singh, A History of Ancient and 
Early Medieval India, Pearson, 2008.

இ்ணயத்ள ஆதாரஙகள்

1.  ht t ps : //sol .du .ac . i n /mod / book /v iew.
php?id=1608&chapterid=1628 

2.  https://holisticthought.com/the-later-vedic-
period-in-india/ 

3.  https://www.culturalindia.net/indian_
history/ancient_india/vedic_civilization.html

3.  ப்தா்டக்க நவ்த்காலததில பபண்களின் 
நிறலறயக ந்காடிட்டுக்காட்டு்க.

4. ரிகநவ்தக ்க்டவுள்்கள் குறிதது எழுது்க.
5.  இந்தியாவின் இரும்புக்காலம் குறிதது நீவிர 

அறிந்்தப்தன்ன?
III. சுருககமாை வி்டை தருக 
1.  ப்தன் இந்தியாவின் பசம்புக்காலப் பணபாடு்கறைச் 

சுருக்கமா்க விவரிக்கவும்.
2.  ப்தா்டக்க்கால நவ்த்காலததின் புவியியல 

பரவல்கறைப் பட்டியலிடு்க.
3.  ரிகநவ்த ்கால சமூ்கப்பிரிவு்கறைக ந்காடிட்டு 

்காட்டு்க.
4.  நமயச்சல சமூ்கததின் இயலபு்கறை ஆய்க.
5.  ப்தா்டக்க நவ்த்கால சமூ்கததிற்கும் பின் நவ்த்கால 

சமூ்கததிற்கும் இற்டயிலுள்ை நவறுபாடு்கறைக 
்காட்டு்க.

IV. விரிோை வி்டை தருக 
1.  இந்தியாவில பழுப்புமஞசள்நிை மட்பாண்டப் 

பணபாடு்கறைப் பற்றி விவரி.
2.  ்தமிழோட்டின் பபருங்்கற்்கால 

அ்கழவாயவி்டங்்கறைப் பற்றி விவாதிக்க.
3.  நவ்த்கால அரசியல மற்றும் நிரவா்கம் குறிதது 

ஒரு ்கட்டுறர வறர்க.
சசயல்பாடுகள்
1.  ்தமிழோட்டில அணறமயில ேற்டபபற்ை 

அ்கழவாயவு்கறையும் அவற்றில 
்கணப்டடுக்கப்பட்்ட பபாருள்்கறைக குறிததும் 
வறரநவடு ்தயார பசய்க.

க்லச்சசாறகள்

உநலா்க வாரப்பிரும்புக ்கட்டி ingots Molten bar of iron

நீண்ட மூககுற்டய பாததிரம் spouted vessel kettle like vessel

்கருதப்தாருமித்த consensus widespread agreement

்காணிகற்க/ஆகுதி oblation offering

ஊ்கம் surmise guess

பலகிப் பபருகி proliferated grow rapidly

அன்ைா்ட வாழகற்கப் பிரச்சறன்கள் mundane issue worldly problem
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4 1

    அறிமுகம்
ஆரியர்கள் ஏறத்தாழ ப�தா.ஆ.மு. 1000 வதாக்கில் 

கிழக்கு ந�தாக்கி இடமப�யரத ப்தாடங்கினர. 
அவர்கள் கிழக்கு ந�தாக்கி �்கர்ந்ந�தாது, அடர்ந் 
்கதாடு்களை எதிரப்கதாணடதார்கள். ்கதாடு்களைத 
திருததுவதில் இருமபு முக்கியப் �ங்்கதாற்றியது. 
்கங்ள்கச் சமபவளியின் வைம பசறி்ந் மணணும 
இருமபுக்ப்கதாழுமுளன்களின் �யன்�தாடும 
நவைதாண உற்�ததிளய நமம�டுததின. 
�தாளன வளன்ல், மர நவளை்கள், உநைதா்க 
நவளை்கள் ந�தான்ற ள்கவிளனப்ப�தாருட்களின் 
உற்�ததி அதி்கரித்திலும இருமபு முக்கியப் 

�ங்்கதாற்றியுள்ைது. இவற்றின் விளைவதா்க 
�்கரமயமதாக்்கததுக்கு வழி ஏற்�டடது. இந் 
்கதாை்கடடததில் சமூ்கததில் பின்�ற்றப்�டட 
ளவதீ்கச் சடங்கு்கள், �ழக்்கவழக்்கங்்கள் 
ஆகியனவற்றின் மீது ந்கள்வி்களை எழுப்பிய 
ச்நந்கிக்கும உணரவு்கள் ந்தான்றின. இளவ 
புதிய ்கருததியல்்களும �மபிக்ள்க்களும ந்தான்ற 
வழிவகுத்ன. இவவதாறு உருவதான �ை அளவதீ்க 
ம்க்ந்கதாட�தாடு்களில் சமணம, ப�ௌத்ம ஆகியன 
மக்்களின் மனள்த ப்தாடடன. இக்்கதாைததின்ந�தாது 
உருவதான பிரதா்நதிய அளடயதாைங்்கள், அளவதீ்க 
ம்க்ந்கதாட�தாடு்கள் ஆகியன குறிதது இப்�தாடததில் 
்கதாணந�தாம.

பிரதேச முடியரசுகளின் தேோற்றமும் 
புதிய மேப்பிரிவுகள் உருவோககமும்3

கற்றல் த�ோககஙகள்
இப்�தாடததின் மூைம �தாம கீழக்்கணடளவ குறித் அறிளவப் ப�றைதாம.
�	்கங்ள்கச்சமபவளிளய ந�தாக்கிய ஆரியர்களின் இடப்ப�யரச்சி,  

இருமபுத ப்தாழில்நுட�ததின் �யன்�தாடு
�	இரணடதாம �்கரமயமதா்ல்; ம்கதாஜன�்ங்்களின் ந்தாற்றம
�	அரசியல் அளமப்பு மதாற்றததுடன் இளண்ந் சமூ்க, ப�தாருைதா்தார மதாறு்ல்்கள்
�	ப�ௌத்ம, சமணம, ஆசீவ்கம ஆகியளவ ஏற்�டுததிய அறிவுமைரச்சி, புதிய விழிப்புணரவு
�	்மிழ�தாடடில் உருவதான அளவதீ்க ம்க்ந்கதாட�தாடு்கள்

இரும்புத்ேோழில்நுட்பததின் ேோககம்: ்பல்தவறு ்போர்வகள்
�	ப்ற்கு பி்கதாரில் கிளடக்கும இருமபுக் ்கனிமதள்த ந்டி அளட்நது, அ்ன் மீது ஏ்க ந�தா்கததிளன 

நிளை�தாடடும ந�தாக்குடன் இ்நந்தா-ஆரியர்கள் கிழக்கு ந�தாக்கி இடமப�யர்ந்தார்கள். ம்க் அரசு 
அரசியல் நமைதாதிக்்கம ப�றுவ்ற்கு இருமபுத்தாது வைநம ்கதாரணமதா்க இரு்ந்து – டி.டி.ந்கதாசதாமபி

�	்கங்ள்க வடிநீரப் �குதியில் நிைப்�ரப்பு பவகுவதா்க விரிவளடய இருமபுக்ந்கதாடரி்களும 
இருமபுக்்கைப்ள�்களும வழிவகுத்ன – ஆர.எஸ்.சரமதா

�	்கதாடு்கள் அழிக்்கப்�டவும உ�ரி நவைதாண உற்�ததி ஏற்�டவும இருமபுக்ந்கதாடரி்களும 
இருமபுக்்கைப்ள�்களும ்கதாரணம என்�து ்கடடுக்்கள். ஏபனனில், 16, 17 ஆம நூற்றதாணடு வளரகூட 
்கங்ள்கச்சமபவளி அடர்ந் வனப்�குதியதா்கநவ இரு்ந்து – மக்்கன் ைதால்

�	்கங்ள்கப்�குதியின் ்கதாடு்கள் ப�ருப்பின் மூைமதா்கவும அழிக்்கப்�டடிருக்்கைதாம – ஏ.ந்கதாஷ், நிஹரஞசன் நர 

அலகு
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4 2 பிரதேச முடியரசுகளின் தேோற்றமும் புதிய மேப்பிரிவுகள் உருவோககமும்

சோன்றுகள்
இரதாமதாயணம, ம்கதா�தார்ம ஆகிய 

இதி்கதாசங்்கள், ்ரமசதாஸ்திரங்்கள், திரிபீட்கங்்கள், 
ஜதா்்கக்்கள்்கள் ந�தான்ற ப�ௌத் நூல்்கள், சமண 
நூல்்கள், அரரியன் ந�தான்ற கிநரக்்கர்களின் 
குறிப்பு்கள் ஆகியளவ இக்்கதாைததுக்்கதான 
இைக்கியச் சதான்று்கைதாகும. ப்தால்லியல் சதான்று்கள் 
இவற்ளற உறுதிப்�டுததுவ்தா்க உள்ைன.
1.  மணபவடடி்கள், ்கதிர அரிவதாள்்கள், ்கததி்கள், 

ப்கதாக்கி்கள், ஆணி்கள், அமபு்கள், ்கைங்்கள், 
்கணணதாடி்கள் ஆகியளவ இருமபுதப்தாழில்நுட�ம 
�ர்ந் அைவில் �யன்�டுத்ப்�டடள் 
உறுதிப்�டுததுகின்றன.

2.  துணி்கள், மணி்கள், மட்கைன்்கள், 
்்ந்த்தால் ஆன ப�தாருட்கள், பீங்்கதான் 
ப�தாருட்கள், ்கணணதாடிப்ப�தாருட்கள், பிற 
உநைதா்கங்்கைதாைதான ்களைப்ப�தாருட்கள் 
ஆகியளவ ்கணபடடுக்்கப்�டடுள்ைன.

3.  சுடுமண ்களைப்ப�தாருட்கள் ப�ரும 
எணணிக்ள்கயில் ்கணபடடுக்்கப்�டடுள்ைன.

�ல்நவறு �்கரங்்களை அ்கழதாய்வு பசய்்தில், 
முன்பு இரு்ந் �ழளமயதான �்கரங்்களுக்்கதான 
அளடயதாைங்்கள் கிளடததுள்ைன. அளவ கீநழ 
குறிப்பிடப்�டடுள்ைன.
1.  ஆடம�ர �தாணடங்்கள், �்கரங்்களுக்ந்க 

உரியளவ என்று ்கரு்ப்�டும வட�குதி ்கரு நிற 
பமருகூடடப்�டட �தாணடங்்கள் (Northern Black 
Polished Ware) அ்கழவதாய்வில் கிளடததுள்ைன.

2.  ரதாஜகிரு்கதாவிலும ப்கௌசதாமபியிலும 
்கதாணப்�டுவதுந�தாை, �்கரங்்கள் அ்கழி்கைதால் 
சூழப்�டடிரு்ந்ன. சிை இடங்்கள் அரண்கைதால் 
�தாது்கதாக்்கப்�டடன. 

3.  வீடு்கள் சுடதா் பசங்்கற்்கைதாலும சிை இடங்்களில் 
சுடட பசங்்கற்்கைதாலும ்கடடப்�டடுள்ைன.

4.  ்கங்ள்கச் சமபவளியில் ்கதாணப்�டும வடி்கதால்்கள், 
உளறகிணறு்கள், ்கழிவுநீரப்ந�தாக்குக்குழி்கள் 
ந�தான்ற வசதி்கள் அங்ந்க இரணடதாவது 
�்கரமயமதாக்்கம நி்கழ்நதிரு்ந்ள் 
உறுதிப்�டுததுகின்றன.

 3.1    கங்கச் சம்வளியில் ஏற்பட்ட 
வளரச்சி

இக்்கதாை்கடடததில் மததிய ்கங்ள்கச் 
சமபவளி்களில் நவைதாணளம பசழித்து. �ஞளச 
சதாகு�டி முளறயதால் மற்ற �யிர்களை விட அரிசி உற்�ததி 
அதி்கரித்து. அ்னதால் ந்ளவயதான நவைதாண உ�ரி 
உருவதானது. �தாது்கதாக்்கப்�டட �தாசன வசதி மடடுநம 
அரிசியின் உ�ரி உற்�ததிக்குக் ்கதாரணமல்ை. இருமபுத 

ப்தாழில்நுட�மும முக்கியமதான �ங்்கதாற்றியது. இருமபுக் 
ந்கதாடரி ்கதாடு்களைத திருத் உ்விய்தா? இருமபுக் 
்கைப்ள�க் ப்கதாழுமுளன நவைதாண உற்�ததிளய 
அதி்கரித்்தா? என்ற ந்கள்வி்கள் இரு்ந்தாலும, 
ள்கவிளனப்ப�தாருள் உற்�ததி அதி்கரித்தில் 
இருமபுதப்தாழில்நுட�ம மி்க முக்கியப் �ங்்கதாற்றியது 
என்�தில் மதாற்றுக் ்கருதது இருக்்க முடியதாது. இருமபுக் 
்கருவி்களின் அறிமு்கம �ல்நவறு ள்கதப்தாழில் 
�டவடிக்ள்க்களில் ஏற்�டுததிய ப்தாழில்நுட� 
மதாற்றங்்களைக் ்கருததில் ப்கதாணடதால்்தான், இருமபுத 
ப்தாழில் நுட�ததின் ்தாக்்கதள்ச் சரியதா்கப் புரி்நது 
ப்கதாள்ை முடியும. நவைதாண உ�ரி, ப்தாழில்நுட�ம 
ஆகியவற்றதால் கிளடத் ஓய்வு ந�ரம ள்கதப்தாழில் 
வைரச்சிக்கு இடடுச் பசன்றது. அது சிறப்�தான 
வணி்கததிற்கு வழிவகுத்து.
இரண்டோவது �கரமயமோககம்

நவைதாண உ�ரி, ள்கதப்தாழில், வணி்க 
வைரச்சி, ப�ருகிக் ப்கதாணடிரு்ந் மக்்கள்ப்தாள்க 
ஆகியளவ ்கங்ள்கச் சமபவளியில் �்கரங்்கள் 
ந்தான்றுவ்ற்கு வழி வகுத்ன. இது இ்நதிய 
வரைதாற்றில் இரணடதாவது �்கரமயமதாக்்கம என்று 
குறிப்பிடப்�டுகிறது. மு்வதாவது �்கரமயமதாக்்கம 
ஹரப்�தா �தா்கரி்கததின் ந�தாது நி்கழ்ந்்தாகும. 
்கங்ள்கப்�குதியில் கீழக்்கணட �ல்நவறு 
வள்கயதான �்கரங்்கள் உருவதாகின: 
1.  ரதாஜகிரு்கம, சிரதாவஸ்தி, ப்கௌசதாமபி, சம�தா ந�தான்ற 

அரசியல், நிரவதா்க ளமயங்்கள்
2.  உஜளஜயினி, ்டசசீைம ந�தான்ற வணி்க 

ளமயங்்கள்
3. ளவசதாலி ந�தான்ற புனி்த ்ைங்்கள்

்வசோலி

 3.2    ஜன்பேஙகளிலிருந்து 
மகோஜன்பேஙகளுககு

பி்நள்ய நவ்்கதாைம (ப�தா.ஆ.மு. 1000 - 
600) வமசதாவளி அடிப்�ளடயிைதான இனக்குழு 
அரசியலிலிரு்நது ஒரு பிரதா்நதிய அரசு என்ற 
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மதாற்றதள்ச் ச்நதித்து. கிழக்கு ந�தாக்கி 
இடமப�யர்ந் ‘ஜன’ இனக்குழுக்்கள் �ல்நவறு 
�குதி்களில் நிளையதா்கத ் ங்்க ஆரமபித்ன. மக்்களின் 
ஆ்ரவு ஜனததிடமிரு்நது (இனக்குழு) ஜன�்ததிற்கு 
(�குதி) மதாற ஆரமபித்து. ஜன�்ம என்ற பசதால்லுக்கு 
”இனக்குழு ்ன் ்கதாளைப் �தித் இடம” என்று 
ப�தாருள். ஜன�்ங்்கள் வைங்்களுக்்கதா்கவும, 
அரசியல் நமைதாதிக்்கததிற்்கதா்கவும ஒன்நறதாபடதான்று 
சணளடயிடடுக் ப்கதாணடன. சிை ஜன�்ங்்கள் ்மது 
�குதி்களை விரிவு�டுததி, �ல்நவறு ஜனங்்களைத 
்மது அதி்கதாரததின் கீழ ப்கதாணடுவ்ந்ன. 
இப்�டிப்�டட ஜன�்ங்்கள் ம்கதாஜன�்ங்்கைதா்க 
வைரச்சி ப�ற்றன.

ஒரு �தாடடிற்கு நிைம, மக்்கள், அரசதாங்்கம, 
இளறயதாணளம ஆகியளவ முக்கியக் கூறு்கைதாகும. 
இவவளனததுக் கூறு்களும சிை ம்கதாஜன�்ங்்களில் 
்கதாணப்�டடன. ம்கதாஜன�்ங்்கள் மக்்களை 
(ஜனங்்களை) ஆணட பிரந்ச முடியரசு்கள் 
உருவதானள்ப் பிரதி�லித்ன. அரசதாங்்கததிற்கு 
அரசர ்ளைளம ்தாங்கினதார. அவருக்கு 
ளமயப்�டுத்ப்�டடப்தாரு நிரவதா்கம உ்வியது. 
அரசர இளறயதாணளமயுள்ை ஆடசியதாைரதா்க 
இரு்ந்தார. நவைதாண உ�ரி மீது வரி விதித்தார. அள் 
மறுவிநிநயதா்கம பசய்்தார. �டிநிளை்களைக் ப்கதாணட 
சமூ்கததில் அதி்கதாரததின் மூைமும, அடக்குமுளற 
மூைமும சடடம, ஒழுங்கு நிளை�தாடடப்�டுவள் 
உறுதி பசய்்தார. இக்கூறு்கள் ்கங்ள்கச் சமபவளியில் 
அரசு்கள் உருவதானள்க் குறிக்கின்றன.
்பதினோறு மகோஜன்பேஙகள்

புரதாண, ப�ௌத், சமண மரபுச் சதான்று்களின்�டி 
�தினதாறு ம்கதாஜன�்ங்்கள் �ற்றி அறியமுடிகின்றது. 

1. ்கதா்ந்தாரம
2. ்கதாமந�தாஜம
3. அஸ்ம்கம (அச்கம)
4. வதசம
5. அவ்நதி
6. சூரநசனம
7. நசதி
8. மல்ைம

9. குரு
10. �தாஞசதாைம
11. மதஸ்யம
12. வஜஜி (விரஜஜி)
13. அங்்கம
14. ்கதாசி
15. ந்கதாசைம
16. ம்க்ம

ம்கதாஜன�்ங்்கள் அவற்றின் அரசு அதி்கதாரததின் 
்ன்ளமளயப் ப�தாறுதது, ்கண சங்்கங்்கள் என்றும 
குடித்ளைளம ஆடசி என்றும பிரிக்்கப்�டடன.
கண-சஙகஙகள்

்கங்ள்கச் சமபவளியின் மு்நள்ய �தாடு்கள் 
ஜன�்ங்்கள் என்றளழக்்கப்�டடன. அவற்றில் 

குடியரசு்கள், சிறு அரசு்கள், குடித்ளைளம ஆடசிப் 
�குதி்கள் என அளனததும ்கை்நதிரு்ந்ன. 
ப்தாடக்்க்கதாை நூல்்களில் �தினதாறு ம்கதாஜன�்ங்்கள் 
சுடடப்�டுகின்றன. இனக்குழுக்்களை ளமயமதா்கக் 
ப்கதாணட குழுவினரதால் ஆைப்�டட ்கணசங்்கங்்களும 
இரு்ந்ன. இவற்றில் மி்கவும பிர�ைமதானது 
விரிஜஜி்களின் ்கணசங்்கமதாகும. இது மிதிளைப் 
�குதியில் இரு்ந்து. இ்ன் ்ளை�்கரம ளவசதாலி. 
இ்ந் அரசு்கள், ் தான் மடடுநம முடிபவடுக்கும அதி்கதாரம 
ப்கதாணட அரசர்களின் கீழ இருக்்கவில்ளை. இங்கு 
�ல்நவறு இனக்குழுக்்களின் ் ளைவர்கைதால் கூடடதா்க 
முடிவு்கள் எடுக்்கப்�டடன. ந்கதாசைம, ்கதாசி ந�தான்ற சிறு 
அரசு்களும இரு்ந்ன. இக்ஷவதாகு, விருஷ்ணி ந�தான்ற 
இனக்குழுக்்களின் ப�யர்களும இ்ந்த ப்தாடக்்க்கதாை 
அரசு்களின் ப�யர்களும ரதாமதாயணம, ம்கதா�தார்ம 
ஆகிய இரு இதி்கதாசங்்களிலும குறிப்பிடப்�டடுள்ைது 
்கவனிக்்கத்க்்கது.

முடியோடசிகள் அல்லது அரசுகள்
முடியதாடசி முளற �ளடமுளறயிலிரு்ந் 

அரசு்கள் அளனததிலும ளவதீ்க நவ் மரபு்கள் 
�ளடமுளறயில் இரு்ந்ன. ்கண சங்்கங்்களைப் 
ந�தாைன்றி, ம்குருமதார்கள் ம்கதாஜன�்ங்்களில் 
உயர்ந் ் குதிநிளைளய அனு�வித்தார்கள். அரசு்கள் 
அரசர்கைதால் ஆடசி பசய்யப்�டடன. ளமயப்�டுத்ப்�டட 
நிரவதா்கம இரு்ந்து. �ல்நவறு சடங்கு்கள் மூைம 
பிரதாமண குருக்்கள் அரசனுக்குச் சடடபூரவ 
அங்கீ்கதாரதள் அளித்னர. அரச உரிளம வதாரிசு 
முளறயில் வ்ந்து. அரச உரிளம ப�ரும�தாலும மூத் 
ம்கனுக்ந்க உரிளம என்ற விதிப்�டி ப்தாடர்ந்து. 
�ரீஷத, ச�தா என்ற அளமப்பு்கள் அரசருக்கு உ்வி 
பசய்்ன. இ்ந் அளமப்பு்கள் ஆநைதாசளன 
்ரு�ளவயதா்க இரு்ந்ன. நவைதாண உ�ரிளய அரசர 
நிை வரி மூைமும நவறு சிை வரி்கள் மூைமதா்கவும 
ப�ற்றுக் ப்கதாணடதார. நவைதாண நிைததின் மீ்தான 
வரி ‘�லி‘ எனப்�டடது. உற்�ததியில் ஒரு �ங்்கதா்கப் 
ப�றப்�டட வரி ‘�தா்கதா‘ என்று பசதால்ைப்�டடது. ‘்கரதா’, 
‘சுல்்கதா’ ஆகியளவ இக்்கதாை்கடடததில் வசூலிக்்கப்�டட 
நவறு சிை வரி்கைதாகும. இவவதாறதா்க, ஒரு விரிவதான 
நிரவதா்க அளமப்ள�யும ரதாணுவதள்யும �ரதாமரிக்்கத 
ந்ளவயதான வருவதாளய அரசர வரி்கள் மூைம 
ஈடடினதார.

பசல்வம மிக்்க நிைஉரிளமயதாைர்கள் 
கிர்க�தி என்றளழக்்கப்�டடனர. இவர்கள் 
்தாசர அல்ைது ்கரம்கதாரர என்று அளழக்்கப்�டட 
நவளைக்்கதாரர்களை �ணியமரததியிரு்ந்னர. சிறு 
நிை உரிளமயதாைர்கள் ்கசதா்கதா அல்ைது கிரிஷதா்கதா 
என்று அறியப்�டடனர. சமூ்கம, வரணததின் 
அடிப்�ளடயில் அடுக்கு்கைதா்கப் பிரிக்்கப்�டடிரு்ந்து. 
இது சமூ்க மரியதாள்யின் குறியீடதானது. 
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அவர்களுக்குள்ளும ந�தாடடி்கள் நிைவின. 
்கதாைப்ந�தாக்கில் இவற்றில் ப�ௌத்மும சமணமும 
மி்கப் பிர�ைமதான ம்ங்்கைதா்க உருவதாகின. 
அறிவுமலரச்சிககோன கோரணஙகள்

ப�தா.ஆ.மு. ஆறதாம நூற்றதாணடு, தீவிரமதான 
அறிவுசதார எழுச்சியின் ்கதாைமதாகும. இவபவழுச்சிக்குப் 
�ை ்கதாரணங்்கள் உள்ைன.
1.  அரசுருவதாக்்கமும, நவ் ம்ததின் ்கடுளமயும 

சி்ந்ளன மற்றும பசயலுக்்கதான சு்்நதிரதள்க் 
்கடடுப்�டுததின. ம் �மபிக்ள்க்களுக்கு எதிரதான 
கிைரச்சியதா்க அளவதீ்கக் ந்கதாட�தாடு்கள் உருவதாகின.

”மக்்களின் அறிவுசதார ஆரவதள் அடக்கும 
முயற்சி்கள் நமற்ப்கதாள்ைப்�டுமந�தாது, 
அவர்களின் மனம அ்ற்கு எதிரதா்கக் கிைரச்சி 
பசய்கிறது. இத ்விரக்்கமுடியதா் எதிரவிளன்கள் 
எல்ைதாவி்மதான முளறசதார்ந் அதி்கதாரங்்களையும 
ப�தாறுததுக்ப்கதாள்ை இயைதா் ்ன்ளமயதா்க 
பவளிப்�டுகிறது. அது சடங்குரீதியதான ம்ததின் 
்கடடுப்�தாடடதால் ்கதாைம்கதாைமதா்க ஒடுக்்கப்�டட 
வதாழவிலிரு்நது ஆநவசமதா்க விடு�டும 
உணரவதா்க உள்ைது” – இ்நதியத ்ததுவ 
நமள் நமனதாள் குடியரசுத்ளைவர  டதாக்டர 
எஸ். ரதா்தாகிருஷ்ணன்

2.  பிரந்ச அளடயதாைங்்களின் ந்தாற்றம சமூ்க, 
ப�தாருைதா்தார, அரசியல் மதாற்றங்்களை 
உ்நதித்ள்ளியது. ஏற்ப்கனநவ நிைவிய சமூ்க 
அளமப்ள�ப் �ற்றிய ்கற்�ளன்களில் இரு்நது 
பவளிவ்நது அதிருப்தியுடன் இரு்ந் நமடடுக்குடி 
மக்்கள் அவற்ளற எதிரதது ம்க்ம அல்ைது மததிய 
்கங்ள்கச் சமபவளி்களில் பசழிதது வைர்நது வ்ந் 
அளவதீ்க ம்ங்்களை ந�தாக்கி �்கர்ந்தார்கள்.

3.  நவ் ம்ம சமூ்கததின் அளனததுப் 
�குதியினரிடமும ஊடுருவியிருக்்கவில்ளை. 
எனநவ புதி்தா்க உருவதாகி வ்ந் ம்ங்்களைப் 
பின்�ற்றுவது மக்்களுக்குக் ்கடினமதான்தா்க 
இல்ளை.

4.  �்கரமயமதாக்்கம, வணி்க விரிவதாக்்கம 
ஆகியவற்றின் ்கதாரணமதா்க வணி்கர்கள், நசத்கள் 
(seths) ந�தான்ற வங்கியதாைர்கள் என ஒரு புதிய 
வரக்்கம உருவதானது. இது ்மது ப�தாருைதா்தாரத 
்குதி நிளைக்கு இளணயதான சமூ்கத 
்குதிநிளைளயக் ந்கதாரியது. 

5.  ஆசிரமங்்கைதா்கப் பிரிக்்கப்�டட வதாழக்ள்க முளற 
பிரதாமணர்களுக்கு மடடுநம நவ்ங்்களில் 
அனுமதிக்்கப்�டடிரு்ந்து. அவவுரிளம 

விவசதாயி்களும ள்கவிளனக் ்களைஞர்களும 
சூததிரர எனப்�டடதார்கள். இக்்கதாைததில் நவறுசிை 
சமூ்கக் குழுவினர உருவதாகியிரு்ந்னர. சமூ்கப் 
�டிநிளையில் அவர்கள் சூததிரர்களுக்குக் கீநழ 
ளவக்்கப்�டடதார்கள்; தீணடத்்கதா்வர்கைதா்கக் 
்கரு்ப்�டடதார்கள். இவர்கள் ஊருக்கு பவளிநய 
வசிக்கும�டி ்கடடதாயப்�டுத்ப்�டடதார்கள். ்ம 
உணவிற்்கதா்க, பிளழப்பிற்்கதா்க இவர்கள் 
நவடளடயதாடு்ல், உணவு நச்கரித்ல் 
ஆகியவற்ளற �மபி இரு்ந்தார்கள். இவர்கள் 
ப�தாதுவதான வதாழிடங்்களின் ஓரங்்களில் வசிக்கும�டி 
ஒதுக்்கப்�டடதார்கள். �்கரமயமதாக்்கம அதி்கரித்ந�தாது, 
இவர்களுக்கு குற்நறவல் நவளை்கநை ்ரப்�டடன. 
இவர்கள் ்ங்்களுக்ப்கனத ்னி பமதாழிளயக் 
ப்கதாணடிரு்ந்னர. அது இ்நந்தா-ஆரியர்கைதால் 
ந�சப்�டட பமதாழியிலிரு்நது மதாறு�டடிரு்ந்து.

 3.3    அ்வதீகச் சிந்ே்னயோளரகளின் 
தேோற்றம்

ப�தாது ஆணடுக்கு மு்நள்ய ஆறதாம, ஐ்ந்தாம 
நூற்றதாணடு்களில் வட இ்நதியதா ்கவனிக்்கத்க்்க 
அறிவுமைரச்சிளயச் ச்நதித்து. இமமைரச்சி இ்நதியதா 
முழுவதிலும ஆழமதான ்தாக்்கதள் ஏற்�டுததியது. 
அ்ற்குப் பி்நள்ய நூற்றதாணடு்களிலும 
இ்நதியதாவின் �ண�தாடடில் இத்தாக்்கம ப்தாடர்ந்து. 
அறிவுமைரச்சி ப்ற்்கதாசியதா முழுவதும �ரவியது. 
ஏற்ப்கனநவ பின்�ற்றப்�டடுவ்ந் ்ததுவதள்ச் 
சிை அளவதீ்கச் சி்ந்ளனயதாைர்கள் ந்கள்விக்கு 
உட�டுததிய்ன் விளைவதா்க இத்ள்கய அறிவு 
மைரச்சி ந்தான்றியது. இக்்கதாை்கடடததில்்தான் 
ந்கதாசைர, ப்கௌ்ம புத்ர, ம்கதாவீரர, அஜி் ந்கச்கம�ளி 
மு்ைதான �ல்நவறு மதாறு�டட சி்ந்ளனயதாைர்கள் 
இவவுை்க இன்�ங்்களைத துற்நது, அன்று நிைவி 
வ்ந் சமூ்க, �ண�தாடடுச் சூழல் குறிதது ஆழ்ந் 
சி்ந்ளன்களுடன் ்கங்ள்கச் சமபவளி்களில் திரி்நது 
வ்ந்னர. இத்ள்கய துறவி்கள் ்கங்ள்கச் சமபவளி 
முழுவதும குறுக்கும ப�டுக்குமதா்கப் �யணம 
பசய்வதும புதிய ்கருதது்களைப் எடுததுளரப்�தும 
அவற்ளற ஆ்ரிப்�தும வழக்்கமதா்க இரு்ந்ன. 
இததுறவி்களின் ந�தா்ளன்கள் புதிய 
ஆடசிமுளற்கள், �்கர ளமயங்்களின் உருவதாக்்கம, 
ள்கதப்தாழில்்கள், ப்தாளைதூர வணி்கததின் 
வைரச்சி ஆகியவற்றதால் மி்கவிளரவதா்க 
மதாறிக்ப்கதாணடிரு்ந் சமூ்கததின் ந்ளவ்களைப் 
ந�சின. இ்ந் அறிவுமைரச்சி வதாதி்கள் நவ்க் 
்கருத்தாக்்கங்்கைதான ஆன்மதா, மனம, உடல் 
ஆகியவற்ளறக் ந்கள்விக்குள்ைதாக்கினதார்கள். 
அ்ன்வழியதா்க, புதிய ம்ங்்கள் ந்தான்றுவ்ற்கு 
வழிவகுத்தார்கள். இவர்கள் அளனவரும 
நவ் ம்தள்க் ந்கள்விக்குள்ைதாக்கினதாலும, 
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ந்தாற்றுவித்வர ‘�்ந் வதாச்சதா‘ என்�வர என்று 
்கரு்ப்�டுகிறது. இவருக்குப் பின் வ்ந்வர கிஸதா 
சமகிக்்கதா. ஆசீவ்கர்களில் ்ளைசிற்ந்வரும, 
மூன்றதாவது ்ளைவரதா்க இரு்ந்வரும மக்்கதாலி 
ந்கதாசைர ஆவதார. ந்கதாசைர ம்கதாவீரளர �தாை்ந்தாவில் 
மு்ன்முளறயதா்கச் ச்நதித்தார. இவர்கைது �டபு 
ஆறதாணடு நீடித்து. இவர்கள் பின்னர ந்கதாட�தாடடு 
நவற்றுளம ்கதாரணமதா்கப் பிரி்ந்னர. பின்னர ந்கதாசைர 
சிரதாவஸ்தி பசன்றதார. அங்கு ஹைதாஹைதா என்ற 
வசதிமிக்்க குயவர ப�ணணதால் ஆ்ரிக்்கப்�டடதார. 
இவர புததுயிரப்பு என்ற ந்கதாட�தாடளட �மபினதார. 
நவ்த துறவி்களின் �ல்நவறு ்கடும ்வங்்களைக் 
ந்கலிபசய்து, விமரசித்தார. எதிரப்பிரிவு்கள் என்�்தால் 
ப�ௌத், சமண நூல்்கள் ந்கதாசைளரக் ப்கடட குணம 
உள்ைவரதா்கச் சித்ரிக்கின்றன. ஆசீவ்கப் பிரிவின் 
்ளைளமய்கமதா்க சிரதாவஸ்தி இரு்ந்து. ஆசீவ்கர்கள் 
நிரவதாணத துறவி்கள். ஊழவிளனக் ந்கதாட�தாடளட 
�மபியவர்கள். ஆசீவ்கர்களின் அடிப்�ளடக் 
ப்கதாள்ள்க நியதி அல்ைது விதி என்�்தாகும. இது 
‘எல்ைதாநம ஏற்ப்கனநவ தீரமதானிக்்கப்�டடளவ 
என்�்தால் இவவுைகில் எள்யும மதாற்ற முடியதாது; 
துக்்கதள்த தீரப்�்ற்கு ஒருவர �ல்நவறு 
பிறவி்களை எடுக்்க ந�ரிடும’ என்று ்கருதுவ்தாகும. 
ஆசீவ்கததின்�டி, வதாழவில் ்விரக்்க முடியதா் ஆறு 
அமசங்்கள் இருக்கின்றன. அளவ ைதா�ம, �ஷ்டம, 
இன்�ம, துன்�ம, வதாழவு, மரணம ஆகியன ஆகும. 
ந்கதாசைரின் மரணததிற்குப் பிறகு, புரதாண ்கஸ்ஸ�ர, 
�கு் ்கச்சதாயனர என்ற இரு �ரப்புளரயதாைர்கள் 
ஆசீவ்கர்கநைதாடு இளண்நது, அ்ற்குப் புததுயிர 
ப்கதாடுத்னர.

பசயல்்களுக்கு �ற்கூறு்கள், தீயகூறு்கள் 
எதுவும கிளடயதாது என்று புரதாண ்கஸ்ஸ�ர 
்கருதினதார. சிததிரவள், ்கதாயம இளழத்ல், ப்கதாளை 
ஆகியவற்றதால் எ்ந்த தீளமயும ந�ர்நது விடதாது 
என்று ்கருதினதார. அந்ந�தாை ஈள்க, சுயக்்கடடுப்�தாடு, 
உணளமயதான ந�ச்சு ஆகியவற்றதாலும எ்ந் 
�ன்ளமயும கிடடதாது. ஏபனன்றதால், எல்ைதாநம 
முன்னநர முடிவுபசய்யப்�டடளவ என்�்தால் 
மனி்ர்கள் எள்யும ்மது பசயல்்கைதால் மதாற்ற 
முடியதாது. இருக்கும ஒநர வழி பசயலின்ளம்தான் 
என்�து அவரது ்கருதது. �கு் ்கச்சதாயனர இ்ந் 
உை்கம ஏழு ப�தாருட்கைதால் உருவதாக்்கப்�டட்தா்க 
�மபினதார. அளவ ‘உருவதாக்்கப்�டதா்ளவ, 
குளறக்்க முடியதா்ளவ, �ளடக்்கப்�டதா்ளவ, 
விளைவு்கள் அற்றளவ, மளைச் சி்கரதள்ப் ந�தாை 
நிளையதானளவ, ஒரு தூளணப் ந�தாை உறுதியதா்க 
நிற்�ளவ, வடிவங்்கள், நவபறதான்றதா்க மதாறதா்ளவ, 
ஒன்றில் ஒன்று ்ளையிடதா்ளவ, ஒன்றிற்கு ஒன்று 
மகிழச்சிநயதா, நவ்ளனநயதா அல்ைது மகிழச்சி, 
நவ்ளன இரணளடயுநமதா ்ர இயைதா்ளவ. 

்ங்்களுக்கு அனுமதிக்்கப்�ட வில்ளை என்�து 
சததிரியர்களின் மனக்குளறயதா்க இரு்ந்து.

அ்வதீக மேஙகள்
ஓ ரி டத தில்  நி ளை ப ்க தாள்ை தா ம ல் 

திரி்ந் துறவி்களும, ந�தா்்கர்களும �ை 
சீடர்களை ஈரதது �ல்நவறு ம்ப்பிரிவு்களை 
உருவதாக்கினதார்கள். ளவதீ்க அறபவதாழுக்்கதள் 
மறுத்ல் (அறபவதாழுக்்கதள் வலியுறுததும 
சடடங்்களை மதிப்�்ற்்கதான ந்ளவளய 
இளறயதாற்றல் நீக்கிவிடடது என்ற �மபிக்ள்க), 
ப�தாருள்மு்ல்வதா்ம, ஊழவிளனக் ந்கதாட�தாடு 
ஆகியவற்ளற இவர்களுளடய ்ததுவங்்கள் 
சதார்நதிரு்ந்ன. இளவ சனதா்ன நவ்ம்தள் 
எதிரத் அளவதீ்க ம்ங்்கள். இவற்றில் �ை 
ம்ங்்கள் அக்்கதாை்கடடததில் �ளடமுளறக்கு 
வ்ந்ன. சமன�ைசுத்தா என்ற ப�ௌத் நூல் 
அஜதா்சதரு என்ற ந�ரரசர ப�ௌத் ம்தள்த 
ந்தாற்றுவித் ப்கௌ்ம புத்ளரச் ச்நதித்து �ற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறது. அதில் இ்ந்ச் ச்நதிப்பிற்கு முன், 
மற்ற �ல்நவறு ம்ப்பிரிவு்களின் ்ளைவர்கைதான 
புரதாண ்கச�ர. மக்்கதாலி ந்கதாசைர, அஜி்ந்கச 
்கம�ளி, �கு் ்கச்சதாயனர, சஞசய ப�ைதிபுத்ர, 
நி்க்ந் �டபுத்ர (ம்கதாவீரர) ஆகிநயதாநரதாடும 
அஜதா்சதரு ்ததுவ விவதா்ங்்கள் பசய்்்தா்கக் 
குறிப்பிடுகிறது. இவர்கள் ‘நீணட்கதாைமதா்க 
வீடற்று சுற்றித திரி்ந்வர்கள்’ (சிர-�ப்�தாஜிந்தா), 
ம்ங்்களை உருவதாக்கியவர்கள் (தீத்்கநரதா), 
்ங்்களுளடய ப�றிமுளற்களின் ்ளைவர்கள் 
(ஞதானதாசதாரிநயதா) என்று குறிப்பிடப்�டுகிறதார்கள். 
இ்ந்ப் பிரிவு்கள் ப�ௌத்ததின் முக்கியப் ந�தாடடி 
ம்ங்்கைதாகும. இளவ எதுவும அஜதா்சதருவிற்கு 
ஏற்றுக்ப்கதாள்ைத்கு்ந்்தா்க இருக்்கவில்ளை 
என்றும ப�ௌத்ம மடடுநம ஏற்றுக் ப்கதாள்ைத்க்்க்தா்க 
இரு்ந்து என்றும குறிப்பிடப்�டுகிறது.

 3.4   ஆசீவகரகள்
அக்்கதாைததில் துறவி்கள் குழுக்்கைதா்கச் 

பசயல்�டடனர. அவவதாறதான குழுக்்கள் ஒன்றிலிரு்நது 
ஆசீவ்கம உருவதான்தா்க �ம�ப்�டுகிறது. ப�ௌத் 
ஆவணங்்களின்�டி, ஆசீவ்கம என்ற பிரிளவத 

ேமிழ�ோடடில்  ஆசீவகரகள்  : மணிநம்களை, 
நீைந்கசி, சிவஞதானசிததியதார ஆகியளவ 
ஆசீவ்கக் ப்கதாள்ள்க குறிதது குறிப்பிடுகின்றன. 
நீைந்கசியின் உணளமக்்கதான ந்டல் அவளை 
புத்ரிடமும, புரதாணனிடமும இடடுச் பசல்கிறது. 
புரதாணன் ஆசீவ்கர்களின் ்ளைவர. நசதாழர்கள் 
ஆசீவ்கர்கள் மீது வரி விதித்்தா்கக் கூறப்�டுகிறது.

XI History_Lesson 3.indd   46 3/9/2020   7:04:15 PM



4 7பிரதேச முடியரசுகளின் தேோற்றமும் புதிய மேப்பிரிவுகள் உருவோககமும்

புத்ரின் பிர்கதாசததிற்கு முன் மங்கிப் ந�தான்தா்க 
வரணிக்கிறது.

 3.5   சமணம்
�ல்நவறு பிரிவு்களில், வரத்மதான ம்கதாவீரரின் 

்ளைளமயிைதான பிரிவு (ப�ௌத் இைக்கியங்்களில் 
நி்க்ந் �டபுத்ர என்று இவர குறிப்பிடப்�டுகிறதார) 
சமணம என்ற ஒரு ம்மதா்க மைர்ந்து. இது 
மு்லில் நிரகிர்ந்ம (்ளை்களிலிரு்நது விடு�டடது) 
என்று அளழக்்கப்�டடது. ம்கதாவீரர ஜீனர (உைள்க 
பவன்றவர) என்று அளழக்்கப்�டட்தால், அவரது 
பிரிவு ளஜனம என்றும அளழக்்கப்�டடது. 
்மிழ�தாடடில் சமணம என்று அளழக்்கப்�டுகிறது. 
சமணப் �தாரம�ரியததின் �டி, சமணதள் ஆதியில் 
ந்தாற்றுவித்வர ம்கதாவீரர அல்ை. அவர இரு�ததி 
�தான்கு தீரத்ங்்கரர்களில் ்களடசியதானவர. சமண 
�தாரம�ரியததின்�டி அள்த ந்தாற்றுவித்வர 
ரிஷ�ர என்�வரதாவதார. இவர மு்ல் தீரத்ங்்கரரதா்கக் 
்கரு்ப்�டுகிறதார. யஜுரநவ்ம ரிஷ�ர, அஜி்தான்ந்ர, 
அரிஷ்டந�மி என்ற மூன்று தீரத்ங்்கரர்களைக் 
குறிப்பிடுகிறது. ம்கதாவீரர ்மது உறுப்பினர்களைத 
துறவி்கைதா்கவும, துறவறம ப்கதாள்ைதாது ்மளமப் 
பின்�ற்று�வர்கைதா்கவும திரடடினதார.
மகோவீரரின் வோழக்க

வரத்மதானர ஏறத்தாழ ப�தா.ஆ.மு. 540இல் 
ளவசதாலிக்கு அருகில் உள்ை கு்ந்கிரதாமம என்ற ஒரு 
கிரதாமததில் பிற்ந்தார. இவர ஒரு ்கணசங்்கதள் ஆளும 
குடும�தள்ச் நசர்ந்வர. இவரது ்்நள் சித்தாரத்ர, 
ஞதானதரி்கதா என்ற இனக்குழுவின் ்ளைவர. இவரது 
்தாய் திரிஷளை ஒரு லிச்சதாவி இைவரசி. அவர 
லிச்சதாவியின் ்ளைவர நச்்கரின் சந்கதா்ரியுமகூட. 
ம்கதாவீரர ்ன் ்தாய் வழியில் ம்க்ம, அங்்கம, விந்்கம 
ஆகிய �தாடு்களின் ஆடசியதாைர்களுக்கு ப�ருங்கிய 
உறவினர. சிறுவயதிலிரு்நந் அவர ஆன்மீ்க 
வதாழவின்�தால் ஈரக்்கப்�டடதார. ப�ற்நறதார்களின் 

குயவர்கள், வங்கியதாைர்கள் ந�தான்ற 
பசல்வமிக்்க துறவறம பூணதா் சீடர்கள் 
ஆசீவ்கததிற்கு இரு்ந்தார்கள். ப�ௌத்ம, சமணம 
ஆகியவற்நறதாடு ஒப்பிடுமந�தாது, ஆசீவ்கததின் 
பசல்வதாக்கு குளறவு்தான் என்றதாலும, �தாடு 
முழுவதும �ரவியிரு்ந்து.

அஜி் ந்கச்கம�ளி (ந்கசத்தாைதான 
்கம�ளியணி்ந் அஜி்ன்) ஒரு ப�தாருள்மு்ல்வதாதி. 
அவர ஒவபவதாரு மனி்னும ப�ருப்பு, நீர, 
்கதாற்று, உணரவு ஆகிய �தான்கு அடிப்�ளடப் 
ப�தாருட்கைதால் உருவதாக்்கப்�டடவன் என்று 
்கருதினதார. மரணததிற்குப் பிறகு இ்ந் மூைப் 
ப�தாருட்கள் பூமிக்குத திருமபிவிடும. மரணததிற்குப் 
பிறகு வதாழவில்ளை. ”ப�ரு்ந்ன்ளம மூடர்கைதால் 
்கற்றுத்ரப்�டுவ்தாகும. மரணததிற்குப் பிற்கதான 
வதாழக்ள்களயப் �ற்றிப் ந�சு�வர்களின் ந�ச்சு 
ப�தாய்யும பவற்று அரடளடயுமதாகும. உடல் 
அழியுமந�தாது புததிசதாலி, முடடதாள் எல்நைதாருநம 
முற்றிலுமதா்க அழி்நது ந�தாகிறதார்கள். மரணததிற்குப் 
பிறகு அவர்கள் வதாழவதில்ளை” என்றதார அவர.
தலோகோயேமும் சோரவோகமும்

"நைதா்கதாய்ம" என்ற  பசதால் ப�தாருள் 
மு்ல்வதா்தள்க் குறிக்கிறது. இ்நதியப் 
ப�தாருள்மு்ல்வதா்ம இ்ந்ச் சி்ந்ளனப் ந�தாக்ள்க 
உருவதாக்கிய இருவரில் ஒருவரதான சதாரவதா்கரின் 
ப�யரதால் சதாரவதா்கம என்றும அளழக்்கப்�டுகிறது. 
சதாரவதா்கரும அஜி் ந்கச்கம�ளியும இ்நதியப் 
ப�தாருள்மு்ல்வதா்தள் ஒரு முளறயதான 
்ததுவ முளறயதா்க நிறுவியவர்கள் என்று 
பசதால்ைப்�டுகிறது. சதாரவதா்கர ஐயுறுவதா்ம என்ற 
சி்ந்ளனளய நமம�டுததினதார. அனு�வங்்களின் 
மூைநம அறிளவத ந்ட முடியுபமன அவர 
�மபினதார. நமலும, அவர நவ்ங்்களின் 
அதி்கதாரதள்க் ந்கள்விக்கு உட�டுததினதார.

அ்வதீக மேஙகளி்்டதய தமோேல்
�ல்நவறு அளவதீ்க ம்ங்்களுக்கிளடநய 

்கடும நமதா்ல்்கள் நிைவின. இது அக்்கதாைததின் 
�ல்நவறு ம்க் குறிப்பு்கள் மூைம ப்ரியவருகிறது. 
ப�ௌத், சமண நூல்்கள் அளவதீ்க ம்ப் பிரிவு்கள் 
�ற்றிச் பசதால்வந்தாடு அல்ைதாமல், அவற்ளற 
சிறுளமயும �டுததுகின்றன. �்கவதிசூததிரம 
எனும சமணநூலில் மக்்கதாலி ந்கதாசைர ்ரக் 
குளறவதா்கப் ந�சப்�டுகிறதார. புத்ந்கதாஷரும ்னது 
நூலில் இவளர ஏைனம பசய்கிறதார. ஒரு ப�ௌத் 
ஜதா்்கக் ்கள் இ்ந் துறவி்களை மின்மினிப் 
பூச்சி்கநைதாடு ஒப்பிடடு, இவர்களின் பமல்லிய 
ஒளி, சூரியனின் பிர்கதாசததிற்கு முன், அ்தாவது மகோவீரர பி்றப்புத ்ேோ்டர்போன சமண ஓவியம்
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எனினும குஜரதாத, ரதாஜஸ்்தான், மததியப் பிரந்சம, 
ஒடிசதா, ்கர�தாட்கதா ஆகிய இடங்்களில் தீவிரமதா்கச் 
சமணதள்ப் பின்�ற்றுநவதார இரு்ந்தார்கள். 

�தர�தாஹு மரணமளட்ந் பிறகு, ஸ்தூை�ததிரர 
�தாடலிபுததிரததில் ஒரு ப�ரிய மதா�தாடளட �டததினதார. 
இது சமண ப�றிமுளற்களைத ப்தாகுத்து. 
அதப்தாகுப்பு �ன்னிரணடு அங்்கங்்களைக் 
(�தா்கங்்களை) ப்கதாணடது. இள்ப் ந�தான்ற மற்பறதாரு 
மதா�தாடு, ப�தா.ஆ. ஐ்ந்தாம நூற்றதாணடில், குஜரதாததில் 
உள்ை வல்ைபியில் �ட்ந்து. இது �ன்னிரணடு 
உ� அங்்கங்்களைச் நசரத்து. சமணத துறவி்கள் 
ம் நூல்்களை எழுதியந்தாடு, ம்ச்சதார�ற்ற 
இைக்கியதள்யும வைரத்னர. அச்சரங்்க சூததிரம, 
சூதரகிரு்ங்்கம, ்கல்�சூததிரம ஆகியளவ மி்கத 
ப்தாடக்்க ்கதாை சமண நூல்்கள். இக்்கதாை்கடடதள்ச் 
நசர்ந் சமண நூல்்கள் ப�ரும�தாலும எளிய 
மக்்களின் பமதாழியதான அர்- ம்கதி என்ற பமதாழியில் 
எழு்ப்�டடளவ.
சமணத ேததுவஙகள்

ச ம ண த தி ன் 
ளமயமதான ்ததுவம 
அஹிமளச. சமணம 
வலியுறுததிய அைவிற்கு 
அ ஹி ம ள ச ள ய 
நவறு எ்ந் ம்மும 
வலியுறுத்வில்ளை. அது 
மனி் உணரச்சி்களையும 
விமரசித்து. சமணம 
்கடவுளின் இருப்ள� 
மறுத்து. அ்ன் ப்தாடக்்க 
்கடடங்்களில், சமணததில் உருவ வழி�தாடு 
கிளடயதாது. ‘்கடவுளை வழி�டுவ்தாநைதா, நவள்வி்கள் 
பசய்வ்தாநைதா முக்தி ப�ற முடியதாது; எளிளமயதான 
ஒழுக்்கமிக்்க வதாழக்ள்க நமற்ப்கதாள்வ்ன் 
மூைமதா்கநவ ஒருவர துன்�ங்்களிலிரு்நது ்ப்� 
முடியும’ என்று சமணம வலியுறுததியது.

ம்கதாவீரர நவ்ங்்களின் அதி்கதாரதள் 
நிரதா்கரித்தார. சமணம ளவதீ்கதள் மறுக்கும 
ம்ம. சமணததின்�டி, உை்கததிற்குத 
ப்தாடக்்கமும, முடிவும கிளடயதாது. அது என்றும 
நிளைததிருக்கும. அது ப்தாடரச்சியதான 
வைரச்சிளயயும வீழச்சிளயயும ச்நதிக்கும. சமணம 
இருப�தாருள் வதா்தள் முன்ளவத்து. உை்கம 
ஆன்மதாவதாலும (ஜீவன்) ப�தாருைதாலும (அஜீவன்) 
உருவதானது. இவவிரணடும ்கதாைவரம�ற்றளவ. 
ஜீவனும அஜீவனும இளணயுமந�தாது ்கரமதா 
(விளன) உணடதாகிறது. இது பிறப்பு, இறப்பு 
என்ற முடிவற்ற சுழற்சிக்கு இடடுச் பசல்கிறது. 
இக்்கரமதாவிலிரு்நது ஒருவர விடு�டநவணடும 

மகோவீரர

மரணததிற்குப் பிறகு, ் மது முப்�்தாவது வயதில் அவர 
வீடளட விடடு பவளிநயறினதார. உணளமயதான 
ஞதானதள்த ந்டிப் �ன்னிரணடதாணடு்கள் 
அளை்ந்தார. அவர ்கடுளமயதான விர்தள் 
நமற்ப்கதாணடதார. ஆளட்களைத துற்ந்தார. இப்�டித 
திரி்ந் ்கதாைததில் ந்கதாசதாை மதாஸ்்கரிபுததிரளரச் 
ச்நதிதது அவநரதாடு ஆறதாணடு ்கதாைம இரு்ந்தார. 
பின்னர ்கருதது நவறு�தாடடதால் பிரி்ந்தார. இப்�டித 
திரிய ஆரமபித் �தின்மூன்றதாவது ஆணடில், 
்னது �தாற்�ததியிரணடதாம வயதில் வரத்மதானர 
ஞதானதள் அல்ைது நிரவதாணதள் அளட்ந்தார. 
பிறகு தீரத்ங்்கரர ஆனதார. ஜீனர (பவற்றி ப�ற்றவர) 
என்றும ம்கதாவீரர என்றும அளழக்்கப்�டடதார. 
அவர முப்�்தாணடு ்கதாைம உ�ந்சம பசய்்தார. 
பசல்வர்களும நமடடுக்குடியினரும அவளர 
ஆ்ரித்னர. ப�தா.ஆ.மு. 468 வதாக்கில் ்னது 
எழு�ததியிரணடதாம வயதில், ரதாஜகிரு்கததிற்கு 
அருகில் உள்ை �வபுரியில் மரணமளட்ந்தார. சமண 
�மபிக்ள்கயின்�டி, அவர உணணதாவிர்மிரு்நது 
உயிர நீத்்தா்க �ம�ப்�டுகிறது. அவரது மரணம, 
அ்தாவது இறுதி விடு்ளை சமணர்களுக்கு ஒரு 
மகிழச்சியதான நி்கழவதாகும.

ம்கதாவீரளர ஏரதாைமதாநனதார பின்�ற்றினர. 
ஆரம� ்கதாைங்்களில், இவர்கள் சமூ்கததின் �ல்நவறு 
பிரிவு்களிலிரு்நதும வ்ந்னர. எனினும 
்கதாைப்ந�தாக்கில், சமணம வணி்கம, வடடிக்குக் 
்கடன் ்ருநவதார ஆகிய சமூ்கததினநரதாடு 
சுருங்கிவிடடது. அகிமளசளய சமணம மி்கவும 
வலியுறுததிய்தால், நவைதாணளம உள்ளிடட மற்ற 
ப்தாழில்்களை அவர்கைதால் பசய்ய முடியதாமல் 
ந�தானது. ஏபனனில் இதப்தாழில்்களில் ப்ரி்நந்தா, 
ப்ரியதாமநைதா பிற உயிர்களைக் ப்கதால்ை ந�ரைதாம.

ம்கதாவீரரின் மளறவிற்கு 
500 ஆணடு்கள் ்கழிதது, சுமதார 
ப�தா.ஆ. 79 அல்ைது 82இல், 
சமணததில் ஒரு பிைவு ஏற்�டடது. 
ம்க்ம ்கடும �ஞசத்தால் 
�தாதிக்்கப்�டடது. �தர�தாஹு 
்ளைளமயில் சிை சமணத 
துறவி்கள், ்மது ்கடும விர்ங்்களைத ப்தாடர்நது 
பின்�ற்றுவ்ற்்கதா்கத ப்ற்கு ந�தாக்கிச் பசன்றதார்கள். 
அவர்கள் உளட்கள் எதுவுமின்றி இரு்ந்தார்கள். 
அவர்கள் தி்கம�ரர்கள் (பவளிளய ஆளடயதா்க 
அணி்ந்வர அல்ைது நிரவதாணமதானவர) என்று 
அளழக்்கப்�டடதார்கள். மற்றவர்கள் ஸ்தூை�ததிரர 
்ளைளமயில் ம்க்ததிநைநய இரு்ந்தார்கள். 
இவர்கள் பவள்ளையுளட உடுததினதார்கள். 
இவர்கள் ஸ்நவ்தாம�ரர்கள் (பவள்ளை ஆளட 
உடுததியவர்கள்) என்று அளழக்்கப்�டடதார்கள். இ்ந்ப் 
பிைவு ம்க்ததில் சமணதள்ப் �ைவீனப்�டுததியது. 
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்குதிநிளைளய முடிவு பசய்வது அவரது 
பசயல்்கள்்தாநன ்விர, பிறப்�ல்ை எனச் 
சமணம கூறுகிறது. ”ஒருவன் ்ன் பசயல்்கைதால், 
பிரதாமணனதா்க, சததிரியனதா்க, ளவசியனதா்க, 
சூததிரனதா்க மதாறுகிறதான்” எனச் சமணம 
�மபுகிறது. பிறப்பின் ்கதாரணமதா்கப் ப�ருளம 
ப்கதாள்ளு்ல் �தாவமதா்கக் ்கரு்ப்�டுகிறது. 
ப�ண்களும துறவி்கைதா்க ஏற்்கப்�டடதார்கள். 
எனினும, ப�ண்கைதால் முக்தி அளடய முடியதாது. 
�ற்பசயல்்களைச் பசய்து புணணியங்்களை 
ஈடடுவ்ன் மூைம, ஒரு ப�ண ஆணதா்க மறுபிறவி 
எடுதது, பிறகு முயற்சி பசய்து முக்தி ப�றைதாம.
ேமிழ�ோடடில் சமணம்

ஏறத்தாழ ப�தா.ஆ. மூன்றதாம 
நூற்றதாணடிலிரு்நது சமணம ்மிழ�தாடடில் 
�ரவியது. மதுளர மற்றும பிற இடங்்களைச் 
சுற்றிலும குன்று்களில் சமணத துறவி்கள் 
்ங்கியிரு்ந் ்கற்�டுக்ள்க்கநைதாடு கூடிய குள்க்கள் 
அதி்க எணணிக்ள்கயில் ்கதாணப்�டுகின்றன. 
ந்கதாப்ப�ருஞநசதாழன் உணணதாந�தான்பிரு்நது 
உயிர நீத்தான் என்று புற�தானூற்றில் 
்கதாணப்�டும பசய்தி சல்நை்கனதா என்ற சமண 
�ளடமுளறளய ஒததிருக்கிறது. ப்தாடக்்க ்கதாைத 
்மிழ இைக்கியததில் சமணததின் வலுவதான 
்தாக்்கதள் உணர முடிகிறது. �தாைடியதார, �ழபமதாழி, 
சீவ்கசி்ந்தாமணி, யதாப்ப�ருங்்கைக்்கதாரிள்க, 
நீைந்கசி ந�தான்றளவ ்மிழின் முக்கியமதான 
சமண நூல்்கள் ஆகும. ப�தா.ஆ. 470இல் மதுளரயில் 

எனில், அவர, ்கடுளமயதான துறவறங்்களை 
நமற்ப்கதாள்ை நவணடும. உடளை வருததும 
ந�தான்பு்களை நமற்ப்கதாள்ை நவணடும. ஆ்கநவ 
சமண ம்தள்ப் ப�தாறுத்வளர துறவி்கைதால் 
மடடுநம பிறப்பு, இறப்பு என்ற சூழலிலிரு்நது 
விடு்ளை ப�ற முடியும.
மும்மணிகள் (திரிரததினஙகள்)

சமண ம்ததினர சிை ்கடுளமயதான 
சடடதிடடங்்களுக்கு உட�ட நவணடும. அளனதது 
சமணர்களும ்களடபிடிக்்க நவணடிய மூன்று 
ப்கதாள்ள்க்கள் முமமணி்கள் (திரிரததினங்்கள்) 
என்று அளழக்்கப்�டுகின்றன. அளவயதாவன :
1. �ன்னமபிக்ள்க (சமநயதாக்-்ரஷனதா)
2. �ல்ைறிவு (சமநயதாக்-ஞதானதா)
3. �ன்னடதள் (சமநயதாக்-மஹதாவர்தா)
ஐம்்்பரும் சூளு்ரகள்

துறவி்கள் ஐமப�ரும சூளுளர்களை  
(�ஞச-மஹதாவர்தா) நமற்ப்கதாள்ை நவணடும.
1. ப்கதால்ைதாளம. (அஹிமசதா)
2. ்கள்ைதாளம (அஸ்ந்யதா)
3. ப�தாய்யதாளம (சதயதா)
4. புைனடக்்கம (பிருமமச்சரியதா)
5. ப�தாருள் �ற்றின்ளம (அ�ரிக்ரஹதா)
அஹிம்்ச

இ்ந் ஐ்நது ச�்ங்்களும துறவி்கள், துறவி 
அல்ைதா்வர்கள் அளனவருக்கும ப�தாதுவதானளவ. 
மற்றவர்களை விடத துறவி்கள் இ்ந் ஐ்நள்யும 
மி்கக் ்கடுளமயதா்கக் ்களடப்பிடிக்்கநவணடும. 
சமணம அஹிமளசக்கு அதி்க முக்கியததுவம 
்்ந்்தால், ம்தள்த தீவி ரமதா்கக் 
்களடப்பிடிப்�வர்கள், ்தாங்்கள் அறியதாமல்கூடச் 
சிறு பூச்சி்களை மூச்நசதாடு நசரதது இழுததுவிடக் 
கூடதாது என்று வதாளயயும மூக்ள்கயும துணியதால் 
மளறததுக் ப்கதாள்வதார்கள். எறுமபு ந�தான்ற சிறு 
பூச்சி்களை மிதிதது விடக் கூடதாது என்�்ற்்கதா்கச் 
சமணத துறவி்கள் ்தாம �டக்கும �தாள்ளய 
இற்கதால் ப�ருக்கிய�டிநய பசல்வதார்கள். 
நவைதாணளம மு்ைதான ப்தாழில்்களில் உயிருள்ை 
ஜீவன்்களைக் ப்கதால்ைநவதா, ்கதாயப்�டுத்நவதா 
ந�ர்நதுவிடைதாம என்�்தால் சமணர்கைதால் 
அவற்றில் ஈடு�டமுடியவில்ளை. எனநவ அவர்கள் 
வியதா�தாரததிலும வடடிக்குக் ்கடன் ப்கதாடுப்�திலும 
ஈடு�டடு, அவற்றில் சிற்நது விைங்கினதார்கள். அ்ன் 
்கதாரணமதா்க, �்கரமயமதாக்்கதந்தாடு அவர்கள் மி்க 
ப�ருக்்கமதான ப்தாடரபு ப்கதாணடவர்கள் ஆனதார்கள்.

சமணம ஒரு சமததுவமதான ம்ம. அது 
பிறப்பின் ்கதாரணமதா்க எ்ந்வி் ஏற்றத்தாழளவயும 
அனுமதிக்்கவில்ளை. சமூ்கததில் ஒருவருளடய சமணக கோஞ்சி, திரு்பருததிககுன்்றம்
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ம்கதாமதாயதா ்ன் ்தாய்வீடு 
பசல்லும வழியில் 
்கபிைவஸ்துவிற்கு அருகில் 
உள்ை லுமபினியில் உள்ை 
ஒரு பூங்்கதாவில் சித்தாரத்ர 
பிற்ந்தார. �டடதது 
இைவரசரதா்க அவர வைமதா்க 
வைர்ந்தார. யநசதா்ரதாளவ 
மண்ந்தார. அவர்களுக்கு 
ரதாகுைன் என்ற ம்கன் 
பிற்ந்தான். ஒரு �தாள் ்னது 
ந்நரதாடடி சன்னதாவுடன் ந்ரில் அரணமளனளய 
விடடு பவளிநய பசன்றந�தாது, ஒரு கிழவளரயும, 
ஒரு ந�தாயதாளிளயயும, இற்ந் உடளையும, ஒரு 
பிச்ளசபயடுக்கும துறவிளயயும �தாரத்தார. 
மக்்களுளடய துன்�ங்்கள் ்கணடு நவ்ளனப்�டட 
அவர நிர்ந்ர உணளமளயத ந்டி, �ள்ளிரவில் 
்ன் அரணமளனளய விடடு பவளிநயறினதார. 
அவருக்குப் பிரியமதான குதிளரயதான ்கதா்ந்்கதா 
பூடடப்�டட ந்ளர ந்நரதாடடி சன்னதா �்கரக்கு 
பவளிநய பவகு ப்தாளைவிற்கு ஓடடிச் பசன்றதார. 
சித்தாரத்ர ்னது முடிளய பவடடி, ்களையப்�டட 
்ன் உளட, �ள்க்கநைதாடு ்்நள்க்குக் 
ப்கதாடுத்னுப்பினதார. இது மஹதாபிரஸ்கிரமனதா என்று 
அளழக்்கப்�டுகிறது.

ஞதானதள்த ந்டி 
அளை்ந் சித்தாரத்ர, 
சிறிது ்கதாைததிற்கு அைதார 
்கைதாமதா என்�வரிடம 
சீடரதா்க இரு்ந்தார. 
உத்்க ரதாமபுத்ர 
என்ற துறவியிடமும 
வழி்கதாடடு்ல் ப�ற்றதார. 
இ வ ர ்க ளு ள ட ய 
� தா ள ் ்க ள் 
சி த ் தா ர த ் ரு க் கு 
மனநிளறளவத ்ரவில்ளை. ்கடுளமயதான 
விர்ங்்கள் நமற்ப்கதாணடு, ஒரு ்கடடததில் சதாவின் 
விளிமபிற்குச் பசன்றுவிடடதார சித்தாரத்ர. ஒரு 
�தாள் அவர �தால் விற்கும ப�ணமணியதான சுஜதா்தா 
என்�வர ப்கதாடுத் �தாலில் சளமத் நசதாளற 
உணடுவிடடு, புத்்கயதாவில் ஒரு அரசமரததின் கீழ 
தியதானம பசய்ய ஆரமபித்தார. �தாற்�ததிபயதான்�து 
�தாள் தியதானததிற்குப் பிறகு, ் மது முப்�தள்்ந்தாவது 
வயதில் ஞதானதள் அளட்ந்தார. அதிலிரு்நது 
அவர புத்ர, அ்தாவது ஞதானம அளட்ந்வர என்று 
அளழக்்கப்�டடதார. வதாரணதாசிக்கு அருந்க உள்ை 
சதார�தாததில் மதான்்கள் நிளற்ந் ஒரு ்கதாடடில் 
அவர ்னது மு்ல் உ�ந்சதள் அளித்தார. அது 
்ரமச்சக்்கர�ரிவரத்னதா எனப்�டுகிறது. அவர 

மகோத்போதி தகோவில், கயோ

வஜர�்நதி என்�வரதால் ஒரு திரதாவிட சமணச் சங்்கம 
நிறுவப்�டடது. இவர பூஜய�தா்தா என்�வரின் சீடர. 
சமணம ்மிழ�தாடடில் �ரவிய்தால், �ை சமணக் 
ந்கதாவில்்களும ்கடடப்�டடன. ்கதாஞசிபுரம அருந்க 
அழ்கதான நமற்கூளர ஓவியங்்களுடன் உள்ை 
திருப்�ருததிக்குன்றம ந்கதாவில் இத்ள்கய 
சமணக்ந்கதாவில்்களில் ஒன்று. ்கதாஞசிபுரததின் 
இப்�குதி சமணக்்கதாஞசி எனப்�டடது.
இந்தியோவில் சமணததின் வீழச்சி

இ்நதியதாவில் சமணம வீழச்சி அளட்ந்்ற்்கதான 
்கதாரணங்்கள்:
1. அரச ஆ்ரளவச் சமணம இழ்ந்து.
2.  தி்கம�ரர, ஸ்நவ்தாம�ரர எனப் பிைவு ஏற்�டடது 

சமணதள் மி்கவும �ைவீனப்�டுததியது.
3.  ஒரு ம் இயக்்கமதா்கச் பசயைதாற்றும துடிப்ள�க் 

்கதாைப்ந�தாக்கில் சமணம இழ்ந்து.
4. குழு மனநிளை சமணதள்ப் �ைவீனப்�டுததியது.
5.  சமண ம் �ளடமுளற்களின் ்கடுளமயும அ்ன் 

வீழச்சிக்குக் ்கதாரணமதா்க அளம்ந்து.
6.  ஒரு ந�தாடடி ம்ப்பிரிவதா்க ப�ௌத்ம �ரவி, 

சமணதள்ப் பின்னுக்குத ்ள்ளியது.

 3.6   ்்பௌதேம்
அளவதீ்க ம்ங்்களிநைநய 

மி்கவும பிர�ைமதானது 
ப�ௌத்ம்தான். இது �ல்நவறு 
அரசர்கைதால் ஆ்ரிக்்கப்�டட, 
பசல்வதாக்குமிக்்க ம்மதா்க 
உருவதானது. இ்ன் ்கருதது்கள் 
மி்கவும பசல்வதாக்்கதா்க 
இரு்ந்்ன் ்கதாரணமதா்க, அநசதா்கர இள் 
அரசதாங்்கக் ப்கதாள்ள்கயதா்க ஏற்றதார. ஏறத்தாழ 
பசன்ற ஆயிரமதாணடு்களில் இ்நதியதாவில் ப�ௌத்ம 
கிடடத்டட ்கதாணதாமநைநய ந�தாய்விடடதாலுமகூட, 
அ்ற்கு பவளிநய ப்தாளைவிற்குப் �ரவியது. 
இன்றும ப்ன்கிழக்கு, கிழக்்கதாசிய �தாடு்களில் 
ப�ௌத்ம �ரவைதா்கப் பின்�ற்றப்�டுகிறது. 20-ஆம 
நூற்றதாணடின் மததியில் டதாக்டர பி.ஆர. அமந�த்கரதால் 
ப�ௌத்ம இ்நதியதாவில் மீணடும புததுயிர ப�ற்றது.
புதேரின் வோழக்க

ப்கௌ்ம புத்ர சதாக்கிய இனக்குழுவின் அரசர 
சுதந்தா்னர, �டடத்ரசி மதாயதாந்வி (ம்கதாமதாயதா) 
ஆகிநயதாரின் ம்கன் ஆவதார. இயற்ப�யர சித்தாரத்ர. 
அவருளடய ்தாய் ம்கதாமதாயதா ்கருவுற்றிரு்ந்ந�தாது, 
ஆறு ்்ந்ங்்கள் ப்கதாணட பவள்ளை யதாளன ்ன் 
்கருப்ள�யில் புகுவ்தா்கக் ்கனவு ்கணடதார. “பிறக்்கப் 
ந�தாகும குழ்நள் உை்கம முழுவ்ற்கும ந�ரரசனதா்க 
அல்ைது உை்கம முழுவ்ற்குமதான ஆசிரியனதா்க 
இருக்கும” என்று அறிஞர்கள் ஆருடம கூறினர. 

்கௌேம புதேர
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ப�ௌத் சங்்கம ்கனிஷ்்கர ்கதாைததில் ்கதாஷ்மீரில் 
�ட்ந்து. சரவஸ்திவதாதி்கள் என்ந�தார ப�ௌத்ததின் 
முக்கியமதான பிரிவினர. இப்பிரிவின் ப்கதாள்ள்க்கள் 
மஹதாவி�தாஷதாவில் ப்தாகுக்்கப்�டடுள்ைன.

்்பௌதே சஙகம்
்்பௌதேததின் பிரிவுகள்

ம்கதாசங்கி்கர்கள், ஸ்்விரவதின்்கள், 
சரவஸ்திவதாதி்கள் ஆகியளவ ப�ௌத்ததின் 
முக்கியமதான பிரிவு்கைதா்க உருவதாகின. 
ம்கதாசங்கி்கர்கள், சரவஸ்திவதாதி்கள் மததியில் 
புதிய ்கருதது்கள் உருவதாகின. இது ப�ௌத்ததில் 
மஹதாயதானம, ஹீனயதானம (ப�ரிய �தாள், சிறிய 
�தாள )் ஆகிய பிரிவு்களின் உருவதாக்்கததிற்கு இடடுச் 
பசன்றது. இ்நதியதாவில் ம்கதாயதானம பசல்வதாக்குப் 
ப�ற்றது. ப�ௌத் ்கல்வியின் முக்கியமதான 
ளமயமதா்க �தாை்ந்தா �ல்்களைக்்கழ்கம தி்கழ்ந்து. 
இது வங்்கதாைதள்ச் நசர்ந் ‘�தாை‘ வமச அரசர்கைதால் 
ஆ்ரிக்்கப்�டடது. மஹதாயதானம சீனதா, ஜப்�தானுக்குப் 
�ரவியது. ஹீனயதானம இைங்ள்க, �ரமதா, ்தாய்ைதா்நது 
மு்ைதான ப்ன்கிழக்கு ஆசிய �தாடு்களுக்குப் �ரவியது. 
குப்்ர்களின் ஆடசியின் இறுதியில் வஜரதாயனம என்ற 
இடிமின்னல் �தாள் உருவதானது. இது வங்்கம, பி்கதார 
�குதி்களில் பசல்வதாக்குப் ப�ற்றது. இது உள்ளூரின் 
புரதா்னப் �ண�தாடு்கைதால் ் தாக்்கம ப�ற்று, ப�தா.ஆ.11ஆம 
நூற்றதாணடில் திப�ததிற்குப் �ரவியது. பி்கதாரின் 
விக்ரமசீைதா �ல்்களைக்்கழ்கம வஜரதாயன 
ப�ௌத்ததிற்்கதான முக்கியமதான ்கல்வி நிளையமதாகும. 
இ்நதியதாவில் �க்தி இயக்்கததின் எழுச்சியின் 
்கதாரணமதா்க ப�ௌத்ம வீழச்சி ப�றத ப்தாடங்கியது. 
விளரவிநைநய ப�ௌத்தள் இ்நதும்ம உள்வதாங்்க 
முளன்ந்து. சிை �தாரம�ரியங்்களில் புத்ர 
விஷ்ணுவின் அவ்தாரமதா்கக் ்கரு்ப்�டுகிறதார.
்்பௌதே இலககியஙகள்

ப�ௌத் இைக்கியங்்கள் �தாலி பமதாழியில் 
ப்தாகுக்்கப்�டடன. �தாலி ப�ௌத் சடடங்்கள் 
திரிபிட்கங்்கள் (மூன்று கூளட்கள்) என்று 
அளழக்்கப்�டடன. அளவ வினய பிட்கம, சுத் பிட்கம, 
அபி்மம பிட்கம என்�ளவயதாகும. வினய பிட்கம 
துறவறம குறித் விதி்களையும ஒழுக்்க விதி்களையும 
கூறுவ்தாகும. சுத  ்பிட்கம புத்ரின் ந�தா ளன்களைக் 

�தான்கு சிற்ந் உணளம்கள் �ற்றியும, மததிமப் �தாள் 
�ற்றியும ந�சினதார. அவர சங்்கதள் அளமதது, 
்ன் ்கருதது்களை பவகுப்தாளைவில் உள்ை 
இடங்்களுக்கும �ரப்பினதார. புத்ரும அவருளடய 
சீடர்களும ஆணடுக்கு எடடு மதா்ங்்கள் �யணம 
பசய்்னர. மளழக்்கதாைததின் ந�தாது �தான்கு மதா்ங்்கள் 
மடடும ஒநர இடததில் ்ங்கினர. அவர ்னது 
எண�்தாவது வயதில் குஷி�்கரததில் மளற்ந்தார. 
அது �ரிநிரவதாணம என்று குறிப்பிடப்�டுகிறது. 
சரிபுத்ர, மஹதாபமதாக்்கைனர, மஹதா்கச்சதாயனர, 
ஆன்ந்ர ஆகிநயதார புத்ரின் முக்கியமதான சீடர்கள் 
ஆவர. புத்ளர அரசர்கள் மு்ல் எளிய மக்்கள் வளர 
ஏரதாைமதாநனதார பின்�ற்றினர.
்்பௌதே சஙகஙகள்

புத்ரின் மரணததிற்குப் பிறகு, ப�ௌத்ததின் 
விதி்களும மற்ற விஷயங்்களும ப�ௌத் 
சங்்கங்்களில் முடிவு பசய்யப்�டடன. ்கதாைப் ந�தாக்கில் 
�தான்கு ப�ௌத் சங்்கங்்கள் �ட்ந்ன. மு்ல் ப�ௌத் 
சங்்கம புத்ரின் மரணததிற்குப் பிறகு அஜதா்சதரு 
்கதாைததில் ரதாஜகிரு்கததில் �ட்ந்து. இ்ற்கு உ�தாலி 
்ளைளம ்தாங்கினதார. இ்ந் சங்்கததில் உ�தாலி 
வினய பிட்கதள் வதாசித்தார. ஆன்ந்ர சுத் 
பிட்கதள் வதாசித்தார. இரணடதாவது ப�ௌத் சங்்கம 
புத்ரின் மரணம, அ்தாவது �ரிநிரவதாணததிற்கு 
நூறதாணடு்களுக்குப் பின், ளவசதாலியில் �ட்ந்து. 
ப�ௌத் ம்ம ஸ்்விரவதின்்கள் அல்ைது - 
ப�ரிநயதாரின் உ�ந்சங்்களை �மபுநவதார - என்றும, 
ம்கதாசங்கி்கதா அல்ைது ப�ரும குழுவின் உறுப்பினர்கள் 
- என்றும இரணடு பிரிவு்கைதா்கப் பிரி்ந்து. மூன்றதாவது 
சங்்கம �தாடலிபுததிரததில் �ட்ந்து. இள் அநசதா்கர 
கூடடினதார. இ்ற்குள் ஸ்்விரவதின்்கள் ்மளம 
வலுவதா்க நிறுவிக் ப்கதாணடுவிடடதார்கள். ்மக்கு 
எதிரதான ்கருததுக் ப்கதாணநடதாளர ம்ததிலிரு்நது 
நீக்கினதார்கள். அபி்மம பிட்கததில் ்க்வதது 
என்ற ்களடசிப் �குதி நசரக்்கப்�டடது. �தான்்கதாவது 

்பசிதே புலி : ஒரு ஜோேகக க்ே
�ல்பைதாழுக்்கததிற்கும, ஆன்மீ்க ப�றிக்கும ப�யர 
ப�ற்ற ஒரு குடும�ததில் பிற்ந் ந�தாதிசததுவர 
சிற்ந் அறிஞரதா்க, ஆசிரியரதா்க உயர்ந்தார. பசல்வம 
�ற்றிய ஆளச எதுவும இன்றி, அவர ்கதான்கம 
பசன்று துறவியதா்க வதாழ்ந்தார. ்கதான்கததில் அவர 
அப்ந�தாது்தான் பிரசவிததிரு்ந் �சிநயதாடிரு்ந் 
புலிளயப் �தாரத்தார. புலி �சியில் ்தான் ஈன்ற 
குடடி்களில் ஒன்ளறநய தின்ன இரு்ந்து. 
அருகில் நவறு உணவு எதுவும இல்ைதா் 
நிளையில், ந�தாதிசததுவர, இரக்்கம நமலிட, ் னது 
உடளைநய அ்ற்கு உணவதா்க அளித்தார.
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விஷம ஆகியவற்ளற விற்�ளன பசய்வள் அது 
அனுமதிக்்கவில்ளை.
ேமிழ�ோடடில் ்்பௌதேம்

ப�ௌத்ம ்மிழ�தாடடில் ஏறத்தாழ 
ப�தா.ஆ.மு. மூன்றதாம நூற்றதாணடிலிரு்நது 
�ரவியது. ்க்்கதாணப்�குதி்களில் ்கதாணப்�டும 
அநசதா்கரின் ்கல்பவடடுக்குறிப்பு்கள் இ்நதியதாவின் 
ப்ன்�குதி்களில் ப�ௌத்ம �ரவியள்க் 
குறிப்பிடுகின்றன. ்கதாவிரிப்பூம�டடினததில் 
ப�தா.ஆ. �தான்்கதாம நூற்றதாணடில் ஒரு ப�ௌத் 
வைதா்கம இரு்ந்ள்த ப்தால்லியல் சதான்று்களும 
பவளிப்�டுததுகின்றன. வரைதாற்று அறிஞரதான 
ப�தாப�தாரு ்கரதாஷிமதா, �டடினப்�தாளைளய 
ஆ்தாரமதா்கக் ப்கதாணடு, அக்்கதாை்கடடததில் 
்கதாவிரிப்பூம�டடினததில் புைதால் உணவு்களைத 
்விரத், உயிரப்�லிளய எதிரத் வணி்கர்கள் 
இரு்ந்ள்க் குறிப்பிடுகிறதார. இ்ன் மூைம 
்மிழ�தாடடில் ப�ௌத்ததின் ்தாக்்கதள் 
உணர முடியும. சங்்க ்கதாைததுக்குப் பிற்�டட 
இரடளடக் ்கதாப்பிய நூல்்களில் ஒன்றதான, 
சீத்ளைச்சதாத்னதாரதால் எழு்ப்�டட மணிநம்களை 
ப�ௌத் இைக்கியமதாகும. அள்ப்ந�தான்று 
‘குணடைந்கசி’யும ஒரு ப�ௌத் இைக்கியமதாகும. 
ப�தாது ஆணடுத ப்தாடக்்கததில் ்கதாஞசிபுரம ப�ௌத்ம 
்ளழதந்தாங்கிய ளமயமதா்கநவ இரு்ந்து. �தாை்ந்தா 
�ல்்களைக்்கழ்கததிற்குத ்ளைளம ்தாங்கிய 
தின்ன்கர, ்ரம�தாைர ஆகிநயதார ்கதாஞசிபுரதள்ச் 
நசர்ந் பு்கழப�ற்ற ப�ௌத் அறிஞர்கள் ஆவர. 
்மிழ�தாடடிற்கு வருள்க ் ்ந்்தா்க �ம�ப்�டும யுவதான் 
சுவதாங் ்னது �யணக்குறிப்பு்களில், அநசதா்கரதால் 
்கதாஞசிபுரததில் ்கடடப்�டட �ை ஸ்தூபி்களைக் 
குறிப்பிடுகிறதார. 

�ல்ைவ அரசன் இரணடதாம �ரசிமம 
வரமனின் (ப�தா.ஆ 695-722) ஆடசிக் ்கதாைததில் 
ஒரு சீன அரசரின் நவணடுக்ந்கதாளுக்கிணங்்க 
�தா்கப்�டடினததில் ஒரு ப�ௌத்க் ந்கதாவில் 
்கடடப்�டடது. சீனததுறவி வு-கிங் இ்ந் ப�ௌத் 
மடததுக்கு வருள்க ்்ந்தார. ப�தா.ஆ.1006இல் 
மு்ைதாம இரதாஜரதாஜனின் ஆடசிக்்கதாைததில் 
ஸ்ரீவிஜய அரசன் மதாற விஜநயதாததுங்்க வரமன் 
�தா்கப்�டடினததில் ஒரு ப�ௌத்க் ந்கதாயிளைக் 
்கடடினதார. அது சூைதாமணி வரம விஹதாரம 
எனப்�டுகிறது.
இந்தியோவில் ்்பௌதேததின் வீழச்சி

ப�ௌத்ம ்கதாைததுக்குக் ்கதாைம பிரிவு்களை 
எதிரப்கதாணடது. அதில் ஏற்�டட ஹீனயதானதா, 
ம்கதாயதானதா, வஜரதாயனதா, ்்நதிரதாயனதா, 
ச்கஜயதானதா ஆகிய பிரிவு்கள் ப�ௌத்ததின் 
உணளமத்ன்ளமளய இழக்்கச் பசய்்ன. 

கூறுவது. அபி்மம பிட்கம ப�ௌத் ்ததுவம �ற்றிப் 
ந�சுகிறது. புத்ரின் ந�தா்ளன்கள் அடங்கிய சுத் 
பிட்கம ஐ்நது �குதி்கைதா்க அ்தாவது நி்கதாயங்்கைதா்கப் 
பிரிக்்கப்�டடுள்ைது. இவற்றில் ந்ரதா்க்தா, ந்ரி்க்தா 
(மூத் பிடசு்கள், பிக்குனி்களின் பிரதாரத்ளனப் 
�தாடல்்கள்), ஜதா்்கக் ்கள்்கள் (ந�தாதிசததுவரதா்க 
மு்நள்ய பிறவி்களில் புத்ர பசய்் பசயல்்கள் �ற்றிய 
்கள்்கள்) ஆகியளவ அடங்கும.

கிநரக்்க-�தாக்டீரிய அரசன் மினதாணடருக்கும, 
ப�ௌத்த துறவி �தா்கநசனருக்கும �டக்கும 
விவதா்மதான மிலி்ந் �ன்ஹதா, இைங்ள்க வரைதாற்றுக் 
குறிப்பு்கைதான தீ�வமசம (தீவு வரைதாற்றுக் 
குறிப்பு்கள்), ம்கதாவமசம (ப�ரும வரைதாற்றுக்குறிப்பு), 
குைவமசம (சிறிய வரைதாற்றுக்குறிப்பு) ஆகியளவ 
மற்ற சிை முக்கியமதான ப�ௌத் இைக்கியங்்கைதாகும.
புதேரின் �ோன்கு ்்பரும் உண்மகள்
1.  துன்�ம �ற்றிய ப�ரும உணளம - பிறப்பு, வயது, 

மரணம, விரும�த்்கதா்ளவ, பிரிவு, நிளறநவறதா் 
விருப்�ம �ற்றியது. (துக்்கம)

2.  துன்�ததின் ்கதாரணம �ற்றிய ப�ரும 
உணளம - இன்�ம, அதி்கதாரம, நீணட ஆயுள் 
ந�தான்றவற்றிற்்கதான ஆளசநய துன்�ததிற்்கதான 
்கதாரணமதாகும. (துக்்க நிவதாரணம)

3.  துன்�ததின் முடிவு �ற்றிய ப�ரும உணளம 
(நிரவதாணம) - துன்�ததிலிரு்நது முழுளமயதான 
விடு்ளை. (துக்ந்கதாற்�ததி)

4.  ்கரமதா அல்ைது பிறப்புச் சுழற்சியிலிரு்நது விடு�ட 
நிரவதாண நிளைளய அளடய நவணடும. 
இ்நநிளைளய அளடய எணவழிப்�தாள் அல்ைது 
மததிமப்�தாள்ளயப் பின்�ற்ற நவணடும. (துக்்க 
நிவதாரண மதாரக்்கம)

புதேரின் மததிம வழி அல்லது எணவழிப்்போ்ே 
(அட்டோஙக மோரககம்)

1. �ன்னமபிக்ள்க 2. �ல்ைதா ரவம 3. �ல்வதாய்ளம 
4. �ற்பசயல் 5. �ல்வதாழக்ள்க முளற 6. �ன்முயற்சி  
7. �ற்சி்ந் ளன 8. �ல்ை தியதானம.

எனநவ, புத்ர ்கடவுள் �ற்றிக் குறிப்பிடநவதா, 
ந�சநவதா இல்ளை. அவர ்கடவுளின் இருப்ள� 
ஏற்்கவும இல்ளை, மறுக்்கவும இல்ளை. ப�ௌத்ம 
சதாதி முளறளய ஏற்்கவில்ளை. சமததுவதள் 
வலியுறுததியது. அளனவரிடததிலும அன்ள�யும 
அஹிமளசளயயும ந�தாதித்து. எனினும, 
அஹிமளசளயப் ப�தாறுத்வளர, சமணம 
ந�தால் தீவிரமதா்க இல்ைதாமல் மி்ப் ந�தாக்ள்கக் 
்களடபிடித்து. ப�ௌத்ம வீணடிப்�்ற்கு எதிரதானது, 
அது வணி்கதள்யும சிக்்கனதள்யும ஆ்ரித்து. 
ஆயு்ங்்கள், உயிருள்ை ஜீவன்்கள், இளறச்சி, மது, 
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�	நவைதாண உ�ரி, ள்கவிளனதப்தாழில்்களின் 
வைரச்சி, வணி்க விரிவதாக்்கம, மக்்கள்ப்தாள்கப் 
ப�ருக்்கம ஆகியளவ ்கங்ள்கச் சமபவளியில் 
�்கரங்்களும �ரிமதாற்ற ளமயங்்களும 
ந்தான்றுவ்ற்கு வழிவகுத்ன.

�	ம்கதாஜன�்ங்்கள், அவற்றின் அரசியல் 
இயல்பு்களின் அடிப்�ளடயில் ்கண-சங்்கங்்கள் 
என்றும,  குடித்ளைளம ஆடசி என்றும 
பிரிக்்கப்�டடன.

�	ஆசீவ்கர்களின் ்கருததுப்�டி, ைதா�மும �ஷ்டமும, 
இன்�மும துன்�மும, வதாழவும மரணமும 
வதாழவின் ்விரக்்க இயைதா் கூறு்கைதாகும.

�	ம்கதாவீரரின் முமமணி்களும, புத்ரின் 
எணவழிப்�தாள்யும ப�தா.ஆ.மு. ஆறதாம 
நூற்றதாணடில் இ்நதியதாவில் புதிய அறிவு 
மைரச்சிளய ஏற்�டுததியது.

�	ப�தா.ஆ.மு. மூன்றதாம நூற்றதாணடிலிரு்நது 
சமண, ப�ௌத் ம்ங்்களின் பசல்வதாக்கு ்மிழ 
�தாடடில் �ரவியது.

வட இ்நதியதாவில் ந�ச்சுபமதாழி்கைதா்க இரு்ந் 
�தாலி, பிரதாகிரு்ம ஆகியவற்றில் ப�ௌத் 
ம்ச் பசய்தி்கள் மு்லில் �ரப்�ப்�டடு வ்ந்ன. 
்கனிஷ்்கரின் ஆடசியில் �தான்்கதாம ப�ௌத் சங்்கம 
�டத்ப்�டடதிலிரு்நது அளவ சமஸ்கிரு் பமதாழியில் 
எடுததுச்பசல்ைப்�டடன. எனநவ �தாமர மக்்களுக்கும 
ப�ௌத்ததிற்கும இளடநய இளடபவளி விழு்ந்து.

ஹரஷவரத்னரின் ்கதாைததுக்குப் பிறகு, 
ப�ௌத்ம அரச ஆ்ரளவ இழ்ந்து. இ்ற்கு 
மதாறதா்க, நவ் ம்ம மு்ன்மு்ைதா்கப் புஷ்யமித்ர 
சுங்்கரிடமிரு்நதும பிற்்கதாைததில் குப்்ப் 
ந�ரரசர்களிடமிரு்நதும அரச ஆ்ரளவப் ப�ற்றது. 
�க்தி இயக்்கதள்ச் நசர்ந் ஆன்மீ்கவதாதி்கைதான 
ரதாமனுஜர, ரதாமதான்ந்ர ஆகிநயதார நவ் ம்ததின் 
ப�ருளமளய நிளை�தாடடினர.

ஹூணர்களின் �ளடபயடுப்பு ப�ௌத்ததிற்குப் 
ப�ரும �தாதிப்ள� ஏற்�டுததியது. ஹூண 
ஆடசியதாைர்கைதான ந்தாரமதானர, மிகிரகுைர 
ஆகிநயதார ப�ௌத்ர்களின் மீது ஆழமதான 
பவறுப்ள�க் ப்கதாணடிரு்ந்னர. அவர்கள் வடநமற்கு 
இ்நதியதாவில் வதாழ்ந் ப�ௌத் ம்ததினளர 
கிடடத்டட அழிதப்தாழித்னர. கூடநவ இரஜபுததிர 
ஆடசியதாைர்களும இதில் ஈடு�டடனர. அவர்கைதால் 
ப�ௌத்ததின் ப்கதால்ைதாளமக் ந்கதாட�தாடடுடன் 
இணக்்கம ்கதாண முடியவில்ளை. அவர்கள் நவ் 
ம்ததின் தீவிரமதான ஆ்ரவதாைர்கைதா்கவும 
இரு்ந்தார்கள். இரதாஜபுததிரர்கள் ப�ௌத் 
ம்ததினளரத துன்புறுததுவதிலும ப்கதால்வதிலும 
ஈடு�டடனர. இறுதியதா்க, அரதாபியர்கள், துருக்கியரின் 
�ளடபயடுப்பு்கள் ப�ௌத்த துறவி்களை 
இ்நதியதாளவ விடடு பவளிநயற்றி, ந��தாைம, 
திப�த, இைங்ள்க ஆகிய �தாடு்களில் அளடக்்கைம 
ந்ட ளவத்ன. இ்ன் விளைவதா்க, ப�ௌத் ம்ம 
இ்நதியதாவிலிரு்நது பமல்ை பமல்ை மளற்ந்து.

தேோரமோனரின் �ோணயம்

   ்போ்டச் சுருககம்
�	ப�தா.ஆ.மு. 1000-700க்கும இளடப்�டட 

்கதாைததில் நவைதாணநிை விரிவதாக்்கததில் 
இருமபு குறிப்பிடத்க்்க �ங்ள்க வகித்து.

 பயிற்சி

I.  சரியோன வி்்ட்யத தேரவு 
்சயக.

1.  புத்ர ்னது மு்ல் ந�தா்ளனளய  
இல் நி்கழததினதார.
(அ) சதாஞசி (ஆ) வதாரணதாசி
(இ) சதார�தாத (ஈ) லுமபினி

2.  அஜதா் சதருவுக்கும புத்ருக்குமிளடநயயதான 
ச்நதிப்ள�க் குறிப்பிடும ப�ௌத் நூல்  
ஆகும.

(அ) சீவ்கசி்ந்தாமணி (ஆ) அச்சரங்்கசூததிரம 
(இ) ்கல்�சூததிரம (ஈ)  சமன�ைசுத்தா

3. �்கவதிசூததிரம ஒரு  நூைதாகும.
(அ) ப�ௌத்ம  (ஆ) சமணம 
(இ) ஆசீவ்கம  (ஈ) நவ்ம

4.   நவைதாணளம முளறளய 
நமம�டுததியதில் முக்கியப் �ங்்கதாற்றியது.

(அ) இருமபு (ஆ) பவண்கைம
(இ) பசமபு (ஈ) பித்ளை
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்சயல்்போடுகள்
1.  இ்நதிய வளர�டததில் 16 ம்கதாஜன�்ங்்களின் 

அளமவிடதள்க் குறிக்்கவும.
2.  இ்நதியதாவில் உள்ை ப�ௌத் ம் நிளனவுச் 

சின்னங்்களைக் குறித் பசய்தி்களுடன் ஒரு 
விைக்்கப்�டம ்யதாரிக்்கவும.

மூலநூல்கள்

1.  A.L. Basham, The Wonder that was India, 
1977

2.  Abraham Eraly, Gem in the Lotus: The Seeding 
of Indian Civilization, Penguin, 2000

3.  B.M. Barua, The Ajivakas, University of 
Calcutta, 1920 

4.  Hajime Nakamura, Indian Buddhism
5.  S.Radhakrishnan, Indian Philosophy, vol. 1, 

George, Allen & Unwin, 
6.  Upinder Singh, A History of Ancient and Early 

Medieval India, 2009. Pearson Longman
7.  Noboru Karashima, A Concise History of 

South India, OUP, 2014.
8.  J.M. Somasundaram Pilllai, A History of 

Tamil Literature, Annamalainagar, 1968. 
9.  Himanshu Prabha Ray, “Writings on the 

Maritime History of Ancient India” in 
Sabyasachi Bhattacharya ed., Approaches to 
History: Essays in Indian Historiography, 
ICHR in association with Primus Books, 
Delhi, 2011.

இ்ணயேள ஆேோரஙகள்

1.  http://www.philtar.ac.uk/encyclopedia/
hindu/ascetic/ajiv.html

2.  http://www.columbia.edu/itc/religion/f2001/
edit/docs/samannaphala.pdf

3. http://www.himalayanart.org

5.  வட இ்நதியதாவில் 16 ம்கதாஜன�்ங்்களில் வலிளம 
�ளடத்்தா்க வைர்ந் அரசு  ஆகும.

(அ) ந்கதாசைம  (ஆ) அவ்நதி 
(இ) ம்க்ம  (ஈ) குரு

II. குறுகிய வி்்ட ேருக.
1.  �மது ஆய்வுக்குச் சதான்றதா்க உள்ை திரிபிட்கங்்களை 

எழுது்க.
2. சதாரவதா்கம குறிதது அறி்ந்ள்க் கூறு்க.
3.  ம்கதாவீரருளடய ந�தா்ளன்களின் ளமயக்்கருதது 

என்ன?
4.  ஜன�்ங்்களுக்கும ம்கதாஜன�்ங்்களுக்கும 

இளடநயயதான நவறு�தாடளடக் கூறு்க.
5.  ் மிழ�தாடடின் ப�ௌத் வரைதாற்றில் 

�தா்கப்�டடினததின் முக்கியததுவதள் எழுது்க.
III. சுருககமோக வி்்ட ேருக. 
1.  ்கதாடளடத திருததியதில் இருமபின் �ங்்களிப்பு 

குறிதது மதிப்பிடு்க.
2.  ்கங்ள்கச்சமபவளியில் நி்கழ்ந் �்கரங்்களின் 

ந்தாற்றததுக்்கதான ்கதாரணங்்கள் யதாளவ?
3.  இரணடதாம �்கரமயமதாக்்கததுக்குப் பிறகு, வைரச்சி 

ப�ற்ற �்கரங்்கள் �ற்றி எழுது்க.
4.  ப�தா.ஆ.மு. ஐ்ந்தாம, ஆறதாம நூற்றதாணளடச் 

நசர்ந் அளவதீ்கச் சி்ந்ளனயதாைர்களை 
அளடயதாைம ்கதாண்க.

5.  ் மிழ�தாடடில் சமணம பசலுததிய பசல்வதாக்ள்கக் 
குறிப்பிடு்க.

IV. விரிவோன வி்்ட ேருக. 
1.  ப�தா.ஆ.மு. ஆறதாம நூற்றதாணடில் ஏற்�டட 

அறிவுமைரச்சிக்்கதான ்கதாரணங்்கள் யதாளவ?
2.  ஆசீவ்கம குறிதது விைக்்கவும. நமலும 

இ்நதியதாவில் அ்ன் �ரவளையும குறிப்பிடவும.
3. சமணததில் ஏற்�டட பிைளவ விைக்கு்க.
4. புத்ரின் எண வழிப்�தாள்ளய விவரி.
5.  இ்நதியதாவில் ப�ௌத்ம வீழச்சி அளட்ந்்ற்்கதான 

்கதாரணங்்கள் எளவ?
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்படிகள்:
• கீழக்்கதாணும உரலி  விளரவுக் / குறியீடளடப் �யன்�டுததி geacron என்னும இளணயப் �க்்கததிற்குச் பசல்ைவும.
• உை்க வரைதாற்று வளர�டப் �க்்கம ந்தான்றும.
• ப்கதாடுக்்கப்�டட ்கதாைதள்ச் நசர்ந் அரசிளன நீ ்கதாண�தாய். (எ.்கதா. பமௌரியர்கள் ்கதாைம )
• அக்்கதாைததிற்குரிய வளர�டம ந்தான்றும.

உரலி
http://geacron.com/home-en/
*�டங்்கள் அளடயதாைததிற்கு மடடும.

இளணயச் பசயல்�தாடு 

பவக்டதார நடடடதாந�ஸ் அடிப்�ளடயிைதான 
வளர�டங்்கள் குறித் இ்ந் பசயல்�தாடடில் 

புதிய ம்ப்பிரிவு்கள் ந்தான்றிய 
இடங்்களையும, புதி்தா்கத ந்தான்றிய 

அரசு்களின் ்ளை�்கரங்்களையும 
சுடடிக்்கதாடட உ்வுகிறது.

பிரதேச முடியரசுகளின் தேோற்றமும் புதிய மேப்பிரிவுகள் உருவோககமும்

க்லச்்சோறகள்
அவ�மபிக்ள்க scepticism doubt
�ரவு pervade spread
அ்கழி moat a deep wide trench filled with water
�ரம�ளர lineage ancestry
மூத் ம்கனுக்கு மடடுநம வதாரிசுரிளம 
என்ற ந்கதாட�தாடு primogeniture An exclusive right of inheritance by the first 

son
்கடடதாயப்�டுதது்ல் coercion compulsion
பு்கழவதாய்்ந் preeminent famous
வரக்்க அடிப்�ளடயில் அளமக்்கப்�டட stratified having a class structure
சி்ந்ளன பசய்்ல் contemplating meditating/pondering
ஆ்ரித்ல் espousing supporting
சிறுளமப்�டுதது்ல் belittle degrade
பவறுக்்கத்க்்க contemptible hated

ளவதீ்கததிற்கு எதிரதான heretics a person who differs in opinion from 
established religion/dogma

்விர refrain avoid
பிைவு schism division
சிக்்கனமதான frugality economical
உறுதிப்�டுதது vouch confirm
�சுக்கு அல்ைது அடக்கு smother suppress
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    அறிமுகம்
ப�ொ.ஆ.மு. ஆறொம் நூறறொண்டிலிருந்து மூனறொம் 

நூறறொண்டு வரை வட இந்தியொ �ல முக்கியமொன 
அைசியல், சமூக மொறறஙகரை எதிரபகொண்டது. 
ப�ௌத்தம், சமணம் இந்தியொவின முக்கியமொன 
புதிய ம்தஙகைொக உருவொகின. ஏைொைமொன மக்கள் 
இந்்த ம்தஙகரைப் பின�றறினொரகள். இவ்விரு 
அரவதீக ம்தஙகளும் ரவதீக வவ்த ம்தததின 
வகொட�ொடுகளுக்கு முைணொனரவ. புதிய்தொக 
உருவொகிவந்்த சமூகததில் மக்கள் �ல்வவறு ம்த 
நம்பிக்ரககள் பகொண்டவரகைொக இருந்்தர்தத 
ப்தொடரந்து, சமணம், ப�ௌத்தம் ஆகிய புதிய ம்தஙகள் 
வ�ொதித்த புதிய நம்பிக்ரககள், கருததுகளின 
விரைவொக அதுவரை வவ்த சடஙகுகளில் 
மடடுவம ரமயம் பகொண்டிருந்்த சமூக அரமப்பு 
குறிப்பிடத்தகுந்்த மொறு்தல்களுக்கு உள்ைொனது. அைசு 
முரற ப்தொடஙகிய இக்கொலகடடததில், சிறு நொடுகளும் 
இனக்குழுக்களின கூடடரமப்புகளும் வ�ொர மூலம் 
பவல்லப்�டடு, ஒரு வ�ைைசு உருவொகும் வி்தததில் 
இரணக்கப்�டடன. இ்தன விரைவொகப் ப�ரிய 
அைசுகள் உருவொகின; அரவ சக்ைவரததி அல்லது 
ஏக்ைொட எனற உயரந்்த அைச �்தவிகைொல் ஆடசி 
பசயயப்�டடன. இவ்வொறு இனரறய பீகொர, கிழக்கு 
உததிைப் பிைவ்தசம் ஆகிய �குதிகரை உள்ைடக்கிய 
கஙரகச் சமபவளியில் ரமயப்�டுத்தப்�டட ஒரு 
வ�ைைசு உருவொனது. இது இப்�குதியின சமூக, 
ப�ொருைொ்தொை, நிரவொக அரமப்ர�ப் ப�ரிதும் 
மொறறியது.

சமபவளிகளும், கஙரக மறறும் அ்தன 
துரணநதிகள் வ�ொனற வறறொ்த நதிகளிலிருந்து 
கிரடத்த நீரவைமும் இந்்தக் குறிப்பிடட �குதியில் 
ப�ரிய நொடுகள் உருவொவ்தறகுச் சொ்தகமொக 
இருந்்த சூழலொகும். இந்்த ஆறுகள் வணிகம், 
�யணஙகள் ஆகியவறறுக்கு முக்கியமொன 
நீரவழிப் �ொர்தகைொகவும் �யன�டடன. புத்தரின 
சமகொலத்தவைொன பிம்பிசொைர மக்தததில் 
ஒரு வ�ைைரச நிரமொணிக்கும் �ணிரயத 
ப்தொடஙகினொர. அ்தன பிறகு அவைது பு்தல்வர 
அஜொ்தசதருவொலும், பினனர நந்்தரகைொலும் இது 
வமலும் வலுவொக்கப்�டடது. சந்திைகுப்்த பமௌரியர 
உருவொக்கிய பமௌரிய வம்சததின வ்தொறறதவ்தொடு, 
இந்்தப் வ�ைைசு ்தனது புகழின உச்சதர்த அரடந்்தது. 
மு்தல் மூனறு பமௌரிய வ�ைைசரகைொன சந்திைகுப்்தர, 
பிந்துசொைர, அவசொகர ஆகிவயொர நனகு அறியப்�டட 
பமௌரிய அைசரகள் ஆவர. அவசொகருக்குப் பிறகு 
பமௌரியப் வ�ைைசு பமல்ல பமல்ல வீழ்ச்சி அரடந்்தது.
சான்றுகள்

பமௌரியர கொலதர்தச் வசரந்்த சந்திைகுப்்தர, 
அவருக்கு அடுததுவந்்த இரு அைசரகள் ஆகிவயொரின 
ப�யரகள் எல்லொம் இப்வ�ொது அரனவரும் 
அறிந்திருக்கினறனர. ஆனொல், அந்்த அைசரகளின 
வொழ்ரவயும் வொழ்க்ரகப்வ�ொக்குகரையும் 
மறுஉருவொக்கம் பசயவ்தறகுத ப்தொடக்ககொல 
வைலொறறொயவொைரகள் மிகவும் சிைமப்�டடொரகள். 
பமௌரிய அைசரகள் �றறி �ல்வவறு ப�ௌத்த, சமண 
இலக்கியஙகளிலும், இந்தும்த இலக்கியஙகளில் 

அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாககம்
4

கற்்றல் ப�ாககஙகள்
இபோடத்தின் மூலம் கீழககணடவவ குறித்து அறிவவப பேறுதல்.

�	இந்தியொவின முக்கியமொன மு்தல் இைண்டு வ�ைைசுகளின வ்தொறறம்
�	�ொைசீகரகள், கிவைக்கரகள் ஆகிவயொரின �ரடபயடுப்புகளின குறிப்பிடத்தக்க அம்சஙகள்
�	ப�ொ.ஆ.மு. 6ஆம் நூறறொண்டு மு்தல் 3ஆம் நூறறொண்டு வரையிலொன சமூக-ப�ொருைொ்தொை 

மொறறஙகள் 
�	பமௌரியர கொலததுக்கு முற�டட நிரவொகமும் சமூகப் ப�ொருைொ்தொை நிரலகளும்
�	அவசொகரின ்தரம அைசு குறிதது அவைது கல்பவடடுக் கடடரைகள் வழியொக எடுததுரைத்தல்.

அலகு
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ஒனறொன பிைொமணஙகளிலும் சில குறிப்புகள் 
இருந்்தொலும், அவரகரைப் �றறி வநைடியொன 
குறிப்புகவைொ அவரகைது சமகொலதர்தப் �றறி 
விரிவொன �திவுகவைொ, இலக்கியஙகவைொ இல்ரல. 
இலஙரகயில் கிரடத்த, �ொலி பமொழி நூலொன 
மகொவம்சம் எனற வைலொறவறடு ஒரு முக்கியமொன 
கூடு்தல் ஆ்தொைம் ஆகும். இந்்த ஆ்தொைஙகள் 
மூலம் துண்டுதுண்டொகக் கிரடக்கும் ்தகவல்கள் 
இந்தியொவின வடவமறகுப் �குதியில் அபலக்சொண்டர 
�ரடபயடுத்தர்தத ப்தொடரந்து, இந்தியொ �றறி எழுதிய 
கிவைக்க வைலொறறு அறிஞரகளின �திவுகைொல் உறுதி 
பசயயப்�டடன.

வைலொறறின ப்தொடக்க கொலம் �றறி 
வைலொறறொைரகள் அறிந்து பகொள்ை ஏைொைமொன 
்தகவல்கரைத ்தரும் முக்கியமொன சொ்தனஙகைொகத 
ப்தொல்லியலும் கல்பவடடியலும் உள்ைன. குறிப்�ொக, 
ப்தொல்லியல் மிகவும் முக்கியமொனது. ஏபனனில், 
ப்தொல்லியல் அகழ்வொயவுகளின மூலம் நகைப் 
புறதவ்தொறறம் �றறி, அ்தொவது நகைததின அரமப்பு, 
கடடிடஙகளின கடடுமொனம் ஆகியவறரறத 
ப்தரிந்து பகொள்ை முடிகிறது. அக்கொல மக்களுக்குத 
ப்தரிந்திருந்்த உவலொகஙகள், அவரகள் �யன�டுததிய 
கருவிகள். அவரகள் ரகயொண்ட ப்தொழில்நுட�ம் 
எனறு மக்களின அனறொட வொழ்வியல் �ண்�ொடு 
குறித்த ்தகவல்கரையும் அறிய முடிகிறது. 

கஙரகப் �குதியின ப்தொல்லியல் 
கண்டுபிடிப்புகள் கொலப்வ�ொக்கில் அப்�குதியில் 
உருவொன நகை ரமயஙகளின ்தனரம 
குறித்த நம்�கமொன சொனறுகரைத ்தந்துள்ைன. 
இக்கொலகடடததிரனச் வசரந்்த கல்பவடடுச் சொனறுகள் 
அதிகம் இல்ரல. மிகப் �ைவலொக அறியப்�டடரவ 
அவசொகருரடய கல்பவடடுக் கடடரைகவை. இரவ 
நொடடின �ல �குதிகளிலும் கண்டுபிடிக்கப்�டடுள்ைன. 
1837இல் வஜம்ஸ் பிரினபசப் சொஞ்சியில் உள்ை 
கல்பவடடு ஒனறில் இருந்்த பிைொமி எழுததுகளின 
ப�ொருரைக் கண்டுபிடித்த பிறகு்தொன பமௌரிய 
கொலகடடதர்த மறுஉருவொக்கம் பசயவது ப�ரிய 
அைவிறகுச் சொததியப்�டடது. அவ்தசமயததில், 
நொடடின மறற �குதிகரைச் வசரந்்த பமௌரிய அைசின 
கல்பவடடுக் கடடரைகள் குறித்த ்தகவல்களும் 
கிரடத்தன. இரு�்தொம் நூறறொண்டில் ப்தொல்லியல் 
அகழ்வொயவுகள் மூலம் சிந்து பவளி நகைஙகைொன 
ஹைப்�ொ, பமொஹஞ்ச்தொவைொ ஆகியவறரறக் 
கண்டுபிடிக்கும்வரை �தப்தொன�்தொம் நூறறொண்டில் 
இந்தியொவில் கண்டுபிடிக்கப்�டட மிகப் �ழரமயொன 
ப்தொல்லியல் ப�ொருள் இரவ்தொன என�ர்த 
நிரனவில் பகொள்ை வவண்டும். பமௌரிய அைசின 
அரனதது கல்பவடடுக் கடடரைகள் ஒரு ப�ரிய 
அைசரைக் குறிப்பிடவட ப்தொடஙகுகினறன. அரவ 
வ்தவனொம்பிய பிய்தஸ்ஸி (வ்தவரகளுக்குப் 

பிரியமொன, மனநிரறவொக) இவ்வொறு கூறினொர 
எனறு ப்தொடஙகுகினறன. பமௌரியப் வ�ைைசின 
இந்்த கல்பவடடுக் கடடரைகள் நொடு முழுவதும் 
�ைவலொகக் கிரடத்த்தன மூலம் அவர ஒரு 
�ைந்்த வ�ைைரச ஆண்டிருக்கிறொர என�ர்த 
உணை முடிந்்தது. ஆனொல் அந்்த அைசர யொர? 
புைொணஙகளும் ப�ௌத்த இலக்கியஙகளும் அவசொகர 
எனற ஒரு சக்ைவரததி �றறிக் குறிப்பிடடுள்ைன. 
�ல கல்பவடடுக் கடடரைகளின ப�ொருளும் 
ஒவ்பவொனறொகக் கண்டறியப்�டடவ�ொது, ப�ொ.ஆ. 
1915 இல் வ்தவனொம்பிய பிய்தசி எனும் அந்்த அைசர 
அவசொகர ்தொன என உறுதிபசயயப்�டடது. இது 
பமௌரிய வைலொறரற மறுஉருவொக்கம் பசயவர்த 
சொததியமொக்கியது.

இனி இைண்டு பிறகொல வைலொறறுச் 
சொனறுகரைப் �ொரப்வ�ொம். மு்தலொவது குஜைொததில் 
உள்ை கிரநொர எனற இடததிறகு அருகில் உள்ை 
ஜுனொகததில் உள்ை �ொரறக் கல்பவடடு. இது ப�ொ.ஆ. 
130-150 கொலதர்தச் வசரந்்தது. அந்்தப் �குதிரய 
ஆண்ட ருதை்தொமன ஆடசிக்கொலததில் இந்்தக் 
கல்பவடடு பவடடப்�டடது. இது வ�ைைசர சந்திைகுப்்தரின 
மொகொண அைசப்பிைதிநிதி (ைொஷ்டரியொ) புஷ்யகுப்்தர 
�றறிக் குறிப்பிடுகிறது. இது பினவரும் இைண்டு 
கொைணஙகளுக்கொக முக்கியமொனது. 1) வமறவக 
பவகு தூைததிறகு குஜைொத வரை பமௌரியப் வ�ைைசு 
�ைவி இருந்்தர்தச் சுடடிக்கொடடுகிறது. 2) சந்திைகுப்்தர 
மைணமரடந்து நொனகு நூறறொண்டுகளுக்கு வமல் 
ஆகிவிடட பிறகும்கூட நொடடின �ல �ொகஙகளில் அவர 
அறியப்�டடவைொகவும், நிரனவில் இருப்�வைொகவும் 
இருந்திருக்கிறொர. இைண்டொவது சொனறு ஒரு 
இலக்கியப் �ரடப்பு ஆகும். அது விசொக்தத்தரின 
முதைொைொடசசம் எனற நொடகம் ப�ொ.ஆ. நொனகொம் 
நூறறொண்டிறகுச் சிறிது கொலததிறகுப் பிறகு, 
குப்்தரகள் கொலததில் எழு்தப்�டடது. இந்்த நொடகம் மக்த 
அரியரணயில் சந்திைகுப்்தர அமரந்்தர்தப் �றறியது. 
சந்திைகுப்்தருக்கு எதிைொன �ரடபயடுப்ர�த ்தடுக்க 
அவைது ்தரலரம ஆவலொசகர ‘சொணக்கியர‘ அல்லது 
‘பகௌடில்யர‘ தீடடிய யுக்திகரைப் �டடியலிடுகிறது. 
இந்்த நொடகம் சந்திைகுப்்தர குறிதது மறற சமகொல 
ஆ்தொைஙகளிலிருந்து திைடடிய ்தகவல்கரை 
அடிப்�ரடயொகக் பகொண்டிருப்�்தொல், இர்தயும் ஓர 
உறுதிப்�டுததும் சொனறொகக் எடுததுக் பகொள்ைலொம். 
சந்திைகுப்்தரின புகழ் அவர மரறந்து நீண்ட நொடகள் 
ஆன பினபும், ப�ொதுக்கர்தயொடலிலும் நிரனவிலும் 
மஙகொமல் நிரலததிருந்்தது என�ர்த இந்்த 
ஆ்தொைஙகள் மூலமொகத ப்தரிந்துபகொள்கிவறொம். 
வொயபமொழிக் கர்தயொடல் �ொைம்�ரியஙகளின 
முக்கியததுவததிரன உறுதிப்�டுததுகினறன. 
அரவ ்தறவ�ொது ஒரு நம்�கமொன வைலொறறுச் 
சொனறுகைொக ஏறகப்�டுகினறன.
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 4.1    ஹரியஙகா வம்சத்தின் கீழ 
மகதத்தின் எழுச்சி

16 மகொஜன�்தஙகளில் 
ப ்த ொ ட க் க க ொ ல த தி ல் 
கொசி சக்திவொயந்்த்தொக 
இருந்்தது. எனினும் 
பினனர வகொசலம் ஆதிக்கம் 
பசலுததியது. மக்தம், 
வகொசலம், வஜ்ஜி, அவந்தி 
ஆ கி ய வ ற றி ற கி ர ட வ ய 
ஒரு அதிகொைப் வ�ொைொடடம் 
ப்தொடஙகி, இறுதியில் 
மக்தம் ஆதிக்கம் பசலுததும் 
மகொஜன�்தமொக உருவொகி, மு்தல் இந்தியப் வ�ைைரச 
அரமத்தது. ஹரியஙகொ வம்சததின பிம்பிசொைர 
மக்தததின மு்தல் அைசைொக அறியப்�டுகிறொர. அவர 
திருமண உறவுகள் மறறும், வ�ொரகள் மூலம் 
மக்தப் வ�ைைசின எல்ரலகரை விரிவு�டுததினொர. 
வகொசல அைசர பிைவசனஜிததிறகுத ்தனது 
சவகொ்தரிரய மணம் பசயது்தந்்த்தன மூலம், 
கொசிரய வை்தடசரணயொகப் ப�றறொர. லிச்சொவி 
மறறும்  மொதைொ இைவைசிகரை அவர மணந்்தொர. 
அவந்தி அைசவைொடு நட�ொன உறரவப் வ�ணினொர. 
ஆனொல் அஙகதர்த ைொணுவ �லத்தொல் 
இரணததுக் பகொண்டொர. இவ்வொறொக, மக்தம் ஒரு 
சக்திவொயந்்த, முக்கியமொன வ�ைைசொனது. ்தனது 
ஆடசியில், �ல்வவறு ம்தப் பிரிவுகரையும், அவறறின 
்தரலவரகரையும் பிம்பிசொைர ஆ்தரித்தொர. அவர 
புத்தரையும் சந்திததிருக்கிறொர.

அஜொ்தசதரு, ்தந்ர்த பிம்பிசொைரைக் 
பகொனறுவிடடு ஆடசிக்கு வந்்தொர. உடனடியொக, 
பிம்பிசொைருக்கு வை்தடசரணயொகத ்தந்திருந்்த 
கொசிரய அைசர பிைவசனஜித திரும்� 
எடுததுக்பகொண்டொர. இ்தனொல் மக்த நொடடிறகும் 
வகொசல நொடடிறகும் வமொ்தல் உருவொனது. 
பிைவசனஜித ்தனது நொடடிலிருந்து விைடடப்�டடு, 
மக்தததின ்தரலநகைொன இைொஜகிருகததின 
வகொடரட வொசலில் இறந்து வ�ொகும் வரை வ�ொர 
ப்தொடரந்்தது. பினனர மக்த நொடடுடன வகொசல 
நொடு இரணந்்தது. அஜொ்தசதரு லிச்சொவியினருடன 
வ�ொரிடடு பவனறொர. அஜொ்தசதரு லிச்சொவியரையும் 
மல்லரகரையும் பவனறொர. அஜொ்தசதருவும் 
புத்தரைச் சந்திததிருப்�்தொக நம்�ப்�டுகிறது. 
ப�ொ.ஆ.மு. 461இல் அஜொ்தசதரு மரறந்்த வ�ொது 
மக்தம் அரசக்கமுடியொ்த வலுவொன அைசொகிவிடடது.

ஹரியஙகொ வம்சதர்தத ப்தொடரந்து சிசுநொக 
வம்சம் வந்்தது. வொைணொசியின அைசப்பிைதிநிதி 
சிசுநொகர என�வர ஹரியஙகொ அைசரைக் 
பகொனறு அரியரண ஏறினொர. சிசுநொகரகள் 

பிம்பிசொைர

ஐம்�்தொண்டுக் கொலம் ஆடசி பசய்தனர. பிறகு 
அரியரணரய அவரகளிடமிருந்து மஹொ�தம 
நந்்தர ரகப்�றறினொர.

�ைந்து �டட, அதிகொை வரக்கதர்த 
உருவொக்கவும், நிரவொகதர்தயும் 
ைொணுவதர்தயும் நடத்த நிதிஆ்தொைதர்தயும் 
ஆடகரையும் திைடடவும் ஒரு புதிய நிரவொக 
அரமப்பு ஒரு ரமயப்�டுத்தப்�டட அைசிறகு 
வ்தரவப்�டடது. வரிவிதிப்பின மூலம் அைசின 
பசலவுகளுக்குத வ்தரவயொன நிதிரயத 
திைடட ஒரு வருவொய நிரவொக அரமப்ர� 
ஏற�டுத்த வவண்டிய்தொக இருந்்தது. 
இத்தரகய ஒரு அைசியல் உருவொக்கம் நிரவொக 
ரமயஙகைொக, நகைஙகரை மொறறுவ்தறகு 
இடடுச் பசனறது. இரவ கிைொமஙகள், ஊைகப் 
�குதிகளிலிருந்து மொறு�டடரவ. வ�ைைரச 
விரிவு�டுத்தவும் �ொதுகொக்கவும் ஒரு ப�ரிய 
நிரலயொன ைொணுவம் வ்தரவப்�டடது.

 4.2    �நதரகள்: இநதியாவில் முதல் 
பேரரவச உருவாககியவரகள்

அஜொ்தசதரு மரறந்து சுமொர நூறு 
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ப�ொ.ஆ.மு. 362இல் நந்்தரகள் 
மக்தப் வ�ைைசின அைசரகைொனொரகள். மு்தல் நந்்த அைசர 
மஹொ�தமொ ஆவொர. இவர சிசுநொக அைசரைக் பகொனறு 
அரியரணரயக் ரகப்�றறிய்தொக நம்�ப்�டுகிறது. 
நந்்தரகளின கீழ் வ�ைைசு நனகு விரிவரடந்்தது. 
நந்்தரகளின பசல்வமும் அதிகொைமும் �ைவலொக 
அறியப்�டடன, எதிரிகளுக்கு அச்சமூடடுவ்தொகவும் 
இருந்்தன. மஹொ�தம நந்்தரைத ப்தொடரந்து 
அவருரடய எடடு பு்தல்வரகள் ஆடசி பசய்தொரகள். 
இவரகள் அரனவரும் வசரந்து நவநந்்தரகள் 
எனறரழக்கப்�டுகிறொரகள். வ�ைைரச விரிவொக்கும் 
�ணியில் நந்்தரகள் �ல சததிரிய இனக்குழுக்கரை 
அழித்தொரகள். ஓைைவு சுவயச்ரசயொன அதிகொைம் 
பகொண்டிருந்்த சததிரியரகைொல் ஆைப்�டட 
அைசுகரையும் அடிரமப்�டுததினொரகள். இவ்வொறொக, 
ஒரு சரவொதிகொைமொன, ரமயப்�டுத்தப்�டட அைரச 
உருவொக்கினொரகள். ஒடிசொவின புவவனஷ்வருக்கு 
அருகிலுள்ை உ்தயகிரியில் கொணப்�டும் ஹதிகும்�ொ 
(யொரனக்குரக) கல்பவடடு முந்நூறு வருடஙகளுக்கு 
முன அைசர நந்்தர பவடடிய நீரவடிகொரலப் �றறிக் 
குறிப்பிடுகிறது. இது நந்்த அைசு எந்்த அைவிறகுப் 
�ைவியிருந்்தது என�ர்தக் கொடடுகிறது. நந்்தரகள் 
திறரமயொன நிரவொகிகைொக, மக்தப் வ�ைைரச 
விரிவு�டுததியவரகைொக இருந்்தவ�ொதிலும் அவரகள் 
மக்களிரடவய பசல்வொக்கு ப�றறிருக்கவில்ரல.
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 4.3   ோரசீக, மாசிபடானிய 
ேவடபயடுபபுகள்

ஆறொம் நூறறொண்டிலிருந்து வடவமறகு இந்தியொ 
�ொைசீகததுடனும் கிவைக்கததுடனும் �ண்�ொடடுத 
ப்தொடரபுகரைக் பகொண்டிருந்்த்தொகத ப்தரிகிறது. சிந்து 
�குதியின கொந்்தொைமும், அ்தன சுறறுவடடொைஙகளும் 
�ொைசீகததின ஆக்கிமீரனட வ�ைைசின ஒரு சிறு 
�குதியொக இருந்்தது என�ர்த அறிய வியப்�ொக 
இருக்கும். ப�ொ.ஆ.மு. 530 வொக்கில், �ொைசீகப் வ�ைைசர 
ரசைஸ் இந்தியொவிறகுப் �ரடபயடுததுவந்து 
கபிஷொ எனற நகரை அழித்தொர. கிவைக்க 
வைலொறறொைர பஹவைொபடொடடஸின கூறறின�டி, 
கொந்்தொைம் ஆக்கிமீரனட வ�ைைசின இரு�்தொவது 
மறறும் பசல்வமிக்க சதைபியொக இருந்்தது. மஹொ 
அபலக்சொண்டரின �ரடபயடுப்பு வரையிலும் அது 
�ொைசீகப் வ�ைைசின ஒரு �குதியொகவவ இருந்து வந்்தது. 
மு்தலொம் டொரியஸின கல்பவடடுகள் சிந்து �குதியில் 
�ொைசீகரகள் இருந்்தர்தக் குறிப்பிடுகிறது. ”க்தொைொ, 
ஹைொவதி, மகொ’‘ �குதிகளின மக்கள் ஆக்கிமீரனட 
வ�ைைசின குடிமக்கள்” எனறும் கூறுகினறது.

ஈைொனில் உள்ை ப�ரசிவ�ொலிசில் 
கொணப்�டும் மு்தலொம் டொரியஸின 
கல்பவடடில்்தொன ”இந்து” எனற 

வொரதர்த மு்தனமுரறயொகத கொணப்�டுகிறது. 
ப�ொதுவொக நதிரயயும், குறிப்�ொக சிந்து 
நதிரயயும் குறிக்கும் ”சிந்து” எனற பசொல் 
�ொைசீகததில் ”இந்து” வொனது. கிவைக்கரகள் 
Sindu என�தில் உள்ை S ஐ நீக்கிவிடடு, Indu 
எனறொரகள். அது பினனர ‘ஹிந்து’ எனறொனது. 
பினனர அதிலிருந்து ‘இந்தியொ’ வந்்தது.

தடசசீலம்
்தடசசீலம் இனரறய �ொகிஸ்்தொனில் 

உள்ைது. ப�ொ.ஆ.மு. ஐந்்தொம், நொனகொம் 
நூறறொண்டுகளுக்கிரடவய அது �ொைசீகததின 
ஆக்கிமீரனட வ�ைைசின �குதியொக இருந்்தது. 
கிழக்கிறகும் வமறகிறகும் இரடயில் உள்ை வணிகப் 
ப�ருவழியில், அ்தன அரமவிடம் இருந்்த்தொல் 
சிறப்�ொன முக்கியததுவம் ப�றறிருந்்தது. ்தடசசீலம் 
முக்கியமொன கல்வி, கலொச்சொை ரமயமொக உருவொனது. 
கல்விக்கொக மொணவரகள் பவகுதூைஙகளிலிருந்து 
அஙகு வந்்தொரகள். 1940களில் சர ஜொன மொரஷல் 
நடததிய அகழ்வொயவுகளின வ�ொது இந்்த நகைம் 
கண்டுபிடிக்கப்�டடது. ”எந்்த ஒரு நொகரிகததிலும் 
இல்லொ்த உயரந்்த அறிவொரந்்த சொ்தரனகரைப் 
�ரடத்த்தொக” ்தடசசீலம் கரு்தப்�டுகிறது. �ொணினி 
்தனது புகழ்ப�றற �ரடப்�ொன அஷ்டதயொயி எனற 
இலக்கிய நூரல இஙகு்தொன எழுதிய்தொகத ப்தரிகிறது.

ோரசீகத் பதாடரபின் தாககம்
ப�ொ.ஆ.மு. ஆறொம் நூறறொண்டின மததியில் 

இந்தியொவின வடவமறகுப் �குதி �ொைசீகப் வ�ைைசின 
ஆதிக்கததின கீழ் வந்்த்தொல், இந்்தப் �குதி �ொைசீக 
மறறும் இந்தியப் �ண்�ொடுகளின சஙகமமொக 
மொறியது. �ொைசீகத ப்தொடரபு �ண்ரடய இந்தியொவின 
கரல, கடடிடக்கரல, ப�ொருைொ்தொைம், நிரவொகம் 
ஆகியவறறில் ்தொக்கதர்த ஏற�டுததியது. இந்்தப் 
�ண்�ொடடுத ்தொக்கம் கொந்்தொைப் �குதியில் அதிகமொக 
இருந்்தது. மிக முக்கியமொன ்தொக்கம் இந்தியொவின 
வடவமறகுப் �குதியில் �யன�டுத்தப்�டும் கவைொஷ்டி 
எழுததுமுரறயின வைரச்சியொகும். இந்்த கவைொஷ்டி 
எழுதர்தக் கொந்்தொைப் �குதியில் ்தனனுரடய 
கல்பவடடுகளுக்கொக அவசொகர �யன�டுததினொர. 
இது �ொைசீகததின அகவமனியப் வ�ைைசில் �ைவலொகப் 
�யன�டடு வந்்த அைொமிக்கிலிருந்து உருவொன்தொகும்.

அைொமிக் வ�ொலவவ கவைொஷ்டியும் 
வலதுபுறமிருந்து இடதுபுறமொக எழு்தப்�டும் 
எழுததுமுரறயொகும். �ொைசீகததில் சிக்வலொய 
எனற பவள்ளி நொணயம் இப்�குதியிலிருந்து 
மொதிரியொக எடுததுக் பகொள்ைப்�டடவ்த ஆகும். 
இந்தியொவின மிகப் �ழரமயொன நொணயஙகள் 
மகொஜன�்த அைசின கொலத்தரவயொகும். 
நொணயததிறகொன இந்தியச் பசொல்லொன ”கொரசொ” 
�ொைசீக பமொழியிலிருந்து வந்்த்தொகும். இந்்த 
நொணயஙகள் �ொைசீக நொணயஙகரைப் �ொரதது 
உருவொக்கப்�டடிருக்கலொம். இக்கொலகடடததில் 
இந்்த நொணயஙகளின புழக்கம், இந்தியொ-
�ொைசீகததிறகு இரடயில் வணிகத ப்தொடரபு 
இருந்்தர்த உணரததுகிறது. அவசொகருரடய 
கல்பவடடுக் கடடரைகள் ஆக்கிமீரனட அைசர 

சமஸ்கிருதத்திற்கும்  ோரசீகத்திற்கும் 
உள்்ள  பதாடரபு  :  ரிக் வவ்தததிறகும் பஜனட 
அவஸ்்தொவிறகும் �ல பமொழியியல் ஒறறுரமகள் 
கொணப்�டுகினறன. ஆரியரகள் எனற 
பசொல்ரலப் �ண்ரடக்கொல �ொைசீகரகளும் 
�யன�டுததியிருக்கிறொரகள். இந்திய பமொழி-
�ண்�ொடடு ஆயவொைர ்தொமஸ் �வைொவின 
கூறறின�டி, உச்சரிப்பு மடடும் கொலப்வ�ொக்கில் 
மொறியிருக்கலொம். ப�ொ.ஆ.மு. 1380ஐச் 
வசரந்்த வ�ொகஸ் வகொய (வடகிழக்கு சிரியொ) 
கல்பவடடு ஒனறு ஒரு ஹிடரடட அைசனுக்கும், 
மிடடனனி அைசனுக்கும் இரடயிலொன 
ஒப்�ந்்ததர்தப் �றறிக் கூறுகிறது. அது சில 
ரிக்வவ்த கடவுைரகைொன இந்திைொ, உருவ்னொ 
(வருணொ), மிதைொ, நஸ்தயொ (அஸ்வினி) ஆகிய 
ப�யரகரைக் குறிப்பிடுகிறது.
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டொரியஸின கல்பவடடுக் கடடரைகரைப் �ொரதது 
உருவொக்கப்�டடிருக்கலொம். அவசொகரின கல்பவடடுக் 
கடடரைகள் ஈைொனியச் பசொல்லொன ‘டிபி’க்குப் �திலொக 
‘லிபி’ எனற பசொல்ரலப் �யன�டுததுகினறன.

பமௌரியக் கரலகளும் கடடிடக் கரலகளும் 
�ொைசீகத ்தொக்கததுக்கொன அரடயொைஙகரைக் 
பகொண்டுள்ைன. பமௌரியத தூண்கைொன அவசொகர 
தூண்கள் ஆக்கிமீரனட வ�ைைசில் கொணப்�டும் 
தூண்கரை ஒததுள்ைன. தூண்களின முகடடில் 
உள்ை மணிவ�ொனற உச்சி, குறிப்�ொக சொைநொத 
தூணின சிஙக உச்சி, ைொம்பூரவொல் தூணின மணி 
உச்சி ஆகியரவ ஆக்கிமீரனட தூண்களில் 
கொணப்�டும் உச்சிகரை ஒதவ்த உள்ைன. அவ்த 
வ�ொல �ொடலிபுததிைததின அைண்மரனயின 
எஞ்சிய தூண்கள் உள்ை �குதி ஆக்கிமீரனட 
்தரலநகைததின தூண்கள் பகொண்ட மண்ட�தர்த 
மிகவும் ஒததிருக்கிறது. எனினும், இக்கரலஞரகள், 
�ொைசீக கரலயொல் உதவவகம் ப�றறிருந்்த 
வ�ொதிலும், ்தமது �ரடப்பில் ஒரு தீரமொனமொன 
இந்தியத ்தனரமரயக் பகொடுததிருந்்தொரகள்.

 4.4   அபலகசாணடர ேவடபயடுபபு
்த னந ந் ்த ரின ஆட சி க் க ொலத தில் 

அபலக்சொண்டர வட-வமறகு இந்தியொ மீது 
(ப�ொ.ஆ.மு. 327-325) �ரடபயடுத்தொர. 
�லவரககளில் அபலக்சொண்டரின �ரடபயடுப்பு 
இந்திய வைலொறறில் ஒரு திருப்புமுரனயொகும். 
அது பிறகொலததில் �ல நூறறொண்டுகளுக்குத 
ப்தொடைப்வ�ொகும் இந்தியொ மறறும் வமறகுலகிறகு 
இரடயிலொன ப்தொடரபின ஆைம்�தர்தக் குறித்தது. 
கிவைக்க வைலொறறொசிரியரகள் இந்தியொ �றறி எழு்த 
ஆைம்பித்தொரகள். கிவைக்க அைசப் பிைதிநிதிகளும் 
அைசரகளும் இந்தியொவின வட-வமறகுப் �குதியில் 
ஆடசி பசய்தொரகள். அது இந்திய ஆடசியிலும் 
கரலகளிலும் புதிய �ொணிகரை உருவொக்கியது. 
அபலக்சொண்டர �ஞ்சொப் �குதியில் ்தனது 
பவறறிக்குப் பிறகு, மக்தப் வ�ைைரசத ்தொக்கும் 
வநொக்கதவ்தொடு, வமலும் கிழக்கு வநொக்கி நகை 
விரும்பினொர. எனினும், அவருரடய �ரடயினர 
கிழக்கின மொப�ரும் வ�ைைசரைப் (நந்்தர) �றறியும், 
அவருரடய ப�ரிய ைொணுவதர்தப் �றறியும் 
வகள்விப்�டடிருந்்த்தொல், அத்தரகய வலுவொன 
எதிரியுடன வ�ொரில் ஈடு�ட மறுததுவிடடொரகள்.

ப�ொ.ஆ.மு. 326இல் �ொைசீகரகரைத 
வ்தொறகடிததுவிடடு, அபலக்சொண்டர இந்தியத 
துரணகண்டததிறகுள் நுரழந்்தவ�ொது 
்தடசசீலததின அைசைொன அம்பி அவரிடம் 
சைணரடந்து, அவைது வமலொதிக்கதர்த ஏறறுக் 
பகொண்டொர. அபலக்சொண்டரின வைலொறறுச் 

சிறப்புமிக்க வ�ொர ஜீலம் நதிக்கரைக்கும் பியொஸ் 
நதிக்கரைக்கும் இரடப்�டட �குதிரய ஆடசி 
பசய்த வ�ொைஸுடன நடந்்தது. இரு ைொணுவஙகளும் 
ரஹடொஸ்ப�ஸ் வ�ொரில் சந்தித்தன. இதில் வ�ொைஸ் 
சிரறப்பிடிக்கப்�டடொர. பினனர, வ�ொைஸின 
கண்ணியத்தொல் ஈரக்கப்�டட அபலக்சொண்டர 
்தனது வமலொதிக்கதர்த ஏறக வவண்டும் எனற 
நி�ந்்தரனயின வ�ரில் அவைது அரியரணரயத 
திருப்பித ்தந்்தொர. வ�ொரினொல் கரைப்�ரடந்்த அவைது 
வீைரகள் வமலும் அணிவகுததுச் பசல்ல மறுத்தொரகள். 
இைொணுவம் ்தயஙகும்வ�ொது வமறபகொண்டு பசல்ல 
அபலக்சொண்டர விரும்�வில்ரல. நொடு திரும்பும் 
வழியில் அபலக்சொண்டர கண்டறியமுடியொ்த 
கடும்கொயச்சல் கொைணமொக �ொபிவலொனில் இறந்்தொர.

போரஸ் அபலகசாணடரிடம் சரணவடதல்,  
1865 – அபலான்பசா வழிோடடுத்தலத்தில் 

போறிககபேடடது (�வீனச் சித்தரிபபு)

இநதியாவில் அபலகசாணடரின் 
ேவடபயடுபபின் தாககம்

அபலக்சொண்டரின �ரடபயடுப்பு இந்தியத 
துரணகண்டததின வடவமறகுப் �குதியில் கிவைக்க 
சதைப்புகள் (மொகொணஙகள்) அரமவ்தறகு இடடுச் 
பசனறது. வமறகுலகிறகொக வணிகப் ப�ருவழிகள் 
திறக்கப்�டடன. நொனகு வணிகப் ப�ருவழிகள் 
�யன�ொடடில் இருந்்தன. இ்தனொல் கிவைக்க 

பசலியுகஸ் நிபகடர
வ�ைைசர அபலக்சொண்டர
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சிறப்புமிக்க வ�ொர ஜீலம் நதிக்கரைக்கும் பியொஸ் 
நதிக்கரைக்கும் இரடப்�டட �குதிரய ஆடசி 
பசய்த வ�ொைஸுடன நடந்்தது. இரு ைொணுவஙகளும் 
ரஹடொஸ்ப�ஸ் வ�ொரில் சந்தித்தன. இதில் வ�ொைஸ் 
சிரறப்பிடிக்கப்�டடொர. பினனர, வ�ொைஸின 
கண்ணியத்தொல் ஈரக்கப்�டட அபலக்சொண்டர 
்தனது வமலொதிக்கதர்த ஏறக வவண்டும் எனற 
நி�ந்்தரனயின வ�ரில் அவைது அரியரணரயத 
திருப்பித ்தந்்தொர. வ�ொரினொல் கரைப்�ரடந்்த அவைது 
வீைரகள் வமலும் அணிவகுததுச் பசல்ல மறுத்தொரகள். 
இைொணுவம் ்தயஙகும்வ�ொது வமறபகொண்டு பசல்ல 
அபலக்சொண்டர விரும்�வில்ரல. நொடு திரும்பும் 
வழியில் அபலக்சொண்டர கண்டறியமுடியொ்த 
கடும்கொயச்சல் கொைணமொக �ொபிவலொனில் இறந்்தொர.

போரஸ் அபலகசாணடரிடம் சரணவடதல்,  
1865 – அபலான்பசா வழிோடடுத்தலத்தில் 

போறிககபேடடது (�வீனச் சித்தரிபபு)

இநதியாவில் அபலகசாணடரின் 
ேவடபயடுபபின் தாககம்

அபலக்சொண்டரின �ரடபயடுப்பு இந்தியத 
துரணகண்டததின வடவமறகுப் �குதியில் கிவைக்க 
சதைப்புகள் (மொகொணஙகள்) அரமவ்தறகு இடடுச் 
பசனறது. வமறகுலகிறகொக வணிகப் ப�ருவழிகள் 
திறக்கப்�டடன. நொனகு வணிகப் ப�ருவழிகள் 
�யன�ொடடில் இருந்்தன. இ்தனொல் கிவைக்க 

பசலியுகஸ் நிபகடர

சொதித்தொர. சந்திைகுப்்தர ப�ொ.ஆ.மு. 321இல் பமௌரியப் 
வ�ைைரச அரமதது, அ்தன மு்தல் வ�ைைசர ஆனொர.

சந்திைகுப்்தர ்தனது வ�ைைரச குஜைொத 
வரை விரிவு�டுததியிருந்்தொர எனறு ஜுனொகத 
�ொரற எழுததுகள் மூலம் (இது �றறி நொம் 
ஏறபகனவவ �ொரததுள்வைொம்) அறிகிவறொம். 
உள்ளூர வைலொறுகளின�டி, அவைது மறபறொரு 
சொ்தரன, அவர அபலக்சொண்டர விடடுச் பசனற 
கிவைக்கத ்தை�திகளுடன வ�ொரிடடு அவரகரை 
அழித்த்தொகும். இ்தனொல் வ�ைைரச விரிவொக்கும் 
அவைது திடடததிறகொன வழியும் கிரடத்தது. 
அவைது ஆடசியில் மறபறொரு முக்கியமொன 
நிகழ்வு, அவர அபலக்சொண்டரின ்தை�திகளில் 
ஒருவைொன பசலியுகஸுடன நடததிய வ�ொர ஆகும். 
அபலக்சொண்டரின மைணததிறகுப் பிறகு, பசலியுகஸ் 
�ஞ்சொப் வரை �ைவியிருந்்த �குதியில் ்தமது 
அைரச நிறுவினொர. ப�ொ.ஆ.மு. 301க்குச் சிலகொலம் 
முன�ொகச் சந்திைகுப்்தர அவரமீது வ�ொர ப்தொடுததுத 
வ்தொறகடிதது, �ஞ்சொப் �குதிரய விடவட விைடடினொர. 
இறுதியில் இருவரும் ஒரு உடன�டிக்ரக பசயது 
பகொண்டனர. அ்தன�டி சந்திைகுப்்தர பசலியுகஸிறகு 
500 வ�ொர யொரனகரை வழஙகினொர. பசலியுகஸ் 
்தனது தூ்தரைச் சந்திைகுப்்தரின அைசரவக்கு 
அனுப்பினொர. அந்்தத தூ்தர்தொன பமகஸ்்தனிஸ். அந்்த 
பமகஸ்்தனிஸிறகு நொம் மிகவும் கடரமப் �டடுள்வைொம். 
ஏபனனில் சந்திைகுப்்தர குறிதது நொம் அறியவரும் 
ப�ரும்�ொலொன ்தகவல்கள், பமகஸ்்தனிஸ் எழுதிய 
‘இனடிகொ’ எனற நூலில் உள்ைரவவய. இந்்த நூலின 
மூலம் கிரடக்கவில்ரல. ஆனொல் �ல கிவைக்க 
வைலொறறொைரகள் சந்திைகுப்்தரின அைசு, நிரவொகம் 
ஆகியரவ குறிதது பமகஸ்்தனிஸ் குறிப்பிடடுள்ை 
�குதிகரை  வமறவகொள்கொடடி எழுதியிருக்கிறொரகள்.
சநதிரகுபதர 

சந்திைகுப்்தர ஒரு 
சிறந்்த ஆடசியொைர என�து 
பவளிப்�ரட. ்தனது 
�ைந்்த அைரச நிரவகிக்க 
அவர ஒரு வலுவொன 
நிரவொக இயந்திைதர்த 
மறு கண்டுபிடிப்பு பசய்தொக 
வவண்டி இருந்்தது. 
(நிரவொக அரமப்பும், அைசு 
முரறயும் அடுத்த �குதியில் 
வி வ ரி க் க ப் � டு கி ன ற ன.) 
அைசியல் ்தந்திைஙகளுக்குப் 
ப�யர வ�ொன சொணக்கியரின ஆவலொசரனகள் 
நிரவொகதர்த நடததுவ்தறகு உ்தவின. 
சந்திைகுப்்தரின சமகொல ப�ௌத்த, சமண நூல்கள் 
சொணக்கியர �றறி எதுவும் குறிப்பிடவில்ரல. ஆனொல் 

சநதிரகுபதர 
 (�வீனச் சித்தரிபபு)

வணிகரகளும் ரகவிரனக் 
கரலஞரகளும் இந்தியொ 
வந்்தனர. இந்தியொவுக்கும் 
கிவைக்கததிறகும் இரடயில் 
வநைடித ப்தொடரபு ஏற�ட இது 
உ்தவியது. வணிகத ப்தொடரபு 
அதிகரிக்க ஆைம்பித்த உடன 
இந்தியொவின வடவமறகில் 
�ல கிவைக்கக் குடியிருப்புகள் 
அ ர ம க் க ப் � ட ட ன . 
கொபுல் அருகில் இருந்்த 
அபலக்சொண்டிரியொ, �ொகிஸ்்தொனின ப�ஷொவர 
அருவக இருந்்த பூகிிஃப�லொ, சிந்துவில் இருந்்த 
அபலக்சொண்டிரியொ ஆகியன சில மு்தனரமயொன 
கிவைக்கக் குடியிருப்புகைொகும்.

இந்தியொரவக் குறிதது கிவைக்கரகள் எழுதிய 
�திவுகள் சறறு மிரகயொனரவ எனறொலும்கூட, 
இந்தியொ �றறி மிக அரிய ்தகவல்கரைத ்தருகினறன. 
அபலக்சொண்டரின மைணத்தொல் வடவமறகில் 
உருவொன பவறறிடம் சந்திைகுப்்த பமௌரியர மக்த 
அரியரணரயக் ரகப்�றற உ்தவியது. வடவமறகில் 
வமலும் �ல சிறு அைசுகரையும் ரகப்�றறி, அந்்தப் 
�குதி முழுவர்தயும் ்தனது வ�ைைசுடன இரணததுக் 
பகொள்ைவும் அவ்பவறறிடம் அவருக்கு உ்தவியது.

 4.5    பமௌரியப பேரரசு
கிவைக்க வைலொறறொைரகள் எழுதிய 

சமகொலததுப் �திவுகள் அபலக்சொண்டர இந்தியொ மீது 
�ரடபயடுததுவந்்தவ�ொது, சந்திைகுப்்தர ்தடசசீலததில் 
வொழ்ந்துவந்்த இரைஞைொக இருந்்தொர எனறு 
குறிப்பிடுகினறன. கிவைக்க வைலொறறொைரகள் அவைது 
ப�யரை ‘சண்டைவகொடடஸ்‘ எனறும் ‘சண்டைவகொப்டஸ்‘ 
எனறும் குறிப்பிடுகினறனர. இரவ ‘சந்திைகுப்்தர’ எனற 
பசொல்லின திரிபுகள். அபலக்சொண்டரிடமிருந்து ப�றற 
உந்து்தலொல் சந்திைகுப்்தர �ல ஆண்டுகள் கழிதது 
நந்்தரகளுக்கு எதிைொகக் கிைரச்சி பசயது அவரகரை 
விைடடினொர. மக்கள் பசல்வொக்கு இல்லொ்த அைசரை 
எதிரதது கிைரச்சி பசயயுமொறு மக்கரைத தூண்டிவயொ 
அல்லது மக்கள் பசல்வொக்கு இல்லொ்த அைசரனத தூக்கி 
எறிய மக்களின ஆ்தைரவப் ப�றவறொ இர்த அவர 

அபசாகரின் ஜுனாகத் ோவ்றக கல்பவடடு

XI History_Lesson 4.indd   61 3/9/2020   7:06:34 PM



6 2 அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாக்கம்

ஆசியொவுடன பநருக்கமொன உறவு எனற மைர�த 
ப்தொடரந்்தொர. இரு்தைப்பிலும் நல்லுறவு கொக்க 
தூ்தரகள் அனுப்�ப்�டடொரகள்.
அபசாகர

அ வ ச ொ க ை து 
ஆடசிக்கொலததின முக்கியமொன 
நிகழ்வு அவைது ஆடசியின 
எடடொவது ஆண்டில் நடந்்த 
கலிஙகததின (இனரறய 
ஒடிசொ) மீ்தொன அவைது 
�ரடபயடுப்பு ஆகும். இது 
ஒனறு்தொன பமௌரியரகள் 
அதிகொைப்பூரவமொக �திவுபசய்த 
�ரடபயடுப்பு ஆகும். வ�ொரில் 
பகொல்லப்�டடவரகள், கொயம் 
�டடுப் பினனர இறந்்தவரகள், 
ந ொ டு க ட த ்த ப் � ட ட வ ர க ள் 
ஆகிவயொரின எண்ணிக்ரக 
�ல �த்தொயிைஙகைொகும். 
இப்வ�ொர மறற வ�ொரகரை 
விட மிகக் பகொடூைமொன்தொக, 
பவறிபகொண்ட்தொக இருந்திருக்க வவண்டும். 
ஏபனனில், இப்வ�ொர மக்தப் வ�ைைசிலிருந்து 
பிரிந்து பசனற, கலிஙகதர்தத ்தண்டிப்�்தறகொகத 
ப்தொடுக்கப்�டட வ�ொர ஆகும். (ஹதிகும்�ொ கல்பவடடு 
கலிஙகம் நந்்தப் வ�ைைசின �குதியொக இருந்்தது எனறு 
குறிப்பிடுகிறது) இந்்த அழிவினொல் அவசொகர மிகவும் 
வருந்தினொர. வ�ொரினொல் ஏற�டட துன�ஙகைொல் 
பநகிழ்ந்்த அவர மனி்தொபிமொன மதிப்பீடுகளுக்கு 
முக்கியததுவம் பகொடுப்�வைொக மொறி, ப�ௌத்தைொக 
ம்தம் மொறினொர. அவர புதி்தொய அறிந்்த மதிப்பீடுகளும் 
நம்பிக்ரககளும் அவைது கல்பவடடுக் கடடரைகளில் 
வரிரசயொகப் �திவு பசயயப்�டடன. இரவ அரமதி, 
அறவழிப்�டட வநரரம, ்தம்மம் (சமஸ்கிரு்தததில் 
்தரமம்) மீ்தொன அவைது ப�ருவிருப்�தர்த நமக்கு 
சுடடிக் கொடடுகினறன.
அபசாகரின் கல்பவடடுக கடடவ்ளகள்

அவசொகருரடய கல்பவடடுக் 
கடடரைகள் பமௌரியப் வ�ைைசு 
�றறிய ்தகவல்களுக்கொன 
நம்�கத்தனரம பகொண்ட 
சொனறுகைொகத திகழ்கினறன. 
14 முக்கியமொன �ொரறகளில் 
ப�ொறிக்கப்�டட கல்பவடடுக் 
கடடரைகள், கலிஙக கல்பவடடுக் கடடரைகள் 
எனறு அரழக்கப்�டும் 2 கல்பவடடுக் கடடரைகள், 
7 தூண் கல்பவடடுக் கடடரைகள், சில சிறு 
�ொரறகளில் ப�ொறிக்கப்�டட கல்பவடடுக் 
கடடரைகள், மிகச் சில சிறு தூண்களில் �தியப்�டட 

பேரரசர அபசாகர 
பதவனாம்பிரியர

அரனவருக்கும் �ரிச்சயமொன வொயபமொழிக்கர்தகள் 
சந்திைகுப்்தர ஆடசியின சிறப்பிறகுச் சொணக்கியரின 
அறிவும், வம்தரமயும்்தொன கொைணம் எனகினறன. 
விஷ்ணுகுப்்தர எனறு அரழக்கப்�டட சொணக்கியர 
அல்லது பகௌடில்யர ஒரு பிைொமணர. நந்்தரகளின 
கடும் எதிரி. நந்்தரகரை வீழ்ததுவ்தறகொன 
திடடஙகரை இவர்தொன வகுத்தொர எனறும், 
சந்திைகுப்்தர மக்தப் வ�ைைசைொவ்தறகு உ்தவினொர 
எனவும் கூறப்�டுகிறது. அைசியல் நிரவொகம் 
குறித்த புகழ்ப�றற நூலொன அரத்தசொஸ்திைதர்த 
சொணக்கியர எழுதினொர என�து மைபு. மக்த நொடடிறகு 
வைவிருந்்த �ரடபயடுப்ர�த ்தடுப்�்தறகு இவைது 
சூழ்ச்சி மிக்க ்தந்திைஙகளும், அறபு்தமொன யுக்தியும் 
முதைொைொடசசம் எனும் நொடகததின கருப்ப�ொருைொகும்.
பிநதுசாரர

சந்திைகுப்்தரின பு்தல்வர பிந்துசொைர ப�ொ.ஆ.மு. 
297இல் அரமதியொன, இயல்�ொன ஆடசி மொறறம் 
மூலம் அவருக்குப் பின ஆடசியில் அமரந்்தொர. 
சந்திைகுப்்தருக்கு எனன ஆனது எனறு ப்தரியவில்ரல. 
சில சமண நூல்கள் பசொல்வது வ�ொல, அவர இவ்வுலக 
வொழ்ரவத துறந்து, சமணத துறவியொகி இருக்கலொம். 
சமண கர்தகளின�டி, சந்திைகுப்்தர, கரநொடகொவின 
சைவணப�லபகொலொவிறகு அருகிலுள்ை சந்திைகிரியில் 
துறவியொக வொழ்ந்்த்தொகத ப்தரிகிறது. பிந்துசொைர நல்ல 
திறரமயொன அைசர. வமறகு ஆசியொவின கிவைக்க 
அைசுகளுடன நல்லுறவு வ�ணும் ்தனது ்தந்ர்தயின 
வழிரயத ப்தொடரந்்தொர. இவருக்கு சொணக்கியரும் 
மறற அரமச்சரகளும் ஆவலொசரனகள் வழஙகினர. 
வ�ைைசின �ல �குதிகளுக்கு இவருரடய 
பு்தல்வரகள் அைசப்பிைதிநிதிகைொக நியமிக்கப்�டடனர. 
இவருரடய ைொணுவ பவறறிகள் �றறி நமக்கு அதிகம் 
ப்தரியவில்ரல. ஆனொல், பிந்துசொைருக்குப் பிறகு 
பமௌரியப் வ�ைைசு சிர்தயொமல் அப்�டிவய அவருரடய 
மகனொன அவசொகர வசம் ஒப்�ரடக்கப்�டடது.

பிந்துசொைர 25 ஆண்டுகள் ஆடசி 
பசய்தொர. அவர ப�ொ.ஆ.மு. 272இல் இறந்திருக்க 
வவண்டும். அவசொகர அவர வ்தரந்ப்தடுத்த வொரிசு 
அல்ல. நொனகொண்டுகளுக்குப் பிறவக, ப�ொ.ஆ.மு. 
268இல் ஆடசிக்கு வந்்தொர என�்தன மூலம் 
அைசுரிரமக்கொகப் பு்தல்வரகளுக்கிரடயில் வ�ொடடி 
நடந்திருக்கிறது என�ர்த உயததுணை முடிகிறது. 
அவசொகர ்தடசசீலததில் அைசப் பிைதிநிதியொக 
இருந்்தொர. அஙகு உள்ளூர அதிகொரிகளுக்கு எதிைொக 
மக்கள் பசய்த கிைரச்சிரய அடக்கினொர. பினனர 
அவந்தியின ்தரலநகரும், முக்கிய நகைமும், வணிக 
ரமயமுமொன உஜ்ஜயினியில் அைசின பிைதிநிதியொக 
இருந்்தொர. வ�ைைசைொக அவர அறபு்தமொன நிரனவுச் 
சினனஙகரைக் கடடியவர எனற புகழ் ப�றறவர. 
அரவ �ொடலிபுததிைததில் வமறபகொள்ைப்�டட 
அகழொயவுகளில் பவளிப்�டடுள்ைன. அவரும் வமறகு 
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கல்பவடடுக் கடடரைகள் எனறு பமொத்தம் 33 
கல்பவடடுக் கடடரைகள் இதுவரை கிரடததுள்ைன. 
முக்கியமொகப் �ொரறகளில் �தியப்�டட கல்பவடடுக் 
கடடரைகள் ஆப்கனிஸ்்தொனின கொந்்தஹொர, 
வடவமறகு �ொகிஸ்்தொனின ஷொ�ஸ்கொரஹி மறறும் 
மனவஷைொவிலிருந்து வடக்வக உத்தைகொண்ட 
மொவடடம், வமறவக குஜைொத மறறும் மஹொைொஷ்டிைொ, 
கிழக்வக ஒடிசொ, ப்தறவக கரநொடகொ, ஆந்திைப் 
பிைவ்தசததின கரனூல் மொவடடம் வரை �ைவியுள்ைன. 
சிறு �ொரறயில் �தியப்�டட கல்பவடடுக் கடடரைகள் 
வடக்வக வந�ொைம் (லும்பினி) வரை கொணப்�டுகினறன. 
இந்்தக் கல்பவடடுக் கடடரைகள் ப�ரும்�ொலும் பிைொமி 
எழுததுமுரறயிலும், சில கல்பவடடுக் கடடரைகள் 
மகதி மறறும் பிைொகிரு்தததிலும் அரமந்துள்ைன. 
கொந்்தஹொர பிைகடனஙகள் கிவைக்கததிலும், 
அைொமிக்கிலும் உள்ைன. வடவமறகு �ொகிஸ்்தொனில் 
உள்ை இைண்டு கல்பவடடுக் கடடரைகள் கவைொஷ்டி 
எழுததில் உள்ைன.

இந்்த பமௌரியப் வ�ைைசின கல்பவடடுக் 
கடடரைகள் புவியியல்வநொக்கில் �ைவியுள்ை 
வி்தம், அவசொகர ஆடசி பசய்த ஒரு ப�ரிய வ�ைைசின 
�ைப்�ைரவக் கொடடுகிறது. அவைது இைண்டொவது 
அைசொரண அவைது வ�ைைசின எல்ரலக்கு 
பவளிவயயொன நிலப்�ைப்புகரைக் கூறுகிறது. அரவ; 
”வசொழரகள், �ொண்டியரகள், சததியபுததிைரகள், 
வகைைபுததிைரகள் (வசைரகள்), ்தொமிை�ைணி, வயொன 
(யவன) அைசர அந்திவயொகொ (அந்திவயொகஸ்) இந்்த 
அந்திவயொகொஸ் அருகில் இருந்்த நொடுகளின 
அைசரகள்”. இந்்த அைசொரண அரமதி, வநரரம, நீதி 
ஆகியவறறில் அவசொகருக்கு இருந்்த நம்பிக்ரக, 
மக்கைது நல்வொழ்வின மீது அவருக்கிருந்்த 
அக்கரற ஆகியவறரற வலியுறுததிக் கூறுகினறன. 
வனமுரற, வ�ொர ஆகியவறரற நிைொகரிதது, 
அரமதிரயயும் ்தரமதர்தயும் வலியுறுததிய்தன 
மூலம் அவசொகர ‘ஒரு வ�ைைசர வ�ொரகள் மூலம் ்தனது 
அைரச விரிவு�டுததி, வலுப்�டுத்தவவண்டும்’ எனறு 
அக்கொலததில் நிலவிவந்்த பகொள்ரகரய முறறிலும் 
நிைொகரித்தொர.
மூன்்றாம் பேௌத்த சஙகம்

அவசொகர ஆடசியில் நிகழ்ந்்த குறிப்பிடத்தக்க 
நிகழ்வுகளில் ஒனறு, ப�ொ.ஆ.மு. 250இல் 
்தரலநகைமொன �ொடலிபுததிைததில் மூனறொவது 
ப�ௌத்த சஙகதர்தக் கூடடியது ஆகும். அவசொகைது 
ஆழமொன ப�ௌத்தம்த ஈடு�ொடடொல் ப�ௌத்தம்தததிறகு 
அைச ஆ்தைவு கிடடியது. ப�ௌத்ததர்த மறற 
�குதிகளுக்கும் �ைப்�வும், மக்கரை ப�ௌத்த ம்தததிறகு 
மொறற பிைச்சொைகரகரை அனுப்�வும் வவண்டும் 
என�து இச்சஙகததின முக்கியமொன முடிவொகும். 
இவ்வொறொக ப�ௌத்தம் ம்தமொறறம் பசயயும் ம்தமொகவும் 
மொறியது. வ�ைைசிறகு பவளிவய அரமந்்த �குதிகைொன 

அபசாகரது கல்பவடடு - சார�ாத் 

அபசாகரின் ோவ்றக கல்பவடடு - பதௌலி, ஒடிசா

பிராமி பமாழியில் போறிககபேடட அபசாகரின் 
(போ.ஆ.மு.238) கல்பவடடுக கடடவ்ள 

 – பிரிடடிஷ் அருஙகாடசியகம்

ோவ்றக கல்பவடடு - காநதஹார, ஆபகானிஸ்தான்
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வ்தரவப்�டடன. பமகஸ்்தனிஸிடமிருந்து 
்தகவல்கரைப் ப�றற கிவைக்க வைலொறறொைரகள் 
பமௌரிய அைரச ஒரு ரமயப்�டுத்தப்�டட அைசு எனறு 
குறிப்பிடுகிறொரகள். ரமயப்�டுத்தப்�டட அைசு எனறொல். 
வ�ைைசின �ைந்து விரிந்்த �குதிகள் முழுவதிலும் ஒவை 
வி்தமொன நிரவொக அரமப்வ� நிலவியது எனறு 
ப�ொருள் பகொள்ைவவண்டும். ஆனொல், அனறிருந்்த 
்தகவல் ப்தொடரபு மறறும் வ�ொக்குவைதது வசதிகரை 
ரவததுப் �ொரக்கும்வ�ொது ரமயப்�டுத்தப்�டொ்த 
நிரவொக முரற்தொன இருந்திருக்க வவண்டும்.

இந்்த அதிகொைமுரற என�து கிைொமஙகள், 
நகைஙகள், மொகொணத ்தரலநகைஙகள், முக்கிய 
நகைஙகள் எனற �டிநிரலகரைக் பகொண்ட்தொக 
இருந்்தது. அதிகொைவரக்கததிறகு வரிவசூலுக்கொன 
ஒரு திறம்�டட முரற வ்தரவப்�டடது, ஏபனனில், 
அந்்த வசூலிலிருந்து்தொன அ்தறகு ஊதியம் ்தைப்�டடது. 
எனவவ, அதிகொை வரக்கம் திறமிக்க வரிவசூல் 
முரறரய ஏற�டுததியது. அவ்தவ�ொல, வரி மூலம் 
கிரடக்கும் வருவொரய நம்பிவய பமௌரியப் 
வ�ைைசின மிகப் ப�ரிய ைொணுவம் இயஙகியது. ப�ரிய 
அதிகொரிகளுக்கு ஊதியமும் அதிகமொக இருந்்தது. 
அரத்தசொஸ்திைம் கூறுவ்தன�டி, ்தரலரம அரமச்சர, 
புவைொகி்தர, ைொணுவ ்தை�தி ஆகிவயொருக்கு ஊதியம் 
48,000 �ணம். வ�ொரவீைரகளுக்கு ஊதியம் 500 �ணம். 
இந்்தத ப்தொரகரயக் கொலொட�ரட, குதிரைப்�ரடயின 
எண்ணிக்ரகரயக் பகொண்டு கணக்கிடடொல், 
ைொணுவதர்தயும் நிரவொகப் பிரிவு ஊழியரகரையும் 
நிரவகிக்கத வ்தரவயொன ப�ருமைவு நிதியொ்தொைம் 
குறிதது ஒருவொறு புரிந்து பகொள்ை முடியும்.
அரத்தசாஸ்திரம்

நிரவொகம் �றறிய மிக விரிவொன �திவுகரை 
அரத்தசொஸ்திைததில் கொணலொம். ஆனொல், இந்்தப் 
�ரடப்வ� பமௌரியப் வ�ைைசுக்குச் சில நூறறொண்டுகள் 
பிந்ர்தயது எனற ஆயவொைர கருதர்தயும் 
மனஙபகொள்ை வவண்டும். எனினும், அரத்தசொஸ்திைம் 
நல்ல நிரவொகததிறகொன ஒரு வழிகொடடி நூல் 
என�ர்த நிரனவில் பகொள்ை வவண்டும். இந்்த 
நூலில் கூறப்�டடுள்ை கருததுகவைொடு, அவசொகரின 
கல்பவடடுக் கடடரைகள், பமகஸ்்தனிஸின 
குறிப்புகள் ஆகியவறறில் உள்ை பசயதிகரையும் 
இரணததுக் பகொண்டொல் பமௌரியப் வ�ைைசு எப்�டி 
இருந்்தது என�ர்த நொம் எதிர�ொரத்ததிறகுச் சறறு 
அதிகமொகவவ நம்மொல் ப்தரிந்து பகொள்ை முடியும்.
மாகாண நிரவாகம்

நொடடின நிரவொகததின ்தரலவர அைசர. 
அவருக்கு அரமச்சைரவ, ஒரு ம்தகுரு (அவர 
மிக முக்கியமொனவர என கரு்தப்�டடொர), 
மஹொமொததிரியரகள் எனறரழக்கப்�டட 
பசயலொைரகள் ஆகிவயொர உ்தவினர. ்தரலநகர 

கொஷ்மீர, ப்தனனிந்தியொ வ�ொனற �குதிகளுக்கும் 
பிைச்சொைகரகள் அனுப்�ப்�டடொரகள். அவசொகர ்தனது 
குழந்ர்தகைொன மவகந்திைன, சஙகமிததிரை 
ஆகிவயொரை ம்ததர்தப் �ைப்� இலஙரகக்கு 
அனுப்பினொர என�ர. புத்தர அமரந்்த வ�ொதிமைததின 
ஒரு கிரைரய அவரகள் இலஙரகக்குக் பகொண்டு 
பசனற்தொகவும் நம்�ப்�டுகிறது.

அவசொகைது ஆடசிக்கொலம் கி.மு.232 வரை 
இருந்திருக்கலொம். அவைது ஆடசி நிரவொகம், அகிம்ரச 
குறித்த புைடசிகைக் கருததுகள் இனறு நமது சமகொல 
உணரவுகளில் ஓர அதிரரவ ஏற�டுததினொலும், 
அக்கொலததின ய்தொரத்தததிறகு அரவ 
ப�ொருத்தமொக இல்ரல என�து வருந்்தத்தக்கவ்த. 
அவைது மைணததிறகுப் பிறகு, மக்தப் வ�ைைசு 
பமதுவொகச் சிர்தந்து, ஐம்�்தொண்டுகளுக்குள்ைொக 
அழிந்துவ�ொனது. ஆனொல், அவசொகரின மைணம், 
பமௌரியப் வ�ைைசின அழிவு ஆகியனவறறுக்கு 
முந்ர்தய இைண்டு நூறறொண்டுகளும் இந்திய 
வைலொறறில் உண்ரமயிவலவய குறிப்பிடத்தகுந்்த 
கொலகடடமொகும். அது மிகப் ப�ரிய மொறறததின 
கொலமொக இருந்்தது. இந்்தப் வ�ைைசு கிடடத்தடட 
துரணக்கண்டததின மூனறில் இைண்டு 
�ஙகிறகும் அதிகமொன �குதிகளில் �ைவியிருந்்தது. 
நிரவொகம் முரறப்�டுத்தப்�டடது. அதிகொை 
நிறுவனஙகள் வைரச்சியரடந்்தன. ப�ொருைொ்தொை 
விரிவொக்கம் நடந்்தது. வமலும், ஏறபகனவவ 
நிரலப�றறிருந்்த சனொ்தன �ழக்க வழக்கஙகரைக் 
வகள்விக்குள்ைொக்கிய புதிய ம்தஙகளும் 
்தததுவஙகளும் வ்தொனறின.

 4.6    பமௌரிய அரசும் ஆடசி அவமபபும்
அைசின வருவொயக்கொக வரி வசூலித்தல், நீதி 

�ரி�ொலனம், உள்நொடடுப் �ொதுகொப்பு, பவளிநொடடுப் 
�ரடபயடுப்புகளிலிருந்து �ொதுகொப்பு ஆகியரவ்தொன 
பமௌரிய அைசு கவனததில் பகொண்ட முக்கிய 
விஷயஙகள் ஆகும். இ்தறகு மிகப் ப�ரிய, 
நுட�மொன நிரவொக இயந்திைமும் நிறுவனஙகளும் 

சாஞ்சி ஸ்தூபியின் பதற்கு வாசலில் போறிககபேடடுள்்ள 
அபசாகர ராமகிருகத்வதப ோரவவயிடும் காடசி
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மாவடடம் மற்றும் கிராம நிரவாகம்
அடுத்த கடட நிரவொகததின கீழ் மொவடடஙகள், 

நகைஙகள், கிைொமஙகள் வந்்தன. மொவடட நிரவொகம் 
ஸ்்தொனிகர என�வரின அதிகொைததின கீழ் இருந்்தது. 
வகொ�ொ எனறரழக்கப்�டட அதிகொரிகள் ஐந்து மு்தல் 
�தது கிைொமஙகளுக்குப் ப�ொறுப்�ொக இருந்்தனர. 
நகை நிரவொகம் நகரிகொ என�வர வசம் இருந்்தது. 
கிைொமஙகள் ஓைைவிறகுத ்தனனொடசி ப�றறிருந்்தன. 
மததிய அைசொஙகத்தொலும், கிைொம மூத்தவரகள் 
குழுவொலும் நியமிக்கப்�டட கிைொமணி என�வரின 
அதிகொைததின கீழ் ஒவ்பவொரு கிைொமமும் இயஙகியது. 
முந்ர்தய �ல நூறறொண்டுகள் வ�ொலவவ அப்வ�ொதும் 
வவைொண்ரம்தொன வ்தசியப் ப�ொருைொ்தொைததிறகு 
மிக முக்கியமொன �ஙகளிப்ர�த ்தரும் துரறயொக 
இருந்்தது. ப�ொதுவொக அைசருக்கு உற�ததியில் 
ஆறில் ஒரு �ஙகு உரியது. ஆனொல் நரடமுரற 
அர்தவிட மிகவும் அதிகமொக இருந்்தது, ப�ொதுவொக 
உற�ததியில் நொனகில் ஒரு �ஙகு வரியொகப் 
ப�றப்�டடிருக்கலொம்.
வருவாய் ஆதாரம்

ப�ொருைொ்தொைததில் மிக முக்கியமொன 
வவைொண்ரமத துரறயின வருவொரய அதிகரிக்கும் 
வரகயில், வவைொண்ரம உற�ததிகரைச் வசமிக்க 

�ொடலிபுததிைம் வநைடியொக நிரவகிக்கப்�டடது. எஞ்சிய 
பமௌரிய அைசுப் �குதிகள் ஆந்திைப்பிைவ்தசததின 
கரனூலுக்கு அருகிலுள்ை சுவரணகிரி உஜ்ரஜயினி 
(அவந்தி, மொைவம்), வட வமறகில் ்தடசசீலம். 
ப்தனகிழக்கில் ஒடிசொவின வ்தொசொலி எனறு 
நொனகு மொகொணஙகைொகப் பிரிக்கப்�டடு, அைசரின 
பிைதிநிதிகைொல் ஆைப்�டடன. இவரகள் ப�ரும்�ொலும் 
பமௌரிய அைசின இைவைசரகைொவர. ஒவ்பவொரு 
�குதியிலும் ஒவை மொதிரியொன வருவொய மறறும் நீதி 
நிரவொகம்்தொன நிலவியது. வரி வசூல் சமஹரத்தொ 
என�வரின ப�ொறுப்�ொக இருந்்தது. இவர்தொன 
பசலவுகளுக்கும் ப�ொறுப்பு என�்தொல், ஒரு வி்தததில் 
இவர நிதியரமச்சர வ�ொல் இருந்்தொர. இவர அரனதது 
மொகொணஙகள், நகைஙகள், சுைஙகஙகள், கொடுகள், 
வணிகப் ப�ருவழிகள், வருவொய வைக்கூடிய மறற 
வழிகள் என அரனதர்தயும் வமற�ொரரவ பசயய 
வவண்டியிருந்்தது. வரி வசூல் குறித்த ஆவணஙகரை 
நிரவகிப்�து கருவூல நிரவொகியின ப�ொறுப்பு. 
ஒவ்பவொரு துரறக்குமொன கணக்குவழக்குகரை 
அரமச்சரகள் அரனவரும் வசரந்து அைசரிடம் 
்தொக்கல் பசய்தனர. ஒவ்பவொரு துரறயிலும் மததிய 
மறறும் உள்ளூர நிரவொகஙகவைொடு இரணக்கப்�டட 
ஏைொைமொன கண்கொணிப்�ொைரகளும் துரண 
அதிகொரிகளும் இருந்்தனர.
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(முக்கிய �ொரற கல்பவடடுக் கடடரைகள் 3). 
எல்லொ மக்களும் ்தமது குழந்ர்தகள் எனறும் ்தன 
பசொந்்தக் குழந்ர்தகளுக்கு எனன பசயய வவண்டும் 
எனறு விரும்புவவவனொ, அர்தவய்தொன அரனதது 
மக்களுக்கும் பசயய வவண்டும், அவரகள் (மக்கள்) 
இந்்த உலகிலும், அடுத்த உலகிலும் நலமும் 
மகிழ்வும் ப�ற வவண்டும் எனற ப�ொறுப்புணரவுடன 
பசயல்�ட அதிகொரிகளுக்கும், நகை நீதி�திகளுக்கும் 
கடடரையிடடுள்ைொர. இந்்த அதிகொரிகள் 
�ொை�டசமினறி நடந்துபகொள்ை வவண்டும், சரியொன 
கொைணம் இனறி மக்கரை சிரறப்�டுத்தக் கூடொது, 
சிதைவர்த பசயயக் கூடொது என�தில் கவனமொக 
இருக்க வவண்டும் வ�ொனறரவ அவசொகரின 
கடடரைகைொக இருந்்தன. ்தனனுரடய இந்்த 
கடடரைகள் அரனததும் நிரறவவறறப்�டுகிற்தொ 
என�ர்தப் �ொரக்க ஐந்்தொண்டுகளுக்கு ஒரு முரற 
்தொன ஒரு அதிகொரிரய அனுப்�ப்வ�ொவ்தொகவும் 
அவர அறிவித்தொர. (கலிஙகப் �ொரறக் கல்பவடடுக் 
கடடரைகள்-எண் 1).

ஒரு திறரமயொன அைசர ்தன நொடடில் எனன 
நடக்கிறது என�து �றறி முழுரமயொக அறிந்திருக்க 
வவண்டும் என�ர்த அவசொகர உணரந்திருந்்தொர. 
்தொன எஙவக இருந்்தொலும் ்தமக்கு முரறயொன 
்தகவலும் ஆவலொசரனயும் ்தைப்�ட வவண்டும் எனறொர 
(முக்கிய �ொரற கல்பவடடுக் கடடரைகள்-எண் 6). 
அரனதது ம்தஙகளும் அரமதி நிலவ ஒததுரழக்க 
வவண்டும் எனறும் எல்லொ ம்தததுறவிகளுக்கும் 
மரியொர்த ்தைப்�டவவண்டும் எனறும் கூறினொர 
(முக்கிய �ொரற கல்பவடடுக் கடடரைகள் எண்-7 
மறறும் 12). மருததுவ வசதி ்தருவது அைசொஙகததின 
�ணிகளில் ஒனறொக இருக்க வவண்டும் எனறொர. 
வ�ைைசர மனி்தரகளுக்கும் விலஙகுகளுக்கும் 
மருததுவம் �ொரக்க மருததுவமரனகரைத திறக்க 
உத்தைவிடடொர (முக்கிய �ொரற கல்பவடடுக் 
கடடரைகள்-எண் 2). வ்தரவயினறி விலஙகுகள் 
பகொல்லப்�டுவர்தத ்தடுக்க வவண்டும், எல்லொ 
உயிரினஙகளுக்கும் மரியொர்த கொடடப்�ட வவண்டும் 
என�து அவைது கல்பவடடுக் கடடரைகளில் 
மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்�டும் கருததுகளில் 
ஒனறு. அவசொகரின கல்பவடடுக் கடடரைகளில் 
மனி்தவநயமும், �ரிவும் பகொண்ட, ஒரு நல்ல 
முனமொதிரியொகக் பகொள்ைத்தகுந்்த அைசொஙகதர்தப் 
�ொரக்கிவறொம். அதிகொரிகளும் குடிமக்களும் 
எல்வலொரும் ்தம்மதர்தக் கரடப்பிடிதது ஒழுஙகொக 
வொழ வவண்டும் எனறு அவைது கல்பவடடுக் 
கடடரைகள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுததுகினறன.

கிடஙகுகள், கடடுப்�டுத்தப்�டட சந்ர்தகள் ஆகிய 
வசதிகளுடன உற�ததியிலும் சந்ர்தப்�டுத்தலிலும் 
விரிவொன அைசுக் கடடுப்�ொடு இருக்க வவண்டும் எனறு 
அரத்தசொஸ்திைம் �ரிந்துரைக்கிறது. நிலவரி, அைசு 
�ொசன வசதி பசயது ்தந்திருந்்தொல் �ொசனததிறகொன 
வரி, நகரப்புற வீடுகளுக்கு வீடடு வரி, வணிகததிறகொக 
எடுததுச் பசல்லப்�டும் ப�ொருள்கள், நொணயம் 
அச்சடித்தல், அைசு நடததும் வணிகஙகள் மீ்தொன 
லொ�ம் ஆகியவறறின மீது சுஙகம் மறறும் நுரழவு 
வரி உள்ளிடட பிற வரி வருவொயகளும் இருந்்தன. 
நிலம் அைசருக்குச் பசொந்்தம். கொடுகள், சுைஙகஙகள், 
ஏகவ�ொகமொக இருந்்த உப்பு உற�ததி ஆகியரவ 
வருவொயக்கொன முக்கியமொன ஆ்தொைஙகள்.
நீதி நிரவாகம்

நீதிமனறஙகள் மூலம் நீதி வழஙகப்�டடது. 
எல்லொ முக்கிய நகைஙகளிலும் நீதிமனறஙகள் 
இருந்்தன. இருவரக நீதிமனறஙகள் இருந்்த்தொகக் 
குறிப்பிடப்�டுகினறன. ்தரமஸ்தியொ நீதிமனறஙகள் 
ப�ரும்�ொலும் திருமணம், வொரிசுரிரம உள்ளிடட 
குடிரம உரிரமகள் ப்தொடர�ொன வழக்குகரை 
விசொரித்தன. இந்்த நீதிமனறஙகளில் ம்தச் 
சடடஙகரை நனகு அறிந்்த மூனறு நீதி�திகளும் 
மூனறு அமொததியொக்களும் (பசயலொைரகள்) 
இருந்்தொரகள். மறபறொரு நீதிமனறம் கந்்தவகொசந்்தனொ 
(முள்ரை எடுத்தல்) எனறரழக்கப்�டடது. இதிலும் 
மூனறு நீதி�திகளும் மூனறு பசயலொைரகளும் 
இருந்்தொரகள். இந்்த நீதிமனறஙகளின முக்கியப் 
�ணி சமூக விவைொதிகரையும், �ல்வவறு வி்தமொன 
குறறஙகரையும் அகறறு்தலொகும். இது ப�ரும்�ொலும் 
இனரறய நவீன கொவல்துரற வ�ொல இயஙகியது. 
சமூக விவைொ்தச் பசயல்கள் குறித்த ்தகவல்கரை 
அறிவ்தறகொக, ஒறறரகரைக் பகொண்ட முரறயொன 
அரமப்புமுரற பசயல்�டடது. குறறஙகளுக்கொன 
்தண்டரன மிகக் கடுரமயொக இருந்்தது. நீதிததுரற 
வைை வைை, அ்தன ஒடடுபமொத்த வநொக்கம் அனறொட 
வொழ்வின ப�ரும்�ொலொன அம்சஙகளில் அைசொஙகததின 
கடடுப்�ொடரடக் பகொண்டுவருவ்தொக இருந்்தது.
அபசாகரின் தம்ம அரசு 

அவசொகைது ஆடசி ஒரு 
நல்ல அைசர, நியொயமொன 
ஆடசி என�்தறகொன ஒரு 
முனமொதிரிரயக் கொடடுகிறது. 
அவர ்தனது அதிகொரிகைொன 
யுக்்தரகள் (கீழ்நிரல 
அதிகொரிகள்), ைொஜுக்கரகள் 
(கிைொம நிரவொகிகள்), பிைவ்தசிகரகள் (மொவடடத 
்தரலவரகள்) ஆகிவயொரை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு 
முரற சுறறுப்�யணம் வமறபகொண்டு, மக்களுக்கு 
்தம்மதர்தப் வ�ொதிக்குமொறு அறிவுறுததினொர. 
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உ�கைணஙகள், �ொததிைஙகள், மறற வீடடு 
உ�வயொகப் ப�ொருள்கரைத ்தயொரித்தொரகள். இரும்புத 
்தொதுவிலிருந்து இரும்ர�ப் பிரிதப்தடுப்�து �ல 
நூறறொண்டுகைொகவவ அறிந்து ரவததிருந்்தொரகள். 
ஆனொல் ப�ொ.ஆ.மு. 500க்குப் பிறகு, ப்தொழில்நுட�ததில் 
ப�ரிய முனவனறறம் ஏற�டடது. உரலயில் மிக 
உயர பவப்�நிரலயில் இரும்ர�ப் பிரிதப்தடுப்�து 
சொததியமொனது. இந்்தக் கொலகடடததுக்குப் பிறகு, 
இரும்பு உற�ததியில் அைவிலும், ்தைததிலும் மிகப் ப�ரிய 
முனவனறறம் ஏற�டடர்தத ப்தொல்லியல் ஆ்தொைஙகள் 
கொடடுகினறன. இரும்புத ப்தொழில்நுட�ததில் ஏற�டட 
முனவனறறம் ப�ொருைொ்தொைததின மறற �குதிகளிலும் 
�ைவலொன ்தொக்கஙகரை ஏற�டுததியது. வகொடரி 
வ�ொனற வமம்�டட இரும்புக்கருவிகைொல் 
வவைொண்ரமக்கொகக் கொடுகரை ப�ரிய அைவில் 
திருததுவது சொததியமொனது. வமம்�டுத்தப்�டட 
கலப்ர�கள் உழவுக்கு உ்தவின. ்தைமொன 
ஆணிகளும் கருவிகளும் ்தச்சு வவரலகள், மை 
வவரலகள் உள்ளிடட ரகவிரனதப்தொழில்களின 
்தைதர்த வமம்�டுததின. மைவவரலகளில் 
கொணப்�டட வமம்�ொடு கப்�ல் கடடுவ்தறகும், 
வண்டி, வ்தர ஆகியவறரற உருவொக்குவ்தறகும், 
வீடு கடடுவ்தறகும், பிற வவரலகள் பசயவ்தறகும் 
உ்தவின. கல் வவரலகள்- கறகரை பவடடு்தல், 
பமருகூடடு்தல் - உயரந்்த ப்தொழில்நுட�முள்ை 
ப்தொழிலொக உருவொகின. இக்கரலத திறரம 
சொஞ்சியில் உள்ை ஸ்தூபியிலும், அவசொகருரடய 
தூண்களுக்கும் �யன�டுத்தப்�டட, மிகவும் 
பமருகூடடப்�டட சுனனொர கறகளிலும் �ொரக்க 
முடியும்.

்தஙக, பவள்ளிப் ப�ொருள்கள், நரககள். 
வொசரனத திைவியஙகள், பசதுக்கப்�டட 
்தந்்தஙகள் எனறு ஏைொைமொன ஆடம்�ைப் 
ப�ொருள்கள் உற�ததி பசயயப்�டடன. மருந்துகள், 
மட�ொண்டஙகள், சொயஙகள், �ரசகள் வ�ொனற 
வவறு �ல ப�ொருள்களும் பமௌரியப் வ�ைைசில் 
்தயொரிக்கப்�டட்தறகொன சொனறுகள் கிரடததுள்ைன. 

 4.7   போரு்ளாதாரமும் சமூகமும்
பவ்ளாணவம

பமௌரியப் வ�ைைசுப் ப�ொருைொ்தொைததின 
முதுபகலும்�ொக வவைொண்ரம விைஙகியது. அைசு 
பமொத்த வருவொயில் அ்தன �ஙகு, அதில் வவரல 
பசயவ்தொரின எண்ணிக்ரக ஆகியவறறின 
அடிப்�ரடயில் அது மிகப் ப�ரிய துரற ஆகும். 
மண்ணின வைத்தொல் ஆண்டுக்கு இைண்டு வ�ொகம் 
விரைந்்தர்தக் கிவைக்கரகள் வியப்வ�ொடு �திவு 
பசயதிருக்கிறொரகள். உணவு ்தொனியஙகளுடன, 
கரும்பு, �ருததி வ�ொனற வணிகப்�யிரகரையும் 
விரைவித்தனர என�ர்தப் �திவு பசயயும் 
பமகஸ்்தனிஸ், அவறரற முரறவய ‘வ்தரன 
உற�ததி பசயயும் மூஙகில்’ எனறும், ‘கம்�ளி வைரும் 
பசடி’ எனறும் குறிப்பிடுகிறொர. இரவ முக்கியமொன 
வணிகப் �யிரகைொக இருந்்தன. வவைொண்ரம 
ப்தொடரந்து அ�ரிமி்தமொன உ�ரிரய அளித்த்தொல், 
வணிக உற�ததிக்கும் அப்�ொல் ப�ொருைொ்தொைததில் 
மொறறதர்த உருவொக்கும் முக்கிய கொைணியொக 
இந்்த உ�ரி விைஙகியது. 
வகவிவனத்தி்றன்களும் போருள்களும்

�ல்வவறு ரகவிரனததிறனகள் மூலம் 
�லவி்தமொன ரகவிரனப் ப�ொருள்கள் 
்தயொரிக்கப்�டடு, ப�ொருைொ்தொைததுக்கு வைம் வசரத்தன. 
இப்ப�ொருள்கரை நொம் �யன�ொடடுப் ப�ொருள்கள், 
ஆடம்�ைப் ப�ொருள்கள், அலஙகொைப் ப�ொருள்கள் எனறு 
வரகப்�டுத்தலொம். நொபடஙகும் கிரடத்த �ருததிரய 
நம்பி, �ருததி ஆரடகளுக்கொன நூறபிலும் பநசவிலும் 
ஈடு�டுவது வவைொண்ரமக்கு அடுத்த முக்கியத 
ப்தொழிலொக இருந்்தது. சொ்தொைண மக்கள் �யன�டுததிய  
முைடடு ைகம் மு்தல் உயரகுடியினரும் அைச 
குடும்�ததினரும் �யன�டுததிய பமல்லிய ைகம் வரை 
�ல்வவறு ைகஙகளில் �ருததிததுணிகள் உற�ததி 
பசயயப்�டடன. கொசி (வொைணொசி), வஙகம், கொமரூ�ம் 
(அஸ்ஸொம்), மதுரை மறறும் �ல இடஙகளில் சிறப்�ொன 
துணிகள் உற�ததி பசயயப்�டட்தொக அரத்தசொஸ்திைம் 
குறிப்பிடுகிறது. ஒவ்பவொரு �குதியும் ்தனிச்சிறப்புமிக்க 
துணிகரைத ்தயொரிப்�தில் வ்தரச்சி ப�றறிருந்்தது. 
அைசரகளும், அைசரவயினரும், ்தஙக, பவள்ளி ஜரிரக 
வவரலப்�ொடுகள் பசய்த ஆரடகரை அணிந்்தொரகள். 
�டடு குறிததும் அறிந்திருந்்தொரகள். �டடு ப�ொதுவொக 
சீனப் �டடு எனவற அரழக்கப்�டடது. இது பமௌரியப் 
வ�ைைசில் விரிவொன கடல்வழி வணிகம் நடந்்தர்த 
சுடடிக்கொடடுகிறது.

உவலொகஙகளும் உவலொக வவரலகளும் 
குறிப்பிடத்தக்க இடம் ப�றறிருந்்தன. உள்ளூர 
உவலொகத ப்தொழிலொைரகள் இரும்பு, பசம்பு மறறும் 
இ்தை உவலொகஙகரைப் �யன�டுததி கருவிகள், சாஞ்சி ஸ்தூபி
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வடஇந்தியொ முழுவ்தறகும் எடுததுச்பசல்ல 
வ�ொக்குவைததிறகொகப் �யன�டுத்தப்�டடன. வமலும் 
வமறவக உள்ை நிலப்�குதிகளுக்குச் சொரலகள் 
மூலம் ப�ொருள்கள் எடுததுச் பசல்லப்�டடன. விதிஷொ, 
உஜ்ரஜயினி ஆகிய நகைஙகள் வழியொக, நொடடின 
வட�குதிரயத ப்தனகிழக்கிலும் ப்தனவமறகிலும் 
உள்ை நகைஙகவைொடும் சந்ர்தகவைொடும் சொரலகள் 
இரணத்தன. வடவமறகில் உள்ை சொரல பமௌரியப் 
வ�ைைரச வடக்கு மறறும் மததிய ஆசியொவவொடு 
இரணத்தது. கப்�ல்கள் மூலம் கடல்வொணி�மும் 
நரடப�றறது. புத்த ஜொ்தகக் கர்தகள் வணிகரகள் 
வமறபகொண்ட நீண்ட கடற�யணஙகள் குறிததுப் 
வ�சுகினறன. �ரமொ, மலொய தீவுக் கூடடஙகள், 
இலஙரக ஆகியவறவறொடு கடல்வொணி�ம் நடந்்தது. 
எனினும் கப்�ல்கள் சிறியரவயொக, கடறகரைரய 
ஒடடிச் பசல்�ரவயொகவவ இருந்திருக்கினறன.

வணிகக் குழுக்கள் குறிதது நமக்கு 
அதிகமொன ்தகவல்கள் ப்தரியவில்ரல. ப�ொதுவொக 
நீண்ட தூை, கடல் கடந்து அயல்நொடு பசல்லும் 
வியொ�ொைஙகள் வணிகக் குழுக்கைொல் நடத்தப்�டடன. 
இவரகள் �ொதுகொப்பிறகொகக் கூடடம் கூடடமொகச் 
பசனறொரகள். இந்்த வணிகக் கூடடததிறகு மஹொ-
சரத்தவகொ எனற ்தரலவர இருந்்தொர. கொடுகள், 
�ொரலவனஙகள் வ�ொனற வழிகளில் பசல்லும் 
சொரலகள் ஆ�த்தொனரவ. எனினும் அரத்தசொஸ்திைம் 
வணிகததின முக்கியததுவதர்தயும் அ்தன சீைொன 
பசயல்�ொடடின வ்தரவரயயும் அழுத்தமொகச் 
பசொல்கிறது. சொரலகரை அரமதது, அவறரற நல்ல 
நிரலயில் �ைொமரிப்�்தன மூலம் வணிகததிறகு 
உ்தவி பசயய வவண்டும். ப�ொருள்கரை எடுததுச் 
பசல்லும்வ�ொது நுரழவு வரி வசூலிக்க வவண்டும் 
என�்தொல், நுரழவு வரி வசூல் ரமயஙகள் 
நிறுவப்�டடு, அதில் ஊழியரகள் நியமிக்கப்�டடிருக்க 
வவண்டும். ஏமொறறு வவரலகரைத ்தடுக்க நகரப்புறச் 
சந்ர்தகளும், ரகவிரனதப்தொழில் கரலஞரகளும் 
ப�ொதுவொகக் கண்கொணிக்கப்�டடொரகள். 
அரத்தசொஸ்திைம் உள்நொடடு, பவளிநொடடு 
வணிகததில் விறகப்�டட ப�ொருள்களின 
- விவசொயப் ப�ொருள்கள் மறறும் உற�ததி 
பசயயப்�டடரவ - நீண்ட �டடியரலத ்தருகிறது. 
இவறறில் இந்தியொவின �ல �ொகஙகளிலிருந்தும். 
சீனொ, இலஙரக வ�ொனற இடஙகளிலிருந்தும் 
வந்்த துணி. கம்�ளி, �டடு, வொசரன மைக்கடரட, 
விலஙகுத வ்தொல், நவைததினக் கறகள் ஆகியன 
அடஙகும். கிவைக்கச் சொனறுகள், கிவைக்க 
மொகொணஙகள் வழியொக வமறகுலகுடன இருந்்த 
வணிகத ப்தொடரபுகரை உறுதிபசயகினறன. 
அவுரி (சொயம்), ்தந்்தம், ஆரமஓடு, முதது, வொசரன 
திைவியஙகள், அபூரவ மைக்கடரடகள் ஆகியன 
எகிப்திறகு ஏறறுமதி பசயயப்�டடன. 

இவ்வொறொக, ப�ொருைொ்தொைம் உயிர வொழத 
வ்தரவயொனர்த மடடும் உற�ததி பசயவது எனற 
நிரலயிலிருந்து மிகவும் வைரந்து, உயரந்்த 
வணிகரீதியொன ரகவிரனப் ப�ொருள்கரை 
உற�ததி பசயயுமைவு முனவனறியிருந்்தது.

ரகதப்தொழில்கள் ப�ரும்�ொலும் நகைஙகளில், 
�ைம்�ரையொகச் பசயயப்�டட ப்தொழில்கைொக 
இருந்்தன. ப�ொதுவொக, �ல்வவறு ரகதப்தொழில்களில் 
வொரிசு்தொைரகள் ்தம் ்தந்ர்தயரைத ப்தொடரந்து 
ஈடு�டடு வந்்தனர. ரகவிரனக் கரலஞரகள் 
ப�ொதுவொகத ்தனிப்�டட முரறயில்்தொன ப்தொழில் 
பசய்தொரகள். இருப்பினும், துணி மு்தலொன இ்தை 
ப�ொருள்கரை உற�ததி பசயய அைண்மரனரயச் 
சொரந்்த �ணிமரனகளும் இருந்்தன. ஒவ்பவொரு 
ரகவிரனதப்தொழிலுக்கும் �முகொ (பிைமுகொ - 
்தரலவர) எனற ்தரலவரும், பஜடடொ (வஜஷ்டொ - 
மூத்தவர) என�வரும் இருந்்தொரகள். ப்தொழில்கள் 
ஒரு வசனி (ஸ்வைனி - வணிகக் குழு) எனற 
அரமப்�ொகத திைடடப்�டடிருந்்தன. இ்தனொல் 
உற�ததியில் ்தனிந�ரை விட நிறுவன அரடயொைம் 
முக்கியததுவம் ப�றறது. ஸ்வைனிகளுக்கிரடயிலொன 
பிைச்சரனகரை மஹொவசததி என�வர தீரதது 
ரவத்தொர. இது நகைஙகளில் ரகதப்தொழில் உற�ததி 
்தடஙகலினறி நடப்�்தறகு உ்தவியது.
வணிகம்

வணிகம் அல்லது �ரிமொறறம் என�து 
ப�ொருைொ்தொைப் �ைவலொக்கம், வைரச்சியின 
ஆகியவறறின இயல்�ொன உடன நிகழ்வொகும். 
வொழ்வ்தறகுத வ்தரவயொன்தறகு வமல் 
உற�ததியொகும் உ�ரி, அ்தறகு ஒரு �ரிமொறற 
மதிப்பு இல்லொமல் வ�ொனொல் வீணொகிவிடும். 
ஏபனனில் வொழ்க்ரகத வ்தரவகள் நிரறவுகண்டு 
விடடொல், அந்்த உ�ரியொல் �யனில்ரல. எனவவ, 
ப�ொருைொ்தொைம் �ைவலொகி விரிவரடகிறவ�ொது, 
அந்்தப் �ைவலொக்கததின �லனகரைப் ப�றுவ்தறகு 
�ரிமொறறம் மிக முக்கியமொன அம்சமொகிறது. 
வணிகம் �ல �டிநிரல பகொண்ட சந்ர்தகளில் 
நடந்்தது. ஒரு கிைொம சந்ர்தயில் �ரிமொறறம் 
பசயதுபகொள்ளு்தல், ஒரு மொவடடததின கிைொமஙகள் 
மறறும் ஊரகளுக்கு இரடயிலொன �ரிமொறறம், 
நகைஙகரைத ்தொண்டி ப்தொரலதூை ஊரகளுக்கு 
இரடவயயொன �ரிமொறறம், எல்ரலகரைத 
்தொண்டி மறற நொடுகளுடனொன �ரிமொறறம் எனறு 
�லவி்தமொக நடந்்தது. பமௌரியப் வ�ைைசின கொலததில் 
நிலவிய அரமதியொன அைசியல் சூழ்நிரல்தொன 
வணிகததிறகு உகந்்த நிரலயொகும். பமௌரியப் 
வ�ைைசு ஒரு �ைந்து�டட �குதியில் அரமதிரயயும் 
நிரலத்தனரமரயயும் நிரலநொடடியிருந்்தது. 
கஙரகச் சமபவளியின ஆறுகள்்தொன ப�ொருள்கரை 
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ப்தொடர�ொன நடவடிக்ரககளில் ஈடு�டடுள்ைவரகள் 
இருப்�ொரகள். சஙக இலக்கியப் �ொடல்களும் ்தமிழ்க் 
கொப்பியஙகளும் மதுரை, கொஞ்சிபுைம், பூம்புகொர 
வ�ொனற நகைஙகள் குறித்த விரிவொன சிததிைதர்தத 
்தருகினறன. �ை�ைப்�ொன சந்ர்தகள் �ல்வவறு 
ப�ொருள்கரை விறகும் வியொ�ொரிகள், வீடு வீடொகச் 
பசனறு உணவு உட�ட �லவி்தமொன ப�ொருள்கரை 
விறவ�ொர எனறு மனி்தரகளின கூடடத்தொல் 
நிைம்பி வழிந்்தர்தப் �றறி இரவ கூறுகினறன. 
இந்்த இலக்கியப் �ரடப்புகள் கொலத்தொல் சறறு 
பிந்தியரவ எனறொலும், அனறிருந்்த ப்தொழில்நுட� 
அைவுகளின�டி மிகவும் மொறு�டடரவ அல்ல. 
எனவவ, இவறரற நகை வொழ்வின துல்லியமொன 
வரணரனயொக எடுததுக் பகொள்ைலொம். 
பமௌரியரகளுக்குச் சமகொலதது நகைஙகளின கொடசி 
வடிவிலொன ஒவை சித்தரிப்பு சொஞ்சி கல்பவடடுகளில் 
கொணப்�டுகிறது. அது அைச ஊரவலதர்தக் 
கொடடுகிறது. நகைஙகளில் சொரலகள் இருப்�தும், �ல 
மொடிக் கடடிடஙகள் இருப்�தும், கூடடம் கூடடமொக 
மக்கள் கூடியிருப்�தும் சித்தரிக்கப்�டடுள்ைன.
போ.ஆ.மு. ஆ்றாம் நூற்்றாணடில் �கரமயமாககம்

ந க ை ம ய ம ொக் க த திற க ொன  ஒ ரு 
முனநி�ந்்தரன ஒரு வவைொண்ரம அடித்தைம் 
உருவொகியிருக்கவவண்டும் என�்தொகும். அது சிந்து 
- கஙரகச் சமபவளிப் �குதியில் உருவொகியிருந்்தது, 
மிக ஆைம்� கொலததிலிருந்வ்த ஹஸ்தினொபுைம், 
அவயொததி வ�ொனற நகைஙகள் �றறிய குறிப்புகள் 
கொணப்�டுகினறன. ப�ொ.ஆ.மு. ஆறொம் நூறறொண்டு 
கொலப்�குதியில் ஆறறின கரைவயொைப் �குதிகளில் 
நகைமயமொக்கல் கஙரக-யமுரனக்கிரடப்�டட 
�குதி வரை �ைவி இருந்்தது. பகௌசொம்பி, பிடடொ, 
ரவஷொலி, இைொஜகிருகம் வ�ொனற �ல புதிய 
நகை ரமயஙகள் குறிப்பிடப்�டுகினறன. புத்தரின 
வ�ொ்தரனகள் அரனததும் நகைப் �குதிகளில் 
நடந்்த்தொகவவ கூறப்�டுகினறன. வவைொண்ரமப் 
�ைவலொக்கம், பநல் �யிரிடு்தல், ஆறறிரடப் 
�குதிகளில் நீரை வடிய ரவதது நிலதர்தச் 
சொகு�டிக்கு ஏறற்தொக்கிய்தன மூலவம நகைஙகள் 
உருவொகின. வைமொன மண்ணும் வறறொ்த 
நதிகளிலிருந்து கிரடத்த நீரும் இைண்டு வ�ொகம் 
பநல் விரைவிப்�ர்தச் சொததியப்�டுததின. இ்தனொல் 

�ாணயமும் ேணமும்
நொணய முரற �றறி அறிந்திருந்்தொலும், 

நவீன கொலததிறகு முந்ர்தய ப�ொருைொ்தொைஙகளில் 
�ண்டமொறறு முரற்தொன �ரிமொறறததிறகொன 
வழிமுரறயொக இருந்்தது. பமௌரியப் வ�ைைசில் 
பவள்ளி நொணயஙகள்(pana) அதிகமொகப் 
�யன�டுத்தப்�டடன. வட இந்தியொவின �ல �குதிகளில் 
அச்சுப்ப�ொறிக்கப்�டட ஏைொைமொன நொணயஙகள் 
கிரடததுள்ைன. எனினும், இவறறில் சில இ்தறகு 
முந்ர்தய கொலகடடதர்தச் வசரந்்தரவயொகவும் 
இருக்கலொம். இவ்வொறொக, நொணயஙகள் �யன�ொடடில் 
இருந்்தொலும்கூட, பமௌரியரகளின ப�ொருைொ்தொைம் 
எந்்த அைவிறகு �ணதர்தச் சொரந்திருந்்தது என�ர்த 
மதிப்பிடுவது கடினமொக இருக்கிறது.
�கரமயமாககல்

ஒரு வவைொண் நிலப்�ைப்பில் நகைஙகரையும் 
மொநகைஙகரையும் உருவொக்கும் முரற 
நகைமயமொக்கல் எனப்�டும். நிரவொகததின 
்தரலரமயிடமொக, புனி்தத ்தலஙகைொக, 
வணிக ரமயஙகைொக, முக்கியமொன வணிகப் 
ப�ருவழிகளின அருகில் அரமந்திருத்தல் வ�ொனற 
�ல்வவறு கொைணஙகைொல் நகைஙகள் உருவொகின. 
நகைக் குடியிருப்புகள் எந்்த வரகயில் கிைொமஙகள் 
அல்லது கிைொமப்புற குடியிருப்புகளிலிருந்து 
மொறு�டுகினறன? மு்தலில் நகைஙகளும் 
மொநகைஙகளும் ்தமக்கொன உணரவத ்தொவம 
உற�ததி பசயவதில்ரல. ்தமது அடிப்�ரடயொன 
உணவுத வ்தரவகளுக்கு வவைொண் உ�ரிரய 
இரவ நம்பி இருப்�ரவ. ஏைொைமொன மனி்தரகள் 
வசிப்�ொரகள். மக்கள்ப்தொரக பநருக்கம் 
மிகவும் அதிகமொக இருக்கும். வவைொண்ரம 
சொைொ்த ப்தொழிலொைரகளும் ரகவிரனக் 
கரலஞரகளும் வவரல வ்தடி நகைஙகளுக்கு 
அதிக எண்ணிக்ரகயில் வருவொரகள். இவ்வொறொக 
இவரகள் ப�ொருள்களின உற�ததிக்கும், �ல்வவறு 
வரகயொன வசரவகளுக்குமொன உரழப்�ொறறரல 
வழஙகுவொரகள். இந்்தப் ப�ொருள்களும், 
கிைொமஙகளிலிருந்து பகொண்டுவைப்�டும் 
வவைொண் உற�ததிகளுடன வசரதது, சந்ர்தயில் 
விறகப்�டும். நகைஙகளில் �ல்வவறு வசரவ 

முததிரை ப�ொறிக்கப்�டட பமௌரியர நொணயம் கர்ச பணா- பிந்து்சாரர
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7 1அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாக்கம்

�ல தூண்கள் பகொண்ட அைஙரக நிரமொணிதது 
நகைததின கம்பீைதர்த அதிகரித்தொர. 
கவலயும் ேணோடும்

இக்கொலகடடததின ப�ரும்�ொலொன 
கரலப்�ரடப்புகளும் இலக்கியஙகளும் அழிந்து 
வ�ொயவிடடன. பமௌரியர கொலததில் சமஸ்கிரு்த 
பமொழியும் இலக்கியமும் இலக்கண ஆசிரியர 
�ொணினியின (ப�ொ.ஆ.மு. 500) �ரடப்புகைொலும், 
நந்்தரகளின சமகொலத்தவரும், �ொணினியின 
�ரடப்பிறகு உரை எழுதியவருமொன 
கொதயொயனைொலும் பசழுரம ப�றறன. ப�ௌத்த, 
சமண இலக்கியஙகள் ப�ரும்�ொலும் �ொலி பமொழியில் 
எழு்தப்�டடன. சமஸ்கிரு்தததில் �ல இலக்கியப் 
�ரடப்புகள் இக்கொலததில் எழு்தப்�டடன எனறு 
ப்தரிகிறது. இரவ பிறகொலப் �ரடப்புகளில் 
குறிப்பிடப்�டடொலும், இனறு கிரடக்கவில்ரல.

இரசக்கருவி, �ொணரகள், இரச நடனம், 
நொடகம் என இந்்தக் கொலகடடததின நிகழ்தது கரலகள் 
�றறி அரத்தசொஸ்திைம் குறிப்பிடுகிறது. ஆடம்�ைப் 
ப�ொருள்கைொன நரககள், ்தந்்த வவரலப்�ொடுகள், மை 
வவரலப்�ொடுகள், கல் வவரலப்�ொடுகள் ஆகியரவ 
பமௌரியக் கரலயின விரைவுகள்்தொன.

பமௌரிய வ�ைைசில் �ல ம்தஙகளும் சொதிகளும் 
சமூகஙகளும் இணக்கமொக வொழ்ந்்தன. அவரகளுக்குள் 
வநைடியொன வமொ்தல்கவைொ, கருதது மொறு�ொடுகவைொ 
இருந்்த்தொக ஒரு குறிப்பும் இல்ரல. இக்கொலகடடததின 
�ல �குதிகளில் இருந்்த (�ண்ரடய ்தமிழகம் உட�ட) 
கணிரகயரகளுக்கு சமூகப் �டிநிரலயில் ஒரு 
சிறப்�ொன அந்்தஸ்து இருந்்தது. அவரகைது �ஙகளிப்பு 
மிகவும் உயரவொக மதிக்கப்�டடது. 
பம்ளரியபபேரரசின் வீழச்சி
�	அவசொகரின வொரிசுகள் �லவீனமொகவும், 

திறரமயறறவரகைொகவும் இருந்்தவ�ொது 
ரமயப்�டுத்தப்�டட பமௌரிய நிரவொகம் சமொளிக்க 
முடியொ்த நிரலக்கு வந்்தது.  �லவீனமொன 
மததிய நிரவொகம், ப்தொரலதூைப் �குதிகரைத 
ப்தொடரபு பகொள்ை முடியொ்த நிரலயில், 
சு்தந்திைமொன ்தனனொடசி அைசுகள் உருவொகின.

�	அவசொகரின மரறவுக்குப்பின, வ�ைைசு 
இைண்டொகப் பிரிந்்தது. வடவமறகிலிருந்து 
இந்வ்தொ-கிவைக்கர, சொகர மறறும் குஷொணர 
வ�ொனவறொர இந்தியொவின மீது �ரடபயடுக்க 
இது வழிவகுத்தது.  

�	பமைரியப் வ�ைைசின கரடசிப் வ�ைைசர 
பிரிகதை்தொ அவைது ்தை�தி புஷ்யமிதை சுஙகனொல் 
(சுமொர கி.மு.185 இல்) பகொல்லப்�டடொர. பினனர 
புஷ்யமிதை சுஙகன, சுஙகவம்சதர்த நிறுவினொர. 
இச் சுஙகவம்சம் சுமொர நூறு ஆண்டுகளுக்கும் 
வமல் ஆடசியிலிருந்்தது.

நகைஙகளுக்குத வ்தரவயொன ப�ரியைவிலொன 
வவைொண் உ�ரியும் சொததியமொனது. நகைததிலும் 
கிைொமததிலும் இரும்புத ப்தொழில்நுட�ததின 
முனவனறறம் ப�ொருைொ்தொை வொழ்வில் ப�ரிய 
்தொக்கதர்த ஏற�டுததியது. மக்தம் வைரந்்தவ�ொது, 
உஜ்ரஜயினி வ�ொனற �ல மொகொண ரமயஙகளும் 
அப்வ�ைைவசொடு இரணததுக்பகொள்ைப்�டடன.
வீடுகளும் �கர அவமபபும்

நகைஙகள் ப�ொதுவொக ஆறுகரை ஒடடி 
அரமந்திருந்்தன. வ�ொக்குவைதது வசதிக்கொக 
இவ்வொறு அரமக்கப்�டடிருக்கலொம். இரவ 
அகழிகைொல் சூழப்�டடிருந்்தன. �ொதுகொப்பிறகொகக் 
வகொடரடச் சுவரகள் அரமக்கப்�டடிருந்்தன. 
இவறறில் அைசொஙகப் �ணதர்த ரவததிருக்கும் 
கருவூலஙகள் இருந்்த்தொலும், வணிக 
ரமயஙகள் என�்தொல் மக்களும் வணிகரகளும் 
பசல்வமிக்கவரகைொக இருந்்த்தொலும் எப்வ�ொதுவம 
்தொக்கு்தல் அ�ொயம் இருந்்தது. இந்்த நகைஙகளின 
பசல்வம் அதிகரித்த வ�ொது களிமண் பசஙகல்லொல் 
அல்லது சுடடபசஙகல்லொல் கடடப்�டட வீடுகளின 
்தைம் உயரத்தப்�டடது. நகைஙகளில் சொக்கரடகள், 
உரற கிணறுகள், களிமண் குழிகள் ஆகிய 
வசதிகள் இருந்்தது, சுகொ்தொைம், குடிரம வசதிகள் 
இருந்்ததும் ப்தரிகினறன. வொழ்க்ரகத ்தைம் அ்தறகு 
முந்ர்தய கொலதர்தவிட பமௌரியர கொலததில் 
உயரந்திருந்்தர்த அகழ்வொயவுகள் கொடடுகினறன. 
வீடுகள் பசஙகறகைொல் கடடப்�டடிருந்்தன. 
நகைஙகளில் உரற கிணறுகளும், 
கழிவுநீரப்வ�ொக்குக் குழிகளும் இருந்்தன. இரும்�ொல் 
பசயயப்�டட �ல்வவறு வரகயொன ப�ொருள்களின 
�யன�ொடடின அைவும் அதிகரிததிருந்்தது.
ோடலிபுத்திர �கரம்

�ொடலிபுததிைம் பமௌரியப் வ�ைைசின மொப�ரும் 
்தரலநகைமொகும். இது கஙரகயும் வசொன நதியும் 
சஙகமமொகும் இடததில் ஒரு இரணகைததின 
வடிவில் இருந்்த ப�ரிய, பசல்வமிக்க நகைம் எனறு 
வரணிக்கப்�டுகிறது. இது 14 கிவலொமீடடருக்கும் 
அதிகமொன நீைமும், சுமொர இைண்டரை கிவலொமீடடர 
அகலமும் பகொண்டது. பவளிவய �ொதுகொப்பிறகொக 
மைத்தொலொன சுறறுச் சுவர இருந்்தது. எதிரிகள் மீது 
அம்பு எயவ்தறகொக இதில் ஆஙகொஙவக ஓடரடகள் 
இருந்்தன. நகைததிறகு 64 வொசல்கள் இருந்்தன. 570 
கண்கொணிப்புக் வகொபுைஙகள் இருந்்தன. சுவருக்கு 
பவளிவய அகலமொன, ஆழமொன அகழி இருந்்தது. 
அகழிக்கு ஆறறிலிருந்து நீர பகொண்டுவைப்�டடது. 
�ொதுகொப்பிறகொகவும், கழிவுநீர வடிகொலொகவும் 
அகழி �யன�டடது. நகைததிறகுள் �ல அழகிய 
அைண்மரனகள் இருந்்தன. அ்தன மக்கள் ப்தொரக 
மிகவும் அதிகம். நகைம் 30 வ�ர பகொண்ட ஒரு 
கழகத்தொல் நிரவகிக்கப்�டடது. அவசொகர இஙகு 
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I.   சரியான விவடவயத் பதரவு 
பசய்க

1.  அவசொகைது தூண்களில் உள்ை 
பிைொமி எழுததுகளுக்கு ப�ொருள் கண்டுபிடித்தவர 

(அ) ்தொமஸ் சொண்டரஸ் (ஆ) வஜம்ஸ் பிரினபசப் 
(இ) சர ஜொன மொரஷல்  (ஈ) வில்லியம் வஜொனஸ்

2.  மக்தததின மு்தல் அைசைொக அறியப்�டு�வர, 
ஹரயஙகொ வம்சதர்தச் வசரந்்த 

(அ) பிம்பிசொைர (ஆ) அஜொ்தசதரு
(இ) அவசொகர (ஈ) மகொ�தம நந்்தர

3.   எனற இலஙரகயில் கிரடத்த, 
�ொலியில் எழு்தப்�டட விரிவொன வைலொறறு நூல் 
பமௌரியப் வ�ைைசு �றறி அறிந்துபகொள்ை உ்தவும் 
முக்கியமொன சொனறொகும்.

(அ) மகொவம்சம் (ஆ) தீ�வம்சம்  
(இ) பிைமொணம் (ஈ) முதைொைொடசசம்

4.   எனற விசொக்தத்தரின நொடகம் 
சந்திைகுப்்தர �றறியும், அவர மக்தப் வ�ைைசின 
அரியரண ஏறியது �றறியும் கூறுகிறது.

(அ) முதைொைொடசசம் (ஆ) ைொஜ்தைஙகிணி 
(இ) அரத்தசொஸ்திைம் (ஈ) இண்டிகொ

5.  பமகஸ்்தனிஸ் எழுதிய  
சந்திைகுப்்தரின அைசரவரயயும், அவைது 
நிரவொகதர்தயும் விவரிக்கிறது.

(அ) இண்டிகொ (ஆ) முதைொைொடசசம் 
(இ) அஷ்டதயொயி (ஈ) அரத்தசொஸ்திைம்

6.   நல்ல நிரவொகம் �றறிய வழிகொடடும் 
நூலொகும்.

(அ) அரத்தசொஸ்திைம் (ஆ) இண்டிகொ
(இ) ைொஜ்தைஙகிணி (ஈ) முதைைொடசசம்

II. குறுகிய விவட தருக. 
1.  பிம்பிசொைர எவ்வொறு மக்தப் வ�ைைரச 

விரிவு�டுததினொர?
2.  மகொ�தம நந்்தர �றறி குறிப்பு வரைக
3.  எ்தன கொைணமொக மகொ அபலக்சொண்டர, 

வ�ொைஸின அரியரணரயத திருப்பித ்தந்்தொர?
4.  ஒரு ரமயப்�டுத்தப்�டட அைசின முக்கிய 

அம்சஙகள் யொரவ?
5.  பமௌரிய அைசு �றறி ஆயவுக்கு உ்தவும் இலக்கியச் 

சொனறுகள் �றறிச் சிறு குறிப்பு ்தருக.

    ோடச் சுருககம்

�	கண-சஙகஙகள் கொலப்வ�ொக்கில் ப�ரிய 
மகொஜன�்தஙகைொகவும், 16 அைசுகைொகவும் 
மொறின. மக்தம் நொைரடவில் மிகச் 
சக்திவொயந்்த்தொக மொறியது.

�	மக்தததின மு்தல் அைசைொக அறியப்�டு�வர 
பிம்பிசொைர. அவரைத ப்தொடரந்து அவைது 
பு்தல்வர அஜொ்தசதரு ஆடசி பசய்தொர. மஹொ�தம 
நந்்தர நந்்தவம்சதர்த உருவொக்கினொர.

�	ப�ொ.ஆ.மு. 326இல் வடவமறகு இந்தியொ 
மீ்தொன அபலக்சொண்டரின �ரடபயடுப்பு 
வமறகுலகின வணிகதர்தத திறந்துவிடடது. 
அபலக்சொண்டரின மைணததிறகுப் பிறகு, 
சந்திைகுப்்தர பமௌரியப் வ�ைைரசத 
வ்தொறறுவித்தொர.

�	பமௌரியப் வ�ைைசரகளில் குறிப்பிடத்தகுந்்த 
மூவைொன சந்திைகுப்்தர, பிந்துசொைர, அவசொகர 
ஆகிவயொர ரமயப்�டுத்தப்�டட அைரச 
நிறுவினொரகள். அரத்தசொஸ்திைம், இண்டிகொ 
ஆகிய நூல்கள் மூலம் பமௌரிய நிரவொக 
அரமப்பு �றறித ப்தரிய வருகிறது.

�	இக்கொலகடடததில் வணிகம் �னமடஙகு 
வைரந்்த்தொல், பமௌரியப் வ�ைைசு இந்திய 
வைலொறறில் ஒரு புதிய கொலகடடதர்த 
உருவொக்கியது எனலொம்.

�	பமௌரியப் வ�ைைசு நொடரட விரிவு�டுதது்தல், 
ஒருஙகிரணத்தல் ஆகிய �ரழய 
மைபுகரைத ப்தொடரந்்தது. அப்வ�ொது 
வமறபகொள்ைப்�டட புைடசிகை மொறறததிறகொன 
முயறசி யொப்தனில், அவசொகர ்தனது 
அதிகொரிகரையும், மக்கரையும் ்தம்மதர்தப் 
பின�றறுமொறும், வனமுரறரயத ்தவிரதது 
ஒழுக்கமொன வொழ்க்ரக வொழுமொறும் வகடடுக் 
பகொண்ட்தொகும்.

�	ப்தொழில்நுட�ம், ப�ொருைொ்தொை மறறும் சமூக 
வைரச்சி, ரமயததிலிருந்து நிரவகிக்கப்�டட, 
ஒரு ப�ரிய நவீன அைரச உருவொக்கியது. 
இ்தன கொைணமொக பமௌரியப் வ�ைைசு இந்திய 
வைலொறறில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடதர்தப் 
பிடிததுள்ைது.

 பயிற்சி

XI History_Lesson 4.indd   72 3/9/2020   7:06:38 PM



7 3அரசு மற்றும் பேரரசு உருவாக்கம்

மூலநூல்கள்
1.  A.L. Basham, The Wonder That Was India: A 

Survey of the History and Culture of the Indian 
Sub-continent before the Coming of the Muslims, 
Picador, 2004. 

2.  Abraham Eraly, Gem in the Lotus: The Seeding of 
Indian Civilization, Penguin, 2000. 

3.  B.M. Barua, The Ajivikas, University of Calcutta, 
1920. 

4.  D.N. Jha, Ancient India in Historical Outline, 
Manohar, New Delhi, 2010. 

5.  Dhammika, Ven. S. The Edicts of King Ashoka: An 
English Rendering. 1993/94.

6.  John Keay, India: A History. 2000. 
7.  K.A. Nilakanta Sastri (ed.), The Age of the Nandas 

and Mauryas (reprint), 1996. 
8.  Romila Thapar, Ashoka and the Decline of the 

Mauryas (rev. ed.), 1997. 
9.  Romila Thapar, The Penguin History of Early 

India: From the Origins to AD 1300, Penguin 
Books, 2002. 

10.  S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, vol. 1, 
George, Allen & Unwin, London 

11.  Upinder Singh, A History of Ancient and Early 
Medieval India: From the Stone Age to the 12th 
Century, Pearson, Delhi, 2008. 

12.  Wm. Theodore D. Bary, ed., Sources of Indian 
Tradition, vol. 1, Columbia University Press, 
New York, 1958.

இவணயத்ள ஆதாரஙகள்

1.  http://www.philtar.ac.uk/encyclopedia/hindu/
ascetic/ajiv.html 

2.  http://www.columbia.edu/itc/religion/f2001/edit/
docs/samannaphala.pdf

6.  அபலக்சொண்டரின �ரடபயடுப்பு எந்்த வரககளில் 
இந்திய வைலொறறில் திருப்புமுரனயொக 
அரமகிறது?

III. சுருககமான விவட தருக 
1.  ப்தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் ப்தரியவரும் 

நகைப் �ண்புகரைக் கூறுக.
2.  கஙரகச் சமபவளி முடியொடசிகளின அம்சஙகரை 

விைக்குக.
3.  இந்தியொவில் மகொ அபலக்சொண்டரின 

�ரடபயடுப்பின ்தொக்கஙகரைக் குறிப்பிடுக.
4.  அவசொகர கலிஙகம் மீது �ரடபயடுத்தது �றறி 

நீவிர அறிவது எனன?
5.  பமௌரியர கொலததில் �ைந்்த அைவில் நடந்்த ஆரட 

வணிகம் �றறி விவரி.
6.  இந்தியொ மறறும் வமறகு, மததிய ஆசியொ 

இரடயில் வணிகம் பசயயப்�டட ப�ொருள்கள் 
�றறி ஒரு குறிப்பு வரைக.

IV. விரிவான விவட தருக 
1.  பமௌரியப் வ�ைைசு �றறி நொம் அறிய உ்தவும் 

சொனறுகரைப் �றறி விைக்கவும்.
2.  பமௌரிய ஆடசியரமப்பின முக்கியக்கூறுகரை 

விவரிக்கவும்.
3.  இந்தியொவின மீது �ொைசீகரகளின ்தொக்கம் குறிதது 

நொம் அறிவது எனன?
4.  அவசொகரின கல்பவடடுக் கடடரைகள் �றறிக் 

கூறுக.
பசயல்ோடுகள்
1.  அவசொகரின கல்பவடடுக் கடடரைகள் குறித்த 

்தகவல்கரை ரவதது விைக்கப்�டம் ்தயொரித்தல்
2.  கலிஙகப் �ரடபயடுப்பின விரைவு �றறிய 

கலந்துரையொடல்.
3.  இனரறய நிரவொக முரறரயயும் பமௌரிய 

நிரவொக முரறரயயும் ஒப்பிடு்தல்.
4.  சொஞ்சி, சொைநொத தூண்கள் மறறும் மக்த, பமௌரிய 

அைசரகள் �றறிய �டதப்தொகுப்பு ்தயொரித்தல்

கவலச் பசாற்கள்
முைண்�டட antithetical contrasting
தூண்டும் inciting inducing
கசப்�ொன acrimonious bitter
சூழ்ச்சி manoeuvring planned action
விவைொதி adversary enemy
பசயல்�டொ்த்தொக்கு negate nullify
ம்தமொறற முயறசி proselytizing attempt to convert one’s religion
மறறவர உணரவிரன மதித்தல் empathetic showing concern for others
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        அறிமுகம்
தக்காணப் பகுதியில் பபகா.ஆ.மு. முதல் 

நூற்காண்டில் இன்்ய பதலங்கானகா, ஆந்திரப் 
பிரததசம், ்ர்காட்ம், ம்காரகாஷ்டிரம் ஆகிய 
மகாநிலங்ளின பபரும் பகுதி்ய உள்ளடககிய 
நிலப்பரப்பில் சகாதவகா்னர ஒரு வலுவகான அர்ச 
நிறுவினர. இதறகும் பதறத் தமிழ்த்தின வ்ளமகான 
பகுதி்்்ள ஆண்டு வந்த, தமிழ் அரச மரபினரகான 
தசர, தசகாழ பகாண்டியர்ள சகாதவகா்னரின சம 
்காலத்தவர ஆவர. ஆனகால் பபகா.ஆ.மு. மூன்காம் 
நூற்காண்்டச் தசரந்த அதசகா்ரு்டய 
்ல்பவட்டு்ளில் மூதவந்த்ரப் பறறியக 
குறிப்பு்ள இடம் பபறறுள்ளதின அடிப்ப்டயில் 
இரு நூற்காண்டு்ளுககு முனபகா்தவ தமிழ் 
அரசர்ள தங்ள அரசு்்்ள நிறுவி விட்ட்த அறிய 
முடிகி்து. இவ்விரு பகுதி்்்ளச் தசரந்த அரசியல் 
மு்் மறறும் சமூ்ங்ளி்டதய பல பபகாதுவகான 
அம்சங்ள இருந்தன. தவறுபகாடு்ளும் நிலவின.
சான்றுகள்
த�ாலதபாருள்கள்
�	பதகாடக் வரலகாறறுக ்காலத்்தச் தசரந்த 

பபருங்ற்காலப் பு்தவிடங்ள
�	அரிக்தமடு, ப்காடுமணல், ஆலஙகு்ளம், 

உ்்யூர ்ட்டட இடிபகாட்டுத் தடயங்்்ளக 
ப்காண்டுள்ளன, து்்மு்ங்ள 
த்ல்்ரங்ள உளளிட்ட பழங்கால 
இடங்ளில் அ்ழ்வகாய்வின மூலம் பப்ப்பட்ட 
பபகாருள்ள.

�	ஆந்திரகா, ்ர்காட்ப் பகுதி்ளில் அ்மந்துள்ள 
ஸ்தூ பி்ளு ம் ் ச த் தியங ்ளு ம் 
கூடிய பபௌத்தத்தலங்ள (அமரகாவதி, 
்கா்கார்ஜுனப்காண்டகா முதலகான்வ)

நாணயச் சான்றுகள்
�	ஆந்திர-்ர்காட்ப் பகுதி்ளின சகாதவகா்னர்ள 

மறறும் அவர்ளுககு முந்்தய குறுநில 
மனனர்ள பவளியிட்ட ்காணயங்ள.

�	சங் ்காலச் தசர, தசகாழ, பகாண்டிய அரசர்ளும் 
தவளிரும் பவளியிட்ட ்காணயங்ள 

�	தங்ம், பவளளி, தகாமிரத்தகாலகான தரகாம 
்காணயங்ள

கலதவெட்டுகள்
�	ஆந்திர-்ர்காட்ப் பகுதி்ளில் ்காணப்படும், 

பிரகாகிருத பமகாழியில் பபகாறிக்ப்பட்ட அதசகா்ர 
்ல்பவட்டு்ள 

�	தமிழ், த்ர்ளக கு்்்ளில் ்காணப்படும் 
தமிழ்-பிரகாமி ்ல்பவட்டு்ள: மகாஙகு்ளம், 
்ம்்ப, பு்ளூர முதலகான்வ

த�ன்னிந்தியாவில சமு�ாய 
உருவொககம்5

கற்றல நநாககஙகள்
�	பதனனிந்தியகாவில் பபகா.ஆ.மு மூன்காம் நூற்காண்டு முதல் பபகா.ஆ. 

ஐந்தகாம் நூற்காண்டு வ்ரயிலகான ்காலப்பகுதியில் நி்ழ்ந்த சமூ் அரசியல் 
உருவகாக்த்்தப் புரிந்து ப்காளளுதல்.

ஸ்தூபிகள்
ஸ்தூபி எனபது பு்த தமடு்ளின 
தமல் ்ளிமண்ணகால் ்ட்டப்பட்டதகாகும். 
இ்ந்ததகா்ர எரித்த சகாம்பல் இஙகு 
்வக்ப்படும். பதகாடக்த்தில் புத்தரின 
அஸ்தி எட்டு ஸ்தூபி்ளில் ்வக்ப்பட்டன. 
இவ்வகாறு பபௌத்தத்தின புனிதக ்ட்டடக்்ல 
ததகாற்ம் பபற்து. அ்ரகத்கா்ள வடிவமுள்ள 
ஸ்தூபி தபரண்டத்்தக குறிககின்து. 
அத்துடன புத்தர ஆனமீ் உலகின தபரரசர 
எனப்தயும் குறிககி்து. ஸ்தூபி்்்ளச் சுறறி 
அ்மக்ப்பட்டுள்ள சுறறுவட்டப் பகா்தயில் 
பகதர்ள வலம் வருவர.

அலகு
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�	ஆந்திரப் பகுதியிலுள்ள சகாதவகா்னர 
்ல்பவட்டு்ளும் பி் பபௌத்த ்ல்பவட்டு்ளும்

�	தமிழ்ப் பகுதியில் கி்டத்துள்ள 
மட்பகாண்டங்ள, தமகாதிரம், ்ற்ள 
ஆகியவறறில் பபகாறிக்ப்பட்ட எழுத்து்ள; 
இந்தியகாவிறகு பவளிதய பபரனிகத், குவகாசிர 
அல் ்காதம் (எகிப்து).

இலககியச் சான்றுகள்
�	சங்நூல்்ளும் சங்ம் மருவிய 

இலககியங்ளும்
�	பபகாரு்ளகாதகாரம், அரசகாட்சிக ்்ல ஆகியன 

குறித்து  ப்ௌடில்யர  எழுதிய  அரத்த சகாஸ்திரம்
�	ஆந்திரர/சகாதவகா்னர வம்சகாவளி 

வரலகாறறி்னக குறிப்பிடும் புரகாணங்ள 
�	ம்காவம்சம் முதலகான பபௌத்த வரலகாறறு 

நூல்்ள
�	சகாதவகா்ன அரசர ஹகாலகா பிரகாகிருத பமகாழியில் 

எழுதிய ்காஹகாசப்தசதி
�மிழ் தசவ்வியல இலககியம்

தமிழ் பசவ்வியல் இலககியத் பதகாகுப்பகானது 
பதகால்்காப்பியம், எட்டுத் பதகா்், பத்துப்பகாட்டு 
ஆகியவற்்க ப்காண்டுள்ளது. தமிழின 
மி்ப் பழ்மயகான இலக்ண நூலகான 
பதகால்்காப்பியம் ்வி்தயிய்லப் பறறி மட்டும் 
தபசவில்்ல. அக்காலத்து சமூ்ப் பண்பகாட்்டயும் 
தபசுகி்து. சங்ம் மருவிய ்காலத்்தச் 
தசரந்த பதிபனண் கீழ்க்ணககு நூல்்ளும் 
ஐம்பபரும் ்காப்பியங்ளும் (பபகா.ஆ. ்கான்காம் 
நூற்காண்டு முதல் ஆ்காம் நூற்காண்டு வ்ர) 
இதற்டுத்த ்காலச் சமூ்ப் பண்பகாட்டுச் சூழ்லச் 
சகாரந்த்வயகாகும்.

தவெளிநாட்்டவெரது குறிப்புகள்
கீழ்க்காணும் கிதரக், லத்தீன சகானறு்ள 

பதகா்லதூர வணி்ம், பண்பகாட்டுத் பதகாடரபு்ள 
குறித்த பசய்தி்்்ளத் பதரிவிககின்ன.
�	பபகா.ஆ. முதலகாம் நூற்காண்்டச் தசரந்த 

பதகான்மயகான கிதரக் நூலகான எரித்திரியக 
்டலின பபரிப்்ளஸ்

�	பபகா.ஆ. முதலகாம் நூற்காண்டில் மூத்த பிளினி 
எழுதிய ‘இயற்் வரலகாறு’ (Natural History) 

�	பபகா.ஆ. இரண்டகாம் நூற்காண்டில் தகாலமி 
எழுதிய ஜிதயகாகிரபி (புவியியல்)

�	தரகாமகானியரின நிலவ்ரபடமகான 
பீயூட்படஞபச ரியன அட்டவ்ண (Peutingerian 
Table)

 5.1    த�ௌரியர் காலத்  
த�ன்னிந்தியா

அதசகா்ரு்டய ்ல்பவட்டு்த்ள (பபகா.ஆ.மு. 
270-30) பதனனிந்தியகாவின அரசியல் நி்ல 
குறித்த முதல் சித்திரத்்த வழஙகுகி்து. அதசகா்ரின 
இரண்டகாம் பகா்்க ்ல்பவட்டில் பமௌரிய அரசின 
எல்்லக்ப்பகால் அ்மந்த அண்்ட அரசு்்ளகானத் 
தமிழ்த்தில் ஆட்சி புரிந்த அரச மரபு்்ளகான 
தசகாழர, பகாண்டியர, த்ர்ளபுத்திரர, சத்தியபுத்திரர 
ஆகிதயகா்ரக குறிப்பிடுகின்கார. அப்பகுதி்ளில் 
அதசகா்ர மனிதர்ளுககும் விலஙகு்ளுககுமகான 
இருவ்்ப்பட்ட மருத்துவ வசதி்ள பசய்து 
ப்காடுத்தகார எனச் பசகால்லப்படுகி்து. அக்காலத்தில் 
பமௌரியப் தபரரசு ்ர்காட்கா, ஆந்திரகாவின 
வடபகுதி்்்ளயும் ப்காண்டிருந்தது. தமிழ் 
அரசு்ள சுதந்திரமகான அண்்ட ்காடு்ள எனத் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

எட்டுத்பதகா்், பத்துப்பகாட்டு ஏ்த்தகாழ 2400 பகாடல்்ள ப்காண்ட இலககியக ்ருவூலமகாகும். மூனறு 
முதல் எண்ணூறு அடி அ்ளவு ப்காண்ட இப்பகாடல்்ள பகாணர்்ளகாலும் புலவர்்ளகாலும் இயற்ப்பட்ட்வ .
எட்டுத்த�ாககயாவென: 1. ்றறி்ண 2. குறுந்பதகா்் 3. ஐஙகுறுநூறு 4. பதிறறுப்பத்து 5. பரிபகாடல் 
6. ்லித்பதகா்் 7. அ்்கானூறு 8. பு்்கானூறு
பத்துப்பாட்்டாவெது: 1. திருமுரு்காறறுப்ப்ட 2. பபகாரு்ரகாறறுப்ப்ட 3. சிறுபகாணகாறறுப்ப்ட 
4. பபரும்பகாணகாறறுப்ப்ட 5. முல்்லப்பகாட்டு 6. மது்ரக ்காஞசி 7. ப்டு்ல்வகா்ட 
8. குறிஞசிப்பகாட்டு 9. பட்டினப்பகா்ல 10. ம்லபடு்டகாம்.
சங்ம் மருவிய ் காலத்்தச் தசரந்த, பதிதனண் கீழ்ககணககு நூலகள் பபரும்பகாலும் நீதி பறறியும் ஒழுக் 
ப்றிமு்்்்்ளப் பறறியும் தபசுவனவகாகும். திருககு்ளும் ்காலடியகாரும் இதில் முதன்மயகான்வ.
முதன்மயகான ் காப்பியங்்ளகான சிலப்பதிகாரமும் �ணிந�ககலயும் பண்பகாடு மறறும் மத வரலகாறறுககு 
சி்ந்த சகானறு்்ளகா்ப் பயனபடுப்வ.
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பமௌரியப் தபரரசின வீழ்ச்சிககுப் பினனரும், 
சகாதவகா்னர எழுச்சிககு முனனரும் பல சிற்ரசு்ள 
ததகானறியுள்ளன. அவறறின அரசர்்்ளப் பறறி 
தபகாதுமகான பசய்தி்ள கி்டக்வில்்ல. எனினும் 
அவர்ள பவளியிட்ட ்காணயங்ள, அவர்ள 
சிறுபகுதி்்்ள ஆண்டு வந்த குறுநில மனனர்ள 
எனப்தத் பதரிவிககின்ன.

 5.2    சா�வொகனர்கள் ஆட்சியின் கீழ் 
த�ன்னிந்தியா

சகாதவகா்னர்ள பபகா.ஆ.மு. முதலகாம் 
நூற்காண்டில் தக்காணப் பகுதியில் ததகானறினர. 

ம்காரகாஷ்ட்டிரகா, ்ர்காட்கா, 
மத்திய பிரததசம் ஆகிய 
மகாநிலங்்்ளச் தசரந்த ஒரு 
சில பகுதி்்்ள அவர்ள 
ஆண்டனர. அண்்மக்காலத் 
பதகால்லியல் ஆய்வு்ளினபடி 
பதலங்கானகா பகுதி்ளில் 
ஆட்சி்யத் பதகாடஙகிய சகாதவகா்னர ம்காரகாஷ்டிரப் 
பகுதி்ளுககு ்்ரந்து, த்காதகாவரி ்தித் தீரத்தில் 
பிரதிஸ்தகான (ம்காரகாஷ்டிரகாவில் ்பத்தன) எனனும் 
்்்ரத் த்ல்்ரகா்க ப்காண்டு ஆட்சி புரிந்தனர. 
பினனர கிழககு த்காககி ்்ரந்து ஆந்திரகாவின 
்டற்்ரப் பகுதி்்்ளக ்ட்டுப்படுத்தினர. 
பிளினியின நூல் ஆந்திர ்காட்டிலிருந்த 
த்காட்்ட்ளுடன கூடிய 30 ்்ரங்ள, ஒரு 
பபரும்ப்ட, குதி்ரப் ப்ட, யகா்னப் ப்ட 
ஆகியன குறித்து தபசுகி்து.

சகாதவகா்ன அரசர்ளுள ப்ௌதமபுத்ர சத்ரனி 
பபரும் அரசரகாவகார. சகா்அரசர ‘் கா்பனகா’் வ 
பவன் அவர ்கா்பனகாவின ்காணயங்்்ளத் 
தன அரச முத்தி்ரதயகாடு மீண்டும் பவளியிட்டகார. 
அவரு்டய தகாயகான ப்ௌதம பகாலஸ்ரீ எனபகாரின 
்காசிக ்ல்பவட்டு, சகா்ர ப்ல்வர, யவனர்ள 
ஆகிதயகா்ர இவர பவறறி ப்காண்டதகா்க 

சஙக காலப் தபண்பாற புலவெர்
சங்ப் பகாடல்்ளின பதகாகுப்பிறகு பங்ளித்த 
450ககும் தமறபட்ட புலவர்ளில் 
முப்பது பபண்பகாற புலவரும் அடஙகுவர.  
அவர்ள 150ககும் தமறபட்ட பகாடல்்்்ள 
இயறறியுள்ளனர. அவர்ளுள ஒ்ள்வயகார, 
அல்லூர ் னமுல்்லயகார, ் காக்்ப்பகாடினியகார, 
்காவறபபண்டு, ்ல்பவளியகார, ஒககூர 
மகாசகாத்தியகார, பகாரிம்ளிர ஆகிதயகார 
மி்முககியப் பபண்பகாற புலவர்்ளகாவர.
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கூறுகி்து. பபரு்மககுரிய அஸ்வதமத யகா்த்்த 
இவர ்டத்தியதகா்வும் கூ்ப்படுகி்து.

ப்ௌதமிபுத்ர சத்ரனிககுப் பினனர ஆட்சிப் 
பபகாறுப்தபற் வசிஷ்டபுத்ர 
புலுமகாயி, சகாதவகா்ன 
்காட்டின எல்்ல்்்ள 
விரிவ்டயச் பசய்தகார. 
மறப்காரு பு்ழ்பபற் 
அரசரகான யகனஸ்ரீ 
சத்ரனி, தனது ஆட்சியின 
பவளி்காட்டு வணி்த்தின 
மு க கி ய த் து வ த் ் த க 
்காட்டும் வ்்யில் ் ப்பலின வடிவம் பதிப்பிக்ப்பட்ட 
்காணயங்்்ள பவளியிட்டகார.

சகாதவகா்ன அரசர ஹகாலகா 700 ்காதற 
பகாடல்்்்ளக ப்காண்ட ்காஹகாசப்தசதி என் 
நூ்ல இயறறினகார. ம்காரகாஷ்டிரப் பிரகாகிருத 
பமகாழியில் எழுதப்பட்ட இந்நூலின ்ருப்பபகாருள 
சங் இலககியத்தின அ்ப்பபகாரு்்ள ஒத்துள்ளன.

பபகா.ஆ. மூன்காம் நூற்காண்்டபயகாட்டி 
சகாதவகா்னப் தபரரசு வீழ்ச்சிய்டந்தது. அவர்்்ளத் 
பதகாடரந்து ஆந்திரப் பகுதியில் இகசவகாகுவும் 
அத்னத் பதகாடரந்து பல்லவர்ளும், வட ்ர்காட்ப் 
பகுதி்ளில் ்டம்பர்ளும் ஆட்சி புரிந்தனர.
சா�வொகனர் காலத்தின் முககியத்துவெம்

நிலமகானியம் வழஙகுவது சகாதவகா்னர 
்காலத்தின முககிய அம்சமகாகும். இதன பயனகாளி்ள 
பபரும்பகாலும் பபௌத்தர்ளும் பிரகாமணர்ளும் 
ஆவர. பபௌத்தத் து்வி்ளுககு வழங்ப்பட்ட 
நிலங்ளுககு வரிவிலககு அளிக்ப்பட்ட்த 
்னி்காட் ்ல்பவட்டு குறிப்பிடுகின்து. இவ்வகாறு 
மதகுருமகார்்்ளக ப்காண்ட குழுக்ள பசல்வகாககுப் 
பபறறு உயரிடத்்த வகிக்த் பதகாடஙகிய்தக 
்காணமுடிகி்து. நிலங்்்ளக ப்கா்டயகா் 
வழஙகும் இம்மு்் நிலங்ளில் தவ்ளகாண்்ம 
பசய்யகாமல், நிலங்ளுககு உரி்மயகா்ளர்்ளகா் 
மகாறிய ஒரு பிரிவின்ர உருவகாககியது. இது ் காலப் 
தபகாககில் நிலத்்த அடிப்ப்டயகா்க ப்காண்ட 
சமூ்ப் படிநி்ல்ளும் பிரிவு்ளும் உருவகாவதறகு 
இட்டுச் பசன்து.

முதனமுதலகா்த் தக்காணத்தின 
பபரும்பகுதி்ய உள்ளடககிய ஒரு பபரிய அரசு 
நிறுவப்பட்டது. பபௌத்த சங்ங்ளுககு எனத் 
பல கு்டவ்ரக கு்்்ள உருவகாக்ப்பட்டன. 
அ்வ உள்காட்டுப் பகுதி்்்ளயும் ப்காங்ணக 
்டற்்ரப் பகுதி்யயும், உள்காட்டு வணி்ப் 
பகா்த்்்ளயும் இ்ணககும் புளளி்்ளகா் 
அ்மக்ப்பட்டிருந்த்மக்கான சகானறு்்்ள 

இ்வ ப்காண்டுள்ளன. இக்காலத்தில் 
இந்தியகாவிறகும் தரகாம் ்காட்டிறகும் இ்டதய 
விறுவிறுப்பகான வணி்ம் ்்டபபற்து.

நனிகாட் கலதவெட்டு

 5.3   சஙக காலம் 
பபகாது ஆண்டுககு முந்்தய இறுதி மூனறு 

நூற்காண்டு்ளிலிருந்து, பபகாது ஆண்டிறகு 
பினனர பதகாடஙகும் முதல் மூனறு நூற்காண்டு்ள 
வ்ரயிலகான ்காலம் சங் ்காலம் என 
பபரும்பகாதலகாரகால் ஏறறுக ப்காள்ளப்பட்டிருககி்து.
இக்காலம் பறறிய பசய்தி்ள பபரும்ளவில் சங் 
இலககியங்ளிலிருந்தத பப்ப்படுகின்ன. 
இலககியச் சகானறு்ள தவிரத் பதளிவகான 
்ல்பவட்டுச் சகானறு்ள, பதகால்பபகாருள சகானறு்ள 
கி்டக்ப் பபறுவதகால் இக்காலக ்ட்டம் ஓரிரு 
நூற்காண்டு்ளுககு முனபகா்தவ பதகாடஙகுகி்து 
எனக கூ்லகாம். ஆ்தவ இக்கால ்ட்டத்்தத் 
பதகாடக் வரலகாறறுக ்காலம் என அ்ழப்பதத 
பபகாருத்தமகாகும்.
மூநவெந்�ர்

பபகா.ஆ.மு. மூன்காம் நூற்காண்டிதலதய 
தமிழ்த்தின மூனறு அரச மரபு்ள குறித்து அதசகா்ர 
அறிந்திருந்தகாலும், பபகா.ஆ. முதலகாம் நூற்காண்டு 
மறறும் அதறகு பின வந்த ்காலத்்தச் தசரந்த 
சங் இலககியத்தின மூலதம அவ்வரசர்ளின 
பபயர்்்ள அறிந்து ப்காள்ள முடிகி்து. மூதவந்தர 
என்றியப்பட்ட மணிமுடிசூடிய அரசர்்ளகான 
தசர, தசகாழ, பகாண்டியர பபரும்பகாலகான தவ்ளகாண் 
நிலங்்்ளயும், வணி்ப் பபருவழி்்்ளயும் 
்்ரங்்்ளயும் தங்ள ்ட்டுப்பகாட்டில் 
்வத்திருந்தனர. அதசகா்ர ்ல்பவட்டு்ளில் 
தமறபசகால்லப்பட்ட மூதவந்ததரகாடு இடம் பபறறுள்ள 
சத்யபுத்ர (அதியமகான) எனபது சங்ப் பகாடல்்ளில் 
இடம் பபறும் தவளி்ரக குறிப்பதகா் உள்ளது.

நசாழர் தமிழ்த்தின மத்திய, வட 
பகுதி்்்ளத் தங்ள ்ட்டுப்பகாட்டின கீழ்க 
ப்காண்டிருந்தனர. அவர்்ளது ஆட்சியின 

வெசிஷ்டபுத்ர புலு�ாயி
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்மயமகா் இருந்த பகுதி ்காவிரியகாறறின 
்ழிமு்ப் பகுதியகாகும். இதுதவ பினனர தசகாழ 
மண்டலம் என்்ழக்ப்பட்டது. அவர்ளின 
த்ல்்ர உ்்யூர ஆகும். (திருச்சிரகாப்பளளி 
்்ரத்திறகு அருத் அ்மந்துள்ளது). தமலும் 
பு்கார அல்லது ்காவிரிப்பூம்பட்டினமகானது முககியத் 
து்்மு்மகா்வும் அரச குடும்பத்தின மகாறறு 
வகாழ்விடமகா்வும் தி்ழ்ந்தது. தசகாழரின சினனம் 
புலி ஆகும். ்காவிரிப்பூம்பட்டினம் இந்துமகா ்டலின 
பல பகுதி்்்ளச் தசரந்த வணி்ர்்்ளத் தனபகால் 
ஈரத்தது. ்ரி்காலனின ஆட்சியின தபகாது இஙகு 
்்டபபற் ஆரவகாரமகான வணி் ்டவடிக்்்ள 
குறித்துக ்டியலூர உருத்திரங்ண்ணனகார 
பட்டினப்பகா்லயில் விரிவகா் வி்ளககுகி்கார.

இ்ளஞதசட்பசனனியின ம்னகான ்ரி்காலன 
சங்்கால தசகாழஅரசர்ளில் த்லயகாயவரகா் 
அறியப்படுகி்கார. பட்டினப்பகா்ல அவரு்டய 
ஆட்சி்யப் பறறி விரிவகா்க கூறுகி்து. 
்ரி்காலனு்டய த்லயகாய தபகார பவறறி 
எனபது பவண்ணி தபகாரக்்ளத்தில் தசர்ரயும் 
பகாண்டிய்ரயும் அவர்ளுககு உதவிய 
பதிதனகாரு தவளிர குலத் த்லவர்்்ளயும் 
பவறறி ப்காண்டதகாகும். ்காட்்ட பவட்டி 
்காடகாககியதற்கா்வும், கு்ளம் பவட்டி வ்ளம் 
பபருககியதற்கா்வும், ்காவிரியில் அ்ண ்ட்டி, 
வகாய்க்கால்்ள பவட்டி நீரப்பகாசன வசதி்ள 
ஏறபடுத்திக ப்காடுத்ததன மூலம் தவ்ளகாண்்ம்ய 
வ்ளரச் பசய்தகார எனபதற்கா்வும் இவர 
தபகாற்ப்படுகி்கார. பபரு்றகிளளி எனும் 
பபயரு்டய மறப்காரு அரசன தவத தவளவியகான 
ரகா்சூய யகா்த்்த ்டத்தியுள்ளகார. ்ரி்காலனின 
ம்்்வத் பதகாடரந்து உ்்யூர மறறும் பு்கார அரச 
குடும்பத்தினரி்டதய வகாரிசுரி்ம பதகாடரபகான 
தமகாதல் ஏறபட்டிருககி்து.

நசரர் மத்திய, வடககு த்ர்ளப் பகுதி்்்ளயும் 
தமிழ் ்காட்டின ப்காஙகு பகுதியி்னயும் ஆட்சி 
பசய்தனர. வஞசி அவர்ளின த்ல்்ரகாகும். 
தம்லக ்டற்்ரத் து்்மு்ங்்ளகான முசிறியும் 
பதகாண்டியும் அவர்்ளது ்ட்டுபகாட்டில் இருந்தன. 

வஞசி இன்்ய தமிழ்த்தின, ்ரூர எனறு 
அ்டயகா்ளம் ்காணப்படுகி்து. அததசமயம் சில 
அறிஞர்ள த்ர்ளத்திலுள்ள திருவஞ்சக்்ளம் 
எனனும் ஊதர வஞசி எனறு அ்டயகா்ளங 
்காண்கின்னர. தசர அரச குடும்பத்தில் இரு 
கி்்ள்ள இருந்தபதனவும், பபகா்்யர எனனும் 
கி்்ளயினர தமிழ்்காட்டின ்ரூர ்்ரிலிருந்து 
ஆட்சி புரிந்தனர எனவும் பல அறிஞர்ள 
ஏறறுகப்காண்டுள்ளனர.

எட்டு தசர அரசர்ள குறித்தும் அவர்ள 
ஆண்ட பகுதி்ள, அவர்்ளது சகாத்ன்ள 
குறித்தும் பதிறறுப்பத்து தபசுகி்து. ்ரூர 
்்ருககு அருத்யுள்ள பு்ளூரிலுள்ள ்ல்பவட்டு, 
மூனறு த்லமு்்்்்ளச் தசரந்த தசர 
அரசர்்்ளக குறிப்பிடுகி்து. அவர்ளில் 
ஒருவரகான தசரல் இரும்பபகா்் தன பபயரில் 
்காணயங்ள பவளியிட்டுள்ளகார. இமயவரம்பன 
ப்டுஞதசரலகாதனும், பசஙகுட்டுவனும் முககியச் 
தசர அரசர்ள ஆவர. பல குறுநில மனனர்்்ளச் 
பசஙகுட்டுவன பவறறி ப்காண்டுள்ளகார. 
்டறப்காள்்ளயர்்்ள அடககியதன மூலம் 
முககியத் து்்மு்மகான முசிறியின பகாது்காப்்ப 
உறுதிபடுத்தினகார எனறும் கூ்ப்படுகி்து. ஆனகால் 
சிலப்பதி்காரத்தில் குறிப்பிடப்படும் பசஙகுட்டுவனின 
மகாபபரும் வட இந்தியப் ப்டபயடுப்பு சங் 
இலககியங்ளில் பசகால்லப்படவில்்ல. இவர 
ஐம்பத்தகாறு ஆண்டு்ள ஆட்சி பசய்ததகா்வும் 
்வதீ், அ்வதீ் மதங்்்ள ஆதரித்ததகா்வும் 
கூ்ப்பட்டுள்ளது. பசப்பு, ஈய ்காணங்்்ளச் 
தசர அரசர பவளியிட்டுள்ளகார. தமிழ் பிரகாமியில் 
புரகாணக குறிப்பு்்்ளக ப்காண்டுள்ள அ்வ, 
தரகாம ்காணயத்்தப் தபகாலுள்ளன. எழுத்துக்ள 
எ்வயும் இல்லகாமல் தசரர்ளின வில் அம்புச் 
சினனங்்்ளத் தகாஙகிய தசர ்காணயங்ளும் 
கி்டத்துள்ளன. 

பாண்டியர் மது்ரயிலிருந்து ஆண்டனர. 
தகாமிரபரணி ்தி வங்கா்ளவிரிகுடகாக ்டலில் 
்லககுமிடத்தில் அ்மந்துள்ள ப்காற்் 
அவர்ளின முககியத் து்்மு்மகாகும். இது முத்துக 

கரிகாலன் (நவீனச் சித்�ரிப்பு) இளஙநகாவெடிகளு்டன் நசரன் தசஙகுட்டுவென் (நவீனச் சித்�ரிப்பு)
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குளிப்பிறகும் சஙகு்ள தச்ரிப்பிறகும் பபயர 
பபற்தகாகும். ப்காற்் பபரிப்்ளசின குறிப்பு்ளில் 
ப்கால்ப்காய் எனறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
பகாண்டியரின சினனம் மீன. அவர்ளின 
்காணயங்ளில் ஒருபு்ம் யகா்னயின வடிவமும் 
மறப்காரு பு்ம், புதிய பகாணியில் மீனின உருவமும் 
பபகாறிக்ப்பட்டுள்ளன. இவர்ள த்ர்ளத்தின 
பதறகுப் பகுதி்ளின மீது தபகார பதகாடுத்து 
த்காட்டயத்துககு அருத்யுள்ள ப்ல்கிண்டகா 
து்்மு்த்்த தங்ள ்ட்டுப்பகாட்டிறகுக ப்காண்டு 
வந்தனர. மரபுவழிச் பசய்தியினபடி பகாண்டியர 
தமிழ்ச் சங்ங்்்ள ஆதரித்து சங் நூல்்்்ளத் 
பதகாகுப்பித்தனர. சங்ப் பகாடல்்ள பகாண்டிய 
அரசர்ளின பபயர்்்ளக குறிப்பிடுகின்ன. 
ஆனகால் அவர்ள எப்தபகாது அரச பதவி ஏற்கார்ள, 
அவர்ள ஆண்ட ்கால அ்ளவு எனன, எனபன 
தபகான் விவரங்ள பதளிவகா் இல்்ல.

மகாஙகு்ளம் தமிழ்-
பிரகாமி ்ல்பவட்டு பபகா.ஆ.மு. 
இரண்டகாம் நூற்காண்்டச் 
தசரந்த பகாண்டிய அரசன 
ப ் டு ஞ ப ச ழி ய ் ன க 
குறிப்பிடுகின்து. மது்ரக 
்காஞசி முதுகுடுமிப் 
பபருவழுதி்யயும் மறப்காரு 
ப ் டு ஞ ப ச ழி ய ன கா ன 
த்லயகாலங்கானத்துச் பசருபவன் 
ப்டுஞபசழிய்னயும், தவறு சில பகாண்டிய 
மனனர்்்ளயும் குறிப்பிடுகின்து. முதுகுடுமிப் 
பபருவழுதி எட்டகாம் நூற்காண்்டச் தசரந்த 
தவளவிககுடிச் பசப்தபடு்ளில், பிரகாமணர்ளுககு 
நிலங்்்ளத் தகானமகா் வழஙகினகார எனக 
குறிக்ப்படுகி்கார. தகான பசய்த தவத தவளவிச் 
சடஙகு்ளின நி்னவகா்ப் பபருவழுதி என் 
பபயரில் புரகாண ்்தப் பபகாறிப்பு்்்ளக ப்காண்ட 
்காணயங்்்ள பவளியிட்டுள்ளகார.

ப ் டு ஞ ப ச ழி ய ன ,  
தசரர, தசகாழர, ஐந்து தவளிர 
குல சிற்ரசர்ள (திதியன, 
எழினி, எரு்மயூரகான, 
இ ரு ங த ் கா த வ ண் ம கா ன , 
பபகாரு்ன) ஆகிதயகாரின 
கூ ட் டு ப் ப ் ட ் ் ்ள த் 
த ் ல ய கா ல ங ் கா ன த் து ப் 
தபகாரில் பவறறி 
ப ் கா ண் ட த ற ் கா ் ப் 
பு்ழப்படுகி்கார. தமலும் 
சி ற ் ர ச ர ் ளி ட மி ரு ந் து 
(தவளிர) மில்ல, முத்தூர (புதுகத்காட்்ட 
மகாவட்டம்) எனனும் இடங்்்ளக ்்ப்பறறிய 

பபரு்ம இவ்ரதய சகாரும். ப்காற்்யின 
த்லவபனனறும், திருப்ல்தவலி ்டற்்ரப் 
பகுதியில் வகாழும் மீன பிடிககும், தபகாரபுரியும் தி்ன 
பபற் பதனபகுதி பரதவர்ளின த்லவபனனறும் 
இவர பு்ழப்படுகி்கார.

 5.4    �மிழ் திகணப் பகுதிகளில 
சமூக உருவொககம்

அக்காலத்தில் சமூ் 
உருவகாக்த்்த ்காம் 
புரிந்துப்காள்ளச் சங் 
இலககியங்ள பபரிதும் 
து்ண புரிகின்ன. 
தி்ணக த்காட்பகாட்டின 
பினபுலத்தில் தமிழ்ம் குறிஞசி, 
முல்்ல, மருதம், ப்ய்தல், பகா்ல எனும் ஐந்து 
முககிய நிலப்பரப்பு்்ளகா்ப் பிரிக்ப்பட்டிருந்தது. 
ஒவ்பவகானறும் பதய்வம், மக்ள, சூழல் சகாரந்த 
பண்பகாட்டு வகாழ்க்் எனத் தனித்தன்ம்்்ளக 
ப்காண்டிருந்தது.
குறிஞசி ம்லயும் ம்ல சகாரந்த பகுதியுமகாகும். 

இஙகு தவட்்டயகாடுதலும், உணவு 
தச்ரித்தலும் வழக்மகா் இருந்தது.

முல்்ல ்காடும் ்காடு சகாரந்த இடமுமகான இஙகு, 
்கால்்்ட தமய்ப்பதும், அத்துடன மகாறறிட 
தவ்ளகாண்்ம பசய்வதும் பதகாழிலகா் 
இருந்தது.

மருதம் வயலும் வயல் சகாந்த இடமுமகான இஙகு 
நீரபகாசனத்தின மூலம் ்லப்்ப்்்ளப் 
பயனபடுத்தி தவ்ளகாண்்ம பசய்வது 
பதகாழிலகாகும்.

ப்ய்தல் ்டலும் ்டல் சகாரந்த இடமுமகான இஙகு 
மீனபிடித்தலும் உப்பு உறபத்தியுதம 
முககியத் பதகாழில்்்ளகாகும்.

பகா்ல மணலும் மணல் சகாரந்த வ்ண்ட 
நிலப்பகுதியகான இஙகு தவ்ளகாண்்ம 
சகாத்தியமில்்ல எனபதகால் 
மக்ள ்கால்்்டத் திருட்்டயும் 
ப்காள்்ளயடிப்ப்தயும் பதகாழிலகா்க 
ப்காண்டனர.

 5.5   �மிழ் அரசக�ப்பு
ஒருவ்்யில் இத்தி்ணசகார பகாகுபகாடு 

சமூ்த்தின பல்தவறு மட்டங்ளில் நிலவிய 
சமச்சீரற் வ்ளரச்சி்ய பிரதிபலிப்பதகாய் 
அ்மந்துள்ளது எனறும் பசகால்லப்படுகி்து. 
அரசியல் வடிவங்ளிலும் அந்நி்ல ்காணப்பட்டது. 
ஆட்சியகா்ளர்ளில் மூனறு வ்்ப்பட்ட 
த்ல்மத்துவம் ப்காண்டவர்்்ளக ்காண 

தபருவெழுதி 
தவெளியிட்்ட 
நாணயம்

தநடுஞதசழியன் 
(நவீனச் சித்�ரிப்பு)
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முடிகி்து. 1) கிழகார 2) தவளிர 3) தவந்தன. கிழகார 
எனதபகார கிரகாமங்ளின அல்லது ஒரு சிறிய 
பகுதியின த்லவரகா் இருந்து, பினனர ்காடு 
என்றியப்பட்ட நிரவகா்ப் பிரிவின த்லவரகாவர. 
இவர்ள குறிப்பிட்ட இடங்ளில் வகாழும் பழஙகுடிச் 
சமூ்ங்ளின த்லவர்்ளகாவர. தவந்தர 
எனப்பட்தடகார மி்ப் பபரும் வ்ளமகான நிலப் 
பகுதி்ய ்ட்டுப்படுத்திய அரசர்்ளகாவர.

எண்ணிக்்யில் அதி்மகா் இருந்த 
தவளிர்ள, பல்தவறு புவியியல் தன்ம்்்ளக 
ப்காண்ட, குறிப்பகா் மூதவந்தர்ளின வ்ளம் 
நி்்ந்த பகுதி்ளின இ்டதய அ்மந்திருந்த 
ம்லப்பகாங்கான ்காட்டுப் பகுதி்்்ளத் தங்ள 
்ட்டுபகாட்டில் ப்காண்டிருந்தனர. அதியமகான, பகாரி, 
ஆய், இருஙத்கா தபகான் குறுநில மனனர்ள 
ஒவ்பவகாருவரும் தங்ளுகப்ன இயற்் வ்ளமிக் 
ஒரு பகுதி்ய ஆண்டனர. அவர்ள பபருந்தன்ம 
ப்காண்ட புரவலர்்ளகா்ப் புலவர்்்ளயும் ஆடல் 
பகாடல் ்்லஞர்்்ளயும் ஆதரித்தனர. இவர்ள 
ப்ட வலி்ம பபறறிருந்தனர. ஆநி்ர ்வரதல் 
்காரணமகா் இவர்ளி்டதய அடிக்டி தமகாதல்்ள 
்்டபபற்ன. பல த்ரங்ளில் இவர்ள 
இ்ணந்து மூதவந்தர்ளில் யகாரகாவது ஒருவ்ர 
எதிரத்தனர.

சங் ்கால தசர, தசகாழ, பகாண்டிய அரசு்ளின 
அரசியல் அ்மப்்பப் பபகாறுத்த மட்டிலும் 
அறிஞர்ளி்டதய பல மகாறுபட்ட ்ருத்து்ள 
நிலவுகின்ன. பதகாடக் ்காலத்்தச் தசரந்ததும் 
பபரும்பகான்மதயகாரகால் ஒத்துகப்காள்ளப்பட்ட 
்ருத்தும் யகாபதனில் சங் ்காலச் சமுதகாயமகானது 
்னகு ்ட்ட்மக்ப்பட்ட அர்சக ப்காண்ட ஒரு 
சமூ்ம் எனபதகாகும். சிலர இத்ன மறுககின்னர. 
தசர, தசகாழ, பகாண்டியரின அரசியல் மு்்யகானது, 
அரசு உருவகாக்த்திறகு முனபகான குடி்மத் 
த்ல்ம மு்்்யச் தசரந்தது எனபது 
இவர்ளின ்ருத்தகாகும். அவர்ள தங்ள 
்ருத்துககு ஆதரவகா் முன்வககும் வகாதங்ள 
வருமகாறு
 1. சமூ்ப் பிரிவி்ன்ள பவளிப்படவில்்ல.
 2. எல்்ல்ள பதளிவகா் வ்ரய்் 

பசய்யப்படகாத நி்லயிருந்தது.
 3. ஒரு அரசின உருவகாக்த்திறகுத் 

தத்வப்படும் தவ்ளகாண் வ்ளரச்சியும் 
தவ்ளகாண் உபரியும் ்காசம் ஏறபடுத்தும் 
தபகார்்ளகால் தடுக்ப்பட்டன.

 4. வட இந்திய அரசு்்்ளப் தபகால வரி விதிப்பு 
இருந்ததகா்ச் சகானறு்ள இல்்ல.

தமறபசகால்லப்பட்ட ்ருத்து்ளுககு எதிரகான 
நி்லப்பகாட்டகா்ளர்ள கீழ்க்காணும் வகாதங்்்ள 
முன்வக்ப்படுகின்னர.
�	சங் இலககியங்்்ள ஆழ்ந்து 

வகாசித்ததகாதமயகானகால் மருத நிலப் பகுதி வகாழ் 
சமு்த்தில் தவறறு்ம்ள ததகானறிவிட்ட்த 
அறியலகாம்.

�	தங்ள நிலத்தின மீது மூதவந்தர 
ப்காண்டிருந்த பற்்யும் இவர்ள பபறறிருந்த 
பசல்வகாக்்யும் முதலகாம் நூற்காண்்டச் 
தசரந்த கிதரக்-தரகாமகானிய நூல்்ள து்ணச் 
சகானறு்்ளகாய் உறுதிப்படுத்துகின்ன.

�	ஆட்சிப்பகுதி்்்ள விரிவுபடுத்துவதற்கா் 
தமறப்காள்ளப்பட்ட தபகார்த்ள பு்த்தி்ண 
இலககியங்ளின முககியப் பகாடுபபகாரு்ளகா் 
இருககின்ன.

�	வ ணி ் ப்  ப ப ரு வ ழி ் ளி லு ம் , 
்காவிரிப்பூம்பட்டினம் து்்மு்த்திலும் வரி 
வசூலிக்ப்பட்டது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
ம்லய்ப் பகுதி்ளிலிருந்தும், முசிறி 
து்்மு்த்திலிருந்துதம தசர அரசர வரி 
பபற்னர என அறிய முடிகின்து.

�	பபகா.ஆ.மு. முதலகாம் நூற்காண்டின 
பிறபகுதியில் பதகாடஙகி, பபகா.ஆ. மூன்காம் 
நூற்காண்டு வ்ர வணி்ம் மி்ப் பபரும் 
பங்் வகித்துள்ளது.

நவெந்�ரின் அரசியல எழுச்சி
இரும்புக்கால்ட்டத்தில் (பபகா.ஆ.மு 1100-

300) ததகானறிய த்லவர்ளிலிருந்து பதகாடக் 
வரலகாறறு ்கால தவந்தர்ள உருவகாயினர. 
த்லவர்ளில் ஒரு சிலர தமய்ச்சல் நிலங்ளின 
மீதும், தவ்ளகாண் நிலங்ளின மீதும் தங்ள 
முழு்மயகான ்ட்டுப்பகாட்்ட ்வத்ததன 
மூலம் உயரநி்ல்ய (தவந்தர) அ்டந்தனர. 
மற்வர்ள த்லவர்்ளகா்தவ (தவளிர) நீடித்தனர. 
எடுத்துக்காட்டகா், அதசகா்ர ்ல்பவட்டு்ளில் 
சத்யபுத்ரகா எனறு குறிப்பிட்டுள்ள அதியமகான 
்கா்ள்டவில் வலி்ம குனறியதகால் தசர, தசகாழ, 
பகாண்டிய தவந்தர்்்ளப் தபகால அரசன என் 
நி்ல்ய அ்டய இயலவில்்ல.

கிழகார்்்ளயும், தவளிர 
குலத்த்லவர்்்ளயும் தவந்தர்ள 
அடிபணியச் பசய்தததகாடு தங்ளுககுளளும் 
தபகாரிட்டுகப்காண்டனர. இதன பபகாருட்டு 
தங்ளுகப்னப் ப்ட வீரர்்்ள அணி 
திரட்டியததகாடு, சில தவளிரகுலத் த்லவர்ளின 
உதவி்யயும் பபற்னர. சங் ்காலத்்தச் 
தசரந்த தவந்தர்ள தங்்ளது வலி்ம்யப் 
ப்்சகாறறிக ப்காளவதற்கா்ச் சி்ப்புப் 
பட்டங்்்ளச் சூடிக ப்காண்டனர. ்டுஙத்கா, 
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இமயவரம்பன, வகானவரம்பன, பபருவழுதி தபகான் 
பட்டப் பபயர்்்ளச் சூட்டிக ப்காண்டதன மூலம் 
தங்்்ள ஏ்னய மக்ளிடமிருந்தும் தவளிரகுலத் 
த்லவர்ளிடமிருந்தும் தவறுபடுத்திக ்காட்டிக 
ப்காண்டனர. 

இவ்தவந்தர்ள புலவர்்்ளயும், 
்்லஞர்்்ளயும் ஆதரித்து அவர்்்ள 
தங்்ளது அரச்வயில் (அ்வயம்) அமர ்வத்துக 
ப்காண்டது ஒரு வ்்யில் தங்்்ளயும், தங்ள 
்காட்்டயும் பு்ழ்ந்து பகாடுவதற்கா் இருக்லகாம். 
எடுத்துக்காட்டகா் தசகாழ அரசன ்ரி்காலன 
பட்டினப்பகா்ல்ய இயறறிய ்டியலூர 
உருத்திரங்ண்ணனகாரககுப் பபரும்ளவில் பபகான 
்காணயங்்்ளப் பரிசகா் அளித்துள்ளகார.

 5.6   சமூகமும் தபாருளா�ாரமும்
சங்்காலத்தில் தவந்தர்ள தமறப்காண்ட 

தபகார்ள எதிரி்ளின பகுதி்்்ளக ்்ப்பறறி 
அதன மூலம் தங்்ளது ஆட்சி எல்்லப் 
பரப்பி்ன விரிவகாககுவதற்கா் அ்மந்தன. 
முடிவில்லகாத தபகார்ள சமூ்த்தில் ஏற்த் 
தகாழ்வு்ள ததகானறுவதற்கான சூழ்நி்ல்ள 
உருவகாவதறகு ்காரணமகாய் அ்மந்திருக்லகாம். 
சடஙகு்ள ்்டபபற் இடங்ளில் தபகாரக 
்்தி்ள பணியகாறறியதற்கான பதிவு்ள 
்காணப்படுகின்ன. அடி்ம்ள பறறிய சில 
குறிப்பு்ளும் ்காணப்படுகின்ன. பபகாரு்ளகாதகார 
உறபத்தியில் பபண்்ளும், பசயலூக்த்துடன 
பஙப்டுத்துள்ளனர. சங் ்காலத்தில் பல பபண்பகாற 
புலவர்ளும் இருந்துள்ளனர.

்்வி்னத் பதகாழில்்்ளகான உதலகா்ப் 
பகாண்டம் பசய்தல், மணி மறறும் தங் அணி்லன 
பசய்தல், சஙகு வ்்ளயல், அணி்லன பசய்தல் 
்ண்ணகாடி, இரும்பு தவ்ல, மட்பகாண்டம் 
பசய்தல் தபகான் உறபத்தி ்டவடிக்்்ள 
குறித்து சகானறு்ள உள்ளன. ்்ர ்மயங்்ளகான 
அரிக்தமடு, உ்்யூர, ்காஞசிபுரம், 

்காவிரிப்பூம்பட்டினம், மது்ர, ப்காற்், 
த்ர்ளத்தில் பட்டணம் ஆகிய இடங்ளில் 
இது தபகான் ்்வி்னப் பபகாருள உறபத்தி 
வ்ள்மயகா் ்டந்துள்ளன. மது்ரக்காஞசி 
ப்ல் மறறும் இரவு த்ரக ்்டவீதி்்்ளயும் 
(்கா்ளங்காடி, அல்லங்காடி) அஙகு விறப்னயகாகும் 
பலவ்்ப்பட்ட ்்வி்னப் பபகாருள்ள பறறியும் 
தபசுகி்து. பல்தவறு வ்்ப்பட்ட பபகாருள்்்ள 
உறபத்தி பசய்வதற்கான மூலப் பபகாருள்ள 
அ்னத்து இடங்ளிலும் கி்டக்வில்்ல. சிலர 
வி்லயுயரந்த ஆபரணக ்ற்்்ளயும், ஓர்ளவு 
மதிப்புள்ள ஆபரணக ்ற்்்ளயும் பண்டமகாற்கா்க 
ப்காடுத்து மூலப் பபகாருள்்்ளப் பபற்னர. 
அம்மூலப் பபகாருள்ள பதகாழிறகூடங்்்ளச் 
பசன்்டந்து பல்தவறு பபகாருள்்ளகா்த் தயகார 
பசய்யப்பட்டு, பினனர தவறு சில பபகாருள்ளுக்கா்ப் 
பண்டமகாறறு பசய்யப்பட்டன.

மட்பகாண்டங்ளின மீது பபகாறிக்ப்பட்டுள்ள 
சில பபயர்ள, தமிழ் பமகாழி தபசகாத ஏ்னய மக்ள, 
பபரும்பகாலும் வணி்ர்ள ்்ரங்ளிலும் பதகாழில் 
்மயங்ளிலும் இருந்த்தத் பதரிவிககின்ன. 
பதகா்லதூர ்காடு்்்ளச் தசரந்த வணி்ர்ள 
தமிழ்த்தில் தஙகியிருந்து வணி்த்தில் 
ஈடுபட்டுள்ளனர. ம்தக ்்வி்னஞர்ள, 
மகா்ளவ உதலகா்ப் பணியகா்ளர்ள, மரகாத்திய 
எந்திரப் பபகாறியகா்ளர்ள தபகானத்கார தமிழ்க  
்்வி்னஞர்த்ளகாடு கூட்டு்வு மு்்யில் 
இ்ணந்து பணியகாறறியதகா் மணிதம்்ல 
குறிப்பிடுகின்து. தமிழ்-பிரகாமி ்ல்பவட்டு்ளில் 
வணி்த்ததகாடு பதகாடரபு்டய வணி்ன, சகாத்தன, 
நி்ம தபகான் பசகாற்ள இடம் பபறறுள்ளன. உப்பு 
வணி்ர்ள உமணர என்்ழக்ப்பட்டனர. 
அவர்ள மகாடு்ள பூட்டிய வண்டி்ளில் 
குடும்பத்ததகாடு வணி் ்டவடிக்்்்்ள 
தமறப்காண்டனர. சகாத்து எனனும் பசகால் இடம் 
விட்டு இடம் பசனறு வணி்ம் பசய்பவர்்்ளக 
குறிப்பதகாகும்.

அம்நபாரா-நராம் கண்ணாடிக 
கிண்ணஙகள்-நராம்

அணிகலன்கள் தசயவெ�றகான 
கறகள், பட்்டணம்
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8 2 பதனனிந்தியகாவில் சமுதகாய உருவகாக்ம்

கீழடி அ்ழகாய்வில் பவளிகப்காணரப்பட்ட விலஙகு்ளின 70 எலும்புத் 
துண்டு்ளின மகாதிரி்ள, புதனவின தக்காண ்ல்லூரி, முது்்ல 
மறறும் ஆரகாய்ச்சி நிறுவனம் பகுப்பகாய்வு பசய்து சமரப்பித்த உ்டந்த 
எலும்பு துண்டு்ள பகுப்பகாய்வு அறிக்்யினபடி, வ்்ப்படுத்தப்பட்டதில் 
திமிலுள்ள பசு / ்கா்்ள, எரு்ம, பசம்மறியகாடு, பவள்ளகாடு, ்்லமகான, 
்காட்டுப்பனறி மறறும் மயில் ஆகிய உயிரினங்ளுககுரிய்வ எனறு 
அ்டயகா்ளம் ்காணப்பட்டுள்ளன.

கீழடியில் தமிழ்-பிரகாமி எழுத்துப் பபகாறிப்பு்ள ப்காண்ட பகா்ன ஓடு்ள 
்ண்படடுக்ப்பட்டுள்ளன. இவறறில் கி.மு.580 ்கால்ட்டத்்தச் 
தசரந்த தமிழ்-பிரகாமி எழுத்துப் பபகாறிப்பு ப்காண்ட பகா்ன ஓடும் 
அடஙகும். இதிலிருந்து ஆ்காம் நூற்காண்டிலிருந்தத தமிழ் மக்ள 
எழுத்தறிவு பபறறிருந்த்த அறிய முடிகி்து. 

தமிழ்நாடு அரசு ெதால்லியல் துைற ெவளியிட்டுள்ள கீழடி நான்காம் 
கட்ட அகழாய்வு அறிக்ைகயின் சிறப்பம்சங்கள்:

 அேகட் மற்றும் ம�கள்

 ெரௗலட்டட் மட்கலன் (உள்நாட்டு வைக)

ெநசவுத் ெதாழில்

தக்க�கள்

கீழடியில் 2018ஆம் ஆண்டு தமறப்காள்ளப்பட்ட ் கான்காம் ் ட்ட அ்ழகாய்வின 
தபகாது தச்ரிக்ப்பட்ட ஆறு ் ரிம மகாதிரி்ள, அபமரிக் ் காட்டின புத்ளகாரிடகா 
மகா்காணம்,  மியகாமி ் ்ரத்தில் அ்மந்துள்ள,  பீட்டகா பகுப்பகாய்வு தசகாத்ன 
ஆய்வ்த்திறகு (Beta Analytic Testing Laboratory) அனுப்பப்பட்டன.  இவறறில் 
அதி்பட்சமகா் 353 பச.மீ. ஆழத்தில் ் ண்படடுக்ப்பட்ட ் ரிம மகாதிரி்ளின 
்காலம் கி.மு.(பபகா.ஆ.மு.) 580 என ஆய்வு முடிவில் அறிவிக்ப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்த்தில் சங்்காலத்்தச் சகாரந்த பி் பதகால்லியல் இடங்ளில் ்காணப்படும் 
பசங்ற்்்ளப் தபகால் இஙகு கி்டத்துள்ள பசங்ற்ள 1 :4:6 என் விகிதகாச்சகார 
அ்ளவிதலதய ்காணப்படுவதகால் அக்கால்ட்டம் ்ட்டுமகானத் பதகாழில்நுட்பத்தில் சி்ந்து 
வி்ளஙகியது பதரிகி்து.

கட்டடத் ெதாழில்நுட்பம்

அ்ழகாய்வில் ்ண்படடுக்ப்பட்டுள்ள நூல் நூற்ப் பயனபடும் 180-ககும் 
தமறபட்ட தக்ளி்ள, துணி்ளில் உருவ வடிவ்மப்பு்்்ள வ்ரவதறகு 
உபதயகா்ப்படுத்தப்படும் (வரலகாறறுககு முறபட்ட ் காலத்தில் பயனபடுத்தப்பட்ட்தப் 
தபகான்) எலும்பினகாலகான கூரிய மு்ன்ள ப்காண்ட தூரி்்்ள (20), ் ருங்ல் 
மறறும் சுடுமண்ணகால் பசய்யப்பட்ட தறியில் பதகாங்விடும் குண்டு, பசம்பினகாலகான 
ஊசி தபகான் பதகால்பபகாருள்ள இப்பகுதியில் நிலவியிருந்த ப்சவுத் பதகாழிலின 
நூல்நூற்ல், பகாவு அ்மத்தல், தறியில்மத்தல், ப்சவு அதனபின சகாயமிடல் 
நி்ல்்்ள உறுதி பசய்கின்ன.

ெசங்கற் சுவர்கள்

ேவளாண்  சமூகம்  மற்றும் கால்நைட  வளர்ப்பு

ெகாம்புகள்

கீழடி அ்ழகாய்வில் பவளிகப்காணரப்பட்ட விலஙகு்ளின 70 எலும்புத் 
துண்டு்ளின மகாதிரி்ள, புதனவின தக்காண ்ல்லூரி, முது்்ல 
மறறும் ஆரகாய்ச்சி நிறுவனம் பகுப்பகாய்வு பசய்து சமரப்பித்த உ்டந்த 
எலும்பு துண்டு்ள பகுப்பகாய்வு அறிக்்யினபடி, வ்்ப்படுத்தப்பட்டதில் 
திமிலுள்ள பசு / ்கா்்ள, எரு்ம, பசம்மறியகாடு, பவள்ளகாடு, ்்லமகான, 
்காட்டுப்பனறி மறறும் மயில் ஆகிய உயிரினங்ளுககுரிய்வ எனறு 

��ல் காைள

வணிகம்
கீழடி அ்ழகாய்வுப் பகுதியிலிருந்து ்ண்படடுக்ப்பட்ட 
அத்ட், ்காரனீலியன தபகான் மணி்ள பசய்வதற்கான 
மூ ல ப் ப ப கா ரு ள ் ள  இ ந் தி ய கா வி ன  வ ட த ம ற கு ப் 
பகுதியிலிருந்து ம்காரகாஷ்டிரம், கு்ரகாத் வழியகா் ப்காண்டு 
வரப்பட்டிருக்லகாம்.
கீ ழ டி யி ல்  சி வ ப் பு  வ ண் ண  ப கா ் ன  ஓ டு  ஒ ன று 
் ண் ப ட டு க ் ப் ப ட் டு ள ்ள து .  இ வ் வ ் ்  ப கா ் ன ் ள 
கி.மு.2ஆம் நூற்காண்டில் தரகாம் ் காட்டில் புழக்த்திலிருந்த 
தனித்தன்ம வகாய்ந்த அரிட்்டன வ்்யகாகும். 

எழுத்தறிவு

கு�ரன் ஆத [ன்]கு��டு
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8 3பதனனிந்தியகாவில் சமுதகாய உருவகாக்ம்

விைளயாட்டு மற்றும் ெபாழுதுேபாக்குகள்

சு டு ம ண் ண கா ல கா ன  1 3  ம னி த  உ ரு வ ங ் ள , 
3 விலஙகு உருவங்ள, 600ககும் தமறபட்ட 
வி்்ளயகாட்டுப் பபகாருள்ள,  28 ்காதணி்ள 
கி்டக்ப்பபறறுள்ளன.

அணிகலன்கள் மற்றும் மணிகள்

வட்டச்�ல்லுகள்

தமிழ்்காட்டு அ்ழகாய்வு்ளில் ்ண்படடுக்ப்பட்டுள்ள ப்்டக்காய், 
வட்டச்சில்லு்ள மறறும் ஆட்டக்காய்்ள அன்்ய சமுதகாயத்தின 
வகாழ் க் ் மு் ்் யயும்,  பபகாழு துத பகாககு அம்சங ்் ்ள யும் 
பிரதிபலிககின்ன. அ்ழகாய்வில் கி்டக்ப்பபற் வி்்ளயகாட்டுப் 
பபகாருட்்ளில் பபரும்பகாலகான்வ சுடுமண்ணகால் ஆன்வ.
தட்்டயகான வடிவில் உள்ள பகா்ன ஓட்டின விளிம்பு்ள ்னகு 
ததய்க்ப்பட்டு வட்ட வடிவத்்தக ப்காண்டிருககும் வி்்ளயகாட்டுப் 
பபகாருள ‘சில்லு’ என்்ழக்ப்படுகி்து. இவ்வ்் சில்லு்ள 
வி்்ளயகாடுவதறகு பயனபடுத்தப்பட்டன. 

த�ாஙகட்்டான்கள்  

வெகளயம்

தங்த்தினகாலகான ஏழு ஆபரணத் துண்டு்ள, பசம்பு அணி்லன்ளின சிறிய துண்டு்ள, மதிப்புமிக் மணி்ள, 
்ல்மணி்ள, ்ண்ணகாடி மணி்ள, சங்காலும், தந்தத்தகாலும் பசய்யப்பட்ட வ்்ளயல்்ள, சீப்பு்ள ஆகிய 
பபகாருள்ள ் ண்படடுக்ப்பட்டுள்ளன. இத்த்்ய மதிப்புறு அணி்லன்ளும், ஏ்னய அணி்லன்ளும் 
சங்்காலச் சமூ்ம் வ்ள்மயுடன இருந்ததற்கான சகானறு்்ளகாகும். தமலும், ் ண்ணகாடி, படி்ம், குவகாரட்ஸ், 
வண்ணம் தீட்டப்பட்ட மண்ணகாலகான மணி்ள, அத்ட், ்காரனீலியன மறறும் சுடுமண் ஆகியவற்கால் 
பசய்யப்பட்ட 4,000ககும் தமறபட்ட மணி்ள தச்ரிக்ப்பட்டுள்ளன.

ஆட்டக்காய்கள்

சுடுமண் உருவங்கள்

சூதுபவளம் 
(கார்��யன்)

சூதுபவளம் 
(கார்��யன்)

மாக்கல்

ப�கம்

 கண்ணா� ம�கள்

வண்ணம் தீட்டப்பட்ட மண்ணகாலகான மணி்ள, அத்ட், ்காரனீலியன மறறும் சுடுமண் ஆகியவற்கால் 
பசய்யப்பட்ட 4,000ககும் தமறபட்ட மணி்ள தச்ரிக்ப்பட்டுள்ளன.

சுடுமண் உருவங்கள்

இரும்பு ெபாருள்கள்

அ ் ழ கா ய் வி ல்  இ ரு ம் பு  ஆ ணி ் ள  ம ற று ம் 
்த்தி்ளின பகா்ங்ள குறிப்பிடத்தக் அ்ளவில் 
்ண்படடுக்ப்பட்டுள்ளன.

கவெகக நதிகககரயிலுள்ள கீழடி அகழாயவுகள் மூலம் நகர�ய�ா�ல கி.மு.6ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 
த�ா்டஙகுகி்றது என்பது த�ளிவொகி்றது. இந� காலககட்்டத்தில�ான் வெ்டஇந்தியாவின் கஙகக 
ச�தவெளிப் பகுதியிலும் நகர�ய�ா�ல த�ா்டஙகியது என்பது குறிப்பி்டத்�ககது.

ஊசி
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8 4 தென்னிந்தியாவில் சமுொய உருவாக்கம்

பபௌத்த ஸ்தூபி -அமரகாவதி புத்தர சி்ல-்கா்ர்ஜுனப்காண்டகா

வணி்த்தில் ்காணயங்ள 
பயனபடுத்தப்பட்டகாலும் பண்டமகாறறு மு்்தய 
அதி் அ்ளவில் பழக்த்திலிருந்தது. தரகாம தங் 
பவளளி ்காணயங்ளும் பரிமகாற்த்திற்கா்ப் 
பயனபடுத்தப்பட்டன. தரகாமப் தபரரசு பதனகிழககு 
ஆசிய ்காடு்ள தபகான் பதகா்லதூரத்தில் 
அ்மந்துள்ள ்காடு்த்ளகாடும் வணி்த் பதகாடரபு்ள 
தமறப்காண்ட்தத் பதகால்பபகாருள ஆய்வுச் 
சகானறு்ள உறுதி பசய்கின்ன. இந்தியகாவின 
பதன பகுதியில் ்டற்்ர்்்ள எளிதகா்ச் 
பசன்்டய முடியும் என் சூழல் இருந்ததகாலும், 
கிழக்்யும் தமற்்யும் இ்ணககும் ்டல் வழிப் 
பகா்தயில் அ்மந்திருந்த ்காரணத்தினகாலும் ்டல் 
்டந்த பதகாடரபு்ளில் முககியப் பஙகு வகித்தது. 
பதகாடக் வரலகாறறுக்கால து்்மு்ங்ள 
பலவறறில் கி்டத்துள்ள அம்தபகாரகா எனனும் தரகாம 
்காட்டு ்காடி்ள, ்ண்ணகாடிப் பபகாருள்ள, ்டல் 
்டந்த வணி் ்டவடிக்்்்்ளச் சுட்டுகின்ன. 
தரகாமகானியர்்ளகால் ப்காண்டுவரப்பட்ட பசல்வம் 
அயல்்காட்டு வணி்ர்ளின வரு்் ஆகிய்வ 
குறித்து பதகால்பபகாருள சகானறு்ளும் இலககியச் 
சகானறு்ளும் உள்ளன. தரகாமகானியத் தங், பவளளி 
்காணயக குவியல்்ள த்காயம்புத்தூர பகுதியிலும் 
பதனனிந்தியகாவின ஏ்னய பகுதி்ளிலும் 
்ண்டறியப்பட்டுள்ளன.

 5.7   கருத்தியலும் ��மும்
மு்்படுத்தப்பட்ட மத ்டவடிக்்்ளின 

ததகாற்ம் அதசகா்ர ்காலத்திலிருந்து பதனபடத் 
பதகாடஙகுகி்து. இக்கால்ட்டத்தில்தகான பபௌத்த 
மதம் பதனனிந்தியகாவிலும் இலங்்யிலும் 
பரவியிருந்தது. அதசகா்ரின ம்ள தபகாதிமரத்்த 
இலங்்ககுக ப்காண்டு பசன்தகா்க 
்ருதப்படுகின்து. அதசகா்ருககு முனனதகா் 
சந்திரகுப்த பமௌரியர ்ர்காட்த்திறகு வரு்் 

தந்ததகா்வும் பழங்்த ஒனறு உள்ளது. 
சகாதவகா்னர்ளும், சங் ்காலத்து அரசர்ளும், 
இகசவகாகுக்ளும் தவத தவளவி்்்ள 
ஆதரித்தனர. பிரகாமணரு்டய வரு்் குறித்தும் 
தவதச் சடஙகு்ள ்்டபபற்்மககும் சங் 
இலககியங்ளில் சகானறு்ள உள்ளன. ஆனகால் 
இக்கால்ட்டத்தில் ‘வரணகாசிரமம்’ எனனும் 
்ருத்தியல் தமிழ்ப் பகுதி்ளில் தவரூன்வில்்ல.

பபௌத்த மதம் பதகாடரபகான சகானறு்ள 
தமிழ்த்தில் பரவலகா்க ்காணப்படுகின்ன. 
ஆந்திரகாவில் கிருஷ்ணகா, த்காதகாவரி ்தி்ளின 
்ழிமு்ப் பகுதி்ள பல பபௌத்த ்மயங்்்ளக 
ப்காண்டுள்ளன. பபௌத்த மதம் எந்த அ்ளவிறகு 
ஆழமகா் தவறூனறியிருந்தது எனப்த 
அமரகாவதி, ்கா்ர்ஜுனப்காண்டகா ஆகிய 
இடங்ளில் தமறப்காள்ளப்பட்ட அ்ழ்வகாய்வு்ள 
உணரத்துகின்ன. தமிழ்்காட்டில் ்காஞசிபுரம், 
்காவிரிப்பூம்பட்டினம் ஆகிய இடங்ளில் பபௌத்த 
ஸ்தூபி்ள இருந்த்மக்கான சகானறு்ள உள்ளன. 
சமண மதத்ததகாடு ஒப்பிடு்்யில் பபௌத்த 
மதத்திற்கான சகானறு்ள தமிழ்த்தில் ஓரிரு 
இடங்ளில் மட்டுதம கி்டககின்ன. தமிழ்த்தில் 
்காணப்படும் தமிழ்-பிரகாமி ்ல்பவட்டு்ளுடன 
கூடிய எண்ணற் கு்் உ்்விடங்ள பபௌத்த 
மதத்்தக ்காட்டிலும் சமண மதம் பசல்வகாககுடன 
வி்ளஙகிய்தப் ப்்சகாறறுகின்ன. 
பபகாதுமக்ளின மீது இம்மதங்ள ப்காண்டிருந்த 
பசல்வகாக்் அறிந்துப்காள்ள இயலவில்்ல 
என்காலும், வணி்ர்ளும் சகாதகாரண மக்ளும் 
சமணத் து்வி்ளுககுப் பகா்் ம்்வு்ளில் 
படுக்்்ள ஏறபடுத்திக ப்காடுத்துள்ளனர, 
்காணிக்் பசலுத்தினர எனபதற்கான சகானறு்ள 
உள்ளன. சங்ம் மருவிய ்காலத்தில் சமணர்ள 
தமிழ் இலககியத்திறகு அ்ளப்பரிய தச்வ 
பசய்துள்ளனர. 
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 5.8    களப்பிரர்களின் காலம் -  
சஙகம் �ருவிய காலம்

சங் ்காலத்திறகும், பல்லவர, பகாண்டியர 
்காலத்திறகும் இ்டப்பட்ட (ததகாரகாயமகா், பபகா.ஆ. 
300-600ககும்) ்காலதம, தமிழ் வரலகாறறில் 
்்ளப்பிரர ்காலம் என அறியப்படுகி்து. 
இவ்வி்டபவளியில் தபகாரககுணம் மிக் 
்்ளப்பிரர்ள எனதபகார தமிழ்த்்தக 
்்ப்பறறித், தமிழ்த்தின பகாரம்பரிய அரசு்்ளகான 
மூதவந்தர்்்ளயும் ததகாற்டித்ததகால் 
இக்காலமகானது ்்ளப்பிரர்ளின இ்டக்கால ஆட்சி 
எனறும், இருண்ட ்காலபமனறும் பதகாடக் ்கால 
வரலகாறறு ஆசிரியர்ள சித்தரித்தனர. ஒருதவ்்ள 
இவ்வி்டப்பட்ட ்காலத்தில்தகான முந்்தய தமிழ்ப் 
பண்பகாட்டின பல தனிககூறு ம்்ந்திருக்லகாம் 
எனறும் கூ்ப்படுகி்து. ஆனகாலும் இக்ருத்்த 
சரியகானது என ஏறபதிறகில்்ல.

ஆனகால் தமிழ்ப் பண்பகாட்டின பல சி்ந்த 
கூறு்ள இக்காலத்தில்தகான ததகானறியிருககி்து. 
இக்காலத்தில்தகான உனனதமகான தமிழ் 
இலககியமகான திருககு்ளும் அததகாடு 
ஏ்னய பதிபனன கீழ்க ்ணககு நூல்்ளும் 
இயற்ப்பட்டன. சிலப்பதி்காரம், மணிதம்்ல 
ஆகிய சி்ந்த ்காப்பியங்ளும் இக்காலத்்தச் 
சகாரந்த்வதய. இக்காலத்தில் அ்வதீ் 
மதங்்ளகான சமணமும் பபௌத்தமும் பபரும் 
பசல்வகாககுப் பபற்்மயகால், ்வதீ் தவதபுரகாண 
்ருத்துக்்்ளக ப்காண்டிருந்த அறிஞர்ள, ஆட்சி 
புரிகின் ்்ளப்பிரர்ள தீயவர்ள என் ்ருத்துத் 
ததகாற்த்்த உருவகாககியிருக்லகாம் எனத் 
பதரிகி்து. 

இக்கால ்ட்டம் பறறி அண்்மக ்காலத்தில் 
முன்வக்ப்பட்ட புதிய வி்ளக்த்தின படி 
இக்கால்ட்டம் ஒரு பபறும் மகாற்த்்த த்காககி 
இட்டுச் பசன் மகாறுதல் ்காலமகாகும். இந்த 
மகாறுதல்்ளின வி்்ளவகா்தவ, பபகா.ஆ. ஆ்காம் 
நூற்காண்டுககுப் பினனர வட தமிழ்த்தில் 
பல்லவரும், பதனதமிழ்த்தில் பகாண்டியரும் அரசு 
மறறும் சமூ்த்்த உருவகாக் வழி உருவகானது 
எனறு அண்்மக்கால வரலகாற்காய்வகா்ளர்ள 
கூறுகின்னர. பதகாடக்த்தில் இந்்காடு்ளின 
அரசர்ள சமண பபௌத்த மதங்்்ளதய 
ஆதரித்தனர. ஆனகால் அவர்ள படிப்படியகா் 
்சவ-்வணவ பகதி இயக்த்தகால் புத்துயிர 
பபற் தவத புரகாண மதங்ளின பசல்வகாககிறகு 
உள்ளகாயினர. ஆனகால் இம்மதங்ள பகதி இயக் 
அடியகார்ளின பவறுப்்பத் தூண்டும் வ்்யில் 
பபகாது மக்ளி்டதய சமண பபௌத்த மதங்ள 
பபரும் பசல்வகாககு பபறறுத் தி்ழ்ந்தன. 

I.   சரியான விக்டகயத் ந�ர்வு 
தசயக

1.  ் ரி்காலன  ம்னகாவகார
(அ) பசங்ண்ணன (ஆ) ்டுஙத்கா
(இ) இ்ளஞதசட் பசனனி (ஈ) அதியமகான

சிவ்ங்் மகாவட்டம் பூலகாஙகுறிச்சியில் 
்ண்டுபிடிக்ப்பட்ட ஐந்தகாம் நூற்காண்டின 
இ்டப்பகுதி்யச் தசரந்த ்ல்பவட்டு்ளில் 
ஒனறு தசந்தன, கூற்ன என் இரு 
அரசர்ளின பபயர்்்ளக குறிப்பிடுகி்து. 
அவர்ளின குடும்பம் வம்சகாவளி ஆகியன 
குறித்து எககுறிப்பும் ்காணப்படகாவிட்டகாலும் 
சில அறிஞர்ள அவர்்்ளக ்்ளப்பிர 
அரசர்ள எனக ்ருதுகின்னர. பபகா.ஆ. 
ஆ்காம் நூற்காண்டின மூன்காவது ்கால்பகுதி 
்காலத்தில் ் ்ளப்பிரர்ள ஆட்சி பகாண்டியர்்ளகால் 
முடிவுககுக ப்காண்டுவரப்பட்டதகா்த் பதரிகி்து.

     பா்டச் சுருககம்
�	தமி்ழ எழுதுவதற்கா் எழுத்துமு்் 

பயனபகாட்டில் இருந்த்ம, தமலும் ் ல்பவட்டு்ள, 
இலககியங்ள ஆகிய எழுத்து வடிவச் சகானறு்ள 
கி்டப்பதகால், பதன இந்தியகாவின வரலகாற்் 
பபகா.ஆ.மு மூன்காம் நூற்காண்டிலிருந்து 
பதளிவகா் அறிய முடிகி்து.

�	இரும்புக ்காலத்தில் த்ல்ம உரி்ம 
ப்காண்டவர்்ளகா் இருந்த தசர, தசகாழ, 
பகாண்டியர சங் ்காலத்தில் தவந்தர எனனும் 
பட்டப் பபயதரகாடு அரசர்்ளகாயினர.

�	ஆந்திரகா, ்ர்காட்கா, ம்காரகாஷ்டிரப் பகுதி்்்ள 
ஆட்சி பசய்த சகாதவகா்னர்ள மூதவந்தர்ளின 
சம்காலத்தவர.

�	பதனனிந்தியகாவில் பபௌத்தமும் சமணமும் 
வலுவகான நி்லயிலிருந்தன. ஆளும் 
வரக்த்தினரி்டதய தவதக ்ருத்துக்ள 
பசல்வகாககு பசலுத்தத் பதகாடஙகின.

�	இந்தியப் பபருங்டல் பகுதி்த்ளகாடும் 
தரகாமகானிய உல்த்ததகாடும் ்டல் சகார வணி்ம் 
வ்ளரந்தது. 

�	முனபிருந்த்தப் தபகாலதவ ்்ளப்பிரர 
்காலத்திலும் பண்பகாட்டு ்டவடிக்்்ள 
பதகாடரந்து ்்டபபற்து.

 பயிற்சி
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IV. விரிவொன விக்ட �ருக
1.  “சங் ்கால அரசியல் மு்்யகானது அரசு 

உருவகாக்ப்படுவதறகு முனபிருந்த த்ல்ம 
உரி்மதய ஆகும்”. இககூற்் ஆதரித்ததகா 
எதிரத்ததகா உனது ்காரணங்்்ள வழஙகு.

2.  மூதவந்தர அரசு்ளு்டய நிரவகா்க 
்ட்ட்மப்்ப விவரிக்வும்.

3.  ் ்ளப்பிரர எனதபகார யகார? அவர்ள குறித்து 
பூலகாஙகுறிச்சிக ்ல்பவட்டிலிருந்து அறிந்து 
ப்காளவபதனன?

4.  சங் ்காலம், சங் ்காலத்்தத் பதகாடரந்து 
உடனடியகா் வந்த ்காலத்்தச் தசரந்த 
வணி்ர்ள மறறும் பதகா்லதூர வணி்ம் பறறி 
வி்ளககு்.

தசயலபாடுகள்
1.  திருககு்ள முன்வககும் பல ்ருத்துக்ள 

குறித்து ஆழ்ந்து சிந்திக்வும்
2.  அருத்யுள்ள பழங்காலத் து்்மு் ்்ரத்திறகுச் 

பசனறு அஙகுள்ள இடிபகாடு்ள பறறிய, உளளூர 
மக்ளின நி்னவு்ள பறறிய விவரங்்்ளத் 
பதகாகுக்வும்.
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2.  கீழ்க்ண்டவறறில் எந்த இ்ண தவ்கானது?
(i) த்லயகாலங்கானம் - ப்டுஞபசழியன
(ii) பட்டினப்பகா்ல   - உருத்திரங்ண்ணனகார
(iii) ்்பகாகு - இலங்்
(iv) திருவஞசிக்்ளம் - தசகாழர
(அ) (i) (ஆ) (ii) (இ) (iii) (ஈ) (iv) 

3.   ரகா்சூய யகா்த்்த ்டத்தினகார
(அ) பபரு்றகிளளி
(ஆ) முதுகுடுமிப் பபருவழுதி
(இ) சிமு்கா
(ஈ) அதியமகான

4.  இகசவகாகு்ள  பகுதியில் வலி்ம 
பபறறிருந்தனர

(அ) ஆந்திரகா-்ர்காட்கா (ஆ) ஒடிசகா
(இ) தக்காணப் பகுதி  (ஈ) பனவகாசி 

5.  கீழ்க்காணும் கூறறு்்்ள வகாசித்து தவ்கான 
கூற்் பவளிக ப்காணர்

(i) ்்ளப்பிரர்ள ்சவத்்த ஆதரித்தனர 
(ii)  பல்லவ்ரயும் பகாண்டிய்ரயும் ்்ளப்பிரர 

ததகாற்டித்தனர
(iii)  இகசவகாகு்ள தவததவளவி்்்ள ஆதரித்தனர
(iv)  உப்பு வியகாபகாரி்ள உமணர 

என்்ழக்ப்பட்டனர
(அ) (i) மறறும் (ii)  (ஆ) (ii) மறறும் (iii) 
(இ) (i) மறறும் (iii) (ஈ) (iii) மறறும் (iv) 

II. குறுகிய விக்ட �ருக
1.  பண்டமகாறறு மு்்்ய வி்ளககு்.
2.  மது்ரக்காஞசியிலிருந்து நீ அறிவது எனன?
3.  ஆடுத்காட்பகாட்டுச் தசரலகாத்ன பறறி நீ அறிந்தது 

எனன?
III. சுருகக�ான விக்ட �ருக
1.  சங் ் காலத்தில் தமிழ் நிலத்தின ஐந்து தி்ண்ள.
2.  தசகாழ அரசர்ளில் த்ல சி்ந்தவன ்ரி்காலன.
3.  ப்ௌதமிபுத்திர சத்ரனியின சகாத்ன்ள.
4.  கிழகார - தவளிர இருவருககுமுள்ள தவறுபகாடு்ள.

ககலச்தசாறகள்
்காணயங்ள பறறிய  படிப்பு numismatic study of coins
ப்கா்ட: வள்ளன்ம munificence generosity
உறுதிப்படுத்து corroborate confirm
உயரந்த exalted dignified
அதி்காரச் சினனம் insignia emblem
இ்டப்படு ்காலம் interregnum the interval
இ்ண amalgamate combine, come together
ப்காண்டகாட்டம் commemoration celebration in honour of or in memory of

XI History_Lesson 5.indd   86 3/9/2020   7:09:53 PM



8 7

    அறிமுகம்
பேரரசர் அபசோகர் இறந்தத்தயும், அ்தன் 

விதைவோக ம�ௌரியப் பேரரசின் வீழ்ச்சிதயயும் 
ம்தோடர்நது வந்த நோன்கு நூறறோண்டுகளில் 
இநதியோவின் சில ேகுதிகள் ப�றகோசியோ, �த்திய 
ஆசியோதவச் பசர்ந்த இநப்தோ-கிபரககர், சோகர், 
குஷோணர் ஆகிபயோரின் ேதடமயடுப்புகளுககு 
உள்ைோயின. இவர்கள் அதனவருப� இநதியோவின் 
மேரும் ேகுதிகளில் ்தஙகளின் ஆட்சிகதை நிறுவினர். 
இது, இநதியச் சமூகத்திறகுள், ேண்ேோட்டு�ய�ோககம், 
அநநிய நோடுகளின் ேண்ேோடுகள், கதல வடிவஙகள் 
ஆகியவறதறத் ்தன்வயப்ேடுத்து்தல் ஆகிய 
மசயல்முதறகதை வலுப்ேடுத்தியது. ப�லும், இது 
விரிவோன வணிகத் ம்தோடர்புகள் மூலம் �த்தியத் 
்ததரககடல் ேகுதிகள், �த்திய ஆசியோ, சீனோ 
ஆகியவறபறோடு இநதியோதவ ஒருஙகிதணத்்தது.

 6.1    இந்தோ-கி்ேகக 
உறவுகளின் ததோடககம்

அமலகசோண்டர் வடப�றகு இநதியோவின் 
மீது ேதடமயடுத்து (மேோ.ஆ.மு. 327-325), 
ேஞசோப் ேகுதிதயக தகப்ேறறியதிலிருநது 
கிபரககர்களுடனோன இநதியத் ம்தோடர்பு ம்தோடஙகியது. 
அவர், ்தனது ேதடயுடன் ப�றகு பநோககி திரும்பிச் 
மசல்லத் ம்தோடஙகியபேோது, மவன்ற ேகுதிகதை 

�ோகோண ஆளுநர்களின் நிர்வோகத்தின் கீழ் விட்டுச் 
மசன்றோர். சநதிரகுப்்த ம�ௌரியரின் ம்தோடகககோலப் 
ேதடமயடுப்புகளில் ஒன்று, இந்த அயல்நோட்டு 
ேதடமயடுப்ேோைர்களுககு எதிரோன்தோகும்.

அமலகசோண்டரின் திறத�மிகக ்தைேதிகளுள் 
ஒருவரோன மசலியுகஸ் நிபகடர், மேோ.ஆ.மு. 
311 ககுப் பிறகு பிரிஜியோ (துருககி) ம்தோடஙகி சிநது 
நதி வதரயிலு�ோன ஒரு மிகப்மேரிய ேரப்பில் 
மவறறிகர�ோக ்தனது ஆட்சிதய நிறுவினோர். மேோ.ஆ.மு. 
305 வோககில், சநதிரகுப்்தர் மசலியுக தஸ எதிர்த்துப் 
பேோரிட்டு அவதரத் ப்தோறகடித்்தோர். இருப்பினும், 
இது அமலகசோண்டரின் ஏதனய ஆளுநர்களுககு 
ஏறேட்டத்தப் பேோன்ற மகோடூர�ோன ப்தோல்வி 
அல்ல. �ோறோக, சநதிரகுப்்தர் மசலியுகஸுடன் ஓர் 
அத�தி உடன்ேடிகதக மசய்துமகோண்டோர். சிநது 
வதரயிலும் ்தோன் மவறறி மகோண்டிருந்த நிலப்ேரப்தே 
ஒப்ேதடத்்த மசலியுகஸ், அ்தறகுப் ேதிலோக 500 பேோர் 
யோதனகதைப் மேறறுகமகோண்டோர். ப�லும் ஒரு 
திரு�ண ஒப்ேந்தம் ேறறிய குறிப்பும் கிதடககின்றது. 
கிபரககர்களுககும் ம�ௌரியப் பேரரசருககும் இதடபய 
அரச உறவுகதை ஏறேடுத்திகமகோள்வ்தறகும் அந்த 
உடன்ேடிகதக வழி மசய்்தது. ப�லும், கிபரகக நோட்டுத் 
தூ்தரோக ம�கஸ்்தனிஸ், ம�ௌரியரின் ்ததலநகரோன 
ேோடலிபுத்திரத்துககுக அனுப்ேப்ேட்டோர். இநதியோவிறகு 
வந்த மு்தல் அயல்நோட்டு தூதுவர் ம�கஸ்்தனிஸ் ஆவோர்.

த�ௌரியருககுப் பிந்தய அேசியல் 
அ்�ப்பும் சமூகமும்6

கறறல் ்�ோககஙகள்
�	இநதியோவில் கிபரககர்களின் ேண்ேோட்டுத் ்தோககத்த்த அறி்தல்
�	இநப்தோ-கிபரகக ஆட்சியோைர்கள், அவர்களின் ேஙகளிப்பு ஆகியன குறித்து அறி்தல்
�	�த்திய ஆசியோவிலிருநது சோகர், ேோர்த்தியப் ேஹலவர், குஷோணர் ஆகிபயோர் ப�றமகோண்ட 

ேதடமயடுப்புகள் குறித்து அறி்தல்
�	இநதியோ, �த்திய ஆசியோ இதடயிலோன ம்தோடர்பின் முககியத்துவத்த்தப் புரிநதுமகோள்ளு்தல்
�	கதல, இலககியத்தின் ்தோககத்த்தப் புரிநது மகோள்ளு்தல்
�	பரோம் நோட்டினுடனோன வணிகத்தின் வீச்சு மேோருைோ்தோரத்தின் மீ்தோன அ்தன் ்தோககம் 

ஆகியனவறதற அறி்தல்.

அலகு
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8 8 ம�ௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அ்�ப்பும் சமூகமும்

சநதிரகுப்்தரின் �கன் பிநதுசோரர், 
ப�றகோசியோவிலிருந்த கிபரகக அரசுகபைோடு 
ம்தோடர்நது நட்புறதவப் பேணினோர். எகிப்தின் 
இரண்டோவது ்தோலமி தூ்தர்கதை அனுப்பியது 
ேறறியும் சிரியோவின் ஆன்டிபயோகஸுடனோன 
பிநதுசோரரின் கடி்தப் பேோககுவரத்து குறித்தும் 
கிபரகக வரலோறறோசிரியர்கள் குறிப்பிட்டுள்ைனர். 
அபசோகரும் அப்த �ரபின்ேடி கிபரகக அரசுகளுடன் 
நட்புறவு மகோண்டிருந்தோர். அவரது ேோதறக 
கல்மவட்டு ஆதண (13) ஐநது யவன அரசர்கதைக 
குறிப்பிடுகிறது. அவர்கள் சிரியோவின் இரண்டோவது 
ஆன்டிபயோகஸ் திபயோஸ், எகிப்தின் இரண்டோவது 
்தோலமி பிலமடல்ேஸ், �ோசிபடோனியோவின் 
ஆன்டிபகோனஸ் மகோனடோஸ், தசரீனின் �கஸ், 
மகோரிநதின் அமலகசோண்டர் என்ே்தோக அதடயோைம் 
கோணப்ேட்டுள்ைனர். இது, கிபரககருடனோன 
அபசோகரின் ம்தோடர்புகள், ப�றகோசியோவுககு அப்ேோல் 
கிரீஸின் த�யப் ேகுதிவதர விரிவதடந்தத்தக 
குறிப்பிடுகிறது.

இநதியோ முழுவதும் கிபரககர்கதைக 
குறிப்பிடப் ேயன்ேடுத்்தப்ேட்ட யவன (அல்லது பயோன) 
என்ற மசோல்தல இப்பேோது ேோர்ப்பேோம். இச்மசோல், 
ேோரசீக ம�ோழியில் கிபரககர்கதைக குறிககும் 
‘யயுனோ‘ என்னும் மசோல்லிருநது மேறப்ேட்ட்தோகும். 
இநதியோவில் இச்மசோல்லோனது கலப்பின �ககள் 
உட்ேட கிபரககத்த்த பிறப்பிட�ோகக மகோண்ட 
அதனவதரயும் ப�லும் மேோனீசியர்கதைககூடக 
குறிப்ே்தறகு ேயன்ேடுத்்தப்ேடுகிறது.

இந்த முதறயோன தூதுவப் ேரி�ோறறமும் 
கடி்தப் பேோககுவரத்தும் கூடபவ ஆஃப்கோனிஸ்்தோன் 
வதரயிலோன ம�ௌரியப் பேரரசின் விரிவோககமும் 
இநதியோவிலிருநது ப�றபக எகிப்து வதரயில் 
முதறயோன வணிகம் நதடமேறுவ்தறகு 
உ்தவிபுரிந்தது. ்ததர வழி வணிக�ோனது, வட 
ப�றகு ஆஃப்கோனிஸ்்தோன் (ேோகட்ரியோ) வழியோக 
ப�றமகோள்ைப்ேட்டது; கூடபவ ஓரைவு ேோரசீக 
வதைகுடோ, மசஙகடல் வழிபய கடல்வழி வணிகமும் 
நதடமேறறது. ்தந்தம், ஆத� ஓடுகள், முத்துகள், அவுரி 
மு்தலிய சோயஙகள், விைோமிச்தச பவர்த் த்தலம் 
அல்லது மிச்தச (கஙதகப் ேகுதிதயச் பசர்ந்த ஒரு 
நறு�ணத் த்தலம்), ்தோளிசேத்திரி (ஒரு வோசதனப் 
மேோருைோகப் ேயன்ேடும் இலவஙகப்ேட்தட இதல) 
�றறும் அரிய �ரஙகள் உள்ளிட்ட ேல்வதகயோன 
ஆடம்ேரப் மேோருள்கள் இநதியோவிலிருநது ஏறறு�தி 
மசய்யப்ேட்டன.

கிபரககர்களின் ேண்ேோட்டுத் 
்தோககம், ேோடலிபுத்திரத்திலுள்ை நிதனவுச் 
சின்னஙகளிலிருநது ம்தரியவருகிறது. ப�லும் 
ம�ௌரியப் பேரரசின் விரிவோன நிர்வோக 

அத�ப்புகளுககுப், ேோரசீகர்கள், கிபரககர்கள் 
ஆகிபயோரின் நிர்வோக அத�ப்பு முதறகபை 
தூண்டுபகோலோக இருநதிருககும் என்று ேல 
வரலோறறோைர்கள் கருதுகின்றனர். இறுதியோக, 
ப�றகு இநதியோவில் இநப்தோ-கிபரகக அரசோட்சிகள் 
ப்தோன்றியத�, �ோறுேட்ட ேண்ேோட்டின் 
்தோககஙகதை வலுப்ேடுத்தியப்தோடு ஒரு பவறுேட்ட, 
்தனித்்தன்த� மகோண்ட கதலச்சிந்ததனப் 
பேோகதகயும் ப்தோறறுவித்்தது.
இந்தோ-கி்ேகக அேசரகள்

வடககு ஆஃப்கோனிஸ்்தோன் (ேோகட்ரியோ) 
ம்தோடஙகி சிரியோ வதரயிலும் விரிநதிருந்த மசலுசியப் 
பேரரசு, மேோ.ஆ.மு. 250ககுப் பிறகு வலுவிழநது 
சித்தயத் ம்தோடஙகியது. ேோகட்ரியோவின் ஆளுநர் 
டிபயோபடோடஸ், இரண்டோம் ஆன்டிபயோகதஸ 
எதிர்த்துக கிைர்ச்சி மசய்து, ேோகட்ரியோவின் சு்தநதிர 
அரசரோனோர். மேோ.ஆ.மு. 212இல் இருந்த ேோகடிரிய 
அரசர், யூதிமட�ஸ் ஒரு கிபரககரோவோர். மசலுசியப் 
பேரரசர் மூன்றோம் ஆன்டிபயோகஸோல் இவதர 
அடித�ப்ேடுத்்த முடியவில்தல. ப�லும், ப�றகில் 
்தனது ஆட்சிககு உட்ேட்டிருந்த ேகுதிகளில் 
கவனம் மசலுத்்த பவண்டிய்தோக இருந்த்தோல் 
ஆன்டிபயோகஸ், அவருடன் ஓர் உடன்ேடிகதகச் 
மசய்துமகோள்ை ஒப்புகமகோண்டோர். எனினும் 
மூன்றோம் ஆன்டிபயோகஸ், கோபூல் நதி வதரயிலும் 
வநது, சுேகபசனோ என்றறியப்ேட்ட பூர்விக இநதிய 
அரசதரத் ப்தோறகடிகக இயன்றது. இவவரசதனக 
குறித்து ப�லதிக விேரஙகள் ம்தரியவில்தல. இந்தப் 
ேகுதியிலிருந்த ஒரு சு்தநதிர�ோன அரசர் என்று 
குறிப்பிடப்ேட்டிருப்ேத்தக மகோண்டு அபசோகர் இறந்த 
பிறகு ம�ௌரியப் பேரரசின் த�யப்ேடுத்்தப்ேட்ட 
அதிகோரம் வலுவிழந்த்தன் ஓர் அதடயோை�ோக 
இத்தக மகோள்ைலோம்
தடமிட்ரியஸ்

யூதிமட�தஸத் ம்தோடர்நது அவரது �கன் 
(சு�ோர் மேோ.ஆ.மு. 200இல்) மடமிட்ரியஸ் 
ஆட்சிப்மேோறுப்புககு வந்தோர்; ப�லும், �றமறோரு 
மடமிட்ரியஸ், உத்ப்தச�ோக இரண்டோம் 
மடமிட்ரியஸ்்தோன் (சு�ோர் மேோ.ஆ.மு. 175), அறியப்ேட்ட 
மு்தல் இநப்தோ-கிபரகக அரசரோவோர். இநப்தோ-
கிபரகக அரசர்களின் பநர்த்திமிகக நோணயஙகபை 
அவர்களின் ஆட்சிதய பவறுேடுத்திக கோட்டுகிற 
அம்ச�ோகும். கிபரகக மவள்ளி நோணயஙகளின் 
ேோணியில் வடிககப்ேட்டிருந்த அதவ, ஒரு 
ேககத்தில் ஆட்சி மசய்து மகோண்டிருககும் அரசரின் 
உருவத்த்தயும், மேயதரயும் ்தோஙகி இருந்தன. 
இவவோறோக அந்த நோணயஙகள், ேல வதகயோன 
்ததலக கவசஙகபைோடு சித்திரிககப்ேட்டுள்ை, 
கூடபவ ்தனித்்த முக �றறும் உடல் கூறுகதையும் 
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மகோண்ட அரசர்களின் உருவத்த்த ந�ககுக 
கோட்டுகின்றன. இககோலகட்டத்த்தச் பசர்ந்த 
நோணயஙகள் மேரு�ைவில் பசகரிககப்ேட்டுள்ைன; 
இவறதறப் ேயன்ேடுத்தி அரச வம்சோவளிதய 
உறுதிப்ேடுத்துவது சோத்திய�ோயிறறு.

அககோலகட்ட இநதிய வரலோறறுக குறிப்புகள், 
அபயோத்தி (சோபக்தம்), அ்தனினும் கிழகபகயுள்ை 
�க்தம் ஆகிய ேகுதிகள் மீதும் யவனர்கள் 
ேதடமயடுத்து வந்தத்தக கூறுகின்றன. 
இருப்பினும், கிபரககர்கள் ்த�ககிதடயிலோன 
உட்பூசல்கைோல் குழப்ேத்திலிருந்த்தோகத் ம்தரிவ்தோல், 
இந்தப் ேகுதிகள் எத்தயும் அவர்கள் தகப்ேறறி 
்தஙகள் வசம் தவத்திருககவில்தல. �ோறோக, 
கதடசி ம�ௌரிய அரசனுககுப் பிறகு ஆட்சிதயக 
ேறித்துகமகோண்ட சுஙகப் பேரரசர் புஷயமித்ரனுககு 
நிலஙகதை விட்டுக மகோடுத்்தனர். மடமிட்ரியஸ் 
இநதியோபவோடு மகோண்டிருந்த ம்தோடர்புகதை 
நோணயச் சோன்றுகளும் நிரூபிககின்றன. அவர் 
மவளியிட்ட சதுர வடிவ இரும�ோழி நோணயஙகளில், 
முகப்புப் ேககத்தில் கிபரககத்திலும் பின் ேககத்தில் 
(வட ப�றகுப் ேோகிஸ்்தோனின் உள்ளூர் ம�ோழியோன) 
கபரோஷடியிலும் மேோறிககப்ேட்டுள்ைது.

சு�ோர் மேோ.ஆ.மு. 165 வோககில் ேோகட்ரியோ 
ேோர்த்தியர் �றறும் சோகர் வச�ோனது. இ்தன் 
பின்னர் �த்திய �றறும் ம்தறகு ஆஃப்கோனிஸ்்தோன் 
ேகுதிகள், வடப�றகு இநதியோ ஆகிய இடஙகளில் 
யவனர்களின் ஆட்சி ம்தோடர்ந்தது. இருப்பினும் 
ஆட்சி அதிகோரத்துககோன ப�ோ்தல்கள் கிபரககர் 
இதடபய நீடித்்த்தோல் குழப்ேம் ம்தோடர்ந்தது; ப�லும், 
முப்ேதுககும் அதிக�ோன அரசர்களின் மேயர்கதை 
அவர்கைது நோணயஙகளிலிருநது அதடயோைம் 
கோணமுடிகிறது. அவர்கள் அதனவருப� 
முழுவுரித� மேறற ஆட்சியோைர்கைோகச் 
சிறிய ேகுதிகதைச் சு்தநதிர�ோக ஆட்சி 
மசய்்தப்தோடு, ்தஙகளின் மசோந்த நோணயஙகதை 
மவளியிட்டிருப்ேதும் சோத்தியப�.
மினோணடர 

இநப்தோ-கிபரகக அரசர்களிபலபய 
நன்கறியப்ேட்டவரோன மினோண்டர் (சு�ோர் மேோ.ஆ.மு. 

165/145-130), நோட்டின் வட ப�றகில் ஒரு மேரிய 
ேகுதிதய ஆட்சி மசய்்த்தோகத் ம்தரிகிறது. அவரது 
நோணயஙகள், கோபூல், சிநது நதிகளின் 
ச�மவளிகளிலிருநது ப�றகு உத்திரப் பிரப்தசம் 
வதரயிலு�ோன விரிநது ேரந்த ேகுதிகளில் 
கண்மடடுககப்ேட்டுள்ைன; ப�லும் இது அவரது 
ஆட்சிப் ேரப்பு குறித்்த ஒரு நல்ல குறிப்தேத் ்தருகிறது. 
அவரது நோணயஙகளில் கோணப்ேடுவது பேோல் அவர் 
ஒரு �ோமேரும், வீரதீரம் மேோருநதிய 
ேதடமயடுப்ேோைரோகத் ம்தரியவில்தல 
என்றபேோதிலும் அவர் ேோஞசோலம் �துரோ 
அரசர்கபைோடு பசர்நது கஙதகப் ேகுதிதயச் 
சூதறயோடிய்தோகக கூறப்ேடுகிறது. அவதரக கலிஙக 
(ஒடிஷோ) அரசர் கோரபவலனோல் ்தடுத்து 
நிறுத்்தமுடியவில்தல என்று ஹதிகும்ேோ கல்மவட்டு 
கூறுகின்றது. ேோடலிபுத்திரத்த்த மினோண்டர் 
மவறறிகர�ோகத் ்தோககியபேோதிலும் ்தனது 
மவறறிதய நிதலப்ேடுத்திகமகோள்ைோ�ல் 
பின்வோஙகினோர். அவரது நோணயஙகளில் அவர் ஓர் 
”அரச”ரோக, இரட்சகரோக, மீட்ேரோக 
விவரிககப்ேட்டுள்ைோபர ்தவிர ஒரு �ோமேரும் மவறறி 
வீரனோக விவரிககப்ேடவில்தல.

மி லி ந ்த - ே ன் ஹ ோ 
(மிலிந்தவின் வினோககள்) 
எனும் மேௌத்்தப் 
பிரதியில்்தோன் மினோண்டர் 
ஒரு மேருத�ககுரிய 
்த த ல வ ர ோ க 
அறியப்ேடுகிறோர். அதில் 
ஆசிரியர் நோகபசனருடன் 
மேௌத்்தம் குறித்்த ஒரு 
பகள்வி-ேதில் விவோ்தத்தில் ஈடுேட்டுள்ைோர். அவர் 
ஒரு மேௌத்்தரோகி, மேௌத்்தத்த்த ஊககுவித்்த்தோக 
நம்ேப்ேடுகிறது.

இநப்தோ-கிபரகக அரசர்களில் நன்கு 
அறியப்ேட்ட �றமறோருவர் ஆன்டியோல்தசடஸ் 
அல்லது ஆன்டியோல்கிடோஸ் (சு�ோர் 110 ஆம் 
ஆண்டு) குறித்்த ்தகவல்கதை நோம் அறிவ்தறகு 
இவரது தூ்தர் ஹீலிபயோபடோரஸ் என்ேவபர 
கோரணம். இவர் ேோகேத்ர அரசரின் அரசதவககுத் 
தூ்தரோக அனுப்ேப்ேட்டோர். ஹீலிபயோபடோரஸ் 
அஙகு ஒரு தூதண நிறுவினோர். தூணின் 
்ததலப் ேகுதி கருட உருவத்த்த மகோண்டது. 
கருட-துவஜ என்று அதழககப்ேட்ட, தவணவக 
கடவுள் கிருஷணனுககு �ரியோத்த 
மசய்யும்வி்த�ோக இத்தூண் அத�ககப்ேட்டது. 
ஹீலிபயோபடோரஸ் தவணவரோக �ோறிய்தோய் 
ம்தரிகிறது. (�த்திய பிரப்தசம், விதிஷோவில் 
திறந்தமவளி த�்தோனத்தின் நடுபவ அந்தத் தூண் 
கோணப்ேடுகிறது).

மினோண்டர்

டெமிட்ரியஸ் II
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கிபரககருடனோன இநதியத் ம்தோடர்பு 
மவறும் இநப்தோ-கிபரகக அரசர்களுடனோனது 
�ட்டு�ல்ல. �ோறோக, துதணககண்டம் முழுவதும் 
கிபரககர் பிரேல�ோகி இருந்தனர். அவர்கைது 
இருப்பு குறித்்த ்தகவல்கள் துதணககண்டம் 
முழுவதும் ேதிவோகியுள்ைன. கிபரகக வணிகர்கள், 
�ோலுமிகள், �றறும் பிறர் இநதியோவுககுப் ேயணம் 
ப�றமகோண்டனர். அ்தனோல் கிபரககர்களுடனோன 
ம்தோடர்பு ம்தோடர்ந்தது.

 6.2   சோகர, போரத்தியர, குஷோணர
வடப�றகு இநதியோவிலிருந்த இநப்தோ-கிபரகக 

அரசுகள், சோகர் (சித்தியன்கள்), ேோர்த்தியர் (ேஹலவிகள்), 
குஷோணர் (சீனத்தில் யுயி-சி அல்லது யுயசி (yueh-
chi or yuezhi) இனககுழுககள்) என்றறியப்ேட்ட 
ேல்பவறு �த்திய ஆசிய நோபடோடி இனககுழுககைோல் 
அகறறப்ேட்டன. அவர்கள், கிபரககர்களின் 
ேழககத்த்தப் பின்ேறறி ்தஙகளின் மேயர்கதையும் 
ேட்டஙகதையும் (மேரும்ேோலும் ”அரசர்களின் 
அரசன்”) மகோண்ட நோணயஙகதைப் மேரு�ைவில் 
மவளியிட்டனர். இருந்தபேோதிலும் ந�து வரலோறறில் 
இது ஒரு குழப்ேம் மிகுந்த கோல�ோகும். இநதியோவுககு 
வநது ஆட்சி அத�த்்த ேல்பவறு இனககுழுககளின் 
அரச ேரம்ேதரயின் வம்சோவளிகதை கண்டறிவது 
ஒரு சவோலோன ேணியோகும்.

மு்தலில் எழுகின்ற பகள்வி யோம்தனில், 
நோபடோடிப் ேழஙகுடியினரோக இருந்தவர்கள் ஏன் 
எப்ேடி பேோர் மசய்ேவர்கைோக, தகப்ேறறுேவர்கைோக 
�ோறினோர்கள். �த்திய ஆசியோவில் நதடமேறற 
சிககலோன, அடுத்்தடுத்து நடந்த அரசியல் 
நிகழ்வுகள் �றறும் குடிமேயர்வுகளின் விதைவோக 
இப்ேழஙகுடியினரின் இநதிய வருதக நிகழ்ந்தது. 
�த்திய ஆசியோவின் கிழககுப் ேகுதியில், நோபடோடி 
இனத்்தவரின் சூதறயோடல்கதைத் ்தடுககவும், 
சூதறயோடல்களிலிருநது ்தஙகள் கிரோ�ஙகதையும் 
பவைோண்த�தயயும் கோத்துகமகோள்ைவும் 
சீனர்கள் மேருஞ சுவதரக கட்டினர். இ்தனோல் 
யுயி-சி எனும் ேழஙகுடி �ககள் ப�றகு பநோககித் 
்தள்ைப்ேட்டனர். அப்ேகுதியில் வசித்்த சோகர்கதைக 
கிழககு ஈரோனுககுத் ்தள்ளினர். அஙகு மசலுசியப் 
பேரரசின் வீழ்ச்சிதயத் ம்தோடர்நது ேோர்த்தியர் ஆட்சி 
அத�த்திருந்தனர். 
சோகரகள்

கிழககு ஈரோனிலிருநது ேோர்த்திய ஆட்சியோைர் 
மித்ரபடட்ஸோல் மவளிபய ்தள்ைப்ேட்ட சோகர்கள், 
பிறகு வடப�றகு இநதியோதவ பநோககித் திரும்பி, 
இறுதியில் சிநதுமவளிககும் மசௌரோஷடிரத்துககும் 
இதடப்ேட்ட ேகுதியில் குடிய�ர்ந்தனர். 
இநதியோவின் மு்தல் சோக ஆட்சியோைர் ம�ௌஸ் 

அல்லது ம�ோ/ம�ோகோ (ப்தோரோய�ோக, மேோ.ஆ.மு.80) 
ஆவோர். கோந்தோரத்த்தக தகப்ேறறிய அவர், 
இநப்தோ-கிபரகக அரசுகளுககிதடபய ஒரு பிைதவ 
ஏறேடுத்தினோர் என்றோலும் அவதரத் ம்தோடர்நது 
ஆட்சிககு வந்த அஸி்தோன் இநப்தோ-கிபரகக 
அரசோட்சிகளின் கதடசி மிச்சஙகதை இறுதியோக 
அழித்து, கிழகபக �துரோ வதரயிலும் சோகர்களின் 
ஆட்சிதய விரிவுேடுத்தினோர்.

இநதியோவில் சோகர்கள், இநது சமூகத்துககுள் 
இரண்டறக கலநதுவிட்டனர். இநதுப் மேயர்கதையும் 
�்த நம்பிகதககதையும் தககமகோள்ைத் ம்தோடஙகினர். 
அவர்கைது நோணயஙகளின் ஒரு ேககத்தில் இநதுக 
கடவுைர்களின் உருவம் மேோறிககப்ேட்டது. சோகர்கள் 
்தஙகளின் ஆட்சிப் ேகுதிகதை நிர்வகிகக சத்ரப்கதை 
�ோகோண ஆளுநர்கைோக நியமித்்தனர். சத்ரேோககள் 
ேலரும் ்தஙகளுககு �ஹோசத்ரேோககள் எனப் ேட்டம் 
சூடிகமகோண்டப்தோடு, நதடமுதறயில் சு்தநதிர 
ஆட்சியோைர்கைோயினர். 

புகழ்மேறற சோக சத்ரப்களில் ஒருவர்்தோன் 
ருத்ர்தோ�ன் (மேோ.ஆ. 130 மு்தல் 150). புகழ்மேறற 
ஜுனோகத் ேோதறக கல்மவட்டில் (குஜரோத்) அவரது 
மவறறிகள் பேோறறப்ேட்டுள்ைன. இககல்மவட்டின்ேடி, 
சோ்தவோகனர்கதையும் கூட அவர் பேோரில் 
ப்தோறகடித்துள்ைோர். இவர் கோலத்தில் சோகர்கள் 
இநதிய சமூகத்ப்தோடு இதணநது கலநதுவிடும் 
மசயல்முதறயோனது முழுத�யதடநது விட்டத்த 
இவரது மேயபர சுட்டிக கோட்டுகிறது.

ருத்ர்தோ�னின் ஜுனோகத் ேோதறக கல்மவட்டு
குஷோணர

கோபூதல மு்தலில் தகப்ேறறிய (சு�ோர் 
மேோ.ஆ. 43) ேோர்த்திய பகோண்படோமேர்மனஸ் 
என்ேவரோல் சோகர்கள் இட�ோறறம் மசய்யப்ேட்டனர். 
கோபூல் ேள்ைத்்தோகதகக குஷோணரிடம் அவர் 
இழந்தோர் என்றோலும் இநதியோவில் சோகர்கதை 
எதிர்த்து அதிக மவறறி மேறறது அவர்்தோன். அவரது 
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ஆட்சி குறித்்த ேதிவுகள் மேஷோவர் �ோவட்டத்தில் 
கண்டுபிடிககப்ேட்டுள்ைன. ேோர்த்தியருககு எதிரோக 
்தஙகளுககு உ்தவு�ோறு சோகர்கள், குஷோணர்கதை 
(யுயி-சி) அணுகினர். ஆப்கோனிஸ்்தோதன 
மவன்றடககிய மு்தல் குஷோண அரசர், குஜிலோ 
கோட்பிமசஸ் ஆவோர். அவதரத் ம்தோடர்நது 
வந்தவர் வி�ோ கோட்பிமசஸ். இவவிரு அரசர்களும் 
குஷோன ஆட்சிப் ேகுதிதயக கோந்தோரத்துககும் 
ேஞசோபுககும் கிழகபக �துரோ வதரயில் கஙதக 
யமுதன நதிகளுககு இதடப்ேட்ட ேகுதிககும் 
விரிவுேடுத்தினர்
கனிஷகர

குஷோண அரசர்களில் நன்கு அறியப்ேட்டவர் 
கனிஷகர் ஆவோர். மேோ.ஆ. 78 ம்தோடஙகி மேோ.ஆ. 
101 அல்லது 102 வதரயிலும் ஆட்சி புரிந்த்தோகக 
கரு்தப்ேடுகிறது. இநதிய நோள்கோட்டியில் 
சக சகோப்்தத்தின் ம்தோடகக�ோக மேோ.ஆ. 78 
மகோள்ைப்ேட்டுள்ைது. இருப்பினும் கனிஷகரின் 
கோலம் ேறறி வரலோறறோைர்கள் �ோறுேடுவப்தோடு 
அவரது ஆட்சி, மேோ.ஆ. 78ககும் மேோ.ஆ. 144ககும் 
இதடயில் எப்பேோப்தோ ம்தோடஙகிய்தோகக 
கூறப்ேடுகிறது. ஆர்வமிகக ஒரு மேௌத்்த 
ஆ்தரவோைரோன கனிஷகர், நோன்கோம் மேௌத்்த 
�கோசஙகத்த்த கூட்டிய புரவலர் ஆவோர். (மூன்றோம் 
�கோசஙகம் அபசோகரின் ஆட்சி கோலத்தில் 

ேோடலிபுத்திரத்தில் நடந்தது.) இககோலத்தில் 
�ஹோயோன மேௌத்்தம் ப�லோதிககம் மசலுத்தும் 
பிரிவோகியிருந்தது. மேௌத்்தத்த்தப் பேோதிப்ே்தறகோகச் 
சீனோவுககு அனுப்ேப்ேட்ட �்தப் ேரப்புநர்கதைக 
கனிஷகர் ஆ்தரித்்தோர்.

கனிஷகர் கனிஷகர் நோணயம்

குஷோணரின் நோணயஙகள் உயர்ந்த 
்தரமுள்ைதவ என்ேப்தோடு பரோ�ோனிய 
நோணயஙகளின் எதடத் ்தரஙகளுககு ஒத்திருந்தன.
அதவ குஷோண ஆட்சியோைர்கதை “அரசர்களின் 
அரசர்”, “ஸீசர்”, “அகிலத்த்த ஆள்ேவன்” என்ேன 
பேோன்ற பிற ேட்டப் மேயர்கைோல் குறிப்பிடுகின்றன. 
அப்த பநரம், இந்த நோணயஙகளில் அரசர்களின் 
உண்த�யோன மேயர்கள் அதிக�ோக இடம் 
மேறவில்தல. எனபவ குஷோண அரசர்கள் குறித்து 
ந�ககுக கிதடத்துள்ை ்தகவல்கள் மிகவும் 
உறுதியறறவனவோக உள்ைன. கனிஷகரின் 
நோணயஙகளும் கூடபவ �துரோ அருபக கோணப்ேடும் 
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அவரது சிதலயும் அவர் �த்திய ஆசியோதவப் 
பிறப்பிட�ோகக மகோண்டவர் என்ே்தறகுச் சோன்று 
கூறும் வி்தத்தில், வோர் பூட்டிய அஙகி, நீண்ட ப�லஙகி, 
கோலணிகளும் அணிந்தவரோகக கோணப்ேடுகிறோர்.

சீனோவும் ேோகிஸ்்தோனும் இதணநது 
ப�றமகோண்ட, 1979ஆம் ஆண்டு நிதறவு 
மேறற, கோரபகோரம் மநடுஞசோதலத் திட்டம், 
ம்தோல்லியலோைர்களுககும் வரலோறறோைர்களுககும் 
மேரும் ேலன்கதை அளித்துள்ைது. ஹுஸ்னோ 
ேோதறக கல்மவட்டு மு்தல் இரண்டு கோட்பிமசசுகள் 
குறித்து குறிப்பிடுவதுடன், குஷோண ப்தவபுத்ர 
(கடவுள் �கன்), �ஹோரோஜோ என்று கனிஷகர் 
குறித்தும் சுட்டப்ேடுகிறது. கனிஷகரின் பேரரசு 
�த்திய ஆசியோ மு்தல் கிழககு இநதியோ வதர ேரவி, 
விரிநதிருந்தத்த இந்தக கல்மவட்டு உறுதிமசய்கிறது. 
அவர், �க்தத்த்தயும் கோஷமீதரயும் கூடபவ 
சின்கியோஙகிலுள்ை பகோடதனயும் தகப்ேறறிய்தோக 
மேௌத்்த சோன்றுகள் ேதிவுமசய்துள்ைன.

கோரபகோரம் மநடுஞசோதல மநடுகிலும் 
கண்மடடுககப்ேட்ட கதலப் மேோருள்கள், 
மேௌத்்தத்த்தப் ேரப்புகிற ்தஙகளின் 
ேணிககோகப் மேௌத்்தத் துறவிகள் சீனோவுககுச் 
மசன்றது இச்சோதலயில்்தோன் என்ேத்தயும் 
உறுதிப்ேடுத்துகிறது. மேௌத்்த �்தத் துறவிகதைப் 
பின்ேறறி வணிகர்களும் இச்சோதல வழியோகச் 
மசன்றுள்ைனர். இ்தனோல், சீனோவிலிருநது 
ேட்டு, ப�றகோசிய நோடுகளிலிருநது குதிதரகள் 
ஆகியனவறதற இநதியோ இறககு�தி மசய்ய 
இச்சோதல ஒரு முககிய வணிக வழியோக �ோறியது. 
ப�றகு நோடுகளின் வணிகர்கள் �த்திய ஆசியோவுககு 
அப்ேோல் ப�லும் கிழகபக மசல்ல விரும்ேவில்தல. 
இநதிய வணிகர்கள், இந்த வோய்ப்தேப் ேயன்ேடுத்தி 
�த்திய ஆசியோவின் ேல்பவறு நகரஙகளில் 
்தஙகதை நிறுவிகமகோண்டு, சீனோவுககும் 
பரோ�ோனியப் பேரரசுககும் இதடபயயோன ஆடம்ேரப் 
மேோருள் வணிகத்தில் இதடத்்தரகர் ஆவ்தறகோன 
வோய்ப்தேப் ேயன்ேடுத்திகமகோண்டனர்.

மேரும்ேோலும் ‘ஷக’ என்று முடிகிற மேயர்கதைக 
மகோண்ட (இவர்களுள் ஹுவிஷகோ, வசிஷகோ, 
கூடபவ பிநத்தய கனிஷகர்களும் ஒரு வோசுப்தவர் 
உள்ளிட்ட) குஷோண அரசர்கள் குதறந்தது 
ஒரு நூறறோண்டுககு ப�லோக ஆட்சி மசய்்தனர் 
என்றோலும் அவர்கள் குறித்து அதிகம் ம்தரியவில்தல. 
பேரரசு, சித்தயத் ம்தோடஙகியது என்ேது 
ம்தளிவு என்ேப்தோடு சத்ரப்கள் (�ோகோணஙகதை 
ஆள்வ்தறகு சத்ரப்கதை நியமிககும் வழககத்த்தக 
குஷோணரும் ம்தோடர்ந்தனர்), ேல்பவறு �ோகோணத் 
்ததலநகரஙகளில் ்தஙகதைச் சு்தநதிர�ோன 
ஆட்சியோைர்கைோக அத�த்துகமகோள்ை முடிந்தது. 

க்லயும் இலககியமும்
குஷோணர் கோலத்தில் 

நிலவிய மேரு�ைவிலோன 
ே த ட ப் ே ோ ற ற லி ன் 
கோரண�ோகக கதலயும் 
இ ல க கி ய மு ம் 
மசழித்திருந்தன. அரசர்கள் 
நல்கிய ஆ்தரவும் இ்தறகு 
ஓரைவிறகுக கோரண�ோகும். 
�ஹோயோன மேைத்்த �்த 
வைர்ச்சி பேோன்றதவ 
பிற கோரணஙகைோகும். 
�ஹோயோன மேௌத்்த 
�்தம் புத்்ததர �னி்த 
வடிவில் சித்்தரிப்ேத்த 
அனு�தித்்தது. சிதல 
வடிப்புக கதலயில் கிபரகக 
்தோககத்தின் கோரண�ோக இநதிய-கிபரககக 
கூறுகள் ஒன்றிதணநது புதிய முதற 
உருவோனது. அது மேோதுவோகக கோந்தோரக 
கதல என்றதழககப்ேடுகிறது. இது இநப்தோ-
கிபரகக ேோணியிலோன சிறேஙகளும் கதலயும் 
ப்தோன்றுவ்தறகு வழிவகுத்்தது. குறிப்ேோக, 
்தட்சசீலத்திலும் வட-ப�றகுப் ேகுதிகளிலும் 
மசதுககப்ேட்ட புத்்தரின் சிதலகள், கிபரகக �ரேோல் 
ஊககம் மேறறு, கண்ணிய�ோன ஆதடகளில், ப்தவ 
தூ்தர்கைோலும் இதலகைோலும் சூழப்ேட்டுள்ை்தோக 
அவதரக கோட்டுகின்றன. எனினும், �துரோ அருபக 
மசம்�ணறகல்லில் நுட்ே�ோக மசதுககப்ேட்டுள்ை ேல 
சிறேஙகதையும் குறிப்பிட்பட ஆகபவண்டும்.

அஜந்தோ குதககள் மு்தல் மும்தேயில் கன்பஹரி 
குதககள் வதர மேௌத்்தர்கள் ப�றகிநதியோவிலுள்ை 
குன்றுகளில் ேோதறகதைக குதடநது 
குதககதை அத�த்்தனர். விகோரஙகதையும் 

கோந்தோரச் சிறேம்

கோநதோேக  க்ல  :  ேண்ேோட்டுத் ்தோககஙகள் 
சஙகமிககுமிடத்தில் அத�நதுள்ை கோந்தோரம் 
கிபரகக �றறும் பரோ�ோனியப் ேண்ேோடுகளின் 
மசல்வோககுககும் உட்ேட்டது. மேோ.ஆ. 
மு்தல் நூறறோண்டில் கோந்தோரக கதல 
வடிவஙகள் வைர்ச்சியதடந்தன. குஷோணப் 
பேரரசுக கோலத்தில், பரோமுடனோன அ்தன் 
ம்தோடர்புகளினோல் பரோ�ோனியக கதல 
நுட்ேஙகள் இநதியக கதல நுட்ேஙகபைோடு 
கலநது, வட ப�றகு இநதியோ முழுவதும் 
பின்ேறறப்ேட்டன. ஆன்� நிதலயில் - கண்கள் 
ேோதி மூடிய நிதலயில் - தியோனத்திலிருககிற 
புத்்ததரச் சித்்தரித்்த்தறகோகக கோந்தோரக கதல 
புகழ்மேறறது.
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9 3ம�ௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அ்�ப்பும் சமூகமும்

தசத்தியஙகதையும் மகோண்டிருந்த அதவ மேௌத்்த 
�்த த�யஙகைோக மசயல்ேட்டன. இவவோறோன 
குதககள் �ஹோயோன �ரபின் ஒரு ேகுதியோக இந்தக 
குதககளில் புத்்தரின் மேரிய அைவு சிதலகள் 
மசதுககப்ேட்டன. ப�லும் பிநத்தய நூறறோண்டுகளில் 
அதவ, அஜந்தோ குதககளில் கோணப்ேடுவத்தப் 
பேோல அசோ்தோரண அழகுள்ை சுவர்ச் சித்திரஙகைோல் 
ப�லும் ஒப்ேதன மசய்யப்ேட்டன.

மேௌத்்த ஆசோன் நோகோர்ஜுனர், மேௌத்்தத் 
்தத்துவஞோனிகள் அஸ்வபகோஷர், ேோர்ஸ்வர், 
வசுமித்திரர், பேோன்பறோரின் புரவலரோகப் பேரரசர் 
கனிஷகர் திகழ்ந்தோர். அஸ்வபகோஷர், அவரது 
புத்்தசரி்தம் நூலுககோகப் புகழ்மேறறவர் என்ேப்தோடு 
ஒன்ேது கோட்சிகளில் அத�ந்த சரிபுத்ரப்ரகரண 
என்ற மு்தல் ச�ஸ்கிரு்த நோடகத்தின் ஆசிரியர் 
என்ே்தறகோகவும் பேோறறப்ேடுகிறோர். �ோமேரும் 
நோடகோசிரியர் ேோசன், மேரும்ேோலும் இந்தக கோலத்த்தச் 
பசர்ந்தவரோவோர். ேோசன் எழுதிய நோடகஙகள் 
மசன்ற நூறறோண்டில்்தோன் �று கண்டுபிடிப்பு 
மசய்யப்ேட்டன என்ேதும் குறிப்பிடத்்தககது. இநது 
�்த நூல்களில் �னுஸ்மிருதி, வோத்சயோயனரின் 
கோ�சூத்ரம், மகௌடில்யரின் அர்த்்தசோஸ்திரம் ஆகிய 
நூல்கள் இப்த மேோ.ஆ. 2ஆம் நூறறோண்டில்்தோன் 
இறுதிவடிவம் மேறறன என்ேத்தயும் அறிகிபறோம். 

 6.3   தமிழக அேசோட்சிகள்
நோட்டின் வட 

ேகுதியில் நிகழ்நதுவந்த 
அரசியல் �ோறு்தல்கைோல் 
ம ்த ன் னி ந தி ய ோ 
ே ோ தி க க ப் ே ட ோ � ல் 
இருந்தது. மேோ.ஆ. 
மு்தல் நூறறோண்டு 
வோககில், நவீன ஆநதிரப் 
பிரப்தசம், ம்தலஙகோனோ 
ஆகிய �ோநிலஙகதை 
உள்ைடககிய ்தககோணப் 
ேகுதியில் சோ்தவோகன ஆட்சி நிறுவப்ேட்டது. 
எனினும் இது, ம�ௌரியர்களின் த�யப்ேடுத்்தப்ேட்ட 
பேரரதசப் பேோல இருககவில்தல. அப்தோடு 
சோ்தவோகனர்களின் �ோகோண ஆட்சியோைர்கள் 
கணிச�ோன அைவுககுத் ்தன்னோட்சி உரித� 
மேறறிருநதினர்.

வடகபக பேரரசுகள் விரிநது ேரந்த பேரரசுகள் 
்ததழத்ப்தோஙகிய்தறகு �ோறோக, ்தமிழ்ப் ேகுதியின் 
அரசியல் நிலப்ேரப்பு சிறு சிறறரசுகைோகத் 
துண்டுேட்டிருந்தது. ்தமிழ்ப் ேகுதி, �துதரதயத் 
்தஙகளின் ்ததலநகரோகக மகோண்டு ேோண்டியர், 
உதறயூதரத் (்தறபேோத்தய திருச்சியின் ஒருபுற 

சோ்தவோகன அரசர் 
மகௌ்தமிபுத்ர ச்தகர்னி

நகர்) ்தஙகளின் ்ததலநகரோகக மகோண்டு பசோழர், 
வஞசியிலிருநது (நவீன கோல கரூர் நகரம்) பசரர் 
என மூபவந்தர்கைோல் ஆைப்ேட்டது. மேோ.ஆ.மு. 
3ஆம் நூறறோண்டிபலபய ம�ௌரிய அரசர்கள் ்தமிழ் 
மூபவந்தர்கதை அறிநதிருந்தனர் என்ேது நோ�றிந்தப்த. 
ப�லும் அபசோகரின் இரண்டோவது ேோதறக 
கல்மவட்டோதண அவர்கதைத் ்தனது பேரரசின் 
எல்தலயிலிருந்த அரசுகள் என்று குறிப்பிடுகிறது. 
ப�லும், அவறறுடன் சிறிய ேகுதிகதை ஆட்சி மசய்்த ேல 
பேோர்ப் பிரபுககளும் சிறறரசர்களும் (இவர்கள் பவளிர் 
எனக குறிப்பிடப்ேடுபவோர்) இருந்தனர்.

மேோ.ஆ.மு. மூன்றோம் நூறறோண்டு ம்தோடஙகி 
மேோ.ஆ. மூன்றோம் நூறறோண்டு வதரயிலோன 
கோலப் ேகுதிதயச் பசர்ந்த, சஙக இலககியம் 
என்று அறியப்ேடுகிற ்தமிழ் இலககியஙகளின் 
ம்தோகுப்பிலிருநது ்தமிழ்ப் ேகுதி குறித்்த விரிவோன 
்தகவல்கதை மேறமுடிகிறது. இவறறுடன் ஓரைவு 
பிறகோலத்தில் இயறறப்ேட்ட சிலப்ேதிகோரம், 
�ணிப�கதல ஆகிய கோப்பியஙகதையும் 
பசர்த்துகமகோள்ைலோம். ்தமிழ்ப் ேகுதியுடன் 
ப�றமகோள்ைப்ேட்ட மிக மேரு�ைவிலோன வணிகம் 
பரோ�ோனிய, கிபரகக வரலோறறோைர்களிடத்திலும் 
புவியியலோைர்களிடத்திலும் ஒரு மேரும் ஆர்வத்த்தத் 
தூண்டியது; ப�லும் அவர்களின் விவரஙகள், ்தமிழ் 
சோன்றுகளில் விடுேட்டுள்ை, குறிப்ேோக வணிகம் 
ம்தோடர்ேோன ்தகவல்கதை நிதறவு மசய்வ்தோக 
அத�கிறது. மேோ.ஆ. மு்தல் நூறறோண்தடச் பசர்ந்த 
ஒரு கிபரகக வரலோறறு ஆவண�ோக ”எரித்ரியக 
கடலின் மேரிப்ைஸ்” (Periplus of the Erythrean Sea) 
(Periplus Maris Erythreai) இநதியக கடறகதரயிலிருந்த 
துதறமுகஙகள், அஙகு நிகழ்ந்த வணிகம் ஆகிய 
்தகவல்கதை வழஙகும் மிகவும் நம்ேகத்்தன்த� 
மகோண்ட சோன்றோகும். ம்தோல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் 
இந்தச் சோன்றுகள் அதனத்திலிருநதும் மேறப்ேட்ட 
்தகவல்கதை உறுதிமசய்கின்றன.
பன்னோட்டு வணிகத்தின் வ்ேய்றகள்

மேோது ஆண்டின் ம்தோடகக வோககில் இரண்டு 
முககிய�ோன வைர்ச்சிகள், ஐபரோப்ேோவுககும் 
இ ந தி ய ோ வு க கு � ோன  வ ணி க த் தின் 
வதரயதறகதை �ோறறியத�த்்தது. மேோ.ஆ.மு. 
கதடசி நூறறோண்டின் முடிவில், கிபரகக 
அரசுகதை அகறறிவிடடு �த்திய ்ததரக கடல் 
உலகின் வல்லரசோக பரோம் ப�மலழுந்தது. ப�லும் 
பரோ�ோனியக குடியரசு, மேோ.ஆ.மு. 27இல் பேரரசர் 
அகஸ்டஸின் கீழ் ஒரு பேரரசு ஆயிறறு. அபநக�ோக, 
ஐபரோப்ேோவிலும் வட ஆப்பிரிககோவிலும் மேறற 
மவறறிகள் மூலம் குவித்திருந்த மிகப் மேரும் 
மசல்வஙகதைத் ்தனது கட்டுப்ேோட்டில் தவத்திருந்த 
பரோம்்தோன் உலகிபலபய ஆகப் மேரியதும் 
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மசல்வச் மசழிப்பு மிககது�ோன நகர�ோகும். 
பரோமின் மசல்வச் மசழிப்பு, இநதியோதவச் பசர்ந்த 
ேல்பவறு மேோருள்களின், குறிப்ேோக ்தமிழ் நோட்டின் 
நறு�ணப் மேோருள்கள் �றறும் துணி வதககளின், 
ப்ததவதய அஙகு மேரு�ைவிறகு அதிகரித்து ஒரு 
மேரும் வணிக விரிவோககத்த்த ஏறேடுத்தியது.

மேோ.ஆ. மு்தல் நூறறோண்டில், எகிப்தியக 
கடபலோடி ஹிப்ேோலஸ் என்ேவர் அரபிக 
கடலில் வீசும் ேருவககோறறுகளின் கோலமுதற 
இயல்புகதைக கண்டறிந்தோர். இது இரண்டோவது 
வைர்ச்சியோகும். அது வதர, இநதியோவுககும் �த்திய 
்ததரக கடலுககும் இதடயிலோன கடல் வணிகம், 
அரபியர்களின் கட்டுப்ேோட்டில் இருந்தது. ப�லும், 
பரோ�ோபுரிககு மேரு�ைவில் ஏறறு�தி மசய்யப்ேட்ட 
இலவஙகப்ேட்தட பேோன்ற மேோருள்களின் உறேத்தி 
த�யஙகள் ம்தன்னிநதியோவில் எஙகிருந்தன 
என்ேத்தப் ேறறிய அறிதவ அரபியர்கபை 
ஏகபேோக�ோக மகோண்டிருந்தனர். ஆனோல் பநரடி 
கடல் வழி குறித்்த ்தகவல் அதனவருககும் ம்தரிந்த 
மசய்தியோக ஆன பேோது, பரோ�ோனியக கப்ேல்கள் 
இநதியோவின் ப�றகுக கடறகதரககு பநரடியோகப் 
ேயணிககத் ம்தோடஙகின. இ்தனோல் அவர்கள், 
கடறமகோள்தையர்களின் ேயம் நிதறந்த, ேயண 
வழிகதைத் ்தவிர்கக முடிந்தது. ப�லும் ்ததர 
வழித் ்தடமும் முறறிலு�ோகத் ்தவிர்ககப்ேட்டது. 
ஏமனனில், ்ததர வழித் ்தடத்தில் வணிகர்கள், 
இரோனில் ேோர்த்தியரின் ்தோககு்தலுககுள்ைோகும் 
வோய்ப்பு இருந்தது. அதிகரித்்த வண்ணமிருந்த 
பரோ�ோனியரின் ப்ததவகளும், இநதியோவிறகோன 
பநரடி கடல் வழி திறப்பும் இதணந்ததின் இறுதி 
விதைவோக இநதியோவிறகு வரும் கப்ேல்களின் 
எண்ணிகதக குறிப்பிடத்்தகுந்த அைவுககு 
உயர்ந்தது. ஆண்மடோன்றுககு இருேது கப்ேல்கள் 
என்ேதிலிருநது ஏறககுதறய அன்றோடம் ஒரு கப்ேல் 
என்ே்தோக அதிகரித்்தது.

 6.4    தமிழகத்துககும் ்ேோமுககும் 
இ்டயிலோன வணிகம்

பரோம் ஒரு குடியரசோக இருந்தபேோப்த 
பரோமுககும் ்தமிழ் நோட்டுககும் இதடயிலோன வணிகம் 

மசழித்திருந்தது. அககோலத்த்தச் பசர்ந்த பரோ�ோனிய 
நோணயஙகளும் கதலப் மேோருள்களும், ”இநப்தோ-
பரோ�ோனிய வணிக நிதலயம்” என்று கூறப்ேட்டுவந்த, 
புதுச்பசரிககு அருபகயுள்ை அரிககப�ட்டில் 
அகழ்நம்தடுககப்ேட்டுள்ைன. மேோது ஆண்டு மு்தல் 
நூறறோண்டுககு முன்னர் பரோ�ோனியக கப்ேல்கள், 
இநதியோவின் ப�றகுக கதரதயத் ்தோண்டிக கு�ரி 
முதனதயச் சுறறிகமகோண்டு ேயணப்ேட 
முயலவில்தல. எனபவ, ப�றகுக கதரயிலிருந்த 
துதறமுகஙகபை இவவணிகத்தில் ஈடுேட்ட 
முககிய�ோன துதறமுகஙகைோக இருந்தன. ப�றகுக 
கதரயிலிருநது, பரோ�ோனிய வணிகர்கள் நிலவழிபய 
ேோலககோடு கணவோதயக கடநது கிழகபகயுள்ை 
உறேத்தி த�யஙகளுககு வந்தனர். மகோடு�ணல் 
(ஈபரோடு), ேடியூர் (திருப்பூர்), வோணியம்ேோடி (பவலூர்) 
ஆகிய இடஙகளில் பரோம் நோட்டில் அதிக ப்ததவயில் 
இருந்த ஒரு நவரத்தினக கல்லோன பகோப�்தகம் 
கிதடககிற சுரஙகஙகளிருந்தன. ப�லும், ஈபரோடு 
அருபகயுள்ை மசன்னி�தலயில், உறேத்தி 
மசய்யப்ேட்ட இரும்பும் எஃகும் பரோ�ோபுரிககு ஏறறு�தி 
மசய்யப்ேட்டன. (உருககோதல �றறும் உருககு 
எச்சஙகள் இஙபக அகழ்வோய்வில் 
கண்மடடுககப்ேட்டுள்ைன.) இ்தனோல்்தோன் முறேட்ட 
கோலத்திய பரோ�ோனிய நோணயஙகள், பகோயம்புத்தூர், 
ஈபரோடு, பசலம், கரூர் �ோவட்டஙகளில் அதிக அைவில் 
கிதடப்ேத்தக கோண்கிபறோம்.

மேோ.ஆ. மு்தல் 
நூறறோண்டின் முடிவில், 
பரோ�ோனியக கப்ேல்கள் 
்தமிழகத்தின் பகோர�ண்டல் 
[பசோழ �ண்டலம் என்ே்தன் 
திரிபு] எனப்ேடும் கிழககுக 
க ட ற க த ர யி லு ள் ை 
துதறமுகஙகளுககுப் ேயணிககத் ம்தோடஙகின. 
ப�லும் இந்தத் துதறமுகஙகளில் ேலவும் 
மேரிப்பிைஸ் நூலில் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ைன. 
ப�றகுக கடறகதரயில் அத�நதிருந்த முககியத் 
துதறமுகஙகள் நவுரோ (கண்ணனூர்), ம்தோண்டி 
(மேோன்னோனி) ஆகியனவோகும். இதவ பசர 
�ன்னர்கைோல் ஆைப்ேட்ட ்தமிழ் நிலப்ேரப்பின் வடககு 
எல்தலயில் அத�நதிருந்த்தோகச் மசோல்லப்ேட்டது. 
முசிறி அல்லது முசிரிஸ் என்ேது ப�லும் ம்தறபக 
அத�நதிருந்த ஒரு முககியத் துதறமுக�ோகும். இது, 
ேோரம்ேரிய�ோகக மகோடுஙகளூர் என்று அதடயோைம் 
கோணப்ேட்டுள்ைது. அண்த�யில் முசிறியில் 
ப�றமகோள்ைப்ேட்ட அகழ்வோய்வு, இத்துதறமுகம், 
ஒரு சில கிபலோமீட்டர்கள் தூரத்தில் உள்ை ேட்டணம் 
என்னும் ஊரில் இருநதிருகக பவண்டும் என்று 
கூறுகிறது. அபநக�ோக ப�றகுக கடறகதரயில் 
இருந்த துதறமுகஙகளில் மிகவும் ேரேரப்ேோன 

பரோ� வணிகக கப்ேல்
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வணிக த�யம் முசிறியோகும். முசிறிதயச் பசர்ந்த 
ஒரு வணிகருககும் அமலகசோண்ட்ரியோதவச் 
பசர்ந்த ஒரு வணிகருககும் இதடயிலோன வணிக 
ஒப்ேந்தம் அண்த�யில் கண்டுபிடிககப்ேட்டது. 
பகோதரப்புல் ்தோளில் எழு்தப்ேட்ட அந்த ஒப்ேந்தம், 
்தனி வணிகர்கைோலும்கூடப் மேரு�ைவிலோன 
சரககுகள் கப்ேலில் மகோண்டு மசல்லப்ேட்டத்தச் 
சுட்டிககோட்டுகிறது. சஙகப் ேோடல்களின்ேடி முசிறி 
நகரம் இரண்டு வணிகச் சுறறுகளின் த�ய�ோக 
இருநதுள்ைது. நோட்டின் உள்ேகுதிகளிலிருநது 
அரிசிதய ஏறறிவந்த ேடகுகள், திரும்பிச் மசல்தகயில் 
மீன்கதை ஏறறிச் மசன்றன; இது, அடிப்ேதடயோன 
நுகர்வுப் மேோருள்களின் வணிகத்தில் ேண்ட�ோறறு 
முதற பின்ேறறப்ேட்டத்தச் சுட்டுகிறது. அப்த 
பநரத்தில், சநத்தககுக மகோண்டுவரப்ேட்ட 
கருமிைகு மூட்தடகள், கப்ேலில் வந்த ்தஙகத்திறகுப் 
ேண்ட�ோறறு மசய்துமகோள்ைப்ேட்டு, பின் அத்்தஙகம் 
ேடகுகளில் கடறகதரககுக மகோண்டு மசல்லப்ேட்டன.

இநதியோவிலிருநது பரோமுககுச் மசன்ற 
கப்ேல்கள், மிைகு, அதிக அைவில் முத்துகள், ்தந்தம், 
ேட்டுத் துணி, மசல்வமிகக பரோ�ோனியர்களிதடபய 
்தனிப் ேயன்ேோட்டுகமகன மிகுதியோக ப்ததவப்ேட்ட 
ஒருவதக நறு�ணத் த்தல�ோன கஙதகப் 
ேகுதியிலிருநது ்தருவிககப்ேட்ட விைோமிச்தச 
பவர்த் த்தலம், இலவஙகப் ேட்தட �ர இதலயோன 
்தோளிசேத்திரி எனும் நறு�ணப் மேோருள், நீலககல், 
பகோப�்தகம், தவரம், ஆத� ஓடு ஆகியவறதறச் 
சு�நது மசன்றன. பரோ�ோனியக கப்ேல்கள் 
பசோழ�ண்டலக கடறகதரயுடன் வணிகத்த்தத் 
ம்தோடஙகியதும், இந்தப் ேகுதியின் பநர்த்தியோன 
ேருத்தித் துணிகளும்கூட முககிய�ோன 
ஏறறு�திப் ேண்ட�ோயின. பரோமிலிருநது 
இறககு�தி மசய்யப்ேட்ட முககிய�ோன மேோருள்கள்: 
நோணயஙகள், புஷேரோகக கல், அஞசனம், ேவழம், 

கச்சோ கண்ணோடி, ்தோமிரம், ்தகரம், ஈயம், �து 
வதககள் ஆகியனவோகும். ்தமிழ்ப் ேகுதியிலிருநது 
ஏறறு�தியோன மேோருள்களின் �திப்பு, பரோமிலிருநது 
இறககு�தியோன மேோருள்களின் �திப்தேக 
கோட்டிலும் மிக அதிகம் என்ேப்தோடு, மேோ.ஆ. மு்தல் 
நூறறோண்டின் இரண்டோவது ேோதியில், பேரரசர் 
தடபீரியஸ் ஆட்சியின் பேோது வணிகத்தின் 
அைவு உச்சத்த்த எட்டியது. அதிகரித்துவந்த 
வணிகச் ச�மின்த�தய நோணயஙகதையும் 
மவள்ளிதயயும் ஏறறு�தி மசய்வ்தன் மூலம் 
ச�ப்ேடுத்துவது கவதலககுரிய ஒரு விசய�ோயிறறு. 
ஒவபவோரோண்டும் இநதியோவுடனோன வணிகத்்தோல் 
பரோ�ோபுரிககு 55 மில்லியன் மசஸ்டர்மசஸ் 
(ேண்தடய பரோ�ோனியப் ேணம்) இழப்பு ஏறேட்டது 
என்மறோரு புகோர் எழுந்தது. இறுதியோக, பேரரசர் 
மவஸ்பேசியன் பரோம் நோட்டுச் மசல்வ வகுப்பினரின் 
ஆடம்ேரப் மேோருள் நுகர்தவத் ்ததட மசய்து 
சட்டமியறறினோர்; அத்தயடுத்து இநதியோவிலிருநது 
இறககு�தி மசய்யப்ேட்டதவ ஒப்பீட்டைவில் 
குதறந்த �திப்புதடய ேண்டஙகைோக ேருத்தித் 
துணிகள், மிைகு ஆகியதவ �ட்டுப� என்றோயிறறு.

ேோரம்ேரியத் ்ததர வழிப்ேோத்தயோன ேட்டுப் 
ேோத்த வழி வணிகம் ப�றமகோள்வது ஆேத்்தோன்தோக 
ஆகிவிட்ட்தோல் வணிகப் ேோணியில் ப�லும் ஒரு 
�ோறு்தல் ப்தோன்றியது. சீனோவிலிருநது ேட்டுத் 
துணியும் நூலும் கடல் வழிபய பசோழ�ண்டல 
துதறமுகஙகளுககுக மகோண்டுவரப்ேட்டு 
அஙகிருநது அதவ மீண்டும் கப்ேல்களில் ஏறறப்ேட்டு 
பரோமுககு அனுப்ேப்ேட்டன. ம்தன் கிழககு ஆசிய 
நோடுகள், தூர கிழககு ஆசிய நோடுகபைோடோன ்தமிழ்ப் 
ேகுதியின் வணிக உறவுகள் குறித்து கிதடககும் 
்தகவல்கள் மிகச் மசோறேப�. இருப்பினும் ஆத� 
ஓடுகள் (பரோமுககு ஏறறு�தி மசய்யப்ேட்ட 
முககிய�ோன மேோருள்), இநதியப் மேருஙகடலில் 
�பலயோவுககு அருகிலுள்ை தீவுகளிலிருநது 
மேறப்ேட்டது. அப்த பநரத்தில், சீனத்திலிருநது ேட்டு 
இறககு�தியோனது. ஏறககுதறய ்தமிழ் நோட்டின் 
நீட்சியோகத் ்தமிழ் இலககியஙகளில் சித்்தரிககப்ேடும் 
ஜோவோ �றறும் இலஙதகயுடன் நிரந்தரத் 
ம்தோடர்பும் இருந்தது. அபநக�ோக மேௌத்்த �்தம் 
இதணப்புச் சஙகிலியோக இருநது, இந்த நோடுகதை 
இதணத்திருகக பவண்டும்.
அயல்�ோட்டு வணிகரகள் (யவனர)

கடல் கடந்த வணிகம், கப்ேல் பேோககுவரத்து 
ஆகியவறறின் விரிவோககம் அயல்நோடுகளின் 
வணிகர்கதையும் கடபலோடிகதையும் ்தமிழ்ப் 
ேகுதிககு அதழத்து வந்தது. ேருவக கோறறுகளின் 
கோலமுதற இயல்பு, �றறும் நடப்பிலிருந்த ம்தோழில் 
நுட்ேஙகளின் இயல்புகள், நீண்ட கடறேயணஙகள், 

முசிறி ேோப்பிரஸ் ஆவணம்
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9 6 ம�ௌரியருக்குப் பிந்தைய அரசியல் அ்�ப்பும் சமூகமும்

ஆகியதவ வணிகம் மசய்யச் மசன்ற நோடுகளில் 
மநடுநோள்கள் ்தஙகியிருப்ேத்த அவசியப்ேடுத்தின. 
இந்த அயல்நோட்டு வணிகர்களின் இருப்தேத் ்தமிழ்ச் 
சமூகம் எதிர்மகோண்ட வி்தத்தில் சுவோரஸ்ய�ோன 
மசய்திகதைக கோண்கிபறோம். பசோழ�ண்டலக 
கடறகதரயில் இருந்த மிக முககிய�ோன 
துதறமுகம் புகோர் (பூம்புகோர்) ஆகும். இஙபக யவன 
வணிகர்கள், துதறமுகப் ேகுதியில் குறிப்ேோக 
அவர்களுகமகன்று ஒதுககப்ேட்டிருந்த குடியிருப்புப் 
ேகுதிகளில் வோழ்ந்தனர். அவர்கள், சு்தநதிர�ோக 
வணிகம் ப�றமகோள்ை அனு�திககப்ேட்டோர்கள். 
்தமிழக �ககைோல் இவர்கள் மவளியோட்கைோகவும், 
கோட்டுமிரோண்டிகைோகவும், கடின�ோக ஒலிககின்ற 
ஒரு ம�ோழிதயப் பேசுேவர்கைோகவும் கரு்தப்ேட்டனர். 
இ்தனோல் அவர்களுடன் ்தமிழ்ப்ேகுதி �ககள் 
்தயககத்துடன் ேழகினர்.

வணிகர்களுடன் பிற யவனர்களும் வந்தனர். 
�துதரயிலிருந்த பகோட்தட, மேரிய வோள்கள் ்தோஙகிய 
யவனர்கைோல் ேோதுகோககப்ேட்டது. யவன உபலோகப் 
ேணியோைர்கதையும் �ரபவதல மசய்ேவர்கதையும் 
ேறறிய குறிப்புகளும் உள்ைன; அபநக�ோக, அவர்கைது 
கண்கள் சோம்ேல் அல்லது நீல நிறத்தில் இருந்த்தோல் 
வன்கண் யவனர் எனச் சுட்டப்ேட்டுள்ைனர். இச்மசோல், 
கிழககத்திய �த்திய ்ததரக கடல் ேகுதிகளிலிருநது 
வருதக ்தந்த அதனவதரயும் குறிககிற ஒரு மேோதுப் 
மேயரோகிப்பேோனது. யவனர் என்ற மசோல்லுககு 
கிபரககர்கள் என்ற மேோருள் இருப்ேதினோல் �ட்டுப� 
இவர்கள் அதனவரும் கிபரககர்கள் என முடிவு 
மசய்ய இயலோது.
வணிகமும் தபோருளோதோேமும்: விரிவோன விவேஙகள்

இககோலகட்டத்தில் வணிகம் மிகப் மேரு�ைவில் 
விரிவதடந்தது என்ேது உண்த�. இத்்ததகய 
சோ்ததனயோனது, மேோருைோ்தோர உறேத்தியின் 
அடித்்தைத்தில் ஏறேட்ட முககிய �ோறறஙகளின் 
கோரண�ோகபவ எட்டப்ேட்டிருகக பவண்டும். 
பகோப�்தகம் பேோன்ற மவட்டிமயடுககப்ேட்ட 
நவரத்தினக கறகள் பேோன்ற மு்தல்நிதல உறேத்திப் 
மேோருள்கள் விஷயத்தில் கூட, அதிகரித்்த ப்ததவ 
சுரஙகத்தில் அதிக எண்ணிகதகயில் ம்தோழிலோைர்கள் 
பவதல மசய்வத்தயும், அதிக கருவிகதையும் 
அதிக மூல்தனத்த்தயும் ஈடுேடுத்தியிருகக 
பவண்டும். துணிகதைப் மேோறுத்்த�ட்டில், மநசவுச் 
மசயல்ேோட்டிலும் மநசவுககோன நூதலத் ்தயோரிககிற 
நூறபு பேோன்ற துதணச் மசயல்ேோடுகளிலும், 
ப�லும் ஒருககோல் கச்சோப்மேோருளின் 
விநிபயோகத்த்த அதிகரிப்ே்தறகோக அதிக ேருத்திதய 
விதைவிப்ேதிலும் ஒரு கணிச�ோன மேருககம் 
இருநதிருககபவண்டும். வைர்நது வருகிற வணிகம் 
இவவோறோக ஒரு கணிச�ோன அைவில் மேோருைோ்தோர 
விரிவோககத்துககு இட்டுச்மசன்றிருககும்.

வணிகம் வைர்ந்த நிதலயில் வணிகர்கள் 
எண்ணிகதகயில் மேருகி முககிய�ோபனோரோயும் 
ஆயினர். மேரு நகரஙகளின் அஙகோடிகளில் உணவு 
்தோனியஙகள், துணி, ்தஙகம், நதககள் பேோன்றவறறில் 
குறிப்ேோன ஒரு மேோருதை �ட்டுப� வணிகம் 
மசய்பவோர் இருந்தனர். வணிகர்கள் கடல்கடந்த 
வணிகத்தில் ஈடுேட்டனர். அத்தப் பேோலபவ 
மவளிநோடுகபைோடு ்ததரவழியோகவும் வணிகம் 
மசய்்தனர். நிறுவன�யப்ேட்ட ஏறேோடுகைோல் வணிகச் 
சுறறுகள் ப�லும் சிறப்புத்்தன்த� மகோண்டதவ 
ஆயின. இவவைர்ச்சி விரிவதடநதுவரும் வணிக 
நடவடிகதககளுககு உ்தவியது.

வணிகத்தில் ேணம் எந்த அைவுககுப் 
ேயன்ேடுத்்தப்ேட்டது என்ற மிக முககிய�ோன 
ஒரு வினோ எழுகிறது. இ்தறகு விதடயளிப்ேது 
கடினம். நவீனத்துககு முநத்தய அதனத்துப் 
மேோருைோ்தோரஙகளிலும் ேரி�ோறறத்துககு ஒரு 
முககிய�ோன ஊடக�ோகப் ேண்ட�ோறறுமுதற 
விைஙகியிருககிறது. எடுத்துககோட்டோக, ்தமிழ்ப் 
ேகுதிதயச் பசர்ந்த உப்பு வணிகர்கள், கிழககு 
உட்புறக கடறகதரப் ேகுதிகளிலிருநதுத் ்தஙகளின் 
வண்டிகளில் உப்தே ஏறறிகமகோண்டு, குழுககைோகச் 
பசர்நது மசன்றனர். அவர்கள் ்தஙகளின் உப்தேப் 
ேணத்துககு விறகோ�ல் ஏதனய ேண்டஙகளுககோகவும் 
இ்தரத் ப்ததவகளுககோகவும் ேண்ட�ோறறு மசய்து 
மகோண்டிருககபவ வோய்ப்பு அதிகம். இருப்பினும், ்ததர 
வழி, கடல் வழி வணிகம் ஆகியவறறின் அைவும், 
கூடபவ நகர அஙகோடிகள் குறித்து இலககியத்திலுள்ை 
சித்்தரிப்புகளில் ேணம்்தோன் ேரி�ோறறத்துககோன முககிய 
ஊடக�ோக இருந்தது என்ேத்த உணர்த்துகின்றன. 

இந்த அனு�ோனத்த்தப் ேல்பவறு 
த�யஙகளிலும் கண்மடடுககப்ேட்டிருககிற 
பரோ�ோனிய நோணயஙகள் ம�ய்ப்பிககின்றன. 
சுழறசியில் உள்ை ேணஅைதவ அதிகரிப்ே்தறகோக 
உள் நோட்டிபலபய பேோலி பரோ�ோனிய 
நோணயஙகளும் கூட அச்சடிககப்ேட்டன. அ�ரோவதி 
ஆறறுப் ேடுதகயில் மேரிய அைவுகளில் பசர 
நோணயஙகளும்கூடக கண்மடடுககப்ேட்டுள்ைன. 
வட இநதியோவில் மிகப் மேரிய அைவுகளில் 
இநப்தோ-கிபரகக, குஷோண நோணயஙகள் 

பரோ� நோணயம்
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கண்மடடுககப்ேட்டுள்ைத�, ேண�ய�ோககத்தின் 
அைவு குறித்து அப்த பேோன்ற ஒரு முடிவுகபக 
இட்டுச்மசல்லும். இதவயதனத்தும், ேண்தடய 
கோலத்தில் ேரி�ோறற ஊடக�ோகப் ேணம், 
கணிச�ோன அைவுககுப் ேயன்ேட்டது என்ற 
ஊகத்துகபக இட்டுச்மசல்லும்.
முடிவு

இவவியலில் நோம் ஆய்வுககு எடுத்துகமகோண்ட 
நூறறோண்டுகள் அரசியல் உறுதித்்தன்த� 
நிலவிய கோலகட்ட�ல்ல. கனிஷகர் ்தவிர, வடகபக 
ேதடமயடுத்து வந்தவர்கள் தகப்ேறறிய ேகுதிகதை 
ஒருஙகிதணத்து வலுவோன பேரரசுகதை 
நிறுவவில்தல. கனிஷகரும்கூட ஒப்பீட்டைவில் 
ஒரு குறுகிய கோலம் �ட்டுப� ஆட்சிபுரிந்தோர். ப�லும் 
அவரது �ரணத்துககுப் பிறகு அவரது பேரரசு 
ம�துவோக வீழ்ச்சியுறறது. ்தமிழ்ப் ேகுதி, ஒரு பேரரசு 
உருவோவ்தறகுத் ப்ததவப்ேடும் ஒன்றுேடுத்துகிற 
சகதிதயக மகோண்டிருககவில்தல என்ேப்தோடு 
ஒப்பீட்டைவில் சிறிய அரசோட்சிகைோகவும் ப�லும் சிறிய 
சிறறரசுகைோகவும்கூடத் துண்டுேட்டிருந்தது. வடககு, 
ம்தறகு ஆகிய இரு ேகுதிகளுககும் இககோலத்திய 
மிக முககிய�ோன வைர்ச்சி என்ேது �ோமேரும் 
வணிக விரிவோகக�ோகும். வடககிலிருநது வணிக 
உறவுகள், கிழகபக சீனோ வதரயிலும், ப�றபக �த்திய 
்ததரககடல் உலகம் வதரககும் விரிநதிருந்தது. 
ம்தறகுப் ேகுதிதயப் மேோறுத்்த வதர, உள்நோட்டு 
வணிகம் �றறும் ேண்ட�ோறறு சுழறசிகளுடன் 
அயல்நோடுகளுடனோன வணிகம் ப�றகு ஆசிய 
நோடுகள் வதரயிலும், கிழககில் சீனோ வதரயிலும் 
மேரு�ைவிறகு வைர்நதிருந்தது. இ்தன் விதைவிதனக 
கணிச�ோன அைவுககுப் மேோருைோ்தோரத்தில் ஏறேட்ட 
வைர்ச்சியிலும் அதிகரித்்த மசழிப்பிலும் கோணலோம். 
ம்தோல்லியல் அகழ்வோய்வுகளும் சஙக இலககியஙகளில் 
நகரஙகள் குறித்்த வர்ணதணகளும் இத்த 
உறுதிப்ேடுத்துகின்றன.

   போடச் சுருககம்
�	இநதியோவில் அமலகசோண்டர் இறந்த பிறகு, 

அவரது ்தைேதி மசலியுகஸ் நிபகடர், ம்தோடர்நது 
வட ப�றகு இநதியப் ேகுதிகளில் ஆட்சி 
மசலுத்தினோர். இ்ததனத் ம்தோடர்நது இரோஜோஙக 
உறவுகள் ஏறேடுத்்தப்ேட்டன.

�	மசலுசியப் பேரரசு வலுவிழந்தது. அ்தன் 
ஒரு விதைவோக, அவதர அடுத்து வந்த 
ஓரிருவருககுப் பிறகு, இநப்தோ-கிபரகக 
அரசர்களில் நன்கறியப்ேட்டவரோன மினோண்டர் 
பேரரதச ஆட்சி மசய்்தோர்.

�	இநப்தோ-கிபரகக அரசோட்சி சோகர்கைோலும் அத்தத் 
ம்தோடர்நது ேோர்த்தியர் �றறும் குஷோணர்கைோல் 
அகறறப்ேட்டது. ்தஙகளின் ஆட்சிப் ேகுதிகதை 
ஆள்வ்தறகு சத்ரப்கள் அல்லது �ோகோண 
ஆட்சியோைர்கதை சோகர்கள் நியமித்்தனர்.

�	சோகர் ஆட்சியோைர்களில் மிகவும் புகழ்மேறறவர் 
ருத்ர்தோ�ன். அவருககுப் பிறகு சோகர்கதை, 
ேோர்த்தியர்கள் குடிமேயரச் மசய்்தனர்; 
ேோர்த்தியதரத் ம்தோடர்நது குஷோணர்கள் 
வந்தனர்.

�	குஷோணர்களில் புகழ் மேறறவர் கனிஷகர். 
மேௌத்்தத்தின் �கோயோனப் பிரிதவ இவர் 
ஆர்வமுடன் பின்ேறறினோர். இவரது 
கோலத்தில்்தோன் கோந்தோரக கதல வைர்ச்சி 
மேறறது.

�	அஸ்வபகோஷர், ேோர்ஸ்வர், வசுமித்திரர், 
நோகோர்ஜுனர் ஆகிய மேௌத்்தத் 
்தத்துவஞோனிகதை ஆ்தரித்்தவர் கனிஷகர்.

�	ம்தன்னிநதியோவில் சோ்தவோகனர் அரசோட்சி 
மேோ.ஆ. மு்தல் நூறறோண்டில் நிறுவப்ேட்டது. 
்தமிழ்ப் ேகுதியில் (பசோழ, பசர, ேோண்டிய) 
மூபவந்தர்கள் ஆதிககம் மசலுத்திவந்தனர்.

�	்தமிழ்நோட்டுககும் பரோமுககும் இதடபய வணிகம் 
வைர்ச்சி அதடந்தது. பசோழ�ண்டலக (கிழககுக) 
கடறகதரயில் புகோர் நகரம் ஒரு முககிய�ோன 
துதறமுக�ோக விைஙகிறறு. யவன வணிகர்கள் 
துதறமுக நகரஙகளில் வோழ்ந்தனர்.

பசர நோணயம்

 பயிற்சி

I.  சரியோன வி்ட்யத் ்தரவு 
தசயக.

1.  அமலகசோண்டரின் திறன்மிகக ்தைேதிகளுள் 
ஒருவர் 
(அ) மசலியுகஸ் நிபகடர் (ஆ) அன்டிபகோனஸ்
(இ) அண்டிபயோகஸ் (ஈ) மடம�ட்ரியஸ்

2.  மசலியுகஸ் நிபகடரோல் ்ததலநகரம் 
ேோடலிபுத்திரத்துககு  தூ்தரோக 
ம�கஸ்்தனிஸ் அனுப்ேப்ேட்டோர்.

(அ) பரோ�ோனிய (ஆ) கிபரகக
(இ) சீன (ஈ) பிரிட்டிஷ
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10.   ேகுதியில் பரோ�ோனிய நோணயஙகள் 
அகழ்நம்தடுககப்ேட்டன.

(அ) அரிககப�டு (ஆ) ஆதிச்சநல்லூர்
(இ) புகோர் (ஈ) ேல்லோவரம்

II. குறுகிய வி்ட தருக.
1.  இநதியோதவ �த்தியத் ்ததரககடல் உலகத்ப்தோடும் 

�த்திய ஆசிபயோபவோடும் சீனோபவோடும் 
இதணப்ே்தறகு இட்டுச்மசன்றது எது?

2.  சநதிரகுப்்தருககும் மசலியுகஸ் நிபகடருககும் 
இதடபய நிகழ்ந்த பேோரின் விதைவு என்ன?

3.  “யவன” என்ற மசோல்லுககுப் மேோருள் என்ன?
4.  ”நோட்டின் வட ப�றகில் ஒரு மேரிய அரதச 

மினோண்டர் ஆட்சி மசய்்த்தோகக கூறப்ேடுகிறது.” 
விவரிககவும்.

5.  “சத்ரப்கள்” ேறறி நீவிர் அறிவது யோது?
6.  பின்வருவன குறித்து ஒரு ேட்டியதலத் 

்தயோரிககவும்.
அ)  இநதியோவிலிருநது பரோமுககு ஏறறு�தி 

மசய்யப்ேட்ட மேோருள்கள்
ஆ)  பரோமிலிருநது இநதியோவுககு இறககு�தி 

மசய்யப்ேட்ட மேோருள்கள்
7.  மேருகிவரும் வணிகத்திறகும் 

வியோேோரத்துககு�ோன வணிகர்களின் 
ேஙகளிப்தே விவரிககவும்.

III. சுருகக�ோன வி்ட தருக. 
1.  மடம�ட்ரியஸுதடய நோணயஙகளின் சிறப்தேச் 

சுட்டிககோட்டுக.
2.  மினோண்டர் குறித்து நீஙகள் அறிந்ததவ யோது?
3.  ”முறேட்ட கோல பரோ�ோனிய நோணயஙகள் 

பகோயம்புத்தூர், ஈபரோடு, பசலம், கரூர் 
�ோவட்டஙகளில் அதிகம் கிதடககின்றன.” ஏன்?

4.  ”இரண்டு வணிகச் சுறறுகளின் த�ய�ோக முசிறி 
இருந்தது.” எவவோறு?

5.  ேரி�ோறறத்துககோன ஒரு ஊடக�ோகப் ேணத்தின் 
முககியத்துவத்துவத்த்த விவரிககவும்

6.  கிபரககருடனோன இநதியத் ம்தோடர்பின் 
விதைவோன ேண்ேோட்டுத் ்தோககத்தின் 
சிறப்புகதைக கூறவும்.

IV. விரிவோன வி்ட எழுதுக.
1.  ப�றகு இநதியோவில் இநப்தோ-கிபரகக அரசர்களின் 

எழுச்சி, வணிக, ேண்ேோட்டுத் ம்தோடர்புகதை 
வலுப்ேடுத்தியது. விவரிககவும்.

3.  வழகக�ோன தூ்தர்கள் �றறும் கடி்தப் ேரி�ோறறம் 

(அ)  இநதியோவிலிருநது ப�றகுககோன 
வழகக�ோன வணிகத்த்தப் ேோதித்்தது.

(ஆ)  இநதியோவிலிருநது ப�றகுககு வழகக�ோன 
வணிகத்திறகு உ்தவியது.

(இ)  இநதியோவிலிருநது கிழககுககு வழகக�ோன 
வணிகத்திறகு உ்தவியது.

(ஈ) ப�றகூறிய எதுவுமில்தல.
4.  இநப்தோ-கிபரகக அரசர்களில் நன்கறியப்ேட்டவர் 

(அ) யூதிமட�ஸ் (ஆ) மடம�ட்ரியஸ்
(இ) மினோண்டர் (ஈ) ஆன்டியோல்தஸடஸ்

5.  குஷோண நோணயஙகள்  
நோணயஙகதைவிட உயர்ந்த ்தரத்தில் இருந்தன.

(அ) பரோ�ோனிய (ஆ) கிபரகக
(இ) குப்்த (ஈ) சோ்தவோகன

6.  இநப்தோ-கிபரககக கதல �றறும் சிறேப் ேோணி 
 என்று குறிப்பிடப்ேட்டது.

(அ) �துரோ கதல (ஆ) கோந்தோரக கதல
(இ) ேோக கதல (ஈ) ேோலோ கதல

7. கீழ்ககண்டவறறில் மேோருத்்த�றறது எது?
(அ) புத்்தசரி்தம் - அஸ்வபகோஷர் 
(ஆ)  எரித்ரியக கடலின் 

 மேரிப்ைஸ் - ம�கஸ்்தனிஸ்
(இ) அர்த்்தசோஸ்திரம் - மகௌடில்யர்
(ஈ) கோ�சூத்திரம் - வோத்சோயனர்

8.  சக சத்ரப்களில் மிகவும் புகழ் மேறறவர் 

(அ) ம�ோக (ஆ) ருத்ர்தோ�ன்
(இ) அஸிஸ் (ஈ) யபசோவர்�ன்

9.  ஐபரோப்ேோவுககும் இநதியோவுககும் இதடயிலோன 
வணிகத்தின் ்தன்த�கள் மேோது ஆண்டின் 
ம்தோடககத்தில் �ோறிய்தறகுக கோரணம்,

(i)  மேோ.ஆ.மு. கதடசி நூறறோண்டின் முடிவில் 
�த்திய ்ததரககடல் உலகின் மேருஞசகதியோக 
பரோம் எழுச்சியுறறது.

(ii)  அபரபியக கடலில் வீசும் ேருவக 
கோறறுகளின் கோலமுதற இயல்புகள் 
மேோ.ஆ. மு்தல் நூறறோண்டில் ஹிப்ேோலஸோல் 
கண்டுபிடிககப்ேட்டது.

(அ) (i) சரி
(ஆ) (ii) சரி
(இ) (i), (ii) இரண்டுப� சரி
(ஈ) (i), (ii) இரண்டுப� ்தவறு
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9 9ம�ௌரியருககுப் பிநத்தய அரசியல் அத�ப்பும் சமூகமும்

4.  உலக வதரேடத்தில் ஒரு முககிய�ோன வணிக 
த�ய�ோக இருந்த பரோத� இடஙகுறித்துக கோட்டு.

மூலநூல்கள்
1. John Keay, India: A History. HarperCollins

2.  R.C. Majumdar, History and Culture of the Indian 
People: �e Age of Imperial Unity (vol. II). Bharatiya 
Vidya Bhavan’s Book

3.  Kanakalatha Mukund, Merchants of Tamilakam: 
Pioneers of International Trade. Penguin Books

4.  K.A. Nilakanta Sastri, �e Age of the Nandas and 
Mauryas. Motilal Banarsidass

5.  Romila Thapar, Early India: From the Origins to 
A.D. 1300. Penguin Books

2.  கதலககும் இலககியத்துககு�ோன கனிஷகரின் 
ேஙகளிப்பு குறித்து விவோதிககவும்.

3.  �த்தியத் ்ததரக கடல் உலகின் மேருஞசகதியோக 
பரோ�ோனிய அரசுப�மலழுந்த வி்தத்த்த விவரி.

4.  மேோ.ஆ. 1ஆம் நூறறோண்டு ்தமிழ் அரசோட்சிகள் 
குறித்்த விவரஙகள் ்தருக.

தசயல்போடு
1.  ம�கஸ்்தனிஸ் இநதியோ குறித்து எழுதிய 

சுவோரஸ்ய�ோன ்தகவல்கதைச் பசகரி.
2.  இநப்தோ-கிபரககர்களின் நோணயஙகதை 

ஆரோய்க.
3.  மேௌத்்தத்தின் �ஹோயோன, ஹீனயோன 

வடிவஙகதை ஒப்பிட்டும் பவறுேடுத்தியும் கோட்டு.

க்லச்தசோறகள்
பிற ேண்ேோடு ஏறறல் acculturation adapting to the surrounding culture

மேயருககுரிய eponymous the person after whom someone is named

ஊககம் இழககத்்தகக daunting discouraging

அழகுேடுத்து embellished add beauty

சச்சரவு squabble argument

இரு நதிகளுககிதடயில் கோணப்ேடும் 
மசழுத�யோன நிலப்ேகுதி

Doab a fertile tract of land between two adjacent rivers

படிகள்:
		மகோடுககப்ேட்டிருககும் உரலி / விதரவுக குறியீட்தடப் ேயன்ேடுத்தி settera என்னும் இதணயப்ேககத்திறகுச் மசல்லவும். 
 Free Map Quiz Games என்று திதரயில் ப்தோன்றும்.
  திதரதயக கீழ்பநோககி நகர்த்தி ஏப்தனும் ஒரு கண்டம் அல்லது நோட்தடத் ப்தர்வு மசய்து நகரஙகதைப் ேோர்ககவும். (எ.கோ. Indian Cities)
  வதரேடத்தில் ேல்பவறு இடஙகதை ஆரோய்க.ப�லும், Create Custom Quiz என்ேதில் வினோககதை 

உருவோககி விதையோடுக. 

இ்ணயச்தசயல்போடு 
த�ௌரியருககுப் பிந்தய அேசியல் அ்�ப்பும் சமூகமும் 

Settera Map Quiz 
விதையோட்டின் வழி நோடுகள், 

மகோடிகள், ்ததலநகர்கள் 
ஆகியவறதற அறிபவோ�ோ!

உேலி
இணதயம்  : https://online.seterra.com/en/
திறன்பேசி : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seterra.free
*ேடஙகள் அதடயோைத்திறகு �ட்டும்.

XI History_Lesson 6.indd   99 3/9/2020   7:11:28 PM



1 0 0

     அறிமுகம்
ஏறத்தாழ ப�தா.ஆ. 300 மு்ல் 700 வரையிலதான 

கதாலகட்டம் அைசு அரைப்பில் ஒரு பெவ்வியல் முரற 
த்தான்றி �ல �குதிகளில் த�ைைெர் ஆடசி உருவதாக 
வழிவகுத் கதாலைதாக இருந்து. பைௌரியப் த�ைைசிற்குப் 
பின்னர், �ல சிறு அைசுகள் த்தான்றியவதாறும் 
வீழந்வதாறும் இருந்ன. குப்்ர் அைசு்தான் ஒரு ப�ரும் 
ெக்தியதாக உருவதாகி, துரைக்கண்டததின் ப�ரிய 
�குதிரய அைசியல்ரீதியதாக ஒன்றிரைத்து. ைததியில் 
ஒரு வலுவதான அைெதாக வலுப்ப�ற்ற்தால், �ல அைசுகள் 
அ்ன் ஆதிக்கததின் கீழ இருந்ன. இக்கதாலகட்டததில் 
நிலப்பிைபுததுவம் ஒரு நிறுவனைதாக தவரூன்றத 
ப்தா்டங்கியது. பெயல்திறன்மிக்க வணிகக் குழு 
முரற, க்டல்க்டந் வதாணி�ம் ஆகியவற்று்டன் அ்ன் 
ப�தாருளதா்தாைம் எழுச்சி கண்டது. இக்கதாலகட்டததில் 
ெைஸ்கிரு்ததில் �ல ப�ரிய �ர்டப்புகள் த்தான்றின. 
நுணகரல, சிற்�ம், கடடி்டக்கரல ஆகியவற்றில் 
�ண�தாடடு முதிர்ச்சி கதாைப்�ட்டது

உயர் வர்க்கததினரின் வதாழக்ரக முரற 
உச்ெததில் இருந்து. கல்வி, கரல, அறிவியல் 
ஆகியரவ சிறநத்தாங்கி இருந்தாலும்கூ்ட, 
இக்கதாலகட்ட ஆடசியின் நிலப்பிைபுததுவ குைம் 
கதாைைைதாக ைக்கள் துன்புற்றதார்கள். ‘குப்்ர் கதாலம் 
ப�தாற்கதாலம்’ என்று பெதால்லப்�டுவது ஏகதாதி�ததிய 
வைலதாற்றதாளர்களின் கருததுகளுக்கதான த்சிய 
வைலதாற்றதாளர்களின் எதிர்விரன என்�்தாகதவ புரிநது 
பகதாள்ளப்�்ட தவணடும். எனினும், இக்கதாலகட்டம் 
�ண�தாடடு ைலர்ச்சியின் கதாலம், பெவ்வியல் 
கரலகளின் கதாலம் என்�ர்ப் �ல அறிஞர்களும் 
ஏற்கதவ பெய்கிறதார்கள்.

வரலாற்றுச் சான்றுகள்
குப்்ர் கதாலதது வைலதாற்ரற மீள் உருவதாக்கம் 

பெய்ய மூன்று வரகயதான ெதான்றுகள் உள்ளன.

1.  இலக்கியச் சான்றுகள் 
�	நதாை்ர், விஷ்ணு, பிருகஸ்�தி, கதாதயதாயனர் 

ஸ்மிருதிகள்
�	அைெருக்குக் கூறுவது த�தான்று எழு்ப்�டடுள்ள 

கதாைந்கதாரின் நீதிெதாைம் என்ற ்ருை ெதாததிைம் 
(ப�தா.ஆ. 400)

�	விெதாக்த்ரின் த்விெநதிைகுப்்ம், 
முதைதாைதாடெெம் ஆகியரவ குப்்ரின் எழுச்சி 
குறித் விவைங்கரள அளிக்கின்றன.

�	புத், ெைை இலக்கியங்கள்
�	கதாளி்தாெர் �ர்டப்புகள்
�	இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ர் கதாலததில் 

இநதியதாவிற்கு வருரக ்ந் சீனப் �யணி 
�தாஹியதான் குறிப்புகள்

2.  கல்வட்டுச் சான்றுகள் 
�	பைஹதைதாலி இரும்புத 

தூண கல்பவடடு – 
மு்லதாம் ெநதிைகுப்்ரின் 
ெதா்ரனகரள குறிக்கிறது.

�	அலகதா�தாத தூண கல்பவடடு: 
ெமுததிைகுப்்ரின் ஆடசி, 
அவைது ஆளுரை, 
ெதா்ரனகள் ஆகியவற்ரற 
இது விளக்குகிறது. 
இ்ரனப் ப�தாறித்வர் 
ஹரிதெனர்.  இது 
33 வரிகளில் நதாகரி வரிவடிவததில் 
ெைஸ்கிரு்ததில் எழு்ப்�டடுள்ளது.

்ெஹ்ராலி 
இரும்புத் தூண் 

குப்தர்
7

கற்்றல ்�ாக்கஙகள்
�	இநதிய வைலதாற்றில் குப்்ர்கள் ஆடசியின் முக்கியததுவம் குறிததுக் கற்றல்
�	நில ைதானியமுரறயின் முக்கியததுவதர்யும், தவளதாணரை, ப�தாருளதா்தாைம் 

ைற்றும் அரவகளின் ்தாக்கதர்யும் புரிநது பகதாள்ளல்
�	அக்கதாலதது ைக்களின் ெமூக – ப�தாருளதா்தாை வதாழக்ரக குறிததும், ெமூகததின் ்ன்ரை குறிததும் 

அறி்ல்
�	அக்கதாலததுப் �ண�தாடு, கரல, கல்வி ஆகியவற்றின் வளர்ச்சி குறிதது அறி்ல்.

அலகு
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3.  �ாணய ஆ்தாரஙகள்
�	குப்் அைெர்கள் பவளியிட்ட நதாையங்களில் 

உருவங்கள் ப�தாறிக்கப்�டடுள்ளன. இந்த 
்ங்க நதாையங்கள் குப்் அைெர்களின் 
�ட்டங்கள் குறிததும் அவர்கள் ந்டததிய 
ெ்டங்குகள் குறிததும் ப்ரிவிக்கின்றன.

குப்தர் வம்சத்தின் ்்தாற்்றம்
குப்்ர் வம்ெததின் 

த்தாற்றம் குறித் ெதான்றுகள் 
மிகவும் குரறவு்தான். 
குப்் அைெர்கள் எளிய 
கு டு ம் � த தி லி ரு ந து ் தா ன் 
உருவதாகியிருக்க தவணடும். 
குப்் வம்ெததின் மூன்றதாவது 
ஆடசியதாளைதான மு்லதாம் ெநதிை குப்்ர் குைதாைத்வி 
என்ற லிச்ெதாவி இளவைசிரய ைைந்தார். 
இத்கவரல அவைது �ைம்�ரையினர் மிகவும் 
ப�ருரைதயதாடு �திவு பெய்திருப்�து இந் 
அைெ குடும்�தது்டனதான ப்தா்டர்பு குப்்ர்களின் 
எழுச்சிக்குக் கதாைைைதாக இருக்கலதாம் என்�ர்க் 
கதாடடுகிறது. லிச்ெதாவி என்�து வ்டக்கு பிகதாரில் 
இருந் �ழரையதான கைெங்கைதாகும். அது 
கங்ரகக்கும் தந�தாள ப்ைதாய்க்கும் இர்டப்�ட்ட 
�குதியதாகும். ெநதிை குப்்ரின் ஒப்�ற்ற பு்ல்வைதான 
ெமுததிைகுப்்ரின் பிையதாரக (இன்ரறய அலகதா�தாத) 
தூண கல்பவடடின்�டி, அவர் பிையதாரகக்கு 
தைற்தக ைதுைதா வரையுள்ள பெழிப்�தான நிலங்கள் 
முழுவர்யும் ரகப்�ற்றினதார். கலிங்கம் வழியதாகத 
ப்ற்தக, �ல்லவர்களின் ் ரலநகைைதான கதாஞ்சிபுைம் 
வரை பவற்றிகைைதான �ர்டபயடுப்ர� ந்டததினதார். 
ைக்ம், அலகதா�தாத, அவுத ஆகியவற்ரற குப்்ர்களின் 
�குதிகளதாகப் புைதாைங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.

 7.1    மு்தலாம் சந்திரகுப்தரும், ்ேரரசு 
உருவாகு்தலும்

குப்் வம்ெததின் மு்ல் அைெர் ஸ்ரீகுப்்ர் 
(ப�தா.ஆ. 240–280). இவரைத ப்தா்டர்நது 
இவைது பு்ல்வர் கத்டதாதகஜர் (ப�தா.ஆ. 280–319) 
ஆடசிக்கு வந்தார். கல்பவடடுகளில் ஸ்ரீகுப்்ர், 
கத்டதாதகஜர் ஆகிய இருவரும் ைகதாைதாஜதா என்று 
குறிக்கப்�டுகிறதார்கள். கத்டதாதகஜரின் பு்ல்வைதான 
மு்லதாம் ெநதிைகுப்்ர் ப�தா.ஆ. 319 மு்ல் 335 
வரை ஆடசிபுரிந்தார். இவர் குப்்ப் த�ைைசின் 
மு்ல் த�ைைெைதாகக் கரு்ப்�டுகிறதார். ெநதிைகுப்்ர் 
ைகதாைதாஜதா – அதிைதாஜதா என்ற �ட்டதர் ஏற்றதார். 
ைற்றவர்களின் ஆவைங்களிலிருநது இவைது 
த�ைைெர் நிரல நைக்குப் புலப்�டுகிறது. இவைது 
ஆடசிக் கதாலததின் கல்பவடத்டதா, நதாையதைதா 
நைக்குக் கிர்டக்கவில்ரல.

 7.2   சமுத்திரகுப்தர்
ப�தா.ஆ. 335இல் மு்லதாம் ெநதிைகுப்்ர் 

்னது பு்ல்வர் ெமுததிைகுப்்ரைத ்னது 
வதாரிெதாக நியமித்தார். அதெதாகர் தூண ஒன்றில் 
ப�தாறிக்கப்�ட்ட இவர் குறித் நீண்ட புகழுரை அவர் 
பைௌரிய �ைம்�ரையில் வந்்தாகச் பெதால்கிறது. 
இந்க் கல்பவடடு ெமுததிைகுப்்ர் நதாடு முழுவதும் 
�ர்டபயடுததுச் பென்றத�தாது அவருக்கு அடி�ணிந் 
அைெர்கள், ஆடசிப் �குதிகள் ஆகியன குறித் மிகப் 
ப�ரும் �டடியரலத ்ருகிறது.

முக்கியைதாக தில்லி ைற்றும் தைற்கு 
உத்ைப்பிைத்ெததின் நதான்கு அைெர்கரளயும் 
அவர் பவன்றுள்ளதார். ப்ற்கு ைற்றும் கிழக்குப் 
�குதி அைெர்கள் அடி�ணிநது கப்�ம் பெலுத்க் 
கட்டதாயப்�டுத்ப்�ட்டனர். கல்பவடடில் 
குறிக்கப்�டடுள்ள இ்டங்கரளப் �தார்க்கும்த�தாது, 
ெமுததிைகுப்்ரின் �ர்டபயடுப்பு கிழக்குக் 
க்டற்கரைதயதாைம் கதாஞ்சிபுைம் வரை நீண்ட்தாகத 
ப்ரிகிறது. கங்ரகச் ெைபவளியின் தைற்குப் �குதியில் 
ஒன்�து அைெர்கரளப் �ர்ட �லத்தால் பவன்றதார். கதாடடு 
ைதாஜதாக்களும் (ைததிய இநதியதா ைற்றும் ் க்கதாைததின் 
�ழங்குடியினத ்ரலவர்கள்), அஸ்்தாம், வங்கம் 
த�தான்ற கிழக்குப் �குதிகளின் அைெர்களும், தந�தாளம்,  
�ஞ்ெதாப் த�தான்ற �குதிகளின் சிற்றைெர்களும் கப்�ம் 
கட்டக் கட்டதாயப்�டுத்ப்�ட்டனர். ைதாளவர்கள், 
யுத்யர்கள் உள்ளிட்ட இைதாஜஸ்்தான் �குதியின் 
ஒன்�து குடியைசுகள் குப்்ர்களின் ஏகதாதி�ததியதர் 
ஏற்குைதாறு கட்டதாயப்�டுத்ப்�ட்டன. இத்தாடு, 
ப்ய்வபுததிை ெகதானுெதாகி (ஒரு குஷதாை �ட்டம்), ெதாகர் 
அைசு, இலங்ரக அைசு த�தான்ற பவளிநதாடடு அைசுகளும் 
கப்�ம் கடடிய்தாக அக்கல்பவடடு குறிப்பிடுகிறது.

வைலதாற்றறிஞர்கள் ெமுததிைகுப்்ரை இநதிய 
பநப்த�தாலியன் என அரழக்கின்றனர். இந் பெய்தி, 
ைறுக்கமுடியதா்து. ப்ன்�குதி அைெர்கள் கப்�ம் 

அலகாோத் தூண் கல்வட்டு
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கடடியது, வ்டஇநதிய அைசுகள் குப்்ப் த�ைைதெதாடு 
இரைக்கப்�ட்டது ஆகியனவற்ரற ைறுக்க 
முடியதாது. தைற்கு இநதியதாவில் ெதாக அைெர்கரளத 
த்தாற்கடிக்க முடியவில்ரல என்�்தால், தநைடி 
அதிகதாைம் கங்ரகச் ெைபவளி வரையிலும்்தான் 
இருநதுள்ளது. இைதாஜஸ்்தானின் �ழங்குடியினர் 
கப்�ம் கடடினர். ஆனதால் �ஞ்ெதாப் ெமுததிைகுப்்ரின் 
அதிகதாைததிற்கு பவளிதய இருந்து. ெமுததிைகுப்்ரின் 
�ர்டபயடுப்பு இப்�குதியின் �ழங்குடி குடியைசுகளின் 
அதிகதாைதர்க் குரறத்்தால், இங்கு ஹுைர்களின் 
ஊடுருவல் அடிக்கடி நிகழந்து.

குஷதாைர்களு்டனதான உறவு குறிதது 
உறுதியதாகத ப்ரியவில்ரல. ஆனதால் 
இலங்ரகரயப் ப�தாருத்வரை, இலங்ரக 
அைெர் தைகவர்ைன் �ரிசுகரள அனுப்பி, கயதாவில் 
ஒரு ப�ௌத் ை்டம் கட்ட அனுைதி தகதாரியுள்ளதார். 
ெமுததிைகுப்்ரின் ஆடசிக்கதாலம் நதாற்�்தாணடுகள் 
நீடித்்தால். இது த�தான்ற �ர்டபயடுப்புகரளத 
திட்டமிடடு ந்டத் அவருக்குப் த�தாதுைதான கதால 
அவகதாெம் இருந்து. ்னது ைதாணுவ பவற்றிகரளப் 
பிைக்டனம் பெய்ய அவர் அசுவதை் யதாகம் ந்டததினதார்.

ெமுததிைகுப்்ர் அறிஞர்கரளயும், ஹரிதெனர் 
த�தான்ற கவிஞர்கரளயும் ஆ்ரித்தார். இ்ன் 
மூலம் ெைஸ்கிரு் இலக்கியதர் வளர்ப்�தில் 
�ங்கதாற்றினதார். ரவைவதர் அவர் தீவிைைதாகப் 
பின்�ற்றினதார். என்றதாலும் வசு�நது என்ற ைதாப�ரும்

வீணண வாசிக்கும் சமுத்திரகுப்தர்

 ப�ௌத் அறிஞரையும் ஆ்ரித்தார். கவிர், இரெப் 
பிரியைதான இவருக்குக் கவிைதாஜதா என்ற �ட்டம் 
வழங்கப்�ட்டது. குப்்ர் நதாையங்களில் அவர் வீரை 
வதாசிப்�து த�தான்ற சின்னம் ப�தாறிக்கப்�டடுள்ளது.

 7.3   இரண்்ாம் சந்திரகுப்தர்
்னது ்தாத்தா 

ப�யரைதய சூடிய 
இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ர் 
மிகத திறரையதான 
அைெர். அவர் ப�தா.ஆ. 375 
மு்ல் 415 வரை 40 
ஆணடுகள் ஆடசிபுரிந்தார். 
்னது ெதகதா்ைைதான 
ைதாைகுப்்ரு்டன் (370–375) 
வதாரிசுரிரைக்குப் த�தாைதாடி ஆடசிக்கு வந்தார். 
விக்ைைதாதிதயன் என்றும் அரழக்கப்�ட்டதார். 
�தா்டலிபுததிைதர்த ்ரலநகைைதாகக் பகதாண்ட 
இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ர் ் னது அைசின் எல்ரலகரள 
த�தார்கள், திருைை உறவுகள் ஆகியனவற்றின் 
மூலம் விரிவு�டுததினதார். ைதாணுவ முக்கியததுவம் 
வதாய்ந் ்க்கதாைப் �குதிரய ஆண்ட வதாக்டக 
இளவைெருக்குத ்ன் ைகள் பிை�தாவதிரயத 
திருைைம் பெய்து பகதாடுத்தார். இவைது தைற்கு 
இநதிய அைசுகள் மீ்தான �ர்டபயடுப்பின்த�தாது, 
இததிருைை உறவுகள் மிகவும் கூடு்ல் �லம் 
அளித்ன. தைற்கு ைதாளவம், குஜைதாத ஆகிய 
�குதிகரள 400 ஆணடுகளதாக ஆடசி பெய்து 
வந் ெதாக அைெர்கரள இப்�ர்டபயடுப்பின் மூலம் 
இைண்டதாம் ெநதிைப்குப்்ர் பவன்றதார்.

தைதாைதானியப் த�ைைசு்டனதான வணிகத்தால் 
அைசின் வளம் ப�ருகியது. கிழக்கு ைற்றும் தைற்கு 
இநதியதாரவ பவன்ற பின்னர், இைண்டதாம் 
ெநதிைகுப்்ர் ஹுைர், கதாம்த�தாஜர், கிைதா்ர் த�தான்ற 
வ்ட நதாடடு அைசுகரள பவன்றதார். அவர் மிகப் ப�ரிய 

இரண்்ாம் சந்திரகுப்தர்

ெதுரா ோ்லிபுத்திரம் குறித்து ோஹியான்
ைதுைதாவில் ைக்கள்ப்தாரக அதிகம். அவர்கள் ைகிழச்சியதாக இருந்னர். அவர்கள் 
்ைது குடும்�தர்ப் �திவு பெய்ய தவணடிய அவசியம் இல்ரல…. அைெருக்குச் 
பெதாந்ைதான நிலததில் விவெதாயம் பெய்்வர்கள் ைடடும்்தான் ்தானியததில் ஒரு 
�குதிரய அைெருக்குத ்ைதவணடும். சூழரலப் ப�தாறுதது குற்றவதாளிகளுக்கு 
மி்ைதாகதவதா, கடுரையதாகதவதா அ�ைதா்ம் விதிக்கப்�ட்டது…. 
மீணடும் மீணடும் கலகம் பெய்்தால், குற்றமிரழத்தால், வலது ரக துணடிக்கப்�டும்… 
நதாடு முழுவதும் ைக்கள் எந் உயிரினதர்யும் பகதால்வதில்ரல. எந் 
ைது�தானதர்யும் அருநதுவதில்ரல �தா்டலிபுததிைததில் வசிப்�வர்கள் நல்ல 
�ைக்கதாைர்கள்; வெதியதானவர்கள்; ஈரகக் குைததில் ஒருவதைதாப்டதாருவர் த�தாடடி 
த�தாடு�வர்கள்.  
நகைங்களில் ரவசியக் குடும்�ததினர் ்ர்ைம் பெய்வ்ற்கும் ைருததுவததிற்கும் ெததிைங்கரளக் 
கடடியிருக்கிறதார்கள். அரனதது ஏரழகள், ஆ்ைவற்தறதார், அனதார்கள், வி்ரவகள், 
குழநர்யில்லதா்வர்கள், அங்கவீனர்கள், ஊனமுற்றவர்கள் என அரனவருக்கும் அரனததுவி்ைதான 
உ்விகளும் பெய்யப்�டுகின்றன.
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பவற்றிவீைைதாக ைடடுமின்றி, சிறந் நிர்வதாகியதாகவும் 
திகழந்தார். விக்ைைன், த்வகுப்்ன், த்வைதாஜன், 
சிம்ஹவிக்ைைன், விக்ைைதாதிதயன், ெகதாரி ஆகியன 
இவைது தவறு ப�யர்களதாகும். (இரவ நதாையங்களில் 
குறிப்பி்டப்�டடுள்ளன.) கரல, இலக்கியம், 
அறிவியல் ஆகிய துரறகளில் சிறநது விளங்கிய 
நவைததினங்கள் எனப்�ட்ட ஒன்�து அறிஞர்கள் 
இவைது அரவயில் இருந்னர். இவர்களில் ைதாப�ரும் 
ெைஸ்கிரு் கவிஞர் கதாளி்தா்ர், ெைஸ்கிரு்ப் புலவர் 
ஹரிதெனர், அகைதாதிரய உருவதாக்கிய அைைசிம்ைர், 
ைருததுவர் ்ன்வநதிரி ஆகிதயதார் அ்டங்குவர். 
இவைது ஆடசிக்கதாலததில்்தான் �தாஹியதான் 
என்ற ப�ௌத் அறிஞர் சீனதாவிலிருநது இநதியதா 
வந்தார். இவர் குப்்ப் த�ைைசின் வளம் குறிதது 
�திவு பெய்திருக்கிறதார். பவள்ளி நதாையங்கரள 
பவளியிட்ட மு்ல் குப்் அைெர் இைண்டதாம் 
ெநதிைகுப்்தை. இவைது ஆடசிக்கதாலததில்்தான் 
த�ைைசின் விரிவதாக்கம் உச்ெதர் எடடியது.

இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ருக்குப் பின்னர் அவைது 
பு்ல்வர் மு்லதாம் குைதாைகுப்்ர் ஆடசி பெய்்தார். 
மு்லதாம் குைதாைகுப்்ர் நதாளந்தா �ல்கரலக்கழகதர்த 
த்தாற்றுவித்வர். இவர் ெக்ைதாதிதயர் என்றும் 
அரழக்கப்�ட்டதார். குப்  ்வம்ெததின் கர்டசிப் த�ைைெைதான 
ஸ்கந்குப்்ர் மு்லதாம் குைதாைகுப்்ரின் பு்ல்வைதாவதார். 
இவர் ஹுைரின் �ர்டபயடுப்ர�த ்டுத்தார். 
ஆனதால் ஹுைர் மீணடும் மீணடும் �ர்டபயடுப்பு 
தைற்பகதாண்ட்தால், அைசு கருவூலம் கதாலியதானது. 
ப�தா.ஆ. 467இல் ஸ்கந்குப்்ரின் இறப்பிற்குப் பின்னர் 
குப்்ப் த�ைைசு வீழச்சி அர்டந்து. இவருக்குப் பின்னர் 
�ல குப்  ்அைெர்கள் ஆடசிப் ப�தாறுப்த�ற்றனர். இவர்கள் 
த�ைைசின் வீழச்சிரய விரைவு�டுததினதார்கள். குப்் 
வம்ெததின் கர்டசி அைெர் விஷ்ணுகுப்்ர். இவர் ப�தா.ஆ. 
540 மு்ல் 550 வரை ஆடசிபுரிந்தார்.

 7.4   குப்தரின் நிர்வாக முண்ற
அரசர்

குப்்ர் ஆடசியில் அைசியல் அதிகதாைப் �டிநிரலகள் 
கதாைப்�ட்டன. வழங்கப்�ட்ட �ட்டங்கள், தைலதிகதாைம், 

கீழப்�டி்ல் ஆகிய உறவுகளின் வழியதாக அதிகதாைப் 
�டிநிரலகரள அறிய முடிகிறது. அைெர்கள் 
ைகதாைதாஜதாதிைதாஜ, �ைை-�ட்டதாைக, �ைதைஷ்வை த�தான்ற 
�ட்டங்கரள ஏற்றதார்கள். �ைை-ர்வ் (க்டவுளின் 
�ைை�க்்ன்), �ைை-�தாகவ் (வதாசுத்வ கிருஷ்ைனின் 
�ைை�க்்ன்) த�தான்ற அர்டபைதாழிகளதால் ்ம்ரைக் 
க்டவுதளதாடும் இரைததுக் பகதாண்டனர். குப்் 
அைெர்கள் ்தாம் ப்ய்வதாம்ெம் ப�தாருநதியவர்கள் 
என்ற பிம்�தர் முன்ரவத்்தாகவும் சில 
வைலதாற்றதாளர்கள் குறிப்பிடடுள்ளனர். உ்தாைைைதாக 
அலகதா�தாத கல்பவடடுகளில் ெமுததிைகுப்்ர் புருஷதா 
(அரனவருக்கும் தைலதானவர்) என்ற க்டவுளு்டன் 
ஒப்பி்டப்�டுகிறதார். அைெருக்கு, ஒரு ப்ய்வீகத ்குதி 
நிரலரய நிறுவும் முயற்சிகளதாக இவற்ரறக் 
கரு்லதாம்.
அணெச்சர்கள், அதிகாரிகள்

முததிரைகள், கல்பவடடுகள் த�தான்றவற்றில் 
�திவி்டப்�டடுள்ளரவ அதிகதாரிகளின் 
�டிநிரலகரளயும் அவர்களது �்விகரளயும் 
குறிப்பிட்டதாலும், அவற்றின் ப்ளிவதான ப�தாருரளப் 
�ல தநைங்களில் அறிய முடியவில்ரல. 
குைதாைைதாதயதா என்ற பெதால் ஆறு ரவெதாலி 
முததிரைகளில் இ்டம்ப�ற்றுள்ளது. இந்ப் �்வி 
்னக்பகனத ்னியதாக அலுவலகம் (அதிகைைதா) 
உள்ள ஒரு உயைதிகதாரிரயக் குறிப்பிடுவது த�தால் 
உள்ளது. அைதாதயதா என்ற பெதால் �ல முததிரைகளில் 
கதாைப்�டுகிறது. குைதாைைதாததியதா என்�து 
அைதாதயதாக்களில் மிக முக்கியைதான �்வியதாக, 
அைெகுல இளவைெர்களின் ்குதிக்குச் ெைைதான்தாக 
இருக்கும் த�தால் ப்ரிகிறது. குைதாைைதாதயதாக்கள் 
அைெர், �ட்டதது இளவைெர், வருவதாய்ததுரற, 
அல்லது ஒரு ைதாகதாைம் என்று �லவற்தறதாடு 
ப்தா்டர்புர்டயவர்களதாக இருக்கிறதார்கள். ஒரு 
லிச்ெதாவி முததிரை லிச்ெதாவியர்களின் �ட்டதைற்பு 
விழதாவிற்கதான புனி் குளததிற்குப் ப�தாறுப்�தான ஒரு 
குைதாைைதாதயதா �ற்றிக் குறிப்பிடுகிறது.

குைதாைைதாதயதா ப�தாறுப்பில் உள்ளவர்கள் 
சில ெையங்களில் கூடு்ல் ப�தாறுப்புகரளயும் 

ஹுைர்களின் த்தாற்றம் குறிதது உறுதியதாக எதுவும் 
ப்ரியவில்ரல. தைதாைதானிய வைலதாற்றதாளர் ்டதாசி்டஸின் 
கூற்றுப்�டி, அவர்கள் கதாஸ்பியன் க்டல் அருகில் வதாழந் �ழங்குடி 
இனக்குழுக்கள். தைதாைதாபுரிப் த�ைைசின் வீழச்சிக்குக் கதாைைைதாக 
இருந்வர்கள். அடடில்லதாவின் ்ரலரையில் திைண்ட இவர்கள் 
ஐதைதாப்�தாவில் பகதாடுங்தகதாணரைக்குப் ப�யர் ப�ற்றவர்கள். 
பவள்ரள ஹுைர்கள் என்று அரழக்கப்�ட்ட ஹுைர்களின் 
ஒரு பிரிவு ைததிய ஆசியதாவிலிருநது இநதியதா தநதாக்கி நகர்ந்து. 
இவர்களது �ர்டபயடுப்பு குஷதாைர்கள் கதாலததிற்கு நூறு 
ஆணடுகளுக்குப் பின் ஆைம்�ைதானது. 
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�்விப் ப�யர்கரளயும் பகதாணடிருந்னர். 
இந்ப் ப�தாறுப்புகள் வதாரிசு அடிப்�ர்டயில் 
வழங்கப்�டடிருக்கலதாம். எடுததுக்கதாட்டதாக, 
அலகதா�தாத பிைெஸ்திரய (பைய்க்கீர்ததி அல்லது 
புகழுரைக் கல்பவடடு) எழுதிய ஹரிதெனர் ஒரு 
குைதாைைதாதயதா, ெநதிவிக்ைஹிகதா, ைஹதா்ண்டநதாயகதா 
ஆகிய �ட்டங்கரளக் பகதாண்டவைதாக இருநதுள்ளதார். 
அவர் ைஹதா்ண்டநதாயகதா துருவபூதியின் பு்ல்வர் 
ஆவதார். 

அணெச்சர் குழு
குப்் அைெர்களுக்கு ஒரு அரைச்ெர் குழு உ்வி 

புரிந்து. அலகதா�தாத கல்பவடடு ெ�தா என்ற ஒரு 
குழு குறிததுக் கூறுகிறது. இது அரைச்ெர் குழுவதாக 
இருக்கலதாம். ைஹதாெநதிவிக்ைஹதா என்�வர் 
அரைச்ெர்களில் உயர் நிரலயில் இருநதுள்ளதார். 
இவர் அரைதி ைற்றும் த�தாருக்கதான அரைச்ெர். 
இவர்்தான் த�தார் ப்தாடுத்ல், உ்டன்�தாடு கதாணு்ல், 
ஒப்�ந்ங்கள் தைற்பகதாள்ளு்ல் என்று பிற 
நதாடுகளு்டனதான ப்தா்டர்புகளுக்குப் ப�தாறுப்�தானவர். 

நீதிததுரற, ைதாணுவம் ஆகியவற்றின் 
ப�தாறுப்பு வகித்வர் ்ண்டநதாயகதா அல்லது 
ைஹதா்ண்டநதாயகதா என்றரழக்கப்�டடுள்ளதார். ஒரு 
முததிரை அக்கினிகுப்்ர் என்ற ைஹதா்ண்டநதாயகதா 
குறிததுப் த�சுகிறது. அலகதா�தாத கல்பவடடு 
மூன்று ைஹதா்ண்டநதாயகதாக்கரளக் குறிதது 
கூறுகிறது. இரவயரனததும் இந்ப் �்விகள் 
எல்லதாம் வதாரிசுரிரையதாக வரு�ரவ என்�ர்க் 
கதாடடுகின்றன. ைற்பறதாருவருக்கு ைஹதாஅஸ்வ�தி 
(குதிரைப்�ர்டத ்ரலவர்) என்ற �்வி 
இருநதுள்ளது.
்ேரரசின் பிரிவுகள்

குப்்ர்களின் த�ைைசு ‘த்ெம்’ அல்லது ‘புக்தி’ 
எனப்�டும் ைதாநிலங்களதாகப் பிரிக்கப்�டடிருந்ன. 
உ�தாரிகதா என்றரழக்கப்�ட்ட ஆளுநர்களதால் 
இரவ நிர்வகிக்கப்�ட்டன. உ�தாரிகதாக்கள் அைெைதால் 
தநைடியதாக நியமிக்கப்�ட்டனர். உ�தாரிகதாக்கள் 
ைதாவட்ட ்ரலரை நிர்வதாக அதிகதாரிகரளயும் வதாரிய 
அதிகதாரிகரளயும் நியமித்னர். உ�தாரிகதாக்கள் 
நிர்வதாக அதிகதாைதத்தாடு, யதாரனகள், குதிரைகள், 
வீைர்கள் என்று ைதாணுவ நிர்வதாகதர்யும் ரகயில் 
ரவததிருந்னர். ்தாதைதா்ர்பூர் பெப்த�டுகளில் 
மூன்று உ�தாரிகதாக்களுக்கு ைகதாைதாஜதா என்ற 
�ட்டம் இருந்்தாகக் குறிப்பி்டப்�டுவ்ன் 
மூலம் நிர்வதாகததில் இவர்களுக்கு இருந் 
உயர்நிரல ப்ரிகிறது. குப்் ஆணடு 165 
என்று த்தியி்டப்�டடுள்ள புத்குப்்ரின் ஏைதான் 
தூண கல்பவடடு கதாளிநதி ைற்றும் நர்ைர் 
நதிகளுக்கிர்டயிலதான நிலங்கரள ஆடசிபெய்் 

தலதாக�தாலதா என்று ைகதாைதாஜதா சுைஷ்மிெநதிைதா 
என்�வரைக் குறிப்பிடுகிறது. இங்கு தலதாக�தாலதா 
என்�து ைதாநில ஆளுநரைக் குறிப்பிடுவ்தாகலதாம். 

குப்்ப்த�ைைசின் ைதாநிலங்கள் விஷ்ய�தி என்ற 
அதிகதாரியின் கீழ ைதாவட்டங்களதாகப் பிரிக்கப்�ட்டன. 
இரவ விஷ்யதா என அரழக்கப்�ட்டன 
விஷ்ய�திகள் ப�தாதுவதாக ைதாநில ஆளுநைதால் 
நியமிக்கப்�ட்ட்தாகத ப்ரிகிறது. சிலெையங்களில் 
அைெதை தநைடியதாக விஷ்ய�திகரள நியமித்தார். 
விஷ்ய�தியின் நிர்வதாகக் க்டரைகளுக்கு நகைததின் 
சில முக்கியைதான ைனி்ர்கள் உ்விபுரிந்தார்கள்.
ொவட்் ெட்்த்திற்குக் கீ்ே இருந்்த நிர்வாக அலகுகள்

ைதாவட்ட ைட்டததிற்குக் கீழ விதி, பூமி, 
�்கதா, பீ்டதா என்று �ல்தவறு வி்ைதான நிர்வதாக 
அலகுகள் இருந்ன. ஆயுக்்கதா, விதி-ைஹதா்ைதா 
எனப்�டும் அதிகதாரிகள் குறித் குறிப்புகளும் 
கதாைப்�டுகின்றன. கிைதாை ைட்டததில் கிைதாமிகதா, 
கிைதாம் அதயக்தா த�தான்ற அதிகதாரிகள் 
இருநதுள்ளனர். இவர்கரள கிைதாை ைக்கதள 
த்ர்நப்டுத்னர். புத்குப்்ர் கதாலதது ்தாதைதா்ர்பூர் 
பெப்த�டு, ைஹதா்தாைதா என்�வர் ்ரலரையிலதான 
அஷ்்டகுல-அதிகதாைனதா (எடடு உறுப்பினர் 
பகதாண்ட குழு) குறிதது குறிப்பிடுகிறது. ைஹதா்தாைதா 
என்�்ற்கு கிைதாைப் ப�ரியவர், கிைதாைத ்ரலவர், 
குடும்�த ்ரலவர் என்று �ல ப�தாருள் உணடு. 
இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ர் கதாலதது ெதாஞ்சி கல்பவடடு 
�ஞ்ெைண்டலி என்�ர்க் குறிப்பிடுகிறது. இது ஒரு 
குழுை நிறுவனைதாக இருக்கலதாம்.
இராணுவம்

முததிரைகள், கல்பவடடுகள் ஆகியன 
�தாலதாதிகிருதயதா, ைஹதா�தாலதாதிகிருதயதா 
(கதாலதாட�ர்ட ைற்றும் குதிரைப்�ர்ட ்ள�தி) 
த�தான்ற ைதாணுவப் �்விகரளக் குறிப்பிடுகின்றன. 
வழக்கைதாகப் �யன்�டுத்ப்�டும் தெனதா�தி என்ற 
பெதால் குப்்ர் கல்பவடடுகளில் கதாைப்�்டவில்ரல. 
ஆனதால் சில வதாக்டக கல்பவடடுகளில் 
கதாைப்�டுகின்றன. ஒரு ரவெதாலி முததிரை 
ைதாணுவக்கி்டங்கின் அலுவலகைதான ைை�ந்கர் 
அதிகதாைனதாரவக் குறிப்பிடுகிறது. ைற்பறதாரு 
ரவெதாலி முததிரை, ்ண்ட�தாஷிகதா என்ற 
அதிகதாரியின் அலுவலகதர்க் குறிப்பிடுகிறது. இது 
ைதாவட்ட அளவிலதான கதாவல்துரற அலுவலகைதாக 
இருக்கலதாம்.

ைஹதாபிைதிஹைதா (அைணைரனக் கதாவலர்கள் 
்ரலவர்), கதய்�கி்தா (அைெ ெரையலரறக் 
கணகதாணிப்�தாளர்) த�தான்ற அைணைரனயு்டன் 
தநைடியதாகத ப்தா்டர்பு பகதாணடிருந் அதிகதாரிகள் 
குறிப்பி்டப்�டடுள்ளனர். ஒரு ரவெதாலி முததிரை 
ைஹதாபிைதிகைதாவதாகவும் ்தாைதாவைதாகவும் இருந் 
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� தாது க தாக் க  அ றி வு று த ் ப் � ட ்ட தா ர்க ள். 
�யிர்கரள நதாெம் பெய்தவதாருக்கு ்ண்டரன 
வழங்கப்�ட்டது. தைலும், �யிர்கரளச் சுற்றியும் 
தவளதாண நிலங்கரளச் சுற்றியும் தவலி 
அரைக்கப்�டடிருந்து.

குப்்ர் கதாலததில் பநல், தகதாதுரை, �தார்லி, 
க்டரல, ்தானியம், �யறு, கரும்பு, எணபைய் 
விததுகள் ஆகியரவ �யிரி்டப்�ட்டன. 
கதாளி்தாெர் மூலம் ப்ன்�குதியதானது மிளகு, 
ஏலம் ஆகியவற்றிற்குப் புகழப�ற்றிருந்து 
ப்ரியவருகிறது. �ழ ைைங்கள் வளர்ப்�து குறிதது 
வைதாகமிகிைர் விரிவதான அறிவுரைகரளத 
்நதுள்ளதார்.

�ஹதார்பூர் பெப்த�டு அைெர்்தான் நிலததின் 
ஒதை உரிரையதாளர் என்று கதாடடுகிறது. நில 
ைதானியங்கள் ்ரும்த�தாதும், அ்ன் மீ்தான 
்னியுரிரைரயத ்ன்னி்டதை அவர் ரவததுக் 
பகதாண்டதார். ்னிப்�ட்ட நிலங்களின் இ்டமும் 
எல்ரலகளும் ஆவைக் கதாப்�தாளர்களதாலும், 
அப்�குதியின் பெல்வதாக்கு மிக்கவர்களதாலும் 
அளநது குறிதது ரவக்கப்�ட்டன. �ஹதார்பூர் 
பெப்த�டுகளின்�டி உஸ்்�தாலதா என்ற அதிகதாரி 
ைதாவட்டததின் நிலப் �ரிைதாற்றம் ப்தா்டர்�தான 
ஆவைங்கள் அரனதர்யும் �தாதுகதாத்தார். 
கிைதாைததில் நிலங்கள் ப்தா்டர்�தான ஆவைங்கரள 
கிைதாை கைக்கர் �ைதாைரித்தார். குப்்ர் கதாலததில் 
நிலம் கீழவருைதாறு வரகப்�டுத்ப்�டடிருந்ன.

தக்தைதா �யிரி்டக்கூடிய நிலம்

கிலதா ்ரிசு நிலம்

அப்ைஹ்தா கதாடு அல்லது ்ரிசு நிலம்

வதாஸ்தி குடியிருக்கத ்குந் நிலம்

க�்டெஹதாைதா தைய்ச்ெல் நிலம்

ஒருவரைப் குறிததுக் குறிப்பிடுகிறது. நிர்வதாக 
அரைப்பின் தைல்ைட்டததில் அைதாததியதா, ெச்சிவதா 
ஆகிதயதார் இருந்தார்கள். இவர்கள் �ல்தவறு 
துரறகளுக்குப் ப�தாறுப்�தாக இருந் நிர்வதாக 
அதிகதாரிகளதாவர். து்டகதா என்றரழக்கப்�ட்ட 
ஒற்றர்கள் பகதாண்ட உளவு அரைப்பும் இருந்து. 
ஆயுக்்கதா என்�து ைற்பறதாரு உயர்ைட்ட அதிகதாைப் 
�்வியதாகும்.

 7.5   ்ோருளா்தார நிணலகள்
குப்்ர் கதாலததில் கதாைதாந்கதா எழுதியது 

நீதிெதாைதா என்ற நூல் ஆகும். இநநூல் அைெ 
கருவூலததின் முக்கிய வருவதாய்க்கதான 
�ல்தவறு மூலவ ளங்கள் �ற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறது. ெமுததிைகுப்்ர் தைற்பகதாண்ட 
�ர்டபயடுப்புகளுக்கதான நிதி இதுத�தான்ற 
வருவதாய்களின் உ�ரிநிதியிலிருநது்தான் 
கிர்டததிருக்க தவணடும். குப்்ர் கல்பவடடுகள் 
வருவதாய்த துரற குறிதது சில விவைங்கரளத 
்ருகின்றன. அைசு ஆவைங்கரள 
அக்�்லதிக்கிரு்தா என்ற அதிகதாரி �ைதாைரித்தார். 
குப்்ர் கல்பவடடுகள் கிலிப்்தா, �லி, உதைங்கதா, 
உ�ரிகைதா, இைணயபவஷ்தி த�தான்ற பெதாற்கரளக் 
குறிப்பிடுகின்றன. இைணயபவஷ்தி என்றதால் 
கட்டதாய உரழப்பு என்று ப�தாருள்.
்வளாண்ணெயும் ்வளாண் அணெபபும்

குப்்ர் ஆடசிக் கதாலததில் அைசு 
ெதார்பில் ஏைதாளைதான �தாெனப் �ணிகள் 
த ை ற் ப க தாள் ள ப் � ட ்ட ் ன்  வி ர ளவ தாக 
தவளதாணரை தைம்�தாடு அர்டந்து. அைசு, 
்னிந�ர்கள் ஆகிதயதார் நீங்கலதாகவும், 
பிைதாைைர்கள், புத், ெைை ெங்கங்களுக்குத 
்தானைதாக வழங்கப்�ட்ட ்ரிசு நிலங்களிலும் 
த வ ள தாணர ை  த ை ற்ப க தாள்ள ப் � ட ்டது . 
விவெதாயிகள் ்ைது �யிர்கரள முரறயதாகப் 

ேல்வறு வி்தொன நிலகுத்்தணக முண்ற

நிலகுத்்தணக வணக உரிணெயின் ்தன்ணெ
நிவி ்ர்ைதா அறக்கட்டரள த�தான்ற அரைப்பின் மூலம் நில ைதானியம் – இம்முரற வ்டக்கு, ைததிய 

இநதியதா ைற்றும் வங்கததில் நிலவியது

நிவி ்ர்ை அக்ெயனதா நிைந்ைைதான அறக்கட்டரள – ப�ற்றவர் அதிலிருநது வரும் வருவதாரயப் �யன்�டுததிக் 
பகதாள்ளலதாம்

அப்ை்தா ்ர்ைதா வருவதாரயப் �யன்�டுத்லதாம். ஆனதால் அர் பிறருக்குத ்தானம் பெய்யமுடியதாது. நிர்வதாக 
உரிரையும் இல்ரல.

பூமிசிதைதாயனதா ்ரிசு நிலதர் மு்ன்மு்லதாகச் ெதாகு�டி நிலைதாக ைதாற்று�வருக்குத ்ைப்�டும் உரிரை. இந் 
நிலததிற்குக் குத்ரகயிலிருநது விலக்கு அளிக்கப்�ட்டது.
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ஏணனய நிலக்்காண்கள்

அக்ைஹதாை ைதானியம் பிைதாைைர்களுக்குத ்ைப்�டுவது. இது நிைந்ைைதானது. �ைம்�ரையதாக வைக்கூடியது. 
வரி கிர்டயதாது.

த்வக்கிைஹதாை ைதானியம் தகதாவில் ைைதாைதது, வழி�தாடு ஆகிய �ணிகளுக்கதாகப் பிைதாைைர்கள், வணிகர்கள் 
ஆகிதயதாருக்கு அளிக்கப்�டும் நில ைதானியம்.

ெையச் ெதார்�ற்ற ைதானியம் குப்்ர்களுக்குக் கீழிருந் நிலப்பிைபுக்களுக்குத ்ைப்�ட்ட ைதானியம்.

ேல்வறு வரிகளின் ேட்டியல

வரி அ்தன் ்தன்ணெ
�தாகதா விரளச்ெலில் அைென் ப�றும் வழக்கைதான ஆறில் ஒரு �ங்கதாகும்.

த�தாகதா அைெருக்கு கிைதாைங்கள் அவ்வப்த�தாது வழங்க தவணடிய �ழங்கள், விறகு, பூக்கள் த�தான்றரவ.

கைதா கிைதாைததினர் மீது குறிப்பிட்ட கதால இர்டபவளியில் விதிக்கப்�டும் ஒரு வரி (இது வரு்டதாநதிை 
நிலவரியின் ஒரு �குதியல்ல)

�லி ஆைம்�ததில் விருப்�ப்�டடு வழங்கப்�ட்ட வரியதாக இருநது பின்னர் கட்டதாய வரியதாக 
ைதாற்றப்�ட்டது. இது ஒரு ஒடுக்குமுரற வரி.

உதியங்கதா கதாவல் நிரலயங்களின் �ைதாைரிப்பிற்கதாக விதிக்கப்�ட்ட கதாவல் வரியதாக இருக்கலதாம். அல்லது 
நீர் வரியதாகவும் இருக்கலதாம். எனினும், இது ஒரு கூடு்ல் வரி்தான்.

உ�ரிகைதா இதுவும் ஒரு கூடு்ல் வரி்தான். இது எ்ற்கதாக வசூலிக்கப்�ட்டது என்�து குறிதது அறிஞர்கள் 
ைதாறு�ட்ட விளக்கங்கரளத ்ருகின்றனர்.

ஹிைணயதா ்ங்க நதாையங்கள் மீது விதிக்கப்�டும் வரி என்�து தநைடிப் ப�தாருள். நர்டமுரறயில் இது சில 
குறிப்பிட்ட ்தானியங்களின் விரளச்ெலில் ஒரு �ங்கிரன, அைசின் �ங்கதாகப் ப�தாருளதாகதவ 
அளிப்�்தாகும். 

வதா்-பூ்தா கதாற்றுக்கும் ஆவிகளுக்கும் பெய்ய தவணடிய ெ்டங்குகளுக்கதாக விதிக்கப்�ட்ட �ல்தவறு வரிகள்

ஹலிவகைதா கலப்ர� ரவததிருக்கும் ஒவ்பவதாரு உழவரும் கட்ட தவணடிய கலப்ர� வரி

சுல்கதா வர்த்கர்கள் நகைததிற்தகதா துரறமுகததிற்தகதா பகதாணடுவரும் வணிகச் ெைக்குகளில் 
அைெருக்கதான �ங்கு. இர்ச் சுங்க, நுரழவு வரிகளுக்கு ஒப்பி்டலதாம்.

கிளிப்்தா; உ�கிளிப்்தா நிலப்�திவின் த�தாது விதிக்கப்�டும் விற்�ரன வரி

ோசனம்
மிகத ப்தான்ரையதான கதாலததிதலதய 

நீர்ப்�தாெனததின் முக்கியததுவதர் இநதியதாவில் 
உைர்நதிருந்தார்கள். நதாை்ஸ்மிருதி என்ற நூலில், 
வயல்கரள பவள்ளங்களிலிருநது �தாதுகதாத் 
�நதியதா, �தாெனததிற்கு உ்விய கைதா என்ற 
இருவரக அரைக்கரைகள் குறிப்பி்டப்�டுகின்றன. 
்ணணீர் த்ங்குவர்த ்டுக்க ஜலநிர்கைதா என்ற 
வடிகதால்கள் இருந்்தாக அைைசிம்ைர் குறிப்பிடுகிறதார். 
நதிகளிலிருநது ைடடுமில்லதாைல், ஏரிகளிலிருநதும் 
குளங்களிலிருநதும் வதாய்க்கதால்கள் பவட்டப்�ட்டன. 
குஜைதாததின் கிர்னதார் ைரலயின் அடிவதாைததில் 
இருந் சு்ர்ெனதா ஏரி மிகவும் புகழப�ற்ற்தாகும்.

விவசாயிகளின் நிணல
விவெதாயிகளின் நிரலரை கீழ நிரலயில் 

இருந்து. ெதாதிப்பிரிவுகள் கதாைைைதாகவும், 
நிலங்களும் உரிரைகளும் ைற்றவர்களுக்கு 
வழங்கப்�ட்ட்தாலும் ைதானியங்கள் வழங்கப்�ட்ட்ன் 
கதாைைைதாகவும் அவர்கள் பகதாத்டிரைகளின் 
நிரலக்குத ்ள்ளப்�ட்டனர். அப்த�தாதிருந் 
குத்ரக முரறப்�டி குத்ரக்தாைர்கள் 
நிரலயதான குத்ரக்தாைர்கள் அல்ல. ைதாறதாக, 
எப்த�தாது தவணடுைதானதாலும் குத்ரகரய விடடு 
பவளிதயற்றப்�டும் நிரலயில் இருந்தார்கள். 
விவெதாயிகள் �லவி்ைதான வரிகரளயும் 
கட்டதவணடி இருந்து.
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சுரஙகமும் உ்லாகவியலும்
குப்்ர் கதாலததில் மிகவும் பெழித் 

ப்தாழில்கள் சுைங்கத ப்தாழில், உதலதாகவியல் 
ஆகியன ஆகும். சுைங்கங்கள் இருந்து குறிதது 
அைைசிம்ைர், வைதாஹமிகிைர், கதாளி்தாெர் ஆகிதயதார் 
அடிக்கடி குறிப்பிடுகிறதார்கள். இக்கதாலகட்டததில் 
பீகதாரிலிருநது இரும்புப் �டிவுகள், 
இைதாஜஸ்்தானிலிருநது பெம்புப் �டிவுகள் ஆகியன 
ப�ருைளவில் த்தாணடி எடுக்கப்�ட்டன.

இரும்த�தாடு ்ங்கம், பெம்பு, ்கைம், ஈயம், 
பித்ரள, பவணகலம், ரைக்கதா, ைதாங்கனீஸ், 
அஞ்ெனக்கல், சுணைதாம்புக்கல், சிவப்பு 
ஆர்ெனிக் ஆகியவற்ரறயும் �யன்�டுததினர். 
விவெதாயிகளுக்கு அடுத்�டியதான முக்கியததுவம் 
உதலதாக தவரல பெய்�வர்களுக்கு இருந்து. 
�ல்தவறு வீடடு உ�தயதாகப் ப�தாருள்கள், 
�தாததிைங்கள், ஆயு்ங்கள் ்யதாரிக்க உதலதாகங்கள் 
�யன்�டுத்ப்�ட்டன. இரும்பின் கணடுபிடிப்பிற்குப் 
பின்னர், பகதாழுமுரன தைம்�டுத்ப்�டடு, ஆழைதான 
உழவிற்கு உ்விய்தால் இக்கதாலகட்டததில் 
தவளதாணரை அதிகரித்து.

இக்கதாலகட்டததில், உதலதாகவியல் நுட�ங்கள் 
உச்ெததில் இருந்ன என்�ர் நிறுவுவ்ற்கு, 
இன்று தில்லி குதுப்மினதார் வளதாகததில் கதாைப்�டும் 
பைஹதைதாலி இரும்புததூண ெதான்றதாகக் 
கதாட்டப்�டுகிறது. இது இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ரு்டன் 
அர்டயதாளம் கதாைப்�டுகிறது. இந் இரும்புததூண 
�ல நூற்றதாணடுகளதாகத துருப்பிடிக்கதாைல் 
அப்�டிதய இருக்கிறது. இது குப்்ர் கதாலதது 
உதலதாகவியல் ரகவிரனஞர்களின் திறனுக்கு 
எடுததுக்கதாட்டதாகவும் திகழகிறது. நதாையங்கள் 
வடித்ல், உதலதாகச் பெதுக்கு தவரலப்�தாடு, 
�தாரன வரன்ல், சுடுைண சிற்�ங்கள், ைை பெதுக்கு 
தவரலப்�தாடு ஆகியரவ தவறு சில ரகவிரனத 
ப்தாழில்களதாகும்.

முததிரை ்யதாரித்ல், புத்ர் ைற்றும் 
பிற க்டவுளரின் சிரல வடித்ல் ஆகியரவ 
இக்கதாலகட்டததில் உதலதாகவியலில் ஏற்�ட்ட 
ஒரு குறிப்பி்டத ்குந் முன்தனற்றைதாகும். 
இரும்பு, ்ங்கம், பவள்ளி, பெம்பு, ்கைம், ஈயம் 
ஆகியவற்ரற உருக்கிப் பிரிதப்டுப்�தில் ஏற்�டும் 
இழப்பிற்கும் (தெ்தாைம்) தெர்தது ைக்கள் �ைம் 
்ைதவணடியிருந்து என்று பெதால்லப்�டுகிறது. 
நரககள் �யன்�டுத்ப்�டடுள்ளன. 
வணிகமும் வர்த்்தகமும்

குப்்ர் ப�தாருளதா்தாைததின் வலிரைக்கு 
வணிகர்களின் �ங்களிப்பு மிக முக்கியைதான்தாகும். 
சிதைஷ்டி, ெதார்த்வஹதா என்ற இருதவறு�ட்ட 
வரககரளச் தெர்ந் வணிகர்கள் இருந்னர். 

சிதைஷ்டி என்�வர் ப�தாதுவதாக ஒதை இ்டததில் 
்ங்கியிருப்�வர். ்னது பெல்வம் ைற்றும் 
வணிகததிலும், வணிகரையதர் நிர்வகிப்�்ன் 
மூலமும் ப�ற்ற வளத்தால் ைரியதார்க்குரிய 
நிரலயில் இருந்வர். ெதார்த்வஹதா என்�வர் 
இலதா�ததிற்கதாக ஊர் ஊைதாகச் பென்று வணிகம் 
பெய்்வர்.

அன்றதா்டம் �யன்�டுத்த த்ரவயதான 
ப�தாருள்களிலிருநது விரலயுயர்ந், ஆ்டம்�ைப் 
ப�தாருள்கள் வரை வியதா�தாைம் பெய்யப்�ட்டன. 
மிளகு, ெந்னக்கடர்ட, ்ந்ம், யதாரனகள், 
குதிரைகள், ்ங்கம், பெம்பு, இரும்பு, ரைக்கதா 
ஆகியரவ விற்கப்�ட்டன. ரகவிரனக் 
கரலஞர்கள், வணிகர்கள், ப�ரு வணிக 
குழுக்கள் ஆகியன �ற்றிக் குறிப்பிடும் பெப்த�டுகள், 
முததிரைகள் அதிக எணணிக்ரகயில் 
கிர்டததுள்ளன. இ்ன் மூலம் இக்கதாலகட்டததில் 
ரகவிரனத ப்தாழில்களும் வணிகமும் 
பெழிததிருந்ர்க் கதாைமுடிகிறது. வணிகக் 
குழுக்களில் ரகவிரனக் கரலஞர்கள், 
வணிகர்கள் இருந்து �ற்றியக் குறிப்புகள் 
அதிக எணணிக்ரகயில் கிர்டததுள்ளன. 
ப�தாருள்களின் உற்�ததி, அதிகரிப்பு, வணிக 
விரிவதாக்கம் ஆகியவற்றில் வணிகக் குழுக்களின் 
�ங்கு குறிப்பி்டத்க்க அளவில் இருநதுள்ளது. 
்ைது அரைப்புகளின் உள் நிர்வதாகங்கரளப் 
ப�தாருத்வரை இரவ ஏறத்தாழ ்ன்னதாடசி 
அதிகதாைம் ப�ற்றரவகளதாக இருநதுள்ளன. 
இவர்களது ெட்டதிட்டங்கரள அைசும் ைதித்து. 
்னிப்�ட்ட வணிகக் குழுக்கள் அரனதர்யும் 
உறுப்பினர்களதாகக் பகதாண்ட ஒரு குழுைததினதால் 
இந் ெட்டதிட்டங்கள் உருவதாக்கப்�ட்டன என்�து 
குறிப்பி்டத்க்க்தாகும். 

நதாை் ஸ்மிருதி, பிருகஸ்�தி ஸ்மிருதி 
ஆகியரவ வணிகக் குழுக்களின் அரைப்பு, 
பெயல்�தாடு குறிதது விவரிக்கின்றன. 
ஒரு குழுவில் குழுத ்ரலவர், இைணடு, 
மூன்று அல்லது ஐநது நிர்வதாக அதிகதாரிகள் 
இருந்்தாக இரவ குறிப்பிடுகின்றன. குழுச் 
ெட்டங்கள் எழுததுப்பூர்வைதாக ஆவைங்களில் 
எழு்ப்�டடிருக்க தவணடும். ்ைது குழு 
உறுப்பினர்களின் ்கைதாறுகளின் மீது தீர்ப்பு 
வழங்கியது குறிதது பிருகஸ்�தி ஸ்மிருதி 
கூறுகிறது. குழுவின் தீர்ப்பு எப்�டி இருந்தாலும் 
அைசு ஒப்பு்ல் அளிதத் தீைதவணடும். வணிகக் 
குழுக்களில் ரகவிரனஞர்களுக்கதான 
குழுக்கள், வங்கியதாளர்களுக்கதான குழுக்கள், 
வணிகர்களுக்கதான குழுக்கள் எனப் �ல வி் 
குழுக்கரள உறுப்பினர்களதாகக் பகதாண்ட குழுை 
அரைப்புகள் இயங்கிய்தாகக் குறிப்புகள் உள்ளன. 
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�யணிகளின் நலன்களுக்கதாக நிழல் குர்ட, 
விடுதிகள், ெததிைங்கள், தகதாவில்கள், த்தாட்டங்கள், 
ைண்ட�ங்கள் ஏற்�டுததித ்ரும் பகதார்ட 
ந்டவடிக்ரககளிலும் வணிகக்குழுக்களும் 
குழுைங்களும் ஈடு�டடு வந்்தாகவும் குறிப்புகள் 
கதாைப்�டுகின்றன. ைதாவட்ட அளவிலதான 
நிர்வதாக அரைப்புகளில் வணிகக் குழுக்களின் 
்ரலவர்கள் முக்கியப் �ங்கதாற்றி வந்்தாகக் 
கல்பவடடுகள் கூறுகின்றன. வணிக 
வங்கிகள், கவிரக வணடி வணிகக்குழுக்கள், 
ரகவிரனஞர்கள் குழுக்களின் குழுைங்கள் 
அரைப்புகள் இயங்கிய்தாகவும் குறிப்புகள் 
உள்ளன. வணிகக்குழுக்கள் வங்கிகளின் 
�ங்கிரன ஆற்றிய்தாகவும் அறிய முடிகிறது. 
இ்ற்கதான பகதார்டயதாளர்களின் ப�யர்கள் 
இக்கல்பவடடில் ப�தாறிக்கப்�டடுள்ளன.

நிதியு்டன் ப்தா்டர்புர்டய ைற்பறதாரு அம்ெம் 
கநதுவடடி (அதிக வடடிக்குக் க்டன் ்ரு்ல் 
கநது வடடி ஆகும்). வணிகததில் அதிக இலதா�ம் 
ஈடடுவ்ற்கதாகப் �ைம் க்டனதாகப் ப�றப்�டடு 
வடடிக்கு வி்டப்�ட்ட்ற்கதான குறிப்புகள் 
இக்கதாலகட்டச் ெதான்றுகளில் கதாைப்�டுகின்றன. 
குப்்ர் கதாலததில் தைற்குக் கரையில் கல்யதாண, 
ெதால் ஆகிய வணிகத துரறமுகங்களும், 
ைல�தார், ைங்களூர் ெதலதா�்டதானதா, நதயதா�்டதான, 
�நத்�்டதானதா ஆகிய வணிகச் ெநர்களும் 
இயங்கியுள்ளன. வங்கததின் ்தாமிைலிப்தி 
கிழக்குக் க்டற்கரையின் முக்கியைதான வணிக 
ரையம் என்று �தாஹியதான் குறிப்பிடுகிறதார். இந் 
வணிகத துரறமுகங்களும் நகைங்களும் ஒரு 
புறம் �தாைசீகம், அைபியதா, ர�ெதாணடியம் த�தான்ற 
நதாடு நகைங்கதளதாடும் துரறமுகங்கதளதாடும், 
ைறுபுறம் இலங்ரக, சீனதா, ப்ன்கிழக்கு ஆசிய 
நதாடுகதளதாடும் இரைக்கப்�டடிருந்ன. இநதியதா, 
சீனதா இர்டயிலதான க்டல் �யைததில் எதிர் 
பகதாள்ள தநரும் இ்டர்கள் குறிதது �தாஹியதான் 
குறிப்பிடுகிறதார். அபூர்வைதான ைததினக் கற்கள், 
பைல்லிய துணிவரககள், வதாெரனத 
திைவியங்கள் ஆகியரவ இநதியதாவிலிருநது 
விற்கப்�ட்டன. சீனதாவிலிருநது �டடும், இ்ை 
ப�தாருள்களும் இறக்குைதி பெய்யப்�ட்டன.

குப்்ர்கள் அதிக எணணிக்ரகயில் 
்ங்க நதாையங்கரளயும், ஒப்பீட்டளவில் 
குரறந் எணணிக்ரகயில் பவள்ளி, 
பெம்பு நதாையங்கரளயும் பவளியிட்டனர். 
எனினும் குப்்ர் கதாலததிற்குப் பின்னர் ்ங்க 
நதாையங்களின் புழக்கம் குரறநதுத�தானது.

 7.6   ேண்ோட்டு ெலர்ச்சி
கணலயும் கட்்்க் கணலயும்

குப்்ர் கதாலததில் நதாகைதா, திைதாவி்டம் 
�தாணியிலதான கரலகள் வளர்ந்ன. இநதிய 
கட்ட்டக்கரல வைலதாற்றில் இது குறிப்பி்டத்க்க, 
�ர்டப்�தாக்கம் பகதாண்ட கதாலைதாகும். பிற்கதாலததில் 
கரலகள் தைம்�தாடு கதாண�்ற்கதான ஊற்றுக் 
கணகள் இக்கதாலததில் த்தான்றின.
குண்வணர, கட்டுொனக் ்காவிலகள்

�தாரறகரளக் குர்டநது கட்டப்�டும் 
குர்டவரைக் தகதாவில்கள் ப�ரும்�தாலும் �ரழய 
அரைப்புகரளதயத ப்தா்டர்ந்ன. எனினும் 
முகப்புப் �குதியின் அலங்கதாைததிலும், உள்�க்க 
தூணகளின் வடிவரைப்பிலும் விரிவதான புதிய 
ைதாற்றங்கரளக் பகதாணடுவந்்ன் மூலம் புதுரை 
பெய்்ன. மிகவும் குறிப்பி்டத்குந் குர்டவரைக் 
தகதாவில்கள் அஜந்தா, எல்தலதாைதா (ைஹதாைதாஷ்டிைம்) 
ைற்றும் �தாக் (ைததியப் பிைத்ெம்) ஆகிய இ்டங்களில் 
கதாைப்�டுகின்றன. உ்யகிரி குரககளும் (ஒடிெதா) 
இவ்வரகரயச் தெர்ந்ரவ்தான்.

கடடுைதானக் தகதாவில்களில் பின்வரும் 
அம்ெங்கள் கதாைப்�டுகின்றன: 1. ் டர்டயதான கூரை 
பகதாண்ட ெதுைக் தகதாவில்கள் 2. விைதானதது்டன் 
(இைண்டதாவது ைதாடி) கூடிய ்டர்டயதான கூரை 
பகதாண்ட ெதுைக் தகதாவில்கள் 3. வரளதகதாடடு 
தகதாபுைம் (சிகைம்) பகதாண்ட தகதாவில்கள் 4. பெவ்வகக் 
தகதாவில்கள் 5. வட்டவடிவக் தகதாவில்கள்.

குண்வணரக் குணககள் –அஜந்்தா
இைண்டதாவது குழுரவச் தெர்ந் 

தகதாவில்கள் திைதாவி்ட முரறயின் �ல கூறுகரளக் 
பகதாண்டரவயதாக உள்ளன. கருவரறக்கு தைதல 
சிகைம் அரைக்கும் புதுரை மூன்றதாவது �தாணியின் 
சிறப்பு ஆகும். அது நதாகைதா �தாணியின் முக்கிய 
அம்ெைதாகும்.
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ஸ்தூபிகள் 
இரவ ஏைதாளைதான எணணிக்ரகயில் 

கட்டப்�ட்டன. மிகச் சிறந் ஸ்தூபிகள் ெைத 
(உத்ைப்பிைத்ெம்), ைததினகிரி (ஒடிெதா), மிர்பூர்கதான் 
(சிநது) ஆகிய இ்டங்களில் கதாைப்�டுகின்றன.
சிற்ேஙகள் – கல சிற்ேஙகள்

கல் சிற்�க் கரலக்குச் சிறந் ெதான்று ெதாைநதாததில் 
கதாைப்�டும் நிற்கும் நிரலயிலுள்ள புத்ர் சிரல. 
புைதாைச் சிற்�ங்களில் மிக அழகதானது உ்யகிரி 
குரகயின் நுரழவதாயிலில் இருக்கும் வைதாஹ 
அவ்தாைச் சிரல.
உ்லாகச் சிற்ேஙகள்

ப�ரிய அளவில் உதலதாகச் சிற்�ங்கரள 
வதார்க்கும் கரலரய குப்்ர் கதாலதது ரகவிரனக் 
கரலஞர்கள் மிகவும் கரலநுணுக்கதத்தாடு 
பெய்்தார்கள். பீகதாரின் நதாளந்தாவில் உள்ள புத்ரின் 
�திபனட்டடி பெம்புச் சிரல, சுல்்தான்கஞ்சில் உள்ள 
ஏழரையடி புத்ர் சிரல ஆகிய இைணடும் குப்்ர் 
கதாலதது உதலதாகச் சிற்�ங்களுக்கு மிகச் சிறந் 
எடுததுக்கதாடடுகளதாகும்.

ஓவியஙகள்
ப�தாதுவதாகதவ குப்்ர் கதாலததில் சிற்�க் 

கரலரயவி்ட ஓவியக் கரலயில் �லரும் ஈடு�டடு, 
த�ரும் புகழும் ப�ற்றது ப்ரிகிறது. குப்்ரின் 
சுவதைதாவியங்கள் அஜந்தா, �தாக், �தா்தாமி ஆகிய 
இ்டங்களில் கதாைப்�டுகின்றன.

நுட�ம் என்ற 
அளவில், இந் ஓவியங்கள் 
வரையப்�ட்ட �ைப்புகள் மிக 
எளிய முரறயில் ்யதார் 
பெய்யப்�ட்டன. அஜந்தாவின் 
சுவர் ஓவியங்கள் 
ஃபிபைஸ்தகதா எனப்�டும் 
சுவதைதாவிய வரகரயச் 
தெர்ந்ரவயல்ல. ஏபனனில் 
ஃபிபைஸ்தகதா ஓவியங்கள் 
சுவரின் பூச்சு ஈைைதாக 
இருக்கும்த�தாத் வரையப்�டு�ரவ. ஆனதால் 
அஜந்தாவின் சுவதைதாவியங்கள் பூச்சு கதாய்ந்பின் 
வரையப்�ட்டரவ. அஜந்தா ைற்றும் �தாக்கில் 
கதாைப்�டும் ஓவியங்கள் ைததியத்ெ ஓவியப் �ள்ளி 
முரறயின் ்ரலசிறந் ஓவியங்களதாகும்.
சுடுெண் சிற்ேஙகளும் ெட்ோண்்க் கணலயும்

களிைணைதால் பெய்் சிறு உருவங்கள் 
ை்ம் ெதார்ந், ை்ம் ெதாைதா் தநதாக்கங்களுக்கதாகப் 
�யன்�ட்டன. விஷ்ணு, கதார்ததிதகயர், துர்ரக, 
நதாகர் ைற்றும் �ல ஆண, ப�ண க்டவுளர்களின் சிறு 
களிைண உருவங்கள் நைக்குக் கிர்டததுள்ளன.

அஜந்்தா ஓவியம்

அச்சிெததிைதா, ைதாய்கதார், ஹஸ்தினதாபூர், �ஷதார் 
ஆகிய இ்டங்களில் கிர்டததுள்ள குப்்ர் கதாலதது 
ைட�தாண்டங்கள் ைட�தாண்டக் கரலயின் சிறப்பிற்கு 
எடுததுக்கதாட்டதாகத திகழகின்றன. இக்கதாலகட்டதது 
ைட�தாண்டங்களின் ்னிப்�ட்ட சிறப்�ம்ெம் ”சிவப்பு 
ைட�தாண்டங்கள்” ஆகும்.
செஸ்கிரு்த இலக்கியம்

குப்்ர் ெைஸ்கிரு்தர் அலுவல் 
பைதாழியதாக்கினதார்கள். அவர்களின் அரனதது 
கல்பவடடுகளும் �ட்டயங்களும் அம்பைதாழியில்்தான் 
எழு்ப்�ட்டன. இக்கதாலகட்டம்்தான் ெைஸ்கிரு் 
இலக்கியததின் உச்ெகட்டைதாகும்.

�ணர்டய கதாலததில் உருவதான ஸ்மிருதிகள் 
நல்பலதாழுக்கம், அைசியல், கரல ைற்றும் �ண�தாடு 
என்று �ல்தவறு கருப்ப�தாருள்கள் குறிததுப் 
த�சிய ெைய நூல்களதாகும். ்ர்ைெதாஸ்திைங்களும் 
புைதாைங்களும் இந் இலக்கியக்கட்டரைப்பின் 
ரையப்ப�தாருரள வடிவரைத்ன.

செஸ்கிரு்த இலக்கணம்
�தாணினி எழுதிய அஷ்்டதயதாயி, �்ஞ்ெலியதால் 

எழு்ப்�ட்ட ைஹதா�தாஷ்யதா ஆகிய �ர்டப்புகளின் 
அடிப்�ர்டயில் குப்்ர் கதாலததில் ெைஸ்கிரு் 
இலக்கைததின் வளர்ச்சி புலப்�டுகிறது. 
இக்கதாலகட்டம் குறிப்�தாக அைைசிம்ைைதால் 
அைைதகதாெம் என்ற ெைஸ்கிரு் பெதாற்களஞ்சியம் 
ப்தாகுக்கப்�ட்ட்தாக அறியப்�டுகிறது. வங்கதர்ச் 
தெர்ந் ப�ௌத் அறிஞர் ெநதிைதகதாமியர் 
ெநதிைவியதாகைைம் என்ற இலக்கை நூரலப் 
�ர்டத்தார்.
புராணஙகளும் இதிகாசஙகளும்

இன்று நதாம் அறிநதிருக்கும் வடிவில் 
புைதாைங்கள் இந்க் கதாலததில்்தான் 
இயற்றப்�ட்டன. இரவ பிைதாைைர்களதால் 
�திவுபெய்யப்�ட்ட ப்தான்ைக் கர்களதாக இருந்ன. 
உணரையில், இரவ ப்தா்டக்கததில் �தாைர்களதால் 
�தா்டப்�ட்டரவ. பிைதாைைர்களின் ரககளுக்கு 
வந்தும், இரவ பெவ்வியல் ெைஸ்கிரு்ததில் 
மீணடும் இயற்றப்�ட்டன. இவற்ரற இநதுக்களின் 
புனி் �னுவல்களதாக ைதாற்றும் முயற்சியதாக 
இநதுப் பிரிவுகள், ெ்டங்குகள், �ழக்கவழக்கங்கள் 
அரனததும் விரிவதான முரறயில் தெர்க்கப்�ட்டன. 
அைெ வதாரிசுகள் யூகததின் அடிப்�ர்டயில் �திவு 
பெய்யப்�ட்டன. கதாலம் கதாலைதாக ைக்களின் 
நிரனவுகளின் ஊ்டதாக நிரலதது வந் �ர்டப்புகள் 
மீடடுருவதாக்கம் பெய்யப்�டடு, மீணடும் ெைஸ்கிரு் 
பைதாழியில் எழு்ப்�ட்டன. இவ்வதாறதாக ைக்களின் 
க்டந் கதாலம் பிைதாைணிய விளக்கங்களு்டன் 

XI History_Lesson 7.indd   110 3/9/2020   7:15:57 PM



1 1 1குப்தர்

மீடடுருவதாக்கம் பெய்யப்�ட்டது. ைகதா�தாை்ம், 
இைதாைதாயைம் ஆகிய இதிகதாெங்கள் பைருதகறிச் 
பெம்ரையர்டநது ்ைது இறுதி வடிவிரனப் 
ப�ற்றன.
்ேௌத்்த இலக்கியம்

ப்தா்டக்க கதால ப�ௌத் இலக்கியங்கள் ைக்கள் 
பைதாழியதான �தாலி பைதாழியில் இருந்ன. பின்னர் 
ெைஸ்கிரு்க் கலப்பு்டன் கவிர்யும் வெனமுைதாக 
மீணடும் எழு்ப்�ட்டன. ஆர்ய த்வர், ஆர்ய அெங்கர் 
ஆகிதயதார் குப்்ர் கதாலததின் குறிப்பி்டத்குந் 
எழுத்தாளர்கள் ஆவர். ்ர்க்க அறிவியல் ெதார்ந் 
மு்லதாவது முழுரையதான ப�ௌத் நூல் 
வசு�நதுவதால் இக்கதாலகட்டததில் எழு்ப்�ட்டது. 
வசு�நதுவின் சீ்டைதான திக்நதாகரும் �ல அரிய 
நூல்கரள எழுதினர்.
செண இலக்கியம்

ெைைர்களின் ை்நூல்களும் ப்தா்டக்கததில் 
பிைதாகிரு் பைதாழியிதலதய எழு்ப்�ட்டன. 
பின்னர்்தான் ெைஸ்கிரு்ததில் எழு்ப்�ட்டன. 
குறுகிய கதாலததிதலதய ெைை ை்ம் �ல ப�ரிய 
அறிஞர்கரள உருவதாக்கிவிட்டது. இவர்களது 
முயற்சியதால் ெைைை்க் தகதாட�தாடுகரளப் �ைப்�ப் 
�ல இநது புைதாைங்களும், இதிகதாெங்களும் ெைை 
ை்க் கணதைதாட்டததில் ைதாற்றி எழு்ப்�ட்டன. 
விைலதா ெைை இைதாைதாயைதர் எழுதினதார். 
சித்தென திவதாகைதா ெைைர்களிர்டதய ்ர்க்க 
ெதாஸ்திைததிற்கு அடித்ளமிட்டதார்.
செயம் சாரா இலக்கியம்

ெமுததிைகுப்்ர் கவிைதாஜதா என்று 
புகழப�ற்றவைதாவதார். கதாளி்தாெர், அைைசிம்ைர், 
விெதாக்த்ர், ்ன்வநதிரி த�தான்ற நவைததினங்கள் 
அவைது அரவரய அலங்கரித்்தாகப் �ைவலதாக 
நம்�ப்�டுகிறது. கதாளி்தாெர் இயற்ரகரய, அழரக 
எழுதிய கவிஞர். ெதாகுந்லம், ைதாளவிகதாக்னிமிதைம், 
விக்ைதைதார்வசியம் ஆகியரவ இவைது புகழப�ற்ற 
நதா்டகங்கள். சூதைகர் (மிருச்ெகடிகம்), விெதாக்த்ர் 
(முதைதாைதாடெெம், த்விெநதிைகுப்்ம்) ஆகிதயதார் 
�ர்டப்புகள் பவளியதாகின. அத்ெையம் அதிகம் 
புகழப�றதா் நதா்டக ஆசிரியர்கள், கவிஞர்களின் 
�ர்டப்புகளும் இலக்கிய, ெமூக ைதிப்பீடுகளுக்கு 
�ங்கதாற்றின. இக்கதால கட்டதது நதா்டகங்களின் ஒரு 

சுரவயதான அம்ெம் என்னபவன்றதால், நதா்டகததின் 
தைடடுக்குடி க்தா�தாததிைங்கள் ெைஸ்கிரு்ததில் 
த�ெ, எளிய க்தா�தாததிைங்கள் பிைதாகிரு்ததில் 
த�சுகின்றன.
பிராகிரு்த ்ொழியும் இலக்கியமும்

பிைதாகிரு்ததிற்கு அைெரவக்கு பவளிதய 
ஆ்ைவு இருந்து. குப்்ர் கதாலததில் பிைதாகிரு் 
பைதாழியின் �ல்தவறு வடிவங்கள் உருவதாகின. 
ைதுைதா �குதியில் சூைதெனி என்ற வடிவமும், அவுத, 
�ணத்டல்கணட �குதிகளில் அர்் ைகதி வடிவமும், 
நவீன பீகதார் �குதியில் ைகதி வடிவமும் வழக்கததில் 
இருந்ன.

�ாளந்்தா ேலகணலக்கேகம் 
ைகதாவிஹதாைதா என்று ப�யர் ப�ற்ற நதாளந்தா 

இநதியதாவின் �ணர்டய ைக்ப் த�ைைசில் (இன்ரறய 
பிகதார்) இருந் மிகப் ப�ரிய ப�ௌத் ை்டதாலயைதாகும். 
இது �தாடனதாவிற்குத ப்ன்தைற்தக சுைதார் 95 கிமீ 
தூைததில் பீகதார் பஷரீப் நகைததிற்கு அருதக உள்ளது. 
இது ப�தா.ஆ. ஐந்தாம் நூற்றதாணடிலிருநது 1200 
வரை புகழப�ற்ற கல்விச்ெதாரலயதாக இருந்து. 
இது யுபனஸ்தகதாவதால் �தாதுகதாக்கப்�டும் உலகின் 
ப்தான்ரைச் சின்னைதாகும்.

தவ்க் கல்வியின் மிகவும் முரறப்�டுத்ப்�ட்ட 
வழிமுரறகள் இநதியதாவின் ப்தா்டக்ககதாலப் 
�ல்கரலக்கழகங்கள் என்று குறிப்பி்டப்�டும் 
்டெசீலம், நதாளந்தா, விக்ைைசீலதா த�தான்ற ப�ரிய 
கல்வி நிறுவனங்கள் அரையத தூணடுதகதாலதாக 
இருந்ன. ஐந்தாம், ஆறதாம் நூற்றதாணடுகளில் 
நதாளந்தா �ல்கரலக்கழகம் குப்்ப் த�ைைசின் 
ஆ்ைவிலும், பின்னர் கன்தனதாசியின் த�ைைெைதான 
ஹர்ஷரின் ஆ்ைவிலும் பெழித்து. குப்்ர் 
கதாலததிலிருநது ப்தா்டர்ந் �ைந் ைனப்�தான்ரை 
பகதாண்ட �ண�தாடடு ைைபு ஒன்�்தாம் நூற்றதாணடு 
வரை வளர்ச்சியும் பெழுரையும் ப�ற உ்வியது. 
அ்ன் பின் வந் நூற்றதாணடுகளில் �டிப்�டியதாகச் 
ெரிவு ஏற்�ட்டது. இக்கதாலததில் வங்கததின் �தால 
வம்ெ அைெர்களின் ஆ்ைவதால் இநதியதாவின் கிழக்குப் 
�குதியில் ப�ௌத் ை்ம் புகழப�றத துவங்கியது.

்னது உச்ெ�டெ வளர்ச்சிக் கதாலததில் 
இப்�ல்கரலக்கழகம் அணரையிலிருநதும், 
பவகு ப்தாரலவிலிருநதும் ைதாைவர்கரள 
ஈர்த்து. தித�த, சீனதா, பகதாரியதா, ைததிய ஆசியதா 
த�தான்ற இ்டங்களிலிருநப்ல்லதாம் ைதாைவர்கள் 
வந்னர். இங்கு தைற்பகதாள்ளப்�ட்ட ப்தால்லியல் 
ஆய்வுகள் மூலம் இப்�ல்கரலக்கழகததிற்கு 
இநத்தாதனஷியதாவின் ரெதலநதிைதா வம்ெதத்தாடு 
ப்தா்டர்பு இருந்து ப்ரிய வருகின்றது. 
இவ்வம்ெததின் அைெர் ஒருவர் இவ்வளதாகததில் ஒரு 
ை்டதாலயதர்க் கடடியுள்ளதார்.

�திபனடடு முக்கிய புைதாைங்கள் 
�டடியலி்டப்�டடுள்ளன. அரவகளில் 
பிைம்ை புைதாைம், �தை புைதாைம், விஷ்ணு 
புைதாைம், ஸ்கந் புைதாைம், சிவைகதா புைதாைம், 
ைதார்கணத்டய புைதாைம், அக்னி புைதாைம், 
�விஷ்ய புைதாைம், ைதஸ்ய புைதாைம், ஸ்ரீைத�கவத 
புைதாைம் ஆகியன நன்கு அறியப்�ட்டரவயதாகும்.
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�ாளந்்தா ேலகணலக்கேகம்

ப�தா.ஆ. 1200இல் தில்லி சுல்்தானிய ைம்லூக் 
வம்ெததின் �க்தியதார் கில்ஜியின் �ர்டகளதால் 
நதாளந்தா சூரறயதா்டப்�டடு, அழிக்கப்�ட்டது. 
அ்ன்பின் ைகதாவிகதாைம் சிறிது கதாலததிற்கு ெற்று 
ப்தாரலவில் ஒரு ்ற்கதாலிக இ்டததில் ப்தா்டர்நது 
பெயல்�ட்டதாலும், கதாலப்த�தாக்கில் ரகவி்டப்�டடு, 
ைறக்கப்�ட்டது என்று சில ்கவல்கள் கூறுகின்றன. 
இநதியத ப்தால்லியல் துரற இப்�குதியில் 
ஆய்வு ந்டததியத�தாது ்ற்பெயலதாக இந் இ்டம் 
கணடுபிடிக்கப்�ட்டது. முரறயதான அகழவதாய்வு 
1915இல் ஆைம்பித்து. அப்த�தாது 12 பஹக்த்டர் 
�ைப்பில் (30 ஏக்கர்) அரைநதிருந் �திதனதாரு 
ை்டதாலயங்களும், ஆறு பெங்கல் தகதாவில்களும் 
கணடுபிடிக்கப்�ட்டன. அ்ன் பின்னர் ஏைதாளைதான 
சிற்�ங்கள், நதாையங்கள், முததிரைகள், பெப்த�டுகள் 
கணடுபிடிக்கப்�ட்டன. இரவயரனததும் அருகில் 
உள்ள நதாளந்தா ப்தால்லியல் அருங்கதாடசியகததில் 
ரவக்கப்�டடுள்ளன. நதாளந்தா இன்று ஒரு 
மிக முக்கியைதான சுற்றுலதாத ்லைதாக உள்ளது. 
ப�ௌத் சுற்றுலதா வட்டததின் ஒரு �குதியதாக 
உள்ளது. அணரையில் இநதியதா ைற்ற ப்ற்கு, 
ப்ன்கிழக்கு ஆசிய நதாடுகளின் உ்விதயதாடு 
இப்�ல்கரலக்கழகதர்ப் புதுப்பிததுள்ளது.
குப்தர் கால அறிவியல
கணி்தமும், வானவியலும்

சுழியம் என்ற கருத்தாக்கதர்க் 
கணடுபிடித்து, அ்ன்விரளவதாக �தின்ை இலக்க 
முரற கணடுபிடித்து ஆகிய ப�ருரைகள் 
இக்கதாலகட்டததின் அறிவியலதாளர்கரளதயச் ெதாரும். 
சூரிய சித்தாந்தா என்ற நூலில் 
ஆரிய�ட்டர் (ப�தா.ஆ. ஐந்தாம் 
நூற்றதாணடின் இறுதி மு்ல் 
ஆறதாம் நூற்றதாணடின் துவக்கம் 
வரை) சூரிய கிைகைங்களின் 
உணரையதான கதாைைங்கரள 
ஆைதாய்ந்தார். பூமியின் சுற்றளவு 

குறித் கைக்கீடடில் ஆரிய�ட்டர் கணிப்பு 
நவீன ைதிப்பீடடிற்கு மிக பநருக்கைதாக உள்ளது. 
பூமி ஒரு அச்சில் ்ன்ரனத ்தாதன சுற்றுகிறது 
என்�ர்க் கணடுபிடித் மு்ல் வதானவியலதாளர் 
அவர்்தான். கணி்ம், தகதாைவியல், இயற்கணி்ம் 
ஆகியவற்ரறப் த�சும் ஆரிய�டடீயம் என்ற நூரல 
அவர் எழுதினதார்.

வைதாகமிகிைரின் (ஆறதாம் நூற்றதாணடு) பிருஹத 
ெம்ஹி்தா என்ற நூல் வதானவியல், புவியியல், 
்தாவைவியல், இயற்ரக வைலதாறு ஆகியவற்றிற்கதான 
கரலக்களஞ்சியைதாகும். �ஞ்ெ சித்தாநதிகதா, பிருஹத 
ஜதா்கதா ஆகியரவ இவைது ைற்ற �ர்டப்புகளதாகும். 
பிைம்ைகுப்்ர் (ஆறதாம் நூற்றதாணடின் இறுதி, 
ஏழதாம் நூற்றதாணடின் துவக்கம்) கணி்ம் 
ைற்றும் வதானவியலுக்கதான முக்கிய நூல்களதான 
பிரும்ைஸ்பு் – சித்தாந்தா, கண்டகதாதயகதா ஆகிய 
நூல்கரள எழுதியுள்ளதார்.
ெருத்துவ அறிவியல

ைருநதுகள் ்யதாரிப்�்ற்கு உதலதாகங்கரளப் 
�யன்�டுதது்ல், �தா்ெைம் ைற்றும் இரும்பு 
ஆகியவற்றின் �யன்�தாடு குறிதது வைதாஹமிகிைரும் 
பிறரும் எழுதியிருப்�ர்ப் �தார்க்கும்த�தாது குப்்ர் 
ஆடசிக் கதாலகட்டததில் தவதியியலில் ப�ரும் 
முன்தனற்றம் நிகழநதிருப்�து ப்ரிகிறது. 
நவனி்கம் என்ற ைருததுவ நூல் தநதாய்களுக்கதான 
ைருநதுகள், ைருநதுகள் ்யதாரிக்கும் முரற 
ஆகியவற்ரறக் கூறுகிறது. �தாலகதாப்யதா எழுதிய 
ஹஸ்தயதாயுர்தவ்தா என்ற நூல் விலங்குகளுக்கதான 
ைருததுவ நூலதாகும். இது குப்்ர் கதாலததில் ைருததுவ 
அறிவியல் எந் அளவிற்கு வளர்நது இருந்து 
என்�ர்க் கதாடடுகிறது.

 7.7   குப்தப ்ேரரசின் வீழ்ச்சி
குப்் வம்ெததின் கர்டசி அைெைதாக 

அறியப்�டு�வர் விஷ்ணுகுப்்ர். இவர் ப�தா.ஆ. 
540 மு்ல் 550 வரை ஆடசி பெய்்தார். 
உள்நதாடடுப் பூெல்களும், அைெ குடும்�ததில் 
கருதது தவறு�தாடுகளும் அ்ன் வீழச்சிக்குக் 
கதாைைைதாயின. புத்குப்்ர் என்ற குப்் அைெர் 
ஆடசிக்கதாலததில் தைற்கு ்க்கதாைததின் வதாக்டக 
அைெைதான நதைநதிைதெனதா ைதால்வதா, தைகலதா ைற்றும் 
தகதாெலதா மீது �ர்டபயடுத்தார். பின்னர் ைற்பறதாரு 
வதாக்டக அைெைதான ஹரிதெனர் ைதாளவதர்யும் 
குஜைதாதர்யும் குப்்ர்களி்டமிருநது ரகப்�ற்றினதார். 
இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ரின் த�ைனதான 
ஸ்கந்குப்்ரின் ஆடசியின்த�தாது ஹுைர்கள் 
வ்டதைற்கு இநதியதாவின் மீது �ர்டபயடுத்தார்கள். 
ஸ்கந்குப்்ர் ஹுைர்கரள விைடடுவதில் பவற்றி 
ப�ற்றதாலும், அ்ன் விரளவுகள் த�ைைசின் நிதி 
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1 1 3குப்தர்

I.   சரியான விண்ணயத் ்்தர்வு 
்சயக

1.  குப்்ர் கதாலம் குறித் கீழக்கண்ட ெதான்றுகளில் எது 
நம்� முடியதா்து என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
(அ) இலக்கியச் ெதான்றுகள்
(ஆ) கல்பவடடு ெதான்றுகள் 
(இ) நதாையச் ெதான்றுகள்
(ஈ) கர்கள், புைதாைங்கள்

2. ப�தாருததுக
எழுதியவர்  இலக்கியப ேண்பபு
(i) ்ன்வநதிரி - 1. சூரிய சித்தாந்தா
(ii) வைதாஹமிகிைதா - 2. அைைதகதாஷதா
(iii) ஆர்ய�ட்டர் - 3. பிருஹதெம்ஹி்தா
(iv) அைைசிம்ைதா - 4. ஆயுர்தவ்தா
(அ) 4, 3, 1, 2 (ஆ) 4, 1, 2, 3
(இ) 4, 2, 1, 3 (ஈ) 4, 3, 2, 1

நிரலரய நலிவுறச் பெய்்து. ஆறதாம் நூற்றதாணடில், 
ஹுைர்கள் ைதாளவம், குஜைதாத, �ஞ்ெதாப், கதாந்தாைதா 
ஆகியவற்ரறக் ரகப்�ற்றினர். ஹுைர் 
�ர்டபயடுப்�தால், நதாடடின் மீது குப்்ர்களின் 
பிடி ்ளர்ந்து. ைதாளவததின் யதெதா்ர்ைன், 
உததிைபிைத்ெததின் முகதாரிகள், பெௌைதாஷ்டிைததின் 
ரைதைகதாக்கள் த�தான்று �ல சிற்றைெர்கள் உருவதாக 
ஆைம்பித்னர். குப்்ப் த�ைைசு ப�ருைளவு சுருங்கி 
ைக்ததில் ைடடும்்தான் இருந்து. பிற்கதாலததிய 
குப்் அைெர்கள் ப�ௌத்தர்க் கர்டப்பிடித்தும் 

நிலபபிரபுத்துவம்: நிலப்பிைபுததுவம் என்ற ெமூக அரைப்பு இநதியதாவின் ைததியகதால ெமூகததின் 
ஒரு �ணபுநிரல ஆகும். வைலதாற்றதாளர் ஆர்.எஸ். ெர்ைதா பின்வரும் நிலப்பிைபுததுவ �ணபுகரளப் 
�டடியலிடுகிறதார்: அைெர் அளிக்கும் நில ைதானியம், நிதி, நீதி உரிரைகரள �யனதாளிகளுக்கு 
ைதாற்றித்ரு்ல்; விவெதாயிகள், கரலஞர்கள், வணிகர்கள் மீது நில உர்டரையதாளர்களுக்கு உரிரை 
அளித்ல்; அடிக்கடி நிகழந் கட்டதாய உரழப்பு நிகழச்சிகள்; உ�ரிரய அைசு எடுததுக்பகதாள்ளல்; 
வணிகததிலும், நதாையம் அச்ெடித்லிலும் வீழச்சி; அதிகதாரிகளின் ஊதியதர் நில வருவதாய் வசூல் 
மூலம் ப�ற்றுக்பகதாள்ள அனுைதிப்�து; ெைந்ர்கள் (நிலப்பிைபுததுவ துரைநிரல ஆடசியதாளர்கள்) 
அதிகதாைங்கள் அதிகரித்ல்.

 பயிற்சி

    ோ்ச் சுருக்கம்
�	பைௌரியப் த�ைைசிற்குப் பின்னர், குப்்ப் த�ைைசு 

ப�ரும் ஆற்றல் மிக்க்தாக உருவதானது.
�	ஸ்ரீகுப்்ர், குப்்ப் த�ைைரெத த்தாற்றுவித்தார். 
�	ெமுததிைகுப்்ர் (335–375) �ல �குதிகரளக் 

ரகப்�ற்றி, த�ைைரெ ஒருங்கிரைத்தார்.
�	இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ர் ்னது 

�ர்டபயடுப்புகளின் மூலமும் திருைை 
உறவுகள் மூலமும், த�ைைரெ தைலும் 
விரிவதாக்கினதார்.

�	குைதாைகுப்்ர் நதாளந்தா �ல்கரலக்கழகதர்த 
த்தாற்றுவித்தார்.

�	ஸ்கந்குப்்ர் ஹுைர்கரள விைடடியடித்தார். 
ஆனதால் இப்த�தாரின் கதாைைத்தால் அவைது 
அைசுக்கு கடும் நிதி பநருக்கடி ஏற்�ட்டது.

�	குப்் அைெர்கள் ் தாம் ப்ய்வதாம்ெம் �ர்டத்வர்கள் 
என்று கூறிக் பகதாண்டனர். அவர்களுக்கு 
அரைச்ெர்கள் குழுவும், அதிகதாரிகள் குழுவும் 
உ்வி பெய்்ன.

�	குப்் அைெர்கள் கரல, இலக்கியம், அறிவியல் 
ஆகியவற்ரற ஆ்ரித்னர். அவர்களது 
அரவரயக் கதாளி்தாெர், அரிதெனர், அைைசிம்ைர், 
்ன்வநதிரி, வைதாகமிகிைர் த�தான்தறதார் 
அலங்கரித்னர்.

இவர்கள் த�ைைரெ விரிவு�டுததுவதிதலதா, 
ைதாணுவப் �ர்டபயடுப்புகளிதலதா கவனம் 
பெலுத்தா்தும் த�ைைரெப் �லவீனப்�டுததியது. 
அதது்டன், பவளிநதாடடிலிருநது தைற்பகதாள்ளப்�ட்ட 
�ர்டபயடுப்புகள், சிற்றைெர்கள் �லைதாக உருவதானது 
ஆகியன அரனததும் தெர்நது குப்்ப் த�ைைசு 
வீழக் கதாைைைதாகின. ஆறதாம் நூற்றதாணடின் 
ப்தா்டக்கததில் த�ைைசு சிர்நது பிைதாநதியத 
்ரலவர்களதால் ஆளப்�ட்ட சிறுசிறு �குதிகளதானது.

�	ஹுைர்களின் �ர்டபயடுப்�தால் கருவூலம் 
கதாலியதானது, பிற்கதால குப்் அைெர்கள் வலிரை 
குன்றியது ஆகியன குப்்ப் த�ைைசின் வீழச்சிக்குக் 
கதாைைங்களதாயின.
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4.  குப்்ர் கதாலததில் அறிவியல் வளர்ச்சி குறிதது 
விவரிக்கவும்.

5.  குப்்ப் த�ைைசின் வீழச்சிக்கு முக்கியைதான 
கதாைைங்கள் யதாரவ? ஏத்னும் மூன்று 
கதாைைங்கரளக் கூறுக.

IV. விரிவான விண் ்தருக. 
1.  ”குப்்ர் கதாலம் �ணர்டய இநதியதாவின் 

ப�தாற்கதாலம்”. விவதாதிக்கவும்
2.  குப்்ர் கதாலததில் நிலங்கள் பிரிக்கப்�ட்ட வி்ம், 

நிலகுத்ரக முரறகள் குறிதது விவரிக்கவும்.
3.  குப்்ர் கதாலதது வணிகக் குழுக்களின் �ங்ரக 

ஆய்வு பெய்க. 

மூலநூலகள்
1.  R. Champakalakshmi, Trade, Ideology and 

Urbanization in South India 300 BC to 1300, 
Oxford University Press, 1996

2.  Kulke Herman (Ed), The State in India (1000-
1700), Oxford in India Readings: Themes In Indian 
History, Oxford University Press, 1997.

3.  Romila Thapar, A History of India, Vol. I, Penguin, 
1980.

4.  Romila Thapar, Early India: From the Origins to 
AD 1300 (Penguin Paperback), 2003.

5.  Upinder Singh, A History of Ancient and Early 
Medieval India from the Stone Age to the 12th 
Century, Pearson, 2009

6.  R.S. Sharma, Indian Feudalism, Macmillan, 1980

7.  Kesavan Veluthat, The Political Structure of Early 
Medieval South India, Orient Longman, 1993.

இணணய்தள ஆ்தாரஙகள்

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Gupta_Empire 

2. https://www/ancient.eu/Gupta_Empire

3.  க்குக் கவிைதாஜதா என்ற �ட்டம் 
அளிக்கப்�ட்டது.

(அ) மு்லதாம் ெநதிைகுப்்ர் 
(ஆ) ெமுததிைகுப்்ர்
(இ) இைண்டதாம் ெநதிைகுப்்ர்
(ஈ) ஸ்ரீகுப்்ர்

4.   என்ற சீனப் �யணி ப�தா.ஆ. ஐந்தாம் 
நூற்றதாணடின் இநதிய ெமூகதர்க் குறிதது 
விரிவதாக எழுதியுள்ளதார்.

(அ) இடசிங் (ஆ) யுவதான்-சுவதாங் 
(இ) �தாஹியதான் (ஈ) வதாங்-யுவதான்-சீ

5.  கீழக்கண்டவற்றில் எது குப்்ர் கதாலததுக் 
குர்டவரைக் குரகக் தகதாவில் இல்ரல?

(i) உ்யகிரி குரக (ஒடிெதா)
(ii) அஜந்தா – எல்தலதாைதா குரக (ைகதாைதாஷ்டிைதா)
(iii) எலி�ண்டதா குரக (ைகதாைதாஷ்டிைதா)
(iv) �தாக் (ைததியப் பிைத்ெம்)
(அ) i (ஆ) ii (இ) iii (ஈ) iv

6.  ் ர்க்கம் குறித் மு்ல் முழுரையதான ப�ளத் 
நூரல எழுதியவர் 

(அ) திக்நதாகர் (ஆ) வசு�நது
(இ) ெநதிைகதாமியதா  (ஈ) வைதாகமிகிைர்

II. குறுகிய விண் ்தருக. 
1.  ஸ்கந்குப்்ர் வரையிலதான குப்் அைெர்களின் 

�டடியரலக் கதாலவரிரெப்�டி எழுதுக.
2.  ஹுைர் குறிதது நீங்கள் அறிவது என்ன?
3.  ைதுைதா குறிதது �தாஹியதான் குறிப்பிடுவர்ச் 

சுருக்கைதாக எழுதுக.
4.  ப�ௌத் அறிஞர்கரளயும் அவர்களது 

�ர்டப்புகரளயும் �டடியலிடுக.
5. அலகதா�தாத தூண கல்பவடடுக் குறிததுக் கூறுக.

III. சுருக்கொன விண் ்தருக. 
1.  குப்்ப் த�ைைசின் நிர்வதாகப் பிரிவுகரளக் கூறுக.
2.  விக்ைைசீலதா �ல்கரலக்கழகம் குறிததுச் சிறு 

குறிப்பு ்ருக.
3.  குப்்ர் கதாலததில் ெைை இலக்கியம் வளர்ந்து 

குறிதது விவரிக்கவும்.
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ஊ்டதாடும் கதாலவரிரெரயப் 
�யன்�டுததிப்த�ைைசுகரள 

அறிதவதாைதா !

ேடிகள்:
 பகதாடுக்கப்�டடிருக்கும் உைலி / விரைவுக் குறியீடர்டப் �யன்�டுததி “Timetoast” என்னும் 

இரையப்�க்கததிற்குச் பெல்லவும். 

 Timetoast �க்கம் திரையில் த்தான்றும். 

 Search என்�ர்த த்ர்வு பெய்்தும் திரையில் த்தான்றும் ப�டடியில் கதாலவரிரெரயத ்ட்டச்சு 
பெய்யவும். (எ.கதா. Gupta period)

 த�ைைசின் கதாலவரிரெ ைற்றும் நிகழவுகள் கதாடசிப்�்டங்களதாகத த்தான்றும். அவற்ரறச் பெதாடுக்கி 
வைலதாற்ரற அறிக.

உைலி
இைரயம்  : https://www.timetoast.com/categories

*�்டங்கள் அர்டயதாளததிற்கு ைடடும்.

இரையச் பெயல்�தாடு 

குப்்ர்

கணலச்்சாற்கள்
தைலதாதிக்கம் hegemony dominance

அகைதாதி ்யதாரிப்�வர் lexicographer compiler of a dictionary 

அர்டபைதாழி epithet title

கருவூலம் co�er treasury

எப்த�தாதும் நிரலததிருக்கும் perpetual everlasting

மிகவும் அதிகைதான exorbitant excessive

முகப்பு facade front

சூரறயதாடு ransack plunder

கருதது தவற்றுரை dissension disagreement

இர்டயறதா் incessant ceaseless
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ஹர்ஷர மற்றும் பிரதேச  
முடியரசுகளின் எழுச்சி8

அலகு

கற்்றல் த�ோககஙகள்
I ஹர்ஷர

�	ஹர்ஷரின் முன்்னோர்கள் மற்றும் அவரது சம்கோலத்தவரரப் பற்றி அறி்தல்
�	ஹர்ஷரின் பரையெடுப்பு்கரைப் பற்றி அறி்தல்
�	ஹர்ஷரின் நிரவோ்க முரைரெப் புரிந்துய்கோள்ளு்தல்
�	ஹர்ஷரின் ம்தக் ய்கோள்ர்கரெப் பற்றி அறி்தல்
�	சீனப் பெணி யுவோன் சுவோங்கின் குறிப்பு்கள் மூலமோ்க இந்திெ மக்்களின் சமூ்க பணபோட்டு 

வோழக்ர்கரெ அறி்தல்
II போலரகள் 

�	கிழக்கு இந்திெோவில் பிர்்தச சக்திெோ்க வலுவோன ஆட்சிெதி்கோரம் ய்கோணடு விைங்கிெ போலர்களின் 
வரலோற்ரை அறி்தல்

�	போலர்களில் முக்கிெமோன ஆட்சிெோைர்கைோ்க விைங்கிெ ்தரமபோலர, ்்தவபோலர, மு்தலோம் மகிபோலர 
ஆகி்ெோர நிரவோ்கததிற்கு ஆற்றிெ பங்கு குறிதது அறி்தல்

�	்கங்ர்கச் சமயவளியில் ம்கோெோன புத்தம்ததர்தப் பரப்பிெதில் போலர்களின் குறிப்பிட்ை பங்கிரனப் 
புரிந்துய்கோள்வது

�	இலக்கிெம், ்கரல, ்கட்ைைக் ்கரல ஆகிெவற்றுக்குப் போலர்கள் ஆற்றிெ பங்கிரன அறி்தல்
III ரோஷ்டிரகூடரகள் 

�	ரோஷ்டிரகூைர்களின் சிைப்ரப அறி்தல்
�	மு்தலோம் கிருஷ்்ணர மு்தல் மூன்ைோம் கிருஷ்்ணர வரர திைரமெோ்க அரசோணை ரோஷ்டிரகூை 

அரசர்கள் வைதிரச ்�ோக்கிெ பல்லவ அரசின் விரிவோக்்கதர்தத ்தடுத்தனர என்பர்த அறி்தல்
�	ரோஷ்டிரகூை அரசர்களின் ஆ்தரவில் ்கன்னை இலக்கிெததின் வைரச்சி குறிதது அறி்தல்

I ஹர்ஷர 
     அறிமுகம்

குப்்தர்களின் வீழச்சிக்குப் பின்னர வை இந்திெோ 
பல சிற்ைரசு்கைோ்கச் சி்தறுணைது. ஹூ்ணர்கள் ஆட்சி 
யசய்த பகுதி்கரைத (்தற்்கோல பஞசோப், ரோஜஸ்தோன், 
மோைவம்) ்தவிர பல சிற்ைரசு்கள் ்்தோன்றிெதின் 
வோயிலோ்க பிரோந்திெ வட்ைோர அரைெோைங்்கள் 
யவளிப்பட்ைன. ரமத்ரெர்கள் யசௌரோஷ்டிரததில் 
(குஜரோத) வல்லபிரெ ்தரல�்கரோ்கக் ய்கோணடு பலம் 
மிக்்க அரரச உருவோக்கியிருந்்தனர. ஆக்ரோவும் 
அ்ெோததியும் யமௌ்கரிெர்கைோல் சு்தந்திரமோன 
இரைெோணரம மிக்்க அரசோ்க உருவோக்்கப்பட்ைது. 
்மற்கு ்தக்்கோ்ணததில் வோ்கோை்கர்கள் ்தங்்கைது 
ஆட்சிெதி்கோரதர்த மீட்யைடுததிருந்்தனர. இந்்த 

அரசு்களுக்கிரையில் அரசிெல் ்போட்டி்களும் 
்மோ்தல்்களும் இருந்துவந்்த்போதிலும் தில்லிக்கு 
வைக்்்க சட்லஜ், ெமுரன �தி்களுக்கிரையில் 
இருந்்த ்தோ்னஸவரம் புஷ்ெபூதி்கைோல் சு்தந்திரமோன 
ஆட்சிெதி்கோரம் ய்கோணை அரசோ்க உருவோக்்கப்பட்ைது. 
ஹர்ஷரின் ஆட்சியில் அது முக்கிெததுவதர்த 
அரைந்்தது. குப்்தர்களின் அரசிற்கு இர்ணெோ்க 
இருந்்த யபரிெ அரரச ஹர்ஷர யபோ.ஆ. 606 மு்தல் 
647 வரர ஆட்சி யசய்தோர.
சோன்றுகள்
இலககியச் சோன்றுகள்
�	போ்ணரின் ஹர்ஷ சரி்தம்
�	யுவோன் சுவோங்கின் சியூகி
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சசப்புப் படடயம், கல்சவெடடுச் சோன்றுகள்
�	மதுபன் யசப்புப் பட்ைெக் குறிப்பு்கள்
�	்சோன்பட்டு யசப்பு முததிரரக் குறிப்பு்கள்
�	பன்ஸய்கரோ யசப்புப் பட்ைெக் குறிப்பு்கள்
�	�ோைந்்தோ ்களிமண முததிரரக் குறிப்பு்கள்
�	ஐ்ஹோல் ்கல்யவட்டு

போ்ணரின் ஹர்ஷ சரி்தம் ஒரு 
அரசரின் மு்தல் வோழக்ர்க வரலோற்று 
நூலோகும். அது இந்திெோவில் புதிெ 

இலக்கிெ வர்கரெத ய்தோைங்கி ரவத்தது.

 8.1  புஷ்யபூதிகள்
வரத்தன வம்சதர்த நிறுவிெவர புஷ்ெபூதி. அவர 

்தோ்னஸவரதர்த ்தரல�்கரோ்கக் ய்கோணடு ஆட்சி 
யசய்தோர. குப்்தப் ்பரரசர்களின் கீழ பரைத ்தைபதிெோ்க 
இருந்்த அவர குப்்தர்களின் வீழச்சிக்குப் பின்னர 
ஆட்சிெதி்கோரதர்தப் பிடித்தோர. பிரபோ்கர வரத்தனர 
(யபோ.ஆ. 580-605) ஆட்சியில் அமரந்்த பின்னர 
புஷ்ெபூதி்களின் குடும்பம் வலிரம மிக்்க்தோ்கவும் 
அதி்கோரம் மிக்்க்தோ்கவும் மோறிெது. பிரபோ்கர வரத்தனர 
கூரஜரர்கள், ஹூ்ணர்கள் ஆகி்ெோருக்கு எதிரோ்கப் 
்போரிட்டுத ்தன் ஆட்சிரெ மோைவம் மற்றும் 
குஜரோத வரர நிறுவினோர. அவர ்கன்்னோசிரெ 
(்தற்்போர்தெ ்கோன்பூருக்கு அருகிலுள்ை) ஆணை 
யமௌ்கோரி வம்சதர்தச் ்சரந்்த கிர்கவரமனுக்குத ்தன் 
ம்கைோன ரோஜ்ெஸ்ரீரெத திரும்ணம் யசயதுய்கோடுதது 
்கன்்னோசிரெ ்தன் கூட்ைோளிெோக்கிக் ய்கோணைோர. 
ஒரு ்பரரரச உருவோக்கும் பிரபோ்கர வரத்தனரின் 
்கனவு அவரது இரைெ ம்கனோன ஹர்ஷவரத்தனரோல் 
நிரை்வறிெது.

பிரபோ்கர வரத்தனரின் மூத்த ம்கனோன 
ரோஜ்ெ வரத்தனர (யபோ.ஆ. 605-606); ்தன் ்தந்ர்த 
இைந்்த பிைகு ஆட்சியில் அமரந்்தோர. வங்்கோைதர்த 
ஆணடுவந்்த ய்கௌை அரசன் சசோங்்கனோல் இரோஜ்ெ 
வரத்தனர வஞச்கமோ்கக் ய்கோல்லப்பட்ைோர. இ்தன் 
விரைவோ்க அவரது ்தம்பி ஹர்ஷவரத்தனர 
்தோ்னஸவரததின் அரசரோனோர. ஹர்ஷர 
அணரையிலிருந்்த சிற்ைரசு்களின் பலவீனதர்த 
அறிந்து ய்கோணடு அவற்றின் மீது பரையெடுததுச் 
யசன்று அவற்ரைத ்தன் ்பரர்சோடு இர்ணததுக் 
ய்கோணைோர. ஹர்ஷர ்தனது ்தரல�்கரர 
்தோ்னஸவரததிலிருந்து ்கன்்னோசிக்கு 
மோற்றினோர. ்தோ்னஸவரம் வை்மற்கிலிருந்து 
வரும் ்தோக்கு்தல்்களுக்கு ஏதுவோ்க அரமந்திருந்்தது. 
்கன்்னோசி ்மற்கு ்கங்ர்க சமயவளியில் 
யசழிப்போன ்வைோண பகுதியில் அரமந்திருந்்தது.

கன்தனோசியின் அரசரோக ஹர்ஷர: 
்கன்்னோசியின் (யமௌ்கரி அரசின் ்தரல�்கர) 
முக்கிெமோனவர்கள் ்தங்்கைது அரமச்சரோன 
்போனியின் அறிவுரரயின்படி ஹர்ஷரர 
அரிெர்ணயில் அமர அரழப்பு விடுத்தனர. 
்தெக்்கம் ்கோட்டிெ ஹர்ஷர அவ்லோகி்்தஷ்வர 
்போதிசதவரின் அறிவுரரயின்படி ரோஜ்புததிரர, 
சிலோதிதெோ ஆகிெ பட்ைங்்களுைன் 
ஆட்சிெதி்கோரதர்த ஏற்றுக்ய்கோணைோர. 
ஹர்ஷரின் ஆட்சியின் கீழ ்தோ்னஸவரமும் 
்கன்்னோசியும் ஒன்ைோ்க இர்ணந்்தன. 
பின்னர ஹர்ஷர ்தனது ்தரல�்கரரக் 
்கன்்னோசிக்கு இைம் மோற்றிக் ய்கோணைோர.

 8.2  ஹர்ஷரின் படடசயடுப்புகள்
ஹர்ஷர யபோ.ஆ. 606இல் ஆட்சியில் 

அமரந்்ததும் மு்தலில் அவரது ச்்கோ்தரிெோன 
ரோஜ்ெஸ்ரீயின் விவ்கோரததில் ்கவனம் யசலுததினோர. 
ரோஜ்ெஸ்ரீ ்தன்ரன அரைெ முென்ை மோைவ 
அரசன் ்்தவகுப்்தரின் தீெ திட்ைங்்களுக்கு அஞசி 
விந்திெ மரலப் பகுதிக்குத ்தப்பிச் யசன்ைோர. 
ஹர்ஷர அந்்தப் பகுதிக்குச் யசன்று ்்தவகுப்்தரரக் 
ய்கோன்று தீக்குளிக்்க முென்ை ்தனது ச்்கோ்தரிரெக் 
்கோப்போற்றினோர. ஹர்ஷர ரோஜ்ெஸ்ரீக்கு ஆறு்தல் 
அளிதது ்தன்னுைன் ்கன்்னோசி அரசிற்கு அரழதது 
வந்்தோர. பின்னர ரோஜ்ெஸ்ரீ யபௌத்த ம்ததர்தத 
்தழுவினோர. ஹர்ஷர யபௌத்த ம்ததர்தத 
்தழுவுவ்தற்கும் அவ்ர ்கோர்ணமோ்க விைங்கினோர.

ஹர்ஷர -�ோணயம்

போ்ணரின் கூற்றின்படி ்பரரசு ஒன்ரை 
உருவோக்கும் முெற்சிெோ்க ஹர்ஷர பின் வரும் 
அரசர்களுக்கு சர்ணரைெ்வோ அல்லது எதிரததுப் 
்போரிை்வோ வோயப்பிரன அளிதது இறுதி 
எச்சரிக்ர்க ஒன்ரை அனுப்பினோர. 
1.  வங்்கோைதர்த ஆணை ய்கௌை அரசன் சசோங்்கன்
2.  வல்லபிரெ ஆணை ரமத்ரெர்கள்; பு்ரோச் 

பகுதிரெ ஆணை கூரஜரர்கள்
3.  ்தக்்கோ்ணதர்த ஆணை சோளுக்கிெ அரசன் 

இரணைோம் புலி்்கசி
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4.  சிந்து, ்�போைம், ்கோஷ்மீர, ம்க்தம், ஒதரோ (வைக்கு 
ஒடிசோ), ய்கோங்்்கோைோ (பணரைெ ஒடிசோவின் ஒரு 
பகுதி) ஆகிெ பகுதி்கரை ஆணை அரசர்கள்.

ஹர்ஷரின் உைனடித ்்தரவ சசோங்்கரனப் 
பழி வோங்குவ்தோ்க இருந்்தது. ்தற்்போர்தெ 
அஸ்ோம் நிலப் பகுதிெோன ்கோமரூபததின் 
அரசனோன பிரகி்ெோதி்ஷருைன் அவர 
கூட்ைணிரெ ஏற்படுததிக் ய்கோணைோர. இருந்்தோலும், 
ஹர்ஷருக்கும் சசோங்்கனுக்குமிரையில் �ைந்்த ்போர 
குறித்த விவரம் ஏதும் கிரைக்்கப் யபைவில்ரல. 
எனினும் சசோங்்கனின் மரைவிற்குப் பிை்்க ம்க்தம், 
ய்கௌைம், ஒதரோ, ய்கோங்்்கோைம் ஆகிெ பகுதி்கரை 
உள்ைைக்கிெ ய்கௌைப் ்பரரரச ஹர்ஷர 
யவற்றி்கரமோ்கத ்தன் ஆட்சியின் கீழ ய்கோணடு 
வந்திருக்்க ்வணடுயமனத ய்தரிகிைது. 

சசோஙகன் -�ோணயம்

ஹர்ஷருக்கும் ரமத்ரெர்களுக்கும் இரையில் 
நிலவி வந்்த பர்கரம ஹர்ஷரின் ம்களுக்கும் 
துருவபட்ைருக்கும் �ைந்்த திரும்ண உைவின் மூலம் 
முடிவிற்கு வந்்தது. பின்னர வல்லபி அரசு ஹர்ஷரின் 
ஆட்சியின் கீழ கூட்ைணி துர்ண அரசோ்க மோறிெது.
சோளுககிய அரசர இரணடோம் புலிதகசி

ஹர்ஷர ்தனது ஆட்சிெதி்கோரதர்த ய்தற்கில் 
்தக்்கோ்ணப் பகுதிக்கு விரிவுபடுத்த முரனந்்தோர. 
்தக்்கோ்ணதர்த ்தனது ்கட்டுப்போட்டில் ரவததிருந்்த 
சோளுக்கிெ அரசர இரணைோம் புலி்்கசி ஹர்ஷரரத 
்்தோற்்கடித்தோர. ஹர்ஷரர யவற்றி ய்கோணை்தன் 
நிரனவோ்கப் புலி்்கசி “பர்மஷ்வரர” என்ை 
பட்ைதர்தப் யபற்ைோர. புலி்்கசியின் ்தரல�்கரோன 
வோ்தோபியில் ்கோ்ணப்படும் ்கல்யவட்டுக் குறிப்பு்கள் 
இந்்த யவற்றிக்குச் சோன்ைோ்க விைங்குகின்ைன.

ஹர்ஷப் தபரரசின் எல்டலகள்
ஹர்ஷர �ோற்பத்்தோரு ஆணடு்கள் ஆட்சி 

புரிந்்தோர. அவரது ஆட்சிப் பகுதி, ஜலந்்தர (பஞசோபில் 
உள்ைது), ்கோஷ்மீர, ் �போைம், வல்லபி ஆகிெவற்ரை 
உள்ைைக்கிெது. வங்்கோைதர்த ஆணை சசோங்்கன் 
ஹர்ஷருைன் பர்கரம ய்கோணடிருந்்தோர. 
ஹர்ஷரது ்பரரசு அஸ்ோம், வங்்கோைம்,  
பீ்கோர, ்கன்்னோசி, மோைவம், ஒரிசோ, பஞசோப், 
்கோஷ்மீர, ்�போைம், சிந்து ஆகிெ பகுதி்கரைக் 
ய்கோணடிருந்்தது எனக் கூைப்பட்ைோலும் அவரது 
உணரமெோன ஆளுர்க ்கங்ர்க, ெமுரன ஆகிெ 
�தி்களுக்கிரையில் அரமந்திருந்்த பிர்்தசதர்தக் 
்கைந்து யசல்லவில்ரல. அவரது மரைவிற்குப் பிைகு 
ஹர்ஷரின் ்பரரசு சிற்ைரசு்கைோ்க சி்தறிெது.
ஹர்ஷரின் சீன உ்றவு

ஹர்ஷர சீனோவுைன் ்�சமோன உைரவக் 
ய்கோணடிருந்்தோர. அவரது சம்கோல ைோன்ங் (Tang) 
்பரரசர ைோய சுங், யபோ.ஆ. 643ஆம் ஆணடிலும் 
அடுதது 647ஆம் ஆணடிலும் ஹர்ஷரது அரசரவக்கு 
்தனது தூதுக்குழுரவ அனுப்பினோர. இரணைோவது 
முரை வந்்த ்போது ஹர்ஷர அணரமயில் 
இைந்திருந்்தர்த சீனத தூதுவர அறிந்்தோர. 
ஹர்ஷருக்குப் பிைகு ஆட்சிெதி்கோரம் ்தகுதிெற்ை ஒரு 
�பரோல் ர்கப்பற்ைப்பட்ைர்த அறிந்்த சீனத தூ்தர 
அப்கரித்த அரசரன அ்கற்றும் யபோருட்டுப் பரை 
திரட்ை ் �போைததிற்கும் அஸ்ோமிற்கும் விரரந்்தோர. 
பின்னர அந்்த அரசன் சிரைப்பிடிக்்கப்பட்டுச் 
சீனோவிற்குக் ய்கோணடு யசல்லப்பட்ைோர.
நிரவெோகம் 

வரலோற்ைோசிரிெர பரட்ைன் ஸயையனின் 
கூற்றுப்படி, ரமெப்படுத்தப்பட்ை அரசு 
நிரவோ்கம் என்பது வல்லரம மிக்்கவர்கைோ்க 
இருந்்த குப்்தர்களின் ஆட்சிக் ்கோலததிலும்கூை 
இருந்திருக்்கவில்ரல. அது போைலிபுததிரம், மதுரோ 
ஆகிெ �்கரங்்களுக்கிரையிலிருந்்த ்கங்ர்கச் 
சமயவளிக்குள்ைோ்கச் சுருக்்கப்பட்டிருந்து. 
அந்்தப் பகுதிக்கு அப்போல் ரமெப்படுத்தப்பட்ை 
நிரவோ்கம் ்கோ்ணப்பைவில்ரல. குப்்தர்களுக்கும் 
வரத்தனர்களுக்கும் இரையில் ்கோ்ணப்பட்ை ஒ்ர 
்வறுபோடு குப்்தர்களுக்கு ஹூ்ணர்கள் ்போன்ை 
வலுவோன எதிரி்கள் இருந்்தனர; வரத்தனர்களுக்கு 
அத்தர்கெ எதிரி்கள் இருக்்கவில்ரல என்பது்தோன்.

யபோ.ஆ. 632ஆம் ஆணடின் யசப்புப் பட்ைெக் 
குறிப்பு்கள் இரணடு பிரோம்ணருக்கு நிலம் 
ய்கோரைெோ்க அளிக்்கப்பட்ைர்தத ய்தரிவிக்கின்ைன. 
அளிக்்கப்பட்ை ய்கோரைக்குப் போது்கோவலர்கள் 
எனச் சில அரசதி்கோரம் யபற்ை யபெர்கள் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ைன. சிலர மஹோசமந்்தர்கள் 
எனப்பட்ைனர. அவர்கள் அரசருக்கு அணுக்்கமோ்க இரணடோம் புலிதகசி (�வீனச் சிதேரிப்பு)
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இருந்்த்போதிலும் கீழநிரலயில் ரவத்்த 
அறிெப்பட்ைனர. ஏரன்ெோர சு்ெச்ரசெோன 
ம்கோரோஜோக்்கைோ்க இருந்்த ்போதிலும் அவர்கள் 
ஹர்ஷருக்குக் ்கப்பம் ்கட்ைக்கூடிெ அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ை 
சிற்ைரசர்க்ை ஆவர. இவர்கரைத ்தவிர மற்யைோரு 
வர்கெோன ஆட்சிெோைர்களும் இருந்்தனர. 
அவர்கள் ஹர்ஷருக்குத ்தங்்கள் விசுவோசதர்த 
உறுதி யசய்ததுைன் அவருக்குச் ்சரவ புரிெத 
்தெோரோ்க இருப்ப்தோ்கவும் அறிவிததுக் ய்கோணைனர. 
வை இந்திெோவில் ஹர்ஷரது ஆட்சிெதி்கோரததின் 
்தன்ரம இவவோைோ்க்வ இருந்்தது.

அடமச்சரடவெ 
ஹர்ஷரின் ஆட்சிக் ்கோலததில் 

அரமச்சரரவயின் அரமப்பு குப்்தர்களின் 
்கோலதர்த ஒததிருந்்தது. ்பரரசருக்கு அவரது 
்கைரம்கரை ஆற்றுவதில் அரமச்சரரவ 
உ்தவி யசய்தது. அரசரரத ்்தரந்ய்தடுப்பதிலும் 
அரசின் அெலுைவுக் ய்கோள்ர்கரெ வகுப்பதிலும் 
அரமச்சரரவ முக்கிெப் பங்்கோற்றிெது. மு்தன்ரம 
அரமச்சர ப்தவி்ெ அரமச்சரரவயில் மி்க 
முக்கிெமோன ப்தவிெோகும்.
முககிய நிரவெோக அதிகோரிகள்
1. அவந்தி  -  அெலுைவு மற்றும் ்போர 

விவ்கோரங்்களுக்்கோன 
அரமச்சர

2. சிம்மோனந்்தோ  - பரைத ்தைபதி
3. குந்்தலோ  -  குதிரரப்பரைத 

்தரலவர
4. ஸ்கந்்தகுப்்தர -  ெோரனப் பரைத 

்தரலவர
5. திர்கதவஜர - அரச தூதுவர்கள்
6. போனு - ஆவ்ணப் பதிவோைர்கள்
7. மஹோபிரதிஹரர -  அரணமரனக் 

்கோவலர்களின் ்தரலவர
8. சரவ்க்தர - உைவுத துரை அதி்கோரி

வெருவெோய் நிரவெோகம்
போ்கோ, ஹிரணெோ, பலி என மூன்று 

வர்கெோன வரி்கள் ஹர்ஷரின் ஆட்சிக் ்கோலததில் 
வசூலிக்்கப்பட்ைன. போ்கோ என்ை நிலவரி யபோருைோ்கச் 
யசலுத்தப்பட்ைது. விரைச்சலில் ஆறில் ஒரு பங்கு 
நில வரிெோ்க வசூலிக்்கப்பட்ைது. ஹிரணெோ 
என்பது விவசோயி்கைோலும் வணி்கர்கைோலும் 
ப்ணமோ்க யசலுத்தப்பட்ை வரிெோகும். பலி என்ை 
வரிரெப் பற்றி குறிப்பு்கள் ஏதும் இல்ரல. 
அரசுக்குச் யசோந்்தமோன நிலம் �ோன்கு போ்கங்்கைோ்கப் 
பிரிக்்கப்பட்டிருந்்தது.

போ்கம் 1 அரசு விவ்கோரங்்கரை �ரைமுரைப் 
படுததுவ்தற்்கோனது

போ்கம் 2
அரமச்சர்கள், அரசு அதி்கோரி்கள் 
ஆகி்ெோருக்கு ஊதிெம் 
வழங்குவ்தற்்கோனது

போ்கம் 3 அறிவில் சிைந்்தவர்களுக்கு யவகுமதி 
அளிப்ப்தற்்கோனது

போ்கம் 4 ம்த நிறுவனங்்களின் அைச் 
யசெல்்களுக்கு அளிப்ப்தற்்கோனது

நீதி நிரவெோகம்
குற்ைவிெல் சட்ைங்்கள் குப்்தர்கள் 

்கோலதர்தக் ்கோட்டிலும் ்கடுரமெோன்தோ்க 
இருந்்தன. இச்சட்ைங்்கரை விசோரிதது நீதி வழங்்க 
மீமோம்ச்கர்கள் எனப்பட்்ைோர நிெமிக்்கப்பட்ைனர. 
�ோடு ்கைத்தப்படுவதும் உைல் உறுப்பு்கள் 
யவட்ைப்படுவதும் வழக்்கமோன ்தணைரன்கைோ்க 
இருந்்தன. ்கடும் ் சோ்தரன்களின் அடிப்பரையிலோன 
வழக்கு விசோரர்ண �ரைமுரையில் இருந்்தது. சட்ை 
மீைல்்களுக்கும் அரசனுக்கு எதிரோ்க சதி யசயவ்தற்கும் 
ஆயுட்்கோல சிரைத ்தணைரன விதிக்்கப்பட்ைது.

சீனப் பெணிெோன யுவோன் சுவோங் ஏைத்தோழ 
பதிமூன்று ஆணடு ்கோலம் (யபோ.ஆ. 630-643) 
இந்திெோவில் ்கழித்தோர. சீனோவிற்குக் ய்கோணடு 
யசல்வ்தற்ய்கனப் புனி்த நூல்்கரையும் பரழெ 
நிரனவுச் சின்னங்்கரையும் ்ச்கரித்தோர. 
“பெணி்களின் இைவரசர” என அறிெப்பட்ை அவர 
புத்தரின் வோழக்ர்க்ெோடு ய்தோைரபுரைெ முக்கிெமோன 
புனி்த ரமெங்்களுக்கு யசன்ைோர. அவரது முக்கிெமோன 
நூலோன சி-யூ-கி ஹர்ஷரின் ஆட்சிக் ்கோலததின் 
்போது நிலவிெ சமூ்கம், யபோருைோ்தோரம், ம்தம், பணபோடு 
ஆகிெரவ குறித்த விரிவோன ்த்கவல்்கரை அளிக்கிைது.

சட்ைதர்த �ரைமுரைப்படுததும் அரமப்பு்கள் 
வலுவோ்க இருந்்த்தோல் �ோடு முழுவதும் சட்ைம், 
ஒழுங்கு பரோமரிக்்கப்பட்ைது. ஹர்ஷரின் ஆட்சிக் 
்கோலததில் �ரைமுரையில் இருந்்த முக்கிெமோன 
்தணைரன்கரையும் நீதி விசோரர்ண முரை்கரையும் 
யுவோன் சுவோங் பதிவு யசயதுள்ைோர. ்கடுரமெோன 
குற்ைங்்களுக்கு உைல் ரீதிெோன ்தணைரன 
வழங்்கப்படுவ்்த �ரைமுரைெோ்க இருந்்தது. ஆனோல் 
மர்ண ்தணைரன ்தவிரக்்கப்பட்ைது. சமூ்க ஒழுக்்கததிற்கு 
எதிரோன, சட்ைதர்த மதிக்்கோ்த குற்ைங்்கரைப் புரிந்்்தோரது 
உைல் உறுப்பு்கள் துணடிக்்கப்பட்ைன. மக்்க்ைோடு 
்தன்ரன அணுக்்கப்படுததிக் ய்கோள்வ்தற்்கோ்க ஹர்ஷர 
அடிக்்கடி பெ்ணங்்கரை ்மற்ய்கோணைோர. மக்்கள் 
அவரர எளி்தோ்கச் சந்திக்்கக் கூடிெ நிரல இருந்்தது. 
அவர ்தனக்குக் ்கப்பம் ்கட்டும் சிற்ைரசர்கரைக் 
்கண்கோணிதது வந்்தோர. 
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படட நிரவெோகம்
்தமது இரோணுவததின் ஒழுங்கு மற்றும் 

பலததின் மீது ஹர்ஷர ் �ரடி ்கவனம் யசலுததினோர. 
அவரது ்சரன ெோரனப்பரை, குதிரரப்பரை, 
்கோலோட்பரை ஆகிெவற்ரைக் ய்கோணடிருந்்தது. 
குதிரர்கள் இைக்குமதி யசயெப்பட்ைன. சோ்தோர்ண 
பரை வீரர்கள் சோைர, போைர என அரழக்்கப்பட்ைனர. 
குதிரரப்பரை அதி்கோரி்கள் பிர்கதிஷ்வரர என 
அரழக்்கப்பட்ைனர. ்கோலோட்பரை அதி்கோரி்கள் 
போலதிக்ரி்தர எனவும், ம்கோபோலதிக்ரி்தர்கள் எனவும் 
அரழக்்கப்பட்ைனர. ஹர்ஷரின் ்சரன �ோன்கு 
பிரிவு்கைோ்க (சதுரங்்கம்) பிரிக்்கப்பட்டிருந்்தது என 
யுவோன் சுவோங் குறிப்பிடுகிைோர. ஒவயவோரு பரைப் 
பிரிவின் பலம், பரைக்கு ஆயைடுக்கும் முரை, பரை 
வீரர்களுக்கு வழங்்கப்பட்ை ஊதிெம் ஆகிெரவ 
குறிதது அவர விவரங்்கரை அளிததுள்ைோர.
தபரரசின் பிரிவுகள்

ஹர்ஷரது ்பரரசு பல மோ்கோ்ணங்்கைோ்கப் 
பிரிக்்கப்பட்டிருந்்தது. மோ்கோ்ணங்்களின் 
எணணிக்ர்க சரிெோ்கத ய்தரிெவில்ரல. 
ஒவயவோரு மோ்கோ்ணமும் பல ‘புக்தி‘்கைோ்கப் 
பிரிக்்கப்பட்டிருந்்தது. புக்தி்கள் ‘விஷ்ெ‘ங்்கைோ்கப் 
பிரிக்்கப்பட்டிருந்்தன. மோவட்ைங்்கரை ஒத்த 
விஷ்ெங்்கள் ‘போ்த்கோ‘க்்கைோ்கவும் போ்த்கோக்்கள் 
பல கிரோமங்்கைோ்கவும் நிரவோ்க வசதிக்்கோ்கப் 
பிரிக்்கப்பட்டிருந்்தன. உள்ைோட்சி நிரவோ்கதர்த 
்மற்ய்கோணை அதி்கோரி்கள் பலர குறிதது 
ஹர்ஷ சரி்தம் குறிப்பிடுகிைது. அந்நூலின் வழி 
அவர்களின் பட்ைங்்கரை அறிந்துய்கோள்ை 
முடிகிைது. ஆனோல் அவர்களின் அதி்கோரங்்கள் 
என்ன என அறிெ முடிெவில்ரல. எடுததுக்்கோட்ைோ்க 
அவர்கள் ்போ்கபதி, ஆயுக்்தோ, பிரதிபோல்க-புரு்ஷோ 
்போன்ை பட்ைங்்கரைக் ய்கோணை உள்ைோட்சி 
நிரவோ்கதர்தக் ்கவனிததுக்ய்கோணைோர்கள். ஆனோல் 
இவர்களின் பணி்கள் குறிதது ்ஷர்ஷசரி்தம் ஏதும் 
குறிப்பிைவில்ரல.

�கரஙகள், சிறு �கரஙகள்
இந்திெோவின் �்கரங்்கள், சிறு �்கரங்்கள், 

கிரோமங்்கள் ஆகிெவற்றின் அரமப்பு, அழகிெல், 
போது்கோப்பு �ரைமுரை்கள் ஆகிென பற்றி யுவோன் 
சுவோங் ்தனது நூலில் விவரிக்கிைோர. அவரது 
்�ோக்கில் ஹர்ஷப் ்பரரசு சீனோரவப் ்போன்்ை 
எண்ணற்ை கிரோமங்்கரையும், எண்ணற்ை 
சிறு �்கரங்்கரையும், யபரு �்கரங்்கரையும் 
ய்கோணடிருந்்தது. போைலிபுததிரம் அ்தன் 
யசல்வோக்ர்க இழந்்த நிரலயில் ்கன்்னோசி 
அ்தன் இைதர்தப் பிடிததுக்ய்கோணைர்த யுவோன் 
சுவோங் குறிப்பிடுகிைோர. ்கன்்னோசியின் ்கம்பீரமோன 
்்தோற்ைம் அ்தன் ்கவின்மிகு ்கட்டிைங்்கள், அழகிெ 
பூங்்கோக்்கள், அரிெ யபோருள்்களின் இருப்பிைமோ்க 
விைங்கிெ அருங்்கோட்சிெ்கம் ஆகிென குறிதது அவர 
விவரிததுள்ைோர. அங்கு வோழந்்த மனி்தர்களின் 
யபோலிவோன ்்தோற்ைம், அவர்கள் அணிந்திருந்்த 
விரல உெரந்்த ஆரை்கள், ்கல்வி மற்றும் 
்கரல்களின்போல் அவர்கள் ய்கோணடிருந்்த �ோட்ைம் 
ஆகிெரவ பற்றியும் குறிப்பிட்டுள்ைோர.

யுவோன் சுவோங்கின் கூற்றுப்படி, யபரும்போலோன 
�்கரங்்கள் யவளிப்புை மதில்்கரையும் உட்புை 
நுரழவோயில்்கரையும் ய்கோணடிருந்்தன. மதில்்கள் 
அ்கலமோ்கவும், உெரமோ்கவும் இருந்்த்போதிலும் 
வீதி்களும் ய்தருக்்களும் குறுகியிருந்்தன. வசிப்பிை 
இல்லங்்களும் மோைங்்களும் மரத்தோல் யசயெப்பட்டு 
சுண்ணோம்புக் ்கலரவெோல் பூசப்பட்டிருந்்தன. 
சுத்தததிற்்கோ்கவும், சு்கோ்தோரததிற்்கோ்கவும் ்தரர்கள் 
பசுவின் சோ்ணத்தோல் யமழு்கப்பட்டிருந்்தன. 
யபரும் சததிரங்்கள், யபோதுக் ்கட்டிைங்்கள், யபௌத்த 
மைோலெங்்கள், வி்கோரர்கள் ஆகிெரவ யபரி்தோ்கவும், 
அடுக்கு மோடிக் ்கட்டிைங்்கைோ்கவும் அரமந்திருந்்தன. 
அரவ சூரையில் சுட்ை யசங்்கற்்கள், சிவப்பு 
நிை ம்ணல் ்கற்்கள், சலரவக் ்கற்்கள் ய்கோணடு 
்கட்ைப்பட்ைன. ஹர்ஷர ்கங்ர்கெோற்றின் ்கரரயில் 
பல வி்கோரர்கரையும் மைோலெங்்கரையும் 
ஸதூபி்கரையும் ்கட்டுவித்தோர.

யுவெோன் சுவெோங : ‘பெணி்களின் இைவரசன்‘ என்று பு்கழப்படும் யுவோன் சுவோங் 
ஹர்ஷரின் ஆட்சி ்கோலததில் இந்திெோவிற்கு வருர்க புரிந்்தோர. யபோ.ஆ. 612இல் 
பிைந்்த யுவோன் சுவோங் ்தனது இருப்தோம் வெதில் துைவு பூணைோர. அவர இந்திெோவில் 
்தங்கியிருந்்த்போது, வை இந்திெோவிலும் ய்தன்னிந்திெோவிலும் பல்்வறு புனி்தத 
்தலங்்கரைப் போரரவயிட்ைோர. �ோைந்்தோ பல்்கரலக்்கழ்கததிலும் பயின்ைோர. 
புத்தர மீ்தோன யுவோன் சுவோங்கின் ஆழமோன பற்றும் யபௌத்த ம்தததில் அவருக்கு 
இருந்்த பரந்்த அறிவும் ஹர்ஷரின் போரோட்டுக்குரிெ்தோ்க இருந்்தன. புத்தர நிரனவுச் 
சின்னங்்கைோ்க 150 யபோருள்்கள், ்தங்்கததிலும் யவள்ளியிலும் சந்்தனததிலும் ஆன 
புத்தரின் உருவச்சிரல்கள், 657 ய்தோகுதி்கள் ய்கோணை அரிெ ர்கயெழுததுப் 
பிரதி்கள் ஆகிெவற்ரை யுவோன் சுவோங் இந்திெோவிலிருந்து எடுததுச் யசன்ைோர. யுவோன் சுவோங்
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பெணி்கள், ்�ோயவோயப்பட்்ைோர, ஏரழ்கள் 
ஆகி்ெோரின் �லனுக்்கோ்க ஹர்ஷர ்தரம 
நிறுவனங்்கரைக் ்கட்டினோர. சததிரங்்கள், 
மருததுவமரன்கள் ஆகிெனவற்ரையும் 
அவர ்கட்டினோர. சிறு �்கரங்்களில் இலவச 
மருததுவமரன்களும், ்தரமசோரல்களும் இருந்்தன. 
பெணி்களும் யவளிெோள்்களும் அங்குத ்தங்கி 
இலவச மருததுவ சிகிச்ரச யபற்ைனர.
மேக சகோள்டக

ஹர்ஷர யபோ.ஆ. 631ஆம் 
ஆணடு வரர சிவ வழிபோடு 
யசயபவரோ்க்வ இருந்துள்ைோர. 
ஆனோல் அவரது ச்்கோ்தரி 
ரோஜ்ெஸ்ரீ, யபௌத்தத துைவி 
யுவோன் சுவோங் ஆகி்ெோரின் 
யசல்வோக்கினோல் அவர யபௌத்த 
ம்ததர்தத ்தழுவினோர. யபௌத்த ம்தததின் ம்கோெோனோ 
பிரிரவப் பின்பற்றினோர. ஆனோலும் அவர எல்லோ 
ம்தங்்கரையும் ஆ்தரித்தோர. அம்ம்தங்்கரைச் சோரந்்த 
அறிஞர்களின் யசோற்யபோழிவு்களுக்கு ஏற்போடு 
யசய்தோர. விலங்கு்கரைக் ய்கோல்வதும், மோமிசம் 
உணபதும் ்தரை யசயெப்பட்டிருந்்தன. ஹர்ஷர 
யபோ.ஆ. 643ஆம் ஆணடில் இரணடு யபௌத்த 
ம்தக் கூட்ைங்்கரைக் கூட்டினோர. மு்தலோவது 
்கன்்னோசியிலும், இரணைோவது பிரெோர்கயிலும் 
கூட்ைப்பட்ைது. 

்கன்்னோசி கூட்ைததில் ்கோமரூபதது அரசன் 
போஸ்கர வரமன் உள்ளிட்ை இருபது அரசர்கள் 
பங்கு ய்கோணைனர. யபௌத்தம், சம்ணம், ்வ்தம் 
்கற்ை பல மோநிலங்்கரைச் ்சரந்்த அறிஞர்கள் 
பலரும் யபரும் எணணிக்ர்கயில் அங்கு கூடினர. 
்தங்்கத்தோலோன புத்தரின் சிரல ஒரு மைோலெததில் 
புனி்தச்சைங்குைன் நிறுவப்பட்டு, புத்தரின் மூன்ைடி 
உெர சிறிெ சிரல ஒன்று ஊரவலமோ்க எடுததுச் 
யசல்லப்பட்ைது. ஊரவலததில் போஸ்கரவரமன் 
உள்ளிட்ை அரசர்களும் ஹர்ஷரும் ்கலந்து 
ய்கோணைனர. 
பிரயோடகயில் சபௌதே மேக கூடடம்

ஹர்ஷர ஐந்்தோணடு்களுக்கு ஒரு முரை 
நி்கழும் “ம்கோ்மோட்ச பரி்ஷத” என அரழக்்கப்பட்ை 
யபௌத்த ம்தக் கூட்ைதர்த பிரெோர்கயில் கூட்டினோர. 
்தோன் ்ச்கரித்த யசல்வதர்த யபௌத்த ம்தததினர, 
்வ்த அறிஞர்கள், ஏரழ்கள் ஆகி்ெோருக்கு 
பகிரந்்தளித்தோர. கூட்ைம் �ைந்்த �ோன்கு �ோள்்களும் 
புத்தத துைவி்களுக்கு எண்ணற்ை பரிசுப் 
யபோருள்்கரை வழங்கினோர.

யபௌத்த ம்தக் ய்கோள்ர்க்கள் இந்து 
சமூ்கததில் ஆழமோ்க ஊடுருவியிருந்்தர்த யுவோன் 
சுவோங் உற்று்�ோக்கிப் பதிவு யசயதுள்ைோர. 

மக்்களுக்கு முழுரமெோன வழிபோட்டுச் சு்தந்திரம் 
வழங்்கப்பட்டிருந்்தது என்று அவர குறிப்பிடுகிைோர. 
்வறுபட்ை ம்தங்்கரைப் பின்பற்று்வோர மததியில் 
சமூ்க �ல்லி்ணக்்கம் நிலவிெது. ஹர்ஷர புத்த 
பிட்சுக்்கரையும் ்வ்தம் ்கற்ை அறிஞர்கரையும் 
சமமோ்கப் போவிதது ய்கோரை்கரையும் சமமோ்கப் 
பகிரந்்தளித்தோர. 
சோதி அடமப்பு முட்ற

இந்து சமூ்கததில் சோதி அரமப்பு வலுவோ்க 
்கோலூன்றியிருந்்தது. யுவோன் சுவோங்கின் கூற்றுப்படி 
சமு்தோெததின் �ோன்கு பிரிவினருக்்கோன ய்தோழில்்கள் 
முற்்கோலததில் இருந்்தர்தப் ்போல்வ ய்தோைரந்்தன. 
மக்்கள் பிைரர வஞசிக்்கோமல் ்�ரரமயுைன் 
�ைந்து ய்கோணைனர. ்கசோப்புக் ்கரையினர, மீனவர, 
�ைனக்்கோரர்கள், துப்புரவுப் பணிெோைர ஆகி்ெோர 
�்கரததிற்கு யவளி்ெ வசித்தனர. சோதி அரமப்பு 
இறுக்்கமோ்கக் ்கோ்ணப்பட்ை ்போதிலும் சமு்தோெததின் 
பல்்வறு பிரிவினர மததியில் ்மோ்தல்்கள் எதுவும் 
நி்கழவில்ரல. 
சபணகள் நிடல

யுவோன் சுவோங்கின் பதிவு, அக்்கோலததில் 
யபண்களின் நிரல குறிததும், திரும்ண முரை்கள் 
குறிததும் ்த்கவல்்கரை அளிக்கிைது. யபண்கள் 
மு்கததிரர அணியும் வழக்்கம் இருந்்தது. 
எனினும் உெர வகுப்பினர மததியில் மு்கததிரர 
அணியும் வழக்்கம் ்கோ்ணப்பைவில்ரல. ்தனது 
யசோற்யபோழிவு்கரைக் ்்கட்கும் ்போது ரோஜ்ெஸ்ரீ 
மு்கததிரர அணிந்திருக்்கவில்ரல என்று யுவோன் 
சுவோங் குறிப்பிட்டுள்ைோர. உைன் ்கட்ரை ஏறும் (சதி) 
வழக்்கமும் �ரைமுரையில் இருந்திருக்கிைது. 
பிரபோ்கரவரத்தனரின் மரனவி ெ்சோமதி்்தவி 
்தனது ்க்ணவன் இைந்்த பிைகு இவவோறு 
உைன்்கட்ரை ஏறி உயிரர மோயததுக்ய்கோணைோர.
வெோழகடக முட்ற

யுவோன் சுவோங்கின் குறிப்பு்களிலிருந்து 
ஹர்ஷரின் ஆட்சிக் ்கோலததில் மக்்களின் வோழக்ர்க 
முரை குறிததும் அறிெ முடிகிைது. மக்்கள் 
எளிரமெோன வோழக்ர்க வோழந்்தனர. பருததி, 
பட்டினோலோன வண்ண வண்ண ஆரை்கரை 
அணிந்்தனர. யமல்லிெ ர்க துணி்கரைத ்தெோரிக்கும் 
்கரல யசம்ரம யபற்றிருந்்தது. ஆண்கள், யபண்கள் 
என இரு சோரோரும் ்தங்்கரை அலங்்கரிததுக் ய்கோள்ைத 
்தங்்கம், யவள்ளி அணி்கலன்்கரைப் பென்படுததினர. 
அரசர்கள் சிைப்போன அணி்கலன்்கரை அணிந்்தனர. 
மலர மோரல்கள், அரிெவர்கக் ்கல் பதித்த மோரல்கள், 
்மோதிரங்்கள், ்கோப்பு்கள், ப்தக்்கங்்கள் மு்தலிெரவ 
அரச அணி்கலன்்களில் சில. யசல்வ வணி்கர்கள் 
ர்க்களில் ்கோப்பு்கரை அணிந்்தனர. யபண்கள் அழகு 
சோ்தனப் யபோருள்்கரைப் பென்படுததினர. 
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உணவுப் பழககஙகள்
இந்திெர்கள் யபரும்போலும் மரக்்கறி உ்ணவுப் 

பழக்்கதர்தக் ய்கோணடிருந்்த்தோ்க்வ யுவோன் 
சுவோங் குறிப்பிட்டுள்ைோர. சரமெலில் யவங்்கோெம், 
பூணடு ஆகிெரவ அரி்தோ்க்வ பென்படுத்தப்பட்ைன. 
உ்ணவுத ்தெோரிப்பில் சரக்்கரர, போல், ய�ய, 
அரிசி ஆகிெவற்றின் பென்போடு சோ்தோர்ணமோ்க 
வழக்்கததில் இருந்்தது. சில ்தரு்ணங்்களில் 
மீனும், ஆட்டு இரைச்சியும் உட்ய்கோள்ைப்பட்ைன. 
மோட்டிரைச்சி உணபதும், ்வறு சில விலங்கு்களின் 
இரைச்சிரெ உணபதும் ்தரை யசயெப்பட்டிருந்்தன.

கல்வி
மைோலெங்்களில் ்கல்வி ்போதிக்்கப்பட்ைது. 

்கற்ைல் என்பது ம்தம் சோரந்்த ஒன்ைோ்க இருந்்தது. 
ம்தம் சோரந்்த பல நூல்்கள் இெற்ைப்பட்ைன. 
வோயயமோழிெோ்க்வ ்வ்தங்்கள் ்கற்பிக்்கப்பட்ைன. 
அரவ ஏட்டில் எழு்தப்பைவில்ரல. சமஸகிரு்த்ம 
்கற்ைறிந்்்தோரின் யமோழிெோ்க இருந்்தது. ்கல்வி 
்கற்கும் வெது 9 மு்தல் 30 வெது வரரெோ்க 
இருந்்தது. பலர ்கல்வி ்கற்பதி்ல்ெ ்தங்்கள் 
வோழ�ோரைக் ்கழித்தனர. அரலந்து திரியும் 
பிட்சுக்்களும் சோதுக்்களும் அவர்கைது அறிவுத 
திைததிற்கும் பணபோட்டிற்கும் யபெர யபற்று 
விைங்கினர. ஒழுக்்கமும் அறிவுததிைமும் 
ய்கோணடிருந்்த அத்தர்கெ மனி்தர்கரை மக்்கள் 
யபரிதும் மதித்தனர.

கடல, இலககியப் பு ரவெலரோக ஹர்ஷர
ஹர்ஷர இலக்கிெ, பணபோட்டு யசெல்போடு்கரை 

ஆ்தரித்தவர. அரசு ்தன் வருவோயில் ்கோல் பங்கிரன 
அத்தர்கெ யசெல்போடு்களுக்குச் யசலவழித்தது. 
ஹர்ஷ சரி்ததர்தயும், ்கோ்தம்பரிரெயும் இெற்றிெ 
போ்ணர ஹர்ஷரின் அரசரவக் ்கவிஞரோ்க 
இருந்்தோர. ்பரரசர ஹர்ஷரு்ம பு்கழ யபற்ை 
இலக்கிெவோதி ஆவோர. பிரிெ்தரசி்கோ, ரதனோவளி, 
�ோ்கோனந்்தோ ஆகிெ அவரது �ோை்க ஆக்்கங்்கள் 
அவரது புலரமரெ எடுததுக் ்கோட்டுகின்ைன. 
்கல்விரெ ஊக்குவிக்்க ஹர்ஷர ்தோரோைமோ்கக் 
ய்கோரைெளித்தோர. ்்கோவில்்களும், மைோலெங்்களும் 
்கல்வி ரமெங்்கைோ்க விைங்கின. ்கன்்னோசி, ்கெோ, 
ஜலந்்தர, மணிப்பூர ஆகிெ இைங்்களில் இருந்்த 
மைோலெங்்களில் பு்கழ யபற்ை அறிஞர்கள் ்கல்வி 
்போதித்தனர. இ்்த ்கோல்கட்ைததில் �ோைந்்தோ 
பல்்கரலக் ்கழ்கம் அ்தன் பு்கழின் உச்சதர்த 
அரைந்்தது.
�ோளநேோ பல்கடலககழகம்

யுவோன் சுவோங் ்தனது நூலில் �ோைந்்தோ 
பல்்கரலக்்கழ்கம் எந்்த அைவிற்கு பு்கழ யபற்றிருந்்தது 
என்பர்தப் பதிவு யசயதுள்ைோர. யபௌத்த ம்ததர்தப் 

பின்பற்றும் சீனோ, ஜப்போன், மங்்்கோலிெோ, இலங்ர்க, 
தியபத ஆகிெ �ோடு்களிலிருந்தும், ் மலும் மததிெ, ய்தன் 
கிழக்்கோசிெ �ோடு்கள் சிலவற்றிலிருந்தும் மோ்ணவர்கள், 
அறிஞர்கள் வந்து அங்்்க ்தங்கி ்கல்வி ்கற்ைனர. 
யுவோன் சுவோங் வருர்கயின் ்போது சிலோபதரர 
என்ை பு்கழ யபற்ை யபௌத்த ம்த அறிஞர �ோைந்்தோ 
பல்்கரலக்்கழ்கததின் ்தரலவரோ்க இருந்துள்ைோர. 
சரவ்்தச அைவில் பு்கழ யபற்ை ்கல்வி ரமெமோ்க 
விைங்கிெ �ோைந்்தோ பல்்கரலக்்கழ்கம், பத்தோயிரம் 
மோ்ணவர்கரைக் ய்கோணடிருந்்தது. ்தரமபோலர, 
சந்திரபோலர, சீலபதரர, பதரிஹரி, யஜெ்சனர, 
்்தவோ்கரர, மோ்தங்்கர ஆகி்ெோர அரசின் ஆ்தரவு யபற்ை 
முக்கிெமோன ஆசிரிெர்கைோ்க விைங்கினர.
I I போலரகள் 

ஹர்ஷரின் மரைவிற்குப் பின்னர ்கங்ர்க-
ெமுரன �தி்களுக்கு இரைப்பட்ை வடிநீரப் பகுதி, 
அ்தரனச் சூழந்துள்ை நிலப்பகுதி ஆகிெவற்றின் 
மீ்தோன ்கட்டுப்போட்டிற்கு பிரதி்கோரர்கள் (ஜ்லோர 
ரோஜஸ்தோன்), போலர்கள் (வங்்கோைம்), ரோஷ்டிரகூைர 
(்தக்்கோ்ணம்) ஆகி்ெோர மததியில் மும்முரனப் 
்போட்டி நிலவிெது கிழக்கு ்கங்ர்கச் சமயவளியின் 
பரந்து விரிந்்த பகுதி்கரை போலர்கள் ்தங்்கைது 
்கட்டுப்போட்டில் ரவததிருந்்தனர. ் வைோணரமயின் 
மூலம் ஈட்டிெ வருவோய ்தவிர, போலர்கள் ய்தன் 
கிழக்கு ஆசிெோவில் ்தங்்கைது வணி்கத ய்தோைரபு்கள் 
மூலமோ்கவும் வருவோய ஈட்டினர. வங்்கோைததில் 
பரவியிருந்்த யபௌத்த ம்தம் கிழக்கு இந்திெோவிற்கும் 
ஜோவோ, சுமதரோ ஆகிெ �ோடு்களுக்கும் இரையிலோன 
இர்ணப்போ்க விைங்கிெது

8.3  வெஙகோளததில் போலரகள் 
ஆடசியின் தேோற்்றம்

ய்கௌை வம்சதது அரசனோன சசோங்்கன் யபோ.ஆ. 
590-625 ஆணடு்களுக்கு இரையில் வங்்கோைதர்த 
ஆணை்தோ்க �ம்பப்படுகிைது. பழங்்கோல வங்்கோைதர்த 
ஆணை முக்கிெமோன அரசரும் அவ்ர. ய்கௌை 
அரசின் வீழச்சிக்குப் பின்னர ரமெ அதி்கோரம் என்று 
ஏதும் இருக்்கவில்ரல. அ்தன் விரைவோ்கச் சிறு 
குடித்தரலரம அரசர்களுக்கிரையில் அடிக்்கடி 
்போர்கள் நி்கழந்்தன. என்வ, யபோ.ஆ. 750ஆம் 
ஆணடில் அவர்கள் குழு ஒன்று கூடி ்தமக்கு அரசரோ்க 
்்கோபோலர என்ை சததிரிெத ்தரலவரர நிெமிப்பது 
எனத தீரமோனித்தனர. இவர ஏன் ் ்தரந்ய்தடுக்்கப்பட்ைோர 
என்ப்தற்கு ஒரு ்கர்த உள்ைது. இ்தற்கு முன் இவவோறு 
்்தரந்ய்தடுக்்கப்பட்ைவர்கரைக் ய்கோன்ை ‘அரக்கி‘ரெக் 
ய்கோரல யசயயும் ஆற்ைல் அவருக்கு உணடு 
என்ப்தோ்ல்ெ ்்கோபோலர ்்தரந்ய்தடுக்்கப்பட்ைோரோம். 
்்கோபோலரின் முன்்னோர எவரும் அரச வம்சதர்தச் 
்சரந்்தவர்கள் இல்ரல. ஆனோலும், அவர ்தமக்ய்கன 
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ஒரு ரோஜ்ெதர்த அரமததுக்ய்கோள்வதில் யவற்றி 
்கணைோர. ்்கோபோலரின் அரசிெல் அதி்கோரம் சிறிெ 
குறுநில அரசர்கைோல் விரரவில் அங்கீ்கரிக்்கப்பட்ைது. 
அவரது அரசு வங்்கம் (அ) கிழக்கு வங்்கோைததில் 
அரமந்திருந்்தது.

ஒன்ப்தோம் நூற்ைோணடு மு்தல் பனியரணைோம் 
நூற்ைோணடின் ய்தோைக்்க ்கோலம் வரர போலர்கள் 
போைலிபுததிரதர்தத ்தரல�்கரமோ்கக் ய்கோணடு 
கிழக்கு இந்திெோரவ ஆணைனர. அவர்கைது 
�ோட்டில் சமஸகிரு்தம், பிரோகிரு்தம், போலி ஆகிெ 
யமோழி்கள் பென்போட்டில் இருந்்தன. போலர்கள் 
புத்த ம்தததின் ம்கோெோன பிரிரவப் பின்பற்றினர.

போலர வெம்சதது ஆடசியோளரகள்
மு்தலோம் ்்கோபோலருக்கு அடுதது அவரது ம்கன் 

்தரமபோலர (யபோ.ஆ. 770-815) ஆட்சிக்கு வந்்தோர. 
அவர போலர ரோஜ்ெதர்த மதிக்்கத ்தக்்க ஒன்ைோ்க 
உருவோக்கினோர. வங்்கோைமும் பீ்கோரும் அவரது ் �ரடி 
ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்்தன. ்கன்்னோசி அவர நிெமனம் 
யசய்த ஒருவரோல் ஆைப்பட்ைது. பஞசோப், ரோஜஸ்தோன், 
மோைவம், பீரோர ஆகிெ பகுதி்களின் ஆட்சிெோைர்கள் 
அவரது ஆட்சித ்தரலரமரெ ஏற்றுக்ய்கோணைனர. 
அவர பர்மஷ்வரர, பரமபட்ைோர்கோ, ம்கோரோஜோதிரோஜோ 
ஆகிெ பட்ைங்்கரை ஏற்ைோர. 

்தரமபோலர யபௌத்த ம்தததின் யபரும் 
ஆ்தரவோைரோ்க இருந்்தோர. அவர  பீ்கோரில் போ்கல்பூர 
மோவட்ைததில் விக்ரமசீலோ எனும் யபௌத்த 
மைோலெதர்த நிறுவினோர. அது யபௌத்த ம்தக் 
ய்கோள்ர்க்கரையும் பணபோட்ரையும் ்போதிக்கும் 
சிைந்்த ரமெமோ்க உருவோனது. அவர ்சோமபுரியில் 
(்தற்்போர்தெ போ்கரபூர, வங்்கோை ்்தசததில்) யபரிெ 
யபௌத்த வி்கோரம் ஒன்ரையும் ்கட்டினோர. ்தரமபோலர  
பீ்கோரில் உள்ை ஒ்தோணைபுரியில் ஒரு யபௌத்த 
மைோலெதர்தயும் ்கட்டினோர. ஹரிஷ்பதரர என்ை 
யபௌத்த ம்த எழுத்தோைரரயும் ஆ்தரித்தோர. 

போலர்களின் ஆட்சிரெ கிழக்கில் ்கோமரூபம் 
(அஸ்ோம்) வரர ்தரமபோலரின் ம்கன் ்்தவபோலர 
விரிவுபடுததினோர. ரோஷ்டிரகூைர்கரைத ்தமது யபோது 
எதிரிெோ்கக் ்கருதிெ அரசு்கரை எல்லோம் ஓரணிெோ்கத 
திரட்டி ரோஷ்டிரகூை அரசனோன அ்மோ்கவர்ஷர மீது 
்போரய்தோடுதது யவன்ைோர. ்்தவபோலரும் யபௌத்த 
ம்தததிற்குப் யபரும் ஆ்தரவோைரோ்க விைங்கினோர. 
சுவர்ணதீபதர்த (சுமதரோ) ஆணை ரச்லந்திர 
வம்சதது அரசரோன போலபுதர்்தவரோல் �ோைந்்தோவில் 
்கட்ைப்பட்ை யபௌத்த மைோலெதர்தப் பரோமரிப்ப்தற்்கோ்க 
ஐந்து கிரோமங்்கரை ்்தவபோலர ய்கோரைெோ்க 
வழங்கினோர. அவரது ஆட்சியில் �ோைந்்தோ யபௌத்த 
ம்தக் ய்கோள்ர்க்கரைப் ்போதிக்கும் மு்தன்ரமெோன 
ரமெமோ்கத ்தரழத்்தோங்கிெது.

்்தவபோலருக்கு அடுதது ஆட்சிக்கு வந்்த 
விக்ரமபோலர சில ஆணடு்கள் ஆட்சி புரிந்்த 
பின்னர அரிெர்ணரெத துைந்து துைவைதர்த 
்மற்ய்கோணைோர. விக்ரமபோலரின் ம்கனோன 
�ோரோெ்ணபோலரும் சோந்்தமோன சுபோவம் 
ய்கோணைவரோ்கவும் ம்தம் சோரந்்த மனப்்போக்கு 
ய்கோணைவரோ்கவும் விைங்கினோர. ரோஷ்டிரகூைர்களும் 
பிரதி்கோரர்களும் இ்தரனத ்தமக்குச் சோ்த்கமோன 
வோயப்போ்கப் பென்படுததிக்ய்கோணடு போலர்கரை 
வீழததினர. ஜ்லோரில் மிகிர்போஜரின் ்தரலரமயில் 
பிரதி்கோரர்களின் எழுச்சியும், போலர்களின் ஆட்சிப் 
பகுதிக்குள் ரோஷ்டிரகூைர்களின் ஆக்கிரமிப்பும் 
்தவிரக்்கவிெலோ்த நிரலயில் போலர்களுக்கு 
வீழச்சிரெக் ய்கோணடு வந்்தன. அதுவரர 
போலர்களுக்கு ஆ்தரவளிதது வந்்த குறுநில 
அரசர்களும் சு்ெச்ரசெோ்க இெங்்கத ய்தோைங்கினர. 

அடுதது வந்்த ரோஜ்ெபோலர, மூன்ைோம் ்்கோபோலர, 
இரணைோம் விக்ரமபோலர ஆகி்ெோரின் ஆட்சிக் 
்கோலததில் போலர வம்சததின் வீழச்சி ்மலும் ்வ்கம் 
யபற்ைது. எனினும் இரணைோம் விக்ரமபோலரின் 
ம்கனோன மு்தலோம் மஹிபோலரோல் போலர வம்சததின் 
யபெர ஓரைவு மீட்யைடுக்்கப்பட்ைது. யபோ.ஆ. 1020-1025  
ஆணடு்களுக்கிரையில் ய்தன்பகுதிரெச் 
்சரந்்த ்சோழ மன்னர இரோ்ஜந்திர ்சோழன் 
வை இந்திெோவிற்குப் பரையெடுததுச் யசன்ைது 
மஹிபோலரின் ்கோலததில் மி்க முக்கிெமோன 
நி்கழவோகும். எனினும் இரோ்ஜந்திர ்சோழனின் 
பரையெடுப்பு ்கங்ர்கரெக் ்கைக்்க முடிெோ்தபடி 
மு்தலோம் மஹிபோலரோல் ்தடுக்்கப்பட்ைது. 

மகிபோலரின் பதிரனந்து ஆணடு ்கோல 
ஆட்சிக்குப் பின்னர �ோன்கு திைரமெற்ை 
ஆட்சிெோைர்கள் ஆட்சிக்கு வந்்தனர. போலர 
வம்சததின் இழந்து ்போன ம்கததுவதர்த 
மீட்யைடுக்்க முென்ை ்கரைசி அரசர ரோமபோலர. அவர 
ஐம்பதது மூன்று ஆணடு்கள் ஆட்சி புரிந்்தோர. அவரது 
மரைவிற்குப் பின்னர போலர வம்சததின் இருப்பு 
ம்க்தததின் (பீ்கோர) ஒரு பகுதியில் மட்டு்ம என்று 
ஆனது. அதுவும் குறுகிெ ்கோலததிற்்்க நீடித்தது. 
அ்்த ்கோலததில் வைக்கு வங்்கோைததில் வல்லரம 
மிக்்கவரோ்க உருவோகியிருந்்த ் சனர வம்சதது அரசர 
விஜெ்சனர ்கரைசி ஆட்சிெோைரோன ம்தனபோலரர 
(யபோ.ஆ. 1130-1150) ஆட்சியிலிருந்து அ்கற்றிவிட்டு, 
்தோன் சோரந்்த ் சனர வம்சதது ஆட்சிரெ நிறுவினோர.
மேம்

போலர வம்சதது அரசர்கள் யபௌத்த ம்தததின் 
ம்கோெோனப் பிரிரவ ஆ்தரித்தனர. யபௌத்த ம்த 
்தததுவ ஞோனிெோன ஹரிபதரர போலர்களின் 
ரோஜ்ெதர்த நிறுவிெ ்தரமபோலருக்கு ஆன்மீ்க 
குருவோ்க விைங்கினோர. வங்்கோைம் யபௌத்த 
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மைோலெங்்களின் இருப்பிைங்்களுள் ஒன்ைோ்க 
விைங்கிெது. வணி்கர்களும் ர்கவிரனஞர்களும் 
யபருமைவில் இஸலோம் ம்தததிற்கு மோறிெதின் 
்கோர்ணமோ்கப் போலர்களின் அரசும், யபௌத்த ம்தமும் 
வீழச்சிரெச் சந்தித்தன. 
கடலயும் கடடிடக கடலயும்

திமோன், அவரது ம்கனோன விைபோலர ஆகிெ 
இரு ்கரலஞர்களும் போலர்களின் ்கோலததினர. 
அவர்கள் இருவரும் யபரும் ஓவிெர்கைோ்கவும், 
சிற்பக் ்கரலஞர்கைோ்கவும், யவண்கலச் சிரல 
வடிப்்போரோ்கவும் விைங்கினர. போலர ஆட்சிக் 
்கோலததிெ சிற்பக் ்கரல, குப்்தர ்கோலததுக் 
்கரலயின் ்தோக்்கதர்தக் ய்கோணடிருந்்தது. 
மு்தலோம் மகிபோலர சோர�ோத, �ோைந்்தோ, புத்த ்கெோ 
ஆகிெ இைங்்களில் புனி்த வழிபோட்டுத ்தலங்்கரை 
உருவோக்கிெதுைன் பலவற்ரை சீரரமக்்கவும் 
யசய்தோர. ்்கோபோலர ஒைோணைபுரியில் ( பீ்கோர) பு்கழ 
யபற்ை யபௌத்த மைோலெதர்த நிறுவினோர. ்தரமபோலர 
விக்ரமசீலோரவயும், ்சோமபுரததில் (வங்்கோை ்்தசம்) 
ம்கோவி்கோரர்கரையும் நிறுவினோர. 

மகோவிகோடர, தசோமபுரம் (வெஙகதேசம்)

இலககியம்
அதி்ஷோ, சர்கர, தி்லோபோ, ்தோன்சில், ்தோன்ஸ்ரீ, 

ஜினமிதரர, முக்திமிதரர, பதமோனவர, விரோசன், 
சிலபதரர ஆகி்ெோர விக்ரமசீலோ, �ோைந்்தோ 
பல்்கரலக்்கழ்கதர்தச் ்சரந்்த முக்கிெமோன 
அறிஞர்கைோவர. போலர ஆட்சிக் ்கோலததில் ்்தோன்றிெ 
்தததுவவிெல் ஆக்்கங்்கள் ்கவு்த போ்தரின் ஆ்கம 
சோஸதிரம், ஸ்ரீ்தரபட்ைரின் நிெோெ குணைலி ஆகிெ 
நூல்்கரை உள்ைைக்கியிருந்்தன. சக்ரபோணி 
்தத்தோ, சு்ரஷ்வர ்கை்தர ரவததிெோ, ஜிமுைவோ்கனர 

ஆகி்ெோரோல் பல மருததுவ நூல்்கள் இெற்ைப்பட்ைன. 
போலர்கள் சமஸகிரு்த அறிஞர்கரையும் ஆ்தரித்தனர. 
புத்தம்தம் சோரந்்த பல ்தோந்திரீ்க நூல்்கள் 
இெற்ைப்பட்டு அரவ சமஸகிரு்தததில் யமோழிெோக்்கம் 
யசயெப்பட்ைன. ்தோந்திரீ்கம் குறித்த மூல நூல்்கள் 
பல்்வறுபட்ை இந்திெ, தியபததிெ நூல்்கைோல் 
ஆனரவ. �ோட்டுப் புைப் போைல்்களின் ய்தோகுப்போன 
“மகிபோலர கீ்தங்்கள்” இன்றும் வங்்கோைததின் கிரோமப் 
புைங்்களில் யசல்வோக்குப் யபற்று விைங்குகின்ைன. 
ரோமசரி்தம் என்ை ்கோவிெதர்த சந்திெோ்கர �ந்தி 
இெற்றினோர. போலர வம்சதது அரசர ரோமபோலரின் 
வோழக்ர்க வரலோற்று நூலோன இது, வனங்்களில் 
வோழந்்த பழங்குடியினத ்தரலவர்களுக்கு விரல 
உெரந்்த பரிசு்கரை அளிப்பதின் மூலம் அவர்கள் 
எவவோறு போலர்களின் கூட்ைணிக்குள் ய்கோணடு 
வரப்பட்ைனர என விைக்குகிைது.
I I I ரோஷ்டிரகூடரகள் 

பிரதி்கோரர்களுக்கும் ரோஷ்டிரகூைர்களுக்கும் 
இரையில் நிலவிெ பர்கரம இரு வம்சங்்களின் 
அழிவிற்கு வழிவகுத்தது. ்கன்்னோசிக்கு வருர்க 
்தந்்த அரபுப் பெணி அல் மோசூத அரசோளும் இரு 
வம்சங்்களுக்கிரையில் நிலவிெ பர்கரமரெப் 
பதிவு யசயதுள்ைோர. ரோஷ்டிரகூைர்கள் 
பிரதி்கோரர்களிைமிருந்து ்கன்்னோசிரெக் 
ர்கப்பற்றுவ்தற்குத ்தக்்க சமெதர்த எதிர 
்�ோக்கியிருந்்தனர. யபோ.ஆ. பத்தோம் நூற்ைோணடு வரர 
அவர்கள் யவற்றி்கரமோ்க அரசோணைனர. அவர்கள் 
்கன்னை யமோழி ்பசும் பகுதியில் வோழந்்த முக்கிெப் 
பிரிவோ்க அறிெப்பட்ை ரஸதி்கர அல்லது ரதி்கர்களின் 
வழித்்தோன்ைல்்கள் எனத ்தங்்கரை அறிவிததுக் 
ய்கோணைனர. அ்சோ்கரின் ்கல்யவட்டு்களிலும் 
அவர்கரைப் பற்றிெ குறிப்பு ்கோ்ணப்படுகிைது.

 8.4  ரோஷ்டிரகூட மரபின் எழுச்சி
ய்தோைக்்கததில் ரோஷ்டிரகூைர்கள் வோ்தோபிரெ 

ஆணடுவந்்த ்மரலச் சோளுக்கிெர்களுக்குக் ்கப்பம் 
்கட்டுபவர்கைோ்க்வ இருந்்தனர. அ்தற்கு முன்னர 
அரசோணைவர்கள் இருந்்த்போதிலும் ்தந்திதுர்கர 
என்பவ்ர ரோஷ்டிரகூை வம்சததின் ்தரலசிைந்்த 
அரசரோவோர. பிரோரில் ஒரு சிறு பகுதிரெ ஆணடுவந்்த 
்தந்திதுர்கர சோளுக்கிெ அரசன் இரணைோம் 
விக்ரமோதிதெனின் (யபோ.ஆ. 733-746) மரைவிற்குப் 
பின்னர ்தன் அரரசச் சுற்றியிருந்்த பகுதி்களுக்குப் 
பரையெடுததுச் யசன்று அவற்ரைத ்தனது அரசுைன் 
இர்ணததுக் ய்கோணைோர. அவர �ந்திபுரியின் 
கூரஜர ரோஜ்ெதர்தயும், மோைவம், கிழக்கு மததிெ 
பிர்்தசம், பிரோர முழுவர்தயும் ர்கப்பற்றினோர. 
யபோ.ஆ. 750ஆம் ஆணடு வோக்கில், மததிெ மற்றும் 

விகரமசீலோ பல்கடலககழகம்
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ய்தற்கு குஜரோத பகுதியிலும் மததிெ பிர்்தசம், பிரோர 
ஆகிெ பகுதி்களிலும் ்தன் ஆதிக்்கதர்த நிறுவினோர.

்தந்திதுர்கர ்தனது நிரலரெ 
உறுதிப்படுததிக்ய்கோணை பின்னர, வோ்தோபிரெ 
ஆணை ்கரைசி சோளுக்கிெ அரசன் இரணைோம் 
கீரததிவரமரன (யபோ.ஆ. 746-753) ் ்தோற்்கடித்தோர. 
அவர ம்கோரோஜோதிரோஜர, பர்மஷ்வரர, 
பரமபட்ைோர்கர ஆகிெ பட்ைங்்கரை ஏற்ைோர. பல்லவ 
அரசன் இரணைோம் �ந்திவரமனுக்குத ்தனது 
ம்கரைத திரும்ணம் யசயது ய்கோடுத்த்தன் மூலம் 
பல்லவர்களுைன் உைரவ வைரததுக் ய்கோணைோர. 
யபோ.ஆ. 756ஆம் ஆணடில் ்தந்திதுர்கரின் 
மரைவிற்குப் பின்னர அவரது சிற்ைப்போவோன 
மு்தலோம் கிருஷ்்ணர ஆட்சிக்கு வந்்தோர.
முேலோம் கிருஷ்ணரும் அவெருககுப் பின் வெநேவெரகளும்

மு்தலோம் கிருஷ்்ணர (யபோ.ஆ. 756-775) 
ரமசூரர ஆணை ்கங்்கர்கரைப் ்போரில் யவன்ைவர. 
அவருக்கு அடுதது அவரது மூத்த ம்கன் இரணைோம் 
்்கோவிந்்தர யபோ.ஆ. 775ஆம் ஆணடில் ஆட்சிக்கு 
வந்்தோர. அவர கீரழச் சோளுக்கிெர்கரைத 
்்தோற்்கடித்தோர. பின்னர ்தனது ச்்கோ்தரரோன 
துருவரிைம் அரசுப் யபோறுப்ரப ஒப்பரைத்தோர. 
துருவர (யபோ.ஆ. 780-794) ்தனக்குத்தோ்ன அரசரோ்க 
முடிசூட்டிக் ய்கோணைோர. அவரது ஆட்சிக்்கோலததில் 
ரோஷ்டிரகூைர்களின் அரசு அ்தன் சிைப்பின் உச்சதர்த 
அரைந்்தது. ்மரலக் ்கங்்கர அரசரன வீழததிெ 
பின்னர துருவர பல்லவ அரசரோன �ந்திவரமரனத 
்்தோற்்கடித்தோர. ்வங்கிரெ (்தற்்கோல ஆந்திரம்) 
ஆணை அரசரும் துருவரின் ஆதிக்்கதர்த 
ஏற்றுக்ய்கோள்ை ்வணடிெ நிரல ஏற்பட்ைது. 
ய்தற்கில் ்தனது ஆதிக்்கதர்த நிறுவிெ பிைகு துருவர 
்கன்்னோசிரெச் சுற்றியுள்ை பகுதி்களின் மீது ்தன் 
்கவனதர்தத திருப்பினோர. அந்்தப் பகுதியில் ்தங்்கைது 
ஆதிக்்கதர்த நிரல�ோட்ைப் ்போட்டியிட்ை பிரதி்கர 
வம்சதது அரசரோன வோதசரெர, போலர வம்சததின் 
்தரமபோலர என இருவரரயும் ் ்தோற்்கடித்தோர. வோரிசோ்க 
்தனது ம்கன் மூன்ைோம் ்்கோவிந்்தரர நிெமித்தோர.

மூன்ைோம் ்்கோவிந்்தர (யபோ.ஆ. 794-814) 
ஆட்சியில் அமரந்்த ்கோலம் முன்யனப்்போதும் 
இருந்திரோ்த வி்தததில் யவற்றி்கரமோன ஆட்சிக்கு வழி 
அரமத்தது. பல்லவ அரசர ்தணடி்கர வீழத்தப்பட்ைோர. 
்வங்கிரெ ஆணை விஷ்ணுவரத்தனர அவரது 
்தோயவழிப் போட்ைனோ்க இருந்்த்தோல் அவர மூன்ைோம் 
்்கோவிந்்தரின் ஆதிக்்கதர்த எதிரக்்கவில்ரல. 
்்கோவிந்்தர ்தக்்கோ்ணததில் ்தனி ஆதிக்்கம் 
யசலுததுபவரோ்க ஆனோர. ரோஷ்டிரகூைர்களின் ரோஜ்ெம் 
அ்தன் பு்கழின் உச்சதர்த அரைந்்தது.

மூன்ைோம் ்்கோவிந்்தருக்குப் பின்னர அவரது 
ம்கன் அ்மோ்கவர்ஷர (சுமோர கி.பி. (யபோ.ஆ) 814- 878)

ஆட்சிக்கு வந்்தோர. அ்மோ்கவர்ஷர அறுபதது �ோன்கு 
ஆணடு்கள் ஆட்சி புரிந்்தோர. அதில் மு்தல் இருபது 
ஆணடு்களுக்கு ்மரலக் ்கங்்கர்களுைன் ்போர 
நீடித்தது. ்கங்்கர வம்சதது இைவரசர ஒருவருக்கு 
அ்மோ்கவர்ஷர ்தன் ம்கரைத திரும்ணம் யசயது 
ய்கோடுத்ததின் மூலம் அப்பகுதியில் அரமதி 
திரும்பிெது. அ்மோ்கவர்ஷர ்கரல, இலக்கிெததிற்கு 
ஆ்தரவளித்தோர. பு்கழ யபற்ை தி்கம்பர ஆச்சோரெரோன 
ஜீன்சனர, சமஸகிரு்த இலக்்க்ண ஆசிரிெரோன 
ச்கைெோனர, ்கணி்த ்மர்தெோன மஹோவீரோச்சோரெர 
ஆகி்ெோருக்கு ஆ்தரவளித்தோர. அ்மோ்கவர்ஷர 
சிைந்்த ்கவிஞரோ்க இருந்்தோர. அவர இெற்றிெ 
“்கவிரோஜமோரக்்கம்” ்கவிர்தயிெல் பற்றிக் ்கன்னை 
யமோழியில் இெற்ைப்பட்ை மு்தல் நூலோகும். 
அ்மோ்கவர்ஷருக்குப் பின்னர அவரது வோரிசு்கள் 
அரசோணைனர. அவர்களுள் திைரமெோனவர 
மூன்ைோம் கிருஷ்்ணர (யபோ.ஆ. 939-968) ஆவோர.

ரோஷ்டிரகூை ஆட்சிெோைர்களில் ்கரைசி அரசர 
மூன்ைோம் கிருஷ்்ணர. அவர ஆட்சிக்கு வந்்தவுைன் 
்தனது ரமததுனர புதுங்்கரின் துர்ணயுைன் ்சோழ 
அரசின் மீது பரையெடுத்தோர. யபோ.ஆ. 943ஆம் 
ஆணடில் ்கோஞசியும் ்தஞசோவூரும் ர்கப்பற்ைப்பட்ைன. 
ஆற்்கோடு, யசங்்கல்பட்டு, ்வலூர ஆகிெ பகுதி்கரை 
உள்ைைக்கிெ ய்தோணரை மணைலதர்த அவரது 
பரை ்தன் ்கட்டுப்போட்டில் ரவததிருந்்தது. யபோ.ஆ. 
949ஆம் ஆணடில் ்தக்்்கோலம் (்தற்்கோல ்வலூர 
மோவட்ைம்) என்ை இைததில் �ைந்்த ்போரில் 
அவர ரோஜோதிதெனின் ்சோழர பரைரெத 
்்தோற்்கடித்தோர. மூன்ைோம் கிருஷ்்ணர ய்தற்்்க 
ரோ்மஸவரம் வரர பரை ய்கோணடு யசன்ைோர. 
அங்கு யவற்றியின் சின்னமோ்க ஒரு தூர்ண 
நிறுவினோர. இவவோறு ்தக்்கோ்ணம் முழுவதிலும் ்தன் 
ஆதிக்்கதர்த நிறுவுவதில் அவர யவற்றி ்கணைோர. 
அவரது ஆட்சியின்்போது்தோன் ரோஷ்டிரகூைர்கள் 
்கன்்னோசிரெத ்தம் ்கட்டுப்போட்டில் ய்கோணடு வர 
வை இந்திெ ஆட்சிெோைர்களுக்கிரை்ெ �ைந்்த 
்போட்டியில் இர்ணந்்தனர. ்கன்்னோசிரெக் 
ர்கப்பற்றுவ்தற்கு அவர்களுக்கிரை்ெ ய்தோைரந்து 
�ைந்்த ்மோ்தலின் ்கோர்ணமோ்க அந்்தப் பிர்்தசததின் 
குறுநில மன்னர்கள் சு்ெச்ரசெோ்க இெங்்கத 
்தரலப்பட்ைனர. அவர்கள் ்கோட்டிெ எதிரப்போனது 
்கன்்னோசிரெ ரமெமோ்கக் ய்கோணடு வை 
இந்திெோரவ ஆளும் ஒரு அரசு அரமவதின் 
வோயப்ரபத ்த்கரத்தது. வை்மற்கிலிருந்து 
வந்்த பரையெடுப்பு்கள் ஒரு வலுவோன அரரச 
அரமப்ப்தற்்கோன முெற்சி்களுக்குத ்தரைெோ்க 
இருந்்தன. ஆனோல் மூன்ைோம் கிருஷ்்ணருக்குப் 
பின் ஆட்சிக்கு வந்்தவர்கள் ரோஷ்டிரகூை அரரச 
அ்தன் வீழச்சியிலிருந்து ்கோக்்க முடிெோ்த அைவிற்கு 
வலுவற்ைவர்கைோ்க இருந்்தனர.
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மேம்
ரோஷ்டிரகூைர்களின் ஆட்சிக் ்கோலததில் சிவ 

வழிபோடும், விஷ்ணு வழிபோடும் யசல்வோக்குப் 
யபற்றிருந்்தன. குரைவரரக் ்்கோவிலோ்க 
உருவோக்்கப்பட்ை பு்கழ யபற்ை எல்்லோரோ சிவன் 
்்கோவில் மு்தலோம் கிருஷ்்ணர ்கட்டிெ்தோகும். 
அரசு முததிரர்களில் விஷ்ணுவின் வோ்கனமோன 
்கருைன், ்ெோ்க நிரலயில் அமரந்்த சிவன் 
மற்றும் விஷ்ணுவின் உருவங்்களும் 
யபோறிக்்கப்பட்டிருந்்தன.  ்தந்திதுர்கர 
உஜ்ரஜயினியில் ஹிரணெ்கரப்ப சைங்ர்க 
�ைததினோர. ்்கோவில் ய்தயவங்்களுக்குத ்தரோசில் 
எரைக்கு எரை ்தங்்கம் அளிப்ப்தோன துலோ 
்தோனதர்தக் குறித்த குறிப்பு்கள் கிரைததுள்ைன.

ஹிரணெ்கரப்பம் என்ைோல் ்தங்்கக் ்கருப்ரப 
என்று யபோருள். ம்தகுருக்்கள் விரிவோன 
சைங்கு்கரை �ைததிெ பின்னர ்தங்்கத்தோலோன 
்கருப்ரபயிலிருந்து யவளிவரும் �பர ்மலுல்க 
ஆற்ைல் ய்கோணை உைரலப் யபற்ைவரோ்க, மறுபடியும் 
பிைப்யபடுத்தவரோ்க அறிவிக்்கப்படுவோர. சோ்தவோ்கன 
வம்சதது அரசரோன ய்கௌ்தமிபுதர ச்த்கரணி 
என்பவர சததிரிெ அந்்தஸர்த அரைவ்தற்கு 
ஹிரணெ்கரப்பச் சைங்ர்க �ைததினோர.

மு்தலோம் அ்மோ்கவர்ஷர, �ோன்்கோம் இந்திரர, 
இரணைோம் கிருஷ்்ணர, மூன்ைோம் இந்திரர 
்போன்ை பிற்்கோல அரசர்கள் சம்ண ம்தததிற்கு 
ஆ்தரவளித்தனர. யபௌத்த ம்தம் வழக்ய்கோழிந்துவிட்ை 
நிரலயில் அ்தன் முக்கிெமோன ரமெம் ்கன்்்கரி 
என்ை இைததில் மட்டு்ம இருந்்தது.
இலககியம்

ரோஷ்டிரகூை ஆட்சிெோைர்கள் ்கல்விரெப் 
்போற்றினோர்கள். அவர்கைது ஆட்சிக் ்கோலததில் 
்கன்னை, சமஸகிரு்த இலக்கிெங்்கள் யபரும் 
வைரச்சி ்கணைன. மு்தலோம் அ்மோ்கவர்ஷர 
பிரஸ்னோதரமோலி்கோ எனும் சமஸகிரு்த 

நூரலயும், ்கவிரோஜமோரக்்கம் எனும் ்கன்னை 
நூரலயும் இெற்றினோர. ஜீன்சனர சம்ணர்களின் 
ஆதிபுரோ்ணதர்த எழுதினோர. இரணைோம் 
கிருஷ்்ணரின் ஆன்மி்க வழி்கோட்டிெோ்க விைங்கிெ 
கு்ணபதரர சம்ணர்களின் மஹோபுரோ்ணதர்த 
எழுதினோர. பழங்்கோலக் ்கன்னை இலக்கிெததின் 
மூன்று ரததினங்்கைோ்க ்போற்ைப்பட்ை 
்கவிச்சக்்கரவரததி யபோன்னோ, ஆதி்கவி பம்போ, 
்கவிச்சக்்கரவரததி ரன்னோ ஆகி்ெோர ரோஷ்டிரகூை 
அரசர மூன்ைோம் கிருஷ்்ணரோலும், ்மரலச் 
சோளுக்கிெ அரசர்கைோன ர்தலபோ, சதெஷ்்ரெ 
ஆகி்ெோரோலும் ஆ்தரிக்்கப்பட்ைனர. 
கடடடககடல

ரோஷ்டிரகூைர்கள் இந்திெச் 
சிற்பக்்கரலக்கு விெத்தகு 
பங்்களிப்ரபச் யசயதுள்ைனர. 
்தற்்கோல மஹோரோஷ்டிரததில் 
அரமந்துள்ை எல்்லோரோ, 
எலிிஃபணைோ குரைவரரக் 
்்கோவில்்கள் அவர்கைது 
ஆட்சிக் ்கோலததில் உருவோனரவெோகும். எல்்லோரோ 
குரைவரரக் ்்கோவில் வைோ்கம் யபௌத்த, சம்ண, 
இந்து ம்தச் சின்னங்்களுக்்கோன ்கரல நுட்பதர்தக் 
ய்கோணடுள்ைது. மு்தலோம் அ்மோ்கவர்ஷர சம்ண 
ம்ததர்த ஆ்தரித்தோர. அவரது ்கோலததிெது எனக் 
கூைப்படும் ஐந்து சம்ண குர்கக் ்்கோவில்்கள் 
எல்்லோரோவில் அரமந்துள்ைன.

எல்்லோரோவில் �மது ்கருதர்தக் ்கவரும் அரமப்பு 
என்பது ஒ்ர ்கல்லில் யசதுக்்கப்பட்ை ர்கலோச�ோ்தர 
்்கோவிலோகும். எட்ைோம் நூற்ைோணடில் மு்தலோம் 
கிருஷ்்ணரின் ்கோலததில் அரமக்்கப்பட்ை இக்்்கோவில் 
ஒ்ர போரைரெக் குரைந்து உருவோக்்கப்பட்ை்தோகும். 
அது சோளுக்கிெ அரசன் இரணைோம் விக்ரமோதிதென், 
்தோன் பல்லவர்கரை யவற்றி ய்கோணை்தன் நிரனவோ்க 
்கர�ோை்கததில் பட்ைோைக்்கல் என்னும் இைததில் எழுப்பிெ 
்லோ்்கஷ்வரர ்்கோவிரல ஒததுள்ைது. ்தசோவ்தோர 
ரபரவர, ர்கலோச மரலரெ ரோவ்ணன் அரசப்பது, 

டகலோச�ோேர தகோவில், 
எல்தலோரோ எல்தலோரோ சிற்பம் எலிிஃபணடோ குடக
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I.  சரியோன விடடடயத தேரவு 
சசய்க

1.  பிரபோ்கர வரத்தனர ்தனது ம்கள் ரோஜ்ெஸ்ரீரெ 
 என்பவருக்குத திரும்ணம் யசயது 

ய்கோடுத்தோர.
(அ) கிர்கவரமன் (ஆ) ்்தவகுப்்தர
(இ) சசோங்்கன் (ஈ) புஷ்ெபுததிரர

2.  ஹர்ஷர ்கன்்னோசியின் அரிெர்ணரெ 
 இன் அறிவுரரயின் படி ஏற்றுக் 

ய்கோணைோர. 
(அ) கிர்கவரமன்
(ஆ) அவ்லோகி்்தஷ்வர ்போதிசதவர
(இ) பிரபோ்கரவரத்தனர
(ஈ) ்போனி

3.   என்பவர அெலுைவு மற்றும் ் போர்கள் 
ய்தோைரபோன அரமச்சர ஆவோர

(அ) குந்்தலோ (ஆ) போனு 
இ) அவந்தி (ஈ) சரவோ்க்தோ

4.  கீழக்்கணைவற்றுள் ஹர்ஷரோல் எழு்தப்பட்ை நூல் 
எது?

(அ) ஹர்ஷசரி்தம் (ஆ) பிரிெ்தரசி்கோ
(இ) அரத்த சோஸதிரோ (ஈ) விக்ரம ஊரவசிெம்

5. கீழக்்கணைவற்றுள் ்தவைோனது எது?
(அ)  ்தரமபோலர ்சோமபுரியில் யபரிெய்தோரு யபௌத்த 

வி்கோரரரெக் ்கட்டினோர.
(ஆ) இரோமபோலர இரோமசரி்ததர்த எழுதினோர.

�ைனமோடும் சிவன், விஷ்ணுவும் லட்சுமியும் இரசயில் 
லயிததிருப்பது எனக் ்கற்பலர்க்களில் யசதுக்்கப்பட்ை 
சிற்பங்்கள் சிைந்்த சோன்று்கைோகும். 

எலிிஃபணைோவின் பிர்தோன ்்கோவில் 
எல்்லோரோவில் அரமந்துள்ை ்்கோவிரல 
விைவும் சிைந்்த்தோகும். �ைரோஜர, ச்தோசிவம் ஆகிெ 
சிற்பங்்கள் அழகிலும் ்கரல நுட்பததிலும் எல்்லோரோ 
சிற்பங்்கரை விை ்மன்ரம ய்கோணைரவெோ்க 
விைங்குகின்ைன. அரத்த �ோரீஸவரர, ம்்கசமூரததி 
ஆகி்ெோரின் சிரல்கள் பு்கழ யபற்ை சிற்பங்்கைோகும். 
இவற்றுள் ம்்க்ஷமூரததியின் (சிவன்) மூன்று 
மு்கங்்கள் ய்கோணை 25 அடி உெரமுள்ை 
மோரபைவுச்சிரல இந்திெோவில் உள்ை ்கவின்மிகு 
சிற்பங்்களுள் ஒன்ைோகும். ர்கலோச�ோ்தர ் ்கோவிலின் 
யவளித்தோழவோரததிலும், எல்்லோரோவில் உள்ை 
்்கோவிலின் வி்தோனததிலும் கூரரயிலும் 
தீட்ைப்பட்டுள்ை ஓவிெங்்கள் இன்ைைவும் சிைப்புைக் 
்கோட்சி ்தருகின்ைன.

    போடச் சுருககம்
I ஹர்ஷர 

�	குப்்தர, வரத்தனர ஆகி்ெோரது ஆட்சிக்கு 
இரைப்பட்ை ்கோலததில் சு்ெச்ரசெோன 
அரசு்கள் ்்தோன்றின. வை இந்திெோ வலுவோன 
ரமெப்படுத்தப்பட்ை அதி்கோரமின்றிக் 
்கோ்ணப்பட்ைது.

�	ஹூ்ணர, வல்லபியின் ரமதர்கர, 
்கன்்னோசியின் யமௌ்கோரிெர, மோணை்சோரின் 
வ்கைர, ்தோ்னஸவரததின் புஷ்ெபூதி, 
ம்க்தததின் பிற்்கோல குப்்தர ஆகி்ெோர பிர்்தச 
முடிெரசர்கைோ்கத தி்கழந்்தனர.

�	ஹர்ஷர, சீனோவுைன் ்�சமோன உைரவக் 
ய்கோணடிருந்்தோர. சீனப் பெணிெோன யுவோன் 
சுவோங் அக்்கோலததில் நிலவிெ மக்்களின் சமூ்க, 
ம்த சூழநிரல்கரைப் பற்றிெ குறிப்பு்கரைப் 
பதிவு யசயதிருந்்தோர. 

�	ஹர்ஷர யபௌத்த ம்தததிற்கு ஆ்தரவளித்தோர. 
்கன்்னோசியிலும் பிரெோர்கயிலும் யபௌத்த 
ம்தக் கூட்ைங்்கரைக் கூட்டினோர.

II போலரகள்
�	போலர வம்சதர்தத ்்தோற்றுவித்த ்்கோபோலர 

குறுநில மன்னர்கைோல் அரசரோ்கத 
்்தரந்ய்தடுக்்கப்பட்ைோர.

�	்தரமபோலர, ்்தவபோலர, மு்தலோம் மஹிபோலர 
ஆகி்ெோர திைரமயுைன் ஆட்சி புரிந்து 
பல பகுதி்கரைத ்தங்்கைது ்கட்டுப்போட்டில் 
ரவததிருந்்தனர.

 பயிற்சி

�	வி க் ர ம சீ ல ோ ,  � ோ ை ந் ்த ோ 
பல்்கரலக்்கழ்கங்்களுக்குப் போலர்கள் 
அளித்த ஆ்தரவு யபௌத்த, சம்ண, சமஸகிரு்த 
இலக்கிெங்்களின் வைரச்சிக்கு வழி வகுத்தது.

III ரோஷ்டிரகூடரகள்
�	மு்தலோம் கிருஷ்்ணர மு்தல் மூன்ைோம் கிருஷ்்ணர 

வரர யவற்றி்கரமோன ஆட்சிெோைர்களின் 
்கோலததில் ரோஷ்டிரகூைர்களின் அரசு வலிரம 
மிக்்க அரசோ்க உருவோனது.

�	இலக்கிெம் ரோஷ்டிரகூைர்களின் ஆ்தரரவப் 
யபற்றிருந்்தது. சமஸகிரு்த, ்கன்னை அறிஞர்கள் 
்தரழத்்தோங்கினர.

�	எல்்லோரோவிலும் எலிிஃபணைோவிலும் 
்கோ்ணப்படும் ்கரல நுட்பம் இவர்கைது 
பங்்களிப்்ப ஆகும்.
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சசயல்போடுகள்
1.  யபௌத்த ம்தச் சங்்கக் கூட்ைததின் யசெல்போடு்கரை 

�ோை்கமோ்க �டிததுக் ்கோட்டு்க.
2. விவோதிக்்க: 
(i)  பக்திெோர கில்ஜி �ோைந்்தோ பல்்கரலக்்கழதர்த 

ஒரு ்்கோட்ரை என எணணித ்தோக்கிெது.
(ii)  யுவோன் சுவோங்கின் இந்திெ வருர்க யபௌத்த 

ம்த நூல்்கரை ்ச்கரிப்பற்்்க.

மூலநூல்கள்

1.  Burton Stein (2004), A History of India, Oxford 
University Press.

2.  R.K. Mukherjee, A History of India.
3.  Romila Thapar (2002), Early India, Penguin.
4.  R. Sathianthaier, (1972), History of India, Vol. I, S. 

Viswanathan Printers, Chennai.
5.  A.S. Altekar, (1934), The Rastrakutas and Their 

Times, Poona.
6.  V.D. Mahajan, (1990), Ancient India, Chand & 

Co., New Delhi.
7.  T.V. Mahalingam, (1955), The South Indian Polity, 

Madras.
8.  R.D. Banerjee, (1915), The Palas of Bengal, 

Calcutta.
9.  R.C. Majumdar, (1915), History of Bengal, 

Calcutta.

இடணயேள ஆேோரஙகள்

1. https://en.m.wikipedia.org.....wiki>pala
2. https://www.tutorialsprint.com>anicient.... 
3. www.brittannica.com 
4. https//en.m.wikipedia.org,wihi,Rash...

(இ)  மகிபோலர கீ்தங்்கள் வங்்கோைததின் 
கிரோமப்பகுதி்களில் இப்்போதும் 
போைப்படுகின்ைன.

(ஈ) ய்கௌைபோைர ஆ்கம சோததிரதர்த இெற்றினோர.
II. குறுகிய விடட ேருக
1.  ஹர்ஷப் ் பரரசு குறிதது அறிெ உ்தவும் ்கல்யவட்டுச் 

சோன்று்கள் ெோரவ?
2.  ஹர்ஷர எவவோறு ்கன்்னோசியின் மன்னரோனோர?
3.  மு்தலோம் மகிபோலரின் சிைப்பு்கள் குறிதது 

்கலந்துரரெோடு்க.
4.  ்தக்்்கோலப் ்போரின் முக்கிெததுவம் குறிததுக் 

கூறு்க.
5.  போல வம்ச ஆட்சியின் ்போது �ோைந்்தோ 

பல்்கரலக்்கழ்கததின் முக்கிெததுவதர்த விவரி.
III.  சிறுகுறிப்பு வெடரக 
1.  ஹர்ஷருக்கும் சீனோவிற்கும் இரை்ெ நிலவிெ 

உைவு.
2.  ஹர்ஷருரைெ குற்ைவிெல் நீதிததுரையின் 

முக்கிெததுவம்.
3.  எல்்லோரோ மற்றும் எலிிஃயபணைோவின் 

நிரனவுச்சின்னங்்கள்.
4.  ரோஷ்டிரகூைர்கள் ்கன்னை இலக்கிெததிற்கு 

ஆற்றிெ பங்்களிப்பு.
5.  ரோஷ்டிரகூைர்கள் சம்ண ம்தததிற்கு அளித்த ஆ்தரவு.
IV.  விரிவெோன விடட ேருக
1.  ஹர்ஷரின் வைஇந்திெப் பரையெடுப்பு்கள் குறிதது 

விவரி.
2.  ஹர்ஷரின் சமெக்ய்கோள்ர்க பற்றி விைக்்கம் ்தரு்க.
3.  வை இந்திெோவின் நிரல குறித்த யுவோன் 

சுவோங்கின் ்கருதது்கள் ெோரவ?
4.  யபௌத்த ம்தததிற்கு போலர்கள் ஆற்றிெ பங்்களிப்பு 

என்ன?
5.  ரோஷ்டிரகூைர்களின் சிைப்பு்கள் ெோரவ? 

கடலச்சசோற்கள்
ஐந்்தோணடிற்கு ஒருமுரை நி்கழும் quinquennial occurring once in five years
யபௌத்தத துைவி bhikshu Buddhist monk
தீப் போய்தல் immolate killing oneself by jumping into fire
்க்ணக்கிடு reckon calculate
ஆசிரிெர preceptor teacher
்போரின் மூலம் ய்கோள்ரைெடிக்்கப்பட்ைரவ booty plunder
ஒரு ்கோரிெததிற்கு அல்லது யசெல்போட்டிற்கு ஆ்தரவு ்தரு்தல் espoused supporting a cause
யசதுக்்கப்பட்ை hewn chiselled
சோரந்்தது ascribed assigned
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      அறிமுகம்
ப�ொ.ஆ. 6 முதல் 9ஆம் நூற்ொண்டு 

வரையிலொன பதன்னிந்திய அைசியல் வைலொறறில், 
�ொதொமி (வொதொபி) சொளுக்கியருக்கும் (மேரலச் 
சொளுக்கியர்) கொஞ்சி �ல்லவருக்கும் இரையிலொன 
மேொதல்கள் முதன்ரே ப�றுகின்்ன. அமத 
மவரையில் இக்கொலகடைம் �ண்�ொடு, இலக்கியம் 
ஆகிய துர்களில் ேகததொன முன்மனற்ஙகரைக் 
கண்ைது. கரல, கடைைக்கரல ஆகிய துர்களிலும் 
அதுவரையிலும் அறியொத புதிய சொதரனகள் 
பசயயப�டைன. இந்தியத துரைக்கண்ைம் 
முழுவதிலும் ப�ரும் தொக்கதரத ஏற�டுததிய 
�க்தி இயக்கம் இக்கொலப�குதியில்தொன் 
தமிழகததிலிருந்து மதொன்றியது.
சான்றுகள்

மகொவில் சுவர்களிலும் தூண்களிலும் 
ப�ொறிக்கப�டை கல்பவடடுகளும் பசபபுப 
�டையஙகளுமே இக்கொலகடை வைலொறறுக்கு 
முக்கியச் சொன்றுகைொகும். பிைொேைர்களுக்கு 
இர்யிலியொக வழஙகப�டை நிலஙகரைப �திவு 
பசயயவும், ேத நிறுவனஙகளுக்கு அைச குடும்�தரதச் 
சொர்ந்தவர்களும் பி்ரும் பகொடுதத பகொரைகரைப 
�திவு பசயயவும், சொளுக்கிய அைசர்கள் கன்னைம், 
பதலுஙகு, தமிழ், சேஸ்கிருதம் ஆகிய பேொழிகளில் 
பவளியிடை கல்பவடடுகளும், �ல்லவ அைசர்கள் 
தமிழ், சேஸ்கிருதம் ஆகிய பேொழிகளில் பவளியிடை 
கல்பவடடுகளும் முக்கியச் சொன்றுகைொகும். 

இைண்ைொம் புலிமகசியினுரைய அரவக்கைப 
புலவைொன ைவிகீர்ததி என்�வர் சேஸ்கிருதததில் 
எழுதிய ஐம�ொல் கல்பவடடு சொளுக்கியக் 
கல்பவடடுகளிமலமய மிக முக்கியேொனதொகும். 
கன்னை பேொழியில் எழுதப�டை இலக்கை நூலொன 
‘கவிைொஜேொர்கம்’, ‘�ம்� - �ொைதம்’, ‘விக்கிைேொர்ஜஜுன 
விஜயம்’, நன்ரனயொவொல் பதலுஙகு பேொழியில் 
எழுதப�டை ேகொ�ொைதம் ஆகிய நூல்கள் முக்கிய 
வைலொறறுச் பசயதிகரை முன்ரவக்கின்்ன.

இருந்தம�ொதிலும் இரவயரனததுக்கும் 
மேலொன இைதரத வகிப�து தமிழ் 
இலக்கியஙகமையொகும். தமிழ்நொடடில் 
மதொன்றிய �க்திஇயக்கததின் விழுமிய 
பவளிப�ொடுகள் ஆழ்வொர்களும் நொயன்ேொர்களும் 
இயறறிய �ொைல்களில் மிளிர்ந்தன. ரவைவ 
ஆழ்வொர்களின் �ொைல்கள் பதொகுக்கப�டடு நொலொயிை 
திவ்வியபபிை�ந்தம் எனப ம�ொற்ப�டைது. ரசவ 
இலக்கியஙகள் �ன்னிரு திருமுர்கைொகத 
பதொகுக்கப�டைன. அப�ர் (திருநொவுக்கைசர்), சம்�ந்தர் 
(திருஞொனசம்�ந்தர்), சுந்தைர் ஆகிமயொர் இயறறிய 
மதவொைம், ேொணிக்கவொசகர் இயறறிய திருவொசகம் 
ஆகியரவ முக்கிய நூல்கைொகும். அரவ இன்றுவரை 
புனிதேொன இலக்கியஙகைொகப  ம�ொற்ப�டுகின்்ன. 
பிறகொலததில் மசக்கிழொைொல் எழுதப�டை 
ப�ரியபுைொைமும் �ல வைலொறறுச் பசயதிகரை 
முன்ரவக்கின்்து. முதலொம் ேமகந்திைவர்ேன் 
எழுதிய ேததவிலொச பிைகொசனம் �ல்லவர்கொல 
வைலொறறிறகு ஒரு முக்கியச் சொன்்ொகும். 

தென்னிந்தியாவில் பணபாட்டு வளர்ச்சி
9

கற்றல் ந�ாககஙகள்
�	இரைக்கொலததின் பதொைக்கததில் பதன்னிந்தியொவில் இருந்த அைசு ேறறும் 

சமுதொயதரதப புரிந்துபகொள்வது
�	சொளுக்கியருக்கும் �ல்லவருக்கும் இரைமயயொன மேொதலின் இயல்ர� அறிதல்
�	இரு அைசுகள் மேொதிக்பகொண்டிருந்த சூழலில் பதன்னிந்தியொவில் நரைப�ற் �ண்�ொடடுப �ரிேொற்ஙகரைப 

புரிந்து பகொள்ளுதல்
�	அஜந்தொ, எல்மலொைொ, ேொேல்லபுைம் ஆகிய இைஙகளிலுள்ை நிரனவுச் சின்னஙகளின் ேகததுவதரதயும் 

பிைேொண்ைதரதயும் அறிதல்
�	�க்தி இயக்கதரதயும் அக்கொலத பதன்னிந்திய பேொழிகளின் சி்பபுமிக்க இலக்கிய வைர்ச்சிரயயும் அறிதல்

அலகு
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சமுததிை குபதருரைய அலகொ�ொத தூண் 
கல்பவடடு, சொளுக்கிய அைசர்  இைண்ைொம் 
புலிமகசியின் ஐம�ொல் கல்பவடடு உள்ளிடை 
�ல கல்பவடடுக்கள் �ல்லவ - சொளுக்கிய 
மேொதல்கள் குறிதத விவைஙகரை வழஙகுகின்்ன. 
�ைமேஸ்வைவர்ேனின் கூைம் பசபம�டுகள், 
மூன்்ொம் நந்திவர்ேனின் மவலூர்�ொரையம் 
பசபம�டுகள் அவ்வைசர்களின் ம�ொர்பவறறிகரைப 
�திவு பசயகின்்ன. நொையஙகளும் இக்கொலப 
ப�ொருைொதொை நிரலரயப புரிந்துபகொள்ை 
உதவுகின்்ன. �ொலி பேொழியில் எழுதப�டை 
ப�ைதத நூல்கைொன தீ�வம்சம், ேகொவம்சம், சீனப 
�யணிகைொன யுவொன் சுவொங, இடசிங ஆகிமயொரின் 
�யைக் குறிபபுகள் ஆகியன �ல்லவர்கொலச் சமூக, 
ேத �ண்�ொடடு நிரலகள் குறிதத விவைஙகரை 
வழஙகுகின்்ன. ஒன்�து, �ததொம் நூற்ொண்ரைச் 
மசர்ந்த அைபு நொடுகரைச் மசர்ந்த �யணிகளும் 
ேறறும் புவியியலொைர்களுேொன சுரலேொன், 
அல்ேசூதி, இபின் கவ்கொ ம�ொன்ம்ொரின் 
�யைக்குறிபபுகள் இக்கொலகடை இந்தியொவின் 
அைசியல், சமூக, ப�ொருைொதொை நிரலகரைப�றறி 
நேக்குக் கூறுகின்்ன. ஐம�ொல், வொதொபி, 
�டைொைக்கல்  ஆகிய இைஙகரைச் மசர்ந்த 
மகொவில்களிலுள்ை சிற�ஙகள் இக்கொலகடைப 
�ண்�ொடரைப பிைதி�லிக்கின்்ன.
I சாளுககியர்களும் பல்லவர்களும்
 9.1   சாளுககியர்

இைண்டு சொளுக்கிய அைச குடும்�ஙகள் உள்ைன. 
ஒன்று வொதொபி  சொளுக்கியர்; ேறப்ொன்று கல்யொணி 
சொளுக்கியர். இப�ொைம் வொதொபி சொளுக்கியரைப 
�றறியதொகும். சொளுக்கிய அைசவம்சம் அதரன 
உருவொக்கிய முதலொம் புலிமகசி (சுேொர் கி.பி. 
(ப�ொ.ஆ) 543-566) வொதொபிக்கு அருமகயுள்ை ஒரு 
குன்றிரனச்  சுறறி மகொடரைரயக் கடடியமதொடு 
வலுவொன சக்தியொக உதயேொனது. கைம்�ரின் 
மேலொதிக்கததின் கீழிருந்த அவர், தன்ரன 
சுதந்திை அைசைொக பிைகைனப�டுததிக்பகொண்ைொர். 
அவர் யக்ஞஙகரை நைததியதொகவும் அஸ்வமேத 
யொகம் நைததியதொகவும் கூ்ப�டுகி்து. தரலநகர் 

வொதொபி கீர்ததிவர்ேனொல் (566-597) நிறுவப�டைது. 
முதலொம் புலிமகசியின் ம�ைன் இைண்ைொம் புலிமகசி 
(609-642) அைசர் ேஙகமைசரனத மதொறகடிதத 
பின்னர் தன்ரன அைசைொகப பிைகைனப�டுததிக் 
பகொண்ைொர். இந்நிகழ்வு ஐம�ொல் கல்பவடடில் 
விவரிக்கப�டடுள்ைது. இைண்ைொம் புலிமகசியின் 
ம�ொர் பவறறிகளில் குறிபபிைததக்கது நர்ேரத 
நதிக்கரையில் �ர்்ஷரை பவன்்தொகும். ேொைவம், 
கலிஙகம் ேறறும் தக்கொைததின் கிழக்குப 
�குதிரயச் மசர்ந்த அைசர்கள் இவரின் அைசியல் 
மேலொதிக்கதரத ஏறறுக்பகொண்ைனர். �னவொசியின் 
கைம்�ர்கரையும் தலக்கொடு (ரேசூர்) கஙகர்கரையும் 
இவர் பவறறி பகொண்ைொர். இவர் கொஞ்சிபுைததின் 
மீது மேறபகொண்ை தொக்குதரலப �ல்லவ அைசன் 
முதலொம் ேமகந்திைவர்ேன் முறியடிததொர். இது 
சொளுக்கியருக்கும் �ல்லவருக்கும் இரைமய ஒரு 
நீண்ை கொலப ம�ொருக்கு இடடுச்பசன்்து. �ல்லவ 
அைசன் முதலொம் நைசிம்ேவர்ேன் (630-668) 
வொதொபிரயத தொக்கிக் ரகப�றறினொர். இபம�ொரில் 
இைண்ைொம் புலிமகசி உயிர்து்ந்தொர். இதரனத 
பதொைர்ந்து வொதொபி சொளுக்கியப ம�ைைசின் கிழக்குப 
�குதிகளின் மீதொன �ல்லவர்களின் கடடுப�ொடு 
�ல ஆண்டுகள் நீடிததது. எடைொம் நூற்ொண்டின் 
இரைப�குதியில் வொதொபி சொளுக்கியர்கள் 
ைொஷ்டிைகூைர்கைொல் பவறறிபகொள்ைப�டைனர்.
சாளுககியரின் நிர்வாகம்
அரசு

அைசமை நிர்வொகததின் தரலவர். ஒரு 
அைசருக்குப பி்கு, அவருரைய மூதத ேகமன 
அைசைொக மவண்டும் என்் ேைபு முழுரேயொகப 
பின்�ற்ப�ைவில்ரல. ப�ொதுவொக ஓர் அைசர் ஆடசி 
புரிரகயில் அவருரைய மூதத ேகன் ஆளுநைொக 
(யுவைொஜொவொக) அேர்ததப�டுவொர். இந்த ஆளுநர் 
இலக்கியம், சடைம், தததுவம், ம�ொர்க்கரலகள் 
முதலொனவறறில் �யிறசி ப�றுவொர். சொளுக்கிய 
அைசர்கள் தர்ே சொஸ்திைம், நீதி சொஸ்திைம் 
ஆகியவறறின்�டி ஆடசிபுரிவதொகக் கூறினர். 
முதலொம் புலிமகசி ேனுசொஸ்திைம், புைொைஙகள், 
இதிகொசஙகள் ஆகியவறறில் சி்ந்து விைஙகினொர். 

கூரம்  தசப்பு  பட்்டயத்தில் இருந்து  :  (வரி: 12) கிழக்கு ேரலயில் இருந்து சூரியனும் சந்திைனும் எழுவது 
ம�ொல, தனது இன அைசு வம்சொவளியில் இருந்து (மதொன்றிய) நைசிம்ேவர்ேனின் ம�ைன்; அவர் இைவைசர்களின் 
ேகுைஙகளுக்பகல்லொம் ேணிேகுைம்; அவர் தரல எதறகும் (எஙகும்) �ணிந்ததில்ரல; எதிரி அைசர்களின் 
யொரனப �ரைகரை எதிர்தது விைடடிய சிஙகம், நைசிம்ேொவொல் ஆசிர்வதிக்கப�டை மதொற்முரையவர்; அவமை 
இைவைசைொக (பூமிக்கு) வந்திருக்கி்ொர்; மசொழர்கள், மசைர்கள், கைபபிைர்கள், �ொண்டியர்கரை மீண்டும் மீண்டும் 
மதொறகடிததுள்ைொர்.  அவர் ஆயிைம்கைமுரையொன் (ஆயிைம் கைமுரைய கொததவைொயன் ம�ொல), நூறறுக்கைக்கொன 
ம�ொர்களில் ஆயிைம் கைஙகள் பகொண்டு ம�ொரிடைது ம�ொல் பசயல்�டைவர்; �ரியொலொ, ேணிேஙகலம், சுைேொைொ 
ம�ொர்களில் பவறறிச் பசொல்லின் ஒவ்பவொரு எழுதரதயும் புலிமகசியின் முதுகில் ப�ொறிதது பு்முதுகிடடு ஓைச் 
பசயதொர்; குைமுனி (அகததியர்) அைக்கன் வொதொபிரய அழிததது ம�ொல் வொதொபி நகரை அழிததொர்.
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இரண்டாம்  புலிநகசியின்  ஐந�ால்  கல்தவட்டு  :  ஐம�ொல் (கர்நொைகொ) மேகுடி மகொவில் ஒரு குன்றின் 
மேலுள்ைது. இச்சேைக் மகொவிலின் கிழக்குச் சுவரில் 19 வரிகரைக் பகொண்ை சேஸ்கிருதக் கல்பவடடு ஒன்று 
உள்ைது. (சக வருைம் 556: கி.பி. 634-635 கொலதரதச் சொர்ந்தது). இக்கல்பவடடுச் பசயதிகரை எழுதியவர் 
ைவிகீர்ததி என்் கவிஞர். இக்கல்பவடடு சொளுக்கிய அைசர்கரைக் குறிக்கும் பேயகீர்ததியொகும். குறிப�ொக 
அபம�ொது ஆடசி பசயது பகொண்டிருந்த இைண்ைொம் புலிமகசி ‘சதயஸ்ைொய’ (உண்ரேயின் உர்விைம்) 
என்று குறிபபிைப�டடுள்ைொன். இக்கல்பவடடு சொளுக்கியரின் அைசவம்ச வைலொறர், இைண்ைொம் புலிமகசி 
தன் �ரகவர்கள் அரனவரையும் குறிப�ொக �ர்சவர்தனரைத மதொறகடிததரதக் மகொடிடடுக் கொடடுகி்து.
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பதொைக்க கொலததில் சொளுக்கிய அைசர்கள் ேகொைொஜன், 
சதயசிையன், ஸ்ரீபிருததிவிவல்ல�ன் எனும் 
�டைஙகரைச் சூடிக் பகொண்ைனர். �ர்சவர்தனரை 
பவன்் பின்னர் இைண்ைொம் புலிமகசி �ைமேஸ்வைன் 
எனும் �டைதரதச் சூடடிக்பகொண்ைொர். விரைவில் 
�தைகொைன், ேகொைொஜொதிைொஜன் எனும் �டைஙகளும்  
பிை�லேொயின. �ல்லவ அைசில், அைசர்கள், தர்ே 
ேகொைொஜொதி ைொஜொ, ேகொைொஜொதி ைொஜொ, தர்ே 
ேகொைொஜொ, ேகொைொஜொ எனும் உயர்வொக ஒலிக்கும் 
�டைஙகரைச் சூடடிக்பகொண்ைனர். ஹிைகை�ள்ளி 
பசபபுப�டையததில், அக்னிஸ்மதொே, வொஜம�ய, 

அஸ்வமேத மவள்விகரை நைததியவர் என்று 
அைசர் அறிமுகம் பசயய�டுகி்ொர். கொடடுப �ன்றியின் 
உருவமே சொளுக்கியரின் அைச முததிரையொகும். இது 
விஷ்ணுவின் வைொக அவதொைதரதக்  குறிப�தொகும். 
சிவப�ருேொனின் வொகனேொன கொரை (நந்தி) 
�ல்லவர்களின் அைச முததிரையொகும்.
அரசகுல மகளிர்

முதலொம் பஜயசிம்ேனின் வழிவந்த சொளுக்கிய 
வம்சொவளியினர்அைச குடும்�தரதச் மசர்ந்த 
ப�ண்கரை ேொநில ஆளுநர்கைொக நியமிததனர். 
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விஜய�ததிரிகொ என்னும் ப�யரைக் பகொண்ை 
சொளுக்கிய இைவைசி கல்பவடைொரைகரைப 
பி்பபிததுள்ைொர். �ல்லவ அைசிகள் அைசு 
நிர்வொகததில் மநைடியொகப �ஙமகறகவில்ரல. 
ஆனொல் அவர்கள் �ல மகொவில்கரை எழுபபினர். 
�ல கைவுள்களின் உருவஙகரை அஙமக 
நிறுவினர். மகொவில்களுக்குக் பகொரை வழஙகினர். 
ைொஜசிம்ேனின் அைசி ைஙக�தொகொவின் உருவம், 
கொஞ்சிபுைம் ரகலொசநொதர் மகொவிலிலுள்ை 
கல்பவடடில் கொைப�டுகி்து.
அரசரும் அமமச்சர்களும்

சொளுக்கிய அைசில் அதிகொைஙகள் அரனததும் 
அைசரின் கைஙகளில் வழஙகப�டடிருந்தன. 
அரேச்சைரவ �றறிக் கல்பவடடுகளில் குறிப�ொக 
எதுவும் பசொல்லப�ைவில்ரல. ஆனொல் அரவ 
ேகொ - சந்தி - விக்கிைகிக என்னும் அதிகொரிரய 
குறிபபிடுகின்்ன. நொன்கு அரேச்சர்கரைக் 
குறிதது கல்பவடடுகள் ம�சுகின்்ன. அவர்கள் 
பிைதொன (முதலரேச்சர்), ேகொசந்தி-விக்கிைகிக 
(பவளிவிவகொைததுர் அரேச்சர்), அேதயொ 
(வருவொயததுர் அரேச்சர்), சேகர்ததொ (அைசு 
கருவூல அரேச்சர்) ஆகிமயொைொவர். நிர்வொக 
வசதிக்கொகச் சொளுக்கியர்கள் நொடரைப �ல 
பிரிவுகைொகப பிரிததிருந்தனர். அரவ விஷ்யம், 
ைொஷ்டைம், நொடு, கிைொேம் என்�வனவொகும். 
கல்பவடடுகள் விசயொ�தி, சேந்தொ, கிைொேம�ொகி, 
ே�தைொ என்னும் அதிகொரிகள் குறிததுப 
ம�சுகின்்ன. விசயொ�தி அைசரின் கடைரைப�டி 
அதிகொைஙகரைக் ரகயொண்ைொர். சேந்தொ என்ம�ொர் 
நிலபபிைபுக்கைொவர். இவர்கள் அைசொஙகததின் 
கடடுப�ொடடின் கீழ் பசயல்�டைனர். கிைொம்ம�ொகி, 
கிைொேகூைர் ஆகிமயொர் கிைொே அைவிலொன 
அதிகொரிகள். ேகொதைொ என்ம�ொர் கிைொேதரதச் 
மசர்ந்த முக்கியப பிைமுகர்கைொவர்.
மாகாண மறறும் மாவட்்ட நிர்வாகம்

ப�ொதுவொக அைசர்கள் தஙகளின் ேகன்கரை 
ேொகொை ஆளுநர்கைொக அேர்ததினர். ேொகொை 
ஆளுநர்கள் தஙகரை ைொஜேொர்க்க ைொஜன் என்றும், 
ைொஜொதிதய ைொஜ �ைமேஸ்வைன் என்றும் அரழததுக் 
பகொண்ைனர். இவர்களில் சிலர் ேகொ - சேந்தொ 
என்னும் �டைதரதப ப�றறிருந்தனர். இவர்கள் 
�ரைகரை ரவததுப �ைொேரிததனர். விஷ்யொவின் 
தரலவர் விசொய�தியொவொர். இவ்வி்ஷயொக்கள் 
மீண்டும் புக்திகைொகப பிரிக்கப�டைன. புக்தியின் 
தரலவர் ம�ொக�தி ஆவொர்.
கிராம நிர்வாகம்

கிைொேஙகளில் �ொைம்�ரியேொக வருவொய 
அலுவலர்கைொகப �ணியொறறிவர் நல-கவுண்ை 
என்்ரழக்கப�டைனர். அைசைொல் நியமிக்கப�டை 

கமுண்ைர் அல்லது ம�ொகிகன், கிைொே நிர்வொகததின் 
ரேயப புள்ளியொக இருந்தொர்.  கிைொேக் கைக்கர் 
கைைொ ஆவொர். இவர்கிைொேணி எனவும் 
அரழக்கப�டைனர். கிைொே அைவில் கிைொே ேக்கரைக் 
பகொண்ை ‘ேகொஜனம்’ என்னும் குழுவின் ரககளில் 
சடைம் ஒழுஙகு நிர்வொகம் இருந்தது. ‘ேகொபுருஷ்’ 
என்னும் சி்பபு அதிகொரி கிைொேததில் அரேதிரயப 
�ொதுகொக்கும் �ணிரய மேறபகொண்ைொர். நகை�தி, 
பு்�தி ஆகிமயொர் சிறுநகைஙகளின் அதிகொரிகைொவர். 
மெம்

ரசவம் ரவைவம் ஆகிய இரு ேதஙகரையும் 
சொளுக்கியர் ஆதரிததனர். சிவனுக்கும் 
விஷ்ணுவுக்கும் மகொவில்கரை எழுபபினர். 
இக்மகொவில்களில் முர்யொன வழி�ொடுகளும் 
சைஙகுகளும் விழொக்களும் நைததப�டுவதறகொக 
கஙரகப �குதிகளிலிருந்து பிைொேைர்கள் 
அரழததுவைப�டடு குடியேர்ததப�டைனர். 
சொளுக்கிய அைசர்களில் குறிபபிைததகுந்த 
அைசர்கைொன முதலொம் கீர்ததிவர்ேன், 
ேஙகமைசன் (597-609), இைண்ைொம் புலிமகசி  
(609-642) ஆகிமயொர் மவள்விகரை நைததினர். 
அவர்கள் �ைே-ரவஷ்யை, �ைே-ேம�ஸ்வை 
என்னும் �டைஙகரையும் தரிததுக்பகொண்ைனர். 
ம�ொர்க் கைவுைொன கொர்ததிமகயனுக்கு 
முக்கியததுவம் அளிததனர். ரசவ ேைஙகள் 
ரசவதரதப �ைபபும் ரேயஙகைொயின. சொளுக்கியர் 
ஆசீவக ேதபபிரிவுகரையும் ஆதரிததனர். சேை 
ேத ரேயஙகளுக்கு மிகத தொைொைேொக நிலஙகரை 
வழஙகினர். கவிஞர் என இைண்ைொம் புலிமகசியொல் 
புகழ்ேொரல சூடைப�டை ைவிகீர்ததி ஒரு சேை 
அறிஞர் ஆவொர். இைண்ைொம் கீர்ததிவர்ேனின் 
ஆடசியின்ம�ொது சேை ேததரதச் மசர்ந்த கிைொே 
அதிகொரி ஒருவர் அபனபகரி என்் இைததில் 
ஒரு சேைக் மகொவிரலக் கடடினொர். இைவைசர் 
கிருஷ்ைொ குை�தைொ என்் சேைத து்விரய 
தனது ஆசிரியைொகக் பகொண்டிருந்தொர். சீனப �யணி 
யுவொன்  சுவொங சொளுக்கியப �குதிகளில் �ல ப�ௌதத 
ரேயஙகள் இருந்ததொகவும் அவறறில் ேகொயொன, 
ஹீனயொன பிரிவுகரைப பின்�றறும் 5000 
ப�ௌததர்கள் வொழ்ந்ததொகவும் கூறுகி்ொர்.
இலககியமும் கல்வியும்

ஐம�ொல், ேகொகூைம் தூண் கல்பவடடுக்கரைச் 
சொளுக்கியர் சேஸ்கிருதததில் ப�ொறிததுள்ைனர். 
வொதொபியிலுள்ை ஒரு சொளுக்கிய அைசனின் ஏழொம் 
நூற்ொண்டுக் கல்பவடடு கன்னை பேொழிரய 
‘உள்ளூர் பிைொகிருதம்’ அதொவது ேக்களின் 
பேொழிபயன்றும், சேஸ்கிருததரதப �ண்�ொடடின் 
பேொழி என்றும் குறிக்கின்்து. இைண்ைொம் 
புலிமகசியின் தை�தி ஒருவன் ‘சபதொவதொைம்’ எனும் 
இலக்கை நூரல சேஸ்கிருத பேொழியில் எழுதினொர். 
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சாளுககியரின் கட்்ட்டககமல
வைலொறறு ரீதியில் தக்கொைததில் 

சொளுக்கியர்கமை முதன்முர்யொக, சறம் 
மிருதுவொன ேைறகல் (sand stone) �யன்�டுததிக் 
மகொவில்கரை எழுபபினர். வொதொபியில் நொன்கு 
விதேொன மகொவில்கள் கொைப�டுகின்்ன. இைண்டு 
மகொவில்கள் விஷ்ணுவுக்கும் ஒரு மகொவில் 
சிவனுக்கும் ேறப்ொன்று சேை தீர்ததஙகைர்களுக்கும் 
அர்ப�ணிக்கப�டடுள்ைன. இவர்களின் 
மகொவில்கரைக் குரைவரை குரகக்மகொவில்கள், 
கடடுேொனக் மகொவில்கள் எனப பிரிக்கலொம். வொதொபி, 
குரைவரைக் குரகக் மகொவில்கள், கடடுேொனக் 
மகொவில்கள் ஆகிய இைண்டுக்கும் ப�யர்ப�ற்து. 
�டைொைக்கல் , ஐம�ொல் ஆகியரவ கடடுேொனக் 
மகொவில்களுக்குப ப�யர்ப�ற்ரவயொகும்.
ஐந�ால்

634இல் உருவொக்கப�டை ஐம�ொல் 
இரைக்கொலததில் புகழ் ப�றறிருந்த ஐயொபவொமை 
எனும் வணிகக் குழுேததின் தரலரேயிைமும், 
முக்கியேொன வணிக ரேயமுேொகும். ஐம�ொலில் 
ஏ்ததொழ எழு�து மகொவில்கள் உள்ைன. கொலததொல் 
முந்ரதய கறமகொவில் லடகொன் மகொவிலொகும். 
இதனுரைய தனிததன்ரே இஙகுள்ை வை இந்திய 
�ொணியிலிருந்து மவறு�டை சிகைதரதக் பகொண்ை, 
அழகொன, மநர்ததியொன பேன்சொந்து மேறபூச்ரசக் 
பகொண்ை தூைொகும். துர்க்ரகக்கு அர்ப�ணிக்கப�டை 
ேறப்ொரு மகொவில், புதத ரசதய �ொணியில் 
அரேந்துள்ைது. சறம் மேைொன தைததின் மேல் அரை 
வடைவடிவில் இக்மகொவில் அரேக்கப�டடுள்ைது. 
இமதம�ொன்று துர்க்ரகக்கு அர்ப�ணிக்கப�டை 
குசிேல்லிகுடி எனும் ேறப்ொரு துர்க்ரகக் 
மகொவில் பசவ்வக வடிவததில் அரேந்துள்ைது. 
சொளுக்கியர் சேைக் மகொவில்கரையும் கடடினர். 
மேகுடியிலுள்ை சேைக்மகொவில், சொளுக்கியர் 
கொலததிய கடைைக்கரலயின் �ரிைொே வைர்ச்சிக்குச் 
சி்ந்த எடுததுக்கொடைொகும். ேண்ை� �ொணியில் 
அரேக்கப�டடுள்ை குரககள் ஐம�ொலில் 
�ொதுகொக்கப�டுகின்்ன.

வாொபி (பாொமி)
வொதொபியில் நொன்கு குரககள் உள்ைன. 

ேஙகமைசன் கடடிய மிகப ப�ரிய குரகக்மகொவில் 
விஷ்ணுவிறகு அர்ப�ணிக்கப�டடுள்ைது. �ொம்புப 
�டுக்ரகயில் சயனக் மகொலததிலுள்ை விஷ்ணு, 
நைசிம்ேர் சிற�ஙகள் சொளுக்கியரின் கரல 
மேன்ரேக்கு மநர்ததிமிகுந்த எடுததுக்கொடடுகைொகும். 
ேதமவறு�ொடுகளின்றிக் கடைைக்கரல அரேபபுகள் 
ஒமை ப�ொதுவொன �ொணிரயக் பகொண்டுள்ைன.  
இது பதொழில்நுட�தரதயும், புைவலர், கடைைக் 
கரலஞர்களின் ேதச்சொர்�ற் தன்ரேரயயும் 
பவளிப�டுததுகி்து.
பட்்டா்டககல் 

கர்நொைக ேொநிலம், �ொகல்மகொட 
ேொவடைததிலுள்ை �டைொைக்கல்  எனும் அரேதியொன 
சிறிய கிைொேம் கரலயழகும் மநர்ததியும் மிக்க 
மகொவில்களுக்குப ப�யர்ப�ற்தொகும். �டைொைக்கல்  
அைச சைஙகுகள் நைததுவதறகொன இைேொகும். 
இைண்ைொம் விக்கிைேொதிததன் கொஞ்சிபுைதரதக் 
ரகப�றறியதன் நிரனவொக அவனுரைய ேரனவி 
மலொகேொமதவியின் ஆரைப�டி விருப�ொக்சர் 
மகொவில் கடைப�டைது. �ல்லவ அைசன் ைொஜசிம்ேன் 
ேொேல்லபுைததில் எழுபபிய கடடுேொனக் மகொவில்களின் 
தனிததன்ரேகரைத தழுவி இக்மகொவில் 
அரேந்துள்ைது. ப�ொதுவொக நிரனவுச் சின்னஙகள் 
அவறர்க் கடடிய அைசர்கமைொடு பதொைர்புரையனவொக 
இருக்கும். சிறபிகளின் ப�யர் அறியப�ைொேல் ம�ொய 
விடும். ஆனொல் இஙமக இக்மகொவிலின் வடிவதரதத 
திடைமிடை கடைைக் கரலஞர் அரத உருவொக்கிய 
நிபுைததுவம் ப�ற் கரலஞர்கள் ஆகிமயொரின் 
ரகபயழுததும் இைம் ப�றறுள்ைன. விருப�ொக்சர் 
மகொவிலின் கிழக்கு வொசலில் இைம் ப�றறுள்ை ஒரு 
கன்னைக் கல்பவடடு இக்மகொவிரல வடிவரேதத 
கடைைக் கரலஞரை பவகுவொகப �ொைொடடுகின்்து. 
அக்கடைைக்கரலஞருக்குத  ‘‘திரிபுவொசொரியொ’’ (மூன்று 
உலரகயும் உருவொக்கியவன்) என்் �டைமும் 
சூடைப�டைது. மகொவில் சுவரில் இைம் ப�றறுள்ை 
�ல சிற�ஙகள் அவறர்ச் பசதுக்கிய சிறபிகளின் 
ரகபயொப�தரதயும் பகொண்டுள்ைன.

துர்கமக நகாவில் -  ஐந�ால் விருப்பாகசர் நகாவில் - பட்்டா்டககல் 
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இக்கிைொேததின் பதன்கிழக்கு மூரலயில் �ொ�நொத 
மகொவில் அரேந்துள்ைது. விருப�ொக்சர் மகொவிரலப 
ம�ொன்் அடிததை கடடுேொனத திடைததின்�டி 
கடைப�டை இக்மகொவில் வை இந்திய �ொணியிலொன 
சிகைதரதக் பகொண்டுள்ைது. பவளிபபு்ச் சுவர்கள் 
ைொேொயைக் கதொ�ொததிைஙகரையும் கொடசிகரையும் 
சிததரிக்கும் பதொைர் சிற�ஙகைொல் மநர்ததியொக 
அலஙகரிக்கப�டடுள்ைன. மகொவிலின் கிழக்குச் 
சுவரிலுள்ை ஒரு சிறிய கன்னைக் கல்பவடடு 
கருவர்ரய வடிவரேததவரின் ப�யர் ‘மைவதி 
ஓவஜொ’ எனக் குறிபபிடுகின்்து. �டைொைக்கல் லில் 
சொளுக்கியர் �ததுக்கும் மேற�டை மகொவில்கரை 
எழுபபியுள்ைொர்கள். இரவ சொளுக்கியக் 
கடைைக் கரலயின் �ரிைொே வைர்ச்சிரயக் 
கொடடுகின்்ன. கடைப�டை �ொணியின் அடிப�ரையில் 
இக்மகொவில்கரை இந்மதொ-ஆரியன், திைொவிை 
கடைைக் கரல என  இைண்ைொகப  பிரிக்கலொம்.
ஓவியம் 

வொதொபியில் விஷ்ணுவுக்கு அர்ப�ணிக்கப�டை 
குரகக்மகொவிலில் சில ஓவியஙகள் 
கொைப�டுகின்்ன. ஓவியக்கரலயில் சொளுக்கியர் 
வொகைகர்களின் �ொணிரயப பின்�றறினர். 
அவ்வொ்ொன ஓவியஙகளில் ப�ரும்�ொலொனரவ 
விஷ்ணுவின் அவதொைஙகரைப �றறியதொகும். 
சொளுக்கிய ஓவியஙகளில் மிகப பிை�லேொனது. 
அைசன் ேஙகமைசனொல் (597-609) கடைப�டை 
அைண்ேரனயில் உள்ைது. அக்கொடசி நைன நிகழ்ச்சி 
ஒன்ர் அைச குடும்� உறுபபினர்களும் ேற்வரும் 
கண்டுகளிப�தொய அரேந்துள்ைது.

 9.2   பல்லவர்
�ல்லவர்களின் மதொற்ம் குறிதது 

அறிஞர்களிரைமய கருதபதொறறுரேயில்ரல. 
பதொைக்ககொல அறிஞர்கள் சிலர் �ொர்ததியர் எனும் 
அைச ேைபின் ேறப்ொரு ப�யைொன ‘��ல்வ’ 
என்் பசொல்லின் திரிம� '�ல்லவ' ஆகும் என்் 
கருதரதக் பகொண்டிருந்தனர். ப�ொ.ஆ. இைண்ைொம் 
நூற்ொண்டில் சொகர், சொதவொகனர்க்கிரைமய 
ம�ொர்கள் நரைப�றுரகயில் மேறகிந்தியொவிலிருந்து 
தீ�கற�ததின் கிழக்குக் கைறகரைப �குதிகளுக்குப 
�ொர்ததியர் குடி ப�யர்ந்தனர். ஆனொல் இன்ர்ய 
அறிஞர் �லர் �ொர்ததியரைத பதன்னிந்தியொரவப 
பி்பபிைேொகக் பகொண்ைவர்கள் அல்லது வை 
இந்தியமைொடு ைததக்கலபபு பகொண்ைவர்கள் என்றும் 
கருதுகின்்னர். 

�ல்லவர்கள் வைப�ண்ரை ஆறறுக்கும், வை 
பவள்ைொறறுக்கும் இரைப�டை நிலப�ைப�ொன 
பதொண்ரை ேண்ைலதமதொடு பதொைர்புரையவைொவர். 
சிம்ேவர்ேனின் ேகனொன சிம்ேவிஷ்ணு கொமவரி 

வரை முன்மனறி மசொழர்களுக்குச் பசொந்தேொன 
�குதிகரைக் ரகப�றறி, தன் தந்ரத பதொைஙகிய 
�ல்லவ வம்ச ஆடசிரய ஒருஙகிரைக்கும் �ணிரய 
மேறபகொண்ைொர். கைபபிைர்கரை முறறிலும் 
அழிதபதொழிதது கொமவரி வரை முன்மனறி அவர்களின் 
�குதிகரைக் ரகப�றறியம�ொது �ொண்டியர்கமைொடு 
மேொத மவண்டியதொயிறறு. சிம்ேவிஷ்ணுரவத 
பதொைர்ந்து அவைது ேகன் முதலொம் ேமகந்திைவர்ேன் 
(ப�ொ.ஆ. 590-630) அரியரை ஏறினொர். சேை 
ேததரதப பின்�றறிய இவரை அப�ர் ரசவைொக 
ேொறறினொர். கரலகரை ஆதரிதத ேமகந்திைவர்ேன்  
கவிஞனும் இரச விததகனுேொவொர்.

ே ம க ந் தி ை வ ர் ே னி ன் 
ஆடசிக்கொலததில் இைண்ைொம் 
புலிமகசி, �ல்லவ அைசினுரைய 
வை�குதிகரைக் ரகப�றறித 
தரலநகர் கொஞ்சிபுைம் 
வரை முன்மனறினொர். 
இதரனத பதொைர்ந்து 
முதலொம் நைசிம்ேவர்ேனின் 
ஆடசிக்கொலததில் (630-
668) �திலடி பகொடுக்கும் 
விதததில் �ல்லவர்கள் 
ச ொ ளு க் கி ய ர் க ளு க் கு 
எதிைொகப �ல பவறறிகரை 
ஈடடினர். இபம�ொர்களில் 
�ல்லவர்களுக்கு ேொனவர்ேன் 
எனும் இலஙரக இைவைசர் உதவினர். 
இவ்விைவைசமை பின்னர் இலஙரகயின் அைசைொகப 
�தவிமயற்ொர். இபம�ொர்களின் உச்சகடைேொக 
நைசிம்ேவர்ேன் சொளுக்கிய அைசின் தரலநகைொன 
வொதொபிரயக் ரகப�றறினொர். இைண்ைொம் புலிமகசி 
இபம�ொரில் பகொல்லப�டைொர். நைசிம்ேவர்ேன் 
மசை மசொழர்கரையும் கைபபிைர்கரையும் பவறறி 
பகொண்ைதொகக் கூறுகி்ொர். இலஙரக அைசன் 
ேொனவர்ேனுக்கு ஆதைவொக இருமுர் அனுப�ப�டை 
கப�ற�ரைகள் பவறறி ப�ற்ன. இருந்தம�ொதிலும் 
இலஙரக அைசர் தனது �தவியிரன இழந்தொர். 

�ல்லவ சொளுக்கியப �ரகரேயும் மேொதல்களும் 
பதொைர்ந்தன. இரையிரைமய அரேதியும் நிலவியது. 
�ல்லவ அைசன் முதலொம் �ைமேஸ்வைவர்ேனின் 
ஆடசியின்ம�ொது (670-700) சொளுக்கிய 
அைசர் விக்கிைேொதிதயன் �ல்லவ நொடடின்மீது 
�ரைபயடுததொர். முதலொம் �ைமேஸ்வைவர்ேன் 
கஙகர் �ொண்டியர் ஆகிமயொரின் உதவிமயொடு 
விக்கைேொதிததரன எதிர்ததுப ம�ொரிடைொர். இதன் 
விரைவொகப பின்னர் பதறகில் �ல்லவருக்கும் 
�ொண்டியருக்குமிரைமய மேொதல்கள் ஏற�டைன. 
ஒன்�தொம் நூற்ொண்டின் பதொைக்க கொலததில், 
தண்டிவர்ே �ல்லவனின் ஆடசியின்ம�ொது கொஞ்சிபுைம் 

�ரசிம்மவர்மன்
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ைொஷ்டடிைகூை அைசர் மூன்்ொம் மகொவிந்தனின் 
தொக்குதலுக்கு உள்ைொனது. தண்டிவர்ேனின் ேகன் 
மூன்்ொம் நந்திவர்ேன், மேரலக் கஙகர் மசொழர் 
ஆகிமயொரின்  ஆதைமவொடு �ொண்டியரை ஸ்ரீபிைம்பியம் 
அல்லது திரும்பு்ம்பியம் ம�ொரில் மதொறகடிததொன். 
மூன்்ொம் நந்திவர்ேனின் ம�ைனொன அ�ைொஜிதன் 
பதொண்ரை ேண்ைலப�குதியின் மீது �ரைபயடுதது 
வந்த முதலொம் ஆதிதத மசொழமனொடு ம�ொர்புரிந்து 
ேடிந்தொன். இததுைன் �ல்லவரின் ஆடசி முடிவுக்கு 
வந்தது. இதன் பின்னர் பதொண்ரை ேண்ைலம் 
மசொழர்களின் கடடுப�ொடடின் கீழ் வந்தது.

நசரர்-குறிப்பு  :  ப�ொ.ஆ. ஆ்ொம் நூற்ொண்டு 
முதல் ஒன்�தொம் நூற்ொண்டு வரை மகைைொ, 
மசை ப�ருேொள் அைசர்கைொல் ஆைப�டடிருந்தொலும் 
ஒன்�தொம் நூற்ொண்டின் பதொைக்கம்வரை 
அவர்கைது வைலொறு குறிதது ஓைைமவ 
பதரியவந்துள்ைது.

பல்லவ நிர்வாகம்
�ல்லவர் கொலததில் அைச �தவியொனது 

பதயவீக உரிரேபயன்றும், அவ்வுரிரேயொனது 
வம்சொவளியொகத பதொைர்வது என்றும் கருதப�டைது. 
�ல்லவ அைசர்கள் ப�ரும் �டைஙகரைச் 
சூடடிக்பகொண்ைனர். அவறறுள் ‘ேகொைொஜொதிைொஜொ’ 
என்�ன ம�ொன்் சில வைஇந்திய ேைபிலிருந்து 

ப�்ப�டைரவ. அரேச்சர் குழுபவொன்று அைசருக்கு 
உதவியது. பிறகொலப �ல்லவர் கொலததில் 
இவ்வரேச்சர் குழுவொனது அைசின் பகொள்ரக 
முடிவுகளில் முக்கியப �ஙகொறறியது. ஒருசில 
அரேச்சர்கள் ஓைைவுக்கு உயர்ந்த �டைஙகரைச் 
சூடடிக் பகொண்ைனர். இவ்வரேச்சர்களில் �லர் 
நிலவுரைரேயொைர்களிலிருந்து  நியமிக்கப�டைனர்.

அேதயொ என்�வருக்கும் ‘ேந்திரி’ 
என்�வருக்குமிரைமய சில மவறு�ொடுகளிருந்தன. 
ேந்திரி என்்ொல் ப�ொதுவொக ைொஜதந்திரி எனப 
புரிந்துபகொள்ைப�டுகி்து. அேதயொ என்�வர் 
ஆமலொசகைொவொர். ‘ேந்திரி ேண்ைல’ என்�து அரேச்சர் 
குழுவொகும். ைகஸ்யதிகிைதொ என்�வர் அைசரின் 
அந்தைஙகச் பசயலொைர். ேொணிக்கப �ண்ைொைம் 
கொப�ொன் என்னும் அதிகொரி கருவூலதரதக் 
கொப�வைொவொர். (ேொணிக்க-விரலேதிபபில்லொ; 
�ண்ைொைம்-கருவூலம்; கொப�ொன்-கொவல் 
புரி�வர்). பகொடுக்கொபபிள்ரை என்�வர் 
நன்பகொரைகளுக்கொன அதிகொரிகைொவொர். அவர்கள் 
�ல்லவ அைசர்களின் கீழ் ரேய அதிகொரிகைொகப 
�ணியொறறிய  அதிகொரிகைொவர். மகொச-அதீயடசொ 
என்�வர் ேொணிக்கப �ண்ைொைம் கொப�ொைர்கரை 
மேற�ொர்ரவ பசய�வர். நீதிேன்்ஙகள் அதிகர்ை 
ேண்ை�ம் என்றும், நீதி�திகள் தர்ேொதிகொரி என்றும் 
அரழக்கப�டைனர். நந்திவர்ே �ல்லவனின் 
கொசக்குடி பசபம�டுகளில் அ�ைொதஙகரைப �றறிய 
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குறிபபுகள் கொைப�டுகின்்ன. மேல்நிரல 
நீதிேன்்ஙகளில் விதிக்கப�டும் அ�ைொதஙகள் 
கர்ைதண்ைம் ஆகும். கீழ்நிரல நீதிேன்்ஙகளில் 
விதிக்கப�டும் அ�ைொதஙகள் அதிகர்ை தண்ைேொகும்.

ேொநில ஆளுநர்களுக்கு ேொவடை அைவிலொன 
அதிகொரிகள் ஆமலொசரன வழஙகி. உதவிகள் 
பசயதனர். இவ்வதிகொரிகள் உள்ளூர் அைவிலொன 
தன்னொடசி ப�ற் அரேபபுகமைொடு ஆமலொசகர்கள் 
என்் நிரலயில் இரைந்து பசயல்�டைனர். 
இவ்வரேபபுகள் உள்ளூர் அைவிலொன சொதி, 
ரகவிரனஞர், பதொழில் குழுக்கள் (பநசவொைர், 
எண்பைய ஆடடுமவொர் ம�ொன்ம்ொர்), மசரவ 
பசயமவொர், ேொைவர், அர்ச்சகர்கள், து்விகள் 
ஆகிமயொர்களின் உ்வுகளின் அடிப�ரையில் 
கடைப�டைரவயொகும். கிைொேஙகளில் ேக்கள் 
�ஙகுப�றும் ேன்்ஙகள் இருந்தன. ேொவடைப 
பிைதிநிதிகளும் இருந்தனர். இவ்வரேபபுகளின் 
ப�ொதுக்குழுக் கூடைஙகள் ஆண்டிறகு 
ஒருமுர் கூடைப�டைது. அைவில் சிறியதொன 
குழுக்களின் கூடைஙகள் அடிக்கடி நைததப�டைன. 
பகொள்ரககரை நரைமுர்ப�டுததுவது இச்சிறிய 
அரேபபுகளின் ப�ொறுப�ொகும்.
நிலமானியஙகள்

நிலவுரைரே உரிரே அரனததும் 
அைசரிைமே இருந்தது. அவர் அதிகொரிகளுக்கு 
வருவொய ேொனியஙகரையும் பிைொேைர்களுக்கு 
நில ேொனியஙகரையும் வழஙகினொர் அல்லது 
நிலபபிைபுக்கள், சிறு விவசொயிகள் மூலம் நிலதரத 
சொகு�டி பசயய ரவததொர். இைண்ைொவதொகச் 
பசொல்லப�டைமத ப�ரும்�ொலும் பின்�ற்ப�டை 
முர்யொகும். அைசருக்குச் பசொந்தேொன நிலஙகள் 
குடியொனவர்களுக்குக் குததரகக்கு விைப�டைன. 
குததரகக்கொன கொல அைரவப ப�ொறுதது 
கிைொேஙகளின் தகுதி நிரலகள் ேொறு�டும். �ல்மவறு 
சொதிகரைச் மசர்ந்த ேக்கரைக் பகொண்ை கிைொேஙகள் 
நிலவரி பசலுததின. பிைம்ேமதய கிைொேஙகள் ஒரு 
பிைொேைருக்மகொ அல்லது சில பிைொேைர்கரைக் 
பகொண்ை ஒரு குழுவுக்மகொ பகொரையொக 
வழஙகப�டைன. வரி பசலுதத மவண்டியதில்ரல 
என்�தொல் இக்கிைொேஙகள் ஏரனய கிைொேஙகரைக் 
கொடடிலும் பசழிப�ொக இருந்தன. மகொவில்களுக்குக் 
பகொரையொக வழஙகப�டை கிைொேஙகள் மதவதொன 
கிைொேஙகைொகும். இவறறின் வருவொரய மகொவில் 
நிர்வொகிகள் ப�றறுக்பகொண்ைனமையன்றி அைசு 
ப�்வில்ரல. மகொவில் �ணிகளில் மவரலவொயபபு 
வழஙகி, மகொவில்கள் கிைொேஙகளுக்கு உதவின. 
பின்வந்த கொலஙகளில் மகொவில்கள் கிைொேம் சொர்ந்த 
வொழ்க்ரகயின் ரேயேொக ேொறியம�ொது மதவதொன 
கிைொேஙகள் தனி முக்கியததுவம் ப�ற்ன. 
�ல்லவர்ஆடசியில் முதலொவதொக குறிபபிைப�டடுள்ை 

இருவரக கிைொேஙகமை (மதவதொன கிைொேஙகள் 
தவிை) ப�ரும்�ொன்ரேயொய இருந்தன.

1879இல் புதுச்மசரிக்கு அருமக 
உருக்கொடடுக்மகொடைம் என்னுமிைததில் 
இருபு்மும் இரைக்கப�டடு லிஙகம், 
நந்தி ஆகியன (�ல்லவர்களின் முததிரை) 
ப�ொறிக்கப�டை பசபபு வரையததில் மகொர்க்கப�டை 
�திமனொரு பசபபுப �டையஙகள் கண்ைறியப�டைன. 
அைசன் நந்திவர்ேனின் (ப�ொ.ஆ 753) 
இரு�ததிைண்ைொவது ஆடசியொண்டில், 
ேொனியேொகத தைப�டை ஒரு கிைொேம் குறிதத 
பசயதிகள் இதில் �திவு பசயயப�டடுள்ைன. 
இதன் உள்ைைக்கம் அைசரைப �றறிய சேஸ்கிருத 
பேொழியில் புகழ்வதில் பதொைஙகி ேொனியதரதப 
�றறிய விவைஙகரைத தமிழில் கூறி இறுதியில் 
சேஸ்கிருத பசயயுமைொடு முடிவரைகி்து.

கிராம வாழகமக
கிைொே அைவில் அடிப�ரையொன அரேபபு 

‘சர�’ ஆகும். அ்க்கடைரைகள், நிலம், நீர்ப�ொசனம், 
மவைொண்ரே, குற்ஙகளுக்கொன தண்ைரன, 
ேக்கள் பதொரக உள்ளிடை மதரவப�டும் 
ஏரனய ஆவைஙகரைப �ொதுகொததல் ஆகியன 
ம�ொன்் கிைொேதமதொடு பதொைர்புரைய அரனதது 
பசயல்�ொடுகளிலும் சர� அக்கர் பசலுததியது. 
கிைொே நீதிேன்்ஙகள் சிறிய குற்வியல் 
வழக்குகரை விசொரிததுத தீர்பபுகள் வழஙகின. 
சிறுநகைஙகளிலும் நகைஙகளிலும் அைசரை 
மேலொன நடுவைொகக் பகொண்டு அதிகொரிகளின் 
தரலரேயில் நீதிேன்்ஙகள் பசயல்�டைன. சர� 
என்�து நிர்வொகமுர்ரயச் மசர்ந்த அரேப�ொகும். 
கிைொேததவர் அரனவரும் �ஙமகறகும் நிர்வொகமுர் 
சொைொத ேக்கள் ேன்்ேொன ‘ஊைொர்’ என்் அரேபம�ொடு 
இது இரைந்து பசயல்�டைது. இதறகு மேலொன 
ேொவடை குழு ‘நொடு’ அல்லது ேொவடை நிர்வொகதமதொடு 
இரைந்து பசயல்�டைது. பிைொேைர்கள் ேடடுமே 
வொழ்ந்த அல்லது பிைொேைர்கள் அதிகேொக வொழ்ந்த 
கிைொேஙகள் இவ்வரேபபுகளின் பசயல்�ொடுகள் 
பதொைர்�ொன ஆவைஙகரைப �ொதுகொததன. 
கிைொே அைவிலொன இவ்வரேபபுகளுக்கும் அைசு 
நிர்வொகததிறகுமிரைமய �ொலேொக பசயல்�டைவர் 
கிைொேததரலவர் ஆவொர்.
ஏரி  நீர்ப்பாசனம்

ஏரிப�டடி அல்லது ஏரிநிலம் எனும் 
சி்பபுவரக நிலதரத பதன்னிந்தியொவில் ேடடுமே 
அறிகிம்ொம். தனிப�டை ேனிதர்கள் பகொரையொகக் 
பகொடுதத இந்நிலஙகளிலிருந்து ப�்ப�டும் வரி 
கிைொேதது ஏரிகரைப �ைொேரிப�தறகொகத தனியொக 
ஒதுக்கி ரவக்கப�டும். இந்த ஏரிகளில் ேரழநீர் 
மசகரிக்கப�டும். அந்நீரைக் பகொண்டு வருைம் 
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முழுவதும் மவைொண்ரே பசயய முடிந்தது. 
வ்டசியொன கொல நிரலயிலும் மவைொண்ரே 
பசயயலொம். ஏரிகள் அரனததும் கிைொே ேக்களின் 
கூடடுரழபபில் கறகைொலும் பசஙகறகைொலும் 
கடைப�டைன. ஏரி நீரை அரனதது விவசொயிகளும் 
�கிர்ந்துபகொண்ைனர். ஏரிகரைப �ைொேரிப�து 
கிைொேததின் ப�ொறுப�ொகும். கிைொேம் பதொைர்�ொன 
பசயதிகரைப ம�சுகி் �ல்லவர் கொலக் 
கல்பவடடுகள் அரனததும் ஏரிப �ைொேரிபர�ப 
�றறிக் குறிபபிடுகின்்ன. ஏரிகளுக்கு அடுதத 
நிரலயில் கிைறுகள் முக்கியேொனரவ. 
வொயக்கொல்கள் வழியொக நீர் விநிமயொகிக்கப�டைது. 
நீர் �கிர்விரன முர்ப�டுததவும், அைவுக்கு 
அதிகேொகச் மசர்ந்த  நீரை பவளிமயற்வும் 
ேதகுகள் அரேக்கப�டடிருந்தன. கிைொேததொைொல் 
நியமிக்கப�டை ஏரிக்குழு எனும் அரேபபு நீர் 
�கிர்ரவ மேற�ொர்ரவயிடைது. ஒதுக்கீடு பசயயப�டை 
அைரவக் கொடடிலும் அதிகேொன நீரைப �யன்�டுததி 
மவைொண்ரே பசயமவொர்மீது வரி விதிக்கப�டைது. 
வருவாயும் வரிவிதிப்பும்

பசபபுப�டையஙகளில் �திவு பசயயப�டை 
நிலேொனியஙகமை முக்கியேொக நில வருவொய, 
வரிவிதிபபு ஆகியன குறிததும் விரிவொன 
தகவல்கரை முன்ரவக்கின்்ன. வருவொயொனது 
முதன்ரேயொக கிைொே ஆதொைஙகளிலிருந்தும், 
வணிக ேறறும் நகைஙகரைச் மசர்ந்த 
நிறுவனஙகளிைமிருந்தும் ப�்ப�டைது. 
கிைொேஙகளின் மீது இருவரகப�டை வரிகள் 
விதிக்கப�டைன. மவைொண் ேக்கள் விரைச்சலில் 
ஆறில் ஒரு �ஙகில் பதொைஙகி �ததில் ஒரு �ஙகு 
வரை வரியொக அைசுக்குச் பசலுததினர். இவ்வரிரய 
கிைொேமே வசூல் பசயது அைசின் வசூல் அதிகொரியிைம் 
கடடியது. இைண்ைொவது வரகப�டை வரிகள் 
உள்ளூர் அைவில் வசூலிக்கப�டை வரிகைொகும். 
ஆனொல் இவ்வரிகள் அந்தக் கிைொேததின் 
மசரவகளுக்கொகப �யன்�டுததப�டைன. 
இவ்வரிப �ைம் நீர்ப�ொசன அரேபபுகரைப 
�ழுது�ொர்ததல், மகொவில்களுக்கு விைக்மகறறுதல் 
ம�ொன்்வறறிறமக பசலவிைப�டைன. நிலவரியின் 
மூலேொகப ப�்ப�டும் வருவொய ம�ொதுேொனதொக 
இல்ரலபயனில் அைசு கொல்நரை வைர்பம�ொர், 
கள் இ்க்குமவொர், திருேை வீடைொர், ேட�ொண்ைம் 
பசயமவொர், தஙக மவரல பசயமவொர், சலரவ 
பசயமவொர், துணி பநயமவொர், கடிதஙகள் சுேந்து 
பசல்மவொர், பநய தயொரிபம�ொர், இரைத தைகர்கள் 
ஆகிமயொரிைம் வரிவசூலிதது �ற்ொக்குர்ரயச் 
சரிபசயது பகொள்ளும். 

ம�ொர்களின்ம�ொது சூர்யொைப�டை 
ப�ொருள்களும் �ரைவீைர்கைொல் ரகப�ற்ப�டை 
பசல்வமும் அைசு வருவொமயொடு மசர்க்கப�டைன.  

�ல்லவ அைசர்கள் ம�ொர்கரை மிக முக்கியேொனதொகக் 
கருதினொர்கள். கொஞ்சிபுைம் ரவகுண்ைப ப�ருேொள் 
மகொவிலில் நந்திவர்ேன் கொலததில் நரைப�ற் 
முக்கிய நிகழ்ச்சிகள், குறிப�ொகப �ல்லவப 
�ரைகள் ஒரு மகொடரைரயத தொக்குவது ம�ொன்் 
ம�ொர்க்கைக் கொடசிகள், பதொைர் சிற�ஙகைொகச் 
பசதுக்கப�டடுள்ைன. அக்மகொடரை உயைேொன 
ேதிற சுவர்கரை பகொண்ைதொயும், வீைர்கள் அரதத 
தொக்குவது ம�ொலவும் அருகில் யொரனகள் நிற�து 
ம�ொலவும் அக்கொடசி வடிவரேக்கப�டடுள்ைது. 

மவகுண்டப் தபருமாள் நகாவில், காஞ்சிபுரம்
பல்லவப் பம்டகள்

அைசர் நிரலயொன �ரைபயொன்ர்த தனது 
மநைடிக் கடடுப�ொடடின் கீழ் பகொண்டிருந்தொர். 
அைசு வருவொயில் ப�ரும்�குதி �ரைகரைப 
�ைொேரிப�தறமக பசலவொனது. �ரைகள் கொலொட�ரை, 
குதிரைப�ரை, சி்ய அைவிலொன யொரனப�ரை 
ஆகியவறர்க் பகொண்டிருந்தன. இக்கொலததில் 
மதர்ப�ரைகள் ப�ரும்�ொலும் �யன்�ொடடிலில்ரல. 
ப�ரும்�ொலுேொன ம�ொர்கள் குன்றுகள் நிர்ந்த 
நிலப�ைபபுகளில் நரைப�ற்தொல் மதர்ப�ரைகைொல் 
�யனுள்ை வரகயில் பசயல்�ை இயலவில்ரல. 
குதிரைப �ரைகள் பவறறிகைேொன விரைவுகரை 
ஏற�டுதத முடியுபேன்்ொலும் குதிரைகரை 
இ்க்குேதி பசயயமவண்டியதிருந்ததொல் 
ப�ருஞ்பசலவு பிடிப�தொக அரேந்தது. 
�ல்லவர்களிைம் கப�ல்�ரையும் இருந்தது. அவர்கள் 
ேொேல்லபுைததிலும் நொகப�டடினததிலும் கப�ல் 
தைஙகரைக் கடடினர். இருந்தம�ொதிலும் பின்வந்த 
மசொழர்களின் கப�ற�ரை வலிரேமயொடு ஒபபிடைொல் 
�ல்லவர்களின் கப�ற�ரை சிறியமதயொகும். 
வணிகம்

�ல்லவர் கொலததில் கொஞ்சிபுைம் முக்கியேொன 
வணிக ரேயொக இருந்தது. வணிகர்கள் தஙகள் 
ப�ொருள்கரைச் சந்ரதப�டுததுவதறகு அைசிைம் 
உரிேம் ப�் மவண்டும். ப�ொதுவொகப �ண்ைேொறறு 
முர்மய நரைமுர்யில் இருந்தது. ஆனொல் 
பின்னர் �ல்லவர்கள் தஙகம் ேறறும் பவள்ளி 
நொையஙகரை பவளியிடைனர். வணிகர்கள் 
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தஙகளுக்பகன ‘ேணிக்கிைொேம்’ ம�ொன்் 
அரேபபுகரைக் பகொண்டிருந்தனர். பவளிநொடடு 
வணிகததில் நறுேைப ப�ொருள்கள், �ருததி 
ஆரைகள், விரலயுயர்ந்த கறகள், மூலிரககள் 
ஆகியரவ ஜொவொ, சுேதைொ, கம்ம�ொடியொ, இலஙரக, 
சீனொ, �ர்ேொ (மியொன்ேர்) ஆகிய நொடுகளுக்கு 
ஏறறுேதி பசயயப�டைன. ேொேல்லபுைம் ஒரு 
முக்கியத துர்முகேொக விைஙகியது.

வணிகர்கள் தஙகளுக்பகனத 
தனிக்குழுக்கரை (guild) சுமதசி, நொனொமதசிகர், 
ஐநூறறுவர் என்் ப�யர்களில் அரேததுக் 
பகொண்ைனர். அவர்களின் முக்கிய அரேபபு 
ஐம�ொல் நகரிரன ரேயேொகக் பகொண்டு 
பசயல்�டைது. பவளிநொடுகமைொடு வணிகம் 
மேறபகொண்ை வணிகர்களின் குழு நொனொமதசி 
ஆகும். இவ்வரேபபு ரேயப�குதியில் 
கொரையின் வடிவதரதக் பகொண்ை தனிக் 
பகொடிரயக் பகொண்டிருந்தது. வீை சொசனம் என்் 
பிைகைனஙகரை பவளியிடும் உரிரேரயயும் 
ப�றறிருந்தது. நொனொமதசியின் பசயல்�ொடுகள் 
பதன்கிழக்கு ஆசிய நொடுகள் முழுவதும் விரிந்து 
�ைந்திருந்தது. இதன் தரலவர் �டைன்சொமி, 
�டைைக்கிழொர், தண்ைநொயகன் என்் ப�யர்களில் 
கல்பவடடுகளில் �திவு பசயயப�டடுள்ைனர். 
இதன் உறுபபினர்கள் ஐம�ொல் �ைமேஸ்வரியொர் 
என்்ரழக்கப�டைனர். 
க்டல்வழி வாணிபம்

மவைொண்ரே பசயவதறமகற் விரிந்து 
�ைந்த நிலப�ைபர�க் பகொண்டிருந்த கஙரகச் 
சேபவளிரயப ம�ொலல்லொேல் �ல்லவர், சொளுக்கியர் 
ஆகிமயொர் குர்ந்த அைவிலொன மவைொண்ரே 
நிலதரதமய பகொண்டிருந்ததொல் நிலததின் மூலம் 
அைசு ப�ற் வருவொயும் குர்வொகமவ இருந்தது. 
நொடடின் ப�ொருைொதொைததிறகு அதிக வருவொரயத 
மதடிததரும் வரகயில் வணிகப ப�ொருைொதொைமும் 
வைர்ந்திருக்கவில்ரல. பதன்கிழக்கு ஆசிய 
நொடுகமைொடு கைல் கைந்த வணிகததில் �ல்லவர் 
ஈடு�டடிருந்தனர். அப�குதியில் இக்கொலததில் 
கொம்ம�ொஜொ (கம்ம�ொடியொ), சம்�ொ (ஆனம்), ஸ்ரீவிஜயொ 
(பதறகு ேமலசிய தீ�கற�மும் சுேதைொவும்) மூன்று 
முக்கிய அைசுகள் இருந்தன.

மேறகுக் கைறகரையில் மேரல 
நொடுகளுைனொன வணிகத பதொைர்பில் இந்திய 
வணிகரைக் கொடடிலும் பவளிநொடுகரைச் மசர்ந்த 
வணிகர்கமை, குறிப�ொக அைொபிய வணிகர்கமை 
முன்னிரல வகிததனர். அயல்நொடுகளுக்குச் 
சைக்குகரைச் சுேந்து பசன்் இந்திய 
வணிகர்கள் நொைரைவில் ஏரனய பவளிநொடடு 
வணிகர்களுக்குச் சைக்குகரை வழஙகு�வர்கைொக 

ேொறினர். மேரல நொடுகளுைனொன பசயதித பதொைர்பு 
மநைடியொக இல்லொேல் அைொபியொவின் வழியொக 
அரேந்தது. அதபதொைர்புகளும் வணிகதமதொடு 
ேடடுமே நின்றுவிடைன.

சமூகம்
இலக்கியம், வொனியல், சடைம் முதலொன 

துர்களில் கற்றிந்த அறிஞர்கைொய இருந்ததொல் 
பிைொேைர்கள் அைசின் ஆமலொசகர்கைொகச் 
பசயல்�டைனர். ஆசிரியப �ணி ேடடுேல்லொேல் 
மவைொண்ரே, வணிகம், ம�ொரிடுதல் ஆகிய 
�ணிகரையும் அவர்கள் மேறபகொண்ைனர். வரி 
பகொடுப�திலிருந்தும், ேைை தண்ைரனயிலிருந்தும் 
அவர்களுக்கு விலக்கு வழஙகப�டடிருந்தது. 
அடுதத முக்கியததுவம் வொயந்த சமூகபபிரிவினர் 
நொடரையொண்ை சத-சததிரியர்கைொவர். அரனததுச் 
சததிரியர்களும் ம�ொர் பசய�வர்கைொக இல்ரல. 
அவர்களில் சிலர் வணிகததிலும் ஈடு�டடிருந்தனர். 
இவர்கள் மவதஙகரைப �டிப�தறகொன உரிரேரயப 
ப�றறிருந்தொர்கள். அவ்வுரிரே சமூகததின் 
அடிததைததிலிருந்த ேக்களுக்கு ேறுக்கப�டடிருந்தது. 
வணிகர்கள் தஙகரைப �ொதுகொததுக்பகொள்ை 
வீைர்கரைப �ைொேரிததனர். வணிகக் குழுக்கரையும் 
உருவொக்கிக் பகொண்ைனர். சமூகததின் கீழ்ேடைததில் 
இருந்தவர்கள் மவைொண்ரே, கொல்நரை 
வைர்பபு, ரகவிரனப ப�ொருள் உற�ததி ம�ொன்் 
பதொழில்கரை மேறபகொண்ைனர். தூயரேப �ணி, 
மீன்பிடி பதொழில், சலரவத பதொழில், மூஙகில் 
ப�ொருள்கள் பசயதல், மதொல் ப�ொருள் பசயதல் ஆகிய 
பதொழில்களில் ஈடு�டை ேக்கள் வர்ை அரேபபுக்கு 
பவளிமய நிறுததப�டைனர்.

�ல்லவர் கொலததில் ஆரியேயேொதலும் 
வைஇந்திய கருததுப ம�ொக்குகளின் பசல்வொக்கும் 
பதன்னிந்தியொவில் மிகுந்தது என்று ப�ரும்�ொலொன 
அறிஞர்கள் ஏறறுக்பகொள்கி்ொர்கள். நிலக்பகொரை 
வழஙகியம�ொது அைசர்கள் பவளியிடை ஆரைகமை 
அதறகுச் சொன்்ொகும். சொதியரேபபு வலுவொக 
நிறுவப�டைது. சேஸ்கிருதம் ப�ரும் முக்கியததுவம் 
ப�ற்து.

கொஞ்சிபுைம் முக்கியம் வொயந்த கல்வி 
ரேயேொயிறறு. மவத ேதஙகரைப பின்�றறுமவொர் 
சிவரன வழி�டைனர். ேமகந்திைவர்ேமன 
முதன்முதலொக தனது ஆடசிக் கொலததின் 
இரைப�குதியில் சேை ேதததிலிருந்து விலகி 
ரசவதரதத தழுவினொர். சேைததின் மீது 
சகிபபுததன்ரே அற்வைொய அவர் சில சேை 
ேைொலயஙகரை அழிததொர். ப�ௌததமும் சேைமும் 
தஙகள் பசல்வொக்ரக இழந்தன. யுவொன் சுவொங 
கொஞ்சிபுைததில் நூறு ப�ௌதத ேைொலயஙகரையும் 
ேகொயொன ப�ௌதததரதச் மசர்ந்த 10,000 
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குருேொர்கரையும் தொன் கண்ைதொகப �திவு 
பசயதுள்ைொர். ேதிபபுமிக்க கவிஞர்கைொயிருந்த 
அடியொர்கைொன நொயன்ேொர்களும் ஆழ்வொர்களும் 
இக்கொலததில் வொழ்ந்தனர்.

பிராமணியத்தின் வளர்ந்து வந்ெ தசல்வாககு
பதன்னிந்தியப �குதிகளில் ஆரியப �ண்�ொடு 

பசல்வொக்குப ப�றறுவிடைரதத பதளிவொகக் 
கொடடும் அரையொைம் பிைொேைர்களுக்குக் 
பகொடுக்கப�டை ஒபபுயர்வற் இைேொகும். அைவில் 
அதிகேொன நிலஙகரைக் பகொரையொகப ப�ற்தொல் 
அவர்கள் பசல்வச் பசழிப�ரைந்தனர். �ல்லவ 
நொடடில் கல்வி நிரலயஙகளின் மதொற்மும் 
ஆரியேயேொகிவிடைதின் ஓர் அரையொைேொகும். 
இக்கொலகடைததின் பதொைக்கததில் கல்வி 
ப�ௌததர்கள் ேறறும் சேைர்களின் கடடுப�ொடடின் 
கீழிருந்தது. ஆனொல் �டிப�டியொக பிைொேைர்கள் 
அவர்கரைப பு்ந்தள்ளி விடடு அவ்விைதரத 
ரகப�றறிக் பகொண்ைனர். சேஸ்கிருத, பிைொகிருத 
பேொழிகளில் எழுதப�டை ேத நூல்கரைக் 
பகொண்டு வந்த சேைர்கள் நொைரைவில் தமிரழப 
�யன்�டுததத பதொைஙகினர். சேைேதம் ப�ரிய 
அைவில் பிை�லேொன ேதேொக இருந்தது. ஆனொல் 
பின்னர் வந்த நூற்ொண்டுகளில் ரசவ, ரவைவ 
ேதஙகளின் ம�ொடடியினொல் சேை ேததரத 
ஆதரிபம�ொரின் எண்ணிக்ரக ப�ருேைவில் 
குர்ந்தது. இமதொடு ேமகந்திைவர்ேனும் சேை 
ேதததின் மீது பகொண்டிருந்த �றர் இழந்து 
ரசவ ேததரதப பின்�ற்த பதொைஙகினொர். 
அதனொல் சேைர்கள் அைச ஆதைரவ இழந்தனர். 
கொஞ்சியிலும் ேதுரையிலும் சேைர்கள் சில 
கல்வி நிரலயஙகரையும் கர்நொைகொவிலுள்ை 
சைவைப�லபகொலொவில் உள்ைரதப ம�ொன்று 
சேைேத ரேயஙகரையும் நிறுவினர். ஆனொல் 
சேைத து்விகளில் ப�ரும்�ொமலொர் தஙகரைத 
தனிரேப�டுததிக் பகொண்டு கொடுகளிலும் 
குன்றுகளிலும் உள்ை குரககளில் வொழமவ 
விருப�ம் பகொண்ைனர்.
ம்டஙகளும்  ம்டாலயஙகளும்

கொஞ்சிப �குதியிலும் கிருஷ்ைொ மகொதொவரி 
நதிகளுக்கிரைப�டை �குதிகளிலும் ப�ௌததத 
து்வி ேைொலயஙகள் அரேந்திருந்தன. இரவமய 
ப�ௌததக் கல்வி முர்யின் ரேயேொக இருந்தன. 
இக்கொலகடைததில் மவத ரவதீகப பிரிவினருக்கும், 
அரவதிக பிரிவுகளுக்குமிரைமய தீவிை மேொதல்கள் 
நைந்து பகொண்டிருந்ததொல் ப�ௌதத ரேயஙகள் 
ப�ௌதத ேததரதக் கற�தில் அக்கரைக்கொடடின. 
மவதேதஙகளுக்கு கிரைதத அைச ஆதைவு, ப�ௌதத 
ேதததிறகு இல்லொத நிரல, மவத ேதஙகளின் 
வைர்ச்சிக்கு உதமவகம் பகொடுததது. 

நொைந்தொ �ல்கரலக்கழகததிறகு இரையொன 
புகரழப ப�றறிருந்த கொஞ்சி �ல்கரலக்கழகதரதத 
தவிை மவறு சில சேஸ்கிருதக் கல்லூரிகளும் 
பசயல்�டடு வந்தன. சேஸ்கிருதம் அஙகீகரிக்கப�டை 
ஊைக பேொழியொகவும், அைசசர�யின் அலுவலக 
பேொழியொகவும் இருந்ததொல் இலக்கிய 
வடைொைஙகைொல் ஏறறுக்பகொள்ைப�டைது. எடைொம் 
நூற்ொண்டில் ேைஙகள் பிை�லேொயின. ேைஙகள் 
ஓயவில்லஙகைொவும், உைவுச் சொரலகைொகவும், 
கல்வி கற�தறகொன இைேொகவும் ஒமை மநைததில் 
பசயல்�டைன. இவ்வியல்பு இம்ேைஙகமைொடு 
பதொைர்புரைய பிரிவினருக்கு ேர்முகேொக 
விைம்�ைதரதத மதடிததருவதொயும் அரேந்தது.
சமஸ்கிருெ தமாழி பிரபலமாெல்

இக்கொலததில் சேஸ்கிருத பேொழிக்குப ப�ரும் 
அைச ஆதைவு இருந்தது. முதலொம் ேமகந்திைவர்ேன் 
ேததவிலொச பிைகசனம் என்் நூரல சேஸ்கிருதததில் 
எழுதினொர். பதன்னிந்தியொவில் சேஸ்கிருதததில் 
எழுதப�டை வியக்கததக்க இரு நூல்கள் சேஸ்கிருத 
இலக்கியததிறகொன தை அைவுகரை உருவொக்கின. 
அரவ �ொைவியின் கீர்ததர்ஜஜூன்யம், தண்டியின் 
தசகுேொைசரிதம் ஆகிய நூல்கைொகும். மிகச் சி்ந்த 
அணி இலக்கைேொகிய ‘கொவிய தர்சொ’ என்னும் 
நூரல இயறறிய தண்டி �ல்லவ அைசரவரய சில 
ஆண்டுகள் அலஙகரிதததொகத பதரிகி்து.
பல்லவரின் கும்டவமரக நகாவில்கள்

�ல்லவர் �குதிகளில் குரைவரைக் 
மகொவில்கரை அறிமுகம் பசயத ப�ருரே 
முதலொம் ேமகந்திைவர்ேரனச் மசரும். பிைம்ேொ, 
ஈஸ்வைொ, விஷ்ணு ஆகிமயொர்க்கு, தொன் கடடிய 
மகொவில்கள், மகொவில் கடடுவதறகுப �ொைம்�ரியேொக 
�யன்�டுததப�டும் பசஙகல், ேைம், உமலொகம், சொந்து 
ஆகியன பகொண்டு கடைப�ைவில்ரல என முதலொம் 
ேமகந்திைவர்ேன் தனது ேண்ைகப�டடுக் கல்பவடடில் 
ப�ருரேயுைன் குறிபபிடடுள்ைொர். ேமகந்திைவர்ேனின் 
குரைவரைக் மகொவில்கள் வழக்கேொக ேண்ை� 
�ொணியில் தூண்கரைக் பகொண்ை ஒரு 

மநகந்திரவர்மனின் கும்டவமரக நகாவில்
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ேண்ை�தரதக் பகொண்டிருக்கும்; அல்லது முதலில் ஒரு 
ேண்ை�தரதயும் அதறகுப பின்பு்மேொ, �க்கவொடடிமலொ 
ஒரு கருவர்ரயக் பகொண்டிருக்கும்.

II எல்நலாரா - அஜந்ொ - மாமல்லபுரம்
ேகொைொஷ்டிை ேொநிலததின் ஔைஙகொ�ொத 

ேொவடைததில் எல்மலொைொ, அஜந்தொ என்னுமிைஙகளில் 
திைைொகக் குரககளும் மகொவில்களும் அரேந்துள்ைன. 
எல்மலொைொ குரகக் மகொவில்கள் அவறறின் 
சிற�ஙகளுக்கொகப ப�யர்ப�ற்ரவ. அஜந்தொ குரகக் 
மகொவில்கள் அவறறின் ஓவியஙகளுக்கொகப புகழ் 
ப�ற்ரவ. இக்மகொவில்களின் கொலம் சுேொர் ப�ொ.ஆ.  
500-950 ஆகும்.  ஆனொல், குரகக்மகொவில்கரை 
உருவொக்கும் நைவடிக்ரக இதறகு இருநூறு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்ம� பதொைஙகப�டடிருக்க 
மவண்டும். முதல் குரகக்மகொவில் ஆசீவகர்ளுக்கொக 
உருவொக்கப�டைது. சில மகொவில்கள் 
முறறுபப�்ொதரவயொகும்.

 9.3   எல்நலாரா

எல்மலொைொவிலுள்ை குரைவரைக் மகொவில்களில் 
34 குரககள் சைைதரி  ேரலயில் அரேந்துள்ைன. 
மகொைவியல், கடடுேொனத பதொழில்நுட�ம், 
உமலொகவியல் ஆகிய துர்கரைப �றறிய அறிவு 
இந்தியக் கடைைக்கரலயொைர்களுக்கு இல்லொேல் 
இருந்திருந்தொல் இரவ ம�ொன்் மநர்ததியொன 
ப�ருஙகடைைஙகரை உருவொக்கியிருக்க முடியொது. 
இக்குரகத பதொகுபபுகரை உருவொக்கிமயொர் 
சொளுக்கியரும் ைொஷ்டிைகூைரும் ஆவர். இவ்வொ்ொன 
புதிய �ொணியில் மகொவில்கரைக் கடடுவரத முதலில் 
மேறபகொண்ைவர்கள் அரவதீக ேதததவர்கமை. 
பின்னர்தொன் ரவதீக ேைர�ச் சொர்ந்தவர்களும் 
தஙகள் ேதம் சொர்ந்த சிததொததஙகரைப �ைபபுவதறகு 
இந்த ஊைகதரதக் ரகக்பகொண்ைனர். இவ்வொறு 
ஆசீவகமும் சேைமும் ப�ௌததமும் பிைொேணீயமும் 
இக்மகொவில்கரை எழுபபின. பதொைக்ககொலக் 
மகொவில்கள் எளிரேயொகவும் அைவொகவும் கரல 
பதொைர்�ொன உள்ைைக்கதரதக் பகொண்டிைொேலும் 
இருந்தன.

எல்மலொைொவில் ஐந்து குரககளில் 
சுவமைொவியஙகள் கொைப�டுகின்்ன. ஆனொல் 
ரகலொசநொதர் மகொவிலில் உள்ைரவ ேடடும் நன்கு 
�ொதுகொக்கப�டடுள்ைன. சேைர் மகொவில்களில் 
உள்ை சில சுவமைொவியஙகளும் நன்கு 
�ொதுகொக்கப�டடுள்ைன. விலஙகுகள், �்ரவகள், 
ேைஙகள், பூக்கள் ஆகியரவ மநர்ததியொக எழிமலொடு 
தீடைப�டடுள்ைமதொடு ஆரச, அன்பு, �ரிவு ஆகிய 
ேனித இயல்புகளின் பவளிப�ொடும் பதொழில் 
வல்லரேயுைன் தீடைப�டடுள்ைன. 

எல்மலொைொ குரககரை 1983இல் 
உலகப �ொைம்�ரியச் சின்னேொக 
யுபனஸ்மகொ அறிவிததுள்ைது.

அமவதீக மெக  நகாவில்கள் I / தபௌத்ெக குமககள்
எல்மலொமைொவில் பேொததம் 12 ப�ௌததக் 

குரககள் உள்ைன. ஒவ்பவொன்றும் தனிததுவம் 
பகொண்ை கடைைக்கரலப�ொணிரயக் பகொண்டுள்ைது. 
அவறறில் சில அைவில் சிறியன. ேற்ரவ இைண்டு 
அல்லது மூன்று அடுக்குகரைக் பகொண்ைரவ. 
ப�ௌததத து்விகள் தஙகியிருந்து சீைர்களுக்கு ேத 
நூல்களில் �யிறசி வழஙகும் ரேயேொகச் பசயல்�டும் 
விதததில் இரவ வடிவரேக்கப�டடுள்ைன. 
ேததியிலுள்ை ப�ரிய அர்யும் �க்கவொடடில் 
அரேந்துள்ை சிறிய அர்களும் து்விகள் கல்வி 
வழஙகுவதறகொகவும் ம�ொதரனகள் பசயவதறகும் 
�யன்�டடுள்ைன. ஆ்ொவது குரகயில் ஒரு 
மேரசயின் மீதுள்ை ரகபயழுததுப பிைதிரய ஒரு 
ேனிதன் வொசிப�ரதப ம�ொன்று பசதுக்கப�டடுள்ை 
சிற�ம் இரத உறுதிபசயகின்்து. சுவர்களில் 
உள்ை சதுை, பசவ்வகக் கடைஙகளில் புததரின் 
வொழ்க்ரகயில் நரைப�ற் �ல நிகழ்வுகள் 
கொடசிகைொகச் சிததரிக்கப�டடுள்ைன. இக்குரககளில் 
இைம்ப�றறுள்ை சிற�ஙகரைக் பகொண்டு மூன்று 
வரகப�டை தனிப �ண்புக்கூறுகரை அரையொைம் 
கொைலொம். மிக முக்கியேொனதும் ரேயேொனதும் 
புததரின் மூன்று வரகத மதொற்ஙகமை; 1. தியொன 
புததர் (தியொன முதைொ) 2. ம�ொதரன பசயயும் புததர் 
(வியொக்கியொன முதைொ) 3. வலது ரக ஆள்கொடடி 
விைலொல் பூமிரயத பதொடும் புததர் (பூமி ஸ்�ர்்ஸ 
முதைொ).

தியான புத்ெர் - எல்நலாரா

தபண க்டவுள்கள் 
ப�ௌதத குரககளில் தொைொ, கதிைவொணிதொைொ, 

சுந்தொ, வஜைததீஸ்வரி, ேகொேயூரி, சுஜொதொ, 
�ன்தொைொ, பிரிகுடடி ஆகிய ப�ண் பதயவஙகளின் 
உருவஙகள் பசதுக்கப�டடுள்ைன. குரக எண் 
12இல் ப�ரிய உருவம் பகொண்ை ப�ண்ேணி, 
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இரையில் ஒடடியொைததுைன், நொகப�ொம்பினொல் 
ஆன தரலப�ொரகயுைன் கொடசியளிக்கும் 
வடிவம் பசதுக்கப�டடுள்ைது. அமத குரகயில் 
கொதிரிவொணி-தொைொ என்னும் ப�ண் பதயவம் 
ரகயில் ஒரு நொகப�ொம்ர�ப பிடிதத�டி நிறகும் 
கொடசி பசதுக்கப�டடுள்ைது.
அமவதீக மெக  நகாவில்கள் II / சமணக குமககள்

எல்மலொமைொவில் சில சேைக் குரககளும் 
கொைப�டுகின்்ன. இரவ ேற்வறறிலிருந்து 
மவறு�டடு தனிததன்ரேயுைன் கொைப�டுகின்்ன. 
ஆனொல் அரவ முறறுபப�்ொத நிரலயில் உள்ைன. 
�ணியொடகள் சூழ யக்ச-ேொதொஙகொ, ேகொவீைர், 
�ொர்சவநொதர்,  மகொேதீஸ்வைர் ஆகிமயொரின் 
உருவஙகள் பசதுக்கப�டடுள்ைன. 

நவெமெக குமககள்
இஙகுள்ை குரககளில் கொலததொல் முந்தியரவ 

ஓைைவு சிறிதொகவும் எளிரேயொகவும் உள்ைன. 
ரகலொசநொதர் குரகரயத தவிை ேற்ரவ 
அரனததும் சதுை வடிவம் பகொண்ைரவ. 
ரகலொசநொதர் குரக (16) ேடடும் மிகப ப�ரிய ஒறர்க் 
கல்லிலொன வடிவேொகும். இது உறுதியொன ஒமை 
�ொர்யிலிருந்து பசதுக்கப�டைதொகும். இக்மகொவில் 
இைண்டு அடுக்குகரைக் பகொண்ைது. இது 
சிவப�ருேொனின் இருபபிைேொன ரகலொயதரதக் 
குறிப�தொகச் பசொல்லப�டுகி்து. அவறறின் 
மேலுள்ைது ரகலொசநொதர் மகொவிலொகும். கீழ் 
அடுக்கில் யொரன வடிவஙகள் பசதுக்கப�டடுள்ைன. 
�ொர்ப�தறகு அக்மகொவிரல இந்த யொரனகள் 
தொஙகியிருப�ரதப ம�ொல் உள்ைது. மகொவிலின் 
பவளிப�குதி மிக நன்்ொகச் பசதுக்கப�டை 
சொைைஙகரையும் இந்துப புைொைஙகளில் 
குறிபபிைப�டடுள்ை பதயவஙகளின் வடிவஙகரையும் 
கொதல் மேொகதரத பவளிப�டுததுகின்் ஆண் ப�ண் 
மிதுன வடிவஙகரையும் பகொண்டுள்ைது. மகொவில் 
நுரழவொயிலின் இைப�க்கம் இைம்ப�றறுள்ை கைவுள் 
வடிவஙகள் ப�ரும்�ொலும் ரசவக் கைவுள்கைொகவும் 
வலப�க்கம் உள்ைரவ ரவைவக் 
கைவுள்கைொகவும் உள்ைன. முன்�குதியிலுள்ை 
முற்ம் மிகபப�ரிய பகொடிக்கம்�ஙகரையும் நந்தி 
ேண்ை�பேொன்ர்யும் பகொண்டுள்ைது. சிவன்-
�ொர்வதி திருேை விழொக் கொடசி, இைொவைன் 
ரகலொய ேரலரயத தூக்குவதறகு  முற�டுதல், 
ேகிசொசுைரன துர்கொமதவி வதம் பசயதல் ஆகியரவ 
அழகிய சிற�ஙகளுக்கு எடுததுக்கொடடுகைொகும். 
பதயவஙகளின் ரககளிலுள்ை ஆயுதஙகள், 
இரசக்கருவிகள் ஆகியரவ மகொவில் சுவர்களில் 
சதுை பசவ்வகக் கடைஙகளில் பதொைர்சிற�ஙகைொகச் 
பசதுக்கப�டடுள்ைன. ப�ண் நீர்த பதயவேொன கஙரக 
ஒரு முதரலயின் மீது அேர்ந்திருப�தும் யமுரன 

ஆரேபயொன்றின் மீது அேர்ந்திருக்கும் கொடசியும் 
கருதரதக் கவரும்வண்ைம் பசதுக்கப�டடுள்ைது.

 9.4   அஜந்ொ
ேகொைொஷ்டிை ேொநிலம் ஔைஙகொ�ொத 

நகைததிறகு வைக்மக 100 கிமலொமீடைர் 
பதொரலவில் அஜந்தொ குரககள் அரேந்துள்ைன. 
எரிேரலப �ொர்களிலிருந்து பேொததம் 30 
குரககள் குரைந்பதடுக்கப�டடுள்ைன. இரவ 
சுவமைொவியஙகளுக்குப ப�யர்ப�ற்னவொக 
இருந்தொலும் இஙகுச் சிற�ஙகளும் உள்ைன. 
ஹீனயொன ப�ௌதத ேதப பிரிரனச் மசர்ந்தவர்கமை 
முதன்முதலில் அஜந்தொ குரககரை அரேக்கத 
துவஙகினர். ப�ொ.ஆ.மு. 200 ப�ொ.ஆ. 200 
வரையில் தக்கொை பீைபூமிப �குதிகரை ஆண்ை 
அைசர்கள் இம்முயறசிகளுக்கு ஆதைவளிததனர். 
அைசர்களில் துவஙகி வணிகர்கள் வரை 
ஆதைவு வழஙகிமயொரைப �றறிக் கல்பவடடுகள் 
ம�சுகின்்ன. முதற கடைக் குரககள் ப�ொ.ஆ.மு. 200 
- ப�ொ.ஆ. 200 கொலகடைதரதச் மசர்தரவயொகும். 
இைண்ைொவது கடைக் குரககள் சுேொர் ப�ொ.ஆ.200 - 
ப�ொ.ஆ.400 கொலப�குதிரயச் மசர்ந்தனவொகும்.

ஓவியம்
அஜந்தொ குரககள் சி்பபு 

வொயந்த சுவமைொவியஙகளின் 
கருவூலேொகும். முதல் கடை 
ஓவியஙகள் ப�ரும்�ொலொனரவ 
குரக எண் ஒன்�திலும் 
�ததிலும் கொைப�டுகின்்ன. 
இரவ சொதவொகனர் கொலதரதச் 
மசர்ந்தனவொகும். அஜந்தொ 
கு ர க ம ய ொ வி ய ங க ர ை த 
தீடடியவர்கள் அறிவுநுட�ததுைன் 
தி ட ை மி ட ை  ப த ொ ழி ல் நு ட � ங க ர ை ப 
பின்�றறியுள்ைனர். முதலில் �ொர்ச் சுவரின் 
மீது தொவைஙகளின் நொர், பநல் உமி, ேைல் 
ேறறும் கல்ப�ொடி கலந்து பசயத பேன்சொந்ரதப 
பூசினொர்கள். இதன் மீது சுண்ைொம்பு ஒரு 
பேல்லியப  பூச்சொகப  பூசப�டடுள்ைது. இபபூச்சு 
வண்ைஙகரை உள்வொஙகும் தன்ரே உரையது. 
வண்ைஙகரைப பூசுவதறகொக இப�ைபபின் மீது 
துணி விரிதது ஒடைப�டடுள்ைதும் அண்ரேயில் 
கண்ைறியப�டடுள்ைது. 

வண்ைஙகள் இயறரகப 
ப�ொருள்களிலிருந்தும் தொதுக்களிலிருந்தும் 
எடுக்கப�டைன. கறுபபு, சிவபபு, பவள்ரை, ேஞ்சள், 
நீலம், �ச்ரச ஆகியரவமய முக்கிய வண்ைஙகள். 
ஓவியஙகளில் அழகியல் கூறுகள், ேொரலகள், கொது 
வரையஙகள், தரலப�ொரககள், கழுததணிகள், 

நபாதிசத்துவர்  
- அஜந்ொ
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ேனிதக் ரககளின் மிகச் சரியொன அரசவுகள் 
ஆகியவன பவளிப�டுகின்்ன. கரதகரைச் 
பசொல்லும் சுவமைொவியஙகள் கருதரதக் கவர்வதொயும் 
பசயதிகரைக் கூறுவதொயும் அரேந்துள்ைன. ஜொதகக் 
கரதகளிலிருந்து மதர்ந்பதடுக்கப�டை சில கொடசிகள் 
புததரின் வொழ்க்ரக வைலொறறிலிருந்து பதரிவு 
பசயயப�டை சில முக்கியப �குதிகள் ஆகியனமவ 
ஓவியஙகளின் ரேயக் கருவொக உள்ைன.

வொனுலகவொசிகைொன கின்னைர்கள், 
விதயொதொைர்கள், கந்தர்வர்கள் ஆகிமயொர் 
சிற�ஙகளிலும் ஓவியஙகளிலும் 
கொடசிப�டுததப�டடுள்ைனர். பிறகொலதரதச் மசர்ந்த 
ஓவியஙகளில் ம�ொதிசததுவர் அைவில் ப�ரிதொன 
புரைபம�ொவியேொக கொண்பிக்கப�டடுள்ைொர். 
�ல்வரகப�டை ேனித உைர்வுகள் ஓவியஙகைொக 
வடிக்கப�டடிருந்தொலும்  �ரிவு, இைக்கம், அரேதி 
ஆகிய உைர்வுகமை அதிகம் இைம்ப�றறுள்ைன. 
ஒளியும் நிழலும் அறிவுக் கூர்ரேயுைன் 
கொடசிப�டுததப�டடுள்ைன. �ல்மவறு வண்ைஙகளில் 
ேனித உருவஙகள் வரையப�டடுள்ைரேக்கு 
பவவ்மவறு இனக்குழுக்கரைச் சொர்ந்த ேக்கரைக் 
குறிப�தொகப ப�ொருள் விைக்கம் தைப�டடுள்ைது.

கட்்ட்டக கமலயும் சிறபமும்
கடைைக்கரல மநொக்கில் அஜந்தொ குரககரை 

இரு குழுக்கைொகப �ொர்க்கலொம். ஒன்று 
ரசததியஙகள்; ேறப்ொன்று விகொைஙகள். ரசததியொ 
�ல வரைவுகள் ஒருஙகிரையும் முகடுகரையும் 
நீண்ை அர்கரையும் பகொண்டுள்ைது. அர்யின் 
ஒரு மகொடியில் புததருரைய சிரல ேை�ொர்ந்த 
�ொணியில் உள்ைது. புததருரைய சிற�ஙகள் அன்பின், 
ஆதைவின் ஒடடுபேொதத உருவொக உள்ைன. ப�ரிய 
மதொற்மும் அதிக எரையும் சிற�ஙகளின் ப�ொது 
இயல்�ொக உள்ைது. குழந்ரதகமைொடு கொைப�டும் 
யக்சிகள், �ரிதி ஆகியரவ குறிபபிைததகுந்தரவ. 
ம�ொதிசததுவர் தனியொகச் பசதுக்கப�டடுள்ைதும் 
ேறப்ொரு சி்ப�ம்சேொகும். ம�ொதிசததுவர் 
அவமலொகிமதஸ்வைர் ஓவியஙகளிலும் 
சிற�ஙகளிலும் சிததரிக்கப�டடுள்ைொர். 

அஜந்ொ குமக 12: விகாமர

 9.5   மாமல்லபுரம்
�ல்லவர்களின் அரையொைேொகக் கருதப�டும் 

ேொேல்லபுைம் (ேகொ�லிபுைம்) கைறகரைக் மகொவில் 
ைொஜசிம்ேனின் (ப�ொ.ஆ. 700-728) ஆடசிக் கொலததில் 
எழுபபியதொகும். இக்மகொவில் மூன்று கருவர்கரைக் 
பகொண்டுள்ைது. அவறறில் முக்கியேொரவ சிவனுக்கும் 
விஷ்ணுவுக்கும் �ரைததளிக்கப�டடுள்ைன. 
இக்மகொவிலின் பவளிபபு்ச் சுவர் விஷ்ணுவிறகுப 
�ரைததளிக்கப�டடுள்ைது. எல்ரலச் சுவறறின் 
உட�க்கம் விரிவொன பசதுக்கு மவரலப�ொடுகரையும் 
சி ற � ங க ர ை யு ம்  ப க ொண்டு ள் ைது . 
பதன்னிந்தியொவில் கடடுேொனக் மகொவில்களில் 
இது முதன்ரேயொனதொகும். இப�குதியிலுள்ை 
ஏரனய மகொவில் கடைைஙகரைப ம�ொலின்றி 
இக்கைறகரைக் மகொவில் �ொர்யில் பசதுக்கப�டை 
ஐந்து அடுக்குகரைக் பகொண்ை மகொவிலொகும். ஒமை 
கல்லில் பசதுக்கப�டை விேொனஙகள் ேொேல்லபுை 
�ல்லவர் மகொவில்களின் சி்பபுப �ண்�ொகும்.

க்டறகமரக நகாவில் -மாமல்லபுரம்

இஙகுள்ை ஒறர்க்கல் மதர்கள் �ஞ்ச�ொண்ைவர் 
ைதம் என அறியப�டுகின்்ன. அர்ச்சுன ைதததில் 
கரல நுணுக்கதமதொடு பசதுக்கப�டை சிவன், 
விஷ்ணு, மிதுனொ, துவொை�ொலக சிரலகள் உள்ைன. 
இவ்ரவந்து ைதஙகளில் மிக மநர்ததியொனது தர்ேைொஜ 
ைதேொகும். இது சதுை வடிவிலொன அடிததைதரதயும் 
மூன்்டுக்கு விேொனதரதயும் பகொண்டுள்ைது. பீே 
ைதம் பசவ்வக வடிவ அடிததைதரதயும் அழகொன 
�ரி�ைர், பிைம்ேொ, விஷ்ணு, ஸ்கந்தர், சிவன், 
அர்ததநொரிஸ்வைர், கஙகொதைர் ஆகிமயொரின் 
சிற�ஙகரையும் பகொண்டுள்ைது. ேொேல்லபுைததில் 
பசதுக்கப�டடுள்ை கரல பவளிப�ொடடில் மிக 
முக்கியேொனது கஙரக நதி ஆகொயததிலிருந்து 
இ்ஙகிவரும் ஆகொய கஙரக கொடசியொகும். 
(இது �ொகீைதன் தவம், அர்ஜஜூனன் தவம் என்றும் 
அறியப�டுகி்து.) புைொை உருவஙகரை பிை�லேொன 
உள்ளூர் கரதகமைொடு இரைதது சிற�ஙகைொகக் 
கொடசிப�டுததுவது ேனித ேறறும் விலஙகுகளின் 
வொழ்க்ரகக் கூறுகரை சீைொகக் கலக்கும் 
கரலஞனின் தி்ரேரயப �ர்சொறறுகின்்ன. 

XI History_Lesson 9.indd   143 3/9/2020   7:21:17 PM



1 4 4 தென்னிந்தியாவில் பணபாட்டு வளர்ச்சி

கிருஷ்ை ேண்ை�ச் சுவர்களில் மிக அழகொகவும் 
கரல நுணுக்கதமதொடும் பசதுக்கப�டடுள்ை �சுக்கள், 
�சுக் கூடைஙகள் ம�ொன்் கிைொேதது கொடசிகள் 
ைசிப�தறகொன ேறறுபேொரு கரல அதிசயேொகும்.

பஞ்சபாண்டவர் ரெஙகள்
முடிவுமர

�ல்லவர் கொலததில் குரைவரைக் மகொவில்கள் 
என்�ன இயல்�ொன ஒன்்ொகும். தக்கொைப �குதியில் 
ஐம�ொல், வொதொபி ஆகிய இைஙகளிலும் கொஞ்சிபுைம் 
ேொேல்லபுைம் ஆகியவறறிலும் உள்ை கடடுேொனக் 
மகொவில்களும் தனிதது நிறகும் மகொவில்களும் 
இக்கொலததில் நிகழ்ததப�டை கடைைக்கரல 
மேன்ரேகளுக்குச் சொன்றுகைொகும்.

தக்கொை �ொணியிலொன சிற�ஙகள், குபதக் 
கரலமயொடு பகொண்டிருந்த ஒபபுரே இதில் 
கொைப�டுகி்து. �ல்லவச் சிற�ஙகள் ப�ௌதத 
ேைபுகளுக்குப ப�ரிதும் கைரேப�டடுள்ைன. 
இருந்தம�ொதிலும் தக்கொைம் ேறறும் தமிழ்நொடடு 
கடைைக்கரலயும் சிற�க்கரலயும் வைஇந்திய 
ேைபிலிருந்து பி்ந்தரவ அல்ல. அரவ சுயேொனரவ. 
�ண்ரைய ேைபுகளிலிருந்து தஙகைது அடிப�ரை 
வடிவதரதப ப�ற்ரவ. ேற்வறறிலிருந்து 
மவறு�டைரவ, தனிதது அரையொைம் கொைக் 
கூடியரவ. தனது ேக்களின் அறிவுக் கூர்ரேரய 
பதளிவொகப  பிைதி�லிப�ரவ.

I I I பகதி இயககமும் இலககியமும்

 9.6   ெமிழ பகதி இயககம்
பதன்னிந்தியொவில் மதொன்றிய பிைொந்திய 

அைசியல், சிததொந்ததரத அடிததைேொகக் பகொண்ை 
அைசுகள் நிறுவப�டுவரத அவசியேொக்கியது. 
இததருைததில் ேதம் ேடடுமே ேக்கரை ஒன்று 
கூடடும் புள்ளியொக இருந்திருக்கி்து. தமிழகததின் 
வை�குதியில் கொஞ்சிப �ல்லவரும் பதன்�குதியில் 
ேதுரைப �ொண்டியரும் அதிகொைமும் ப�ொருைொதொை 
வைமும் ப�றறிருந்த வணிக வர்க்கததொல் 
தரலரேமயறகப�டை ேதம் சொர்ந்த �க்தி 
இயக்கததிறகு ஆதைவளிததனர். உள்ளூர் மகொவில் 
இவ்வியக்கததின் ரேயேொக ேொறியது. �க்தி 
ேக்களின் ேனஙகரை உைர்வுபூர்வேொகத பதொடடு 
அவர்கரை அணி திைடடும் கருவியொனது.

�க்தி இயக்கம் ஒரு ேதம் சொர்ந்த இயக்கேொக 
இரைக்கொலத தமிழக வைலொறறில் ஒரு புதிய 
அததியொயதரதத தி்ந்து ரவததது. தமிழ் �க்தி 
இயக்கததின் வலுவொன அரல ப�ொ.ஆ. ஆ்ொம் 
நூற்ொண்டு முதல் ஒன்�தொம் நூற்ொண்டு வரை 
நொடு முழுதும் வீசியது. நொயன்ேொர், ஆழ்வொர் 
ஆகிமயொர் இயறறிய �ொைல்கமை தமிழ் �க்தி 
இயக்கததின் அடிப�ரையொகும். இச்ரசவ, ரவைவ 
அடியொர்கள் தஙகள் �ொைல்கமைொடு இரசரயக் 
கலந்து அதன் �யன்�ொடரை எளிரேப�டுததினர். 
அவர்கள் உள்ளூர், பிைொந்தியம் சொர்ந்த �ல 
�ண்�ொடடு இயல்புகரை ரேய நீமைொடைததிறகுக் 
பகொண்டுவந்தனர். �ன்னிரு ஆழ்வொர்களும் அறு�தது 
மூன்று நொயன்ேொர்களும் தமிழ்ச் சமூகததின் 
ரகவிரனஞர்கள், மவைொண்குடியினர் ம�ொன்் 
�ல பிரிவுகளிலிருந்து வந்தவைொவர். இவர்களுள் 
ஆண்ைொள் ம�ொன்் ப�ண் அடியொரும் அைஙகுவர். 
ஆண்ைொள் �ன்னிரு ஆழ்வொர்களுள் ஒருவர். 
கவிஞர் கொரைக்கொல் அம்ரேயொர், �ொண்டிய அைசி 
ேஙரகயறகைசியொர் ஆகிமயொர் ப�ண் நொயன்ேொர்கள் 
ஆவர். �க்தி இயக்க அடியொர்கைொல் ேறுவடிவம் 
பசயயப�டை ரசவமும் ரவைவமும் ப�ௌதத சேை 
ேதஙகளுக்கு வலுவொன சவொலொக அரேந்தன. சறம் 
கூர்ந்து மநொக்கினொல் �க்தி இயக்கததின் தொக்கதரத 
நொம் இன்றும் தமிழகததில் கொைமுடியும். 
சான்றுகள்

மதவொைம், நொலொயிைததிவ்வியபிை�ந்தம், 
திருதபதொண்ைர்பதொரக, ேொணிக்கவொசகரின் 
திருவொசகம், ப�ரியபுைொைம் முதலொன �க்தி 
இயக்கப �ொைல்கமை �க்தி இயக்க வைலொறறிறகொன 
முக்கியச் சொன்றுகைொகும். மகொவில்களும் மகொவில் 
கல்பவடடுகளும் சுறறுபபிைகொைஙகளிலுள்ை 
சிறிய சிற�ஙகள், ஓவியஙகள் ஆகியரவயும் 
சொன்றுகைொகப �யன்�டுகின்்ன.
பகதி எனும் கருத்தியல்

�க்தி என்னும் பசொல் �ல துரைப ப�ொருரைக் 
பகொண்ைது. மசரவ, நம்பிக்ரக, வழி�ொடு, ேதப�றறு 
ம�ொன்் ப�ொருள்கரை அது தருகின்்து. அது 
ேனித உைர்வுகைொல், அழகியலொல், ேொறு�டும் 
எண்ைஙகைொல் வடிவரேக்கப�டும் சடைேொகும். 
�க்திப �ொைல்கள் மூன்று முக்கிய கருபப�ொருள்கரைக் 
பகொண்டுள்ைன. கைவுளிைம் ம�ைன்பு பகொள்வமத 
முதலொவதும் முக்கியேொனதுேொகும். பதயவீக 
அரேதிரயயும் முக்திரயயும் அரையும் வழிகள் 
தஙகளுக்கு ேடடுமே என்கி் ரவதீக பிைொேணிய 
ேனப�ொஙரக எதிர்ததல் இைண்ைொவதொகும். 
மூன்்ொவது மநைடியொக ப�ௌதததரதயும் 
சேைதரதயும் ேதப�றறு இல்லொதவர்கள் என 
வன்ரேயொகக் கண்டிப�தொகும்.
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பகதியும் கமலகளும்
கிைொமிய நைனஙகளின் மதொற்ம் ப�றறு 

மகொவில் நைனஙகளில் ஆைறகரல ஒழுஙகுகள் 
ேொறி ேதம் சொர்ந்த வி்ஷயஙகரைக் கருவொகக் 
பகொண்டு இறுதிநிரலரய எடடியது. �ல்லவர்கொலம் 
முதலொகப �யிறசியளிக்கப�டை நைனக் 
கரலஞர்கரைக் பகொண்ை குழுக்கள் பசல்வச் 
பசழிபபு மிக்க மகொவில்கைொல் �ைொேரிக்கப�டைன. 
புைொைஙகள் இதிகொசஙகள் ஆகியவறறில் இைம் 
ப�ற் முக்கியக் கொடசிகள் மகொவில் சுவர்களில் 
சிற�ஙகைொகச் பசதுக்கப�டைன. கல்லிலும் 
பசம்பிலும் சிரலகைொக வடிக்கப�டைன. 
இதரனத பதொைர்ந்து இரச, நைனம் ம�ொன்் 
கவின்கரலகரை ஊக்குவிக்கும் மநொக்கததில் 
கரலஞர்கள் அைசின் ஆதைவுைன் மகொவில்கமைொடு 
இரைக்கப�டைனர். ேதப �ொைல்களும் இரசயும் 
ேதத பதொண்ைர்கைொல் பிை�லேொயின. மகொவில் 
விழொக்களின்ம�ொது இப�ொைல்கரைப �ொடுவது 
ஒரு முர்யொகமவ ஆனது. யொழ் அடிக்கடி 
�யன்�டுததப�டை இரசக் கருவியொக இருந்திருக்க 
மவண்டும். ப�ொ.ஆ. ஐந்தொம் நூற்ொண்டின் 
பிற�குதியில் யொழுக்குப �திலொக வீரை 
�யன்�ொடடிறகு வந்தது. இரு நூற்ொண்டுகளுக்குப 
பின்னர் வீரையொனது சிறிய சுரை வடிவிலொன 
அடி�ொகதரதயும் நீண்ை வடிவிலொன விைலொல் 
மீடடுவதறகொன தந்திகள் பகொண்ை �குதிரயயும் 
பகொண்ைதொக உருபவடுததது.

 9.7   ஆழவார்கள், �ாயன்மார்கள்
ஆழவார்கள்

ஆழ்வொர்கள் ரவைவப �ொைல்கரை 
இயறறினர். ஒன்�தொம் நூற்ொண்டின் 
இறுதியில் இப�ொைல்கள் அரனதரதயும் 
(நொன்கொயிைம்) நொலொயிை திவ்வியபிை�ந்தேொக 
நொதமுனி பதொகுததொர். நொதமுனி திருவைஙகம் 
ைஙகநொத ர்மகொவிலில் அ ர்ச் சகைொகப 
�ணியொறறியவர். ஒன்�தொம் நூற்ொண்டில் 
�ொண்டிய ேன்னன் ஸ்ரீேொ் ஸ்ரீவல்ல�னின் 
ஆடசிக் கொலததில் திருவில்லிபுததூரில் வொழ்ந்தவர் 

ப�ரியொழ்வொர். கண்ைனின் குழந்ரதப �ருவமே 
அவருரைய�ொைல்களின் கருவொயிருந்தது. 
ஆண்ைொள் �ொைல்களின் �ொடடுரைத தரலவனும் 
கண்ைமன. ஆண்ைொளின் �ொைல்கள் அவர் 
கண்ைனின் மீது பகொண்டிருந்த கொதரல 
பவளிப�டுததுகின்்ன. நம்ேொழ்வொர் ஆழ்வொர்களில் 
தரலசி்ந்தவைொகக் கருதப�டுகி்ொர். அவர் 
இன்ர்ய தூததுக்குடி ேொவடைததிலுள்ை 
குருகூரைச் (ஆழ்வொர்திருநகரி) மசர்ந்தவர். 
திருவொயபேொழி உட�ை நொன்கு நூல்கரை 
அவர் எழுதியுள்ைொர். அவருரைய �ொைல்கள் 
நொன்கு மவதஙகளின் சொைதரத வடிதபதடுதது 
எழுதப�டைபதன்�து ரவைவ நம்பிக்ரக. 
�ன்னிைண்ைொம் நூற்ொண்டு முதலொக ரவைவப 
�ொைல்களுக்கு விரிவொன புலரேயுைன் கூடிய 
விைக்கவுரைகள் எழுதப�டைன.
�ாயன்மார்கள்

ரசவக் கவிஞர்களில் முக்கியேொனவர்கள் 
திருநொவுக்கைசர் (அப�ர்), திருஞொனசம்�ந்தர், சுந்தைர், 
ேொணிக்கவொசகர் ஆவர். �ததொம் நூற்ொண்டின் 
இறுதியில் நம்பியொண்ைொர்நம்பி இவர்களின் 
�ொைல்கரைத திருமுர்கைொகத பதொகுததொர். 
மதவொைம் என்்றியப�டும் முதல் ஏழு நூல்களில் 
உள்ை �ொைல்கள் சம்�ந்தர் (1-3) அப�ர் (4-6) சுந்தைர் 
(7) ஆகிமயொைொல் இயற்ப�டைனவொகும். எடைொம் 
திருமுர் ேொணிக்கவொசகரின் �ொைல்கரைக் 
பகொண்ைதொகும்.  மசக்கிழொரின் ப�ரியபுைொைதமதொடு 
மசர்தது �ன்னிைண்டு நூல்கள் உள்ைதொலும் இரவ 
�ன்னிரு திருமுர் என்று ம�ொற்ப�டுகின்்ன. 
ப�ரியபுைொைம் மசொழர் கொலததில் இயற்ப�டைதொகும். 
இது அறு�ததுமூன்று நொயன்ேொர்களின் வைலொறர்ச் 
பசொல்லுவமதொைல்லொேல் அவர்தம் வொழ்வில் நைந்த 
அதிசய சம்�வஙகள் குறிததும் ப�ரியபுைொைம் 
கூறுகி்து.

�ாயன்மார்கள்

ொககம்
�க்தி இயக்கம் ேொப�ரும் சமூக ேொற்ஙகரை 

ஏற�டுததியது. அதன் உச்சகடைேொக �ல 
மகொவில்கள் நிறுவப�டைன. அக்மகொவில்கள் 
தமிழ் நிலப�ைபபில் பிைதொன இைதரத வகிததன. 
பிறகொலச் மசொழர் கொலததில் மகொவில்கள் ப�ரும் ஆழவார்கள்
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சமூகப ப�ொருைொதொை நிறுவனஙகைொகின. 
அைசியல் தைததில் �க்தி இயக்கம் வைஇந்தியத 
துரைக் கண்ைததிலிருந்து பிைொேைர்கரை 
அரழததுவந்து அவர்களுக்குக் குடிமயற்ஙகரை 
ஏற�டுததிக் பகொடுக்க அைசர்கரைத தூண்டியது. 
அைச குடும்�ததினரும், உள்ைொடசி அரேபபுகளும் 
தனிப�டை ந�ர்களும் கொல ஒழுஙகில் மகொவில்களில் 
விழொக்கள் பகொண்ைொடுவரதத பதொைஙகி 
ரவததனர். அவ்விழொக்களின் பசலவுகரைச் 
சந்திக்க அவர்கமை அ்க்கடைரைகரை நிறுவினர். 
தமிழ்நொடடில் அைசு என்னும் அரேபபு உருவொவரத 
இது துரிதப�டுததியது. மேலும் மகொவில் ம�ொன்் 
நிறுவனஙகளின் மூலம் �ல்வரகப�டை சமூகக் 
குழுக்கரை ேதததின் கீழ் ஒருஙகிரைததது. 
நூற்ொண்டுகளின் ம�ொக்கில் �க்தி இயக்கம் 
இந்தியொ முழுவதும் �ைவி  இந்து ேதததில் �ல 
ேொற்ஙகரை விரைவிததது.

 9.8   ஆதிசஙகரர்  (788 - 820)
�க்தி இயக்கம் சமூகததின் �ல்மவறு 

பிரிவினரைத பதொண்டு, சைைரைதல், தியொகம் 
என்னும் குறிக்மகொள்களின் மூலம் ஒன்று திைடடி 
ரேய நீமைொடை அைசியமலொடு ஒருஙகிரைததது. 
�டிப�றிவில்லொதவரும் கூை இக்குறிக்மகொள்கரை 
எளிதில் புரிந்துபகொள்வொர்கள். ஏபனனில் �க்தி 
இலக்கியஙகள் எளிய தமிழில் அரனவரும் புரிந்து 
பகொள்ளும் வண்ைம் ப�ொருட பசறிமவொடு இரச�ை 
கருததுகரை முன்ரவததன. ஆதிசஙகைரின் 
வருரகமயொடு இக்கருததுக்கள் குறிதத விவொதஙகள் 
சேஸ்கிருத பேொழியில் ம�சப�டைதொல் ஒரு சிலர் 
ேடடுமே புரிந்துபகொள்ளும் நிரல ஏற�டைது.
ஆதிசஙகரரின் வருமக

இந்தியொவின் அரனததுப �குதிகரையும் 
உள்ைைக்கிய அைச வம்சஙகளுக்கு அைசு 
என்் ஒன்ர் உருவொக்க ஒரு சிததொந்தம் 
மதரவப�டைதின் பின்னணியில் ஒரு புதிய 
மகொட�ொடு மகைை ேொநிலம் கொலடிரயச் மசர்ந்த 
சஙகைர் என்�வைொல் முன்ரவக்கப�டைது. ேொரய 
மகொட�ொடு குறிததுப �ல்மவறு ேதப பிரிவுகரைச் 
சொர்ந்தவர்கமைொடு விவொதம் பசயது பவன்்ொர். 
அடிப�ரையில் ஆதிசஙகைரின் அதரவதக் 
மகொட�ொடு மவதொந்தம் அல்லது உ�நிைதத 
தததுவஙகளில் மவரூன்றி இருந்தது. ப�ௌதத 
ேததரத மவைறுததுவிடடு ஸ்ேொர்தத ேைஙகரை 
நிறுவ அவர் மேறபகொண்ை முயறசிகளின் 
விரைவொய சிருஙமகரி, துவொைரக, �தரிநொத, பூரி 
ஆகிய இைஙகளில் ேைஙகள் உருவொயின. பிைொேை 
ேைொதி�திகள் அவறறிறகுத தரலரே தொஙகினர். 
சஙகைர்  ரசவ, ரவைவ வழி�ொடுகரைச் 
சே அைவில் முக்கியததுவம் பகொண்ை மவத 

ேதததின் கூறுகைொகமவ கருதினொர். சஙகைரின் 
சிந்தரனப�ள்ளி, து்வ் அரேபபுகரை 
ஏற�டுததுதல், சேஸ்கிருத நூல்கரைப �ொதுகொததல் 
ஆகியவறறுக்கு முக்கியததுவம் வழஙகியது.

 9.9   ஸ்ரீராமானுஜர் (1017 - 1138)
ஸ்ரீப�ரும்புதூரில் பி்ந்த  

ஸ்ரீைொேொனுஜர் கொஞ்சிபுைததில் 
சஙகைரின் மகொட�ொடரை 
ஏ ற று க் ப க ொ ண் ை 
யொதவபிைகொசரிைம் தததுவப 
�யிறசி ப�ற்ொர். தனது 
குருவின் கருததுக்கரை 
ஏறக ேறுதத இைம் ைொேொனுஜர் 
ய மு ன ொ ச் ச ொ ரி ய ொ ரி ன் 
திருைஙகத தததுவப 
�ள்ளியின் கருததுக்கைொல் 
ஈர்க்கப�டைொர். ைொேொனுஜரை ஒருமுர் �ொர்தத 
யமுனொச்சொரியொர் அவரை திருவைஙகததிறகு 
வைமவற்ொர். ைொேொனுஜர் திருவைஙகததிறகுச் 
பசன்் சில நொடகளில் யமுனொச்சொரியொர் இயறரக 
எயதினொர். இதரனத பதொைர்ந்து ைொேொனுஜமை 
திருவைஙகம் ேைததின் தரலவைொக அறிவிக்கப�டைொர். 
மகொவிரலயும் ேைதரதயும் தனது கடடுப�ொடடின்கீழ் 
பகொண்டுவந்த அவர் �ல பிரிவினரை 
ஒருஙகிரைததொர். மகொவில் சைஙகுகரை 
ேொறறியரேததொர். ைொேொனுஜர் ஓர் சி்ந்த ஆசிரியர், 
சீர்திருததவொதி, திடைமிடடு பசயல்�டைொர். அவர் 
ஆதிசஙகைரின் அதரவதக் மகொட�ொடரை ேறுததொர். 
ரவைவததின் சமூகததைதரத விரிவரையச் 
பசயயும் மநொக்கில் பிைொேைர் அல்லொமதொரையும் 
இரைததுக் பகொண்ைொர். அதரவதததிறகு 
ேொற்ொக அவர் முன்ரவதத விசிஷ்ைொதரவதம் 
சிந்தரனயொைர்களிைம் பசல்வொக்குப ப�றறு 
தனிேை�ொக வைர்ச்சி ப�ற்து. அவருரைய 
இ்பபிறகு நூறு ஆண்டுகளுக்குபபின் அவரைப 
பின்�றறுமவொரிைம் மகொட�ொடடின் அடிப�ரையில் 
முைண்�ொடு ஏற�டடு மவதொந்த மதசிகர், ேைவொை 
ேொமுனிகள் ஆகிமயொரின் தரலரேயில் இரு 
பிரிவுகள் மதொன்றின. ைொேொனுஜர் வர்ைொசிைே 
அரேபபுக்கு பவளிமய இருந்மதொரிைமும் �க்திக் 
மகொட�ொடரைப �ைபபுவதில் ஆர்வம் பகொண்ைொர். 
மகொவில் நிர்வொகிகள் சிலர் உதவிமயொடு அதன் 
மூலம் வர்ைொசிைே அரேபபுக்கு பவளிமய 
இருந்மதொரையும் ஆண்டிறகு ஒருமுர்யொவது 
மகொவில்களில் நுரழய அனுேதிக்கச் பசயதொர். 
தஙகள் ேதநம்பிக்ரககளுக்கும் இருபபுக்கும் 
ஏற�டை அச்சுறுததல் கொைைேொக இைொேொனுஜர் 
தனது வசிபபிைதரத விடடு பவளிமய் மநர்ந்தது 
என நம்�ப�டுகி்து.

ஸ்ரீராமானுஜர்
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I.  சரியான விம்டமயத்  நெர்வு  
தசயக

1.  கீழ்க்கண்ைவறறில் எது 
சரியொக இரைக்கப�ைவில்ரல.
(அ) மூன்்ொம் மகொவிந்தன் வொதொபி
(ஆ) ைவிகீர்ததி இைண்ைொம் புலிமகசி
(இ) வி்ஷயம் ைொஷ்டடிைகூைர்
(ஈ) நம்ேொழ்வொர்  குருகூர்

2. மதர்ந்பதடுததுப ப�ொருததுக.
(i) சிம்ேவிஷ்ணு - 1. சொளுக்கிய அைசன்
(ii) முதலொம் பஜயசிம்ேன் - 2. �ல்லவ அைசன் 
(iii) முதலொம் ஆதிததன் - 3. கப�ல் தைம்
(iv) ேொேல்லபுைம் – 4. மசொழஅைசன்
(அ) 4, 3, 1, 2   (ஆ) 4, 1, 2, 3
(இ) 2, 1, 4, 3 (ஈ) 4, 3, 2, 1

முடிவுமர
இ க் கு றி ப பி டை க ொலகடைத தில் 

பதன்னிந்தியொவில் ஏற�டை வைர்ச்சி வைஇந்திய 
பதன்னிந்திய ேைபுகள் ஒன்றிரைவதறகு 
உதவியமதொடு ஒரு கலபபிந்தியப �ண்�ொடு 
உருவொவதறகும் வழிவகுததது. இந்தியொவின் 
�ல்மவறு �குதிகளில் ஏற�டை �க்தி இயக்கததின் 
உைர்ச்சிகைேொன பவளிப�ொடு தமிழகததின் �க்தி 
இயக்கததிலிருந்மத பதொைஙகின. இது துரைக் 
கண்ைததின் �ல �குதிகளில் ஒதத இயல்புகளுரைய 
ப�ரும்�ொன்ரேமயொர் ஒருஙகிரையத 
பதொைஙகிவிடைரத சுடடிக்கொடடியது. எம்.ஜி.எஸ். 
நொைொயைன், மகசவன் மவலுதொட ஆகிமயொரின் 
பசொறகளில் �க்திக் மகொட�ொடடின் முக்கியததுவதரதச் 
பசொல்வபதன்்ொல் ‘‘�க்திபயனும் ஒருஙகிரைக்கும் 
சக்தி அைசர்கரையும் பிைொேை குருேொர்கரையும் 
சொதொைை ேக்கரையும் முைண்�ொடில்லொத விதததில் 
ஒருஙகிரைதது சொதிய அரேபர�க் பகொண்ை 
புதிதொக நிறுவப�டை இந்து அைசுகளின் ஆடசிரய 
வலிரேப�டுததியது’’.

     பா்டச் சுருககம்
I.  சாளுககியர், பல்லவர் 
சாளுககியர்
�	வொதொபி சொளுக்கியர், குறிப�ொக இைண்ைொம் 

புலிமகசி, வைக்மக �ர்சரையும் பதறமக 
�ல்லவரையும் அவர்கள் தக்கொைததில் 
ரகப�றறிய �குதிகளில் தஙகள்  அதிகொைதரத  
நிறுவுவதிலிருந்து  தடுததனர்.

�	கரல, கடைைக்கரல ஆகியவறறிறகு 
அவர்களின் �ஙகளிபபிறகு ஐம�ொல், 
வொதொபி, �டைொைக்கல்   ஆகிய  இைஙகளிலுள்ை  
மகொவில்கமை சொடசியொகும்.

பல்லவர்
�	பதொண்ரை ேண்ைலததில் கொஞ்சிபுைதரதத 

தரலநகைொகக் பகொண்டு �ல்லவர்கள் அைரச 
நிறுவினர்.

�	முதலொம் ேமகந்திைவர்ேன், முதலொம் 
நைசிம்ேவர்ேன் ஆகிய �ல்லவ அைசர்கள் வைக்கில் 
மேறபகொண்ை விரிவொக்க நைவடிக்ரககள் 
சொளுக்கியமைொடு நீடிததப ம�ொர்களுக்கு இடடுச் 
பசன்்து.

�	கைறகரைக் மகொவில் கடடுேொனததிறகொகப 
�ல்லவைொடசி நன்கு அறியப�டுகி்து. அதறகு 
ேொேல்லபுைம் சி்ந்த எடுததுக்கொடைொகும்.

II.  எல்நலாரா, அஜந்ொ,  மாமல்லபுரம் 
எல்நலாரா
�	ஆசீவகம், சேைம், ப�ௌததம், பிைொேணியம் 

ஆகிய அரனதது ேதப பிரிவுகரையும் 

பிரிதிநிததுவப�டுததும் சிற�ஙகளுக்கு  
எல்மலொைொ  ப�யர்ப�ற்து.

�	ரகலொசநொதர் குரகயிலுள்ை பதொைர் 
சிற�ஙகள் புைொை இதிகொச நிகழ்ச்சிகரைக் 
பகொண்டுள்ைன.

அஜந்ொ
�	அஜந்தொவில் முப�து குரககள் உள்ைன. ஐந்து 

குரககளில் சுவமைொவியஙகள் உள்ைன. ஜொதகக் 
கரதகளிலுள்ை கொடசிகளும் புததருரைய 
வைலொறறிலிருந்து மதர்ந்பதடுக்கப�டை 
நிகழ்வுகளும் கொடசிப�டுததப�டடுள்ைன.

�	புததர் சிரலரயத தவிை ம�ொதிசததுவரின் 
சிரலகள் கவனதரத ஈர்க்கும் வரகயில்  
ரசததியொக்களிலும் விகொரைகளிலும் இைம் 
ப�றறுள்ைன.

மாமல்லபுரம்
�	�ல்லவர்களின் கடைைக்கரலக்கு ேொேல்லபுைம் 

கைறகரைக் மகொவில் உன்னதேொன 
எடுததுக்கொடைொகும்.

�	ஆகொய கஙரக, அர்சுனன் தவம் ஆகிய 
தனிச்சி்பபு மிக்க சிற�ஙகள் சிற�க்கரலக்குப 
புகழ்மிக்க எடுததுக்கொடடுகைொகும்.

III பகதி இயககம்
�	ஆழ்வொர்கள், நொயன்ேொர்கள் �ொைல்கள் 

தமிழ்நொடடில் �க்தி ேைர�த பதொைஙகி ரவததன.
�	�ல்லவரும் �ொண்டியரும் �க்தி இயக்கதரத 

ஆதரிததனர். �க்தி ஒரு சிததொந்தேொக 
சமுதொயததின் அரனததுப பிரிவினரையும் ேதம் 
என்னும் குரையின் கீழ்  ஒருஙகிரைததது.

�	இக்கொலததில் வைஇந்திய-பதன்இந்திய 
ேைபுகளின் கலபபு ஏற�டைது.

 பயிற்சி
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4.  தமிழகததில் ரவைவதரத �ைவலொக்கியதில் 
ஆழ்வொர்களின் �ஙகு

5.  சொளுக்கியர் ஆடசியில் அைசகுல ேகளிரின் 
முக்கியததுவம்

IV. விரிவான விம்ட ெருக
1.  �ல்லவ அைசர்கள் பவளியிடை நிலக்பகொரை 

ஆரைகளின் முக்கியததுவதரதக் மகொடிடடுக் 
கொடடு.

2.  �ல்லவரின் கப�ல் சொர்ந்த பசயல்�ொடுகரை 
விவொதி.

3.  ேொேல்லபுைம் கைறகரைக் மகொவில்களின் 
கடைைக்கரல மேன்ரேகரை விைக்குக.

தசயல்பாடுகள்
1.  வைக்குப �குதி �க்தி இயக்கதரதயும் பதறகுப 

�குதி �க்தி இயக்கதரதயும் ஒபபிடடு ஆயக.
2.  ஆழ்வொர், நொயன்ேொர் வொழ்க்ரக வைலொறர் 

ஆயவு பசய.

மூலநூல்கள்

1.  R. Champakalakshmi, Religion, Tradition, and 
Ideology: Pre-Colonial South India, Oxford 
University Press, 2011.

2.  Noburu Karashima, A Concise History of South 
India, Oxford University Press, 2014

3.  Burton Stein, History of India, Oxford University 
Press, 2002

4.  K.A. Nilakanta Sastri, A History of South India: 
From Pre-historic Times to Fall of Vijayanagar, 
Oxford India Paperbacks, 1997. 

5.  R. Sathianathier, History of India, Vol. I, 1972 
(Reprint)

3. கொம்ம�ொஜம் என்�து நவீன
(அ) அஸ்லொம் (ஆ) சுேதைொ
(இ) ஆனம் (ஈ) கம்ம�ொடியொ

4.   சேைர்கைொல் நிறுவப�டை ஒரு சேய 
ரேயம்

(அ) சைவைப�லபகொலொ (ஆ) ேதுரை
(இ) கொஞ்சி (ஈ) கழுகுேரல

5.  அைச குடும்�ம் பதொைர்�ொன சைஙகுகரை 
நைததுவதறகொகச் சொளுக்கியைொல் கடைப�டை 
மகொவில்கள் எஙகு உள்ைது?

(அ) ஐம�ொல் (ஆ) வொதொபி
(இ) மேகுடி (ஈ) �டைொைக்கல் 

6.  அயல்நொடடு வணிகர்கள்  என்று 
அறியப�டைனர்.

(அ) �டைைசொமி (ஆ) நொனொமதசி
(இ) விமதசி (ஈ) மதசி

7.  ஆதிசஙகைைொல் எடுததுரைக்கப�டை மகொட�ொடு

(அ) அதரவதம் (ஆ) விசிஷ்ைொதரவதம்
(இ) ரசவசிததொந்தம் (ஈ) மவதொந்தம்

II. குறுகிய விம்ட ெருக
1.  திருபு்ம்பியம் ம�ொரைப �றறி நீ அறிந்தது என்ன?
2. ஐம�ொல் கல்பவடடு குறிததுச் சிறு குறிபபு வரைக.
3.  சொளுக்கியர் கொலததில் கன்னைததில் எழுதப�டை 

இைண்டு முக்கியேொன இலக்கியஙகரைக் 
குறிபபிடுக.

4.  அரனவரையும் உள்ைைக்கிய ேதேொக 
ரவைவதரத ேொறறிய ைொேொனுஜரின் 
�ஙகளிபர�க் குறிபபிடுக.

III. சுருககமான விம்ட ெருக
1. �ல்லவர்களின் நிர்வொகப பிரிவுகள்.
2.  எல்மலொைொவிலுள்ை ரகலொசநொதர் குரகக்மகொவில்
3. புகழ்ப�ற் ரசவ மூவர்கள்

கமலச்தசாறகள்

சி்பபுரிரேச் சின்னம் insignia a badge showing official position
வணிகம் சொர்ந்த mercantile commercial
ஆதைவொைர் protagonist one who champions
கடைைம்/ேொளிரக edifice building
அர்ததம்/ப�ொருள் connotation meaning
ஆழ்ந்து கற் erudite learned/scholarly
பேயயறிவு உள்ைவர்களுக்கொக esoteric meant for the enlightened
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     அறிமுகம்
பதின்மூன்று முதல் பதினாறாம் நூறறாண்டு 

முறபகுதி வரையான காலத்தில் (1200-
1550) இஸலாமிய அைசு (தில்லி சுல்தானியம்) 
நிறுவபபட்டது. இதன் விரைவாக இஸலாமிய 
நிறுவனஙகளும் இஸலாமியப பண்பாடும் 
இந்தியாவில் காலூன்றின. இககாலகட்டத்தின் 
வைலாறரற வவவ்வறு கண்்ணாட்டத்தில் 
வைலாறறாசிரியரகள் விைககியுள்ைனர. தனிபபட்ட 
சுல்தான்களின் சாதரனகரையும் ்தால்விகரையும் 
மடடும் அடிபபர்டயாகக வகாண்டு சுல்தானிய 
ஆடசிரய மதிபபிடுவது வழககம். தனிநபரை 
முன்ரவத்து வழககமாக எழுதபபடும் வைலாறரற 
ஏறக மறுககிற வைலாறறாசிரியரகை, சுல்தானிய 
ஆடசி வபாருைாதாைம், பண்பாடடு வைரச்சிககு 
பஙகளித்துள்ைது என்றும், இதன் மூலம் இந்தியாவில் 
ஒரு பன்முகப பண்பாடு ்தான்றுவதறகு 
வழிவகுத்தது என்றும் கூறுகின்றனர. வரகக 
உறவுகளின் அடிபபர்டயில் வைலாறரறக கணிககும் 
வைலாறறாசிரியரகளின் பாரரவயில் மத்திய கால 
அைசுகள், ஆளும் வரககத்தின் பிைதிநிதியாக்வ 
வசயல்பட்டன; என்வ, முகலாயர ஆடசிகளு்டன் 
ஒபபிடுரகயில் சுல்தானிய ஆடசியில் அரமபபு 
ரீதியான முன்்னறறம் மிகக குரறவு என்று 
கருதுகின்றனர. இவவாறாக, சுல்தானிய ஆடசியின் 
இயல்ரப முடிவு வசயவதில் அறிஞரகளிர்ட்ய 
இன்னமும் கருத்வதாறறுரம இல்ரல.

இபபா்டம் இரு ்நாககஙகரைக 
வகாண்டுள்ைது: (அ) சுல்தானிய ஆடசிக கால 

அைசரகள், நிகழ்வுகள், கருத்துகள், மககளின் நிரல 
குறித்த ஒரு வழககமான கறறரல மாணவரகளுககு 
அறிமுகம் வசயவது. (ஆ) மாணவரகள் அதன் சரி, 
தவறுகரை சீரதூககிப பாரத்து, புதிய வினாககரை 
எழுபபுகிற விதத்தில் பா்டத்தின் உள்ை்டககத்ரத 
அரமத்தல்.
அரபியரின் வருகக: பின்்னணி

இந்தியாவுககும் அைபியாவுககும் இர்ட்ய 
வணிகத் வதா்டரபுகள் ஏறப்ட புவியியல் ரீதியான  
அரமவி்டம் உதவியது. இஸலாம் ்தான்றுவதறகு 
முன்்ப, க்டல்வழி வணிகத்தில் அைபியர 
ஈடுபடடிருந்தனர. இந்தியாவின் கிழககு, ்மறகுக 
க்டறகரைகளு்டன் க்டல்வழி வணிகத் வதா்டரபுகள் 
வகாண்டிருந்தனர. இவரகள் வதன்னிந்தியாவின் 
்மறகு (மலபார), கிழககுக (்காைமண்்டல்/
்சாழமண்்டல) க்டறகரைகளில் குடி்யறினர. 
மலபார வபண்கரைத் திருமணம் வசயதுவகாண்டு 
அங்க்ய குடியமரந்த அைபியர, “மாபபிள்ரை” 
என்று அரழககபபட்டனர. வபா.ஆ. 712இல் 
்மறவகாள்ைபபட்ட அைபியப பர்டவயடுபபும் அரதத் 
வதா்டரந்து ந்டந்த கஜினி, ்காரி மன்னரகளின் 
பர்டவயடுபபுகளும் இஙகிருந்து வகாள்ரையடித்துச் 
வசன்ற வசல்வத்ரதக வகாண்டு மத்திய 
ஆசியாவில் அவரகள் ஆடசிரய வலுபபடுத்தும் 
்நாககம் வகாண்்டதாக இருந்தன. இதனு்டன், 
கஜினி மாமுதுவும், முகமது ்காரியும் நிகழ்த்திய 
திடீரத் தாககுதல்கள், ஆககிைமிபபாைரகள், 
ஆககிைமிபபுககுள்ைானவரகள் என்ற உறரவ 
ஏறபடுத்தின. குைசன் நாடடு (கிழககு ஈைான்) ஷா, 
பின்னர வசஙகிஸ கான் ஆகி்யார ஆஃபகானிஸதான் 

அரபியர், துருக்கியரின் வருகக
10
கற்றல் ந�ோக்கஙகள்

�	அைபியரின் சிந்துப பர்டவயடுபபு வவறறி வபறறரதத் வதா்டரந்து நிகழ்ந்த கஜினி 
மாமுது, ்காரி முகமது ஆகி்யாைது இைாணுவத் தாககுதலின் விரைவுகரைக கறபது.

�	வவவ்வறு வம்சாவளி அைசுகைால் நிறுவபபடடு, நிரலபபடுத்தபபட்ட தில்லி சுல்தானியத்தின் 
(சுல்தான் ஆடசியின்) தன்ரமரய அறிவது.

�	சுல்தானிய காலத்துச் சமூகப வபாருைாதாை நிரலரமகரை அறிவது.
�	இந்தியாவில் இலககியம், கரல, இரச, கட்ட்டககரல முதலான துரறகளில் நிகழ்ந்த பண்பாடடு 

பரிமாறறத்தில் இஸலாமிய தாககத்ரதப புரிந்துவகாள்வது.

அலகு
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மீது பர்டவயடுத்ததும், வ்ட இந்திய சுல்தான் ஆடசிககு 
ஆஃபகானிஸதானு்டனிருந்த உறவுகரைத் 
துண்டித்தன. மங்காலியப பர்டவயடுபபுகள், 
்காரி சுல்தானிய ஆடசிரயயும் கஜினிரயயும் 
அழித்து உச், மறறும் முல்தானின் அைசர சுல்தான் 
நசுருதீன் குபாச்சாவின் (1206-28) கருவூலத்ரதக 
காலியாககின. இவவாறாக, வ்ட இந்தியாவில் தமது 
வசல்வாகரக விரிவுபடுத்துகிற நல்வாயபபு சுல்தான் 
இல்துமிஷுககு இருந்தது. இது, தில்லிரயத் 
தரலநகைாகக வகாண்டு இந்திய மாகாணஙகரை 
இஸலாமிய ஆடசியாைரகள் ஏறத்தாழ நான்கு 
நூறறாண்டுகள் ஆள்வதறகு வழிவகுத்தது.

இககாலகட்டத்ரத இஸலாமிய ஆடசிக 
காலம் என்று விவரிபபது வழககம். இருபபினும் 
மத்திய இந்தியாரவ ஆடசி வசயத இவரகள், 
பல்்வறு பிை்தசஙகரையும் இனஙகரையும் 
்சரந்தவரகைாவர; அைபியரும், துருககியரும், 
பாைசீகத்தவரும், மத்திய ஆசியரும் இைாணுவத்திலும் 
நிரவாகத்திலும் பஙகு வகாண்டிருந்தனர. 
இல்துமிஷ் ஓர இல்பாரி  துருககியர (Ilbari Turk) 
என்ப்தாடு அவைது இைாணுவ அடிரமகள் 
பலரும் புககாைா, சாமரகண்ட, பாகதாத் ஆகிய 
இ்டஙகரைச் ்சரந்த வணிகரகைால் தில்லிககு 
அரழத்துவைபபடடு அடிரமகைாக விறகபபட்்டார 
துருககிய, மங்காலிய வழி வந்தவரகைாவர. 
பிற இனஙகரைச் ்சரந்த அடிரமகளும் 
(குறிபபாக, மத்திய இந்தியாவின் மிஹிரிலிருந்து 
சிரறபபிடிககபபட்ட ஹிந்து கான்) இருந்தனர 
என்றாலும், இல்துமிஷ் அவரகள் அரனவருககும் 
துருககியப வபயரகரை்ய சூடடினார.

இககாலகட்ட (1206-1526) 
தில்லி சுல்தானியம் ஒ்ை மைரபச் ்சரந்த 
ஆடசியாைரகைால் ஆைபப்டவில்ரல. அதன் 
ஆடசியாைரகள் ஐந்து வவவ்வறு வம்சஙகரைச் 
்சரந்தவரகள் அ) அடிரம வம்சம் (1206-1290), 
ஆ) கில்ஜி வம்சம் (1290-1320), இ) துகைக வம்சம் 
(1320-1414), ஈ) ரசயது வம்சம் (1414-1451), உ) 
்லாடி வம்சம் (1451-1526).
டெல்லி சுல்்ோனியர்ககைப் பறறி அறிய உ்வும் 
சோன்றுகள்
�	அல்-வபருனி: தாரிக-அல்-ஹிந்த் (அைபு 

வமாழியில் எழுதபபட்ட இந்திய தத்துவஞானமும் 
மதமும்)

�	மின்்ஹஜ் உஸ சிைாஜ்: தபகத்-இ-நசிரி (1260) 
(அைபு வமாழியில் எழுதபபட்ட உலக இஸலாமிய 
வைலாறு)

�	ஜியாவுத்தின் பாைனி: தாரிக-இ-வப்ைாஸ 
ஷாஹி (1357) வப்ைாஸ துகைக வரையிலான 
தில்லி சுல்தான்கள் வைலாறு

�	அமிர குஸரு: மிஃபதா உல் ஃபுதூ (ஜலாலுதீன் 
கில்ஜியின் வவறறிகள்); கரஜன்; உல் ஃபுதூ 
(அலாவுதீன் கில்ஜியின் வவறறிகள் – பாைசீக 
வமாழியில்)

�	துகைக நாமா (பாைசீக வமாழியில் துகைக வம்ச 
வைலாறு)

�	சம்ஸ-இ-சிைாஜ் அஃபிஃப: தாரிக இ ஃவப்ைாஜ் 
ஷாஹி (தில்லி சுல்தானியம் பறறிப பாைசீக 
வமாழியிலுள்ை பாைனியின் குறிபபுகரை 
ஒடடியது)

�	குலாம் யாஹயா பின் அஹமத்: தாரிக-
இ-முபாைக ஷாஹி (ரசயது ஆடசியாைர 
முபாைக ஷாவின் ஆடசியில் பாைசீக வமாழியில் 
எழுதபபட்டது)

�	ஃவபரிஷ்்டா: இந்தியாவில் இஸலாமிய 
ஆடசியின் வைலாறு (பாைசீக வமாழி)

பாைசீக வைலாறறு ஆவணஙகள், தில்லி 
சுல்தானியம் குறித்து மிரகபபடுத்திக 
கூறுகின்றன. குறிபபிட்ட சுல்தானின் ஆடசியில் 
நிகழ்ந்த சம்பவஙகள் குறித்த அவறறின் 
கருத்துகள் எந்த விமரசனமும் இன்றி நவீன 
கல்விபபுலத்தினுள் ் சரககபபடடுள்ைன - சுனில் 
குமார, Emergence of Delhi Sultanate

10.1   சிந்து மீது அரபுப் பகெடயடுப்பு
ஈைாககின் அைபு ஆளுநர ்ஹஜஜ்-பின்-யூசுஃப, 

க்டறவகாள்ரையருககு எதிைான ந்டவடிகரக 
என்ற காைணம் காடடி, சிந்து அைசர தாகிரை 
எதிரத்து, தரை வழி, க்டல் வழி என இரு தனித்தனி 
பர்டப பிரிவுகரை அனுபபினார. ஆனால் 
இைண்டு பர்டபபிரிவுகளும் ்தாறறன;அவறறின் 
தைபதிகளும் வகால்லபபட்டனர. பிறகு ்ஹஜஜ், 
கலிபாவின் அனுமதியு்டன் 6000 வலுவான 
குதிரைப பர்ட, ்பாரத் தைவா்டஙகரைச் 
சுமந்துவந்த ஒரு வபரிய ஒட்டகப பர்ட ஆகியரவ 
அ்டஙகிய ஒரு முழுரமயான இைாணுவத்ரதப 17 
வயது நிைம்பிய தனது மருமகன் முகமது-பின்-
காசிம் தரலரமயில் அனுபபினார.
முகமது-பின்-கோசிம்

காசிமின் பர்ட, பிைாமணாபாத் வந்து 
்சரந்த ்நைத்தில் சிந்துப பகுதியில் தாகிர ஆடசி 
வசயதுவகாண்டிருந்தார. பிைாமணரகள் அதிகம் 
வாழ்ந்த இபபகுதிரய தாகிரின் முன்்னாரகள் 
வபௌத்த அைச வம்சத்தி்டமிருந்து ரகபபறறி ஆடசி 
ந்டத்திவந்தனர. ைாணுவம் உள்ளிட்ட நிரவாகப 
பதவிகளில் பிைாமணரக்ை இருந்தனர. இதனால் 
அந்நகைம் பிைாமணாபாத் எனபபட்டது. அைசர தாகிர 
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அவைது முதன்ரம அரமச்சர ஆகி்யாருககிர்ட்ய 
அப்பாது கருத்து ்மாதல் ஏறபடடிருந்தது. முகமது 
காசிம் பர்டவயடுத்த்பாது, முதன்ரம அரமச்சர 
அவருககுத் து்ைாகம் இரழத்ததால் தாகிருர்டய 
பர்டயின் ஒரு பகுதி விலகிகவகாண்்டது. மககளும் 
மன்னர மீது அதிருபதி அர்டந்திருந்த சூழலில், 
முகமது-பின்-காசிம், பிைாமணாபாத்ரத எளிதில் 
ரகபபறறினார. தாகிரை விைடடிச் வசன்ற காசிம் 
்ைாஹரியில் நிகழ்ந்த ஒரு ்மாதலில் அவரைக 
வகான்றார. அதன் பிறகு காசிமின் பர்ட, சிந்துவின் 
்தபல் துரறமுக நகைத்ரத அழித்து மூன்று 
நாள்கள் வகாள்ரையடித்தது. சிந்து மககரைச் 
சைணர்டயுமாறு காசிம் ் கடடுகவகாண்்டார; அவரகள் 
தத்தமது  மதத்ரதப பின்பறறுவதறகு முழுப பாதுகாபபு 
தருவதாகவும் வாககளித்தார. தான் வகாள்ரை 
அடித்ததில் வழககமான ஐந்தில் ஒரு பஙரகக 
கலிபாவுககு அனுபபிரவத்த காசிம், எஞ்சியரதத் 
தனது பர்டவீைரகளுககுப பிரித்துக வகாடுத்தார.

அ்ைபியரின் சிந்து பர்டவயடுபபானது ஒரு 
"விரைவுகைறற வவறறியாக்வ" குறிபபி்டபபடுகிறது. 
ஏவனனில் இது நாடடின் எல்ரலபபகுதிரய 
மடடு்ம வதாட்ட்தாடு காசிமின் பர்டவயடுபபிறகுப 
பின்னர ஏறத்தாழ மூன்று நூறறாண்டுகள் பல்்வறு 
முறறுரககள் இன்றி அரமதியாக இருந்தது.
கஜினி மோமுது

இதனிர்ட்ய, மத்திய ஆசியாவிலிருந்த 
அைபியப ்பைைசு உர்டந்து, அதன் பல 
மாகாணஙகள், தஙகரைச் சுதந்திை அைசுகைாக 
அறிவித்துக வகாண்்டன. இவறறில் ஒன்றுதான் 
சாமானித் (Shamanid) ்பைைசு. பிறகு இதுவும் 
உர்டந்து, பல சுதந்திை அைசுகள் ்தான்றின. 
சாமானித் ்பைைசில் குைசன் ஆளுநைாக இருந்த 
துருககிய அடிரம அல்படிஜின், 963இல் கிழககு 
ஆபகானிஸதானிலிருந்த கஜினி நகரைக ரகபபறறி, 
ஒரு சுதந்திை அைரச நிறுவினார. பிறகு விரைவி்ல்ய 
அல்படிஜின் இறந்து்பானார. வதா்டரந்து அவைது 
வாரிசாக வந்த மூவரின் ்தால்வியால், உயரகுடிகள் 
சபுகதஜின்னுககு முடிசூடடினர.

இந்தியாவில் இஸலாமிய அைரச வதறகு 
்நாககி விரிவுபடுத்தும் ந்டவடிகரககரை 
சபுகதஜின் வதா்டஙகிரவத்தார. ஆபகானிஸதான் 
ஷாஹி அைசர வஜயபாலரைத் ்தாறகடித்து, 

அம்மாகாணத்தில் தனது மூத்த மகன் மாமுரத 
ஆடசிப வபாறுபபில் அமரத்தினார. 997இல் 
சபுகதஜின் இறந்த்பாது, கஜினி மாமுது குைசனில் 
இருந்தார. இதனால், சபுகதஜினின் இரைய மகன் 
இஸமாயில் வாரிசாக அறிவிககபபட்டார. பிறகு, 
தனது ச்காதைன் இஸமாயிரலத் ்தாறகடித்து 
இருபத்்தழு வயது கஜினி மாமுது ஆடசியில் 
அமரந்தார. கஜினி மாமுது ஆடசிப வபாறுபபு ஏறறரத, 
ஒரு பதவி்யறபு அஙகிரய அளித்தும் யாமினி-
உத்-தவுலா (’் பைைசின் வலது ரக’) என்ற பட்டத்ரத 
வழஙகியும் கலிபா அவரை அஙகீகரித்தார.
கஜினி மோமுதின் ்ோக்கு்ல்கள்

32 ஆண்டுகள் ஆடசி புரிந்த கஜினி மாமுது, 
பதி்னழு முரற இந்தியா மீது தாககுதல்கரை 
ந்டத்தினார. வசல்வக கைஞ்சியமாக இருந்த இந்துக 
்காவில்களில் வகாள்ரை அடிபப்த முதன்ரம 
்நாககம். இருபபினும் ்காவில்கரை இடிபபது, 
சிரலகரைத் தகரபபது ஆகிய ந்டவடிகரககளும் 
ந்டந்தன. இரத கஜினி மாமுதுவின் பர்டவீைரகள், 
தஙகைது க்டவுளின் வவல்லபப்ட முடியாத ஆறறலின் 
விரைவாகக கண்்டனர. ‘பிற மதத்தினரை’ வவடடிக 
வகால்வதிலும், அவரகைது வழிபாடடுத் தலஙகரை 
அழிபபதிலும் கஜினி மாமுதுவின் பர்டயினரின் 
மதபபறறு வவளிபபட்டது. எனினும் மககரை 
இஸலாமிய மதத்துககு மாறறுவதறகு அவரகள் எந்த 
முயறசியும் வசயயவில்ரல. தஙகைது உயிரையும் 
உர்டரமகரையும் காத்துகவகாள்வதறகாக 
இஸலாமியைாக மாறியவரகள்கூ்ட கஜினி 
மாமுதுவின் பர்டவயடுபபு முடிவுககு வந்ததும் 
தஙகளின் மதத்துக்க திரும்பினர.

ஷாஹி அைசன் அனந்தபாலரைத் 
்தாறகடித்த கஜினி மாமுது, பிறகு பஞ்சாரபக 
க்டந்து கஙரகச் சமவவளிககுள் வநடுந்வதாரலவு 
உள்்ை வந்தார; கன்்னாசி வசன்றர்டவதறகு 
முன்னர மதுைாரவச் சூரறயாடினார. வதா்டரந்து 
கஜினி மாமுது, 1025இல் குஜைாத் க்டறகரையிலுள்ை 
்காவில் நகைமான ்சாமநாதபுைத்தின்  மீது 
பர்டவயடுத்துக வகாள்ரையடித்தார. ்சாமநாதபுைக 
்காவில் வகாள்ரை பறறிய ஆஙகி்லய காலனிய, 
மறறும் இந்திய ் தசியவாதிகளின் வைலாறறியல்கள் 
மாமுதுரவக வகாடும் பர்டவயடுபபாைைாக 
சித்தரிககின்றன. கஜினியின் இகவகாள்ரைகரை, 
மத ஆதிககம் சாரந்தரவ என்று கூறுவரதவி்ட 
வபரிதும் அைசியல், வபாருைாதாைத் தன்ரம 
வகாண்்டரவ என்ப்த வபாருந்தும் எனப பல 
வைலாறறாசிரியரகள் கூறுகின்றனர. மத்திய கால 
இந்தியாவில் வழிபாடடி்டஙகரைச் சூரறயாடுவதும் 
க்டவுள் திருவுருவஙகரை அழிபபதும் ்பைைசின் 
ஏக்பாக அதிகாைத்தின் வவளிபபாடுகைாக்வ 
கருதபபட்டன. கஜினி மாமுதின் ைாணுவத் 

அைபியரும் இைானியரும் இந்தியாரவ ’ஹிந்த்’ 
என்றும், இந்தியரகரை ’ஹிந்துககள்’ என்றும் 
குறிபபிட்டனர. இருபபினும் இந்தியாவில் 
இஸலாமிய சமுதாயம் ்தான்றிய பிறகு 
‘ஹிந்து’ எனும் வபயர இஸலாமியர அல்லாத 
இந்தியரகரைக குறிபபதாயிறறு.
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தாககுதல்களும் அவைது வசயல்களும் 
அபபடிபபட்டரவ்ய. ்மலும், கஜினி மாமுது 
வகாள்ரை அடித்தது, அவைது வபரும் பர்டரயப 
பைாமரிககிற வசலரவ ஈடுவசயயும் ்தரவயினால் 
ஏறபட்டது. துருககியப பர்ட என்பது நிைந்தைமான, 
வதாழில்்நரத்திப வபறற பர்டயாகும். அது 
வதரிந்வதடுத்து தகுதி உயரத்தபபட்ட வில்லாளிகள் 
பிரிரவ ரமயமாகக வகாண்டு கட்டபபட்டது; 
இவரகள் அரனவரும் விரலககு வாஙகபபட்ட 
அடிரமகைாவர; இவரகளுககுப பயிறசியளித்து 
ஆயுதஙகள் வகாடுககபபட்டன. இந்தியாவின் இந்து 
அைசாடசிகளிலிருந்தும் ஈைானின் இஸலாமிய 
அைசாடசிகளிலிருந்தும் அடிககபபட்டப ்பாரக 
வகாள்ரையிலிருந்து இவரகளுககு ஊதியம் 
அளிககபபட்டது.

இந்தப ்பாரக வகாள்ரைகளில் 
ரகபபறறபபட்ட வசல்வம் குறித்துப பாைசீகக 
குறிபபுகள் மிரகபபடுத்திக கூறுகின்றன. 
எடுத்துககாட்டாக, 1029இல் ்ைய என்ற ஈைானிய 
நகைத்ரதச் சூரறயாடியதில் கஜினி மாமுதுவுககு 
500,000 தினாரகள் மதிபபுள்ை ஆபைணஙகள், 
நாணயஙகைாக 260,000 தினாரகள், 30,000 
தினாரகள் மதிபபுர்டய தஙக, வவள்ளிப 
பாத்திைஙகள் கிர்டத்ததாகக கூறபபடுகிறது. 
இது ்பால்வ, ்சாமநாதபுைத்ரதச் (1025) 
சூரறயாடியதில், 2 ்காடி தினார மதிபபுர்டய 
வகாள்ரைப வபாருள்கள் கஜினி மாமுதுவுககுக 
கிர்டத்ததாக நம்பபபடுகிறது. வைலாறறறிஞர 
்ைாமிலா தாபபர, “் சாமநாதபுைப பர்டவயடுபபு 
குறித்த தகவல்கள் 13ஆம் நூறறாண்டிலிருந்து 
அைபு மைபுவழிப பதிவுகளில் காணபபடுகின்றன. 
ஆனால், இதன் சமகால சமண மதச் சான்றுகள் 
இதரன உறுதிபபடுத்தவில்ரல” என்கிறார. 
“இத்தரகய திடீர இைாணுவத் தாககுதல்களும் 
வகாள்ரையடிபபுகளும் வபாருைாதாை மறறும் 
மத உருவ எதிரபபுத் தன்ரம வகாண்்ட்த 
தவிை வகுபபுவாதத் தன்ரம வகாண்்டதல்ல. 
சமகாலப ்பாரமுரறயிலிருந்து பிரிகக முடியாத 
அழிவுகரையும் மத்திய கால அைசரகளின் 
வழககமான வகாள்ரையிடும் தன்ரமரயயு்ம 
அரவ வவளிபபடுத்துகின்றன” என்கிறார.

கஜினி மாமுது இறந்த பிறகு கஜினி 
வம்சத்தில் உறவினரகளிர்ட்ய அைச வாரிசுரிரம 
வதா்டரபாக முடிவறற ்மாதல்கள் நிகழ்ந்தன. 
இருபபினும், 42 ஆண்டுகளுககும் ்மலாக ஆடசி 
புரிந்த சுல்தான் இபைாஹிம், 17 ஆண்டுகள் ஆடசி புரிந்த 
அவைது மகன் மசூத் ்பான்ற சில விதிவிலககுகளும் 
இருந்தனர. வ்டக்க ்காரிகளி்டமிருந்தும் ்மற்க 
வசலிஜுக துருககியரி்டமிருந்தும் கஜினி வம்ச 
ஆடசிககு நிைந்தை அபாயம் இருந்து வந்தது. இது 
அைசாடசிககுப ்பைழிரவ ஏறபடுத்தியது. இதனால், 
கஜினி வம்சத்தின் பிறகால ஆடசியாைரகள் லாகூர 
பகுதியில் மடடு்ம அதிகாைம் வசலுத்த முடிந்தது; 
இதுவும்கூ்ட முபபது ஆண்டுக்ை நீடித்தது. 1186இல் 
்காரி அைசர வமாயசுதீன் முகமது என்கிற ்காரி 
முகமது, பஞ்சாப மீது பர்டவயடுத்து லாகூரைக 
ரகபபறறினார. கஜினி வம்சத்தின் கர்டசி 
அைசர குைவ ஷா, 1192இல் ரகது வசயயபபடடுக 
வகால்லபபட்டார. அவைது மைணத்து்டன் கஜினி அைசு 
முடிவுககு வந்தது.

கணிதவியலாைரும் தத்துவஞானியும் 
வானியலாைரும் வைலாறறு ஆசிரியருமான 
அல்-வபருனி, கஜினி மாமுதுவு்டன் இந்தியா 
வந்தார. கிதாப-உல்-ஹிந்த் என்ற தனது 
நூரல இயறறுவதறகு முன்பு அவர சமஸகிருதம் 
கறறுகவகாண்்டார; இந்து மத நூல்கரையும் 
தத்துவ நூல்கரையும் கறறார. யூகளிடின் 
கி்ைகக நூரலககூ்ட அவர சமஸகிருதத்தில் 
வமாழிவபயரத்தார. ஆரியபட்டரின் முககிய 
நூலான ஆரயபடடியம் (புவி, அதன் அச்சில் 
சுழல்வது இைவு பகரல ஏறபடுத்துகிறது ் பான்ற 
வசயதிகரை உள்ை்டககிய நூல்) என்பரத அவர 
்மரல நாடுகளுககுத் வதரியபபடுத்தினார. 
இந்தியாவுககும் பிற உலக நாடுகளுககும் 
இர்ட்ய ஒரு பாலமாக இருந்தார.

நகோரி முகமது
க ஜி னி யி ன் 

ப ர ்ட வ ய டு ப பு க ள் 
வ க ா ள் ர ை ய டி க கு ம் 
்நாககம் வகாண்்டரவ. 
இதரன விரிவுபடுத்திக 
வகாள்ரையடித்த  வசல்வமும், 
திரறயும் வதா்டரந்து 
சீைாக வந்து்சரவரத 
உறுதி வசயதுவகாள்ை 
பர்டயைண் நகைஙகரை 
்காரிகள் அரமத்தனர. 
்காரி முகமது, தாம் ரகபபறறிய நிலபபகுதிகளில் 

நகோரி முகமது
 (�வீ்னச் சித்ரிப்பு)

நசோம�ோ்ர் நகோவில்
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முதலீடு வசயதார. 1180களிலும் 1190களிலும் நவீன 
பஞ்சாப, சிந்து, ்ஹரியானா மாகாணஙகளில் அவர 
காவல் அைண்கரை அரமத்தார. விரைவி்ல்ய 
இந்தப பர்ட ரமயஙகளில், ைாணுவத்தில் ்சை 
வாயபபுகரைத் ்தடிகவகாண்டிருந்த கூலிபபர்ட 
வீைரகள் குடி்யறினர. இபபர்டவீைரகள், சுல்தானிய 
அைசின் வருவாய, பர்ட விவகாைஙகரை 
ஒழுஙகரமககப பணியமரத்தபபட்டனர. வ்ட 
இந்தியாவில் 1190இலிருந்து சுல்தானின் 
பர்டத் தைபதிகள், அடிரமகளிலிருந்து வதரிவு 
வசயயபபட்டனர. ்பார முரறயிலும் நிரவாகத்திலும் 
சிறபபுப பயிறசி வபறற இந்த அடிரமகள், நிலத்்தாடும் 
விவசாய உரழப்பாடும் வீடடு ்வரலக்ைாடும் 
வதா்டரபுர்டய அடிரமகளிலிருந்து மாறுபட்டவரகள். 
வதா்டககத்தில், உச், லாகூர, முல்தான் ஆகியன 
குறிபபி்டத்தகக அதிகாை ரமயஙகைாகக 
கருதபபட்டன. 1175இல் முல்தான் மீது பர்டவயடுத்த 
்காரி முகமது, அரத அதன் இஸமாயிலி வம்ச 
ஆடசியாைரி்டமிருந்து ரகபபறறினார. வதா்டரந்து 
உச் ்காடர்டயும் தாககுதல் இன்றி்ய பணிந்தது. 
எனினும், குஜைாத்தின் சாளுககியர அபு மரலயில் 
்காரி முகமதுவுககு ஒரு பயஙகைத் ்தால்விரயக 
வகாடுத்தனர (1179). இந்தத் ்தால்விககுப பிறகு 
்காரி முகமது, தமது பர்டவயடுபபின் ்பாகரக 
மாறறிகவகாண்டு சிந்துவிலும் பஞ்சாபிலும் தமது 
நிரலரய உறுதிபபடுத்திக வகாண்்டார.
பிருதவிரோஜ் டசௌகோன்

அஜ்மீர வசௌகான்களின் இைாணுவ 
முககியத்துவத்துவம் வாயந்த தபரஹிந்தா 
(படடிண்்டா) ்காடர்டரய முகமது ்காரி 
தாககினார. அஜ்மீர அைசர பிருத்விைாஜ் வசௌகான், 
தபரஹிந்தாவுககு அணிவகுத்துச் வசன்று 1191இல் 
முதலாவது தவையன் ்பாரை நிகழ்த்தினார. இந்தப 
்பாரில் ஒரு முழுரமயான வவறறிரய பிருத்விைாஜ் 
வபறறார. எனினும் இரத ஓர எல்ரலபபுறச் 
சண்ர்டயாக மடடு்ம கருதியதால் அங்க தனது 
நிரலரய உறுதிபபடுத்திக வகாள்ைவில்ரல. 
்மலும், ்காரிகள் அவவப்பாது தாககுதல்கள் 
ந்டத்துவாரகள் என்றும் அவர எதிரபபாரககவில்ரல. 
தவையன் ்பாரில் முகமது 
்காரி காயமர்டந்தார; 
ஒரு குதிரை வீைன் அவரை 
பாதுகாபபான இ்டத்திறகுக 
வ க ா ண் டு வ ச ன் ற ா ர . 
பிருத்விைாஜ் வசௌகான் 
நிரனத்ததறகு மாறாக, 
அடுத்த ஆண்டில் (1192) 
முகமது ்காரி அஜ்மீர மீது 
மீண்டும் பர்டவயடுத்தார. 
்காரியின் ஆறறரலப 

பிருதவிரோஜ் டசௌகோன் 
(�வீ்னச் சித்ரிப்பு)

பிருத்விைாஜ் குரறத்து மதிபபிட்டார. ் காரிககு எதிைாக 
ஒரு சிறிய பர்டக குழுவுககுத் தரலரம்யறறுச் 
வசன்றார. இந்த இைண்்டாவது தவையன் ்பாரில், 
பிருத்விைாஜ் ்தால்வி அர்டந்தார; இறுதியில் 
சிரறப பிடிககபபட்டார. இந்திய வைலாறறின் 
திருபபுமுரனகளுள் ஒன்றாக இந்தப ்பார 
அரமந்தது. ்பாரில் வவறறி வபறற ்காரி, மீண்டும் 
அஜ்மீரின் ஆடசிரய பிருத்விைாஜி்ட்ம ஒபபர்டத்தார. 
பின்னர, இைாஜது்ைாகக குறறம் சாடடி, அவரைக 
வகான்றார; தனது நம்பிகரகககுரிய தைபதியான 
குத்புதீன் ஐபகரக இந்தியப பகுதிககான தனது 
துரண ஆடசியாைைாக நியமித்தார.
கன்ந்னோசி அரசர் டெயசந்திரர்

கன்்னாசி அைசர வஜயசந்திைரை எதிரத்துப 
்பாரபுரிய மீண்டும் விரைவி்ல்ய முகமது ்காரி 
இந்தியா வந்தார. ்காரிரய எதிரத்த ்பாரில் 
ைாஜபுத்திைத் தரலவரகள் யாரும் வஜயச்சந்திைரன 
ஆதரிககவில்ரல. அவரகள் பிருதிவிைாஜ் பககம் 
நின்றனர. வஜயச்சந்திைன் மகள் சம்யுகதாரவப 
பிருதிவிைாஜ் க்டத்திச் வசன்றரதவயாடடி 
இருவருககுமிர்ட்ய பரக இருந்தது. இதனால் 
தனிரமபபடடு நின்ற வஜயசந்திைாரவ எளிதாக 
வவன்ற முகமது ்காரி, ஏைாைமான வகாள்ரைச் 
வசல்வத்து்டன் திரும்பினார. திரும்பும் வழியில், சிந்து 
நதிக கரையில் தஙகியிருந்த்பாது, அர்டயாைம் 
வதரியாதவரகைால் வகால்லபபட்டார.
ரோெபுததிர அரசுகள்

பத்தாம் நூறறாண்டின் வதா்டககத்தில் 
ைாஜபுத்திை அைசான கூரஜை பிைதிகார மறறும் 
ைாஷ்டிைகூ்டர ஆகிய வலுவான இைண்டு அைசுகள் 
தஙகளின் அதிகாைத்ரத இழந்தன. ்்டாமர 
(தில்லி), வசௌகான் (ைாஜஸதான்), ்சாலஙகி 
(குஜைாத்), பைமர (மால்வா), க்டவாலா (கன்்னாசி), 
சந்்தலர (பந்்தல்கண்ட) ஆகியரவ வ்ட 
இந்தியாவின் முககியமான அைச வம்சஙகள் ஆகும். 
முதன்ரமயான இரு வசௌகான் அைசரகைான 
விகைகைாஜ், பிருத்விைாஜ், பைமர வம்சத்தின் ்பாஜர, 
க்டவாலா அைசன் வஜயசந்திைா, சந்்தலைான 
ய்சாவரமன், கீரத்தி வரமன் ஆகிய அரனவரும் 
வலுவாக இருந்தனர.

ைாஜபுத்திைரகள் ்பாரப பாைம்பரியம் 
வகாண்்டவரகள். துருககியரும் ைாஜபுத்திைரும் ஒ்ை 
மாதிரியான ஆயுதஙகரை்ய பயன்படுத்தினர. 
எனினும், பர்ட ஒழுஙகிலும் பயிறசியிலும் 
ைாஜபுத்திைரகள் கவனமின்றியிருந்தனர. அ்த 
்நைத்தில் நிரலரமகளுககுத் தககவாறு உத்திகள் 
வகுபபதில் துருககியர வல்லவரகைாயிருந்தனர. 
துருககிய குதிரைப பர்ட, இந்திய குதிரைப 
பர்டரய வி்ட ்மம்பட்டதாயிருந்தது. ைாஜபுத்திைப 
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பர்ட யாரனகரை ரமயபபடுத்தி இருந்தது. 
யாரனகளு்டன் ஒபபிடுகிற்பாது குதிரைகள் 
பன்ம்டஙகு ்வகம் வகாண்்டரவ. இது, ்பாரில் 
துருககியரகளுககுச் சாதகமாக அரமந்தது. என்வ, 
அவரகள் பரகவரை எளிதில் வவன்றனர.
தில்லி சுல்்ோனியததின் ந்ோற்றம்

 10.2   அடிகம வம்சம்
முகமது ்காரி இறந்த பிறகு அதிகாைத்துககு 

மூவர ்பாடடியிட்டனர. ஒருவர குத்புதீன் ஐபக. 
இவர, தில்லியில் அரியரண ஏறினார; ஆனால் 
அவைது மாமனார இல்திஸ, ஆடசிககு ஓர 
அச்சுறுத்தலாக்வ இருந்தார. இந்த வம்சத்தின் 
மூன்று முககியமான ஆடசியாைரகள்: குத்புதீன் 
ஐபக, இல்துமிஷ், பால்பன்.

அடிரம வம்சத்ரத மம்லக வம்சம் என்றும் 
கூறுவர. மம்லக என்பதறகு உர்டரம என்று 
வபாருைாகும். இது, ‘ஓர அடிரம’ என்பதறகான 
அைபுத் தகுதிப வபயருமாகும்.

குதபுதீன் ஐபக் (1206-1210)
குத்புதீன் ஐபக, சிறுவனாக இருந்த 

்பா்த கஜினியில் ஓர அடிரமயாக சுல்தான் 
முகமது ்காரிககு விறகபபட்டார. அவைது 
திறரமரயயும் விசுவாசத்ரதயும் கண்்ட 
முகமது ்காரி, இந்தியாவில் தான் வவறறிவபறற 
ஒரு மாகாணத்திறகு வபாறுபபு ஆளுநைாக 
அவரை நியமித்தார. பீகாரையும் வஙகத்ரதயும் 
ரகபபறறுவதறகு ஆபகானிஸதானிலிருந்து வந்த 
முகமது-பின்-பகதியார கில்ஜி என்ற ஒரு துருககியத் 
தைபதி குத்புதீன் ஐபக-கிறகு உதவினார. குத்புதீன் 

ஐபக நான்கு ஆண்டுகள் (1206-1210) ஆடசி 
புரிந்தார; அவர புத்திசாலி என்றும் ்நரரமயான 
நிரவாகி என்றும் வபயவைடுத்தார. 1210இல் லாகூரில் 
வசௌகான் (குதிரை ் பா்லா) எனும் விரையாடடின் 
்பாது நிகழ்ந்த ஒரு விபத்தில் இறந்தார.
இல்துமிஷ் (1211-1236)

சம்சுதீன் இல்துமிஷ் (1211-1236) துருககிய 
இனத்ரதச் சாரந்த குத்புதீன் ஐபககின் அடிரம. 
இல்துமிஷ்-இன் ்மல்தடடு அடிரமகள் பலரும் 
துருககிய, மங்காலிய வழித்்தான்றல்கள். 
அவரகரை புககாைா, சாமரகண்ட, பாகதாத் 
்பான்ற வணிக ரமயஙகளிலிருந்து வணிகரகள் 
தில்லிககு அரழத்துவந்தனர. எனினும் இவரகள் 
அரனவருககு்ம துருககியப பட்டஙகரை 
சம்சுதீன் இல்துமிஷ், வகாடுத்தார. தனது ்மல்தடடு 
இைாணுவ அடிரமகரை்ய (பண்்டகன்) அவர 
நம்பியிருந்தார. வதாரலவிலுள்ை இ்டஙகளில் 
அவரகரை்ய ஆளுநரகைாகவும் தைபதிகைாகவும் 
நியமிககிற வழககத்ரதயும் ரககவகாண்்டார. 
இககாலகட்டத்தில் மங்காலிய இனத்ரதச் 
்சரந்த அனுபவமிகக இைாணுவத் தைபதிகள் வ்ட 
இந்தியாவுககுள் குடிவபயரந்த்பாதிலும், பரழய 
வழககத்ரத இல்துமிஷ் மாறறிகவகாள்ைவில்ரல.

குத்புதீனின் அடிரமயும் மருமகனுமான 
சம்சுதீன் இல்துமிஷ், குத்புதீன் ஐபககின் மகன் ஆைம் 
ஷா ஆடசிககு வருவரதத் தடுத்து, தா்ன தில்லியின் 
ஆடசிககடடிலில் அமரந்தார. தனது ஆடசிக காலத்தில் 
அவர குவாலியர, ைான்தம்பூர , அஜ்மீர, ஜ்லார 

லடசுமணர ்காவில், விஸவநாதர ்காவில், 
கந்தரியா மகா்தவர ்காவில் உள்ப்ட 
பல ்காவில்கரைக வகாண்்ட உலகப 
புகழ்வபறற கஜூைா்்ஹா ்காவில் வைாகம், 
கஜுைா்்ஹாவிலிருந்து ஆடசிபுரிந்த 
பந்்தல்கண்ட சந்்தலரகைால் கட்டபபட்டது.

புகழ்வபறற நாைந்தா வபௌத்தப பல்கரலக 
கழகத்ரத அழித்தவர பகதியார கில்ஜி 
என்று கருதபபடுகிறது. சீனப பயணி யுவான் 
சுவாங தனது பயணக குறிபபுகளில் நாைந்தா 
குறித்து விரிவாகக குறிபபிடடுள்ைார. 
நாைந்தா நூலகத்தில் இருந்த இலககணம், 
இலககியம், தரககம், வானியல், மருத்துவம் 
குறித்த நூறாயிைககணககான ரகவயழுத்துப 
பிைதிகளும் நூல்களும் துருககியச் 
சூரறயா்டலில் அழிந்தன.

பண்்டகன் என்பது பண்்ட என்பதன் பன்ரமயாகும்; இச்வசால்லுககுப பர்ட அடிரம என்று வபாருள். 
இைாணுவப பணி அனுபவம், ்பைைசரு்டனான வநருககம், நம்பிகரக ஆகியவறறின் அடிபபர்டயில் 
அவரகள் தைம் பிரிககபபட்டாரகள். இந்த நம்பிகரக, அவரகள் ஆளுநரகைாகவும் தைபதிகைாகவும் 
நியமிககபபடுவதறகு வழி்காலியது. வ்ட இந்தியாவில் குரித் பண்்டகன், வமாயசுதீன் ்காரியின் 
அடிரமகைாவர. இந்த அடிரமகளுககு வசாந்தச் சமூக அர்டயாைம் இல்ரல; இதனால் அவரகைது 
எஜமானரகள் அவரகளுககுப புதிய வபயரகள் சூடடினர; ’நிஸபா’ என்பரதயும் உள்ை்டககிய அபவபயரகள் 
அவரகைது சமூக அல்லது பிை்தச அர்டயாைத்ரதக குறித்தன. அடிரமகள், தஙகைது எஜமானரகளின் 
நிஸபாரவக வகாண்டிருந்தனர; என்வ வமாயசுதீன் அடிரம, வமாயசு எனும் நிஸபாரவக 
வகாண்டிருபபார; சுல்தான் சம்சுதீன் இல்துமிஷின் அடிரம, ஷம்ஸி பண்்டகன் என்று குறிபபி்டபபடுவார.
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ஆகிய இ்டஙகளில் ைாஜபுத்திைரகளுககிர்ட்ய 
நிலவிய குழபபஙகரை முடித்துரவத்தார. 
லாகூரிலும் முல்தானிலும் நசுருதீன் குபச்சாவின் 
பர்டரய எதிரத்து வவறறிவபறறார. வஙக 
ஆளுநர அலிவரதனின் சதிரயயும் முறியடித்தார. 
மங்காலிய வசஙகிஸகானுககும் மத்திய 
ஆசியாவின் கவாரிஸமி ஷா ஜலாலுதீனுககும் 
இர்ட்ய ்பாரபபரக இருந்தது. இல்துமிஷி்டம் 
ஜலாலுதீன் ஆதைவு ்கட்டார. இல்துமிஷ், அவரை 
ஆதரிகக மறுத்துவிட்டார. ஜலாலுதீரன அவர, 
ஆதரித்திருந்தால் இந்திய வைலாறு வபரிதும் மாறி 
இருந்திருககும்; மங்காலியரகள் இந்தியாரவ 
எளிதில் நாசம் வசயதிருபபாரகள். இல்துமிஷ்-இன் 
ஆடசி, தில்லியில் 243 அடி உயைமுள்ை குதுப மினார 
என்ற ஒரு வவறறித்தூரணக கடடிமுடித்ததறகும்  
சுல்தான்கள் ஆடசி காலத்தின் இைண்டு அடிபபர்ட 
நாணயஙகைான வசபபு, வவள்ளி தஙகாரவ 
அறிமுகம் வசயததறகும் குறிபபி்டத்தகுந்தது.

அடிரம வம்ச மைபுகள் பலவீனமானரவ 
என்பதால், இல்துமிஷ் இறந்த பிறகு அவைது 
வாரிசுகள் ஆடசிககு வருவது எளிதாக இல்ரல. 
ஒரு பத்து ஆண்டுகளுககுள், ஒரு மகன், ஒரு மகள் 
(சுல்தானா இைஸியா), மறவறாரு மகன், ஒரு ்பைன் 
எனப பலரும் ஆடசிககு வந்தனர; இறுதியில் அவைது 
கர்டசி மகன் சுல்தான் இைண்்டாம் நசிர அல்லுதீன் 
முகமது (1246-66) அைசைானார. இல்துமிஷின் 
வாரிசுகள் தஙகள் தந்ரதயாைால் நியமிககபபட்ட 
தைபதிகரையும் ஆளுநரகரையும் எதிரத்து 
்பாரிடடுத் ் தாறறனர. மூத்த பிைபுககைாகிய அவரகள் 
வதா்டரந்து தில்லி அைசியலில் தரலயிட்டனர. 
இல்துமிஷ் வாரிசுகளுககு நிபந்தரனகள் விதித்து 
வந்தனர. மூத்த அைச குடும்ப அடிரமகளுககு 
மாறறாக இரைய தரலமுரறயினரை சுல்தான் 
நியமித்த்பாது, அவரகளுககு முன்்ன அதிகாைம் 
வசலுத்தியவரகளுககு நிகைான வலிரமயான 
ஒன்றுபட்ட சுல்தானிய அைசு பறறி அைசருககிருந்த 
கண்்ணாட்டத்ரத அவரகள் வபறறிருககவில்ரல

கிழக்க லக்னாவதி (நவீன வஙகம்), 
்மற்க பஞ்சாப, சிந்து மாகாணஙகளில் 
நியமிககபபட்ட அடிரம ஆளுநரகள் தில்லியின் 
கடடுபபாடடிலிருந்து வவளி்யறி சுதந்திை 
அைசுகைாக அறிவித்தனர. தில்லி சுல்தானின் ’ரமய 
ஆடசிப பகுதிகளிலிருந்த’ (தில்லி மறறும் அதரனச் 
சுறறியிருந்த பகுதிகள்) அடிரம ஆளுநரகளும், 
தஙகரை நிரலபபடுத்திக வகாண்டும் 
பககத்திலுள்ை குறுநிலத் தரலவரகளு்டன் அணி 
்சரந்தும் சுல்தானுககுக கடடுபப்ட மறுத்தனர. 
ஷம்ஸியின் அடிரமகளுககும் அடுத்தடுத்து 
வந்த தில்லி சுல்தான்களுககும் இர்டயில் 
இருபதாண்டுகளுககு ்மாதல்கள் நிகழ்ந்தன. 
அதன் பிறகு 1254இல், வ்ட்மறகில் ஷிவாலிக 
ஆடசிப பகுதிகளின் தைபதியாக இருந்த உலுக 
கான், தில்லிரயக ரகபபறறினார. உலுக கான், 
இல்துமிஷ் ஆடசியின்்பாது அடிரமயாகவும் 
இரைஞைாகவும் இருந்தவர. அவர (சுல்தானுககுத் 
துரணயாக இருந்த) ஆடசி அதிகாைப பிைதிநிதி 
என்று வபாருள்படும், ந’யிப-இ முல்க என்று பட்டம் 
சூடடிகவகாண்்டார. பிறகு 1266இல் சுல்தான் 
கியாஸ-உத்-தின் பால்பனாக தில்லி ஆடசிரயக 
ரகபபறறினார.
போல்பன் (1266-1287)

பால்பன் அைசைானதும் தில்லி சுல்தானியத்தில் 
குழபபஙகள் விரைவித்த பிைபுககளின் அைசியல் 
சூழ்ச்சிகள் முடிவுககுவந்தன. பால்பன், தனது ஆடசி 
அதிகாைத்ரத உறுதிபபடுத்திகவகாள்ை, அ்டஙக மறுத்த 
ஆளுநரகள் மீதும் அவரகளின் உள்ளூர கூட்டாளிகள் 
மீதும் தாககுதல் வதாடுத்தார. தில்லிரயச் சுறறியுள்ை 
பகுதிகளிலும் ்தாவாபிலும் நிகழ்ந்த பால்பனின் 
தாககுதல்கரை பைணி குறிபபிடுகிறார. இந்தத் 
தாககுதல்களின்்பாது காடுகள் அழிககபபட்டன; 
புதிய சாரலகள் அரமககபபட்டன; காடுகள் 
அழிககபபட்ட புதிய நிலஙகள், புதிதாகப பர்டயில் 
்சரந்த ஆஃபகானியரகளுககும் மறறவரகளுககும் 

இரஸியோ சுல்்ோ்னோ  (1236-1240)  : இவர ்பைைசர இல்துமிஷின் மகள். இைஸியா அரியரண ஏறுவதறகு 
துருககிய பிைபுககள் கடும் எதிரபபு வதரிவித்தனர. இவரகைால் ஏறபடுத்தபபட்ட ஏைாைமான தர்டகரைக 
க்டந்்த இைஸியா ்பைைசியாகப பதவி ஏறறார. வமாைாக்கா நாடர்டச் ்சரந்த பயணி, இபின் பதூதாவின் 
கூறறுப படி ‘குதிரை மீது ஆண்கள் சவாரி வசயவரதப ்பால், ரகயில் வில் அம்பு்டன், அைச பரிவாைஙகள் 
சூழ இைஸியாவும் சவாரி வசயதார. தனது முகத்துககு அவர திரையி்டவில்ரல’. இருபபினும் அவர மூன்றரை 
ஆண்டுக்ை ஆடசி புரிந்தார. ஜலாலுதீன் யாகுத் என்ற ஓர அபிசீனிய அடிரமரய அவர குதிரை இலாயப 
பணித்துரறத் தரலவைாக (அமீர-இ-அகுர) ஓர உயரந்த பதவியில் அமரத்தினார. இது, துருககிய 
பிைபுககளுககு ஆத்திைத்ரத ஏறபடுத்தியது. யாகுத்துககும் அைசி இைஸியாவுககும் இருந்த வநருககத்ரதப 
வபரிதுபடுத்த, பிைபுககள், அைசிரயப பதவியிலிருந்து இறகக முயன்றனர. இைஸியாவுககுப வபாதுமககள் ஆதைவு 
இருந்ததால், தில்லியில் அவரகைால் ஒன்றும் வசயய முடியவில்ரல. வதறகுப பஞ்சாபில் கலகககாை ஆளுநர 
அல்துனியாரவத் தண்டிபபதறகு அவர ந்டவடிகரக ்மறவகாண்டிருந்த சந்தரபபத்ரதச் சதிகாைரகள் 
பயன்படுத்தி அவரை ஆடசியிலிருந்து அகறறினர.
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குத்தரகயில்லா நிலஙகைாக (மஃபருஸி) 
வழஙகபபடடு, அரவ பயிரி்டபபட்டன. வணிகத் 
த்டஙகரையும் கிைாமச் சந்ரதகரையும் பாதுகாககப 
புதிய ்காடர்டகள் கட்டபபட்டன.
போல்பனும் சடெ ஒழுஙகும்

கஙரக, யமுரன நதிகள் இர்டயிலான 
்தாவாப பகுதிகளில் சட்டஒழுஙகு நிரலரம 
சீரகுரலந்தது. ைாஜபுத்திை ஜமீன்தாரகள் 
்காடர்டகள் அரமத்தனர; சுல்தானின் 
ஆரணகரை மீறினர. வ்ட ்மறகில், ்மவாரைச் 
சுறறிய அ்டரந்த காடடுப பகுதிகளில் வாழ்ந்த ‘மி்யா’ 
என்ற ஓர இஸலாமியச் சமூகம் வகாரலயிலும் 
வகாள்ரையிலும் ஈடுபடடிருந்தது. இரத ஒரு 
சவாலாக ஏறற பால்பன் தா்ம முன்னின்று 
்மவாரைச் ்சரந்தவரகள் மீது தாககுதல் 
வதாடுத்தார. அவரின் பர்ட வீைரகள், மி்யாககரைத் 
்தடிப பிடித்துக வகான்றனர. ்தாவாப பகுதியில் 
ைாஜபுத்திை அைண்கள் அழிககபபட்டன; காடுகள் 
அழிககபபட்டன. சாரலகரைப பாதுகாககவும் 
கலகஙகரைக ரகயாைவும் அபபகுதி முழுவதிலும் 
ஆஃபகன் பர்ட வீைரகள் குடியமரத்தபபட்டனர.
துக்ரில் கோக்ன ்ண்டிக்கின்்ற ்ோக்கு்ல்

பால்பன், கலகஙகரை ஈவிைககமின்றி 
ஒடுககினார. தனககுப பிடித்த ஓர அடிரமயான துகரில் 
காரன வஙகத்தின் ஆளுநைாக நியமித்தார. ஆனால், 
விரைவி்ல்ய துகரில் கான் வவளிபபர்டயாக்வ 
கலகம் வசயதார. அரத ஒடுககுவதறகு, பால்பன் 
அனுபபிரவத்த அவத் ஆளுநர அமின் கான், 
பணிந்து பின்வாஙகினார. இதனால் ஆத்திைமர்டந்த 
பால்பன் ்மலும் இரு பர்டப பிரிவுகரை அனுபப 
அரவயும் ்தால்விரயத் தழுவின. அடுத்தடுத்து 
ஏறபட்ட இந்தப பின்னர்டவுகைால் அவமானபபட்ட 
பால்பன், தா்ம வஙகத்திறகுச் வசன்றார. பால்பன் 
வநருஙகிவிட்டரதக ்கள்வியுறற துகரில் கான் 
தபபி்யாடினார. பால்பன், அவரைப பின் வதா்டரந்து 
முதலில் லகவநௌதிககும் பிறகு திரிபுைாரவ 
்நாககியும் வசன்றார. அங்க துகரில் காரனப பிடித்த 
பால்பனின் பர்டவீைரகள் அவரைக வகான்றனர. 
பிறகு வஙகத்தின் ஆளுநைாக பால்பனின் மகன் 
புகைா கான் நியமிககபபட்டார. பால்பன் இறந்த பிறகு 
புகைா கான் ஒரு சுதந்திை அைசாடசியாகப பிரிந்து 

்பானா்ையன்றி தந்ரதயின் அரியரணரயக 
்காைவில்ரல. இதனால் தில்லியில் ஒரு தரலரம 
வநருககடி ஏறபட்டது; ்மலும், அவைது மகன் 
ரககுபாத், சிறறின்பத்தில் வீழ்ந்து கி்டந்தார.
மஙநகோலிய அச்சுறுத்லுக்கு எதிரோ்ன 
�ெவடிக்கககள்

மங்காலியரகளின் அச்சுறுத்தல்கரை 
எதிரவகாள்ளும் விதமாக தனது ைாணுவத்ரத பால்பன் 
பலபபடுத்திக வகாண்்டார. படிண்்டா, சுனம், சாமானா 
ஆகிய இ்டஙகளில் இருந்த ்காடர்டகளில் கூடுதல் 
பர்டகரை நிரலநிறுத்தி வலுபபடுத்தினார. அ்த 
்நைத்தில், ஈைானின் மங்காலிய வபாறுபபு ஆளுநரும் 
வசஙகிஸ கானின் ்பைனுமான ்ஹுலுக கானு்டன் 
நல்லுறரவப ்பணுவதறகு அவர முயறசி வசயதார. 
சடவலஜுககு அபபால் முன்்னறி வைமாட்்டாம் 
என்ற வாககுறுதிரய மங்காலியரி்டமிருந்து 
பால்பன் வபறறார. இரத, 1259இல் தில்லிககு 
ஒரு நல்வலண்ணக குழுரவ அனுபபிரவத்து 
உலுககான் குறிபபால் உணரத்தினார. மங்காலியத் 
தாககுதல்களிலிருந்து எல்ரலப பகுதிகரைக 
காபபதறகாக தனது விருபபத்துககுரிய மகன் முகமது 
கானுககு முல்தானின் 
ஆளுநர வபாறுபபு 
அளித்திருந்தார பால்பன். 
உலுககானு்டன் நடபுறவு 
இருந்த்பாதிலும் ஒரு 
ம ங ் க ா லி ய ் ை ா டு 
ஏறபட்ட ஒரு ்மாதலில் 
முகமது கான் 
வ க ா ல் ல ப ப ட ்ட ா ர . 
இதனால் மனமுர்டந்த 
பால்பன், 1286இல் 
இறந்து ்பானார.

10.3  கில்ஜிகள் (1290-1320)
ெலோலுதீன் கில்ஜி (1290-1296):

பால்பனின் மகன் ரககுபாத் அைசைாகும் 
தகுதியறறவைாக இருந்தார. இதனால் அவைது 
மூன்று வயது மகன் ரகமாரஸ அைச கடடிலில் 
அமரத்தபபட்டார. ்பைைசின் அரமச்சரகள், 
வபாறுபபு ஆளுநர ்பான்்றாரை நியமிபபதில் 

போல்பனின் கல்லக்ற 
(புதுதில்லி)

மங்கால் என்ற வபயர, மங்காலிய வமாழி ் பசககூடிய மத்திய ஆசிய நா்்டாடிக குழுககள் அரனத்ரதயும் 
குறிககும். பன்னிவைண்்டாம் நூறறாண்டில் அவரகள் வசஙகிஸ கான் தரலரமயில் ஒரு மிகப வபரிய 
அைசாடசிரய நிறுவினர. நவீன ைஷ்யாவின் வபரும்பகுதி, சீனா, வகாரியா, வதன் கிழககு ஆசியா, பாைசீகம், 
இந்தியா, மத்தியக கிழககு நாடுகள், கிழககு ஐ்ைாபபா ஆகியவறரற அவைது அைசாடசி உள்ை்டககி இருந்தது. 
அவரகளின் விரைவான குதிரைகளும் சிறந்த குதிரைப பர்ட உத்திகளும் புதிய வதாழில்நுடபஙகரை 
ஏறகும் மனபபாஙகும் அைசியரலச் சூழ்ச்சித் திறத்து்டன் ரகயாளும் வசஙகிஸகானின் திறனும் 
மங்காலியரின் வவறறிககுக காைணமாகக கூறபபடுகின்றன.
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ஒத்த கருத்து ஏறப்டவில்ரல; இரதவயாடடிப 
பிைபுககள் சதி வசயதனர. இககுழபபத்திலிருந்து 
ஒரு புதிய தரலவைாகப, பர்டத் தைபதி மாலிக 
ஜலாலுதீன் கில்ஜி ்மவலழுந்தார. ரககுபாத்தின் 
வபயைால் அைசாடசி வசயத ஜலாலுதீன், அவரைக 
வகால்வதறகு ஒரு அதிகாரிரய அனுபபினார. 
விரைவி்ல்ய ஜலாலுதீன் முரறபபடி அைசைானார. 
ஜலாலுதீன் ஓர ஆஃபகானியர; துருககியர அல்லர 
என்ற அடிபபர்டயில் அவருககு எதிரபபிருந்தது. 
உண்ரமயில் கில்ஜிகள், ஆஃபகானிஸதானில் 
துருககிய ஆடசி நிறுவபபடுவதறகு முன்்ப 
அஙகு குடியமரந்தவரகள்; என்வ அவரகள் 
ஆஃபகானியமயமான துருககியரகைாவர. 
எபபடியிருபபினும், பிைபுககள் பலரையும் 
விரைவி்ல்ய ஜலாலுதீன் வசபபடுத்திவிட்டார. 
இதனால், கில்ஜிகள் மீது வதா்டககத்தில் அவரகளுககு 
இருந்த வவறுபபு மரறந்து அவர பல சண்ர்டகளில் 
வவறறிவபறறார, ்மலும் தமது முதிய வயதில்கூ்ட 
மங்காலியக கூட்டஙகரை எதிரத்து அணிவகுத்த 
அவர, இந்தியாவுககுள் அவரகள் நுரழவரத 
வவறறிகைமாகத் தடுத்து நிறுத்தினார (1292).

காைாவின் வபாறுபபு ஆளுநைான ஜலாலுதீன் 
கில்ஜியின் ஓர உ்டன் பிறந்தார மகனும் 
மருமகனுமான அலாவுதீன், இச்சமயத்தில் மால்வா 
மீது பர்டவயடுத்தார; இந்தப பர்டவயடுபபில் 
வபருமைவு வசல்வம் கிர்டத்தது. இந்த வவறறி, 
தககாணத்திலிருந்த யாதவ அைசின் தரலநகர 
்தவகிரிரயச் சூரறயாடுவதறகான ஓர உந்துதரல 
அவருககு அளித்தது. வ்டல்லி திரும்பிய அலாவுதீனின் 
ஏறபாடடில் ஜலாலுதீன் வகால்லபபட்டார அலாவுதீன் 
அரியரண ஏறினார. இவவாறாக, ஜலாலுதீனின் 
ஆறாண்டுக கால ஆடசி 1296இல் முடிவுககு வந்தது.
அலோவுதீன் கில்ஜி (1296-1316):
அலோவுதீனும் பிரபுக்களும்

அ ல ா வு தீ ன் , 
எதிரிகரை ஒழித்து 
தில்லியில் தமது இ்டத்ரதப 
பலபபடுத்திகவகாள்வதில் 
முதலாண்டு முழுவதும் 
கழித்தார. விரைவி்ல்ய 
அவர, பிைபுககள் மீது ஒரு 
உறுதியான பிடிரய 
ரவத்துகவகாள்வதில் தமது 
கவனத்ரதச் வசலுத்தினார. 
உயர அதிகாரிகள் 
பலரையும் பணிநீககம் வசயதார. குறிபபாக, 
ஜலாலுதீனுககு எதிைாகத் தஙகளின் விசுவாசத்ரத 
மாறறிகவகாண்டு, சந்தரபபத்துக்கறபத் தம்மி்டம் 
இரணந்த பிைபுககளி்டத்தில் அவர மிகக கடுரமயாக 
ந்டந்துவகாண்்டார.

அலோவுதீன் கில்ஜி   
(�வீ்னச் சித்ரிப்பு)

மஙநகோலிய அச்சுறுத்ல்கள்
மங்காலியப பர்டவயடுபபுகள் அலாவுதீனுககு 

ஒரு வபரும் சவாலாக அரமந்தன. அவைது 
இைண்்டாவது ஆடசி ஆண்டில் (1298) மங்காலியர 
தில்லிரய உககிைமாகத் தாககினர. அலாவுதீனின் 
பர்டயால் அவரகரை எதிரத்து நிறக இயலவில்ரல. 
அடுத்த ஆண்டில் ்மலும் அதிக பர்டகளு்டன் 
மங்காலியர மீண்டும் தாககிய ்பாது, தில்லியின் 
புறநகை மககள் நகைத்துககுள் தஞ்சமர்டந்தனர. 
இந்தச் சவாரல அலாவுதீன், தா்ன எதிரவகாள்ை 
்வண்டியிருந்தது. இதன் விரைவாக நிகழ்ந்த 
்மாதலில் மங்காலியர நிரலகுரலந்தனர. 
இருபபினும் 1305இல் ்தாஆப சமவவளிப பகுதியின் 
வழி்ய நுரழந்து மீண்டும் தாககினர. இம்முரற 
மங்காலியரை ் தாறகடித்த சுல்தானின் பர்ட, அதிக 
எண்ணிகரகயில் அவரகரைச் சிரறபபிடித்துக 
வகான்றது. ஆனாலும் மங்காலியர அச்சுறுத்தல்கள் 
வதா்டரந்தன. கர்டசி மங்காலியத் தாககுதல் 
1307-08இல் நிகழ்ந்தது. இது மிகப பிைமாண்்டமாக 
இருந்தது. ஆனாலும், மங்காலியருககுக கிர்டத்த 
கடுரமயான பதிலடி, அதன் பிறகு அவரகள் உள்்ை 
நுரழந்து தாககாதவாறு தடுத்தது.

மஙநகோலிய ்ோக்கு்ல்

இரோணுவத ்ோக்கு்ல்கள்

சுல்தானியம் தனது அைசியல் இலககுகரை 
அர்டவதறகு, அதன் வ்ட இந்திய நிலபபைபபுகளின் 
்வைாண் வைஙகரைப பயன்படுத்திகவகாள்ை 
இயலவில்ரல. இது, வகாள்ரைப வபாருள் 
்தடி இர்டவி்டாமல் அவரகள் ந்டத்திய 
சூரறயா்டல்கைால் வதளிவாகிறது. ்தவகிரி (1296, 
1307, 1314), குஜைாத் (1299-1300), ைான்தம்பூர (1301), 
சித்தூர (1303), மால்வா (1305) ஆகிய இ்டஙகளின் 
மீது அலாவுதீன் ந்டத்திய தாககுதல்கள், அவருர்டய 
ைாணுவ, அைசியல் அதிகாைத்ரதப பரறசாறறவும், 
வசல்வவைத்ரதப வபருககவு்ம ந்டத்தபபட்டன. 
தீபகறபத்தில் அவருர்டய முதல் இலககு 
்மறகு தககாணத்தில் இருந்த ்தவகிரியாகும். 
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1307ஆம் ஆண்டு, ்தவகிரி ்காடர்டரயக 
ரகபபறறுவதறகாக மாலிக காஃபூர தரலரமயில் 
ஒரு வபரும் பர்டரய அலாவுதீன் அனுபபினார. 
இரதத் வதா்டரந்து, வதலுஙகானா பகுதியிலிருந்த 
வாைஙகல்லின் காகதீய அைசர பிைதாபருத்ை்தவா 
1309இல் ்தாறகடிககபபட்டார. 1310இல் 
்தால்வியர்டந்த வ்ஹாயசாை அைசர மூன்றாம் 
வீைவல்லாைன், அவைது வசல்வஙகள் அரனத்ரதயும் 
தில்லித் துருபபுகளி்டம் ஒபபர்டத்தார.

பிறகு மாலிக காஃபூர தமிழ் நாடடுககுப 
புறபபட்டார. கனத்த மரழ, வவள்ைத்தால் காஃபூர 
முன்்னறுவது தர்டபட்ட்பாதும். சிதம்பைம், 
திருவைஙகம் ஆகிய ்காவில் நகைஙகரையும், 
பாண்டியர தரலநகைம் மதுரைரயயும் 
சூரறயாடினார. தமிழ்ப பிை்தசஙகளிலிருந்த 
இஸலாமியர, மாலிக காஃபூரை எதிரத்து, பாண்டியர 
தைபபில் நின்று ்பாரிட்டனர என்பது இஙகுக 
குறிபபி்டத்தகுந்தது. 1311இல் ஏைாைமான வசல்வக 
குவியலு்டன் மாலிக காஃபூர, தில்லி திரும்பினார.
அலோவுதீன் உள்�ோடடு சீர்திருத்ஙகள்

பைந்த நிலபபைபபுகரை வவன்றரதத் வதா்டரந்து, 
அைரச நிரலபபடுத்தும் ்நாககில் விரிவான 
நிரவாகச் சீரதிருத்தஙகள் ்மறவகாள்ைபபட்டன. 
பிைபுககள் குவித்துரவத்திருந்த வசல்வம், 
அவரகளுககு ஓயரவயும் சதிகள் வசயவதறகான 
வசதிவாயபபுகரையும் அளிபபதாக அலாவுதீன் 
கருதினார. அவர எடுத்த முதல் ந்டவடிகரக அரத 
அவரகளி்டமிருந்து பறித்ததுதான். சுல்தானின் 
ஒபபுத்லாடு மடடு்ம பிைபுக குடும்பஙகளுககிர்டயில் 

திருமண உறவுகள் அனுமதிககபபட்டன. பரிசாக்வா, 
மதம் சாரந்த அறகவகார்டயாக்வா அளிககபபடடுச் 
வசாத்துரிரம அடிபபர்டயில் ரவத்திருந்த 
கிைாமஙகரை மீண்டும் அைச அதிகாைத்தின் கீழ் 
வகாண்டுவை சுல்தான் ஆரணயிட்டார. கிைாம 
அலுவலரகள் அனுபவித்துவந்த மைபுரிரமகரைப 
பறித்து, பைம்பரை கிைாம அலுவலரகளின் 
அதிகாைஙகரைத் தர்ட வசயதார. ஊழல் வயபபட்ட 
அைச அலுவலரகரைக கடுரமயாகத் தண்டித்தார. 
மதுவும் ்பாரத மருந்துகளின் பயன்பாடும் தர்ட 
வசயயபபட்டன. சூதாட்டமும் தர்ட வசயயபபட்டது; 
சூதாடிகள் நகைத்துககு வவளி்ய விைட்டபபட்டனர. 
இருபபினும் மது விலககு வபருமைவில் 
மீறபபட்டதால், கடடுபபாடுகரைத் தைரத்தும் கட்டாயம் 
அலாவுதீனுககு ஏறபட்டது.

உழவரகளி்டமிருந்து நில வரிகள் ் நைடியாக 
வசூலிககபபட்டன. இதனால் கிைாமத் தரலவரகள் 
மைபாக அனுபவித்து வந்த வரிகள் வசூலிககும் 
உரிரம பறி்பானது. அலாவுதீன் விதித்த வரிச் சுரம 

�ோறபதின்மர்  (சகல்கோனி)  : தகுதியிலும் வரிரசயிலும் சுல்தாரன அடுத்துப பிைபுககள் இருந்தனர. 
அைரச நிரவகிபபதில் அவரகள் ஒரு தீரமானகைமான பஙகு வகித்தனர. பிைபுகக்ை ஆளும் வரககமாக 
இருந்த்பாதிலும் அவரகள், துருககியர, பாைசீகர, அைபியர, எகிபதியர, இந்திய முஸலீம்கள் ்பான்ற 
வவவ்வறு இனககுழுககளிலிருந்தும் இனஙகளிலிருந்தும் வந்தனர. இல்துமிஷ், நாறபதின்மர வகாண்்ட 
ஒரு குழுரவ அரமத்து, அவரகளிலிருந்து வதரிவு வசயது இைாணுவத்திலும் குடிரம நிரவாகத்திலும் 
நியமித்தார. இல்துமிஷ் இறந்த பிறகு, ருகனுத்தின் ஃவப்ைாரஸ அைசனாகக ்வண்டும் என்ற 
இல்துமிஷின் விருபபத்ரதப புறந்தள்ளும் அைவுககு அந்த நாறபதின்மர குழு வலுமிககதாயிறறு. இைஸியா, 
தனது நலன்கரைக காத்துகவகாள்வதறகாக, அபிசீனிய அடிரம யாகுத் தரலரமயில் துருககியைல்லாத 
பிைபுககரையும் இந்திய முஸலீம் பிைபுககரையும் வகாண்்ட ஒரு குழு அரமத்தார. எனினும் இரத, 
அவவிருவரையும் வகாரல வசயய ரவத்த துருககிய பிைபுககள் எதிரத்தனர. இவவாறாக, அைசரின் மூத்த 
மக்ன ஆடசிககு வாரிசு என்ற விதி இல்லாத நிரலயில் அைசுரிரம ் காரிய ஏ்தா ஒருவர தைபபில் பிைபுககள் 
்சரந்துவகாண்்டனர. இது, சுல்தாரனத் வதரிந்வதடுகக உதவியது அல்லது ஆடசி நிரலகுரலவதறகுப 
பஙகளித்தது. பிைபுககள் பல குழுககைாக சுல்தானுககு எதிைான சதிகளில் ஈடுபட்டனர. என்வ அந்த 
நாறபதின்மர அரமபபு சுல்தானியத்தின் நிரலத்தன்ரமககுப வபரிய அபாயத்ரத ஏறபடுத்துகிறது என்று 
கூறி, அரத பால்பன் ஒழித்தார; இதன் மூலம் “துருககிய பிைபுககள்” ஆதிககத்திறகு முறறுபபுள்ளி ரவத்தார. 
அவைது ஆரணரய மீறுகிற பிைபுககளின் நிலஙகரைப பறிமுதல் வசயதார. அலாவுதீன் கில்ஜி, ஒறறரகரைப 
பணியமரத்தி, துருககியப பிைபுககளின் கள்ைத்தனமான ந்டவடிகரககள் ஏ்தனும் இருந்தால் தம்மி்டம் 
்நைடியாகத் வதரிவிககுமாறு பணித்து, அவரகளுககு எதிைாகக கடுரமயான ந்டவடிகரக எடுத்தார.

அலோவுதீன் கில்ஜியின் டசப்பு �ோணயம்
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வசல்வரகள் மீது இருந்த்தயன்றி ஏரழகள் மீது 
அல்ல. தனது ்பைைசின் அரனத்துப பகுதிகளு்டனும் 
வதா்டரபில் இருபபதறகாக அலாவுதீன் அஞ்சல் 
முரறரய ஏறபடுத்தினார.
சந்க்ச் சீர்திருத்ஙகள்

அலாவுதீன் ஒரு வபரிய, திறரம வாயந்த 
பர்டரயப பைாமரிகக ்வண்டி யிருந்தது. பர்ட 
வீைரகளுககுக வகாள்ரையில் பஙகு தைாமல் 
பணமாக ஊதியம் வழஙகிய முதல் சுல்தான் 
அலாவுதீன் ஆவார. பர்ட வீைரகளுககுக 
குரறந்த ஊதிய்ம அளிககபபட்டது; இதனால், 
விரலகரைக கண்காணிககவும் கடடுபபடுத்தவும் 
் வ ண் டி யி ரு ந் த து .  அ த் தி ய ாவ சி ய ப 
பண்்டஙகளின் விரலரயக கடடுபபடுத்தும் 
வபாருடடு, கள்ைச்சந்ரத, பதுககல் குறித்த 
விவைஙகரைச் ் சகரிபபதறகு விரிவான ஒறறா்டல் 
வரலபபின்னரல ஏறபடுத்தினார. சந்ரதகளில் 
ந்டந்த வகாடுககல்-வாஙகல், வாஙகுவது, விறபது, 
்பைஙகள் என அரனத்து விவைஙகரையும் 
ஒறறரகள் மூலம் அறிந்துவகாண்்டார. 
அத்தியாவசியப வபாருள்களின் விரல குறித்துச் 
சந்ரத கண்காணிபபாைரகளும் அறிகரக 
அளிபபவரகளும் ஒறறரகளும் அவருககு 
அன்றா்டம் அறிகரக அளித்தல் ்வண்டும். விரல 
ஒழுஙகுமுரற விதிகரை மீறு்வார கடுரமயாகத் 
தண்டிககபபட்டனர. ஏ்தனும் எர்டக குரறவு 
கண்டுபிடிககபபட்டால், விறபவரின் உ்டலிலிருந்து 
அதறகுச் சமமான எர்டயுள்ை சரத வவடடி அவைது 
கண் முன்்ன்ய வீசபபட்டது.

அலோவுதீன் வோரிசுகள்
அலாவுதீன், தனது மூத்த மகன் 

கிசர காரன தமது வாரிசாக நியமித்தார. 
இருபபினும் அந்்நைத்தில் அலாவுதீனின் 
நம்பிகரகககுரியவைாக மாலிக காஃபூர இருந்தார. 
என்வ, மாலிக காஃபூர தா்ம அைசாஙக 
அதிகாைத்ரத எடுத்துகவகாண்்டார. ஆனால் 
ஆடசிககு வந்த வவறும் முபபத்ரதந்்த நாள்களில் 
பிைபுகைால் அவர வகால்லபபட்டார. இதன் பிறகு 
வரிரசயாகக வகாரலகள் நிகழ்ந்தன. இதன் 
காைணமாக மங்காலியருககு எதிைான பல 
பர்டவயடுபபுகளில் பங்கறற திறரமசாலியான 
காஸி மாலிக, 1320இல் கியாசுதீன் துகைக ஆக 
ஆடசியில் அமரந்தார. பதவியிலிருந்த கில்ஜி 
ஆடசியாைர குஸவைௌரவக வகான்றதன் மூலம் 
கில்ஜி வம்சத்திலிருந்து எவரும் அைசுரிரம 
்காருவரதத் தடுத்தார. இவவாறாக, 1414 
வரையிலும் நீடித்த துகைக வம்சத்தின் ஆடசி 
வதா்டஙகியது.

 10.4   துக்ைக் வம்சம்
கியோசுதீன் துக்ைக் (1320-1325)

கியாசுதீன் துகைக, பிைபுககள் வகுபபினரு்டன் 
சமைசக வகாள்ரகரயப பின்பறறினார. அவைது 
ஐந்தாவது ஆடசி ஆண்டில் (1325) கியாசுதீன் 
இறந்தார. மூன்று நாள்கள் கழித்து ஜானாகான் 
என்ற இயறவபயர வகாண்்ட அவைது மகன் ஆடசிக 
கடடில் ஏறிய்தாடு முகமது–பின்-துகைக எனும் 
பட்டத்ரத சூடடிகவகாண்்டார
முகமது-பின்-துக்ைக் (1325-1351)

முகமது-பின்-துகைக, கறறவர, நறபண்பு 
நிரறந்தவர, திறரம வாயந்த அைசர என்ற்பாதிலும் 
இைககமறறவர, வகாடூைமானவர, நியாயமறறவர 
என்றும் வபயர வபறறிருந்தார. தில்லிககு அரு்க 
மீைட வரையிலும் அணிவகுத்து வந்த மங்காலியப 
பர்டரய முகமது-பின் துகைக திறரமயாகப 
பின்வாஙகச் வசயதார. ஆனால், அலாவுதீன் ்பால் 
தமது திட்டஙகரை வவறறிகைமாகச் வசயல்படுத்தும் 
மனவுறுதி முகமதுககு இல்ரல.
்கல�கர் மோற்றம்

தில்லியிலிருந்து வதன்னிந்தியாரவ ஆள்வது 
கடினம் என்று முகமது-பின்-துகைக கருதினார. 
என்வ, தரலநகரை வதைலதாபாத்துககு மாறறும் 
துணிவான முயறசிரய ்மறவகாண்்டார. 
மகாைாடடிைத்திலுள்ை ்தவகிரிககு முகமது-
பின்-துகைக சூடடிய மறுவபய்ை வதைலதாபாத். 
இந்தியாவின் நடுவில் அரமந்திருககிற ் தவகிரிககுப, 
பாரறபபாஙகான மரலயின் உச்சியில் ஒரு 
வலுவான ்காடர்டரயக வகாண்டிருககிற 
சாதகமான அம்சமும் இருந்தது. இைாணுவ, அைசியல் 
சாதகஙகரை மனத்தில் வகாண்டு முககியமான 
அதிகாரிகரையும் சூஃபி துறவிகள் உள்ப்ட பல 
முன்னணிப பிைமுகரகரையும் ்தவகிரிககு 
இ்டம் மாறுமாறு சுல்தான் ஆரணயிட்டார. 
ஆயினும் இந்தத் திட்டம் ்தால்விரயத் தழுவியது. 
வதைலதாபாதிலிருந்து வ்ட இந்தியாரவ ஆள்வது 

அலோவுதீனின் கல்லக்ற (புதுதில்லி)
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கடினம் என்று முகமது-பின்-துகைக விரைவி்ல்ய 
உணரந்தார. என்வ மீண்டும் தரலநகரை 
தில்லிககு மாறற உத்தைவிட்டார.
அகெயோை �ோணயஙகள்

முகமது-பின்-துகைக ்மறவகாண்்ட 
அடுத்த முககியமான பரி்சாதரன அர்டயாை 
நாணயஙகரை அறிமுகபபடுத்தியதாகும். 
இந்த நாணய முரற ஏறவகன்வ சீனாவிலும் 
ஈைானிலும் நர்டமுரறயிலிருந்தது. இந்தியாவில் 
நாணயஙகளின் மதிபபு அதிலிருந்த 
வவள்ளி உள்ை்டககத்ரத அடிபபர்டயாகக 
வகாண்டிருந்தன. ஆனால் துகைககின் முயறசி 

துக்ைக் �ோணயம்

காலத்திறகு முன் எடுத்த முயறசியாகிவிட்டது. 
வவண்கல நாணயஙகரைப ்பாலியாக அடிபபது 
எளிதாயிருந்தது; அைசாஙகம் அரதத் தடுகக 
முடியவில்ரல. வவண்கல நாணயஙகரைத் 
திரும்பபவபற ்வண்டிய அைவுககுப புதிய 
நாணயஙகள் மதிபபிழககத் வதா்டஙகின. இதனால் 
மீண்டும் வவள்ளி நாணயஙகரை அைசாஙகம் 
வவளியிடடு அரத ஈடுவசயய ்வண்டியதாயிறறு.
சுல்்ோன் நமறடகோண்ெ புதுகம �ெவடிக்கககள்
்வைாண்ரமரய விரிவாககுகிற முகமது-பின்-
துகைககின் திட்டம் புதுரமயானது என்றாலும் 
அதுவும் துயைகைமாகத் ்தாறறது. ்தாவாப 
சமவவளிப பகுதியில் ஒரு நீண்்டகாலக கடும் பஞ்சம் 
ஏறபடடிருந்த ்நைத்தில் இம்முயறசி எடுககபபட்டது. 
எதிரபபு வதரிவித்த விவசாயிகள் கடுரமயாக 
ந்டத்தபபட்டனர; வகாடூைமாகத் தண்டிககபபட்டனர. 
இந்தப பஞ்சம், தாஙகமுடியாத முரறயறற 
நில வரி வசூலு்டன் இனஙகாணபபட்டது. 
்வைாண்ரமரயக கவனித்துகவகாள்ை ஒரு தனித் 
துரறரய (திவான்-இ-அமிர ்காஹி) சுல்தான் 
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ஏறபடுத்தினார. கால்நர்டகரையும் விரதகரையும் 
வாஙக, கிணறுகள் வவட்ட விவசாயிகளுககுக 
க்டன் தைபபட்டது என்றாலும் இது பயன்தைவில்ரல. 
பயிரகரைக கண்காணிககப பணியமரத்தபபட்ட 
அலுவலரகள் திறம்ப்டச் வசயல்ப்டவில்ரல. 
பிைபுககளும் முககியமான அலுவலரகளும் 
வவவ்வறு பின்னணி வகாண்்டவரகள். சுல்தானின் 
எ்தச்சதிகாைப ்பாககு அவருககு நிரறய 
எதிரிகரைச் சம்பாதித்துக வகாடுத்தது.

வதாரலவிலுள்ை பகுதிகரை 
பயனளிககும் வரகயில் நிரவகிகக இயலாது 
என்பரத நன்கறிந்த அலாவுதீன் அவறரற 
இரணத்துக வகாள்ைவில்ரல. அவறறின் 
மீது தமது ்மலாண்ரமரய நிறுவுவரத்ய 
அவர விரும்பினார. ஆனால், முகமது-பின்-
துகைக, தான் வவன்ற அரனத்து பகுதிகரையும் 
இரணத்துகவகாண்்டார. என்வ, அவைது இறுதி 
காலத்தில் அடுத்தடுத்து கிைரச்சிகரை சந்தித்தார; 
அவைது ஒடுககுதல் ந்டவடிகரககள் மககரை 
்மலும் அவரி்டமிருந்து அந்நியபபடுத்தின. வஙகம், 
மதுரை, வாைஙகல், ஆவாத், குஜைாத், சிந்து ஆகிய 
வதாரலதூைப பகுதிகள் ஒன்றுககுபின் ஒன்றாக 
கிைரத்வதழுந்தன. கிைரச்சியாைரகளு்டன் 
சண்ர்டயிடுவதி்ல்ய முகமது தமது கர்டசி 
நாடகரைக கழித்தார. குஜைாத்தில் ஒரு கிைரச்சித் 
தரலவரை விைடடிச் வசல்வதில் ஈடுபடடிருந்த்பாது 
உ்டல்நலம் வகடடு, தனது 26வது ஆடசியாண்டின் 
(1351) முடிவில் முகமது-பின்-துகைக இறந்தார.
ஃடபநரோஸ் ஷோ துக்ைக் (1351-1388)

ஃவப்ைாஸின் தந்ரத ைஜப, கியாசுதீன் 
துகைகின் தம்பி ஆவார. இருவரு்ம அலாவுதீன் 
கில்ஜியின் ஆடசிக காலத்தில் குைசனிலிருந்து 
வந்தவரகள். ைஜப, ஒரு ஜாட இைவைசிரய 
மணந்திருந்தார. ஃவப்ைாஸுககு ஏழு வயதான 
்பாது அவர இறந்துவிட்டார. கியாசுதீன் ஆடசிககு 
வந்த ்பாது, ஃவப்ைாரஸ, 12,000 குதிரை 
வீைரகரைக வகாண்்ட சிறபபுப பர்டககுத் 
தைபதியாககினார. பின்னர, சுல்தானியத்தின் 
நான்கு பிரிவுகளில் ஒன்றின் வபாறுபபு 
ஃவப்ைாஸி்டம் வகாடுககபபட்டது. முகமது-பின்-
துகைக, தனது வாரிரச அறிவிககாம்ல்ய 
இறந்திருந்தார. முகமதுவின் ச்காதரி, தனது 

மகனுககு ஆடசி உரிரம ்காரியரதப பிைபுககள் 
ஆதரிககவில்ரல. முகமதுவின் வாழ்நாள் நண்பர 
கான்-இ-ஜ்ஹன் பரிந்துரைத்த முகமதுவின் மகன் 
ஒரு குழந்ரதயாக இருந்தார. என்வ ஃவப்ைாஸ 
ஆடசியில் அமரந்தார.
பிரபுக்களுென் சமரசக் டகோள்கக

பிைபுககள் வகுபபினரி்டமும் மதத் 
தரலவரகளி்டமும் ஃவப்ைாஸ துகைக, சமைசக 
வகாள்ரகரயக கர்டபபிடித்தார. அலாவுதீன் 
ஆடசியில் பறிககபபட்ட வசாத்துகள் மீண்டும் 
அவரகளி்ட்ம ஒபபர்டககபபட்டன. அலாவுதீன் 
ஆதரிககாத ஒரு நர்டமுரறயான, அலுவலரகரைப 
பைம்பரையாகப பணியமரத்துகிற முரறரய 
ஃவப்ைாஸ மீண்டும் அறிமுகபபடுத்தினார. அைசாஙக 
அலுவலரகளின் ஊதியத்ரத அதிகபபடுத்தினார. 
வருவாய நிரவாகத்ரத ஒழுஙகு வசயகிற ்பாது, பல 
வரிகரைக குரறத்தார. அ்த ்நைத்தில் அைசு நிதி 
வீணாகச் வசலவழிககபப்டவில்ரல என்பரதயும் 
உறுதி வசயதுவகாண்்டார. அவருககு முன்னர 
ஆடசியில் இருந்தவர வசயல்படுத்திய பல்்வறு 
சித்திைவரத முரறகரை ஒழித்தார. அடிரமகள் 
குறித்து ஃவப்ைாஸுககு ஒரு வமயயான அககரற 
இருந்தது. அவரகைது நலன்கரைக கவனிபபதறகாகத் 
தனி்ய ஓர அைசுத் துரறரய ஏறபடுத்தினார. 1,80,000 
அடிரமகளின் நல்வாழ்கரகயில் அடிரமகள் 
நலத்துரற, அககரற வசலுத்தியது. ரகவிரனத் 
வதாழில்களில் பயிறசி அளிககபபடடு, அைசாஙகத்தின் 
வதாழில்கூ்டஙகளில் அவரகள் பணியமரத்தபபட்டனர.
நபோர்கள் நவண்ெோம் என்்ற ஃடபநரோஸின் 
டகோள்கக

ஃவப்ைாஸ துகைக, ்பாரகள் எதுவும் 
வதாடுககவில்ரல. இருபபினும், கிைரச்சிரய 
முடிவுககுக வகாண்டு வருவதறகான அவைது 
வஙகப பர்டவயடுபபு ஒரு விதிவிலககாகும். அவைது 
பர்ட வஙகத்திலிருந்து திரும்புகிற வழியில் 
திடீவைன்று ஒரிசாவுககுள் நுரழந்தது; திரற 
வசலுத்த ஒபபுகவகாள்ளும் வாககுறுதிரய அபபகுதி 
அைசரி்டமிருந்து வபறுவதறகு இது உதவியது. அவைது 
காலத்தில் இைண்டு மங்காலிய தாககுதல்க்ை 
நிகழ்ந்தன; அவவிைண்டு்ம வவறறிகைமாக 
முறியடிககபபட்டன. அவைது காலத்திய ஒ்ை 
வபரிய இைாணுவப பர்டவயடுபபு, சிந்துவின் 
மீது வதாடுககபபட்டதாகும் (1362). எதிரிகரை 
வழியி்ல்ய நிரலகுரலய ரவத்து ஃவப்ைாஸ 
வவறறிவபறறார. எனினும் அவைது எதிரிகளும் 
அப்பாது ஏறபட்ட ஒரு பஞ்சமும் சுல்தானுககும் 
அவைது பர்டககும் ஒரு கடுரமயான ் சாதரனரய 
ஏறபடுத்தின. இருபபினும் ஃவப்ைாஸின் 
இைாணுவம் சமாளித்து சிந்துரவ அர்டந்தது. 

ஃவப்ைாஸ துகைககி்டம் ஓர உயைதிகாரியாக 
இருந்த புகழ் வபறற கான்-இ-ஜ்ஹான், 
இஸலாமுககு மாறிய ஒரு பிைாமணர. ஆதியில், 
கண்ணு என்று அறியபபட்ட அவர, (தற்பாரதய 
வதலஙகானாவின்) வாைஙகல்லில் நிகழ்ந்த 
சுல்தானியப பர்டவயடுபபு ஒன்றின் ் பாது சிரறப 
பிடிககபபட்டவர.
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டபோதுப் பணிகள்
பல பாசனத் திட்டஙகரை ஃவப்ைாஸ 

்மறவகாண்்டார. சடவலஜ் நதியிலிருந்து ்ஹன்ஸிககு 
வவடடிய கால்வாயும் யமுரனயில் வவடடிய 
மறவறாரு கால்வாயும் அவைது வலுவான வபாதுப 
பணி வைரச்சிக வகாள்ரகரயச் சுடடுகின்றன.

தனது மகன் ப்த காரனயும் ்பைன் 
கியாசுதீரனயும் தில்லி சுல்தானியத்தின் இரண 
ஆடசியாைரகைாக ஆககிய பிறகு, 1388இல் 
ஃவப்ைாஸ இறந்தார.

பிைபுககள் வகுபபினருககு 
அனுமதிககபபடடிருந்த பைம்பரை உரிரம, 
இைாணுவத்திலும் வசயல்படுத்தபபட்டது. இது தில்லி 

சிந்துவின் அைசர, சுல்தானி்டம் சைணர்டயவும் 
திரற வசலுத்தவும் இணஙகினார.
ம்க் டகோள்கக

ரவதீக இஸலாரம ஃவப்ைாஸ ஆதரித்தார. மதத் 
தரலவரகரை மன நிரறவுறச் வசயவதறகாக தமது 
அைரச இஸலாமிய அைசாக அறிவித்தார. மத வி்ைாதிகள் 
வகாடுரம வசயயபபட்டனர; ்மலும் இஸலாமிய 
வி்ைாத நர்டமுரறகள் என கருதபபட்டரவ தர்ட 
வசயயபபட்டன. இஸலாமியர அல்லாதவருககு 
’ஜிஸியா’ எனும் வரிரய விதித்தார. பிைாமணரகளும் 
அரதச் வசலுத்துமாறு கட்டாயபபடுத்தபபட்டனர. 
இருபபினும் புதிய இந்துக ்காவில்கள் கடடுவரத 
ஃவப்ைாஸ தர்ட வசயயவில்ரல. அவைது பண்பாடடு 
ஆரவம், மதம், மருத்துவம், இரச வதா்டரபான 
பல சமஸகிருத நூல்கரை வமாழிவபயரபபதறகு 
வித்திட்டது. பல்வரகப பண்புகள் நிரறந்த ஓர 
அறிஞைான ஃவப்ைாஸ, இஸலாமியர-அல்லாதார 
உள்ப்டக கறறிந்தவரகரை மனத்தர்டயின்றி 
ஆதரித்தார. இரசயில் விருபபம் வகாண்டிருந்தார. 
பல கல்வி நிறுவனஙகரையும், மசூதிகரையும் 
அைண்மரனகரையும் ்காடர்டகரையும் 
நிறுவினார.

சுல்தானியத்ரத வலுவிழககச் வசயதது. அதிகாைத்ரத 
மீண்டும் வபறற பிைபுககளின் அைசியல் தரலயீடுகள் 
அைசு நிரலகுரலயும் அைவுககு இடடுச்வசன்றது. 
ஃவப்ைாஸ துகைக இறந்த ஆறு ஆண்டுகளுககுள் 
அவரைத் வதா்டரந்து நால்வர ஆடசி புரிந்தனர.

க்மூரின் பகெடயடுப்பு
கர்டசி துகைக 

அைசர நசுருதீன் முகமது 
ஷா (1394-1412); இவைது 
ஆடசியின் ்பாதுதான் மத்திய 
ஆசியாவிலிருந்து ரதமூரின் 
பர்டவயடுபபு நிகழ்ந்தது. 
ரதமூர, பன்னிவைண்்டாம் 
நூறறாண்ர்டச் ்சரந்த 
மாவபரும் மங்காலிய 
அைசர வசஙகிஸகானு்டன் 
இைத்த உறவு இருபபதாகக 
கூறத்தகக துருககியர. 
உள்ைபடி்ய எந்த எதிரபபுமின்றித் ரதமூர 
தில்லிரயச் சூரறயாடினார. ரதமூர வந்து ்சரந்த 
வசயதிரயக ்கட்ட சுல்தான் நசுருதீன் தில்லிரய 
விடடுத் தபபி ஓடிவிட்டார. வகால்லர, கல்தச்சர, 
தச்சர ்பான்ற இந்திய ரகவிரனஞரகரைச் 
சிரறபிடித்துச் வசன்ற ரதமூர, தனது தரலநகர 
சாமரகண்டில் கட்ட்டஙகரை எழுபபுவதில் அவரகரை 
ஈடுபடுத்தினார. நசுருதீன் 1412 வரையிலும் சமாளித்து 
ஆடசி வசயயமுடிந்தது. பிறகு வீழ்ந்து வகாண்டிருந்த 
்பைைரச ரசயது ் லாடி வம்சஙகள் 1526 வரையிலும் 
தில்லியிலிருந்து ஆண்்டனர.

 10.5   கசயது வம்சம் (1414-1451)
பஞ்சாப ்பார அணிவகுபபுகளில் தன் 

நலன்கரை ்மறபாரரவ பாரபபதறகு கிசர 
காரனத் தனது துரணயாக நியமித்தார ரதமூர. 
கிசர கான் (1414-1421) தா்ன வசன்று தில்லிரயக 
ரகபபறறி ரசயது வம்ச ஆடசிரய நிறுவினார. கிசர 
கான் நிறுவிய ரசயது வம்சத்தில், 1451 வரையிலும் 
நான்கு சுல்தான்கள் ஆண்்டனர. முறபட்ட ரசயது 
சுல்தான்கள், ரதமூரின் மகனுககுத் திரற வசலுத்தி 

க்மூர்

ஃடபநரோஸ் துக்ைக்கின் கல்லக்ற

ஜிஸியா என்பது இஸலாமிய அைசுகைால் 
அவரகளின் நிலத்தில் வாழும் இஸலாமியர 
அல்லாத குடிமககளின் தரலககு இவவைவு 
என விதித்து வசூலிககபபட்ட ஒரு வரியாகும். 
இதன் மூலம் அவரகள் உரிரமகள் உறுதி 
வசயயபபட்டன. இந்தியாவில் முதன்முரறயாக 
இஸலாமியர அல்லாதார மீது ஜிஸியா 
விதித்தவர குத்புதீன் ஐபக. முகலாய அைசர 
அகபர, பதினாறாம் நூறறாண்டில் ஜிஸியாரவ 
ஒழித்தார என்றாலும், பதி்னழாம் 
நூறறாண்டில் ஔைஙகசீப அவவரிரய 
மீண்டும் அறிமுகபபடுத்தினார.
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ஆடசி புரிந்தனர. அவரகளின் ஆடசிரய, யாஹியா-
பின்-அஹமத் சிரிந்தி இயறறிய தாரிக-இ-முபாைக-
சாஹி குறிபபிடுகிறது. அவரகைது ஆடசியின் 
இறுதியில், ்பைைசு தில்லி நகைத்துககுள் சுருஙகி 
விட்டது.

தில்லி சுல்தானிய ஆடசியின் 
ஒடடுவமாத்த வைலாறறில் ஆடசி 
உரிரமரயத் தாமாக்வ துறந்து, 

தில்லிககு வவளி்ய ஒரு சிறிய நகருககுச் 
வசன்று, முழுரமயாக முபபது ஆண்டுகள் 
மனநிரற்வாடும் அரமதியாகவும் வாழ்ந்த 
ஒ்ை சுல்தான் சயயித் வம்சத்தில் வந்த ஆலம் 
ஷா – Abraham Eraly, The Age of Wrath. 

 10.6   நலோடி வம்சம் (1451-1526)
்லாடி வம்ச ஆடசிரய 

நிறுவியவர பஹலுல் 
்லாடி ஆவார. இவைது 
ஆடசியின்்பாது வஙகத்தில் 
ஆடசி புரிந்த ஷாரகி அைசு 
ரகபபறறபபட்டது. இவைது 
மகன் சிககந்தர ் லாடி (1489-
1517) 1504இல் தரலநகரை 
தில்லியிலிருந்து ஆகைாவுககு 
மாறறினார. கர்டசி ்லாடி 
ஆடசியாைைான இபைாஹிம் 
்லாடி, முகலாய வம்ச 
ஆடசிரய நிறுவிய முதலாம் பானிபட ்பாரில் 
(1526) பாபரி்டம் ்தாறறார.

 10.7   சுல்்ோனிய ஆடசி நிர்வோகம்
அரசும் சமூகமும்

சுல்தானிய அைசு முரறயான்தார இஸலாமிய 
அைசாகக கருதபபட்டது. சுல்தான்கள் பலரும், 
கலிபாவின் தரலரமரயத் தாஙகள் ஏறபதாகக 
கூறினாலும் அவரகள் முழு அதிகாைமுள்ை 
ஆடசியாைரகைாக விைஙகினர. இைாணுவத் 
தரலவர என்ற வரகயில் ஆயுதம் தாஙகிய 
பர்டகளின் தரலரமத் தைபதி எனும் அதிகாைம் 
அவரகளி்டமிருந்தது. நீதி நிரவாகத் தரலவர என்ற 
முரறயில் ்மல்முரறயீடடு உச்சநீதிமன்றமும் 
அவரகள்தான். பூமியில் க்டவுளின் பிைதிநிதியாகத் 
தாம் ஆடசி வசயவதாக பால்பன் கூறினார. மதத்தின் 
பரிந்துரைகள் குறித்துத் தாம் கவரலபப்டவில்ரல 
என்று கூறிகவகாண்டு அலாவுதீன் கில்ஜி முழு 
அதிகாைத்ரதக ்காரினார. இருபபினும் அைசு மககள் 
நலனுககு இன்றியரமயாதவறரற்ய வசயதார.

இப்ரோஹிம் நலோடி 
(�வீ்னச் சித்ரிப்பு)

தில்லி சுல்தான் ஆடசி, ஓர அரனத்திந்தியப 
்பைைசாகக கருதபப்ட்வண்டிய தகுதி வகாண்்டது. 
முகமது-பின்-துகைக ஆடசியின் முடிவுக காலத்தில் 
ஒரு சில சிறிய பகுதிகரைத் தவிை, எதிவைதிர 
முரனகளிலுள்ை காஷ்மீைத்ரதயும் ்கைைத்ரதயும் 
உள்ை்டககிய இந்தியா முழுவதும் தில்லியின் ்நைடி 
ஆடசிககுள் வந்தது. அைச வாரிசுரிரம வதா்டரபாக 
நன்கு வரையறுககபபட்ட, ஒபபுகவகாண்்ட விதிகள் 
இல்ரல. என்வ, சுல்தானிய காலத்தில் வாரிசுரிரமப 
்பாடடி எழுவது வழககமாக ந்டந்தது. இகதா 
(முகதிகள் அல்லது வாலிகள்) உரிரமயாைரகள் 
வரிகள் வசூலித்தனர; அைச ்சரவககுப பர்டக 
குழுககரைப பைாமரிபபதறகு சுல்தான்களுககு 
அவரகள் ்தரவபபட்டனர. சுல்தான்கள், குறிபபிட்ட 
சில பகுதிகரைத் தஙகளின் ்நைடிக கடடுபபாடடில் 
(கலிஸா) ரவத்துகவகாண்்டனர. இத்தரகய 
பகுதிகளில் வசூலிககும் வருவாயிலிருந்்த 
சுல்தான்களின் வசாந்த பர்டககுழுககளின் 
(்ஹஷ்ம்-இ-கால்ப) அதிகாரிகளுககும் வீைரகளுககும் 
ஊதியம் வழஙகபபட்டது.

பிை்தச விரிவாககத்திறகு ஏறறாற்பால் 
நிதி ஆதாைமும் வபருகியது. உறபத்தி வபாருளில் 
பாதி என்ற அடிபபர்டயில் நிலவரி கடுரமயாக 
விதிககபபட்டது. பைம்பரையாக வரி வசூலித்து 
வந்்தார (வசௌத்ரிகள்), கிைாமத் தரலவர (’் காட’கள்) 
ஆகி்யாரின் நிதித் ்தரவகள் கடுரமயாகக 
குரறககபபடடு கடடுபபடுத்தபபட்டன. வதா்டரந்து 
்மற வகாள்ைபபட்ட வரி வசூல் ஒரு கடுரமயான 
விவசாயக கிைரச்சிரய, குறிபபாக தில்லி அரு்க 
்தா-ஆப-இல், தூண்டிவிட்டது (1332-34). இதுவும், 
வதா்டரந்து வந்த பஞ்சமும் தில்லிப பகுதியிலும்  
்தா-ஆப-இலும் உழவரகளுககுக க்டன் 
வழஙகுவரத அடிபபர்டயாகக வகாண்்ட ஒரு 
்வைாண் வைரச்சித் திட்டத்ரதக வகாண்டு வருமாறு 
முகமது-பின்-துகைகரக நிரபபந்தித்தன.

இைாணுவப பர்டவயடுபபுகள், பதுககிய 
வசல்வத்ரத வவளிகவகாண்டு வந்தன, காடுகரை 
அழித்து நிலமாககியது, பிை்தசஙகளுககு இர்டயில் 
நர்டவபறற விறுவிறுபபான வணிகம் ்பான்றரவ 
மககள் இ்டபவபயரச்சிரய ஊககுவித்தது. 
அறிவாளிகரையும் மதபபறறுள்ைவரகரையும் 
ஒருஙகிரணத்தது. சுல்தானிய ஆடசியின் 
பர்டயைண் நகைஙகளிலும் அவரகளின் வலுவான 
பிடியிலிருந்த பகுதிகளிலும் சமூகப படிநிரல, 
குடியமரவு ஆகியவறறில் ஏறபடடிருந்த மாறறஙகள் 
நிரவாகச் சிககல்கரை உண்்டாககின, பதினான்காம் 
நூறறாண்டு முழுவதும் சுல்தான் ஆடசி, அதிகரித்து 
வந்த அதன் ்வறுபட்ட மககள்வதாரகரய, 
முகதி (muqthi) எனும் மாகாண ஆளுநரகள் மூலம் 
கடடுபபடுத்த விரும்பியது. ஆனால், அவரகைது 
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வல்லரமயும் நிதி ஆதாைமும், இருபபி்டத்தில் இருந்த 
அைசியல் குழுககளு்டன் அணி ்சரவதறகான 
சந்தரபபமும் முகமது-பின்-துகைக ்பான்ற 
கடுரமயான, எ்தச்சாதிகாைப ்பைைசரகைால்கூ்ட 
அவரகரை ஒரு குறுகிய காலத்திறகு மடடு்ம 
கடடுபபடுத்த முடியும் என்ற நிரலரய உருவாககின.

துருககிய-ஆஃபகானிய அைசியல் 
வவறறிகரைத் வதா்டரந்து மத்திய ஆசியாவிலிருந்து 
வபரிய அைவுககு இஸலாமிய சமூகஙகள் 
குடிவபயரந்தன. இந்தியா வாயபபுகளின் நா்டாக 
கருதபபட்டது. அரனத்து நிரலகளிலும் சமூகம், 
சிறபபுரிரமகளின் அடிபபர்டயில் அரமந்திருந்தது. 
மதத்திறகு அபபாறபடடு பிைபுககள் வகுபபினர 
அரனவரும் வசழிபபான சமூக-வபாருைாதாை 
வாழ்கரகரய அனுபவித்தனர. சமகாலத்தில் 
உலகம் முழுவதும் இருந்த ஆடசியாைரகளு்டன் 
ஒபபிடுகிற்பாது சுல்தான்களும் பிைபுககளும் 
சிறபபுரிரமகளு்டன் வைமான வாழ்கரகரய 
அனுபவித்தனர. வதா்டககத்தில் துருககியர 
மடடு்ம பிைபுககைாக இருந்தனர. நீண்்ட 
காலத்திறகு ஆஃபகானியரும் ஈைானியரும் 
இந்திய இஸலாமியரும் பிைபுககள் வகுபபிலிருந்து 
விலககபபடடிருந்தனர. இஸலாத்தில் ஒரு தனிநபரின் 
தனிபபட்ட தகுதிநிரல, பிறபபின் அடிபபர்டயில்லாமல் 
திறரமகரையும் வசயல்கரையும் மடடு்ம 
சாரந்திருந்ததால் இஸலாமுககு மதம் மாறியவரகள் 
சமூகத்தில் சமமாக்வ பாவிககபபட்டனர
சமயம்

பல க்டவுைரகரை வழிபட்ட இந்துககரைப 
்பாலன்றி, இஸலாமியர ஓர இரற வழிபாடர்டப 
பின்பறறினர. நம்பிகரககள், பழகக வழககஙகளின் 
ஓர அடிபபர்டத் வதாகுபரபயும் அவரகள் 
கர்டபபிடித்தனர. பகவத் கீரத குறிபபிடுவரதப 

்பால, இந்துமதத்தில் வவகு 
நீண்்ட காலமாக ஓரிரறப 
்பாககு இருந்துவந்தது. 
இருபபினும், அல்வபருனி 
சுடடியரதப ்பால, 
ஓரிரறக வகாள்ரகககும் 
இஸலாத்துககும் உள்ை 
வநருககம், இக்காடபாடர்ட 
ஓைத்திலிருந்து ரமயத்திறகுக 
வகாண்டுவை உதவியது. 
பதிமூன்றாம் நூறறாண்டில், 

கரநா்டகத்தில் பசவண்ணர நிறுவிய லிஙகாயத் 
பிரிவு ஒரு க்டவுரை்ய (பைமசிவன்) நம்பியது. 
அபபிரிவு சாதிப பாைபடசஙகரை நிைாகரித்தது, 
வபண்களுககு உயர நிரலரய அளித்தது, கூ்ட்வ 
பூசாரி பிைாமணரகளின் ஏக்பாகம் என்பரத 
இல்லாமல் ஆககியது. இதறகு இரணயாகத் தமிழ் 
நாடடில் சித்தரகள் விைஙகினர. ஒரு க்டவுரைப பாடிய 
அவரகள், சாதிரய, ரவதீகத்ரத மறுபிறபரபச் 
சாடினர. வதன் இந்திய பகதி இயககத்ரதயும் 
ஓரிரறக வகாள்ரகரயயும் வ்ட இந்தியாவுககுக 
வகாண்டு வசன்றதில் இைண்டு ்பர முககியமான 
பஙகு வகித்தனர. அதிகம் அறியபப்டாதவரகள்: 
மகாைாஷ்டிைத்ரதச் ்சரந்த நாம்தவர ஒருவர; 
உருவ வழிபாடர்டயும் சாதிப பாகுபாடுகரையும் 
இவர எதிரத்தார, ஓரிரறக வகாள்ரகரயக 
கடுரமயாகப  பின்பறறினார. இைண்்டாமவர 
இைாமானுஜரைப பின்பறறிய இைாமானந்தர.

டபோருைோ்ோரம்
தில்லி சுல்தானியம், சில முககியப வபாருைாதாை 

மாறறஙகரை ஏறபடுத்தியது. இதில் ஒன்று நில 
வரிரயப பணமாக வசூலித்தது. இதன் காைணமாக, 
உணவு தானியஙகளும் இதை கிைாமபபுறத் 

இந்தியாவில் இஸலாமியர ஆடசியின் முககியத்துவம் என்னவவன்றால், இஸலாமிய ஆடசியாைரகளின் 
சூரறயா்டல்கள், அபகரிபபுகள் இருந்தாலும், நீண்்ட காலம் இந்து மதத்து்டன் சக வாழ்வு வாழ்வதறகான 
மன ஏறபு வதா்டகக காலம் முதல் காணபபடுவ்த. இந்தியாரவ வவன்ற்டககிய முகமது ்காரி, தமது 
தஙக நாணயஙகள் சிலவறறில் வபண் க்டவுள் லடசுமியின் உருவத்ரதப வபாறித்திருககிறார. 1325இல்  
முகமது-பின்-துகைக,  சமணத் துறவிகளுககு அரனத்து அைசு அலுவலரகளும் பாதுகாபபு அளிகக்வண்டும் 
என்று ஒரு ஆரண வவளியிட்டார. அவ்ைகூ்ட ்்ஹாலி பண்டிரகயில் பஙவகடுத்த்தாடு ்யாகிகளு்டன் 
நல்ல நடபு்டன் இருந்திருககிறார.

‘பல க்டவுள் வழிபாட்டாைரகரையும், இந்துககரையும், மங்காலியரகரையும், நாத்திகரகரையும் 
பஞ்சரணயில் அமை ரவத்து சகல மரியாரதகளும் வசயகிறாரகள்’ என்று இஸலாமிய ஆடசியாைரகள் 
குறித்து பைணி வவறுபபு்டன் எழுதுகிறார. ் மலும், “இந்துககள் எவவைவு வரி வசலுத்துகிறாரகள் என்பரதப 
வபாறுத்து ்காவில்கள் கடடிகவகாள்ைவும், திருவிழாககள் ந்டத்தவும், இஸலாமிய ்வரலயாடகரை 
ரவத்துகவகாள்ைவும் அனுமதிககபபடுகிறாரகள். இஸலாமியரகளுககு நிகைாக ைாய, ைாணா, தாகூர, 
ஷா, மஹதா, பண்டிட ்பான்ற அைசு பட்டஙகள் இந்துககளுககும் வழஙகபபடுகின்றன” என்றும் பைணி 
எழுதுகிறார.

அல்டபருனி  
(�வீ்னச் சித்ரிப்பு)
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உறபத்திப வபாருள்களும் நகைஙகரை ்நாககி 
நகரந்தன; இதன் மூலம் நகை வைரச்சி ஒரு புதிய 
கட்டத்ரத எடடியது. பதினான்காம் நூறறாண்டில், 
தில்லியும்  வதைலதாபாத்தும் (்தவகிரி) உலகின் 
மாவபரும் நகைஙகைாக விைஙகின. முல்தான், காைா, 
அவத், வகௌர, ்கம்்ப (கம்பயத்), குல்பரகா ்பான்ற 
இதை வபரிய நகைஙகளும் இருந்தன.

பதிமூன்றாம் நூறறாண்டின் 
வதா்டககத்திலிருந்்த வசபபுக காசுக்ைாடு 
தஙக, வவள்ளிக காசுகரையும் தில்லி 
சுல்தான்கள் வவளியி்டத் வதா்டஙகினர; இது 
வணிகம் விறுவிறுபபாக ந்டந்தரத குறிககிறது. 
்மறகு எல்ரலபபகுதிகளில் மங்காலியப 
பர்டவயடுபபுகள் வவறறிவபறற்பாதிலும், தரை 
வழியிலும் க்டல் வழியிலும் நிகழ்ந்த இந்தியாவின் 
அயல் வணிகம், இககாலத்தில் கணிசமாக வைரச்சி 
வபறறது என்கிறார இரஃபான் ்ஹபீப.
வணிகமும் �கர்மயமோக்கமும்

சுல்தான்களும் பிைபுககளும் ஆ்டம்பைப 
வபாருள்கரை மிகவும் விரும்பியதால் உள்நாடடு 
வணிகம் புத்துயிர வபறறது. குபதப ்பைைசின் 
வீழ்ச்சிககுப பிறகு இந்தியாவில் அரிதாக 
வவளியி்டபபட்ட தஙக நாணயஙகள், இந்தியப 
வபாருைாதாைத்தின் மீடசிரயக குறிககும் விதத்தில் 
மீண்டும் வவளிவைத் வதா்டஙகின. ஆயினும் 
பண்ர்டக காலத்தில் வபாருைாதாைத்தில் ஒரு 
முககியமான பாத்திைம் வகித்த வணிகக குழுககள் 
சுல்தான்கள் காலத்தில் இருந்ததறகுச் சான்று 
இல்ரல. சுல்தான்கள் ஆடசி, பல முககியமான 
நகைஙகரையும் வபருநகைஙகரையும் உள்ை்டககிய 
ஒரு நகரபபுறப வபாருைாதாைத்தால் இயஙகியது. 
தில்லி, லாகூர, முல்தான், காைா, லக்னா, 
அன்ஹில்வாைா, ்கம்்ப, வதைலதாபாத் ஆகிய 
நகைஙகள் சமண மாரவாரிகள், இந்து முல்தானிகள், 
முஸலிம் ்பாைாககள், குைசானியர, ஆஃபகானியர, 
ஈைானியர ஆகி்யாரின் வணிக ந்டவடிகரககைால் 
வசழித்திருந்தன. ஏறறுமதி-இறககுமதி வணிகம், 
தரை வழி, க்டல் வழி என இைண்டின் மூலமும் நன்கு 
வசழித்திருந்தது. குஜைாத்திகளும் தமிழரகளும் க்டல் 
வணிகத்தில் ஆதிககம் வசலுத்தினர. அ்த ் நைத்தில் 
இந்து முல்தானிகளும் முஸலிம் குைசானியரும் 
ஆஃபகானியரும் ஈைானியரும் மத்திய ஆசியாவு்டன் 
தரை வழி வணிகத்தில் ஆதிககம் வசலுத்தினர.
ட்ோழில்துக்ற வல்லகம

சீனர கண்டுபிடித்து அைபியர கறறுகவகாண்்ட 
காகிதம் தயாரிககும் வதாழில்நுடபம், தில்லி 
சுல்தானியர காலத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகமானது. 
சீனர கண்டுபிடித்த நூறபுச் சககைம், பதினான்காம் 
நூறறாண்டில் ஈைான் வழி்ய இந்தியாவுககு வந்தது; 

இது நூறபவரகளின் உறபத்தித் திறரன ஆறு 
ம்டஙகு அதிகரிகக உதவியது; நூல் உறபத்திரய 
மாவபரும் அைவுககுப வபருககியது. அரதத் 
வதா்டரந்து தறிகளில் மிதிபவபாறிகள் அறிமுகம் 
வசயயபபட்டன. நூலுறபத்தி வபருகியது ்பால்வ 
வநசவு ்வரலரய விரைவுபடுத்த இது உதவியது. 
பதிரனந்தாம் நூறறாண்டில் வஙகத்தில் படடுபபுழு 
வைரபபு ரமயஙகள் நிறுவபபட்டன. அதிகமாக 
வசஙகல், கலரவ பயன்படுத்தி நிலவரறத் 
வதாழில்நுடபத்்தாடு கூடிய கட்ட்ட ந்டவடிகரககள் 
ஓர புதிய உச்சத்ரத எடடின.
கல்வி

இஸலாமிய உலகக கல்வி மைபுகள் 
அறிமுகமாயின. அடிபபர்டயாக இருந்தது மகதப; 
இங்க ஒரு பள்ளி ஆசிரியர குழந்ரதகளுககுப 
படிககவும் எழுதவும் கறறுத்தந்தார. ்மலும் உயர 
நிரலயில், பல்்வறு பா்டஙகளிலுள்ை முககியமான 
பிைதிகரைக கறக அறிஞரகளி்டத்தில் தனி 
மாணவரகள் படித்தனர. உயர கல்வியின் ்மலும் 
ஒழுஙகுபடுத்தபபட்ட வடிவம் மதைஸா (் நரப வபாருள்: 
கறறுகவகாள்கிற இ்டம்). பதி்னாறாம் நூறறாண்டில் 
மத்திய ஆசியாவிலும் ஈைானிலும் இது பைவலாக 
நிறுவபபட்டது. ்மலும் அஙகிருந்து இதை இஸலாமிய 
நாடுகளுககுப பைவியது. வழககமாக மதைஸாவுககு 
ஒரு கட்ட்டம் இருந்தது; தனி ஆசிரியரகள் கல்வி 
கறபித்தனர. அங்க மாணவரகள் தஙகி இருககவும் 
நூலகத்துககும் வதாழுரகககும் எனச் சில அரறகள் 
ஒதுககபபடடிருந்தன. ஃவப்ைாஸ துகைக, தில்லியில் 
ஒரு வபரிய மதைஸாரவக கடடினார; அந்த அறபுதமான 
கட்ட்டம் இன்றும் இருககிறது; முதன்ரமயாக 
அங்க “குரஆன் உரை, இரறதூதரின் வாககுகள், 
இஸலாமியச் சட்டஙகள் (ஃபிக)” கறபிககபபட்டன 
என்று பைணியின் விவைரணயிலிருந்து வதரிகிறது. 
சிககந்தர ்லாடி (1489-1517), தமது ஆடசிககுடபட்ட 
பகுதிகள் முழுவதும் பல்்வறு நகைஙகளில் 
மகதபகளிலும் மதைஸாககளிலும் ஆசிரியரகரை 
நியமித்தார. அவரகளுககு நிலமும் மானியமும் 
ஒதுககினார என்பது திட்டவட்டமாக வதரிகிறது.
வரலோறறியல்

அைபு பாைசீகக கல்வியறிவு்டன் மதம்-சாைா 
அறிவியல்களும் இந்தியாவுககு வந்தன. கூடுதலாக 
வந்த இன்னுவமாரு குறிபபி்டத்தகக வி்டயம் 
முரறயான வைலாவறழுதுதலாகும். அைபியரின் 
சிந்துப பர்டவயடுபபு குறித்து எழுதபபட்ட நூல் 
சச்நாமா (ஒன்பதாம் நூறறாண்ர்டச் ்சரந்த ஒரு 
அைபிய மூல நூலின் பதிமூன்றாம் நூறறாண்டுப 
பாைசீக வமாழிவபயரபபு). தில்லியில் சுமார 1260இல் 
எழுதபபட்ட மின்்ஹஜ் சிைாஜின் தபகத்-இ-நசிரிரயப 
்பான்று பிறகால வைலாவறழுதுதலின் ஒத்திரசவும் 
தரகக ஒழுஙகும் இல்லாமல் இருககிற ்பாதிலும் 
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அது வைலாறறு ஆைாயச்சியில் முன்்னறறத்ரத 
காடடுவதாக உள்ைது.
சஃபியிசம்

பதின்மூன்று, பதினான்காம் நூறறாண்டுகளில் 
சூஃபிகள் மத்தியில் வசல்வாககு மிகக இரு பிரிவுகள் 
்தான்றின: முல்தாரன ரமயமாகக வகாண்்ட 
சுஹைவாரதி, தில்லியிலும் பிற இ்டஙகளிலும் 
்கா்லாச்சிய சிஸடி ஆகியன. மிகப பிைபலமான சிஸடி 
துறவி வஷயக நிசாமுதீன், தமது உரையா்டல்களில் 
(1307-1322) இரற நம்பிகரகககு முறபட்ட 
கட்டத்திலிருந்த சூஃபியிசம் பறறிச் வசம்ரமயான 
ஒரு விைககமளித்தார. ஜலாலுதீன் ரூமி (1207-1273), 
அபதுர ைஹமான் ஜமி (1414-1492) ஆகி்யாரின் 
பாைசீகக கவிரதகள் வழியாகவும், பிறகு இந்தியாவில் 
அஷ்ைஃப ஜ்ஹாஙகிர சிம்நனி (பதிரனந்தாம் 
நூறறாண்டின் முறபகுதியில்) ்மறவகாண்்ட 
முயறசிகள் வழியாக (1240இல் இறந்த) இபன் அல்-
அைபியின் கருத்துகள் வசல்வாககு வபறத் வதா்டஙகிய 
்பாது சூபிசம் இரற நம்பிகரக வகாண்்டதாக 
மாறியது. குறிபபாக, ஏறகபபட்ட இரற நம்பிகரக 
இந்திய இஸலாமிய சிந்தரனயில் ஆதிககம் 
வசலுத்தத் வதா்டஙகிய அ்த காலத்தில் ஆதி சஙகரின் 
இரற நம்பிகரக ்காடபாடு ரவதீக சிந்தரனககுள் 
கூடுதல் வசல்வாகரக வபறறுக வகாண்டிருந்தது.

சோதியும் டபண்களும்
”இந்திய நிலபபிைபுத்துவ”த்திலிருந்து 

சுவீகரித்துகவகாண்்ட சமூக நிறுவனஙகள் 
பலவறரற சுல்தான்கள் மாறறி அரமககவில்ரல. 
அடிரம முரற ஏறவகன்வ இந்தியாவில் 
நிலவியது. இருபபினும், பதிமூன்று, பதினான்காம் 
நூறறாண்டுகளில் அடிரமகளின் எண்ணிகரக 
கணிசமாக அதிகரித்தது. ்பார, வரி வசலுத்தத் 
தவறுதல் ஆகிய இரு ்நரவுகைாலும் மககள் 

அடிரமபபடுத்தபபட்டனர. வீடடு்வரல 
வசயவதிலும் கூ்ட்வ ரகத்வதாழிலிலும் 
அடிரமகள் ஈடுபடுத்தபபட்டனர. கிைாம சமுதாயமும் 
சாதி அரமபபும் மாறறமின்றி நீடித்தன. பாலினச் 
சமத்துவமின்ரம, தர்டயின்றி நர்டமுரறயில் 
நீடித்தது. மத்திய கால இந்தியப வபண்களி்டம் 
கல்வியின்ரம பைவலாகக காணபபட்டது. ் மலும் சில 
இந்து சாதிகளில், உயரகுடிப வபண்கள் கல்வியறிவு 
வபறுவது அவமானத்திறகு உரியதாகவும் 
கருதபபட்டது. ்மல் தடடு இஸலாமிய சமுதாயத்தில் 
வபண்கள் பரதா அணிவரதக கர்டபபிடிகக 
்வண்டியிருந்தது; ்மலும், அவரகளின் குடும்ப 
உறுபபினர தவிை ்வவறந்த ஆண்க்ைாடும் 
எவவிதத் வதா்டரபுமின்றி வஸனானாவில் (வபண்கள் 
வசிபபி்டத்தில்) ஒதுககி ரவககபபட்டனர. வசல்வப 
வபண்கள் மூடு பல்லககில் பயணம் வசயதனர.

பரதா அணிந்திருந்த்பாதிலும் சில 
விஷயஙகளில் இஸலாமியப வபண்களுககு, 
வபரும்பாலான இந்துப வபண்கரைக காடடிலும் 
ஒபபிட்டைவில் சமூகத்தில் உயரந்த தகுதியும் 
அதிக சுதந்திைமும் இருந்தன. அவரகள் தஙகளின் 
வபற்றாரி்டமிருந்து வசாத்துரிரம வபறவும், மண 
விலககு வபறவும் உரிரம இருந்தது; இந்தச் 
உரிரமகள் இந்துப வபண்களுககு இல்ரல. 
ைாஜபுத்திைரகளிர்ட்ய இருந்தரதப ்பால், 
பல இந்து சமுதாயஙகளில் வபண் குழந்ரத 
பிறபபது, ஒரு வகடுவாயபபாகக கருதபபட்டது. 
இஸலாமிய மைபில், விதரவகள் உ்டன்கடர்ட 
ஏறும் (சதி) வழககம் அறியபபடடிருககவில்ரல. 
வபண்கள் படிககவும் எழுதவும் கறபரத இஸலாம் 
தர்டவசயயவில்ரல. அ்த ்நைத்தில் அது பலதாை 
மணத்திறகு ஏறபளித்தது.
கலப்புப் பண்போடடின் பரிணோமம்

இந்தியரு்டனான துருககியரின் பைஸபைத் 
வதா்டரபு, கட்ட்டககரலயிலும் நுண்கரலயிலும் 
இலககியத்திலும் அதன் தாககத்ரதக ஏறபடுத்தியது.

சுல்தான் ஃவப்ைாஸ துகைக, 1,80,000 
அடிரமகள் ரவத்திருந்ததறகாகப புகழ்வபறறவர. 
இதில் 12,000 ்பர ரகவிரனஞரகைாகப 
பணிபுரிந்தனர. அவைது முதன்ரம அரமச்சர 
கான் ஜ்ஹன் மகபூல் 2000த்துககும் அதிகமான 
வபண் அடிரமகரை ரவத்திருந்தார.

கடெெக் ககல
வரைவு, கவிரக, நிலவரறகள், சுண்ணாம்புக 

கலரவப பயன்பாடு, சாைாவசனிய அம்சஙகள் 
ஆகியரவ இந்தியாவில் அறிமுகமாயின. 
பளிஙகுககல், சிகபபு, சாம்பல் மஞ்சள் நிற மணறகல் 
பயன்பாடு கட்ட்டஙகளுககுப ்பைழகூடடின. 

கலீபோ
முகமது நபியின் வாரிசாகக கருதபபடும் 
கலீபாககள் ஒடடுவமாத்த இஸலாமிய உலகத்தின் 
குடிரம, மதம் வதா்டரபான விவகாைஙகளின் மீது 
அதிகாைம் வசலுத்தி வந்தனர. 1258 இல் பாகதாத் 
நகரை மங்காலியர ரகபபறறும்வரை 
கலீபா அந்நகரை ஆடசி வசயதார. பின்னர 
எகிபதில் 1516-17 ஆம் ஆண்டுகளில் 
ஆட்்டாமானியர வவறறி வபரும்வரை ஆடசி 
வசயதார. இதன் பின்னர ஆட்்டாமானிய 
சுல்தான்க்ை இபபதவிரய வகித்து வந்தனர. 
ஆட்்டாமானியப ்பைைசு நீககபபடடு (1920) 
முஸதபா கமால் அத்தாதுரகின் தரலரமயில் 
துருககியக குடியைசு உருவான்பாது இககலீபா 
பதவி ஒழிககபபட்டது.
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சுல்தான்கள், ஏறவகன்வ இருந்த கட்ட்டஙகரைத் 
தம் ்தரவகளுககு ஏறப மாறறிகவகாண்்டனர. 
இதறகு, தில்லியில் குதுப மினாருககுப பககத்தில் 
அரமந்துள்ை குத்புதீன் ஐபககின் குவவாத் உல் 
இஸலாம் மசூதியும் அஜ்மீரிலுள்ை அத்ர்ஹ-தின்-க 
்ஜாபைாவும் சிறபபான எடுத்துககாடடுகள். ஒரு 
சமண ம்டாலயத்தின் மீது கட்டபபட்ட ஒரு இந்துக 
்காவில், குவவாத் உல் இஸலாம் மசூதியாக மாறறி 
அரமககபபட்டது; ஒரு மசூதியாக மாறறபபடுவதறகு 
முன்பு அத்ர்ஹ-தின்–க-்ஜாபைா, ஒரு சமண 
ம்டாலயமாக இருந்திருககிறது.

இல்துமிஷ் கடடி முடித்த ்பாது 
72.5 மீட்டர உயைமிருந்த 
குதுப மினார, ஃவப்ைாஸ 
ஷா துகைக ்மறவகாண்்ட 
பழுதுநீககும் பணிகைால் 
74 மீட்டைாக உயரந்தது. 379 
படிகள் வகாண்்ட மினார, 
அதன் உயைத்துககாகவும், மாடிகரை 
அர்டயாைபபடுத்துகிற துருத்தி நிறகிற 
உபபரிரககளுககாகவும், படிபபடியான 
்காபுைச் சரிவுககாகவும், ்காபுைத்ரதச் 
சுறறிலுமுள்ை சரிவான விளிம்பு அலஙகரிபபுகள் 
ஒரு வரைவு ்தாறறத்ரதத் தருவதறகாகவும் 
சிறபபுர்டயது.

்மறகாசியாவிலிருந்து ரகவிரனஞரகள் 
வந்து்சரந்ததும் வரைவுகளும் கவிரககளும் 
துல்லியமும் முழுரமயும் அர்டந்தன. படிபபடியாக 
உள்ளூர ரகவிரனஞரகளும் இதில் பயிறசி 
வபறறனர. முதல் வமயயான வரைவால் 
அலஙகரிககபபட்டது பால்பனின் கல்லரற. குவவாத் 
உல் இஸலாம் மசூதிககு ஒரு நுரழவாயிலாக 
அலாவுதீன் கில்ஜி கடடிய அலாய தரவாஸா, முதல் 
உண்ரமயான கவிரகயாகும். கியாசுதீன் துகைககும், 
முகமது பின் துகைககும் தரலநகர தில்லியின் 
துகைகாபாத்தில் யமுரன நதிரயத் தடுத்து வசயறரக 

ஏரி ஒன்ரற உருவாககி அதன் நடுவில் அரமந்திருந்த 
்காடர்ட குறிபபி்டத்தகக ஒன்றாகும். கியாசுதீன் 
துகைகின் கல்லரற, ஓர உயரந்த ்மர்டயின் மீது 
கவிரககரைக வகாண்்ட சாயவுச் சுவர அரமபரப 
அறிமுகபபடுத்தியது. ஃவப்ைாஸ துகைகின் கட்ட்டஙகள், 
குறிபபாக அவைது உல்லாச விடுதியான ்ஹவுஸ 
காஸ, இந்திய, சாைாவசனிய அம்சஙகரை ஒன்று 
விடடு ஒன்றான அடுககுகளில் இரணத்திருபபது, ஓர 
ஒருஙகிரணபபு உணரரவக காடடுகிறது.
சிறபமும் ஓவியமும்

கட்ட்டஙகரை விலஙகு மறறும் மனிதச் 
சித்திைஙகள் வகாண்டு அலஙகரிபபது 
இஸலாமியவி்ைாதம் என்று மைபான இஸலாமிய 
இரறயியல் கருதியது. என்வ இஸலாத்துககு 
முந்ரதய கட்ட்டஙகளில் காணபபட்ட நன்கு 
வசதுககபபட்ட உயி்ைாட்டம் வகாண்்ட 
உருவஙகளுககுப பதிலாக பூ மறறும் இதை வடிவ 
்வரலபபாடுகள் வசயயபபட்டன. தனிச்சிறபபான 
ரகவயழுத்துப பாணியில் வபாறிககபபட்ட 
குரஆன் வாசகஙகரைக வகாண்டு கட்ட்டஙகரை 
அழகுபடுத்தும் கரலயான அைபிய சித்திை எழுத்து 
்வரல, கட்ட்டஙகளுககு எழிலூடடியது.
இகசயும் �ெ்னமும்

இரச என்பது கூடடிரணவுப ்பாககுகள் 
வதளிவாக வவளிபபடுகிற ஒரு துரறயாகும். ைபாப, 
சாைஙகி ்பான்ற இரசககருவிகரை இஸலாமியர 
வகாண்டுவந்தனர. இந்திய இரச, உலகிலுள்ை 
மறற அரனத்து இரசகரை வி்டவும் ்மம்பட்டது 
என்று அமிர குஸரு வவளிபபர்டயாக அறிவித்தார. 
சூஃபிகளின் மனனபபயிறசி, இரச்யாடு ்சரந்து 
காதல் கவிரதகரைப பாடுதல் ்பான்றரவ 
இரசரயப பைவலாகக உதவியது. சூஃபி துறவி 
பிர ்பாதன் இககாலத்தின் ஒரு மிகபவபரும் 
இரசஞைாகக கருதபபட்டார. இரசயின் வைரச்சிககு 
அைச ஆதைவும் இருந்தது. ஃவப்ைாஸ துகைக 
இரசயில் காடடிய ஆரவம், ’ைாக தரபன்’ என்ற இந்திய 
சமஸகிருத இரச நூரலப பாைசீக வமாழிககுப 
வபயரத்ததன் மூலம் ஒத்திரசவுககு இடடுச்வசன்றது. 
ந்டனமும் அைசரவயில் ஒரு உந்துதரலப 
வபறறது. இரசஞர நுஸைத் காட்டன் ந்டனககாைர 
மிர அஃப்ைாஸ, ஜலாலுதீன் கில்ஜி அைசரவயில் 
இருந்தரத ஜியாவுத்தீன் பைனி படடியலிடுகிறார.
இலக்கியம்

பாைசீக உரைநர்டயிலும் கவிரதயிலும் ஒரு 
முககியமான நபைாக விைஙகுபவர அமிர குஸரு. 
தமது ”ஒன்பது வானஙகள்” (Nu Siphr) நூலில் தம்ரம 
ஓர இந்தியன் என்று அரழத்துகவகாள்வதில் 
அவர வபருமிதம் வகாள்கிறார. இந்நூலில், அவர 
இந்தியாவின் வானிரலரய, அதன் வமாழிகரை அலோய் ்ர்வோஸோ
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குறிபபாக சமஸகிருதத்ரத; 
அதன் கரலகரை, 
அதன் இரசரய, 
அதன் மககரை, அதன் 
விலஙகுகர ை யு ம்கூ்டப 
்பாறறுகிறார. இஸலாமிய 
சூஃபி துறவிகள், 
இலககியத்தில் ஆழ்ந்த 
தாககம் வசலுத்தினர. 
சூஃபி துறவி நிசாமுதீன் 
அ வு லி ய ா வி ன் 
உ ர ை ய ா ்ட ல் க ர ை க 
வகாண்்ட ”ஃபவாய’ துல் ஃபவாத்” என்ற ஒரு நூரல 
அமிர ்ஹாஸஸன் வதாகுத்தார. ஜியவுத்தீன் பைனி, 
சம்சுதீன் சிைாஜ் அஃபிஃப, அபதுல் மாலிக இஸலாமி 
ஆகி்யாரின் எழுத்துகளு்டன் ்சரந்து ஒரு 
வலுவான வைலாறு எழுதுகிற சிந்தரனப ்பாககு 
உதித்தது. பாைசீக உரைநர்டயின் ஆசானாக 
ஜியாவுத்தீன் பைனி ்தான்றினார. ஃபுதூ உஸ 
சலாதின் என்ற தனது கவிரதத் வதாகுபபில் அபதுல் 
மாலிக இஸலாமி, கஜனவிய காலம் வதா்டஙகி 
முகமது-பின்-துகைக ஆடசி வரையிலுமான 
இஸலாமியர ஆடசியின் வைலாறரறப பதிவு 
வசயதார.

சமஸகிருத நூல்கரை வமாழிவபயரத்ததன் 
மூலம் பாைசீக இலககியம் வைமர்டந்தது. பாைசீகச் 
வசாறகளுககு நிகைான ஹிந்தாவி வசாறகரைக 
வகாண்்ட அகைாதிகள் வதாகுககபபட்டன. இவறறுள் 
மிகவும் முககியமானரவ: ஃபகருத்தின் கவவாஸ 
இயறறிய ஃபைங-இ-கவாஸ முகம்மத் ஷதியாபடி 
இயறறிய மிஃபதஜூ–உல்–ஃபுவாஜாலா 
ஆகியனவாகும். கிளி நூல் எனும் துதிநம்ஹ என்பது 
ஜியா நக ஷபி, பாைசீக வமாழியில் வமாழிவபயரத்த 
சமஸகிருதக கரதகளின் வதாகுபபாகும். மகாபாைதமும் 
ைாஜதைஙகிணியும் கூ்டப பாைசீக வமாழியில் 
வமாழியாககம் வசயயபபட்டன.

சமஸகிருத இலககியத்தின் முன்்னறறத்ரத 
தில்லி சுல்தானிய ஆடசி தடுககவில்ரல. உயர 
அறிவுபூரவ சிந்தரன வமாழியாக சமஸகிருதம் 
வதா்டரந்தது. ்பைைசின் வவவ்வறு பகுதிகளில் 
நிறுவபபடடிருந்த சமஸகிருதப பள்ளிகளும் கல்வி 
நிரலயஙகளும் வதா்டரந்து வசழித்தன. தில்லியிலுள்ை 
1276ஆம் ஆண்டுககுரிய வசவவியல் சமஸகிருத 
கல்வவடடு (பாலம் ப்வாலி), சுல்தான் பால்பனின் 
நல்லாடசியின் விரைவாக விஷ்ணு பகவான், 
எந்தக கவரலகளுமின்றிப பாறக்டலில் துயில்கிறார 
என்கிறது. சமஸகிருத இலககியத்தில் அைபு, பாைசீக 
வமாழிகளின் தாககத்ரத, வமாழிவபயரபபுகள் வழி 
உணைலாம். ஸ்ரீவைா, கதாவகௌடுக என்ற தமது 
நூலில், யூசுஃப ஜுரலகாவின் கரதரய ஒரு 

I.  சரியோ்ன விகெகயத  ந்ர்வு  
டசய்க

1.  8ஆம் நூறறாண்டில் அைபியர 
பர்டவயடுபபின்்பாது சிந்து அைசர  ஆவார.
(அ) ்ஹஜாஜ்   (ஆ) முகமது-பின்-காஸிம்
(இ) வஜயசிம்்ஹா  (ஈ) தாகிர

2.  கஜினி மாமுது, இந்தியாவுககுள்  
முரற இைாணுவத் தாககுதல்கள் ந்டத்தினார.

(அ) 15 (ஆ) 17  (இ) 18 (ஈ) 19
3.  பாலம் ப்வாலி கல்வவடடு  

வமாழியில் இருககிறது.
(அ) சமஸகிருதம் (ஆ) பாைசீக வமாழி
(இ) அைபி  (ஈ) உருது

 பயிற்சி

சமஸகிருதக காதல் பா்டலாகச் ்சரத்திருககிறார. 
காஷ்மீை அைசரகளின் வைலாறான ரஜனவிலாஸ 
நூரல இயறறுவதறகு பட்டவதாை, ஷா நாமா எனும் 
ஃபிரவதௌசியின் நூரல ஒரு முன்மாதிரியாக 
எடுத்துகவகாண்டுள்ைார.
    போெச் சுருக்கம்
�	வபா.ஆ. 712இல் சிந்துப பிை்தசத்தின் மீது  

முகமது-பின்-காஸிம் பர்டவயடுபபு
�	11ஆம் நூறறாண்டின் முதல் முபபது ஆண்டுகள், 

வகாள்ரையடிபபரத ்நாககமாகக வகாண்்ட 
கஜினி மாமுதுவின் தாககுதல்கரைக கண்்டது.

�	12ஆம் நூறறாண்டில் முடிவில் நிகழ்ந்த 
முகமது ்காரியின் பர்டவயடுபபு, 1206இல் 
குத்புதீன் ஐபககின் கீழ் தில்லி சுல்தானிய ஆடசி 
நிறுவபபடுவதறகு இடடுச்வசன்றது.

�	சுல்தான்களின் ்மம்பட்ட இைாணுவ உத்திகைால், 
13ஆம் நூறறாண்டின் வதா்டககத்தில் ைாஜபுத்திை 
அைசரகள் தஙகளின் ்மலாதிககத்ரத இழந்தனர.

�	தில்லி சுல்தானியம் ஐந்து வம்சாவளிகள் 
வகாண்்டது. இபபா்டத்தில் மூன்று முககிய 
சுல்தானிய வம்சஙகைான அடிரம வம்சம், கில்ஜி 
வம்சம், துகைக வம்சம் ஆகியனவறறுககு கூடுதல் 
கவனம் அளிககபபடடுள்ைது.

�	அலாவுதீன் கில்ஜியின் முற்பாககான பல 
இைாணுவ, சந்ரதச் சீரதிருத்தஙகள்

�	முகமது-பின்-துகைககின் புதுரமயான 
ந்டவடிகரககள் அவைது காலத்திறகு மிகவும் 
முககியமறறரவ என்ப்தாடு அவருர்டய 
வீழ்ச்சிககு வழிவகுத்தன.

�	ஃவப்ைாஸ துகைககின் சீரதிருத்தஙகளும் 
ந்டவடிகரககளும் அவருககு மககளின் 
நல்வலண்ணத்ரதப வபறறுத்தந்தன.

�	ஒரு பண்பாடடுக கலபபும் இலககியம், கரல, இரச 
கட்ட்டக கரலத் துரறகளில் பைஸபைத் தாககமும் 
ஏறபட்டன.

அமிர் குஸ்ரு  
(�வீ்னச் சித்ரிப்பு)

XI History_Lesson 10.indd   168 3/9/2020   7:23:04 PM



1 6 9அரபியர், துருக்கியரின் வருகை

4.  உலகப புகழ்வபறற கஜூைா்்ஹா ்காவிரலக 
கடடியவரகள்  

(அ) ைாஷ்டிைகூ்டர  (ஆ) ்்டாமர
(இ) சண்்்டைர (ஈ) பைமர

5.  மம்லுக என்ற வபயர ஒரு  ககான 
அைபுத் தகுதிச்சுட்டாகும்.

(அ) அடிரம  (ஆ) அைசர
(இ) இைாணி  (ஈ) பர்டவீைர

6.  இபின் பதூதா ஒரு  நாடடுப பயணி
(அ) வமாைாக்கா (ஆ) வபரசியா 
(இ) துருககி  (ஈ) சீனா

7.  அைசப பதவிரய விடுத்து, தில்லியிலிருந்து விலகி 
முபபதாண்டுகள் அரமதியில் வாழ்ந்த ஒ்ை 
சுல்தான் 
அ) முபாைக ஷா (ஆ) ஆலம் ஷா
(இ) கிசர கான்  (ஈ) துகரில் கான்

8. சரியாகப வபாருத்தி, விர்டரயத் வதரிவு வசயக
(i) ைாமச்சந்திைர - 1. காகதீயர
(ii) கான்-இ-ஜ்ஹான் - 2. பத்மாவத்
(iii) மாலிக மு்ஹமத் வஜயசி  - 3. மான் சிங
(iv) மன் மந்திர - 4. ்தவகிரி
(அ) 2, 1, 4, 3  (ஆ) 1, 2, 3, 4
(இ) 4, 1, 2, 3  (ஈ) 3, 1, 2, 4

II. குறுகிய விகெ ்ருக
1. கஜினியின் அைசைாக மாமுது பதவி ஏறறல்.
2. கஜினி மாமுது ஆதரித்த அறிஞரகள்.
3.  துருககியப பர்டவயடுபபின்்பாது வ்ட 

இந்தியாவில் ஆடசியிலிருந்த ைாஜபுத்திை 
வம்சாவளிகள்.

4. நாறபதின்மர அரமபபு
5.  இஸலாமிய இரசஞரகள் அறிமுகபடுத்திய 

இரசககருவிகள்
III. சுருக்கமோ்ன விகெ ்ருக
1.  முகமது-பின்-காஸிமின் இைாணுவப 

பர்டவயடுபபுகளுககான உ்டனடிக காைணஙகரை 
விவரி.

2.  இந்தியாவில் கஜினி மாமூதின் இைாணுவத் 
தாககுதல்களுககான காைணஙகள் என்வனன்ன?

3.  இைஸியா சுல்தானா அதிகாைத்திலிருந்து 
அகறறபபட்டது ஏன்?

4.  மாலிக காஃபூரின் வதன்னிந்தியத் தாககுதல்கள் 
குறித்து எழுதுக.

5.  முகமது துகைககின் ்சாதரன முயறசிகள் 
்தால்வியர்டந்ததறகான காைணஙகள் 
என்வனன்ன?

IV. விரிவோ்ன விகெ ்ருக
1.  கஜினி மாமூதினுர்டய வகாள்ரைத் தாககுதல்கள் 

மத்நாககில் என்பரதக காடடிலும் அதிக அைசியல் 
- வபாருைாதாைத் தன்ரம வகாண்்டரவ – விைககுக. 

2.  இந்திய வைலாறறில் இைண்்டாம் தவையன் ்பார 
திருபபுமுரனயாக அரமந்தது எவவாறு?

3.  கஜினி மாமுதுரவயும் ்காரி முகமதுரவயும் 
ஒபபிடடும் ்வறுபடுத்தியும் காடடுக.

4.  அலா-உத்-தின் கில்ஜியின் வபாருைாதாைச் 
சீரதிருத்தஙகரை விவாதிககவும்.

5.  ஃவப்ைாஸ துகைகின் ஆடசிரய மதிபபிடுக
6.  தில்லி சுல்தானியத்தின் நிரவாக அரமபபு 

குறித்து விவைரண தருக.
டசயல்போடுகள்
1.  வ்டல்லி சுல்தானியரகளின் ப்டஙகரையும் 

அவரகள் விடடுச்வசன்ற நிரனவுச் சின்னஙகளின் 
ப்டஙகரையும் ்சகரித்து அதரன ஒடடி ஒரு 
ப்டத்வதாகுபபு தயாரிகக.

2.  பிருத்திவிைாஜ், சம்யுகதா வாழ்கரகரய 
நா்டகமாக நடித்துக காடடுக.

மூலநூல்கள்
1.  Satish Chandra, History of Medieval India, 
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2.  Irfan Habib, Medieval India I: Essays in the History 

of India, Oxford University Press, 1999. 
3.  Irfan Habib, Medieval India: The Study of Indian 

Civilization, National Book Trust, (2008). 
4.  Sunil Kumar, The Emergence of Delhi Sultanate, 

Permanent Black, 2010. 
5.  Abraham Eraly, The Age of Wrath, Penguin, 2014.

ககலச்டசோறகள்
குறுகிய ்நாககுர்டய ்தசியவாதம் chauvinism aggressive support to one’s own group or creed
பதிவி்யறபு ச்டஙகு investiture ceremony to install someone in authority or office
தரலசிறந்த கரல பர்டபபு magnum opus a great work of literature, history or art
து்ைாக treacherous unreliable, betraying
சூழ்ச்சி intrigue plotting to do something illegal or harmful
இணககத்ரத ஏறகும் conciliatory willing to accept mediation in a dispute
உயி்ைாட்டமுள்ை exuberance liveliness
தண்டிககிற punitive punishing
்காடர்டக காவறபர்ட garrison troops stationed in a fortress
்மாதல் collision clash or conflict
திடீர பர்டவயடுபபு incursion invasion
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      அறிமுகம்
வரலாற்றின் த�ாடக்க ்காலத்தில் மூன்று 

வலிமை வாய்ந� ைரபுவழி அரசர்கள் �மிழ்கத்ம� 
ஆட்சி தசய�னர. சங்க இலககியம் மூவவ்ந�ர்கள் 
என்று அவர்கமைக குறிப்பிடுகிறது. பல சங்கப் 
பாடல்்கள் வசாழ அரசர்களின் ைரபு பற்றிக 
குறிப்பிடுகின்றன. எனினும், சங்க ்காலத்திற்குப் பின், 
தபா.ஆ.9ஆம் நூற்றாண்டு வமர வசாழர குறித்� 
சான்று்கமை அறிய முடியவில்மல. இ்ந� இமடப்பட்ட 
்காலத்தில் �மிழ்கத்தில் ஏற்பட்ட அமசவியக்கங்கள் 
இப்பகுதியில் தபரிய அைவிலான ைாற்றங்கள் 
ஏற்பட வழிவகுத்�ன. அம்ைாற்றங்கள் முடியாட்சி 
வ�ான்றி நிமலத்திருக்கக ்காரணைாயின. அவற்றுள் 
ஒன்று�ான் பிற்்காலச் வசாழப் வபரரசு ஆகும்.

பிற்்காலச் வசாழரின் வ�ாற்றத்துககுப் 
பல ்காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. அவற்றில் 
ஒன்று வவைாண்மை விரிவாக்கம் ஆகும். இ்ந� 
விரிவாக்கம் ஆற்று வடிநிலங்களில் ஏற்பட்டது. 
இ�ன்மூலம் வவைாண் உற்பத்தி பன்ைடஙகு 
தபருகியது. இ்ந� வவைாண் தபருவைரச்சி 
அபரிமி�ைான உபரி �ானிய உற்பத்திககு 

இட்டுச் தசன்றது. ஆனால் இ்ந� உபரி சைைற்ற 
தசல்வப் பகிரவுககும் ்காரணைாயிற்று. த�ாடக்க 
்காலத்தில் இரு்ந�ம�ப் வபால் அல்லாைல், சமூ்கம் 
படிப்படியா்கப் தபரிய அைவில் வவறுபாடு்களுககு 
உள்ைானது. இவ� ்கால்கட்டத்தில், இ்நதியாவின் 
வட பகுதியிலிரு்நது அறிமு்கைான ை�ங்கள், அமவ 
சார்ந� வ்காவில்்கள் வபான்ற நிறுவனங்களும் 
சி்ந�மனப் வபாககு்களும் புதிய சகதி்கைா்க 
வடிதவடுத்�ன. பகதி இயக்கத்துககுத் �மலமை 
�ாஙகிய நாயன்ைார்களும், ஆழவார்களும் �ைது 
்கருத்தியமல பரப்புமர தசய�னர. இவ�வபான்று, வட 
இ்நதியாவில் உருவான அரசியல் சி்ந�மன்களும் 
நிறுவனங்களும் விமரவில் த�ற்கில் பரவின. 
இம்ைாற்றங்களின் ஒட்டுதைாத்� விமைவா்க இஙகு 
அரசு உருவானது. முடியாட்சிமுமறமயக த்காண்ட 
இவவரசுககுப் பண்மடய வசாழ ைன்னனின் 
வழிவ்ந�வர்கைா்கத் �ங்கமை பமறசாற்றிக 
த்காண்வடார �மலமைவயற்றனர.

வசாழப் வபரரசு தசல்வாககு இழ்ந�தும், 
மவம்க ஆற்று வடிநிலைான ைதுமர பகுதியில் 
பாண்டியர ஆட்சி தசயயத் த�ாடஙகினர. 
பதினான்்காம் நூற்றாண்டுவாககில் பாண்டியரின் 

பிறககாலச் ச�காழரகள், பகாண்டியரகள் 
11

கற்றல் ச�காககஙகள்
பிறககாலச் ச�காழர,  பகாண்டியர ஆட்சியினசபகாது �டைபபற்ற கீழகண்ைடை குறித்து 
அறிவு பபறுதல் ஆகும்.

I  ச�காழர 
�	வசாழ அரசர்களின் சா�மன்கள்
�	வசாழப் வபரரசின் கீழ ஏற்பட்ட பண்பாட்டு வைரச்சி
�	நன்கு வைரச்சி அமட்ந� வவைாண்மைக ்கட்டமைப்பு, நீரப்பாசன முமற ஆகியவற்றின் வ�ாற்றம்
�	இமடக்காலத் �மிழச் சமூ்கத்தில் வ்காவில்்களின் பங்களிப்பு
�	வசாழர ்காலக ்கடல்வழி வணி்கம்

II  பகாண்டியர
�	ைதுமரமயத் �மலந்கரைா்கக த்காண்டு பாண்டியரின் எழுச்சி
�	ைாலிக ்காபூரின் பமடதயடுப்பும் வீழச்சியும்
�	அலாவுதீன் கில்ஜிமய வரவமழத்� வாரிசுரிமைச் சண்மட
�	பாண்டியர ஆட்சியில் வவைாண்மை , நீரப்பாசனம், வணி்கம் 
�	த�ன் �மிழநாட்டில் ை�மும் பண்பாடும்

அலகு
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ஆட்சி வலிமை தபற்றது. வசாழர வபாலவவ 
பாண்டியர்களும் வவைாண்மை, வணி்கம் 
மூலம் தபரும் வருவாய ஈட்டினர. இக்கால 
்கட்டத்திலும் ்கடல் ்கட்ந� வாணிபத்தின் 
விரிவாக்கம் த�ாடர்ந�து. பாண்டிய நாட்டின் 
ஒரு பகுதியா்க இரு்ந� திருதநல்வவலியிலிரு்நது 
ைலபார ்கடற்்கமரப்பகுதிககுத் �ானியங்களும் 
பருத்தியும் பருத்தித்துணி்களும் ்காமை்களும் 
ஏற்றுைதி தசயயப்பட்டன. வைற்கு, த�ன்கிழககு 
ஆசியா பகுதி்களுடனும் வணி்கத் த�ாடரபு 
வைற்த்காள்ைப்பட்டது. பாண்டிய ைன்னர்கள் 
ை�, பண்பாட்டு, அரசியல் கூறு்கமைத் த�ாகுத்து 
உருவாககிய பண்பாட்டு ைரபானது குப்� அரசர்கள் 
தசவவியல் ்காலத்தில் உருவாககிய�ா்கக 
்கரு�ப்படும் ஒற்மறப் பரிைாணப் பண்பாட்டில் 
இரு்நது முற்றிலும் வவறுபட்ட�ாகும். 
I - ச�காழர
ச�காழப் பரம்படரயின சதகாற்றம்

சங்க ்காலத்துககுப் பிறகு கிமடககும் 
ஆவணங்களின்படி, ்காவிரிப்பகுதியில் வசாழர 
பல்லவருககுக கீழநிமல ஆட்சியாைர்கைா்க 
இரு்நதுள்ைார்கள் எனத் த�ரிகிறது. விஜயாலயன் 
(தபா.ஆ. 850-871) முத்�மரயர்களிடமிரு்நது ்காவிரி 
ஆற்றின் ்கழிமு்கப்பகுதி்கமை தவன்றார. அவர 
�ஞசாவூர ந்கமரக ்கட்டமைத்து, 850இல் வசாழ 
அரமச நிறுவினார. எனவவ, வரலாற்றாயவாைர்கள் 
இச்வசாழர்கமை பிற்்காலச் வசாழர என்றும் 
வபரரசுச்வசாழர என்றும் குறிப்பிடுகிறார்கள். 
விஜயாலயனுககுப் பின் வ்ந� வசாழ அரசர்கள் 
�ாங்கள் சங்க ்காலத்தின் பு்கழதபற்ற வசாழ 
அரசனான ்கரி்காலனின் ைரபில் வ்ந�வர்கள் 
எனச் தசப்வபடு்களில் குறிப்பிட்டுள்ைனர. 
அவர்கள் �ைது ைரபுவழிப்பட்டியலில் ‘வசாழ‘ என்ற 
தபயருமடய அரசமரத் �ைது மூ�ாம�யரா்கக 
குறிப்பிட்டுள்ைார்கள். கிள்ளி, வ்காச்தசங்காணன், 
்கரி்காலன் எனும் தபயர்கமைக த்காண்ட வசாழ 
அரசர்கள் �ங்கள் த்காடிவழிமயச் வசர்ந�வர்கள் என 
இச்தசப்வபடு்களில் குறிப்பிட்டுள்ைார்கள்.

விஜயாலயனுககுப் பின்வ்நவ�ாரில் 
மு�லாம் பரா்ந�்கன் (907-955) மு�ல் மூன்றாம் 

குவலாத்துங்கன் (1163-1216) வமரயான அரசர்கள் 
வசாழருககுப் தபருமையும் பு்கழும் வசரத்�னர. 
பரா்ந�்கச் வசாழன், நாட்டின் எல்மலமய 
விரிவுபடுத்தினார. ஆட்சிமுமறயின் அடித்�ைத்ம�யும் 
விரிவாககினார. மு�லாம் இராஜராஜனும் (985-1014) 
அவருமடய ை்கன் மு�லாம் இராவஜ்நதிரனும் (1014-
1044) �ங்கள் முன்வனாடி்கள் மூலம் ஏற்பட்டிரு்ந� 
வைரச்சி்கமை ஒருஙகிமணத்து, தீப்கற்ப 
இ்நதியாவில் வசாழரின் வைலாதிக்கத்ம� நிறுவினர.
�கானறுகள்

வசாழர �ங்கைது பர்நது விரி்ந� 
வபரரமச ஆள்வ�ற்கு வலுவான நிரவா்கக 
்கட்டமைப்மப உருவாககியதுடன், பிற்்கால 
வரலாற்றாயவாைர்களுககு உ�வும்வண்ணம் தபரும் 
எண்ணிகம்கயிலான வரலாற்றுச் சான்று்கமையும் 
விட்டுச் தசன்றுள்ைனர. தசப்வபடு்களிலும் ்கல்லிலும் 
10,000-ககும் வைற்பட்ட ்கல்தவட்டு்கள் வசாழர 
வரலாற்றுக்கான மு�ல்நிமலச் சான்று்கைா்க 
உள்ைன. இ்ந� வரலாற்று ஆவணங்களில் 
தபரும்பான்மையானமவ அரசர்களும் பிறரும் 
வ்காவில்்களுககு வழஙகிய த்காமட குறித்� 
�்கவல்்கைா்கவவ உள்ைன. அவற்றின் உள்ைடக்கத்தில் 
நிலப் பரிைாற்றங்கள், வரி்கள் (விதிக்கப்பட்ட வரி்கள், 
விலக்கப்பட்ட வரி்கள்) ஆகியன குறித்� �்கவல்்கவை 
அதி்கம். ஆனால், பிற்்காலக ்கல்தவட்டு்கள் சமூ்க 
வவறுபாடு்கள் குறித்துக குறிப்பிடுகின்றன. அமவ 
சமூ்கத்தில் சாதி்கள், துமணச்சாதி்கள் இரு்ந�ம�க 
்காட்டுகின்றன. இவற்றின் வாயிலா்க அன்மறய 
சமூ்கக ்கட்டமைப்பு குறித்� �்கவல்்கமை அறிய 
முடிகிறது. இவற்றுடன் தசப்வபடு்களிலும் அரசர 
ஆமண்கள் ்காணப்படுகின்றன. அவற்றிலும் 
குலவரலாறு , வபார்கள், தவற்றி்கள், நிரவா்கப் 
பிரிவு்கள், உள்ைாட்சி அமைப்பு, நில உரிமை்கள், 
பல்வவறு வரி்கள் குறித்� தசயதி்கள் உள்ைன. வசாழர 
ஆட்சியில் இலககியங்களும் தசழித்�ன. மசவ, 
மவணவ நூல்்கள் த�ாகுத்து முமறப்படுத்�ப்பட்டன. 
இது வசாழர ்காலத்தில் நட்ந� முககியைான சைய 
இலககியப் பணியாகும். தபருங்காவிய நூலான 
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்கம்ப இராைாயணம் இலககிய வடிவிலான வரலாற்று 
நூல்்கைான ்கலிங்கத்துப்பரணி, குவலாத்துங்கச் 
வசாழன் பிள்மைத்�மிழ, மூவருலா ஆகியனவும் 
இக்காலத்தில் இயற்றப்பட்டன. நன்னூல், வநமிநா�ம், 
வீரவசாழியம் ஆகியமவ இக்காலத்தில் எழு�ப்பட்ட 
குறிப்பிடத்�க்க இலக்கண நூல்்கள் ஆகும். 
பாண்டிகவ்காமவ, �க்கயா்கப்பரணி ஆகியமவ பிற 
முககிய இலககியப் பமடப்பு்கைாகும்.
ஆட்சிப்பகுதி

�மிழநாட்டில் வசாழ அரச ைரபின் கீழ 
இரு்ந� ஆட்சிப் பகுதி வசானாடு அல்லது வசாழ 
நாடு எனப்படுகிறது. வசாழ ைண்டலம் எனப்படும் 
்காவிரி ஆற்றின் ்கழிமு்கப்பகுதி வசாழ அரசின் 
மையப்பகுதியா்க விைஙகியது. வசாழ ைண்டலம் 
என்ற தசால் ஐவராப்பியர நாவில் ‘வ்காரைண்டல்’ எனத் 
திரிபமட்ந�து. �ற்வபாது இச்தசால் த�ன்னி்நதியாவின் 
கிழககுப் பகுதி முழுவம�யும் குறிககின்றது. �ைது 
பமடவலிமைமயப் பயன்படுத்தி, �ற்வபாம�ய 
புதுகவ்காட்மட, இராைநா�புரம் ைாவட்டங்கமையும் 
�ற்வபாம�ய வைற்குத் �மிழநாட்டின் த்காஙகுப் 
பகுதிமயயும் இமணத்துச் வசாழப் வபரரமச 
விரிவுப்படுத்தினார்கள். பதிதனான்றாம் நூற்றாண்டு 
வாககில் பமடதயடுப்பு்கள் மூலம் த�ாண்மட நாடு, 
பாண்டிய நாடு, த�ற்குக ்கரநாட்கத்ம�ச் வசர்ந� 
்கஙம்கவாடி, ைமலைண்டலம் என்ற வ்கரைம் ஆகிய 
பகுதி்கள் வமர விரிவுப்படுத்தினார்கள். ்கடல் ்கட்ந� 
விரிவாக்கத்தின்வபாது, வசாழர இலஙம்கயின் 
வடகிழககுப் பகுதி்கமைக ்கட்டுப்படுத்தியும், 
அப்பகுதி்கமை ‘மும்முடிச்வசாழ ைண்டலம்’ என்றும்  
அமழத்�ார்கள்.

 11.1.1   சபரரசு உருைகாககம்
வசாழ அரசர்களில் 

மி்கவும் வபாற்றப்படுபவர 
மு�லாம் இராஜராஜன். 
அவரது ்கடல் ்கட்ந� 
ப ம ட த ய டு ப் பு ்க ள் 
வ ை ற் கு க ்க ட ற் ்க ம ர , 
இலஙம்க ஆகியவற்றில் 
த வ ற் றி ம ய ப் 
தபற்றுத்�்ந�ன. அவர 
இ்நதியப்தபருங்கடலில் 
ைாலத் தீவு்கமைக 
ம்கப்பற்றியதும் இதில் 
வசரும். இலஙம்கமய 
தவன்ற�ன் மூலம் அ�ன் வடககு கிழககுப் 
பகுதி்கள் வசாழ அரசின் வநரடிக ்கட்டுப்பாட்டின்கீழ 
வ்ந�ன. புதி�ா்க இமணக்கப்பட்ட பகுதி்கமை 
நிரவகிப்ப�ற்கு ஒரு �மிழ �ைபதிமய இராஜராஜன் 

இரகாேரகாே ச�காழன, அைரது 
ஆ�கான கரூர சதைர 

நியமித்�துடன், அஙகு ஒரு வ்காவில் ்கட்டவும் 
ஆமண பிறப்பித்�ார. அகவ்காவில் ‘சிவ-
வ�வாவல’ (சிவாலயம்) எனப்படுகிறது. இவரால் 
‘ை்காதிட்டா’ என்ற இடத்தில் ்கட்டப்பட்ட வ்காவில் 
‘இராஜராவஜஸவரம்’ என அமழக்கப்படுகிறது.

இராஜராஜன் �ன் ை்கன் மு�லாம் 
இராவஜ்நதிரமன வாரிசா்க அறிவித்�ார. 
இருவரும் இரு ஆண்டு ்காலம் கூட்டா்க ஆட்சி 
தசய�ார்கள். மு�லாம் இராவஜ்நதிரன் �ன் 
�்நம�யின் பமடதயடுப்பு்களில் பஙவ்கற்று, 
வைமலச்சாளுககிமரத் �ாககி, வசாழ அரசின் 
எல்மலமயத் துங்கபத்திமர ஆறு வமர 
விரிவுப்படுத்தினார. இராஜராஜன் ைதுமர மீது 
�ாககு�ல் த�ாடுத்�வபாது பாண்டியர �ங்கள் 
ைணிமுடி ைற்றும் அரச நம்க்களுடன் �ப்பி, 
இலஙம்கயில் அமடக்கலம் புகு்ந�ார்கள். 
எனவவ மு�லாம் இராவஜ்நதிரன் இலஙம்கமய 
தவன்று, பாண்டியரின் ைணிமுடிமயயும் பிற அரச 
உமடமை்கமையும் ம்கப்பற்றினார.

மு�லாம் இராவஜ்நதிரன் அரசரா்கப்  
தபாறுப்வபற்ற பின் 1023இல் வட இ்நதியாவின் மீது 
மி்கத் தீவிரைான ஒரு பமடதயடுப்மப நி்கழத்தினார. 
இ�ற்்கா்கப் பமட்கமைக வ்கா�ாவரி ஆறு வமர 
அவவர வழிநடத்திச்தசன்றார. வ்கா�ாவரிமயக 
்கட்ந� பிறகு பமடககுத் �மலமைமயத் �னது 
�ைபதியிடம் ஒப்பமடத்�ார. அத்�ைபதியின் 
�மலமையில் பமடதயடுப்பு த�ாடர்ந�து. மு�லாம் 
இராவஜ்நதிரனுககு வட இ்நதியாவில் கிமடத்� 
தவற்றி்களின் நிமனவா்கக ்கஙம்க த்காண்ட 
வசாழபுரம் ்கட்டப்பட்டது. 

�மிழர்களின் ்கடல்வழிச் சா�மன்கள் 
வசாழர ்காலத்தில் உச்சத்ம� எட்டின. வசாழர 
வசாழ ைண்டலக ்கடற்்கமரவயாடு, ைலபார 
்கடற்்கமரமயயும் �ங்கைது ்கட்டுப்பாட்டின் கீழ 
மவத்திரு்ந�னர. வங்காை விரிகுடாப் பகுதியில் 
வசாழரின் தசல்வாககுச் சில பத்�ாண்டு ்காலத்திற்கு 
நீடித்�து. இராவஜ்நதிரனின் ்கடற்பமட ஸ்ரீவிஜயா 
(த�ற்கு சுைத்ரா) மீது �ாககு�ல் த�ாடுத்�து. 
த�ன்கிழககு ஆசியாவில் 700ககும் 1300ககும் 
இமடவய தசழித்து வைர்ந� நாடு்களுள் 
ஸ்ரீவிஜயாவும் ஒன்றாகும். இது வலிமையான 
்கடற்பமட த்காண்ட�ா்கவும் வணி்கத்தில் 
சிற்ந��ா்கவும் இரு்ந�து. இவ� வபான்று குறுநில 
ைன்னரின் ஆட்சியின் கீழ இரு்ந� த்கடாவும் (்கடாரம்) 
இராவஜ்நதிரனால் வ�ாற்்கடிக்கப்பட்டது. எனவவ, 
இராவஜ்நதிரனுககு ‘்கடாரம் த்காண்டான்’ என்ற 
பட்டம் சூட்டப்பட்டது.

வைமலச் சாளுககிய அரசின் மீது 1003இல் 
மு�லாம் இராஜராஜன் த�ாடுத்� வபாரும் 
1009இல் மு�லாம் இராவஜ்நதிரன் த�ாடுத்� 
வபாரும் அவர்களுககு தவற்றிமயத் �்ந�ன. 
சாளுககியரின் �மலந்கரான ்கல்யாணிமயத் 
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�்கரப்ப�ற்கு இராவஜ்நதிரன் �ன் ை்கமன 
அனுப்பினார. அஙகிரு்நது த்காண்டுவரப்பட்ட 
துவாரபால்கர (வாயிற்்காப்வபான்) சிமலமயக 
கும்பவ்காணத்திலுள்ை �ாராசுரம் வ்காவிலில் 
இன்றும் ்காணலாம். இராவஜ்நதிரன் முடித்காண்ட 
வசாழன், ்கஙம்க த்காண்டான், ்கடாரம் 
த்காண்டான், பண்டி� வசாழன் வபான்ற பட்டங்கள் 
சூடிகத்காண்டார.

 11.1.2   ச�காழர நிரைகாகம்
அர�ர

வசாழ அரசின் �ன்மை குறித்து 
வரலாற்றாயவாைர்களிமடவய பலவி�க 
்கருத்து்கள் உள்ைன. வசாழ அரசு ைரபுவழிப்பட்ட 
முடியாட்சிமய அடிப்பமடயா்கக த்காண்டிரு்ந�து 
என்பது த�ளிவாகிறது. அரசர பற்பல 
தபருமை்களுககு உரியவரா்க அக்காலத்ம�ச் 
வசர்ந� இலககியங்களிலும் ்கல்தவட்டுக 
குறிப்பு்களிலும் பு்கழப்படுகிறார. ்கடவுளுககு 
இமணயா்கப் தபருைான் அல்லது தபருை்கன், 
உலகுமடய தபருைாள், உலகுமடய நாயனார 
என்தறல்லாம் அமழக்கப்படுகிறார. பிற்்காலத்தில் 
சக்கரவரத்தி (வபரரசர), திருபுவன சக்கரவரத்தி 
(மூன்று உல்கங்களுக்கானப் வபரரசர) வபான்ற 
பட்டங்கமை வசாழ அரசா்கள் சூடிகத்காண்டனர. 
அரசரா்கப் பட்டம் சூட்டும் விழாவின்வபாது அவரது 
தபயருககுப் பின் ‘வ�வன்’ என்ற தசால்மலப் 
பின்தனாட்டா்கச் வசரககும் நமடமுமற இரு்ந�து. 
அரசர்கள் �ங்கமைக ்கடவுளின் நண்பன் 
(�ம்பிரான்வ�ாழன்) என்று உரிமை வ்காரித் �ங்கள் 
அதி்காரத்ம� நிமலநிறுத்தினர.

வசாழ அரசர்கள் �ங்கள் ஆன்மீ்க வழி்காட்டி 
அல்லது இராஜ குருக்கைா்கப் பிராைணர்கமை 
நியமித்�ார்கள். மு�லாம் இராஜராஜனும் மு�லாம் 
இராவஜ்நதிரனும் இராஜ குருக்கள் ைற்றும் 
சரவ சிவன்்கள் ஆகிவயாரின் தபயர்கமைத் �ங்கள் 
்கல்தவட்டு்களில் குறிப்பிட்டுள்ைனர. அரசர்கள் 
�ங்கள் சமூ்க ைதிப்மபயும் அதி்காரத்ம�யும் 
உயரத்திகத்காள்வ�ற்்கான ஒரு வழிமுமறயா்கவவ 
பிராைணர்கமை ஆ�ரித்�னர. அ�ன் தபாருட்டு 
பிராைணர்களுககுப் பிரம்ைவ�யம், சதுரவவதி 
ைங்கலம் என்ற தபயரில் தபரும் நிலப்பரப்பு்கமைக 
இமறயிலியா்க அளித்�னர.
மண்ைலஙகள் 

முன்னவர குறிப்பிடப்பட்டது வபால் வசாழ 
அரசின் எல்மல விஜயாலயன் ்காலத்திலிரு்நவ� 
சீரா்க விரிவமட்நது வ்ந�து. திமற 
தசலுத்துபவர்கள் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கைால் 
விைக்கைளிக்கப்படும் சிற்றரசர்கள் அல்லது குறுநில 
ைன்னர்களுடனான வபார்களுககுப் பின்னர 

அவர்களின் ்கட்டுப்பாட்டின் கீழ இரு்ந� பகுதி்கள் 
வசாழ அரசுடன் இமணத்துகத்காள்ைப்பட்டன. 
மு�லாம் இராஜராஜன் இப்பகுதி்கமைதயல்லாம் 
ைண்டலங்கைா்க ஒன்றிமணத்து, ஒவதவாரு 
ைண்டலத்திலும் ஓர ஆளுநமர நியமித்�ார. 
பாண்டிய நாட்டில் வசாழ பாண்டியர, இலஙம்கயில் 
வசாழ இலஙவ்கஸவரர (இது, பின்னர மும்முடி 
வசாழ ைண்டலம் என்று அமழக்கப்பட்டது), த�ற்கு 
்கரநாட்கத்தின் ்கஙம்கவடி பகுதியில் வசாழ ்கங்கர 
என ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர. வைலும், 
இருககுவவளிர, இைஙவ்கா வவளிர, ைழவர்கள், 
பானர்கள் வபான்ற சிற்றரசர்கள் ஆட்சி தசய� 
முககியத்துவம் குமற்ந� பகுதி்களும் பின்னர 
வசாழ அரசுடன் இமணத்துக த்காள்ைப்பட்டன. 
இ்ந�ச் சிற்றரசர்களும் வசாழ ஆட்சி நிரவா்கத்தின் 
பல்வவறு தபாறுப்பு்களில் அைரத்�ப்பட்டனர.

படை
வசாழப் வபரரசு நிர்ந�ரப் பமடமயக 

த்காண்டிரு்ந�து. இப்பமட ைரபுவழிப்பட்டிரு்ந� 
மூன்று பிரிவு்கமை உள்ைடககியிரு்ந�து: 
்காலாட்பமட, குதிமரப்பமட (குதிமரச்வசவ்கர), 
யாமனப்பமட (ஆமனயாட்்கள்). வில் வீரர்கள் 
(வில்லாளி்கள்), வாள் வீரர்கள் (வாளிலர), ஈட்டி 
வீரர்கள் (த்காண்டுவார) ஆகிவயாரும் பமடயில் 
இரு்ந�னர. பமடப் பணி்களில் இரு படிநிமல்கள் 
குறிப்பிடப்படுகின்றன. இது தபரு்ந�னம் ைற்றும் 
சிறு�னம் என்று அமழக்கப்பட்டது. 13ஆம் 
நூற்றாண்மடச் வசர்ந� ஒரு சீனப் புவியியலாைர, 
“வசாழரிடம் 60 ஆயிரம் வபார யாமன்கள் இரு்ந�ன. 
அவற்றின் முதுகில் வீடு வபான்ற அமைப்பு 
இருககும். அதில் வீரர்கள் நிமற்நதிருப்பார்கள். 
வபாரில் இவர்கள் நீண்ட த�ாமலவில் உள்ை 
இலககு்களின் மீது அம்பு எயவார்கள். அருகில் உள்ை 
பம்கவர்களுடன் யாமனயின் மீதிரு்ந�படிவய 
ஈட்டியால் சண்மடயிடுவார’ எனக குறிப்பிடுகிறார. 
வசாழர ்கடல்்கட்நது தசன்று நடத்திய வபார்கள் 
மி்கவும் பு்கழதபற்றமவ. வசாழர்களிடம் 
‘எண்ணற்ற’ ்கப்பல்்கள் இரு்ந�ன என 
வரலாற்றாயவாைர்கள் அவர்களின் ்கடற்பமடமய 
விய்நது குறிப்பிடுைைவுககு அ�ன் பலம் இரு்ந�து. 
பமட வீரர்களுககுப் ‘பமடப்பற்று’ என்ற உரிமை 
வழங்கப்பட்டிரு்ந�து. �மலந்கரில் பமட மு்காம் 
இட்டிரு்ந� இடம் ‘பமடவீடு’ எனப்பட்டது. புதி�ா்கச் 
வசரக்கப்படும் பகுதி்களில் அமைக்கப்பட்ட 
புறக்காவல் பமட்கள் ‘நிமலப்பமட்கள்’ 
எனப்பட்டன. ஒரு பமடப்பிரிவின் �மலவர ‘நாய்கம்’ 
என்றும் பின்னாட்்களில் ‘பமடமு�லி’ என்றும் 
அமழக்கப்பட்டார. பமடத்�ைபதி ‘வசனாபதி’, 
‘�ண்டநாய்கம்’ என்றறியபட்டார.
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உள்்காட்சி அடமப்பு
வசாழர ்காலத்தில் பல்வவறு உள்ைாட்சிக 

குழுக்கள் சிறப்பா்க இயஙகியுள்ைன. அமவ, 
ஊரார, சமபயார, ந்கரத்�ார, நாட்டார ஆகியமவ 
அத்�கு குழுக்கள் ஆகும். இமவ ஒப்பீட்டைவில் 
�ன்னாட்சி உரிமை த்காண்டமவயா்க இயஙகின. 
இ்ந� அடித்�ைத்தின் மீது�ான் வசாழப் வபரரசு 
்கட்டமைக்கப்பட்டது.
ஊரகார

வவைாண்மை விரிவாக்கத்ம�த் 
த�ாடர்நது கிராைப்புறங்களில் வவைாண் 
குடியிருப்பு்கள் அதி்கைவில் வ�ான்றின. 
அமவ ‘ஊர’ என அமழக்கப்பட்டன. 
அ்ந� ஊர்களில் நிலஉடமையாைர்கவை 
ஊரின் பிரதிநிதி்கைா்கச் தசயல்பட்டார்கள். 
அவர்கள் ஊரார என அமழக்கப்பட்டார்கள். 
வ ்க ா வி ல் ்க ளி ன்  நி ரவ ா்க த் ம � யு ம் 
குைங்களின் பராைரிப்மபயும் இவவூரார 
வைற்த்காண்டனர. குைங்களிலிரு்ந� நீமர 
ஊரின் வ�மவ்களுககுப் பயன்படுத்துவம�யும் 
ஊரார ்கவனித்துகத்காண்டார்கள். இமவ �விர, 
வரி உள்ளிட்ட வருவாய்கமைச் வசூலிப்பது, 
சட்ட ஒழுஙம்கப் பாது்காப்பது, அரசரின் 
்கட்டமைமய நிமறவவற்றுவது ஆகிய நிரவா்கப் 
தபாறுப்பு்கமையும் இவர்கள் வைற்த்காண்டனர.

�டபயகார
ஊர என்பது நில உமடமை சார்நவ�ாரின் 

குடியிருப்பு ஆகும். இது வவைாண்வம்க கிராைம் 
என அமழக்கப்பட்டது, பிரம்ைவ�யம் என்பது 
பிராைணர்களின் குடியிருப்பாகும். பிரம்ைவ�யத்தின் 
மையைா்க விைஙகிய வ்காவில்்கள், அவற்றின் 
தசாத்துக்கள் ஆகியவற்மற நிரவகிப்பது, பிரம்ைவ�ய 
குடியிருப்பு்கமைப் பராைரிப்பது ஆகிய பணி்கமை 
‘சமப’்கள் வைற்த்காண்டன. வ்காவில் நிலங்களுடன் 
இமணக்கப்பட்டிரு்ந� பாசனககுைங்களின் 
பராைரிப்புககுச் சமப தபாறுப்பா்க இரு்ந�து. 
ஊமரப் வபாலவவ சமபயும் அரசின் பிரதிநிதியா்கச் 
தசயல்பட்டது. நிரவா்கம், நிதி, நீதி ஆகிய துமற்கள் 
சார்ந� பணி்கமையும் சமப வைற்த்காண்டது.
�கரத்தகார

ந்கரம் வணி்கர்களின் குடியிருப்பா்க 
விைஙகியது. �ங்கம் உள்ளிட்ட உவலா்கப் தபாருள்்கள், 
ம்கவிமனப் தபாருள்்கள், தநசவு, பாமன வமன�ல் 
ஆகியவற்றில் திறமை தபற்ற ம்கவிமனஞர்களும் 
ந்கரத்தில் வசித்�னர. ந்கரத்தின் பிரதிநிதி்கைா்க 
இரு்ந�வர்கள் ந்கரத்�ார எனப்பட்டனர. இவர்களின் 
நிதியு�வி வ்காவில்்களுககுத் வ�மவப்பட்டது. 
வ்காவில்்களின் நிரவா்கத்துடன் ந்கரத்�ார சீரான 
த�ாடரபில் இரு்ந�னர. மு�லாம் இராஜராஜனின் 
ஆட்சியில் ைாைல்லபுரம் ‘ைாந்கரம்’ என்ற குழுவால் 

உள்்காட்சித்  சதரதல்களும்  உத்திரசமரூர 
கல்பைட்டுகளும் : பிரம்ைவ�யங்களில் (பிராைணர்களுககு 
வரிவிலககுடன் அளிக்கப்பட்ட நிலம்) ஒன்றா்க இரு்ந� 
உத்திரவைரூரில் (உத்�ரைல்லூர சதுரவவதி ைங்கலம்) 
கிமடத்� இரு ்கல்தவட்டுக குறிப்பு்கள் (தபா.ஆ. 919இலும் 
921இலும் அறிவிக்கப்பட்டமவ) மூலம் வசாழர ்கால 
உள்ைாட்சித் வ�ர�ல் முமறமய அறிய முடிகிறது. 
இமவ ஒரு பிராைணக குடியிருப்புக்கான பணி்கமை 
வைற்த்காள்வ�ற்கு தவவவவறு குழுக்கமைச் வசர்ந�

உறுப்பினமரத் வ�ரவு தசயயும் முமறமயத் த�ரிவிககின்றன. அ�ன்படி, கிராைம் 30 பிரிவு்கைா்கப் 
பிரிக்கப்பட்டது. ஒவதவாரு பிரிவுககும் ஓர உறுப்பினமரத் வ�ர்நத�டுக்க வவண்டும். வ�ரவானவர்கள் 
அமனவரும் வசர்நது தவவவவறு குழுக்கமை உருவாககுவார்கள். அமவ தபாதுப்பணிககுழு, குைங்களுக்கான 
குழு, வ�ாட்டங்களுக்கான குழு, பஞச நிவாரணக குழு, �ங்கம் த�ாடரபான குழு ஆகியவாகும். 

உறுப்பினரா்கப் வபாட்டியிடுவவாரின் �குதி்கள் த�ளிவா்கக கூறப்பட்டுள்ைன: ஆண்்கள் ைட்டுவை 
வ�ர�லில் வபாட்டியிட முடியும். வபாட்டியாைர 35 வயதுககு வைலும் 70 வயதுககுக கீழும் உள்ைவரா்க இருக்க 
வவண்டும். தசாத்தும் தசா்ந� வீடும் உமடயவரா்க இருக்க வவண்டும். வவ�ங்களிலும் பாஷயங்களிலும் 
வ�ர்ந�வரா்க இருக்க வவண்டும். 

ஒரு பிரிவில் வபாட்டியிடககூடிய அமனவருமடய தபயர்களும் �னித்�னிப் பமனவயாமல்களில் 
எழு�ப்பட்டு, அமவ ஒரு பாமனயில் இடப்படும் (குடவவாமல). சமபயில் வயதில் மூத்�வர ஒரு சிறுவமன 
அமழத்து, பாமனயிலிரு்நது ஓர ஓமலமய எடுககும்படி கூறுவார. அ்ந�ச் சிறுவன் எடுககும் ஓமலயில் உள்ை 
தபயருககுரியவவர உறுப்பினரா்கத் வ�ரவு தசயயப்பட்டவர ஆவார.

XI History_Lesson 11.indd   174 3/9/2020   7:24:45 PM



1 7 5பிற்காலச் ச�காழர்ள், பகாண்டியர்ள்

நிரவகிக்கப்பட்டது. உள்ளூர தபாருள்்கள் 
ந்கரங்களில் பரிைாற்றம் தசயதுத்காள்ைப்பட்டன. 
பட்டு, பீங்கான், ்கற்பூரம், கிராம்பு, ச்ந�னக்கட்மட, 
ஏலக்காய வபான்றமவ இவவாறு பரிைாற்றம் 
தசயயப்பட்ட�ா்கச் சீன வரலாற்றுககுறிப்பு்கள் 
கூறுகின்றன. உள்நாட்டிலும் ்கடல் ்கட்நதும் 
வணி்கத்ம� ஊககுவிப்ப�ற்்கா்கக குவலாத்துங்கன் 
சுங்கவரி்கமை நீககினார. எனவவ அவர ‘சுங்கம் 
�விரத்� வசாழன்’ எனப்படுகிறார.
�காட்ைகார

பிரம்ைவ�யங்கள் நீங்கலா்கப் பல ஊர்களின் 
த�ாகுப்பு நாடு எனப்பட்டது. ்கால்வாய்கள், குைங்கள் 
வபான்ற பாசன ஆ�ாரங்கமைச் சுற்றி இமவ 
உருவாக்கப்பட்டிரு்ந�ன. வவைாண் வம்க 
கிராைங்களில் நிலம் மவத்திரு்ந�வர்களின் ைன்றம் 
நாட்டார எனப்பட்டது. வசாழ அரசக்கட்டமைப்பின் 
அடிப்பமட உறுப்பு்கைா்க நாட்டார தசயல்பட்டனர. 
அரசுக்கான நிரவா்கம், நிதி, நீதித்துமற சார்ந� 
பணி்கமை இவர்கள் வைற்த்காண்டனர. 
நாட்டார்களுககு ைரபுவழி நில உரிமை்கள் 
வழங்கப்பட்டிரு்ந�ன. �ாங்கள் சார்ந� நாட்டிலிரு்நது 
வரி வச்கரித்துக த்காடுககும் தபாறுப்பும் அவர்களுககு 
இரு்ந�து. நாட்டார்களுககு ைரியாம� தசலுத்தும் 
வநாககில் ஆசுமடயான் (நில உரிமையாைர), 
அமரயன் (வழிநடத்துவவார), கிழவன் (�மலவர) 
வபான்ற பட்டங்கள் அளிக்கப்பட்டன. நாட்டுக்கணககு, 
நாட்டு மவயவன் எனும் பணியாைர்கள் நாட்டாரின் 
நிரவா்கப் பணி்கமை ஆவணப்படுத்தினர. 

 11.1.3   பபகாரு்காதகாரம்
சை்காண்டம

வசாழர ்கால்கட்டத்தில் ஏற்பட்ட மி்கப் 
தபரிய வைரச்சி்களில் ஒன்று, வவைாண்மை 
விரிவாக்கம் ஆகும். வைைான ஆற்றுச் சைதவளி 
பகுதி்களில் ைக்கள் குடிவயறினர. ஆறு்கள் இல்லா� 
பகுதி்களிலும் குைம், கிணறு, ்கால்வாய ஆகிய 
நீரப்பாசன வசதி்கள் ஏற்படுத்�ப்பட்டன. இ�னால் 
உணவு �ானிய உற்பத்தி உபரிநிமலமய 
எட்டியது. இ�னால் சமூ்க ஏற்றத்�ாழவு்கள் 
உருவாகின. வவைாண்மையில் கிமடத்� 
கூடு�ல் வருவாய நில வரியா்கச் வசாழ அரசுககு 
வலுவூட்டியது. நில வருவாய நிரவா்கத்துகத்கனத் 
�னியா்க ஒரு துமற ’புறவுவரித்திமணக்கைம்’ 
என்ற தபயரில் இயஙகியது. அ�ன் �மலவர ‘புறவு 
வரித்திமணக்கை நாய்கம்’ எனப்பட்டார.
நில ைருைகாயும் நில அ்டையும் 

வரி்கமை ைதிப்பிடுவ�ற்்கா்கச் வசாழர 
விரிவான முமறயில் நில அைமவ தசயவதிலும் 

தீரமவ விதிப்பதிலும் ஈடுபட்டார்கள். மு�லாம் 
இராஜராஜன்(1001), மு�லாம் குவலாத்துங்கன்(1086), 
மூன்றாம் குவலாத்துங்கன்(1226) ஆகிய வசாழ 
அரசர்கள் நிலங்கமை வம்கப்படுத்தி, அைவீடு 
தசயது அ�ற்வ்கற்றவாறு வரி்கமை விதித்�னர. 
நில அைவீட்டுப் பணியில் ஈடுபட்டவர்கள் ‘நாடு 
வம்க தசயகிற’ என்று குறிப்பிடப்பட்டார்கள். இவர 
நில உடமைச் சமூ்கத்ம�ச் வசர்ந�வர்கவை 
ஆவர. நில அைவீடு தசயய குழி, ைா, வவலி , பட்டி, 
பாட்கம் மு�லிய அலகு்கள் வழககில் இரு்ந�ன. 
தபரும்பாலும் வரி்கள் தபாருள்்கைா்கவவ 
வசூலிக்கப்பட்டன. இமற, ்காணி்கடன், இமற 
்கட்டின ்காணி்கடன், ்கடமை உள்ளிட்ட பல வரி்கள் 
விதிக்கப்பட்டன. அவற்றில் முககியைான ஒரு வரி 
குடிமை வரி ஆகும். நிலத்ம�க குத்�ம்கககுப் 
தபற்று வவைாண்மை தசய�வர்கள் அரசுககும் நில 
உடமையாைர்களுககும் தசலுத்திய வரி குடிமை வரி 
எனப்படும். இ்நநில உடமையாைர்கள் உமடயான், 
அமரயன், கிழவர வபான்ற ைரியாம�ககுரிய 
பட்டங்கமைப் தபற்றிரு்ந�னர. நிலத்தின் வைம், நில 
உமடமையாைரின் சமூ்க ைதிப்பு ஆகியவற்மறப் 
தபாறுத்து வரி நிரணயிக்கப்பட்டது. அரசரும் 
உள்ளூரத்�மலவர்களும் ‘ஒப்படி’ என்ற வரிமய 
வசூலித்�னர. வ்காவில்்களுககும் பிராைணர்களுககும் 
வரி தசலுத்துவதிலிரு்நது விலககு அளிக்கப்பட்டது. 
விமைதபாருைா்கச் தசலுத்�ப்பட்ட வரி ‘இமற ்கட்டின 
தநல்லு’ எனப்பட்டது. இவவரி்கள் அமனத்தும் 
தபரும்பாலும் ்காவிரிசைதவளிப் பகுதியில்�ான் 
நமடமுமறயில் இரு்ந�ன. ஏமனய த�ாமலதூரப் 
பகுதி்களில் நமடமுமறப்படுத்�ப்படவில்மல. ஊர 
ைட்டத்தில் வரி்கமை வசூலித்து, அரசுககுச் தசலுத்தும் 
தபாறுப்பு ஊராரின் தபாறுப்பு ஆகும். நாடு ைட்டத்தில் 
நாட்டார இப்தபாறுப்மப நிமறவவற்றினர.

வரியா்க வசூலிக்கப்பட்ட தநல் ‘்கைம்’ என்ற 
அலகின் அடிப்பமடயில் வசூலிக்கப்பட்டது. 
ஒரு ்கைம் என்பது 28 கிவலா ஆகும். மு�லாம் 
ராஜராஜன் வரி வசூமல முமறப்படுத்தினார. 
ஒரு வவலி (6.5 ஏக்கர) நிலத்திற்கு 100 ்கைம் 
வரியா்க வசூலிக்கப்பட்டது. வவலியின் அைவு 
என்பது ைண்வைம், வபா்கங்கள் ஆகியவற்மறப் 
தபாருத்து ைாறுபடுகிறது.

பகா�னம்
வசாழர நமடமுமறயில் இரு்ந� நீர பாசன 

முமறமய வைம்படுத்தும் வழிமுமற்கமை 
வைற்த்காண்டார்கள். வசாழ நாடு வவைாண்மை 
மூலம் அதி்க வருவாய ஈட்டும் அரசா்க இரு்ந��ால், 
நீரா�ாரங்கமை நிரவகிப்பதில் அதி்கக ்கவனத்ம�ச் 
தசலுத்தியது. வடி, வாயக்கால் என்ற குறுககு 
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ைறுக்கான ்கால்வாய்கள் ைமழநீமரச் வசமித்து 
மவப்ப�ற்குக ்காவிரி வடிநிலப்பகுதியில் பயன்பட்ட 
ைரபுவழி முமற. ‘வடி‘ என்பது நீர வடககுத் 
த�ற்்கா்க ஓடுவ�ாகும். ‘வாயக்கால்‘ என்றால் கிழககு 
வைற்்கா்க ஓடுவ�ாகும். வடி என்பது வடி்காலா்க 
நீமர தவளிவயற்றுவம�யும், வாயக்கால் என்பது 
நீமரக த்காண்டுவருவம�யும் குறிககும். ஒரு 
விமைநிலத்துககு வாயக்கால் வழிவய வரும் நீர 
வடிககுத் திருப்பப்பட்டு, ைற்தறாரு வாயக்காலுககுச் 
தசல்லும். ைமழநீர ்கால்வாய என்பது இயற்ம்கயா்க 
உருவாவ�ாகும். பல பாசனக்கால்வாய்கள் இத்�ம்கய 
இயற்ம்கயான ்கால்வாய்கமை ைாற்றியமைத்துக 
த்காண்டு உருவாக்கப்பட்டமவ�ான். இவவாறு 
வசமிக்கப்படும் ைமழ நீர வடி வழியா்கவும் வாயக்கால் 
வழியா்கவும் சுற்றுமுமறயில் பயன்படுத்�ப்பட்டது. 
இ்ந� அமைப்புமுமற அமனத்து நிலங்களுககும் நீர 
சீரா்கச் தசல்வ�ற்கு உ�வியது. பல ்கால்வாய்களுககு 
அரசர்கள், அரசி்கள், ்கடவுைரின் தபயர்கள் 
சூட்டப்பட்டிரு்ந�ன. எடுத்துக்காட்டா்க, உத்�ைச் வசாழ 
வாயக்கால், பஞசவன் ைாவ�வி வாயக்கால், ்கணவதி 
வாயக்கால் வபான்றவற்மறக கூறலாம். ஊர 
வாயக்கால் என்பது நில உரிமையாைர்கள் பலரால் 
கூட்டா்கப் பயன்படுத்�ப்பட்டது. நாடு வாயக்கால் 
என்பவ� நாட்டு வாயக்கால் எனப்பட்டது. சுழற்சி 
முமறயில் நீமர விடுவது வழககில் இரு்ந�து. வசாழர 
்கல்தவட்டுக குறிப்பு்கள் சில தபரிய பாசன ஏரி்கமைக 
குறிப்பிடுகின்றன. வசாழ வாரிதி, ்கலியவநரி, 
பல்லவர்கைால் உருவாக்கப்பட்ட மவரவை்கத் 
�டா்கம், பாகூர தபரிய ஏரி, இராவஜ்நதிர வசாழ வபவரரி 
வபான்றமவ சில எடுத்துக்காட்டு்கள். ஏரி்கமை 
அமனத்து பருவங்களிலும் பராைரிககும் வம்கயிலும், 

ைராைத்து பணி்களில் ஈடுபடும் வம்கயிலும் ைக்கள் 
ஊதியமில்லா உமழப்மபத் �ரும் வழக்கம் இரு்ந�து. 
நீர சமலகாண்டம

பல வம்கயான நீர உரிமை்கள் நிலவின. 
ஏரி்களில் இரு்நதும், கிணறு்களில் இரு்நதும் 
தபறப்படும் நீரின் பஙகிமன இ்ந� உரிமை்கள் 
முமறப்படுத்தின. ்கால்வாய்கமை ஆழப்படுத்து�ல், 
அ்கலப்படுத்து�ல், பாசன அமைப்மபப் 
பழுதுபாரத்�ல் ஆகிய தபாறுப்பு்களும் இ்ந� 
உரிமை்களில் அடக்கம். நீமரப் பஙகீடு தசயவது 
‘நிற்கின்றவாறு’ (பஙகீடு தசயயப்பட்டபடியான 
நீரின் அைவு) என்று குறிக்கப்பட்டது. குமிழ (ை�கு), 
�மலவாய (�மலைமட) ஆகியன வழியா்க நீர 
திற்நதுவிடப்பட்டது. நீர உரிமை்கமை மீறுவதும் 
பிரம்ைவ�யங்களுககுக த்காமடயளிக்கப்பட்ட 
நீரா�ாரங்கமை ஆககிரமிப்பதும் அரசுககு எதிரான 
தசயல்்கள் என்று அரசு ஆமண்கள் எச்சரித்�ன. 
ஊருககுப் தபாதுவான குைம் ‘எங்கள் குைம்’ 
என்று அமழக்கப்பட்டது. நன்த்காமடயா்கவும் 
ைானியைா்கவும் நமடதபற்ற நிலப்பரிைாற்றங்களில் 
நீர மீ�ான உரிமை்களும் இமணக்கப்பட்டிரு்ந�ன. 

கவி�காட்டுக கண்மகாய் ச�காழக கல்பைட்டுக குறிப்புகளுைன
வசாழர ்காலத்தில், கிராை சமப்கள் 

பாசனககுைங்கமைப் பழுதுபாரக்க ஏரி ஆயம் 
என்ற வரி வசூலிக்கப்பட்டது. சில சையங்களில் 
அமரயன் வபான்ற உள்ளூர �மலவர்கள் 
புயலில் வச�ைமட்ந� குைங்கமைப் பழுதுபாரத்துப் 
புதுப்பித்�னர. கிராை ைக்களும் வ்காவில்்களும் 
குைத்து நீமரப் பகிர்நதுத்காண்ட நி்கழவு்களும் 
நட்நதுள்ைன. குைங்களிலும் ஆறு்களிலும் 
இரு்நது ை�கு அல்லது �மலைமட வழியா்க 
நீமரத் திற்நதுவிடுவ�ற்குத் �மலவாயர, 
�மலவாயச்சான்றார, ஏரி அமரயர்கள் வபான்ற 
சிறப்புக குழுக்கள் இரு்நதுள்ைன. குைத்துககுப் 
தபாறுப்பான ைக்கள் குழு குைத்�ார எனப்பட்டது. 
பிற்்காலத்தில், பாசன ஆ�ாரங்கமை நிரவகிககும் 
தபாறுப்பு்கள் வ்காவில்்களுககு வழங்கப்பட்டன.
தவட்டி, அைஞசி ஆகிய வடிவங்களில் ஊதியமில்லா 
உமழப்பு தசயல்படுத்�ப்பட்டது. 

்கஙம்க த்காண்ட வசாழபுரத்தில் இராவஜ்நதிர 
வசாழன் வைற்த்காண்ட பாசனப்பணி 
குறிப்பிடத்�க்கது. அஙகுள்ை ஏரியில் தவள்ைம் 
ஏற்படுவம�த் �டுககும் வநாக்கத்துடன் 
16 மைல் நீைமுள்ை ஓர உறுதியான 
்கட்டுைானத்ம� அவர எழுப்பியுள்ைார. அம� 
இராவஜ்நதிர வசாழன் ‘ஜலைய தஜயஸ�ம்பம்’ 
என்று குறிப்பிடுகிறார. அ�ற்கு, ’நீரில் கிமடத்� 
தவற்றியின் நிமனவா்க எழுப்பிய தூண்’ என்று 
தபாருள். 100 ஆண்டு்களுககுப் பிறகு இ்ந� 
இடத்துககு வ்ந� அவரபிய வரலாற்றாசிரியரான 
அல்தபரூனி இக்கட்டுைான அமைப்மபக 
்கண்டு விய்ந�ார. “எங்கள் ைக்கள் அ�மனக 
்கண்டு வியப்பமடவார்கள். ஆனால், அ�மன 
அவர்கைால் விவரிக்க இயலாது. அது வபான்ற 
ஒன்மற அவர்கைால் ்கட்டவும் முடியாது” 
என்று அல்தபரூனி பதிவு தசயதுள்ைார. சான்று: 
ஜவஹரலால் வநரு, Glimpses of World History.
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�ஞமச பிர்கதீசுவரர 
( த ப ரு வு ம ட ய ா ர ) 
வ்காவிலில் உள்ை 
ஒரு சுவவராவியத்தில் 
மு�லாம் இராஜராஜனும் 
அ வ ரு ம ட ய 
ைமனவியரும் சிவமன 
வ ண ங கு வ � ா ்க ச் 
சித் �ரிக்கப் ப ட்டுள்ைது. 
சிவபா� வச்கரன் 
என்பது அவருககுரிய 
பட்டங்களுள் ஒன்று. 
சிவனுமடய பா�ங்கமை 
இறு்கப் பற்றியவன் 
என்பது இ�ற்குப் தபாருள்.

மு�ன்மைக ்கடவுைான சிவன் இரு 
வடிவங்களில் வணங்கப்பட்டார. இக்கால்கட்டத்தில், 
மி்கவும் வைம்பட்ட �த்துவைா்க மசவ சித்�ா்ந�ம் 
உருவானது. இத்�த்துவத்தின் அடிப்பமட நூலான 
சிவஞானவபா�ம் தைய்கண்டரால் இயற்றப்பட்டது. 
பிற்்காலத்தில் பல மசவ ைடங்கள் வ�ான்றி 
இத்�த்துவத்ம� வைரத்�ன. 

லிஙவ்காத்பவர என்ற குறியீட்டு வடிவத்திலும் 
நடராஜர என்ற ைனி� வடிவத்திலும் சிவ வழிபாடு 
நமடதபற்றது. ்காவிரி சைதவளியில் அமை்ந� 
இகவ்காவில் மையங்கமைக த்காண்டு ஒரு 
நில வமரபடம் �யாரித்�ால், அது, இடம், ்காலம் 
த�ாடரபான ஓர வவைாண்-அரசியல் புவியியல் 
வமரபடத்ம� நைககு வழஙகும். 

சிற்பங்கள், ஓவியங்களில் ‘திரிபுரா்ந�்கன்’ 
(அசுரர்களின் மூன்று ைாய ந்கரங்கமை 
அழித்�வரா்கப் புராணங்களில் கூறப்படுபவர) 
என்னும் வடிவத்தில் சிவன் மீண்டும், மீண்டும் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்�ப்படுவது, அவருககுப் 
வபார வீரருககுரிய ஒரு கூறிமன வழஙகியது. 
இ�ன் மூலம் அரசர �ைது அரசப் ப�விககுச் சட்ட 
அஙகீ்காரத்ம�ப் தபற்றுகத்காண்டார. நடராஜன் 
அல்லது ஆடல் வல்லான் (நடனங்களின் அரசர) 
ஆகிய வடிவங்களிலும் சிவன் சித்�ரிக்கப்பட்டார. 
இது, நாயன்ைார்கள் எழுதிய பாடல்்கவைாடு 
இமண்நது �மிழ இமச, நடனம், நாட்கம் 
ஆகியவற்றின் மையக ்கருவானது. சிவமனப் 
வபாற்றிப் பாடிய இப்பாடல்்கள் அவரின் 
திருவிமையாடல்்கமை சித்�ரிககின்றது. இமவ 
சமூ்கத்தின் பல பிரிவு்கமைச் சார்ந� ைக்கமை 
ஈரப்ப�ா்க அமை்ந�ன. 

நம்பியாண்டார நம்பி மசவ சைய நூல்்கமை 
மீட்தடடுத்து, திருமுமற என்ற தபயரில் த�ாகுத்து, 
வரிமசப்படுத்தினார. வ்காவில்்களில் தினமும் 
திருமுமற்கமை ஓதுவ�ற்கு ஓதுவார, பதி்கம் 
பாடுவவார ஆகிவயார நியைனம் தசயயப்பட்டனர. 
பாடல்்கமைப் பாடுவவார ‘விண்ணப்பம் தசயவவார’ 

 11.1.4    �மூகமும் அதன கட்ைடமப்பும்
வசாழர ்காலச் சமூ்கம் தபருைைவில் 

வவைாண்மைமயச் சார்நதிரு்ந��ால், நிலம் 
மவத்திருப்பது சமூ்க ைதிப்மபயும் அதி்காரப் 
படிநிமலமயயும் நிரணயிககும் ஒரு முககியக 
்காரணியா்க விைஙகியது. பிரம்ைவ�ய 
குடியிருப்பு்களில் உயர�குதி நிமலயில் இரு்ந� 
நில உடமையாைர்கள் ‘பிரம்ைவ�ய-கிழவர’ 
என்று அமழக்கப்பட்டனர. இவர்களுககு நில 
வரியில் இரு்நது விலககு அளிக்கப்பட்டது இம�த் 
த�ாடர்நது அஙகிரு்ந� உள்ளூர விவசாயி்கள் 
‘குடிநீக்கம்’ (குடிநீககி) தசயது இடம்தபயரச் 
தசயயப்பட்டனர. நிலகத்காமட அளிக்கப்பட்ட 
வ்காவில்்கள் ‘வ�வ�ானம்’ என்று அமழக்கப்பட்டன. 
இவற்றுககும் பிரம்ைவ�யம் வபான்வற வரிவிலககு 
வழங்கப்பட்டன. இக்கால்கட்டத்தில் வ்காவில்்கவை 
பல்வவறு தசயல்பாடு்களின் இமணப்பு மையைா்க 
ைாறியிரு்ந�ன.

சமூ்கப்படிநிமலயின் அடுத்� இடத்தில் 
வவைாண்வம்க கிராைங்கமைச் வசர்ந� 
நில உடமையாைர்கள் இடம் தபற்றனர. 
இவர்களின் நிலங்களிலும் பிராைணர்களின் 
நிலங்களிலும் ‘உழுகுடி’ என்ற குத்�ம்க�ாரர்கள் 
வவைாண் வவமல்கமை வைற்த்காண்டனர. 
இவர்களுககுச் தசா்ந�ைா்க நிலங்கள் இல்மல. நில 
உடமையாைர்கள் விமைச்சலில் வைல்வாரத்ம�யும் 
(அதி்க பஙகு) உழுகுடி்கள் கீழவாரத்ம�யும் 
(குமறவான பஙகு) எடுத்துகத்காண்டனர. சமூ்கப்படி 
நிமலயில் அடிைட்டத்தில் உமழப்பாளி்களும் 
(பணிதசய ைக்கள்) அடிமை்களும் இரு்ந�ார்கள்.

இ்ந� வவைாண் சமூ்கத்துககு தவளிவய 
ஆயு�ம் �ரித்� வீரர்களும் ம்கவிமனஞர்களும் 
வணி்கர்களும் இரு்ந�னர, ைக்கள்த�ாம்கயில் 
குறிப்பிடத்�க்க அைவில் இரு்நதிருக்கககூடிய 
்கால்நமட வைரப்வபார குறித்துச் சில ஆவணங்கள் 
கூறுகின்றன. அக்காலத்தில் பழஙகுடி்களும், 
்காட்டில் வசித்� ைக்களும் இரு்நதுள்ைனர. ஆனால், 
அவர்கள் குறித்து நைது அறி�ல் குமறவான�ாகும்.
மதம்

சிவன், விஷணு மு�லான புராணக 
்கடவுைர்கள் வசாழர ்காலத்தில் பிரபலம் அமட்ந�னர. 
இக்கடவுள்்களுக்கா்க அதி்க எண்ணிகம்கயில் புதிய 
வ்காவில்்கள் ்கட்டப்பட்டன. இகவ்காவில்்களுககுப் 
தபருைைவில் நிலக த்காமட்கள் வழங்கப்பட்டன. 
தபருைைவிலான ைக்கள் இகவ்காவில்்களின் 
தசல்வாககின் கீழ த்காண்டுவரப்பட்டனர.

வசாழ அரசர்கள் தீவிர மசவர்கள் ஆவர. 
மு�லாம் பரா்ந�்கனும் (907-953) உத்�ைச் 
வசாழனும் (970-985) மசவ சையத்ம� வைரக்க 
நிதியு�வியும் நிலகத்காமடயும் அளித்�ார்கள். 

லிஙசககாத்பைர
பிரகதீசுைரர சககாவில்
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வ்காவில்்களின் அமைப்பு அப்படிவய அரச சமபமயப் 
எதிதராளித்�து. இவர்கள் வ்காவிலின் பிரிக்க 
முடியா� உறுப்பு்கைா்கவவ தசயல்பட்டார்கள். 
த�ாடக்க ்கட்ட வசாழர்கால வ்காவில்்கள் ்கட்டுைான 
வநாககில் எளிமையா்க இரு்ந�ன. அரசர்கள் 
பும�க்கப்படும் இடங்களில் வ்காவில்(பள்ளிப்பமட) 
எழுப்பும் வழக்கமும் இரு்ந�து.
�மூக நிறுைனமகாகக சககாவில்

வசாழர ்காலத்தில் வ்காவில்்கள் சமூ்கத் 
திருவிழாக்களுக்கான ஒரு ்கைைா்க ைாறி சமூ்க 
நிறுவனங்கைா்க இயஙகின. சமூ்கம், அரசியல், 
தபாருைா�ாரம், பண்பாடு நடவடிகம்க்களுக்கான 
மையங்கைா்கக வ்காவில்்கள் விைஙகின. 
வ்காயிரைர, வ்காவில் ்கணககு (வ்காவில் 
்கணக்காைர), வ�வ-்கன்னி (்கடவுளின் பிரதிநிதி), 
ஸ்ரீ மவஷணவர, ்கண்வடசர (வ்காவில் வைலாைர), 
ைற்றும் பிறர மு�ல்நிமல 
வ்காவில் அதி்காரி்கள் 
ஆவர. ்கல்வி, நடனம், 
இமச, ஓவியம், 
நாட்கம் ஆகியவற்றின் 
வைரச்சிமய அவர்கள் 
ஊ க கு வி த் � ன ர . 
மு�லாம் இராஜராஜனின் 
வ ா ழ க ம ்க ம ய ச் 
சி த் � ரி க கு ம் 
இராஜராஜ நாட்கம் 
என்ற நாட்க நி்கழச்சி 
�ஞசாவூர வ்காவிலில் 

என்று அமழக்கப்பட்டனர. இமசக்கருவி்கமை 
இமசப்பவர்களும் நியைனம் தசயயப்பட்டனர. 
்கடவுளுககுத் த�ாண்டு தசயய தபண்்கள் 
அரப்பணிக்கப்பட்டனர. அவர்கமைப் பயிற்றுவிக்க 
இமச ஆசிரியர்களும் நடன ஆசிரியர்களும் 
நியமிக்கப்பட்டனர.

்காலப்வபாககில் மசவம் மீ�ான வசாழ 
அரசர்களின் பகதி மிம்கயான ஆரவைா்க 
ைாறியது. இரண்டாம் குவலாத்துங்கனிடம் 
இத்�ம்கய �ன்மைமயக ்காண முடியும். அரச 
சையைான மசவத்துககும் மவணவத்துககும் 
இமடவய நட்நதுவ்ந� சைய வைா�ல்்களில் 
மவணவம் ஒதுக்கப்பட்டது. இமவ, மவணவத் 
திருத்த�ாண்டரான ஸ்ரீ ராைானுஜர வசாழ 
நாட்மட விட்டு தவளிவயறி ்கரநாட்கத்தில் உள்ை 
வைல்வ்காட்மடககுச் தசன்ற நி்கழவுககும் இட்டுச் 
தசன்றது.
சககாவில்கள்

வசாழர �ைது ்காலத்தில் அதி்க 
எண்ணிகம்கயிலான வ்காவில்்கமை எழுப்பி, 
ஆ�ரித்�னர. �ஞசாவூர, ்கஙம்க த்காண்ட 
வசாழபுரம், �ாராசுரம் ஆகிய இடங்களில் அரசர்கைால் 
எழுப்பப்பட்ட வ்காவில்்கள் வசாழர்கால ்கட்டுைானம், 
ஓவியம், சிற்பம், சிமலவடித்�ல் ஆகிய ்கமல்களின் 
்கைஞசியைா்க விைஙகுகின்றன. வ்காவில்்கள் 
சமூ்கம், தபாருைா�ாரம், பண்பாடு ைற்றும் அரசியல் 
ஆகிய தசயல்பாடு்களின் மையங்கைா்க ைாறின. 
அரசர, அதி்காரி்கள், நடன ்கமலஞர்கள், இமசக 
்கமலஞர்கள், பாட்கர்கள், அவர்களின் ஆசிரியர்கள், 
இவர்களுககுத் �மலமை �ாஙகும் ை�குரு என 

பபருவுடையகார  (பிரகதீசுைரர)  சககாவில்  : 
இராஜராவஜஸவரம், பிர்கதீசுவரர வ்காவில் 
என்று அமழக்கப்படும் �ஞசாவூர தபரிய 
வ்காவில் ்கட்டடக்கமல, ஓவியம், சிற்பம், சிமல 
வடித்�ல் ஆகிய ்கமல்களுககுத் �ன்னி்கரற்ற 
எடுத்துக்காட்டா்க விைஙகுகிறது. இராஜராஜனின் 
ஆட்சி அதி்காரத்துககு இகவ்காவில் அழுத்�ைான 
சட்ட அஙகீ்காரைா்க உள்ைது. இகவ்காவிலின் 
்கருவமறமீது அமைக்கப்பட்ட 190அடி உயரத்�ால் 
ஆன விைானம் 80டன் எமட த்காண்ட மூடிய 
அமைப்மபக த்காண்டுள்ைது. ்கருவமறயின் 
தவளிச்சுவர்களில் தபாறிக்கப்பட்டுள்ை இலட்சுமி, 
விஷணு, அரத்�நாரீசுவரர, பிச்சாடனர  
(பிச்மச ஏற்கும் வ்காலத்தில் உள்ை சிவன்) ஆகிய உருவங்கள் சிறப்பு அம்சங்கள் ஆகும். புராணங்களிலும் 
்காவியங்களிலும் ்காணப்படும் ்காட்சி்கள் சுவவராவியங்கைா்கவும் குறும் சிற்பங்கைா்கவும் இகவ்காவில் 
சுவர்களில் ்காட்சிப்படுத்�ப்பட்டுள்ைன. வசாழ ஆட்சியாைர்களின் சையக ்கருத்தியமல இமவ 
தவளிப்படுத்துகின்றன. நடனப் தபண்்கள், இமசக்கமலஞர்கள், இமச ஆசிரியர்கள் இமவ நாடு 
என்ற பகுதி்கமைச் வசர்ந� பல குடியிருப்பு்களிலிரு்நது வ�ரவு தசயயப்பட்டுக, வ்காவில்்கவைாடு 
இமணக்கப்பட்டனர. வ்காவில்்களில் பகதிப்பாடல்்கமைப் பாடுவ�ற்்கா்கப் பாட்கர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர. 

�ைன மஙடகயுைன 
இட�க கடலஞர, 

பிரகதீசுைரர சககாவில்
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நி்கழத்�ப்பட்டிருககிற சித்திமரத் திருவிழா, 
்காரத்திம்க, ஐப்பசி விழா ஆகிய விழாக்கள் 
த்காண்டாடப்பட்டிருககின்றன. வ்காவில்்களில் 
பாடப்பட்ட வழிபாட்டுப் பாடல்்கள் வாயதைாழிக 
்கல்விமய வைரத்��ா்கக கூறப்படுகிறது. குடககூத்து, 
சாகம்கககூத்து வபான்ற ைரபு நடனங்கள் சிற்ப-
ஓவிய வடிவங்கைா்கக கீழப்பழுவூர, திருதவாற்றியூர 
வ்காவில்்களில் சித்�ரிக்கப்பட்டுள்ைன. �ஞசாவூர 
தபரிய வ்காவிலில் நிருத்யம், ்கரணம் வபான்ற 
நடன நிமல்கள் சிற்ப வடிவில் ்காட்டப்பட்டுள்ைன. 
�மிழ ைரபு இமசக்கருவி்களும் இவ�வபால் 
சித்�ரிக்கப்பட்டுள்ைன.

வையச்சமலத் த�ாழிலா்கக த்காண்ட 
ைக்களும் �ங்கள் பகதிமய தவளிப்படுத்தும் 
வி�ைா்கக வ்காவில்்களின் அமணயா 
விைககு்கமைப் பராைரிப்ப�ற்குக ்கால்நமட்கமைக 
த்காமடயா்க வழஙகினர. அவர்கைது 
த்காமட்கள் பதிவு தசயயப்பட்ட�ன் மூலம் 
அம்ைக்களின் தபயர்களும் அரச வ்காவில்்களின் 
்கல்தவட்டு்களில் இடம்தபற்றன. இ�ன் மூலம் 
அவர்கள் அரச குடும்பத்தின் தநருக்கத்திமனப் 
தபற்றனர. எண்தணய ஆட்டுபவர்கள் சங்கர 
பாடியார என அமழக்கப்பட்டனர. இவர்கள் 
வ்காவில்்களுககு எண்தணய வழஙகினர, இ�ன் 
மூலம் வ்காவில்்களின் அன்றாட நி்கழவு்களின் 
அங்கைாயினர. பஞச ்காலத்தில் இவர்களில் 
சிலர �ங்கமைத் �ாவை வ்காவில் அடிமை்கைா்க 
விற்றுகத்காண்டனர. 

்கடன் வழஙகு�ல், அறகத்காமட்கமையும், 
நன்த்காமட்கமையும் வழஙகு�ல், தபறு�ல் ஆகிய 
தசயல்பாடு்களில் ஈடுபட்ட�ால் வ்காவில்்கள் வஙகி்கள் 
வபான்று இயஙகின. வவ�ம், இமச, ்கமல்கள் 
ஆகியவற்றில் பயிற்சி அளித்��ால் வ்காவில் ஒரு ்கல்வி 
நிறுவனைா்கவும் விைஙகியது. சிற்ப வவமல்களும் 
உவலா்க வவமல்களும் ஊககுவிக்கப்பட்டன. 
வ்காவிலின் வரவு தசலவுக ்கணககு்கள் �ணிகம்க 
தசயயப்பட்டன. �ணிகம்கயாைர ‘வ்காவில் ்கணககு’ 
என அமழக்கப்பட்டார.
கஙடகபககாண்ை ச�காழபுரம்

மு�லாம் இராவஜ்நதிர 
வசாழனின் வட இ்நதிய 
தவற்றியின் நிமனவா்கத் 
�ஞசாவூர தபரிய வ்காவில் 
வபான்வற ்கஙம்கத்காண்ட 
வசாழபுரத்தில் ஒரு 
வ்காவிமலக ்கட்டினார. 
இராவஜ்நதிரன் வசாழ 
்கங்கம் என்ற புதிய பாசன 
ஏரிமயயும் �மலந்கர 
அருவ்க உருவாககினார, 
இது ஜல �ம்பம் (நீரத்தூண்) 

என அமழக்கப்படுகிறது. ்கஙம்க த்காண்ட 
வசாழபுரம் முககியத்துவம் வாய்ந� இடைா்கவும் 
வசாழ அரசர்கள் முடிசூட்டும் இடைா்கவும் ஆனது. 
்கஙம்க த்காண்ட வசாழபுரம் வ்காவில் ்கருவமறயின் 
தவளிப்புறச் சுவர ைாடங்களில் இடம்தபற்றுள்ை 
அரத்�நாரீசுவரர, துர்கா, விஷணு, சூரியன், சண்வடச 
அனுககிர்க மூரத்தி ஆகிய ்கடவுைரின் சிமல்கள் 
சிறப்புமிக்கமவ.
தகாரகாசுரம் சககாவில்

இரண்டாம் இராஜராஜனால் (1146-1172) 
்கட்டப்பட்ட �ாராசுரம் வ்காவில் வசாழர ்காலக 
்கட்டுைானக ்கமலககு ைற்தறாரு சிற்ந� உ�ாரணம் 
ஆகும். இகவ்காவிலின் ்கருவமறச்சுவரின் �ைத்தில் 
‘தபரிய புராண’ நி்கழவு்கள் குறுஞசிற்பங்கைா்க 
வடிக்கப்பட்டுள்ைன. நாயன்ைார்களில் மு�ல் 
நால்வரில் ஒருவரான சு்ந�ரரின் ்கம�மயச் 
சித்�ரிககும் சுவவராவியமும் இஙகுள்ைது. 
அரசு நிரவா்கத்தில் வசககிழார தசல்வாககுப் 
தபற்றிரு்ந�ம� இ்ந� ஓவியம் ஏற்பளிப்பு தசயவ�ா்க 
உள்ைது.
ைணிகம்

வவைாண் உற்பத்தி அதி்கரிப்புடன் 
ம்கவிமனத் த�ாழில்்கள் நடவடிகம்க்கைாலும் 
உற்பத்திப்தபாருள் அதி்கரித்து, பண்டைாற்று 
முமற வணி்க வைரச்சிககு இட்டுச்தசன்றது. இ்ந� 
வணி்க நடவடிகம்க்களில், த�ன் இ்நதியாவின் 
த�ாடக்க்காலத்தில் அறி்நதிரா� விமல, லாபம், 
ச்நம� வபான்ற ்கருத்�ாக்கங்கள் இப்வபாது 
ஈடுபடுத்�ப்பட்டன. அஞசுவண்ணத்�ார, 
ைணிககிராைத்�ார ஆகிய இரு வணி்கககுழுக்கள் 
பற்றி அறியமுடிகின்றது. அஞசுவண்ணத்�ார 
குழு யூ�ர்கள், கிறிஸ�வர்கள், இசுலாமியர்கள் 
உள்ளிட்ட வைற்கு ஆசியர்கமைக த்காண்டிரு்ந�து. 
இவர்கள் ்கடல்வழி வணி்கர்கள் ஆவர. 
வைற்குக்கடற்்கமரயின் துமறமு்க ந்கரங்களில் 
இவர்கள் குடிவயறியிரு்ந�ார்கள். உள்நாட்டு 
வணி்கம் தசய�வர்கள் ைணிககிராைத்�ார என்று 
அமழக்கப்பட்டனர. இவர்கள் த்காடும்பாளூர, 
உமறயூர, வ்காவில்பட்டி, பிரான்ைமல வபான்ற 
நாட்டின் உட்புற ந்கரங்களில் வசித்�னர. 
்காலப்வபாககில் இ்ந� இரு வணி்கககுழுவினரும் 
ஒன்றாகி, ஐநூற்றுவர, திமச ஆயிரத்து-
ஐநூற்றுவர, வைஞசியர வபான்ற தபயர்களுடன் 
இயஙகினர. இவர்கைது �மலமை வணி்கக 
குழு ்கரநாட்கத்திலுள்ை ஐவஹால் என்ற 
இடத்தில் இயஙகியது. ஐநூற்றுவர வணி்கக குழு 
வைற்த்காண்ட ்கடல் ்கட்ந� வணி்கம் த�ன்கிழககு 
ஆசிய நாடு்களில் நமடதபற்றது. முமனச்ச்நம� 
(புதுகவ்காட்மட), ையிலாப்பூர, திருதவாற்றியூர 

அனுககிரக மூரத்தி 
கஙடகபககாண்ைச�காழபுரம்
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(தசன்மன), நா்கப்பட்டினம், விசா்கப்பட்டினம், 
கிருஷணப்பட்டினம் (த�ற்கு தநல்லூர) ஆகிய 
இடங்கள் ்கடல் வணி்கககுழுக்களின் மையங்கைா்க 
ைாறின. உள்நாட்டு வணி்கம் விலஙகு்கள், படகு்கள் 
வழியா்க வைற்த்காள்ைப்பட்டன. வசாழநாட்டிலிரு்நது 
ஏற்றுைதி தசயயப்பட்ட தபாருள்்கள் ச்ந�னம், 
அகில், சுமவயூட்டும் தபாருள்்கள், விமலயுயர்ந� 
ரத்தினங்கள், மிைகு, எண்தணய, தநல், �ானியங்கள், 
உப்பு ஆகியமவ ஆகும். ்கற்பூரம், தசம்பு, �்கரம், 
பா�ரசம் வபான்ற தபாருட்்கள் இறககுைதி 
தசயயப்பட்டன. பாசன நடவடிகம்க்களில் 
வணி்கர்களும் ஆரவம் த்காண்டனர. வைஞசியர 
குழு தவட்டிய ஐநூற்றுவப்வபவரரி என்ற பாசன ஏரி 
புதுகவ்காட்மடயில் உள்ைது.

 11.1.5    கல்விப் புரைலரக்காக 
ச�காழர

வசாழ அரசர்கள் ்கல்விப்புரவலர்கைா்க 
விைஙகினார்கள். அறக்கட்டமை்கமை நிறுவி, 
சைஸகிரு�க ்கல்விககுப் தபரும் ஆ�ரவளித்�ார்கள். 
அப்வபாது எழுத்�றிவு பரவலா்க இரு்ந�து 
என்பம�க ்கல்தவட்டு்கள் மூலம் அறிய முடிகிறது. 
மு�லாம் இராவஜ்நதிரன் த�ன் ஆற்்காடு பகுதியில் 
உள்ை எண்ணாயிரத்தில் வவ�க ்கல்லூரி ஒன்மற 
நிறுவினார. இக்கல்லூரியில் 340 ைாணவர்கள் 

பயின்றார்கள். 14 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றினர. 
வவ�ம், இலக்கணம், வவ�ா்ந�ம் ஆகியமவ 
இஙகுக ்கற்பிக்கப்பட்டன. அவருககுப் பின்வ்ந� 
அரசர்களும் அவமரப் பின்பற்றினார்கள். இ�ன் 
விமைவா்க, வைலும் இரு சைஸகிரு�க ்கல்லூரி்கள் 
த�ாடங்கப்பட்டன. இமவ 1048இல் புதுச்வசரிககு 
அருகிலுள்ை திருபுவனியிலும், 1067இல் 
தசங்கல்பட்டுககு அருகிலுள்ை திருமுககூடலிலும் 
அமை்ந�ன. இ்ந� சைஸகிரு�க்கல்வி மையங்களில் 
வவ�ங்கள், சைஸகிரு� இலக்கணம், சையம், 
�த்துவங்கள் ஆகியமவ ்கற்றுத்�ரப்பட்டன. 
ஆசிரியர்களுக்கான ஊதியைா்க அவர்களின் 
பணிக்காலத்திற்கு ஏற்ப நிலம் வழங்கப்பட்டது. 
தபரும் இலககியப் பமடப்பு்கைான ்கம்ப 
இராைாயணம், தபரிய புராணம் ஆகியன 
இக்கால்கட்டத்ம�ச் வசர்ந�மவ ஆகும்.
ச�காழ ஆட்சியின முடிவு

ஒன்ப�ாம் நூற்றாண்டிலிரு்நது பதின்மூன்றாம் 
நூற்றாண்டு வமர வசாழ அரச ைரபு நிமலயா்க 
இரு்ந�து. 12ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 
அஙகுள்ை குடித்�மலமை ஆட்சியாைர்கள் எழுச்சி 
அமடயத் த�ாடஙகினர. இது மைய அரசின் 
வலிமைமயக குமறத்�து. அடிக்கடி நி்கழ்ந� 
பாண்டியரின் த�ாடர பமடதயடுப்பு்கைால் ஒரு 
்காலத்தில் வலிமை தபற்று விைஙகிய வசாழ அரசு, 
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�ன்மன விட வலிமையில் குமற்ந� தஹாயசால 
அரமசச் சார்நதிருககுைைவிற்கு வலுவிழ்ந�து. 
1264இல் பாண்டிய ைன்னன் மு�லாம் ஜடாவரைன் 
சு்ந�ர பாண்டியன் வசாழர �மலந்கரான 
்கஙம்கத்காண்ட வசாழபுரத்ம�க ம்கப்பற்றினார. 
அ�ற்கு முன்னவர ்காஞசிபுரத்ம�த் த�லுஙகுச் 
வசாழர ம்கப்பற்றியிரு்ந�னர. எஞசிய பகுதி்கள் 
பாண்டியரின் ஆளும்கககுச் தசன்றன. 1279இல் 
மு�லாம் ைாறவரைன் குலவச்கரப்பாண்டியன் ்கமடசி 
வசாழ அரசரான மூன்றாம் இராவஜ்நதிர வசாழமனத் 
வ�ாற்்கடித்�ார. இத்துடன் வசாழரின் ஆட்சி முடிவுககு 
வ்நது, பாண்டியரின் ஆட்சி த�ாடஙகியது.
II - பகாண்டியர 

த�ாடரச்சியா்க இல்லாவிட்டாலும் நவீன 
்காலத்துககு முன்புவமர இ்நதியாவின் 
த�ன்பகுதிமயத் ஆட்சி தசயது வ்ந� மூவவ்ந�ர 
ைரபினரில் பாண்டியரும் அடஙகுவர. அவசா்கர 
�ன் ்கல்தவட்டு்களில் வசாழர, வசரர, பாண்டியர 
சத்தியபுத்திரர ஆகிவயாமரத் த�ன் இ்நதியாவின் 
ஆட்சியாைர்கைா்கக குறிப்பிடுகிறார. முத்துககுளித்�ல் 
த�ாழிவலாடு வரலாற்றுப்பூரவைா்க இமண்ந� 
த்காற்ம்க பாண்டியரின் த�ாடக்க ்காலத் 
�மலந்கரைா்கவும் துமறமு்கைா்கவும் இரு்ந�து. 
பிற்்காலத்தில் அவர்கள் ைதுமரககு இடம்தபயர்ந�னர.

ைதுமரயிலும் அம�ச் சுற்றியுள்ை பகுதி்களிலும் 
பாண்டியர்களின் த�ாடக்க ்காலக ்கல்தவட்டு்கள் 
்காணப்படுகின்றன. இவற்றில் ைடிமர என ைதுமர 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. �மிழ தசவவிலககியங்கள் 
ைதுமரமயக கூடல் எனச் சுட்டுகின்றன. 
இச்தசால்லுககுக கூடும்க என்று தபாருைாகும். 
பாண்டிய நாட்மடச் வசர்ந� புலிைான் வ்காம்மப 
என்ற கிராைத்தில் அண்மையில் ்கண்தடடுக்கப்பட்ட 
்கல்தவட்டில் கூடல் என்ற தசால் குறிப்பிடப்தபற்றுள்ைது. 
பத்துப்பாட்டு நூல்்களிலான பட்டினப்பாமலயிலும், 
ைதுமரக்காஞசியிலும் கூடல் பாண்டியர 
�மலந்கரைா்கக குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. எட்டுத்த�ாம்க 

நூல்்களிலும் இச்தசால் ்காணப்படுகிறது. வரலாற்றுப் 
பூரவைா்கவவ ைதுமர, கூடல் ஆகிய தசால்லாடல்்கள் 
ஒன்றுகத்கான்று ைாற்றுச்தசால்லா்கவவ 
ம்கயாைப்பட்டு வ்நதிருககின்றன.
�கானறுகள்

சங்க்காலப் பாண்டியர வரலாறு ஏறத்�ாழ 
தபா.ஆ.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டு மு�ல் 
தபா.ஆ. மூன்றாம் நூற்றாண்டு வமர எனக 
குறிப்பிடப்படுகிறது. தபருங்கற்்கால ஈைப் தபாருள்்கள் 
்கண்டுபிடிப்பு, �மிழ பிராமி ்கல்தவட்டு்கள், சங்க 
இலககியப் பாடல்்கள் வபான்ற பல்வவறு வரலாற்றுச் 
சான்று்கள் மூலம் சங்க ்காலப் பாண்டியர வரலாறு 
மீட்டுருவாக்கம் தசயயப்பட்டுள்ைது. தபா.ஆ. ஆறாம் 
நூற்றாண்டின் இறுதிவாககில் த�ன் �மிழநாட்டில் 
பாண்டியர �ம் வைலாதிக்கத்ம� நிமலநிறுத்தினர. 
ஏழாம் நூற்றாண்டு மு�ல் ஒன்ப�ாம் நூற்றாண்டு 
வமர ஆட்சி தசய�து குறித்� �்கவல்்கமைச் சில 
தசப்வபடு்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. அவற்றுள் 
தநடுஞசமடயானின் வவள்விககுடி ைானியம் 
முககியைான�ாகும். அரசாமண்கள், பாண்டிய 
அரசர்களின் ைரபுவழி வரிமச, தவற்றி்கள், 
அரசர்கள் எழுப்பிய வ்காவில்்கள், உருவாககிய 
பிரம்ைவ�யங்கள் ஆகியவற்றுககு அரசர்கள் 
வழஙகிய ைானியங்கள், அறகத்காமட்கள் ஆகியன 
குறித்து தசப்வபடு்கள் த�ரிவிககின்றன. குமடவமரக 
வ்காவில்்கமை உருவாககியவர்கள், பாசன ஏரி்கள், 
்கால்வாய்கள் வபான்றவற்மற உருவாககியவர்கள் 
குறித்� தசயதி்கமைக ்கல்தவட்டு்கள் அளிககின்றன. 
ைாரகவ்கா வபாவலா, வாசஃப், இபின் பதூ�ா வபான்ற 
பயணி்கள் எழுதியுள்ை வரலாற்றுக குறிப்பு்கள் 
அக்கால்கட்ட அரசியல், சமூ்க, பண்பாட்டு வைரச்சி்கள் 
குறித்து அறிய உ�வுகின்றன. ைதுமரத் �ல வரலாறு, 
பாண்டிகவ்காமவ, ைதுமர திருப்பணி ைாமல 
ஆகிய இலககியங்கள் ைதுமரமய ஆண்ட பிற்்காலப் 
பாண்டியர குறித்� தசயதி்கமை வழஙகுகின்றன.

�ம்புைரகாயரகள்  :  சம்புவராயர்கள் ராஜாதிராஜன், மூன்றாம் குவலாத்துங்கன் ஆகிய வசாழ அரசர்களின் 
ஆட்சிக்காலத்தில் வட ஆற்்காடு, தசங்கல்பட்டு பகுதி்களில் வலிமை பமடத்� குறுநில ைன்னர்கைா்க விைஙகினர. 
�ாங்கள் சார்நதிரு்ந� வபரரசு்களுககு ஆ�ரவா்க வபார்களில் ஈடுபட்டனர. பல சையங்களில் �ங்களுககுள்ளும் 
வபாரிட்டுக த்காண்டனர. பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலிரு்நது பாண்டியர ஆட்சியின் இறுதி வமர 
சம்புவராயர்கள் பாலாறு பகுதியில் அரசியல் தசல்வாககுடன் விைஙகினர. அவர்களின் அரசு இராஜ ்கம்பீர ராஜயம் 
எனப்பட்டது. அ�ன் �மலந்கரம் பமடவீட்டில் அமை்நதிரு்ந�து. வீர வசாழ சம்புவராயனின் ்கல்தவட்டு்கள் 
(1314-1315) பல ்கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ைன. சம்புவராயர்கள் உயர்ந� பட்டங்கமைச் சூட்டிகத்காண்டனர. 
எடுத்துக்காட்டா்க, ச்கலவலா்க சகரவரத்தி(ன்) தவன்று ைண்த்காண்ட சம்புவராயன் (1322-1323), ச்கலவலா்க 
சகரவரத்தி(ன்) இராஜநாராயணன் சம்புவராயன் (1337-1338) ஆகிவயாமரக கூறலாம். ச்கலவலா்க 
சகரவரத்தி(ன்) இராஜநாராயணன் சம்புவராயன் 20 ஆண்டு்கள் ஆட்சி தசயது, பின்னாட்்களில் விஜயந்கரத்தின் 
குைார ்கம்பணரால் வ�ாற்்கடிக்கப்பட்டார. இ்ந� முறியடிப்புககுப் பிறகு�ான் குைார ்கம்பணர த�ற்கு வநாககி ைதுமர 
வமர பமடதயடுத்துச் தசன்றார. குைார ்கம்பணர ைதுமர சுல்�ாமனத் வ�ாற்்கடித்து முழுதவற்றி தபற்றார.
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தபா.ஆ. ஏழாம்/எட்டாம் நூற்றாண்டின் 
பிற்பகுதிமயச் வசர்ந� ‘இமறயனார அ்கப்தபாருளில் 
‘சங்கம்’ என்ற தசால் ்கமலக்கழ்கம் என்ற தபாருளில் 
இடம்தபற்றுள்ைது. ஆனால், பல்லவர்களுககு 
மு்நம�ய இலககியங்களில் சங்கம் என்ற தசால் 
இப்தபாருளில் குறிப்பிடவில்மல. திருவிமையாடல் 
புராணம், தபரிய புராணம் ஆகிய பி்நம�ய இமடக்கால 
நூல்்களில் சங்கம் என்ற தசால் ்கமலக்கழ்கம் என்ற 
தபாருளிவலவய பயன்படுத்�ப்பட்டுள்ைது. 

ைணிவை்கமலமய இயற்றிய 
சீத்�மலச்சாத்�னார ைதுமரமயச் 
வசர்ந�வர ஆவார.

ஆட்சிப்பகுதி
பாண்டியரின் ஆட்சிப்பகுதி பாண்டி 

ைண்டலம், த�ன் ைண்டலம், பாண்டி நாடு என்று 
அமழக்கப்படுகிறது. மவம்க, �ாமிரபரணி 
ஆகிய ஆறு்கைால் வைம் தபறும் சில பகுதி்கள் 
நீங்கலா்கப் தபரும்பாலும் பாமற்களும் குன்று்களும் 
ைமலத்த�ாடர்களும் நிமற்ந� பகுதிவய பாண்டிய 
நாடு ஆகும். புதுகவ்காட்மட வழிவய ஓடும் தவள்ைாறு 
பாண்டிய நாட்டின் வட எல்மலயாகும். இ்நதியப் 
தபருங்கடல் த�ன் எல்மலயாகும். வைற்குத்த�ாடரச்சி 
ைமல்கள் வைற்கு எல்மலயா்கவும் வங்காை 
விரிகுடா கிழககு எல்மலயா்கவும் அமை்நதிரு்ந�ன.

11.2.1   பகாண்டியரின மறுமலரச்சி  
( 600-920)

்கைப்பிரரின் ைமறவுககுப் பின் பாண்டியரின் 
ைறு எழுச்சி ஏற்பட்ட�ா்கத் த�ரிகிறது. ஒரு்காலத்தில் 
ைமலவாழ பழஙகுடி்கைா்க இரு்ந� ்கைப்பிரர்கள் 
விமரவிவலவய சைதவளியில் குடிவயறினர. 
அவர்கள் புத்�, சைண சையங்கமை ஆ�ரித்�னர. 

்கைப்பிரரிடமிரு்நது பாண்டியர பகுதிமயக 
்கடுஙவ்கான் மீட்ட�ா்கச் தசப்வபடு்கள் மூலம் அறிய 
முடிகிறது. அவமரத் த�ாடர்நது இரு அரசர்கள் 
அடுத்�டுத்து ஆட்சி தசயதுள்ைனர. அவர்களில் 
வச்ந�ன் என்பவர வபார முமறயில் சிற்ந�வரா்க 
இரு்நதுள்ைார. வசரமர தவன்ற�ால் அவர 
வானவன் என்ற பட்டம் தபற்றார எனச் தசப்வபடு்கள் 
கூறுகின்றன. அடுத்து வ்ந� த�ாடக்க ்காலப் 
பாண்டிய அரசர்களில் சிற்ந�வரான அரிவ்கசரி 
ைாறவரைன் (624-674) 642இல் ப�வி ஏற்றார 
என்பம� மவம்க ஆற்றுப்பகுதி ்கல்தவட்டு்கள் 
கூறுகின்றன. இவர மு�லாம் ைவ்க்நதிரவரைன், 
மு�லாம் நரசிம்ை வரைன் ஆகிவயாருககுச் சை 
்காலத்�வர ஆவார. அவர �ைது ்காலத்ம�ச் 
வசர்ந� வசர, வசாழ, பல்லவ சிங்கை அரசர்கமை 
தவற்றி த்காண்ட�ா்க அக்கல்தவட்டுக குறிப்பு்களும் 
தசப்வபடு்களும் கூறுகின்றன. சைணர்கமைக 
்கழுவவற்றிய கூன் பாண்டியவன அரிவ்கசரி என்று 
அமடயாைம் ்காணப்படுகிறார. 

மசவத் துறவியான திருஞானசம்ப்ந�ர 
அரிவ்கசரிமய சைண ை�த்திலிரு்நது 
மசவ ை�த்துககு ைாற்றினார.

அரிவ்கசரிமயத் த�ாடர்நது வ்காச்சமடயான் 
இரணதீரனும் (700-730), அவருககுப் பின் 
ைாறவரைன் இராஜசிம்ைனும் (730-765) 
ஆட்சி தசய�னர. அவர்களுககுப் பின் ஜதில 
பரா்ந�்க தநடுஞசமடயன் (மு�லாம் வரகுணன்)  
(765-815) ஆட்சிப்தபாறுப்மப ஏற்றார. இவவர 
பு்கழதபற்ற வவள்விககுடி நிலகத்காமட அளித்�வர 
ஆவார. பாண்டிய அரச ைரபில் மி்கச் சிற்ந�வரான 
இவர பல்லவர்கமையும் வசரர்கமையும் 
தவற்றி்கரைா்க எதிரத்காண்டார. பாண்டிய அரமசத் 
�ஞசாவூர, திருச்சிராப்பள்ளி, வசலம், வ்காயம்புத்தூர 

�மணரகள் கழுசைற்றப்பட்ைகாரகள் என்ற ப�ய்தியில் கழுசைற்றப்பட்ைைரகளின எண்ணிகடக விைகாதத்திறகுரியதகாக 
இருநதகாலும், கழுசைற்றம் �ைநதது என்ற ப�ய்தி மறுகக முடியகாததகாக உள்்து.
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ஆகிய பகுதி்களுககு விரிவுபடுத்தினார. பல 
விஷணு வ்காவில்்கமைக ்கட்டிய தபருமையும் 
இவருககு உண்டு. இவருககு அடுத்� அரசரான 
ஸ்ரீைாற ஸ்ரீவல்லபர (815-862) இலஙம்கககுப் 
பமடதயடுத்து, அஙகு �ன் அதி்காரத்ம� 
நிமலநிறுத்தினார. எனினும் பல்லவ ைன்னன் 
மூன்றாம் ந்நதிவரைனிடம் (846-869) வ�ாற்றார. 
அடுத்��ா்க ஆட்சிககு வ்ந� இரண்டாம் வரகுணன் 
திருப்புறம்பியம் வபாரில் அபராஜி� பல்லவனால்  
(885-903) வ�ாற்்கடிக்கப்பட்டார.  இவருககு 
பின்னர ஆட்சிககு வ்ந� பரா்ந�்க வீரநாராயணன், 
இரண்டாம் இராஜசிம்ைன் ஆகிவயாரால் மு�லாம் 
பரா்ந�்கனின் �மலமையில் வ�ான்றிய வசாழரின் 
எழுச்சிககு ஈடுத்காடுக்க முடியவில்மல. மு�லாம் 
பரா்ந�்கனிடம் வ�ாற்ற இரண்டாம் இராஜசிம்ைன் 
920இல் நாட்மட விட்வட ஓடினார.
மீண்டும் பகாண்டிய எழுச்சி (1190-1310)

பன்னிதரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதிக 
்கால்பகுதியில் ஆதி இராவஜ்நதிரனின் ைமறவுககுப் 
பிறகு, வசாழ அரசில் தவற்றிடம் ஏற்பட்ட 
நிமலயில் பாண்டியப் பகுதிமய நிரவகித்� 
ஆளுநரும் வலுவிழ்ந�ார. இம�ச் சா�்கைா்கப் 
பயன்படுத்திகத்காண்ட பாண்டியக குடித்�மலமை 
ைன்னர்கள் �ங்கமை நிமலநிறுத்திகத்காண்டு 
�ைது சு�்ந�ர ஆட்சிமய நிறுவ முயன்றனர. 
இரண்டாம் இராஜராஜவசாழனுடன் வபாரிட்ட 
ஸ்ரீவல்லப பாண்டியன் �ன் ை்கமனப் வபாரில் 
பறித்காடுத்�ார. ஐ்நது பாண்டியக குறுநில 
ைன்னர்கள் இச்சூழமலப் பயன்படுத்திகத்காண்டு 
மு�லாம் குவலாத்துங்கனுடன் (1070-1120) 
வபாரிட்டார்கள். வபாரில் அவர்களுககுத் வ�ால்விவய 
கிமடத்�து. 1190இல் சமடயவரைன் ஸ்ரீவல்லபன் 
மு�லாம் குவலாத்துங்கனுமடய அதி்காரத்துககுக 
்கட்டுப்பட்டு, பாண்டிய நாட்டில் ஆட்சிமயத் 
துவககினார. சமடயவரைன் ஸ்ரீவல்லபன் 
ைதுமரயில் நமடதபற்ற பட்டம் சூட்டு விழாவில் 
அரசரா்க முடிசூடி, தசஙவ்கால் ஏ்நதி, அரியமணயில் 
அைர்ந�ார. இ்ந� நி்கழவின் நிமனவா்கச், 
சு்ந�ரவசாழபுரம் என்ற வவைாண் குடியிருப்புப் 
பகுதிமயச் சு்ந�ரவசாழசதுரவவதிைங்கலம் என்று 
தபயர ைாற்றி இமறயிலியா்கப் பிராைணர்களுககு 
வழஙகினார.

வசாழரின் வீழச்சிககுப் பிறகு, பதின்மூன்றாம் 
நூற்றாண்டில் பாண்டியர தசல்வாககுமிக்க அரச 
ைரபினரா்க ைாறினார்கள். ைதுமர அவர்களின் 
�மலந்கரா்க இரு்ந�து. ்காயல் அவர்களுக்கான 
தபரு்நதுமறமு்கைா்க விைஙகியது. தவனீமஸச் 
வசர்ந� பு்கழதபற்ற பயணி ைாரகவ்கா வபாவலா 
1288இலும் 1293இலுைா்க இரு முமற ்காயலுககு 
வ்நதுள்ைார. அப்வபாது ்காயல் துமறமு்கம் முழுவதும் 
அவரபிய, சீன ்கப்பல்்கைால் நிமற்நதிரு்ந��ா்கவும் 

்காயல் ந்கரில் வணி்க நடவடிகம்க்கள் முழு வீச்சில் 
நமடதபறுவ�ா்கவும் ைாரகவ்கா வபாவலா கூறுகிறார.
�டையைரமன சுநதரபகாண்டியன

இரண்டாம் பாண்டிய அரசின் சிறப்புமிக்க 
ஆட்சியாைர சு்ந�ரபாண்டியன் (1251-1268) ஆவார. 
அவர �மிழநாடு முழுவம�யும் �ன் ஆட்சியின் கீழ 
த்காண்டு வ்ந�துடன், ஆ்நதிராவில் உள்ை தநல்லூர 
வமர �னது அரசியல் அதி்காரத்ம�ச் தசலுத்தினார. 
இவர மு�லாம் சமடயவரைன் சு்ந�ரபாண்டியன் 
என்று அமழக்கப்படுகிறார. அவருமடய 
ஆட்சிக்காலத்தில்�ான் பாண்டிய அரசு வலிமையின் 
உச்சத்தில் இரு்ந�து. அப்வபாது தஹாயசாைர்கள் 
அடககிமவக்கப்பட்டார்கள். பல ்கல்தவட்டுக்கள் 
அவமர மி்கவும் உயரவா்கப் வபாற்றப்படுகின்றன. 
சு்ந�ரபாண்டியன் வசர அரசரான ைமலநாட்டுத் 
�மலவமர அடககி, �னககுக ்கப்பம் தசலுத்� 
மவத்�ார. வசாழரின் வீழச்சி ைால்வா பகுதிமய 
ஆட்சி தசய� வபாஜ அரசன் வீர வசாவைஸவரனுககுச் 
சு்ந�ரபாண்டியமன சவாலுககு அமழககும் 
துணிச்சமலக த்காடுத்�து. இருவருககுமிமடவய 
்கண்ணனூரில் நட்ந� வபாரில் சு்ந�ர-பாண்டியன் 
வீர வசாவைஸவரமனத் தவன்று, ைால்வா 
பகுதிமயச் சூமறயாடினார. வச்ந�ைங்கலத்ம�யும் 
்கட்டுககுள் த்காண்டுவ்ந�ார. ்கடலூமர மையைா்கக 
த்காண்டு வட �மிழ்கத்தில் தசல்வாககுடன் 
ஆட்சி நடத்திய ்காடவர்கமையும் அடககிய 
சு்ந�ரபாண்டியன் அவர்கமைக ்கப்பம் தசலுத்�ப் 
பணித்�ார. அவர வைற்குப்பகுதிமயயும் �ற்்கால 
ஆற்்காடு பகுதிககும் வசலத்துககும் இமடப்பட்ட 
பகுதிமயயும் ம்கப்பற்றினார. வபாரில் ்காஞசிபுரம் 
அரசமனக த்கான்று அம�யும் எடுத்துகத்காண்டார. 
த்கால்லப்பட்ட ்காஞசிபுரம் அரசரின் சவ்கா�ரர 
பாண்டிய ைன்னருககு அடிபணி்ந��ன் மூலம் 
்காஞசிபுரம் ஆட்சிமய ்கவனித்துக த்காண்டார. 
்கப்பம் தசலுத்�வும் சம்ைதித்�ார. எனினும் அவர �னி 

பாண்டிய நாட்டுககு 
வரும்க �்ந� தவனீஸிய 
(இத்�ாலி) பயணி ைாரகவ்கா 
வபாவலா வநரமையான 
நி ர வ ா ்க த் து க ்க ா ்க வு ம் 
தவளிநாட்டு வணி்கர்கமைச் 
சிற்ந� முமறயில் 
ந ட த் தி ய � ற் ்க ா ்க வு ம் 
பாண்டிய அரசமரப் 
பாராட்டியுள்ைார. உடன்்கட்மட ஏறும் வழக்கம், 
அரசர்கள் பின்பற்றிய பல�ார ைணமுமற 
ஆகியமவ ைாரகவ்கா வபாவலாவின் பயணக 
குறிப்பு்களில் பதிவு தசயயப்பட்டுள்ைன. 
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ஒருவரா்க ஆட்சி தசயயும் வாயப்பு ைறுக்கப்பட்டது. 
சு்ந�ரபாண்டியன் �ன்னுமடய �ரப்பினரான 
விககிரை பாண்டியன், வீர பாண்டியன் ஆகிய 
இருவருடன் வசர்நது ஆட்சி புரியும்படி தசய�ார. 
வீரபாண்டியன் ஈழம், த்காஙகு, வசாழ ைண்டலம் 
(வசாழ நாடு) ஆகியவற்மற தவற்றித்காண்ட�ா்க 
அவர குறித்� ஓர ஆவணம் (1253-1256) கூறுகிறது.
மகா்றைரமன குலச�கரன

சு்ந�ரபாண்டியனுககுப் பிறகு ைாறவரைன் 
குலவச்கரன் நாற்பது ஆண்டு்கள் பாண்டிய 
நாட்மட தவற்றி்கரைா்க ஆட்சிபுரி்ந�ார. அவரது 
ஆட்சியில் அமைதியும் வைரச்சியும் நிலவின. 
அவர 1268இல் அரியமண ஏறி, 1312 வமர ஆட்சி 
தசய�ார. அவருககு இரு ை்கன்்கள். மூத்�வர சு்ந�ர 
பாண்டியன்; இமையவர வீரபாண்டியன். 1302இல் 
இமைய ை்கன் வீரபாண்டியனுககு இைவரசுப் 
பட்டம் சூட்டப்பட்டது. இ�னால் வ்காபைமட்ந� 
மூத்� ை்கன் சு்ந�ர பாண்டியன் �ன் �்நம�மயக 
த்கான்று ப�விககு வ்ந�ார. இம�த் த�ாடர்நது 
மூண்ட உள்நாட்டுப் வபாரில் வீரபாண்டியன் 
தவன்று ஆட்சிமயப் பிடித்�ார. சு்ந�ர பாண்டியன் 
தில்லிககுத் �ப்பிச் தசன்று அலாவுதின் கில்ஜியிடம் 
அமடக்கலைானார. இ்ந� நி்கழவு்கவை ைாலிக ்காபூர 
�மிழ்கப் பமடதயடுப்புககு வழிவகுத்�ன.
மகாலிக ககாபூர படைபயடுப்பு

ைாலிக ்காபூர 1311இல் ைதுமரமய அமட்ந�வபாது, 
அஙவ்க யாரும் இல்மல. வீரபாண்டியன் ஏற்்கனவவ 
�ப்பிவயாடியிரு்ந�ார. இ்ந� ைதுமர பமடதயடுப்பு 
குறித்து அலாவுதின் கில்ஜியின் அரசமவக ்கவிஞர 
அமிர குஸருவின் ்கணிப்பின்படி, அஙகிரு்நது 512 
யாமன்கள், 5,000 குதிமர்கள், 500 மூட்மட்களில் 
மவரம், முத்து, ைர்க�ம், ைாணிக்க நம்க்கள் ைாலிக 
்காபூரால் எடுத்துச்தசல்லப்பட்டன எனத் த�ரிகிறது. 
அமிர குஸரு மிம்கப்படுத்தி எழு�ககூடியவர, 
இருப்பினும் தசாக்கநா�ர வ்காவிமல இடித்து 
ஏராைைான விமல ைதிக்க முடியா� தபாருள்்கமை 
ைாலிக ்காபூர எடுத்துச்தசன்றார என்பது உண்மைவய. 
இச்தசல்வத்ம�ப் பயன்படுத்தி அலாவுதீன் கில்ஜி 
�னது எதிரி்கமை �ன் பக்கம் ஈரத்து �னது பலத்ம� 
அதி்கரித்துக த்காண்டார.

ைாலிக ்காபூரின் பமடதயடுப்புககுப் பிறகு, 
பாண்டிய அரசின் ஆட்சிப்தபாறுப்பு பாண்டிய 
அரசக குடும்ப உறுப்பினர்கைால் �னித் �னியா்கப் 
பிரித்துகத்காள்ைப்பட்டன. ைதுமரயில் தில்லி 
சுல்�ானிய அரசுககுக ்கட்டுப்பட்ட ஓர அரசு 
உருவாகியது. இது 1335 வமர �ான் நீடித்�து. 
ைதுமரமய ஆட்சி தசய� ஆளுநர ஜலாலுதீன் அஸன் 
ஷா தடல்லி சுல்�ானுககுக ்கட்டுப்படாைல் 1335இல் 
ைதுமர அரசரா்கத் �ன்மன அறிவித்துகத்காண்டார.

 11.2.2   அரசு
பாண்டிய அரசர்கள் த�ாடர்நது ைதுமரமயவய 

�ங்கள் �மலந்கரா்கக த்காண்டார்கள். ைதுமர 
ந்கரைானது கூடல் எனவும் �மிழ த்கழுகூடல் 
எனவும் பு்கழப்பட்டது. பாண்டிய அரசர்கமைக 
கூடல்வ்கான், கூடல் ந்கர ்காவலன், ைதுரபுர 
பரவைசுவரன் என்று வபாற்றுவது ைரபா்க இரு்ந�து. 
த�ாடக்க ்காலப் பாண்டியருக்கான பட்டங்கள்: 
பாண்டிய அதியரசன், பாண்டிய ை்கராசன், ைன்னர 
ைன்னன், அவனிப வச்கரன், ஏ்க வீரன், ச்கலபுவன 
சக்கரவரத்தி வபான்றமவ ஆகும். பிற்்காலப் 
பாண்டியருககுச் சைஸகிரு�த்தில் அமை்ந� 
பட்டங்கள்: வ்கா�ண்ட ராைன், வ்காலா்கலன், 
புவவன்கவீரன், ்கலியு்க ராைன் வபான்றமவ ஆகும். 
தூய �மிழில் அமை்ந� பட்டங்கள்: தசம்பியன், 
வானவன், த�ன்னவன் வபான்றமவ. பாண்டியர 
�ம்முடன் தநடிய வணி்க பண்பாட்டுத் த�ாடரபு 
த்காண்டிரு்ந� அரபு நாடு்களிலிரு்நது குதிமர்கமை 
இறககுைதி தசய�னர. இககுதிமர்கமைக த்காண்டு 
ராணுவத்ம�ப் பலப்படுத்திகத்காண்டனர. 
இ�ன்மூலம் பாண்டியர �ங்கள் ராணுவ 
வலிமைமயத் �க்கமவத்துக த்காண்டனர.
அரண்மடனயும் அரியடணயும்

பாண்டியர அரண்ைமன திருைாளிம்க, 
ைனபரணன் திருைாளிம்க என்று அமழக்கப்பட்டன. 
அரசர்கள் நீைைான, ஒன்றுககு வைற்பட்டவர்கள் அைரும் 
இட வசதி த்காண்ட அரியமணயில் அைர்ந�படி 
நிரவா்கம் தசய�னர. குறுநில ைன்னர்கள் மீது 
அரசர்களின் சட்டபூரவ வைலாளுமைமயக ்காட்டும் 
வி�த்திலும் அரியமண்களுககுப் தபயரிடும் வழக்கம் 
இரு்ந�து. அத்�ம்கய அரியமண்களின் தபயர்கள் 
முன்மனய �மரயன், பாண்டியத்�மரயன், 
்கலிங்கத்�மரயன் ஆகும். அரசர்கள் அரியமண்களில் 
இரு்ந�படி�ான் அரசக்கட்டமை்கமை 
வாயதைாழியா்கப் பிறப்பித்�ார்கள். அமவ 'திருை்நதிர 
ஓமல' என்று அமழக்கப்பட்டன.
அர� அதிககாரிகள்

அதி்காரி்கள் குழு அரச ்கட்டமை்கமை 
நிமறவவற்றியது. மு�ன்மை அமைச்சர 
உத்�ர ை்நதிரி எனப்பட்டார. ைாணிக்கவாச்கர, 
குலச்சிமறயார, ைாறன்்கரி வபான்ற ஆளுமை்கள் 
பாண்டிய அமைச்சர்கைா்க இரு்நதுள்ைனர. 
அரச �மலமைச் தசயல்கம் எழுத்துைண்டபம் 
எனப்பட்டது. அ்க பரிவார மு�லி்கள் என்பவர்கள் 
அரசரின் �னிப்பட்ட உ�வியாைர்கைா்க இரு்ந�னர. 
ைாறன் எயினன், ச�ன் ்கணபதி, ஏனாதி ச�ன், 
திரதிரன், மூரத்தி எயினன் வபான்றமவ உயர்ந� 
ைதிப்புககுரிய அரச ப�வி்கைா்க இரு்ந�ன. 
பமடத்�ைபதி்களுககுப் பள்ளி வவலன், பரா்ந�்கன் 
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பள்ளி வவலன், ைாறன் ஆதித்�ன், த�ன்னவன் 
�மிழவவள் ஆகிய பட்டங்கள் சூட்டப்பட்டன.
அரசியல் பிரிவுகள்

பாண்டிய ைண்டலம் என்பது பல 
வைநாடு்கமைக த்காண்டது. ஒரு வைநாடு பல 
நாடு்கைா்கவும் கூற்றங்கைா்கவும் பிரிக்கப்பட்டது. 
நாடு, கூற்றம் ஆகியன ைங்கலம், ந்கரம், ஊர, 
குடி ஆகிய குடியிருப்பு்கமைக த்காண்டமவயா்க 
இரு்ந�ன. பாண்டிய ைண்டலத்தில் குைககீழ 
என்ற ஒரு �னிச்சிறப்பான அரசியல் பிரிவு 
இரு்ந�து. பாசன ஏரிககுக கீவழயிருககும் பகுதி 
என்று இ�ற்குப் தபாருைாகும். எடுத்துக்காட்டா்க, 
ைதுமர ந்கரம் ‘ைடககுைககீழ ைதுமர’ என்று 
்கல்தவட்டு்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.

வவைாண் நிலங்களின் �ன்மை்கமை 
ைதிப்பிட்டு, வரி்கமை விதிப்பது நாட்டாரின் 
வவமலயாகும். நில அைவீடு்களின்வபாது 
14 ைற்றும் 24 அடி நீைமுள்ை ்கழி்கமைப் 
பயன்படுத்தினர. பின்னர அவற்மறக 
த்காமடயா்க வழஙகினர. சாலவபா்கம் நிலம் 
பிராைணர்களுககு ஒதுக்கப்பட்டது. இரும்பு 
உவலா்க வவமல தசய�வர்களுககு ஒதுக்கப்பட்ட 
நிலம் ‘�ட்டார ்காணி‘ எனப்பட்டது. ைரவவமல 
தசயபவர்களுககு ஒதுக்கப்பட்ட நிலம் ‘�ச்சர 
ைானியம்‘ எனப்பட்டது. ்கல்வி ்கற்பிககும் 
பிராைணக குழுவிற்கு வழங்கப்பட்ட நிலம் பட்ட 
விருத்தி எனப்பட்டது.
நிரைகாகமும் �மயமும் : 7 முதல் 9 ஆம் 
நூற்றகாண்டு ைடர

800-ஐச் வசர்ந� ைானூர (திருதநல்வவலி 
ைாவட்டம்) ்கல்தவட்டு கிராை நிரவா்கத்ம�ப் பற்றிய 
தசயதி்கமைக கூறுகிறது. அ�ன்படி, பாண்டியர 
கிராை நிரவா்கமும் கிராைசமப்கள், குழுக்கள் எனச் 
வசாழர ஆட்சியின் உள்ைாட்சி முமற வபான்வற 
அமை்நதிரு்ந�து. குடிமை அதி்காரங்கள், 
இராணுவ அதி்காரங்கள் ஒவர நபரிடவை 
இரு்நதுள்ைன. இக்கால்கட்ட பாண்டிய அரசர்கள் 
�மிழ, சைஸகிரு�ம் ஆகிய இரு தைாழி்கமையும் 
ஆ�ரித்�னர. மசவ, மவணவ அடியார்கள் 
(நாயன்ைார்களும் ஆழவார்களும்) �மிழ இலககிய 
வைரச்சிககுத் �ங்கள் பங்களிப்மப அளித்�னர. 
இக்கால்கட்டம் ்கடுமையான ை� வைா�ல்்கள் 
நி்கழ்ந� ்கால்கட்டைா்கக குறிக்கப்படுகிறது. பகதி 
இயக்கத்தின் எழுச்சி வவற்று ை� அறிஞர்கமை 
விவா�ங்களுககு அமழத்�து. இத்�ம்கய 
விவா�ங்களில் புத்�, சைண ை�ங்கள் வ�ால்வி 
அமட்ந��ா்க பகதி இலககியங்கள் கூறுகின்றன.

 11.2.3   பபகாரு்காதகாரம்
�மூகம்

அரசர்களும் குறுநில ைன்னர்களும் 
பாசன வசதி்களுடன் கூடிய குடியிருப்பு்கமை 
உருவாககி ைங்கலம், சதுரவவதிைங்கலம் என்ற 
தபயரிட்டு பிராைணர்களுககு வழஙகினர. 
இககுடியிருப்பு்களுககு அரசனின் தபயர்களும் 
்கடவுைரின் தபயர்களும் சூட்டப்பட்டன. 
தசல்வாககுமிக்க பிராைணர்கள் பிரம்ைாதிராஜன், 
பிரம்ைராஜயன் ஆகிய உயர �குதிநிமல 
பட்டங்கமைக த்காண்டிரு்ந�னர.
ைணிகம்

இசுலாமியர்கமைத் �மிழநாட்டுககுள் 
மு�ன்மு�லா்க வரவமழத்�து ைாலிக ்காபூரின் 
பமடதயடுப்பு அல்ல. ஏழாம் நூற்றாண்டிவலவய 
த�ன்னி்நதியாவின் வைற்குக்கடற்்கமரயில் 
அரபுககுடியிருப்பு்கள் வ�ான்றிவிட்டன. இ�ன்மூலம் 
�ங்கள் வணி்கத்ம� கிழககுக ்கடற்்கமரயிலிரு்ந� 
�மிழர்களுடன் விரிவுபடுத்திக த்காண்டனர. இ�ன் 
்காரணைா்க கிழககுக ்கமரயில் இரு்ந� அரசு்கள் 
இ்ந� அரபு வணி்கர்கள் மீது மி்கவும் �ாராைைா்க 
த்காள்ம்க்கமைத் �ைரத்தி ஆ�ரவு அளித்துள்ைனர. 
இ�னால் அவவணி்கர்களுககுத் துமறமு்கக 
்கட்டணங்கள், சுங்க வரி ஆகியவற்றிலிரு்நது 
விலககு அளிக்கப்பட்டன. ்காயல் துமறமு்க 
ந்கரில், அரபுத்�மலவன் ைாலிககு இஸலாம் 
ஜைாலுதின் என்பவரால் ஒரு மு்கவர நிறுவனம் 
த�ாடங்கப்பட்டுள்ைது. இ்ந� நிறுவனம் 
பாண்டியருககுக குதிமர்கமை இறககுைதி தசயயும் 
பணி்கமை வைற்த்காண்டுள்ைது.

நி்கைத்வ�ார, நானாவ�சி, திமச ஆயிரத்து 
ஐநூற்றுவர, ஐநூற்றுவர, ைணிககிராைத்�ார, 
பதிதனன் விஷயத்�ார என்று வணி்கர்கள் 
்கல்தவட்டு்களில் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். 
அவர்கைது வணி்க குழுக்கள் த்காடும்பாளூர, 
தபரியகுைம் ஆகிய இடங்களில் நிறுவப்பட்டன. 
மிைகு, முத்து, விமலயுயர்ந� ்கற்்கள், குதிமர்கள், 
யாமன்கள், பறமவ்கள் ஆகியன வணி்கத்தில் 
ஈடுபடுத்�ப்பட்டன. பதிமூன்று-பதினான்்காம் 
நூற்றாண்டு்களில் குதிமர வணி்கம் விறுவிறுப்பா்க 
நமடதபற்றது. விழாக்கள், வபார்களில் பயன்படுத்� 
குதிமர்கள் அதி்க அைவில் வ�மவப்பட்ட�ால் 
பாண்டிய அரசர்கள் குதிமர்களில் அதி்க மு�லீடு 
தசய�னர என்று ைாரகவ்கா வபாவலா, வாசாஃப் 
ஆகிவயார குறிப்பிடுகிறார்கள். குதிமர வணி்கம் 
தசயவவார குதிமரச்தசட்டி எனப்பட்டனர. இவர்கள் 
்கடல்வழி வணி்கத்திலும் ஈடுபட்டனர.

பாண்டியர ்காலத்தில் முழு வீச்சில் இயஙகிய 
துமறமு்க ந்கரம் ்காயல்பட்டினம் (தூத்துககுடி 
ைாவட்டத்தில் உள்ைது) ஆகும். வணி்கத்தில் 
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பரிைாற்றத்துக்கான ஊட்கைா்க �ங்கம் 
விைஙகிய�ால், �ங்க நாணயங்கள் அதி்கைா்கப் 
புழக்கத்தில் இரு்ந�ன. அமவ ்காசு, பழங்காசு, 
அன்றாட நற்பழங்காசு, ்கனம், ்கழஞசு, தபான் 
எனப் பல்வவறு தபயர்களில் குறிப்பிடப்பட்டன. 
வணி்கர்களின் ்கடவுைர அவர்களுக்கான 
பட்டப்தபயர்களுடன் கூடிய தபயர்களுடன் 
அமை்நதிரு்ந�ன. எடுத்துக்காட்டா்க, ஆயிரத்து 
ஐநூற்றுவார உமடயார, தசாக்கநாயகி அம்ைன் 
வபான்ற தபயர்கமைக கூறலாம். சீரான ்கால 
இமடதவளியில் நடத்�ப்பட்ட தபாருட்்காட்சி்கள் 
�வைம் எனப்பட்டன. வணி்கர்களின் குடியிருப்புப் 
பகுதி ‘த�ரு’ எனப்பட்டது.
பகா�னம்

பாண்டிய அ ரசர்கள் தபரும் 
எண்ணிகம்கயிலான பாசன வைங்கமை 
உருவாககினர. அமவ அரசக குடும்ப 
உறுப்பினர்கள் தபயர்களில் அறியப்படுகின்றன. 
வாசுவ�வப்வபவரரி, வீரபாண்டியப்வபவரரி, ஸ்ரீ 
வல்லபப் வபவரரி, பராககிரைப்பாண்டியப்வபவரரி 
வபான்றமவ ஆகும். ஏரி்கள் திருைால் ஏரி, ைாறன் 
ஏரி, ்கலியன் ஏரி, ்காடன் ஏரி என்று தபயரிடப்பட்டன. 
மவம்க, �ாமிரபரணி ஆகிய ஆறு்களின் 
இரு ்கமர்களிலும் அவற்றின் நீமரப் பாசனக 
குைங்களுககுக த்காண்டுதசல்லும் ்கால்வாய்கள் 
தவட்டப்பட்டன. வச்ந�ன் ைாறன் ்கால்கட்டத்ம�ச் 

வசர்ந� மவம்க ஆற்றுப்படும்கக ்கல்தவட்டு்களில் 
அவரால் நிறுவப்பட்ட ஆற்று ை�கு குறிப்பிடப்படுகிறது. 
ஸ்ரீைாறன் ஸ்ரீ வல்லபன் தவட்டிய ஒரு தபரிய ஏரி 
இன்றும் பயன்பாட்டில் உள்ைது. வட ைாவட்டங்களில் 
பல்லவர்கள் வைற்த்காண்டம�ப் வபான்வற 
த�ன் ைாவட்டங்களிலும் பாண்டியர பாசனத் 
த�ாழில்நுட்பங்கமை அறிமு்கம் தசய�னர. ஏரி்களின் 
்கமர்கமை அமைககும்வபாது பண்மடய ்கட்டுைானக 
்கமலஞர்கள் ்கமர ைட்டத்ம�ச் சைைா்கப் பராைரிக்க 
நூல் பயன்படுத்தினர. ்கமர்களின் உட்பகுதிமய 
வலுவூட்ட ்கல் அடுககுமைப் பயன்படுத்தியது 
பாண்டிய பாசனத் த�ாழில்நுட்பங்களில் 
ஒன்றாகும். பிற்்காலப் பாண்டியர ்காலத்தில் 
(ஏறத்�ாழ 1212) திருவண்ணாைமல வ்காவில் 
நிலங்கள் பாசன வசதி தபற, தபண்மண 
ஆற்றிலிரு்நது வாயக்கால் அமைத்துத் �்நதுள்ைார. 
வறட்சிப்பகுதியான இராைநா�புரத்தில் பல ஏரி்கள் 
தவட்டப்பட்டன. இத்�ம்கய பகுதி்களில் உள்ைாட்சி 
அமைப்பு்கள், உள்ளூர �மலவர்கள், அதி்காரி்கள் 
ஆகிவயார வைற்பாரமவயில் பாசன வவமல்கள் 
வைற்த்காள்ைப்பட்டன. பாசன நீரநிமல்களின் 
பராைரிப்பு பணி்கள் தபரும்பாலும் உள்ைாட்சி 
அமைப்பு்கைால் வைற்த்காள்ைப்பட்டன. சில 
சையங்களில் வணி்கர்களும் பாசன ஏரி்கமை 
தவட்டினார்கள்.

இருப்மபககுடி கிழவன் என்ற 
உள்ளூரத்�மலவர பல ஏரி்கமை தவட்டியதுடன், 
அவற்மறப் பழுதுபாரககும் வவமலயிலும் ஈடுபட்டார. 
நில உடமையாைர்கள் பூமிபுத்திரர எனப்பட்டனர. 
வரலாற்று வநாககில் இவர்கள் உள்ளூர குடி்கைா்க 
இரு்ந��ால், நாட்டு ைக்கள் என்றும் அமழக்கப்பட்டனர. 
இவர்களின் சமு�ாயக குழு சித்திர வைழி தபரிய 
நாட்டார எனப்பட்டது.

ஆறு, ஏரி, கு்ம் சபகான்ற நீரநிடலகளில் உள்் 
தண்ணீடர பைளிசயற்ற பயனபடும் அடமப்பு மதகு 

ஆகும். கல்பைட்டுகளில் இடை மடை, குமிழி, மதகு எனறு 
அடழககப்படுகின்றன. 

திருவில்லிபுத்தூர மதகு

பாண்டியர ்கால குதிமர வணி்கம் குறித்து 
வாசாஃப் பின்வருைாறு பதிவு தசயதுள்ைார: “்காயல் 
ைற்றும் இ்நதியாவின் பிற துமறமு்கங்களில் 
ஏறத்�ாழ 10,000 குதிமர்கள் இறககுைதி 
தசயயப்பட்டன. அவற்றில் 1,400 குதிமர்கள் 
ஜைாலுதீனுககுச் தசா்ந�ைானமவ. குதிமரயின் 
சராசரி விமல 220 தசம்தபான் தினார்கைாகும்.” 
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எழுத்தறிவு
பாண்டியர ஆட்சியில் எழுத்�றிமவப் 

பரப்பும் பணி்கள் பல்வவறு வழி்களில் 
வைற்த்காள்ைப் பட்டன. வ்காவில்்களில் 
பகதிப்பாடல்்கள் பாடப் பாட்கர்கள் நியமிக்கப்பட்ட 
தசயல்பாடு்கமை, எழுத்�றிமவ ஊககுவிககும் 
தசயல்பாடு்கைா்கக ்காணமுடியும். அரஙகு்களில் 
நாட்கங்கள் இவ� வநாககில் அரஙவ்கற்றப்பட்டன. 
சைஸகிரு�க ்கல்விமய ஊககுவிக்கப் 'பட்ட 
விருத்தி', 'சாலவபா்கம்' ஆகிய தபயர்களில் 
அறகத்காமட்கள் வழங்கப்பட்டன. ்கடிம்க, 
சாமல, வித்யா ஸ�ானம் ஆகிய நிமலயங்களில் 
பிராைணர்கள் சைஸகிரு�ம் பயின்றனர. 
பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் ைடங்கள் உருவாகி 
ை� ஆரவத்தில் ்கல்வி ்கற்பிககும் வநாக்கத்துடன் 
வ்காவில்்களுடன் இமணக்கப்பட்டன. �மிமழ 
வைரக்கவும் ை்காபார�த்ம� தைாழிதபயரக்கவும் 
ஒரு ்கமலக்கழ்கம் அமைக்கப்பட்ட�ா்க ஒரு 
தசப்வபடு கூறுகிறது. பாண்டியர ஆட்சிக்காலத்தில் 
இயற்றப்பட்ட முககியைான இலககிய நூல்்கள் 
திருப்பாமவ, திருதவம்பாமவ, திருவாச்கம், 
திருகவ்காமவ ைற்றும் திருை்நதிரம் மு�லியன 
ஆகும்.

 11.2.4   மதம்
பாண்டியர த�ாடக்கத்தில் சைணர்கைா்க 

இரு்நது, மசவ ை�த்துககு ைாறியவர்கள் என்று 
கூறப்படுகிறது. வ்காவில் ்கல்தவட்டு்களும் 
சிற்பங்களும் அ�ற்குச் சான்று ப்கரவ�ா்க உள்ைன. 
குமடவமர-கும்க வ்காவில்்கள் இக்கால்கட்டத்தில் 
ை�ம்-்கட்டடக்கமல ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட 
ை ாற்ற ங்க ளின் த வ ளி ப் ப ாடு ்க ை ா்க க 
்காணப்படுகின்றன. இமடக்காலப் பாண்டியரும் 
பிற்்காலப் பாண்டியரும் பல வ்காவில்்கமைப் 

பழுதுபாரத்து, அவற்றுககுத் �ங்கம், நிலம் 
ஆகியவற்மற நன்த்காமடயா்க வழஙகியுள்ைனர. 
திருவரங்கம், சி�ம்பரம் ஆகிய வ்காவில்்களின் 
்கருவமற மீதுள்ை விைானங்கள் �ங்கத் 
�்கடு்கைால் வவயப்பட்டன. சமடயவரைன் சு்ந�ர 
பாண்டியன் திருவரங்கம் வ்காவிலில் பட்டம் 
சூட்டினார. அ�ன் நிமனவா்க அகவ்காவிலுககு 
ஒரு விஷணு சிமலமய நன்த்காமடயா்கக 
த்காடுத்�ார. இகவ்காவிலின் உட்சுவர்களும் 
பிற மூன்று விைானங்களும் �ங்கத்�்கடு்கள் 
தபாருத்�ப்பட்டமவ ஆகும்.

பாண்டியர வவ� நமடமுமற்களுககும் 
�ங்கள் ஆ�ரமவ விரிவுபடுத்தினார்கள். பல 
வவ�ச் சடஙகு்கமைச் தசய� பல்யா்கசாமல 
முதுகுடுமிப்தபருவழுதி சங்க ்காலத்ம�ச் 
வசர்ந� பாண்டிய அரசர ஆவார. ஒவதவாரு 
தபரிய பாண்டிய அரசரும் அசுவவை� யா்கம், 
ஹிரண்ய ்கரபா, வாஜவபய யகனா ஆகிய 
சடஙகு்கமை வைற்த்காண்ட�ா்க வவள்விககுடி 
தசப்வபடும் பிற ்கல்தவட்டு்களும் கூறுகின்றன. 
அரசர்கள் மசவத்ம�யும் மவணவத்ம�யும் 
சைைா்க நடத்தியம�க ்கல்தவட்டுக குறிப்பு்களில் 
்காணப்படும் ்கடவுள் வாழத்துப்பகுதி்கள் 
த�ரிவிககின்றன. சில அரசர்கள் தீவிர மசவச் 
சையத்�வரா்கவும் சில அரசர்கள் தீவிர மவணவச் 
சையத்�வரா்கவும் இரு்நதுள்ைனர. எனினும் இரு 
பிரிமவச் வசர்ந� வ்காவில்்களும் ஆ�ரிக்கப்பட்டன. 
நிலகத்காமட்கள், வரி விலககு, புதுப்பிககும் 
பணி, கூடு�லா்கக வ்காபுரம் ்கட்டுவது, அதி்க இட 
வசதி உள்ை ைண்டபங்கமைக ்கட்டுவது வபான்ற 
அறகத்காமட்கள் மூலம் வ்காவில்்கள் சிறப்பா்க 
ஆ�ரிக்கப்பட்டன. 
சககாவில்கள்

பாண்டியர பல்வவறு ைாதிரி்களில் வ்காவில்்கள் 
்கட்டினார்கள். அமவ ்கல்லமறகவ்காவில்்கள் 
(சு்ந�ரபாண்டிசுவரம்), குமடவமரகவ்காவில்்கள், 

குடைைடரகசககாவில் 
 - ஆடனமடல (பபகா.ஆ.800) �மணச் சிறபஙகள்-கழுகுமடல  சித்தனனைகா�ல்
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்கட்டமைப்புக வ்காவில்்கள் ஆகும். இமடக்காலப் 
பாண்டியர்களும் பிற்்காலப் பாண்டியர்களும் 
புதி�ா்கக வ்காவில்்கமைக ்கட்டவில்மல. ைாறா்க, 
புதிய வ்காபுரங்கள் எழுப்புவது, பிர்கார வீதி்கள் 
அமைப்பது, ைண்டபங்கள் ்கட்டுவது ஆகிய 
விரிவாக்கப் பணி்களில் ஈடுபட்டனர. த�ாடக்க 
்காலப் பாண்டியர வ்காவில்்கள் எளிமையா்கவும் 
சிறிய�ா்கவும் இரு்ந�ன. இகவ்காவில்்களில் சிவன், 
விஷணு, த்காற்றமவ, ்கவணசன், சுப்பிரைணியர, 
சூரியன், பிரம்ைன் ஆகிய ்கடவுைர சிமல்கள் 
சிறப்பா்க வடிக்கப்பட்டிரு்ந�ன. பாண்டியர 
்காலத்தில் ைதுமர மீனாட்சியம்ைன் வ்காவில் 
கூடு�ல் அக்கமறயுடன் பராைரிக்கப்பட்டது. கூடு�ல் 
வ்காபுரங்கள், ைண்டபங்கள் என வ்காவில் பரப்மப 
விரிவாககிக த்காண்வடயிரு்ந�னர.

பண்மடய பாண்டியர்கைால் உருவாக்கப்பட்ட 
குமடவமரகவ்காவில்்கள் பிள்மையாரபட்டி, 
திருையம், குன்றககுடி, திருச்தச்நதூர, ்கழுகுைமல, 
்கன்னியாகுைரி, சித்�ன்னவாசல் ஆகிய இடங்களில் 
்காணப்படுகின்றன. சித்�ன்னவாசல், அரிட்டாபட்டி, 
திருைமலபுரம், திருதநடுங்கமர ஆகிய 
வ்காவில்்களில் ஓவியங்கள் ்காணப்படுகின்றன. 
சித்�ன்னவாசல் கும்ககவ்காவிலில் ்காணப்பட்ட 
ஒன்ப�ாம் நூற்றாண்டு ்கல்தவட்டு அ்ந�க கும்க 
இைம் த்கௌ�ைர என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது 
என்று கூறுகிறது. அவ� ்கால்கட்டத்ம�ச் வசர்ந� 
இன்தனாரு ்கல்தவட்டு ஸ்ரீ ைாறன் ஸ்ரீ வல்லபன் 
இகவ்காவிமலப் புதுப்பித்�ார என்று கூறுகிறது. 
வ்காவிலின் சுவர்களிலும் கூமர்களிலும் 
தூண்்களிலும் ்காணப்படும் ஓவியங்கள் சிற்ந� 
்கமலப்பமடப்பு்கைாகும். இ்ந� ஓவியங்கள் 
நடனைாடும் தபண், அரசன், அரசி வபான்வறாமரச் 
சித்�ரிககின்றன. ஒரு குைத்ம�ச் சித்�ரிககும் 
ஓவியத்தில் சில நீரவாழ உயிரினங்களும் 
பூக்களும் பறமவ்களும் சில பாலூட்டி்களும் 
இடம்தபற்றுள்ைன. 

இ்நதியாவின் ்கடல் சார்ந� வரலாறு 
பாண்டியர்களின் வரலாறு இன்றி முழுமை தபறாது. 
பாண்டியர்களின் ்காலத்தில் கிழககுக்கடற்்கமர 
தநடுகிலும் துமறமு்க ந்கரங்கள் இரு்ந�ன. 
பாண்டியர த�ன்கிழககு ஆசிய அரச ைரபு்களில் 
திருைண உறவு்களும் தசயது த்காண்டார்கள். 

்கடல்வழி வணி்க நடவடிகம்க்களில் 
பாண்டியர ஓர அழுத்�ைான �டத்ம� விட்டுச் 
தசன்றுள்ைனர. 

    பகாைச் சுருககம்
I ச�காழர
�	வசாழரின் ஆட்சி விஜயலாய வசாழன் (850-

871) மூலம் புத்துயிரப்பு தபற்று மு�லாம் 
பரா்ந�்க வசாழன் (907-955) மூலம் 
வலிமையூட்டப்பட்டது.

�	மு�லாம் இராஜராஜன்(985-1014) வசாழப் 
வபரரமச உருவாககினார. வசாழ அரச 
ைரபுககுப் தபருமையும் பு்கழும் வசரும் வி�த்தில் 
�ஞசாவூரில் பிர்கதீசுவரர (தபருவுமடயார) 
வ்காவிமலக ்கட்டினார.

�	மு�லாம் இராவஜ்நதிரன் ்கடல்்கட்ந� 
பமடதயடுப்பு்கள் மூலம் ்கடாரம் மு�ல் ஸ்ரீ விஜயா 
வமர ஆட்சிப்பகுதிமய வைலும் விரிவாககினார. 
அவர வடஇ்நதியா மீது பமடதயடுத்துச் தசன்றதில் 
கிமடத்� தவற்றி்களின் நிமனவா்கக ்கஙம்க 
த்காண்ட வசாழபுரத்தில் வ்காவிமலக ்கட்டினார.

�	வசாழர ஏரி, ்கால்வாய பாசன அமைப்பு்கமை 
உருவாககிய�ால் வவைாண்மையிலும் 
வணி்கத்திலும் தபரும் வைரச்சி ஏற்பட்டது.

�	வ்காவில்்கள் சமூ்க மையங்கைா்க ைாறிய�ால் 
்கமல, ்கல்வி வபான்ற தசயல்பாடு்களுககு 
ஆ�ரவு தபருகின.

�	அரசர்கைால் ்கட்டப்பட்ட �ஞசாவூர, ்கஙம்கத்காண்ட 
வசாழபுரம், �ாராசுரம் ஆகிய வ்காவில்்கள் 
்கட்டுைானக்கமல, சிற்பக்கமல, ஒவியக்கமல, 
சிமலவடித்�ல் ஆகியவற்றில் வசாழர 
அமட்நதிரு்ந� முழுமையான வைரச்சி்களுககு 
எடுத்துக்காட்டு்கைா்க விைஙகுகின்றன.

�	்கடல்வழி வணி்கம் தசழித்�து. ச்ந�னக்கட்மட, 
்கருங்காலி, சுமவயூட்டும் தபாருள்்கள், விமல 
உயர்ந� ்கற்்கள், மிைகு, எண்தணய, தநல், 
�ானியங்கள், உப்பு ஆகியமவ ஏற்றுைதி 
தசயயப்பட்டன. ்கற்பூரம், தசம்பு, �்கரம் ைற்றும் 
பா�ரசம் வபான்றமவ முககியைான இறககுைதிப் 
தபாருள்்கைாகும்

II பகாண்டியர
�	்கைப்பிரர்களுககுப் பிறகு, பாண்டியர ஏறத்�ாழ 

தபா.ஆ.6ஆம் நூற்றாண்டில் �ங்கள் அரச ைரமப 
நிறுவினர.

�	வசாழரின் வீழச்சிககுப் பிறகு, 13ஆம் 
நூற்றாண்டில் நி்கழ்ந� பாண்டிய அரச ைரபின் 
புத்துயிரப்பால் �மிழ்கம் மீண்டும் ஒளி தபற்றது.

�	பாண்டியர குடவமரக வ்காவில்்கமையும் 
்கட்டமைப்புடன் கூடிய வ்காவில்்கமையும் 
்கட்டினார்கள்.

�	ைாரகவ்கா வபாவலா ைற்றும் அரபிய பயணி்கள் 
கூற்றுப்படி, துமறமு்க ந்கரைான ்காயல் 
வணி்கம், பண்டைாற்று ஆகியவற்றுக்கான 
மையைா்க விைஙகியுள்ைது.

சி்ந�ாைணி, ையிலாப்பூர, திருதவாற்றியூர, 
திருவாடமன, ை்காபலிபுரம் ஆகியமவ 
சுறுசுறுப்பான ்கடல் வணி்க மையங்கைா்க 
இரு்ந�ன என்பம� ்கல்தவட்டு்கள் வாயிலா்க 
அறிகிவறாம்.
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9.   பாண்டியர்களின் மு�ல் �மலந்கரைாகும்.
(அ) ைதுமர  (ஆ) ்காயல்பட்டினம் 
(இ) த்காற்ம்க  (ஈ) பு்கார

10.  தபா.ஆ.800ஐச் வசர்ந� ைானூர ்கல்தவட்டு 
 நிரவா்கம் குறித்� தசயதி்கமைத் 

�ருகின்றது.
(அ) ைத்திய அரசு  (ஆ) கிராைம்
(இ) பமட  (ஈ) ைா்காணம்

11.  வறட்சிப்பகுதியான இராைநா�புரத்தில் பாண்டிய 
அரசர்கள்  ஐக ்கட்டினார்கள்.

(அ) அ்கழி்கள்  (ஆ) ை�கு்கள் 
(இ) அமண்கள்  (ஈ) ஏரி்கள்

II. குறுகிய விடை தருக
1.  வசாழர ்காலத்து இலககிய வடிவ வரலாற்று 

நூல்்கள் எமவ?
2.  வசாழ ைண்டலம் ‘மும்முடிச்வசாழ ைண்டலம்’ என 

அமழக்கப்பட்டது ஏன்?
3.  மு�லாம் இராவஜ்நதிரனுக்கான பட்டங்கள் 

யாமவ?
4.  நிலத்ம�க ்கணககிடுவ�ற்்கான தவவவவறு 

அலகு்கமைக கூறு்க.
5.  வசாழர ்காலத்து ்கால்வாய்களில் அரசர்கள், 

அரசி்கள், ்கடவுைரின் தபயர சூட்டப்பட்ட 
்கால்வாய்கள் யாமவ?

6.  �மிழச் சங்கம் குறித்து எழுது்க.
7.  பாண்டிய அரசின் மீ�ான ைாலிக ்காபூரின் 

பமடதயடுப்பின் விமைவு்கள் யாமவ?
III. சுருககமகான விடை தருக
1.  இராஜராஜ வசாழனின் ்கடல்வழிப் பமடதயடுப்பு்கள் 

குறித்து குறிப்பு வமர்க.
2.  இராவஜ்நதிர வசாழன் ‘்கடாரம் த்காண்டான்’ என 

அமழக்கப்படுவது ஏன்?
3.  வசாழர ்காலத்தில் இரு்ந� வணி்கககுழுக்களின் 

பங்களிப்பு குறித்து எழுது்க.
4.  வசாழர ்காலத்தில் வசூலிக்கப்பட்ட வரி்கள் 

என்தனன்ன?
5.  வசாழர ்காலச் சமூ்கத்தின் படிநிமலமயக கூறு்க.
6.  வசாழர ்காலத்ம�ச் வசர்ந� ்கல்வி 

நிறுவனங்கமைக குறிப்பிடு்க.
7.  த�ாடக்க ்காலப் பாண்டியரால் ்கட்டப்பட்ட 

குமடவமரகவ்காவில்்கள் யாமவ?
8.  பாண்டிய அரசு குறித்து தவளிநாட்டுப் பயண 

வரலாற்றாசிரியர்களின் குறிப்பு்கமைக கூறு்க.
IV. விரிைகான விடை தருக
1.  வசாழர ்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட பாசன, விவசாய 

நிரவா்கத் திட்டங்கள் அதி்க வருைானத்துககு 
வழிவகுத்�ன – ஆராய்நது எழுது்க.

 பயிற்சி

I.  �ரியகான விடைடயத் சதரவு 
ப�ய்க

1.   ்கடல்வழிப் 
பமடதயடுப்பு்கள் ஸ்ரீவிஜயா அரசு வமர 
விரிவமட்நதிரு்ந�ன.
(அ) மூன்றாம் குவலாத்துங்கன்
(ஆ) மு�லாம் இராவஜ்நதிரன் 
(இ) மு�லாம் இராஜராஜன்
(ஈ) பரா்ந�்கன்

2.   படும்கயில் இரு்ந� வசாழ அரசின் 
மையப்பகுதி வசாழ ைண்டலம் எனப்படுகிறது.

(அ) மவம்க  (ஆ) ்காவிரி
(இ) கிருஷணா  (ஈ) வ்கா�ாவரி

3.  மு�லாம் இராஜராஜனும் மு�லாம் 
இராவஜ்நதிரனும் இமண்நது 
ஆண்டு்கள் வசாழ அரமச ஆட்சி தசய�ார்கள்.

(அ) 3 (ஆ) 2 (இ) 5 (ஈ) 4
4.   ஒரு ்கலத்துககுச் சைம் ஆகும்.

(அ) 28 கி.கி (ஆ) 27 கி.கி
(இ) 32 கி.கி (ஈ) 72 கி.கி

5.  த்கடா  இல் உள்ைது.
(அ) ைவலசியா  (ஆ) சிங்கப்பூர
(இ) �ாயலா்நது  (ஈ) ்கம்வபாடியா

6.  மு�லாம் இராஜராஜனின் ஆட்சியில் ைாைல்லபுரம் 
 என்று அமழக்கப்பட்ட ஒரு குழுவால் 

நிரவகிக்கப்பட்டது.
(அ) நாட்டார  (ஆ) ைாந்கரம் 
(இ) ந்கரத்�ார  (ஈ) ஊரார

7.  தபாருத்து்க.
(i) பமட மு்காம்  – 1. பமட வீடு
(ii) புறக்காவல் பமட்கள்  –  2. �ண்டநாய்கம்
(iii) �மலவர  –  3. நிமலப்பமட
(iv) பமடத்�ைபதி  – 4. பமடமு�லி
(அ) 1, 3, 4, 2  (ஆ) 4, 2, 1, 3
இ) 2, 1, 3, 4 (ஈ) 2, 3, 1, 4

8.   இல் தபற்ற தவற்றியின் நிமனவா்க 
மு�லாம் இராவஜ்நதிரன் ்கஙம்கத்காண்ட 
வசாழபுரத்ம�க ்கட்டினார.

(அ) இலஙம்க  (ஆ) வட இ்நதியா 
(இ) வ்கரைம் (ஈ) ்கரநாட்கம்
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மூலநூல்கள்
1.  Noburu Karashima, A Concise History of South 

India, Oxford University Press, 2014
2.  Y. Subbarayulu, South India under the Cholas, 

Oxford University Press, 2011. 
3.  Burton Stein, History of India, Oxford University 

Press, 2002
4.  R. Champakalakshmi, Trade, Ideology and 

Urbanization in South India 300 BC to 1300, 
Oxford University Press, 1996.

5.  K.A. Nilakanta Sastri, Colas, University of 
Madras, 1955

6. R. Sathianathier, History of India, Vol. I, 1949.

2.  வசாழர ்காலக ்கட்டுைானக ்கமலயின் சிறப்பு்கமை 
எழுது்க.

3.  வ்காவில்-ஒரு சமூ்க நிறுவனம் இககூற்மற நிறுவு்க.
4.  பாண்டியர ஆட்சியில் வணி்கத்திலும் 

வரத்�்கத்திலும் ஏற்பட்ட வைரச்சிமயக கூறு்க.
5.  வசாழர, பாண்டியர ்காலக ்கட்டடக்கமலயின் 

ஒற்றுமை, வவற்றுமை்கமை ஆராய்க.
ப�யல்பகாடுகள்
1.  வசாழர குறித்து அண்மையில் தசயதித்�ாள்்களிலும் 

இமணய�ைங்களிலும் தவளிவ்ந� தசயதி்கமை 
ஒட்டி ஓர ஏடு �யார தசய்க.

2.  வசாழர்கைால் தவற்றி த்காள்ைப்பட்ட பகுதி்கமை 
ஆசிய வமரபடத்தில் குறிக்கவும்.

கடலச்ப�காறகள்
ஏறத்�ாழ circa approximately

முடிசூட்டும் வபாது தசயயப்படும் சையச்சடஙகு anointment ceremony associated with induction of a 
person in o�ce/position

ஓரினத்�ன்மை homogeneity same kind
சூமறயாடு ransack plunder

வைலாதிக்கம் hegemony dominance especially by one state over other 
state or one social group over others

அமவதீ்க heterodox not following accepted beliefs/faiths
வச�ப்படுத்து ravage devastate
வணஙகு�ற்குரிய venerated worshipful
ஆசிரியர /ஆசான் preceptor teacher
பு்கழகின்ற extoll praise enthusiastically
முடிவில்லா� perpetual ever lasting
பரபரப்பான bustling busy
பின்பு ஏற்பட்ட ensued resulted
விசுவாசம் allegiance loyalty
த்கால் slain kill
மூ�ாம� ைரபு வரலாறு genealogy family tree

UNESCO வின் பண்பாட்டு 
மையத்தின் வழி்காட்டு�லுடன் 
நிமனவுச்சின்னங்கமை அறிவவாைா!

படிகள்:
•  த்காடுக்கப்பட்டிருககும் உரலி / விமரவுககுறியீட்மடப் பயன்படுத்தி “UNESCO”என்னும்இமணயப் பக்கத்திற்குச் தசல்லவும்.
•  World Heritage Centre பக்கம் வ�ான்றும்.
•  இடங்கமைப் தபரி�ாககிட இரு முமற தசாடுக்கவும். (எ.்கா. Great Cholas Temples)
•  உங்கைால் ைனி�ப் பண்பாடு த�ாடரபான  படங்கள்,  ்காதணாளிக ்காட்சி்கள், தசயதி்கமை இஙகு 

்காண இயலும். 
உரலி:
இமணயம்  : http://whc.unesco.org/en/interactive-map
திறன்வபசி : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripbucket.unesco

இமணயச் தசயல்பாடு 
பிற்்காலச் வசாழர்கள், பாண்டியர்கள்
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      அறிமுகம்
14ஆம் நூற்றாண்டின் த�றாடக்கத்தில் 

தில்லி சுல்�றானியம் த�ற்்க விரிவறாக்கத்திறகுத் 

�யறாரறான்�றாது �க்கறாண த�ன்னிந்தியறாவும் 

நறான்கு அரசு்களறா்கப் பிரிக்கப்�ட்டிருந்�ன. அவவ 

்�வகிரியின் யறா�வர் (்ேறகுத் �க்கறாணம்/

�ற்�றாவ�ய ே்கறாரறாஷ்டிரறா), துவறாரசமுத்திரத்தின் 

த�றாயசறாலர் (்கர்நறாட்கறா), வறாரங்கலின் ்கறா்கதியர் 

(�ற்�றாவ�ய த�லங்கறானறாவின்கிழககுப்�குதி), 

ேதுவரயின் �றாண்டியர் (த�ன் �மிழநறாடு) ஆகும். 

1310  ,1304 ஆகிய ஆண்டு்களில் ேறாலிக ்கறாபூரின் 

இரு �வடதயடுப்பு்களில் இந்�ப் �வழய அரசு்கள் 

ஒன்்ன்பின் ஒன்்றா்கத் ்�றாற்கடிக்கப்�ட்டன; 

்சர்த்துவவக்கப்�ட்டிருந்� �ங்கள் தசல்வங்களின் 

த�ரும் �குதிவயயும் தில்லி சுல்�றானியத்தின் 

�வடதயடுப்பின்்�றாது இழந்�ன. துகளக அரச 

வம்சம் �னது �வடத்�ள�தி்களின் மூலம் 

த�ன்னிந்தியப் �வடதயடுப்பு்கவளத் த�றாடர்ந்து 

நடத்தியது. மு்கம்ேது பின் துகளக (1325-1351) 

�ரந்� �ன் அரவச சி்ப்�றா்க ஆட்சி புரிவ�றத்கன 

�வலந்கவரககூட ்�வகிரிககு ேறாறறினறார் 

(த�ௌல�றா�றாத் என்று த�யர் ேறாற்ம்  தசயயப்�ட்டது). 

ஆனறால் அம்முயறசி்கள் ்�றால்வியவடந்து 

ேக்கள் த�ருந்துயரத்திறகு ஆளறாயினர். மீண்டும் 

�ன் �வலந்கவர தில்லிககு ேறாறறிய்�றாது 

அவரின் த�ன்�குதி ேறா்கறாண ஆளுநர்்கள் 

�ங்கவள சு�ந்திர அரசர்்களறா்க அறிவித்�னர். 

இ�ன் ்கறாரணேறா்க 1333இல் ேதுவரயில்  

சு�ந்திரேறான ேதுவர சுல்�றானியம் உருவறானது. 

1345இல் வடககுக ்கர்நறாட்கறாவில் ஜறா�ர்்கறான் 

�ன்வனச் சு�ந்திர அரசரறா்க அறிவித்துகத்கறாண்டு 

�ன் �வலந்கவர ்�வகிரியிலிருந்து 

குல்�ர்்கறாவிறகு ேறாறறினறார். அவர் �றாேன் ஷறா 

என்் �ட்டத்வ�ச் சூடி �றாமினி அரசவம்சத்வ�த்  

(1347-1527) ்�றாறறுவித்�றார். இ�றகு சில  

கற்றல் ந�ோககஙகள்
கீழகண்டவை பறறி அறிதல்

I
�	�றாமினி, விஜயந்கர அரசு்கவளப் �றறி அறிவ�ற்கறான ஆ�றாரங்கள்

�	�றாமினி சுல்�றானியம் உருவறாக்கப்�டு�லும் வலிவே�டுத்�ப்�டு�லும்

�	�றாமினி அரசு்களுககும் விஜயந்கருககும் இவடயிலறான தநடிய ்�றார்்கள்

�	மு்கேது ்கவறானின் இரறாணுவ தவறறி்களும் சறா�வன்களும்

�	்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடயின் இரறாணுவ முககியத்துவம்

II
�	சங்கே ச்்கறா�ரர்்களறால் ்�றாறறுவிக்கப்�ட்ட விஜயந்கர அரசின் ்�றாற்மும் வளர்ச்சியும்

�	விஜயந்கர்-�றாமினி ்ேறா�லுக்கறான ்கறாரணங்களும் விவளவு்களும்;

�	சறாளுவ அரச வம்சத்தின் குறுகிய ்கறால ஆட்சியும் த�றாடர்ந்துவந்� கிருஷ்ண ்�வரறாயரின் சி்ப்பு 

மிக்க வளர்ச்சி யும்

�	�வலக்்கறாட்வடப் ்�றாரும் விஜயந்கர அரசின் வீழச்சியும்

�	விஜயந்கர அரசின் நிர்வறா்கம், சமூ்கம், த�றாருளறா�றாரம்

�	நறாயக்க அரசு்களின் எழுச்சி

போமினி மறறும் விஜய�கர அரசுகள்
12

�றாடே்
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ஆண்டு்களுககு முன்�றா்க 1336ஆம் 

ஆண்டு விஜயந்கர அரசு சங்கே வம்ச 

ச்்கறா�ரர்்களறான �ரி�ரர், புக்கர் ஆகி்யறாரறால் 

துங்க�த்ரறா நதிக்கவரயில் விஜயந்கவரத் 

�வலந்கரறா்கக த்கறாண்டு (�ற்�றாவ�ய �ம்பி) 

்�றாறறுவிக்கப்�ட்டது.  அடுத்� நூற்றாண்டு்களில் 

இவவரசு்கள் �ங்களுககுள் வளேறான தரயச்சூர் 

ஆறறிவடப் �குதிவயக ்கட்டுப்�டுத்�வும் 

இவர்்களின் இரறாணுவத்திறகுத் ்�வவப்�டும் 

குதிவர்கவள இ்ககுேதி தசயயவும், ்ேறகுக 

்கடற்கவரயிலுள்ள ்்கறாவறா, ்�றானறாவர் 

துவ்மு்கங்கவளக ்கட்டுப்�டுத்�வும் 

இவடதவளியில்லறாேல் ்கடுவேயறா்கப் ்�றாரிட்டனர்.

ஆதோரஙகள்  
இக்கறாலப் �குதிவயப் 

�றறி அறிய இலககியம், 

்கல்தவட்டு, த�றால்த�றாருள் 

்�றான்் �லவவ்க 

ஆ�றாரங்கள் கிவடககின்்ன. 

�றாமினி அரசவவயிலிருந்� 

வரலறாற்றாசிரியர்்கள், �றாமினி, 

விஜயந்கர அரசு்களுககிவடயிலறான ்ேறா�ல்்கள் 

�றறிப் �றாரசீ்க தேறாழியில் எழுதிய �ல குறிப்பு்கள் 

உள்ளன. அவறறில் சில சறார்புத் �ன்வே்யறாடு 

மிவ்கப்�டுத்திய �்கவல்்கவளக த்கறாண்டிருந்�றாலும், 

அவவ ்�றார்்கள், அரண்ேவனச் சதி்கள், 

இரு�ரப்புக்கவள சறார்ந்� ேக்களின் வறாழகவ்க, 

துயரங்கள் ஆகியன �றறிய ் �றார்்கவளக ்கண்ணறால் 

்கண்ட சறாட்சியங்கவளக த்கறாண்டுள்ளன. 

்கல்தவட்டு்களில் அது ்�றான்் தசயதி்கள் 

இல்வல. விஜயந்கர அரசவவயின் ஆ�ரவில் 

எழு�ப்�ட்ட ேனுசரி�ம், சறாளுவவ�யு�யம் ்�றான்் 

இலககியங்கள் விஜயந்கர அரசின் வம்சறாவளி, 

அரசியல் ேறறும் சமூ்கம் �றறிய �்கவல்்கவளத் 

�ருகின்்ன. த�லுஙகு தேறாழியில் எழு�ப்�ட்ட 

இலககியேறான ரறாயவறாச்கமு கிருஷ்ண்�வரறாயரின் 

கீழ இருந்� நறாயங்கறாரர் முவ் �றறிய 

ஆர்வமூட்டககூடிய �்கவல்்கவளத் �ருகின்்து. 14 

மு�ல் 16ஆம் நூற்றாண்டு வவர த�ன்னிந்தியறாவிறகு 

வந்� �ல அயல்நறாட்டுப் �யணி்கள் �ங்கள் 

�யணங்கவளப் �றறி எழுதியுள்ளனர். அவவ 

அரசியல், சமூ்கம், �ண்�றாடு ஆகிய அம்சங்களின் 

முககியத்துவத்வ� அறிய உ�வுகி்து.. தேறாரறாக்்கறா 

நறாட்வடச் ்சர்ந்� �யணியறான இ�ன் �தூ�றா  

(1333-45), �றாரசீ்கப் �யணியறான அப்துர் ரசறாக 

(1443-45), ரஷியப் �யணியறான நிகிடின் (1470-74), 

்�றார்த்துகீசிய நறாட்டு வணி்கர்்களறான்டறாமிங்்கறா 

�யஸ், நூனிஸ் (1520-37) ஆகி்யறாரின் குறிப்பு்கள் 

குறிப்பிடத் �குந்� முவ்யில் அதி்கேறான தசயதி்கவள 

முன்வவககின்்ன. ்கன்னடம், த�லுஙகு, �மிழ 

ஆகிய தேறாழி்களிலுள்ள ஆயிரக்கணக்கறான 

்கல்தவட்டு்களும் சேஸ்கிரு� தேறாழியிலுள்ள �ல 

தசப்புப் �ட்டயங்களும் இலககியச் சறான்று்கள் �ரும் 

தசயதி்க்ளறாடு அதி்கச் தசயதி்கவள வழஙகுகின்்ன. 

்்கறாவில்்கள், அரண்ேவன்கள், ்்கறாட்வட்கள், 

ேசூதி்கள் என வளேறான த�றால்லியல் சறான்று்களும் 

உள்ளன. நறாணயச் சறான்று்களும் அதி்க அளவில் 

கிவடககின்்ன.

விஜயந்கர அரசர்்கள் ‘வரறா்கன்’ என்று 

குறிப்பிடப்�ட்ட �ங்க நறாணயங்கவள அதி்க 

எண்ணிகவ்கயில் தவளியிட்டனர். (இது �மிழில் 

த�றான் என்றும் ்கன்னடத்தில் த�றான்னு 

என்றும் குறிப்பிடப்�ட்டது.) இந்�த் �ங்க 

நறாணயங்கள் தவவ்வறு இந்து த�யவங்களின் 

உருவங்கவளயும் ்கறாவள, யறாவன, ்கன்ட 

த�ருண்டறா என்் ்கற�வனப் �்வவ (இரட்வடக 

்கழுகு வடிவத்தில் உள்ள இந்� உருவம் 

�னது அலகிலும் ந்கத்திலும் யறாவனவயக 

த்கறாத்திகத்கறாண்டிருப்��றா்கக ்கறாணப்�டுகி்து) 

ஆகிய விலஙகு உருவங்கவளயும் �றாஙகியுள்ளன. 

நறாணயத்தில் அரசனுவடய த�யர் ந்கரி அல்லது 

்கன்னட எழுத்து வடிவத்தில் த�றாறிக்கப்�ட்டுள்ளது.

கிருஷ்ணநதைரோயர் - தஙக �ோ்ணயஙகள்

I

 12.1  போமினி அரசு
அலோவுதீன் ஹசன் போமன்்ோ (1347-1358) 

கி ரு ஷ் ண றா ,  து ங ்க � த் ர றா 

நதி்களுககிவடயிலறான வளேறான தரயச்சூர் 

�குதிவயக வ்கப்�றறுவதில் �றாமினி, விஜயந்கர 

அரசு்களிவட்ய ஏற�ட்ட ்�றாட்டி �றாமினி அரசின் 

த�றாடக்க ்கறால வரலறாறவ்க குறிப்�்�றாடு 

ேட்டுேல்லறாேல் இரு நூற்றாண்டு்களுககு நீடித்� 

அம்சேறா்க இருந்�து. வறாரங்கல்லின் கிழககுப் 

�குதி ேறறும் ஒரிசறா ஆட்சியறாளர்்களுககு எதிரறா்க 

�றாேன்ஷறா �ன் ்�றாரறாட்டத்வ�த் த�றாடஙகினறார். 

சுமூ்கேறான நிர்வறா்கத்திற்கறா்க தில்லி சுல்�றானியர் 

முவ்வயப் பின்�றறிய இவர் �ன் ஆட்சிப் �குதிவய 

நறான்கு பிரிவு்களறா்கப் பிரித்�றார். அப்�குதி்கள் �ரறாப்ஸ் 

எனப்�ட்டன. பிரிக்கப்�ட்டட நறான்கு �குதி்களுககும் 

ஒவதவறாரு ஆளுநர் நியமிக்கப்�ட்டறார். அவர்்க்ள 
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அப்�குதியின் �வட்கவளயும் வழிநடத்தினர். 

குல்�ர்்கறா, த�ௌல�றா�றாத், பீடறார், த�ரறார் 

ஆகியவவ அந்� நறான்கு ேறா்கறாணங்களறாகும். 

ேறா்கறாண ஆளுநர்்கள் ேறா்கறாண நிர்வறா்கம், வரி 

வசூல் ்�றான்்வறறிறகு முழுப்த�றாறுப்�றாவர். 

வலிவேயறான அரசர்்களின் கீழ நன்கு தசயல்�ட்ட 

இம்முவ், தி்வே குன்றிய அரசர்்களின் ்கறாலத்தில் 

ஆ�த்�றா்க ேறாறியது. 11 ஆண்டு்கள் �றாேன்ஷறா 

�ன் அரசியல் எதிரி்கவள அடககி சி்ப்�றா்க ஆட்சி 

தசய�றார். வறாரங்கல் ேறறும் தரட்டி அரசு்களறான 

ரறாஜமுந்திரி, த்கறாண்டவீடு ஆகியவறறிடமிருந்து 

வருடம்்�றாறும் ்கப்�ம் த�் அவர் ்ேறத்கறாண்ட 

முயறசி �ல ்�றார்்களுககு இட்டுச் தசன்்து. 

அவனத்திலும் அவர் தவறறித�ற்றார். இவர் �றான் 

த�ற் தவறறி்கவள நிவனவுகூறும் வவ்கயில் �ன் 

நறாணயங்களில் �ன்னுவடய த�யவர இரண்டறாம் 

அதலகசறாண்டர் என்று த�றாறித்துகத்கறாண்டறார்.

முதலோம் முகமது (1358-1375)
�றாேன்ஷறாவிறகுப் பின் ஆட்சிககு வந்�வர் 

மு�லறாம் மு்கம்ேது. விஜயந்கர அரசுடன் 

நீண்ட்கறாலப் ்�றார்்கவள அவர் ்ேறத்கறாண்டறார். 

அவறறில் �ல தரயச்சூர் ஆறறிவடப் �குதி்யறாடு 

த�றாடர்புவடய�றாகும். இரு�ரப்பிலும் �லத்� 

உயிர் ்ச�ம் ஏற�ட்டறாலும் யறாரும் அப்�குதிவய 

முழுவேயறா்க ்கட்டுப்�டுத்� இயலவில்வல. இவர் 

்ேறத்கறாண்ட இரண்டு ்கடுவேயறான ்�றார்்களறால் 

�லன் ஏதும் இல்வல. 1363இல் வறாரங்கல் 

மீது �வடதயடுத்து அ�வனக வ்கப்�றறினறார். 

வறாரங்கல் ்�றார் நஷ்டஈட்வட வறாரி வழஙகியது. 

்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட அவர் வசேறானது. 

அஙகிருந்� ்கருவூலங்கள், ரத்தினக்கற்கள் �றாமினி 

அரசின் வசேறாயின. அஙகிருந்� ரத்தினச் சிம்ேறாசனம் 

�றாமினி அரசின் சிம்ேறாசனேறாயிறறு.

ஆ்கறாய நீல வண்ணத்திலுள்ள ரத்தினக்கற்கள் 

ஓரளவு விவல ேதிப்புள்ள ்கற்களறாகும். இம்ேறாணிக்கக 

்கற்களினறால் இவழக்கப்�ட்ட அரியவண �றாரசீ்க 

அரசர்்களின் ஒரு சிம்ேறாசனேறா்க இருந்�து என 

பிர்த�ௌசியின் ஷறாநறாேறா குறிககின்்து.

மு�லறாம் மு்கேது சி்ந்� அரசு முவ் 

நிர்வறா்கத்வ�ப் பின்�றறினறார். தில்லி சுல்�றானிய 

அரச முவ்வயப் பின்�றறிச் சி்ப்�றா்க இவர் 

தசய� நிர்வறா்க முவ் பிற்கறாலத்தில் ேரறாட்டிய 

ஆட்சியறாளர்்களுககு முன்னு�றாரணேறா்கத் தி்கழந்�து. 

அவர் எட்டு அவேச்சர்்கள் த்கறாண்ட குழுவவ 

ஏற�டுத்தினறார். அ�ன் �டி 1. வகில்-உஸ்-சுல்�றானறா: 

�வடத்�வலவர்; அரசருககு அடுத்� நிவலயில் 

உள்ளவர். 2. வசீர்-இ -குல்: ேற் அவேச்சர்்களின் 

�ணி்கவள ்ேற�றார்வவயிடு�வர். 3. அமீர்-

இ-ஜும்லறா: நிதியவேச்சர் 4. வசீர்-இ-அஷ்ரப்:  

தவளியு்வு அவேச்சர், அரசு விவ்கறாரத்துவ் 

அவேச்சர், அரசு விழறாக்கவள முன்னின்று 

நடத்தும் த�றாறுப்புவடயவர். 5. நசீர்: நிதித்துவ் 

இவணயவேச்சர். 6 ்�ஷ்வறா: அரசப் �வட்களின் 

த�றாறுப்�றாளர். 7. த்கறாத்வறால்: ்கறாவல்துவ்த் �வலவர், 

�வலந்கரின் நீதி�தி 8.ச�ர்-இ-ஜ�றான்: �வலவே 

நீதி�தி; சேய அ்நிவலயத்துவ் அவேச்சர்.

வழிப்�றி த்கறாள்வளயர்்களுககு எதிரறா்க அவர் 

்கடுவேயறான நடவடிகவ்க எடுத்�றார். நிறுவன 

ேறறும் புவியியல் ரீதியில் மு்கேது ஷறா ஏற�டுத்திய 

ஒருஙகிவணப்்� அவர் அரசுககு திடேறான 

அடித்�ளத்வ� உருவறாககியது. அவர் குல்�ர்்கறாவில் 

இரு ேசூதி்கவள எழுப்பினறார். அதில் ஒரு ேசூதி 1367 

ஆம் ஆண்டில் முழுவேயறா்க ்கட்டி முடிக்கப்�ட்டது. 

அது சி்ந்� ்கட்டடேறாகும். மு�லறாம் மு்கேது ஷறாவிறகுப் 

பின் சில சுல்�றான்்கள் ஆட்சி தசய�னர். அவர்்கள் 

தி்வேயற்வர்்கள். த�ன்�குதி ஆட்சியறாளர்்களுடன் 

அவர்்கள் அடிக்கடி ்�றாரிட்டனர். 1425இல் வறாரங்கல் 

ேறறும் அ�ன் கிழககிலிருந்� �குதி்கவள ஒரிசறாவின் 

ஆட்சியறாளர்்கள் வ்கப்�றறினர். இந்நிவலயில்  

�வலந்கரம் குல்�ர்்கறாவிலிருந்து 1429இல் 

பீடறாருககு ேறாற்ப்�ட்டது. அ�ன் பின் ஆட்சிககு வந்� 

மூன்்றாம் மு்கேது (1463-1482) ்கறாலத்தில் சி்ந்� 

அவேச்சரறா்க விளஙகிய மு்கேது ்கவறான் சி்ந்� 

அரசியல் இரறாஜ�ந்திரியறாவறார்

முகமது கைோன்
�றாரசீ்கத்தில் பி்ந்� மு்கேது ்கவறான் பு்கழத�ற் 

இஸ்லறாமிய சேய வல்லுநரறா்கவும், �றாரசீ்க தேறாழியில், 

்கணி�த்தில் புலவே த�ற்வரறா்கவும் விளஙகினறார். 

அவர் சி்ந்� ்கவிஞரறா்கவும் எழுத்�றாளரறா்கவும் 

விளஙகினறார். பீடறாரில் ஒரு ே�ரசறாவவ நிறுவிய 

அவர் அதில் ஒரு த�ரிய நூல்கத்வ�யும் அவேத்�றார். 

அந்நூல்கத்தில் 3000 வ்கதயழுத்து நூல்்கள் 

இருந்�ன. இவவ இவருவடய புலவேவய உணர்த்� 

வல்லன. மூன்்றாம் மு்கம்ேதுவின் �வலசி்ந்� பிர�ே 

ேந்திரியறா்க விளஙகிய ்கவறான் சி்ந்� நிர்வறா்கத் 

தி்னுடன் �றாமினி அரசின் வளர்ச்சிககு முககியேறான 

்கறாரணேறா்கத் தி்கழந்�றார். த்கறாங்கணம், ஒரிசறா, 

விஜயந்கர ேன்னர்்களுககு எதிரறா்க தவறறி்கரேறா்கப் 

்�றாவர நடத்தினறார். சி்ந்� நிர்வறா்க  நுணுக்கங்கவள 

அறிந்திருந்� இவர் �றாரசீ்க ் வதியியல் வல்லுநர்்களின் 

வழி்கறாட்டு�லின் அடிப்�வடயில் தவடிேருந்வ�ப் 

�யன்�டுத்தினறார். ேறா்கறாண ஆளுநர்்களின் 

அதி்கறாரத்வ�க ்கட்டுப்�டுத்திச் சி்ப்�றான ஆட்சி 

அவேப்புககு ்கவறான் அடித்�ளமிட்டறார். �றாமினி அரவச 

நிர்வகிக்க வசதியறா்க நறாட்வட எட்டு ேறா்கறாணங்களறா்கப் 

பிரித்�றார். ஒவதவறாரு �குதியும் �னித்�னி்ய 

எல்வல வவரயவ் தசயயப்�ட்டு அவறறிறத்கனத் 
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�னித்�னி்ய ஆளுநர்்கள் நியமிக்கப்�ட்டனர். 

சில ேறாவட்டங்கவள ்கவறா்ன �ன் ்நரடிக 

்கட்டுப்�றாட்டில் த்கறாண்டுவந்�றார். ஆளுநர்்களின் 

ரறாணுவ அதி்கறாரத்வ� குவ்த்�றார். ஒரு ஆளுநருககு 

ஒரு ்்கறாட்வட்ய அனுேதிக்கப்�ட்டது. ேற் 

்்கறாட்வட்கள் சுல்�றானின் ்நரடிக ்கட்டுப்�றாட்டின் 

கீழ த்கறாண்டுவரப்�ட்டன. அரசு அதி்கறாரி்களுககு 

ஊதியத்திறகுப் �தில் நிலங்கள் �ரப்�ட்டன.

்கவறான் அறிமு்கப்�டுத்திய நிர்வறா்கச் 

சீர்திருத்�ங்கள் அரசின் நிவலவய உயர்த்தின. 

ஆனறால் ேறா்கறாணத் �வலவர்்களுககுத் �ரப்�ட்ட 

அதி்கறாரங்கள் குவ்க்கப்�ட்டன. அவர்்களில் �லர் 

�க்கறாணத்வ� ்சர்ந்�வர்்களறாவர். �க்கறாணத்தில் 

அவர்்களுககிவட்ய இரு பிரிவு்கள் உண்டறாயின. 

அவவிரு பிரிவினர் 1) �க்கறாண முஸ்லீம்்கள்  

2) தவளிநறாட்டிலிருந்து வந்� முஸ்லீம்்கள் ஆவர். 

அவவிரு பிரிவினரிவட்ய ஏற�ட்ட ்ேறா�லறால் 

நிர்வறா்கச் சீர்குவலவும் வீழச்சியும் ஏற�ட்டன. 

இந்�ப் ்�றாட்டியில் ்கவறான் �லியறானறார். ்கவறானின் 

வளர்ச்சியறால் த�றா்றாவே த்கறாண்ட அவர்்கள் 

்கவறான் சுல்�றானுககு எதிரறா்க சதி தசயகி்றார் 

என்னும் ்�றாலிக ்கடி�த்வ� �யறாரித்து சுல்�றானின் 

வ்க்களில் கிவடககுேறாறு தசய�னர். ஏற்கன்வ 

்கவறான் �ன் மீது ஆதிக்கம் தசலுத்துவ�றா்க 

எண்ணிய சுல்�றான் அவர்மீது அதிருப்தி த்கறாண்டறார். 

சுல்�றானுடன் இருந்� விரிசவலச் சரி தசயய ்கவறான் 

அவரிடம் ேன்னிப்பு ்்கறாரினறார். ஆனறால் சுல்�றான் 

ேன்னிக்கத் �யறாரறா்க இல்வல. அரசனுகத்கதிரறா்கச் 

தசயல்�ட்ட�றா்க ்கவறான் த்கறால்லப்�ட்டறார். சுல்�றான் 

மூன்்றாம் மு்கம்ேதுவின் ஆட்சியின் வீழச்சிககு 

்கவறானின் ேவ்வு ்கறாரணேறாயிறறு. 

நகோல்்கோண்டோ நகோடவ்ட :  ரறாஜறா கிருஷ்ண ்�வ என்் வறாரங்கல்வலத் �வலந்கரறா்கக த்கறாண்ட ்கறா்கத்திய 

வம்ச அரசர் ்கட்டிய ்்கறாட்வட இது. 1495-1496இல் இக்்கறாட்வட சுல்�றான் குலிகுதுப்ஷறாவிறகு ஒரு ஜறாகீரறா்கத் 

(நிலேறா்க) �ரப்�ட்டது. அவர் அக்்கறாட்வடவயக ்கருங்கற்கள் த்கறாண்டு புனரவேத்�றார். அ�ன்பின் இக்்கறாட்வடப் 

�குதி இருந்� ந்கரம் மு்கம்ேது ந்கர் எனப்�ட்டது. பிற்கறாலத்தில் �றாமினி அரசின் வ்கவசேறாகி, அ�ன்பின்னர் 

குதுப்ஷறாகி வம்ச அரசின் �வலந்கரறானது. குதுப்ஷறாகி வம்சத்தின் ஐந்�றாவது சுல்�றானறான மு்கம்ேது குலி 

குதுப்ஷறா ்கறாலத்தில் ்கம்பீரேறான ் ்கறாட்வடயறா்க ் ்கறால்த்கறாண்டறா ் ்கறாட்வட தி்கழந்�து. �றாமினி சுல்�றானியத்தின் 

வீழச்சிககுபின் இந்ந்கரம் வளர்ச்சியவடந்�து. 17ஆம் நூற்றாண்டில் ்்கறால்த்கறாண்டறா ஒரு சி்ந்� வவரச் 

சந்வ�யறா்கத் தி்கழந்�து. ்்கறாஹினூர் வவரம் உட்�ட மி்கச்சி்ந்� வவரங்கவள உலகிறகு வழஙகியது.

்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட வ��ரறா�றாத்திலிருந்து 11 கி்லறா மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ேவலமீது 120 

மீட்டர் உயரத்தில் அவேக்கப்�ட்டுள்ளது. ்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட அ�ன் ஒலி அம்ச அடிப்�வடயில் சி்ந்� 

்கட்டடக ்கவலயின் அம்சேறாகும். இக்்கறாட்வடயின் உயர்ந்� �குதி �றாலறா ஹிசறார் என்்வழக்கப்�டுகி்து. இதில் 

ர்கசிய நிலத்�டி சுரங்கப்�றாவ� உள்ளது. அது �ர்�றார் அவ்யிலிருந்து ேவலயின் கீழுள்ள அரண்ேவனககுச் 

தசல்வ�றா்கச் தசறால்லப்�டுகின்்து. இக்்கறாட்வடயில் அரச அவவயும் (Durbar Hall) உள்ளது.  இதில் ஒரு 

ேறாளிவ்கயும் உள்ளது.

்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடயில் குதுப்ஷறாகியின் ்கல்லவ்யும் உள்ளது. இதில் இருவி�த் �னி வழி்கள் 

உள்ளன. இவவ ்்கறால்த்கறாண்டறா ்கட்டடக்கவலயின் சி்ப்�ம்சங்களில் ஒன்்றா்கத் ்கரு�ப்�டுகி்து. பீரஙகி்கள், 

�றாலங்கள், அரச அரண்ேவன்கள், அவ்்கள், ேசூதி்கள், த�றாழுவங்கள் உட்�ட நறான்கு சிறிய ்்கறாட்வட்களும் 

இ�னுள் அடஙகும். இக்்கறாட்வடயின் நுவழவறாயில் �குதி �்��ர்வறாசறா (அ) தவறறி நுவழவறாயில் 

என்்வழக்கப்�டுகி்து. ஔரங்கசீப் எட்டு ேறா�ங்கள் முறறுவ்கயிட்டு 1687இல் ஆப்்கறானிய வறாசல் ்கறாப்�றாளரின் 

து்ரறா்கம் ்கறாரணேறா்க ்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடவய அ�ன் ஆட்சியறாளரிடமிருந்து வ்கப்�றறினறார்.

நகோல்்கோண்டோ நகோடவ்ட
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வம்சத்வ�ச் சறார்ந்� 5 ேன்னர்்கள் ஆட்சி தசய�னர். 

அரசும் நறான்கு சு�ந்திர அரசு்களறா்கப் பிரிந்�து 

(பீஜப்பூர், அ்கேது ந்கர், த�ரறார், ்்கறால்த்கறாண்டறா). 

அ�ன்பின் ஐந்�றாவ�றா்க பீடறார் உருவறாக்கப்�ட்டது. 

பிற்கறாலத்தில் பீஜப்பூர் வலிவேயறான 

அரசறானது. பீடறார், த�ரறார் ்�றான்்வவ அதில் 

இவணக்கப்�ட்டன. அ்� ்நரத்தில் அ்கேது 

ந்கர், ்்கறால்த்கறாண்டறா ்�றான்்வவ சு�ந்திர 

அரசு்களறாயின. ஆனறால் த�றாது எதிரியறான விஜயந்கர 

அரவச எதிர்ககும் வவ்கயில் ஐந்து அரசு்களும் 

இவணந்து 1565இல் �வலக்்கறாட்வடப் ்�றாரில் 

(ரறாகசஷி �ங்கடி ்�றார்) விஜயந்கர அரவசத் 

்�றாற்கடித்�ன. ஆனறால் �வலக்்கறாட்வடப் 

்�றாருககுப் பின் �க்கறாண சுல்�றானியங்கள் 

மு்கலறாய அரசுடன் இவணக்கப்�ட்டன. 

கவல மறறும் கட்ட்டககவல
�றாமினி அரசர்்கள் குல்�ர்்கறா, பீடறார் ேறறும் 

பீஜப்பூர் ்�றான்் ந்கரங்களில் �ல ்கட்டடங்கவள 

்கட்டினர். ஏரறாளேறான ேசூதி்கள், ே�ரறாஸறாக்கள் 

ேறறும் நூல்கங்கள் ்கட்டப்�ட்டன. குல்�ர்்கறாவில் 

உள்ள ஜறாமி ேஸ்ஜித், வ��ரறா�றாத்தில் உள்ள 

்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வட, பீஜப்பூரில் உள்ள 

்்கறால்கும்�றாஸ் ேறறும் பீடறாரில் சறாந்த் மினறார் 

ஆகியவவ �றாமினி ்கட்டடக்கவலககு சி்ந்� 

உ�றாரணங்கள் ஆகும். சுல்�றான்்கள் இந்்�றா-

சறாரதசனிக �றாணியிலறான ்கட்டடக்கவல்கவள 

உருவறாககினர். 

போமினி அரசின் வீழச்சி
மூன்்றாம் மு்கம்ேது இ்ந்�பின் �றாமினி அரசு 

வீழச்சியவடயத் த�றாடஙகியது. அ�ன்பின் அவரது 
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II

 12.2  விஜய�கரப் நபரரசு
நதோற்றமும் விரிைோககமும்

விஜயந்கரப் ்�ரரசின் உருவறாக்கம் 

த�றாடர்�றா்க �ல ேரபுசறார்ந்� தசயதி்கள் உள்ளன. 

சே்கறாலக ்கல்தவட்டுச் சறான்று்களின் அடிப்�வடயில், 

த�றாதுவறா்க ஏற்கப்�டும் ்கருத்து யறாத�னில் 

சங்கேரின் இரு பு�ல்வர்்களறான �ரி�ரர், புக்கர் 

ஆகி்யறார் த�றாயசறாள அரசரிடம் சில ்கறாலம் �ணி 

தசய� பின்னர் �ங்கவள சு�ந்திர அரசர்்களறா்க 

நிவலநிறுத்திக த்கறாண்டு 1336இல் புதிய 

அரசுக்கறான அடித்�ளத்வ� அவேத்�னர். இந்நி்கழவு 

த�றாயசறாள அரசர் மூன்்றாம் �ல்லறாலர், ேதுவர 

சுல்�றானறால் த்கறால்லப்�ட்ட பின்னர் நவடத�றறிருக்க 

்வண்டும். த�றாடக்கத்தில் துங்க�த்திவர நதியின் 

வடககுக ்கவரயில் அனத்கறாண்டி அரு்்க �வலந்கர் 

அவேந்திருந்�து. ஆனறால் விவரவில் ஆறறின் 

த�ன்்கவரயில் அவேந்திருந்� த�றாயசறாள 

ந்கரேறான த�றாச�ட்னறா (�ம்பிககு அரு்்க) 

என்னும் இடத்திறகு ேறாற்ப்�ட்டது. �வலந்கரம் 

விரிவு�டுத்�ப்�ட்ட பின்னர் தவறறியின் ந்கரம் 

என்் த�றாருளில் விஜயந்கரம் எனப் புதிய த�யர் 

சூட்டப்�ட்டது. இ�ன் பின்னர் அவர்்கள் �ங்கவள 

விஜயந்கர அல்லது ்கர்நறாட்க-விஜயந்கர அரசர்்களறா்கப் 

பிர்கடனப்�டுத்திக த்கறாண்டனர்.  1346ஆம் ஆண்டு 

�ரி�ரரின் முடிசூட்டுவிழறா த்கறாண்டறாடப்�ட்டது. 

வரலறாற்றிஞர்்கள் �ரி�ரர், புக்கர் த�றாடஙகிய 

இவவரச வம்சத்வ� அவரின் �ந்வ�யறாரின் த�யரில் 

அல்லது மூ�றாவ�யரின் த�யரில் சங்கே வம்சம் என 

அவழத்�னர். விஜயந்கர அரசர்்கள், சறாளுககியரின் 

முத்திவரயறான �ன்றி (வரறா்கம்) உருவத்வ�த் 

�ங்களது அரச முத்திவரயறா்கக த்கறாண்டனர்.

விஜயந்கர அரசு நறான்கு அரச வம்சத்து 

அரசர்்களறால் முந்நூறு ஆண்டு்களுககு ்ேலறா்க 

ஆளப்�ட்டது. சங்கே வம்சம் (1336-1485), சறாளுவ 

வம்சம் (1485-1505), துளுவ வம்சம் (1505-1570), 

ஆரவீடு வம்சம் (1570-1650) என இவவரசின் 

வரலறாறவ் நறான்கு ்கட்டங்களறா்க விவரிக்கலறாம்.

த�றாடக்கத்தில் த�ன்னிந்தியறாவின் �ல 

�குதி்களில் உள்ளூர் �வலவர்்களறால் ஆளப்�ட்டு 

வந்� �ல சிற்ரசு்கவளப் ்�றால்வ விஜயந்கர 

அரசும் இருந்�து. �திமூன்்றாம் நூற்றாண்டின் 

த�ரிய அரசு்களறான �மிழநறாட்டில் �றாண்டியர், 

்கர்நறாட்கத்வ�ச் ்சர்ந்� த�றாயசறாளர், ஆந்திர 

்கறா்கத்தியர் ஆகிய மூன்று அரசு்களும் �தினறான்்கறாம் 

நூற்றாண்டின் மு�ல் முப்�து ஆண்டு்களில் தில்லி 

சுல்�றானியத்தின் �வடதயடுப்பு்களறால் அழிவுறறு 

த�ரும் அரசியல் தவறறிடத்வ� ஏற�டுத்தியது. 

குழப்�மும் த்கறாந்�ளிப்பும் நிவ்ந்� இச்சூழநிவல 

சங்கே வம்சத்வ� ்சர்ந்� �ரி�ரர் 

மு�லறான ஐந்து ச்்கறா�ரர்்களுககு �ங்கள் 

�குதி்கவள ஒருஙகிவணக்கவும் விரிவறாக்கம் 

தசயயவும் வறாயப்பிவன வழஙகியது. ்ேலும் 

சற்் முன்ன�றா்க உருவறாக்கப்�ட்ட ேதுவர 

சுல்�றானியமும், 1347இல் உருவறான �றாமினி 

அரசும் தில்லியின் பிடியிலிருந்து விடு�ட்டு சு�ந்திர 

அரசு்களறாயின. தில்லி சுல்�றானிய்ே �லவீனம் 

அவடந்��றால் அது த�ன்னிந்தியறாவின் ்ேல் அதி்க 

ஆர்வம் ்கறாட்டவில்வல.

விஜயந்கர அரசு உருவறான 

நறாற��றாண்டு்களுககு உள்ளறா்க்வ ஐந்து 

ச்்கறா�ரர்்களும் தவவ்வறு திவச்களில் 

்ேறத்கறாண்ட �வடதயடுப்பு்களின் விவளவறா்கக 

குறுநில அரசு என்் நிவலயிலிருந்து த�ரிய அரசறா்க 

ேறாறியது. மு�லில் ்கர்நறாட்கறாவில் த�றாயசறாள 

அரசின் இ�யேறா்க இருந்� �குதி்கள் விஜயந்க்ரறாடு 

இவணக்கப்�ட்டன. த�றாடர்ந்து ்கர்நறாட்கறாவின் 

்கடற்கவரப் �குதி்கள் வ்கப்�ற்ப்�ட்டன. அவவ 

இறுதிவவர நறாட்டின் முககியப் �குதியறா்க்வ 

இருந்�ன. �ல துவ்மு்கங்கவளச் தசன்்வடயும் 

வறாயப்பிவன இப்�குதி த்கறாண்டிருந்��றால் 

இப்�குதியின் பிர�றானி்கள் அல்லது ஆளுநர்்கள் 

இப்�குதியின் நிர்வறா்கத்தில் அக்கவ் தசலுத்தினர். 

மு�லறாம் புக்கரின் ஆட்சியின் ்�றாது �மிழ்கத்தின் 

த�றாண்வட ேண்டலப் �குதியின் மீது ்கவனம் 

திரும்பியது. �மிழ்கத்தின் வட ேறாவட்டங்கவள 

உள்ளடககிய த�றாண்வட ேண்டலப் �குதிவய 

சம்புவரறாயர் ஆண்டு வந்�னர். இளவரசர் 

்கம்�ணர்-ஆல் (வழக்கேறா்க குேறார ்கம்�ணர் 

என்�ர்) �ன் நம்பிகவ்கககுரிய �ள�தி ேறாவரயறா 

நறாயக்கரின் உ�வியுடன் இப்�ணிவய 

தவறறி்கரேறா்க முடித்�றார். ்ேலும் ேதுவர 

சில ேரபுக ்கவ�்களின்�டி பு்கழத�ற் 

வசவத் து்வியும், சேஸ்கிரு� அறிஞருேறான 

வித்யறாரண்யர் (ேறா�வர்) அறிவுறுத்�லுககு 

இணங்க �ரி�ரரும் புக்கரும் சுல்�றான் 

துகளககிடம் தசயதுவந்� �ணியிலிருந்து விலகி, 

சுல்�றானறால் சிவ் பிடிக்கப்�ட்ட்�றாது முஸ்லீம் 

ே�த்திறகு ேறாறியிருந்� இவர்்கள் மீண்டும் 

இந்துக்களறா்க ேறாறினர் என்று கூ்ப்�டுகி்து. 

விஜயந்கரப் ்�ரரசு நிறுவியதில் வித்யறாரண்யர் 

முககியப் �ங்கறாறறினறார். ஆனறால் இது 

சந்்�்கத்திறகுரியது என்�ர். ஏதனனில் சில 

்கல்தவட்டுச் சறான்று்களின்�டி வித்யறாரண்யர் 

�தினறான்்கறாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் �குதியில் 

வறாழந்�வர். அ�றாவது விஜயந்கரப் ்�ரரசு 

உருவறான அறு�து ஆண்டு்களுககுப் பின்னர் 

வறாழந்�வர்.
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சுல்�றாவன 1370இல் த்கறான்்�ன் மூலம் ேதுவர 

சுல்�றானிய ஆட்சிவய முடிவுககு த்கறாண்டுவந்� 

த�ருவேயும் குேறார ்கம்�ண்ணறாவவச் சறாரும். 

இச்தசயதி குேறார ்கம்�ண்ணறாவின் ேவனவி 

்கங்கறா்�வி சேஸ்கிரு� தேறாழியில் எழுதிய ‘ேதுரறா 

விஜயம்’ எனும் நூலில் குறிப்பிடப்�ட்டுள்ளது. 

ஆனறால் ேதுவர உள்ளிட்ட �றாண்டிய நறாடு அப்்�றாது 

விஜயந்கர அர்சறாடு இவணயவில்வல. நூறு 

ஆண்டு்களுககுப் பின்னர் 1500 வறாககில் �றாண்டிய 

நறாடு விஜயந்கர அரசின் ஒரு �குதியறானது. 

அதுவவரயிலும் �மிழ்கத்தின் வட�குதி்களும் 

்கறா்வரி வடிநிலப் �குதி வவரயிலறான ேத்தியப் 

�குதி்களு்ே சங்கே-சறாளுவவம்ச அரசு்களின் 

்நரடி நிர்வறா்கத்தின் கீழிருந்�ன.

விஜய�கர் - போமினி நமோதல்
த�றாடக்கத்திலிருந்்� �றாமினி விஜயந்கர 

அரசு்கள் த�றாடர்ந்து ்ேறாதிக த்கறாண்டன. 

இடங்கவளக வ்கப்�றறு�ல், ்கப்�ம் 

வசூலித்�ல், குதிவர வறாணி்கத்தின் ்ேலறான 

்கட்டுப்�றாடு ஆகியவறறில் ஏற�ட்ட ்�றாட்டி்ய 

்ேறா�ல்்களுக்கறான முககியக ்கறாரணங்களறாகும். 

கிருஷ்ணறா, துங்க�த்திவர நதி்களுககு 

இவடப்�ட்ட வளம் மிக்க தரயச்சூர் �குதிவய 

இவணத்துகத்கறாள்ளவும், ் ேலறாதிக்கம் தசலுத்�வும் 

இருவரு்ே விரும்பினர். ஆனறால் இருவரறாலும் 

முழுவேயறான தவறறிவயப் த�் இயலவில்வல. 

நிவலயற் சிறிய தவறறி்களுக்கறா்கப் த�ருேளவில் 

ரத்�ம் சிந்�ப்�ட்டது. சில வரலறாறறு ஆயவறாளர்்கள் 

இந்து விஜயந்கரத்திறகும் இஸ்லறாமிய 

�றாமினி அரசு்களுககு இவட்ய நிலவிய ே�ப் 

�வ்கவே்ய த�றாடர்ந்� ்�றார்்களுக்கறான 

அடிப்�வடக ்கறாரணதேன்று ்கருதுகின்்னர். 

ஆனறால் உண்வேயில் விஜயந்கர அரசர்்கள் 

முஸ்லீம்்கள் அல்லறா� இந்து அரசு்களறான 

வறாரறாங்கல், த்கறாண்டவீடு, ஒரிசறா ஆகியவறறுடன் 

்�றாரிட்ட்�றாது முஸ்லீம் அரசு்கள் சில சேயம் 

விஜயந்கருககு ஆ�ரவறா்கவும் சில சேயம் 

எதிர்�ரப்புககு ஆ�ரவறா்கவும் �ங்்கற்னர். 

்்கறாவறா ேறறும் ஏவனய துவ்மு்கங்கள் வழியறா்க 

நவடத�ற் குதிவர வறாணி்கத்வ�த் �ங்கள் 

்கட்டுப்�றாட்டில் வவத்துகத்கறாள்வதில் ஏற�ட்ட 

்�றாட்டி இப்்�றார்்களுககு ேறத்றாரு ்கறாரணேறாகும். 

த�றாடர்ந்து ்�றாரிட்டுகத்கறாண்டறாலும் கிருஷ்ணறா 

நதி்ய ஏ்ககுவ்ய இவவிருவவரயும் பிரிககும் 

எல்வலக ்்கறாடறா்க அவேந்திருந்�து.

ஆந்திரறாவின் ்கடற்கவரப் �குதி்களில் 

அதி்கறாரத்திற்கறான ்�றாட்டி ஒரிசறாவவச் ்சர்ந்� 

்கஜ�தி அரசுககும் விஜயந்கருககுமிவட்ய 

நவடத�ற்து. இரண்டறாம் ்�வரறாயர் ஆட்சிப் 

த�றாறுப்வ� ஏறகும்வவர இப்பிரச்சவனயில் 

விஜயந்கரறால் த�ரும் தவறறி என எவ�யும் 

த�் இயலவில்வல. இரண்டறாம் ்�வரறாயர் 

(1422-46) ஒரியர்்கவளச் சில ்�றார்்களில் 

்�றாற்கடித்�றார். இப்்�றார்்கள் அவனத்தும் ்கப்�ம் 

வசூல் தசயவ�ற்கறா்க்வ நவடத�ற்ன. இடங்கள் 

வ்கப்�ற்ப்�ட்டு இவணக்கப்�டவில்வல. சங்கே 

வம்ச அரசர்்களுள் மி்கச் சி்ந்� அரசர் இரண்டறாம் 

்�வரறாயர் ஆவறார். �ன்னுவடய குதிவரப் 

�வடயின் வலிவேவயப் த�ருககுவ�ற்கறா்கப் 

�யிறசி த�ற் முஸ்லீம் குதிவரப்�வட வீரர்்கவளத் 

�னது �வட்களில் ்சர்த்துக த்கறாண்டறார். 

இரண்டறாம் ்�வரறாயரின் ்கறாலத்தில் இஙகு வந்� 

�றாரசீ்க நறாட்டின் தூதுவர் அப்துர் ரஸறாக த்கறாச்சி 

சறாேரின் அரசவவககும் விஜயந்கரத்திறகும் 

வருவ்க �ந்�றார். இரண்டறாம் ்�வரறாயர் 

மி்கப்த�ரும் �குதிவயக ்கட்டுப்�டுத்தினறார் 

என்று குறிப்பிடுகின்்றார். இரண்டறாம் ்�வரறாயர் 

இலஙவ்க அரசனிடமிருந்தும் ்கப்�ம் த�ற்றார்.

இரண்டறாம் ்�வரறாயருககுப் பின்னர் 

பிரச்சவன்கள் �வலதூககின. வறாரிசுரிவேச் 

சண்வட்களும் தி்வேயற் அரசர்்கள் ஆட்சிப் 

த�றாறுப்்�ற்தின் விவளவறா்க ்கஜ�தி அரசர்்கள் 

ஆந்திரறாவின் ்கடற்கவரப் �குதி்களில் ஆதிக்கம் 

தசலுத்தினர். 1460-65ககும் இவடப்�ட்ட ்கறாலப் 

�குதியில் ்கஜ�தி �வட்கள் �லமுவ் �றாககு�ல்்கவள 

்ேறத்கறாண்டன. ்ேலும் திருச்சிரறாப்�ள்ளி 

வவர தவறறி்கரேறா்கப் �வடதயடுத்து 

வந்� ்கஜ�தி �வட்கள் த�ரும் அழிவு்கவள 

ஏற�டுத்திய்�றாடு ்்கறாவில்்களின் தசல்வத்வ�யும் 

த்கறாள்வளயடித்�ன. இச்சூழவல சறா�்கேறா்கப் 

�யன்�டுத்திய குறுநில ேன்னர்்கள் சு�ந்திர 

அரசர்்களறாயினர். சறாளுவ வம்ச அரசர்்களின் எழுச்சி 

வவர �ஞசறாவூர், திருச்சிரறாப்�ள்ளி �குதி்களில் 

திருேவலத்்�வர், ்்கறா்னரித்்�வர் ்�றான்் 

குறுநில ேன்னர்்கள் ஒரு சில �த்�றாண்டு்கள் 

சு�ந்திர அரசர்்கவளப் ்�றால ஆட்சி நடத்தினர்.

்கறாலத்தின் ந்கர்வில் அரசியல் அதி்கறாரம் 

நம்பிகவ்கககுரிய �ள�தி சறாளுவ நரசிம்ேரின் 

வ்க்களுககுச் தசன்்து. அவர் ்கஜ�தி்களிடமிருந்து 

நறாட்வடக ்கறாத்து, ஆந்திரக ்கடற்கவர �குதி்கவள 

மீட்டறார். 1485இல் அரசறாட்சிவயக வ்கப்�றறி 

�ன்வன்ய அரசதரன அறிவித்து, குறுகிய ்கறால்ே 

ஆட்சி தசயது சறாளுவ வம்சத்தின் ஆட்சிவயத் 

த�றாடஙகி வவத்�றார். அவருவடய �ள�தியும் 

ேறாத�ரும் ்�றார்வீரருேறான நரச நறாயக்கர் 

அவருககுத் துவண நின்்றார். அவர் த�ன்�குதியில் 

்கல்கத்தில் ஈடு�ட்ட உள்ளூர் �வலவர்்கவள 

அடக்க முயன்்றார். 1491இல் சறாளுவநரசிம்ேர் 

ேரணேவடந்�றார். அ�றகு முன்�றா்க �னது இளம் 

வயது ே்கன்்கவள நரச நறாயக்கரின் �றாது்கறாப்பில் 
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விட்டுச் தசன்்றார். உண்வேயறான ஆட்சி அதி்கறாரம் 

�னது வ்க்களுககு வரப்த�ற் நரச நறாயக்கர் 

�னது ேரணம் வவரயிலும் நறாட்வடப் �றாது்கறாக்க 

�ல நடவடிகவ்க்கவள ்ேறத்கறாண்டறார். 1505இல் 

அவருவடய மூத்� ே்கன் வீரநரசிம்ேர் துளுவ 

வம்சத்தின் ஆட்சிவயத் த�றாடஙகி வவத்�றார். 

சிறிது ்கறால்ே ஆட்சி தசய�றாலும் அவரது ஆட்சிக 

்கறாலம் முககிய நி்கழவு்கவளக த்கறாண்ட�றாய 

அவேந்�து. அவவரத் த�றாடர்ந்து அவருவடய �ம்பி 

கிருஷ்ண்�வரறாயர் அரியவண ஏறினறார்.

கிருஷ்ணநதைரோயர் (1509-1529)
கிருஷ்ண்�வரறாயர் விஜயந்கர அரசர்்களில் 

ே்கத்�றானவரறா்கக ்கரு�ப்�டுகி்றார். �னது �ந்வ�யும் 

அண்ணனும் அவேத்துக த்கறாடுத்� வலுவறான 

ரறாணுவ அடித்�ளத்தின் மீது அவர் ஒரு ்�ரரவசக 

்கட்டினறார். �னது நறாட்டின் த�ருவேககுக குவ் 

ஏற�டறாேலிருக்கப் �ல �வடதயடுப்பு்கவள 

்ேறத்கறாண்டறார். �னது ஆட்சியின் த�றாடக்கத்தில் 

வேசூருககு அரு்்கயிருந்� ்கல்க ேனப்�றான்வே 

த்கறாண்ட உம்ேத்தூர் குறுநில ேன்னவனத் 

்�றாற்கடித்துப் �ணியச் தசய�றார். இ�வனத் 

த�றாடர்ந்து அவர் இரு முவன்களில் ்�றாரிட 

்வண்டியிருந்�து. ஒன்று �ரம்�வர எதிரி்களறான 

�றாமினி சுல்�றான்்களுடன், ேறத்றான்று ஒரிசறாவின் 

்கஜ�தி அரசர்்களுடன். அவருவடய கிழககுத்திவச 

�வடதயடுப்பின்்�றாது ்கஜ�தி அரசர்்களின் வசமிருந்� 

உ�யகிரி ்்கறாட்வடவயப் ்�றான்று �ல ்்கறாட்வட்கள் 

வ்கப்�ற்ப்�ட்டவ�ப் �றறிப் �ல ்கட்தவட்டு்கள் 

த�ளிவறா்க விளககுகின்்ன. முடிவில் அவர் �னது 

தவறறித் தூவண சிம்ேறாச்சலத்தில் நிறுவினறார். 

�றாமினி �வட்கவள முறியடிப்��ற்கறா்கக 

கிருஷ்ண்�வரறாயர் ஒன்றுககும் ்ேற�ட்ட 

�வடதயடுப்பு்கவள ஆண்டு்�றாறும் ்ேறத்கறாள்ள 

்நர்ந்�து. ஏதனனில் ஆண்டுககு ஒருமுவ் 

என்் ்கணககில் �றாமினிப் �வட்கள் விஜயந்கவர 

ஊடுருவின. ஒரு சில �வடதயடுப்பு்களின்்�றாது, 

ேல�றார், த்கறாங்கணக ்கடற்கவரப் �குதி்களில் 

�ங்களுவடய அதி்கறாரத்வ� நிறுவுவ�றகு 

முயன்றுத்கறாண்டிருந்� ்�றார்த்துகீசியர் 

விஜயந்கருககு இரறாணுவ உ�வி்கவளச் தசய�னர். 

்ேலும் �த்்கல் என்னும் இடத்தில் ்்கறாட்வட 

்கட்டிகத்கறாள்ளும் உரிவேவயப் த�ற்னர். அவர் 

மி்கப்த�ரும் தவறறியறாளரறா்க இருந்�்�றாதிலும் 

கிருஷ்ண்�வரறாயர் த�ற் தவறறி்கள், 

�ங்களுககிவட்ய த�றாடர்ந்து ்�றார் தசயது 

த்கறாண்டிருந்� �க்கறாண சுல்�றானிய அரசு்கவள 

ஒறறுவே த்கறாள்ளச் தசய�ன.

கிருஷ்ண்�வரறாயர் விஜயந்கர அரசின் 

ே்கத்�றான அரசர் எனப்்�றாற்ப்�டுவ�றகு ்வறு 

சில ்கறாரணங்களும் உள்ளன. ஸ்ரீவசலம், திருப்�தி, 

்கறாள�ஸ்தி, ்கறாஞசிபுரம், திருவண்ணறாேவல, 

சி�ம்�ரம் ஆகிய இடங்களிலுள்ள வசவ, வவணவக 

்்கறாவில்்களுககுப் த�ருேளவில் த்கறாவடயளித்�றார். 

�ல ்்கறாவில்்களில் அவர் எழுப்பிய ்்கறாபுரங்கள் 

இன்று வவர உள்ளன. விஜயந்கருககு வருவ்க 

�ந்� சே்கறாலத்து தவளிநறாட்டுப் �யணி்களறான 

நூனிஸ், �யஸ் ்�றான்்்றார் அவருவடய ஆளுவே 

குறித்தும் விஜயந்கரத்தின் உயர் நிவல, தசல்வச் 

தசழிப்பு ஆகியன �றறியும் �றாரறாட்டு்கவள விட்டுச் 

தசன்றுள்ளனர். அவருவடய அரசவவவய 

அல்லசறானி த�த்�ண்ணறா, நந்தி திம்ேண்ணறா ் �றான்் 

�வலசி்ந்� புலவர்்கள் அலங்கரித்�னர். கிருஷ்ண 

்�வரறாய்ர த�ரும் அறிஞரறா்க ்கரு�ப்�டுகி்றார். 

ஆமுக�ேறால்ய�றா (ஆண்டறாளின் ்கவ�) எனும் 

நூவல இயறறியுள்ளறார். ஆனறாலும் அவருவடய 

�வல சி்ந்� சறா�வன, ஒரு ேதிநுட்�ம் மிக்க 

நிர்வறாகியறா்க அவர் நறாயக்கர் அல்லது நறாயங்கறாரறா 

முவ்வய ேறுசீரவேப்பு தசயது அ�றகு சட்ட 

அஙகீ்கறாரத்வ�யும் த்கறாடுத்��றாகும். அது நிர்வறா்க 

முவ் என்் �வலப்பின் கீழ விளக்கப்�ட்டுள்ளது.

தவலகநகோடவ்டப் நபோர் (1565)
கிருஷ்ண்�வரறாயர் இ்ந்�்�றாது 

அவருவடய ே்கன் குழந்வ�யறா்க இருந்��றால் 

அவருவடய ச்்கறா�ரர் அச்சு�்�வரறாயர் ஆட்சிப் 

த�றாறுப்்�ற்றார். ஆனறால் விவரவி்ல்ய 

வறாரிசு உரிவேப் பிரச்சவன �வல தூககியது. 

தவலகநகோடவ்டப் நபோர்கிருஷ்ணநதைரோயர்
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கிருஷ்ண்�வரறாயரின் ேருே்கனறான ரறாேரறாயர் 

அச்சிறு வயது இளவரசனுககுப் �ட்டம் சூட்டுவ�ன் 

வழியறா்க அரசியல் ்ேலறாதிக்கம் தசலுத்� 

விரும்பினறார். இருந்�்�றாதிலும் அச்சு�ரறாயருககு 

தசல்லப்�றா (சறாளுவநறாயக்கர் என்றும் 

அறியப்�டு�வர்) என்�றாரின் ஆ�ரவு இருந்�து.  

அக்கறால ்கட்டத்தில் சி்ப்பிடம் வகித்� இவர் 

�மிழ்கத்தின் த�ரும்�குதிவயத் �ன் ்கட்டுப்�றாட்டில் 

வவத்திருந்�றார். ்கறாலப்்�றாககில் இவ்ர 

கிளர்ச்சியில் ஈடு�ட அச்சு�ரறாயர் த�ரும்�வட்யறாடு 

த�ன்ன்கம் வந்து இவவர அடககினறார். அச்சு� 

்�வரறாயர் �றாமினி சுல்�றான்்க்ளறாடும் சில 

்�றார்்கவள ்ேறத்கறாண்டறார். 1542 இல் அவர் 

ேரணேவடந்�்�றாது அவருவடய ஒன்றுவிட்ட 

ச்்கறா�ரர் அரச ��வி்யறறு ஏ்த்�றாழ முப்�து 

ஆண்டு்கள் ஆண்டறார் (1542-70). ஆனறால் 

உண்வேயறான அதி்கறாரம் ரறாேரறாயரின்வ்க்களில் 

இருந்�து. �ல தநருஙகிய உ்வினர்்களின் (ஆரவீடு 

வம்சறாவளியினர்) ஆ�ரவு அவருககு இருந்�து. 

அரசின் �ல முககியப் த�றாறுப்பு்களில் அவர் �ன் 

உ்வினர்்கவள அேர்த்தினறார்.

சி்ந்� வீரரும் ரறாணுவ வல்லுநருேறான 

ரறாேரறாயர் �றாமினி சுல்�றான்்கவள ஒருவ்ரறாடு 

ஒருவவர ்ேறா�ச் தசயயும் தி்வே த�றறிருந்�றார். 

்�றார்த்துகீசிய்ரறாடு ஒப்�ந்�ம் ்ேறத்கறாண்ட�ன் 

மூலம் பீஜப்பூர் அரசருககுக குதிவர்கள் 

அனுப்�ப்�டுவவ� நிறுத்தினறார். சில ்கறாலம் ்கழித்து 

்்கறால்த்கறாண்டறா, அ்கேதுந்கர் சுல்�றான்்களுககு 

எதிரறா்க பீஜப்பூ்ரறாடு வ்க்்கறார்த்�றார். இத்�வ்கய 

பிரித்�றாளும் சூழச்சி விஜயந்கருககு எதிரறா்கப் த�ரும் 

�வ்கவய வளர்த்�து. இ�ன் விவளவறா்க, �க்கறாண 

சுல்�றான்்கள் �ங்களது �ரஸ்�ர �வ்கவய ே்ந்து 

ஒன்று�ட்டு, த�றாது எதிரிககு எதிரறா்க இறுதிப்்�றார் 

புரிய வ்க்்கறாத்�னர். ஜனவரி 23, 1565இல் 

�வலக்்கறாட்வட அல்லது ரறாகசஷி-�ங்கடி 

்�றார் நவடத�ற்து. �னது வயது முதிர்வவயும் 

த�றாருட்�டுத்�றாது ரறாேரறாய்ர �வடப்பிரிவு்களுககுத் 

�வலவே ஏறறு �னது ச்்கறா�ரர்்கள், ஏவனய 

உ்வினர்்க்ளறாடு ்�றார்க்களம் புகுந்�றார். ்�றாரின் 

இறுதிக ்கட்டத்தில் விஜயந்கரம் ் �றால்வியவடந்�து. 

ரறாேரறாயர் வ்கது தசயயப்�ட்டு உடனடியறா்கக 

த்கறால்லப்�ட்டறார். தவறறித�ற் �றாமினிப் 

�வட்கள், �ங்களது வரலறாறறில் மு�ன்முவ் 

விஜயந்கரத்துககுள் புகுந்�ன. �ல ேறா�ங்கள் 

அந்ந்கவரக த்கறாள்வளயடித்துச் சூவ்யறாடி 

�றாழ�டுத்தின.

த�றாதுவறா்க இப்்�றார் விஜயந்கர் அரசின் 

முடிவின் அவடயறாளேறா்கக ்கரு�ப்�டுகி்து. 

அரசர் ச�றாசிவரறாயரும் அவருவடய வீரர்்களும் 

த�னுத்கறாண்டறாவுககுத் �ப்பிச் தசன்்னர். 

ரறாேரறாயரின் ச்்கறா�ரர் திருேவல 1570இல் 

�ன்வன அரசரறா்க அறிவித்து நறான்்கறாவது 

அரசேர�றான ஆரவீடு வம்சத்தின் ஆட்சிவயத் 

த�றாடஙகி வவத்�றார். அவவரத் த�றாடர்ந்து 

அவருவடய ே்கன்்களும் ்�ரன்்களும் அளவில் 

சுருஙகிய அரவச இரு�வலமுவ் ்கறாலத்திறகு 

1630 வவர ஆட்சி புரிந்�னர். ்வறுசில அரசர்்கள் 

நிரந்�ரத் �வலந்கரமில்லறாேல் நறா்டறாடி்களறா்கத் 

திரிந்து 1670 வவர ஆட்சி புரிந்�னர். �ல நறாயக்கத் 

�வலவர்்கள் நறாட்டின் �ல்்வறு �குதி்களில் 

உண்வேயறான அதி்கறாரத்்�றாடு ஆட்சி புரிந்�னர். 

அவர்்களில் சிலர் அரசவர ஆ�ரித்�னர். ்வறுசிலர் 

அரசவர எதிர்த்�னர். இவவிரு பிரிவு்களுககிவட்ய 

சில ்�றார்்கள் நவடத�ற்னர். 1601இல் அரசு 

விசுவறாசி்கள் த�ரும்்�டு என்னும் ஊவரச் ்சர்ந்� 

யச்சே நறாயக்கர் �வலவேயிலும் எதிர் �ரப்பினர் 

்வலூர் நறாயக்கர் (்வலூர்) �வலவேயிலும் 

உத்திர்ேரூரில் ்கடுவேயறான ்�றாரில் ஈடு�ட்டனர். 

இப்்�றாரில் சு�ந்திர அரசு்களறா்க ேறாறிவிட்ட 

�ஞசறாவூர், ேதுவர, தசஞசி நறாயக்க அரசு்கள் ் வலூர் 

நறாயக்கவர ஆ�ரித்�னர்.

 12.3  நிர்ைோகம்
அரச்ர அவனத்து அதி்கறாரங்கவளயும் 

த�ற்வரறாவறார். அவ்ர �வடத்�ள�தியும் 

ஆவறார். அவருககுப் �ல உயர்ேட்ட அதி்கறாரி்கள் 

உ�வி தசய�னர். மு�லவேச்சர் ே்கறாபிர�றானி 

என்்வழக்கப்�ட்டறார். �ளவறாய (�ள�தி), வறாசல் 

(அரண்ேவனப் �றாது்கறாவலர்), ரறாயசம் (தசயலர்/

்கணக்கர்), அவடப்�ம் (�னி உ�வியறாளர்), ்கறாரிய 

்கர்த்�றா (தசயல் மு்கவர்) ்�றான்் கீழநிவல 

அதி்கறாரி்களுககு இவ்ர �வலவேயறாவறார். 

மு�லறாம் �ரி�ரரும் அவவரத் த�றாடர்ந்து 

ஆட்சி தசய�வர்்களும் �றாங்கள் வ்கப்�றறிய 

�குதி்கவள ஒருஙகிவணத்து அவறறில் நிர்வறா்க 

அவேப்பு்கவள உருவறாக்க முயன்்னர். ரறாஜயறா 

என்னும் ேண்டலங்களறா்க நறாடு பிரிக்கப்�ட்டு, 

ஒவதவறாரு ரறாஜயத்திறகும் ஒரு பிர�றானி 

(ஆளுநர்) நியமிக்கப்�ட்டறார். த�றாயசறாள, ரறாஜயறா, 

அர்கறா, �ரகூர், ேங்களூர், முளுவறாய ஆகியன 

முககியேறான ரறாஜயறாக்களறாகும். புதிய �குதி்கள் 

வ்கப்�ற்ப்�ட்டு இவணக்கப்�ட்ட ்�றாது புதிய 

ரறாஜயறாக்கள் உருவறாயின. 1400இல் �மிழ்கப் 

�குதி்களில் சந்திரகிரி, �வடவீடு, வலு�லம்�ட்டு, 

திருச்சிரறாப்�ள்ளி, திருவறாரூர் என ஐந்து ரறாஜயங்கள் 

இருந்�ன. பிர�றானி அரசவவ உறுப்பினரறா்க்வறா 

அல்லது ரறாணுவ அதி்கறாரியறா்க்வறா இருப்�றார். இவர் 

அரச குடும்�த்திறகு உ்வினர் அல்ல. நிர்வறா்கத்தில் 

அவருககு உ�வி தசயயக ்கணக்கர்்களும் ரறாணுவ 

அதி்கறாரி்களும் �ணியேர்த்�ப்�ட்டிருந்�னர். 
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ஒவதவறாரு ரறாஜயமும் நறாடு, சீவே, ஸ்�லம், 

்கம்�னறா எனும் சிறிய நிர்வறா்கப் பிரிவு்களறா்கப் 

பிரிக்கப்�ட்டிருந்�ன. மி்கச்சிறிய நிர்வறா்க அலகு 

கிரறாேேறாகும். துளுவ வம்சத்வ�ச் ்சர்ந்� 

கிருஷ்ண்�வரறாயரறால் நறாயக்கர் முவ் 

அறிமு்கேறான்�றாது ரறாஜயங்கள் �ங்களது நிர்வறா்க, 

வருவறாய முககியத்துவத்வ� இழந்�ன.

�ோயகக முவ்ற
நறாயக்க என்னும் தசறால் த�லுஙகு, ்கன்னடப் 

�குதி்களில் �திமூன்்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்்� 

இரறாணுவத்�வலவர், அல்லது இரறாணுவவீரர் 

என்் த�றாருளில் �யன்�டுத்�ப்�ட்டு வந்�து. 

�திமூன்்றாம் நூற்றாண்டில் ்கறா்கத்திய அரசில் 

ஒரு நறாயககின் இரறாணுவ ்சவவககுப் 

�திலறா்க ஒரு குறிப்பிட்ட �குதியின் வருவறாவய 

வழஙகும் முவ் நவடமுவ்யில் இருந்�து. இது 

தில்லி சுல்�றானியத்தில் பின்�ற்ப்�ட்ட ‘இக�றா’ 

முவ்வயப் ்�றான்்�றாகும். ஆனறால் விஜயந்கர 

அரசில் இரறாணுவ ்சவவககுப் �திலறா்க வருவறாய 

ஈட்டித்�ரும் நிலப்�குதி்கவள வழஙகும் முவ் 

1500 அல்லது அ�றகுச் சறறு முன்ன�றா்க்வ 

த�றாடஙகிறறு. ்கல்தவட்டு்கள் இம்முவ்வயத் 

�மிழில் நறாயக்கட்டணம் எனவும், நறாயக�றானம் 

என ்கன்னடத்திலும், நறாயன்்கரமு எனத் 

த�லுஙகிலும் குறிப்பிடுகின்்ன. இம்முவ்யறானது 

கிருஷ்ண்�வரறாயர், அச்சு�்�வரறாயர் ஆகி்யறாரின் 

ஆட்சியின்்�றாது நிறுவன வடிவம் த�ற்து. 

்கல்தவட்டுச் சறான்று்களும் நூனிஸ், 

�யஸ் ்�றான்் தவளிநறாட்டவரின் �யணக 

குறிப்பு்களும் இவ� உறுதி தசயகின்்ன. 

விஜயந்கர அரசு இருநூறுககும் ்ேற�ட்ட 

நறாயககு்களறா்கப் பிரிக்கப்�ட்டிருந்��றா்கவும் 

அந்நறாயககு்கள் குறிப்பிட்ட எண்ணிகவ்கயில் 

குதிவர, ்கறாலறாட்�வட வீரர்்கவளப் �ரறாேரித்து 

்�வவப்�டும் ்நரத்தில் அரசருககு இரறாணுவச் 

்சவவ தசயய வறபுறுத்�ப்�ட்டறார்்கள் எனவும் 

நூனிஸ் குறிப்பிடுகின்்றார். ்ேலும் அவர்்கள் 

ஒவதவறாரு ஆண்டிலும் சில குறிப்பிட்ட 

ஒன்�து நறாள் இரறாேநவமித் திருவிழறா 

்�றான்் சேயங்களில் அரசருககுக குறிப்பிட்ட 

அளவு வருவறாவய வழங்க ்வண்டும். 

நூனிஸின் கூறவ் ‘ரறாயவறாச்கமு’ என்னும் 

த�லுஙகு நூல் உறுதிப்�டுத்துகி்து. இந்நூல் 

கிருஷ்ண்�வரறாயரின் ்கறாலத்தில் இம்முவ் 

நவடமுவ்யில் இருந்�வ�க கூறுகி்து. 

பிற்கறாலத்வ�ச் ்சர்ந்� �றாவளயக்கறாரர்்களின் 

வம்சறாவளி்கள் (அவர்்களில் த�ரும்�றா்லறார் 

�வழய நறாயக்கர் குடும்�ங்கவளச் ்சர்ந்�வர்்கள்) 

இந்நறாயக்க முவ்யறானது கிருஷ்ண்�வரறாயர் 

்கறாலத்தில் நிவ்வு த�ற்து எனக 

குறிப்பிடுகின்்ன. த�ரும்�றாலறான நறாயக்கர்்கள் 

்கன்னடம், த�லுஙகு ்�சு�வர்்கள். இவர்்கள் 

்�றார்த்�ள�தி்களறா்கவும் இருந்�னர். உள்ளூர்த் 

�வலவர்்களறா்கவும் �ணியேர்த்�ப்�ட்டிருந்�னர். 

நறாயககு்கள் பிரறாேண, பிரறாேணர் அல்லறா� 

�ல சறாதி்கவளச் ்சர்ந்�வர்்களறாயிருந்�னர். 

பிரறாேணரல்லறா� நறாயககு்கள் �ல்்வறு சமூ்கப் 

பின்னணிவயக த்கறாண்டிருந்�னர். ்�றார்புரியும் 

ேரபிவனச் சறார்ந்�வர்்களறா்கவும், ்ேயச்சல் 

த�றாழில் தசய�வர்்களறா்கவும், வனங்களில் 

வறாழும் குலத்்�றாரறா்கவும் (யறா�வர், பில்லேர்), 

விவசறாயக குடும்�த்வ� ்சர்ந்�வர்்களறா்கவும் 

(தரட்டி) வணி்கர்்களறா்கவும் (�லிஜறா) இருந்�னர். 

கிருஷ்ண்�வரறாயரிடம் �ணிபுரிந்� தசல்லப்�றா 

்�றான்் மி்கச்சி்ந்� நறாயககு்கள் பிரறாேணர்்கள் 

ஆவர். 

இரோம�ோதபுரம், புதுகநகோடவ்ட சிற்றரசுகள் : இரறாேநறா�புரம் சிற்ரசு ேதுவர நறாயக்க அரசர் முத்துகிருஷ்ணப்� 

நறாயக்கரறால் �தி்னழறாம் நூற்றாண்டின் த�றாடக்க ஆண்டு்களில் துவஙகிவவக்கப்�ட்டது. ்�றார் புரியும் 

ேரபிவனக த்கறாண்டிருந்� இப்�குதி வறாழ ேக்கள் �றாண்டிய ்சறாழ விஜயந்கர அரசர்்களிடம் �வட 

வீரர்்களறா்கப் �ணியறாறறினர். ்ேலும் திருதநல்்வலி, த�ன் �மிழ்கப் �குதி ஆகியவறறிலும் �ரவினர். 

நறாயக்க ேன்னர்்களின் �வட்களிலும் �ணியறாறறிய இவர்்கள், �ரம்�வரக ்கறாவல்்கறாரர்்களறா்க கிரறாேங்கள், 

்்கறாவில்்கள் ஏவனய நிறுவனங்கள் ஆகியவறவ்ப் �றாது்கறாககும் �ணிவயயும் தசயது வந்�னர். 

இரறா்ேஸ்வரம் ்்கறாவில், உவடயறான் ்சது�தி (இரறா்ேஸ்வரத்திறகும் இலஙவ்கககும் இவடயிலறான நீர் 

இவணப்பின் அல்லது �றாலத்தின் �வலவர் என்று த�றாருள்) என்�வரின் �றாது்கறாப்பின் கீழிருந்�து.

புதுக்்கறாட்வட ஒரு சிறிய சிற்ரசறா்க ேதுவர ேறறும் �ஞசறாவூர் நறாயக்க அரசு்களின் இவடயில் 

அவேந்திருந்�து. முந்வ�ய ்கறாலத்தில் ்சறாழ �றாண்டிய அரசு்களுககிவட்ய இவடப்�டு நறாடறா்க 

இருந்துள்ளது. இரறாேநறா�புரம் �குதி வறாழ ேக்கவளப் ்�றால்வ புதுக்்கறாட்வட �குதி வறாழ ேக்களும் ்�றார் 

புரியும் ேரவ� சறார்ந்�வர்்களறாவர். இ�ன் ்கறாரணேறா்க்வ த�றாண்வடேறான்்களின் �வலவேயில் இப்�குதி 

ஒரு சிற்ரசு என்னும் ேதிப்வ�ப் த�ற்து. இத்த�றாண்வடேறான்்கள் ்சது�தி, ேதுவர, �ஞவச நறாயக்க 

அரசர்்களின் அரண்ேவன்களில் முககியப் �ணி்களில் �ணியறாறறினர்.
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கிருஷ்ண்�வரறாயவரப் ்�றான்் 

வலிவேயறான அரசர்்கள் இருந்�வவர இம்முவ் 

சி்ப்�றா்கச் தசயல்�ட்டது. இந்நறாயககு்கள் 

நறாயக�றானம் எனப்�ட்ட �ங்களின் �குதி்களில் 

உற�த்திவயக ்கட்டுப்�டுத்தினர். ‘்�ட்வட’ 

எனும் வணி்க வேயங்கவள நிறுவினர். 

விவசறாயி்கவளயும் வ்கவிவனஞர்்கவளயும் 

�ங்கள் �குதி்களில் குடி்ய் ஊககுவித்து வரிச் 

சலுவ்க்கள் வழஙகினர். நீர்ப்�றாசன வசதி்கவள 

உருவறாககிப் �ரறாேரித்�னர். அவர்்களில் �லர் 

உயர்ேட்டப் �ணி்களில் (ஆளுநர், �வடத்�ள�தி, 

்கணக்கர்) அேர்த்�ப்�ட்டு அரசரின் பிரதிநிதி்களறா்கச் 

தசயல்�ட்டனர். �வலக்்கறாட்வட ்�றாருககுப் 

பின்னர் த�ரும்�றாலறான நறாயககு்கள் சு�ந்திரேறா்கச் 

தசயல்�டத் துவஙகினர். அவர்்களில் ேதுவர, 

�ஞசறாவூர், இக்்கரி ்�றான்் நறாயககு்கள் வலுவறான 

அரசு்கவள உருவறாககிக குறுநிலத் �வலவர்்கவளக 

்கட்டுப்�டுத்தினர். �தி்னழறாம் நூற்றாண்டு த�ரும் 

நறாயக்க அரசு்களின் நூற்றாண்டறாகும்.

 12.4    சமூகமும் ்போருளோதோரமும்
த�றாடர் ்�றார்்களும் அவறறின் விவளவறா்க 

ஏற�ட்ட அளவிலறாத் துயரங்களும் த�றாடக்க்கறால, 

இவடக்கறால சமூ்கங்களின் த�றாதுவறான 

அம்சங்களறாகும். �றாமினி விஜயந்கர் அரசு்களின் 

்கறாலமும் இ�றகு விதிவிலக்கல்ல. ்கண்்களறால் 

�றார்த்� சறாட்சியங்களின் குறிப்பு்கள் அதி்க அளவில் 

கிவடப்��றால் இவவம்சம் த�ரிய�றா்க்வ த�ரிகி்து. 

ேறத்றாரு முககியேறான, நூற்றாண்டு்கவளக ்கடந்து 

நீடித்திருககும் விவளவு ேக்கள் இடம் விட்டு இடம் 

தசன்்தும் புலம் த�யர்ந்�துேறாகும். இப்�றாடத்தில் 

நறாம் ்கறாணும் மூன்று நூற்றாண்டு ்கறாலப்�குதியில் 

அவனத்து இடங்களிலும் இது்�றான்் 

குடித�யர்வவக ்கறாணமுடிகி்து. �றாமினி 

அரசவவ்களில் நவடத�ற் ்ேறா�ல்்களுககுத் 

�க்கறாணப் �குதி்களில் துருககியர், ஆப்்கறானியர், 

�றாரசீ்கர் ஆகி்யறார் குடி்யறிய்� ்கறாரணேறாயிறறு. 

விஜயந்கரப் �குதி்கவளப் த�றாறுத்� அளவில் 

்கன்னட, த�லுஙகு ்�றார் ேரபுச் சமூ்கங்களும் 

அவர்்கவளச் ்சர்ந்்�றாரும் �மிழ்கப் �குதி்களிலும் 

ஏவனய �குதி்களிலும் குடி்யறினர். 

த�ரும்�றாலறான நறாயக்கத் �வலவர்்கள் இவவிரு 

தேறாழியின்ர. ேறத்றாரு முககிய விவளவு ஆளும் 

வர்க்கத்தினருககும் ஆட்சி தசயயப்�ட்டவர்்களுககும் 

இருந்� மி்கப் த�ரிய இவடதவளியறாகும். 

அவனத்து அயல்நறாட்டு �யணி்களும் அரசர்்கள், 

அரசு அதி்கறாரி்கள், சமூ்கத்தின் ்ேல்ேட்டத்தில் 

உள்ளவர்்கள், விஜயந்கரம், பீஜப்பூர் ்�றான்் 

ந்கரங்களில் வறாழந்்�றாரின் தசல்வச் தசழிப்வ�யும் 

ஆடம்�ர வறாழவவயும் குறிப்பிடும்்�றா்� 

த�ருவறாரியறான ேக்கள் வறுவேயில் வறாடியவ�யும் 

குறிப்பிட்டுள்ளனர். அடிவேமுவ் நிலவியவ�யும் 

அவர்்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

ேக்களின் மீது வரிவிதிப்பின் மூல்ே 

அரசு வருேறானத்வ�ப் த�ற்து. சங்கே வம்ச 

அரசர்்களின் ்கறாலத்தில் விஜயந்கரத்தின் ஆட்சி 

புதிய �குதி்களுககுப் �ரவிய்�றாது வரிவசூல் 

அதி்கறாரி்கள் ்கடுவேயறா்க நடந்து த்கறாண்ட�றால் 

உவழககும் ேக்கள் கிளர்ச்சி தசய��றா்கத் த�ரிகி்து. 

அப்�டிப்�ட்ட ஒரு கிளர்ச்சி 1430இல் �மிழநறாட்டின் 

வேயப்�குதி்களில் நவடத�றறுள்ளது. 

இககிளர்ச்சியில் அடிப்�வட உற�த்தியறாளர்்கள் 

�ங்கள் சறாதி ்வறு�றாடு்கவளப் பு்ந்�ள்ளி 

ஒன்று�ட்டிருந்�னர். அரசு பிர�றானி (ஆளுநர்) 

அவருவடய �வடவீரர்்கள் ேறறும் நிலப்பிரபுக்கள் 

உட்�ட நியறாயத்திறகுப் பு்ம்�றா்க அதி்க வரி 

்கட்டும்�டி ேக்கவள வறபுறுத்திய�ன் ்கறாரணேறான 

இககிளர்ச்சி ஏற�ட்டது. விஜயந்கர இளவரசர் 

இது விஷயத்தில் ்நரடியறா்கத் �வலயிட்டு 

ேக்கவளச் சேறா�றானப்�டுத்தி வரித் த�றாவ்கவயக 

குவ்த்��றா்கக கூ்ப்�டுகி்து. �தினறா்றாம் 

நூற்றாண்டில், நறாயக்க நிர்வறா்க முவ்யில் 

நறாயககு்கள் தநசவு ்�றான்் வ்கவிவனத் 

த�றாழில்்கவள வளர்ப்��ற்கறா்க அவவப்்�றாது 

வரிச்சலுவ்க வழஙகினர்.

விஜயந்கர அரசின் ்கறாலத்தில் ்வளறாண் 

சறாரறா� வ்கவிவனத் த�றாழில் உற�த்தி 

வியத்�கு வளர்ச்சிவய அவடந்�து. �திமூன்்றாம் 

நூற்றாண்டு வவர த�றாருளறா�றாரம் த�ருேளவில் 

்வளறாண்வேவயச் சறார்ந்திருந்�து. �ணப் 

த�றாருளறா�றாரத்தின் த�றாடக்கத்்�றாடு, நறாணயப் 

�ணத்தின் �யன்�றாடும், அ�ன் தசலறாவணியும் 

�லேடங்கறா்கப் த�ருகியது. சமூ்கத்தில் தநசவு 

தசய்வறார் உ்லறா்க ்வவல தசய்வறார். ்கட்டடக 

்கவலஞர்்கள் ்�றான்் வ்கவிவனஞர்்கள் 

முககியத்துவம் த�ற்னர். ்வளறாண் அல்லறா� 

பிரிவு்கவளச் சறார்ந்� ‘�ட்டவட’ அல்லது ‘்கறாஸய-

வர்க்கம்’ என்்வழக்கப்�ட்ட இவர்்கள் வரி்கவளப் 

�ணேறா்க்வ வழஙகினர். �மிழ்கத்தின் 

வட�குதி, ரறாயலசீவே, ஆந்திரக ்கடற்கவரப்�குதி 

ஆகியவறறில் த�ரும் எண்ணிகவ்கயில் 

வணி்கவேயங்களும் தநசவு வேயங்களும் 

உருவறாயின. இயல்�றா்க்வ த�ன்னிந்தியத் 

துவ்மு்கங்களிலிருந்து ஏறறுேதி தசயயப்�ட்ட 

�ண்டங்களில் ஜவுளி முககியப் �ண்டேறா்க 

விளஙகியது. �தினறா்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து 

ஜவுளி வணி்கேறானது இந்தியறாவிறகு வந்� 

்�றார்த்துகீசியர் ேறறும் ஏவனய ஐ்ரறாப்பிய 

வணி்கர்்கவளப் த�ரிதும் ஈர்த்� ஒன்்றாகும்.
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12.5  இலககியம்
விஜயந்கர அரசர்்கள் இலககியத்தின் 

சி்ந்� புரவலர்்களறா்க இருந்�னர். அரசர்்கள் 

வடதேறாழி (சேஸ்கிரு�ம்), �மிழ, த�லுஙகு ேறறும் 

்கன்னட இலககியங்கவளயும் தேறாழி்கவளயும் 

ஊககுவித்�னர். கிருஷ்ண்�வரறாயரின் ்கறாலத்தில் 

இலககியம் வளர்ச்சியின் உச்சத்வ� எட்டியது. ்கவல 

ேறறும் இலககியத்தின் சி்ந்� புரவலரறா்க இருந்� 

அவர், ‘ஆந்திர ்�றாஜறா’ என்று அவழக்கப்�ட்டறார்.

அக்கறாலத்தில் வறாழந்� சி்ந்� 

சேஸ்கிரு� அறிஞரறான சயறானறா, ்வ�ங்கள் 

குறித்� விளக்கவுவர்கவள எழுதினறார். 

அந்� விளக்கவுவர்கள் இன்றும் �ரேறான 

விளக்கவுவர்களறா்க ்கரு�ப்�டுகின்்ன. அவர் 

இரண்டறாம் �ரி�ரறாவின் அவேச்சரறா்க இருந்�றார். 

ேறா�வச்சறார்யறா ஒரு பிர�லேறான வடதேறாழி 

அறிஞர், அவர் விஜயந்கர அரச குடும்�த்துடன் 

தநருக்கேறான த�றாடர்பு த்கறாண்டிருந்�றார். புக்கரின் 

ே்கன் ்கம்�னறாவின் ேவனவியறான ்கங்கறா்�வி, 

அக்கறால எழுத்�றாளர்்களில் மி்கச் சி்ந்�வர். அவர் 

�னது பு்கழத�ற் �வடப்�றான ேதுரறா விஜயம் 

எனும் நூலில் �னது ்கணவர் ேதுவரவய 

தவன்்வ� ே்கறா்கறாவிய �றாணியில் விவரிககி்றார். 

அந்� ்கறாலத்தில் பிர�ல ்கவிஞர்்கள் �ன்னம்ேறா 

ேறறும் திருேலம்ேறா ஆகி்யறார் ஆவர். �ன்னம்ேறா 

இரண்டறாம் ்�வரறாயரின் அவவயில் இருந்� ஒரு 

த�ண் தசயதியறாளரறாவறார்.

கிருஷ்ண்�வரறாயர் �மிழ அறிஞர்்கவள 

ஆ�ரித்�றார். வசவ, வவணவ ேறறும் சேண 

சேய �மிழ அறிஞர்்கள் ஊககுவிக்கப்�ட்டனர். 

திருேவலநறா�ரும் அவரது ே்கன் �ரஞ்ஜறாதியறாரும் 

அக்கறாலத்தில் நன்கு அறியப்�ட்ட அறிஞர்்கள் ஆவர். 

சி�ம்�ர புரறாணம் ேறறும் தசறாக்கநறா�ருலறா ஆகியவவ 

திருேவலநறா�ரறால் எழு�ப்�ட்டன. ்சவவிட்ச்பு�வர் 

�றா்கவ� புரறாணத்வ� �மிழில் தேறாழித�யர்த்�றார். 

வ�ேலவி அன்ன்கறாவலயம், வவஷ்ணவ ே�ம் 

குறித்� ஒரு �வடப்�றான இருசேய விளக்கத்வ� 

எழுதியவர் ஆவறார்.

நச்சனறா ் சறாேநறா�றா வடதேறாழி, த�லுஙகு ஆகிய 

இரண்டு தேறாழியிலும் புலவேத�ற் அறிஞரறா்க 

இருந்�றார். ஆயினும், ்கறாளி�றாசரின் சறாகுந்�லத்தின் 

த�லுஙகு �திப்வ� வசனத்தில் இயறறிய பிள்ளலேரி 

பினறா வீரறா�த்ரறா ்கவி அந்�க ்கறாலத்தில் மி்கப் 

த�ரிய ்கவிஞர் ஆவறார். மு�லறாம் ்�வரறாயர் சி்ந்� 

புரவலரறா்க இருந்�றார். �ரவிலறாசம் எழுதிய பிர�ல 

த�லுஙகு ்கவிஞர் ஸ்ரீநறா�றா அவரது அவவயில் 

இருந்�றார்.

கிருஷ்ண்�வரறாயர் ‘அபினவறா ்�றாஜறா’ 

என்றும் அவழக்கப்�ட்டறார். எட்டு சி்ந்� த�லுஙகு 

்கவிஞர்்கள் அவரது அவவவய அலங்கரித்�னர். 

அவர்்கள் அஷ்டதிக்கஜங்கள் என்று 

அவழக்கப்�ட்டனர். அல்லசறானி த�த்�ண்ணறா, 

நந்தி திம்ேண்ணறா, த�னறாலிரறாேன் ேறறும் ்ேலும் 

�லர் அவரது அவவயில் த�லுஙகு ்கவிஞர்்களறா்க 

இருந்�னர். மி்கச் சி்ந்�வரறான அல்லசறானி 

த�த்�ண்ணறா ‘ஆந்திர்கவி� பி�றாே்கறா’ என்று 

வர்ணிக்கப்�ட்டறார். த�லுஙகில் ேனுசரி�த்வ� 

எழுதியவர் அல்லசறானி த�த்�ண்ணறா. 

கிருஷ்ண்�வரறாயரின் அவவயில் இருந்� 

த�னறாலிரறாேன் மி்கவும் பிர�லேறான அறிஞர் ேறறும் 

நவ்கச்சுவவயறாளர் ஆவறார். இவர் �றாண்டுரங்க 

ே்கறாத்மியம் என்் நூலின் ஆசிரியரறாவறார். 

கிருஷ்ண்�வரறாயர் த�லுஙகில் அமுக�ேறால்ய�றா 

எனும் நூவல எழுதினறார். இது த�ரியறாழவறாரின் 

ே்கள் ்்கறாவ� ்�வி (ஆண்டறாள்) ்கவ�்யறாடு 

த�றாடர்புவடயது. அவர் வடதேறாழி ேறறும் த�லுஙகு 

தேறாழி அறிஞரறா்கவும் இருந்�றார். உஷறா �ரிணயம் 

ேறறும் ஜறாம்�றாவதி ்கல்யறாணம் ஆகியவவ 

அவரது பு்கழத�ற் வடதேறாழி �வடப்பு்கள் ஆகும். 

கிருஷ்ண்�வரறாயரின் ஆட்சி த�லுஙகு தேறாழி 

இலககியத்தின் தசவவியல் ்கறால ்கட்டேறா்கக 

்கரு�ப்�டுகி்து. என்வ அவர் ஆந்திர பி�றாே்கறா 

என்று ்�றாற்ப்�டுகி்றார்.

அந்� ்கறாலத்தில் ்கன்னடத்தில் அதி்களவிலறான 

�வடப்பு்கள் உருவறாக்கப்�ட்டன. பீேறா ்கவி 

என்�வர் �சவ புரறாணத்வ� ்கன்னட தேறாழியில் 

தேறாழித�யர்த்�றார். இரண்டறாம் �ரி�ரர் ‘்கர்நறாட்க 

வித்யவிலறாசறா’ என்் �ட்டத்வ� த�றறிருந்�றார். 

ரறாேறாயணத்தின் ்கன்னட �திப்வ� குேறார தவல்மிகி 

உருவறாககினறார்.

12.6  கவல மறறும் கட்ட்டககவல
விஜயந்கர அரசர்்கள் சி்ந்� ்கட்டட 

்கவலயறார்வம் த்கறாண்டிருந்�னர். அரண்ேவன்கள், 

்்கறாவில்்கள், பிரேறாண்டேறான ேண்ட�ங்கள் 

(ே்கறாேண்ட�ம்), ்்கறாட்வட்கள், ்்கறாபுரங்கள், த�றாது 

்கட்டடங்கள், அவண்கள், நீர்நிவல்கள் ேறறும் 

்கறால்வறாய்கள் ஆகியன அக்கறாலத்தில் ்கட்டப்�ட்டன. 

த�ன்னிந்திய ்கவல ேறறும் ்கட்டடக்கவல 

விஜயந்கர ஆட்சியின் கீழ முழுவேவய அவடந்�து. 

விஜயந்கர அரசர்்கள் திரறாவிட �றாணி எனப்�டும் 

அஷ்டதிககஜஙகள் (எடடு புகழ்பற்ற கவிஞர்கள்)
அல்லசறானி த�த்�ண்ணறா, நந்தி திம்ேண்ணறா, 

த�னறாலிரறாேன், துர்ஜதி, �ட்டு மூர்த்தி, 

புணவீர�த்ரன், ேல்லறானறா ேறறும் �னறாஜி சூரனறா.
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குறிப்பு்களிலிருந்து நறாம் அறிய முடிகி்து. 

்்கறாவில் ்கட்டடக்கவலயில் ஒறவ்க்கல் 

தூண்்கள், அலங்கரிக்கப்�ட்ட வ்கயணி்கள் 

ேறறும் சுவர்்களின் தவளிப்பு்த்தில் தசயயப்�ட்ட 

அலங்கறாரம் ஆகியவவ விஜயந்கர �றாணியின் 

முககிய அம்சங்கள் ஆகும்.

கிருஷ்ண்�வரறாயர் ஒரு சி்ந்� ்கட்டடக்கவல 

நிபுணர் ஆவறார். அவர் �னது �றாயறார் நறா்கம்�றாவின் 

நிவனவறா்க நறா்கலறாபுரம் (விஜயந்கருககு 

அருகில்) என்் ந்கவர நிறுவினறார். ்ேலும் 

்�ரரசின் �ல்்வறு �குதி்களில் நீர்நிவல்கள், 

்்கறாபுரங்கள் ேறறும் ்்கறாவில்்கவளக ்கட்டினறார். 

இவறறில் மி்கவும் பிர�லேறானது விட்டலசறாமி 

்்கறாவில் ேறறும் விரு�றாக ஷறா ்்கறாவில்்கள் 

ஆகும். கிருஷ்ண்�வரறாயரின் ஆட்சியில் 

்கட்டப்�ட்ட பு்கழத�ற் �சறாரறா ்்கறாவிவல 

“இந்து ்கட்டடக்கவலயில் முழு நிவ்வு வறாயந்� 

ஓர் எடுத்துக்கறாட்டறாகும்” என்று லறாங�ர்ஸ்ட் 

குறிப்பிடுகி்றார். விட்டலசறாமி ்்கறாவில் விஜயந்கர 

�றாணிககு ஒரு சி்ந்� எடுத்துக்கறாட்டு எனலறாம். 

ஃத�ர்குஸன் என்�வர், இது “்கட்டடக்கவலப்�றாணி 

மிகுந்� ்�ரழகுடன் முன்்னறியிருந்��ன் முழு 

எல்வலவயக ்கறாட்டுகி்து” என்கி்றார். விட்டலசறாமி 

்்கறாவிலில் உள்ள சப்�ஸ்வர இவச தூண்்கள் 

ேறறும் ்கல் ்�ர் ஆகியவவ ்கட்டடக்கவலயின்  

சில அதிசயங்கள் ஆகும்.

வீர�த்ரறா  ்்கறாவில் ேறறும் 

தல�றாகட்சி ்்கறாவிலில் உள்ள ஓவியங்கள் 

விஜயந்கர ஓவியர்்களின் �னிச்சி்ப்வ� 

தவளிப்�டுத்துகின்்ன. விஜயந்கர அரசர்்கள் 

இரறாேறாயண ேறறும் ே்கறா�றார�க ்கவ�்கவள 

�ல்்வறு ்்கறாவில்்களின் சுவர்்களில் த�றாறித்�னர். 

விஜயந்கர ேன்னர்்கள் இவச, நடனம், நறாட்கம், 

யக ஷ்கறானறா ்�றான்் நுண்்கவல்களுககு 

ஆ�ரவளித்�னர். அரண்ேவன ேறறும் 

்்கறாவில்்களில் ்கவலஞர்்கள் மிகுந்� 

ேரியறாவ�யுடன் நடத்�ப்�ட்டனர். நரசிம்ேர், 

கிருஷ்ண்�வரறாயர் ேறறும் அவரது இரண்டு 

ரறாணி்களின் இயல்புருவ அளவு உருவப்�டங்கள் 

விஜயந்கர ்கவலயின் சி்ந்� எடுத்துக்கறாட்டு்கள் 

ஆகும். ஓவியம் ஒரு ்கவலயறா்க தவளிப்�ட்டவ� 

விஜயந்கர ்�ரரசின் ்்கறாவில் சுவர்்களில் 

்கறாணலறாம். விரு�றாக ஷறா ்்கறாவிலில் ்கறாணப்�டும் 

�சவ�ரறாக ்கறாட்சி்கள் ேறறும் கிரிஜறா்கல்யறாணம் 

்�றான்் சுவர் ஓவியங்கள் அழகிய ்கவல ேறாதிரி்கள் 

ஆகும்.

புதிய ்கட்டடக்கவல ஒன்வ் உருவறாககினர். 

விஜயந்கர ்கட்டடக்கவலயின் முககிய 

�ண்பு்கள் உயரேறான ரறாய்்கறாபுரங்கள் அல்லது 

நுவழவறாயில்்கள் ேறறும் ்கல்யறாணேண்ட�ம் 

ஆகியவவ ஆகும். தூண்்களில் உள்ள சிற�ங்கள் 

�னித்துவேறான அம்சங்களுடன் தசதுக்கப்�ட்டன. 

தூண்்களில் சித்�ரிக்கப்�ட்ட மி்கவும் த�றாதுவறான 

விலஙகு குதிவர ஆகும். த�ரிய ேண்ட�ங்களில் 

நூறு தூண்்களும் சில த�ரிய ்்கறாவில்்களில் 

ஆயிரம் தூண்்களும் த்கறாண்டவவ்களறா்கக 

்கறாணப்�டுகின்்ன. ்கல்யறாண ேண்ட�த்திறகு 

சி்ந்� எடுத்துக்கறாட்டு ்வலூர் ேறறும் 

்கறாஞசிபுரத்தில் உள்ள வர�ரறாஜசுவறாமி, ஏ்கம்�ரநறா� 

்்கறாவில்்களும், திருச்சிரறாப்�ள்ளியில் உள்ள 

ஜம்பு்்கஸ்வரர் ்்கறாவிலும் உள்ள ேண்ட�ங்கள் 

ஆகும்.

விஜயந்கர ேன்னர்்களின் ்கறாலத்தில் �ம்பி, 

சிருங்்கரி, திருப்�தி, ்கறாள�ஸ்தி, நந்தி, ்்கறாலறார், 

ஸ்ரீவசலம் ஆகிய இடங்களில் ்்கறாவில்்கள் 

்கட்டப்�ட்டன. ்்கறாவில் ்கட்டடக்கவலயில் புதிய 

கூறு்கள் அறிமு்கப்�டுத்�ப்�ட்டன. இது�விர, 

பிர�றான சன்னதிககு வட்ேறகில் அம்ேன் ஆலயம் 

என்று அவழக்கப்�டும் ஒரு சிறிய ்்கறாவில் 

்�விக்கறா்க ்கட்டப்�ட்டது. இது பிற்கறால ்சறாழர் 

்கறாலத்தில் த�றாடஙகிய இந்� முவ்யறானது 

இப்்�றாது நவடமுவ்யறாகிவிட்டது.

அரசரின் அரண்ேவனயறானது ந்கரத்தில் 

மி்கவும் ்கவனத்வ� ்கவர்கின்் ்கட்டடேறா்க 

இருந்�து. ேற் அம்சங்கள் குறிப்�றா்க விஜயந்கர் 

ஆட்சியறாளர்்களறால் ்கட்டப்�ட்ட த�ன்னிந்திய 

்்கறாவில்்களின் �னித்துவேறான அம்சேறான 

்்கறாபுரங்கள் என்று அவழக்கப்�டும் உயரேறான 

நுவழவறாயில்்கள் ஆகும். திருவண்ணறாேவல 

ேறறும் சி�ம்�ரத்தில் உள்ள ரறாய்்கறாபுரங்கள் 

விஜயந்கரின் பு்கழத�ற் ச்கறாப்�த்வ�ப் 

்�சுகின்்ன. அவவ பிற்கறாலத்தில் நறாயக்கர் 

ஆட்சியறாளர்்களறால் த�றாடரப்�ட்டன.

விஜயந்கரத்தின் மி்கச்சி்ந்� ்்கறாவில்்கள் 

உல்க �றாரம்�ரிய ந்கரேறான �ம்பியில் 

உள்ளன. அவர்்களின் �வலந்கரறான விஜயந்கர், 

துங்க�த்ரறா ஆறறின் த�ன் ்கவரயில் இருந்�து. 

�வலக்்கறாட்வட (த�றா.ஆ.1565) ்�றாருககுப் பி்கு, 

அந்� அறபு�ேறான ந்கரம் தவறறியறாளர்்களின் 

்்கறா�த்திறகு உள்ளறாகி தசறால்லமுடியறா� 

அழிவவயும் சிவ�வவயும் சந்தித்�து. விஜயந்கர 

ஆட்சியறாளர்்களின் ்கட்டடக்கவல சறா�வன்கள் 

ேறறும் �ம்பியின் இடி�றாடு்கள் ஆகியவறவ் 

தவளிநறாட்டு �யணி்களறான நிக்்கறா்லறா 

்்கறாண்டி ேறறும் அப்துர்ரசறாக ஆகி்யறாரின் 
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     போ்டச் சுருககம்
I

�	�றாமினி அரவச உருவறாககியதில் 

�றாேன்ஷறாவின் �ங்களிப்பு, �றாமினி அரவச 

வலிவேப்�டுத்தியதில் மு�லறாம் மு்கேதுவின் 

�ஙகு ஆகியவவ விளக்கப்�ட்டுள்ளன.

�	தரயச்சூர் ஆறறிவடப் �குதிவய வேயேறா்கக 

த்கறாண்டு விஜயந்கர் �றாமினி அரசு்களிவட்ய 

த�றாடர்ந்து நவடத�ற் ்�றார்்கள் த�றாருளறா�றார 

ரீதியறா்க இரு அரசு்கவளயும் �லவீனப்�டுத்தியது 

எடுத்துவரக்கப்�ட்டுள்ளது.

�	�றாமினி சுல்�றானியம் ஐந்து �க்கறாண 

சு ல் � றா னி ய ங ்க ள றா ்க ப்  பி ரி ந் � து 

விவரிக்கப்�ட்டுள்ளது.

�	்கண்்கவரும் ்்கறால்த்கறாண்டறா ்்கறாட்வடயின் 

வடிவமும் அ�ன் முககியத்துவமும் ்்கறாடிட்டுக 

்கறாட்டப்�ட்டுள்ளன.

II
�	சங்கே ச்்கறா�ரர்்களறால் விஜயந்கர அரசு 

நிறுவப்�ட்டது விளக்கப்�ட்டுள்ளது.

�	சறாளுவ வம்சத்தின் குறுகிய ்கறால ஆட்சியும், 

துளுவ வம்சத்வ�ச் ்சர்ந்� த�ரும் 

பு்கழத�ற் கிருஷ்ண ்�வரறாயரின் ஆட்சியும் 

விவரிக்கப்�ட்டுள்ளது.

�	�வலக்்கறாட்வடப்்�றாரும் நறாயக்க அரசு்களின் 

எழுச்சியும் விளக்கப்�ட்டுள்ளன.

�	விஜயந்கரப் ்�ரரசின் நிர்வறா்கம், சமூ்கம், 

த�றாருளறா�றாரம் ஆகியன �குத்�றாயவு 

தசயயப்�ட்டுள்ளன.

(இ)  சறாளுவ வம்சம், சங்கே வம்சம், துளுவ 

வம்சம், ஆரவீடு வம்சம்

(ஈ)  சங்கே வம்சம், துளுவ வம்சம், சறாளுவ 

வம்சம், ஆரவீடு வம்சம்

3.  விஜயந்கர அரசின் அரச முத்திவர

(அ) �ன்றி (ஆ) புலி (இ) மீன் (ஈ) வில்

4.   என்் நூவல ்கங்கறா்�வி எழுதினறார்.

(அ) ேனுசரி�ம் (ஆ) ஆமுக�ேறால்ய�றா

(இ) �றாண்டுரங்க ே்கறாத்மியம் (ஈ) ேதுரறா விஜயம்

5.   சங்கே வம்சத்தின் சி்ந்� 

ஆட்சியறாளரறா்கக ்கரு�ப்�ட்டறார்.

(அ) மு�லறாம் ்�வரறாயர்

(ஆ) இரண்டறாம் ்�வரறாயர்

(இ) கிருஷ்ண்�வரறாயர்

(ஈ) வீர நரசிம்ேர்

6.  கிருஷ்ண்�வரறாயர் �ன் தவறறி்களின் 

நிவனவறா்க தவறறித் தூவண எழுப்பிய இடம் 

.

(அ) த�ல்்கறாம் (ஆ) ்கட்டறாக

(இ) சிம்ேறாச்சலம் (ஈ) இரறாஜே்்கந்திரவரம்

7.  எந்� இரு �குதி்களிவட்ய இவடப்�டு நறாடறா்கப் 

புதுக்்கறாட்வட இருந்�து .

(அ)  ் சறாழ ேறறும் விஜயந்கர அரசு்கள்

(ஆ) ்சறாழ ேறறும் �றாண்டிய அரசு்கள்

(இ) ்சர ேறறும் �றாண்டிய அரசு்கள்

(ஈ) ்சறாழ ேறறும் ்சர அரசு்கள்

8.  ஷறா நறாேறாவவ எழுதியவர் .

(அ) பிர்த�ௌசி

(ஆ) இ�ன் �தூ�றா

(இ) நிக்்கறா்லறா டி ்்கறான்டி

(ஈ) ்டறாமிங்்கறா �யஸ்

9.  மு்கம்ேது ்கவறான் ஒரு ே�ரசறாவவ நிறுவி அதில் 

3000 வ்கதயழுத்து நூல்்கவள வவத்திருந்� 

இடம் .

(அ) த�ரறார் (ஆ) பீஜப்பூர்

(இ) பீடறார் (ஈ) அ்கேது ந்கர்

10.   ் ்கறால்த்கறாண்டறா ் ்கறாட்வடவயக 

்கட்டினறார்.

(அ) இரறாஜறா கிருஷ்ண ்�வ

(ஆ) சுல்�றான் குலி-குதுப்-உல்-முல்க

(இ) மு்கேது ்கவறான்

(ஈ) �றாேன்ஷறா

 பயிற்சி

I.  சரியோன விவ்டவயத் நதர்வு 
்சயக

1.  �ரி�ரர் ேறறும் புக்கர் விஜயந்கரப் ்�ரரவச 

ஏற�டுத்தும் முன்�றா்க  இடம் �ணி 

தசய�னர்.

(அ) ்கறா்கதியர் (ஆ) த�றாயசறாளர்

(இ) பீஜப்பூர் சுல்�றான் (ஈ) யறா�வர்

2.  கீழக்கண்டவறவ் ்கறாலவரிவசப்�டுத்து்க.

(அ)  சங்கே வம்சம், ஆரவீடு வம்சம், சறாளுவவம்சம், 

துளுவ வம்சம்

(ஆ)  சங்கே வம்சம், சறாளுவ வம்சம், துளுவ 

வம்சம், ஆரவீடு வம்சம்
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11. சரியறான கூறறிவனத் ்�ர்ந்த�டு

(அ)  விஜயந்கர அரசின் அரசர்்கள் ஐந்து 

வம்சங்களறா்க சுேறார் 300 ஆண்டு்கள் ஆட்சி 

தசய�னர்.

(ஆ)  ஆந்திரக ்கடற்கவரப் �குதி்களில் ஒரிசறாவின் 

்கஜ�தி ேறறும் �றாமினி  அரசு்களிவட்ய 

்கடும் ்�றார் நவடத�ற்து.

(இ)  அப்துர் ரசறாக ஒரு �றாரசீ்கத் தூதுவரறா்கக 

த்கறாச்சியிலிருந்� சறாேரின் அவவககு வந்�றார்.

(ஈ)  �றாமினி அரசர்்கள் அதி்க அளவில் �ங்க 

நறாணயங்கவள �ல்்வறு வவ்கயறான 

த � ய வ ங ்க ளி ன்  உ ரு வ ங ்க ளு ட ன் 

தவளியிட்டனர்.

12.  கீழ்கண்ட கூறறு்களில் சரியறான விவடவயத் 

்�ர்ந்த�டு

(i)  மு�லறாம் மு்கேது ஏற�டுத்திய சி்ந்� அரசு 

அவருககுப் பின் வந்� சுல்�றான்்களறாலும் 

ேரறாத்தியர்்களறாலும் பின்�ற்ப்�ட்டது.

(ii)  ்கவறான் ்�றார்ச்சுகீசிய ்வதியியல் 

நிபுணர்்கவளக த்கறாண்டு தவடிேருந்வ�த் 

�யறார் தசயவது, �யன்�டுத்துவது 

ஆகியவறவ்க ்கறறு�ரச் தசய�றார்.

(அ) (i) ேறறும் (ii) சரி (ஆ) (i) ேறறும் (ii) �வறு 

இ) (i) சரி (ii) �வறு (ஈ) (i) �வறு (ii) சரி

13.  கூறறு: �றாேன்ஷறா மி்கச்சரியறா்கத் �றாககு�ல் 

த�றாடுத்து வறாரங்கல் ேறறும் தரட்டி அரசு்களறான 

ரறாஜமுந்திரி, த்கறாண்ட வீடு ஆகியன மீது 

ஆதிக்கம் தசலுத்தி ஆண்டு்�றாறும் திவ் 

தசலுத்� வவத்�றார்.

     கோர்ணம்: இது அடிக்கடி ்�றார்்கள் ஏற�ட வழி 

வகுத்�து.

(அ)  கூறறு சரி, ்கறாரணம் கூறறுககு சரியறான 

விளக்கேன்று

(ஆ) கூறறு சரி, ்கறாரணம் �வறு

(இ) கூறறும் �வறு ்கறாரணமும் �வறு 

(ஈ)  கூறறு சரி, ்கறாரணத்திறகு கூறறு சரியறான 

விளக்கேறாகும்

14. த�றாருத்து்க

(i) அப்துர் ரசறாக -  1. ரஷ்யறா

(ii) நிகிடின் - 2. சறாளுவநறாயக்கர்

(iii)  ் டறாமிங்்கறா �யஸ் - 3.  �றாரசீ்கம்  

ேறறும் நூனிஸ்

(iv) தசல்லப்�றா - 4. ்�றார்த்து்கல்

(அ) 1, 2, 3, 4 (ஆ) 4, 3, 2, 1

(இ) 2, 1, 4, 3 (ஈ) 3, 1, 4, 2

II. குறுகிய விவ்ட தருக
1.  விஜயந்கவரப் �றறி அறிய உ�வும் த�றால்லியல் 

சறான்று்கள் �றறி எழுது்க.

2.  விஜயந்கர அரசு யறாரறால் ஏற�டுத்�ப்�ட்டது? 

எ�னறால் அப்த�யர் வந்�து.

3.  �றாமினி விஜயந்கர அரசு்களுககிவட்ய 

�வ்கவே ஏற�ட்ட�ற்கறான மூன்று முககியக 

்கறாரணங்கள் யறாவவ?

4. �ரறாப் �றறி எழுது்க.

5. மு�லறாம் மு்கேது �றறி நீங்கள் அறிந்�து என்ன?

III. சுருககமோன விவ்ட தருக
1.  �றாமினி அரசு எவவறாறு நிறுவப்�ட்டது? யறாரறால் 

நிறுவப்�ட்டது?

2. நறாயக்க முவ்

3. ரறாகசஷி �ங்கடி ்�றார்.

4.  கிருஷ்ண்�வரறாயர் விஜயந்கர அரசின் சி்ந்� 

ஆட்சியறாளரறா்கப் ்�றாற்ப்�டக ்கறாரணங்கள் 

யறாவவ?

5.  இரண்டறாம் அதலகசறாண்டர் என்று 

அவழக்கப்�ட்டவர் யறார்? ஏன்?

6.  ் ்கறால்த்கறாண்டறா ் ்கறாட்வட எங்்க ்கட்டப்�ட்டது? 

அ�ன் அவேப்வ� விவரி.

IV. விரிைோன விவ்ட தருக
1.  விஜயந்கரப் ் �ரரசின் சமு்க ேறறும் த�றாருளறா�றார 

நிவலயிவன விவரி.

2.  விஜயந்கர ஆட்சியறாளர்்களின் ஆட்சிமுவ் 

�றறி விவரி.

3.  மு�லறாம் மு்கேது ஆட்சியின் கீழ �றாமினி அரசு 

�றறிக குறிப்பு வவர்க.

4.  மு்கேது ்கவறானின் ஆட்சிமுவ் ேறறும் ரறாணுவ 

நிர்வறா்கம் �றறி விவரி.

்சயல்போடுகள்
1.  இந்திய வவர�டத்தில் விஜயந்கர் ேறறும் 

�றாமினி அரசின் விரிவறாக்கத்வ�க குறிக்கவும்.

2.  கிருஷ்ண்�வரறாயரின் அவவவயச் சறார்ந்� 

வி்கட்கவி த�னறாலிரறாேவனப் �றறிய 

�்கவல்்கவளச் ்ச்கரிக்கவும்.

ஒப்பவ்டப்புகள்
1.  விஜயந்கர அரசு த�றாடர்புவடய முககியேறான 

்்கறாவில்்களின், �டங்கள் �ம்பியின் அழிவு 

�றறிய �டத்த�றாகுப்வ�த் �யறார் தசய்க.

2.  விஜயந்கர அரசின் அவவககு வந்� தவளிநறாட்டுப் 

�யணி்கள், அவர்்களின் வறாழகவ்க வரலறாறு 

�றறிய �்கவல்்கவளச் ்ச்கரிக்கவும்.

XI History_Lesson 12.indd   205 3/9/2020   7:26:10 PM



2 0 6 பாமினி மற்றும் விஜயநகர அரசுகள்

கவலச்்சோறகள்

்சர்த்� accumulated gathered

ஆ�ரி patronise sponsor

த�றாறுப்புள்ள accountable responsible

கூட்டுச் சதி conspiracy plot

தவல்லப்�ட்ட vanquished conquered

நிலப்பிரபுத்துவ முவ்ப்�டி உருவறாக்கப்�ட்ட 

சிற்ரசர்்கள்

feudatories chieftains holding land under feudal system

எண்ணிகவ்க குவ்ந்� truncated reduced in size

  மூலநூல்கள்
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India’s Deccan (1850 to 1948), Macmillan, 2007.
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3.  Firroqui Salma Ahmad, A Comprehensive History 
of Medieval India from the Twelfth to the Mid-
Eighteenth Century, Pearson, 2011

4.  Burton Stein, The New Cambridge History of India: 
Vijayanagara, Cambridge University Press, 1987

5.  Abraham Eraly, The Age of Wrath, Penguin, 2014.
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2 0 7

      அறிமுகம்
பிற பணபபாட்டு மரபுகளைப்  பபபாலபே, மதமும் 

தனித்து இருப்பதிலளல. நிலவும் சூழ்நிளலகபைபாடு 

தனளனை தகேளமத்துக் ககபாணடு மக்களின சமூக, 

ஆனமிகத் பதளேகளை மதமும் நிளறவு கசய்கிறது. 

நீண்ட பணபபாட்டு ேரலபாறளறக் ககபாணடிருக்கும் 

நபா்டபானை இந்தியபாவில, மதஙகள் பலேளகப்பட்்ட 

மரபுகபைபாடு கதபா்டர்புககபாணடு ேைர்ந்துள்ைனை. ஆரிய 

கமபாழி பபசிய மக்களின ேருளகபயபாடு இந்தியபா 

ேந்த பேத மதம் சிந்து நபாகரிகத்தின பல கூறுகளை 

உள்ேபாஙகிக் ககபாண்டது. ஹரப்பபாவில தபாய்த் 

கதய்ே ேழிபபாடு கதபா்டஙகுகிறது. சிந்துகேளியில 

கணக்டடுக்கப்பட்்ட ஒரு சிறபம் சிேன எனை 

அள்டயபாைம் கபாணப்பட்டுள்ைது. இந்திரன, ேருணன, 

அக்னி ஆகிபயபாபர முக்கிய பேதக் க்டவுள்கள் ஆேர். 

சிேன, விஷ்ணு ேழிபபாடு பினனைர் ேைர்ந்தனைேபாகும். 

கபபாது ஆணடுக்கு முந்திய முதலாயிரமாண்டின் (கி.மு 

1000) இடைப்பகுதியில் சிந்து கஙடகச் சமவெளியில் 

வ்பௌததம், சமணம் எனும் இரு மகததான மதஙகள் 

உருொயின. (ஆசீெகம் ப்பான்்ற ஏடனய 

பு்றகபகாட்பாடடு மதஙகள் ப்பான்ப்ற) இடெ டெதீக 

பெதமத நடைமுட்றகடை எதிரததன.

இளதப் பபபாலபே கபபாது ஆணடின 

முதலபாயிரமபாணடின இள்டப்பகுதியில நபாட்டின 

கதனபகுதியில பக்தி இயக்கம் எனும் ேடிேத்தில 

ஓர் உனனைதமபானை சமய மரபு கசழித்பதபாஙகியது. 

ஒரு மதக் பகபாட்பபா்டபானை, பக்தியின கபபாருள் ஆழமபானை 

பறறு்டன அளனைத்துக்கும் பமலபானை இளறேளனைச் 

சரணள்டந்து முக்தி கபறுதலபாகும். பகேத்கீளத 

பபபானற மத நூலகள் பக்திக்கபானை பபாளத அலலது 

பக்தி மபார்க்கத்ளதப் பறறி பபசியதபாலும் இவ்வியக்கம் 

ேலுப்கபறறது. இக்கபாலப் பகுதியிலதபான 

கபௌத்தம், சமணம் ஆகியேறறின ஒழுக்ககநறி, 

க்டவுள் மறுப்புக் பகபாட்பபாடுகளுக்கு எதிரபாகபே 

இவ்வியக்கம் பதபானறியது எனை ேரலபாறறறிஞர்கள் 

ேபாதிடுகினறனைர். பேத இளறயியல, இளே 

இரணடிலிருமிருந்தும் சில கூறுகளை எடுத்து 

இளணத்துக் ககபாண்டது. ஆதிசஙகரர் புறமதக் 

பகபாட்பபாடுகளை எதிர்ககபாள்ளும் கபபாருட்டு இந்து 

மதத்திறகு ‘அத்ளேதம்’ எனும் தத்துேக் பகபாட்பபாட்ள்ட 

ேழஙகினைபார். அது அறிேபார்ந்தேர்களின 

நிளலயில கசலேபாக்குப்கபறறது. புகழ்கபறற ளசே 

நபாயனமபார்களும் ளேணே ஆழ்ேபார்களும் 

உள்ைத்ளத உருக்கும் பபா்டலகைபால பக்திக் 

பகபாட்பபாட்டிறகு ஒரு ேடிேம் ககபாடுத்து மக்களின 

ஆதரளேப் கபறறனைர். ேரலபாறறபாய்ேபாைர்கள் 

இதளனைப் பக்தி இயக்கம் எனை அளழக்கினறனைர். 

பக்தி இயக்கம் அரச ஆதரபேபாடு சமூக, அரசியல, 

மதம், பணபபாடு, கமபாழி ஆகிய தைஙகளில மிக 

கற்றல் ந�ோககஙகள்
கீழகண்டவை பறறி அறிதல்

�	சமண, கபௌத்த மதஙகளுக்கு எதிரபாக ஆதி சஙகரரின தத்துேக் பகபாட்பபாடு

�	கதனனிந்தியபாவில மத மறுமலர்ச்சியும், பக்தி இயக்கத்தின தபாக்கமும்

�	ளசேத்திறகும் ளேணேத்திறகும் இள்டயிலபானை முரணபபாட்டு நிகழ்வுகள் 

ஒரு புறமும் மறுபுறம் சிரமணப் பிரிவுகைபானை சமணத்திறகும் கபௌத்தத்திறகும் 

இள்டயிலபானை முரணபபாடுகள்

�	ே்டஇந்தியபாவின பக்தி இயக்கத்தில இரணடு பபபாக்குகள்: சூபியிஸத்தின தபாக்கம், ேஙகபாைத்து 

ளேணே இயக்கத்தின கசலேபாக்கு

�	கபீர், குருநபானைக், ரவிதபாஸ் ஆகிபயபார் பிரதிநித்துேப்படுத்திய ஒபர க்டவுள் இயக்கம். இரபாமபானுஜர் 

சிந்தளனைப் பள்ளியின சீர்திருத்த அணுகுமுளற

பணபோட்டு ஒருவைபபோடு : 
இந்தியோவில் பகதி இயககம்13

அலகு

XI History_Lesson 13.indd   207 3/9/2020   7:27:17 PM



2 0 8 பணபபாட்டு ஒருமைபபபாடு : இந்தியபாவில் பக்தி இயக்்கம்

ஆழமபானை, நீடித்த தபாக்கத்ளத ஏறபடுத்தியது. 

இவ்ேபாறு கதனனிந்தியபா 7ஆம் நூறறபாணடிலிருந்து 

10ஆம் நூறறபாணடு ேளர மத மறுமலர்ச்சியின 

இலலமபாக விைஙகியது. இரபாமபானுஜர் பபபானற 

இளறயியலபாைர்கைபால அது பதிபனைபாரபாம் 

நூறறபாணடில ஒரு தத்துே, சித்தபாந்த இயக்கமபாக 

மறுேடிேம் ககபாண்டது. பக்தி ேழிபபாடு அடியபார்கள் 

ககபாடுத்த ஊக்கத்தினைபால 14ஆம் நூறறபாணடில 

இந்தியபா முழுேதிலும் பரவியது. நபாம் இஙகு பக்தி 

இயக்கத்தின கபபாதுேபானை கூறுகளையும் அளத 

முனகனைடுத்த முக்கியமபானைேர்களையும், அதன 

இருேளகயபானை பபபாக்குகளையும் மக்களின சமூகப் 

பணபபாட்டு ேபாழ்வில அது ஏறபடுத்திய தபாக்கத்ளதயும் 

பகுத்தபாய்வு கசய்ய உள்பைபாம்.

 13.1    ததன்னிந்தியோவில் பகதி ைழிபோடு
ஒரு பழஙகுடிச் சமூகம் 

நனகு கட்்டளமக்கப்பட்்ட 

சமூகமபாக மபாறறம் 

க ப று ம் க ப பா ழு து ம் 

அதிகபாரமிக்க முடியபாட்சி 

முளறயிலபானை நிர்ேபாகமுளற 

உருேபாகும்பபபாதும் தனைது 

அதிகபாரத்ளத நியபாயப்படுத்திக்ககபாள்ை அதறகு 

ஏதபாேது ஒரு மதத்ளத ஆதரிக்க பேணடிய பதளே 

ஏறபடுகிறது. கபௌத்தமும் சமணமும் கபரும்பபாலும் 

ேணிக ேர்க்கத்தினைரபால ஆதரிக்கபட்்டனை. அரசுகளும் 

அேறளற ஆதரித்தனை. பக்தி இயக்கம் நிலவுள்டளமச் 

சபாதிகளிள்டபயயிருந்து பதபானறியதபால அது  

கபௌத்தத்ளதயும் சமணத்ளதயும் விமர்சனைம் 

கசய்தது. இதன விளைேபாக அரசர்களின ஆதரளேப் 

கபறுேதில பமபாதலகள் ஏறபட்்டனை. பக்தியபானைது 

சபாதி, பபாலினை பேறுபபாடுகளினறி அளனைேரபாலும் 

அணுக இயலும் எனற நிளலளய ஏறபடுத்தியதன 

மூலம் சமணமும் கபௌத்தமும் பிரபாமணர்களின 

அதிகபாரத்ளத எதிர்த்தனை.

தபௌதத ைறறும் சைணதநதோடு நைோதல்
சபானறுகள்: பக்தி இலக்கியஙகள், கபரும்பபாலும் 

புரபாணஙகள், திருத்கதபாண்டர்களைப் பறறிய 

ேரலபாறறு நூலகள் ஆகியளே தமிழகத்தில 

நள்டகபறற மத பமபாதலகள் குறித்த கசய்திகளை 

ேழஙகுகினறனை. பதேபாரமபானைது அப்பர் 

(திருநபாவுக்கரசர்) சம்பந்தர் (திருஞபானை சம்பந்தர்) 

சுந்தரர் ஆகிய மூேரபால எழுதப்பட்்டப் பபா்டலகளைக் 

ககபாண்டளே. இளே மூனறும் பசர்ந்து பனனிரு  

ளசேத் திருமுளறகளில முதல ஏழு திருமுளறகைபாக 

இ்டம் கபறுகினறனை. மபாணிக்கேபாசகரின பபா்டலகள் 

எட்்டபாேது திருமுளற ஆகும். இேறறில பல 

பபா்டலகள் கபௌத்தர்களையும் சமணர்களையும் 

பறறிய விமர்சனைஙகளை விேரிப்பளேயபாகும். 

அறுபத்துமூனறு நபாயனமபார்களைப் பறறி கூறும் 

பசக்கிழபாரின கபரியபுரபாணம் பக்தி இயக்கம் 

குறித்த முக்கியச் சபானறபாகும். ளேணே 

அடியபார்கைபானை ஆழ்ேபார்களின பபா்டலகள் நபாலபாயிர 

திவ்வியப்பிரபந்தமபாகத் கதபாகுக்கப்பட்டுள்ைனை. பக்தி 

இயக்கப் பபா்டலகளின முக்கியத்துேம் யபாகதனில 

அளே இனறுேளர மக்கைபால படிக்கப்படுகினறனை, 

பபா்டப்படுகினறனை, ேணஙகப்படுகினறனை. அளே 

தமிழ் இலக்கிய மரபின முக்கியப் பகுதியபாகவும் 

விைஙகுகினறனை.

ஆரம்ப கோல நைோதல்கள்
பலலேர் கபாலத்திலதபான முதனமுதலபாகச் 

ளசேமும் ளேணேமும் ஒருபுறமபாகவும் சிரமணப் 

பிரிவுகைபானை சமணம், கபைத்தம் மறுபுறமபாகவும் 

இருந்து பமபாதிக்ககபாண்டனை.

முதலபாம் மபகந்திரேர்மப் பலலேர் 

சமணத்ளதப் பினபறறியதபால ஏளனைய 

மதஙகளைச் பசர்ந்தேர்களைத் துனபுறுத்தினைபார். 

அப்பர் கதபா்டக்கத்தில சமணரபாக, தர்மபசனைன 

எனும் கபயரு்டனிருந்தபார். பினனைர் தனைது 

தமக்ளகயின கசலேபாக்கபால ளசேமதத்ளதத் 

தழுவினைபார். சில சமணர்கைபால தூண்டப்பட்்ட 

மபகந்திரேர்மன அப்பளர மீணடும் சமணரபாக 

மபாறும்படி ேறபுறுத்தினைபார். அப்பர் மறுத்தபபபாது 

துனபுறுத்தப்பட்்டபார். முடிவில மபகந்திரேர்மபனை 

ளசேமதத்திறகு மபாறியபபபாது பிரச்சளனை 

முடிவுக்கு ேந்தது. 

மரபுசபார்ந்த ஒரு களதயினபடி சம்பந்தர் 

இளறயியல ேபாதஙகளில சமணர்களை 

கேனறதபால பதபாறறுப்பபபானை சமணர்கள் கழுவில 

ஏறறப்பட்்டனைர். கூன பபாணடியன எனைவும் 

அறியப்பட்்ட மபாறேர்மன அரிபகசரி (640-670)  

ளசேத்திலிருந்து சமணத்திறகு மபாறிய பினனைர் 

சம்பந்தருள்டய கசலேபாக்கபால மீணடும் 

ளசேரபானைபார். ஒரு ளசேக் களதயினபடி 

ளசேத்திறகுத் திரும்பிய பினனைர் சமணர் பலளர 

மதுளர மபாேட்்டத்திலுள்ை சமந்தம் எனனும் ஊரில 

ககபாலலும்படி ஆளணயிட்்டதபாகவும் கதரிகிறது.

ளசே சித்தபாந்தம் பபபானற தத்துே ஆய்வு 

நூலகள் கபௌத்த சமண தத்துே பமபாதலகளை 

விரிேபாக விைக்குகினறனை. ளசே சித்தபாந்த 

நூலகளில ஒனறபானை சிேஞபானைசித்தியபாரில 

‘பரபக்கம்’ எனற கபயரில தனிப் பிரிகேபானறுள்ைது. 

அது கபௌத்த சமண ேபாதஙகளை முறறிலுமபாக 

எதிர்க்கினறது. பக்தி இலக்கியஙகளும் 

திருத்கதபாண்டர்களைப் பறறிய நூலகளும் 

பமபாதலகள் ஏறபட்்ட நிகழ்வுகளையும் புறச்சமயத்தபார் 

பதபாறகடிக்கப்பட்்டளதயும் விைக்குகினறனை. 
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அவ்ேபாறபானை பமபாதலகள் இறுதியில ேனமுளற 

சபார்ந்ததபாக மபாறறம் கபறறு பல சமணத் துறவிகள் 

கழுவில ஏறறப்பட்்டதில முடிந்தகதனைக் கலகேட்டுச் 

சபானறுகள் கூறுகினறனை.

தத்துேம் சபார்ந்த ேபாதஙகள் ஒரு பக்கம் 

நள்டகபறறபாலும் பக்தி இயக்கம் மனனைர் 

ஆதரளேப் கபறறிருந்ததன விளைேபாக கபௌத்தமும் 

சமணமும் பதபாலவிளயச் சந்தித்தனை. பதிபனைபாரபாம் 

நூறறபாணடில இவ்விரு மதஙகளும் முறறிலுமபாகத் 

பதபாறகடிக்கப்பட்்டனை. கபௌத்தம் தமிழகத்திலிருந்தும் 

இ ந் தி ய பா வி லி ரு ந் து ம்  மு ற றி லு ம பா க த் 

துள்டக்கப்பட்்டபாலும் தமிழ்கமபாழி பபசுகினற 

சமணர்கள் தமிழகத்தின ஒருசில பகுதிகளில 

இனறுேளர ேபாழ்ந்து ேருகினறனைர். சமண கபௌத்த 

பகபாவிலகளும் கருேளறகளும் கபரும்பபாலும் 

சிளதக்கப்பட்்டனை, அலலது பயனபபாட்டில இலலபாமல 

ஆயினை. களலப்கபபாருட்கள் பல புறக்கணிக்கப்பட்்டனை 

அலலது ககபாள்ளை பபபாயினை. இனளறய அைவிலும் 

தமிழ்நபாட்டின பலபகுதிகளில தளலப்பகுதி 

உள்டக்கப்பட்்ட புத்தர், சமணத்தீர்த்தஙகரர் 

சிளலகளைக் கபாணமுடிகிறது.

இவ்ேபாறு இருந்தபபபாதிலும் ளேதீகமும் 

புறச் சமயஙகளும் ஒனபறபாக்டபானறு கருத்து 

பரிமபாறறம் கசய்துககபாண்ட அள்டயபாைஙகளும் 

கபாணப்படுகினறனை. கபௌத்தம், சமணம் ஆகியேறறின 

ளமயக்கருத்தபானை துறேறத்ளத ளசேமும் 

ளேணேமும் ஏறறுக்ககபாண்டனை. கபௌத்தம், 

ளேணேம் ஆகிய இரணடும் எளிளமளயயும் உலக 

சுகஙகளை மறுப்பளதயும் முனனிறுத்தியபபபாது பக்தி 

இயக்கம், விழபாக்கள், ச்டஙகுகள் எனை ேபாழ்க்ளகளயக் 

ககபாண்டபாடியது. ளசே உணவு, ககபாலலபாளம 

ஆகிய மதிப்பு ேபாய்ந்த கநறிகளும் பரஸ்பர 

கசலேபாக்கின விளைேபாக ஏறபட்டு இருக்கலபாம். 

புறச் சமயஙகள் ே்டகமபாழியபானை பிரபாகிருதத்ளதப் 

பயனபடுத்தியதறகு எதிர்விளனையபாக தமிழ்கமபாழிக்கு 

பமலதிக முக்கியத்துேம் ேழஙகப்பட்்டது. கபௌத்தமும் 

சமணமும் ஊழ்விளனைக் பகபாட்பபாட்ள்ட பபசியபபபாது 

பக்தி இயக்கத்ளத விைக்கியேர்கள் சிேளனையும் 

விஷ்ணுளேயும் சரணள்டேதன மூலம் விதிளய 

கேலலமுடியும் எனைக் கூறினைர். 

கபௌத்தம், சமணம் ஆகியேறறு்டன 

ஏறபட்்ட பமபாதலின விளைேபாக பேதமதஙகள் சில 

மபாறுதலகளுக்கு உள்ைபாயினை.

 13.2   பகதி இயககம்  
ை்டஇந்தியோவில் பரவுதல்

கதனனிந்தியபாவில பக்தி இயக்கம் அதன புகழின 

உச்சத்ளத எட்டியபபபாது பக்திக் பகபாட்பபா்டபானைது 

ளேணேப் புலேர்கைபாலும் அடியபார்கைபாலும் 

தத்துேத் தைத்திறகுக் ககபாணடு கசலலப்பட்டு 

விைக்கப்பட்்டது. இரபாமபானுஜர் விசிஷ்்டபாத்ளேதம் 

எனனும் தத்துேத்ளத  உருேபாக்கினைபார். அேருள்டய 

பபபாதளனைகள் பரமபாத்மபாவும் ஜீேபாத்மபாவும் 

இரண்டலல ஒனபற எனற ஆதி சஙகரரின கருத்ளத  

மறுத்தனை.

தமிழகத்தில பக்தி இயக்கம் ஏழபாம் 

நூறறபாணடிபலபய கசழித்பதபாஙகி இருந்த நிளலயில 

ே்டஇந்தியபாவில பதிளனைந்தபாம் நூறறபாணடிலதபான 

அது முழு பேகத்ளதப் கபறறது. இக்கபாலத்தில 

கபரும் எணணிக்ளகயில பக்திப் பபா்டலகள் 

எழுதப்பட்்டனை. சபாதிளய அடிப்பள்டயபாகக் ககபாண்ட 

பிரிவிளனைகள், ஒதுக்கி ளேத்தல, பல க்டவுள்களை 

ேணஙகும்முளற, உருே ேழிபபாடு பபபானறேறறபால 

ஏறபட்டிருந்த சமூகப் பினனைள்டவுகளுக்கு எதிரபாக 

ே்ட இந்தியபாவில பக்தி இயக்கம் குரல ககபாடுத்தது. 

மதச் சபானபறபார்கள் மூ்டநம்பிக்ளககளையும் 

பதளேயறற ச்டஙகுகளையும் விமர்சித்தனைர். 

ளேணே பக்தி இயக்கத்பதபாடு இளணந்து ஒரு 

க்டவுள் பகபாட்பபாட்ள்ட முனளேத்தேர்கள் அனளறய 

அைவில முக்கிய மதஙகைபாகத் திகழ்ந்த ளேதீகம், 

இஸ்லபாம் ஆகியேறறிலிருந்து விலகி சுதந்திரப் 

பபாளதளயப் பினபறறினைர். இவ்விரு மதஙகளிலிருந்த 

மூ்டநம்பிக்ளககளையும் பழளமேபாதத்ளதயும் 

விமர்சித்தனைர்.

துருக்கியப் பள்டகயடுப்பபபாடு கூடிய 

இஸ்லபாமின ேருளக பேத மதஙகளுக்கும் 

குருமபார்களுக்கும் கபரும் சேபாலபாகத் திகழ்ந்தது. 

பதினைபானகபாம் நூறறபாணடின இறுதியில இஸ்லபாம் 

இந்தியபாவின பல பகுதிகளில பரவியது. அதிகமபானை 

இந்தியர்கள் முஸ்லீம்கைபாயினைர். இஸ்லபாம் அரசு 

அதிகபாரத்பதபாடு சமத்துேத்ளத முனளேத்தது 

இந்தியச் சமூகத்தில கீழ்நிளலயில இருந்பதபாளரக் 

கேர்ந்தது. 

புதிய அரசியல சமூகச் சூழல 

பிரதபானை மதஙகளின சட்்டதிட்்டஙகளை 

ஏறறுக்ககபாள்ைபாதேர்களை ஓர் இயக்கமபாக்கியது. 

இவ்வியக்கம் சபாதி முளறக்கு எதிரபானைதபாகவும், 

பேதஙகளுக்கும் புரபாணஙகளுக்கும் 

எதிரபானைதபாகவும் உருேபானைது. பணபபாட்டுத் 

தைத்திலும் இவ்வியக்கம் பிரபாந்திய கமபாழிகளின 

ேைர்ச்சி இந்துஸ்தபானி இளசயின ேைர்ச்சி பபபானற 

தபாக்கஙகளை ஏறபடுத்தியது.

முஸ்லீம்களின அரசியல அதிகபாரத்திறகு 

எதிரபானை இந்துக்களின எதிர்விளனை பனமுகத் 

தனளம ககபாண்டதபாய் இருந்தது. ஒருபுறம் 

புதிய மதத்திறகு எதிரபாக கேறுப்பிளனைக் 

ககபாணடிருந்தபபபாதும், புதிய சேபாலகளை 
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எதிர்ககபாள்ளும் அைவுக்கு ேலிளமளய 

கபருக்க பேணடுகமனின இந்து மதத்திறகுள் 

சீர்திருத்தஙகள் பமறககபாள்ைப்ப்ட பேணடும் எனற 

உணர்வும் பதபானறியது. இதன முக்கிய விளைேபாக 

கபீர், குருநபானைக் மறறும் ரவிதபாஸ் ஆகிபயபாரின  

இயக்கஙகள் சமய நலலிணக்கத்ளத ேலியுறுத்தினை.

 13.3    சூபியிஸததின் தோககம்
இந்து மதத்தில பதபானறிய பக்தி இயக்கத்திறகு 

இளணயபாக இஸ்லபாம் மதத்தில அளதப் பபபானற 

கருத்துக்களை சூபியிஸம் ககபாணடிருந்தது. 

சூபி, ேபாலி, தர்வீஷ், பக்கீர் ஆகிய கபயர்கள் 

இஸ்லபாமிய ஞபானிகளைக் குறிப்பதபாகும். இேர்கள் 

தியபானைம், பயபாகப் பயிறசிகள், துறேறம், தியபாகம் 

பபபானறேறறின மூலம் உள்ளுணர்ளேப் கபருக்கி 

இளற நிளலளய உணர்ந்தேர்கைபாேர். 12ஆம் 

நூறறபாணடில  இஸ்லபாமியரின சமூக ேபாழ்வில 

சூபியிஸம் கசலேபாக்குப் கபறற சக்தியபாக விைஙகியது.

சூபியிஸம் இஸ்லபாமின உள்ளுணர்வு 

சபார்ந்த உள்முகமபானை, ஆச்சரியமபானை மறகறபாரு 

பக்கமபாகும். மதம், சமூக பேறுபபாடுகள் எனற 

எலளலகளைத் தபாணடி சூபிகள் ஒட்டுகமபாத்த 

மனித குலத்தின பமம்பபாட்டிறகபாகப் பணிகசய்தனைர் 

தத்துே ஞபானிகைபானை இேர்கள் தஙகள் பரந்த 

மனைப்பபானளமக்கபாகப் கபயர் கபறறனைர். இளறேளனை 

அளனைத்துக்கும் பமலபானை அழகின உச்சம் எனை சூபிகள் 

கருதினைர். அவ்ேழளகக் கணடு ஆச்சரியப்ப்டல 

பேணடும், அளத நிளனைத்து மகிழ்ச்சி ககபாள்ளுதல 

பேணடும், முழுக்கேனைத்ளதயும் இளறேனபமல 

குவித்தல பேணடும் எனறனைர். அேர்கள் க்டவுளை 

மஸ்க் (பநசிக்கப்ப்ட பேணடியேர்) எனறும் தஙகளை 

ஆசிக் (பநசிப்பேர்கள்) எனறும் நம்பினைர். பினனைபாளில 

சூபியிஸம் பல பிரிவுகளைக் ககபாண்டதபாக மபாறியது. 

சிஸ்டி, சுரேபார்டி, குேபாதிரியபா, நஸ்பந்தி ஆகியனை 

முக்கியப் பிரிவுகைபாகும்.

சூபியிஸம் நகர்ப் புறஙகளிலும் 

கிரபாமப்புறஙகளிலும் பேர்ககபாண்டது. சமூக, 

அரசியல, பணபபாட்டுத் தைஙகளிலும் தபாக்கத்ளத 

ஏறபடுத்தியது. சூபியிஸம் அளனைத்து விதமபானை 

மதச்சம்பிரதபாயம், பழளமேபாதம் கேளிபே்டம் 

ஆகியேறளற எதிர்த்தது. ஆனமீகப் பபரினப 

நிளலளய மட்டும் இலக்கபாகக் ககபாண்ட புதிய உலக 

ஒழுஙளக உருேபாக்க ஆளச ககபாண்டது. அரசியல 

அதிகபாரத்திறகபாக பமபாதிக்ககபாள்ேபத இயலபபாக 

இருந்த ஒரு சூழலில, பபபார்கைபாலும் பபபாட்டிகைபால 

சூழல பபாழ்பட்டுக்கி்டந்த நிளலயில சூபிகள் 

அளமதிளயயும் மகிழ்ச்சிளயயும் நிளலநபாட்்டப் 

பணியபாறறினைர். சூபிகளின மகத்தபானை பஙகளிப்பு 

இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இள்டபயயபானை 

கேறுப்பின கூரிய முளனைகளை மழுஙகடித்து 

அேர்களிள்டபய சபகபாதரத்துேத்ளதயும் 

ஐக்கியத்ளதயும் ஏறபடுத்தியதபாகும்.

 13.4   பகதி இயககததின் 
சி்றபபியல்புகள்

1.   பக்தி இயக்கச் சீர்த்திருத்தேபாதிகள் ஒரு க்டவுள் 

ககபாள்ளகளயப் பபபாதித்தனைர்.

2.  பிறப்பு இறப்பு எனும் சுழறசியிலிருந்து விடுப்ட 

முடியும் எனை நம்பினைர். இளறேனி்டம் ஆழமபானை 

பறறும் நம்பிக்ளகயும் ககபாள்ேதன மூலம் முக்தி 

அள்டய முடியும் எனும் கருத்ளத முனளேத்தனைர்.

3.  இளறேனுள்டய அருளைப் கபற அர்ப்பணிப்ளப 

ேறபுறுத்தினைர்.

4.  குருேபானைேர் ேழிகபாட்டியபாகவும் ஆசிரியரபாகவும் 

இருத்தல பேணடும்.

5.  உலக சபகபாதரத்துேம் எனும் ககபாள்ளகளயப் 

பபபாதித்தனைர்.

6.  உருே ேழிபபாட்ள்ட விமர்சனைம் கசய்தனைர்.

7.  ஆழ்ந்த பக்தியு்டன பபா்டலகள் பபா்ட பேணடுகமனை 

ேலியுறுத்தினைர்.

8.  மனிதர்கள் உட்ப்ட அளனைத்து உயிரினைஙகளும் 

க்டவுளின குழந்ளதகபை எனைக் கூறினைர். பிறப்பின 

அடிப்பள்டயில மக்களைப் பிரித்துளேக்கும் 

சபாதிமுளறளயக் கண்டனைம் கசய்தனைர்.

9.  ச்டஙகுகள், சம்பிரதபாயஙகள், புனிதயபாத்திளரகள், 

பநபானபுகள் ஆகியேறளறக் கண்டனைம் கசய்தனைர்.

10.  எந்த கமபாழிளயயும் புனிதமபானை கமபாழி எனை 

அேர்கள் கருதவிலளல. மக்களின கமபாழிகளில 

பபா்டலகள் இயறறினைர்.

13.5   பகதி இயககச் 
சீர்ததிருததைோதிகள்

கபீர்
இ ள ்ட க் க பா ல 

இந்தியபாவின மிக 

முக்கியமபானை பணபபாட்டு 

ஆளுளமயபாகக் கபீர் 

கருதப்படுகிறபார். புனிதஙகள் 

எனைக் கருதப்பட்்டேறளற 

ப க ள் வி க் கு றி ய பா க் கு ம் 

அ ே ரு ள ்ட ய 

பபா்டலகள் ச்டஙகுகள், 

ச ம் பி ர த பா ய ங க ள ை க் 

பகலிக்குரியதபாக்கி, க்டவுள் எஙகும் 

நிளறந்திருக்கிறபார் எனற கருத்ளத முனளேத்தனை. 

இேருள்டய கருத்துகைபால கேரப்பட்்ட 

மக்கள் இேளரப் பினபறறினைர். அேருள்டய 

கபீர்
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குரு �ோனக (1469-1539)
குரு நபானைக் மிகப்கபரும் 

அளமப்பின கசலேபாக்குமிக்க 

துறவியபாேபார். அேரபால 

நிறுேப்பட்்ட சீக்கிய மதம் 

அேருள்டய, ஐயப்பபாட்டிறகு 

அப்பபாறபட்்ட பணபபாட்டு 

ஒறறுளமச் சிந்தளனைளயப் 

பளறசபாறறுகிறது. ஒரு க்டவுள் 

பகபாட்பபாட்ள்டக் ககபாண்ட சீக்கிய மதம் க்டவுள் 

ஒருேபர எனற கருத்ளதயும், ஒழுக்க கநறிகளைத் 

தேறபாமல பினபறற பேணடுகமனபளதயும் 

ேலியுறுத்திக் கூறியது. இரணடு நூறறபாணடுகளில, 

பத்து சீக்கிய குருக்களின தளலளமயில 

சீக்கிய மதம் பஞசபாப் முழுேதும் விரிேள்டந்து 

கபருேபாரியபானை மக்களை ஈர்த்தது. சீக்கிய மதப் 

பபபாதளனைகள் ேலிளம ேபாய்ந்த சமூக உணர்ளே 

ஏறபடுத்தினை. அக்கபாலத்தில நிலவிய அரசியல சூழல 

முகலபாயப் பபரரசு்டன பளகளமளய உருேபாக்கி 

அ்டக்குமுளறக்கு ேழி ேகுத்து இறுதியில 

குருக்களின உயிர்த்தியபாகத்தில முடிந்தது. 

குரு பகபாவிந்த சிங சீக்கிய மதத்தின கள்டசி 

குரு ஆேபார். அேருக்குப் பினனைர் கிரந்த சபாகிப்  

(புனித நூல) குருேபாகக் கருதப்பட்்டது. குரு 

நபானைக்கின பபபாதளனைகள் ஆதிகிரந்தம் ஆகும். 

ஏளனைய சீக்கிய குருக்களின பபபாதளனைகளும், 

இரபாமபானைந்தர், ளசதனயர், நபாமபதேர், கபீர், பேக் 

பரித் பபபானற பக்தி இயக்க கவிஞர்களின சூபி 

துறவிகளின பபபாதளனைகளும் ஆதி கிரந்தத்பதபாடு 

பசர்த்து குரு கிரந்த சபாகிப் எனைப்படுகிறது

வசதன்யர் (1485-1533)
ேஙகபாைத்ளதச் பசர்ந்த 

ளசதனயர் பக்தி இயக்கத்தின 

ஒரு குறிப்பிட்்ட நிளலளய 

பிரதிபலித்தபார். கபீர் மறறும் 

அேளர கதபா்டர்ந்து ேந்த 

பக்தி இயக்கத் துறவிகளின 

பபபாதளனைகளிலிருந்து அேர் 

பேறுபட்்டபார். அளனைத்து 

பேறுபபாடுகளையும் க்டந்து 

நிறகும் இளறேளனை 

புரிந்துககபாள்ை மக்களை ஒருஙகிளணத்த 

கபீளரப் பபபாலலலபாமல ளசதனயர் ஏளனைய 

க்டவுள்களைக் கபாட்டிலும் கிருஷ்ணர் 

உயர்ேபானைேர் எனைக்ககபாண்டபார். பேறு ேளகயில 

கசபாலேகதனறபால ளசதனயருள்டய இயக்கம் 

ஒருளமப்பபாட்டிறகபானை இயக்கமலல, மபாறபாக இது 

ஒரு மீட்க்டடுப்பு இயக்கமபாகும். விஷ்ணுவின பல 

ேடிேஙகளில பரேசத்ளதத் தரும் கிருஷ்ணரின 

ேழிபபாட்டுக்குத் திரும்புேதபாகும்.

குரு�ோனக

வசதன்யர்

ேபாழ்க்ளகளயப் பறறி மிகக் குளறேபானை கசய்திகபை 

கிள்டத்துள்ைனை. கநசேபாைர் குடும்பத்ளதச் பசர்ந்த 

இேர் இரபாமபானைந்தரின சீ்டரபாக, அேரி்டமிருந்து 

பேதபாந்தத் தத்துேத்ளதக் கறறுக் ககபாண்டபார் 

எனறு கசபாலலப்படுகிறது. பிரபலமபானை,  

தஸ்கிரபா-இ-ஆலியபா-இ-ஹிந்த் (இஸ்லபாமிய 

துறவிகளின ேபாழ்க்ளக) எனும் நூல அேளர 

சூபி துறவியபானை பேக் தகி எனபேரின சீ்டரபாகச் 

சித்தரிக்கிறது. முறபபபாக்கபானை மதச் சிந்தளனைகளைக் 

ககபாண்ட கபீர் இந்து மறறும் இஸ்லபாமிய 

மதஙகளிலுள்ை பிரிவிளனை ேபாதஙகளையும், குறுகிய 

மனைப்பபானளமகளையும் எதிர்த்தபார். இந்து சமூகத்தின 

கீழ்த்தட்டுகளைச் சபார்ந்த மக்கள் அேருள்டய 

கருத்துக்கைபால கேரப்பட்்டனைர். உருே ேழிபபாடு, பல 

க்டவுள் ேழிபபாடு, சபாதிமுளற ஆகியனை ளகவி்டப்ப்ட 

பேணடுகமனை உறுதிப்டக் கூறினைபார். அபத சமயத்தில 

இஸ்லபாமிலிருந்த சம்பிரதபாயஙகளையும் கடுளமயபாக 

விமர்சித்தபார். க்டவுளின பமல உணளமயபானை 

பறறுதளலக் ககபாணடிருந்த அேர் இந்துக்களையும் 

முஸ்லீம்களையும் பிரிக்கும் தள்டகளை உள்டக்க 

முயனறபார். க்டவுளை அள்டய அேர் கண்டள்டந்த 

பபாளத கீழ்நிளலயில உள்பைபார்க்கும் பமலநிளலயில 

உள்பைபார்க்கும் ஏறபுள்டயதபாயிருந்தது. அேருள்டய 

பபா்டலகள் இனறுேளர இந்தியபாவின பலபகுதிகளில 

பபா்டப்பட்டுேருகினறனை.

ரவிதோஸ்
ரவிதபாஸ் 15, 16ஆம் 

நூறறபாணடின பக்தி 

இயக்கத்ளதச் பசர்ந்த 

கவிஞரும் துறவியுமபாேபார். 

பஞசபாப், ரபாஜஸ்தபான, 

மகபாரபாஷ்டிரம், மத்திய 

பிரபதசம் ஆகிய பகுதிகளைச் 

பசர்ந்த மக்கைபால குருேபாக 

ேணஙகப்படுபேர். அேர் 

இயறறிய பக்திப் பபா்டலகள் பக்தி இயக்கத்தின 

பமல ஆழ்ந்த தபாக்கத்ளத ஏறபடுத்தினை. ரவிதபாஸின 

ேபாழ்க்ளக விேரஙகளைப் பறறி உறுதியபானை 

கசய்திகள் இலளல. கிள்டத்துள்ை கசய்திகளிலும் 

முரணபபாடுகளுள்ைனை. கபரும்பபானளமயபானை 

ேரலபாறறறிஞர்கள் அேளர பதபால பதனிடுபேபார் 

குடும்பத்ளதச் பசர்ந்தேகரனைக் கூறியுள்ைனைர். இேர் 

பக்தி இயக்கத் துறவியும் புலேருமபானை இரபாமபானைந்தரின 

சீ்டர்களின ஒருேரபாேபார். சீக்கியரின மதப் பபா்டலகளில 

ரவிதபாசரின பபா்டலகள் இ்டம் கபறறுள்ைனை. சபாதி 

அடிப்பள்டயிலபானை சமூகப் பிரிவுகள் ஆண, கபண 

சமத்துேமினளம ஆகியேறறுக்கு எதிரபாகப் பபசினைபார். 

ஆனமீக விடுதளலளயப் கபறும் முயறசியில 

ஒறறுளமளய ஊக்குவித்தபார்.

ரவிதோஸ்
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2 1 2 பணபபாட்டு ஒருமைபபபாடு : இந்தியபாவில் பக்தி இயக்்கம்

இந்தியபாவின புனிதத் தலஙகளுக்குச் கசனறு 

ேந்த அேர் ளேணேத்ளத பபபாதித்தபார். இரபாமர் 

சீளத ஆகிபயபாரி்டம் பக்தி ளேத்தல எனறு தபாபனை 

உருேபாக்கிய புதிய பகபாட்பபாட்டின அடிப்பள்டயில 

ளேணேத்தில முறபபபாக்கபானை மபாறறஙகளை 

அறிமுகப்படுத்தினைபார். க்டவுளின முன அளனைேரும் 

சமம் எனற ககபாள்ளகளயப் பபபாதித்தபார். 

சபாதிமுளறளய நிரபாகரித்த அேர் குறிப்பபாக இந்து 

மதத்தின பபாதுகபாேலர்கள் எனைக் கூறிக்ககபாள்ளும் 

பிரபாமணர்களின பமலபாதிக்கத்ளத எதிர்த்தபார். 

சமூகத்தின அடித்தைத்ளதச் பசர்ந்த மக்கள் 

இேளரப் பினபறறினைர். ரவிதபாஸ், கபீர் மறறும் 

இரணடு கபணகள் அேருள்டய பனனிரணடு 

சீ்டர்கள் பட்டியலில இ்டம் கபறறிருந்தனைர் எனபது 

மரபு. பிரபாந்திய கமபாழியபானை இந்தியில தனைது 

ககபாள்ளககளை பபபாதித்தேர்களில முதலபாமேர் 

இரபாமபானைந்தபர. இதன கபாரணமபாகபே அளனைத்துத் 

தரப்பு மக்கைபாலும் அறியப்பட்்டேரபானைபார். இேருள்டய 

சீ்டர்கள் மிதேபாதிகள், முறபபபாக்கர்கள் எனை இரு 

பிரிேபாகப் பிரிந்தனைர்.

மீரோபோய் (1498-1546)
மீரபாபபாய் ரபாஜஸ்தபானில, 

பமர்தபா மபாேட்்டத்தில குத் 

எனும் ஊரில பிறந்தபார். 

பஜபாத்பூர் அரளச நிறுவிய 

ரபாணபா பஜபாதபாஜியின 

ககபாள்ளுப் பபத்தி ஆேபார்.  

இேர் பமேபாரின அரசனைபானை 

ரபாணபா சஙகபாவின 

மகன பபபாஜரபாஜன 

எனபபாளர மணந்தபார். 

கிருஷ்ணரின தீவிர பக்ளதயபாக மபாறிய அேர் 

அரணமளனைளயவிட்டு கேளிபயறி, அனபப 

க்டவுளை அள்டயும் ேழிகயனை பபபாதளனை கசய்யவும் 

பஜளனைப் பபா்டலகளைப் பபா்டவும் கதபா்டஙகினைபார். 

க்டவுளை கிருஷ்ணர் எனும் கபயரில ேணஙக 

பேணடுகமனறும், பிறப்பு, கசலேம், ேயது, பபாலினைம் 

ஆகியேறறின அடிப்பள்டயில கிருஷ்ணருள்டய 

அருள் யபாருக்கும் மறுக்கப்ப்டக் கூ்டபாது எனைப் 

பபபாதித்தபார். அேருள்டய பக்திப் பபா்டலகளும் 

இளசப்பபா்டலகளும் ேைமபானை பணபபாட்டு  மரபபாகும். 

அேருள்டய பபபாதளனைகள் கதய்வீகபக்தி எனனும் 

கசய்திளய ஒவ்கேபாரு வீட்டிறகும் ககபாணடு கசனறது.

சூர்தோஸ்
அக்பரின அளேயில இ்டம் கபறறிருந்த 

சூர்தபாஸ் ஆக்ரபாவின பபார்ளேத் திறனைறற பபா்டகன 

எனைப் பலரபாலும் அறியப்பட்்டேர். சூர்தபாஸ் திலலி 

சுலதபானியர் கபாலத்து, ளேணேப் பபபாதகரபானை 

ேலலபபாச்சபாரியபாரின சீ்டர் எனை நம்பப்படுகிறது. 

ேலலபபாச்சபாரியபார் புஷ்தி மபார்க்கத்ளத (அருள் பபாளத) 

மீரோபோய்

ேஙகபாை ளேணேர்கள் இந்துமதத்ளதச் 

சீர்திருத்த முயலவிலளல. மபாறபாக 

விஷ்ணுவினபமல பக்தி ககபாள்ை ேறபுறுத்தினைர். 

இருந்தபபபாதிலும் பல சமூகஙகளிலிருந்து 

ளசதனயருக்குச் சீ்டர்கள் உருேபாயினைர். 

ளசதனயர் இளற ேழிபபாட்டில குழுேபாகக் கூடிப் 

பபாட்டிளசத்து அத்து்டன பரேசத்ளத ஏறபடுத்தும் 

ந்டனைமபாடும் பழக்கத்ளதப் பிரபலமபாக்கினைபார். 

அேருள்டய இயக்கம் ேஙகபாைத்திலும் 

ஒரிசபாவிலும் பிரபலமபானைது.

�ோைநதைர்
மகபாரபாஷ்டிரபாவில சதபாரபா 

மபாேட்்டத்தில நரஸ் ேபாமணி 

எனும் கிரபாமத்தில ளதயல 

களலஞரின மகனைபாகப் பிறந்த 

நபாமபதேர், ஜனைபதேர் எனும் 

துறவியினைபால ஈர்க்கப்பட்டு பக்தி 

இயக்கத்தில பஙககடுத்தபார். 

பந்தர்பூரிலுள்ை விட்்டலபா 

(விஷ்ணு அேதபாரம்)வின பமல 

தீவிர பக்தி ககபாண்ட நபாமபதேர் 

தன சீ்டர்களு்டன கபரும்பபாலபானை 

பநரத்ளத இளற ேழிபபாட்டிலும் தபாபனை இயறறிய 

பபா்டலகளைப் பபாடுேதிலும் கழித்தபார். மரபாத்திய, 

இந்தி கமபாழிகளில ”அபஙக” (மகபாரபாஷ்டிரபாளேச் 

பசர்ந்த இந்து மத குருமபார்கள் இளறேளனைப் 

புகழ்ந்து எழுதிய பபா்டலகள்) எனறளழக்கப்பட்்ட 

பபா்டலகளை எழுதினைபார். அேர் பஞசபாப் ேளர 

பயணம் பமறககபாண்டபார். பஞசபாபிலும் அேருள்டய 

பபபாதளனைகள் பிரபலமபாயினை. பினனைர் அளே 

குருகிரந்தத்தில பசர்க்கப்பட்்டனை. “முழுளமயபானை 

இதயத்பதபாடு இளறேளனை ேணஙகுஙகள், மதப் 

பணி சபார்ந்த ேபாழ்ளே ேபாழுஙகள். உறுதியபானை 

பக்தியு்டன அளனைத்ளதயும் இளறேனி்டம்  

அர்ப்பணியுஙகள்” எனபனைபே அேருள்டய 

கசய்திகளின சபாரமபாகும்.

இரோைோனந்தர் (1400-1476)
ள ச த ன ய ர் 

ம பா த பா ே பா ச் ச பா ரி ய பா ரி ன 

( ப ே த பா ந் த த் தி ல 

துளேதக் ககபாள்ளகளய 

முனனிறுத்தியேர்) தத்துேப் 

பள்ளிளயச் பசர்ந்தேர். 

இரபாமபானைந்தர் இரபாமபானுஜரின 

ககபாள்ளககளை ஏறறுக் 

ககபாண்டேர். பிரயபாளகயில 

(அலகபாபபாத்)  பிறந்த 

இரபாமபானைந்தர் கபாசியில இந்து மதத் தத்துேத்தில 

உயர்கலவிளயக் கறறு இரபாமபானுஜரின 

பள்ளியில பபபாதகரபாகப் பணியிலமர்ந்தபார். ே்ட 

�ோைநதைர்

இரோைோனந்தர்
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13.6   பகதி இயககததின் தோககஙகள்
முக்தி எனபது ேர்ணபாஸ்ரமக் 

ககபாள்ளகயினபடி முதல மூனறு படி நிளலகளைச் 

பசர்ந்த மக்களுக்கு மட்டுபம உரியது எனற 

நம்பிக்ளகளய மபாறறி அது அளனைேருக்கும் 

உரியது எனற கருத்ளத முனளேத்தது. 

பக்தி இயக்கம் கபணகளுக்கும் சமூகத்தின 

அடித்தட்டிலிருந்த மக்களுக்கும் பசர்த்து ஆனம 

விடுதளலக்கபானை ேழிளயக் கபாட்டியது. பிரபாந்திய 

கமபாழிகளில எழுதப்பட்்ட பக்தி இலக்கியஙகள் 

எணணிக்ளகயில கபருகினை. பக்தி இயக்கத்ளதச் 

பசர்ந்த துறவிகள் தத்துே ஞபானைத் துளறயில சிறந்து 

விைஙகி துளேதம், அத்ளேதம் ஆகிய தத்துேக் 

பகபாட்பபாடுகளை ேழஙகினைர். இக்கபாலத்தில 

பிரபாந்திய அைவில நள்டமுளறயிலிருந்த 

பணபபாட்டுப் பழக்கஙகைபானை, அளனைேரும் ஒனறு 

பசர்ந்து பபாடுேது பணடிளககள், விழபாக்கள் 

ந்டத்துேது, புனிதப் பயணஙகள் கசலேது, ளசே, 

ளேணேச் ச்டஙகுகளை கசய்ேது ஆகியனை 

இனறுேளர நள்டமுளறயில உள்ைனை.

    போ்டச் சுருககம்

�	ளேதீக பேத குருமபார்களின, பூசபாரிகளின 

அதிகபாரத்ளத கபௌத்தமும் சமணமும் 

எவ்ேபாறு எதிர்த்தனை எனபதும், எவ்ேபாறு 

மதம் சபாதி, பபாலினைப் பபாகுபபாடுகளை 

மீ றி  அ ள னை ே ரு க் கு ம பா னை த பா க 

மபாறறப்பட்்டகதனபதும் விேரிக்கப்பட்டுள்ைது.

�	அரச ஆதரபேபாடு சமணர்கள் ஒடுக்கப்பட்்டது 

விைக்கப்பட்டுள்ைது.

�	கபௌத்த சமண மதஙகபைபாடு பமபாதுகிறபபபாபத 

பேதமதத்துக்குள் ஏறபட்்ட மபாறறஙகளும் 

எடுத்துளரக்கப்பட்டுள்ைனை.

�	பக்தி இயக்கம் ே்ட இந்தியபாவில பரவியதும் 

அதன முக்கியக் கூறுகளும் பகுத்தபாய்வு 

கசய்யப்பட்டுள்ைனை.

�	சூபியிஸம் இஸ்லபாமின மீது ஏறபடுத்திய 

தபாக்கம், ஒரு க்டவுள் தத்துேத்ளதக் 

ககபாண்ட மதஙகள்- குறிப்பபாக சீக்கிய மதம் 

உருேபானைதில அது கசலுத்திய கசலேபாக்கு-

ஆகியனை பகுத்தபாய்வு கசய்யப்பட்டுள்ைனை.

�	ே்டஇந்தியபாவில பக்தி இயக்கத்ளத 

முனகனைடுத்தேர்கள், அேர்கள் பமறககபாண்ட 

பணிகளின தபாக்கம் ஆகியளே சுட்டிக் 

கபாட்்டப்பட்டுள்ைனை.

நிறுவியேரபாேபார். சூர்தபாஸ் 

அனகபனும் மதத்ளதயும் 

தனிப்பட்்ட க்டவுளி்டம் 

ப க் தி ப ய பா டி ரு ப் ப ள த யு ம் 

பபபாதித்தபார். க்டவுள் 

கிருஷ்ணளரக் குறித்து 

இ ந் தி  க ம பா ழி யி ல 

உ ண ர் வு பூ ர் ே ம பா னை 

பபா்டலகளை இயறறினைபார். சூர்தபாஸின 

கவிளதகளில கிருஷ்ணருள்டய ‘பபாலலீலபா’ 

முக்கியக் கருப்கபபாருைபாக விைஙகியது. அேருக்குக் 

கிருஷ்ணர் கதய்வீகமபானைேர். அேளரப் கபபாருத்த 

அைவில கபாதல எனபது உணர்வுபூர்ேமபானை 

கருப்கபபாருைபாகும். பிருந்தபாேனைத்தில கிருஷ்ணர் 

மீது பகபாபியர் ககபாண்ட கட்டுப்படுத்த இயலபாத 

கபாதளல அது பிரதிநிதித்துேப்படுத்துகிறது எனறபார். 

பகபாபியர் கேளிப்படுத்திய கபாதலின தீவிரம் எனபது 

ஒரு கதய்வீக ஆனமபாவின பமல மனித ஆனமபா  

ககபாணடிருக்கும் இயறளகயபானை கேர்ச்சியின 

கேளிப்பபாக்டனறபார். சூர்சபாகர், சூர்சரேளி, 

சபாஹித்ய லஹரி ஆகியனை அேருள்டய முக்கியப் 

பள்டப்புகைபாகும். அேருள்டய மபாகபரும் 

பள்டப்பபானை சூர்சபாகர் அலலது சூர்சமுத்திரம் 

கிருஷ்ணர் பிறந்ததிலிருந்து மதுரபாவுக்கு புறப்படும் 

ேளரயிலபானை களதகளைக் ககபாணடுள்ைது.

துககோரோம்
துக்கபாரபாம் 1608ஆம் 

ஆணடு மஹபாரபாஷ்டிரபாவில 

பூனைபாவுக்கு அருபக ஒரு 

கிரபாமத்தில பிறந்தபார். 

சத்ரபதி சிேபாஜி, ஏக்நபாத், 

ரபாம்தபாஸ் பபபானபறபாரின 

ச ம க பா ல த் த ே ர் . 

கதபா்டக்கத்தில ஒரு 

ேணிகரபாக இருந்த இேர் பினனைர் தனைக்குப் 

பிரியமபானை க்டவுைபானை பந்தர்பூர் விட்்டலபாவின 

புகளழப்பபாடும் பபா்டலகளைப் பபாடுேதில பநரத்ளத 

கசலவிட்்டபார்.

துக்கபாரபாம் க்டவுள் ேடிேமறறேர் எனை 

நம்பினைபார். அேளரப் கபபாருத்த அைவில உலக 

ந்டேடிக்ளககளில ஆனமீக இனபத்ளதத் துய்க்க 

முடியபாது எனைக் கூறினைபார். பேத பேள்விகள், 

ச்டஙகுகள், புனிதப் பயணஙகள், உருே ேழிபபாடு 

ஆகியேறளற நிரபாகரித்தபார். க்டவுள் பறறு, மனனிக்கும் 

மனைப்பபாஙகு, மனை அளமதி ஆகியேறளறப் பபபாதித்தபார். 

சமத்துேம் சபகபாதரத்துேம் ஆகிய கசய்திகளைப் 

பரப்பினைபார். இந்து முஸ்லீம் ஒறறுளமளய ஏறபடுத்த 

முயனறபார்.  அேர் தனனுள்டய ’அபஙக’ பபா்டலகளை 

மரபாத்தி கமபாழியில எழுதினைபார்.

துககோரோம்

சூர்தோஸ்
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10.  மரபாத்திய மனனைர் சிேபாஜியின சமகபாலத்தேர் 

 ஆேபார்

(அ) இரபாமபானைந்தர் (ஆ) மீரபாபபாய்

(இ) சூர்தபாஸ் (ஈ) துக்கபாரபாம்

11 சரியபானை கூறறிளனைத் பதர்ந்கதடு

(அ)  தனைது கதபா்டக்கக்கபால ேபாழ்வில ளசேரபாக 

இருந்த அப்பர்  தனைது தமக்ளகயபால ளசே 

மதத்திலிருந்து சமண மதத்திறகு மபாறினைபார்.

(ஆ)  சூூஃபி இயக்கத்தேர் க்டவுளை அழகின 

உச்சமபாகக் கருதினைர்

(இ)  இரபாம பக்திளய முனனிளலப்படுத்தி 

ேஙகபாை ளேணேர்கள் இந்து மதத்ளதச் 

சீர்திருத்த முயனறனைர்.

(ஈ)  கபௌத்த மத நூலகளில ரவிதபாஸின 

பக்திப்பபா்டலகள் இளணக்கப்பட்டுள்ைனை

12.  கூறறு: மத சீர்திருத்தேபாதிகள் ஒரு க்டவுள் 

ககபாள்ளகளயப் பபபாதித்தனைர்.

   கோரணம்: அேர்கள் சிளல ேழிபபாட்ள்ட 

விமர்சித்தனைர்.

(அ)  கூறறு சரி; கபாரணம் கூறறின சரியபானை 

விைக்கம் அலல.

(ஆ) கூறறு தேறு; கபாரணம் தேறு.

(இ)  கூறறு சரி; கபாரணம் கூறறின சரியபானை 

விைக்கம் ஆகும்.

(ஈ) கூறறு தேறு; கபாரணம் சரி.

13. கபபாருத்துக

(i) கபீர் - 1. சபாகித்திய லபாகிரி

(ii) சூர்தபாஸ் - 2. பேக் தபாதி

(iii) சூபியிஸம் - 3. சம்பந்தர்

(iv) கூன பபாணடியன - 4. கநசேபாைர்

(அ) 2, 3, 4, 1 (ஆ) 4, 1, 2, 3

(இ) 2, 4, 3, 1 (ஈ) 3, 4, 2, 1

II. குறுகிய விவ்ட தருக
1.  பக்தி இயக்கத்திறகு இரபாமபானுஜர் ஆறறிய 

பசளேகள் யபாளே?

2.  பக்தி இயக்கத்தில ரவிதபாஸின பஙகிளனைப் பறறி 

நீவிர் அறிேனை யபாளே?

3.  இரபாமபானைந்தரின பபபாதளனைகள் யபாளே?

4.  பணபபாட்டுப் பபாரம்பரியத்தின சிறப்பிறகுக் 

கபாரணமபாக மீரபாபபாயின பபா்டலகளும் 

கவிளதகளும் அளமந்தனை. விைக்குக.

5.  இந்துத் துறவிகள் இஸ்லபாமின மீது ககபாணடிருந்த 

இரணடு கேவ்பேறு அணுகுமுளறகள் யபாளே?

III. சுருககைோன விவ்ட தருக
1.  மத மறுமலர்ச்சியின உளறவி்டமபாகத் 

கதனனிந்தியபா விைஙகியளத விைக்குக.

2.  சூர்தபாஸ், துக்கபாரபாம் ஆகிபயபாரின 

பபபாதளனைகளை ஆய்க.

I.   சரியோன விவ்டவயத நதர்வு 
தசய்க

1.  அத்ளேதம் எனனும் 

தத்துேத்ளத இந்து மதத்திறகு ேழஙகியேர் 

(அ) ஆதிசஙகரர் (ஆ) இரபாமபானுஜர்

(இ) இரபாமபானைந்தர் (ஈ) ளசதனயர்

2.  ளேதீக பேதப்பிரிவுகளுக்கும், சிரமணப் 

பிரிவுகளுக்கும் இள்டபய ஏறபட்்ட பமபாதலகளைப் 

பறறிக் குறிப்பிடுேது 

(அ) இரபாமபாயணம்

(ஆ) பபாகேத புரபாணம்

(இ)  திருத்கதபாண்டர்களின புகழ் பபாடும் 

கதபாகுப்புகள்

(ஈ) பபால லீலபா

3.  கூன பபாணடியன எனறு அளழக்கப்பட்்டேர் 

(அ)  முதலபாம் மபகந்திரேர்மன

(ஆ) மபாறேர்மன அரிபகசரி

(இ) நரசிம்மேர்மன

(ஈ) சுந்தரபபாணடியன

4.  சமண மதத்திலிருந்தபபபாது அப்பர் இவ்ேபாறு 

அறியப்பட்்டபார் 

(அ) அரிபசனைபா (ஆ) தீர்த்தஙகரர்

(இ) சிேஞபானை சித்தியபார் (ஈ) தர்மபசனைர்

5.  பக்கீர் எனைக் குறிப்பி்டப்படுபேர் .

(அ) இஸ்லபாமிய ஞபானி (ஆ) கபௌத்தத் துறவி

(இ) இந்துத் துறவி (ஈ) சீக்கிய குரு

6.  மபாதபாேபாச்சபாரியபார்  தத்துேப் 

பள்ளிளயச் சபார்ந்தேர்.

(அ) துளேதம் (ஆ) அத்ளேதம்

(இ) விசிஷ்்டபாத்ளேதம் (ஈ) புஷ்டி மபார்க்கம்

7.  இரபாமபானைந்தரின சீ்டர்  

(அ) ளசதனயர் (ஆ) மீரபாபபாய்

(இ) குருநபானைக் (ஈ) கபீர்

8.  முதனமுதலபாக இந்திகமபாழியில தனைது மதத் 

தத்துேப் பிரச்சபாரத்ளத பமறககபாண்டேர் 

(அ) ரவிதபாஸ் (ஆ) இரபாமபானைந்தர்

(இ) கபீர் (ஈ) நபாமபதேர்

9.  அக்பரின அரசளேயில “ஆக்ரபாவின பபார்ளேத் 

திறனைறற பபா்டகர்” எனறு அறியப்பட்்டேர் 

(அ) சூர்தபாஸ் (ஆ) துக்கபாரபாம்

(இ) இரபாமபானைந்தர் (ஈ) மீரபாபபாய்

 பயிற்சி
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2.  தமிழ்நபாட்டில பக்தி இயக்கத் துறவிகள் பிறந்த 

இ்டஙகளைப் பபார்ளேயிட்டு அேர்கள் பசளே 

கசய்த  பகபாவிலகளின தலபுரபாணஙகள் பறறிய 

தகேலகளை பசகரிக்கவும். 

  மூலநூல்கள்
1.  S. Krishnasawamy Aiyankar, Some Contributions 

of South India to Indian Culture, University of 
Calcutta, 1923.

2.  R.Chambakalakshmi, Religion, Tradition and 
Ideology, Oxford University Press, 2011.

3.  Noboru Karashima, A Concise History of South 
India, Oxford University Press, 2014.

4.  S.A.A. Rizvi, Wonder that was India II, Picador 
India, 2005.

3. கபீரின பபபாதளனைகளை விேரி.

4.  கபீரி்டமிருந்து ளசதனயர் எவ்ேபாறு 

பேறுபடுகிறபார்?

5.  பக்தி இயக்கத்தின விளைவுகளைச் 

சுட்டிக்கபாட்டுக.

IV. விரிைோன விவ்ட தருக
1. சூபியிஸத்தின தபாக்கம் பறறி விேரி.

2.  பக்தி இயக்கத்தின சிறப்பியலபுகளை 

ேரிளசப்படுத்துக.

தசயல்போடுகள்
1.  கபீரின ேபாழ்க்ளக ேரலபாறு பறறிய குறிப்புகள் 

தயபார் கசய்க.

2.  இளச மறறும் களலகளின மீது பக்தி இயக்கம் 

ஏறபடுத்திய தபாக்கத்திளனைக் கபாட்டுக.

ஒபபவ்டபபுகள்
1.  பக்தி இயக்கத் துறவிகளின ப்டஙகளைச் 

பசகரித்து ப்டத்கதபாகுப்பிளனைத் தயபார் கசய்க.

கவலச்தசோறகள்

கலபாச்சபாரப் பரிமபாறறம் Syncretism Amalgamation of di�erent religious and 
cultures

திருத்கதபாண்டர்களின ேபாழ்க்ளகளயப் 

புகழ்ந்து   எடுத்துக்கபாட்்டபாகக் கூறுதல 

Hagiographical Excessive �attering account about the lives of 
saints

உள்ளுணர்வு Intuitive Feeling to be true even without conscious 
reasoning

கவிஞன Bard Poet

புனிதமபாக்கு Sublimate Purify

எஙகும் நிளறந்ததபாக Pervasiveness Presence felt throughout a place or thing

களிப்பூட்டும் Ecstatic Joyful, blissful

வினைபா விள்டகள் மூலம் சமய – சமூக சீர்திருத்த 

இயக்கஙகளைத் கதரிந்து ககபாள்பேபாமபா!

படிகள்:
• கீழ்க்கபாணும் உரலி / விளரவுக் குறியீட்ள்டப் பயனபடுத்தி இச்கசயலபபாட்டிறகபானை இளணயப் பக்கத்திறகுச் கசலக.

•  Social Reforms and Religious Movements எனனும் பக்கத்தில வினைபாக்கள் ககபாள்குறி ேளகயில 

ககபாடுக்கப்பட்டிருக்கும். அேறறிறகபானை விள்டகளைத் பதர்வு கசய்க. 

• விள்டகள் சரிகயனில ேலப்புறம் பச்ளச நிற ளகக் குறியீடு பதபானறும். 

• விள்ட தேகறனில Show answer எனபளதத் பதர்வு கசய்து விள்டளய அறிந்து ககபாள்க.

உரலி:
இளணயம்  :  https://civilserviceaspirants.in/gk/History/Social-reforms-and-religious-movements-1.html
      http://www.gyanjosh.com/test/modern-india/socio-religious-movements/0
*ப்டஙகள் அள்டயபாைத்திறகு மட்டும்.

இளணயச் கசயலபபாடு 

பணபபாட்டு ஒருளமப்பபாடு : இந்தியபாவில பக்தி இயக்கம்
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      அறிமுகம்
இந்தியாவின் மீது மேற்கு, வடமேற்குத் 

திசைகளிலிருந்து ேகா அலெக்ாணடர் 

காெம் ல�ாடங்கி நூற்்ாணடுகளின் ஊடாகப் 

பெமுச் பசடலயடுப்புகள் நசடலபற்றுள்்ளன. 

வடஇந்தியாவின் பெ பகுதிகள் இந்ம�ா-

கிமேககர்கள், ைாகர், குஷாணர், ஆப்கானியர் 

மபான்் அந்நியர்க்ளால் ஆ்ளப்பட்டுள்்ளன. 

ேங்மகாலிய லைங்கிஸகான், துருககிய ச�மூர் 

ஆகிமயாரின் வழித்ம�ான்்ல்க்ளான முகொயர் 

இந்தியாவில் ஒரு மபேேசை நிறுவினர். அப்மபேேசு 

மூன்று நூற்்ாணடுகளுககு மேொக ஆட்சி லைய�து. 

ஆனால் அவர்கச்ள நாம் அந்நிய ம�ைங்கச்ளச் 

ைார்ந்� ஆட்சியா்ளர்க்ளாகக கரு�வில்செ; ோ்ாக 

நம் நாட்சடச் மைர்ந்� அேை வம்ைாவளியினோகமவ  

கருதுகிம்ாம்.

முகொயப் மபேேசை நிறுவியவர் பாபர்.  

இப்மபேேசு 1526இல் பானிப்பட் மபாரில் இப்ோகிம் 

மொடிசய பாபர் ம�ாற்கடித்�பின் நிறுவப்பட்டது. 

இவவாறு இந்தியாவில், ஒரு புதிய ைகாப்�ம், ஒரு 

புதிய மபேேசு ல�ாடங்கி 1526 மு�ல் 1857 வசே 

நீடித்�து. முகொய வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்� ஆறு 

முககிய அேைர்க்ளான பாபர், ஹுோயூன், அகபர், 

ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான், ஔேங்கசீப் ஆகிமயார் 

இந்திய வேொற்றில் �ங்கள் �டங்கச்ளப் 

பதித்�னர். 1707இல் ஔேங்கசீப்பின் ேச்சவத் 

ல�ாடர்ந்து மபேேசு வீழ்ச்சியசடந்�து. என்்ாலும் 

1707 மு�ல் 1857 வசே முகொயர் அேசு 

லபயே்ளவுககு ஓர் அேைாக இயங்கி வந்�து. ஒன்்சே 

நூற்்ாணடுககுப் பின்னர் 1857ஆம் ஆணடு 

லபரும்கி்ளர்ச்சிககுப் பின் அேசியல் அதிகாேம் 

ஆங்கிமெய அேசியாரின் சகவைோனமபாது  ஆட்சி 

ஆங்கிமெயரின் சககளுககுச் லைன்்து. முகொயப் 

மபேேசு அ�னுசடய அதிகாேத்தின் உச்ைத்தில் 

ஆப்கானிஸ�ானிலிருந்து வங்கா்ளம் வசேயிலும், 

காஷ்மீர் மு�ல் ல�ற்மக �மிழகம் வசேயிலும் 

பேந்து விரிந்திருந்�து. இந்தியா முழுவதிலும் 

சேயப்படுத்�ப்பட்ட சீோன நிர்வாக அசேப்சப 

முகொயர் உருவாககினர். முகொயர்கள், குறிப்பாக 

கற்றல் ந�ோககஙகள்
கீழகண்டவை பறறி அறிதல்
�	மு�ல் பானிப்பட் மபாருககுப் பி்கு இந்தியாவில் முகொயர் ஆட்சி நிறுவப்பட்டது. 

�	ஹுோயூனின் தி்சேயின்சேயால் �னது ஆட்சிசய நிசெநிறுத்� 

முடியா�மபாது லஷர்ஷாவின் சூர் வம்ை ஆட்சி ஏற்பட்டச� அறி�ல்

�	லஷர்ஷாவின் நிர்வாகச் சீர்திருத்�ங்கள்

�	அகபர் ஆட்சிக காெத்தில் முகொய அேசு வலுப்படுத்�ப்பட்டது

�	அகபரின் ே� ேற்றும் ேஜபுத்திேக லகாள்சக

�	ஜஹாங்கீர் ஆட்சியின் முககியத்துவம்

�	கசெ ேற்றும் கட்டடக கசெககு ஷாஜகானின் பங்களிப்பு

�	ஔேங்கசீப்பின் இோணுவ லவற்றிகள், அவேது அழிவுகேோன ேஜபுத்திே,  �ககாணக லகாள்சககள் 

ேற்றும் ேோத்தியர்களுககு எதிோன மபார்கள்

�	முகொயர் ஆட்சியின்மபாது  இெககியம், ஓவியம்,  இசை, கட்டடககசெ ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட 

வ்ளர்ச்சி, பகதி இயககம், சூபியிைம், சீககியம், கிறித்துவம், இஸொம்; வர்த்�கம், ல�ாழில், அறிவியல் 

ேற்றும் ல�ாழில் நுட்பத்தில் ஏற்பட்ட வ்ளர்ச்சி

  முகலோயப் நபரரசு
14
அலகு
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அகபர், இந்துககச்ளயும் முஸலீம்கச்ளயும் ஒமே 

நாட்டினோக ஒருங்கிசணத்து, ஒரு கூட்டுத் ம�சிய 

அசடயா்ள அேசியசெ உருவாககினார். மேலும் 

இந்தியாசவச் லைழுசேப்படுத்திய ேகத்�ான 

கசெ, கட்டடககசெ, இெககிய, பாேம்பரியத்ச�யும் 

விட்டுச் லைன்்னர். 

 14. 1    ஜோகிருதீன் முகமது போபர் 
(1526-1530)

ேத்திய ஆசியாவில் 

உஸலபககுகள் (துருககிய 

இனககுழு) ;  ைபாவி 

(ஈோசன ஆட்சி லைய� அேை 

வம்ைத்தினர்; ஷியா முஸலீம் 

பிரிசவ ஆ�ரித்�வர்கள்); 

உதுோனியத் துருககியர் 

( ை ன் னி  மு ஸ லீ ம் 

பிரிசவச் மைர்ந்�வர்கள்) 

ஆகிமயாரிசடமய நசடலபற்் 

மேொதிககத்திற்கான மபாட்டி, ைாேர்கணட் 

பகுதியின் அேைோன பாபசே, �னது வாழ்கசக 

வ்ளத்துககான வாயப்புகச்ள மவறு இடங்களில் 

ம�டிச் லைல்ெக கட்டாயப்படுத்தியது. வேொற்று 

ரீதியாக ேத்திய ஆசிய நாடுகள் பட்டுப்பாச� 

வழியாக இந்தியாமவாடு லைய� வர்த்�கம் அவர் 

லைல்ெ விரும்பிய இடத்ச�ப் பற்றிய (இந்தியா) 

ம�சவயான �கவல்கச்ள அவருககு வழங்கியது. 

ஒன்ம்கால் நூற்்ாணடுககு முன்னர் ச�மூர் 

லைய��ச� மீணடும் லையய மவணடுலேனக கனவு 

கணடுலகாணடிருந்� பாபர், தில்லி சுல்�ானியம் 

அேசியல் ரீதியாகச் சிச�வுற்்ச�த் ல�ாடர்ந்து 

1526இல் தில்லிசயத் �செநகோகக லகாணடு 

முகொயப் மபேேசை நிறுவுவதில் லவற்றி லபற்்ார். 

பாபர் பதிமனாரு வயதுச் சிறுவனாகத் 

�னது �ந்ச�யிடமிருந்து ைாேர்கணசட 

(�ற்மபாது உஸலபககிஸ�ானிலுள்்ள ஒரு நகேம்) 

ேேபுரிசேச் லைாத்�ாகப் லபற்்ார். எதிரிக்ளால் 

சூழப்பட்ட நிசெயில் அரியசணசய இழந்� 

அவர் விசேவில் அச� மீட்டார். ஆனால் 

ஈோனில் வலிசேவாயந்� ைபாவிகளின் 

ஆட்சி நடந்�தினாலும், ேத்திய ஆசியாவில் 

உஸலபககுகள் இருந்�தினாலும் �னகலகன 

ஒரு மபேேசைத் ல�ன்கிழகமக இந்தியாவில்�ான் 

அசேகக முடியுலேன உணர்ந்�ார். ச�மூர் 

வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்�வர் ஆசகயால் பஞைாப் மீது 

அவருககு ஒரு கண இருந்�து. ஏலனனில் முன்பு 

பஞைாபின் ஒரு பகுதி ச�மூரின் ஆளுசேககுள் 

இருந்திருககி்து. 1519ககும் 1524ககும் இசடமய 

அவர் மபோ, சியால்மகாட் ொகூர் ஆகியவற்றின் 

போபர்

மீது பசடலயடுத்து இந்துஸ�ாசன சகப்பற்றும் 

உறுதியான எணணத்ச� லவளிககாட்டினார். 

இந்துஸ�ானின் அேசியல் சூழலும் அவருசடய 

துணிச்ைொன நடவடிகசககளுககுச் ைா�கோக 

இருந்�து. காபூல், கஜினி ஆகியவற்ச் 

சகப்பற்றிய பாபர் சிந்து நதிசயக கடந்து ஒரு 

சிறிய அேசை ஏற்படுத்தினார். இந்தியாவின் மீது 

பசடலயடுப்ப�ற்கான காெமும் கனிந்�து. மொடி 

வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்� தில்லி சுல்�ான் இப்ோகிம் மொடி 

�ன் நாட்சட விரிவுபடுத்� மேற்லகாணட முயற்சிகள் 

ஆப்கானியர், ேஜபுத்திேர் ஆகிமயாரிசடமய 

அதிருப்திசய ஏற்படுத்தியிருந்�ன. பாபர் 

இந்தியாவின் மீது பசடலயடுத்து வேமவணடும் 

என்் மவணடுமகாம்ளாடு இப்ோகிம் மொடியின் 

எதிரியான ல�ௌெத்கான் மொடியாலும், மேவாரின் 

அேைனும் ேஜபுத்திே அேசுகளின் கூட்டசேப்பின் 

�செவருோன ோணா ைங்காவாலும் அனுப்பப்பட்ட 

தூதுககுழுககச்ள பாபர் ைந்தித்�ார். பாபர் 

இந்தியாவின் மீது பசடலயடுத்து வந்�மபாது, 

மு�லில் �னககு உ�வி லையவ�ாக உறுதிகூறி 

பின்னர் பின்வாங்கிய ல�ௌெத்கான் மொடியின் 

பசடகச்ள ொகூரில் லவன்்ார். 

முதலோம் போனிப்பட் நபோர் (ஏப்ரல் 21, 1526)
இ�ன் பின்னர் பாபர் மொடியால் ஆ்ளப்பட்ட 

பஞைாப்சப மநாககித் திரும்பினார். பெ 

பசடலயடுப்புகளுககுப் பின்னர் பாபர் இப்ோகிம் 

மொடியின் லபரும்பசடசய எணணிகசகயில் 

குச்வான �னது பசடசயக லகாணடு 

பானிப்பட்டில் ம�ாற்கடித்�ார். மிகச் ைரியாகப் 

மபார்வியூகங்கள் வகுத்துப் பசடகச்ள 

நிறுத்தியசேயும், பீேங்கிப் பசடசய (Artillery) 

தி்ம்படப் பயன்படுத்தியசேயும் பாபரின் 

லவற்றிககுக காேணங்க்ளாய அசேந்�ன. 

இவலவற்றி இந்தியாவில் நிேந்�ேோகத் 

�ங்குவ�ற்கான நம்பிகசகசய பாபருககு அளித்�து. 

தில்லிசயயும் ஆகோசவயும் பாபர் சகப்பற்றினாலும் 

ஆப்கானியர்கச்ளயும் ேஜபுத்திேர்கச்ளயும் அடகக 

மவணடிய அவசியமிருந்�து. 

கோன்ைோ நபோர் (1527)
அடுத்�படியாக பாபர் மேவாரின் அேைனும் 

ோஜஸ�ான் ோ்ளவம் ஆகிய பகுதிகளில் 

லபரும் லைல்வாககுப் லபற்றுத் திகழ்ந்� 

சித்தூரின் ோணா ைங்காசவ மபார்கக்ளத்தில் 

எதிர்லகாள்்ளத் தீர்ோனித்�ார். �விர்ககமுடியா� 

அம்மோ�லுககுச் ைா�கோன க்ளோக ஆகோவுககு 

அருமகயுள்்ள கான்வா என்னுமிடத்ச�த் ம�ர்வு 

லைய�ார். �ன்னுசடய அச்ைமூட்டக கூடிய 

லபரும்பசடமயாடும் அ�ற்கு வலுச்மைர்த்� ஆப்கன் 

முஸலீம்கள், இப்ோகிம் மொடியின் ைமகா�ேர் 
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முகேது மொடி, மேவாட்டின் அேைனான ஹைன்கான் 

மேவாட்டி ஆகிமயாரின் உ�விமயாடு ஆமவைோக 

அணிவகுத்து வந்� ோணா ைங்காவின் பசடகள் 

பாபரின் பசடகச்ள எதிர்லகாணடன. மீணடும் 

ோணுவ �ந்திேத்�ாலும்,  பீேங்கிப்பசடகச்ளத் 

தி்ம்பட பயன்படுத்திய�ாலும் பாபர் ோணா 

ைங்காவின் பசடகச்ளத் ம�ாற்கடித்�ார். 

இவலவற்றிசயத் ல�ாடர்ந்து குவாலியர், ம�ால்பூர் 

ஆகிய மகாட்சடகள் சகப்பற்்ப்பட்டன. இது 

பாபரின் நிசெககு மேலும் வலுவூட்டியது. 

சநநதரிப் நபோர் (1528)
அடுத்து சி்ப்பு வாயந்� ோ்ளவப் பகுதியின் 

மீது பாபரின் மேொதிககத்ச� உறுதி லைய�து 

ைந்ம�ரியில் மேதினிோய என்பவருககு எதிோகச் 

லையயப்பட்ட மபாோகும். இவலவற்றிசயத் ல�ாடர்ந்து 

பாபர் ஆப்கானியரின் வ்ளர்ந்துவரும் கி்ளர்ச்சி 

நடவடிகசககளுககு எதிோகத் திரும்பினார். 

கோகரோ நபோர் (1529)
ஆப்கானியர்களுககு எதிோக பாபர் 

மேற்லகாணட இறுதிப்மபார் இதுவாகும். சுல்�ான் 

இப்ோகிம் மொடியின் ைமகா�ேனான முகம்ேது 

மொடியும் அவேது ேருேகனான சுல்�ான் 

நஸேத்ஷாவும் பாபருககு எதிோகச் ைதி லைய�னர். 

ஆபத்ச� உணர்ந்� பாபர் அவர்களுககு எதிோகப் 

பசடலயடுத்�ார். கங்சக நதியின் துசண நதியான 

காகோ ஆற்றின் கசேயில் இறுதியாக நசடலபற்் 

மபாரில் பாபர் ஆப்கானியசேத் ம�ாற்கடித்�ார். 

ஆனால் ஆகோவிலிருந்து திரும்பி ொகூர் லைல்லும் 

வழியில் பாபர் 1530இல் காெோனார். 

போபவரப் பறறிய மதிப்பீடு
முகொயப் மபேேசை நிறுவிய பாபர் பாேசீக 

அோபிய லோழிகளில் புெசே லபற்்வோவார். 

�னது வாழ்கசகசயப் பற்றிய பாபரின் நிசனவுக 

குறிப்புக்ளான துசுக-இ-பாபுரி (பாபர் நாோ) உெகச் 

லைவவியல் இெககியோகக கரு�ப்படுகி்து. ஒரு 

சிெ காெம் இந்தியாசவ ஆணட ஆப்கானியசேப் 

பற்றிமயா அல்ெது அவர்க்ளால் ஆ்ளப்பட்ட 

லபரும்பான்சே ேககச்ளப் பற்றிமயா வியந்து 

பாேட்டும் அ்ளவிற்கு பாபர் எச�யும் பார்ககவில்செ. 

ஆனால் இந்தியாசவப் பற்றிய அவருசடய சிெ 

கருத்துககள் சுவாேசியோக உள்்ளன. 

இந்தியா எச�ப் லபற்றிருந்�து என்பச� பாபர் 

பின்வருோறு விவரிககி்ார்: இந்துஸ�ானத்தின் 

�செயாய மேன்சே எதுலவனில் இது 

ஒரு மிகப் லபரிய நாடு. லபருே்ளவிொன 

�ங்கத்ச�யும் லவள்ளிசயயும் லகாணடுள்்ளது. 

இந்துஸ�ானத்தின் ேற்ல்ாரு வைதி யால�னில் 

இங்குள்்ள ல�ாழிொ்ளர்கள், ஒவலவாரு 

ல�ாழிலுககும் ஒவலவாரு பிரிவுககும் லபரும் 

எணணிகசகயிொன ல�ாழிொ்ளர்கள் முடிமவ 

இல்ொ� வசகயில் கடுசேயாக உசழத்�னர். 

காந்�காரில் ல�ாடங்கி வங்கா்ளத்தின் 

எல்செ வசேயிொன பாபருககுச் லைாந்�ோன 

பகுதிகள் �ற்மபாது பாதுகாப்பாய இருந்�ன.  

இருந்�மபாதிலும் ேஜபுத்திேர்களின் விரிந்து 

பேந்� பாசெவனப் பகுதிகளிலும் ோந்�ம்பூர், 

குவாலியர், ைந்ம�ரி ஆகியவற்றிலும், ேஜபுத்திேத் 

�செவர்கள் �ங்களிசடமய ைணசடகளிட்டுக 

லகாணடிருந்��ால் ஒழுங்குபடுத்�ப்பட்ட நிர்வாகம் 

என்பதில்செ. பாபர் �னது ேகன் ஹூோயூனுககு 

இடர்பாடுகள் நிச்ந்� பணிசய விட்டுச் லைன்்ார். 

 14. 2    ஹூமோயூன் (1530 – 1540; 
 1555 - 1556)

ஹூோயூன் பணபாடும் கல்வியறிவும் 

மிககவர்.  ஆனால் �னது �ந்ச�சயப் மபால் லபரும் 

வீேர் அல்ெ. பெவீனோன லபாரு்ளா�ாே முச், 

லகாள்ச்ளயடிககும் இயல்புசடய ஆப்கானியர், 

ஆகிய இேணடு சிககல்கச்ள அவர் எதிர்லகாள்்ள 

மநர்ந்�து. குஜோத் அேைோன பகதூர்ஷா அச்ைத்ச� 

ஏற்படுத்துபவோக இருந்�ார். காபூல், காந்�கார் 

பகுதிகளுககுப் லபாறுப்பு வகித்� ஹூோயூனின் 

ைமகா�ேர் கம்ோன் �ன்னுசடய அதிகாேத்ச�ப் 

பஞைாப் வசே நீட்டித்�ார். பாபர் ேேணமுறும் 

�ருவாயில் ைமகா�ேர்கச்ள அன்புடன் நடத்துமவன் 

என பாபருககுக லகாடுத்� ைத்தியவாகசக 

நிசனவில் நிறுத்திய ஹூோயூன் பஞைாப் மீ�ான 

கம்ோனின் ஆட்சியதிகாேத்ச� ஓர் உள்நாட்டுப் 

மபாசேத் �விர்ப்ப�ற்காக ஏற்றுகலகாணடார். 

பீேங்கிசயப் பயன்படுத்தும் ோணுவப் 

பசடப்பிரிவு பீேங்கி பசட (Artillery) ஆகும். 

இச� இடம் விட்டு இடம் லகாணடு 

லைல்ெொம். லபாதுவாக ஒருவருககும் மேற்பட்ட 

நபர்க்ளால் இசவ இயககப்படும். லவடிேருந்து 

மு�ன்மு�லில் சீனர்க்ளால் கணடுபிடிககப்பட்டு 

கி.பி. 13ஆம் நூற்்ாணடில் ஐமோப்பாசவ 

அசடந்�து. பதினான்காம் நூற்்ாணடின் 

இசடப்பகுதியிலிருந்து இது துப்பாககிகளிலும் 

பீேங்கிகளிலும் பயன்படுத்�ப்பட்டது. பாபருககு 

முன்பாக இந்தியாவில் மபார்களில் பீேங்கிகள் 

பயன்படுத்�ப்பட்ட�ற்கான ஆ�ாேங்கள் இல்செ.

பாபரின் இ்ப்சபப் பற்றி ஒரு கச�யுள்்ளது. 

அவருசடய ேகன் ஹூோயூன் மநாய 

வாயப்பட்டிருந்�ார். ேகன் மீது லகாணடிருந்� 

பாைத்�ால் ேகன் உடல்நெம் லபற்்ால் �னதுயிசே 

ஈவ�ாக பாபர் பிோத்�சன லைய�ார். ஹூோயூன் 

மநாயிலிருந்து மீணடார்
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பசடகச்ளத் �ாககத் ல�ாடங்கினார். மிகப்லபரும் 

இடர்பாடுகளுககுப் பின்னர் ஹூோயூன் லைௌைா 

என்னுமிடத்ச� அசடந்�மபாது ஒரு முழுசேயான 

மபாமே ஏற்பட்டது. 

சசௌசோப் நபோர் (1539)
லஷர்கான் �னது மேொன, அேசியல், ோணுவத் 

தி்சேக்ளால் இப்மபாரில் லவற்றி லபற்்ார். 

ஹூோயூன் லபருந்ம�ால்விசயச் ைந்தித்�ார். 

இப்மபாரில் 7000 முகொயப் பிேபுககளும் வீேர்களும் 

லகால்ெப்பட்டனர். �ன்னுயிசேக காத்துக லகாள்்ளத் 

�ப்பிமயாடிய ஹூோயூன் கங்சக நதிசய 

நீந்திக கடந்�ார். ஆகோசவ லைன்்சடந்� அவர் 

ைமகா�ேர்கள் அஸகாரி, ஹிணடால் ஆகிமயாரின் 

உ�விமயாடு லஷர்காசன எதிர்லகாள்்ள 

பசடலயான்ச்த் திேட்டினார். இறுதி மோ�ல் 

கன்மனாசியில் நசடலபற்்து. 

கன்நனோசி நபோர் (1540)
கன்மனாசி மபாரில் ஹூோயூனின் பசடகள் 

முற்றிலுோகத் ம�ாற்கடிககப்பட்டன. அவர் நாடற்் 

அேைோனார். 

 14. 3   செர்ெோவும்  சூர்  ைம்சமும்
ஹூ ே ா யூ ன் 

கன்மனாசி மபாரில் 

ம�ால்வியசடந்து �னது 

அரியசணசய இழந்� 

பின்னர் மீணடும் 1555இல் 

தில்லிசயக சகப்பற்றித் 

�னது அதிகாேத்ச� 

மீட்ப�ற்கு இசடப்பட்ட 

காெப்பகுதியில் சூர் 

வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்� 

ல ஷ ர் ஷ ா வ ா ல் 

தில்லி ஆ்ளப்பட்டது. 

ஒரு ஜாகீர்�ாரின் குடும்பத்தில் பி்ந்து பரித் 

என்்சழககப்பட்ட இவர் ஒரு புலிசயக 

(ஹிந்தியில் லஷர்) லகான்்�னால் லஷர்கான் 

என்னும் லபயசேப் லபற்்ார். அரியசண 

ஏறிய பின் லஷர்ஷா என்்சழககப்பட்டார். 

�ன் தி்சேயினாலும் ஆற்்லினாலும் 

இந்தியாவிலிருந்� ஆப்கானியரின் �செவோனார். 

அவருசடய இோணுவ ேதிநுட்பமும் அேசியல் 

லையல்தி்னும் ஹூோயூனுககு எதிோகவும் ஏசனய 

ேஜபுத்திே அேசுகளுககு எதிோகவும் அவருககு 

லவற்றிகச்ள ஈந்�ன. ோ்ளவம் மபாரிடாேமெமய 

அவரிடம் வீழ்ந்�து. மேவாரின் உ�யசிங் 

எதிர்ப்மபதும் ல�ரிவிககாேல் ைேணசடந்�ார். 

கலிஞைாசேக சகப்பற்் மவணடும் என்் �னது 

அடுத்� முயற்சியில் அவர் ம�ால்விகணடார். 

செர்ெோ

பீகார், உத்திேப்பிேம�ைம் ஆகியவற்ச்ச் 

சுற்றியுள்்ள பகுதிகளில் லஷர்கான் (பின்னர் 

லஷர்ஷா) என்பவரின் �செசேயில் வ்ளர்ந்துவரும் 

ஆப்கானியரின் அதிகாேம், அவர்களுககு எதிோக 

நடவடிகசககச்ள மேற்லகாள்்ள ஹூோயூசனத் 

தூணடின. 1532இல் ல�ௌோ என்னுமிடத்தில் 

ஆப்கானியசேத் ம�ாற்கடித்� ஹூோயூன், பெம் 

வாயந்� சுனார் மகாட்சடசய முற்றுசகயிட்டார். 

நான்கு ோ�ங்களுககுப் பின்னர் முகொயருககு 

விசுவாைோக இருப்மபன் எனப் லபாயயாக 

வாககுறுதியளித்� லஷர்ஷாவின் வார்த்ச�கச்ள 

நம்பி ஹூோயூன் முற்றுசகசயக சகவிட்டார். 

ஹூோயூன் எடுத்� இந்� �வ்ான முடிவு அவேது 

ஆட்சியின் வீழ்ச்சிககு வழி வகுத்�து. 

பின்னர் வந்� ஆணடுகளில் அவருசடய 

எதிரிகள் �ங்கச்ள வலிசேப்படுத்திக 

லகாணடிருந்� மநேத்தில் இவர் தில்லியில் ‘தீன்பனா’ 

என்னும் புதிய நகசே உருவாககுவதில் கழித்�ார். 

இம� ைேயத்தில் பகதூர்ஷா ோஜஸ�ாசனக 

சகப்பற்றி இசணத்துக லகாணடம�ாடு 

முகொயர்களுககு எதிோனவர்களுககு 

அசடககெம் லகாடுத்து அவர்கச்ளத் தூணடியும் 

விட்டார். வேவிருககும் ஆபத்ச� உணர்ந்� 

ஹூோயூன் பகதூர்ஷாவின் மேல் மபார் ல�ாடுத்து 

குஜோத்ச�யும் ோ்ளவத்ச�யும் சகப்பற்றி 

அவற்ச் �னது ைமகா�ேோன அஸகாரியின் 

லபாறுப்பில் விட்டார். குஜோத் ேககளின் கெகங்கச்ள 

அடகக இயொ� நிசெயில் அஸகாரி ஆகோ 

லைல்ெத் தீர்ோனித்�ார். அஸகாரி ஆகோசவக 

சகப்பற்றி �ன�ாககிக லகாள்வார் என்் 

அச்ைத்தில் ோணடுவில் �ங்கியிருந்� ஹூோயூன் 

குஜோத்ச�யும் ோ்ளவத்ச�யும் சகவிட்டுவிட்டுப் 

பசடகம்ளாடு ைமகா�ேசேப் பின் ல�ாடர்ந்�ார். 

ோஜஸ�ானில் ைந்தித்துகலகாணட ைமகா�ேர்கள் 

இருவரும் ைோ�ானோயினர். 

பகதூர்ஷா ல�ாடர்பான மபார் நிகழ்வுகளில் 

ஹூோயூன், முழுசேயாக ஈடுபட்டிருந்� 

மவச்ளயில் லஷர்கான் வங்கா்ள ஆட்சியா்ளசேத் 

ம�ாற்கடித்து �ன்சன மேலும் வலுப்படுத்திக 

லகாணடார். வங்கா்ளத்திலுள்்ள மகாட்சடயும் 

மோக�ா மகாட்சடயும் அவோல் சகப்பற்்ப்பட்டன. 

சுனார் மகாட்சடசயக சகப்பற்றிய ஹூோயூன் 

லஷர்காசன எதிர் லகாள்வ�ற்காக வங்கா்ளம் 

மநாககிப் பு்ப்பட்டார். இசடமய கவுர் அல்ெது 

லகௌடா என்் இடத்ச� ஹூோயூன் அசடந்�மபாது 

அவருசடய ேற்ல்ாரு ைமகா�ேோன ஹிணடால் 

கி்ளர்ச்சி லையவ�ாக �கவல் வந்�து. ஆகமவ 

ஹூோயூன் அச� அடககுவ�ற்காக ஆகோ 

மநாககிப் பு்ப்பட்டார். அதுவசேயிலும் அசேதி 

காத்� லஷர்கான் இப்மபாது ஹூோயூனின் 
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அனுேதிககப்பட்டன. மவறுபெ இடங்களில் லோத்� 

மவ்ளாண விச்ளச்ைலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு 

ேட்டும் வரியாக வசூலிககப்பட்டது. 

லஷர்ஷா விவைாயிகளிடம் லகாணடிருந்� அம� 

அககச்சய வர்த்�கர்களிடமும் லகாணடிருந்�ார். 

வணிகத்ச� ஊககுவிப்ப�ற்காக வணிக வரிகச்ள 

எளிசேப்படுத்தினார். நுசழவு வரி, விற்பசன 

வரி ஆகியசவ ேட்டுமே வசூலிககப்பட்டன.  

�ங்க, லவள்ளி, லைப்புக காசுகளில் இடம் 

லபறும் உமொகங்களின் �ேஅ்ளவு வசேயச் 

லையயப்பட்டது வணிகத்திற்கு வைதி லையது 

லகாடுத்�து. அவருசடய நாணயமுச்யானது 

முகொயர் காெம் முழுவதும் அப்படிமய 

பின்பற்்ப்பட்டு ஆங்கிமெயர் காெத்து நாணய 

முச்ககும் அடித்�்ளோனது. 

வணிகத்ச�யும் வர்த்�கத்ச�யும் 

மேம்படுத்தும் லபாருட்டு உறுதியான ைாசெ 

வைதி முச்சய லஷர்ஷா போேரித்�ார். பசழய 

ைாசெகள் புதுப்பிககப்பட்டம�ாடு புதிய ைாசெகளும் 

அசேககப்பட்டன. மேற்கில் சிந்துப் பகுதியிலிருந்து 

வங்கா்ளத்தில் மைானார்கான் வசேயிொன 

முககியப் லபருவழிசயச் லைப்பனிட்டம�ாடு குஜோத் 

கடற்கசேத் துச்முகங்கச்ள ஆகோமவாடும் 

மஜாத்பூமோடும் இசணககும் புதிய ைாசெகச்ளயும் 

அசேத்�ார். ொகூர் முல்�ான் ஆகிய நகேங்கச்ள 

இசணககும் புதிய ைாசெ அசேககப்பட்டது.  

அசனத்துச் ைாசெகளிலும் ‘ைோய’ எனப்படும் 

ைத்திேங்கள் அசேககப்பட்டு வணிகர்கள் �ங்கவும் 

உணவருந்�வும் வைதிகள் லையது�ேப்பட்டன. 

இவமவற்பாடுகள் விறுவிறுப்பான வணிகத்திற்கு 

உத்ேவா�ம் அளித்�ன. லஷர்ஷாவால் 

உருவாககப்பட்ட ஒரு சிெ ைோயகள் இன்்்ளவும் 

உள்்ளன. இத்�சகய ைோயகள் �ங்களுககு அருமக 

நகேங்கள் உருவாவச�யும் உறுதி லைய�ன. 

லஷர்ஷா லபருே்ளவில் நற்ல�ாணடுகச்ளச் 

லைய�ார். ஆ�ேவற்ம்ார்ககுக கருவூெத்திலிருந்து 

உ�வித்ல�ாசக வழங்கினார். லஷர்ஷா ஒரு 

சவதீக ைன்னி முஸலீம் ஆவார். பாேபட்ைமில்ொேல் 

நீதி வழங்கினார். �வறு லைய�வர்கள் 

லவடிகுணடு விபத்தின் காேணோக 1545இல் 

அவர் உயிரிழந்�ார். அவருககுப்பின் ப�விமயற்் 

அவருசடய இேணடாவது ேகன் இஸொம்ஷா 

1553 வசே ஆட்சி புரிந்�ார். சிறு வயதிமெமய அவர் 

ேேணேசடந்�ச�த் ல�ாடர்ந்து வாரிசுரிசே பற்றிய 

குழப்பம் நிெவியது. இச்சூழ்நிசெசய ஹூோயூன் 

பயன்படுத்தி தில்லிசயயும் ஆகோசவயும் சூர்வம்ை 

அேைர்களிடமிருந்து மீட்டார். 

செர்ெோவின் சீர்திருததஙகள்
ஹூோயூசனப் பின்ல�ாடர்ந்� லஷர்ஷா 

அ�ற்கு முன்னர் கிசிர்கான் என்பவசே 

வங்கா்ளத்தின் ஆளுநோக நியமித்திருந்�ார் 

கிசிர்கான் வங்கா்ளத்தின் முன்னாள் ஆட்சியோன 

சுல்�ான் ேகமுதுவின் ேகச்ள ேணந்�வர். 

அவர் சு�ந்திே அேைசேப்மபால் லையல்படத் 

துவங்கினார்.  ஊர் திரும்பியவுடன் அவசேக 

சகது லையய லஷர்ஷா உத்�ேவிட்டார். பிோந்திய 

அேசுகளின் கீழ்ப்படியாசேசயக குறித்து நன்கு 

அறிந்திருந்� லஷர்ஷா, ஒரு வலிசேயான நிர்வாக 

அசேப்சப உருவாககுவம� பிேச்ைசனகளுககு 

நிேந்�ேத் தீர்வாகும் எனக கருதினார். எனமவ 

அவர் �னது அேசை மிகவும் சேயப்படுத்�ப்பட்ட 

அேைாக ோற்றினார் தில்லி சுல்�ானியத்தின் 

உள்்ளாட்சித் துச் நிர்வாகக கட்டசேப்பு ஒரு 

சிெ ோற்்ங்கம்ளாடு பின்பற்்ப்பட்டது. �ங்கள் 

கட்டுப்பாட்டிலுள்்ள கிோேங்களில் க்ளவு மபாகும் 

லபாருட்களுககு கிோேத்�செவமே லபாறுப்பு 

என்்ானவுடன் கிோேத் �செவர்கள் மிகவும் 

எச்ைரிகசகயுடன் லையல்படத் ல�ாடங்கினர். 

‘விவைாயி சீர்குசெந்�ால் அேைன் சீர்குசெவான்" 

என லஷர்ஷா நம்பினார். பசடகள் ஓரிடம் விட்டு 

மவறிடங்களுககுச் லைல்சகயில் பயிர்களுககுச் 

மை�ம் ஏற்படக கூடாது என்பதில் லஷர்ஷா 

�னிககவனம் லைலுத்தினார். லநகிழ்வுத் �ன்சே 

லகாணட வருவாய முச்சயப் பின்பற்றினார். 

நிெங்கள் முச்யாக அ்ளசவ லையயப்பட்டு 

நிெங்களின் வ்ளத்திற்கு ஏற்்வாறு வரி நிர்ணயம் 

லையயப்பட்டது. சிெ பகுதிகளில் ஜாகீர்�ாரி முச்யும் 

ஜமீன்�ாரி முச்யும் ல�ாடர்ந்து லையல்படுவ�ற்கு 

ஜோகீர்தோரிமுவ்ற : இது ஒரு நிெ உசடசே முச்யாகும்.  தில்லி சுல்�ானியர் காெத்தில் இம்முச் 

வ்ளர்ச்சி லபற்்து. இம்முச்யின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்டப் பகுதியில் வரிவசூல் லையகின்் அதிகாேமும் 

அப்பகுதிசய நிர்வகிககி் அதிகாேமும் அேைாங்கத்ச�ச் மைர்ந்� ஒரு அதிகாரியிடம் ஒப்பசடககப்படும். 

ஜமீன்தோரி  :  இச்லைால் ேற்ல்ாரு நிெ உசடசே  முச்சயக குறிப்ப�ாகும். பாேசீக லோழியில் 

ஜமீன்�ார் என்் லைால்லுககு நிெத்தின் உசடசேயா்ளார் என்று லபாருள்.  முகொயர் காெத்தில் 

பிேபுககள் வர்ககத்ச�ச் மைர்ந்ம�ாமே ஜமீன்�ார்க்ளாக இருந்�னர். அகபர் பிேபுககளுககும் முந்ச�ய அேை 

குடும்பங்களின் வழித்ம�ான்்ல்களுககும் நிெங்கச்ள வழங்கி அவற்ச் பேம்பசேயாக அனுபவிககும் 

உரிசேசயயும் வழங்கினார். ஜமீன்�ார்கள் குத்�சக�ாேர்களிடமிருந்தும் விவைாயிகளிடமிருந்தும் வரி 

வசூல் லையது ஒரு குறிப்பிட்ட ல�ாசகசய அேசுககுச் லைலுத்தினர். 
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மிக விசேவிமெமய தில்லி மகாட்சடககுள் 

இருந்� நூெகம் ஒன்றின் ோடிப்படிகளில் இடறி 

விழுந்து ஹூோயூன் இ்ந்து மபானார்.  ஸமடன்லி 

மென்பூலின் லபாருள் லபாதிந்� வார்த்ச�களில் 

லைால்வல�ன்்ால் “வாழ்கசக முழுவதும் �வறி 

விழுந்� ஹூோயூன்  வாழ்கசகசய விட்மட �வறி 

விழுந்து  இ்ந்�ார்”. 

 14. 5   அகபர் (1556 - 1605)
ே ஜ பு � ன த் து ப் 

ப ா ச ெ வ ன ங் க ளி ல் 

ஹூோயூன் அசெந்து 

திரிந்�மபாது அவருசடய 

ேசனவி 1542இல் 

ஓர் ஆணேகசவப் 

லபற்ல்டுத்�ார்.  அந்� 

ஆண ேகமன ஜொலுதீன் 

என்று அறியப்பட்ட அகபர். 

பதினான்காவது வயதில் 

அவருககு முடிசூட்டப்பட்டது. 

அகபர் அரியசண 

ஏறியமபாது இன்னும் 

வலிசேயாக இருந்� 

ஆப்கானியரும் ேஜபுத்திேரும் லபரும் ைவாொகத் 

திகழ்ந்�னர். இருந்�மபாதிலும் அகபர், சபோம்கான் 

என்் �செசி்ந்� பாதுகாவெசேப் லபற்றிருந்�ார். 

இரண்டோம் போனிப்பட் நபோர் (1556)
தில்லியில் வீற்றிருந்� 

லஷர்ஷாவின் வழிவந்� 

ஆப்கானிய அேைன் 

அடில்ஷாவின் இந்து 

ப ச ட த் � ்ள ப தி ய ா ன 

லஹமு, முகொயருககு 

எதிோக ஆப்கானியர் 

பசடகளுககுத் �ான் 

� ச ெ ச ே ம ய ற் று ச் 

லைல்ெ அனுேதிககுோறு 

அேைசனக மகட்டுக 

லகாணடார். அேைர் ஊககம் �ேமவ லஹமு 

மு�லில் குவாலியசேக சகப்பற்றி அ�ன் முகொய 

ஆளுநசே லவளிமயற்றினார். அடுத்து எவவி� 

எதிர்ப்புமின்றி ஆகோசவக சகப்பற்றினார். 

லஹமுவின் �ாோ்ளத் �ன்சே தில்லிசயக 

சகப்பற்றும்மபாது பெம் வாயந்� எதிரிகச்ள 

லவல்ெ உ�வியது. அகபர் 1556 நவம்பர் ோ�ம் 

தில்லிசய மநாககிப் பு்ப்பட்டு லஹமுசவ 

இேணடாம் பானிப்பட் மபாரில் ைந்தித்�ார். மபார் 

லஹமுவுககுச் ைா�கோக முடியவிருந்� �ருவாயில் 

அவர் கணணில் அம்லபான்று பாய ேயககமுற்று 

கீமழ விழுந்�ார். �செசே இல்ொ� ஆப்கானியப் 

அகபர் (லோஸ் ஏஞசல்ஸ் 
அருஙகோட்சியகம்)

சஹமு நதோறகடிககப்படுதல்

பிேபுகக்ளாயிருந்�ாலும் �னது உ்வினர்க்ளாக 

இருந்�ாலும் அவர்கச்ளத் �ணடிககத் 

�வ்வில்செ. கெக ேனப்பாங்கு லகாணட 

ஜமீன்�ார்கள், பிேபுககள், லகாள்ச்ளயர், திருடர்கள் 

ஆகிமயாசே கடுசேயான �ணடசனகள் 

மூெம் ஒடுககி மபேேசில் ைட்டம் ஒழுங்கு 

பாதுகாககப்படுவச� உறுதிப்படுத்தினார். மிகவும் 

புகழப்படும் அகபர், ம�ாடர்ோல் ஆகிமயாரின் 

நிதிநிர்வாக முச் லபருே்ளவில் லஷர்ஷாவின் 

நிதி நிர்வாக முச்யிசன அடித்�்ளோகக 

லகாணட�ாகும். லஷர்ஷாவுககுப் புதிய நகேங்கச்ள 

நிர்ோணிககமவா கட்டடங்கச்ளக கட்டமவா 

மபாதிய காெ அவகாைம் கிசடககவில்செ. 

தில்லியில் மகாட்சடச் சுவர்களுடன் கூடிய ஒரு 

புதிய நகேத்ச� நிர்ோணிககத் ல�ாடங்கினார். 

பின்னர் அது புோண கிொ (Old Fort) என 

அசழககப்பட்டது. �ன்னுசடய கல்ெச் ோடத்ச� 

ைைாேம் என்னுமிடத்தில் கட்டினார். 

 14. 4   ஹூமோயூன் மீணடு ைருதல்
லஷர்ஷா 1545இல் காெோன பின்னர் 

அவருககுப் பின்வந்� வலிசே குன்றிய அேைர்கள் 

பத்து ஆணடுகள் ஆட்சி புரிந்�னர். கன்மனாசி 

மபாரில் ம�ாற்றுத் �ப்பிமயாடிய ஹூோயூன் 

பாேசீகத்தில் �ஞைம் புகுந்�ார். பின்னர் பாேசீகப் 

பசடகளுடன் ஆப்கானிஸ�ான் லைன்் ஹூோயூன் 

காந்�காசேயும் காபூசெயும் சகப்பற்றினார். 

ஆனால் அவருசடய ைமகா�ேர் கம்ோன் அவர் 

சகப்பற்றிய பகுதிகச்ள அசேதியாக ஆட்சி புரிய 

ஹூோயூன் அனுேதிககவில்செ. ைமகா�ேர்களுககு 

இசடயிொன மபாோட்டம் தீவிேேசடந்து இறுதியில் 

ைோ�ானத்தில் முடிந்�து. இ�னிசடமய சூர் 

மபேேசு பெ துணடுக்ளாகச் சிச�வசடந்�து. 

எனமவ ஹூோயூனின் பசடலயடுப்பு எளி�ானது. 

முகொயரின் வருசகசயக கணட பஞைாபிலிருந்� 

ஆப்கானியப் பசடகள் �ப்பிமயாடத் ல�ாடங்கின.  

ஹூோயூன் மீணடும் மபேேைர் ஆனார்.  ஆனால் 

ஹூமோயூன் கல்லவ்ற
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ல�ாடர்ந்து ேஜபுத்திே அேசுக்ளான ோந்�ம்பூர், 

கலிஞைார், பிககானீர், மஜாத்பூர், லஜயைால்ேர் 

ஆகியசவ ைேணசடந்�ன. 

ேத்திய இந்தியப் பகுதிகச்ளக கீழ்படிய 

சவத்� பின்னர் அகபர் �னது கவனத்ச� லைல்வச் 

லைழிப்புமிகக, கடல்ைார் வணிகத்திற்குப் புகழ்லபற்் 

குஜோத் மீது லைலுத்தினார். அ�ன் அேைன் 

முைாபர்ஷாவிடமிருந்து 1573இல் குஜோத்ச�க 

சகப்பற்றினார். குஜோத் �ககாணத்ச�க 

சகப்பற்றுவ�ற்கான ஏவு�்ளோனது. பீகார் 

வங்கா்ளம் ஆகிய பகுதிகச்ள ஆணடு வந்� 

�ாவுத்கான் அகபோல் ம�ாற்கடிககப்பட்டு அவவிரு 

பகுதிகளும் 1576இல் முகொயப் மபேேமைாடு 

இசணககப்பட்டன. 

ோஜா ோன்சிங், பகவன்�ாஸ ஆகிமயாரின் 

உ�வியுடன் அகபர் காபூசெச் மைர்ந்� மிர்ைா 

ஹககீசேத் ம�ாற்கடித்�ார். காஷ்மீசேயும் 

(1586) சிந்துசவயும் (1591) அகபர் சகப்பற்றியது 

வடமேற்கில் அவருசடய மபேேசை வலுப்படுத்தியது. 

வட இந்தியாசவ அேசியல் ரீதியாக ஒருங்கிசணத்� 

பின்னர் அகபர் �ககாணத்தின் மீது கவனம் 

லகாணடார்.  அகபருசடய பசடகள் 1591இல் 

காணமடஷ் பகுதிசயக சகப்பற்றின. 1596இல் 

ைாந்த்பீபியிடமிருந்து லபோர் சகப்பற்்ப்பட்டது.  

இவவம்சேயார் அகேதுநகரின் நிஜாம் ைாகி 

வம்ைத்ச� மைர்ந்� �ன் உடன்பி்ப்பின் 

ேகனான முைாபர்ஷாவினுசடய பகே ஆளுநோக 

அகேதுநகசேத் �ாககிய முகொயப்பசடகச்ள 

எதிர்த்து வீேத்ம�ாடு மபாோடினார். 1600இல் 

அகேதுநகர் அேசின் ஒரு சிெ பகுதிகள் முகொயர் 

பசடகளின் சகவைோனது. 1604இல் லைப்டம்பர் 

ோ�ம் அகபர் மநாயவாயப்பட்டு 1605 அகமடாபர் 

ோ�ம் 27ஆம் நாள் இயற்சக எயதினார். 

ரஜபுததிரக சகோள்வக
இந்துககளுசடய நல்லெணணத்ச�ப் 

லபறுவ�ற்காக அகபர் ேனோர்ந்� முயற்சிகச்ள 

மேற்லகாணடார்.  முஸலீம் அல்ொ� ேககளின் மீது 

விதிககப்பட்டிருந்� ஜிசியா வரிசயயும் (�செ வரி) 

இந்து புனி� யாத்திசேகளின் மீது விதிககப்பட்டிருந்� 

வரிசயயும் நீககினார். மபார்கசகதிகச்ள 

அடிசேக்ளாககும் நசடமுச்யும் சகவிடப்பட்டது. 

இந்து வி�சவகள் பின்பற்றிய உடன்கட்சட 

ஏறும் முச்யும் ஒழிககப்பட்டது. அவருசடய 

இணககோன ேஜபுத்திேக லகாள்சகயானது 

ேஜபுத்திே அேை குடும்பங்கம்ளாடு திருேண 

உ்சவ மேற் லகாள்ளு�ல், அேைசவயில் 

உயர்ந்� ப�விகளில் அவர்கச்ள அேர்த்து�ல் 

ஆகியவற்ச் உள்்ளடககிய�ாகும். ைகிப்புத்�ன்சே 

லகாணட ே�க லகாள்சகயானது பணபாட்டு 

பசடகச்ள முகொயப் பசடகள் லவற்றி லபற்்ன. 

லஹமு சகது லையயப்பட்டுக லகால்ெப்பட்டார். 

இவலவற்றி அகபசே ஆகோ ேற்றும் தில்லியின் 

அதிபதி ஆககியது. முகொயப் மபேேசு மீணடும் 

நிறுவப்பட்டது. 

அகபரும் வபரோம்கோனும்
அகபர் ஒரு லவற்றியா்ளோக வட இந்தியா 

முழுவச�யும் வாசக சூடி வெம் வந்�ார். அகபரின் 

மு�ல் நான்காணடு ஆட்சிக காெத்தில் பகே ஆளுநர் 

சபோம்கானின் கீழ், நாடு குவாலியர், அஜ்மீர் உட்பட 

காபூலிலிருந்து ஜான்பூர் வசே விரிவசடந்�து. 

�ன் ைா�சனகளின் காேணோய சபோம்கான் 

�ன்மபான்் ஏசனய பிேபுககளிடம் ஏ்ளனத்துடனும் 

இறுோப்மபாடும் நடந்துலகாள்்ளத் துவங்கினார். 

இ�னால் மகாபம் லகாணட அகபர் சபோம்காசனப் 

பணிநீககம் லையது உத்�ேவிட்டார். இ�ன் 

விச்ளவாகப் சபோம்கான் கெகம் லையய அகபர் 

அச�ச் ைாதுர்யோகக சகயாணடார். இறுதியில் 

அகபர் முன் ஒப்பசடககப்பட்ட சபோம்கான் 

லேககாவுககு அகபரின் அறிவுசேயின்படி 

பு்ப்பட்டார். லைல்லும் வழியில் ஆப்கானியன் 

ஒருவனால் லகால்ெப்பட்டார். சபோம்கானின் 

குடும்பம் தில்லிககு அசழத்துவேப்பட்டது. 

சபேம்கானின் ேகன் அப்துர் ேகீம் அறிவுக கூர்சே 

மிகக மேச�யாக கான்-இ-கானான் என்் 

பட்டத்துடன் அகபரின் அசவயில் ஒளிர்ந்�ார். 

அகபரின் பவ்டசயடுப்புகள்
அகபர் மிகப்லபரும் லவற்றிப் பசடலயடுப்புகள் 

மூெம் ேகத்�ானல�ாரு மபேேசுககான அடிககல்செ 

நாட்டினார். 1562இல் ோ்ளவம் பாஜ்பகதூரிடமிருந்து 

சகப்பற்்ப்பட்டு அவர் அகபரின் அேைசவயில் ஒரு 

ேன்ைப்�ாோக ஆககப்பட்டார். 1564இல் இந்தியாவின் 

சேயப்பகுதியிலிருந்� மகாணடுவானா அ�ன் 

ோணி துர்காம�வி அவவம்சேயாரின் ேகன் 

வீர்நாோயணன் ஆகிமயாருடனான கடும் 

மபாருககுப்பின் சகப்பற்்ப்பட்டது. மேவார் 

அேைோன ோணா உ�யசிங் சித்தூசே இழப்ப�ற்கு 

முன்னர் கடுசேயாகப் மபாரிட்டார். ஆறுோ�காெ 

முற்றுசகககுப் பின்னர் சித்தூர் சகப்பற்்ப்பட்டது. 

ோணா உ�யசிங் குன்றுகளுககுள் பின்வாங்க 

அவரின் �்ளபதிக்ளான லஜயோல், பட்டா ஆகிமயார் 

மபாசேத் ல�ாடர்ந்து நடத்தினர். இவவிருவர் 

உட்பட 30,000 ேஜபுத்திே வீேர்கள் இப்மபாரில் 

லகால்ெப்பட்டனர். லஜயோல், பட்டா ஆகிமயாரின் 

துணிச்ைசெக கணடு லபரும் வியப்பசடந்� 

அகபர் அவர்களின் நிசனவாகவும் அவர்கச்ளச் 

சி்ப்பிககும் வசகயிலும் ஆகோ மகாட்சடயின் 

முககிய நுசழவாயிலில் அவர்களின் சிசெகச்ள 

நிறுவினார். சித்தூர் சகப்பற்்ப்பட்டச�த் 
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மன்சப்தோரி முவ்ற
அகபர் ஒரு முச்படுத்�ப்பட்ட 

சேயப்படுத்�ப்பட்ட நிர்வாக முச்சய 

உருவாககினார். அம்முச் மபேேசின் லவற்றிககுப் 

லபரும்பங்காற்றியது.  அவர் ேன்ைப்�ாரி முச்சய 

அறிமுகம் லைய�ார். பிேபுககள், குடிசேப் பணிைார்ந்� 

இோணுவ நிர்வாகம் ைார்ந்� அதிகாரிகள் ஆகிய 

அசனவரும் ஒன்றுபடுத்�ப்பட்டு ஒமே பணியின் 

கீழ் லகாணடுவேப்பட்டனர்.  ஒவலவாருவருககும் 

ேன்ைப்�ார் என்் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. ேன்ைப்�ார் 

�குதி ஜாட், ைவார் என இருவசகப்பட்டது. 

ஜாட் என்பது ஒவலவாரு ேன்ைப்�ாரும் லபறும் 

ோணுவ வீேர்களின் எணணிகசகசய 

நிர்ணயம் லையவ�ாகும் அவலவணணிகசக 

10 மு�ல் 10,000 வீேர்கள்வசே ஆன�ாகும். 

ைவார் என்பது ேன்ைப்�ாரின் கீழிருககும் 

குதிசேகளின் எணணிகசகசயக குறிககும். 

வீேர்களின் எணணிகசக, குதிசேகளின் 

எணணிகசக ஆகியவற்ச் அதிகரிப்பது அல்ெது 

குச்ப்ப�ன் மூெம் ஒரு ேன்ைப்�ாரின் உயர்வும் 

�ாழ்வும் நிர்ணயம் லையயப்பட்டன. ேன்ைப்�ாரி 

முச்யானது பிேபுககளின் இனககுழுத் �்ளத்ச� 

பல்வசகப்பட்ட�ாக ோற்றியசேத்�து. அகபரின் 

ல�ாடகக காெங்களில் பிேபுககள் முற்றிலுோக 

ேத்திய ஆசியாசவச் மைர்ந்�வர்க்ளாகவும் 

பாேசீகத்ச�ச் ைார்ந்�வர்க்ளாகவும் ேட்டுமே 

இருந்�னர். ஆனால் ேன்ைப்�ாரி முச் அறிமுகோன 

பின்னர் ேஜபுத்திேரும் மஷகை�ா என்்சழககப்பட்ட 

இந்திய முஸலீம்களும் பிேபுககள் வரிசையில் இடம் 

லப்ொயினர். ேன்ைப்�ார்களின் ஊதியம் பணோக 

நிர்ணயம் லையயப்பட்டாலும் அ�ற்கு ோ்ாக 

அவர்களுககு நிெங்கள் (ஜாகீர்) ஒதுககப்பட்டன. 

(�னககு ஒதுககப்பட்ட பகுதியிலிருந்து ஒரு 

ேன்ைப்�ார் பணம் வசூலித்துகலகாள்்ளொம்.) இந்� 

ஜாகீர்கள் அடிககடி ோற்்ப்பட்டன. ேன்ைப்�ார் 

ப�வியானது பேம்பசே உரிசே ைார்ந்��ல்ெ. ஒரு 

ேன்ைப்�ார் ேேணேசடந்துவிட்டால் அவருககு 

வழங்கப்பட்டிருந்� ஜாகீசே அேசு உடனடியாகக 

சகயகப்படுத்தும். 

அகபரின் மதக சகோள்வக
அகபர் ஒரு சவதீக முஸலீோகத் �னது 

வாழ்கசகசயத் ல�ாடங்கினார். ஆனால் 

சூபி �த்துவங்கள் ஏற்படுத்திய �ாககத்தின் 

காேணோக ஓர் இணககோன மபாகசக மேற் 

லகாணடார். ஏசனய ே�ங்கள் ல�ாடர்பான 

மகாட்பாடுகச்ளத் ல�ரிந்துலகாள்வதில் ஆர்வம் 

லகாணட அவர் அசனவருககும் அசேதி  

(சுல்-இ-குல்) என்னும் �த்துவத்ச�ப் பேப்புசே 

லைய�ார். ே�ங்களுககு இசடயிொன ல�ாடர்புகள் 

பற்றி அகபர் மேற்லகாணட �த்துவ விவா�ங்கள் மீது 

ரீதியாகவும் உணர்வுப் பூர்வோகவும் ேககள் 

ஒருங்கிசணவச� உறுதி லைய�து. அகபருககு 

முன்னமே பெ முஸலீம் அேைர்கள் ேஜபுத்திே 

இ்ளவேசிகச்ளத் திருேணம் லையதிருந்�னர். 

ஆனால் அகபர் பேந்� ேனப்பான்சேமயாடு 

இககுடும்பங்கம்ளாடு லநருககோன உ்விசன 

மேற்லகாணடு இத்திருேணங்கள் இருமவறு 

பணபாடுகச்ள இசணககின்் ைகதியாக 

ோறுவ�ற்குக காேணோக இருந்�ார். அகபர் ஆம்பர் 

நாட்டு அேைர் ோஜா பார்ேல் (பீகாரிோல் என்று 

அறியப்பட்டவரின்) ேக்ளான ஹர்ககா பாசய 

ேணந்�ார். இந்� ஹர்ககாபாய பின்னாளில் மஜா�ா 

அகபர் என்று அசழககப்பட்டார். 

மேலும் பிககானீர், லஜயைால்ேர் 

ஆகிய ேஜபுத்திே அேசுகளின் 

இ்ளவேசிகச்ளயும் திருேணம் 

லையது லகாணடார். ஹர்ககாபாய 

லபற்ல்டுத்� இ்ளவேைர் ைலீம் 

பின்னர் ோஜா பகவன்�ாஸின் 

ேகச்ளக கேம்பற்றினார். 

ோஜா பகவன்�ாஸின் ேகனான ோஜா ோன்சிங் 

அகபரின் நம்பிகசகககுரிய பசடத்�்ளபதியானார். 

திருேண உ்வு மேற்லகாள்்ளக கூடாது என 

நிசனத்� ேஜபுத்திேர்களும் அகபரின் அேைசவயில் 

உயரிய ேரியாச�சயப் லபற்்னர். அகபரின் 

ேஜபுத்திேக லகாள்சக மிகச் சி்ந்� ோணுவத் 

�்ளபதிகச்ளயும் சி்ந்� நிர்வாகிகச்ளயும் மபேேசுககு 

வழங்கியது. வருவாயத்துச் நிர்வாகத்தில் 

நிபுணத்துவம் உசடய ோஜா ம�ாடர்ோல் திவானாக 

ப�வி உயர்த்�ப்பட்டார். ோஜா பீர்பால் அகபோல் 

லபரிதும் விரும்பப்பட்ட நணபோவார்.

மேவார், ோர்வார் ஆகியசவ முகொயப் 

மபேேசை எதிர்த்து நின்் ேஜபுத்திே அேசுக்ளாகும். 

ோணா உ�யசிங்கின் ேேணத்திற்குப் பின்னர் 

அவருசடய ேகன் ோணா பிே�ாப்சிங் அகபரின் 

அதிகாேத்ச� ஏற்காேல் 1597இல் �னது ேேணம் 

வசே ல�ாடர்ந்து மபாரிட்டார். 1576இல் நசடலபற்் 

ஹால்டிகாட் மபாமே முகொயப் பசடகளுககும் 

ோணா பிே�ாப் சிங்கிற்குமிசடமய நசடலபற்் 

இறுதிப் மபாோகும். ோர்வாரில் (மஜாத்பூர்) ோல்திமயா 

ோத்ம�ாரின் ேகனான அேைர் ைந்திோ லைன் 1581 

இல் �ான் இ்ககும்வசே முகொயசே எதிர்த்�ார். 

ஆனால் அவருசடய ைமகா�ேர்கள் முகொயர் 

பககமிருந்து மபாரிட்டனர். ல�ாடககத்தில் ஆகோ 

அகபரின் �செநகோக இருந்�து. பின்னாளில் 

பம�பூர்சிகரி என்னும் புதிய �செநகசே அகபர் 

உருவாககினார். �ற்மபாது சகவிடப்பட்ட நகேோக 

இருந்�ாலும் இன்றும் அது அழகான ேசூதிகம்ளாடும் 

உன்ன�ோன புெந்�ர்வாைா ேற்றும் ஏசனய 

கட்டடங்கம்ளாடும் திகழ்கி்து. 

நஜோதோ அகபர்
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லையயப்பட்டன. ல�ௌகித்-இ-இொகி (தீன் இொகி) 

அகபருககுப் பின்னர் இல்ொேல் மபானது. 

 14. 6   ஜஹோஙகீர் (1605-1627)
அகபருககுப் பின் 

அவருசடய ேகன் ைலீம், 

நூருதீன் ஜஹாங்கீர் என்் பட்டப் 

லபயருடன் அரியசண ஏறினார். 

இவர் அேைோனச� எதிர்த்து 

இவருசடய மூத்�ேகன் 

இ்ளவேைர் குஸரு சீககிய குரு 

அர்ஜுன் ம�வின் ஆ�ேமவாடு 

கெகத்தில் இ்ங்கினார். கெகம் 

ஒடுககப்பட்டு இ்ளவேைர் குஸரு சகது லையயப்பட்டு 

விழிகள் அகற்்ப்பட்டன. கெகத்ச�த் தூணடிய�ாக 

குரு அர்ஜுன் ம�வ லகால்ெப்பட்டார். வங்கா்ளத்தில் 

�னகலகதிோகக கெகம் லைய� ஆப்கானியோன 

உஸோன் கான் என்பவசே ஜஹாங்கீர் பணிய 

சவத்�ார். ோணா உ�யசிங், ோணா பிே�ாப்சிங்  

ஆகிமயார் காெத்தில் முகொயருககு அடிபணிய 

ேறுத்� மேவார்  ோணா உ�யசிங்கின் மபேன் ோணா 

அேர்சிங்கிற்கு எதிோகத் �னது ேகன் இ்ளவேைர் 

குர்ேம் (பின்னாளில் மபேேைோன ஷாஜகான்) 

�செசேயில் பசடலயடுப்பு நடத்தி ஒழுங்குககு 

லகாணடுவேப்பட்டது. பின்னர் அவர்களிசடமய 

மேற்லகாள்்ளப்பட்ட ஒப்பந்�த்தின் அடிப்பசடயில் 

அேர்சிங் ஜஹாங்கீரின் மேெதிகாேத்ச� ஏற்றுக 

லகாணட அேைோகத் �னது பகுதிகச்ள ஆணடார்.  

1608இல் �ககாண அேைான அகேது நகர் ோலிக 

ஆம்பரின் �செசேயின் கீழ் �ன்சனச் சு�ந்திே 

அேைாக அறிவித்�து. 

அகேதுநகசே இ்ளவேைர் குர்ேம் சகப்பற்் 

மேற்லகாணட பெ முயற்சிகள் கசடசியில் 

ம�ால்வியில் முடிந்�ன.  14 ோ� காெ முற்றுசகககுப் 

பின்னர் காங்ோ மகாட்சடசயக சகப்பற்றுவதில் 

லவற்றி லபற்்ார். 1595இல் பாேசீகர்களிடமிருந்து 

அகபோல் சகப்பற்்ப்பட்ட காந்�காசே 1622இல் 

பாேசீக அேைர் ஷா அப்பாஸ மீட்டிருந்�ார். ஜஹாங்கீர் 

அச� மீணடும் சகப்பற்் விரும்பினார். ஆனால் 

இ்ளவேைர் குர்ேம் மேற்லகாணட கி்ளர்ச்சியின் 

காேணோக அச� அவோல் லையய இயெவில்செ. 

ஜஹாங்கீரின் ஆட்சி வில்லியம் ஹாககின்ஸ ேற்றும் 

ைர் �ாேஸ  மோ என்் இரு ஆங்கிமெயரின் 

ஜஹோஙகீர்

லவறுப்புக லகாணட ைேகாெ வேொற்று அறிஞோன 

ப�ானி அகபர் இஸொசேப் பு்ககணித்�ார் 

எனக குற்்ம் ைாட்டினார். அகபர் இபா�த் கானா 

எனும் வழிபாட்டுக கூடத்ச� நிறுவினார். 

ல�ாடககத்தில் இஸொமிய அறிஞர்கள் இங்கு 

கூடி ஆன்மீக விையங்கள் குறித்து விவாதித்�னர். 

பின்னர் இந்துககச்ளயும் கிறித்�வர்கச்ளயும் 

லஜாோஸதிரியர்கச்ளயும் ைேணர்கச்ளயும் 

கடவுள் ேறுப்பா்ளர்கச்ளயும் இவவிவா�ங்களில் 

பங்மகற்க வேமவற்்ார். இபா�த் கானாவில் 

நசடலபற்் விவா�ங்கள் ே�ங்களிசடமய 

கைப்புணர்சவ ஏற்படுத்தியால் 1582இல் அகபர் 

அவற்ச் நிறுத்தினார். ஆனால் உணசேசய 

அறிந்துலகாள்்ள மவணடும் என்் முயற்சிசய 

அவர் சகவிடவில்செ. அகபர் பல்மவறு 

ே�ங்கச்ளச் மைர்ந்� புகழ்லபற்் ஞானிகம்ளாடு 

எடுத்துக காட்டாக புருமைாத்�ம், ம�வி (இந்து ே�ம்), 

லேகர்ஜிோணா (லஜாோஸதிரிய ே�ம்), அகவாவிவா, 

ோன்ைேட் எனும் மபார்த்துககீசியர் (கிறித்�வ 

ே�ம்), ஹிே விஜய சூரி (ைேண ே�ம்) ஆகிமயாசே 

�னிப்பட்டவி�த்தில் ல�ாடர்பு லகாணடு உணசே 

எதுலவன அறிய முயன்்ார்.  இத்�சகய 

விவா�ங்களின் விச்ளவாகப் பல்வசகப்பட்ட 

இப்லபயர்களுககுப் பின்மன ஒமே ஒரு கடவுள் 

ேட்டும் இருப்ப�ாக அவர் உணர்ந்�ார். அகபருசடய 

�த்துவத்ச� வி்ளககுவ�ற்கு அகபரும் ப�ானியும் 

பயன்படுத்திய ைரியான லைால் ‘ல�ௌகித்-இ-இொகி’  

(தீன் இொகி) என்ப�ாகும். ல�ௌகித்-இ-இொகி 

என்் லைால்லின் மநேடிப் லபாருள் ல�யவீக ஒரு 

கடவுள் மகாட்பாடாகும்.

இது ஒரு புதிய ே�ேல்ெ. ஆனால் இச� 

சூபி ேேபின் ஒரு வசகமுச்யாகக கரு�ொம். 

அகபர் இப்பிரிவின் பீர் (ே� குரு) என்் முச்யில் 

அவர் சீடர்கச்ளச் (முரிககள் சூபி சீடர்கள்) 

மைர்த்திருந்�ார். இச்சீடர்கள் குரு முன்சவககும் 

விதிமுச்கச்ளப் பின்பற்்மவணடும். 

பல்ொயிேக கணககாமனார் அகபரின் சீடர்க்ளாகச் 

மைர்ந்�னர்.  அகபரின் உணசேயான மநாககம் 

ே�ச் ைார்பற்் மகாட்பாடுகச்ள, பல்மவறு 

நம்பிகசககச்ளச் ைார்ந்�வர்களுககுச் ைரி 

ைேோன ைகிப்புத் �ன்சேசயயும் ைே ேதிப்சபயும் 

வழங்குவச�க குறிகமகா்ளாகக லகாணட  ஓர் 

அேசை உருவாககுவ�ாகும். ைேஸகிரு�, அோபிய, 

கிமேகக ேற்றும் ஏசனய லோழி நூல்கச்ளப் 

பாேசீக லோழியில் லோழியாககம் லையவ�ற்காக 

ஒரு லபரிய லோழியாககத் துச்சய அகபர் 

உருவாககினார். இோோயணம், ேகாபாே�ம், 

அ�ர்வமவ�ம், விவிலியம், குோன் ஆகியசவ 

அசனத்தும் பாேசீக லோழியில் லோழியாககம் ஜஹோஙகீர் அரசவையில் சர் தோமஸ் நரோ
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முகொய அேைோக அரியசண ஏறினார். பத்து 

ஆணடுகள் நாட்சடயாணட நூர்ஜகான், 1627இல் 

ஜஹாங்கீரின் இ்ப்புககுப் பின்னர் அதிகாேத்ச�யும் 

லைல்வாகசகயும் இழந்�ார். 

 14. 7   ெோஜகோன் (1627-1658)
ஷாஜகான் ஆகோவில் அரியசண ஏறியமபாது 

அவருசடய நிசெ பாதுகாப்பான�ாகவும் 

ைவால்க்ளற்்�ாகவும் இருந்�து. இருந்�மபாதிலும் 

மபேேசின் நடப்பு நிகழ்வுகள்  கவனத்ச�க  

மகாரின. ல�ற்குப் பிோந்தியங்களின் ஆளுநோக 

இருந்� கான்ஜகான் எனும் பட்டப் லபயர் லகாணட 

ஆப்கானாகிய பிர்மொடி பசகசே பாோட்டினார். 

�ககாண அேசிலிருந்து அவசே இடோற்்ம் லையது 

ஷாஜகான் ஆசண பி்ப்பித்திருந்தும் அவர் 

அகேதுநகர் சுல்�ானான இேணடாம் மூர்�ைா 

நிஜாம்ஷாவுடன் இசணந்து ஷாஜகானுககு 

எதிோகச் ைதிகளில் ஈடுபட்டார். நிசெசே 

தீவிேேசடந்��ச�த் ல�ாடர்ந்து ஷாஜகான் �ாமன 

மநேடியாகத் �ககாணத்திற்கு விசேந்�ார். புதி�ாகப் 

ப�வியில் அேர்த்�ப்பட்டத் �ககாண ஆளுநர் 

ஆைம்கான் எனும் பட்டத்ச�ப் லபற்் இோ�த்கான் 

மபேேசின் பசடகளுககுத் �செசேமயற்று 

பால்காட் பகுதிசயத் �ாககினார். மபேேசின் 

பசடக்ளால் ஏற்பட்ட அழிவுகச்ளக கணட 

மூர்�ைா கான்ஜகானுடான �னது மபாகசக 

ோற்றிக லகாணடார். இ�னால் கான்ஜகான் 

ல�ௌெ�ாபாத்திலிருந்து �ப்பி ோ்ளவம் லைன்்ார். 

ஆனால் முடிவில் சகது லையயப்பட்டுக 

லகால்ெப்பட்டார். �ககாணத்தில் அசேதி திரும்பியது. 

ஷாஜகான் �ககாணத்ச� விட்டுச் லைல்லும் 

முன்பாக அப்பகுதிசயத் ல�ௌெ�ாபாத் உள்ளிட்ட 

அகேதுநகர், காணமடஷ், லபோர்,  ல�லுங்கானா 

என நான்கு ோநிெங்க்ளாகப் பிரித்�ார். அந்நான்கு 

ோநிெங்களுககும் ஆளுநோகப் பதிலனட்மட வயது 

நிேம்பிய �னது ேகன் ஔேங்கசீப்சப நியமித்�ார். 

வருசகககு ைாட்சியோனது. இந்தியாவில் ஆங்கிமெய 

வணிகக குடிமயற்்ம் ஒன்ச் நிறுவுவ�ற்குப் 

மபேேசின் அனுேதிசய மு�ொேவோல் லப் 

இயெவில்செ. ஆனால் �ாேஸ மோ இங்கிொந்து 

அேைர் மு�ொம் மஜம்ஸ அனுப்பிய தூதுவோயச் சூேத் 

நகரில் ஒரு வணிகக குடிமயற்்த்ச� அசேத்துக 

லகாள்வ�ற்கான அனுேதிசய மபேேைரிடம் 

லபறுவதில் லவற்றி லபற்்ார். 

ஜஹாங்கீர் அேசு விஷயங்கச்ளக 

காட்டிலும் கசெ, ஓவியம், ம�ாட்டம், ேெர்கள் 

ஆகியவற்றில் அதிக ஆர்வம் லகாணடிருந்�ார். 

இ�ன் காேணோக அேைரின் பாேசீக ேசனவி 

லேகருன்னிைா (ஜஹாங்கீோல் நூர்ஜகான் எனப் 

லபயரிடப்பட்டவர்) அரியசணயின் பின்மன 

உணசேயான அதிகாேம் லகாணடவோகத் 

திகழ்ந்�ார். நூர்ஜகான் மேற்லகாணட அேசியல் 

சூழ்ச்சிகளின் காேணோக இ்ளவேைர் குர்ேம் �னது 

�ந்ச�ககு எதிோகக கி்ளர்ச்சி லைய�ார். ஆனால் 

ஜஹாங்கீரின் விசுவாைமிகக �்ளபதி ேகபத்கான் 

மேற்லகாணட முயற்சிக்ளால் லவற்றிலப் இயொ� 

நிசெயில் குர்ேம் �ககாணம் திரும்பினார். பின்னர் 

நூர்ஜகானின் ைதி நடவடிகசககளின் காேணோக 

ேகபத்கான் கெகத்தில் இ்ங்க, அககெகம் 

நூர்ஜகானால் தி்சேயுடம் சகயா்ளப்பட்ட�ால் 

ேகபத்கானும் �ககாணம் லைன்று குர்ேமுடன் 

சகமகாத்�ார். ஜஹாங்கீர் இ்ந்�வுடன் நூர்ஜகான் 

�ன் ேருேகன் ஷாரியர் என்பவருககு ேணிமுடி 

சூட்ட முயன்்ார். 

ஆனால் நூர்ஜகானின் 

ைமகா�ேரும் குர்ேமின் 

ே ா ே ன ா ரு ே ா ன 

ஆ ை ப் க ா ன் 

ம ே ற் ல க ா ண ட 

முயற்சிக்ளால் குர்ேம் 

ஷாஜகான் என்் 

லபயருடன் அடுத்� நூர்ஜகோன்

மோலிக ஆம்பர் : எத்திமயாப்பாவிலிருந்து இந்தியாவுககு ஓர் அடிசேயாகக லகாணடுவேப்பட்ட ோலிக 

ஆம்பர், பெ இடங்கள் ோறி இறுதியாக அகேதுநகர் அேசின் பிே�ே ேந்திரியான லைங்கிஸகானிடம் 

வந்து மைர்ந்�ார். ோலிக ஆம்பர் அேசியல் விமவகம், ோணுவம் ேற்றும் நிர்வாக விஷயங்கச்ள 

லைங்கிஸகானிடமிருந்து கற்றுகலகாணடார். லைங்கிஸகானின் ேேணத்திற்குப் பின்னர் அவருசடய 

ேசனவி ோலிக ஆம்பசே சு�ந்�ே ேனி�ோககினார். கடுசேயான உசழப்பின் மூெம் பல்மவறு 

லபாறுப்புகளில் பணியாற்றி இறுதியாகத் ல�ன்னிந்தியச் சுல்�ானியங்கள் ஒன்றின் இோணுவத் 

�்ளபதியாகவும் பகே ஆளுநோகவும் ஆனார். 

�ககாணத்தில் முஸலீம்களும் ேோத்தியர்களும் �ங்கள் அேசியல் ேற்றும் வட்டாேத் 

�னித்�ன்சேகச்ளப் பாதுகாககும் முயற்சியில் ஒருங்கிசணந்து முகொயரின் மேொதிககத்ச� 

எதிர்த்�னர். இம்முயற்சியின் பின்மன மூச்ளயாகச் லையல்பட்டவர் ோலிக ஆம்பர். 1626, மே 14இல் 

ோலிக ஆம்பர் �ன்னுசடய 78ஆம் வயதில் ேேணேசடந்�மபாது அவோல் பயிற்றுவிககப்பட்ட 

ேோத்தியர்கள் ஓர் அங்கீகரிககப்பட்ட ைகதியாக ோறினர்.  
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1638இல் ஷாஜகான் பாேசீகப் மபேேசில் 

அேங்மகறிய அேசியல் சூழ்ச்சிகச்ளப் பயன்படுத்தி, 

அகபோல் சகப்பற்்ப்பட்டு ஜஹாங்கீோல் 

இழககப்பட்ட காந்�காசேக சகப்பற்றி 

இசணத்துகலகாணடார். 

மபார்த்துகீசியர் மகாவாவில் ஒரு ஆளுநசேக 

லகாணடிருககும் அதிகாேத்ச�ப் லபற்றிருந்�ாலும் 

வங்கா்ளத்தில் �ங்க்ளது குடியிருப்புகச்ளத் 

ல � ா ச ெ தூ ே த் தி லி ரு ந் �  ஹு க ளி யி ல் 

லபற்றிருந்�னர். ஷாஜகான் இப்மபார்த்துகீசியசே 

அவர்களின் குடியிருப்புகளிலிருந்து துேத்தும்படி 

வங்கா்ள ஆளுநருககு உத்�ேவிட்டார். 

ஹுகளியிலிருந்� 200 மபார்த்துகீசியர் 600 

இந்திய அடிசேகளுககுச் லைாந்�ககாேர்க்ளாய 

இருந்�னர். அவர்களில் பெசேப் மபார்த்துகீசியர் 

கட்டாய ே�ோற்்ம் லையது கிறித்�வர்க்ளாககினர். 

மேலும் மகாவாவிலிருந்� மபார்த்துகீசியர் 

�ங்கச்ளப் பாதுகாத்துகலகாள்வதில் வீேோகப் 

மபாோடினாலும் முகொயப் பசடக்ளால் எளி�ாகத் 

ம�ாற்கடிககப்பட்டனர். 

1641இல் ஷாஜகானின் அசேச்ைரும் 

ோேனாருோன ஆைப்கான் ேேணேசடந்�ார். 

ஆைப்கானின் �ேகசகயும் ஷாஜகானின் முன்னாள் 

எதிரியுோன நூர்ஜகான் 1645 டிைம்பர் வசே 

உயிமோடிருந்�ார். ஓயவு லபற்்பின் அவர் மவறு 

பிேச்ைசனகள் எச�யும் ஏற்படுத்�வில்செ.

�ககாணம்  இவவா்ாக  ஷாஜகான் காெத்தில்  

முகொயப் மபேேசின் ஆற்்ல்மிகக கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ் லகாணடுவேப்பட்டது.  முகொயருககு 

வலுவான மபாட்டியா்ளோகத் திகழ்ந்� அகேதுநகர் 

ோலிக ஆம்பரின் கடுசேயான எதிர்ப்சபயும் மீறி 

மபேேமைாடு இசணககப்பட்டது. 1636இல் ஷாஜகான் 

ேகபத்கானின் உ�விமயாடு அகேது நகரின் நிஜாம் 

ஷாஹி அேைர்கச்ளப் பணியச் லைய�ார்.  ஷியா 

பிரிசவச் மைர்ந்� மகால்லகாணடாவின் சுல்�ான் �ன் 

அசேச்ைர் மீர்ஜூம்ொசவச் சிச்யில் அசடத்�ச�க 

காேணம் காட்டி ஔேங்கசீப் மகால்லகாணடாவின் 

மீது பசடலயடுத்�ார்.  உடன்படிகசகலயான்றும் 

மேற்லகாள்்ளப்பட்டது.  அ�ன்படி குதுப்ஷாகி அேைர் 

முகொயப் மபேேசுககுக கட்டுப்பட்ட சிற்்ேைோனார். 

தககோண  சுல்தோனியம்  :  ேகாோஷ்டிோ, 

ஆந்திோ ஆகியவற்றின் லபரும் பகுதிசயயும் 

கர்நாடகத்தின் ஒரு பகுதிசயயும் லகாணடிருந்� 

பாமினி சுல்�ானியம் ஒரு நூற்்ாணடுக 

காெம் லைல்வச் லைழிப்மபாடு இருந்து பின்னர் 

சிச�வுற்்து. வலிசே வாயந்� பிேபுககள் 

மகால்லகாணடா (குதுப்ஷாஹி), பீஜப்பூர், 

(அடில்ஷாஹி), லபோர் (இேத்ஷாஹி) பீடார், (பரித் 

ஷாஹி) அகேதுநகர், (நிஜாம் ஷாஹி) ஆகிய 

இடங்களில் புதிய அேசுகச்ளத் ம�ாற்றுவித்�னர். 

இசவயசனத்தும் கூட்டாகத் �ககாணச் 

சுல்�ானியம் என்்சழககப்படுகி்து. 

முகலோயர் கோலதது ஐநரோப்பியக குடிநயற்றஙகள்: 
நபோர்ததுகீசியர்: 1510இல் அல்புகர்க பீஜப்பூர் சுல்�ானிடமிருந்து மகாவாசவக சகப்பற்றி அச�க கீழ்த்திசை 

மபார்த்துகீசியப் மபேேசின் �செநகோககினார். ல�ாடர்ந்து மேற்குக கடற்கசேயில் டாேன், ைால்லைட், பம்பாய 

ஆகிய இடங்களிலும், கிழககுக கடற்கசேயில் லைன்சனககு அருமக ைாந்ம�ாம், வங்கா்ளத்தில் ஹுகளி ஆகிய 

இடங்களிலும் மபார்த்துகீசியர் குடிமயற்்ங்கள் உருவாககப்பட்டன. 

்டச்சுககோரர்: டச்சுககாேர்கள் ேசூலிப்பட்டினம் (1605), புலிககாட் (பழமவற்காடு 1610), சூேத் (1616), பிமிலிபட்டினம் 

(1641), காசேககால் (1645), சின்சுோ (1653) காசிம்பஜார், பாோநகர், பாட்னா, பாெமைார், நாகப்பட்டினம் 

(அசனத்தும் 1658), லகாச்சி (1663) ஆகிய இடங்களில் �ங்க்ளது வணிகநிசெயங்கச்ள ஏற்படுத்தினர். 

ந்டனியர்: லடன்ோர்க நாட்டினரும் இந்தியாவில் வணிகக குடியிருப்புகச்ள ஏற்படுத்தினர். �மிழ்நாட்டில் 

�ேங்கம்பாடியில் 1620இல் குடிமயற்்த்ச� நிறுவினர். வங்கா்ளத்தில் லைோம்பூர் அவர்களின் �செசேயிடோக 

இருந்�து. 

பிசரஞசுககோரர்: சூேத் (1668), ேசூலிப்பட்டினம் (1669), அப்மபாது சிறுகிோேோக இருந்� புதுச்மைரி (1673), 

வங்கா்ளத்தின் ைந்�ன்நகர் (1690) ஆகியசவ பிலேஞசுககாேரின் ல�ாடகககாெக குடிமயற்்ங்க்ளாகும். 

பின்னர் ேெபாரில் உள்்ள ோஹி, மைாழேணடெக கடற்கசேயில் ஏனாம் (இேணடும் 1725இல்), காசேககால் 

(1739) ஆகியவற்ச்க சகப்பற்றினர்.

ஆஙகிநலயர்: மு�லில் கம்லபனி சூேத்தில் ஒரு வணிகச்ைாவடிசய நிறுவியது (1612இல் அங்கு ஒரு வணிக 

நிறுவனம் / பணடகைாசெ அசேககப்பட்டது). பின்னர் லைன்சன (1639), பம்பாய (1668), கல்கத்�ா (1690) 

ஆகியவற்ச்ப் லபற்்து. கம்லபனி பெ வணிகக குடிமயற்்ங்கச்ளப் லபற்றிருந்�ாலும் கல்கத்�ா வில்லியம் 

மகாட்சடயும், லைன்சன புனி� ஜார்ஜ் மகாட்சடயும், பம்பாயிலுள்்ள ோளிசகயும் ஆங்கிமெயரின் மிக 

முககியோன வணிகக குடிமயற்்ங்க்ளாகும்.
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 14. 8   ஔரஙகசீப் (1658-1707)
ஔேங்கசீப் ஆெம்கீர் 

(உெசக லவல்பவர்) 

வாரிசுரிசேப் மபாரில் 

அ ரி ய ச ண க க ா க த் 

�ன்மனாடு மபாட்டியிட்ட 

�ாோஷூமகா, ஷுஜா, 

முோத் ஆகிமயாசே 

லவற்றி லகாணடு 

1658இல் அரியசண 

ஏறினார். அவருசடய 

ஐம்பது ஆணடுகாெ 

ஆட்சிசயச் ைரிபாதியாகப் பிரித்துப் பார்ககொம். 

மு�ல் இருபத்ச�ந்து ஆணடுகள் வட இந்திய 

அேசியலில் லபரும்பாலும் ஈடுபட்டிருந்�ார். �ககாணப் 

பகுதி அவருசடய ஆளுநர்களின் சககளில் 

விடப்பட்டிருந்�ன. 1681இல் அவருசடய ேகன்களில் 

ஒருவோன இ்ளவேைர் அகபர் மேற்லகாணட 

கி்ளர்ச்சியின் காேணோய அவர் �ககாணம் 

லைல்ெ மநர்ந்�து. மீணடும் அவர் தில்லிககுத் 

திரும்பமவயில்செ. ஏோற்்ேசடந்� ேனநிசெயில் 

1707-இல் அவர் அகேதுநகரில் காெோனார். 

ஔரஙகசீப்

பிோன்ஸ அேைன் XIV லூயியின் ைேகாெத்து 

அேைனான ஷாஜகான் முப்பது ஆணடுகள் ஆட்சி 

புரிந்�ார். இவருசடய காெத்தில்�ான் அேைருககாகப் 

புகழ்லபற்் ேயிொைனம் லையயப்பட்டது. லபர்னியர் 

(பிலேஞசு ேருத்துவர், பயணி), �ாவர்னியர் (பிலேஞசு 

சவே வியாபாரி, பயணி), ோன்லடல்மைா (லஜர்ேன் 

பயணி ேற்றும் துணிச்ைல் வீேர்), பீட்டர்முன்டி, 

(இங்கிொந்து வணிகர்), ேனுச்சி (இத்�ாலிய 

எழுத்�ா்ளர் ேற்றும் பயணி) ஆகிய ஐமோப்பியர்கள் 

ஷாஜகானின் ஆட்சிக காெத்தில் இந்தியாவிற்கு 

வந்�னர். இந்தியா குறித்� விரிவான விவேங்கச்ள 

எழுதிச் லைன்்னர். 

ஷாஜகானின் இறுதி நாட்களில் அவேது 

நான்கு ேகன்களிசடமய அரியசணககான மபாட்டி 

ஏற்பட்டது. மூத்� ேகன் �ாோஷூமகா அேைனாவச� 

ஷாஜகான் விரும்பினார். �ாோஷூமகா பட்டத்து 

இ்ளவேைனாக அறிவிககப்பட்ட�ால் ேற்் ைமகா�ேர்கள் 

லவறுப்புக லகாணடனர். மூன்்ாவது ேகனான 

ஔேங்கசீப், ேனி�ர்கச்ளயும் சூழ்நிசெகச்ளயும் 

ைரியாக எசடமபாடுபவோகவும் சி்ந்� திட்டமிடல் 

லகாணடவோகவும் இேககேற்்வோகவும் இருந்�ார். 

�ாோஷூமகா ைன்னி இஸொமியப் பிரிசவச் 

மைர்ந்�வோயினும் சூபி �த்துவங்களின் மேல் 

ஆர்வம் லகாணடிருந்�ார். ஷாஜகானின் நான்கு 

ேகன்களிசடமய நசடலபற்் வாரிசுரிசேப் மபாரில் 

மூன்்ாவது ேகன் ஔேங்கசீப் லவற்றி லபற்்ார். 

ஷாஜகாசனச் வீட்டுச் சிச்யிெசடத்� 

ஔேங்கசீப் முகொயப் மபேேைோக முடிசூட்டிக 

லகாணடார். ேனம் உசடந்துமபான ஷாஜகான் 

ஒரு அேணேசனக சகதியாகமவ 1666 ஜனவரி 

ோ�ம் ேேணேசடந்�ார். �ாஜ்ேஹாலில் அவேது 

ேசனவியின் அருமக நல்ெடககம் லையயப்பட்டார். 

தோஜமஹோல்  :  �ாஜ்ேஹால் முகொயக கட்டடக கசெயின் 

சி்ப்புமிகக வடிவோகும். அது இந்தியப் பாேசீக இஸொமியக கட்டடக 

கசெகளின் கூட்டுக கெசவயாகும். 1612இல் திருேணோனதில் 

ல�ாடங்கி 1631இல் குழந்ச�ப்மபறின் மபாது ேேணேசடயும் 

வசே இசணபிரியாேல் உற்் துசணயாய இருந்� �னது 

ேசனவி மும்�ாஜுககு அழியாப் புகசழ அளிப்ப�ற்காக ஷாஜகான் 

�ாஜ்ேஹாசெக கட்டினார். பாேசீக வம்ைாவளிசயச் மைர்ந்� 

இந்தியோகிய உஸ�த் அகேத் ெஹாவரி என்பவர் �செசேக 

கட்டடககசெ நிபுணோக இருந்�ாலும் இவவ்ளாகத்திற்கான 

வசேபடத்ச�த் �யாரித்� லபருசே இககாெகட்டத்ச�ச் 

மைர்ந்� கட்டடககசெ நிபுணர்கச்ளச் ைாரும். இவவ்ளாகம் 

�செவாயில், ம�ாட்டம், ேசூதி, கல்ெச்ோடம் (மினார் என்்சழககப்படும் நான்கு மகாபுேங்கள்) ஆகிய அசனத்தும் 

ஒருங்கிசணககப்பட்டுத் �னித்�ன்சே வாயந்��ாக வடிவசேககப்பட்டது. 1632இல் கட்டிட மவசெகள் ல�ாடங்கின. 

இந்தியா, பாேசீகம், உதுோனியப் மபேேசு, ஐமோப்பா ஆகியவற்றிலிருந்து இருப�ாயிேத்திற்கும் மேற்பட்ட ல�ாழிொ்ளர்கள் 

கல்ெச் ோடப்பணிசய 1638-39இல் முடிப்ப�ற்காகப் பணியேர்த்�ப்பட்டனர். அருகிலுள்்ள ஏசனய கட்டடங்கள் 

1643இல் முடிவசடந்�ன. அெங்காே  மவசெகள் குச்ந்�பட்ைம் 1647 வசே ல�ாடர்ந்�து. 

தோஜமஹோல்

தில்லி அரியசணககான வாரிசுரிசேப் மபாரில் 

ஔேங்கசீப்பிடம் ம�ாற்றுப்மபான �ாோஷூமகா 

�த்துவஞான இ்ளவேைர் என அறியப்பட்டார். 

பல்மவறு பணபாடுகச்ள உசேயாடலுககு 

உட்படுத்திய அவர் இந்து ே�த்திற்கும் 

இஸொத்துககுமிசடமய லநருங்கிய ல�ாடர்புகள் 

இருப்பச�க கணடறிந்�ார். ைேஸகிரு� 

லோழியிெசேந்� உபநிட�ங்கச்ளப் பாேசீக 

லோழியில் லோழி லபயர்த்�ார்.
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மவணடுலேன ஔேங்கசீப் மேற்லகாணட முடிவு, 

அதுவசேப் மபேேசிற்கு விசுவாைத்துடன் மைசவ 

லையதுவந்� ோஜஸ�ானத்து �செவர்களிசடமய 

கி்ளர்ச்சி ேனநிசெசய உருவாககியது. 

ோர்வாரில் ஜஸவந்த் சிங்கின் ேேணத்ச�த் 

ல�ாடர்ந்து வாரிசுரிசேச் சிககல் ஏற்பட்டது. 

இச்சிககலில் ஔேங்கசீப் �செயிட்டு ஜஸவந்த் 

சிங்கின் மபேனான இந்திேசிங் என்பவசேப் 

லபயே்ளவிற்கு அேை ப�வியில் அேர்த்� 

மேற்லகாணட முயற்சிசய ஜஸவந்த் சிங்கின் 

ேசனவி ோணி ஹாடி லவறுத்�ார். இது 

ல�ாடர்பாக, ோத்ம�ார் ேஜபுத்திேரின் உ�விமயாடு 

மேற்லகாள்்ளப்பட்ட கி்ளர்ச்சி ஒடுககப்பட்டது. 

ோர்வார் அேசியலில் ஔேங்கசீப் �செயிட்ட�ால் 

லவறுப்புக லகாணட மேவாரின் ோணாவான 

ோஜ்சிங் கெகத்தில் ஈடுபட்டார். இககி்ளர்ச்சிசய 

ஔேங்கசீப்பின் ேகன் இ்ளவேைர் அகபர் ஆ�ரித்�ார். 

இருந்�மபாதிலும் முகொயப் பசடகளுககு ோணா 

இசணயானவர் அல்ெ என்ப�ால் லகாரில்ொ 

மபார்முச்சயக சகயாணடு 1680இல் �ான் 

ேேணேசடயும் வசே ோணா மபாோடினார்.  

1681இல் மேவாரின் புதிய ோணாவாகப் ப�விமயற்் 

ோணா லஜயசிங் ஔேங்கசீப்புடன் ஒரு அசேதி 

உடன்படிகசகயில் சகலயழுத்திட்டார். 

ஔரஙகசீப்பின் தககோணக சகோள்வக
ஔேங்கசீப்பின் �ககாணக லகாள்சகயானது 

வ்ளர்ந்துவந்� ேோத்தியரின் லைல்வாகசகக 

கட்டுப்படுத்துவது, ஷியா பிரிசவச் மைர்ந்� 

�ககாணச் சுல்�ானியங்க்ளானக மகால்லகாணடா, 

பீஜப்பூர் அகியவற்றின் கி்ளர்ச்சிப் மபாககிற்கு 

அசணமபாடுவது, �ககாணத்ச�ப் புகலிடோகக 

லகாணட �னது ேகன் இ்ளவேைர் அகபரின் 

கி்ளர்ச்சிகச்ள ஒடுககுவது ஆகியவற்ச் 

மநாககோயக லகாணடிருந்�து. ஔேங்கசீப் 

1682இல் �ககாணம் வந்�ார். 1707இல் �னது 

ேேணம் வசே �ககாணத்திமெமய �ங்கியிருந்�ார். 

பீஜப்பூரின் அடில்ைாஹி வம்ைத்ச�ச் மைர்ந்� 

முகொயப் மபேேசின் எல்செகச்ள 

விரிவசடயச் லையவ�ற்காகப் பெ 

பசடலயடுப்புகச்ள ஔேங்கசீப் மேற்லகாணடார். 

வடமேற்கிலும் வடகிழககிலும் அவர் மேற்லகாணட 

மபார்க்ளால் கருவூெம் வ்ணடு மபானது. 

இவருசடய �ந்ச�யார் காெத்திமெமய 

நிெவரியானது விச்ளச்ைலில் மூன்றில் ஒரு 

பங்கு என்் நிசெயிலிருந்து ைரிபாதி என 

உயர்த்�ப்பட்டது. ஔேங்கசீப் மேற்லகாணட 

நீடித்�ப் மபார் நடவடிகசககள், விவைாயிகளின் 

மீது அதிகோன வரிகச்ளச் சுேத்தும் ம�சவசய 

ஏற்படுத்தின. ல�ாடககத்தில் ஷாஜகானாபாத் 

அவரின் �செநகோக அசேந்�து. ஆனால் 

இருபது ஆணடுகளுககுப் பின்னர் �னது நீணட 

பசடலயடுப்புகளின்மபாது ஔேங்கசீப் எங்லகல்ொம் 

முகாமிட்டாமோ அவவிடங்களுககுத் �செநகர் 

ோறியது. 

வடஇந்தியாவில் ஔேங்கசீப்பிற்கு எதிோக 

மூன்று மிக முககியக கி்ளர்ச்சிகள் அேங்மகறின. ஜாட் 

(ேதுோ ோவட்டம்), ைத்னாமியர் (ஹரியானா பகுதி), 

சீககியர் ஆகிமயார் கெகம் லைய�னர். ஜஹாங்கீர், 

ஷாஜகான் காெத்திமெமய ல�ாடர்ந்து கெகம் 

லையயும் இயல்பிசனக லகாணட ஜாட்டுகளின் 

1669ஆம் ஆணடுக கெகம் �ற்காலிகோக 

ஒடுககப்பட்டாலும் ஔேங்கசீப்பின் இ்ப்பிற்குப் 

பின்னரும் அவர்கள் கட்டுககடங்கா�வர்க்ளாகமவ 

இருந்�னர். ைத்னாமியரின் கி்ளர்ச்சியானது உள்ளூர் 

இந்து ஜமீன்�ார்களின் உ�விமயாடு ஒடுககப்பட்டது. 

சீககியர் கெகோனது, அதிகாேப்பூர்வோக சீககிய 

குரு என்் ப�விசய வகித்து வந்� சீககிய 

குரு ம�ஜ்பகதூருககு எதிோக அப்ப�வியின்மீது 

உரிசே பாோட்டிய ோம்ோய மேற்லகாணட 

சூழ்ச்சிகளின் காேணோய லவடித்�து. இறுதியில் 

சீககியரின் ஒன்ப�ாவது குருவான ம�ஜ்பகதூர் 

லகால்ெப்பட்டம�ாடு கி்ளர்ச்சி முடிவுற்்து. 

அசனத்து வசககச்ளச் மைர்ந்� 

இந்துககளின் மீதும் ஜிஸியா வரி விதிககப்பட 

நகோல்கும்போஸ் : 1480 மு�ல் 1686 வசே ஆட்சி லைலுத்திய அடில் ஷாஹி ேேபின் �செநகர் பீஜப்பூர் (விஜயபுோ) 

ஆகும். இது கணகவர் கட்டடங்கச்ளயும் ேசூதிகச்ளயும் �ன்னகத்ம� லகாணடது. இவவம்ைத்தின் ஏழாவது 

ஆட்சியா்ளோன முகேது அடில்ஷாவின் (1627-1656) மிடுககான கல்ெச்மய மகால்கும்பாஸ (வட்டவடிவக 

குவிோடம்) ஆகும். அடில் ஷா இ�சனத் �னது வாழ்நாளிமெமயக கட்டினார். இது அடர் ைாம்பல்நி்க கற்க்ளால் 

கட்டப்பட்டு மேற்பூச்சு பூசி அெங்கரிககப்பட்டுள்்ளது. இ�ன் லவளிப்பு்ம் ைா�ாேணோயும் ஆனால் அழகு்வும் 

அசேககப்பட்டுள்்ளது. கட்டடத்தின் நான்கு லவளிமூசெகளிலும் எணமகாணக கவிசகோடம் உள்்ளது. 

ஒவலவாரு கவிசகோடமும் ஏழு அடுககுகச்ளயும் ஒவலவாரு அடுககும் பெ ைா்ளேங்கச்ளயும் லகாணடு 

பார்ப்மபாசேக கவர்ந்திழுககும் வணணம் அசேந்துள்்ளது. மோமின் புனி� பீட்டர் ம�வாெயத்திற்கு அடுத்து 

உெகின் இேணடாவது லபரிய குவிோடம் இதுமவயாகும். இ�ன் உட்சுவற்றின் நீ்ளம் 135 அடி; உயேம் 178 

அடி. இங்கு ைற்று உயர்த்�ப்பட்ட மேசடயில் முகேது அடில்ஷா அவர் ேசனவி அருஸபீபி, அவர் ேகள், மபேன், 

மபேனின் பிரிய ேசனவி ேம்பா ஆகிய ஐவரின் கல்ெச்கள் உள்்ளன.
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லபரும்பசடலயான்று அனுப்பப்பட்டது. ேகனுசடயத் 

துமோகக குணத்ச� ஒருமவச்ள அறிந்திோேமெ 

ஔேங்கசீப் இந்� முடிசவ எடுத்திருககொம். 

எப்படியிருந்�மபாதிலும் இ்ளவேைர் �ன்சன 

முகொயப் மபேேைோகப் பிேகடனம் லையது 

லகாணடார். ல�ாடர்ந்து மேற்லகாள்்ளப்பட்ட 

நடவடிகசககள் அவசேத் �ககாணத்திற்குத் 

துேத்தின. அங்கு அவர் சிவாஜியின் ேகன் 

ைாம்பாஜியின் உ�விசயப் லபற்்ார். ஓ்ளேங்கசீப் 

மநேடியாகக க்ளத்தில் இ்ங்கமவ பாேசீகத்திற்குத் 

�ப்பிச் லைன்் இ்ளவேைர் அகபர் அங்கிருந்து 

திரும்பமவயில்செ. 1689இல் ைாம்பாஜி சகது 

லையயப்பட்டுக லகால்ெப்பட்டார். பீஜப்பூர், 

மகால்லகாணடா சுல்�ானியங்கள் முற்றிலுோகச் 

ைேணசடயும் அ்ளவுககுத் �ள்்ளப்பட்டன.

ஔேங்கசீப்பின் ஆட்சியின் இறுதிப்பகுதியில் 

மபேேசு சிச�வசடயத் ல�ாடங்கியது. 

ஔேங்கசீப்பின் இ்ப்பிற்குப் பின் “பின் 

ம�ான்றிய அேசுக்ளால்”  மபேேசின் சிச�வு 

விசேவுபடுத்�ப்பட்டது. மபேேசு எளிதில் சகயா்ள 

முடியா� அ்ளவிற்கு விரிந்�து. மபேேசின் 

ல�ாசெதூேப் பகுதிகச்ள மேொணசே லையயக 

கூடிய அ்ளவுககுப் மபாதுோன நம்பிகசகககுரிய 

நபர்கச்ள ஔேங்கசீப் லபற்றிருககவில்செ. 

அவருசடய அேசியல் எதிரிகள் பெர் முகொயர் 

ஆதிககத்ச� மீறி சு�ந்திே அேைர்க்ளாகப் பிேகடனம் 

லைய�னர். �ககாண விவகாேங்களில் ஔேங்கசீப் 

�ன்சன முழுசேயாக ஈடுபடுத்திகலகாணடது 

மபேேசின் ஏசனய பகுதிகளில் ம�ான்றிய 

எதிர்ப்புகச்ள எதிர்லகாள்்ளவிடாேல்  அவசேத் 

�டுத்�து. ஔேங்கசீப் ேேணேசடந்� சிறிது 

காெத்திமெமய இந்திய அேசியலில் முகொயப் 

மபேேசு ஒரு ஆற்்ல்மிகக ைகதியாக இல்ொேல் 

ேச்ந்�து.

ஔேங்கசீப் ‘ஜிஸியா’ வரிசய மீணடும் 

விதித்�ார். புதிய மகாவில்கள் கட்டப்படக 

கூடால�னவும் ஆசணகள் பி்ப்பித்�ார். ஆனால் 

பசழய மகாவில்களில் பழுது நீககும் பணிகள் 

அனுேதிககப்பட்டன. இந்நடவடிகசககள் 

அவருசடய ே� நம்பிகசககளில் ேட்டும் 

மவர்லகாணடு இருககவில்செ; ோ்ாக அேசியல் 

நிர்பந்�ங்களிலும் அசவ மவர்லகாணடிருந்�ன. 

ஆனால் ஓர் உணசேயான முஸலீோக, 

வழககோக விதிககப்படும் நிெவரிககு மேொக 

வசூலிககப்பட்ட ‘அப்வாப்’ என்னும் வரிவசூசெ, 

அது ஷரியத் ைட்டத்�ால் ஏற்றுக லகாள்்ளப்படவில்செ 

என்் காேணத்திற்காக நிறுத்தினார். அச�ப் 

மபாெமவ மகாவில்கள் ல�ாடர்பான அவருசடய 

ைட்டங்களும் பழசேயானசவ. இச்ைட்டங்கள் 

அேசியல் பசகசேயிருந்� பகுதிகளில் ேட்டும் 

சுல்�ான் சிககந்�ர் அடில்ஷா ஔேங்கசீப்பின் 

பெ பசடலயடுப்புகச்ள எதிர்த்து நின்்ார். 

ஔேங்கசீப் 1685இல் �னது ேகன் ஆைாம் 

ஷாசவ அனுப்பிசவத்�தில் பயமனதுமில்செ. 

பின்னர் ேற்ல்ாரு ேகன் ஷாஆெசே பீஜப்பூசேக 

சகப்பற்் அனுப்பி சவத்�ார். ஷியா முஸலீோன 

பீஜப்பூர் சுல்�ான் தி்சேயுடன் மகாட்சடசயப் 

பாதுகாத்�ார். ஆனால் ஔேங்கசீப்மப மநேடியாகப் 

மபார்கக்ளத்தில் இ்ங்கி இறுதிவசே மபாரிடும்படி 

�னது பசடகளுககு உற்ைாகம் அளித்��ால் பீஜப்பூர் 

சுல்�ான் ம�ால்வியசடந்�ார். மகால்லகாணடா 

சுல்�ான் அப்துல் ஹைன் 1687இல் ம�ாற்கடிககப்பட்டு 

மகால்லகாணடா சகப்பற்்ப்பட்டது. 

மரோததியருககு எதிரோக ஔரஙகசீப்பின் 
�்டைடிகவககள்

சிவாஜியின் �செசேயில் ேோத்தியர்கள் 

ஔேங்கசீப்புககு ஓர் அச்சுறுத்�ொகமவ இருந்�னர். 

ஔேங்கசீப் �னது இரு முககியத் �்ளபதிக்ளான 

லையிஷ்டகான், லஜயசிங் ஆகிமயாசே ஒருவருககுப் 

பின் ஒருவோக சிவாஜிசயக சகதுலையய 

அனுப்பி சவத்�ார். லஜயசிங் சிவாஜிசயக 

சகது லையது தில்லிககு அசழத்துச் லைன்்ார். 

ஆனால் அங்கிருந்து �ப்பிய சிவாஜி மீணடும் 

�ககாணத்ச� அசடந்�ார். சிவாஜி லகாரில்ொப் 

மபார் முச்சயப் பின்பற்றி 1680இல் 53 வது 

வயதில், �ான் ேேணேசடயும் வசே முகொயப் 

பசடகச்ள எதிர்த்துப் மபார் லைய�ார். சிவாஜியின் 

ேகன்களும் ல�ாடர்ந்து எதிர்த்து 1707இல் 

ஔேங்கசீப் ேேணேசடயும்வசே அவசேப் 

லபரும் மைா�சனககு உள்்ளாககினர். 1707இல் 

ஔேங்கசீப் காெோனது இந்திய வேொற்றில் 

ஒரு முககியத் திருப்புமுசனயாகும். ஏலனனில் 

அடுத்� 150 ஆணடுகளுககு வலிசேகுன்றிய 

வழித்ம�ான்்ல்க்ளால் அது ஆ்ளப்பட்டமபாதும் 

ஔேங்கசீப் ேேணேசடந்�மபாம� முகொயப் 

மபேேசும் முடிவுககு வந்துவிட்டது. 

ஔரஙகசீப்பின் பி்ற �்டைடிகவககள் 
அரியசணப் மபாட்டியில் �னககு எதிோன 

முககியப் மபாட்டியா்ளோன �னது ைமகா�ேர் 

�ாோஷூமகாவுககுச் சீககியர் உ�வினர் என்் 

காேணத்திற்காக அவர்களின் மீது ஔேங்கசீப் 

லவறுப்புக லகாணடார். ஔேங்கசீப்பின் 

உத்�ேவின்படிமய குரு ம�ஜ்பகதூர் 

லகால்ெப்பட்டார். 

இந்நிசெயில் ேஜபுத்திே அேைர்கள் �ங்கச்ள 

சு�ந்திே அேசுக்ளாகப் பிேகடனம் லையது 

லகாணடனர். இவர்களுககு எதிோக ஔேங்கசீப்பின் 

ேகனான இ்ளவேைர் அகபரின் �செசேயில் 
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2 3 2 முகலாயப் பேரரசு

பாரிஸ மபான்்வற்றிற்கு இசணயாகக கரு�த்�கக 

நிசெயிலிருந்�ன. 

சி்ப்பு உரிசேகச்ளயும் �னிச் 

ைலுசககச்ளயும் லபற்றிருந்� வர்ககத்�ாருககும் 

அவற்ச்ப் லபற்றிோ� வர்ககத்�ாருககும் 

இசடமய வாழ்கசகத் �ேத்திலிருந்� 

ைேத்துவமின்சே ல�ளிவாகத் ல�ரிந்�து. 

ைமுகத்தின் அடிேட்டத்திலிருந்� ேககளில் 

ஆணகள் ‘ெங்மகாடு’ எனப்பட்ட மகாவணத்ச�யும் 

லபணகள் மைசெசயயும் அணிந்�னர். 

ஏசழேககள் ேண வீடுகளில் வசித்�னர். 

அவர்களுசடய உணவு மகாதுசே ைப்பாத்தி, 

பருப்புகள், காயகறி ஆகியன. முகொய ைமூகத்தில் 

உரிசேகச்ளயும் ைலுசககச்ளயும் லபற்றிருந்� 

ஜமீன்�ார்கச்ளயும், பிேபுககச்ளயும் லகாணடிருந்� 

வர்ககம் ஆடம்பேோன வாழ்கசகசய 

வாழ்ந்�னர். ேன்ைப்�ாரிக்ளான பிேபுககள் 

ஜாகீர்கச்ள (நிெோனியங்கச்ள) �ங்கள் 

�குதிகமகற்் ஊதியோகப் லபற்றிருந்�னர். 

இவர்கள் அடககுமுச், சுேணடும் இயல்புகச்ளக 

லகாணடிருந்�னர். பிேபுககள் அதிக 

எணணிகசகயிொன பணியா்ளர்கச்ளயும் 

குதிசேகச்ளயும் யாசனகச்ளயும் ேற்்வற்ச்யும் 

லபற்றிருந்�னர். அவர்கள் கனிேேங்கச்ளக 

லகாணட ம�ாட்டங்கச்ளயும், நீமோசடகச்ளயும் 

லகாணடிருந்� அழகிய வீடுகளிலும் வசித்�னர். 

மநர்த்தியான ஆசடகச்ள அணிந்�னர். 

ஆதிகக இனங்கச்ளயும் ைாதிகச்ளயும் 

மைர்ந்� ஜமீன்�ார்கள் ஆயு�ம் ஏந்திய பசடகம்ளாடு 

நிெத்தின்மீதும் விவைாயிகளின் மீதும் ஆதிககம் 

லைலுத்�க கூடிய ைலுசககச்ளப் லபற்்வர்க்ளாய 

வி்ளங்கினர். அபுல் பாைல் �ன்னுசடய அயனி 

அகபரியில் ஜமீன்�ார்கள் ஆவ�ற்கானத் 

�குதிகச்ளயுசடய ைாதிகச்ளப் பட்டியலிடுகி்ார். 

லபரும்பாலும் இந்து மேல் ைாதிகச்ளச் மைர்ந்ம�ாரும் 

ேஜபுத்திேர்களும் ஜமீன்�ார்க்ளாக இருந்�னர். 

சிெ பகுதிகளில் முஸலீம்களும் ஜமீன்�ார்க்ளாக 

இருந்துள்்ளனர். ஜமீன்�ார்கள் குத்�சகப் பணத்ச� 

முச்யாகச் லைலுத்�த் �வறிய விவைாயிகச்ள 

நிெத்ச�விட்டு லவளிமயற்றும் உரிசேசயப் 

லபற்றிருந்�னர். 

முகொயச் ைமூகக கட்டசேப்பில் பிேபுகக்ளாக 

அங்கம் வகித்�வர்களில் லபரும்பாமொர் ேத்திய 

ஆசியா ேற்றும் ஈோனிலிருந்து வந்�வர்க்ளாவர். 

ஆப்கானியர், இந்திய முஸலீம்கள் (மஷயிகை�ாஸ 

என்்சழககப்பட்டனர்) ,  ேஜபுத்திேர்கள், 

ேோத்தியர் ஆகிமயாரும் பிேபுககள் என்னும் 

ைமூக மேன்சேநிசெசயப் லபற்றிருந்�னர். 

அகபருசடய ஆட்சிக காெத்தில் 15 விழுககாடுககும் 

மேற்பட்ட பிேபுககள் ேஜபுத்திேர்கள் எனக 

நசடமுச்யில் இருந்�ன. எங்மக அேசியல் 

பசகசேயில்ொேல் கீழ்ப்படியும் நிசெயிருந்�ம�ா 

அங்லகல்ொம் மகாவில்கள் கட்டுவ�ற்கு ஔேங்கசீப் 

லகாசடகச்ள அளித்துள்்ளார். ஷாஜகானுசடய 

ஆட்சிக காெத்ச�க காட்டிலும் ஔேங்கசீப்பின் 

ஆட்சிக காெத்தில் இந்து அதிகாரிகள் அதிகோன 

எணணிகசகயில் அேசு நிர்வாகத்தில் 

பணியாற்றினர் என்பது இவவிடத்தில் குறிப்பிட்டுச் 

லைால்ெப்படமவணடிய லையதியாகும். 

 14.9   முகலோயர்கோலச் சமுதோயம்
இந்திய ேககள் ல�ாசக 16ஆம் நூற்்ாணடில் 

15 மகாடியாகவும் 18ஆம் நூற்்ாணடில் 20 

மகாடியாகவும் இருந்திருககொலேன ேதிப்பீடு 

லையயப்படுகி்து. நிெப்பேப்பின் லபரும்பகுதி 

காடுக்ளாக இருந்��ால் மவ்ளாணசே நிெங்கள் 

அ்ளவில் குச்வாகமவ இருந்திருகக மவணடும். 

ைமூகத்தின் மிக முககியத் ல�ாழில் மவ்ளாணசே 

என்ப�ால், ைமூக அசேப்பில் கிோேச்ைமூகமே 

மு�ன்சே நிறுவனோகும். கிோேத்தின் இயல்புகள், 

உட்கூறுகள், ஆட்சி முச்கள் ஆகியவற்றில் 

இடத்திற்கிடம் மவறுபாடுகள் இருந்�மபாதிலும் 

கிோே நிர்வாகத்தில் சிெ லபாதுத்�ன்சேகள் 

இருந்�ன. முககாடம் என்்சழககப்பட்டக கிோேத் 

�செவர்கள் கிோேத்தின் நிர்வாக உறுப்பான பஞச் 

(பஞைாயத்து) என்் அசேப்பிசன உருவாககினர். 

கிோே அ்ளவில் வரிகச்ள வசூலிப்பதும் அசவ 

ல�ாடர்பான கணககுகச்ளப் போேரிப்பதும் 

இப்பஞைாயத்தின் லபாறுப்பாகும். பயன்பாட்டிற்குக 

லகாணடுவேப்படா� நிெங்கச்ளக கிோேக 

சகவிசனஞர்கள், கசடநிசெ ஊழியர்கள், 

மைசவ லையமவார் ஆகிமயாருககு அவர்கள் லையயும் 

மைசவகளுககுக சகோ்ாக இப்பஞைாயத்து 

வழங்கியது. 

ைமூகத்தின்  நடுத்�ே வர்ககோனது சிறிய 

ேன்ைப்�ார்கள், சிறு கசடகள் சவத்திருப்மபார், 

ஹககீம் (ேருத்துவர்கள்), இசைக கசெஞர்கள், 

ஏசனய கசெஞர்கள், முகொய நிர்வாகத்தின் 

கீழ்நிசெ அலுவெர்கள் ஆகிமயாசேக 

லகாணடிருந்�து. ஊதியம் லபறும் ஒரு வர்ககமும் 

இருந்�து. இவர்கள் ‘ே�ாத்-இ-ோஷ்’ எனப்பட்ட 

ோனியத்ச� முகொயப் மபேேைரிடமிருந்தும், 

உள்ளூர் ஆட்சியா்ளர்கள், ஜமீன்�ார்கள் 

ஆகிமயாரிடமிருந்தும் லபற்்னர். இவர்கள் 

கிோேத்து மேன்ேககளின் ஒரு பகுதியாக ோறி 

கிோேத்ச�யும் நகேத்ச�யும் இசணககின்் 

கணணிக்ளாய இருந்�னர். தில்லி, ஆகோ, பம�ப்பூர் 

சிகரி, ொகூர், அகேதுநகர், டாககா, முல்�ான் 

ஆகியன மபேேசின் முககியோன நகேங்க்ளாகும். 

அசவ ைேகாெ ஐமோப்பிய நகேங்க்ளான ெணடன், 
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கணககிடப்பட்டுள்்ளது. ோஜா ம�ாடர்ோல், ோஜா 

ோன்சிங், ோஜா பீர்பால் ஆகிமயார் அகபர் காெத்தில் 

புகழ்லபற்் பிேபுகக்ளாவர். ேஜபுத்திேர்கள் அேசு 

நிர்வாகத்திலிருந்� பல்மவறு பணியிடங்களுககுக 

காயஸ�ர், கத்ரி ைமூகத்ச�ச் மைர்ந்�வர்கச்ள 

நியமித்�னர். ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான், ஔேங்கசீப் 

ஆகிமயார் ேோத்தியசேப் பிேபுகக்ளாக நியமித்�னர். 

எடுத்துககாட்டாக சிவாஜியின் �ந்ச� ஷாஜி சிெ 

காெம் ஷாஜகானிடம் பணியாற்றினார். 

வாழ்கசகயில் மேம்பாடு அசடவ�ற்கான 

வாயப்புகள் இந்தியாவில் அதிகம் இருந்��ால் 

ேத்திய ஆசியாவிலிருந்து ல�ாடர்ந்து புெம்லபயர்�ல் 

நசடலபற்்து. இப்புெம் லபயர்�ல் பல்வசகப்பட்டக 

கூறுகள் ஒருங்கிசணவ�ற்கு வழிவகுத்துப் 

பணபாட்டிற்குச் லைழுசே மைர்த்�து. பிேபுககள் 

இன அடிப்பசடயில் பிரிந்திருந்�ாலும் அவர்கள் 

கூட்டிசணந்� வர்ககோக, பாேசீக இந்திய 

ஓவியர்கச்ளயும் இசைககசெஞர்கச்ளயும் 

ஆ�ரித்��ன் மூெம் ஒரு ைேேைம் ைார்ந்� பணபாட்சட 

முன்லனடுத்�னர். 

ைாதிமுச் ஒரு மேொதிகக நிறுவனோக 

இருந்�து. கீழ்நிசெச் ைாதிகள் அதிகோன 

ஒடுககுமுச்ககு உள்்ளாயினர். ைமூகப் 

பாகுபாடுகளுககு எதிோகப் பகதி இயககம் 

பு ே ட் சி க ல க ா டி ச ய  உ ய ர் த் தி ன ா லு ம் 

வாயப்புகள் ேறுககப்பட்ட வறுசேயில் வாடிய,  

நிெேற்் விவைாயிகள் கட்டாய உசழப்புககு  

உட்படுத்�ப்பட்டனர். 

ேேபு வழிச் லைாத்துககளில் பங்கு லபறுவ�ற்கு 

குச்ந்�பட்ை உரிசேமய லபணகளுககு 

இருந்�து. உயர் ைாதிப் லபணகளிசடயில் வி�சவ 

ேறுேணம் �சடலையயப்பட்டிருந்�து. அன்்ாட 

வீட்டுமவசெகம்ளாடு லபணகள் நூல்நூற்்னர். 

மவ்ளாண பணிகளிலும் உ�வி லைய�னர். 

முகொய நிர்வாகம் மேல்ைாதிச் ைமூகங்களிசடமய 

நிெவிய உடன்கட்சட ஏறும் பழககத்ச� 

நிறுத்� முயற்சிகச்ள மேற்லகாணடது. முஸலீம் 

ேணப்லபணகள் திருேணத்தின்மபாது ‘ேகர்’ 

எனும் பணப்பரிசை (ேணேகன் ேணேகளுககுக 

கட்டாயம் �ே மவணடிய பணம்) லபறுவ�ற்கு 

உரிசே லபற்றிருந்�னர். மேலும் பேம்பசேச் 

லைாத்துககளில் குடும்பத்திலுள்்ள ஆணகளுககுச் 

ைேேோக இல்ொவிட்டாலும் லபணகளும் ஓே்ளவு 

பங்குலபறும் உரிசேசயப் லபற்றிருந்�னர். 

 14. 10   சபோருளோதோரம்
முகொயப் லபாரு்ளா�ாேம் காடு ைார்ந்� 

மவ்ளாண லபாரு்ளா�ாேோகும். காடுகள் 

சகவிசனத் ல�ாழிொ்ளர்களுககுத் ம�சவயான 

கச்ைாப் லபாருட்கச்ள வழங்கியது. �ச்ைர், 

கப்பல்கட்டுமவார், மேல்பூச்சு ைாயம் �யாரிப்மபார் 

ஆகிமயார்ககுத் ம�சவயான ேேங்கச்ளக 

காடுகள் ஈந்�ன. நூல் நூற்மபாருககும் லநைவு 

லையமவாருககும் கச்ைாப்பட்டிசன வழங்கியது. 

இரும்புச் சுேங்கப் பணியா்ளர்களுககும், 

உமொகங்கச்ள உருககுமவாருககும் 

ம�சவப்பட்ட ேேககரிசயக லகாடுத்�து. ஆகமவ 

உற்பத்தியா்ளர்களுககும்  காடுகளுககுோன உ்வு 

மிக லநருககோக இருந்�து. 

கிோேப் பு்ங்களில் பல்வசகப்பட்ட 

பிரிவுகச்ளச் மைர்ந்� ேககள் மவ்ளாணசேயில் 

ஈ டு ப ட் டி ரு ந் � ன ர் .  ம வ ்ள ா ண ச ே ம ய 

லபாரு்ளா�ாேத்தின் அடித்�்ளம். லைாத்துககள் 

சவத்துகலகாள்்ள உரிசே ேறுககப்பட்ட, 

நிெேற்் ஏசழ விவைாயிகள் ேககள் ல�ாசகயில் 

ஏ்த்�ாழக கால் பங்கிருந்�னர். ஜமீன்�ார்களும் 

கிோேத் �செவர்களும் ஏோ்ளோன நிெங்கச்ளக 

லகாணடிருந்�னர். அவற்றில் பணி லையய 

மவசெயாட்கள் அேர்த்�ப்பட்டு அவர்களுககான 

ஊதியம் பணோகமவா லபாரு்ளாகமவா 

வழங்கப்பட்டது. கிணற்று நீர்ப் பாைனமே முககியப் 

பாைன முச்யாக இருந்�து. 

ரோஜோ மோன்சிங ரோஜோ பீர்போல் ரோஜோ நதோ்டர்மோல்
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ைர்ததகமும் ைோணிகமும்

நாட்டின் அேசியல் ஒருங்கிசணப்பும் 

தி்சேமிகக ைட்டம் ஒழுங்குப் போேரிப்பும் 

சுறுசுறுப்பான வர்த்�கத்ச�யும் வாணிகத்ச�யும் 

உறுதிப்படுத்தின. உபரியானது நாட்டின் 

பல்மவறு பகுதிகளுககு ஆறுகளின் வழியாகவும், 

ோட்டு வணடிகளிலும், ஒட்டக வணடிகளிலும் 

ைாசெ வழியாகவும் லகாணடு லைல்ெப்பட்டன. 

பஞைாோ எனும் நாமடாடி வணிக இனககுழு 

லபருே்ளவிொன லபாருட்கச்ளத் ல�ாசெதூேப் 

பகுதிகளுககுக லகாணடு லைல்லும் நிபுணத்துவம் 

லபற்றிருந்�து. அரிசி, ைர்ககசே, ேஸலின் பட்டு, 

உணவு �ானியம் ஆகியவற்ச் ஏற்றுேதி 

லையவதில் வங்கா்ளம் முககிய சேயோகத் 

திகழ்ந்�து. மைாழேணடெக கடற்கசே, 

�னது பருத்தித் துணி உற்பத்திககாகப் 

புகழ் லபற்றிருந்�து. காஷ்மீர் ைால்சவகளும் 

�சேவிரிப்புகளும் சகவிசனப் லபாருட்களின் 

உற்பத்திககுப் லபயர் லபற்றிருந்� ொகூரிலிருந்து 

விநிமயாகோகின. லபாருட்கள் இடம் விட்டு இடம் 

லைல்வ�ற்கு ‘உணடி’ என்்சழககப்பட்ட கடன் 

பத்திேங்கள் உ�வின. ஒருங்கிசணககப்பட்டிருந்� 

“ைோயகள்” (ஓயவு விடுதிகள்) வணிகர்களின் 

பயணங்கச்ள ஊககுவித்�ன. இந்து, முஸலீம், 

ைேணம் மபான்் அசனத்து ே�ங்கச்ளயும் ைார்ந்� 

வணிகர்கள் இருந்�னர். குஜோத்ச�ச் மைர்ந்� 

மபாோமுஸலீம்கள், ேஜபு�னத்து ோர்வாரிகள், 

மைாழேணடெக கடற்கசேைார்ந்� லைட்டியார்கள்,  

ேெபார் முஸலீம்கள் ஆகிமயார் புகழ்லபற்் வணிக 

ைமூகத்தினர் ஆவர். 

மேற்கு ஆசியா ஐமோப்பிய நாடுகள்  

ஆகியவற்றுடனான வணிகத்ச� ஐமோப்பியமே 

கட்டுப்படுத்தினர். இந்திய வணிகர்களின் 

பங்மகற்சப அவர்கள் கட்டுப்படுத்தினர். மேலும் 

லபருே்ளவிொன வ்ளங்கச்ளயும், மிகப்லபரும் 

ோணுவத்ச�யும் லகாணடிருந்�மபாதிலும் 

முகொய அேசு ஒரு கடற்பசடசயக லகாணட 

ைகதியாக இல்செ. �ாங்கள் ஒரு பெம் லபாருந்திய 

கடற்பசடச் ைகாப்�த்தில் வாழ்கிம்ாம் என்பச� 

அவர்கள் உணேவில்செ. முகொயப் மபேேசின் 

வீழ்ச்சிககு இதுவும் ஒரு காேணோகும். 

ஐமோப்பியர்கள் நறுேணப் லபாருட்கள், 

ைாயங்கள், வங்கா்ளப் பட்டு, ேஸலின், 

லைாேலைாேப்பான அச்சிடப்பட்ட துணி, ப்ளப்ளப்பான 

பருத்தித் துணி ஆகியவற்ச் இங்கும் லகாள்மு�ல்  

லைய�னர். இ�ற்கு ோ்ாக இந்தியா லபருே்ளவில் 

�ங்கத்ச�யும் லவள்ளிசயயும் இ்ககுேதி 

லைய�து. முகொயரின் லவள்ளி நாணய முச் 

லவள்ளிககான ம�சவசய அதிகரித்�து. 

ேபி, காரிப் ஆகிய இரு மவ்ளாண பருவங்களில் 

பயிர் லையயப்பட்டப் பயிர் வசககச்ள அயனி அகபரி 

பட்டியலிடுகி்து. புசகயிசெயும் ேககாச் மைா்ளமும் 

பதிமனழாம் நூற்்ாணடில் அறிமுகோயின. 

அ�ற்குப் பின்னமே மி்ளகாயும் மவர்ககடசெயும் 

அறிமுகோயின. அன்னாசிப்பழம் பதினா்ாம் 

நூற்்ாணடில் அறிமுகோனது. ஒட்டுமுச்யில் பெ 

ோம்பழ ேகங்கச்ள மபார்த்துகீசியர் வ்ளர்த்�ார்கள். 

உருச்ளககிழங்கு, �ககாளி, லகாயயா ஆகியசவ 

பின்னர் வந்�ன. அவுரி ேற்றுலோரு முகொயர் 

காெ முககிய வணிகப் பயிோகும். பட்டு உற்பத்தி 

வங்கா்ளத்தில் பிேமிப்பூட்டும் வ்ளர்ச்சிசயப் லபற்று 

உெகச் ைந்ச�ககு அதிகோன பட்டுத்துணிசய 

அனுப்பி சவககும் �செசேப் பட்டு உற்பத்தி 

சேயோயிற்று. 

விவைாயிகள் நிெவரிசயச் லைலுத்துவ�ற்குக 

கட்டாயப்படுத்�ப்பட்ட�ால் அவர்கள் �ங்கள் 

உபரிசயச் ைந்ச�யில் விற்்ாக மவணடியதிருந்�து. 

முகொய ஆளும் வர்ககத்�ாருககு நிெவரிமய மிக 

முககியோன வருவாயாகும். அது விச்ளச்ைலில் 

கிசடககும் ஒரு பங்காகும். அேசு நிர்வாகம் 

நிெத்தின் உற்பத்தித் தி்சன ேதிப்பிட்டு, 

நிெத்ச� அ்ளசவ லையது, லோத்� அ்ளசவ 

அடிப்பசடயாகக லகாணடு வரிசய நிர்ணயம் 

லைய�து. அகபர் ஜப்தி முச்சய (ம�ாடர்ோொல் 

அறிமுகம் லையயப்பட்ட முச்) பிேகடனம் லைய�ார். 

நிெத்தின் அ்ளவு, விச்ளவிககப்பட்ட பயிர் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பசடயில் விவைாயி பணோகச் 

லைலுத்� மவணடிய வரி நிர்ணயிககப்பட்டது. 

பல்மவறு பகுதிகச்ளச் மைர்ந்� விவைாயிகள் 

ஒவலவாரு ஆணடும் லைலுத்� மவணடிய 

இவவரிகள் ல�ாடர்பான விவேங்கச்ளக லகாணட 

அட்டவசணகள் �ஸ�ர் என அசழககப்பட்டன. 

நகர்ப்பு்ப் லபாரு்ளா�ாேம் சகவிசனத் ல�ாழிற் 

கூடங்கச்ளச் ைார்ந்திருந்�து. பஞைடித்துப்பட்சட 

இடுபவர், நூல்நூற்மபார், லநயமவார், 

ைாயமேற்றுமவார், அச்சுப் பதிப்மபார், ைெசவச் 

லையமவார் என அதிக எணணிகசகயிொன 

ேககச்ளப் பருத்தியிசழத் ல�ாழிற் கூடங்கள் 

பணிகளில் அேர்த்திக லகாணடன.  இரும்பு, �ாமிே, 

சவேச்சுேங்கங்கள் அசேத்�ல்,  துப்பாககி �யாரித்�ல் 

மபான்்சவ ஏசனய முககியத் ல�ாழில்க்ளாகும். 

“கர்கானா” என்னும் ல�ாழிற்கூடங்களில் 

விசெயுயர்ந்� சகவிசனப் லபாருட்கள் உற்பத்தி 

லையயப்பட்டன. அேை குடும்பங்களுககுத் ம�சவயான 

லபாருட்கச்ள அேணேசன ைார்ந்� கர்கானாககள் 

உற்பத்தி லைய�ன. சகவிசனக கசெஞர்கள் 

உற்பத்தி லைய� ஆடம்பேப் லபாருட்கச்ள வர்த்�கர்கள் 

உள்ளூர் ேற்றும் ல�ாசெதூேச் ைந்ச�களுககு 

அனுப்பிசவத்�னர். 
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கபீர்
பகதி இயககப் புெவர்கச்ளப் பற்றி 

ஆர்வமூட்டக கூடிய லையதி யால�னில் அவர்கள் 

�ாழ்த்�ப்பட்ட ைாதிகச்ளச் மைர்ந்�வர்க்ளாகவும் 

சகவிசனஞர்க்ளாகவும் மைசவ லையயும் 

ைமூகப் பிரிவினோகவும் இருந்�னர் என்பம�. 

கபீர் ஒரு லநைவா்ளர். ேவி�ாஸ ம�ால் ப�னிடும் 

ல�ாழிொளி. சைன் என்பவர் சிசகயெங்காேத் 

ல�ாழில் லைய�வர். �ாது பருத்திசயச் சுத்�ம் 

லையபவோவார். ஹரியானாசவச் மைர்ந்� 

ைத்னாமி ைமூகத்�வர் �ங்கச்ளக கபீர் ேற்றும் 

அவருசடய மபா�சனகளின் வழித்ம�ான்்ல்கள் 

எனக கூறுவதில் லபருசே லகாள்கின்்னர். 

ைேஸகிரு�மும் பாேசீகமும் நிர்வாக, அறிவுெக 

நடவடிகசககளின் லோழிக்ளாக இருகசகயில் 

பிோந்திய லோழிகள் �ங்கள் உயிர்த்துடிப்பு மிகக 

இெககிய ஆற்்செ லவளிப்படுத்தின. 

சீககிய மதம்
சீககிய ே�ம் ஒரு கடவுள் மகாட்பாட்சட 

முன்லனடுத்� இயககோகத் ம�ாற்்ம் லபற்று 

பின்னர் அங்கீகரிககப்பட்ட உெக ே�ங்களில் 

ஒன்்ாகப் பரிணமித்�து. சீககியரின் புனி� நூொன 

குரு கிேந்� ைாகிப் இஸொமிய ே� குருவான மஷக 

பரித், பகதி இயககப் புெவர்க்ளான நாேம�வர், கபீர், 

சைன், ேவி�ாஸ ஆகிமயாரின் மபா�சனகச்ள 

உள்்ளடககோயக லகாணடுள்்ளது. “கடவுள் 

ஒருவமே” என குரு நானக நம்பினார். அககடவுள் 

உருவேற்்வர், எங்கும் நிச்ந்திருப்பவர் 

எனக கூறினார். உருவ வழிபாட்சடயும் ே�ச் 

ைடங்குகச்ளயும் அவர் கணடனம் லைய�ார். 

அசனத்து ேககளின் மீதும் அன்பு லைலுத்து�ல், 

நன்லனறிசயக கசடப்பிடித்�ல், ஒழுககம் 

ஆகியவற்ச் பின்பற்றும்படி வற்புறுத்திக 

கூறினார். ைாதிமுச்சயக கணடனம் லைய�ார். 

சூபியிஸம்
சூபியி்ம் என்பது இஸொமின் உள்ளுணர்வு 

ைார்ந்� இச்நிசெ இசணப்சப முன்சவககும் 

 14. 11   மதம்
முகொயர் காெம் புோண ேேபுகளின் 

அசனத்து அடிப்பசடக கூறுகளும் ல�ாடர்ந்து 

வலியுறுத்�ப்பட்ட�ற்குச் ைாட்சியாய இருந்�து. 

எணணிெடங்கா நம்பிகசககளும் அதிக 

எணணிகசகயிொன ேேபுகளும் நசடமுச்களும் 

வழககத்தில் இருந்��ால் இந்து ே�த்ச�  ஒரு 

மகாட்பாட்டுத் ல�ாகுப்லபனச் லைால்வது கடினோனது 

என்்ாலும் பேஸபே பரிோற்்ம், லபரும்பாலுோன 

பகுதிகளில் ைேஸகிரு� லோழியில் லவளிப்பாடாகி, 

இந்து ே�த்தின் பெ பிரிவுகள் ஒமே ோதிரியான 

ேேபுத் ல�ாடர்புகச்ளயுே ஒமே ோதிரியான 

ல�யவங்கச்ளயும் லகாணடிருந்�ன. பதினாறு, 

பதிமனழு ஆகிய நூற்்ாணடுகள் சவணவ 

ே�த்தின் நூற்்ாணடுக்ளாகும். இோேர் வழிபாட்டு 

ேேசபத் �னது புகழ்லபற்் பகதிப் பாடல்கள் 

வழி முன்லோழிந்� து்ளசி�ாைர் (ோேைரி�ேனஸ) 

இோேசேக கடவுளின் அவ�ாேோகச் சித்�ரித்�ார். 

பகதியின் இெககு விஷ்ணுவின் ேற்ல்ாரு 

அவ�ாேோன கிருஷ்ணோனமபாது பகதியின் 

லவளிப்பாடு மேலும் உணர்ச்சிகேோயிற்று. 

இககாெகட்டத்தில் பகதி இயககம் 

லபரும் வ்ளர்ச்சி லபற்்து. கவிஞர்களும் 

இச்யடியார்களும் நாட்டின் பெ பகுதிகளில் 

ம�ான்றினர். ைடங்குகச்ளயும் ைாதிமுச்சயயும் 

அவர்கள் விேர்ைனம் லையது மகள்விககுள்்ளாககினர். 

�ங்கள் பகதிசய லவளிப்படுத்துவ�ற்கு ைேஸகிரு� 

லோழிசயப் பயன்படுத்�ாேல் ேககளின் 

லோழிசயப் பயன்படுத்தினர். அவர்களின் 

முற்மபாககான சிந்�சனகள் கருத்ச�க கவரும் 

லோழிநசடயில் இசைமயாடு பாடப்பட்டமபாது அசவ 

ேககளிசடமய பிேபெோயின. வல்ெபாச்ைாரியார் 

அவருசடய ேகன் வித்�ால்நாத் ஆகிமயார் 

கிருஷ்ண வழிபாட்சடப் பேப்புசே லைய�னர். 

இப்பிரிசவப் பின்பற்றிய சூர்�ாஸ சூர்-ைோவளி  

என்னும் இெககியத்ச� உள்ளூர் லோழியில் 

எழுதினார். ஏகநா�ர், துககாோம் ஆகிமயார் 

ேகாோஷ்டிோசவச் மைர்ந்� பகதி இயககக 

கவிஞர்க்ளாவர். வியாைோயோல் பிேபெப்படுத்�ப்பட்ட 

கர்நாடகத்ச�ச் மைர்ந்� பகதி இயககோன ‘�ைரு�ா’ 

இயககம் �ாழ்த்�ப்பட்ட ைாதிகச்ளச் மைர்ந்ம�ாரின் 

இயககோக ோறியது. 

பகதி இயககத்தின் மிக முககிய ஆளுசே 

கபீர் ஆவார். லநைவுக குடும்பத்ச�ச் ைார்ந்� 

இவர் முழுசேயான ஒரு கடவுள் மகாட்பாட்சட 

முன்சவத்�ார். உருவ வழிபாட்சடயும் 

ைடங்குகச்ளயும் ைாதிமுச்சயயும் கணடித்�ார். 

எளிய லோழி நசடயில் எழு�ப்பட்ட இவரின் 

பாடல்கள் வாயலோழியாகமவ வடஇந்தியாவின் 

லபரும் பகுதிகளில் பேவியன. 
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கடலுககுள் லகாணடு லைல்வச� எளி�ாககியது. 

ஒருசிெ இயந்திேத் ல�ாழில்நுட்ப ைா�னங்கச்ள 

இறுககோக இசணப்ப�ற்கான திருகாணிகள், 

உடல் உசழப்பாலும் வார்க்ளாலும் இயககப்படும் 

துச்ளப்பான், சவேத்ச� பட்சட தீட்டும் கருவி 

மபான்்சவ பயன்பாட்டில் இருந்�ன. மவ்ளாண 

கருவிகள் முன்னர் இருந்��ச�ப் மபாெமவ 

ல�ாடர்ந்�ன. அசவ லபரும்பாலும் ேேத்�ாொனசவ. 

உமொகவியசெப் லபாருத்�ேட்டிலும் வார்ப்பு 

இரும்சப உற்பத்தி லையய இயொேல்மபானது 

லபரும் பின்னசடவாகும். வேொற்்றிஞர் இர்பான் 

ஹபீப் இந்தியாவின் பின்�ங்கிய நிசெசயக 

கீழ்ககணடவாறு பதிவு லையகி்ார். ல�ாழில் 

நுட்பத்தில் இந்தியாவின் பின்�ங்கிய நிசெ 

லவளிப்பசடயாகத் ல�ரிகி்து. இந்தியப் பசடகளில் 

மேட்ச் ொக எனப்படும் பசழய பாணியிொனத் 

துப்பாககிகள் அதிகோன பயன்பாட்டில் இருந்�மபாது 

ஐமோப்பாவில் பிளின்ட்ொக எனப்படும் நவீனத் 

துப்பாககிகள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டன. லைெவு 

மிகக லைம்பினாொன பீேங்கிகச்ள இந்தியா 

ல�ாடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்�மபாது ஐமோப்பாவில் 

முன்ன�ாகமவ அசவ பயன்பாட்டிலிருந்து 

நீங்கிவிட்டன. இ�ற்குக காேணம் பதிமனழாம் 

நூற்்ாணடில்கூட இந்தியாவால் வார்ப்பிரும்சப 

உற்பத்தி லையய இயொேல் மபானம�யாகும். 

கட்்ட்டககவல
முகொயர் காெத்தில் 

கட்டடக கசெயில் ஏற்பட்ட 

ேகத்�ான வ்ளர்ச்சி உெகக 

கசெயில் குறிப்பிடத்�ககக 

கட்டோகும். கூணடு வடிவிொன 

குமிழ்கச்ளக லகாணட 

கவிசக ோடங்க்ளாலும், 

ஒப்பசனகள் மிகுந்� கெங்கசே வி்ளககம் 

மபான்் மகாபுேங்க்ளாலும், நான்கு மூசெகளிலும் 

எழுப்பப்பட்டுள்்ள ஸதூபி ோடங்க்ளாலும் 

படங்கள் வசேயப்பட்டு பதிககப்பட்ட ஓடுக்ளாலும் 

அெங்கரிககப்பட்ட லபரிய வடிவங்களுககு 

முகொயக கட்டடங்கள் லபயர் லபற்்சவயாகும். 

பாபர், ஹுோயூன் காெங்களில் கட்டப்பட்ட 

ேசூதிகள் கட்டடககசெ ரீதியாக முககியத்துவம் 

உசடயசவயல்ெ. சூர் வம்ைத்து அேைர்கள், 

தில்லியில் புோணகிொ, பீகாரில் ைைாேம் 

என்னுமிடத்தில் கட்டிய லஷர்ஷா, இஸொம் ஷா 

ஆகிமயாரின் கல்ெச்கள் மபான்் கணகச்ளக 

கவரும் கட்டடங்கச்ள விட்டுச் லைன்றுள்்ளனர். 

புோணகிொவில் உயர் அேண படியடுககு  

நசடமேசடயில் கட்டடப்பட்டுள்்ள கல்ெச்கள், 

நாற்பு்மும் சூழ்ந்துள்்ள நீர் நிசெகள் ஆகியன 

நவீனக கூறுக்ளாகும்.

ஒரு ே�க மகாட்பாடாகும். ஈோனில் உ�யோன 

இகமகாட்பாடு இந்தியாவில் லைழித்து வ்ளர்ந்�து. 

சவதீக முஸலீம் இச்யியொ்ளர்களுககு ஷரியத் 

முன் சவககும் கட்டுப்பாடுகச்ள சூபியி்ம் 

நிச்மவற்றுகின்் வசே அது ஏற்புசடய�ாகமவ 

இருந்�து. 

கிறிததைம் 
ஐமோப்பிய வணிகர்களின் வருசகமயாடு 

பிோன்ஸிஸ மைவியர், ோபர்ட்-டி-லநாபிலி மபான்் 

கிறித்�வச் ே�ப் பேப்பா்ளர்களும் இந்தியா வந்�னர். 

ல�ாடகககாெக கிறித்�வச் ே�ப் பேப்பா்ளர்கள் 

கத்ம�ாலிககர்க்ளாவர். மடனியர்களின் ஆ�ேவின் 

கீழ் மு�ல் லூத்�ேன் ே�ப் பேப்பா்ளர்கள் 1706இல் 

�ேங்கம்பாடிககு வந்�னர். அவர்களில் ஒருவோன 

சீகன்பால்கு விவிலியத்தின் புதிய ஏற்பாட்சட 

1714இல் �மிழில் லோழியாககம் லைய�ார். 

லவகுவிசேவில் பசழய ஏற்பாடும் �மிழில் 

லோழியாககம் லையயப்பட்டது. 

14. 12   அறிவியலும் சதோழில்நுட்பமும்
முஸலீம் கல்வி நிறுவனங்க்ளான 

ே�ே்ாககள் முஸலீம் இச்யியலின் மீம� 

அதிகக கவனம் லைலுத்தியது. வாேணாசி 

மபான்் மிகச் சி்ந்� கல்வி சேயங்களில் 

மஜாதிடம் கற்றுத்�ேப்பட்டது. ஐமோப்பாவிலிருந்� 

பல்கசெக கழகங்களுககு நிகோக இந்தியாவில் 

கல்வி நிறுவனங்கள் இல்செலயன பிோன்ஸ 

நாட்டுப் பயணி லபர்னியர் குறிப்பிடுகி்ார். 

இ�னால் அறிவியல் பாடங்கச்ளக கற்பிப்பது 

இயொ� நிசெயில் இருந்�து. இருந்�மபாதிலும் 

கணி�ம், வானியல் ஆகியவற்றின் மீது கவனம் 

லைலுத்�ப்பட்டது. அகபரின் அசவகக்ளப் புெவோன 

லபயசி பாஸகேச்ைாரியரின் புகழ்லபற்் கணி� 

நூொன லீொவதிசய லோழிலபயர்த்�ார். 

முகொயர் காெத்தில் ஐமோப்பியர் இந்தியாவில் 

இருந்�ாலும் இந்தியக ைமூகத்தின் மீது அவர்கள் 

லைல்வாககுச் லைலுத்�வில்செ. 

நீர் இச்ப்ப�ற்காகப் பெ பீப்பாயகள் 

இசணககப்பட்டச் ைககேோன பாேசீகச் ைககேம் 

பாபர் காெத்தில் அறிமுகோனது. வரிசையாக 

விசைச் ைககேங்கள் லபாருத்�ப்பட்டச் ைற்ம் 

கடினோன நீர் இச்ககும் இயந்திேம் பம�பூர் 

சிகரியில் நிறுவப்பட்டது. லவடியுப்சப பயன்படுத்தி 

நீசேக குளிர்விககும் முச்சயப் பேவொககிய 

லபருசே அகபசேச் ைாரும். கப்பலின் ஒட்டகம் 

எனச் லைால்ெப்படும் ல�ாழில் நுட்பத்ச� 

உெகத்திமெமய கணடறிந்� மு�ல் ேனி�ர் என 

அகபர் புகழப்படுகின்்ார். இத்ல�ாழில் நுட்பத்தின்படி 

ஒரு லபரிய படகின் மீம� கப்பல் கட்டப்படும். 

அவவாறு கட்டப்படுவது அககப்பல்கச்ளக 
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வரிசையான கவிசக ோடங்கள், உயேோன 

லேலி�ான மகாபுேங்கள் (மினார்) ஆகியவற்ச்க 

லகாணடுள்்ள ஜும்ோ ேசூதி ஆகியன ஷாஜகானால் 

கட்டடப்பட்ட முககிய ேசூதிக்ளாகும். ஷாஜகான், 

ஷாஜகானாபாத் என்் லபயரில் ஒரு நகேத்ச�மய 

(இன்ச்ய பசழய தில்லி) உருவாககினார். 

இங்கு�ான் லைங்மகாட்சடயும் ஜும்ோ ேசூதியும் 

அசேந்துள்்ளன. ஔேங்கசீப் காெத்தில் 

ொகூரில் பாதுஷாகி ேசூதி கட்டப்பட்டது. மேலும் 

ஔேங்காபாத்தில் ேபீயா உத் ல�ௌோணியின் 

பளிங்கிொன கல்ெச்யும் கட்டப்பட்டது. 

இககல்ெச் பீபிேகபாோ (லபணணின் கல்ெச்) 

என்்சழககப்படுகி்து. 

ஜஹாங்கீர், ஷாஜகான் ஆகிமயார் 

உருவாககிய ஷாலிேர் ம�ாட்டங்கள் இந்தியத் 

ம�ாட்டக கசெயில் குறிப்பிடத்�ககசவ 

ஆகும். மிகப் லபரும் கட்டிடங்கச்ளத் �விேப் 

லபாதுப்பயன்பாட்டிற்காகவும் பெ கட்டுோனப் 

பணிகச்ள முகொயர் மேற்லகாணடனர். அவற்றுள் 

ேகத்�ானது ஜான்பூரில் மகாேதி ஆற்றின் குறுகமக 

கட்டப்பட்டுள்்ளப் பாெோகும். முகொயரின் 

மிகவும் மபாற்்த்�ககச் ைா�சன தில்லிககு நீர் 

லகாணடுவரும் மேற்கு யமுனா கால்வாசயக 

கட்டிய�ாகும். 

முகொயக கட்டடககசெ நாட்டின் பல்மவறு 

பகுதிகளில் மகாவில் கட்டுோனங்களின் 

மீதும் லைல்வாககுச் லைலுத்தியது. ேதுோவுககு 

அருமக பிருந்�ாவனத்தில் உள்்ள மகாவிந்ம�வ 

மகாவிலிலும்,  ேத்தியப்பிேம�ைம் ஓரிைாவிற்கு 

அருமகயுள்்ள ைதுர்டிஜ் என்னும் இடத்திலுள்்ள 

பீர்சிங் மகாவிலிலும் முகொயக கட்டிடககசெயின் 

�ாககத்ச�க காணொம். 

ஓவியம்
முகொயர் காெ ஓவியம் பன்னாட்டு அ்ளவிொன 

அங்கீகாேத்ச�ப் லபற்்து. முகொயரின் நுண 

ஓவியங்கள் உெகத்தின் பெ அருங்காட்சியகங்களில் 

முககிய இடம் வகிககின்்ன. குஜோத், ோ்ளவம் 

ஆகிய பகுதிகளில் உயிர்ப்புடன் லையல்பாட்டிலிருந்� 

இந்திய ஓவிய ேேபுகள், மேற்காசிய ஓவிய 

அகபர் ஆட்சிக காெத்தில் ஹுோயூனின் 

கல்ெச் உயர்த்�ப்பட்ட �்ளத்தின் மீது 

சவககப்பட்டது. சுற்றிலும் ம�ாட்டங்கள் 

அசேககப்பட்டன. பாேசீகக கட்டடககசெ 

வல்லுநர்க்ளால் வடிவசேககப்பட்டு இந்தியக 

கசெஞர்க்ளால் கட்டப்பட்ட இககல்ெச் 

எதிர்காெத்தில் பின்பற்றுவ�ற்கு முன்ோதிரியாயத் 

திகழ்ந்�து. ேணற்கற்பாச்க்ளால் கட்டப்பட்ட ஆகோ 

மகாட்சட ேஜபுத்திே பாணிகச்ள இசணத்துக 

கட்டப்பட்ட�ற்கு ஒரு எடுத்துககாட்டாயத்  

திகழ்கி்து. அகபரின் புதிய �செநகோன பம�பூர் 

சிகரி மகாட்சடக்ளால் சூழப்பட்ட எழுச்சியூட்டும் 

பெ கட்டடங்கச்ளக லகாணடுள்்ளது. பம�பூர் 

சிகரியின் ேசெப்பூட்டும் வாயிற்பகுதியும், அகபர் 

சிகப்புநி்  ேற்றும் பளிங்குக கற்க்ளால் கட்டிய 

புெந்�ர்வாைாவும் மநர்த்தியான கட்டடககசெயில் 

முகொயரின் ைா�சனக்ளாகக  கரு�ப்படுகின்்ன. 

ஆகோவுககு அருமக சிககந்�ோவிலுள்்ள அகபரின் 

கல்ெச் ோடம் சிெ லபௌத்� கட்டடககசெக 

கூறுகச்ளயும் லகாணடுள்்ளது. இது அகபரின் 

காெத்தில் ல�ாடங்கப்பட்டு ஜஹாங்கீரின் காெத்தில் 

நிச்வு லபற்்து. ஜஹாங்கீர் நூர்ஜகானின் 

�ந்ச�யான இதிேத் உத் ல�ௌொவுககாக எழுப்பிய 

கல்ெச்மய முழுவதும் லவள்ச்ள நி்ப் பளிங்குக 

கற்க்ளால் முகொயர் கட்டிய மு�ல் கட்டடோகும். 

ஷாஜகான் காெத்தில் முகொயக கட்டடககசெ 

அ�ன் சிகேத்ச� எட்டியது. �ாஜ்ேஹால் முழுவதும் 

பளிங்குக கற்க்ளால் உயர்த்�ப்பட்ட �்ளத்தின் மீது 

கட்டப்பட்ட�ாகும். சேயத்தில் பின்லனாதுங்கிய 

வாயிலுககு மேல் குமிழ்வடிவக கவிசக 

ோடத்ச�யும் அச�ச் சுற்றி நான்கு ஸதூபி 

ோடங்கச்ளயும் நான்கு மூசெகளிலும் நான்கு 

�னித்�னியான மகாபுேங்கச்ளயும் (மினார்) 

லகாணடு அசேந்� இந்நிசனவிடம் உெகப்புகழ் 

லபற்றுள்்ளது. திவானி ஆம், திவானி காஸ, மோதி 

ேஹால், ஹுேேஹால் மபான்் பிேமிப்பூட்டும் 

கட்டடங்க்ளால் சூழப்பட்டுள்்ள லைங்மகாட்சட 

ஷாஜகான் காெத்து கட்டடககசெத் தி்ன்கச்ளப் 

பிேதிபலிககின்்ன. ஆகோ மகாட்சடயிலிருககும் 

மோதி ேசூதி முழுவதும் பளிங்குத் கற்க்ளாொனது. 

தில்லியிலுள்்ள கம்பீேோன வாயிற் பகுதியில் 

புலநதர்ைோசோ பநதபூர்சிகரி – பஞச் மஹோல் சசஙநகோட்வ்ட
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லபற்்ன. ’அகபர் நாோ’ என்னும் நூலில் அகபரின் 

வேொற்ச் அபுல் பாைல் ல�ாகுத்து வழங்கியுள்்ளார். 

முகொய நிர்வாகத்ச�ப்பற்றி அவர் அயனி 

அகபரியில் விவரித்துள்்ளார். அறிவியல், புள்ளியியல், 

புவியியல், பணபாடு ஆகியவற்றின் மீது ’அயனி 

அகபரி’ லகாணடுள்்ள அககச்ககாகமவ அது 

பாோட்டப்பட மவணடும். அப்துல் ஹமீது ெமகாரி, 

முகேது வரிஸ ஆகிய இருவரும் இசணந்து 

எழுதிய ஷாஜகான் வாழ்கசக வேொ்ான ’பாதுஷா 

நாோ’ அயனி அகபரிசய முன்னு�ாேணோகக 

லகாணடு எழு�ப்பட்டம�. ஔேங்கசீப்பின் மு�ல் 

பத்�ாணடு காெ ஆட்சிசயப் பற்றி ஆெம்கீர் நாோ 

என்னும் நூசெ எழுதிய முகேது காஸிம் இம� 

முச்சயத்�ான் பின்பற்றினார். பாபரின், ைக�ாய 

துருககிய லோழியில் எழுதிய சுயைரிச�சய 

அப்துல் ேகீம் கானி-இ-கானான் என்பவர் 

பாேசீக லோழியில் லோழியாககம் லைய�ார். 

�பிஸ�ான் என்னும் நூல் பல்மவறு ே�ங்களின் 

நம்பிகசககள், அம்ே�ங்கள் ல�ாடர்பான நூல்கள் 

ஆகியன குறித்துப் பாேபட்ைேற்் விபேங்கச்ளக 

லகாணடுள்்ளது. ைேஸகிரு� நூல்கச்ள லோழி 

லபயர்த்��ால் பாேசீக லோழி வ்ளம் லபற்்து. 

அகபரின் அசவகக்ளப் புெவரும் அபுல்பாைலின் 

ைமகா�ேருோன அபுல் லபயசியின் மேற்பார்சவயில் 

ேகாபாே�ம் பாேசீக லோழியில் லோழி 

லபயர்ககப்பட்டது. �ாோஷூமகாவால் உபநிட�ங்கள் 

’ைர்-இ-அகபர்’ (ோலபரும் 

ேகசியம்) என்னும் லபயரில் 

லோழி லபயர்ககப்பட்டது 

குறிப்பிடத்�கக�ாககும். அபுல் 

லபயசியின் ேஸனாவி, உத்பி, 

நசிரி ஆகியன இந்தியாவில் 

பாேசீகக கவிச�களுககு 

வ்ளம் மைர்த்�ன. 

முகொயர் காெத்தில் பசடககப்பட்ட 

ைேஸகிரு� நூல்கள் வியககத்�ககசவயாகும். 

இககாெச் ைேஸகிரு� இெககியம் காவியம் 

என்்சழைககப்படும் வேொற்றுக கவிச�கள் 

ேேபுகளின் லைல்வாகமகாடு இசணந்து ஓவியக 

கசெயின் மீது ஆழோன �ாககத்ச� ஏற்படுத்தின. 

ேத்திய ஆசியாவிலிருந்து ஹூோயூமனாடு 

இந்தியா வந்� நுண ஓவியக கசெஞர்க்ளான 

அப்துல் ைேத், மீர் சையத் அலி ஆகிமயாரிடமிருந்து 

இந்திய ஓவியர்கள் ஊககம் லபற்்னர். இெககிய 

நூல்கச்ள வி்ளககும் லபாருட்மட ஓவியங்கள் 

லபரிதும் வசேயப்பட்டன. பாேசீக லோழியில் 

எழு�ப்பட்ட ேகாபாே�த்திலும், அயனி அகபரியிலும் 

பெ ஓவியங்கள் இடம் லபற்றுள்்ளன. �ஷ்வந்த், 

பைவன் ஆகிமயார் அகபரின் அசவசய 

அெங்கரித்� முககிய ஓவியர்க்ளாவர். ஐமோப்பிய 

ஓவியங்கள் மபார்த்துககீசியப் பாதிரிோர்க்ளால் 

அகபரின் அசவயில் அறிமுகம் லையயப்பட்டன. 

ஜஹாங்கீர் காெத்தில் உருவப் படத்ச� வசே�லும் 

விெங்குகச்ள வசேவதும் வ்ளர்ச்சி லபற்்ன. 

இத்துச்யில் ேன்சூர் லபரிதும் அறியப்பட்டவோவார். 

முகொய நுணமணாவியங்கள் டச்சு நாட்டின் 

�செசி்ந்� ஓவியோன லேம்பிோணட் மீது 

�ாககத்ச� ஏற்படுத்தின.  ஷாஜகான் ஓவிய 

ேேசபத் ல�ாடர்ந்�ார். ஆனால் ஔேங்கசீப்பின் 

அெட்சியத்�ால் ஓவியர்கள் நாட்டின் பல்மவறு 

பகுதிகளுககுக கசெந்து லைன்்�ன் மூெம் 

பிோந்திய அ்ளவில் ஓவியககசெ வ்ளர்ந்�து. 

இவசயும் �்டனமும்
பெ லேல்லிசைப் பாடல்கச்ள இயற்றிய 

குவாலியசேச் மைர்ந்� �ான்லைன் ஏசனய 

35 இசைக கசெஞர்கம்ளாடு அகபோல் 

ஆ�ரிககப்பட்டார் என அயனி அகபரி 

குறிப்பிடுகின்்து. ஜஹாங்கீரும் ஷாஜகானும் 

இசைசய ஆ�ரித்�வர்கம்ள. ஔேங்கசீப் இசைககு 

எதிோனவர் என்் லபாதுக கருத்ல�ான்று 

நிெவுகி்து. ஆனால் அவருசடய காெத்தில்�ான் 

இந்தியாவின் லைவவியல் இசை குறித்� பெ 

நூல்கள் எழு�ப்பட்டன. அவருசடய அேசிகளும் 

இ்ளவேசிகளும் பிேபுககளும் ல�ாடர்ந்து இசைககு 

ஆ�ேவு �ந்�னர். பிற்காெ முகொய அேைர்களில் 

ஒருவோன முகேது ஷா இசைத்துச்யில் முககிய 

வ்ளர்ச்சிகள் ஏற்படக காேணோக இருந்�ார். 

பாபர் நாோ, பாதுஷா நாோ ஆகிய நூல்களில் 

இசைககருவிகம்ளாடு லபணகள் நடனோடும் 

ஓவியங்கள் இடம் லபற்றுள்்ளன. 

இலககியம்
பாேசீகம், ைேஸகிரு�ம் ேற்றும் பிோந்திய 

லோழிகள் முகொயர் காெத்தில் நன்கு 

வ்ளர்ச்சியசடந்�ன. முகொயப் மபேேசிலும் 

�ககாண அேசுகளிலும் பாேசீக லோழிமய நிர்வாக 

லோழியாக இருந்�து. ேஜபுத்திே அேசுகளின் மீதும் 

அம்லோழி �ாககத்ச� ஏற்படுத்திய�ால் அவற்றின் 

நிர்வாகத்தில் பெ பாேசீகச் லைாற்கள் இடம் 

அபுல் போசல் அகபர் �ோமோவை சமர்ப்பிததல்

தோரோெூநகோ
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வி்ளககங்க்ளாகத் திகழ்கின்்னர். இககாெத்தில் 

�மிழிலிருந்து �னியாகப் பிரிந்� ேசெயா்ளம் 

இெககிய நிசெ லபற்்து. இோோயணமும் 

ேகாபாே�மும் ேசெயா்ள லோழியில் எழு�ப்பட்டன. 

அஸ்ாமிய லோழியில் பகதிப் பாடசெ 

முன்ோதிரியாகக லகாணடு ைங்கே ம�வர் ஒரு புதிய 

இெககியேேசப உருவாககினார். அஸ்ாமிய 

லோழியில் வானியல், கணி�ம், யாசனகள் 

ேற்றும் குதிசேகளுககுச் சிகிச்சையளிககும் 

முச்கள் குறித்� நூல்கள் பசடககப்பட்டன. 

இோோயணமும் ேகாபாே�மும் அஸ்ாமிய 

லோழியில் எழு�ப்பட்டன. கிருஷ்ணருககும் 

ோச�ககுோன கா�செச் சித்�ரிககும் 

கவிச�கச்ளக லகாணட சை�ன்ய வழிபாட்டு 

முச் வங்கா்ள இெககியத்ச� மேம்படுத்தியது. 

குரு அர்ஜுன் சிங் ல�ாகுத்� சீககியரின் புனி� 

நூொன குரு கிேந்�த்தில் இடம் லபற்றுள்்ள ஒரு 

கடவுள் மகாட்பாட்டின் மேல் நம்பிகசக லகாணட 

சீககிய குருககள், மஷகபரித் ஆகிமயாரின் 

பாடல்கள் பஞைாபி லோழியின் பரிணாே 

வ்ளர்ச்சியின் முககிய அசடயா்ளங்க்ளாகும். 

இம� காெப் பகுதியில் �மிழ் இெககியப்பேப்பில் 

சைவ, சவணவ இெககியங்கள் லபரும் 

லைல்வாககுப் லபற்றுத் திகழ்ந்�ன. ோலபரும் 

சைவப் புெவோன குேேகுருபேர், பதிமனழாம் 

நூற்்ாணடின் பிற்பகுதியில் காசி லைன்று 

வந்��ாகக கூ்ப்படுகின்்து. அவர் 

மீனாட்சியம்சே பிள்ச்ளத் �மிழ், நீதிலநறிவி்ளககம் 

ஆகிய முககிய இெககியங்கச்ள இயற்றினார். 

�ாயுோனவர் ைேேை ைன்ோர்ககம் எனும் அ்த்ச� 

உள்்ளடககியப் பகதிப்பாடல்கச்ள இயற்றினார். 

கிறித்�வ ே�ப் பேப்பா்ளர்க்ளான ோபர்ட் டி 

லநாபிலி, கான்ஸடான்ட்சடன் மஜாைப் லபஸகி 

(வீேோமுனிவர்) ஆகிமயார் �மிழ் லோழியின் 

வ்ளர்ச்சிககுத் �ங்கள் பங்களிப்சபச் லையயத் 

ல�ாடங்கியிருந்�னர். 

ம�சிய அ்ளவில் முகொயர் உருவாககிய 

மபேேசு, ஆற்்ல் மிகுந்� சேயப்படுத்�ப்பட்ட 

நிர்வாகமுச்யின் சி்ப்பான உ�விமயாடு பெ 

துணடுக்ளாகப் பிரிந்து கிடந்�வற்ச் அேசியல் 

ரீதியாக ஒருங்கிசணத்து ஒன்்ாககிய�ன் மூெம் 

இந்தியாவின் மீது என்றுேழியாத் �ாககத்ச� 

ஏற்படுத்தியது. இச்லையல்பாட்டில் பன்முகப்பட்ட 

அசடயா்ளங்கள் ஒருங்கிசணககப்பட்ட�ால் 

�னித்�ன்சே வாயந்� ஒரு இந்தியப் பணபாடு 

பரிணமித்�து.  

வடிவில் எழுதும் பாங்கிற்கு லபயர் லபற்்�ாகும். 

கல்ஹணர் காஷ்மீரின் முழுசேயான வேொறு 

குறித்து எழுதிய ‘ோஜவலிப�கா’ எனும் நூல் 

அகபர் ஆட்சிக காெத்தில் பிேகஞபட்டோல் 

ல�ாகுககப்பட்டது. பாேசீக லோழி நூல்கள் 

ைேஸகிரு�த்தில் லோழியாககம் லையயப்பட்ட�ால் 

கிமேகக, அோபியப் புெசேயானது இந்தியா 

வந்�சடந்�து. அகபரின் வானியெறிஞோன 

நீெகணடர், �ஜிகனிெகந்தி என்னும் வானியல் 

ஆயவு நூசெப் பசடத்�ார், ஷாஜகானின் 

அசவகக்ளப் புெவோன லஜகநா� பணடி�ர் 

‘ேைகங்கா�ோ’ எனும் சி்ப்புககுரிய நூசெ 

எழுதினார். 

முகொயர் காெத்தில் இெககியத் துச்ககுச் 

லையயப்பட்ட லபரும் பங்களிப்பு பல்மவறு 

லோழிகச்ளப் மபசி வந்� ேககளிசடமய 

உருது ஒரு லபாதுவான ல�ாடர்பு லோழியாக 

வ்ளர்ச்சியசடந்��ாகும். இககாெத்தில் பிோந்திய 

லோழிகளும் வலுப் லபற்று முழுசேயான வ்ளர்ச்சி 

லபற்்ன. லையயுள் முச்யிொன �னிேனி� 

உணர்வுகச்ள லவளிப்படுத்துகின்் மிகச் சி்ந்� 

பாடல்கள் பிோந்திய லோழிகளில் எழு�ப்பட்டன. 

அப்துர் ேகீம் கான்-இ-கானான் என்பவர் 

வாழ்கசக குறித்�, ேனி� உ்வுகள் ல�ாடர்பான 

பாேசீகர்களின் சிந்�சனகள் இசழமயாடும் பகதிப் 

பாடல்கச்ள இந்தியின் கிச்ள லோழியான பிரிஜி 

என்னும் வடிவத்தில் எழுதினார். கிழககு உத்திேப் 

பிேம�ைத்து ேககள் மபசிய இந்தி லோழியின் 

வட்டாே லோழியான அவதியில் து்ளதி�ாைர் எழுதிய 

பாடல்கள் அவற்றின் பகதிச் சிந்�சனகளுககாகப் 

பிேபெோயின. இககாெத்தில் ஏகநா�ர், 

துககாோம், ோம்�ாஸ, முகதீஸவர் ஆகிமயாரின் 

இெககியப் பசடப்புக்ளால் ேோத்திய இெககியம் 

எழுச்சி லபற்்து. ஏசனய லோழிகளின் மீ�ான 

ைேஸகிரு�த்தின் மேொதிககத்ச� ஏகநாத் 

மகள்விககுள்்ளாககினார். துககாோமின் பாடல்கள் 

ஒரு கடவுள் மகாட்பாட்டின் மேல் ஆர்வத்ச�த் 

தூணடியது. முகதீஸவர் ேகாபாேத்ச�யும் 

இோோயணத்ச�யும் இெககிய வ்ளம் லகாணட 

ேோத்திய லோழியில் எழுதினார். 

விஜயநகேப் மபேேைர் கிருஷ்ணம�வோயர் 

�னது ’ஆமுக�ோல்ய�ா’ (ஆணடாச்ளப் 

பற்றிய காவியம்) மூெோகவும், அவருசடய 

அசவகக்ளப்புெவோன அல்ெைானி லபத்�ணனா 

�னது ’ேனுைரித்திோ’ எனும் நூலின் மூெோகவும் 

ல�லுங்கு இெககியத்தின் கெங்கசே 
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2.  கசடசிப்மபாோன காகோ மபாரில் பாபர் 

 எதிோகப் மபாரிட்டார். 

(அ) ஆப்கானியர்களுககு (ஆ) ேஜபுத்திேர்களுககு

(இ) துருககியர்களுககு (ஈ) ேோட்டியர்களுககு

3.   �னது உயரிய அேசியல் ேற்றும் 

இோணுவத் தி்சேயினால் லைௌைாப் மபாரில் 

லவற்றி லபற்்ார். 

(அ) பாபர் (ஆ) ஹுோயூன்

(இ) லஷர்கான் (ஈ) அகபர்

4.   நிெ உசடசே உரிசே 

முச்யில், நிெத்திற்கான வரிசய வசூலிககும் 

லபாறுப்பும், அந்நிெத்ச� நிர்வகிககும் லபாறுப்பும் 

அேசு அதிகாரிகளிடம் ஒப்பசடககப்பட்டிருந்�து. 

(அ) ஜாகீர்�ாரி (ஆ) ேகல்வாரி

(இ) ஜமீன்�ாரி (ஈ) ேன்ைப்�ாரி

5.  அகபேது நிதி நிர்வாகம்  நிர்வாக 

முச்சயப் பின்பற்றி அசேககப்பட்டது. 

(அ) பாபர் (ஆ) ஹுோயுன்

(இ) லஷர்ஷா (ஈ) இப்ோஹிம் மொடி

6.  இ்ளவேைர் குஸருவுடன் இசணந்து கெகத்ச� 

தூணடிவிட்ட�ற்காக ஜஹாங்கீோல் ேேண 

�ணடசன விதிககப்பட்டவர்  ஆவார். 

(அ) குரு அர்ஜுன் ம�வ (ஆ) குரு ஹர் மகாபிந்த்

(இ) குரு ம�ஜ் பகதூர் (ஈ) குரு ஹர் ோய

7.   �னது ஆட்சியின்மபாது ஜிஸியா 

வரிசய மீணடும் விதித்�ார். 

(அ) அகபர் (ஆ) ஜஹாங்கீர்

(இ) ஷாஜகான் (ஈ) ஔேங்கசீப்

8.  கப்பலின் ஒட்டகம் எனச் லைால்ெப்படும் 

ல�ாழில்நுட்பத்ச� உெகத்திமெமய கணடறிந்� 

மு�ல் அேைர்  ஆவார். 

(அ) அகபர் (ஆ) ஷாஜகான்

(இ) லஷர்ஷா (ஈ) பாபர்

9.   மைர்ந்� �ான்மைசன அகபர் 

ஆ�ரித்�ார். 

(அ) ஆகோசவ (ஆ) குவாலியசே

(இ) தில்லிசய (ஈ) ேதுோசவ

 பயிற்சி

   போ்டச் சுருககம்
�	முகொய வம்ைத்தின் ஆட்சிசய நிறுவ பாபர் லைய� 

நான்கு மபார்கள் வி்ளககப்பட்டுள்்ளன. 

�	ஹுோயூனுககுச் ைமகா�ேர்க்ளால் ஏற்பட்ட 

இசடயூறுகள், ஆப்கானியர், குஜோத்தின் பகதூர்ஷா 

ஆகிமயாரின் பசகசே சூர் அேை வம்ைத்தின் 

எழுச்சிககு இட்டுச் லைன்்து வி்ளககப்பட்டுள்்ளது. 

�	லஷர்ஷாவின் எழுச்சியும் அவருசடய 

வருவாய, நிதி சீர்திருத்�ங்களும் மகாடிட்டுக 

காணபிககப்பட்டுள்்ளன. 

�	அகபரின் ேன்ைப்�ாரிமுச், அசனவசேயும் 

அேவசணககும் ே�க லகாள்சக, 

பசடலயடுப்புகளின் மூெம் முகொய ஆட்சிசய 

ஒருங்கிசணத்�து, முககியோக இேணடாவது 

பானிப்பட் மபார் ஆகியசவ விவரிககப்பட்டுள்்ளன. 

�	அேசு நிர்வாகத்தில் ஜஹாங்கீரின் 

நாட்டமின்சேயால் நூர்ஜகான் உணசேயான 

ஆ ட் சி ய ா ்ள ே ா க ச்  ல ை ய ல் ப ட் ட ச ே 

விவாதிககப்பட்டுள்்ளது. 

�	முகொயக கட்டடக கசெயின் அசடயா்ளோன 

ஷாஜகானின் �ாஜ்ேஹால், அவரின் மூன்று 

ேகன்களிசடமய நசடலபற்் வாரிசு உரிசேப் 

மபாரும் விரிவாக வி்ளககப்பட்டுள்்ளன. 

�	ஔேங்கசீப்பின் �செசேயிொன 

முகொயருககும் சிவாஜியின் �செசேயிொன 

ேோத்தியருககும் நசடலபற்் இசடவிடா� 

மபார்களும், ஔேங்கசீப்பின் ேஜபுத்திே, �ககாணக 

லகாள்சககளும் விவாதிககப்பட்டுள்்ளன. .

�	முகொயச் ைமூகத்தின் சி்ப்பியல்புகள் 

வி்ளககப்பட்டுள்்ளன.

அகபரின் காெோன 1556 மு�ல் 1605 வசே ோலபரும் அேைர்களின் காெோகும். அவருககு 

மிக அருமகயிருந்� ைேகாெத்�வர் இங்கிொந்தின் மபேேசியார் எலிைலபத் ஆவர். இககாெப் 

பகுதியில்�ான் மஷகஸபியரும் வாழ்ந்�ார். இம� காெத்தில்�ான் பிோன்சை மபார்பார்ன் 

வம்ைத்தின் மு�ல் அேைர் நான்காம் லஹன்றியும், பாேசீகத்ச� ைபாவி அேைவம்ைத்தின் 

ோலபரும் வலிசேமிகக அேைனான ேகாஅப்பா்ும் ஆணடுவந்�னர் ஐமோப்பாவில் 

நசடலபற்் ஸபானிய ஆட்சிககு எதிோக லந�ர்ொந்தின் கி்ளர்ச்சி இககாெத்தில் ல�ாடங்கி 

ஏ்த்�ாழ எணபது ஆணடுகள் ல�ாடர்ந்து 1648இல் முடிவசடந்�து.

உலகததின் ஏவனய பகுதிகளில்

ேகா அப்பாஸ

I.   சரியோன விவ்டவயத நதர்வு 
சசயக

1.  1526 ஆம் ஆணடு நசடலபற்் மு�ொம் பானிப்பட் 

மபாரில், பாபர்  சய தி்ம்பட 

பயன்படுத்தியதின் மூெம் லவற்றி லபற்்ார்

(அ) காொட்பசட (ஆ) குதிசேப்பசட

(இ) பீேங்கிப் பசட (ஈ) யாசனப்பசட

XI History_Lesson 14.indd   240 3/9/2020   7:29:51 PM



2 4 1முகலாயப் பேரரசு

16.  பின்வருவனவற்றில் ைரியான கூற்றிசனக 

கணடுபிடி.

(i)  லஷர்ஷா மேற்கில் உள்்ள சிந்து மு�ல் 

வங்கா்ளத்தில் உள்்ள மைானர்கான் 

வசேயிொன கிோணட் டிேங்க ைாசெசய 

சீர்படுத்தினார். 

(ii)  அகபர் �னது மிகப் லபரிய பசடலயடுப்புகளின் 

மூெோக ோலபரும் மபேேசிற்கு  அடித்�்ளம் 

இட்டார். 

(அ) (i) ைரி

(ஆ) (ii) ைரி

(இ) (i) ேற்றும் (ii) ைரியானசவ

(ஈ) (i) ேற்றும் (ii) �வ்ானசவ

17.   கூறறு: பாபர் மு�ொம் பானிப்பட் மபாரில் லவற்றி 

லபற்்ார். 

     கோரணம்: பாபர் பீேங்கிப் பசடசய மபாரில் 

பயன்படுத்தினார். 

(அ)  கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான 

வி்ளககம் ஆகும். 

(ஆ) கூற்று �வறு; காேணம் ைரி

(இ) கூற்று �வறு; காேணமும் �வறு

(ஈ)  கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான 

வி்ளககம் அல்ெ

18.   கூறறு: ஔேங்கசீப்பின் ஆட்சியின் இறுதியில் 

முகொயப் மபேேசின் அழிவு ஆேம்போயிற்று

   கோரணம்: ஔேங்கசீப் �ககாண அேைர்களிடம் 

நட்பு்வாக இருந்�ார். 

(அ)  கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான 

வி்ளககம் அல்ெ

(ஆ)  கூற்று ைரி; காேணம் கூற்றின் ைரியான 

வி்ளககம் ஆகும்

(இ)  கூற்றும் �வறு; காேணம் ைரி

(ஈ)  கூற்று ைரி காேணம் �வறு.

19.  கீழ்ககணடவற்றுள் எது �வ்ாகப் 

லபாருத்�ப்பட்டுள்்ளது. 

(அ) பாஸகோச்ைார்யா - நீதிலநறி வி்ளககம்

(ஆ) ஆமுக�ோல்ய�ா -  கிருஷ்ண ம�வோயர்

(இ) ஜகன்னா� பணடி�ர் - ேைகங்கா�ோ

(ஈ) அல்ெைானிலபத்�ணணா - ேனுைரித்திோ

20. லபாருத்துக. 

(i) அபுல் பாைல் 1. ஔேங்கசீப்

(ii) ஜும்ோ ேசூதி 2. அகபர்

(iii) பாதுஷாஹி ேசூதி 3. லஷர்ஷா

(iv) புோண கிொ 4. ஷாஜகான்

(அ) 2, 4, 1, 3 (ஆ) 3, 2, 1, 4

(இ) 3, 1, 4, 2 (ஈ) 1, 3, 2, 4

10.  பாதுஷா நாோ என்பது ன் 

வாழ்கசக வேொ்ாகும். 

(அ) பாபர் (ஆ) ஹுோயூன்

(இ) ஷாஜகான் (ஈ) அகபர்

11.   ஒரு மஜாதிட ஆயவு நூொகும். 

(அ) �ஜிகநிெகந்தி (ஆ) ேைகங்கா�ோ

(இ) ேனுைரி�ம் (ஈ) ோஜாவலிப�கா

12.  மீனாட்சியம்சே பிள்ச்ளத் �மிசழ இயற்றியவர் 

. 

(அ) �ாயுோனவர் (ஆ) குேேகுருபேர்

(இ) இோேலிங்க அடிகள் (ஈ) சிவப்பிேகாைர்

13. �வ்ான கூற்றிசனக கணடுபிடி. 

(அ)  இந்திய, பாேசீக ேற்றும் இஸொமியக 

கட்டடககசெயின் பாணியில் முகொயரின் 

கட்டடககசெயின் ேறுவடிவோக �ாஜ்ேஹால் 

உள்்ளது. 

(ஆ)  அகபேது புதிய �செநகேோன ஆகோ 

ேற்றும் அ�ன் சுற்றுச் சுவர்களுககுள் பெ 

எழுச்சியூட்டும் கட்டடங்கள் உள்்ளன. 

(இ)  மோதி ேசூதி முழுவதும் பளிங்குக கல்ொல் 

கட்டப்பட்டது. 

(ஈ)  ‘புோண கிொ’ ஒரு உயர்ந்� மகாட்சடயாகும். 

14. �வ்ான கூற்றிசனக கணடுபிடி.

(அ)  ஒவலவாரு ேன்ைப்�ாருககும் 1 மு�ல் 

10,000 வசேயிொன பசடவீேர்கச்ளக 

லகாணடிருகக மவணடுலேன்பச� ஜாட்டுகள் 

தீர்ோனித்�னர். 

(ஆ)  லஷர்ஷாவின் நாணய முச், ஆங்கிமெயரின் 

நாணய முச்ககு அடித்�்ளமிட்டது. 

(இ)  முகொயருககும் ோணா பிே�ாப் சிங்கிற்கும் 

இசடமய நசடலபற்் ஹால்டிகாட்டி மபார் 

மிகக கடுசேயான இறுதிப் மபார் ஆகும். 

(ஈ)  சீககியப் புனி� நூொன “குரு கிேந்� ைாகிப்” 

குரு அர்ஜுன் ம�வால் ல�ாகுககப்பட்டது. 

15  பின்வருவனவற்றில் ைரியான கூற்றிசனக 

கணடுபிடி. 

(i)  ோணா ைங்காவின் மூர்ககோன வலிசே 

வாயந்� பசடகள்  பாபரின் ைகதிவாயந்� 

பசடசய எதிர்லகாணடது. 

(ii)  கன்மனாசிப் மபாருககுப்பின் அகபர் நாடு 

இல்ொ� ஒரு இ்ளவேைர் ஆனார். 

(அ) (i) ைரி

(ஆ) (ii) ைரி

(இ) (i) ேற்றும் (ii) �வறு

(ஈ) (i) ேற்றும் (ii) ைரியானசவ
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2 4 2 முகொயப் மபேேசு

சசயல்போடுகள் 
1.  லகாடுககப்பட்டுள்்ள இந்திய வசேபடத்தில் (அ) 

அகபர் (ஆ) ஔேங்கசிப்பின் ஆட்சி எல்செகச்ளக 

குறிககவும். 

2. முகொயர் ஆட்சியின் காெகமகாடு �யார் லையக. 

3.  முகொயரின் அழிவு எவவாறு ஐமோப்பியர் 

ஆதிககம் நிறுவப்படுவ�ற்கு வழிவகுத்�து 

என்பச� விவாதிககவும். 

ஒப்பவ்டப்பு
1.  முகொயக கட்டடககசெத் ல�ாடர்பானப் 

புசகப்படங்கச்ளச் மைகரித்து ஒரு 

படத்ல�ாகுப்சபத் �யாரிககவும். 

2.  �ாஜ்ேஹாலின் ோதிரிப் படிவம் உருவாககுவும். 

3.  முகொய அேைர்களின் காெவரிசைசயப் 

பட்டியலிட்டுக, கட்டடககசெயில் அவர்க்ளது 

பங்களிப்பின் ஏம�னும் ஐந்ச�த் ம�ர்ந்ல�டுத்து 

அவற்ச்ப் பற்றி வி்ளககுக. 

  மூலநூல்கள்
1.  Abraham Eraly, Emperors of the Peacock 

Throne: the Saga of The Great Mughals, 
Penguin Books, New Delhi, 1997.

2.  Irfan Habib, Medieval India: The Story of 
a Civilization, National Book Trust, New 
Delhi, 2007.

3.  Stanely Lane-Poole, Medieval India under 
Mohammedan Rule (AD 712-1764), Delhi, 
1963. 

4.  Satish Chandra, Medieval India, NCERT, 
New Delhi,

5.  Satish Chandra, History of Medieval India, 
Orient BlackSwan, New Delhi, 2007

6.  R. Sathianathaier, A Political and Cultural 
History of India, Vol. II. Madras, 1980.

இவணயதள ஆதோரஙகள்

1.  https://en.wikipedia.org/wiki/Mughal_
Empire

2.  https://www.britannica.com/topic/Mughal-
dynasty

3.  w w w . h i s t o r y w o r l d . n e t / w r l d h i s /
PlainTextHistories.asp?historyid=ab99

4.  www.newworldencyclopedia.org/entry/
Mughal_Empire

5.  https://www.sscnet.ucla.edu/southasia/
History/Mughals/mughals.html

6. www.ncert.nic.in/NCERTS/l/gess104.pdf

II. குறுகிய விவ்ட தருக
1.  பாபர் இந்தியாவின் மீது பசடலயடுககத் 

தூணடியது எது?

2.  அகபர், சபோம்காசன எவவாறு சகயாணடார்?

3.  சிறு குறிப்பு வசேக. அ) வில்லியம் ஹாககின்ஸ 

ஆ) ைர் �ாேஸ மோ

4.  “ஜஹாங்கீரின் அரியசணககுப் பின்னால் 

அதிகாே சேயோகக லையல்பட்டவர் நூர்ஜஹான்” 

– வி்ளககுக. 

5.  முகொயக கட்டடக கசெயின் ேறுவடிவோகக 

கரு�ப்படுவது எது? அ�ன் வடிவசேப்சப 

விவரிககவும். 

6.  ஔேங்கசீப்பிற்கு எதிோக வடபகுதியில், மூணட 

மூன்று எழுச்சிகள் யாசவ?

7.  சிறு குறிப்பு வசேக- i) சீககிய ே�ம் ii) சூபியி்ம்

8.  ேககளிசடமய பகதி இயககத் து்விகள் எவவாறு 

புகழ் லபற்்னர்?

9.  முகொயர் காெத்தில் �மிழ் இெககியத்தின் 

வ்ளர்ச்சி பற்றி எழுதுக. 

10.  “முகொயர் ஓவியத்துச்யில் உெக்ளாவிய 

அங்கீகாேம் லபற்றிருந்�னர்” –   விவரிககவும். 

III. சுருககமோன விவ்ட தருக
1.  “வாழ்கசக முழுவதும் �வறி விழுந்� ஹுோயூன்  

வாழ்கசகசய  விட்மட �வறி விழுந்து இ்ந்�ார்” 

– விவரிககவும். 

2.  “தீன் இொஹி” பற்றி நீவிர் அறிவது யாது?

3. அகபேது சித்தூர் முற்றுசக. 

4. அகபேது ேன்ைப்�ாரி முச். 

5.  முகொயர் ஆட்சியில் நிறுவப்பட்ட ஐமோப்பியக 

குடிமயற்்ங்கள். 

6. �ாோஷூமகா

7. கர்கானா

8. கபீர்

9. அபுல் பாைல்

10. சூபி இயககம்

IV. விரிைோன விவ்ட தருக
1.  “வருவாய நிர்வாகத்தில் லஷர்ஷா அகபேது 

முன்மனாடி” – வி்ளககுக. 

2.  அகபரின் ே�க லகாள்சக எவவாறு ஔேங்கசீப்பின் 

ே�க லகாள்சகயிலிருந்து ோறுபட்டிருந்�து?

3.  ஔேங்கசீப்பின் �ககாணக லகாள்சக எவவாறு 

முகொயப் மபேேசின் அழிவுககு வழி வகுத்�து?

4.  முகொயர் ஆட்சியில் லபாரு்ளா�ாேம், வர்த்�கம் 

வணிகம் பற்றி ஆோயக. 

5.  முகொயக கட்டடககசெயின் சி்ப்பம்ைங்கச்ளப் 

பற்றி ஒரு கட்டுசே வசேக. 
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2 4 3முகலாயப் பேரரசு

Sources for the Study of Mughal Empire

S.No Name of the Author Work Language Content

1. Babur Tuzuk I Baburi Turkish Autobiography of Babur

2. Mirza Muhammad Haider 
(Cousin of emperor Babur) Tarikh I Rashidi Persian History of Mughals of Central 

Asia

3. Gulbadan Begum Daughter 
of Babur Humayun Namah Persian History of Humayun

4. Abbas Khan Sarwani Tarikh I Sher Shahi Persian Describes the contest between 
Humayun and Sher Shah

5. Rizaqullah Mushtaqi Waqiat I Mushtaqi Persian Elaborates on Sher Shah and 
Islam Shah

6.
Firishta (in the service of 
Bijapur Sultan  
Aadil Shah II)

Tarikh I Firishta Persian History of Muhammedan Power 
in India till 1612.

7. Abul Fazal Akbar Namah Persian History of Mughals with special 
emphasis on Akbar

8. Abul Fazal Ain I Akbari Persian Administration of Akbar

9. Khwaja Nizamuddin Ahmad Tabaqat I Akbari Persian Deals with Mughals up to  
Akbar.

10. Abdul Qadir Badauni 
(Member of Akbar’s Court

Muntakhab-Ut-
Tawarikh Persian General History of Muslims

11. Jahangir Tuzuk-i- Jahangiri Persian Autobiography

12. Mutamid Khan Iqbal Namah Persian Description of the Mughals

13. Abdul Hamid Lahori Padshah Namah Persian Describes first ten years of reign 
of Sha Jahan.

கவலச்சசோறகள்

அறிவுகூர்சே ingenuity inventiveness, cleverness 

சகவிடப்பட்ட�ற்காக forsaking abandoning

சூழ்ச்சி, ைதி intrigue secret planning of something illicit, plotting 

துமோகத்�னோன, நம்பிகசக மோைம் 

லையகி், இேணடகம் லையகி்

traitorous disloyal, backstabbing  

லவளிவருகின்் emanating originate, derive, emerge 

கப்பல் கட்டுபவர் shipwright ship builder 

ேே ஆபேணப் லபாருள் lacqueware articles that have a decorative lacquer coating  

சிட்டத்தில் நூல் நூற்பவர் reeler one who winds something on a reel  

கற்லபாறி மூெம் இயங்கும் துப்பாககி flintlock an old fashioned type of gun fired by a spark from 
a flint 

கெைம் cupolas a small dome, on the top of a larger dome, 
adorning a roof or ceiling 
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படி-4படி-3படி-2படி-1

*படங்கள் அசடயா்ளத்திற்கு ேட்டும்

முகொயப் மபேேசு

முகொயப் மபேேசின் 

காெகமகாட்டிசன 

உருவாககுமவாோ!

படிநிவலகள்
படி – 1   கீழ்ககாணும் உேலி / விசேவுக குறியீட்சடப் பயன்படுத்தி இச்லையல்பாட்டிற்கான 

இசணயப் பககத்திற்குச் லைல்க.

படி -2   காெகமகாட்டிசன ஒருங்கிசணகக ‘Time, Date, Event’ மபான்்வற்ச்த் ல�ரிவு 

லையயவும். ‘your name’ ேற்றும் ‘project name’ மபான்்வற்றில் லபயர் ேற்றும் 

லையல்திட்டத்தின் லபயசே உள்ளீடு லையது ‘START’ லபாத்�ாசன அழுத்தித் 

ல�ாடங்கவும்.

படி -3   மததியில் உள்ள கோலகநகோட்டிவனத சதரிவு சசயது, திவரயில் நதோன்றும் சோளரததின் 
உள்ள ‘Label’, ‘Short description’, ‘Full description’, மறறும் ‘choose image’ (அரசரின் ப்டம்) 
நபோன்்றைறவ்றப் பூர்ததிசசயது ‘’ அழுததவும்.  

படி -4   இம�மபால் ேற்் அேைர்களுககும் உருவாககி ‘Finish’ லபாத்�ாசன அழுத்�வும்.

படி -5  இந்� லையல்திட்டத்திசனச் மைமிகக ‘Save final’ என்பச�த் ல�ரிவு லையயவும். இ�சன 

மீணடும் ல�ாகுககொம். 

உேலி: http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

இசணயச் லையல்பாடு 

2 4 4 முகொயப் மபேேசு
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      அறிமுகம்
முகலாயரின் வீழ்ச்சியில் மராத்தியர் முக்கியப் 

பங்கு வகித்்தனர். 18ஆம் நூற்ாண்டின் மத்தியில் 

இந்தியாவின் மமயப்பகுதியில் மராத்திய 

மாமன்னர் சிவாஜியின் ்தமலமமயில் முகலாய 

ஆட்சிமய முடிவுக்குக் ககாண்டுவருவதில் கவறறி 

கபற்னர். ்தஞ்ாவூரில் நாயக்க மன்னரின் 

ஆட்சி முடிவமைந்்த உைன் மராத்தியத் ்தளபதி 

கவங்்காஜி (சிவாஜியின் ஒன்றுவிட்ை ்்கா்தரர்) 

்தமிழகத்தில் மராத்திய ஆட்சிமய ஏறபடுத்துவதில் 

கவறறி கண்ைார். ்தஞ்ாவூரில் 1674ஆம் ஆண்டு 

க்தாைங்கிய மராத்தியரின் ஆட்சி 1832ஆம் ஆண்டு 

இரண்ைாவது ்ர்பாஜி மன்னர் மரணம் வமர 

நீடித்்தது.

 15.1    மராத்தியரின் எழுச்சிககான 
காரணஙகள்

(அ)   மககளின் இயல்பும், புவியியல் கூறுகளும்
மராத்தியர் வாழ்ந்்த குறுகலான நிலப்பகுதி 

ககாங்கணம் என்று அமழக்கப்பட்ைது. 

க்ங்குத்்தான மமலகளும், எளிதில் அணுகமுடியா்த  

பளளத்்தாக்குகளும், பாதுகாப்பு அரண்களாகத் 

திகழ்ந்்த மமல்காட்மைகளும் இராணுவப் 

பாதுகாப்புக்கு உகந்்தமவயாக இருந்்தன.

்பார்ச் க்யல்பாடுகளில் நீண்ை மரமபக் 

ககாண்ை மராத்தியர் விசுவா்ம், வீரம், ஒழுக்கம், 

்தந்திரம்,  எதிரிகமள ்தாக்கும் ஆற்ல் ஆகியவறறில் 

சி்ந்து விளங்கினார்கள. முன்ன்தாக பாமினி 

சுல்்தான்களின் கீழ் க்யல்பட்ை மராத்தியர், சிவாஜி 

காலத்தில் எழுச்சிப் கபற்னர். சிவாஜி மம்வுக்குப் 

பி்கு அகமதுநகர், பீஜப்பூர், ்கால்ககாண்ைா, பீைார், 

பீரார் ஆகிய சுல்்தான்களின் கீழ் க்யல்பட்ைனர்.

வலிமம மிகுந்்த காலாட்பமையும் ஆபத்்தான 

ஆயு்தங்கமளயும் ககாண்டிருந்்த முகலாய 

இராணுவத்துைன் ்நரடியாக ்மாதுவம்த 

மராத்தியர் ்தவிர்த்்தனர். ககாரில்லா ்தாக்கு்தல் 

மும் அவர்களின் வலிமமயாகத் திகழ்ந்்தது. 

இரவு ்நரங்களில் திடீகரன மின்னல் ்வகத்தில் 

்தாக்கு்தல்கமளத் திட்ைமிடுவதிலும் நைத்துவதிலும் 

தி்மம ககாண்டிருந்்தனர். ் மலும் ் மலதிகாரியின் 

உத்்தரவுக்குக் காத்திருக்காமல் ்பார்ச்சூழமலக் 

கருத்தில் ககாண்டு வழிமும்கமள மாறறிச் 

க்யல்படுத்தும் தி்மனயும் அவர்கள 

கவளிப்படுத்தினார்கள.

(ஆ)  பகதி இயககமும் அதன் தாககமும்
ப க் தி  இ ய க் க ம் 

பரவிய்தன் மூலமாக 

மராத்தியரிைம் ஒறறுமம 

உணர்வு ்ம்லாங்கியது. 

துக்காராம், ராம்்தாஸ், ஏகநா்தர், 

ஆகி்யார் பக்தி இயக்கத்தின் 

முன்்னாடிகளாகத் திகழ்ந்்தனர். 

மராத்தி கமாழியில் பாைப்பட்ை 

பக்திப் பாைல்கள ்மூகத்தில் 

வாழ்ந்்த மக்களிமை்ய 

பிமணப்மப ஏறபடுத்தின.

கற்றல் ந�ாககஙகள்
கீழகண்டவற்்ற பறறி அறிதல்
�	மராத்தியரின் எழுச்சிக்குக் காரணமான சூழ்நிமலகள

�	மராத்திய அரசு நிறுவியதில் சிவாஜியின் பங்கு

�	சிவாஜியின் நிர்வாக மும்

�	்பஷவா ஆட்சியும் நிர்வாகமும்

�	்தமிழ்நாட்டில் மராத்தியரின் குறிப்பாக இரண்ைாம் ்ர்பாஜியின் பங்கு

மராத்தியர்
15

ராம்்தாஸ்

அலகு
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2 4 6 மராத்தியர்

“(மராத்திய நாட்டில்) ம்த எழுச்சி என்பது 

பிராமணச் ்மயம் ்ார்ந்்த்தாக இல்மல. 

அமமப்புகள, ்ைங்குகள, வகுப்பு ்வறுபாடுகள, 

ஆகியவறறுக்கு எதிரான ்தனது ் பாராட்ைத்ம்தப் 

கபாறுத்்த அளவில் வழக்கத்தில் உளள 

ககாளமகக்கு மா்ான்தாக அது அமமந்்தது. 

து்விகள கபரும்பாலும் பிராமண வகுப்மபச் 

்ாராமல் ்மூகத்தின் அடிநிமலமயச் 

்்ர்ந்்தவர்களாக இருந்்தனர்”- நீதிபதி ரான்ை

(இ)  பி்ற காரணஙகள்
பீஜப்பூர், ்கால்ககாண்ைா அரசுகள கமலந்்த 

சூழலில் மராத்தியர் ஒன்றிமணந்து ்தங்களுமைய 

வாழ்க்மகக்காகப் ்பாராை ்வண்டிய உந்து்தமலப் 

கபற்னர். பீஜப்பூர், ்கால்ககாண்ைா, அகமதுநகர் 

ஆகிய சுல்்தான்களுக்கு எதிராக நைந்்த ்தக்காணப் 

்பார்களின் காரணமாக முகலாயர்களின் கருவூலம் 

காலியானது. ்தக்காணப் பகுதியில் சி்தறிக் கிைந்்த 

மராத்தியமரத் ்தனது ்தமலமமயின் கீழ் ஒன்றுதிரட்டி 

சிவாஜி ஒரு வலுவான அரம் நிறுவினார். அந்்த 

அரசுக்கு ராயகர் ்தமலநகராக விளங்கியது.

15.2  சிவாஜி (1627-1680)
ஜு ன் ன ா ர்  எ ன் ் 

இைத்திறகு அரு்க ஷிவனர் 

என்் பகுதியில் ஷாஜி 

்பான்ஸ்்ல மறறும் அவரது 

மு்தல் மமனவி ஜீஜாபாயக்கு 

மகனாக சிவாஜி பி்ந்்தார். 

்தாய வழியில் ்்தவகிரிமய 

ஆண்ை யா்தவ மன்னர்களின் 

வ ழி த் ் ்த ா ன் ் ல ா க வு ம் 

்தந்ம்த வழியில் ்மவாரின் 

சி்்ாடியாக்களின் வழித்்்தான்்லாகவும் ஷாஜி 

்பான்ஸ்்ல விளங்கினார். அகமது நகர்,  அகமது 

ஷாவின் அபிசீனிய அமமச்்ராகவும், முன்னாள 

அடிமமயாகவும் இருந்்த மாலிக் அம்பர் (1548-

1626) என்பவரின் கீழ் ஷாஜி ்பான்ஸ்்ல 

்்மவ புரிந்்தார். மாலிக் அம்பர் மம்வுக்குப் பி்கு 

அரசியலில் ஈடுபட்ை ஷாஜி ்பான்ஸ்்ல அகமதுநகர் 

முகலாயர்களால் இமணக்கப்பட்ை பி்கு பீஜப்பூர் 

சுல்்தானிைம் ்தன் பணிமயத் க்தாைர்ந்்தார்.

பூனாவில் இருந்்த ஷாஜி ்பான்ஸ்்லவின் 

ஜாகீர்்தாரான ்தா்தாஜி ககாண்ை்்தவ என்பவரின் 

பராமரிப்பில் சிவாஜியும் அவரது ்தாயும் விைப்பட்ைனர். 

(இராணுவ மறறும் நிர்வாக ்்மவகளுக்கான 

அங்கீகாரமாக வழங்கப்பட்ை நிலம் ஜாகீர் ஆகும்.) 

பூனாமவச் சுறறியிருந்்த மமலப்பாங்கான 

பகுதிகளில் அனுபவமும் அறிவும் வலிமமயும் 

சிவாஜி

ககாண்ை மாவலிமயச் ்்ர்ந்்த விவ்ாயிகள 

மறறும் ்தமலவர்களின் நன்மதிப்மப சிவாஜி 

கபற்ார். ம்தத் து்விகளாக விளங்கிய ராம்்தாஸ், 

துக்காராம் ஆகி்யாரும் சிவாஜியிைம் ்தாக்கத்ம்த 

ஏறபடுத்தினார்கள, து்வி ராம்்தாஸ் அவர்கமள 

சிவாஜி ்தனது குருவாக ஏறறு மரியாம்த 

க்லுத்தினார்.

இராணுவ வவறறிகள்
சிவாஜி ்தமது 19ஆவது வயது மு்தல் 

இராணுவத்தில் ஈடுபாடு காட்ைத் க்தாைங்கினார். 

1646இல் ்்தார்னா ்காட்மைமய பீஜப்பூர் 

சுல்்தானிைமிருந்து மகப்பறறினார்.  ்்தார்னாவில் 

இருந்து ஐந்து மமல் க்தாமலவில் இருந்்த 

ராயகர் ்காட்மைமயயும் மகப்பறறி மீண்டும் 

முழுமமயாக அ்தமனக் கட்டினார். 1647இல் 

்தா்தாஜி ககாண்ை்்தவ மம்ந்்த பி்கு ்தமது 

்தந்ம்தயின் (ஜாகீர்) நிலத்ம்த நிர்வகிக்கும் 

கபாறுப்மப சிவாஜி ஏற்ார்.  அ்தமனத் க்தாைர்ந்து 

பாராமதி, இந்்தபுரம், புரந்்தர், ககான்ைானா 

ஆகிய ்காட்மைகளும் அடுத்்தடுத்து அவரது 

்நரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்்தன. அந்்தப் 

பகுதியிலிருந்்த கல்யாண் என்் முக்கிய  

நகமரயும் மராத்தியர் முன்்ப மகப்பறறி 

இருந்்தார்கள.

பீஜப்பூர் சுல்்தான், சிவாஜியின் ்தந்ம்தமய 

சிறுமமப்படுத்திச் சிம்யில் அமைத்்தார். 

்தக்காணத்தின் முகலாய அர்ப்பிரதிநிதியாக 

இருந்்த இளவர்ர் மூராத் உைன் ்பச்சுவார்த்ம்த 

நைத்திய அவர் முகலாய ்்மவயில் ்்ர விருப்பம் 

க்தரிவித்்தார். 1649ஆம் ஆண்டு சில நிபந்்தமனகளின் 

அடிப்பமையில் பீஜப்பூர் சுல்்தான் ஷாஜிமய 

விடு்தமல க்ய்தார். 1649 மு்தல் 1655 வமர 

இராணுவச் க்யல்பாடுகளில் ஈடுபடுவதிலிருந்து 

சிவாஜி விலகியிருந்்தார்.  இந்்தக் காலகட்ைத்தில் 

அவர் ்தனது அதிகாரத்ம்தயும் நிர்வாகத்ம்தயும் 

ஒருங்கிமணப்பதில் கவனம் க்லுத்தினார்.

1656ஆண்டு மு்தல் சிவாஜி, ்தனது 

இராணுவச் க்யல்பாடுகமள மீண்டும் 

க்தாைங்கினார். ்்தாரா மாவட்ைத்தில் ஜாவலி என்் 

இைத்ம்தக் மகப்பறறினார். இந்்தக் குறிப்பிைத்்தக்க 

கவறறியால் அவர் மராத்தியரின் மத்தியில்  

பிரபலம் அமைந்்தார். இமளஞர்கள அவரது 

இராணுவத்தில் இமணந்்தனர். ஜாவலி என்் 

இைத்திலிருந்து ் மற்க இரண்டு மமல் க்தாமலவில் 

பிர்தாப்கர் என்் புதிய ்காட்மை கட்ைப்பட்ைது.

பீஜப்பூருககு எதிரான நமாதல் 
1656 நவம்பர் மா்தம் பீஜப்பூரின் முகமது 

அடில்ஷா மரணமமைந்்தார். பதிகனட்டு வய்்த 
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நிரம்பிய இமளஞர் இரண்ைாம் அடில்ஷா 

அடுத்துப் கபாறுப்்பற்ார். 1657ஆம் ஆண்டு பீைார், 

கல்யாணி, புரந்்தர் ஆகியவறம் ஔரங்கசீப் 

மகப்பறறினார். என்வ பீஜப்பூர் சுல்்தானும் 

சிவாஜியும் ஔரங்கசீப்புைன் ்மர்ம் க்யய்வண்டிய 

நிமல ஏறபட்ைது. அந்்த ்நரத்தில் ஷாஜகான் 

்நாயவாயப்பட்ைார். தில்லியில் அவமரத் க்தாைர்ந்து 

யார் ஆட்சிக்கு வருவது என்பதில் ்பாட்டி நிலவியது. 

ஔரங்கசீப் ஆட்சிமயக் மகப்பறறி தில்லி வந்்தார். 

இந்்த வாயப்மப பயன்படுத்திக்ககாண்ை சிவாஜி 

வைக்கு ககாங்கணம் மீது ்பார் க்தாடுத்து கல்யாண், 

பிவாண்டி, மாகுலி ்காட்மைகமளக் மகப்பறறினார். 

சிவாஜி மறறும் அஃப்்சல்கான், 1659
முகலாயரிைமிருந்து எந்்த ஆபத்தும் இல்மல 

என்ப்தால் பீஜப்பூர் சுல்்தான் சிவாஜி மீது ்தாக்கு்தல் 

நைத்்த முடிவு க்ய்தார். அஃப்்ல்கான் கபரும்பமையுைன் 

அப்பணியில் ஈடுபடுத்்தப்பட்ைார். ”மமலயில் 

ஒளிந்துககாண்டிருக்கும் எலிமய” ்ங்கிலியில் கட்டி 

இழுத்துக்ககாண்டு வருவ்தாக அவர் சூளுமரத்்தார். 

ஆனால் மமலப்பாங்கான பகுதியில் ் ண்மையிடுவது 

அவருக்கு சிரமமாக இருந்்தது. சூழ்ச்சி மூலமாக 

சிவாஜிமய வீழ்த்்த நிமனத்்தார்.  ஆனால் அதிலும் 

்்தால்வி்ய கிமைத்்தது. க்தறகு ககாங்கணம்  

மறறும் ்கால்்ாபூர் மாவட்ைங்கமளத் ்தாக்கிய 

மராத்தியப் பமைகள பன்்லா ்காட்மைமய 

மகப்பறறின. பீஜப்பூர் சுல்்தான் ்தா்ம இந்்தப் 

பமைகளுக்குத் ்தமலமம ்தாங்கினார். இந்்தப் 

்பார் சுமார் ஓராண்டுக் காலம் நீடித்்தது. ஆனாலும் 

எந்்தப் பகுதிமயயும் கவல்ல முடியவில்மல. 

இறுதியாக, ்பச்சுவார்த்ம்தக்குப் பி்கு சிவாஜி, ்தமது 

ஆளுமகயின் கீழுளள பகுதிகளின் ஆட்சியாளராக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ைார்.

சிவாஜி மறறும் முகலாயர்
1658 ஜூமல மா்தம், ஔரங்கசீப் மாமன்னராக 

அரியமண ஏறினார்.  சிவாஜிமய அைக்குவம்த 

முக்கிய ்நாக்கமாகக் ககாண்டு 1660ஆம் 

ஆண்டு க்யிஷைகான் ்தக்காணத்தின் ஆளுநராக 

நியமிக்கப்பட்ைார். சிவாஜி ஒரு ம்தரியமான 

திட்ைத்ம்த வகுத்்தார். ஓர் இரவு ்நரத்தில், 

பூனாவுக்கு 400 பமை வீரர்களுைன் திருமணக் 

குழுவினர் ்பால் க்ன்் அவர் க்யிஷைகானின் 

இல்லம் மீது ்தாக்கு்தல் நைத்தினார். 

இ்தனால் 1663 டி்ம்பர் மா்தம் ஔரங்கசீப் 

க்யிஷைகாமன ்தக்காணத்திலிருந்து திரும்ப 

அமழத்துக்ககாண்ைார்.

சிவாஜி மறறும் வஜய்சிங
அரபிக் கைல் பகுதியில் முகாலாயரின் முக்கியத் 

தும்முகமாக விளங்கிய சூரத்  நகமரக் குறிமவத்து 

1664ஆம் ஆண்டு சிவாஜி ்தாக்கு்தல் நைத்தினார். 

அவரது பமை வீரர்கள நகமரச் சூம்யாடினார்கள. 

சிவாஜிமய வீழ்த்துவ்தறகாகவும் பீஜப்பூமர 

இமணப்ப்தறகாகவும் ரஜபுத்திரத் ்தளபதி ராஜா 

கஜயசிங் ்தமலமமயில் ஒரு இராணுவத்ம்த 

ஔரங்கசீப் அனுப்பினார். அப்கபாழுது இளவர்ர் 

மூவா்ம் (பின்னர் மு்தலாம் பகதூர் ஷா என 

அமழக்கப்பட்ைவர்,) ்தக்காணத்தின் ஆளுநராக 

ப்தவி வகித்்தார். அமனத்துத் ்தரப்புக்களிலிருந்தும் 

சிவாஜிமயச் சுறறி வமளக்க கஜயசிங் விரிவான 

திட்ைம் வகுத்திருந்்தார். ராயகர் ்காட்மையும் 

அச்சுறுத்்தலுக்கு உளளானது. 1665 ஜூன் மா்தம் 

புரந்்தர் ்காட்மைமயப் பமைகள சுறறி வமளத்்தன. 

சிவாஜியின் தீரமான வீரதீர ்தறகாப்பு பலன் 

்தரவில்மல. இம்த உணர்ந்்த சிவாஜி ் பச்சுவார்த்ம்த 

்மறககாளள முடிவு க்ய்தார். 1665 ஜூன் 11ஆம் 

்்ததி ஏறபட்ை புரந்்தர் உைன்படிக்மகயின்படி 

சிவாஜிக்கு அவர் மகப்பறறிய ்காட்மைகமள 

மவத்துக்ககாளள அனுமதி கிமைத்்தது. 

மன்்ப்்தாராகச் க்யல்பட்டு பீஜப்பூமரக் மகப்பற் 

முகலாயருக்கு உ்தவ ஒப்புக்ககாண்ைார்.

சிவாஜியும் வஜய்சிஙகும்
ஆகரா பயணம்

முகலாய அர்மவமய பார்மவயிடுமாறு 

சிவாஜியிைம் கஜயசிங் வறபுறுத்தினார். சிவாஜியிைம் 

அதிக நம்பிக்மக வார்த்ம்தகமளச் கூறிய 

கஜயசிங், ்தமலநகரில் சிவாஜியின் பாதுகாப்புக்குத் 

்தா்ம உறுதியளித்்தார். 1666 ்ம மா்தம் 

சிவாஜியும் அவரது மகன் ்ாம்பாஜியும் ஆக்ராமவ 

அமைந்்தனர். ஆனால் அவர்களுக்கு அவமரியாம்த 

காத்திருந்்தது. சிறுமமப்படுத்்தப்பட்ை அவர் 

ககாதித்க்தழுந்து மன்னமர கண்டித்துப் ்பசினார். 

சிம்யில் அமைக்கப்பட்ை சிவாஜி பழக்கூமை 

ஒன்றில் ஒளிந்துககாண்டு அங்கிருந்து ்தப்பிய்தாக 

கூ்ப்படுகி்து.

1666 ஆண்டு மு்தல் சிவாஜி தீவிர ்பார்க் 

ககாளமகமயக் கமைபிடிக்கலானார். அ்தனால் 

மராத்திய வீரர்கள புதிய கவறறிகமளப் கபற்னர். 
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்தான் இழந்்த ்காட்மைகமளத் திரும்பவும் 

மீட்டுக்ககாண்ைார். 1670ஆம் ஆண்டு ்மறகுக் 

கைறகமர்யாரத்தின் முக்கியத் தும்முகமான 

சூரத்ம்த அவர் மீண்டும் மகப்பறறினார். 1672ஆம் 

ஆண்டு சூரத்திலிருந்து க்ௌத் எனப்படும் நான்கில் 

ஒரு பங்கு வருமானத்ம்த வருைாந்திரக் கப்பமாக 

மராத்தியர் கபற்னர்.

அரிய்ண ஏறுதல்
1674 ஜூன் 6ஆம் ்்ததி சிவாஜி ராயகர் 

்காட்மையில் ் வ்த மும்ப்படி அரியமண ஏறினார்.  

‘்த்ரபதி’ (Supreme King) என்் பட்ைத்ம்தச் சூடினார். 

ராய்கர் நகாட்்ட

வை்மற்க ஆப்கன் எழுச்சி காரணமாக அதில் 

கவனம் க்லுத்திய முகலாயருக்கு சிவாஜிமய 

்மாளிக்க முடியவில்மல. ்தனது உள நிர்வாகத்ம்த 

மறு சீரமமப்பு க்யவதில் சிவாஜி ஈடுபாடு காட்டினார். 

இளவர்ர் மூவா்ம், ்தக்காணத்தின் அர்ப் பிரதிநிதி 

(மவஸ்ராய) மிகவும் வலுகும்ந்தும் ் ்ாம்பலுைனும் 

இருந்்தார். ராஜா ஜஸ்வந்த் சிங் சிவாஜியுைன் 

நட்பு பாராட்டினார். மன்்ப்்தார் ஐந்்தாயிரம் என்் 

படிநிமலயில் ்ாம்பாஜி நியமிக்கப்பட்ைார்.

முகலாயரு்டன் நமாதல் (1670)
பீராரில் சிவாஜிக்கு 

முன்னர் ககாடுக்கப்பட்ை 

ஜாகீர் நிலத்தின் ஒரு 

பகுதிமய ஔரங்கசீப் 

எ டு த் து க் க க ா ண் ை ா ர் . 

இ்தனால் ்காபமமைந்்த 

சிவாஜி முகலாயர் 

்்மவயிலிருந்்த ்தனது 

பமைகமளத் திரும்ப 

அ ம ழ த் து க் க க ா ண் ை ா ர் . 

பு ர ந் ்த ர்  உ ை ன் 

படிக்மகயால் சிவாஜி 
ஔரஙகசீப்
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ககாடுப்ப்்த ஔரங்கசீப்பின் அடுத்்த இலக்காக 

இருந்்தது.  1689இல் முகலாயப் பமை ்ாம்பாஜிமயச் 

சிம்பிடித்துக் ககான்்து.

்ாம்பாஜியின் மம்வு மராத்தியமர 

முைக்கி விைவில்மல. அவரது இளவல் ராஜாராம் 

க்ஞசிக்்காட்மையிலிருந்து ்ண்மைமயத் 

க்தாைங்கினார். இந்்த ்மா்தல் பல ஆண்டுகள 

நீடித்்தது. ராஜாராம் 1700இல் மரணமமைந்்த 

பி்கு அவரது மமனவி ்தாராபாய ்தமலமமயில் 

்பாராட்ைம் க்தாைர்ந்்தது. மகக்குழந்ம்த ்ார்பாக 

க்யல்பட்ை ்தாராபாய 50 ஆயிரம் வீரர்கள 

அைங்கிய குதிமரப்பமை மறறும் காலாட்பமைமய 

ம்்தராபாத் அரசுக்கு எதிராகப் ்பார்க்தாடுக்க 

பணித்்தார். அ்தன் விமளவாகத் ்தமலநகர் 

சூம்யாைப்பட்ைது. இ்தன் காரணமாக 

அருகிலிருந்்த மசூலிப்பட்டினம் தும்முகத்தில் 

வர்த்்தகம் பல ஆண்டுகளுக்கு பாதிக்கப்பட்ைது. 

1707இல் ஔரங்கசீப் மம்ந்்த்பாது மராத்தியர் 

பல ்காட்மை, ககாத்்தளங்கமள ்தங்களுமைய 

கட்டுப்பாட்டில் மவத்திருந்்தார்கள.

ஔரங்கசீப்பின் மரணத்துக்குப் பி்கு 

்ாம்பாஜியின் மகன் ்ா்ூ விடு்தமலயாகி  

மராத்தியரின் அரியமணமய அலங்கரித்்தார். 

்தாராபாய இம்த எதிர்த்்தார். அ்தன் பின் உளநாட்டுக் 

கலகம் கவடித்்தது. அதில் ்ா்ூ கவறறி கபறறு 

1708இல் அரியமணயில் அமர்ந்்தார். அரியமண 

ஏறிய பி்கு, பாலாஜி விஸ்வநாத் அவருக்கு 

ஆ்தரவாக இருந்்தார். அ்தறகு நன்றிக்கைனாக 

பாலாஜி விஸ்வநாத்ம்தப் ்பஷவாவாக 1713இல் 

நியமித்்தார். பின்னர் ்ா்ூ ்்தாராவுக்கு 

ஓயகவடுக்கச் க்ன்்ார். பூனாவில் இருந்து ் பஷவா 

ஆட்சி க்யயத் க்தாைங்கினார்.

் க ா ல் ் ா பூ ம ர த் 

்தமலநகராகக் ககாண்டு 

்தாராபாய ஒரு மாறறு 

அர்ாங்கத்ம்த நைத்தினார். 

ராஜாராமின் இரண்ைாவது 

மமனவி ராஜாபாய, அவரது 

மகன் இரண்ைாம் ்ாம்பாஜி, 

்தாராபாய மறறும் அவரது 

மகன் ஆகி்யாமர 1714ஆம் 

ஆண்டு சிம்ப்பிடித்்தனர். 

இரண்ைாம் ்ாம்பாஜி 

்கால்்ாபூரில் அரியமண 

ஏறினார். ்ா்ூவின் அதிகாரத்ம்த அவர் 

ஏறக்வண்டியிருந்்தது. ்ா்ூ 1749இல் 

மம்ந்்தபி்கு ராமராஜா அரியமண ஏறினார். 

அவர் ்பஷவாக்களுைன் ஒப்பந்்தத்ம்த எட்டிய்தால் 

்தமலமமப் கபாறுப்மப அமைந்்தார். ்தாராபாய 

இ்தனால் ஏமாற்ம் அமைந்்தார். 1761இல் ்தாராபாய, 

தாராபாய்

தககாணப் நபார் முயறசிகள்
1676ஆம் ஆண்டு க்தறகுப் பகுதியில் சிவாஜி 

்தனது கவறறிமயத் துவக்கினார். ்கால்ககாண்ைா 

சுல்்தானுைன் இரகசிய ஒப்பந்்தத்தில் 

மககயழுத்திட்ைார். இ்தறகுக் மகமா்ாக சிவாஜி 

சில பகுதிகமளத் ்தருவ்தாக உறுதியளித்்தார். 

க்ஞசி, ்வலூர் ஆகியவறம்க் மகப்பறறிய அவர், 

அடுத்திருந்்த ்தனது ்தந்ம்த ஷாஜிக்குச் க்ாந்்தமான 

பகுதிகமளயும் ்்ர்த்துக்ககாண்ைார். ்்கா்தர 

உ்விலான கவங்்காஜிமய அல்லது எக்்காஜி, 

்தஞ்ாவூமர நிர்வகிக்குமாறு அவர் பணித்்தார்.  

மதுமர நாயக்கர்களுக்குப் கபரும் க்தாமகமயக் 

கப்பமாக ்தரவும் உறுதியளித்்தார். கர்நாைக 

முறறுமக முயறசிகள சிவாஜிக்கு கபருமமமயயும் 

புகமழயும் ககாடுத்்தன. புதி்தாகக் மகப்பறறிய 

க்ஞசி அவருக்குப் பி்கு கபாறுப்்பற்வர்களுக்கு 

இரண்ைாம் கட்ைப் பாதுகாப்பு அரணாகத் திகழ்ந்்தது.

சிவாஜியின் க்்டசி �ாடகள்
சிவாஜியின் கமைசி நாட்கள 

மகிழ்ச்சியானமவயாக இல்மல. அவரது மூத்்த 

மகன் ்ாம்பாஜி அவமரக் மகவிட்டுவிட்டு முகலாய 

முகாமில் இமணந்்தார். ்ாம்பாஜி திரும்பிய்பாது 

ஒளரங்கசீப்பால் சிம்பிடிக்கப்பட்டு பன்்லா 

்காட்மைக்கு அனுப்பப்பட்ைார். அடுத்்தடுத்்த ்பார்கள 

சிவாஜியின் உைல்நலத்ம்தப் பாதித்்தன. அவர் ்தனது 

53 ஆவது வயதில் 1680ஆம் ஆண்டு காலமானார். 

அவரது மம்வின்்பாது ்மறகுத் க்தாைர்ச்சி 

மமலகள, கல்யாண் மறறும் ்காவா இமை்யயான 

ககாங்கணப் பகுதி ஆகியன சிவாஜி அரசின் கீழ் 

இருந்்தன. க்தறகில் கபல்காம் க்தாைங்கி துங்கபத்திமர 

நதிக்கமர வமர ் மறகு கர்நாைகாமவ உளளைக்கிய 

பகுதிகள அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்்தன. 

அவரது மரணத்தின்்பாது ்வலூர், க்ஞசி மறறும் 

இ்தர சில மாவட்ைங்கள பறறிய விஷயத்தில் தீர்வு 

காணப்பைவில்மல.

 15.3   சிவாஜிககுப் பி்றகு மராத்தியர்
சிவாஜி மம்ந்து ஓராண்டுக்குப் பி்கு அவரது 

மூத்்த மகன் ்ாம்பாஜி மராத்திய இராணுவத்திறகு 

்தமலமம ஏறறு முகலாயப் பகுதிக்குள நுமழந்து 

பீராரில் பகதூர்பூமரக் மகப்பறறி அங்கிருந்்த 

க்ாத்துக்கமளக் மகப்பறறினார். இ்தனால் 

ஆத்திரமமைந்்த ஔரங்கசீப் ்மவாமரச் ்்ர்ந்்த 

ரஜபுத்திரர்களுைன் ் மர்ம் ் மறககாண்டு ்தக்காணப் 

பகுதிக்குள பமைகமள வழிநைத்திச் க்ன்்ார். 

1686இல் பீஜப்பூரும் 1687இல் ்கால்ககாண்ைாவும் 

கவல்லப்பட்ைன. ்தன்னுைன் மல்லுக்கட்டும் ்தனது 

மகன் இளவர்ர் இரண்ைாம் அக்பருக்குப் பாதுகாப்பு 

ககாடுத்்த்தறகாக ்ாம்பாஜிக்கு ்தண்ைமனக் 
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வமரவுகமளத் திருத்தும் அதிகாரமும் 

ககாண்டிருந்்தார். பர்கானாக்களின் 

கணக்குகமளயும் அவர் ்ரிபார்த்்தார்.

�	பண்டிட் ராவ அல்லது ்தனத்தியாக்்ா அல்லது 

்்தர் அல்லது மு்தாசிப் அல்லது ம்தத்்தமலவர் 

என்பவர் ம்தம் க்தாைர்பான ்ைங்குகளுக்கும் 

்தான்தர்மங்களுக்கும் கபாறுப்்பறறிருந்்தார். 

்மூகச் ்ட்ைதிட்ைங்கள மறறும் கபாது ஒழுக்க 

நமைமும்கமள கநறிப்படுத்துவ்தறகு அவர் 

நீதிபதியாக இருந்்தார்.

�	நியாயதீஷ அல்லது ்தமலமம நீதிபதி 

குடிமம மறறும் இராணுவ நீதிக்குப் 

கபாறுப்்பறறிருந்்தார்.

�	்ாரிகநௌபத் அல்லது ்தமலமமத் ்தளபதி 

இராணுவத்துக்கு ஆள்்ர்ப்பு, அமமப்பு ரீதியாக 

பராமரிப்பது, இராணுவத்ம்த நிர்வகிப்பது 

ஆகியவறம்க் கவனித்துக் ககாண்ைார்.

நியாயதீஷ மறறும் பண்டிட்ராவ ்தவிர 

அமமச்்ர்கள அமனவரும் இராணுவத்ம்த 

வழிநைத்துவ்தறகு ்தமலமம ஏறப்்தாடு, 

பயணங்களுக்கும் ்தமலமம ஏறக ்வண்டும்.  

அமனத்து அரசுக் கடி்தங்கள, ஆவணங்கள, 

ஒப்பந்்தங்கள ஆகியன அர்ர், ் பஷவா ஆகி்யாரின் 

இலச்சிமனமயயும் மறறும் ்தனத்தியாக்்ா, 

நியாயதிக்்ா, ்்னாபதி ்தவிர்த்்த நான்கு 

அமமச்்ர்களின் ஒப்பு்தமலயும் கப்்வண்டும். பல 

அமமச்்ர்களின் கீழ் 18 அரசு தும்கள இருந்்தன.

மாகாண அரசு
நிர்வாக வ்திக்காக சிவாஜி ்தனது 

அரம் நான்கு மாகாணங்களாகப் பிரித்து 

ஒவகவான்றுக்கும் ஒரு மவஸ்ராய எனப்படும் 

அர்ப்பிரதிநிதிமய அமர்த்தினார். மாகாணங்கள 

பிராந்த் (pranths) எனப்படும் பல பிராந்தியங்களாகப் 

பிரிக்கப்பட்ைன. ஜாகீர் வழங்கும் நமைமும் 

ஒழிக்கப்பட்டு அமனத்து அதிகாரிகளுக்கும் 

கராக்கமாகப் பணம் வழங்கப்பட்ைது. ஒரு 

குறிப்பிட்ை பகுதியின் வருவாய உளளிட்ை 

அமனத்துப் கபாறுப்பும் எந்்த ஒரு அதிகாரிக்கு 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்்தாலும் க்ாத்துகள மூலமாகக் 

கிமைத்்த வருவாய மட்டு்ம அவருக்கு உரியது. 

அ்தனுைன் க்தாைர்புமைய மக்களுைன் அந்்த 

அதிகாரிக்கு எந்்தத் க்தாைர்பும் இருந்்ததில்மல. 

எந்்தப் ப்தவியும் பரம்பமரயானதில்மல. 

பிராந்தியத்தின் க்யல்பாடுகளுக்கான 

மமயமாகக் ்காட்மை அமமந்திருந்்தது. 

பாரம்பரியப்படி கிராமம் என்பது நிர்வாக 

நமைமும்யின் கமைசி அலகாக இருந்்தது. 

1777இல் ராமராஜா ஆகி்யார் மரணமமைந்்தனர்.  

ராமராஜாவின் ்தத்துப் பு்தல்வரான இரண்ைாவது 

்ா்ூ 1808இல் மரணமமையும் வமர கபயருக்கு 

மன்னராக ஆட்சியில் இருந்்தார். அவரது மகன் 

பிர்தாப் சிங் அடுத்து அரியமண ஏறினார். பிரிட்டிஷ 

அரசுக்கு எதிராக ்தித்திட்ைம் தீட்டிய்தாகக் குற்ம் 

்ாட்டி, 1839ஆம் ஆண்டு அவமர பிரிட்டிஷ அரசு 

ஆட்சியில் இருந்து நீக்கியது. பிர்தாப் சிங் ஒரு 

சிம்க்மகதியாக 1847இல் மரணமமைந்்தார். 

அவரது இளவல் ஷாஜி அப்பா ்ாஹிப், இரண்ைாம் 

ஷாஜி 1839ஆம் ஆண்டு அர்ராக பிரிட்டீஷ 

அர்ால் ப்தவியில் அமர்த்்தப்பட்ைார். ்தனக்குப் பின் 

ஆளவ்தறகு ஒருவருமற் நிமலயில் இரண்ைாம் 

ஷாஜி 1848இல் மரணமமைந்்தார்.

 15.4    சிவாஜி ஆடசியில்  
மராத்திய நிர்வாகம்

மத்திய அரசு
சிவாஜி கபரிய ்பார்வீரர் மட்டுமல்ல ஒரு நல்ல 

நிர்வாகியும்கூை. அன்்ாை நிர்வாகத்தில் ்தனக்கு 

உ்தவுவ்தறகாக ஓர் ஆ்லா்மன ்மபமய 

அவர் மவத்திருந்்தார். “அஷைபிர்தான்” என 

அமழக்கப்பட்ை இந்்தச் ்மபயில் எட்டு அமமச்்ர்கள 

இைம்கபறறு இருந்்தனர். அந்்தச் ் மபயின் க்யல்பாடு 

ஆ்லா்மன கூறுவ்தாக்வ அமமந்திருந்்தது. 

�	முக்கிய பிர்தான் அல்லது ்பஷவா அல்லது 

பிர்தம மந்திரி. நாட்டின் கபாதுநலன்கள மறறும் 

முன்்னற்த்தில் கவனம் க்லுத்துவது 

இவரது முக்கியக் கைமம.

�	அமத்யா அல்லது நிதி அமமச்்ர். அரசின் 

அமனத்துப் கபாதுக்கணக்குகமளயும் 

ஆராயந்து ஒப்பு்தல் மககயாப்பமிடுவது இவரது 

்வமல.

�	வாக்கியநாவிஸ் அல்லது மந்திரி, அர்ரின் 

நைவடிக்மககள மறறும் நீதிமன்் 

நைவடிக்மககமள ஆவணங்கள வடிவில் 

பராமரித்்தார்.

�	சுமந்த் அல்லது ைாபிர் அல்லது 

கவளியு்வுச் க்யலர், மன்னருக்குப் 

்பார் மறறும் அமமதி குறித்்த அமனத்து 

விஷயங்களிலும் ஆ்லா்மனகமள 

வழங்கினார். பி்நாடுகளின் தூ்தர்கமளயும் 

பிரதிநிதிகமளயும் வர்வறகும் கபாறுப்மபயும் 

ஏறறிருந்்தார்.

�	்ச்சிவ அல்லது சுருநாவிஸ் அல்லது 

உளதும் க்யலர், அர்ரின் அன்்ாை கடி்தப் 

்பாக்குவரத்ம்த கவனித்துக் ககாண்ை்்தாடு 
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25 குதிமரப் பமை வீரர்கள ்ார்ஜண்ட் ்தகுதிக்கு 

இமணயான ்தகுதியில் ்வில்்தார் ்தமலமமயின் 

கீழ் க்யல்பட்ைனர். ஒரு ஜமால்்தாரின் கீழ் ஐந்து 

்வில்்தார் க்யல்பட்ைனர். பத்து ஜமால்்தார்களின் 

்தமலவராக ஒரு ்ஜாரி திகழ்ந்்தார். ்ாரிகநௌபத் 

குதிமரப்பமையின் ்தமலமமத்்தளபதி ஆவார். 

ஒவகவாரு குதிமரப்பமையும் இரண்ைாகப் 

பிரிக்கப்பட்ைது. அரசு மூலமாகக் குதிமரகள 

வழங்கப்பட்ை பமைவீரர்கள பர்கிர்கள என்றும், 

்தாங்களாக்வ குதிமரகமள ஏறபாடு க்யது 

கூலிக்கு ்வமல க்யயும் வீரர்கள மஷ்ல்தார்கள 

என்றும் அமழக்கப்பட்ைனர். இது்தவிர நீர் ககாண்டு 

க்ல்லும் குதிமரப்பமைவீரர்களும் குதிமரகளுக்கு 

லாைம் கட்டுபவர்களும் இருந்்தனர்.

நீதி
நீதி நிர்வாகம் மரபுவழிப்பட்ை்தாக இருந்்தது. 

நிரந்்தரமான நீதிமன்்ங்க்ளா,  நீதிவழிமும்க்ளா 

இல்மல, வி்ாரமணமும் அமனவருக்கும் 

கபாதுவாக இருந்்தது. கிராமங்களில் பஞ்ாயத்து 

நமைமும் இருந்்தது. கிரிமினல் வழக்குகமள 

பட்்ைல்கள வி்ாரித்்தனர். சிவில், கிரிமினல் 

வழக்குகளுக்கான ்மல்மும்யீடுகமளத் 

்தமலமம நீதிபதி நியாயதிஷ, ஸ்மிருதிகளின் 

ஆ்லா்மன்யாடு வி்ாரித்்தார். ‘்ாஜிர்மஜ்லிம்’ 

இறுதி ்மல்மும்யீட்டு நீதிமன்்மாக இருந்்தது.

 15.5    நபஷவா ஆடசி (1713-1818)
்பஷவா அல்லது பிர்தமமந்திரி என்பவர் 

சிவாஜியின் அமமச்்ரமவயான அஷைபிர்தான் 

அமமப்பில் மு்தன்மமயானவர். பதிகனட்ைாம் 

நூற்ாண்டில் ்பஷவாக்கள அதிக 

அதிகாரங்கமளப் கபறறு ஆட்சிபுரிந்்தனர். பாலாஜி 

விஸ்வநாத் என்பவர் ஆற்ல் மிகுந்்த மு்தல் 

்பஷவா ஆவார்.

்பஷவா என்் பாரசீக க்ால்லின் கபாருள 

”மு்தன்மமயான” அல்லது ”பிர்தம அமமச்்ர்” 

என்ப்தாகும்.

பாலாஜி விஸவ�ாத் (1713-1720)
உளநாட்டுப் ்பாரால் 

சிக்கலிலிருந்்த அரம்க் 

கட்டுப்பாட்டில் ககாண்டுவர 

்ா்ூவுக்கு பாலாஜி 

விஸ்வநாத் உ்தவினார். 

்மறகுக் கமர்யாரத்தில் 

க்னாஜி ஆங்கி்ர 

அதிக அதிகாரம் பமைத்்த 

கைறபமைத் ்தளபதியாகத் 

திகழ்ந்்தார். உளநாட்டுப்்பாரின்்பாது க்னாஜி 

 பாலாஜி விஸவ�ாத்

வருவாய் நிர்வாக அ்மப்பு
சிவாஜியின் வருவாய நிர்வாகம் 

நியாயமான்தாக, உறபத்தியாளர்களுக்குச் 

்ா்தகமாக அமமந்திருந்்தது. நிலம் அளவீடு 

க்யயப்பட்டு மதிப்பிைப்பட்ைது. கமாத்்த 

உறபத்தியில் அரசின் உரிமமயாக 30 ்்தவீ்தம்  

நிர்ணயிக்கப்பட்டு அது பணமாக்வா கபாருளாக்வா 

க்லுத்்தப்பட்ைது. பின்னர் இந்்த வரி 40 ்்தவீ்தமாக 

அதிகரிக்கப்பட்ைது.  க்லுத்்த ்வண்டிய 

வரித் க்தாமக க்தளிவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு 

இருந்்தது. பஞ்காலத்தில் அரசு பணத்ம்தயும் 

உணவு்தானியங்கமளயும் உழவர்களுக்கு 

முன்பணம் அல்லது முன்கபாருளாகக் ககாடுத்்தது. 

பின்னர் அவறம் அவர்கள ்தவமணகளில் 

திரும்பச் க்லுத்்த்வண்டும். விவ்ாயிகள 

கால்நமை வாங்க, விம்தப்புக்காக, இன்னபி் 

்்தமவகளுக்காகக் கைன்கள வழங்கப்பட்ைன. 

வ்சௌத் மறறும் ்சர்நதஷமுகி
அரசு வசூலிக்கும் வருவாய, ்்தமவகளுக்குப் 

்பாதுமான்தாக இல்லா்த நிமலயில் க்ௌத், 

்ர்்்தஷமுகி என இரண்டு வரிகமளத் ்தனது 

்ாம்ராஜ்யத்தின் அண்மை பகுதிகளான 

மு க ல ா ய  ம ா க ா ண ங் க ளி ை மி ரு ந் து ம் 

பீஜப்பூர் சுல்்தானிைமிருந்து மகப்பற்ப்பட்ை 

பகுதிகளிலிருந்தும் சிவாஜி வசூலித்்தார். மராத்தியர் 

மகப்பறறிய மாவட்ைத்தின் வருவாயில் நான்கில் ஒரு 

பங்கு ’க்ௌத்’ என வசூலிக்கப்பட்ைது. ்ர்்்தஷமுக் 

என்் ்தகுதியின் காரணமாக சிவாஜி ்தனது 

கூடு்தல் வருவாயில் 10%-ஐ ்ர்்்தஷமுகி என்னும் 

வரிமூலம் கபற்ார். ்்த்ாயகள, ்்தஷமுக்குகளின் 

பிர்தம ்தமலமமயாக ்ர்்்தஷமுக் திகழ்ந்்தார். 

மரபுவழியாகத் ்தனது நாட்டின் ்ர்்்தஷமுக் ஆக 

சிவாஜி விளங்கினார்.

இராணுவ அ்மப்பு
சிவாஜி நிமலயான இராணுவத்ம்தக் 

ககாண்டிருந்்தார். ஜாகீர்கமள வழங்குவம்தயும் 

மரபுவழியாகச் க்யயப்படும் நியமனங்கமளயும் 

அவர் ஊக்கப்படுத்்தவில்மல. பமைவீரர்களுக்கு 

வீடு வழங்கப்பட்ைது. அவர்களுக்கு மும்ப்படி 

ஊதியமும் வழங்கப்பட்ைது. காலாட்பமை, 

குதிமரப்பமை, யாமனப்பமை, ஆயு்தப்பமை என 

இராணுவத்தில் நான்கு பிரிவுகள இருந்்தன. 

ககாரில்லா்பார்மும்யில் வீரர்கள சி்ந்து 

விளங்கிய்பாதிலும் பாரம்பரியப் ்பார்மும்யிலும் 

அவர்கள பயிறசி கபற்னர். 

காலாட்பமை கரஜிகமண்டுகள, பிரி்கடுகள 

எனப் பிரிக்கப்பட்ைது. ஒன்பது வீரர்கமளக் 

ககாண்ை சிறிய பமைப்பிரிவுக்கு நாயக் (கார்ப்பரல்) 

்தமலமம வகித்்தார். ஒவகவாரு பமைப்பிரிவிலும் 
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என்று அமழக்கப்பட்ை அவர் நல்ல நிர்வாகியாகவும் 

நிதி க்தாைர்பான விஷயங்களில் வல்லுநராகவும் 

விளங்கினார்.

கர்�ா்டகத் தாககுதல்கள்
ஆறகாடு நவாபின் மருமகன் ்ந்்தா 

்ாகிப் திருச்சிராப்பளளிமயக் மகப்பறறிய 

பி்கு ்தஞ்ாவூமர முறறுமக இைப்்பாவ்தாக 

அச்சுறுத்தினார். 1739இல் ்தஞ்ாவூமர ஆண்ை 

மராத்திய ஆட்சியாளர் ்ா்ூவிைம் உ்தவி 

்காரினார். இந்்தக் ்காரிக்மகமய ஏற் ்பஷவா, 

்தனது மமத்துனர் ர்காஜி ்பான்ஸ்்லமவத் 

்தஞ்ாவூருக்கு அனுப்பினார். 1740ஆம் ஆண்டு  

ர்காஜி ்பான்ஸ்்ல ஆறகாடு நவாப் ்்தாஸ்த் 

அலிமய வீழ்த்திக் ககான்்ார். திருச்சிராப்பளளி 

மகப்பற்ப்பட்டு ்ந்்தா ்ாகிப் சிம்யில் 

அமைக்கப்பட்ைார்.  புந்்்தல்கண்ட் மறறும் 

வங்காளத்தில் நைந்்த இராணுவத் ்தாக்கு்தல்களில் 

்பஷவா ஈடுபட்டிருந்்த்தால் அடுத்து வந்்த  நவாப் 

முகமது அலி 1743இல் ஆறகாட்மை எளி்தாகக் 

மகப்பறறிய்்தாடு திருச்சிராப்பளளிமயயும் 

மீட்ைார்.  இ்தனால் ்பஷவா ்தனது உைன் பி்வா 

்்கா்தரரான ்்தாசிவ ராமவ கர்நாைகத்துக்கு 

அனுப்பினார். மராத்தியரின் அதிகாரம் மீண்டும் 

நிமலநிறுத்்தப்பட்ை்பாதிலும் அவர்களால் 

திருச்சிராப்பளளிமய மீட்க முடியவில்மல.

உத்கிர் நபார், 1760 
1748இல் நிஜாம் ஆ்ப்ஜாவின் மம்வுக்குப் 

பி்கு வாரிசுப் ்பாட்டி கவடித்்தது. நிஜாமின் 

மூத்்த மகனுக்குப் ்பஷவா ்தனது ஆ்தரமவத் 

க்தரிவித்்தார். ்்தாசிவ ராவ ்தமலமமயில் ்பஷவா 

அனுப்பிய இராணுவம் 1760இல் நைந்்த உத்கிர் 

்பாரில் எதிரிகமள வீழ்த்தியது. மராத்தியரின் 

இராணுவ பலத்துக்குக் கமைசி கட்ைமாக இந்்த 

கவறறி அமமந்்தது. பீஜப்பூர், ஔரங்காபாத், 

க்தௌல்தாபாத், அகமதுநகர், பர்கான்பூர் ஆகிய 

பகுதிகமளப் ்பஷவா மகப்பறறினார்.

ஆங்கி்ர ்தாராபாயக்கு ஆ்தரவு க்தரிவித்திருந்்தார். 

ஐ்ராப்பியரால்  ஏறபடும் ஆபத்ம்தப் பறறி அவருக்கு 

எடுத்துமரத்்த ்பஷவா ்ா்ூவிைம் ்தனக்குளள 

விசுவா்த்ம்த உறுதிக்ய்தார். ஜாகீர்கமள 

வழங்கும் நமைமும் மீண்டும் வழக்கத்திறகுக் 

ககாண்டுவரப்பட்ைது. ்பஷவாவின் ப்தவி 

மரபு்ார்ந்்த்தாக ஆனது.

முதலாம் பாஜி ராவ் (1720-1740) 

முதலாம் பாஜிராவ்
பாலாஜி விஷவநாத்துக்குப் பி்கு அவரது மகன் 

மு்தலாம் பாஜிராவ 1720இல் மன்னர் ்ா்ூவால் 

்பஷவாவாக நியமிக்கப்பட்ைார். ம்்தராபாத் நிஜாம், 

மால்வாவின் ரஜபுத்திர ஆளுநர், குஜராத் ஆளுநர் 

ஆகி்யாமர வீழ்த்தி மராத்திய ்ாம்ராஜ்யத்தின் 

அதிகாரத்ம்த பாஜிராவ ்மம்படுத்தினார். 

முகலாயரின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து பந்்்தல்கண்மை 

அவர் விடுவித்்தார். அ்தனால் மராத்தியருக்கு 

அ்தன் ஆட்சியாளரிைமிருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு 

பகுதிகள ்தாமர வார்க்கப்பட்ைது. ்பஷவாவுக்கு 

சிம்மக்ாப்பனமாக விளங்கிய ்தமலமமத் ்தளபதி 

திரிம்பக்ராவ 1731இல் ப்ராைா அரு்க ்தபாய 

என்் இைத்தில் நைந்்த ்பாரில் ்்தாறகடிக்கப்பட்டுக் 

ககால்லப்பட்ைார். ்தமலமமத்்தளபதியின் 

ப்தவிமயயும் ்பஷவா ஏறறுக்ககாண்ைார். 1731இல் 

எட்ைப்பட்ை வார்னா ஒப்பந்்தத்தின்படி ்ா்ூவின் 

இம்யாண்மமமய ஏறகுமாறு ்கால்்ாபுரின் 

்ாம்பாஜிக்கு கநருக்கு்தல் அளிக்கப்பட்ைது.

்தா்ன, ்ால்க்ட், ்பசின் ஆகிய 

பகுதிகள 1738இல் ்பார்த்துகீசியரிைமிருந்து 

மகப்பற்ப்பட்டு அவர்கள ககாங்கணக் கைறகமரப் 

பிர்்த்த்திலிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்ைனர். அ்்த 

்நரத்தில் மராத்தியருைன் ஆங்கி்லயர் நட்பு்மவ 

ஏறபடுத்திய்தன் மூலம் ்தக்காணப்பகுதியில் 

்தமையில்லா வணிகம் க்யயும் உரிமமமயப் 

கபற்ார்கள.

பாலாஜி பாஜி ராவ் (1740 -1761)
மு்தலாம் பாஜிராவ மம்வுக்குப் பி்கு பாலாஜி 

பாஜிராவ ் பஷவாவாக ப்தவி்யற்ார். நானா ் ாகிப் 

பாலாஜி பாஜிராவ்
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ஆண்ை நாதிர் ஷா ்பார் க்தாடுக்க ்நரிட்ைது. 

மீண்டும் மீண்டும் அளித்்த ்வண்டு்காளகளுக்குப் 

பி்கு முகலாய ஆட்சியாளர் முகம்மது ஷா 

ஆப்கன் நாட்டுக் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு 

அமைக்கலம் ககாடுத்்தார். இ்தனால் 1739இல் 

நாதிர் ஷாவின் ்தாக்கு்தல்கள க்தாைங்கின. தில்லி  

சூம்யாைப்பட்ைது. ்காகினூர் மவரம், மதிப்புமிகு 

மயிலா்னம் ஆகியவறம் அவர் மகப்பறறிச் 

க்ன்்ார்.

1747இல் நாதிர் ஷா ககால்லப்பட்ை பி்கு 

அவரது இராணுவ ்தளபதிகளில் ஒருவரான 

அகமதுஷா அப்்தாலி ஆப்கானிஸ்்தானின் 

ஆட்சியாளராக மாறினார். ்தனது நிமலமய 

உறுதிப்படுத்திய அவர் பின்னர் இராணுவத் 

்தாக்கு்தல்கமளத் க்தாைங்கினார். முல்்தான் மறறும் 

பஞ்ாமப அவருக்குத் ்தாமர வார்த்்த முகலாய 

மாமன்னர் அமமதிமய நிமல நிறுத்தினார்.  

பஞ்ாப் ஆளுநராக முகலாய மாமன்னரால் 

நியமிக்கப்பட்ை மீர்மன்னு, அகமது ஷா அப்்தலியின் 

முகவர் ்பால்வ க்யல்பை முடிந்்தது. மீர் 

மன்னுவின் மரணத்துக்குப் பி்கு அவரது 

மமனவி தில்லி வசீர் இமாத் உல் முல்க்கின் 

துமண்யாடு பஞ்ாப் ஆளுநராக மீர் முனிமம 

அப்்தலியின் ஒப்பு்தலின்றி நியமித்்தார். இ்தனால் 

ஆத்திரம் அமைந்்த அப்்தலி பமைகயடுத்து  வந்து 

பஞ்ாமபக் மகப்பறறினார். மீர் முனிம் தில்லிக்குத் 

்தப்பினார். அவமரத் க்தாைர்ந்து விரட்டிய அப்்தலி 

தில்லிமயக் மகப்பறறினார். 1757ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி மா்தம் தில்லி சூம்யாைப்பட்ைது. மதுராவும் 

பிருந்்தாவனமும் சிம்தக்கப்பட்ைன.

தில்லிமய விட்டு கவளி்யறும் முன் 

அப்்தலி தில்லியில் ்தனது பிரதிநிதியாக மீர் 

பக்சிமய நியமனம் க்ய்தார். அவரது மகன் ம்தமூர் 

ஷா லாகூரின் (மவஸ்ராயாக) அர்பிரதிநிதியாக 

ஆக்கப்பட்ைார். அப்்தலி தில்லியிலிருந்து 

கவளி்யறிய பி்கு மல்்ர் ராவ ்்ால்கர், 

ரகுநா்த ராவ ஆகி்யாரின் ்தமலமமயின் கீழ் ஒரு 

்தாக்கு்தல் நைந்்தது. தில்லியில் அப்்தலி நியமித்்த 

பிரதிநிதிமய அவர்கள அகறறினார்கள. பின்னர் 

்தங்களுக்கு பிடித்்த ஒருவமர வசீராக நியமித்்தனர்.  

1758இல் ்ர்கிந்த் மறறும் லாகூமர அவர்கள 

மகப்பறறினார்கள. ஆப்கன் பமைகள வீழ்த்்தப்பட்டு 

ம்தமூர் ஷா ஆட்சியிலிருந்து அகற்ப்பட்ைார். 

1759 அக்்ைாபர் மா்தம் அப்்தலி 

பஞ்ாமப மீட்ைார். லாகூர், முல்்தான், ்ர்கிந்த் 

ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து கவளி்ய் ்வண்டிய 

நிமலமமக்கு மராத்தியர் ்தளளப்பட்ைனர். 

பஞ்ாபின் நிமலமமமயச் சீராக்குவ்தறகாக 

மகா்தாஜி சிந்தியாவின் ்்கா்தரரான ்தத்்தாஜி 

சிந்தியாமவ ்பஷவா அங்கு அனுப்பினார். 

ரஜபு்தனத்ம்த (1741 மு்தல் 1748 வமர) 

ஆறு ்தாக்கு்தல் முயறசிகளுக்குப் பி்கு மராத்தியர் 

்தங்கள ஆளுமகயின் கீழ் ககாண்டு வந்்தார்கள.  

1751இல் வங்காள நவாப் ஒரிஸ்்ாமவக் மகவிட்டு 

மராத்தியருக்கு கப்பம் கட்ை ்வண்டிய நிமலமம 

ஏறபட்ைது. முகலாயரின் ஆட்சிமயக் குறிமவத்்்த 

மராத்தியர் க்யல்பட்ை காரணத்்தால் அவர்கள 

1752இல் தில்லியில் நுமழந்்தார்கள. தில்லிமய 

விட்டு ஆப்கனியமரயும் ்ராகில்லாக்கமளயும் 

விரட்டியடித்்தார்கள. மராத்தியரின் உ்தவி்யாடு 

மவஸ்ராயாகப் கபாறுப்்பற் இமாத் உல் 

முல்க் அவர்களின் க்ால்லுக்குக் கட்டுப்பட்டு 

க்யல்படும் கபாம்மமயானார். பஞ்ாமபத் 

்தங்கள கட்டுப்பாட்டுக்குள ககாண்டு வந்்த பி்கு 

ஆப்கானிஸ்்தானில் துராணி ்ாம்ராஜ்யத்ம்த 

நிறுவிய அகமதுஷா அப்்தாலியின் பிரதிநிதிமய 

அங்கிருந்து அகறறினார்கள. இ்தனால் அகமது ஷா 

அப்்தலியுைனான கபரிய ்ண்மைமயத் ்தவிர்க்க 

இயலவில்மல.

வை்மறகிலிருந்்த அதிகார மமயங்களிலும் 

மராத்தியர் ்தங்கள கூட்ைாளிகமள உருவாக்க 

முமனந்்தனர். ஆனால் மராத்தியரின் முந்ம்தய 

க்யல்பாடுகளால் வை்மறகு அவர்களுக்கு 

எதிரான மனநிமலமயக் ககாண்டிருந்்தது. 

சீக்கியர், ஜாட் ்தமலவர்கள, முஸ்லிம்கள 

ஆகி்யார் மராத்தியமர நம்பத் ்தயாராக 

இல்மல. 1757இல் நைந்்த பிளாசி ்பாரில் சிராஜ் 

உத் க்தௌலாவுக்கு மராத்தியர் உ்தவவில்மல. 

அ்தனால் வங்காளத்திலிருந்தும் கபரி்தாக ஏதும் 

உ்தவி கிமைக்கவில்மல.  கர்நாைகத்திலும் 

வங்காளத்திலும் ஆங்கி்லயர்களுக்கு எதிராகப் 

்பஷவா எடுத்்த முயறசிகளின் விமளவாக 

அவர்களால் ் மலும் முன்்ன்முடியாமல் ் பானது. 

தில்லி மீ்தான ்பஷவாவின் ்்தமவயற் ஆர்வம் 

பல பிர்்த் ஆட்சியாளர்களின் எதிர்ப்மபச் 

்ம்பாதித்்தது. 1761இல் அகமதுஷா அப்்தலி 

கபரும் இன்னமல பானிப்பட் ்பார்க்களத்தில் 

உருவாக்கினார்.

மூன்்றாவது பானிப்பட நபார், 1761
இந்திய வரலாறறில் 1761இல் நைந்்த மூன்்ாவது 

பானிப்பட் ்பார் முக்கிய முடிமவக் ககாடுத்்த்தாகும். 

இந்்தப் ்பாரில் மராத்தியர்க்கும் முகலாயருக்கும் 

கிமைத்்த மிகப் கபரிய ்்தால்வி இந்தியாவில் 

ஆங்கி்லய அரசு காலூன்் வழி வகுத்்தது.

சூழநி்லகள்
பலவீனமான முகலாய அரசு வை்மறகு 

எல்மலப்பகுதிகளில் பாதுகாப்மப உறுதிக்யயத் 

்தவறிவிட்ைது. இ்தனால் அப்்பாது ஆப்கானிஸ்்தாமன 
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நபஷவா முதலாம் மாதவ் ராவ் (1761-1772) மறறும் 
அவரது வழித்நதான்்றல்கள் 

1761ஆம் ஆண்டு பாலாஜி பாஜி ராவின் 

மகன் மா்தவ ராவ, ்பஷவாவின் இமளய ்்கா்தரர் 

ர்காபாவின் ஆட்சியில் ் பஷவா ஆகப் ப்தவி்யற்ார். 

பானிப்பட் ்பாரில் இழந்்த மராத்திய அதிகாரத்ம்த 

மீட்க மா்தவ ராவ முயன்்ார். 1763ஆம் ஆண்டு 

ம்்தராபாத் நிஜாமுைன் கடும் ்ண்மை நைந்்தது. 

மமசூமர ஆண்ை ம்்தர் அலிக்கு எதிராக 1765-

1767 க்கு இமைப்பட்ை காலகட்ைத்தில் அவர் நைத்திய 

்தாக்கு்தல்கள கவறறி கபற்ன. எனினும் ்தான் இழந்்த 

அமனத்துப் பகுதிகமளயும் ம்்தர் அலி விமரவாக 

மீட்ைார். ஆனால் மா்தவ ராவ 1772ஆம் ஆண்டு 

மீண்டும் அவறம் மீட்ைார். அ்தன் காரணமாக 

்தர்ம்ங்கைமான ஒப்பந்்தம் ஒன்றில் மககயழுத்திடும் 

நிர்பந்்தம் ம்்தர் அலிக்கு ஏறபட்ைது. 

்ராகில்லாக்கமள (ப்தான்கள) வீழ்த்தி 

ரஜபுத்திர அரசுகமளயும் ஜாட் ்தமலவர்கமளயும் 

அடிமமப்படுத்தி வை இந்தியா மீ்தான ்தனது 

கட்டுப்பாட்மை அவர் உறுதி க்ய்தார். ்தப்பி்யாடிய 

மன்னரான இரண்ைாம் ஷா ஆலம் அலகாபாத்தில் 

ஆங்கி்லயரின் பாதுகாப்பிலிருந்்தார். 1771இல் 

அவமர மராத்தியர் மீண்டும் தில்லிக்கு அமழத்து 

வந்்தனர். ்காரா, அலகாபாத் ஆகிய இைங்கமள 

மன்னர் ஷா ஆலம் மராத்தியருக்குத் ்தாமர 

வார்த்்தார். ஆனால் 1772ஆம் ஆண்டு ்பஷவாவின் 

திடீர் மரணம் அவரது சி்ப்புமிக்க ஆட்சிக்கு 

முறறுப்புளளி மவத்்தது.

மு்தலாம் மா்தவ ராவுக்கு வாரிசு இல்லா்த 

காரணத்்தால் அவரது இமளய ்்கா்தரர் நாராயண 

ராவ 1772இல் ்பஷவா ஆகப் கபாறுப்்பற்ார். 

ஆனால் அடுத்்த ஆண்்ை அவர் படுககாமல 

க்யயப்பட்ைார். அவரது மகன் ்வாய மா்தவ ராவ 

(இரண்ைாம் மா்தவ ராவ) பி்ந்து 40 நாட்க்ள 

ஆன நிமலயில் ்பஷவா ஆக முடிசூைப்பட்ைார். 

இரண்ைாம் மா்தவ ராவின் மரணத்துக்குப் பி்கு 

ரகுநாத் ராவின் மகன் இரண்ைாம் பாஜி ராவ 

ப்தவிமய ஏற்ார். அவ்ர கமைசி ்பஷவா ஆவார்.

 15.6    ஆஙகிநலய-மராத்தியப் 
நபார்கள்

(அ)   முதலாவது ஆஙகிநலய-மராத்தியப் நபார் 
(1775-1782)   
நானா பட்னாவிஸ் 

ஆட்சியில் மா்தவ ராவ 

நாராயண் ்பஷவா 

சிறுவனாக இருந்்த்தால் 

முன்னாள ்பஷவாவான 

ஆனால் 1760இல் நைந்்த ்பாரில் அப்்தலி அவமர 

வீழ்த்திக் ககான்்ார். சிகந்்தராவில் மல்்ர் ராவ 

்்ால்கரும் ்்தால்வி கண்ைார். அ்தன் பி்கு 

்்தாசிவ ராவின் ்தமலமமயில் கபரும்பமைமயப் 

்பஷவா உருவாக்கினார்.

்ராகில்கண்டின் நஜீப் உத் க்தௌலா 

மறறும் அ்யாத்தியின் ஷுஜா உத் க்தௌலா 

ஆகி்யாருைன் கூட்ைணி அமமத்து அப்்தலி 

பதிலடி ககாடுத்்தார். வைக்கு அதிகார மமயங்களில் 

மராத்தியருக்குக் கூட்ைாளிகள கிமைக்கவில்மல. 

அ்யாத்தி நவாப், சீக்கியர், ஜாட் ்தமலவர்கள 

ஆகி்யாமரப் பமகத்துக்ககாண்ை மராத்தியர்,    

ரஜபுத்திரர்களின் நம்பிக்மகமயயும் இழந்்தனர்.

்பஷவாவின் இமளய பு்தல்வர் விஸ்வாஸ் 

ராவின் ஒட்டுகமாத்்த ்தமலமமயின் கீழ் மராத்திய 

இராணுவம் இருந்்தது. இந்்தப் பமைகளுக்கு ்்தாசிவ 

ராவ உண்மமயான ்தளபதியாகத் திகழ்ந்்தார். 

வழியில் ்்ால்கர், சிந்தியா, ககயக்வாட் 

ஆகி்யாமர இமணத்துக் ககாண்ைனர். இந்்த 

்நரத்தில் முகலாய மன்னர் இரண்ைாம் ஆலம்கீர் 

ககால்லப்பட்ைார். அவரது இமளய மகன் இரண்ைாம் 

ஷாஆலம் ்தா்ன முடி சூடிக்ககாண்ைார். இந்்தப் 

படுககாமலமயத் திட்ைமிட்ை வசீர் மூன்்ாம் 

ஷாஜகானுக்கு பட்ைம் சூட்டினார். இதில் 

்தமலயிட்ை ்்தாசிவ ராவ மூன்்ாம் ஷாஜகாமன 

ஆட்சியிலிருந்து அகறறிவிட்டு இரண்ைாம் ஷா ஆலம் 

என்பவமர மன்னராக அறிவித்்தார். அப்்தலியின் 

பமைகள மீது ்தாக்கு்தல் நைத்துவ்தறகுப் பதிலாக 

்்தாசிவ ராவ உணவுப்பற்ாக்கும் ஏறபடும் வமர 

நீண்ை காலம் அமமதிகாத்்தார். ்தட்டுப்பாடின்றி 

உணவு கிமைக்கக்கூடிய பசுமமயான ஆறறிமைப் 

பகுதிகளில் அப்்தலி ்தனது பமைகமள நிறுத்தினார்.

பானிப்பட நபாரின் வி்ைவுகள்
1761 ஜனவரி 14ஆம் ்்ததி மூன்்ாவது 

பானிப்பட் ் பார் நைந்்தது.  மராத்தியரின் இராணுவம் 

முறறிலுமாக அழிந்்தது. ்பஷவாவின் மகன் 

விஸ்வாஸ் ராவ, ்்தாசிவ ராவ, மறறும் எண்ணற் 

மராத்திய ்தளபதிகள ககால்லப்பட்ைனர். ்்ால்கர் 

்தப்பி்யாடினார். சிந்தியாவின் பமைகள அவமரத் 

துரத்தின. இந்்தத் துயர க்யதி ்கட்டு ்பஷவா 

அதிர்ச்சி அமைந்்தார். இ்தயம் நலிவமைந்்த ்பஷவா 

1761 ஜூனில் மரணமமைந்்தார். 

பானிப்பட் ்பாருக்குப் பி்கு அப்்தலி இரண்ைாம் 

ஷா ஆலத்ம்த தில்லியின் மன்னராக அங்கீகரித்்தார். 

ஆண்கைான்றுக்கு நான்கு மில்லியன் கப்பம் 

கிமைத்்தது. மு்தலில் கடுமமயான அதிர்ச்சிமயச் 

்ந்தித்்த மராத்தியர் பத்து ஆண்டுகளுக்குள 

முகலாய மன்னர் ஷா ஆலத்தின் பாதுகாவலராக 

உருவாகி வைக்்க ்தங்களுமைய அதிகாரத்ம்த 

நிமலநிறுத்்த முயன்்னர். 
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திட்ைம் ஏறகப்பட்ைது. ஆங்கி்லயருக்கு  

்்தாஆப் (ஆறறிமைப்பகுதி), அகமதுநகர், பு்ராச், 

மமலப்பகுதிகள ஆகியன முழுமமயாக கிமைத்்தன.

(இ)   மூன்்றாம் ஆஙகிநலய-மராத்தியப் நபார் 
(1817-1818)
ப்ராைாவின் ஆட்சியாளர் (ககயக்வாட்) 

மு்தன்மம அமமச்்ர் கங்கா்தர் ்ாஸ்திரி, 

்பஷவாவின் விருப்பத்துக்கு உகந்்த 

திரிம்பக்ஜியால் ககால்லப்பட்ைம்த அடுத்து ்பஷவா 

இரண்ைாம் பாஜி ராவ ஆங்கி்லயருக்கு எதிராக 

மாறினார். பூ்னயில் வசித்்த மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் 

எல்பின்ஸ்்ைானின் வறபுறுத்்தலில் திரிம்பக்ஜி 

சிம்யில் அமைக்கப்பட்ைார். எனினும் ் பஷவாவின் 

உ்தவி்யாடு ககாமலயாளி சிம்யிலிருந்து 

்தப்பிவிட்ைார். மராத்தியக் கூட்ைமமப்மப உருவாக்க 

ஆங்கி்லயருக்கு எதிராக சிந்தியா, ்பான்ஸ்்ல, 

்்ால்கர் ஆகி்யாருைன் ்தித்திட்ைம் தீட்டிய்தாகப் 

்பஷவா மீது குற்ச்்ாட்டு சுமத்்தப்பட்ைது. 

என்வ 1817ஆம் ஆண்டு பூனா ஒப்பந்்தத்தில் 

மககயழுத்திை ஆட்சியாளர்கமள ஆங்கி்லயர்கள 

வறபுறுத்தினார்கள.

அதன்படி
�	மராத்தியக் கூட்ைமமப்பின் ்தமலமமயிலிருந்து 

்பஷவா ப்தவி விலகினார்.

�	ககாங்கணப் பகுதிமய ஆங்கி்லயருக்கு 

வழங்கிய்்தாடு ககயிக்வாரின் சு்தந்திரம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ைது.

்தனக்கு ்நர்ந்்த அவமானத்ம்த பாஜி ராவால் 

ஏறகமுடியவில்மல. என்வ பிண்ைாரிகமள 

அைக்குவதில் தீவிரமாக ஆங்கி்லயர்கள 

ஈடுபட்டிருந்்த ் வமளயில் பூனா அர்க்குடியிருப்மப 

இரண்ைாம் பாஜி ராவ தீயிட்டுக் ககாளுத்தினார். 

பூனாவுக்கு உைனடியாக விமரந்்த கஜனரல் ஸ்மித் 

அ்தமனக் மகப்பறறினார். ்்தாராவுக்குப் ்பஷவா 

்தப்பி்யாடிய நிமலயில் அ்தமனயும் கஜனரல் 

ஸ்மித் மகப்பறறினார். ஓரிைத்திலிருந்து மறக்ாரு 

இைத்திறகு பாஜி ராவ ஓடிக்ககாண்்ை இருந்்தார். 

அவரது பமைகமள அஸ்்தா, கிர்க்கி, ்கார்கான் 

ஆகிய பகுதிகளில் கஜனரல் ஸ்மித் வீழ்த்தினார். 

1818ஆம் ஆண்டு பாஜி ராவ எல்பின்ஸ்ைன்னிைம் 

்ரணமைந்்தார்.

மூன்்றாம் ஆஙகிநலய-மராத்தியப் நபாரின் 
வி்ைவுகள்

்பஷவா மும்மய ரத்து க்ய்த 

ஆங்கி்லயர்கள அமனத்து ்பஷவா 

பகுதிகமளயும் இமணத்துக் ககாண்ைனர். 

உரிமமப்படி ஜாகீர்கமளக் ககாண்டிருந்்தவர்களின் 

நிலம் அவர்களுக்்க வழங்கப்பட்ைது.

மு்தலாம் மா்தவராவின் மாமா ரகுநாத் ராவ 

அதிகாரத்ம்தக் மகப்பறறினார். இது குழம்பிய 

குட்மையில் மீன் பிடிக்கும் ்வமலமயப் பார்க்க 

கம்கபனி நிர்வாகத்துக்கு வாயப்புக் ககாடுத்்தது. 

்ால்க்ட், ்பசின் ஆகிய பகுதிகமள ரகுநாத் ராவ 

திரும்பப் கப் பம்பாயிலிருந்்த கம்கபனி நிர்வாகம் 

ஆ்தரவாக இருந்்தது. மகா்தாஜி சிந்தியாவும் நாக்புரின் 

்பான்ஸ்்லயும் ஆங்கி்லய ஆ்தரவாளர்களாக 

ஆனம்த அடுத்து மராத்தியர் ்ால்க்ட், ்தா்ன 

ஆகிய பகுதிகமள ஆங்கி்லயருக்குத் ்தாமர 

வார்க்க ்நரிட்ைது. ்ால்மப உைன்படிக்மகயின் 

படி 1782இல் ரகுநாத் ராவ கட்ைாய ஓயவு கப் 

மவக்கப்பட்ைார். இ்தமன அடுத்து கம்கபனிக்கும் 

மராத்தியருக்கும் இமை்ய சுமார் இருபது ஆண்டு 

காலத்துக்கு அமமதி நிலவியது.

ஆஙகிநலய-மராத்தியப் நபார்

(ஆ)   இரண்டாம்  ஆஙகிநலய-மராத்தியப்  நபார் 
(1803-1806)
நானா பட்னாவிஸ் மம்வு அவரது கபரும் 

க்ாத்துக்கள சி்த் வழி வகுத்்தது. ரகுநாத் ராவின் 

மகன் இரண்ைாம் பாஜி ராவ ஆட்சியிலிருந்து 

இ்க்கப்பட்ைார். அந்்தச் சூழ்நிமலயில் இரண்ைாம் 

பாஜி ராவுக்கு ஆங்கி்லயரின் உ்தவிமய 

ஏறக்வண்டிய கட்ைாயம் ஏறபட்ைது. அப்்பாம்தய 

கவர்னர் கஜனரலாக இருந்்த கவல்கலஸ்லி 

பிரபு ்பஷவா மீது துமணப்பமைத் திட்ைத்ம்தத் 

திணித்்தார். 1802இல் ்பசின்  ஒப்பந்்தம் 

மககயழுத்்தானது. 26 லட்்ம் வருமானம் 

ஈட்ைக்கூடிய நிலப்பகுதி ககாடுக்கப்பை ்வண்டும்.  

முன்னணியிலிருந்்த மராத்திய அரசுகள பல 

இந்்த ்மா்மான ஒப்பந்்தத்ம்த ஒதுக்கித் ்தளளின. 

அ்தனால் இரண்ைாவது ஆங்கி்லய-மராத்தியப் 

்பார் மூண்ைது.  மராத்தியர் கடும் எதிர்ப்மபக் 

காட்டிய்பாதிலும் மராத்தியத் ்தமலவர்கள 

முறறிலுமாக அழிக்கப்பட்ைனர். துமணப்பமைத் 
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பிராந்துகள என்று அமழக்கப்பட்ைன. மம்லத்்தார், 

காமாவிஸ்்தார் ஆகி்யார் மாவட்ைங்களில் 

்பஷவாக்களின் பிரதிநிதிகளாக விளங்கினார்கள. 

ஒவகவாரு மாவட்ைத்தின் நிர்வாகமும் அவர்களின் 

கபாறுப்பில் இருந்்தது. ்்தஷமுக், ்்தஷபாண்்ை 

ஆகி்யார் மாவட்ை அளவில் கணக்குகமளக் 

கவனித்துக்ககாண்ை அதிகாரிகளாகவும், 

மம்லத்்தார்கள, காமவிஸ்்தார்கள ஆகி்யாரின் 

நைவடிக்மககமளக் கண்காணிப்பவர்களாகவும் 

விளங்கினார்கள. கணக்குகமளச் ்ரிவரக் 

கண்காணிக்கும் நமைமும்ச் க்யல்பாட்டில் 

இருந்்தது.

கபாதுப் பணம் ்தவ்ாகக் 

மகயாளப்படுவம்தத் ்தடுக்கும் வமகயில் மராத்திய 

அரசு கபரும் க்தாமகமய ர்த் என்் கபயரில் 

முன் பணமாக மம்லத்்தார்கள மறறும் இ்தர 

அதிகாரிகளிைமிருந்து வசூலித்்தது. மாவட்ைத்தில் 

மு்தன்மும்யாக நியமனம் கபற் உைன் இது 

வசூலிக்கப்பட்ைது. இரண்ைாவது பாஜி ராவின் 

காலகட்ைத்தில் இந்்த அலுவலகங்கள ஏலத்துக்கு 

விைப்பட்ைன. எழுத்்தர்களுக்கும் இ்தர அடிநிமல 

ஊழியர்களுக்கும் ஆண்டில் 10 அல்லது 11 மா்தங்கள 

ஊதியம் வழங்கப்பட்ைது.

கிராம நிர்வாகம்
நிர்வாகத்தின் அடிப்பமைப் பிரிவாகக் 

கிராமம் திகழ்ந்்தது. அது ்தன்னிம்வும் சுய்ார்பும் 

உமைய்தாக இருந்்தது. பட்்ைல் ்தமலமம 

கிராம அதிகாரியாக விளங்கினார். அவர் அரசின் 

வருவாமய மத்திய அரசுக்கு அனுப்பும் கபாறுப்மப 

ஏறறிருந்்தார். அவருக்கு அரசு ஊதியம் ்தரவில்மல. 

ஆனால் அவரது ப்தவி மரபுவழி ்ார்ந்்த்தாக 

இருந்்தது. பட்்ைலுக்கு உ்தவியாகக் குல்கர்னி 

அல்லது கணக்காளர் மறறும் ஆவணக்காப்பாளர் 

இருந்்தார். ம்தச்்ைங்குகமள நைத்்த ்வண்டிய 

மரபுவழியாக வந்்த கிராம ்்வகர்களாக அவர்கள 

விளங்கினார்கள. ்தச்்ர், ககால்லர் மறறும் 

இ்தரகிராமத் க்தாழில் ்ார்ந்்தவர்கள கட்ைாய 

்வமலமயச் (்பகர்) க்ய்தனர்.

�கர நிர்வாகம்
நகரங்களிலும் மாநகரங்களிலும் ்தமலமம 

அதிகாரி ககாத்வால் என்று அமழக்கப்பட்ைார். 

்ட்ைம் ஒழுங்மகப் பராமரிப்பது, விமலவாசிமய 

கட்டுப்பாட்டில் மவத்துக்ககாளவது, சிவில் 

வழக்குகமளத் தீர்த்துமவப்பது, மா்தாந்திரக் 

கணக்குகமள அரசுக்கு அனுப்புவது ஆகியன 

அவரது முக்கியப் பணிகளாக இருந்்தன. நகரக் 

காவல்தும்யின் ்தமலவராகவும் நீதிபதியாகவும் 

அவர் க்யல்பட்ைார்.

இரண்ைாம் பாஜி ராவ 1851இல் மரணமமையும் 

வமர வருைாந்திர ஒயவூதியத்தின் கீழ் 

சிம்க்மகதியாக்வ விளங்கினார்.

�	சிவாஜியின் வழித்்்தான்்லான பிர்தாப் சிங் 

்்தாராவிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ை ஒரு சிறிய 

அர்ாங்கத்துக்கு அர்ராக உருவாக்கப்பட்ைார்.

�	மு்தலாம் பாஜிராவால் உருவாக்கப்பட்ை 

்பான்ஸ்்ல, ்்ால்கர், சிந்தியா 

ஆகி்யாரின் பகுதிகமள உளளைக்கிய 

மராத்திய கூட்ைமமப்பு கமலக்கப்பட்ைது.

�	பூனாவின் அர்பிரதிநிதியாக இருந்்த 

மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பின்ஸ்்ைான் பம்பாய 

ஆளுநராக ஆனார்.

15.7   நபஷவாககளின் கீழ மராத்திய 
நிர்வாகம் (1714-1818)

்பஷவா (மு்தன்மம அமமச்்ர்) என்பவர் 

சிவாஜியின் அஷைபிர்தானக் கட்ைமமப்பில் ஒருவர். 

இது வாரிசு மும்யில் மரபுவழியாகக் கிமைப்பது 

அல்ல. அர்ரின் அதிகாரமும் கபருமமயும் 

கும்ந்்த நிமலயில் ்பஷவாக்கள முக்கியத்துவம் 

கபற்னர். பாலாஜி விஸ்வநாத்தின் புத்திக்கூர்மம 

(1713-1720) ்பஷவாவின் ப்தவிமயச் 

சி்ப்புமிக்க்தாகவும் மரபுவழி ்ார்ந்்த்தாகவும் 

மாறறியது. அர்ரின் அதிகாரங்கமளப் 

பயன்படுத்தி முழு நிர்வாகத்ம்தயும் ்பஷவாக்கள 

கட்டுப்படுத்தினார்கள. அரசின் ம்தத் 

்தமலமமயாகவும் அவர்கள அங்கீகரிக்கப்பட்ைனர்.

மத்திய த்ல்மச் வ்சயலகம்
மராத்திய நிர்வாகத்தின் மமயம் 

பூனாவிலிருந்்த ் பஷவா ்தமலமமச் க்யலகமாகும். 

அமனத்து மாவட்ைங்களின் வரவுக்லவுகமளயும் 

இந்்த மமயம் கவனித்துக் ககாண்ைது. கிராமம் மறறும் 

மாவட்ை அதிகாரிகள ்மர்ப்பித்்த கணக்குகமளயும் 

அது ஆராயந்்தது. அமனத்து நிமலகமளச் ்்ர்ந்்த 

அரசு ஊழியர்களின் ்ம்பளம் மறறும் உரிமமகள, 

சிவில், இராணுவம் மறறும் ம்தத்்தமலவர்களின் 

வரவு க்லவுகளும் மகயாளப்பட்ைன. அமனத்து 

வருவாயகள, அமனத்து மான்யங்கள, ஆளுமகயின் 

கீழ் இருந்்த கவளிநாட்டுப் பகுதிகளிலிருந்து 

வசூலிக்கப்பட்ை க்தாமக அமனத்தும் தின்ரி 

பதி்வட்டில் பராமரிக்கப்பட்ைன.

மாகாணஙகள்
்பஷவாக்களின் கீழ் மாகாணங்கள பல்்வறு 

அளவுகளில் இருந்்தன. கபரிய மாகாணங்கள 

“்ர்-சுபாஷ்தார்கள” என்்மழக்கப்பட்ை மாகாண 

ஆளுநர்களின் கீழ் இருந்்தன. மாகாணங்களின் 

கீழ் இருந்்த மண்ைலங்கள சுபாக்கள மறறும் 
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்வறு வரிகளும் வசூலிக்கப்பட்ைன. 

1. ்்தஷமுக்கு, ்்தஷபாண்்ை மவத்திருந்்த 

நிலத்தின் மீ்தான வரி. 2. கிராம மகர்கள 

மவத்திருந்்த நிலத்தின் மீ்தான வரி. 3. கிணறறுப் 

பா்ன வ்தி ககாண்ை நிலத்தின் மீ்தான வரி.  

4. பிராமணர்கள மறறும் கிராம அதிகாரிகள 

்தவிர்த்து மற்வர்களிைமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ை 

வீட்டு வரி. 5. எமைக் கறகள மறறும் அளமவகமளச் 

்்ாதிப்ப்தறகான வருைாந்திரக் கட்ைணம்.  

6. வி்தமவகள மறுமணத்துக்கான வரி. 7. க்ம்மறி 

ஆடு, எருமம மாடு மீ்தான வரி. 8. ்மயச்்ல் 

நில வரி. 9. நதிக் கமர்யாரங்களில் பூ்ணி 

விவ்ாயத்துக்கான வரி 10. வாரிசு உரிமம வரி, 

11. குதிமரகமள விறப்தறகான வரி மறறும் பல. 

மராத்திய அரசு நிதிச்சிக்கலிலிருந்்த ் பாது அமனத்து 

நில உமைமமயாளர்களுக்கும் வரி விதித்்தது. 

வரி க்லுத்துபவரின் ஒருவருை வருமானத்துக்குச் 

்மமான வரியாக குர்ஜா பட்டி அல்லது ்தஸ்தி பட்டி 

வசூலிக்கப்பட்ைது. நீதி பரிபாலனமும் வருவாமய 

ஈட்டித்்தந்்தது. பணப் பத்திரங்களின் மீது 25 ் ்தவிகி்த 

கட்ைணம் வசூலிக்கப்பட்ைது. ்தகா்த உ்வில் 

ஈடுபட்ை்தாக குற்ம் ்ாட்ைப்பட்ை நபர்கள அல்லது 

்ந்்்தகத்துக்கு உட்பட்ை நபர்களிைமிருந்து அபரா்தம் 

வசூலிக்கப்பட்ைது. க்ாந்்தப் பயன்பாட்டுக்காக 

இ்க்குமதி க்யயப்பட்ை கபாருட்களின் மீ்தான 

தீர்மவயிலிருந்து பிராமணர்களுக்கு விலக்கு 

அளிக்கப்பட்ைது.

காவல்து்்ற கட்ட்மப்பு
‘மகர்கள’ காவலர்களாக ஒவகவாரு 

கிராமத்திலும் பணியில் ஈடுபட்ைனர். ஆனால் 

குற்ங்கள அதிகரித்்த்பாது ஆயு்தங்கமளப் 

பயன்படுத்தி குற்ங்கமளக் கட்டுப்படுத்்த 

காலாட்பமைமய அரசு அனுப்பியது. 

ஆயு்தப்பமைகமளப் பராமரிப்ப்தறகான க்லவுகமள 

்மறககாளவ்தறகாக குடியிருப்பு வாசிகளுக்குக் 

கூடு்தலாக வீட்டு வரி விதிக்கப்பட்ைது. 

குற்வாளிகமளக் கண்டுபிடித்து பறிமு்தல் 

க்யவ்தறகாகக் கூடு்தலாகக் காவல்தும் 

அதிகாரிகமள இரண்ைாம் பாஜி ராவ நியமனம் 

க்ய்தார்.

நகரப் பகுதிகளில் ககாத்வாலுக்கு 

நீதி மறறும் காவல்தும் அதிகாரங்கள 

வழங்கப்பட்டிருந்்தன.  விமலகமளக் 

கண்காணிப்பது, மக்கள க்தாமகக் கணக்ககடுப்பு, 

சிவில் வழக்குகமள வி்ாரிப்பது, அரசுக்குத் 

க்தாழிலாளர்கமள வழங்குவது, காவல்தும் 

கண்காணிப்பாளர் அல்லது நகர்காவுக்கு ்தங்களது 

பணிகமள ்மறககாளள கட்ைணங்கமள விதிப்பது 

ஆகியன ககாத்வாலின் கூடு்தல் பணிகளாகும்.

வருவாய் ஆதாரஙகள்
நில வருவாய்தான் முக்கிய வருவாயாக 

இருந்்தது. சிவாஜியின் ஆட்சியில் பின்பற்ப்பட்ை, 

விவ்ாய உறபத்திப் கபாருளகமளப் பகிர்ந்து 

ககாளளும் நமைமும்மயப் ்பஷவாக்கள 

மகவிட்ைனர். நில வரிமய வசூலிக்க குத்்தமக 

நமைமும்மயப் பின்பறறினார்கள. அரசுக்கு 

ஆண்டு்்தாறும் ஒரு குறிப்பிட்ை க்தாமக என்் 

வமகயில் நிலம் வழங்கப்பட்டிருந்்தது. நிலத்தின் 

உறபத்தித் தி்ன் ்ார்ந்து வரிகள நிர்ணயம் 

க்யயப்பட்ைன. காடுகளிலிருந்து வருவாய 

கிமைத்்தது. கட்ைணத்தின் ்பரில் மரங்கமள 

கவட்டுவ்தறகும், ்மயச்்ல் கவளிகமளப் 

பயன்படுத்்தவும் உரிமங்கள வழங்கப்பட்ைன. புல், 

மூங்கில், எரிகபாருள, ்்தன் ்பான்் கபாருட்கமள 

விறப்தன் மூலமும் வருவாய கிமைத்்தது.

்ரியான புளளி விவரங்கள அடிப்பமையில் 

கவனத்துைன் வருவாய மதிப்பீடு க்யயப்பட்ைது. 

பயிர் வமககள, நீர்ப்பா்ன வ்திகள, நிலத்தின் 

உறபத்தித்தி்ன் ஆகியவறறின் அடிப்பமையில் 

நிலம் மூன்று வமகயாகப் பிரிக்கப்பட்ைது. 

கிராமத்தினர் பூர்வக்குடிகளாக இருந்்தனர். 

அவர்களின் வ்ம் காடுகள இருந்்தன. 

அவர்களிைமிருந்து நிலத்ம்தப் பிரிப்பது முடியா்த 

க்யல். உயர் நிர்வாகத்திைம் அவர்களின் 

உரிமமகமள எடுத்துமரக்கப் பட்்ைல் மூலமாக 

மட்டு்ம முடிந்்தது.

க்ௌத் மறறும் ்ர்்்தஷமுகி ஆகியன 

இ்தர வருவாய ஆ்தாரங்களாக விளங்கின. க்ௌத் 

என்பது கீழ்க்கண்ை வமகயில் பிரிக்கப்பட்டிருந்்தது

�	ஆட்சியாளருக்கு 25 ்்தவீ்தம்

�	மராத்திய அதிகாரிகள மறறும் பமைகமளப் 

பராமரிப்ப்தறகாக இராணுவத் ்தளபதிகளுக்கு 

66 ்்தவீ்தம்

�	பி்ப்பில் பிராமணராகவும் ்தமலவராகவும் 

உளள பண்டிட் ்ச்சீவுக்கு 6 ்்தவீ்தம்

�	வரி வசூல் க்ய்வாருக்கு 3 ்்தவீ்தம்

சுங்கம், கலால் வரி, வனப்கபாருட்களின் 

விறபமன, ஆகியன மூலமாகவும் வருவாய 

கிமைத்்தது. அரசுக்குக் காப்புரிமமத் க்தாமக 

க்லுத்தி அ்தறகான உரிமத்ம்தப் கபற் பி்கு 

கபாறககால்லர் நாணயங்கமள உருவாக்கித் 

்தந்்தார்கள. ஒரு குறிப்பிட்ை ்தரநிமலமயப் 

பராமரித்்தனர். ்தரநிமல பின்பற்ப்படுவதில் 

மும்்கடுகள இருந்்த்தால் அமனத்துத் ்தனியார் 

நாணயத் க்தாழிற்ாமலகளும் 1760இல் மூைப்பட்டு 

ஒ்ர ஒரு மத்திய நாணயத் க்தாழிற்ாமல 

உருவாக்கப்பட்ைது.
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கபாதுச் ்்ர்க்மகக்குக் ககாண்டு வர்வண்டும். 

அவர்கள மவத்திருந்்த குதிமரகளின் ்தரத்ம்த 

மவத்து மூன்று வமககளாக அவர்கள 

பிரிக்கப்பட்ைனர்.

காலாடப்்டயும் ஆயுதப்ப்்டயும்
குதிமரப்பமையில் ்்மவ புரிய 

மராத்தியர் அதிக ஆர்வம் காட்டினார்கள. 

என்வ, காலாட்பமைக்கு நாட்டின் இ்தரப் 

பகுதிகளிலிருந்து ஆட்்்ர்ப்பு க்யயப்பட்ைது. 

மராத்திய வீரர்களுைன் ஒப்பிடுமகயில் மராத்திய 

காலாட்பமையிலிருந்்த அராபியர், ்ராகில்லாக்கள, 

சீக்கியர், சிந்திக்கள ஆகி்யாருக்கு அதிக ஊதியம் 

வழங்கப்பட்ைது. மராத்திய ஆயு்தப்பமையில் கபரிதும் 

்பார்த்துகீசீயரும் இந்தியக் கிறித்்தவர்களும் 

இைம் கபறறிருந்்தனர். பி்கு ஆங்கி்லயர்களும் 

இைம்கபற்னர்.

க்டறப்்ட
மராத்தியத் தும்முகங்கமளப் பாதுகாக்கும் 

கபாருட்டு மராத்திய கைறபமை உருவாக்கப்பட்ைது. 

கைறககாளமளமயக் கட்டுப்படுத்துவது, கப்பல் 

்பாக்குவரத்தில் சுங்க வரிகமள வசூலிப்பது 

ஆகியனவும் ்மறககாளளப்பட்ைன. பாலாஜி 

விஸ்வநாத் ககாங்கணம், கண்்ைரி, விஜயதுர்க் 

ஆகிய இைங்களில் கைறபமைத் ்தளங்கமளக் 

கட்டினார். கப்பல் கட்ைவும் சீர்க்யயவும் வ்திகள 

்மம்படுத்்தப்பட்ைன.

 15.8    தமிழ�ாடடில்  
மராத்தியரின் ஆடசி

நிறுவப்படுவதறகான சூழநி்லகள்
கிருஷண்்தவராயர் ்தனது ஆட்சிக்காலத்தில் 

(1509-1529) நயங்காரா அமமப்மப 

உருவாக்கினார். இ்தன்படி ்தமிழகம் 

க்ஞசி, ்தஞ்ாவூர், மதுமர என மூன்று 

மிகப்கபரிய நயங்காராக்களாக பிரிக்கப்பட்ைது. 

இந்்த புதிய மும்ப்படி துமணத் ்தமலவர்கள 

பாமளயக்காரர்களாக நியமிக்கப்பட்ைனர். 

பாமளயங்கள அவர்களின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்்தன. 

்்ாழ ்ாம்ராஜ்யத்தின் பகுதியாக மு்தலிலிருந்்த 

்தஞ்ாவூர் பி்கு பாண்டிய அரசின் பகுதியாக 

உருவானது. பின்னர் இது மதுமர சுல்்தானியத்தின் 

பகுதியாக உருகவடுத்்தது. கமைசியில் நாயக்கர் 

மககளுக்குச் க்ன்்து. மதுமர நாயக்கர் 

மறறும் ்தஞ்ாவூர் நாயக்கரிமை்ய நிலவிய 

பமக கமைசியில் 1673இல் ்தஞ்ாவூரில் நாயக்க 

ஆட்சிமய முடிவு்ச் க்ய்தது. ்தஞ்ாவூரில் 

1676இல் மராத்திய ்தளபதி கவங்்காஜி ்தன்மன 

அர்ராக அறிவித்்தார். இவவா்ாக மராத்தியர் ஆட்சி 

்தஞ்ாவூரில் துவங்கியது. 

நீதித்து்்ற 
நீதித்தும் மும்ப்படுத்்தப்பட்ை்தாக இல்மல.  

மும்ப்படுத்திய ் ட்ைம் ஏதும் இல்மல.  பின்பற்ப்பை 

்வண்டிய ்ட்ை வழிமும்களும் இல்மல. ்மர்ப் 

்பச்சுவார்த்ம்தக்கு முன்னுரிமம ்தரப்பட்ைது. அது 

்தவறினால் அந்்த வழக்கு கிராமத்தின் பட்்ைல் 

மறறும் நகரங்களில் முன்னணி வர்த்்தகர்கள 

அைங்கிய பஞ்ாயத்தின் முடிவுக்கு விைப்பட்ைது. 

பஞ்ாயத்து என்பது மிகவும் ்க்திவாயந்்த 

நிறுவனமாகும். மறுவி்ாரமணயும் நைந்்தது. 

மம்லத்்தாரிைம் ்மல்மும்யீடுகள க்யயப்பட்ைன. 

கிரிமினல் வழக்குகளில் நீதித்தும் அதிகாரிகளின் 

படிநிமல இருந்்தது. 

ராஜா, ்த்ரபதி ்தமலமமப் கபாறுப்பிலும் 

அவருக்குக் கீழ் ்பஷவா, துமண சுபா்தார், பட்்ைல், 

மம்ல்தார் ஆகி்யார் இருந்்தனர். ்ாட்மையால் 

அடிப்பது, துன்புறுத்துவது ஆகியவறம்ப் 

பயன்படுத்தி குற்ம் ஒப்புக்ககாளள மவக்கப்பட்ைது

இராணுவம் 
்பஷவாக்களின் கீழ் மராத்திய இராணுவ 

அமமப்பு முகலாய இராணுவ அமமப்மப ்பான்று 

அமமக்கப்பட்ைது. ஆட்்்ர்ப்பு, ஊதியம் வழங்குவது, 

பமைவீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு உணவுப் 

கபாருட்கமள வழங்குவது, குதிமரப்பமைக்குக் 

ககாடுக்கப்பட்ை முக்கியத்துவம் ஆகியன முகலாய 

இராணுவ அமமப்மபப் ்பான்று இருந்்தது. 

சிவாஜி பின்பறறிய இராணுவ அமமப்பின் முக்கிய 

அம்்ங்கமளப் ்பஷவாக்கள பின்பற்வில்மல. 

மராத்திய பகுதிகளிலிருந்து சிவாஜி 

பமைவீரர்கமளத் ்்தர்ந்க்தடுத்்தார். ஆனால் 

்பஷவாக்கள நாட்டின் அமனத்துப் 

பகுதிகளிலிருந்தும் அமனத்து வகுப்புகளிலிருந்தும் 

(பழங்குடியினர் உட்பை) பமைவீரர்கமளச் 

்்ர்த்்தனர். அராபியர், அபிசீனியர், ரஜபுத்திரர், 

சீக்கியர் ஆகி்யார் ்பஷவாவின் இராணுவத்தில் 

இைம்கபறறிருந்்தனர்.  ்பஷவாக்களின் 

இராணுவத்தில் பழமமயான ்தமலவர்களின் 

பமைவீரர்கள இைம் கபறறிருந்்தனர். எதிரி 

்தமலவர்களுக்குக் ககாடுக்கப்பட்ை இைம் அந்்தப் 

பகுதியி்ல்ய இருந்்த்தால் அதிக அளவில் 

உட்குழப்பங்கள இருந்்தன. இ்தனால் மராத்திய 

அரசின் மக்களிமை்யயான இம்யாண்மம 

பாதிக்கப்பட்ைது.

குதி்ரப்ப்்ட
மராத்திய இராணுவத்தின் முக்கிய பலமாகக் 

குதிமரப்பமை இயல்பாக்வ அமமந்்தது. ஒவகவாரு 

ஜாகீர்்தாரும் ஒவகவாரு ஆண்டும் குறிப்பிட்ை 

எண்ணிக்மகயில் குதிமரப்பமை வீரர்கமளப் 
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மருத்துவராக ்ர்பாஜி திகழ்ந்்தார். எனினும் 

இந்தியப் பாரம்பரியத்ம்த சிரத்ம்தயுைன் அவர் 

பின்பறறினார். பல ஐ்ராப்பிய கமாழிகமளக் கறறு 

நிபுணத்துவம் கபற் அவர் அமனத்து தும்கமளச் 

்ார்ந்்த புத்்தகங்கமளக் ககாண்ை மிகப் பிரபலமான 

நூலகத்ம்த மவத்திருந்்தார்.

ஒரு அச்்கத்ம்த நிறுவுவது ்ர்பாஜியின் 

நவீனத் திட்ைங்களில் ஒன்்ாக இருந்்தது. (இது்வ 

மராத்தி மறறும் ்மஸ்கிரு்த கமாழிகளுக்கான 

மு்தலாவது அச்்கமாகும்). ்ரஸ்வதி ம்ால் 

நூலகத்ம்த ் மம்படுத்துவதும் அவரது திட்ைங்களில் 

கர்நாைகத்தின் மீது 1677இல் பமைகயடுத்்த 

சிவாஜி கவங்்காஜிமய அகறறிவிட்டுத் ்தனது 

ஒன்றுவிட்ை ்்கா்தரர் ்ந்்தாஜிமய அப்ப்தவியில் 

அமர்த்தினார். ஆனால் கவங்்காஜி மீண்டும் 

்தஞ்ாவூமரக் மகப்பறறினார்.  அவரது மம்வுக்குப் 

பி்கு அவரது மகன் ஷாஜி ்தஞ்ாவூமர ஆண்ைார். 

ஷாஜிக்கு வாரிசு இல்லா்த்தால் அவரது ்்கா்தரர் 

மு்தலாம் ்ர்பாஜி அடுத்்த ஆட்சியாளராக அமர்ந்்தார். 

1712 மு்தல் 1728 வமர 16 ஆண்டுகளுக்கு 

அவர் ஆட்சியில் இருந்்தார். அவருக்குப் பி்கு 

துக்்காஜி ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்்தார். அவமரத் 

க்தாைர்ந்து 1739 மு்தல் 1763 வமர பிர்தாப் சிங் 

ஆட்சி புரிந்்தார். பின்னர் அவரது மகன் துல்ஜாஜி 

1787இல் ஆட்சியில் அமர்ந்்தார். அந்்த ஆண்டில் 

பத்து வய்தான இரண்ைாவது ்ர்பாஜி அரியமண 

ஏறினார். துல்ஜாஜியின் ்்கா்தரர் அமர் சிங் 

ஆட்சிமய நிர்வகித்்தார். இந்்த வாரிசு அரசியமல 

எதிர்த்்த ஆங்கி்லயர் இரண்ைாவது ்ர்பாஜியின் 

மீது ஒப்பந்்தம் ஒன்ம் திணித்்தனர். அ்தன் 

அடிப்பமையில் இரண்ைாம் ்ர்பாஜி ்தனது அரசு 

நிர்வாகத்ம்த ஆங்கி்லயர் வ்ம் ஒப்பமைக்க 

்நரிட்ைது. இரண்ைாம் ்ர்பாஜி ்தஞ்ாவூமர 

ஆண்ை மராத்தியரின் ் பான்ஸ்்ல ் ாம்ராஜ்யத்தின் 

கமைசி ஆட்சியாளராவார்.

இரண்டாம் ்சரநபாஜி
இரண்ைாம் ்ர்பாஜி 

ஒரு ்தமலசி்ந்்த அர்ர். 

கஜர்மானிய ்மய பரப்புக் 

குழுமவ ்்ர்ந்்த ஃப்கரட்ரிக் 

ஸ்வார்ட்ஸ் மூலமாகக் கல்வி 

பயின்்்பாதிலும், பலரும் 

எதிர்பார்த்்தபடி, அவர் கிறித்்தவ 

ம்தத்ம்த ்தழுவவில்மல. அ்்த்பால ்மறகத்திய 

அறிவியல் மறறும் மருத்துவத்ம்தக் மகயாளும் 

ராஜா ்்தசிங்கு: மராத்திய அர்ர் ராஜாராம் முகலாயப் 

பமைகளின் அச்சுறுத்்தல் காரணமாக ராயகரிலிருந்து ்தப்பி்யாடி 

க்ஞசியில் அமைக்கலம் புகுந்்தார். பமைத்்தளபதி சுல்பிகர்கான் 

்தமலமமயிலும், பின்னர் ்தாவுத்கான் ்தமலமமயிலும் அவமரத் 

க்தாைர்ந்து க்ன்் முகலாயப் பமைகள க்ஞசிமயக் மகப்பறறின. 

க்ஞசிக்கு எதிரான முகலாயத் ்தாக்கு்தலில் பன்்ைலா ரஜபுத்திர 

்தமலவர் சுவரூப் சிங் க்ஞசிக்்காட்மையின் (்காட்மை 

இராணுவத்தின் ்தமலவர்) கிலா்தாராக 1700இல் பணியில் 

அமர்த்்தப்பட்ைார். அ்தன் பி்கு சுவரூப் சிங் க்ஞசி முழுவம்தயும் 

்தனது கட்டுப்பாட்டில் ககாண்டுவந்்தார். 1714இல் அவர் மம்ந்்த பி்கு அவரது மகன் ்்தஜ் சிங் (்்தசிங்கு) 

க்ஞசியின் ஆளுநராக கபாறுப்்பற்ார். முகலாய மன்னருக்குக் கப்பம் கட்ைமறுத்்தம்த அடுத்து நவாப் 

்்தத்-உல்-லா கானின் ்காபத்திறகு ஆளானார். அ்தமனத் க்தாைர்ந்து நைந்்த ்ண்மையில் 22 வய்்த 

ஆன ராஜா ்்தசிங்கு ககால்லப்பட்ைார். அவரது இள வயது மமனவி உைன்கட்மை ஏறினார். ராஜா ்்தசிங்கு 

நவாபுக்கு எதிராக கவளிப்படுத்திய வீரம் மக்களிமை்ய கம்தப் பாைல்களாக உருகவடுத்்தது.

வ்சஞ்சிகநகாட்்ட

்ரஸ்வதி ம்ால் நூலகம் நாயக்க 

மன்னர்களால் கட்ைப்பட்டு இரண்ைாம் ்ர்பாஜி 

மன்னரால் க்றிவூட்ைப்பட்ைது. மராத்திய 

அர்மவயின் அன்்ாை அலுவல்கள, 18ஆம் 

நூற்ாண்டில் பிகரஞசு-மராத்தியர் இமை்ய 

நைந்்த கடி்தப்்பாக்குவரத்து ஆகியன ்மாடி 

எழுத்துவடிவ ஆவணங்களாக அமமந்துளளன. 

மராத்தி கமாழியில் அமமந்்த ஆவணங்கள 

்மாடி எழுத்து வடிவில் எழு்தப்பட்ைன.

்சரஸவதி மஹால் நூலகம்
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ஆளுநர் மன்்்ாவின் கல்விக் கணக்ககடுப்புக்காக உருவாக்கப்பட்ை 1823ஆம் ஆண்டின் அறிக்மகப்படி 

்தஞ்ாவூர் முழுவதும் இருந்்த 44 பளளிகளில் அர்மவ மூலமாக 21 இலவ் பளளிகள நைத்்தப்பட்ைன. 

்மயப் பரப்பாளர்கள 19 பளளிகமளயும், ஆலய நிர்வாகம் ஒரு பளளிமயயும் நைத்தின. ஆசிரியர்கள 

்தாங்களாக்வ இலவ்மாக மூன்று பளளிகமள நைத்தினார்கள. மிக முக்கியமான புனி்தத்்தல 

வழித்்தைங்களில் அமமந்திருந்்த பதிமூன்று ்த்திரங்கள மூலமாக யாத்ரிகர்களுக்கும் ஏமழகளுக்கும் 

உணவும் உம்விை வ்தியும் க்யது ககாடுக்கப்பட்ைது.

்பாதிலும் அவர்கள க்தாைக்கப் பளளிகமள 

நைத்தியதில்மல என்பது குறிப்பிைத்்தகுந்்தது.

ஆ்தரவற்வர்கள மறறும் ஏமழ 

மாணவர்களுக்கு எனத் ்தஞ்ாவூர் மறறும் இ்தர 

அண்மை இைங்களில் இலவ் க்தாைக்க மறறும் 

உயர்நிமலப் பளளிகமள நிறுவி நிர்வகித்்தது 

மன்னர் ்ர்பாஜியின் மிக முக்கியமான 

முன்முயறசியாகும். அமனத்து நிமலகளிலான 

பளளிகள, நன்ககாமைப் பளளிகள, கல்லூரிகள, 

்மஸ்கிரு்த உயர் கல்விக்கான பாை்ாமலகள 

ஆகியன அவறறில் அைங்கும்.  அர்மவ ் மன்மக்கள, 

்வ்த அறிஞர்கள, ஆ்தரவற்்ார், ஏமழகள 

ஆக அமனவருக்கும் இந்்தப் பளளிகள ்்மவ 

புரிந்்தன. புதிய அல்லது நவீன கல்வி மும்க்காக 

‘நவவித்யா’ மும்மய அர்மவ நைத்திய இந்்தப் 

பளளிகளில் அறிமுகம் க்ய்தது மறக்ாரு முக்கிய 

முன்முயறசியாகும். 

1803ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை 

முக்்தாம்பாள ்த்திரம் அர்ரின் விருப்பமான 

அன்ன ்த்திரமாகும். அங்கு 1822 ஆம் ஆண்டில் 

இரண்டு வகுப்பம்களில் காமலயும் மாமலயும் 

15 ஆசிரியர்கள பல்்வறு ்மூகத்ம்தச் ்்ர்ந்்த 

கமாத்்தம் 464 மாணவர்களுக்குக் கறபித்்தனர். 

ம்தப்பரப்பாளர்கள கண்ணந்்தன்குடியில் 

நைத்திய ஏமழக் கிறித்்தவ மாணவர்களுக்கான 

பளளிமயயும் ்ர்பாஜி ஆ்தரித்்தார். அவரது வளளல் 

்தன்மமக்குச் ்ான்்ாக ஆ்தரவற்்ாருக்கான 

பளளி விளங்கியது.

ம னி ்த ர் க ளு க் க ா க வு ம் 

விலங்குகளுக்காகவும் மூலிமக மருந்துகமளத் 

்தயாரித்்த ‘்தன்வந்்தரி ம்ால்’ என்் 

ஆராயச்சி நிறுவனத்ம்த ்ர்பாஜி நிறுவினார்.  

்நாயாளிகளின் ஆவணங்கமளப் பராமரிக்கும் 

மும்யும் அறிமுகம் க்யயப்பட்ைது. நவீன 

மருத்துவர்கள, ஆயுர்்வ்தம், யுனானி, சித்்த 

மருத்துவம் ஆகியவறறின் மருத்துவர்கள 

மருத்துவச் சிகிச்ம்க்கான மருந்துகள குறித்து 

ஆராயச்சி ்மறககாண்ைனர். 18 க்தாகுதிகள 

அைங்கிய ஆராயச்சி புத்்தகத்ம்தயும் ்ர்பாஜி 

மன்னர் உருவாக்கினார். பிரத்்யகமான மக 

ஓவியங்கள மூலமாக முக்கிய மூலிமககள பறறியத் 

்தகவல்கமள ்ர்பாஜி பட்டியலிட்டுப் பாதுகாத்்தார்.

ஒன்்ாக இருந்்தது. அவரது அர்மவ மூலம் நவீனப் 

கபாதுப் பளளிகமள நிறுவி ஆங்கிலம் மறறும் 

பிர்்த் கமாழிகளில் பாைங்கள இலவ்மாகக் 

கறபிக்கப்பை ்வண்டும் என்பது்தான் அவரது 

அதிநவீனத் திட்ைமாக இருந்்தது. 

அவர் காலத்தில் 

வாழ்ந்்த ்தரங்கம்பாடி ்மய 

பரப்புக்குழுமவச் ்்ர்ந்்த 

அறிஞர் சி.எஸ். ஜான் 

என்பவமரக் கல்வித் 

தும்யின் முன்்னாடியாக 

மன்னர் ்ர்பாஜி கருதினார். 

ஜான், கல்வித் தும்யில் 

புதிய பரி்்ா்தமனகமளயும் 

சீர்திருத்்தங்கமளயும் ்மறககாண்ைார். 

பாைத்திட்ைம் மறறும் கல்விப்பயிறறும் மும்களில் 

அவர் நவீன மும்கமளயும் மாணவர்களுக்கு 

உம்விைப்பளளி மும்மய அறிமுகம் 

க்ய்தார். 1812இல் ஆங்கி்லய காலனி 

அரசுக்கு அவர் ்மர்ப்பித்்த முக்கியத் திட்ைத்தில் 

்தமிழ் மறறும் ஆங்கில வழியில் இந்திய 

மாணவர்களுக்கு இலவ்ப் பளளிகமள நைத்்த  

்வண்டும் என்று ்கட்டுக்ககாண்ைார். கிறித்்தவர் 

அல்லா்த மாணவர்களுக்கு ஆங்கில வழிக் கல்வி 

கிமைக்கா்த சூழல் நிலவிய காலகட்ைம் அதுவாகும்.

க்ன்மன ஆளுநர் ்தாமஸ் 

மன்்்ா 1820ஆம் ஆண்டில் க்தாைக்கப் 

கபாதுப்பளளிகளுக்கான ஒரு திட்ைத்ம்த 

்யா்மனயாக கூறினார். ஆனால் கம்கபனி 

அரசு 1841ஆம் ஆண்டு வமர நவீனப் பளளிகமள 

உளளூர் குழந்ம்தகளுக்காகச் க்ன்மனயில் 

ஏறபடுத்்த்வவில்மல. இ்தறகு மா்ாக 

கஜர்மானிய ்மயப்பரப்புக்குழு ஆங்கில வழி 

மறறும் வட்ைார கமாழிப்பளளிகள பலவறம்த் 

க்தறகு மாகாணங்களில் 1707ஆம் ஆண்டு மு்தல் 

நைத்தியுளளனர்.

இரண்ைாம் ்ர்பாஜி, ்மயபரப்புக்குழு 

மறறும் காலனி அரசுக்கு முன்்னாடியாக 1803ஆம் 

ஆண்டி்ல்ய ்தஞ்ாவூரில் கிறித்்தவர்கள அல்லா்த 

உளளூர் குழந்ம்தகளின் கல்விக்காக மு்தலாவது 

நவீனப் கபாதுப்பளளிகமள நிறுவினார்.  உயர் 

கல்வி நிறுவனங்கமள இந்திய அர்ர்கள நைத்திய 

இரண்டாம் ்சரநபாஜி
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2 6 1மராத்தியர்

“முடிசூடிய  பல  த்லவர்க்ைப்  �ான் 
பார்த்து  இருககிந்றன்.  ஆனால்  இவர்  தவிர 
எவரி்டமும்  அது  இைவர்சத்  தன்்மநயாடு 
அலஙகரித்ததில்்ல.”

   பா்டச் சுருககம்
�	சிவாஜியின் எழுச்சி, இராணுவ கவறறிகள, 

ஔரங்கசீப் உைனான ்மா்தல் பறறி 

விவாதிக்கப்பட்ைது.

�	சிவாஜியின் நிர்வாகச் சீர்திருத்்தங்கள 

விளக்கப்பட்டிருக்கின்்ன.

�	சிவாஜியின் வழித்்்தான்்ல்கள மறறும் 

அவர்களின் ்ா்தமனகள அ்தறகாக பாலாஜி 

விஸ்வநாத், பாலாஜி பாஜிராவ ்பான்் 

்பஷவாக்களின் பங்களிப்பு ஆகியன 

விவாதிக்கப்படுகின்்ன.

�	மூன்்ாம் பானிப்பட் ்பார் மராத்தியரிைமும் 

முகலாயரிைமும் ஏறபடுத்திய விமளவுகள 

ஆயவுக்குளளாக்கப்பட்டுளளன.

�	ஆங்கி்லயரின் துமணப்பமைத் திட்ைத்திறகு 

மராத்தியர் காட்டிய எதிர்ப்பும் அ்தனால் ஏறபட்ை 

மூன்று ஆங்கி்லய-மராத்தியப் ்பார்களும் 

விவரிக்கப்பட்டுளளன.

�	்த ஞ ் ா வூ ரி ன்  வ ள ர் ச் சி க் கு ம் 

முன்்னற்த்திறகும் மராத்திய ஆட்சியாளர் 

இரண்ைாம் ்ர்பாஜி ஆறறிய குறிப்பிைத்்தக்க 

பங்களிப்பு சுட்டிக்காட்ைப்பட்டுளளது.

நவீனக் கல்வி மும் க்தாைர்பான 

்ர்பாஜியின் புதிய முன்முயறசிகள ்தஞ்ாவூர் 

்மன்மக்களுக்கு அப்்பாம்தய காலனி ஆதிக்கச் 

்மூக மறறும் கபாருளா்தார மும்மமக்குள 

நுமழயவும் பயன்கப்வும் வழி க்ய்தன. அர்மவ 

அதிகாரிகள கபரும்பாலும் பிராமணர்களுக்கு 

ஐ்ராப்பிய பயன்பாட்டு அறிவு, க்தாழில்நுட்பங்கள, 

கமலகள, ஆகியவறறில் பயிறசி கிமைத்து அவர்கள 

காலனி கால நவீனத்துவத்தின் முன்னணி 

முகவர்களாக மாறினார்கள.  ஆங்கிலக் கல்வி கற் 

துபாஷிகள, எழுத்்தர்கள, ஐ்ராப்பிய மறறும் இந்திய 

அர்மவகளுக்கு இமை்ய மத்தியஸ்்தம் க்ய்த 

இந்து மறறும் கிறித்்தவ கமாழிகபயர்ப்பாளர்கள  

பல கபாறுப்புக்கமள ஏறக முடிந்்தது. ்ர்பாஜி 

அர்மவயின் இரண்டு பண்டி்தர்கள கிழக்கிந்தியக் 

கம்கபனி நைத்திய புனி்த ஜார்ஜ் ்காட்மைக் 

கல்லூரியில் கமாழிகபயர்ப்பு மறறும் அச்சுக் 

கலாச்்ாரத்தின் ்தமலவர்களாகத் திகழ்ந்்தார்கள. 

்ர்பாஜி, ஜான் ஆகி்யாரின் வாழ்வியல் 

திட்ைங்கள காலனியாதிக்கத் ்தமிழகத்தில் ஏறபட்ை 

மாற்ங்களின் வரலாறறில் ்தனிநபர்களும், 

்ைனிய-்தமிழ் மீன்பிடி கிராமங்கமளப் ்பான்் 

இைங்களும், மராத்திய-்தமிழ் இளவர்ர் 

ஆட்சிப்பகுதியும் வகித்்த பாத்திரத்ம்த பைம்பிடித்துக் 

காட்டுகின்்ன. 

பாரம்பரிய இந்தியக் கமலகளான 

நைனம் மறறும் இம்மய ஆ்தரிப்பதில் கபரும் 

ககாமையாளராக ்ர்பாஜி விளங்கினார். 

குமார்ம்பவ ்ம்பு, ்்த்வந்திர கு்வஞசி, 

முத்ரராக்்ஸ்யா ஆகிய புத்்தகங்கமளயும் அவர் 

எழுதியுளளார்.  கர்நாைக இம்யில் ்மறகத்திய 

இம்க்கருவிகளான கிளாரினட், வயலின் ஆகிய 

கருவிகமள அவர் அறிமுகம் க்ய்தார்.  ்தஞ்ாவூர் 

ஓவியத்ம்தப் பிரபலப்படுத்தும் பணிகமள அவர் 

க்ய்தார். ஓவியம் வமர்தல், ்்தாட்ைமிடுவது, 

நாணயங்கமளச் ்்கரிப்பது, ்தறகாப்புக் கமலகள, 

ர்தப் ்பாட்டிகள, ்வட்மை, எருதுச் ்ண்மை 

ஆகியவறம்ப் பிரபலப்படுத்துவதில் ்ர்பாஜி 

ஆர்வம் ககாண்டிருந்்தார்.  ்தஞ்ாவூர் அரண்மமன 

வளாகத்தில் ்தமிழ்நாட்டின் மு்தலாவது வன 

உயிரியல் பூங்காமவ அவர் அமமத்்தார்.

1832இல் மார்ச் 7ஆம் ்்ததி ஏ்க்கும்ய 

40 ஆண்டுகால ஆட்சிக்குப் பி்கு ்ர்பாஜி 

மரணமமைந்்தார். அவரது அரசு ்ார்ந்்த 

அமனத்து பகுதிகளிலும் அவரது மம்வு குறித்து 

துக்கம் அனு்ரிக்கப்பட்ைது.  அவரது இறுதி 

யாத்திமரயில் 90 ஆயிரம் ்பருக்கும் அதிகமாக 

கலந்துககாண்ைனர்.  அவரது இறுதி ஊர்வலத்தில் 

்மயப்பரப்பாளரான அருட்்தந்ம்த பிஷப் ஹீபர் 

இவவாறு கூறினார், 

 பயிறசி

I.   ்சரியான வி்்ட்யத் 
நதர்வு வ்சய்க

1.  வலிமமமிக்க ககாரில்லாப் ்பார் மும்மயப் 

பின்பறறி்யார் .

(அ) மராத்தியர் (ஆ) முகலாயர்

(இ) ஆங்கி்லயர் (ஈ) நாயக்கர்

2.  புரந்்தர் உைன்படிக்மக, சிவாஜிக்கும் 

க்கும் இமை்ய மககயழுத்்தானது.

(அ) அஃப்்ல்கான் (ஆ)  க்யிஷைகான்

(இ) கஜயசிங் (ஈ) ஔரங்கசீப்

3.  சிவாஜியின் ஆ்லா்மன ்மப  

என்று அமழக்கப்பட்ைது.

(அ) அஷைபிர்தானம் (ஆ) அஷைதிக்கஜங்கள

(இ) நவரத்தினங்கள (ஈ) பஞ்பாண்ைவர்கள
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11.  கீழ்க்கண்ைவறறுள இரண்ைாம் ்ர்பாஜி எழு்தா்த 

புத்்தகம் என்ன?

(அ) குமார்ம்பவ ்ம்பு

(ஆ) ்்த்வந்திர கு்வஞசி

(இ) முத்ரராஷஸ்்ாயா

(ஈ) குமார்ம்பவம்

12.  கீழ்க்கண்ைவறறுள ்ரியான கூறறிமனத் 

்்தர்ந்க்தடு

(அ)  சிவாஜிமய அைக்கும் முக்கிய ்நாக்கில் 

1660ஆம் ஆண்டு அஃப்்ல்கான் 

்தக்காணத்தின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்ைார்.

(ஆ)  சிவாஜியின் வழித்்்தான்்ல்கமளப் 

பாதுகாப்பதில் க்ஞசி முன்னணியில் 

க்யல்பட்ைது.

(இ)  சிவாஜியின் வருவாய நிர்வாகம், 

மனி்தாபிமானம் ்ார்ந்து, உறபத்திச் 

க்யபவர்களுக்கு ் ா்தகமாக அமமந்திருந்்தது.

(ஈ)  ் ர்்்தஷமுகி என்பது சிவாஜி வசூலித்்த 15 

்்தவிகி்த கூடு்தல் வருவாயாகும்.

13.  கீழ்க்கண்ைவறறுள ்ரியான கூறறிமனத் 

்்தர்ந்க்தடு

(அ)  ஆங்கி்லயர்கள மராத்தியருைன் நட்பு்வு 

ககாண்டு ்தக்காணத்தில் ்தமையில்லா 

வணிகம் க்யயும் உரிமம் கபற்னர்.

(ஆ)  1749இல் ஆறகாட்டு நவாப் ்்தாஸ்து அலிமய 

்ா்ு ்்தாறகடித்துக் ககான்்ார்.

(இ)  ்பஷவாக்களின் கீழ் நீதிமும் முழுமம 

கபறறிருந்்தது.

(ஈ)  ்தஞம் மராத்திய அரசின் ்பான்்்ல 

வம்்த்து கமைசி அர்ர் கவங்்காஜி ஆவார்.

14.  கீழ்க்கண்ைவறறுள ்ரியான விமைமயத் 

்்தர்ந்க்தடு

(i)  சிவாஜியின் கீழிருந்்த நீதி நிர்வாகம் 

பழமமயான ஒன்்ாகும்.

(ii)  நிமலயான நீதிமன்்ங்களும் விதிமும்களும் 

இருந்்தன.

(அ) (i) ்ரி (ஆ) (ii) ்ரி 

(இ) (i) மறறும் (ii) ்ரி (ஈ) (i) மறறும் (ii) ்தவறு

15.  கீழ்க்கண்ைவறறுள ்ரியான விமைமயத் 

்்தர்ந்க்தடு

 (i)  வைகிழக்கு எல்மலப்பு்ப் பகுதியின் பாதுகாப்மப 

வீழ்ந்துககாண்டிருந்்த முகலாயப் ்பரரசு 

நழுவவிட்ைது.

4.  சிவாஜியின் இராணுவ அமமப்பில் மிகச்சிறிய 

பமை அலகின் ்தமலவராக  

இருந்்தார்.

(அ) நாயக் (ஆ) ்வில்்தார்

(இ) பர்கிர் (ஈ) மஷ்ல்தார்

5.  மராத்திய ்ாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரத்ம்த 

்மம்படுத்திய ்பஷவா  ஆவார்.

(அ) மு்தலாம் பாஜி ராவ

(ஆ) பாலாஜி விஷவநாத்

(இ) பாலாஜி பாஜி ராவ

(ஈ) இரண்ைாம் பாஜி ராவ

6.   ்காகினூர் மவரத்ம்த எடுத்துச் 

க்ன்்ார்.

(அ) அ்மது ஷா அப்்தலி

(ஆ) நாதிர் ஷா

(இ) ஷுஜா-உத்-க்தௌலா

(ஈ)  நஜீப்-உத்-க்தௌலா

7.   உைன்படிக்மக மு்தலாம் 

ஆங்கி்லா-மராத்தியப் ்பாமர முடிவுக்குக் 

ககாண்டு வந்்தது.

(அ) ம்தராஸ் உைன்படிக்மக

(ஆ) பூனா உைன்படிக்மக

(இ) ்ால்மப உைன்படிக்மக

(ஈ) ்பசின்  உைன்படிக்மக

8.  இரண்ைாவது ஆங்கி்லா-மராத்தியப் 

்பாரின்்பாது ஆங்கி்லய கவர்னர்-

கஜனரலாக இருந்்தவர் .

(அ) காரன்வாலிஸ் பிரபு

(ஆ) கவல்கலஸ்லி பிரபு

(இ) ்்ஸ்டிங்க்ஸ் பிரபு

(ஈ) ைல்க்ௌசி பிரபு

9.  கிராம அளவில் வருவாய வசூமல மத்திய 

அரசுக்கு அனுப்பும் கபாறுப்மப  

ஏறறிருந்்தனர்.

(அ) ்்தஷமுக்கு (ஆ) குல்கர்னி

(இ) ககாத்வால் (ஈ) பட்்ைல்

10.  ம னி ்த ர் க ளு க் க ா க வு ம்  ம ற று ம் 

விலங்குகளுக்காகவும் மூலிமக மருந்துகமளத் 

்தயாரிக்க  இரண்ைாம் 

்ர்பாஜியால் நிறுவப்பட்ைது.

(அ) ்ரஸ்வதி ம்ால் (ஆ) முக்்தாம்பாள ்த்திரம்

(இ) நவ வித்யா (ஈ) ்தன்வந்திரி ம்ால்
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20.  சிவாஜியின் ஆட்சிக்குப் பி்கு வந்்தவர்கமளக் 

கால வரிம்ப் படி எழு்தவும்.

(அ)  ் ாம்பாஜி, ்ா்ு, ராஜாராம், இரண்ைாம் 

்ாம்பாஜி

(ஆ)  ் ாம்பாஜி, ராஜாராம், ்ா்ு, இரண்ைாம் 

்ாம்பாஜி

(இ)  ராஜாராம், ்ாம்பாஜி, ்ா்ு, இரண்ைாம் 

்ாம்பாஜி

(ஈ)  ் ாம்பாஜி, இரண்ைாம் ்ாம்பாஜி, ராஜாராம், 

்ா்ு

II. குறுகிய வி்்ட தருக
1.  சிவாஜிக்கும் அஃப்்ல்கானுக்கும் இமை்ய 

நமைகபற் பூ்மலப் பறறி எழுதுக.

2.  புரந்்தர் உைன்படிக்மகயின் ஷரத்துக்கள 

யாமவ?

3.  ்தாராபாய பறறி சிறு குறிப்பு வமரக.

4. சிறு குறிப்பு வமரக. 

(அ) க்ௌத் (ஆ) ்ர்்்தஷமுகி

5.  ் பசின்  உைன்படிக்மகயின் ஷரத்துக்கள 

யாமவ?

6.  மராத்தியரின் இராணுவ வலிமமக்குக் கமைசி 

கட்ைமாக இருந்்தது எது?

7.  ஆங்கி்லயருக்கும் ்பஷவாவுக்கும் இமை ்ய 

1817இல் மககயழுத்்தான பூனா உைன்படிக்மக 

பறறி எழுதுக.

8.  ் ரஸ்வதி ம்ால் நூலகம் பறறி ஒரு குறிப்பு 

வமரக.

9.  இரண்ைாம் ்ர்பாஜி, ்மய பரப்புகுழு 

மறறும் காலனி ஆதிக்க அரசுக்கு எவவாறு 

முன்்னாடியாகத் திகழ்ந்்தார்?

10.  க்னாஜி ஆங்கி்ர பறறி நீ அறிந்்தவறம்ப் 

பறறி  எழுதுக.

III. சுருககமான வி்்ட தருக
1.  மராத்தியரின் எழுச்சிக்கான காரணங்கள

2.  சிவாஜியின் கீழ் இருந்்த இராணுவ அமமப்பு

3.  மூன்்ாம் பானிப்பட் ்பாரின் விமளவுகள

4.  1775-1782இல் நமைகபற் ்பார்

5.  மூன்்ாவது மராத்தியப் ்பாரின் விமளவுகள

6.  நயங்காரா மும்

7.  ராஜா ்்தசிங்கின் வீரதீரச் க்யல்கள

8.  ‘நவ வித்யா மும்மய அறிமுகம் க்ய்தது ஒரு 

முக்கிய முன்முயறசியாகும்’- எவவாறு?

(ii)  இது நாதிர் ஷாவின் பமைகயடுப்பிறகு 

வழிவகுத்்தது

(அ) (i) ்ரி

(ஆ) (ii) ்ரி 

(இ) (i) மறறும் (ii) ்ரியானமவ 

(ஈ) (i) மறறும் (ii) ்தவ்ானமவ

16.   கூறறு : மூன்்ாம் பானிப்பட் ் பார் ஆங்கி்லயரின் 

அதிகார எழுச்சிக்கு வழிவகுத்்தது.

     காரணம்  : இத்்்தால்வி மராத்தியருக்கும் 

முகலாயருக்கும் ஒரு கபரிய அதிர்ச்சிமயக் 

ககாடுத்்தது.

(அ)  கூறறு ்ரி; காரணம் கூறறின் ்ரியான 

விளக்கம் ஆகும்.

(ஆ)  கூறறு ்ரி; காரணம் ்தவறு

(இ)  கூறறு மறறும் காரணம் ்தவ்ானமவ

(ஈ)  கூறறு ்ரி; காரணம் கூறறின் ்ரியான 

விளக்கம் அல்ல

17.   கூறறு :க ா ல ா ட் ப ம ை  வீ ர ர் க ள 

ம்ாராஷடிராவிலிருந்து மட்டும் ்்தர்வு 

க்யயப்பட்ைனர்.

   காரணம்  : மராத்தியர் குதிமரப்பமையில் 

பணியாற் விரும்பினர்.

(அ) கூறறு ்தவறு; காரணம் ்ரி

(ஆ) கூறறு ் ரி; காரணம் கூறறிமன விளக்குகி்து

(இ) கூறறு மறறும் காரணம் ்தவ்ானமவ

(ஈ) கூறறு மறறும் காரணம் ்ரியானமவ

18.  கீழ்க்கண்ைவறறுள எது ்ரியாக 

கபாருத்்தப்பைவில்மல

(அ) சிவாஜி - மமல எலி

(ஆ) மு்தலாம் பாஜி ராவ - உத்கிர் ்பார்

(இ) ம்தமுர் ஷா -  லாகூரின் மவஸ்ராய

(ஈ) ்்தசிங்கு - க்ஞசி

19. கபாருத்துக

(i) அமத்யா - 1.  அர்ரின் நைவடிக்மககள 

பறறிய ஆவணங்கள

(ii) சுமந்த் - 2.  கபாது ஒழுக்க 

நமைமும்கள

(iii) பண்டிட் ராவ - 3.  ் பார் மறறும் அமமதி

(iv) வாக்கிய நாவிஸ் - 4.  அரசின் அமனத்து 

கபாது கணக்குகள

(அ) 4, 1, 2, 3 (ஆ) 1, 2, 4, 3

(இ) 4, 3, 2, 1 (ஈ) 1, 4, 2, 3
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2.  நாம் அர்ாங்கத்திறகுச் க்லுத்தும் வரிகமள 

வரிம்ப்படுத்்தவும்.

3.  ் ரஸ்வதி ம்ால் நூலகத்திறகுச் க்ன்று 

பார்த்்தபின், அ்தமன உனக்கு அருகிலுளள 

நூலகத்துைன் ஒப்பிடுக.
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IV. விரிவான வி்்ட தருக
1.  சிவாஜியின் இராணுவ அமமப்பு அவரது 

கவறறிக்கு எவவாறு வழி வகுத்்தது?

2.  சிவாஜியின் நிலவருவாய மும்யிமனப் 

்பஷவாவின் நிலவருவாய மும்்யாடு 

ஒப்பிடுக.

3.  மு்தலாம் பாஜிராவ வாழ்க்மகமயயும் 

்ா்தமனமயயும் பறறி விவாதிக்கவும்.

4.  ் பஷவாக்கள ஆட்சியின் வருவாயினங்கள பறறி 

எழுதுக.

5.  நவீனக் கல்விமும்க்கு இரண்ைாம் ் ர்பாஜியின் 

பங்கிமன விளக்குக.

வ்சயல்பாடுகள்
1.  ககாடுக்கப்பட்டுளள இந்திய வமரபைத்தில், 

சிவாஜியின் கீழிருந்்த மராத்திய ்ாம்ராஜ்யத்ம்தக் 

குறிக்கவும்.

2.  சிவாஜியின் வாழ்க்மக பறறி ஒரு குறிப்பு வ்ரக.
ஒப்ப்்டப்பு
1.  மராத்திய அர்ர்களின் காலக்்காடு ஒன்று ்தயார் 

க்யக.

க்லச்வ்சாறகள்

்தகர்க்க முடியா்த impregnable indestructible

சூம்யாடு ravage plunder

தீவிரமாகப் ்பாரிடும் ககாளமக belligerent policy policy of intense war force

விட்டுக்ககாடுக்கா்த relentless unyielding

திருச்்மப ்தமலவர் ecclesiastical head head of the Roman Catholic 
church

ஒப்பு்தல் endorsement approval

மீறு breach violate

ஒறறுமம solidarity unity for causes

கறபிக்கும் கமல pedagogy teaching method
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      அறிமுகம்
1757 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற பிளாசிப் 

பொரில் வங்ாள நாவாப்டெ ஆஙகிபேயர் 

பவறறிப்ாண்ை பி்றகு அந்த ஆண்டை இநதியாவில் 

ஆஙகிபேய ஆட்சியின் ப்தாைக்ம் என்று கூறுவது 

ஏறறுகப்ாளளப்ெட்ை ்ருத்து. ஆனால் ஐப�ாப்பியர் 

ெதினா்றாம் நூற்றாண்டின் ப்தாைக்த்திபேபய 

இநதியாவிறகு வநதுவிட்ைனர். அவர்்ளின் 

பநாக்ம் ஐப�ாப்பியச் சநட்தககுத் ப்தடவயான 

மிளகு, இேவங்ம், கி�ாம்பு மு்தோன நறுமணப் 

பொருட்்டளக ப்ாளமு்தல் பசயவதும் இநதியப் 

பெருங்ைல் ெகுதி வணி்த்தில் ஈடுெடுவதுமாகும்.

இநதியாவில் மு்தோவ்தா்த் ்தங்டள 

நிடேநிறுத்திக ப்ாண்ை ஐப�ாப்பியர் 

பொர்த்துகீசியப�. ெதிடனந்தாம் நூற்றாண்டின் 

இறுதியில் ஐப�ாப்ொவிலிருநது ஆப்பிரிக்ாவின்  

நன்னம்பிகட் முடனடயச் சுறறி இநதியாவிறகு 

பந�டிக ்ைல்வழிடயக ்ண்டுபிடித்்தவர் 

வாஸப்ாை்ாமா ஆவார். பி்றகு பமறகுக 

்ைற்ட�ப் ெகுதியில்  பொர்த்துகீசியர் 

ப்ாவாடவ 1510இல் ட்ப்ெறறினர். இ்தனால் 

இநதியாவிலிருந்த  பொர்த்துகீசியருககும் 

கிழகப் மோக்ா, ஜாவா ெகுதி்ளுககும் ப்ாவா 

அ�சியல் ்தடேடமயிைமானது.  பொர்த்துகீசியர் 

்தங்ளுடைய அ�சியல் ஆககி�மிப்பு, வலுவான 

்ப்ெறெடை ஆகியடவ மூேம் இநதியப் பெருங்ைல் 

ெகுதி வணி்த்ட்தத் ்தங்ளின் முட்றயான 

்ட்டுப்ொட்டின் கீழ் ப்ாண்டுவந்தனர். டையூ, 

ைாமனிலிருந்த ப்ாட்டை்ள, ்ப்ெறெடை வலிடம 

ஆகியவறறின் துடணப்ாண்டு அ�பிக்ைலின் 

்ப்ெல் பொககுவ�த்ட்தயும் அவர்்ளால் 

்ட்டுப்ெடுத்்த முடிந்தது. ஒரு நூற்றாண்டு ்ாே 

இடைபவளிககுப் பின்னர் இநதியாவிறகு வந்த 

ஐப�ாப்பியர் குறிப்ொ் ஆஙகிபேயரும் ைச்சுக்ா�ரும் 

்தங்ளின் நைவடிகட்்டளப்  பொர்த்துகீசியரின் 

பசயல்திட்ைங்டள முன்மாதிரியா்க ப்ாண்டு 

வடிவடமத்துக ப்ாண்ைனர். ஆ்பவ ஐப�ாப்பிய 

கற்றல் ந�ோககஙகள்
கீழகண்டவை பறறி அறிதல்

I
�	1600 மு்தல் 1750 வட�யிோன ்ாே்ட்ைத்தில் இநதிய அ�சு்ள மறறும் 

சமு்தாயத்துைனான ஐப�ாப்பியரின் ப்தாைர்பு

�	இநதியாவில் அன்ட்றய நவீன்ாேத்தில் வணி் நிறுவனங்ள மறறும் அவறட்றச் சார்ந்த அடமப்பு்ள

�	இநதியப் பெருங்ைல் வணி்த்தில் இநதியத் துட்றமு்ங்ளும் அவறறின் முககியத்துவமும்

�	ஐப�ாப்பிய வணி் நிறுவனங்ளின் வருட்யினால் இநதிய வணி்ர்்ளிைமும் வணி்த்திலும் 

ஏறெட்ை ்தாக்ங்ள

II
�	இநதியாவுைனான வணி்த்ட்த வளர்ப்ெதில் பொர்த்துகீசியர்்ளின் ெங்ளிப்பு

�	இநதியாவில்  பொர்த்துகீசியர், ைச்சுக்ா�ர் வருட்யினால் ஏறெட்ை ்தாக்ங்ள

�	பிப�ஞ்சுக்ா�ருககும், ைச்சுக்ா�ருககுமான ெட்டமயும் பொர்்ளும்

�	பைன்மார்க  ்ாேனிப் ெகுதி்ளும் அவறறின் முககியத்துவமும்

�	்ர்நாை்ப் ெகுதி்ளில் ஆஙகிபேயருககும் பிப�ஞ்சுக்ா�ருககும் இடைபய ஏறெட்ை ஏ்பொ் 

வணி்த்திற்ான பமா்தல்்ள

�	மூன்று ்ர்நாை்ப் பொர்்ளுககுப் பி்றகு மறுக் முடியா்த சகதியா் இஙகிோநது எழுச்சி பெறு்தல்

ஐந�ோப்பியரின் ைருவக
16
அலகு
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2 6 6 ஐர�ோப்பியரின் வருகை

வணி் நிறுவனங்ளின் வருட்யானது இநதிய 

அ�சியல் அதி்ா� சகதி்பளாடும், உளளூர் 

வணி்ர்்ள மறறும் சமூ்த்ப்தாடும் ப்தாைர்நது 

ப்ாண்டிருந்த ப்தாைர்பின் உச்சபம 1757இல் 

வங்ாளத்ட்த ஆஙகிபேயர் ட்ப்ெறறியது 

என்ெட்த நாம் புரிநது ப்ாளள பவண்டும். 

இப்ொைம் இரு ெகுதி்டளக ப்ாண்டுளளது. 

மு்தல் ெகுதி இநதிய அ�சியல் வ�ோறட்றயும், 

1600ககுப் பின்னர் அ�சியல் அ�ஙகில் ஏறெட்ை 

மாற்றங்ள குறித்தும் விவாதிககி்றது. இ�ண்ைாம் 

ெகுதி ஐப�ாப்பிய வணி் நிறுவனங்ளின் 

வருட்டயயும் அடவ ஒவபவான்றும் இநதியச் 

சமு்தாயத்தில் ஏறெடுத்தியத் ்தாக்த்திடனயும் 

விவாதிககி்றது. 

I
16.1  அ�சியல் �்டைடிகவககள்
முகலோயப் நப��சு, 1600 -1650

1600 மு்தல் 1650 வட�யான ்ாேப்ெகுதியில் 

மு்ோயப் பெ��சு அ்தன் அதி்ா�த்தின் உச்சத்தில் 

இருந்தது. ஆஙகிேக ்விஞர்்ள இநதியாவின் 

பசல்வ வளங்ள குறித்து எழுதியுளளனர். 

இ்தனால் மு்ோயப் பெ��சின் வலிடம குறித்தும் 

பொருளா்தா� வளம் ெறறியும் ஐப�ாப்பியர் 

நன்கு அறிநதிருந்தனர். ெதினாறு, ெதிபனழாம் 

நூற்றாண்டு்ளில் ஐப�ாப்ொவின் ெே ெகுதி்டளச் 

சார்ந்த ெயணி்ள ப்தாைர்நது இநதியாவிறகு 

வந்தனர். அவர்்ளின் ெயணக குறிப்பு்ள மு்ோயப் 

பெ��சு மறறும் அக்ாேச் சமூ்ம் குறித்்த விரிவான 

சம்ாே விவ�ங்டளத் ்தருகின்்றன.

அகெர் 1600்ளில் �ாஜஸ்தாடனயும் 

குஜ�ாத்ட்தயும் ட்ப்ெறறி மு்ோயப் பெ��சின் 

எல்டே்டள விரிவுெடுத்திய்தன் மூேம் ்தனது 

ஏ்ாதிெத்தியக ்னவு்டள நிட்றபவறறினார்.  

1573ஆம் ஆண்டு குஜ�ாத்ட்தயும் பவன்்றார். 

இ்தனால் பமற்ாசியாவிறகும் ஐப�ாப்ொவிறகும் 

நுடழவாயிோ் இருந்த, மதிப்பு மிக் 

வளங்டளக ப்ாண்ை துட்றமு்மான சூ�த் 

மு்ோயரின் பசல்வாககிறகு உளளானது. 

வணி்ம் ்தவி� பமக்ாவிறகுப் புனி்தப்ெயணம் 

பமறப்ாளளும் ெயணி்டள ஏறறிச் பசல்லும் 

்ப்ெல்்ள சூ�த்திலிருநப்த பு்றப்ெட்டுச் பசன்்றன. 

மு்ோய அ�சு சூ�த் ந்�த்திறகு இ�ண்டு 

ஆளுநர்்டள நியமித்திருந்தது. ஓர் ஆளுநர் 

ந்ட�ப் ொது்ாப்ெ்தற்ா்த் ்தெதி நதியின் அருப் 

்ட்ைப்ெட்டிருந்த, ்ண்்ாணிப்புக ப்ாபு�ங்ளுைன் 

கூடிய ்ாவல் அ�ணில் ெணியமர்த்்தப்ெட்டிருந்தார். 

மறப்றாரு ஆளுநர் ந்�ம் ப்தாைர்ொன 

நிர்வா்த்திறகும் சுங் வரிடய வசூலிப்ெ்தறகும் 

பொறுப்ொவார். இந்த நிர்வா் ஏறொபை மு்ோயப் 

பெ��சுககுச் சூ�த் எவவளவு முககியத்துவம் 

வாயந்தது என்ெட்த உணர்த்தும்.

அகெர் வங்ாளத்ட்தக ட்ப்ெறறி பீ்ாருககும் 

கிழகப் ்தனது பெ��டச விரிவுப்ெடுத்்த முயன்்றார். 

எனினும் அடுத்்த முப்ெது ஆண்டு்ளுககு வங்ாளம் 

மு்ோயப் பெ��பசாடு ஒருஙகிடணக்ப்ெைா்த 

ெகுதியா்பவ இருந்தது. பின்னர் பெ��சர் 

ஜஹாஙகீர் ்ாேத்தில்்தான் வங்ாளம் மு்ோயப் 

பெ��சின் மா்ாணங்ளில் (சுொ) ஒன்்றாயிறறு. 

அகெர் ்ாேத்தில், ப்தாைர்மாலின் வழி்ாட்ைலில் 

பெ��சின் வருவாயத்துட்ற நிர்வா்ம் முறறிலும் 

சீ�டமக்ப்ெட்ை்தால் பெ��சு முழுவதும் ஒப� சீ�ான 

நிர்வா்மும் வரிவசூலும் நடைபெற்றது. அகெர் 

்தனது மட்றவின்பொது வலுவான, பொருளா்தா� 

வளம் மிகுந்த, நன்கு நிர்வகிக்ப்ெட்ை பெ��டச 

விட்டுச் பசன்்றார்.

ைச்சுக்ா�ரும், அவர்்டளத் ப்தாைர்நது 

ஆஙகிபேயரும் 1600்ளின் ப்தாைக் 

ஆண்டு்ளில் வணி் நைவடிகட்்டளத் 

ப்தாைஙகுவ்தற்ா்ச் சூ�த் வந்தனர். அவர்்ளுககு 

வணி்ம் பசயவ்தறகும், ்தங்ளுடைய 

ெண்ைங்டளப் ொது்ாப்ொ் டவத்துகப்ாளளக 

கிட்ைஙகி்டளக ்ட்டிகப்ாளவ்தறகும் மு்ோய 

ஆளுநர் அனுமதியளித்்தார். ஆனால் ந்ரின் 

எந்தப் ெகுதிடயயும் ்தங்ளின் பசாந்தப்ெகுதியா் 

உரிடம ப்ாண்ைாடும் வட்யில் இைங்டளத் ்த� 

அவர் மறுத்துவிட்ைார். இ்தனால்  பொர்த்துகீசியட� 

மாதிரியா்க ப்ாண்டு, வணி்த்்தளம் அடமககும் 

்தங்ளுடைய ஆடச நிட்றபவ்றா்த்தால் ைச்சுக்ா�ர் 

மனமுடைந்தனர்.

1668 இல் ெம்ொய தீவு்டளப் பெறறு, அஙகு  

்தங்ள ்தடேடமயிைத்ட்த ஆஙகிபேயர் 1687இல் 

ஏறெடுத்தினர். அவர்்ளின் அடிப்ெடை பநாக்மானது 

்தங்ளது வணி் நைவடிகட்்ளுககு ெம்ொடய 

மாறறு இைமா் உருவாககுவது்தான். ஆனாலும் 

மு்ோயரின் ொது்ாப்பிலிருந்த சூ�த் வணி்ர்்ளால் 

பெரிதும் விரும்ெப்ெட்ை வர்த்்த் நைடிகட்்ளின் 

டமயமா்த் ப்தாைர்ந்தது.

சூ�த்தில் ஆஙகிநலயரின் ைரத்தகக கூ்டம்
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விஜய�கருககுப் பின் ததன்னிந்தியோ (1600-1650)
ப்தன்னிநதியாவில், குறிப்ொ்த் ்தமிழ்ப் 

ெகுதி்ளில் இக்ாே்ட்ைத்தில் மு்ோயப் பெ��சின் 

டமயப்ெடுத்்தப்ெட்ை உறுதியான அ�சியல் 

நிடேககு பநர் எதி�ான சூழல் நிேவியது. 

அ�சியல் ரீதியா் இப்ெகுதி்ள பிளவுெட்டு ஓர் 

நிச்சயமற்ற ்தன்டமடயக ப்ாண்டிருந்தன. 

விஜயந்� ஆட்சியின்பொது ்தமிழ்ப் ெகுதியில் 

மதுட�, ்தஞ்சாவூர், பசஞ்சி ஆகிய மூன்று நாயக் 

அ�சு்ள நிறுவப்ெட்ைன. இடவ நிறுவப்ெட்ை்தன் 

பநாக்பம டமய அ�சுககுத் ப்தடவப்ெடும் 

நிதி ஆ்தா�ங்டளயும் மனி்த ஆற்றடேயும் 

(இ�ாணுவ வீ�ர்்டள) தி�ட்டிக ப்ாடுப்ெது்தான். 

1565இல் நடைபெற்ற ்தடேகப்ாட்டைப் பொரில் 

அ்மதுந்ர், பீஜப்பூர், ப்ால்ப்ாண்ைா ஆகிய 

சுல்்தானியக கூட்டுப்ெடை்ளால் விஜயந்� அ�சு 

ப்தாற்டிக்ப்ெட்ைட்தத் ப்தாைர்நது முன்னர் 

ஆதிக்ம் பசய்த டமய அ�சு வலிடம குன்றியது. 

விஜயந்�ப் பெ��சின் அதி்ா�த்ட்தப் பெய�ளவிறகு 

அஙகீ்ரித்்த இந்த நாயக் அ�சு்ள நடைமுட்றயில் 

சுயாட்சி பெற்றடவ்ளா்ச் பசயல்ெட்ைன. அளவில் 

பெரி்தான இநநாயக் அ�சு்பளாடு ெல்பவறு 

ெகுதி்ள உளளூர் ஆட்சியர்்ள வசமும் இருந்தன. 

அவர்்ளில் முககியமானவர் இ�ாமநா்தபு�ம் அ�சின் 

பசதுெதி ஆவார். அவரும் ்தன்டனச் சு்தநதி� 

அ�ச�ா் நிடேநிறுத்திக ப்ாளள விரும்பினார். 

இத்்தட்ய நிச்சயமற்ற அ�சியல் சூழோல் 

1590ககும் 1649ககுமிடைபய இப்ெகுதி்ள ெே 

இ�ாணுவ பமா்தல்்டளக ்ண்ைன. ்தங்ள 

பமோதிக்த்ட்த நிறுவுவ்தற்ா் பசஞ்சி, மதுட�, 

்தஞ்சாவூர் அ�சு்ளும் ெே பொர்்டளச் பசய்தன. 

விஜயந்�ப் பெ��சருககு எதி�ா்க கிளர்ச்சி்ளும் 

நடைபெற்றன. நடைபெறறுகப்ாண்டிருந்த 

இம்பமா்தல்்ள ்தவி� 1646இல் பசாழமண்ைேப் 

ெகுதி்டள ஊடுருவிய ப்ால்ப்ாண்ைாவின் 

ெடை்ள ெழபவற்ாட்டிறகும் சாநப்தாமுககும் 

இடைப்ெட்ை ெகுதி்டளக ட்ப்ெறறிக ப்ாண்ைன.

இக்ாே்ட்ைத்தில் கிழககுக ்ைற்ட�ப் 

ெகுதி்ளில் ைச்சுக்ா�ரும் ஆஙகிபேயரும் சிே 

இைங்டளத் ்தங்ளுககுச் பசாந்தமான்தா்ப் 

பெறறு அவறறின் பமல் ்தங்ள உரிடமடய 

நிறுவினர். நறுமணப் பொருட்்டள உறெத்தி 

பசயயும் இநப்தாபனசியத் தீவு்ளுைனான 

வணி்த்திறகுத் ப்தடவப்ெடும் சில்ேட்றப் 

பொருட்்டளக ப்ாளமு்தல் பசயயத் ்தங்ளுககுச் 

பசாழமண்ைேக ்ைற்ட�யில் வணி்த்்தளம் 

ப்தடவ என்ெட்த ைச்சுக்ா�ர் உணர்ந்தனர். 

பசஞ்சி நாயக்ரிைமிருநது ெழபவற்ாடு ெகுதிடயப் 

பெற்ற அவர்்ள அஙப் ஒரு ப்ாட்டைடயக 

்ட்டிகப்ாண்ைனர். ்தமர்ோ பவங்ைாத்திரி 

நாயக்ர் எனெவரிைமிருநது நிேத்ட்தப் பெற்ற  

ஆஙகிபேயர் அஙகு 1639இல் புனி்த ஜார்ஜ் 

ப்ாட்டைடயக ்ட்டினர். இவவா்றா் ஆஙகிபேய 

வணி்த் ்தளங்ள பசன்டனயில் நிறுவப்ெட்டு 

்ாேப்பொககில் வளர்நது, ம்த�ாஸ அ்தன் மா்ாணத் 

்தடேந்�மானது.

புனித ஜோரஜ் நகோடவ்ட
முகலோயப் நப��சு 1650-1700

பெ��சர் ஒள�ங்சீப் ப்தறப் ்தக்ாணப்ெகுதி 

வட� ்தனது பெ��டச விரிவாக்ம் பசயய 

பவண்டும் என்்ற பெருவிருப்புைன் பசயல்ொடு்டளத் 

ப்தாைஙகினார். 1680்ளில் அ்மதுந்ர், பீஜப்பூர், 

ப்ால்ப்ாண்ைா ஆகிய அ�சு்ள ட்ப்ெற்றப்ெட்ைன. 

இ்தனால் பசன்டனககுத் ப்தறப்யுளள 

ெகுதி்ளும் மு்ோயரின் டமய ஆட்சியின்கீழ் 

ப்ாண்டுவ�ப்ெட்ைன. அளவுககு அதி்மா்ப் 

பெரி்தாகிவிட்ை மு்ோயப் பெ��சு விட�வில் ்தனது 

ெேவீனங்டள பவளிக்ாட்ைத் ப்தாைஙகியது. 

சிவாஜியின் ்தடேடமயில் ம�ாத்தியர்்ள 

ஒன்றுெட்டு அதி்ா�த்திலும் இ�ாணுவ ெேத்திலும் 

வளர்நது, 1664இல் சூ�த்ட்தத் ்தாககிய பொது 

இப்ெேவீனம் ப்தளிவா்த் ப்தரிந்தது. எனபவ 

சூ�த்ட்தச் சூட்றயாடுவது ்டைசி பந�த்தில் 

ட்விைப்ெட்ைது. ஆனால் 1670இல் ம�ாத்திய�ால் 

சூ�த்தும் அ்தன் வணி்மும் சூட்றயாைப்ெட்ை 

பொது ஏறெட்ை அழிவு்ளிலிருநது மீளவ்தறகுப் ெே 

ஆண்டு்ள ஆகின. ்தாங்ள பவல்ே முடியா்தவர்்ள 

என மு்ோயர்்ள நிடனத்்த்தறகு இது பெரும் 

சவாோ் அடமந்தப்தாடு மு்ோயப் பெ��சின் 

ெடிப்ெடியான சரிவுககு ஆ�ம்ெமா்வும் அடமந்தது.

சூ�த் ்தாககு்தலுககுப் பின்னர், சிவாஜி ்தனது 

்வனத்ட்தத் ப்தன்னிநதியாடவ பநாககித் 

திருப்பி பசஞ்சி, ்தஞ்சாவூர் நாயக் அ�சு்டளத் 

ப்தாற்டித்்தார். சிே ஆண்டு்ளுககுப் பின்னர் 

பசஞ்சி மு்ோய�ால் ட்ப்ெற்றப்ெட்ைாலும் 

்தஞ்சாவூர் ம�ாத்திய�ால் ஆளப்ெடும் அ�சா் 

நீடித்்தது. ம�ாத்திய அ�சர்்ள, ்தமிழரின் அறிவார்ந்த, 

்ோச்சா�ப் ொ�ம்ெரியங்டள உளவாஙகி ஏறகும் 

ப்ாளட்யால் ்தமிழ்ப் ெகுதியின் ெண்ொட்டுத் 

்தடேந்�ா்த் ்தஞ்சாவூட� மாறறினர்.
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மாறி, சூ�த்திலிருநதும் குஜ�ாத்தின் ஏடனய 

ெகுதி்ளிலிருநதும் வணி்ர்்டள ஈர்க்த் 

ப்தாைஙகியிருந்தது.

16.2  தபோருளோதோ�ம் 
நைளோணவமை

கி�ாமப்பு்ற வாழ் மக்ளில் பெரும்ொபோர் 

்தங்ள வாழ்கட்ககு பவளாண்டமடயச் 

சார்நதிருந்தனர். உணவு்தானியப் ெயிர்்ளுைன் 

கூடு்தோ் ்ரும்பு, எண்பணயவித்துக்ள, 

ெருத்தி, அவுரி உளளிட்ை வணி்ப் ெயிர்்ளும் 

ெயிர் பசயயப்ெட்ைன. இநதியாவிறகுள உெரியான 

ெகுதியிலிருநது ெற்றாககுட்றப் ெகுதி்ளுககு 

உணவு்தானியங்ள, பநய, சர்க்ட� மு்தோன 

உணவுப் ெண்ைங்டளக ப்ாண்டு பசன்்ற்தன் 

மூேம் விறுவிறுப்ொ் வணி்ம் நைந்தது. குறிப்ொ் 

உணவு்தானியங்ள ெைகு்ள மூேம்  ப்ாண்டு 

பசல்ேப்ெட்ைன.  ்தமிழ்ம், உணவு ்தானியங்டள 

ஆநதி� பி�ப்தசத்திலிருநதும் வங்ாளத்திலிருநதும் 

இ்றககுமதி பசய்தது. குஜ�ாத் பமறகுக ்ைற்ட�ப் 

ெகுதி்ளில் மிளகு, இேவங்ம், இஞ்சி 

ஆகியவறறுககுப் ெதிோ் உணவு்தானியங்டள 

மேொர் ெகுதிககு ஏறறுமதி பசய்தது. இேஙட்யிலும் 

ெட்ைாவியாவிலும் (இநப்தாபனசியா) இருந்த ைச்சு 

குடிபயற்றங்ளுககும் உணவு ்தானியங்ள 

அனுப்ெப்ெட்ைன. 

பருத்தி உறபத்தி
இநதியா பொருள உறெத்திக்ான வலுவான 

அடிப்ெடைத்்தளத்ட்தப் பெறறிருந்தது. குறிப்ொ் 

நாட்டின் ெல்பவறு டமயங்ளில் உறெத்தி 

பசயயப்ெட்ை ெருத்தியிடழத் துணி்ளுக்ா் அது 

பு்ழ் பெறறிருந்தது. பநசவுத் ப்தாழில் நாட்டின் 

இ�ண்ைாவது முககியமான பொருளா்தா� 

நைவடிகட்யா் இருந்தது. இ்தறகு ஆ்தா�த் 

துடண நைவடிகட்்ளா் நூல் நூற்றலும் 

சாயத் ப்தாழிலுமிருந்தன. ட்விடனப் 

பொருளுறெத்தி ந்ர்ப்பு்றம் கி�ாமப்பு்றம் ஆகிய 

இ�ண்டிலும் நடைபெற்றது. ஆைம்ெ�த் ப்தாழில்்ள 

(எடுத்துக்ாட்ைா் உபோ் பவடே்ள) ந்�ங்ள 

சார்ந்தனவா் இருந்தன. பநசவுத் ப்தாழில் 

பெரும்ொலும் கி�ாமங்ளில் பமறப்ாளளப்ெட்ைது. 

நமது நாட்டில் ெருத்தி விடளந்தது அ்தறகு 

சா்த்மா் அடமந்தது. ெடி்ா�ம் பொன்்ற 

முகலோயப் நப��சும் ைழித்நதோன்்றல்களும் 1700-1750
மாபெரும் மு்ோய அ�சர்்ளில் ்டைசி 

அ�ச�ான ஔ�ங்சீப் 1707இல் இயறட் 

எயதினார். அவத், வங்ாளம், ஐ்த�ாொத், ்ர்நாை்ம் 

உளளிட்ை ெல்பவறு ெகுதி்ளிலிருநது மு்ோய 

அ�சப்பி�திநிதி்ள ்தங்டளச் சு்தநதி�மான 

ஆட்சியாளர்்ளா் அறிவித்துகப்ாண்ைனர். 

ஆஙகிபேயரும் ைச்சுக்ா�ரும் மு்ோயப் பெ��சின் 

வலிடமகுன்றிய ொது்ாப்ெற்ற நிடேடய நன்கு 

அறிநதிருந்தனர்.

வங்ாள, ்ர்நாை் நவாப்பு்ள 

பெருமளவிோன ெணத்ட்த ஆஙகிபேயரிைமிருநது 

்ைனா்ப் பெற்றனர். அத்ப்தாட்டயத் திருப்பிச் 

பசலுத்தும் ஒரு வழியா்த் ்தங்ளின் ெ�ந்த 

நிேப்ெகுதி்ளில் நிேவரிடய வசூல் பசயது 

ப்ாளளும் உரிடமடய ஆஙகிபேயருககு 

வழஙகினர். வரி வசூலிப்ெவர்்ளா் ஆஙகிபேயர் 

ஆட்சி ப்தாைஙகியட்த இது குறிககி்றது.

�ோகப்படடினம் (1702)

ைச்சுக்ா�ர் இ்தறகுள ெழபவற்ாட்டிலிருநது 

பவளிபயறி ்தங்ளின் ்தடேந்ட� 

நா்ப்ெட்டினத்திறகு மாறறியிருந்தனர். இப்த 

்ாேத்தில் பசன்டன பசழிப்பு மிக் ந்�மா் 

வளர்ச்சியடைநதிருந்தது. ஆஙகிபேயர் ெே 

ஆண்டு்ாேப் பொ�ாட்ைங்ளுககுப் பின்னர் 

இப்ெகுதியின் அஙகீ்ரிக்ப்ெட்ை சகதியாயிருந்தனர். 

சூ�த் ந்ரின் உளளூர் வணி்ர்்ள ்தங்ள 

ொது்ாப்புக ்ருதி, ்தாங்ள ைச்சுக்ா�ரின் அல்ேது 

ஆஙகிபேயரின் “ொது்ாப்பின் கீழ்” இருப்ெ்தா் 

1750இல் அறிவித்துகப்ாண்ைனர். எனபவ 

உறுதியற்ற அ�சியல் சூழோல் சூ�த் அல்ேலுற்றது. 

இ்தனால் ெம்ொய  மாறறு வணி்த்்தளமா் 

்ர்நாை்ம் என்ெது உண்டமயில் ்ன்னைபமாழி பெசும் மக்ள வாழ்கின்்ற ெகுதிடயக குறிப்ெ்தாகும். 

ெதிபனட்ைாம் நூற்றாண்டில் இது பமறகுத்ப்தாைர்ச்சி மடே்ளுககும் கிழககுத் ப்தாைர்ச்சி மடே்ளுககும் 

இடைப்ெட்ை ெகுதியில் அடமநதுளள இன்ட்றய இநதிய மாநிேங்ளான ்தமிழ்நாடு, ்ர்நாை்ா, ப்தறகு 

ஆநதி�ப்பி�ப்தசம் ஆகியவறட்ற உளளைககிய்தாகும். இப்ெகுதி்டள ஆற்ாட்டு நவாப் ் ட்டுப்ெடுத்தினார்.
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மூே்தனத்ட்தக ட்யிருப்ொ்க ப்ாண்ை 

இவர்்பள ்ைல் வணி்த்ட்த முன்னின்று 

இயககியப்தாடு, துட்றமு்ங்ளின் ்ைபோ�ப் 

ெகுதிடயச் பசர்ந்த உறெத்தியாளர்்டளயும் 

்ட்டுப்ெடுத்தினர். இவர்்ள ்தங்ளின்கீழ் 

்த�்ர்்டளயும் துடணத்்த�்ர்்டளயும் 

ெணியமர்த்தி உளநாட்டு ெகுதி்ளிபோ துட்றமு் 

ந்�ங்ளின் உட்ெகுதி்ளிபோ உறெத்தியாகும் 

பொருட்்டளக ப்ாளமு்தல் பசய்தனர். இவர்்டள 

வணி்ர்்ளின் பி�மிடில் இடை அடுகட்ச் 

சார்ந்தவர்்ளா்க ்ரு்தோம்.

ைஙகித்ததோழிலும் ைணிக முதலீட்டோளரின் 
எழுச்சியும்

ெ�நதுவிரிந்த இத்்தட்ய வணி்த்ட்த 

பமம்ெடுத்்த வணி் நிறுவனங்ளும் நன்கு 

வளர்நதிருந்தன. ெல்வட்ப்ெட்ை நாணயங்ள 

புழக்த்திலிருந்த்தால், அவறறின் தூயடம 

நிடேடயப் ெரிபசாதிக்வும் அவறறின் மதிப்டெ 

அன்ட்றய அளவில் மதிப்பிைவும் ‘ச�ாப்’ (Shroffs) 

எனப்ெட்ை ெணம் மாறறுபவாரும் இருந்தனர். 

அவர்்ள உளளூர் வஙகியாள�ா்வும் 

பசயல்ெட்ைனர். ஓரிைம் விட்டு மறப்றாரு இைத்திறகுப் 

ெணத்ட்த ப�ாக்மா் அனுப்புவ்தறகுப் ெதிோ் 

வணி்ர்்ள ெணமாறறு முறி்டள (Bills of 

Exchange) வழஙகினர். உண்டி என்்றடழக்ப்ெட்ை 

இடவ ெல்பவறு இைங்ளில் ‘ச�ாப்’்ளால் குறிப்பிட்ை 

்தளளுெடிபயாடு ெணமா் மாற்றப்ெட்ைன.

நன்கு வளர்ந்த உள்ட்டுமானங்பளாடும் 

அடமப்பு்பளாடும் இருந்த வணி்ம், ெணம் 

ெடைத்்த வணி்ர்்ளுககு பமலும் பெரும் 

பசல்வத்ட்த ஈட்ை உ்தவியது. இவவட்யான 

வணி் இளவ�சர்்டள அல்ேது மு்தோளி்டள 

நாம் இநதியா முழுவதும் ்ாணோம். சூ�த்திலிருந்த 

ெனியாக்ள, ொ�சீ் வணி்ர்்ள, அ்ம்தாொத்தின் 

ந்ர்பசத்து்ள, வங்ாளத்து பஜ்த் பசத்து்ள 

மறறும் பசாழமண்ைேப்ெகுதிடயச் பசர்ந்த ந்�த்்தார் 

ஆகிபயாட� எடுத்துக்ாட்ைா்க கூ்றோம். சம்ாே 

ஐப�ாப்பியப் ொர்டவயாளர்்ள, வணி்த்தில் வரும் 

இோெம் அடனத்ட்தயும் பெருவணி்ர்்ளான 

இவர்்பள ட்வசப்ெடுத்திக ப்ாண்ை்தால், 

அடிப்ெடையில் உறெத்தி பசயெவர்்ளான 

விவசாயி்ள, பநசவாளர்்ள பொன்ப்றாரின் 

வருமானமும் வாழ்கட்யும் இ�ங்த்்தக் 

நிடேயில் இருந்தது எனக குறிப்பிடுகின்்றனர். 

ஆஙகிபேயர் நடுநிடேடம ்தவறி சார்புத் 

்தன்டமயுைன் இவவாறு கூறியுளளனர் என்று 

நிடனத்்தாலும், பி்றருடைய ்ருத்துக்டள 

எடுத்துகப்ாளளாமல் முழுடமயான 

அளவுப்ால்்டளக ப்ாண்டு ்ணித்்தாலும் 

பவதியியல் பொருட்்டளப் ெயன்ெடுத்தி நி�ந்த� 

வண்ணங்டளத் ்தயாரித்துத் துணி்ளுககுச் 

சாயபமறறுவதில் இநதியக ட்விடனச் சமூ்ங்ள 

சி்றப்ொன அறிவிடனயும் நிபுணத்துவத்ட்தயும் 

பெறறிருந்தன. பசாழமண்ைேப்ெகுதி வண்ணம் 

பூசப்ெட்ை ‘்ேம்்ாரி’ எனப்ெடும் துணி வட்ககுப் 

பெயர் பெற்ற்தாகும். இவவட்த் துணியில் 

அேங்ா�க ப்ாடு்பளா அல்ேது வடிவங்பளா 

மு்தலில் வட�யப்ெட்டு பின்னர் சாயம் ஏற்றப்ெடும். 

இது ெதினா்றாம் நூற்றாண்டில் ப்தன்கிழககு 

ஆசிய நாடு்ளில், குறிப்ொ் இநப்தாபனசியத் 

தீவு்ளில் வாழும் மக்ள விரும்பி வாஙகும் 

நு்ர்வுப் பொருளானது. இநதியாவின் அடனத்துப் 

ெகுதி்ளிலிருநதும் ஏடனய உே்நாடு்ளுககு 

ஏறறுமதி பசயயப்ெட்ை பொருள்ளுள மி் 

முககியமானடவ துணி்பளயாகும். ெதிபனட்ைாம் 

நூற்றாண்டு வட� இநநிடே ப்தாைர்ந்தது.

சந்வதப்படுத்துதல்
பவளிச் சநட்தக்ான உறெத்தியும் ெ�நது 

விரிநதிருந்தது. இ்தனால் பசாந்தத் ப்தடவ 

என்்ற எல்டேடயத் ்தாண்டி பொருளுறெத்தி 

வணி்மயமாயிருந்தது. இ்தறகுச் சநட்தப்ெடுத்தும் 

மு்டம அடமப்பு்ள ப்தடவப்ெட்ைன. இடவ 

உறெத்தியாளரிைமிருநது பவறுெட்ை வணி் 

வர்க்த்தினர் அைஙகிய அடமப்பு்ளாகும். இவவாறு 

வணி்ர்்ள கி�ாமப்பு்றப் ெகுதி்ளில் ெ�வோ் 

இருந்த உறெத்தியாளர்்டள உளநாட்டிறகுள 

இருந்த ந்�த் சநட்த்பளாடும் நாட்டுககு 

பவளிபயயிருந்த பவளிச் சநட்த்பளாடும் 

இடணத்்தனர். நாட்டிலிருந்த விரிவான 

ஒருஙகிடணந்த வணி் நைவடிகட்்ள 

ெே சுறறு்ளில் பசயல்ெட்ைன. பொருள்ள 

கி�ாமப்பு்றச் சநட்த்ளிலிருநது மண்ைே 

அளவிோன சநட்த்ளுககும், அடுத்து பெரிய ந்� 

வணி் டமயங்ளுககும் பசன்று இறுதியா்த் 

துட்றமு்ங்டளச் பசன்்றடைந்தன. அடவபய 

நாட்டிறகு பவளிபயயுளள சநட்த்ளுக்ான 

வாயில்்ளாகும்.

ைணிகக குழுககள்
ெல்பவறு நிடே்ளில் பசயல்ெட்ை 

ெல்வட்ப்ெட்ை சநட்த்டளப் பொேபவ 

வணி்ர்்ளும் ஒப� வட்ப்ெட்ை குழுடவச் 

சார்ந்தவர்்ள அல்ே. சிறிய இைங்ளிலிருந்த 

சநட்த்ளுககுச் பசடவ பசயய வியாொரி்ளும் 

சில்ேட� வர்த்்த்ர்்ளும் இருந்தனர். வணி் 

நைவடிகட்்டள ஒரு பி�மிைா் நாம் ்றெடன 

பசயது ப்ாண்ைால் இவவணி்ர்்ள பி�மிடின் 

அடித்்தளப் ெகுதியிலிருந்தனர். பி�மிடின் உச்சத்தில் 

பெரும் வர்த்்த்ர்்ள இருந்தனர். பெருமளவிோன 
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தீெ்றெ்த்திலிருநது வரும் ்ப்ெல்்ளுககு 

இடைநிடேத் துட்றமு்ங்ளா்ச் பசடவ பசய்தன.

16.3  ஐந�ோப்பியர ைருவக
நன்கு நிறுவப்ெட்ை முட்றப்ெடுத்்தப்ெட்ை 

இவவணி்த்திறகு பவளிபய இருநது வந்த மு்தல் 

அதிர்ச்சி என்ெது  பொர்த்துகீசியரிலிருநது ப்தாைஙகிய 

ஐப�ாப்பியரின் வருட்பய ஆகும். ஐப�ாப்ொவிறகுத் 

ப்தடவயான நறுமணப் பொருட்்டள பந�டியா்ப் 

பெறுவது என்ெப்த ஐப�ாப்பியரின் மு்தன்டம 

பநாக்மா் இருந்தது. ெண்டைய நாட்்ளில் 

நறுமணப் பொருட்்ள ்ைல் வழியா்ப் ொ�சீ் 

வடளகுைாவிலுளள துட்றமு்ங்ளுககுக 

ப்ாண்டு பசல்ேப்ெட்டு அஙகிருநது நிேவழிப் 

ொட்த மூேம் மத்திய ்தட�க்ைல் ெகுதிடயச் 

பசன்்றடையும். இருவருககிடையில் எளிடமயான 

பந�டியான வணி்த்திறகு ஆசியச் சநட்த்ளில் 

வாயப்பில்டே என்ெட்த ஐப�ாப்பியர் 

விட�விபேபய புரிநதுப்ாண்ைனர். ஏபனனில் 

உளளூர்ப் பொருளா்தா�ங்ளில் ஐப�ாப்பியப் 

பொருட்்ளுக்ான (்தங்ம், பவளளி ்தவி�) ப்தடவ 

இல்டே. ஆனால் மறப்றாருபு்றம் ப்தன்கிழககு 

ஆசிய நாடு்ளின் சநட்த்ளில் இநதியத் 

துணி்ளுககு இருந்த உே்ளாவிய ப்தடவயால் 

இநதியத் துணி்ள பசோவணி ஊை்மாயிறறு. 

இநப்தாபனசியத் தீவு்ளில் பசாழமண்ைேக 

்ைற்ட�ப் ெகுதிடயச் பசர்ந்த வண்ணம்பூசப்ெட்ை 

துணி்ளுக்ான ப்தடவ ைச்சுக்ா�ட�யும் 

ஆஙகிபேயட�யும் கிழககுக ்ைற்ட�யில் 

்தங்ள நிறுவனங்டள அடமத்துக ப்ாளளச் 

பசய்தது. அஙகிருநதுப்ாண்டு துணி்டளக 

ப்ாளமு்தல் பசயது அவறட்ற இோெ்�மான 

நறுமணப் பொருட்்ளுக்ா்ப் ெண்ைமாறறு பசயது 

ப்ாண்ைனர்.

16.4   இந்திய ைணிகரகளு்டன் 
கூட்டவமைப்பு

இநதியாவில் மி்ப்பெரும் வணி்ர்்ளின் 

உ்தவியும் உ்றவும் இருந்தால்்தான் 

்தாங்ள பவறறிபெ்ற இயலும் என்ெட்தத் 

ப்தாைக்த்திலிருநப்த ஐப�ாப்பியர் உணர்ந்தனர். 

இநதிய வணி்ர்்ள ஐப�ாப்பியர்்ளிைம் ்தங்ள 

வணி்த்ட்த விரிவுெடுத்்தக கிடைத்்த புதிய 

வணி் வாயப்பிடனக ்ண்டு அவர்்பளாடு 

இடணநது பசயல்ெட்ைனர். சூ�த் ந்ரில் 

பி�ச்சடன்ள ஏறெட்ை்தால் ்தங்ளுககு ஆ்த�வு 

்தரும் மு்ோய அ�சாங்த்தின் ொது்ாப்பொடு 

வணி்ர்்ள பசயல்ெட்டு வந்தனர். ெழபவற்ாடு, 

பின்னர் ஆஙகிபேயரின் கீழிருந்த பசன்டன, 

அடிப்ெடைத் ப்தாழிோளர்்ளின் ஊதியமும் 

வாழ்கட்த் ்த�மும் கீழ்நிடேயிலிருந்தது என்ெப்த 

உண்டம. இ்தன் ்ா�ணமா்ப் ெஞ்சங்ள 

பொன்்ற இயறட்ச் சீற்றங்ளின்பொது 

இவர்்ள ொது்ாப்ெற்றவர்்ளா்பவ இருந்தனர். 

எடுத்துக்ாட்ைா் பசன்டன மா்ாணப் ெகுதி்ளில் 

1678 மு்தல் 1750ஆம் ஆண்டு்ளுககிடைபய ெத்துப் 

ெஞ்சங்ள ஏறெட்ைன. சிே சமயங்ளில் அடவ 

ெ�நது விரிந்தனவா்வும் ெே ஆண்டு்ளுககு 

நீடித்துமிருந்தன. இடவ கி�ாமப்பு்ற ஏடழ மக்ள 

்தங்டள அடிடம்ளா் விறறுக ப்ாளளும் 

அளவிறகு அவர்்டளத் ்தளளியது. பசாழமண்ைேப் 

ெகுதியிலிருநது ெைாவியாவிறகு அனுப்ெப்ெட்ை 

ச�ககு்பளாடு வழக்மா் அனுப்ெப்ெட்ை 

ஆண், பெண் அடிடம்ளின் பெயர்்ள ைச்சு 

ஆவணங்ளில் குறிப்பிைப்ெட்டுளளன.

க்டல் க்டந்த ைணிகம்
கிழககு மறறும் பமறகுக ்ைற்ட�்ளின் 

்ைல் ்ைந்த வணி்மானது இநதியப் பெருங்ைல் 

வணி்த்தில் இடணக்ப்ெட்டு உறுதியான 

நன்கு வடிவடமக்ப்ெட்ை வணி் முட்றயா்ப் 

ெதினா்றாம் நூற்றாண்டில் மாறியது. இநதியப் 

பெருங்ைலில் ச�ககு்டளச் சுமநது பசல்வது 

என்ெது ெல்பவறு கூறு்ளா்ப் பிரிக்ப்ெட்டு 

வட�யட்ற பசயயப்ெட்ை நிடே்ளில் 

பமறப்ாளளப்ெட்ைது. சீனாவிலிருநதும் ஏடனய  

தூ�ககிழககு நாடு்ளிலிருநதும் வந்த ்ப்ெல்்ள 

மோக்ாடவ வந்தடைநது ச�ககு்ள அஙகு 

இ்றக்ப்ெட்டு பமறப்யிருநது வந்த பொருட்்ள 

அக்ப்ெல்்ளில் ஏற்றப்ெட்ைன. ஏற்னபவ 

இ்றக்ப்ெட்ை ச�ககு்ள பவறு ்ப்ெல்்ளில் 

ஏற்றப்ெட்டு அடவ பமறகுக ்ைற்ட�யிலுளள 

்ளளிகப்ாட்டை அல்ேது குஜ�ாத்திலுளள 

சூ�த் துட்றமு்த்ட்த வந்தடையும். இப்ெடியான 

துட்றமு்ங்ள இடைநிடேத் துட்றமு்ங்ள  

(Entrepots) என்்றடழக்ப்ெட்ைன. ஐப�ாப்ொ, 

பமற்ாசியாவிலிருநது வந்த பொருட்்ள, 

இத்துட்றமு்ங்ளில் கிழகப்யிருநது வந்த 

ெண்ைங்ள மறறும் உளளூர் ்தயாரிப்பு்ளான 

நறுமணப் பொருட்்ள, சாயம், துணி, உணவு 

்தானியப் பொருட்்ளுக்ா் மாற்றப்ெடும். 

ெதினா்றாம் நூற்றாண்டில் ்ளளிகப்ாட்டை 

மதிப்பிழந்தது. மா்றா், ெ�நதுவிரிந்த ெல்வட்ப்ெட்ை 

பொருட்்டள உறெத்தி பசயயும் ்ைபோ�ப் 

ெகுதி்டளக ப்ாண்ை குஜ�ாத் துட்றமு்ங்ள 

முககியத்துவம் பெற்றன. பசாழமண்ைேக 

்ைற்ட�யின் துட்றமு்ங்ளான மசூலிப்ெட்டினம், 

ெழபவற்ாடு ஆகியடவயும், அவறறிறகு ப்தறப் 

உளள ஏடனய துட்றமு்ங்ளும் ெர்மா, மோய 
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II
16.5   ஐந�ோப்பியர ைருவகயும் அதறகுப் 

பின்பும்
இந்தியோவில் நபோரத்துகீசியர

்தனது மு்தல் 

ெ ய ண த் தி ல் 

வ ா ஸ ப ் ா ை ் ா ம ா 

மூன்று ்ப்ெல்்ளில் 170 

நெர்்பளாடு வந்தார். 

்ளளிகப்ாட்டை அ�சர் 

ச ா மு த் ரி யி னு ட ை ய 

(சாமரின்) நட்புணர்வு 

வாஸப்ாை்ாமாவிறகு 

ம கி ழ் ச் சி ய ளி த் ்த து . 

1498 ஆ்ஸட் 29ஆம் 

நாள ்தன்னுைன் வந்தவர்்ளில் உயிப�ாடிருந்த 

ஐம்ெத்ட்தநது மாலுமி்ளுைனும் மூன்றில் 

இ�ண்டு ்ப்ெல்்ளில் இநதியச் ச�ககு்ளுைனும் 

ஊர்திரும்பும் ெயணத்ட்த பமறப்ாண்ைார். 

வாஸப்ாை்ாமாவின் பவறறி  பொர்த்து்டே 1200 

மாலுமி்டள 13 ்ப்ெல்்ளுைன் பெட்ப�ா ஆல்வரிஸ 

ப்ப்�ல் என்ெவரின் ்தடேடமயில் மீண்டும் 

அனுப்பி டவக்ச் பசய்தது. 1502 அகபைாெர் 29 

ஆம் நாள 20 ்ப்ெல்்ளுைன் வாஸப்ாை்ாமா 

மீண்டும் ்ளளிகப்ாட்டை வந்தார். அஙகிருநது 

அதி் வசதி்டளக ப்ாண்ை ப்ாச்சிககுச் பசன்்றார். 

ஐப�ாப்பிய வணி்ம் பெரு் பவண்டுபமனில் 

வணி்த்தின் மீது அ�ாபியர்்ள ப்ாண்டிருந்த 

முறறுரிடம உடைக்ப்ெை பவண்டுபமன்ெட்த 

அவர் உணர்ந்தார். ப்ாச்சி மறறும் 

்ளளிகப்ாட்டையின் இநது மன்னர்்ளிடைபய 

நிேவிய ெட்டமடய அவர் ்தனது நேனுககுப் 

ெயன்ெடுத்திக ப்ாண்ைார். இநதியப் பெருங்ைல், 

பசங்ைல் வணி்த்தில் அ�ாபியர் ப்ாண்டிருந்த 

முறறுரிடமடய ஒழித்்தார். 

பொர்த்து்ல்லுககுத் திரும்பும் 

முன்னர் ப்ாச்சியில் ஒரு ச�ககுக 

கிைஙட்யும் ்ண்ணூரில் 

ஒரு சிட்றச்சாடேடயயும் 

நிறுவினார்.

நபோரத்துகீசிய ைணிகம் ஒருஙகிவைககப்ப்டல்
ஆண்டுப்தாறும் ெயணம் பமறப்ாளவட்த 

நிறுத்திய  பொர்த்துகீசியர், இநதியாவில் ஒரு 

ஆளுநட� அமர்த்்த முடிவு பசய்தனர். மு்தல் 

ஆளுந�ான பி�ான்ஸிஸப்ா-டி-அல்பமயைா 

“நீேநீர்க ப்ாளட்”டயக ்டைபிடித்்தார். 

இகப்ாளட்யின் மூேம் அவர் குடியிருப்பு்ளின் 

எண்ணிகட் அதி்ரிக்ாமல் ்ப்ெல்்ளின் 

பிப�ஞ்சுக்ா�ரின் கீழிருந்த புதுச்பசரி ஆகிய 

்ாேனியாதிக் நிேப்ெகுதி்டளத் ்தங்ளுககுப் 

ொது்ாப்ொன இைங்ளா் இநதிய வணி்ர் 

்ருதினர். ்தமிழ்ப் ெகுதியில் ப்தாைரும் அ�சியல் 

குழப்ெங்ளிலிருநது விேகி இவவிைங்ளிலிருநது 

்தங்ள வணி்த்ட்தப் ொது்ாப்ொ் பசயய இயலும் 

என நிடனத்்தனர்.

ஐப�ாப்பியருைன் இநதிய வணி்ர் 

பமறப்ாண்ை வணி் நைவடிகட்்ள 1700ஆம் 

ஆண்டு வட� ொ்த்மற்ற முட்றயிலிருந்தன. 

சூ�த்தில் ம�ாத்தியப் ெடைபயடுப்புக குறித்்த 

அச்சத்தினாலும் ்தகுந்த ொது்ாப்பு வழங் இயோ்த 

மு்ோய அ�சின் இயோடமயினாலும் சூழ்நிடே 

மாறியது. பசன்டனயில் ்தங்டள வலுவா் 

நிடேநிறுத்திக ப்ாண்ை ஆஙகிபேய�ால் 

ஐப�ாப்ொவிற்ானத் துணி ஏறறுமதிடய 

அதி்ரிக், இநதிய வணி்ர்்டள ஏற்வியோ்த 

வணி் நிெந்தடன்டள ஏற் டவக் முடிந்தது. 

ெடிப்ெடியா் ஆஙகிபேய வணி்ருககும் உளளூர் 

வணி்ருககும் இடையிோன அதி்ா� உ்றவு மா்றத் 

ப்தாைஙகியது. முநட்தய நூற்றாண்டில் வணி்க 

்ாட்சியில் ்்தாநாய்ர்்ளா் இருந்த வர்த்்த் 

இளவ�சர்்ள முறறிலும் ்ாணாமல் பொனட்த 

நம்மால் ொர்க் முடிகி்றது.

ஐப�ாப்ொவில் இநதியத் துணி்ளுக்ான 

ப்தடவ அதி்ரித்்த்தால், அது இநதியப் 

பொருளா்தா�த்தின் மீதும் ்தாக்த்ட்த ஏறெடுத்தியது. 

ப்தாைக்த்தில் இத்ப்தடவ அதி்ரிப்பு உளளூர் 

பொருளா்தா�த்திறகுப் ெயனளிப்ெ்தா் அடமந்தது. 

உறெத்திக ்ா�ணி்ளும் (ப்தாழிோளர், 

்ச்சாப் பொருள, மூே்தனம்) பநர்மட்றயா் 

விடனயாறறின. இருந்தபொதிலும் ஐப�ாப்ொவின் 

ப்தடவ ப்தாைர்நது அதி்ரித்்தபொது அதி் 

உறெத்திக்ா்க ப்ாடுக்ப்ெட்ை பநருக்டி மி் 

விட�வா் உறெத்தி ஆ்தா�ங்டளப் ொதித்்தது. 

ப்தறப் அடிக்டி ஏறெட்ை ெஞ்சங்ளும், ்ச்சாப் 

பொருட்்ளுககும் உணவு ்தானியங்ளுககும் 

ஏறெட்ை ெற்றாககுட்றடயயும் பநசவாளர்்ள 

கூடு்தோ் ஏற் பவண்டிய சுடம்ளாயின. 

இப்ெடி அதி்மான வணி் வாயப்பு்ள குறுகிய 

்ாேத்திறகுப் ெயனளித்்த்தாலும் நீண்ை்ாே 

விடளபவன்ெது அவவாப்ற இருக் பவண்டுபமன்்ற 

அவசியமில்டே.

இந்த நூறட்றம்ெது வருை ்ாேத்தில் 

இநதியாவிலிருந்த ஆஙகிபேயர் ெடிப்ெடியான 

மாற்றத்திறகு உளளாயினர். வணி்�ாயிருந்த 

ஆஙகிபேயர் வணி்ப் பெ��டச நிறுவியவர்்ளா் 

உருமாறி இறுதியில் நாட்டின் பெரும்ெகுதி 

ஆட்சியாள�ா் மாறினர்.

சோமுத்ரி �ோஜோ (சோமைரின்)
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ஐந�ோப்பிய ைணிகரகளு்டனோன அகபர சந்திப்பு 

ஸபெயின் நாட்டு அ�சர் இ�ண்ைாம் பிலிப் 

1580இல்  பொர்த்துக்ல் நாட்டைக ட்ப்ெறறி 

இடணத்துக ப்ாண்ைார்.  பொர்த்துகீசியட� 

மு்தலில் இேஙட்யில் ப்தாற்டித்்த ைச்சுக்ா�ர் 

பின்னர் மேொர் ்ைற்ட�யிலிருந்த 

அவர்்ளின் ப்ாட்டைடயயும் ட்ப்ெறறினர். 

இ்தனால்  பொர்த்துகீசியர் இநதியாவில் ்தங்ள 

குடிபயற்றங்டளப் ொது்ாப்ெட்தக ்ாட்டிலும் 

பிப�சிலின் மீது ஆர்வம் ்ாட்ைத் ப்தாைஙகினர்.

நபோரத்துகீசிய ைருவகயின் தோககம்
�	இநதிய அ�சியல் வ�ோறறில் மு்தன்முட்றயா் 

ஐப�ாப்பியர் இநதிய அ�சர்்டள பவன்று 

அவர்்ளின் ெகுதி்டளக ட்ப்ெறறினர்.

�	இநதிய அ�சர்்ள எப்பொதும் பிரிநதிருந்தனர். 

அட்த ஐப�ாப்பியர் சா்த்மாககிக ப்ாண்ைனர்.

�	பொரிடுவதில் ஐப�ாப்பியர்  புதிய முட்ற்டளக 

ட்கப்ாண்ைனர். பவடிமருநதும், வலிடம 

வாயந்த பீ�ஙகிப்ெடையும் முககியப் ெஙகு 

வகித்்தன.

�	பொர்த்துகீசிய�ால் அ�ாபியரின் வணி் 

முறறுரிடமடயக ்ட்டுப்ெடுத்்த 

முடிந்தது. ஆனால் உண்டமயில் அது 

அவர்்ளுககு உ்தவவில்டே: மா்றா் 

அது ஆஙகிபேயருககுப் ெயனளித்்தது. 

ஆஙகிபேயர் ்ைறப்ாளடளயட� அழித்து 

்ைறெயணத்ட்தப் ொது்ாப்ொன்தா் ஆககினர்.

�	்தாங்ள ட்ப்ெறறிய ெகுதி்ளில் 

ஐப�ாப்பியருககும் இநதியருககும் 

இடையிோன திருமணங்டளப்  

பொர்த்துகீசியர் ஊககுவித்்த்தன் விடளவா் 

ஒரு புதிய யூப�சிய இனககுழு உருவானது. 

இவர்்ள பின்னாளில் ஆப்பிரிக்ாவிலும் 

ஆசியாவிலுமிருந்த  பொர்த்துகீசியரின் 

்ாேனி்ளுககு அடழத்துச் பசல்ேப்ெட்ைனர்.

�	பசன்டன சாநப்தாம்  பொர்த்துகீசியரின் 

வருட்க்ான முககியச் சான்்றா் 

உளளது. பொர்த்துகீசியர் ்ருப்ெர் ந்�ம்  

எண்ணிகட்டய அதி்ரித்து ்ப்ெறெடைடய 

வலுப்ெடுத்தினார் .  சாமுத்ரியினுடைய 

்ப்ெறெடைடயயும் எகிப்திய சுல்்தானின் 

்ப்ெறெடைடயயும் மூழ்்டித்்தார். ப்ாச்சி அ�சருைன் 

நட்பு பூண்டு அவர் ப்ாச்சி, ்ண்ணூர், மேொர் 

்ைற்ட�யின் ஏடனய இைங்ளிலும் 

ப்ாட்டை்டளக ்ட்டினார்.

அ ல் ப ம ய ை ா வி ற கு ப் 

பின்னர் அல்பு்ர்க (1509-

1515) ெ்தவிபயற்றார். 

இநதியாவில்  பொர்த்துகீசியப் 

பெ��டச உண்டமயில் 

நிறுவியவர் இவப�. 

பீஜப்பூரின் அ�சர் யூசுப் அடில் 

்ாடனத் ப்தாற்டித்்த இவர் 

1510இல் ப்ாவாடவக 

ட்ப்ெறறினார். ப்ாவாடவ 

முககிய வணி் டமயமா் 

வளர்த்ப்தடுத்்தார். அடனத்து 

ம்தம் சார்ந்த மக்டளயும் ப்ாவாவில் குடிபய்ற 

ஊக்ப்ெடுத்தினார். ஐப�ாப்பியர் இநதியப் 

பெண்்டளத் திருமணம் பசயது ப்ாண்டு,  

பொர்த்துகீசியர் ்ட்டுப்ொட்டிலிருந்த ெகுதி்ளில் 

குடிபயறுவட்த ஆ்தரித்்தார். இநதியாவிறகும்-

சீனாவிறகும், பமக்ாவிறகும்-ப்யப�ாவிறகும் 

இடைப்ெட்ை வணி்த் ்தைங்ளின் மீது பமோதிக்ம் 

பசலுத்திவந்த முஸலீம் வணி்ர்்டளத் 

ப்தாற்டித்்த அவர் மோக்ாடவ (மபேசியாவில் 

உளளது) ட்ப்ெறறிய்தால் பெ��சு விரிவடைந்தது. 

அ�ாபியட�த் ்தாககி ஏைன் ந்ட�க ட்ப்ெறறுவதில் 

பவறறிபெற்றார். 1515இல் ‘ஆர்மசு’ துட்றமு்ம் 

அவர் ்ட்டுப்ொட்டின் கீழ்வந்தது.

உைன்்ட்டை (சதி) ஏறும் ெழக்த்ட்த 

நிறுத்்த அல்பு்ர்க முயன்்றார்.

இநதியாவில் பொர்த்துகீசியப் பெ��டச 

வலிடமப்ெடுத்துவதில் பமலும் இ�ண்டு ஆளுநர்்ள 

முககியப் ெங்ாறறினர். அவர்்ள நிபனா ைா குன்்ா, 

ஆன்ைானிபயா டி பநா�ன்்ா ஆகிபயா�ாவர். 

ைா குன்்ா 1534இல் ெசீடனயும் 1537இல் 

டையூடவயும் ட்ப்ெறறினார். 1559இல் ைாமன் 

துட்றமு்ம் இமாத்-உல்-முல்க என்ெவரிைமிருநது 

ெறிக்ப்ெட்ைது. இப்த சமயத்தில் ெதினா்றாம் 

நூற்றாண்டின் இடைப்ெகுதியில் ப்ாழும்புவில் ஒரு 

ப்ாட்டை ்ட்டியட்தத் ப்தாைர்நது இேஙட்யின் 

மீ்தான  பொர்த்துகீசியரின் ்ட்டுப்ொடு அதி்மானது. 

டி பநா�ன்்ாவின் ்ாேத்தில்்தான் (1571) மு்ோய 

அ�சர் அகெர் குஜ�ாத்திலுளள ்ாம்பெவுககு 

வந்தார். பொர்த்துகீசியருககும் மு்ோயருககும் 

இடையிோன ப்தாைர்பு உருவானது.

அல்புகரக

XI History_Lesson 16.indd   272 3/9/2020   7:37:28 PM



2 7 3ஐர�ோப்பியரின் வருகை

்ார்ைஸ (cartaz) என்்ற பெயரில்  பொர்த்துகீசியர் 

வழஙகும் ொது்ாப்டெ மற்றவர்்ள ஏறறுகப்ாளள 

பவண்டும். இல்டேபயனில் வன்முட்ற மூேம் 

வணி்த்திறகு இடையூறு பசயயப்பொவ்தா் 

ெயமுறுத்துவர். ்ார்ைஸ முட்றயில்  பொர்த்துகீசியர் 

வணி்ர்்ளிைமிருநது ெணம் ெறித்்தனர். ்ைற 

ப்ாளடளயர்்ளுககு எதி�ா் ்தாங்ள ொது்ாப்பு 

வழஙகுவ்தா் கூறிகப்ாண்ைனர். ஆனால் 

அட்தப் பொன்்ற இடையூறு்ளில் ெேவறட்ற 

பசய்தவர்்ளும்  பொர்த்துகீசிய ் ைறப்ாளடளயப�.

்டச்சுககோ�ர
பஜன் ஹீயுன் வான் லின்பசாபைன் என்னும் 

பந்தர்ோநட்தச் பசர்ந்த லிஸெனில் வாழ்நது 

வந்த வணி்ர் ைச்சுக்ா�ரின் மு்தல் ெயணத்ட்த 

ப்தன்கிழககு ஆசியாடவ பநாககி 1595 ஆம் ஆண்டு 

பமறப்ாண்ைார். கீழ்த் திடச நாடு்பளாடு வணி்ம் 

பசயவ்தற்ா்ப் ெே நிறுவனங்ள வணி்ர்்ளாலும் 

்தனிநெர்்ளாலும் நிறுவப்ெட்டிருந்தன. 

அ�சு ்தடேயிட்டு அடவயடனத்ட்தயும் 

ஒருஙகிடணத்து 1602இல் ைச்சு கிழககிநதியக 

்ம்பெனிடய உருவாககியது. புதி்தா் 

உருவான இக்ம்பெனி இநப்தாபனசியாவில் 

்தனது ஆதிக்த்ட்த நிறுவியது. ைச்சுக்ா�ர் 

மோக்ாடவ  பொர்த்துகீசிரியரிைமிருநது 1641இல் 

ட்ப்ெறறினர்.  பமலும் 1658இல் இேஙட்டயத் 

(Black Town) என்று மயிோப்பூட� அடழத்்தனர் 

(ஆஙகிபேயர் ்ருப்ெர் ந்�ம் என்று ஜார்ஜ் 

ைவுடன அடழத்்தனர்).

�	பொர்த்துகீசியரின் குடிபயற்றங்ளுககுப் 

பி்றகு இபயசு சடெடயச் சார்ந்த 

சமயப்ெ�ப்ொளர்்ள இநதியா வந்தனர். 

அவர்்ளில் குறிப்பிைத்்தகுந்தவர்்ள,  

1. இ�ாெர்பைா டி பநாபிலி ்தமிழிலும் 

சமஸகிரு்தத்திலும் விரிவா் எழுதினார் 

இவர் ்தமிழ் உட�நடையின் ்தநட்தபயனக 

்ரு்தப்ெடுகி்றார். 2. பஹன்ரிகஸ,  பொர்த்து்ல் 

நாட்டு யூ்த�ான இவர் ்தமிழ் அச்சுப் ெதிப்பின் 

்தநட்த என்று அடழக்ப்ெடுகி்றார்.

இ�ோபரந்டோ-டி-த�ோபிலி சோந்நதோம் நதைோலயம்

மீன்பிடிககும் உரிடம, ெைப்ாட்டும் 

உரிடம, முத்துககுளித்்தல் ஆகியடவ ப்தாைர்ொ்  

பொர்த்துகீசியருககும் கீடழக ்ைற்ட�டயச் 

சார்ந்த முஸலீம் குழுக்ளுககும் இடைபய 

1530்ளில் பமா்தல்்ள நைந்தன. இட்தப் 

பொறுத்்தமட்டில், ெ�்தவ மக்ளின் ஒரு குழுவானது, 

ஆயு்தம்பூண்ை முஸலீம் வணி்ர்்ளின் 

்தாககு்தல்்ளால் ்தாங்ள ெட்ை துய�ங்டள 

ப்ாச்சியிலிருந்த  பொர்த்துகீசிய அதி்ாரி்ளிைம் 

முட்றயிட்டு உ்தவி ப்ட்ைனர். இவவாயப்டெப் 

ெயன்ெடுத்திக ப்ாண்ை  பொர்த்துகீசியர் ்தங்ளது 

ப�ாமன் ்த்ப்தாலிக் குருமார்்டளக கீடழக 

்ைற்ட�ககு அனுப்ெ, ஆயி�க்ணக்ான 

ெ�்தவகுே மக்ள ்த்ப்தாலிக்க கிறித்்தவ  

ம்தத்திறகு ம்தமாறினர். இ்தடனத் ப்தாைர்நது 

இபயசு சடெடய உருவாககியவர்்ளில் 

ஒருவ�ான புனி்த பி�ான்ஸிஸ பசவியர் 1542இல் 

ப்ாவா வந்தார். பின்னர் ம்தம் மாறியவர்்ளுககு 

திருமுழுககு சைஙகு நைத்துவ்தற்ா்த் தூத்துககுடி, 

புன்டனக்ாயல் வட� ெயணம் பசய்தார். 

பசாழமண்ைேக ்ைற்ட�க கி�ாமங்ளில் உயர் 

ப்ாபு�ங்பளாடு உருவான ப்தவாேயங்டள 

இன்றும் ்ாணோம்.

1623இல் ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக 

்ம்பெனியின் ஊழியர்்ள,  பொர்த்துகீசியர், 

ஜப்ொனியர் அைஙகிய இருெது பெர்்டள 

ைச்சு கிழககிநதியக ்ம்பெனியின் மு்வர்்ள 

இநப்தாபனசியாவிலுளள அம்ொயனா என்னும் 

தீவில் சித்தி�வட்த பசயது ப்ான்்றனர். இது 

அம்ொயனா ெடுப்ாடே என்்றடழக்ப்ெடுகி்றது.

அம்போயனோப் படுதகோவல

XI History_Lesson 16.indd   273 3/9/2020   7:37:29 PM



2 7 4 ஐர�ோப்பியரின் வருகை

அடிடம்டளப் பிடிப்ெ்தற்ா் ைச்சுக்ா�ர் 

பசன்டனயில் ்த�்ர்்டள நியமித்்தனர். இவர்்ள 

அடனவரும் பசன்டனயில் ்ப்ெல்்ளில் 

ஏற்றப்ெட்ைனர். ெஞ்சமும், வ்றட்சியும் பொர்்ளும் 

அடிடம வணி்ம் பசழிக் உ்தவின.

பேயைன் ெல்்டேக்ழ் முடனவர் ெட்ை 

ஆயவாள�ான வில் ஓ டிஜிக (Wil O Dijk) என்ொர் 

ஒரு ஆயவுக்ட்டுட�யில், இஙகிருநதும் 

வங்ாள விரிகுைாப் ெகுதி்ளிலிருநதும் ைச்சுக 

்ப்ெல்்ளில் ஏறறி அனுப்ெப்ெட்ை அடிடமப் 

ெயணி்ளின் ெட்டியடேக குறிப்பிட்டுளளார். 

1621 ஜுன் மு்தல் 1665 நவம்ெர் வட� பமாத்்தம் 

26,885 ஆண்்ள, பெண்்ள, குழநட்த்ள 

அடிடம்ளா் அனுப்ெப்ெட்டுளளனர். 

அவர்்ளில் 1379 நெர்்ள உயிரிழந்தனர். 

விஜயந்�ப் பெ��சின் வீழ்ச்சிககுப் பின்னர் 

்தஞ்சாவூர், மதுட�, பசஞ்சி நாயக் அ�சு்ளால் 

உருவான ெஞ்சம் பொன்்ற ்ா�ணங்ளால் 

பசாழமண்ைேத்தில் அடிடம ஏறறுமதி 

பெருகியது என அவவாயவாளர் பமலும் 

குறிப்பிடுகின்்றார்.

இ்தடனத் ப்தாைர்நது பீஜப்பூர் சுல்்தான் 

பமறப்ாண்ை ெடைபயடுப்பு ்தஞ்சாவூரின் வளமான 

பவளாண் நிேங்டளப் ொழ்ெடுத்திய்தால் பமலும் 

ெே மக்ள அடிடம்ளாயினர். இக்ாேத்தில் 

(1646) ஏ்றத்்தாழ 2118 அடிடம்ள பெரும்ொலும் 

அதி�ாமெட்டினம், ப்தாண்டி, ் ாயல்ெட்டினம் பொன்்ற 

்ைற்ட� ஓ�மா் அடமநதிருந்த ெகுதி்டளச் 

சார்ந்தவ�ா் இருந்தனர்.

பித�ஞ்சுககோ�ர
இநதியாவுைன் வணி் உ்றடவ 

பமறப்ாளள பிப�ஞ்சுக்ா�ர் 1527ஆம் 

ஆண்டிபேபய முயறசி பமறப்ாண்ைனர்.  

பொர்த்துகீசிய�ாலும் ைச்சுக்ா��ாலும் தூண்ைப்ெட்ை 

பிப�ஞ்சுக்ா�ர் 1664இல் உருவாக்ப்ெட்ை 

பிப�ஞ்சுக கிழககிநதியக ்ம்பெனி மூேம் ்தங்ள 

வணி்ச் பசயல்ொடு்டளத் ப்தாைஙகினர். 

ஏடனய ஐப�ாப்பிய நாடு்ளின் வணி்  

நிறுவனங்ள ்தனியார் வணி் நிறுவனங்ளா் 

இருக், பிப�ஞ்சுக கிழககிநதியக ்ம்பெனி அ�சர் 

ெதினான்்ாம் லூயியின் திட்ைமா் அடமந்தது. 

அவருடைய நிதியடமச்ச�ான ப்ால்பெர் பிப�ஞ்சுக 

கிழககிநதியக ்ம்பெனி நிறுவப்ெடுவ்தறகு 

்ா�ணமா் இருந்தார்.

பி�ான்சின் முயறசியானது அ�சால் 

ப்தாைங்ப்ெட்ை முயறசியா் இருந்த்தால் 

பொதுமக்ளின் ஆர்வத்ட்த அது ஈர்க்த் ்தவறியது. 

்தங்ள வசம் ஒப்ெடைக்ப்  பொர்த்துகீசியட�க 

்ட்ைாயப்ெடுத்தினர். நறுமணத் தீவு்ளில் 

ைச்சுக்ா�ர் பவறறி பெற்றனர். ஆனால் இநதியாவில் 

ஆஙகிபேயரிைம் ஏறெட்ை பின்னடைவு்ளால் 

அவர்்ள துயருற்றனர்.

தமிழகத்தில் ்டச்சுககோ�ர
1502 மு்தல் ெழபவற்ாட்டைத் ்தங்ள 

்ட்டுப்ொட்டில் டவத்திருந்த  பொர்த்துகீசியர் 

ைச்சுக்ா��ால் அ்ற்றப்ெட்ைனர்.  பசன்டன ந்ருககு 

வைகப் 60 கி.மீ ப்தாடேவில் அடமநதுளள 

ெழபவற்ாட்டில் ைச்சுக்ா�ர் பஜல்டிரியா 

என்னும் ொது்ாப்புக ப்ாட்டைடயக ்ட்டினர். 

400 ஆண்டு்ள ்ைநதும் அ்தன் எச்சங்டள 

இன்றும் ்ாணோம். இகப்ாட்டை ஒரு ்ாேத்தில் 

ைச்சுக்ா�ரின் அதி்ா� பீைமா் இருந்தது. ்தங்ள 

அதி்ா�த்ட்த 1605இல் மசூலிப்ெட்டினத்தில் 

நிறுவிய ைச்சுக்ா�ர் ெழபவற்ாட்டில் சிே 

குடிபயற்றங்டள 1610இல் நிறுவினர். 

நா்ப்ெட்டினம், புன்டனக்ாயல், ெ�ஙகிப்பெட்டை, 

்ைலூர் (திருப்ொதிரிப்புலியூர்), ப்தவனாம்ெட்டினம் 

ஆகியடவ ைச்சுக்ா�ரின் ஏடனய ப்ாட்டை 

மறறும் ்ாேனியாதிக்ப் ெகுதி்ளாகும்.

்டச்சு கல்லவ்ற, பழநைறகோடு

ெழபவற்ாடு, ைச்சுக கிழககிநதியக 

்ம்பெனியின் பசாழமண்ைேப்ெகுதியின் 

்தடேடமயிைமாயிறறு. ெழபவற்ாட்டிலிருநது 

பமடே நாடு்ளுககு டவ�ம் ஏறறுமதி 

பசயயப்ெட்ைது. ஜாதிக்ாய, ஜாதிெத்ரி, கி�ாம்பு 

ஆகியடவயும் இஙகிருநது ஐப�ாப்ொவிறகு 

அனுப்ெப்ெட்ைன. ெதிபனழாம் நூற்றாண்டில் 

ைச்சுக்ா�ர் கிழககுப் ெகுதி்டளக 

்ட்டுப்ெடுத்துவ்தற்ா் பவடிமருநது ப்தாழிறகூைம் 

ஒன்ட்ற நிறுவினர். அடிடம வியாொ�த்தில் 

ைச்சுக்ா�ர் ஈடுெட்ைனர் என்ெ்தறகும் ஆ்தா�ங்ள 

கிடைத்துளளன. வங்ாளத்திலிருநதும், 

குடிபயற்றப்ெகுதி்ளான ப்தங்ாயெட்டினம், 

்ாட�க்ால் ஆகியவறறிலிருநதும் அடிடம்ள 

ெழபவற்ாட்டிறகுக ப்ாண்டுவ�ப்ெட்ைனர். 
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பவண்டியிருந்தது. பி�ான்சும் ஹாேநதும் 

1672இலிருநது  ப்தாைர்நது பொர்்ள 

பசயது ப்ாண்டிருந்தன. இநதியாவில் 

பிப�ஞ்சுக்ா�ர்்ளுககுப் பொதுமான நிதி, 

ஆயு்தம், வீ�ர்்ள இல்டே. ஏபனனில் அடவ 

வங்ாளத்திலிருந்த மறப்றாரு பிப�ஞ்சுக 

குடிபயற்றமான சந்தன்ந்ருககு (சநதி�நாகூர்) 

ப்ாண்டு பசல்ேப்ெட்டிருந்தன. ஆ்பவ 1693இல் 

புதுச்பசரிடய ைச்சுக்ா�ர் எளி்தா்க ட்ப்ெற்ற 

முடிந்தது. புதுச்பசரி ப்தாைர்நது ஆறு ஆண்டு்ள 

ைச்சுக்ா�ரின் ்ட்டுப்ொட்டிபேபய இருந்தது. 

1697இல் ரிஸவிக உைன்ெடிகட்யின்ெடி 

புதுச்பசரி மீண்டும் பிப�ஞ்சு்ா�ருககுத் ்த�ப்ெட்ைது. 

இருந்தபொதிலும் 1699இல்்தான் அது பிப�ஞ்சுக்ா�ர் 

வசம் ஒப்ெடைக்ப்ெட்ைது. 1706இல் பி�ான்ஸிஸ 

மார்ட்டின் இயறட் எயதும்வட� அ்தன் ஆளுந�ா் 

இருந்தார்.

பி ப � ஞ் சு க ் ா � ர்  ப ம ற ப ் ா ண் ை 

பெருமுயறசியின் விடளவா் 1725இல் மாகிடயயும் 

1739இல் ்ாட�க்ாடேயும் பெற்றனர். வங்ாளப் 

ெகுதியில் ்ாசிம் ெஜார், சந்தன்ந்ர், ொேபசார் 

ஆகிய இைங்ளில் ்தங்ளது குடிபயற்றங்டள 

நிறுவி விரிவுெடுத்துவதில் பிப�ஞ்சுக்ா�ர் பவறறி 

பெற்றனர்.  பியரி பெனாயட் டூமாஸ என்ெவர் (1668-

1745) புதுச்பசரியின் மறறுபமாரு சி்றந்த ஆளுநர் 

ஆவார். இருந்தபொதிலும் ்தங்டளவிை மி்வும் 

வலிடம வாயந்த பொட்டியாள�ான ஆஙகிபேயரின் 

ெயமுறுத்து்தல்்டள அவர்்ள எதிர்ப்ாளள 

பநர்ந்தது. இறுதியில் ்தாங்ள பச்ரித்்த பசல்வம் 

அடனத்ட்தயும் ஆஙகிபேயரிைம் இழந்தனர்.

பிப�ஞ்சுக்ா�ரின் பசல்வாகட் புதுச்பசரி, 

மாகி, ்ாட�க்ால், சநதி�நாகூர் ஆகிய இைங்ளில் 

இன்றும் ்ண்கூைா்க ்ாணோம்.

ந்டனியர
பைன்மார்க மறறும் நார்பவ (1813 வட� 

இ�ண்டும் இடணநதிருந்தது) இநதியாவிலும் 

்த மி ழ் ந ா ட் டி லு ம்  கு டி ப ய ற ்ற ங ் ட ள க 

ப்ாண்டிருந்தது. ்தமிழ்நாட்டில் ்த�ங்ம்ொடி, 

பமறகு வங்ாளத்தில் பச�ாம்பூர், நிகப்ாெர் 

தீவு்ள ஆகியன பைனியர் வசம் இருந்த 

பமலும் வரிவிதிப்ெ்தற்ான மறப்றாரு வழிபயன்ப்ற 

அட்த மக்ள ்ருதினர்.

மை்டகோஸகர ைழியோகப் புதுச்நசரி
1602இல் பிப�ஞ்சு வணி்ர்்ள 

ஆப்ரிக்ாவிலுளள மை்ாஸ்ட� அடைந்தனர். 

மை்ாஸ்ட�த் ்தங்ளின் ்ாேனியாதிக்ப் 

ெகுதியா் ப்ாண்டிருந்தாலும், 1674இல் 

் ை ற ் ட � ப ய ா � மு ள ள  ஒ ரு  சி று 

வணி்மு்ாடமத் ்தவி� ஏடனய இைங்டளக 

ட்விை பநர்ந்தது. இநதியாவிலிருந்த பிப�ஞ்சு 

மு்வ�ான பெர்ெர், பசப்ைம்ெர் 4, 1666இல் 

மு்ோயப் பெ��சர் ஓள�ங்சீப்பிைமிருநது 

அனுமதி ஆடண பெறறு ்தங்ளின் மு்தல் 

நிறுவனத்ட்த டிசம்ெர் 1668இல் ைச்சுக்ா�ரின் 

எதிர்ப்டெயும் மீறி சூ�த்தில் அடமத்்தார். 

ஓ�ாண்டிறகுள மசூலிெட்டினத்தில் மறறுபமாரு 

நிறுவனமும் அடமக்ப்ெட்ைது.

இக்ாேத்தில் நிறுவனம் (factory) 

என்ெது அயல்நாடு்ளிலுளள ்தங்ள 

மு்தோளி்ளுக்ா் வணி் மு்வர்்ள 

்தஙகியிருநது வணி் நைவடிகட்்டள 

பமறப்ாளளும் இைம் என்னும் பொருடளப் 

பெற்றது.

இநதியாவில் ்ாலூன்்ற வலுவான இைம் 

ப்தடவ என்ெட்த உணர்ந்த நிதியடமச்சர் 

ப்ால்பெர்ட், பஹய (பஜக்ப் பிளான்குயிட் டி ோ 

பஹய, Jacob Blanquet de la Haye) என்ொரின் 

்தடேடமயில் ்ப்ெறெடைபயான்ட்ற அனுப்பி 

டவத்்தார். சாநப்தாமிலிருநதும் மயிோப்பூரிலிருநதும் 

ைச்சுக்ா�ட� பவளிபயறறுவதில் பிப�ஞ்சுக்ா�ர் 

1672இல் பவறறி பெற்றனர். ைச்சுக்ா�ர்்ளுககு 

எதி�ா்ப் பீஜப்பூர் சுல்்தானின் பி�திநிதியான 

உளளூர் ஆளுநர் பசர்்ான் போடியின் உ்தவிடய 

பிப�ஞ்சுக்ா�ர் நாடினர். பீஜப்பூரின் எதிரியான 

ப்ால்ப்ாண்ைா சுல்்தாபனாடு, ைச்சுக்ா�ர் நட்பு 

ப்ாண்ைனர். பிப�ஞ்சுக்ா�ர் குடிபயறுவ்தறகுப் 

பொருத்்தமான இைபமன புதுச்பசரிடய பசர்்ான் 

போடி வழஙகினார். 1673இல் புதுச்பசரி ஒரு சிறிய 

மீனவக கி�ாமமா் இருந்தது. மை்ாஸ்ரில் நான்கு 

ஆண்டு்ள ெணியாறறிய பின்னர் சூ�த் வந்த 

பி�ான்சிஸ மார்ட்டின் என்ெவர் புதுச்பசரியின் ஆளுநர் 

ஆனார். இநதியாவில் பிப�ஞ்சுக குடிபயற்றங்ளின் 

அதி்ா� டமயமா் அட்த உருவாககினார்.

்டச்சுககோ�ரு்டன் நபோடடியும் நபோரகளும்
புதுச்பசரிடயத் ்தங்ள குடிபயற்றமாககும் 

முயறசியில் பிப�ஞ்சுக்ா�ர் மி்வும் சி�மப்ெட்ைனர். 

்தங்ளின் முககியப் பொட்டியாள�ான 

ைச்சுக்ா�ர்்டள மு்தலில் எதிர்ப்ாளள 

“நாங்ள ்ைநது பசன்்ற கி�ாமப்பு்றப்ெகுதி 

(புதுச்பசரிககு பவளிபயயுளள ெகுதி) மி் 

நன்்றா் விவசாயம் பசயயப்ெட்டிருந்தது. மி் 

அழ்ா்வும் இருந்தது. அரிசி ஏ�ாளமா்க 

்ாணப்ெட்ைது. எஙப் நீர் இருந்தப்தா அஙப் 

ெருத்தி விடளவிக்ப்ெட்ைது.” புதுச்பசரி 

நிேப்ெ�ப்டெ குறித்து பி�ான்ஸிஸ மார்ட்டின் 

்தனது நாட்குறிப்பில் எழுதியது.
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அ�சர் ்த�ங்ம்ொடிடயச் சுறறியிருந்த பமலும் மூன்று 

கி�ாமங்டளப் ெரிசா் அளித்்தார். 1706 ஜுன் 9 

ஆம் நாள பைன்மார்ககிலிருநது மு்தன்மு்தோ் 

இ�ண்டு லுத்்த�ன் சமயப்ெ�ப்ொளர்்ள 

வந்தனர். பைனியர்்ள 1755இல் அந்தமானிலும் 

நிகப்ாொரிலும் குடிபயறினர். ஆனால் மபேரியா 

்ாயச்சல் ஏறெடுத்திய அச்சத்்தால் அவறட்ற 1848இல் 

ட்விட்ைனர். பநப்பொலினியப் பொர்்ளின் பொது 

பைனியரின் ெகுதி்டள ஆஙகிபேயர் பெரும் 

ொதிப்புககு உளளாககினர். 1839இல் பச�ாம்பூர் 

ஆஙகிபேயருககு விற்ப்ெட்ைது. ்த�ங்ம்ொடி 

உளளிட்ை ஏடனய குடிபயற்றங்ள 1845இல் 

விற்ப்ெட்ைன.

ந்டனியரும் தமிழகமும்
்த�ங்ம்ொடியில் பைனியர் 

்ட்டிய ப்ாட்டை இன்றும் 

சீர்ப்ைாமல் உளளது. 

பைன்மார்ககிலிருநது இநதியா 

வந்த மு்தலி�ண்டு லுத்்த�ன் 

ம்தப் ெ�ப்ொளர்்ளான 

ொர்த்்தபோமியஸ சீ்ன்ொல்கு, 

பஹன்ரிச் புலுட்சா ஆகிய 

இருவரும் 1706 பசப்ைம்ெரில் 

்த�ங்ம்ொடி வந்தனர். 

அவர்்ள சமயப் பி�ச்சா�ம் பசயயத் ப்தாைஙகினர். 

ெத்து மா்தங்ளுககுள ்தங்ளால் ம்தமாற்றம் 

பசயயப்ெட்பைாருககுத் திருமுழுககு சைஙகு நைத்தி 

டவத்்தனர். அவர்்ளின் ெணி்டள உளளூர் 

பைனிய அதி்ாரி்ளும் இநதுக்ளும் எதிர்த்்தனர். 

உளளூர் மக்டள ம்தமாற்றம் பசயவ்தன் மூேம் 

சீ்ன்ொல்கு ்ே்த்ட்தத் தூண்டுகி்றார் எனக 

குற்றம் சாட்ைப்ெட்டு நான்கு மா்தங்ள சிட்றயில் 

அடைக்ப்ெட்ைார். ப்ாென்பஹ்டனச் பசர்ந்த 

ஒரு ம்தப்ெ�ப்ொளர் சங்ம் உளளூர் கிறித்்தவத்  

திருச்சடெடய ஊக்ப்ெடுத்்த நிடனத்்தது. 

அ்தன்ெடி ்தனது ம்தப்ெ�ப்ொளர்்டள ம்தபொ்தடன 

மட்டும் பசயயுமாறும் ஏடனயவறட்றப் ெறறிக 

்வடேப்ெை பவண்ைாம் எனவும் அறிவுறுத்தியது. 

இருந்தபொதிலும் சீ்ன்ொல்கு மற்றவர்்ள நேனில் 

அக்ட்றப்ாளவது என்ெது ம்தபொ்தடனயின் 

உட்பொருளா் உளளது என வாதிட்ைார்.

சீ்ன்ொல்கு ஓர் அச்சுககூைத்ட்த நிறுவினார். 

்தமிழ்பமாழி, இநதிய ம்தங்ள, ெண்ொடு 

குறித்்த நூல்்டள பவளியிட்ைார். 1715இல் 

அவர் விவிலியத்தின் புதிய ஏறொட்டை ்தமிழில் 

பமாழிபெயர்த்து பவளியிட்ைார். அவரும் அவருடைய 

ச்ாக்ளும் 1718இல் ்ட்டிய ப்தவாேயக ்ட்ைைமும் 

இன்றும் ெயன்ொட்டில் உளளது. உளளூர் ம்த 

குருமார்்ளுககுப் ெயிறசி அளிப்ெ்தற்ா் ஒரு 

இட்றயியல் ெயிறசிப் ெளளிடயயும் நிறுவினார். 

போரத்தநலோமியஸ 
சீகன் போல்கு

ெகுதி்ளாகும். 1616 மார்ச் 17ஆம் நாள பைன்மார்க 

அ�சர் நான்்ாம் கிறிஸடியன் ஒரு ெட்ையத்ட்த 

பவளியிட்ை்தன் மூேம் பைனியக கிழககிநதியக 

்ம்பெனிடய உருவாககினார். பைனிய 

வணி்ரிடைபய இநநிறுவனத்திறகு பெரும் 

ஆ்த�வு ஏதுமில்டே. 1618இல் ்ைறெடைத் 

்தடேவர் ஒவி பஜடி இேஙட்ககு மு்தல் 

்ைறெயணத்ட்த பமறப்ாண்ைார். பைனிய�ால் 

இேஙட்பயாடு வணி் ஒப்ெந்தம் எட்தயும் 

பமறப்ாளள இயேவில்டே. ஏமாற்றத்ப்தாடு 

திரும்புகி்ற வழியில் ்ாட�க்ாலுககு அருப் 

அவர்்ளின் முககியக ்ப்ெல்  பொர்த்துகீசிய�ால் 

மூழ்்டிக்ப்ெட்ைது. சிககிகப்ாண்ை ெதிமூன்று 

மாலுமி்ளும் அவர்்ளின் வணி் இயககுந�ான 

�ாெர்ட் கி�ாப்பி என்ெவரும் ்தஞ்சாவூர் நாயக் 

அ�சரிைம் அடழத்துச் பசல்ேப்ெட்ைனர்.  

�ாெர்ட் கி�ாப்பி ்தஞ்சாவூர் அ�சப�ாடு 

பெச்சுவார்த்ட்த நைத்தி ஓர் ஒப்ெந்தத்ட்தயும் 

பசயதுப்ாண்ைார். 1620 நவம்ெர் 20 ஆம் 

நாள ட்பயழுத்்தான அவபவாப்ெந்தத்தின்ெடி 

பைனியர்்ள ்த�ங்ம்ொடிடயயும் அதில் ப்ாட்டை 

்ட்டிகப்ாளளும் உரிடமடயயும் பெற்றனர்.

த�ஙகம்போடி நகோடவ்ட
்த�ங்ம்ொடியிலுளள பைனியர் ப்ாட்டை 

அடிக்டி சாடே்டளயும் வீடு்டளயும் 

பச்தப்ெடுத்திய பெ�டே்ளின் முன் 

ொது்ாப்ெற்ற்தா் இருந்தது. முப்ெ்தாண்டுப் 

பொரில் ெஙப்றறு பெருமளவில் ெண 

இழப்பு அடைந்தபொதிலும் அவர்்ளால் 

மசூலிப்ெட்டினத்தில் ஒரு கிைஙட் (factory) 

அடமக் முடிந்தது. ொேபசாரிலும், பிப்ளி (ஹுகளி 

ஆறறின் அருப்) என்்ற இைத்திலும் வணி் 

மு்ாம்்ள அடமக்ப்ெட்ைன. இநநிறுவனத்தில் 

மு்தலீடு பசயதிருந்த பைன்மார்க மு்தலீட்ைாளர்்ள 

இநநிறுவனத்ட்த ்டேக் பவண்டுபமன்்றனர். 

ஆனால் அ�சர் நான்்ாம் கிறிஸடியன் அட்த 

எதிர்த்்தார். 1648இல் அவரின் ம�ணத்திறகுப் 

பின்னர் அவருடைய ம்ன் பி�பைரிக 

இநநிறுவனத்ட்தக ்டேத்்தார்.

இ�ண்ைாவது பைனிய கிழககிநதியக ்ம்பெனி 

1696இல் ப்தாைங்ப்ெட்ைது. பைன்மார்ககிறகும் 

்த�ங்ம்ொடிககும் இடையிோன வணி்ம் மீண்டும் 

நடைபெ்றத் துவஙகியது. ெே புதிய வணி் 

மு்ாம்்ள அடமக்ப்ெட்ைன. ்தஞ்சாவூர் நாயக் 
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ெகுதி்ள மீது 1645ஆம் ஆண்டு ப்ால்ப்ாண்ைா 

அ�சர் ெடைபயடுத்து ொழ்ெடுத்தினார். 

1687இல் ஔ�ங்சீப் ப்ால்ப்ாண்ைாடவக 

ட்ப்ெறறிக ்ம்பெனியின் ெகுதி்டள மு்ோய 

ஆட்சியின் கீழ் ப்ாண்டுவந்தார். ஆனால் 

ஆஙகிபேயருககு ஏற்னபவ வழங்ப்ெட்டிருந்த 

உரிடம்ள ப்தாைர்ந்தன. குறுகிய ்ாேத்திறகுள 

மசூலிப்ெட்டினத்திறகு மாற்றா்க ்ம்பெனியின் 

பசாழமண்ைேக ்ைற்ட�ப் ெகுதியின் 

்தடேடமயிைமா் பசன்டன மாறியது. அ�சர் 

இ�ண்ைாம்  சார்ேஸ திருமணத்தின்பொது 

மணகப்ாடையா்ப் பெற்ற ெம்ொய தீவு 1668இல் 

்ம்பெனிககு வழங்ப்ெட்ைது. 1683 ஆம் ஆண்டுப் 

ெட்ையம் ்ம்பெனிககுப் ெடை்டள உருவாககிக 

ப்ாளளவும் அபமரிக்ா, ஆப்பிரிக்ா, ஆசியா 

ஆகியவறறிலுளள நாடு்ளுககு எதி�ா்ப் பொர் 

அறிவிப்புச் பசயயவும் அடமதி உைன்ெடிகட் 

பமறப்ாளளவும் உரிடம வழஙகியது. 

1652இல் பசன்டன ஓர் மா்ாணமாக்ப்ெட்ைது. 

அடுத்்த மூன்று ஆண்டு்ளில் (1655) இம்மா்ாண 

அந்தஸது நீக்ப்ெட்ைது. மீண்டும் 1684இல் 

பசன்டன மா்ாண அந்தஸட்தப் பெற்றது. 1688இல் 

பசன்டன ஒரு பமயட�யும், ெத்து உறுப்பினர்்ள 

(Aldermen) அைஙகிய ஆபோசடனக குழுடவயும் 

ப்ாண்ை ந்�ாட்சி அ�டசப் பெறறிருந்தது. 

1693இல் பசன்டனடயச் சுறறியுளள மூன்று 

கி�ாமங்டளயும் 1702இல் பமலும் ஐநது 

கி�ாமங்டளயும் பெற்றது.

ைஙகோளம்
ஆஙகிபேயருககு வங்ாளத்தில் வணி் 

உரிடம்டளப் பெறுவது நீண்ை்ாேப் 

பொ�ாட்ைமா் அடமந்தது. மு்ோய அ�சர் 

ஷாஜ்ானின் இ�ண்ைாவது ம்னும் வங்ாளத்தின் 

ஆளுநருமான ஷா சுஜாவிைமிருநது  ்ம்பெனி சிே 

வணி் உரிடம்டளப் பெறறிருந்தது. ஆனால் 

அவவுரிடம்ள மு்ோய அ�சால் முட்றயா் உறுதி 

பசயயப்ெைவில்டே. 1608இல் வங்ாளத்திலிருந்த 

ஆஙகிபேயர் வணி் உரிடம்டளப் பெற்றனர். 

ஆனால் ஆஙகிபேயரின் வணி் உரிடம்ளில் 

உளளூர் அதி்ாரி்ள ்தடேயிட்ை்தால் ்ம்பெனி 

மு்ோய அ�சின் பி�திநிதியா் வங்ாளத்ட்த 

நிர்வகிககும் ஆட்சியாளருககு எதி�ா்ப் 

பொர் அறிவிப்புச் பசய்தது. 1690இல் அடமதி 

மீட்்ப்ெட்ைட்தத் ப்தாைர்நது ்ம்பெனி சு்தநுதி என்்ற 

இைத்தில் ்தனது மு்தல் குடிபயற்றத்ட்த நிறுவியது. 

இவவிைபம பிற்ாேத்தில் ்ல்்த்்தாவாயிறறு. 

1696இல் அஙகு ப்ாட்டை ்ட்ைப்ெட்ைது. 1698இல் 

சு்தநுதி, ்ாளி்ட்ைா, ப்ாவிந்தப்பூர் ஆகிய 

கி�ாமங்ளின் ஜமீன்்தாரி உரிடமடயக ்ம்பெனி 

பெற்றது. இ்தறகுப் ெதிோ் ்ம்பெனி ஆண்டுப்தாறும் 

1719 பிப்�வரி 23 ஆம் நாள அவர் இயறட் எயதிய 

பொது ்தமிழில் பமாழிபெயர்க்ப்ெட்ை, ெடழய & 

புதிய ஏறொடு, ்தமிழில் சுருக்மா் எழு்தப்ெட்ை ெே 

ஏடு்ள, இ�ண்டு ப்தவாேயங்ள, இட்றயியல் 

ெயிறசிப் ெளளி ஆகியவறட்றயும் புனி்த நீ�ாட்ைல் 

சைஙட் முடித்திருந்த  250 கிறித்்தவர்்டளயும் 

விட்டுச் பசன்்றார்.

ஆஙகிநலயரின் ைருவக
ஆஙகிலக கிழககிந்திய ைணிக நிறுைனம்

இேண்ைன் ந்ரின் பேைன்ஹால் வீதிடயச் 

பசர்ந்த ஒரு வணி்ககுழு, கீடழ நாடு்ளுைனான 

பெரும் இோெத்ட்த ஈட்டித்்தரும் நறுமணப் 

பொருட்்ள வியாொ�த்தில் ்தாங்ளும் ெஙகு 

பெ்ற அ�சியார் மு்தோம் எலிசபெத்திைமிருநது 

ெட்ையம் (உரிடம ஆடண) ஒன்ட்றப் பெற்றனர். 

ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக ்ம்பெனி ெணம் 

ெடைத்்த வணி்ட�யும், பமட்டுககுடி மக்டளயும் 

ெஙகு்தா�ர்்ளா்க ப்ாண்டு உருவாக்ப்ெட்ைது. 

இநநிறுவனம் ஒரு ஆளுந�ாலும் 24 

இயககுநர்்டளக ப்ாண்ை குழுவாலும் 

பமோண்டம பசயயப்ெட்ைது. 1611இல் அ�சர் 

மு்தோம் பஜம்ஸ, வில்லியம் ஹாககின்ஸ மூேம் 

இநதியாவுைன் இயல்ொ் வணி்ம் பசயயும் 

அனுமதிடய மு்ோய அ�சர் ஜஹாஙகீரிைம் 

பெற்றார். ஆஙகிபேயர் சூ�த்தில் சிே வணி் 

உரிடம்டளப் பெற்றனர். குஜ�ாத்தின் மு்ோய 

ஆளுந�ான இளவ�சர் குர்�ம் ஆஙகிபேயருககு 

வணி் உரிடம்டள வழஙகினார். ஆனால் 

இப்ெகுதி்ளில்  பொர்த்துகீசியர் மிகுந்த பசல்வாககுப் 

பெறறிருந்த்தால் ஆஙகிபேய�ால் சு்தநதி�மா்ச் 

பசயல்ெை முடியவில்டே.

1639இல் சநதி�கிரியின் அ�சர் பசன்டனடய 

ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக ்ம்பெனிககுக 

ப்ாடுத்து அதில் ப்ாட்டைக ்ட்டிக ப்ாளளும் 

அனுமதி வழஙகினார். ்ட்ைப்ெட்ை ப்ாட்டை புனி்த 

ஜார்ஜ் ப்ாட்டை எனப் பெயரிைப்ெட்ைது. இநதிய 

மண்ணில் ஆஙகிபேயக கிழககிநதிய வணி்க 

குழு மு்தன்மு்தோ்ப் பெற்ற நிேப்ெகுதி இதுபவ. 

பசன்டனயில் ்ம்பெனியின் ்ட்டுப்ொட்டிலிருந்த 

சந்தி�கிரி நகோடவ்ட
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எதி�ா்வும் ஆஸதிரியாவிறகு ஆ்த�வா்வும் 

்ளம் ்ண்ைது. ஐப�ாப்ொவில் இஙகிோநதிறகும் 

பி�ான்சிறகும் இடைபய ஏறெட்ை பொர்்ளால் 

வை அபமரிக்ாவிலும் இநதியாவிலும் இருந்த 

இருநாட்டுக குடிபயற்றங்ளிலும் பொர்்ள 

ஏறெட்ைன. பொர் பவடித்்தபொது புதுச்பசரியின் 

புதிய ஆளுநர் துயப்பள, பசன்டனயின் ஆஙகிபேய 

ஆளுநர் பமார்சிைம் ஐப�ாப்ொவில் இருவரிடைபய 

பொர்மூண்ைாலும் இஙப் நடுநிடேடம 

்ாககும்ெடி ப்ட்டுகப்ாண்ைார். ஆனால் 

ொர்பனட் என்ொரின் ்தடேடமயிோன ஆஙகிேக 

்ப்ெறெடை இநதியப் பொருட்்டள ஏறறிச் பசன்்ற 

சிே பிப�ஞ்சுக ்ப்ெல்்டளக ட்ப்ெறறியது. 

இநநி்ழ்வால் அதிர்ச்சிககுளளான துயப்பள 

்ர்நாை் நவாப் அன்வாருதீனின் உ்தவிடய 

நாடி ஆஙகிபேயப�ாடு பொர் ஏறெடுவட்தத் 

்தவிர்ககுமாறு ப்ட்டுக ப்ாண்ைார். இ்தனால் சிே 

்ாேம் அடமதி நிேவியது.

இ்தனிடைபய துயப்பள, பி�ான்சின் தீவின் (Isle 

of France) ஆளுந�ா் இருந்த ோ பொர்பைானாய 

என்ெவட�த் ப்தாைர்பு ப்ாண்ைார். அவர் ்தனது எட்டு 

பொர்க ்ப்ெல்்ளுைன் இநதியப் 

பெருங்ைலுககுள நுடழந்தார். 

ஆஙகிேக ்ப்ெறெடைககுத் 

்தடேடமபயற்ற டெைன் ்தனது 

நான்கு ்ப்ெல்்பளாடு பிப�ஞ்சுக 

்ப்ெல்்டள இடைமறித்்தார். 

1746 ஜுடே 6 ஆம் நாள 

நடைபெற்ற இப்பொரில் 

ப்தால்வியடைந்த டெைன் 

இஙகிோநதிலிருநது வ�பவண்டிய ்ப்ெல்்டள 

எதிர்ொர்த்து ்ல்்த்்தாவிலுளள ஹுகளிககுப் 

பின்வாஙகினார்.

தசன்வனயின் வீழச்சி
பவறறிபெற்ற பிப�ஞ்சுக ்ப்ெறெடை 

ொது்ாப்ெறறிருந்த பசன்டனடய 1746 பசப்ைம்ெர் 

15ஆம் நாள ட்ப்ெறறியது. பசன்டன ஆளுநர் 

பமார்ஸ ச�ணடையுமாறு அறிவுறுத்்தப்ெட்ைார். 

ஆனால் அவர் ஆற்ாடு நவாப் அன்வாருதீனின் 

உ்தவிடய நாடினார். அ�சியல் விபவ்த்துைன் 

பசயல்ெட்ை துயப்பள பசன்டனடயக ட்ப்ெறறி 

நவாப்பிைபம ஒப்ெடைக்ப்பொவ்தா்க கூறி 

அவட� சமா்தானம் பசய்தார். 1746 பசப்ைம்ெர் 

21இல் ஆஙகிபேயர் பசன்டனயிலிருநது 

பவளிபயற்றப்ெட்ைனர். இ்தனால் ஏற்னபவ 

வாககுறுதியளித்்தெடி பசன்டனடயத் ்தன்வசம் 

ஒப்ெடைககும்ெடி அன்வாருதீன் ப்ட்ைபொது 

துயப்பள ்தட்டிக்ழித்்தார். உைனடியா் நவாப் 10,000 

வீ�ர்்டளக ப்ாண்ை ஒரு ெடைடய ்தனது ம்ன் 

மாபுஸ்ானின் ்தடேடமயில் அனுப்பி டவத்்தார்.

ரூ. 1,200 பசலுத்தியது. ்ல்்த்்தாவில் ்ட்ைப்ெட்ை 

வில்லியம் ப்ாட்டை 1770இல் மா்ாணத்தின் 

்தடேடமயிைமாயிறறு.

கர�ோ்டகப் நபோரகள்
ஆஙகிபேயர் ்தங்ள 

பமோதிக்த்ட்த நிறுவுவ்தறகு 

1746-1763 ்ாேப்ெகுதியில் 

பி ப � ஞ் சு க ் ா � ர் ் ளு க கு 

எதி�ா் மூன்று பொர்்டள 

நைத்தினர். வ�ோறறு அறிஞர்்ள இப்பொர்்டள 

்ர்நாை்ப் பொர்்ள எனக குறிப்பிடுகின்்றனர்.

முதல் கர�ோ்டகப் நபோர: 1746-1748
ஐப�ாப்ொவில் நடைபெற்ற ஆஸதிரிய 

வாரிசுரிடமப் பொர் இநதியாவிலும் எதிப�ாலித்்தது. 

ஆஸதிரிய அ�சர் ஆ்றாம் சார்ேஸ 1740இல் 

்ாேமானார். அவட�த் ப்தாைர்நது அவருடைய 

ம்ள மரிய ப்தப�சா அ�செ்தவிடய ஏற்றார். 

மரிய ப்தப�சாவின் உரிடமடய ஏற் மறுத்்த 

பி�ான்ஸ, பஜர்மானிய பமாழி பெசப்ெடும் 

ெகுதி்ளான ெபவரியா, சாக்ஸனி, ஸபெயின் 

ஆகிய நாடு்பளாடு மரிய ப்தப�சாவுககு எதி�ா்க 

ட்ப்ாத்்தது. பி�ஷய அ�சர் இ�ண்ைாம் பி�பைரிக 

(பி�ஷயாவின் ம்ாபி�பைரிக என அறியப்ெட்ைவர்) 

இப்புதிய அ�சியல் சூழடேத் ்தனககு சா்த்மாககி 

பி�ான்சின் உ்தவியுைன் ஆஸதிரிய நாட்டின் ஒரு 

ெகுதியான டசலீசியாடவக ட்ப்ெறறினார். 

இப்பி�ச்சடனயில் இஙகிோநது பி�ான்சிறகு 

துயப்நள

�ோரிஸ தூதுககுழு
இஙகிோநது அ�சர் மூன்்றாம் வில்லியம் சர் 

வில்லியம் நாரிஸ என்ெவட� இநதியாவிறகு 

அனுப்பி டவத்்தார். அவர் 1698இல் 

ஔ�ங்சீப்டெ சநதித்்தார். ஆஙகிபேயக 

குடிபயற்றங்ள மீது ஆஙகிபேயரின் 

முழுடமயான ்ட்டுப்ொட்டைப் பெறுவதும், 

ஏற்னபவ பெ்றப்ெட்ை சி்றப்பு உரிடம்டள 

உறுதிப்ெடுத்துவதும், வணி் உரிடம்டள 

பமலும் நீட்டிப்ெதும் இச்சநதிப்பின் 

பநாக்ங்ளா் இருந்தன. ஆனால் 

இவபவண்டுப்ாள 1714-1717 ஆண்டு்ளில் 

சுர்மன் என்ெவரின் ்தடேடமயின் கீழ்வந்த 

தூதுககுழு மு்ோயப் பெ��சர் ெருகசியாட�ச் 

சநதித்்தபொது்தான் ஏற்ப்ெட்ைது. சுர்மன் 

வணி் உரிடம்ள ப்தாைர்ொன அ�சரின் 

ஆடணடய ெருகசியாரிைமிருநது பெற்றார். 

இவவாடண குஜ�ாத், டஹ்த�ாொத், 

வங்ாளம் ஆகிய ெகுதி்ளின் உளளூர் 

ஆட்சியாளர்்ளுககு வழங்ப்ெட்டிருந்தது.
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அபமரிக்ாவில் லூயிஸெர்க என்்ற இைத்ட்த 

பிப�ஞ்சுக்ா�ருககுக ப்ாடுப்ெப்தன்றும் 

ஒப்புகப்ாளளப்ெட்ைது.

இ�ண்டோம் கர�ோ்டகப் நபோர: 1749-1754
ஐ ப � ா ப் ெ ா வி ல்  பி � ா ன் சு க கு ம் 

இஙகிோநதிறகும் இடைபய அடமதி நிேவியது. 

ஆனால் இநதியாவில் இவவிரு ்ாேனி 

நாடு்ளாலும் அடமதியா் இருக் முடியவில்டே. 

சுப்தச அ�சர்்டள ஒருவருககு எதி�ா் 

மறப்றாருவட�த் தூண்டிவிட்ைனர். ஆற்ாடு, 

டஹ்த�ாொத் அ�சு்ளில் ஏறெட்ை வாரிசுரிடம 

பொர்்ளில் ெஙப்டுப்ெ்தன் மூேம் துயப்பள 

பி�ான்சின் பசல்வாகட் பமம்ெடுத்்த விரும்பினர்.

டஹ்த�ொத்தின் நிஜாம் ஆசப்ஜா 1748இல் 

ம�ணமடைந்தார். அவருடைய பெ�ன் முசாெர் 

ஜங அடுத்்த நிஜாமா் ஆவ்தறகு உரிடம 

ப்ாண்ைாடியட்த துயப்பள ஆ்தரித்்தார். 

ஆற்ாட்டில் மு்மது அலிககு எதி�ா் சந்தா 

சாகிப்டெ ஆ்தரித்்தார். பிப�ஞ்சுக்ா�ர், நிஜாம், 

்ர்நாை் நவாப் ஆகிபயாரிடைபய ஒரு முககூட்டு 

உைன்ெடிகட் ஏறெட்ைது.

பெரும் மதிப்பு வாயந்த பசன்டனடய 

இழந்த ஆஙகிபேயருககுப் புனி்த பைவிட் 

ப்ாட்டை மட்டுபம இருந்தது. பிப�ஞ்சுக்ா�ரின் 

பசல்வாகட் குட்றப்ெ்தற்ா் ஆஙகிபேயர் 

ட ஹ ்த � ா ெ ா த் 

அரியடணககு எதிர் 

ப ெ ா ட் டி ய ா ள � ா ன 

நாசிர் ஜஙட்யும், 

் ர் ந ா ை ் த் தி ல் 

1749இல் நடைபெற்ற 

ஆம்பூர் பொரில் 

நவாப் அன்வாருதீன் 

ப்ால்ேப்ெட்ை பின்னர் 

அ வ வ ரி ய ட ண க கு 

மு்மது அலிடயயும் 

ஆ்தரித்்தனர்.
ஆறகோடு �ைோப் முகமைது அலி 

சோந்நதோம், அவ்டயோறு நபோரகள்
நவாப்பின் ெடை்ள புனி்த ஜார்ஜ் 

ப்ாட்டைடயச் சுறறி வடளத்்தன. ஆனால் 

பிப�ஞ்சுப் ெடை்ள அவறட்ற சாநப்தாம் வட� 

பின்னுககுத் ்தளளின. இ்தனிடைபய பிப�ஞ்சுப் 

ெடை்ளுககு கூடு்தல் ெடை்ள வநது பசர்ந்தன. 

பிப�ஞ்சுப் ெடை்ளின் முன்பனற்றத்ட்த அடையாறு 

ஆற்றங்ட�யில் ்தடுத்து நிறுத்்த மாபுஸ்ான் முயறசி 

பமறப்ாண்ைார். ஆனால் பிப�ஞ்சுப்ெடை்ள 

சி�மப்ெட்டு நீட�க ்ைநது நவாப்பின் ெடை்டளத் 

தீவி�மா்த் ்தாககின. நவாப்பின் ெடை்ள பெரும் 

நஷைத்திறகு உளளானது.

இ்தன் பின்னர் துயப்பள ்ைலூரிலிருந்த 

ஆஙகிபேயருககுச் பசாந்தமான புனி்த பைவிட் 

ப்ாட்டையின் மீது ்ண் டவத்்தார். ஆஙகிபேயர் 

நவாப்பின் உ்தவிபயாடு பிப�ஞ்சுக்ா�ரிைம் 

்தாங்ள இழந்த ெகுதி்டள மீட்கும் முயறசியில் 

இ்றஙகினர். துயப்பள மீண்டும் ஒரு அ�சியல் 

விபவ் விடளயாட்டை விடளயாடினார். 

அவர் நவாப்பிைம் ஒருவா� ்ாேத்திறகுப் புனி்த 

ஜார்ஜ் ப்ாட்டையில் நவாப்பின் ப்ாடிடய 

ெ்றக்விட்ை பின்னர் ப்ாட்டைடய ஆஙகிபேயர் 

வசம் ஒப்ெடைத்துவிடுவ்தா் உறுதிபமாழி 

அளித்்தார். பமலும் பிப�ஞ்சுக்ா�ர் நவாபுககு 

ரூ.40,000 மதிப்புளள ெரிசு்டள வழஙகி 

ஆஙகிபேயருககு வழங் இருந்த உ்தவி்டள 

திரும்ெப் பெ்றச் பசய்தனர். இ்தனிடைபய 

ஆஙகிேப்ெடை்ள ்ைறெடைத் ்தடேவர் 

ொஸப்ாபவன் ்தடேடமயில் புதுச்பசரிடயக 

ட்ப்ெற்ற பமறப்ாண்ை இரு முயறசி்ளும் 

ப்தால்வியில் முடிந்தன. இநநிடேயில் 1748இல் 

ஐப�ாப்ொவில் இஙகிோநதும் பி�ான்சும் ஐ ோ 

சபெல் (Aix La Chapelle) உைன்ெடிகட்யில் 

ட்பயழுத்திட்ைன. இவவுைன்ெடிகட்யின்ெடி 

இநதியாவில் ஆஙகிபேயரும் பிப�ஞ்சுக்ா�ரும் 

்தங்ள பமா்தல்்டள முடித்துகப்ாண்ைனர். 

பிப�ஞ்சுக்ா�ர் பசன்டனடய ஆஙகிபேயருககுத் 

திருப்பித் ்தருவப்தன்றும் அ்தறகு மா்றா் வை 

ஆனந்த�ஙக பிள்வள �ோடகுறிப்புகள்
ஆனந்த�ங் பிளடள (1709-1761) அக்ாேத்தில் ்தடேசி்றந்த வணி்�ா் விளஙகிய திருபவங்ைம் 

பிளடளககு ம்னா்ப் பி்றந்தார். ்தனது ்தநட்தயின் மட்றவுககுப் பின்னர் பிப�ஞ்சு ஆளுநர்்ளான 

டூமாஸ, துயப்பள ஆகிபயார் ப்ாடுத்்த ஆ்த�வால் புதுச்பசரியில் மாபெரும் வணி்�ானார். துயப்பள இவட� 

்தடேடம துொஷியா்வும் (துொஷி - இரு பமாழி்ள அறிந்தவர்)  ்தடேடம வணி் மு்வ�ா்வும் (1746) 

அமர்த்தினார். இது அவட� புதுச்பசரியில் பெரும் அ�சியல் பசல்வாககுளள நெ�ா் மாறறியது. ஆனால் 

அவருடைய உண்டமயான பு்ழ், ்தமிழில் எழு்தப்ெட்ை ஏ�ாளமான பசயதி்டள உளளைககிய அவருடைய 

நாட்குறிப்பு்டளச் சார்நதுளளது. அவரின் நாட்குறிப்பு 1736 மு்தல் 1760 வட�யிோன ் ாேத்திறகு, முககியமா் 

துயப்பள ஆளுந�ா் இருந்த ்ாேப்ெகுதியின் வ�ோறறுககு மி்வும் மதிப்புமிக் சான்்றா்தா�மாகும். பமலும் 

அது சம்ாே நி்ழ்வு்ள குறித்்த அவருடைய ொர்டவ மறறும் ்ருத்துக்ளின் ெதிவுமாகும்.
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ப்ால்ேப்ெட்ை பின்னர் திருச்சிககு ்தப்பிபயாடியவர்) 

நிஜாம் மறறும் பிப�ஞ்சுக்ா�ர் உ்தவியுைன் 

திருச்சிடயக ட்ப்ெற்ற முடிவு பசய்தார்.

கிவளவும் இ�ண்டோைது கர�ோ்டகப் நபோரும்
சந்தா சாகிப்பின் உ்தவிபயாடு திருச்சிடயக 

ட்ப்ெற்ற பவண்டுபமன துயப்பளயும் உறுதி 

பூண்டிருந்தார். சந்தா சாகிப்பின் ெடைபயாடு 

பிப�ஞ்சுப் ெடையினர் 900 பெர் பசர்ந்தனர். மு்மது 

அலி 5000 ெடைவீ�ர்்டளயும் ்தனககு உ்தவியா் 

600ககும் மி்ா்த ஆஙகிே வீ�ர்்டள மட்டும் 

ப்ாண்டிருந்தார். �ாெர்ட் கிடளவின் எண்ணம் 

வ�ோறறின் பொகட் மாறறியடமத்்தது. 

பிப�ஞ்சுக்ா�ரும் நவாப்பும் திருச்சி முறறுட்யில் 

தீவி�மா் இருகட்யில் ஆற்ாட்டின் மீது திடீர் 

்தாககு்தடேத் ப்ாடுக் பவண்டும் என்்ற ்ருத்ட்த 

�ாெர்ட் கிடளவ முன்டவத்்தார்.

கிடளவ 1752 ஆ்ஸட் 26இல் புனி்த பைவிட் 

ப்ாட்டையிலிருநது 200 ஆஙகிேபய, 300 

இநதிய வீ�ர்்ளுைன் பு்றப்ெட்ைார். எதிர்ொர்த்்தெடி 

சிறிய ெகுதி்டளச் பசர்ந்த ெே அ�சர்்ளிைமிருநது 

உ்தவி்டளப் பெற்றனர். டமசூர் மறறும் ்தஞ்சாவூர் 

அ�சர்்ள மு்மது அலிடய ஆ்தரித்்தனர். சந்தா சாகிப் 

உைனடியா் 3000 வீ�ர்்டளத் ்தனது ம்ன் �ாஜா 

சாகிப்பின் ்தடேடமயில் ஆற்ாட்டுககு அனுப்பி 

டவத்்தார். 1752 ஆ்ஸட் 31இல் ஆற்ாட்டைக 

ட்ப்ெறறிய கிடளவ �ாஜாசாகிப்பின் 53 நாள 

ப்ாட்டை முறறுட்டயயும் ்தாககுப்பிடித்்தார். 

�ாஜாசாகிப்பிறகுப் புதுச்பசரியிலிருந்த 

பிப�ஞ்சுக்ா�ர் உ்தவினர். ஆ�ணி பொரில் 

ஆஙகிபேயரும் ம�ாத்திய அ�சர் மு�ாரி�ாவும் 

்தங்டளக ்ாட்டிலும் அதி் எண்ணிகட்யிோன 

பிப�ஞ்சு மறறும் ஆற்ாட்டுப் ெடை்டள எதிர் 

ப்ாண்ைனர். ப்தாைர்நது நடைபெற்ற ெே பொர்்ளில், 

ஆம்பூர் பொட�த் ப்தாைர்நது பவறறி 

பெற்ற ெடை்ள ்தக்ாணத்தில் நுடழந்தன. 

பிப�ஞ்சுப்ெடை்ளால் நாசிர் ஜங ப்ால்ேப்ெட்ைார். 

முசாெர் ஜங 1750 டிசம்ெரில் டஹ்த�ாொத்தின் 

நிஜாமா் ஆக்ப்ெட்ைார். பெ��டச நிறுவ 

பவண்டுபமன்்ற துயப்பளயின் ்னவு நனவா்ோம்  

என்்ற நிடே சிே ்ாேமிருந்தது. நிஜாமிைமிருநதும் 

ஆற்ாடு நவாப்பிைமிருநதும் துயப்பள பெருமளவு 

ெணத்ட்தயும் நிேங்டளயும் பெற்றார். முசாெர் 

ஜங பிப�ஞ்சுக்ா�ரின் ொது்ாப்டெக ப்ாரியபொது 

துயப்பள பிப�ஞ்சுத் ்தளெதி புஸஸி அவருைன் 

அதி் எண்ணிகட்யில் பிப�ஞ்சு வீ�ர்்டளயும் 

அனுப்பி டவத்்தார். ஆனால் முசாெர் ஜங நீண்ை 

நாட்்ள உயிப�ாடில்டே. நாசிர் ஜஙட் யார் 

ப்ான்்றார்்பளா அவர்்பள முசாெர் ஜஙட்யும் 

ப்ான்்றனர். உைனடியா் புஸஸி நாசிர் ஜஙகின் 

சப்ா்த�னான சேெத் ஜங என்ொட� அரியடண 

ஏறறினார். சந்தா சாகிப் ஆஙகிபேயரின் 

பசல்வாகட் குட்றக் பவண்டும் என்ெ்தற்ா்வும் 

மு்மது அலிடயக ட்து பசயயவும் (அன்வாருதீன் 

ஆம்பூர நபோர (1749)
டஹ்த�ாொத் நிஜாமிறகு உரிடம ப்ாரிய 

முசாெர் ஜங, ்ர்நாை் அரியடணககு 

உரிடமப்ாரிய சந்தா சாகிப் ஆகிய 

இருவரும் நன்கு ெயிறசி அளிக்ப்ெட்ை 

பிப�ஞ்சுக ்ாோட்ெடை்ளின் உ்தவிபயாடு 

அன்வாருதீன் ெடை்டளத் ்தாககி 

பெருமளவு பச்தத்ட்த ஏறெடுத்தினர். பொரில் 

அன்வாருதீன் ப்ால்ேப்ெட்ைார். சந்தா சாகிப் 

நவாொ் ஆற்ாட்டினுள நுடழந்தார். இப்த 

சமயத்தில் அன்வாருதீனின் ம்னான மு்மது 

அலி திருச்சிககுத் ்தப்பிச் பசன்்றார்.

�ாெர்ட் கிடளவ 1725 பசப்ைம்ெர் 29இல் பி்றந்தார். அவருககுக ்ல்வியில் 

ஆர்வமில்டே.ெடிப்பில் ஆர்வமின்டம, ஒழுக்மின்டமயால் மூன்று 

ெளளி்ளிலிருநது பவளிபயற்றப்ெட்ைார். பமலும் சண்டைக்ா�ன் என்்ற 

அவப்பெயட�யும் பெற்றார். அவருடைய நைத்ட்தயால் பவறுப்புக ப்ாண்ை 

அவரின் ்தநட்த அவட� ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக ்ம்பெனியில் எழுத்்தர் 

ெணியில் அமர்த்தி இநதியாவிறகு அனுப்பி டவத்்தார். கிடளவ பசன்டன 

மா்ாண ஆளுந�ா் உருவானார். மு்தல்முட்ற ஆளுந�ா் இருந்தபொது  

(1755-60) பிளாசிப் பொரில் பவறறிபெறறு அ்தன்மூேம் இநதியாவில் ஆஙகிபேயப் 

பெ��சிறகு அடித்்தளமிட்ைார். இ�ண்ைாவது முட்ற 1764-1767 ஆளுந�ா் இருந்தபொது 

ெகசார் பொரில் பவறறி பெறறு வங்ாளத்தில் ஆஙகிபேயர் ஆட்சிடய வலிடமப்ாளளச் பசய்தார். அவர் 

இநதியாடவ விட்டுச் பசல்லும் பொது மி்ப் பெரிய பசல்வந்த�ா் பவளிபயறினார். அவரின் ்தனிப்ெட்ை 

பசாத்்தா் 2,34,000 ெவுண்டு்ள இருந்தது. அது ்தவி� வங்ாளத்திலுளள அவ�து ஜாகிர் மூேம் 27,000 

ெவுண்டு்ள வருைாநதி� வாைட் வருவாடயப் பெற்றார். அவர் இஙகிோநது திரும்பியபொது ்தன் மீ்தான 

ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்துப் ொ�ாளுமன்்ற விசா�டணடய எதிர் ப்ாண்ைார். கிடளவ ்தன் மீ்தான 

குற்றசாட்டிலிருநது விடுவிக்ப்ெட்ைபொதிலும் ்தறப்ாடே பசயது ப்ாண்ைார்.

�ோபரட கிவளவ்
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அனுப்பி டவத்்தது. இ்தடனத் ப்தாைர்நது 

நடைபெற்றப் பொப� வ�ோறறு அறிஞர்்ளால் 

பிளாசிப் பொர் என அடழக்ப்ெடுகி்றது.

வங்ாள நவாப்ொல் 

ட்து பசயயப்ெட்ை 146 

ஐப�ாப்பியர் 18ககு 15 அடி 

அளவுளள ஓர் அட்றயில் 

அடைக்ப்ெட்ை்தா்வும் 

அவர்்ளில் 23 பெர் 

மட்டுபம உயிர்பிடழக் 

ம ற ்ற வ ர் ் ள 

மூச்சுத்திணறி இ்றநது 

பொன்தா்வும் ெழி 

பசால்ேப்ெட்ைது. இருட்ைட்றத் துய�ம் (Black 

Hole Tragedy) என ஆஙகிபேய ஆவணங்ளில் 

சுட்டும் இநநி்ழ்வின் உண்டமத் ்தன்டம 

குறித்து வ�ோறறு அறிஞர்்ளிடைபய விவா்தம் 

நடைபெறுகி்றது.

சி�ோஜ்-உத்-ததௌலோ 

பிளாசிப் பொர் வணி் நிறுவனமா் இருந்த 

ஆஙகிபேயக கிழககிநதிய வணி்ககுழுடவ, 

வங்ாளத்தின் மீது இட்றயாண்டம ப்ாண்ை 

அ�சியல் சகதியா் மாறறியது. ஆஙகிபேயர் 

பெறறிருந்த வணி் உரிடம்டள இது 

உறுதி பசய்தது. சி�ாஜ் உத்ப்தௌோவிறகுப் 

ெதிோ் அவருககுத் துப�ா்மிடழத்்த மீர் ஜாெர் 

வங்ாள நவாப் ஆக்ப்ெட்ைார். ்ல்்த்்தாவின் 

மீ்தான வணி்ககுழுவின் இட்றயாண்டம 

அஙகீ்ரிக்ப்ெட்ைது. ்தன்னுடைய ெடை்டளப் 

ெ�ாமரிப்ெ்தற்ா் வணி்ககுழுவிறகு நிேம் 

வழங்ப்ெட்ைது. வணி்ககுழுவின் அதி்ாரி 

(Resident) ஒருவட� ்தன்னுடைய அடவயில் 

அமர்த்திகப்ாளளவும் மீர்ஜாெர் ஒத்துகப்ாண்ைார். 

பின்னர் மீர்ஜாெருககுப் ெதிோ் மீர்்ாசிம் நவாப் 

ஆக்ப்ெட்ைார். இவர் ்தன் சு்தநதி�த்ட்த நிடேநிறுத்்த 

பமறப்ாண்ை முயறசிடய வணி்ககுழுவின் 

அதி்ாரி்ள விரும்ெவில்டே.

பகசோர நபோர (1764)
வங்ாளத்திலிருநது ்தப்பிபயாடிய 

மீர்்ாசிம் மு்ோய அ�சர் இ�ண்ைாம்  

ஷா ஆேம்,  அவத்தின் நவாொன சூஜா உத்ப்தௌோ 

ஆகியவர்்பளாடு கூட்டு பசர்ந்தார். ்தங்ள உள 

விவ்ா�ங்ளில் வணி்ககுழு ்தடேயிடுவ்தால் 

அவர்்ளும் மனககுட்றபயாடு இருந்தனர். 

இம்மூவரும் வணி்ககுழுவுககு எதி�ா்ப் 

பொர் அறிவிப்புச் பசய்தனர். 1764இல் ெகசார் 

என்னுமிைத்தில் நடைபெற்ற பொரில் இம்மூவரும் 

வீ�த்துைன் பொரிட்ைனர். வணி்ககுழுவின் 

ெடை்ள சி்றப்பு வாயந்த்தா் இருந்தடமயால் 

குறிப்ொ் ்ாபவரிப்ொக்த்தில் நடைபெற்ற பொரில் 

சந்தா சாகிப் பிடிெட்டு ப்ால்ேப்ெட்ைார். மு்மது அலி 

எதிர்ப்பெதுமில்ோமல் ்ர்நாை்த்தின் அ�ச�ானார்.

ஐப�ாப்ொவில் இஙகிோநதும் பி�ான்சும் 

எப்பொரிலும் ஈடுெைா்த நிடேயில் இநதியாவில் 

்தங்ள ்ாேனி்ள பொரில் ஈடுெடுவட்தக 

்ண்ைனம் பசய்தனர். பிப�ஞ்சு அ�சாங்ம் 

துயப்பளடய திரும்ெ அடழத்துக ப்ாண்ைது. 

1755இல் ஆஙகிபேயருைன் புதுச்பசரி 

உைன்ெடிகட் ட்பயழுத்திைப்ெட்ைது. இநதிய 

சுப்தச அ�சு்ளிடைபய ஏறெடும் பி�ச்சடன்ளில் 

்தடேயிடுவதில்டே என இரு நாடு்ளும் ஒப்புக 

ப்ாண்ைன. இவவுைன்ெடிகட், இநதியாவில் 

இவவிருவரும் பசாந்தமா்க ப்ாண்டிருந்த 

ெகுதி்டளத் ப்தளிவா் வட�யறுத்்தது. இநநிடே 

சுமார் இருநூறு ஆண்டு ்ாேம் இநதியா விடு்தடே 

பெறும் வட� நடைமுட்றயிலிருந்தது.

மூன்்றோம் கர�ோ்டகப் நபோர: 1756-1763
ஐப�ாப்ொவில் 1756இல் ப்தாைஙகிய ஏழாண்டுப் 

பொரின் (1756-1763) விடளபவ மூன்்றாம் 

்ர்நாை்ப் பொ�ாகும். உே்ளாவிய இம்பமா்தலில் 

முககிய எதிரி்ளான இஙகிோநதும் பி�ான்சும் 

பொரிட்ைன. இப்பொர் வை அபமரிக்ாவிலும் 

(அபமரிக் விடு்தடேப் பொ�ா் முடிந்தது) பமறகு 

ஆப்பிரிக்ாவிலும் (பின்னர் பிப�ஞ்சு பமறகு 

ஆப்பிரிக்ா என்்றானது) நடைபெற்றது. இநதியாவில் 

இது மூன்்றாவது ்ர்நாை்ப் பொ�ா் பவளிப்ெட்ைது. 

நம்முடைய ்வனத்ட்த மூன்்றாவது 

்ர்நாை்ப் பொரில் திருப்பும் முன்னர், இப்த 

பந�த்தில் வங்ாளத்தில் என்ன நைந்தது என்ெட்தப் 

ொர்ப்பொம்.

பிளோசிப் நபோர (1757)
வங்ாளத்தில் உளநாட்டு வணி்த்தில் 

ெஙப்றெ்தற்ா் வங்ாள நவாப்புககு பசலுத்்த 

பவண்டிய வரி்டளச் பசலுத்்தாமல், ஆஙகிபேயக 

கிழககிநதியக வணி்க குழு, மு்ோய அ�சு 

வழஙகிய வணி் உரிடம்டளத் ்தவ்றா்ப் 

ெயன்ெடுத்தியது. இட்தத் ்தவி� வங்ாள நவாப் 

சி�ாஜ் உத் ப்தௌோவுைன் ெட் ப்ாண்டிருந்த 

அவருடைய சப்ா்தரியின் ம்னுககு வணி்ககுழு 

அடைக்ேம் வழஙகியது. அவட�த் ்தன்னிைம் 

ஒப்ெடைககுமாறு நவாப் ப்ட்ைபொது வணி்ககுழு 

மறுத்துவிட்ைது. இ்தனால் நவாப் வில்லியம் 

ப்ாட்டைடயக ட்ப்ெறறி ஆஙகிபேயட�ச் 

சிட்றயில் அடைத்்தார். வில்லியம் ப்ாட்டைடயச் 

பசர்ந்த ஆஙகிே அதி்ாரி்ளின் இைர்ொடு்டளக 

்டளவ்தற்ா் வணி்ககுழு புனி்த ஜார்ஜ் 

ப்ாட்டையிலிருநது ஒரு வலுவான ெடைப்பிரிடவ 

�ாெர்ட் கிடளவ, வாட்சன் ஆகிபயார் ்தடேடமயில் 
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1758 டிசம்ெர் 12ஆம் நாள பசன்டனடய 

முறறுட்யிைத் ப்தாைஙகிய பிப�ஞ்சுக்ா��ால் 

1759 பிப்�வரி வட� சிறிதும் கூை முன்பன்ற 

முடியவில்டே. இ�ண்டு ெக்ங்ளிலும் ெேத்்த 

பச்தம் ஏறெட்ைது. இருந்தபொதிலும் ெடை்ளுககுத் 

ப்தடவயான பொருட்்ளின் வ�த்து சுருஙகிய்தால் 

பிப�ஞ்சுக்ா��ால் முறறுட்டய நீட்டிக் 

இயேவில்டே. இப்த சமயத்தில் பசன்டனடய 

விடுவிப்ெ்தற்ா் ஆஙகிபேய பஜன�ல் பொ்ாக 

ஒரு ்ப்ெறெடைபயாடு இநதியா வந்தார். ோலி 

முறறுட்டயக ட்விட்டுக ்ாஞ்சிபு�ம் பசல்லும் 

்ட்ைாயத்திறகு உளளானார்.

ைந்தைோசிப் நபோரும் புதுச்நசரியின் வீழச்சியும்
பிப�ஞ்சுப் ெடை்டள 

ஆற்ாட்டில் விட்டுவிட்டு 

ோலி புதுச்பசரி திரும்பினார். 

வந்தவாசிடய பநாககிச் 

பசன்்ற ஆஙகிேப்ெடை்ள 

திடீப�ன ்ாஞ்சிபு�த்ட்தத் 

்தாககிக ட்ப்ெறறின. 

சர் அயர்கூட் என்ெவரின் 

்தடேடமயில் புதிய 

ஆ ங கி ே ெ ட ை ப் பி ரி வு ம் 

வநது பசர்ந்தது. இறுதியில் 

1760 ஜனவரி மா்தம் இறுதிப்பொர் அயர் கூட், ோலி 

ஆகிபயாரிடைபய வந்தவாசியில் நடைபெற்றது. 

புஸஸி ப்தாற்டிக்ப்ெட்டு சிட்றபிடிக்ப்ெட்ைார். 

ோலி புதுச்பசரிககுப் பின் வாஙகினார். ஆனால் 

புதுச்பசரி உைனடியா் முறறுட்யிைப்ெட்ைது. 

இப்த சமயத்தில் பசஞ்சிடயக ட்ப்ெறறிய 

ஆஙகிேப்ெடை்ள, புதுச்பசரிடய முறறுட்யிட்ைது. 

ொது்ாப்பு ஏறொடு்டள மாறறி அடமத்்த ோலி 

தீ�த்துைன் பொ�ாடினார். ெே மா்தங்ள நீடித்்த 

புதுச்பசரி முறறுட் 1761 பிப்�வரி மா்தம் 4 ஆம் 

நாள முடிவுககு வநது புதுச்பசரி வீழ்ந்தது. ோலி 

ட்து பசயயப்ெட்டு பிப�ஞ்சு அ�சாங்த்திைம் 

ஒப்ெடைக்ப்ெட்ைார். ்தன்னுடைய நாட்டில் ோலி 

விசா�டண பசயயப்ெட்டு ம�ண்தண்ைடன 

வழங்ப்ெட்ைது. அப்த ஆண்டில் பிப�ஞ்சு 

சர அயரகூட

அவர்்ள பொரில் பவறறி பெற்றனர். ெகசார் 

பொரில் ஆஙகிபேயர் பெற்ற பவறறி 1765இல் 

அே்ாொத் உைன்ெடிகட்ககு  இட்டுச்பசன்்றது. 

�ாெர்ட் கிடளவும் இ�ண்ைாம் ஷாஆேமும் 

உைன்ெடிகட்யில் ட்பயழுத்திட்ைனர். 

இவவுைன்ெடிகட்யின் மூேம் வணி்ககுழு 

வங்ாளம், பீ்ார், ஒரிசா ஆகிய ெகுதி்ளின் 

திவானி (நிேவரி வசூலிககும் உரிடம) 

உரிடமடயப் பெற்றது. பமலும் வங்ாளத்திலிருந்த 

ெர்த்்தவான், மிட்னாபூர், சிட்ை்ாங ஆகிய மூன்று 

மாவட்ைங்டளயும், ்ல்்த்்தாவின் மீ்தான 

இட்றயாண்டமடயயும் பெற்றது. ஆஙகிபேயர் 

வங்ாளத்தின் ஆட்சியாள�ா் மாறினர்.

மூன்்றோம் கர�ோ்டகப் நபோர (1756-63)
ஐப�ாப்ொவில் ஏழாண்டுப் பொர் பவடித்்தவுைன், 

வங்ாளத்தில் பிப�ஞ்சுக்ா�ர்்ளுககுச் 

பசாந்தமான சந்தன்ந்ட�க கிடளவ 

ட்ப்ெறறினார். இத்துைன் வங்ாளத்தில் 

பிப�ஞ்சுக்ா�ரின் பசல்வாககு முடிவுககு 

வந்தது. பிப�ஞ்சு அ�சு ்வுண்ட்-டி-ோலி 

என்ெவட� இநதியாவிலுளள பிப�ஞ்சுப் 

ெடை்ளுககுத் ்தடேடமத் ்தளெதியா் அனுப்பி 

டவத்்தது. ஆஙகிபேயர் வங்ாளத்தில் ்தங்ள 

்வனத்ட்தக குவித்திருந்த்தால் ோலி சிேநாள 

முறறுட்ககுப் பின்னர் உைனடியா் பைவிட் 

ப்ாட்டைடய ட்ப்ெறறினார். அடுத்து ்தஞ்சாவூர் 

முறறுட்யிைப்ெட்ைது. பிப�ஞ்சுக்ா�ர் ்தஞ்சாவூர் 

அ�சரிைமிருநது ெணம் எதிர்ொர்த்்தனர். ஆனால் 

அவ�ால் ்த�இயேவில்டே. புதுச்பசரிடய 

ஆஙகிேப்ெடை்ள ்தாககும் ஆெத்து இருந்த்தால் 

ஒரு டெசா ோெமில்ோமல் ்தஞ்சாவூர் 

முறறுட் ட்விைப்ெட்ைது. ஒரு பவடள 

புதுச்பசரி ்தாக்ப்ெட்ைால் ்தனககு உ்தவியா் 

இருப்ெ்தற்ா் ோலி டஹ்த�ாொத்திலிருந்த 

புஸஸிடய அடழத்்தார். இடையில் ்தக்ாண 

அ�சியலில் மாற்றங்ள பவ்மா் நடைபெற்றன. 

இ�ாஜமுநதிரிடய  1758இலும் மசூலிெட்டினத்ட்த 

1759இலும் பிப�ஞ்சுக்ா�ர் இழந்தனர். 

டஹ்த�ாொத் நிஜாம் சேெத்ஜங பொப� பசயயாமல் 

ஆஙகிபேயப�ாடு ஒப்ெந்தம் பசயது ப்ாண்ைார். 

பிப�ஞ்சுக்ா�ருககுத் ்தான் ஏற்னபவ 

வழஙகியிருந்த மசூலிெட்டினத்ட்தயும் வைசர்க்ார் 

ெகுதி்டளயும் அவர் ஆஙகிபேயருககு மாறறி 

வழஙகினார்.

புஸஸி, ோலி ஆகிபயாரின் கூட்டுப்ெடை 

்ாஞ்சிபு�த்ட்தக ட்ப்ெறறி, பசன்டனடயக 

ட்ப்ெற்ற விட�ந்தது. ஆஙகிபேயர் வங்ாளத்தில் 

தீவி�மா்ச் பசயல்ெட்டுகப்ாண்டிருந்த்தால் 

பசன்டனயில் 800 ஆஙகிே வீ�ர்்டளயும் 2500 

இநதிய வீ�ர்்டளயும் மட்டுபம ப்ாண்டிருந்தனர். 

லோலிபுஸஸி
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�	ஐப�ாப்பியரின் வருட்யும், இநதிய 

வணி்ர்்ளுைனான கூட்டும் ஆஙகிபேயர் 

்தங்ளின் வர்த்்த்ப் பெ��டச உருவாககிக 

ப்ாளள அடித்்தளமிட்ைது.

II
�	ப்ாவாடவத் ்தடேடமயிைமா்க ப்ாண்டு  

பொர்த்துகீசியர் ்தங்ளின் வணி்த்்தளத்ட்த 

அடமத்்தனர்.  பொர்த்துகீசியரின் வருட் 

இநதியாவில் குறிப்ொ்த் ்தமிழ்நாட்டில் 

்தாக்த்ட்த ஏறெடுத்தியது.

�	ைச்சு கிழககிநதிய ்ம்பெனி வணி் 

நைவடிகட்்ளில் குறிப்ொ் அடிடம 

வியாொ�த்தில் ஈடுெட்ைனர்.

�	பிப�ஞ்சுக்ா�ரின் குடிபயற்றமா்ப் 

புதுச்பசரி விளஙகியது. பிப�ஞ்சுக்ா�ருககும் 

ைச்சுக்ா�ருககும் ஏறெட்ை வணி்ப்பூசல்்ளால் 

ைச்சுக்ா�ர் இநதியாடவ விட்டு பவளிபயறினர்.

�	்த�ங்ம்ொடியில் லுத்்த�ன் சமயப் ெ�ப்புககுழு 

ஏறெடுத்்தப்ெட்ைதும் அப்ெகுதி்ளில் சமயப் 

ெ�ப்ொள�ான சீ்ன்ொல்குவின் ெஙகு மறறும் 

்தாக்ம் விவரிக்ப்ெட்டுளளது.

�	ஆஙகிபேயருககும் பிப�ஞ்சுக்ா�ருககும் 

இடைபய ஏறெட்ை வணி்ப்பூசல்்ளால் 

மூன்று ்ர்நாை்ப் பொர்்ள ஏறெட்ைன; அந்தப் 

பொர்்ளில் ஆஙகிபேயர் சார்ொ் �ாெர்ட் 

கிடளவும், பிப�ஞ்சுக்ா�ர் சார்ொ் துயப்பளவும் 

பெரும் ெங்ாறறினர்.

�	பிளாசி, ெகசார் பொர்்ள ஆஙகிபேயட� 

இநதியப் ெகுதியில் ஒரு ்ாேனியாதிக்ச் 

சகதியா் மாறறின.

வணி்ககுழுவிறகுச் பசாந்தமான மாகிடயயும் 

ஆஙகிபேயர் ்தங்ள ்ட்டுப்ொட்டில் ப்ாண்டு 

வந்தனர். பிப�ஞ்சுக்ா�ர்்ள அடனத்து 

இைங்டளயும் இழந்தனர். ஏழாண்டுப் பொரின்  

இறுதியில், 1763இல் ொரிஸ உைன்ெடிகட் 

ட்பயழுத்்தானபொது அடனத்துப் பொர்்ளும் 

முடிவுககு வந்தன. ொரிஸ உைன்ெடிகட்யின்ெடி 

புதுச்பசரியும் சந்தன்ந்ரும் மீண்டும் 

பிப�ஞ்சுக்ா�ருககு வழங்ப்ெட்ைது. எனபவ 

பிப�ஞ்சுக்ா�ர் புதுச்பசரி, ்ாட�க்ால், ஏனாம் 

(யூனியன் பி�ப்தசமான புதுச்பசரியின் ெகுதி்ள), 

மாகி (ப்�ளாவிலுளள ்ண்ணூர் மாவட்ைம்), 

சந்தன்ந்ர் (வங்ாளம்) ஆகிய ெகுதி்டள 

மட்டுபம ்தங்ள ்ட்டுப்ொட்டில் ப்ாண்டிருந்தனர். 

வணி் நிறுவனமா் இருந்த இஙகிோநது 

பெரும் நிேப்ெ�ப்டெ ஆளுகின்்ற சகதியா் மாறி 

அடனவ�ாலும் அஙகீ்ரிக்ப்ெட்ை ்ாேனியாதிக் 

நாைா் எழுச்சி பெற்றது.

   போ்டச் சுருககம்
I

�	வங்ாளம் மறறும் குஜ�ாத்தில் அகெ�து 

பெ��சின் விரிவாக்ம் ஐப�ாப்பிய வர்த்்த் 

நிறுவனங்ளுைனான ப்தாைர்புககு 

வழிவகுத்்தது. அகெர் மறறும் ஜஹாஙகீரின் 

ஒப்பு்தலுைன் ைச்சு, ஆஙகிேக குடிபயற்றங்ள 

நிறுவப்ெட்ைன.

�	ப்தன்னிநதியாவில் மதுட�, ்தஞ்சாவூர், 

பசஞ்சி ஆகிய இைங்ளில் நாயக் அ�சு்ள 

நிறுவப்ெட்ைன. பசஞ்சி நாயக் அ�சின் 

அனுமதியுைன் ெழபவற்ாட்டில் ைச்சு வணி்த் 

்தளம் அடமக்ப்ெட்ைது.

�	ஔ�ங்சீப்பின் ேட்சியங்ளுககுத் ்தடையா் 

இருந்த சிவாஜி ப்தன்இநதியாவில் ்தனது 

பசல்வாககிடன நிடேநாட்டினார். ்தஞ்டச, 

பசஞ்சி நாயக் மன்னர்்டள சிவாஜி பவறறி 

ப்ாண்ை்தால் ்தஞ்டசயில் ம�ாத்திய அ�சு 

நிறுவப்ெட்ைது.

�	ஔ�ங்சீப்பின் மட்றவுககுப் பி்றகு ெே சிறு 

அ�சு்ள ்தங்டள நிடே நிறுத்திகப்ாண்ைன, 

ைச்சுக்ா�ர் ெழபவற்ாட்டிலிருநது 

நா்ப்ெட்டினத்திறகும், ஆஙகிபேயர் 

சூ�த்திலிருநது ெம்ொயககும் ்தங்ள 

்தடேடமயிைத்ட்த மாறறிக ப்ாண்ைனர்.

�	1600-1750 ்ாே்ட்ைத்தில் இநதியாவின் 

அ�சியல் பொருளா்தா� வளர்ச்சி 

்ணகப்டுப்பின்ெடி, பவளாண்டமத்துட்றயில் 

ெருத்தி சாகுெடிடயயும் உறெத்தித்துட்றயில் 

பநசவுத் ப்தாழிடேயும், வணி்க குழுக்ள 

்ைல் ்ைந்த வணி்த்தில் ஈடுெட்ைனர்.

 பயிற்சி

I.   சரியோன விவ்டவயத் நதரவு 
தசயக

1.  இநதியாவில் பொர்த்துகீசியரின் அ�சியல் 

்தடேடமயிைம்  ஆகும்.

(அ) ப்ாவா  (ஆ) டையூ

(இ) ைாமன்  (ஈ) சூ�த்

2.  பமறகு ஆசியாவிறகும் ஐப�ாப்ொவிறகும் 

நுடழவாயிோ் இருந்த துட்றமு்ம் 

 ஆகும்.

(அ) டையூ  (ஆ) ்ல்்த்்தா

(இ) ெம்ொய  (ஈ) சூ�த்
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11.  வந்தவாசிப் பொர் ககிடைபய 

நடைபெற்றது.

(அ) அயர்கூட் மறறும் ோலி

(ஆ) �ாெர்ட் கிடளவ மறறும் ோலி

(இ) அயர்கூட் மறறும் புஸஸி

(ஈ)  �ாெர்ட் கிடளவ மறறும் புஸஸி

12.  ஏழாண்டுப் பொர் யுைன் முடிவுககு 

வந்தது.

(அ) புதுச்பசரி உைன்ெடிகட்

(ஆ) அே்ாொத் உைன்ெடிகட்

(இ) ொரிஸ உைன்ெடிகட்

(ஈ) ஸ்ரீ�ங்ப்ெட்டினம் உைன்ெடிகட்

13. சரியான கூறறிடனத் ப்தர்நப்தடு

(அ)  மு்ோயப் பெ��சின் வலிடம குறித்தும், 

பொருளா்தா� வளம் ெறறியும் ஐப�ாப்பியர் 

நன்கு அறிநதிருந்தனர்.

(ஆ)  ைச்சுக்ா�ர் ஆஙகிபேயட�த் ப்தாைர்நது 

ெம்ொயககு வந்தனர்.

(இ)  ்தஞ்சாவூர் மு்ோய�ால் ஆளப்ெடும் அ�சா் 

இருந்தது.

(ஈ)  ெம்ொய முககியமான வணி்டமயமா் 

இருநது, சூ�த்திலிருநதும் ஒரிசாவிலிருநதும் 

வணி்ர்்டள ஈர்த்்தது.

14.  கீழ்்ண்ைவறறுள ்தவ்றான கூறறிடனத் 

ப்தர்நப்தடு

(அ)  இநதிய அ�சர்்ள அயல்நாட்ைவரிைம் 

ப்ாண்டிருந்த ஈர்ப்பிடன ஐப�ாப்பியர் 

சா்த்மாககிக ப்ாண்ைனர்.

(ஆ)  நறுமணத்தீவு்ளில் ைச்சுக்ா�ர் பவறறி 

பெற்றனர்.

(இ)  ப்ால்பெர் பிப�ஞ்சுக கிழககிநதியக ்ம்பெனி 

நிறுவப்ெட்ை்தறகு ்ா�ணமா் இருந்தார்.

(ஈ)  புதுச்பசரியில் இன்்றளவும் பிப�ஞ்சுத் 

்தாக்த்ட்தக ்ாணமுடிகி்றது.

15.  கீழ்க்ண்ை கூறறு்ளில் சரியான விடைடயத் 

ப்தர்நப்தடு

(i)  பிளாசிப் பொர், வணி் நிறுவனமா் இருந்த 

ஆஙகிபேயக கிழககிநதியக ்ம்பெனிடய, 

வங்ாளத்தின் மீது இட்றயாண்டம ப்ாண்ை 

அ�சியல் சகதியா் மாறறியது.

(ii)  பெரும் நிேப்ெ�ப்டெ ஆட்சிபசய்த இஙகிோநது 

வந்தவாசிப் பொருககுப்பின், வணி் 

நிறுவனத்ட்த ஆளுகின்்ற சகதியா் எழுச்சி 

பெற்றது.

(அ) (i) சரி                        (ஆ) (ii) சரி

(இ) இ�ண்டும் சரி              (ஈ) இ�ண்டும் ்தவறு

3.  ஆஙகிபேயர் 1639ஆம் ஆண்டு உளளூர் 

ஆட்சியாளரிைமிருநது பெற்ற நிேத்தில்       

 ப்ாட்டைடயக ்ட்டினர்.

(அ) புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டை

(ஆ) வில்லியம் ப்ாட்டை

(இ) பவலூர் ப்ாட்டை

(ஈ) ப்ால்ப்ாண்ைா ப்ாட்டை

4.  நீேநீர்க ப்ாளட்யுைன் ப்தாைர்புடையவர் 

.

(அ) பி�ான்ஸிஸப்ா டி அல்பமயைா

(ஆ) அல்பொன்ப்ஸா டி அல்பு்ர்க

(இ) நீபனா ைா குன்்ா

(ஈ) ஆன்பைானிபயா டி நா�ான்்ா

5.   “்தமிழ் அச்சுப்ெதிப்பின் ்தநட்த” 

என்று அடழக்ப்ெடுகி்றார்.

(அ) இ�ாெர்பைா டி பநாபிலி

(ஆ) அல்பொன்பசா டி அல்பு்ர்க

(இ) பஹன்ரிகஸ

(ஈ) பி�ான்சிஸப்ா டி அல்பமயைா

6.  அம்ொயனா ெடுப்ாடேககுக ் ா�ணமானவர்்ள 

.

(அ) ஆஙகிபேய கிழககிநதியக ்ம்பெனி

(ஆ) ைச்சு கிழககிநதியக ்ம்பெனி

(இ) பொர்த்துகீசு கிழககிநதியக ்ம்பெனி

(ஈ) பிப�ஞ்சு கிழககு இநதியக ்ம்பெனி

7.  பி�ான்சிஸ மார்ட்டின் என்ெவர் ஐ 

பிப�ஞ்சுக குடிபயற்றங்ளின் ப்நதி� டமயமா் 

ஆககினார்.

(அ) மசூலிப்ெட்டினம் (ஆ) நா்ப்ெட்டினம்

(இ) ப்ாவா (ஈ) புதுச்பசரி

8.  இ�ண்ைாம் சார்ேஸ வ�்தட்சடணயா்ப் பெற்ற 

 ஆஙகிபேய கிழககிநதியக 

்ம்பெனிககு மாற்றம் பசயயப்ெட்ைது.

(அ) ம்த�ாஸ (ஆ) ்ல்்த்்தா

(இ) ெம்ொய (ஈ) தில்லி

9.  மு்தோம் ்ர்நாை்ப் பொரின்பொது  

புதுச்பசரியின் ஆளுந�ா் இருந்தார்.

(அ) பீட்ைன்  (ஆ) ோ பொர்பைானாயஸ

(இ) துயப்பள  (ஈ) பமார்ஸ

10.  �ாெர்ட் கிடளவ  இல் பவறறிபெறறு 

வங்ாளத்தில் ஆஙகிபேயர் ஆட்சிடய வலிடம 

பெ்றச் பசய்தார்.

(அ) ்ர்நாை்ப் பொர்்ள (ஆ) ஏழாண்டுப் பொர்

(இ) ெகசார் பொர் (ஈ) பிளாசிப் பொர்
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II. குறுகிய விவ்ட தருக
1.  நாயக் அ�சு்ள யாடவ? அடவ நிறுவப்ெை 

்ா�ணம் என்ன?

2.  ஆஙகிபேயர் ம்த�ாஸில் ்தங்ளது 

குடிபயற்றத்ட்த எவவாறு நிறுவினர்?

3.  ட்விடனப்பொருள்ள உறெத்தி ெறறி ஒரு 

குறிப்பு வட�்.

4.  “ச�ாப்” மறறும் “உண்டியல்” ெறறி நீ அறிவன 

யாடவ?

5.  இநதியாவின் மு்தல்  பொர்த்துகீசிய ஆளுநர் 

யார்? அவர் அறிமு்ப்ெடுத்திய ப்ாளட்டய 

விளககு்.

6.  “்ார்ைஸ (Cartaz) முட்ற” என்்றால் என்ன?

7.  இநதியாவில் ைச்சுக்ா�ரின் ்ாேனியாதிக்க 

ப்ாட்டை்டளயும் குடிபயற்றங்ளின் 

பெயர்்டளயும் குறிப்பிடு்.

8.  “வணி் நிறுவனம்” (factory) என்்றால் என்ன? 

16 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்ெட்ை ஐப�ாப்பிய 

வணி் நிறுவனங்ள யாடவ?

9.  மு்தோம் ்ர்நாை்ப் பொருக்ான ்ா�ணங்ள 

யாடவ?

10.  1765இல் ட்பயழுத்்தான உைன்ெடிகட்யின் 

பெயர் என்ன? அ்தன் கூறு்ள யாடவ?

III. சுருககமைோன விவ்ட தருக
1.  1565ஆம் ஆண்டுககுப் பி்றகு ப்தன்னிநதியாவில் 

நிேவிய அ�சியல் சூழ்நிடே்டளக கூறு?

2.  வணி்ர்்ள ஒப� வட்யான குழு அல்ே 

என்ெட்த விளககு்.

3.  கிழககுக ்ைற்ட�யில் ஐப�ாப்பியர் ்தங்ளது 

குடிபயற்றங்டள நிறுவக ்ா�ணம் என்ன?

4.  இநதியத் துணி்ளுக்ான ப்தடவ 

ஐப�ாப்ொவில் அதி்ரித்்தப்தாடு அது இநதியப் 

பொருளா்தா�த்தின் மீது எவவாறு ்தாக்த்ட்த 

ஏறெடுத்தியது?

5.  ெழபவற்ாடு 

6. ்த�ங்ம்ொடி 

7. ஆம்பூர் பொர் 

8. “ஆனந்த�ங்ர் நாட்குறிப்பு”

IV. விரிைோன விவ்ட தருக
1.  இநதியாவில் பொர்த்துகீசியரின் வருட்யினால் 

ஏறெட்ை ்தாக்த்ட்த விவரி.

2.  ஆஙகிேக கிழககிநதியக ்ம்பெனி ம்த�ாஸ, 

ெம்ொய, ்ல்்த்்தா ஆகிய இைங்ளில் வணி்ம் 

பசயயும் உரிடமடய எவவாறு நிடேநாட்டியது?

16.  கீழ்க்ண்ை கூறறு்ளில் சரியான விடைடயத் 

ப்தர்நப்தடு

(i)  அல்பு்ர்க இநதியாவில்  பொர்த்துகீசியப் 

பெ��டச உண்டமயில் நிறுவியவர் ஆவார்.

(ii)  உைன்்ட்டை ஏறும் வழக்த்ட்த நிறுத்்த 

அல்பு்ர்க முயன்்றார்.

(அ) (i) சரி (ஆ) (ii) ்தவறு

(இ) இ�ண்டும் சரி (ஈ) இ�ண்டும் ்தவறு

17.  கூறறு: ெதினா்றாம் நூற்றாண்டில் ஐப�ாப்பியர் 

இநதியாவிறகு வருட் ்தந்தனர்.

கோ�ைம்:  அவர்்ளது உண்டமயான 

பநாக்ம் ஐப�ாப்பியச் சநட்தககுத் ப்தடவயான 

மிளகு,  இேவங்ம், கி�ாம்பு ஏடனய நறுமணப் 

பொருட்்டள ப்ாளமு்தல் பசயவ்தாகும்.

(அ)  கூறறு சரி: ்ா�ணம் கூறறின் சரியான 

விளக்ம் ஆகும். 

(ஆ)  கூறறு சரி: ்ா�ணம் ்தவறு 

(இ)  கூறறு ்தவறு: ்ா�ணம் சரி 

(ஈ)  கூறறு சரி: ்ா�ணம் கூறறின் சரியான 

விளக்ம் அல்ே

18.  கூறறு: இநதியா பொருள உறெத்திக்ான 

வலுவான ்தளத்ட்தயும், குறிப்ொ்ப் 

ெருத்தியிடழத் துணி்ளுக்ா்வும் 

பு்ழ்பெறறிருந்தது,

   கோ�ைம்: நாட்டின் மு்தல் முககியமான 

பொருளா்தா� நைவடிகட் விவசாயம் ஆகும். 

(அ)  கூறறு மறறும் ்ா�ணம் சரி 

(ஆ)  கூறறு சரி; ்ா�ணம் கூறறின் சரியான 

விளக்ம் அல்ே

(இ)  கூறறு சரி; ்ா�ணம் கூறறின் சரியான 

விளக்ம் ஆகும் 

(ஈ)  கூறறு மறறும் ்ா�ணம் இ�ண்டும் ்தவறு 

19.  கீழ்க்ண்ைவறறுள, எது ்தவ்றா் 

பொருத்்தப்ெட்டுளளது?

(அ) ்த�ங்ம்ொடி - பைனியர்

(ஆ) சர் ்தாமஸ ப�ா - பிப�ஞ்சுக்ா�ர் 

(இ) அன்வாருதீன் - ஆற்ாடு நவாப் 

(ஈ) அல்பு்ர்க -  பொர்த்துகீசியர் 

20. பொருத்து்

(i) சாமுத்ரி (சாமரின்) - 1. அச்சுப் ெதிப்பு 

(ii) பஹன்ரிகஸ - 2. டஹ்த�ாொத் நிஜாம்

(iii) முசாெர் ஜங - 3. சந்தா சாகிப்

(iv) ஆற்ாட்டு நவாப் - 4. ்ளளிகப்ாட்டை அ�சர்

(அ) 4, 1, 2, 3  (ஆ) 4, 3, 2, 1

(இ) 3, 2, 1, 4  (ஈ)  2, 1, 4, 3
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3.  ் ர்நாை்ப் ெகுதி்ளில் ஆஙகிபேயருககும் 

பிப�ஞ்சுக்ா�ருககும் இடைபய நடைபெற்ற 

பொர்்ளுக்ான ்ா�ணங்ள யாடவ?

4.  வ ங ் ா ள த் தி ன்  உ ண் ட ம ய ா ன 

ஆட்சியாளர்்ளா் ஆஙகிபேயர் எவவாறு, 

எப்பொழுது மாறினர்?

5.  இநதியாவில் துயப்பளவின் வாழ்கட் மறறும் 

சா்தடன்ள ெறறிச் சுருங்க கூறு்.

பசயல்ொடு்ள 
1.  இநதிய வட�ெைத்தில் ஐப�ாப்பியரின் 

குடிபயற்றங்டளக குறிப்பிடு்.

2.  புனி்த ஜார்ஜ் ப்ாட்டை மறறும் 

அருங்ாட்சியத்திறகு பசன்று அட்தப் ெறறிய 

அறிகட் ஒன்ட்றத் ்தயார் பசய்.

3.  “பசன்டன தினம்” (Chennai Day) மறறும் அது 

ப்தாைர்ொன பசயல்ொடு்ள. 

ஒப்ெடைப்பு 
1.  பொர்த்துகீசியர், பிப�ஞ்சு ஆதிக்த்தின் கீழிருந்த 

இநதியப் ெகுதி்ள ெறறிய புட்ப்ெைங்டளக 

ப்ாண்டு ஒரு ெைத்ப்தாகுப்பிடனத் ்தயார் பசய்.

2.  �ாெர்ட் கிடளவின் வாழ்கட்க  குறிப்டெ எழுது்.

கவலச்தசோறகள்
திருத்தியடமக்ப்ெட்ை revamped changed something again
அழிநதுபொ்தல் devastated destroyed
அ�சியல் அடமதியின்டம political turmoil a state of confusion
ஊடுருவல் incursion a sudden attack
உருமாற்றம் metamorphosis a complete change
ட்விைப்ெட்ை stranded struck by a di�cult situation
பவல்ேமுடியா்த invincibility impossible to defeat

ஐப�ாப்பியரின் வருட் ெறறி அறிநது 

ப்ாளபவாமா?

படிகள்:
• கீழ்க்ாணும் உ�லி / விட�வுக குறியீட்டைப் ெயன்ெடுத்தி இச்பசயல்ொட்டிற்ான இடணயப் ெக்த்திறகுச் பசல்்

•  ் ாேகப்ாட்டின் கீழ் உளள ‘British Period’ என்ெட்தச் பசாடுக்வும்.

• ஐப�ாப்பியரின் வருட்ெறறி அறிய கீபழ ந்ர்த்்தவும்.

•  மறப்றாரு வழியில், வேப்ெக் ெட்டியலில் உளள ‘British India’ என்ெட்தத் ப்தரிவு பசயதும் 

அறிநதுப்ாளளோம். 

உ�லி:
இடணயம்  :  https://www.timemaps.com/history/south-asia-1837ad/
*ெைங்ள அடையாளத்திறகு மட்டும்.

இடணயச் பசயல்ொடு 
ஐப�ாப்பியரின் வருட்
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    அறிமுகம்
முகலாயப் பேரரசின் வீழ்ச்சிபயாடு மைய 

அதிகாரம் ந�ாறுங்கியதால் ஓர் ஆங்கிபலய வணிக 
நிறுவனம் இந்தியாமவ மகயகப்ேடுத்தும் நிமல 
ஏறேட்டது. ஆரம்ேத்தில் ஆங்கிபலய கிழக்கிந்தியக் 
கம்நேனியின் ப�ாக்கம் நிர்வாகம் நெயவது 
அல்ல; ைாறாக அது சிக்கலில்லாைல் வியாோரம் 
புரிவதாகபவ இருந்தது. எனினும், வங்காளத்தில் 
1770இல் ஏறேட்ட கடுமையான ேஞெத்திறகுப் பின் 
ெறபற அதிகாரத்மத நோறுப்புணர்வு நகாண்டதாக 
அவர்கள் ைாறறினர். ஒருபுறம் ோரேடெைான 
சுரண்டல் நோருளாதாரக் நகாள்மகமயக் 
கம்டபிடித்தபோதும், அவர்கள் தாங்கள் ஆண்ட 
ைக்களின் ோதுகாப்மேயும் அவர்களின் நீதி 
�ம்டமுமறகமளயும் காக்க முயல்வதாகப் 
ேமறொறறிக் நகாண்டார்கள். ோரம்ேரிய அரொடசி 
ெர்வாதிகாரக் நகாடுமைமய உள்ள்டக்கியதாக 
இருப்ேதாலும், எதிர்ோராத ேம்டநயடுப்புகளாலும் 
கள்வர்களாலும் ைக்கள் இன்னல் அனுேவிப்ேதாலும் 

தங்களின் அதிகாரம் விரிவம்டவது தவிர்க்க 
முடியாதநதன நியாயப்ேடுத்திக் நகாண்டார்கள். 
இருப்புப்ோமத ஏறேடுத்தியதும், தந்தி நதா்டர்பு 
முமறயும், எதிர்ப்புகமள ஒடுக்கவும், உள்ளூர் 
ைக்கமள எளிதாகக் கடடுப்ேடுத்தவும் உதவின. 
ஆங்கிபலயரின் விவொய, வணிகக் நகாள்மககள் 
இந்தியப் நோருளாதாரத்மத �ாெப்ேடுத்தின. 
இந்திய �ாடடின் வளங்கள் ேல வமககளிலும் 
நகாள்மளபோயின. ோதிக்கப்ேட்ட விவொயிகளும் 
ந�ெவாளர்களும் இதன் விமளவாக 1830களின் 
பின் அதிக அளவில் ஆங்கிபலய அதிகாரம் 
ேரவியிருந்த �ாடுகளில் இருந்த பதாட்டங்களுக்கு  
கூலி உமழப்ோளிகளாகப் புலம்நேயர்ந்தார்கள். 

 17.1   ஆங்கிலேய அரசு உருவாககம் 
ஆங்கிபலயர் இந்தியாவில் காலூன்ற ேக்ொர் 

போபர முக்கியக் காரணைாகும். வங்காளம், 
அவத் �வாபுகள் ைடடுைல்லாைல் முகலாயப் 
பேரரெர் இரண்டாம் ஷா ஆலமும் ஆங்கிபலயமர 

கற்றல் ல�ாககங்கள்
கீழகண்டவவ பறறி அறிதல்
�	இந்தியாவில் ஆங்கிபலயக் கிழக்கிந்திய வணிக நிறுவனத்தின் அதிகாரத் 

பதாறறமும் வளர்ச்சியும்
�	ராேர்ட கிமளவின் இரடம்ட ஆடசிமுமறயின் பதால்வியும், ஒழுங்குமுமறச் ெட்டப்ேடி (1773) வணிக 

நிறுவனத்தின் ப�ரடிக் கடடுப்ோடடின் கீழ் வரிக் நகாள்மகயும்
�	காரன்வாலிஸ் வங்காளத்தில் அறிமுகப்ேடுத்திய நிமலயான நிலவரித் திட்டம்; ெர் தாைஸ் ைன்பறா 

நென்மன ைாகாணத்தில் அறிமுகப்ேடுத்திய இரயத்துவாரி முமற
�	நவல்நலஸ்லியின் துமணப்ேம்டத் திட்டம் மூலைாகவும் ்டல்நஹெளசியின் வாரிசு உரிமை இழப்புக் 

நகாள்மக மூலைாகவும் இந்தியப் ேகுதிகமள ஆங்கில ஆடசியு்டன் இமணத்தல்
�	இந்திய ஆடசியாளர்களு்டன் ஆங்கிபலயக் கிழக்கிந்திய கம்நேனியின் உறவுகள்
�	காரன்வாலிஸ் ைறறும் நவல்நலஸ்லியின் குடிமையியல், நீதி, நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள்
�	வில்லியம் நேணடிங், ்டல்நஹெௌசி காலத்தில் ஏறேட்ட ெமூக, கல்வி சீர்திருத்தங்கள், இருப்புப்ோமத, 

நதாமலத்நதா்டர்பு, கல்வி, நோதுப்ேணித்துமறச் சீர்திருத்தங்கள்
�	காலனி அரசு, ோென வெதி நெயது தராமையாலும், காடுகமள அழித்தமையாலும் ேஞெம் ஏறேடடு 

விவொயிகள், மகவிமனஞர்கள் �ாடம்ட விடடு குடிநேயர்ந்து கூலி உமழப்மே பைறநகாள்ளல்
�	தாதாோய ந�ளபராஜியின் நெல்வச் சுரண்டல் பகாடோடு

ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் விவைவுகள்
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அேகு
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எதிர்த்தார். ேக்ொர் போரின் முடிவில், 
கிழக்கிந்தியக் கம்நேனி வியாோரத் தன்மைமய 
இழந்து அமெக்கமுடியாத அரசியல் ெக்தியாக 
உருநவடுத்தது. போரின் முடிவில் ராேர்ட கிமளவ் 
இங்கிலாந்திறகுச் நென்றார். வங்காள நிர்வாகத்தில் 
ஊழல் ைலிந்துவிட்டதாகக் கருதப்ேட்டதால் அவர் 
வில்லியம் பகாடம்ட ஆளு�ராக நியமிக்கப்ேட்டார். 
கிமளவிறகு, அவருக்கு முன்ோக ேதவி வகித்த 
ஆளு�ரான வான்சி்டார்ட  அவத்மத ஷா ஆலம் 
வெம் மீணடும் ஒப்ேம்டத்தது ஏறபும்டயதாக 
இல்மல. அதனால் அவர் சூஜா-உத்-நதௌலாவு்டன் 
புதிய பேச்சு வார்த்மதமயத் துவங்கினார். அதன் 
விமளவாக இரணடு அலகாோத் உ்டன்ேடிக்மககள் 
மகநயழுத்தாயின. வங்காளம், பீகார், ஒரிொ 
(ஒடிொ) ேகுதிகளின் திவானி (வருவாய நிர்வாகம்) 
அதிகாரத்மதக் கம்நேனி வெம் பேரரெர் 
ஒப்ேம்டத்தார் அலகாோத், காரா ேகுதிகளின் 
நிர்வாகத்மதப் நேறுவபதாடு பேரரெர் இரண்டாம் 
ஷா ஆலம் வங்காளம், பீகார், ஒரிொ ேகுதிகளின் 
வருவாயிலிருந்து ஆணடுக்கு 26 இலடெம் ரூோய 
நேறப்போவதாக அறிவிக்கப்ேட்டது. போர் இழப்பீடு 
வழங்கிவிடடு சூஜா-உத்-நதௌலா அவத் ேகுதிமய 
தக்க மவத்துக்நகாள்ள உறுதி நெயயப்ேட்டது. 
வங்காளம், பீகார், ஒரிொ ேகுதிகளின் நோது 
நிர்வாகம் வங்காள �வாபின் நோறுப்ோனது. 

பேரரெர், கிமளவி்டம் திவானி நோறுப்மே 
ஒப்ேம்டக்கும் முன்பே மீர் ஜாேரின் வாரிொக 
நோறுப்பேறற �வாப், நிஜாைத் (நோது நிர்வாகம்) 
நோறுப்புகமளக் கம்நேனி வெம் ஒப்ேம்டத்திருந்தார். 
ஆகபவ திவானாகவும் நிஜாைாகவும் கம்நேனி 
நெயல்ே்ட பவணடியிருந்தது. திவானின் க்டமை 
வரி வசூலிப்ேதும் குடிைக்களின் நீதி நிர்வாகத்மத 
கடடுப்ோடடுக்குள் மவத்திருப்ேதும் ஆகும். நிஜாமின் 
க்டமைபயா இராணுவச் நெயல்ோடுகளும் 
குறறவியல் நீதி வழங்கலும் ஆகும். இவ்வாறாகக் 
கம்நேனி நையயான முழு அதிகாரத்மதயும் 
தன்வெம் தக்க மவத்துக்நகாணடு நவறறு 
நிர்வாகச் சுமைமய ைடடுபை �வாபி்டம் விடடு 
மவத்தது. இத்தமகய நிர்வாக முமறபய ‘இரடம்ட 
ஆடசிமுமற’ என்றும் இரடம்ட அரசுமுமற (dyarchy) 
என்றும் குறிப்பி்டப்ேடுகிறது.

ஆனால் ‘இரடம்ட ஆடசிமுமற’ விமரவில் 
உம்டயத் துவங்கியது. நோறுப்புகமள ஏறகாத 
அரொடசி முமற வங்காளத்தில் 1770 ஆம் ஆணடு 
ஏறேட்ட கடுமையான ேஞெத்திறகு இடடுச்நென்றது. 
மூன்றில் ஒருவர் என்ற விகிதத்தில் ைக்கள் 
ைடிந்தனர். கம்நேனி ஊழியர்கள் அரிசி வணிகத்தில் 
நகாணடிருந்த ஏகபோகக் கடடுப்ோடும், அவர்கள் 
அவ்பவமளயிலும் கம்டப்பிடித்த லாே ப�ாக்கமும் 
துயரச்சூழமல பைலும் அதிகைாக்கியது. 
இறுதியாகக் கம்நேனி தனது நோறுப்மே 
உணர்ந்ததன் விமளவாக, 1773ஆம் ஆணடில் 
ஒழுங்குமுமறச்ெட்டம் பிரக்டனப்ேடுத்தப்ேட்டது. 
வங்காளத்தின் ஆளு�ராக வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ் 
நியமிக்கப்ேட்டார்.

 17.2    நிே நிர்வாக முவ்ற: 
நிவேயான நிேவரி முவ்றயும் 
இரயத்துவாரி முவ்றயும் 

ஒழுங்குமுமறச் ெட்டம் 1773இன்ேடி 
கம்நேனி ஊழியர்களின் வரவுநெலவு 
கணக்கு ேறறி இயக்கு�ர் குழு பிரிடடிஷ் 

1772 வமர கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் நிர்வாகத்தமலவர் ஆளு�பர ஆவார் (வில்லியம் பகாடம்டயிபலா 
ஜார்ஜ் பகாடம்டயிபலா வீறறிருப்ோர்). வில்லியம் பகாடம்டயில் ஆளு�ராகப் ேதவியிலிருந்த வாரன் 
பஹெஸ்டிங்ஸ் ஒழுங்கு முமறச் ெட்டத்தின் (1773) மூலைாக கவர்னர் நஜனரலாகப் ேதவி உயர்த்தப்ேட்டார். 
கவர்னர் நஜனரல் கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் இயக்கு�ர் ைன்றத்தின் மூலைாகத் பதர்ந்நதடுக்கப்ேடுவார். 
1833 ேட்டயச் ெட்டம் மூலைாக அப்ேதவி இந்தியாவின் கவர்னர் நஜனரல் என்று நிமலபயறறம் நேறறது. 
அப்ேதவியும் இயக்கு�ர் ைன்றத்தால் பதர்ந்நதடுக்கப்ேடுவபதாடு, ேதவி வகிப்ேவர் இயக்கு�ர் ைன்றத்திறகுக் 
கடடுப்ேடடுச் நெயல்ே்ட பவணடிய க்டமையுமிருந்தது. 1857 நேருங்கிளர்ச்சிக்குப்பின் இந்திய அரசின் 
நோறுப்மேக் கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியாரி்டமிருந்து இங்கிலாந்து அரசு ப�ரடியாக எடுத்துக்நகாள்ள 
வமகநெயத 1858இன் ‘விக்ப்டாரியா ராணியாரின் பிரக்டனம்’ முதன்முமறயாக அரெப் பிரதிநிதி (மவஸ்ராய 
ைறறும் கவர்னர் நஜனரல்) என்ற நொறநறா்டமரக் மகயாண்டது. பிரிடடிஷ் �ா்டாளுைன்றத்திறகுக் 
கடடுப்ேட்ட முதல் மவஸ்ராய ைறறும் இந்திய கவர்னர் நஜனரலாக கானிங் நியமிக்கப்ேட்டார்.

ராபர்ட் கிவைவ் வாரன் லேஸ்டிங்ஸ்
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கருவூலத்திறகுத் நதரியப்ேடுத்துவது ெட்டரீதியாக 
க்டமையாக்கப்ேட்டது. ஆளு�ரும் தமலமைத் 
தளேதியும் இரு ஆபலாெகர்களும் நகாண்ட குழு, 
வருவாய வாரியைாகச் நெயல்ேடடு, வருவாய குறித்து 
விவாதித்தது. 1784ஆம் ஆணடின் பிட இந்தியச் 
ெட்டம், இராணுவ ைறறும் குடிமை அமைப்புகமள 
தனித்தனியாகப் பிரித்தது.

த ா ப ன  ஒ ரு 
நிலச்சுவான்தாரராக இருந்த 
காரன்வாலிஸ் பிரிடடிஷ் 
முமறமயப் பின்ேறறிய 
நிலப்பிரபுத்துவ முமறமய 
உருவாக்க நிமனத்தார். 
வருவாய வசூலிப்ேவபராடு 
கலந்துபேசி அவர் ஒரு 
மு டி வு க் கு  வ ந் த ா ர் . 
இது ஜமீன்தார் என்கிற இம்டத்தரகர்கமள 
உருவாக்கியபதாடு ேயிரிடுபவாமரக் குத்தமக 
விவொயிகளாக ைாறறியது. இயக்கு�ர் குழுவின் 
அறிவுமரப்ேடி வங்காளம், பீகார், ஒரிொ ேகுதிகளின் 
ஜமீன்தார்களு்டன் அவர் ஏறேடுத்திக்நகாண்ட 
அமைப்பு முமறபய நிமலயான நிலவரி 
முமறயாக அறியப்ேடுகிறது. ‘ொசுவதம்’ என்ேது 
நிலத்மத அளவிடடு அதனடிப்ேம்டயில் ஒவ்நவாரு 
ஜமீன்தாரும் அரசுக்கு வழங்க பவணடிய 
வருவாமய நிர்ணயம் நெயவதாகும். 1793இல் 
வங்காளம், பீகார், ஒரிொ ஆகிய ேகுதிகளுக்கு அந்த 
நிர்ணயம் நிரந்தரைாக்கப்ேட்டது. இம்முமறயின் 
மூலைாக வரி வசூலிப்போராக இருந்பதார் 
வாரிசுரிமை நகாண்ட ஜமீன்தார்களாக 
ைாறறி அரசு வழங்கிய நிலத்தின் ேயன்கமள 
அனுேவிக்கலானார்கள். நிர்ணயிக்கப்ேட்ட 
ைதிப்பிறகு பைலாக வசூலிக்கப்ேட்ட அமனத்மதயும் 
ஜமீன்தார்கள் மகயகப்ேடுத்திக் நகாண்டார்கள்.

ேத்நதான்ேதாம் நூறறாணடின் முதல் 
கால்நூறறாணடு நென்மன ைாகாணத்தின் நில 
வருவாய வரலாறறின் நதா்டக்கக் காலைாகும். 
ஆரம்ேத்தில் நேரும் ெர்ச்மெக்குப் பின் நிரந்தர 
நிலவரித் திட்டம் அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. 
நெங்கல்ேடடு, பெலம், திணடுக்கல் ைாவட்டங்கள் 
ேல மிட்டாக்களாக பிரிக்கப்ேடடு அதிக நதாமகக்குக் 
பகடபோருக்கு வழங்கப்ேட்டது. அவ்வாறு 
நிலவுரிமை நேறபறார் பவளாண குடிகமள 

அப்புறப்ேடுத்தியமையால் ஓரிரு ஆணடுகளில் 
பதால்விமயபய எதிர்நகாண்டனர். ஆகபவ 
அம்முமற மகவி்டப்ேட்டது. அதன்பின் வருவாய 
வாரியம் (Board of Revenue) கிராைங்கமளக் 
குத்தமகக்கு விடும் முயறசிமய பைறநகாண்டது.

கிராைக் குத்தமக முமறயில், ேமழய 
வரிவசூல் வரலாறமற அடிப்ேம்டயாகக் நகாணடு 
ஒவ்நவாரு கிராைமும் மூன்று ஆணடுகளுக்குக் 
நகாடுக்க பவணடிய நதாமக நிர்ணயம் 
நெயயப்ேட்டது. மிராசுதார் முமற நிலவி வந்த 
ைாவட்டங்களில் நிலவரி வசூலிக்கும் நோறுப்பு 
மிராசுதார்களி்டம் நகாடுக்கப்ேட்டது. மிராசுதார்கள் 
இல்லாத ேகுதிகளில் கிராைத்தமலவரி்டம் நோறுப்பு 
ஒப்ேம்டக்கப்ேட்டது. இம்முமற பைாெைான 
ேருவநிமல, தானிய விமலக் குமறவு, குமறந்த 
கால குத்தமக முமற போன்ற காரணங்களால் 
பதால்வியம்டந்தது. போதிய விமளச்ெல் இல்லாத 
போது நைாத்த கிராைங்களும் வரி நெலுத்த 
முடியாைல் புலம் நேயர்வது என்ேது ொதாரணைாக 
நிகழ்ந்தது. அரசு, ைாவட்ட ஆடசியரின் துமணபயாடு 
அவ்வாறு புலம் நேயர்ந்பதாமர ைறுகுடியைர்த்த 
முயறசி பைறநகாள்ள பவணடியதாயிறறு.

1814ஆம் ஆணடு இயக்கு�ர் குழுவில் 
இரயத்துவாரி முமறமய அறிமுகப்ேடுத்துவது என்று 
முடிவு நெயயப்ேட்டது. இது ஆளு�ராக இருந்த தாைஸ் 
ைன்பறா என்ேவரால் உருவாக்கப்ேட்டது. பவளாண 
நிலத்தின் உரிமையாளரும், அதன் வரிகமள 
நெலுத்துேவரும் என்ற நோருள் நகாண்ட ‘மரயயா’ 
என்ற அரபு வார்த்மதயின் ஆங்கில திரிபே ‘ரயத்’ 
(Ryot) ஆகும். ரயத் என்ற நொல்லிறகு உழவர் என்று 
நோருள். எந்த இம்டத்தரகரும் இல்லாைல் அரபெ 
ப�ரடியாகப் ேயிரிடுபவாரு்டன் நதா்டர்பு நகாள்வபத 
இம்முமறயாகும். நிலவரி நெலுத்தும் வமர 
விவொயம் நெயபவாரின் வெபை நிலமிருப்ேது உறுதி 
நெயயப்ேட்டது. வரி நெலுத்தாபதாமர நிலத்திலிருந்து 
அப்புறப்ேடுத்துவபதாடு அவர்களது கடடுப்ோடடிலிருந்த 
கால்�ம்ட, வீடு தனிப்ேட்ட உம்டமை போன்றமவ 
ேறிமுதல் நெயயப்ேட்டன. அரசு, ேயிர் நெயயப்ேட்ட 
ஒவ்நவாரு வயலிலிருந்தும் கிம்டக்ககூடிய 
வருவாமயக் கணித்தது. தானிய விமல ைாறறம், 
ெந்மதப்ேடுத்தும் வெதிகள், ோென வெதி போன்ற 
காரணிகமள அடிப்ேம்டயாகக் நகாணடு முப்ேது 
ஆணடுக்கு ஒருமுமற தீர்வு ைறு ேரிசீலமனக்கு 
உடேடுத்தப்ேட்டது. இரயத்துவாரி முமற நிலத்தில் 
தனியும்டமைமய அறிமுகப்ேடுத்தியது. தனிப்ேட்ட 
உம்டமையாளர்களின் நேயர் ேதிவு நெயயப்ேடடு 
ேட்டா வழங்கப்ேட்டது. அவர்கள் நிலத்மத 
விறேதறகும், அ்டைானம் மவப்ேதறகும், குத்தமகக்கு 
விடுவதறகும், உரிமைமய ைாறறிக் நகாடுப்ேதறகும் 
அனுைதிக்கப்ேடடிருந்தார்கள்.

வில்லியம் நேணடிங் பிரபு காலத்தில் (1833) 
ைகல்வாரிமுமற அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. 
இதன்ேடி நிலவருவாயக்கான ஒப்ேந்தம் நிலத்தின் 
உரிமையாளபராடு பைறநகாள்ளப்ேட்டது. ஆனால் 
நிலவரியானது ேயிர் ொகுேடி நெயேவரி்டமிருந்பத 
வசூலிக்கப்ேட்டது.

காரன்வாலிஸ்
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17.3    துவைபபவ்டத் திட்்டமும், வாரிசு 
உரிவை இழபபுக ககாள்வகயும் 

கவர்னர் நஜனரல் 
நவல்நலஸ்லி (1798-
1805) பிரிடடிஷ் ஆடசிமய 
உறுதி நெயயும் நோருடடு 
ஒரு முன்பனாக்கிய 
நகாள்மகமய பின்ேறறினார். 
அவர் சிறறரசுகமளப் போர் 
நவறறியின் மூலைாக 
வெப்ேடுத்தவில்மல. அதறகு 
ைாறாக அரெர்கமளப் நேயரளவிறகு அங்கீகரித்து 

கவல்கேஸ்லி

அவர்களுக்கு ைானியம் வழங்கியபதாடு நைாத்த 
நிர்வாகத்மதயும் தன் வெப்ேடுத்தினார்.

நவல்நலஸ்லிக்கு முன்ோக இந்திய 
அரெர்கபளாடு கம்நேனி கூட்டணி அமைத்திருந்த 
நிஜாமும், அவத் �வாபும் பிரிடடிஷ் ேம்டகமளப் 
ேராைரிக்க ைானியம் நேறறிருந்தார்கள். 
ஆனால் அவ்வாறு ேராைரித்த ேம்டப்பிரிவுகள் 
அவர்களின் �ாடடு எல்மலகளுக்கு நவளிபய 
தான் நிறுத்தப்ேடடிருந்தன. ேராைரிப்புச் நெலவு 
ேணைாகபவ வழங்கப்ேட்டது. ேணப்ேடடுவா்டா 
குறித்த ப�ரத்தில் �்டந்பதறாதபோது சிக்கல் எழுந்தது. 
இம்முமறமய நவல்நலஸ்லி துமணப்ேம்டத் 
திட்டத்தின் மூலம் விொலைாக்கியபதாடு 
மஹெதராோத், மைசூர், லக்பனா, ைராத்திய பேஷ்வா, 
போன்ஸ்பல (பகாலாப்பூர்), சிந்தியா (குவாலியர்) 
போன்ற அரசுகமளயும் அரெர்கமளயும் அதன் 
கீழ்க்நகாணடு வந்தார்.

துமணப்ேம்டத் திட்டத்தின் கூறுகளாவன (அ) 
கூட்டணிக்குள் வரும் இந்திய ஆடசியாளர் தனது 
நொந்தப் ேம்டகமள கமலத்து விடடு பிரிடடிஷ் 
ேம்டகமள ஏறேபதாடு அவர்கள் அனுப்பும் அதிகாரி 
ஒருவமர ஸ்தானிகராக (Resident) ஏறக பவணடும். 
(ஆ) பிரிடடிஷ் ேம்டகளுக்கான ேராைரிப்புச் 
நெலமவ ஏறக பவணடும். அது முடியாதபோது 
ைாகாணத்தின் ஒரு ேகுதிமய பிரிடடிஷார் வெம் 
ஒப்ேம்டக்க பவணடும். (இ) ோதுகாப்புக்கு உடேட்ட 
அரெர் பிற ஐபராப்பிய �ாடுகளு்டனான நதா்டர்மேத் 
துணடித்துக் நகாள்ள பவணடும். அதிலும் பிநரஞசு 
நிர்வாகத்பதாடு நதா்டர்பு இருக்கக்கூ்டாது. (ஈ) 
பிரிடடிஷார் அனுைதியில்லாைல் ைறற ஐபராப்பியமர 
ேணியிலைர்த்தக்கூ்டாது. (உ) பிற இந்திய 
அரசுகபளாடு கம்நேனியின் அனுைதியில்லாைல் 
பேச்சுவார்த்மதகளில் ஈடுே்டக்கூ்டாது. (ஊ) எந்த 
அரசும் பிற அரசுகளின் உள்�ாடடு பிரச்சிமனகளில் 
தமலயி்டக்கூ்டாது. இவ்வாறு சுபதெ அரசுகள் 
தங்கள் இமறயாணமைமய இழந்து அரசியல் 
ைறறும் இராணுவ விவகாரங்களில் கம்நேனிமய 
ொர்ந்திருக்கும் நிமல உருவாக்கப்ேட்டது.

துமணப்ேம்டத் திட்டம் கம்நேனி அரசின் 
இராணுவ ேலத்மத உயர்த்தியபதாடு அதன் 
ஒடடுநைாத்தத் திறமனயும் கூடடியது. அதன் 
உ்டனடி விமளவு என்ேது நொந்த �ாடடில் 
ஆயிரக்கணக்கான நதாழில் முமற போர் வீரர்கள் 
பவமல இழந்தபத ஆகும். அவ்வாறு கட்டவிழ்த்து 
வி்டப்ேட்ட வீரர்கள் நகாள்மளயர்களாக 
ைாறினார்கள். பிண்டாரிகளின் (கூட்டைாக 
சூமறயாடுபவார்) எணணிக்மக துமணப்ேம்டத் 
திட்டத்திறகு பின் கணிெைாக உயர்ந்தது. 
அரெர்களுக்கு வாக்குறுதிகள் வழங்கியபோதும், 

தாைஸ்  ைன்ல்றா: தாைஸ் 
ைன்பறா 1780 இல் 
ைதராஸ் வந்தம்டந்தார். 
முதல் ேன்னிநரணடு 
வரு்டங்கள் அவர் ஒரு 
ேம்ட வீரராக மைசூர் 
போரில் ேங்பகறறார். அவர் 
ோரைஹொல் ேகுதியில் (பெலம் ைாவட்டம்) 1792 
முதல் 1799 வமரயிலும், கனரா ேகுதியில் 1799 
முதல் 1800 வமரயிலும் ேணியிலிருந்தார். 
பிரித்நதடுக்கப்ேட்ட ைாவட்டங்களான 
க்டப்ோ, கர்னூல், சித்தூர், அனந்தபூர் 
ஆகியவறறிறகு ஆடசியராக ேணி புரிந்தார். 
இக்காலத்தில்தான் அவர் இரயத்துவாரி 
முமற ேறறி பயாசிக்கலானார். அவர் 1820 
ஆம் ஆணடு நைடராஸ் ைாகாணத்திறகு 
ஆளு�ராக நோறுப்பேறறு அதன் பின் ஏழு 
வரு்டங்கள் பெமவயாறறினார். அப்போது 
1822 ஆம் ஆணடில் இரயத்துவாரி முமறமய 
நெம்மையாக அறிமுகப்ேடுத்தி நெயலூடடினார். 
அவர் ஆளு�ராக இருந்த காலத்தில் கல்விக்கு 
முக்கியத்துவம் நகாடுத்தபதாடு கல்விக்கான 
நெலவீனங்கமள எதிர்காலத்திறகான 
முதலீ்டாகபவ கருதினார். அவர் நிர்வாகத்தில் 
இந்தியர்கள் நேருைளவில் ேங்காறறுவமத 
ஆதரித்தார். அவர் ஜுமல 1827 ஆம் ஆணடு 
கர்னூலில் அமைந்துள்ள ேடடிக்நகாண்டாவில் 
காலரா ப�ாயால் ோதிக்கப்ேடடு உயிரிழந்தார். 
ைக்களிம்டபய பிரேலைாகியிருந்த 
ஆளு�ரான அவரின் நிமனவாக ேல 
நிமனவி்டங்கள் எழுப்ேப்ேட்டபதாடு, 
குழந்மதகள் ேலருக்கும் அவரது நேயர் 
சூட்டப்ேட்டது. நோது ைக்களி்டமிருந்து 
வசூலிக்கப்ேட்ட ேணத்திலிருந்து அவரது 
சிமல வடிவமைக்கப்ேடடு 1839 ஆம் ஆணடு 
நென்மனயில் நிறுவப்ேட்டது. 

தாைஸ் ைன்ல்றா
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ோதுகாப்பிறகுள்ளிருந்த ேல அரசுகளின் நிர்வாகம் 
திறம்ே்ட இல்மல எனக் குறறம் சுைத்தி அவறமற 
இலகுவாக இமணப்ேதும் �்டந்பதறியது.

ைாகாணம் (Presidency) என்ேதறகும் ைாநிலம் 
(Province) என்ேதறகுைான பவறுோடு: 
கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியாரின் தமலமை 
நிர்வாக அதிகாரியின் அலுவலகம் அமையப் 
நேறறிருக்கும் இ்டம் ைாகாணம் ஆகும். 
அவ்விதத்தில் நென்மன, ேம்ோய, கல்கத்தா 
ஆகியமவ ைாகாணங்கள் ஆகும். பின்னர் 
இம்ைாகாணங்கமள நிர்வகிப்ேதில் சிரைங்கள் 
ஏறேட்டதால் ைத்திய ைாநிலம், ஒருங்கிமணந்த 
ைாநிலம் போன்றமவ உருவாக்கப்ேட்டன.

வாரிசு உரிவை இழபபுக ககாள்வக
இந்து ெம்பிரதாயங்களின்ேடி, 

வாரிசில்லாத ைன்னர் 
ஓர் ஆண ைகமவத் 
தத்நதடுக்க முடியும். அவ்வாறு 
தத்நதடுக்கப்ேட்ட ைகனுக்குச் 
நொத்தில் முழு உரிமையும் 
உணடு. இச்சூழலில் உச்ெ 

அதிகாரத்திறகு (இங்கிலாந்திறகு) கடடுப்ேட்ட ஒரு 
சிறறரசு அவ்வதிகாரத்தின் அனுைதி நேறாைல் 
வாரிசுகமள நியமிக்க முடியுைா என்கிற பகள்வி 
எழுந்தது. ்டல்நஹெௌசியின் வரவுக்கு முன்புவமர 
கம்நேனி அரசின் அனுைதிமய சுவீகாரத்திறகு 
முன்போ, பின்போ அரெ குடும்ேத்தினர் நேறறு 
வந்தனர். ஆனால் ்டல்நஹெௌசிபயா இம்முமற 
உச்ெேடெ அதிகாரத்தின் ோர்மவக்கு நென்றால் 
ெட்டபூர்வைான சிக்கமல எதிர்நகாள்ளலாம் 
என்று நிமனத்தார். அவ்வாறு இருக்குைாயின் 
தத்நதடுக்கப்ேட்ட வாரிசுகள் அரியமண ஏறுவது 
கம்நேனி அரொல் நெல்லாதது என்று அறிவிக்கவும் 
வாயப்பிருந்தது.

வாரிசு உரிமை இழப்புக் நகாள்மகயின் கீழ் 
முதலில் வீழ்ந்த அரசு ெதாரா ஆகும். ெதாராவின் 
ைன்னரான ஷாஜி இறந்த பின் (1848) அவரது 
தத்நதடுக்கப்ேட்ட வாரிமெ ்டல்நஹெௌசி அங்கீகரிக்க 
ைறுத்தார். ஜான்சியின் அரெர் கங்காதர்ராவ் 
�வம்ேர் 1853இல் இறந்த ைறுகணபை 
அவ்வரசு ்டல்நஹெௌசியால் இமணக்கப்ேட்டது. 
(விதமவயான அவரது ைமனவி இராணி 
லடசுமிோய 1857 நேருங்கிளர்ச்சியின் போது 
நேரும் ேங்காறறினார்.) குழந்மதகள் இல்லாைல் 
மூன்றாம் ரகுஜி போன்ஸ்பல 1853இல் ைமறந்தார். 
�ாக்பூர் உ்டனடியாகக் கம்நேனி ஆடசியில் 
இமணக்கப்ேட்டது. ைராத்தியர்களின் கம்டசி 
பேஷ்வா 1851இல் காலைானார். அவர் முப்ேத்து 

்டல்கேௌசி

மூன்று வரு்டம் கம்நேனி நகாடுத்த ஓயவூதியத்மதப் 
நேறறிருந்தார். ஆனால் ்டல்நஹெௌசிபயா அவரது 
வாரிொன �ானா ொகிப்பிறகு ஓயவூதியம் 
நகாடுக்க ைறுத்தார். இவ்வாறாக வாரிசு உரிமை 
இழப்புக் நகாள்மக �ாடு பிடிக்கும் உத்தியாகச் 
நெயல் வடிவம் நேறறது. எனினும் பிரிடடிஷ் 
முடியரசு இந்திய �ாடடின் நோறுப்மே ஏறற பின் 
இக்நகாள்மக திரும்ே நேறப்ேட்டது.

17.4   சுலதச அரசுகளும் 
ஆங்கிலேயரின் லைோதிககமும்

பிளாசிப் போருக்குப்பின் (1757) கம்நேனி 
தன்மன விரிவுேடுத்தும் முகைாக இரடம்ட 
ஆடசி முமறமய உருவாக்கியது. இம்முமறயின் 
கீழ், பைலளவில் ஓர் அதிகாரைறற அரெமர 
மவத்துக்நகாணடு அவரது பின்புலத்தில் கம்நேனி 
அதிகாரிகள் நெயலாறறினர். நகாள்மகயளவில் 
கம்நேனி, தன்மன திவானாக (வரி வசூலிக்கும் 
அதிகாரம்) ைடடும் நொல்லிக்நகாண்டாலும் முழு 
அதிகாரமும் அதனி்டபை குவிந்திருந்தது. கிமளவால் 
உறுதியளிக்கப்ேடடிருந்த முகலாய ைன்னர் 
இரண்டாம் ஷா ஆலமிறகு  நெலுத்தபவணடிய 
ஆணடு ஓயவூதியம் நிறுத்தப்ேட்டதன் மூலம் 
இவ்வதிகாரம் வலியுறுத்தப்ேட்டது. கடித அளவிலான 
ைரியாமதமயக்கூ்டக் காரன்வாலிஸ் நகாடுக்க 
ைறுத்தார். நவல்நலஸ்லி பைலும் ந�ருக்கடிமயக் 
கூடடும் வணணைாக பிரிடடிஷாருக்குச் ொதகைாகத் 
துமணப்ேம்டத் திட்டத்மதக் கம்டபிடித்தார். 
அதமன மஹெதராோத், பூனா, மைசூர் போன்ற 
முக்கிய அரசுகமள ஏறக மவத்தார். 

கவர்னர் நஜனரலாக 1813ஆம் ஆணடு 
ேதவிபயறற பஹெஸ்டிங்ஸ் (நைாயரா) முகலாய 
முத்திமரமயப் ேரிவர்த்தமனகளில் தவிர்த்தார். 
கம்நேனியின் உம்டமைகள் மீது முகலாய ைன்னர் 
இரண்டாம் அக்ேர் நெலுத்திவந்த ஆதிக்கத்மத 
நிறுத்திக்நகாள்ளாவிட்டால் அவமரத் தான் 
ெந்திக்க முடியாது என்றார். பஹெஸ்டிங்ஸ் இந்திய 
அரசுகமள நிர்வகிக்கும் நோறுப்பு கம்நேனிக்கு 
இல்மல என்ற நகாள்மக முடிமவப் பின்ேறறினார். 
ஆக, துமணப்ேம்டத் திட்டத்தின் கீழ் ைக்கள் 
ஆடசியாளர்கள் மீது அதிருப்தி நகாண்டாபலா, 
அணம்ட அரசு நோறாமையால் சூழ்ச்சியில் 
ஈடுேட்டாபலா ோதிப்பு எதுவும் ஆடசி நெயபவாருக்கு 
ஏறே்டவில்மல. குறுந்தமலமைகளால் பிரித்து 
ஆடசி நெயயப்ேடடுவந்த கத்தியவார் ேகுதிமயயும் 
ைத்திய இந்தியப் ேகுதிமயயும் கம்நேனி 
ந�ருங்கிய கணகாணிப்பில் மவத்திருப்ேது 
தவிர்க்க முடியாததாயிறறு.
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நோறுப்பிலிருந்து விடுவித்தார். குறறவியல், 
உரிமையியல் நீதிைன்றங்கள் முழுமையாகச் 
சீரமைக்கப்ேட்டன. நீதித்துமறயின் உச்ெங்களாக 
ெதர் திவானி அதாலத்தும், ெதர் நிஜாைத் அதாலத்தும் 
திகழ்ந்தன. குறறவியல், குடிமையியல் நீதியில் 
உச்ெேடெ முமறயீடடு நீதிைன்றங்களான இமவ 
கல்கத்தாவில் அமையப்நேறறு கவர்னர் நஜனரல் 
உள்ளிட்ட குழுவினரால் வழி�்டத்தப்ேட்டன. 
அவறறின் கீழ் �ான்கு பிராந்திய முமறயீடடு 
நீதிைன்றங்கள் கல்கத்தா, தக்காணம், மூர்ஷிதாோத், 
ோடனா ஆகிய இ்டங்களில் அமைக்கப்ேட்டன. 
இந்நீதிைன்றங்கள் ஒவ்நவான்றினுக்கும் மூன்று 
ஐபராப்பிய நீதிேதிகளும், அவர்களுக்கு உதவி 
புரிய ஓர் இந்திய வல்லுனரும் நியமிக்கப்ேட்டார்கள். 
இந்நீதிைன்றங்களின் கீழ் ஒரு ஐபராப்பிய 
நீதிேதிமயயும், அவருக்குத் துமணயாகச் சில 
இந்தியர்கமளயும் உள்ள்டக்கிய ைாவட்ட ைறறும் 
�கர நீதிைன்றங்கள் இயங்கின. ஒவ்நவாரு 
ைாவட்டத்திலும் நேரு�கரிலும் ஓர் நீதிைன்றம் 
அமைந்தது. அவறறின் கீழ் இந்திய நீதிேதிகமளக் 
நகாண்ட முன்சீப் நீதிைன்றங்கள் இயங்கின. சீரியல் 
(சிவில்) வழக்குகளில் இஸ்லாமியச் ெட்டங்கள் 
பின்ேறறப்ேட்டன. குறறவியல் வழக்குகளில் 
நதா்டர்பும்டயவரின் ெையப் பின்னணியிமனப் 
நோறுத்து இந்து ெட்டமும், இஸ்லாமிய ெட்டமும் 
பின்ேறறப்ேட்டன. 

காரன்வாலிஸின் தமலயாய ேங்களிப்ோனது 
குடிமைப் ேணிகளின் சீர்திருத்தபை 
ஆகும். அவர் திறமை வாயந்தவர்கமளயும் 
ப�ர்மையானவர்கமளயும் ேணியைர்த்த 
வழிவமக நெயதார். கம்நேனி அதிகாரிகளுக்குச் 
நொறே ெம்ேளத்மத வழங்கிவிடடு அவர்கமளத் 
தனியாக வியாோரம் நெயய அனுைதித்த 
ேமழய �ம்டமுமறக்கு முறறுப்புள்ளி 
மவத்தார். திறமையின் அடிப்ேம்டயில் 
ேணிவழங்கியபோதும், இந்தியர்கள் ேணியாறறத் 
தகுதியறறவர்கள் என்று கருதியதால் அவர்கமளப் 
ேணிக்கு அைர்த்த ைறுத்தார்.

ஒவ்நவாரு ைாவட்டமும் தானாக்களாகப் 
(காவல் வட்டம்)  பிரிக்கப்ேட்டது. 
ஒவ்நவாரு தானாவும் இந்தியர் ஒருவரால் 
வகிக்கப்ேட்ட தபராகா என்ற ேதவியின் கீழ் 
மவக்கப்ேடடிருந்தது. காரன்வாலிஸின் 
காவல் துமற நிர்வாக முமற பின்னர் பைலும் 
நைருபகறறப்ேட்டது. நீதியதிகாரத்திறகும் வருவாய 
அதிகாரத்திறகுமிம்டபயயான தி்டைான பிரிவு 
மகவி்டப்ேட்டது. ஆடசியபர நீதி வழங்குேவராகவும் 
நெயலாறறத் துவங்கினார். 

குடிமை ைறறும் நீதி நிர்வாகத்மதப் 
ேணேடுத்திய காரன்வாலிஸ் கம்நேனி ஊழியரின் 

துமணப்ேம்டத் திட்டத்தின் கீழ் கம்நேனி 
ராணுவம் இந்திய ஆடசியாளர்கமள உள்�ாடடு 
கலகங்களிலிருந்தும், பிற ோதிப்புகளிலிருந்தும் 
காத்தது. மஹெதராோத்தின் சில ேகுதிகள் 
நிஜாமின் கடடுோடடிலிருந்து விடுேட்ட அபரபியப் 
ேம்டகளின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தன. பிரிடடிஷ் 
ேம்டப்பிரிவின் உதவிபயாடு அபரபிய வீரர்கள் 
ேணிய மவக்கப்ேட்டார்கள். மைசூர் அரசில் 
1830ஆம் ஆணடு நிதி நிர்வாக முமறபகடடில் 
அரெர் ஈடுேட்டார் என்ற காரணத்மத முன்மவத்து 
ஏறேட்ட கிளர்ச்சிமய நவல்நலஸ்லிபயாடு 
நெயதுநகாண்ட ஒப்ேந்தத்தின் மூலம் கம்நேனி 
தமலயிடடு ெரி நெயதது. கவர்னர் நஜனரலாக 
இருந்த வில்லியம் நேணடிங் அரெமர அமனத்துப் 
நோறுப்புகளிலிருந்தும், அதிகாரத்திலிருந்தும் 
விடுவித்து ைார்க் கப்ேன் என்ேவரி்டம் நிர்வாகப் 
நோறுப்மே ஒப்ேம்டத்தார். குவாலியரின் வாரிசு 
இளம் வயதினர் என்ேதால் நிர்வாகம் கடடும்டந்து, 
அரெமவயில் பகாஷ்டிகள் பதான்றி அவர்களுக்குள் 
கடுமையாகச் ெணம்டயிடடுக் நகாண்டார்கள். 
இராணுவபைா கடடுப்ோடடிறகு அப்ோறேடடு 
நெயலிழந்து கி்டந்தது. எல்லன்ேபரா வலிமையான 
ேம்டகபளாடு வந்து பெர்ந்தார். அவரது ேம்டகமள 
உள்ளூர் ேம்டகள் எதிர்த்தன. ைகாராஜ்பூர் போரில் 
உள்ளூர் இராணுவம் பதாறகடிக்கப்ேடடு 1843ஆம் 
ஆணடில் ேம்ட ேலத்மதக் குமறத்துக்நகாள்வது 
உள்ளிட்ட நிேந்தமனகபளாடு புதிய வழிமுமற 
நைாழியப்ேட்டது. 

்டல்நஹெௌசியின் வாரிசு இழப்புக்நகாள்மக 
பிரிடடிஷாரின் ப�ரடிக் கடடுோடடிறகுள்ளிருந்த 
ேகுதிமய விரிவாக்கியது. இமணக்கப்ேட்ட 
ஒவ்நவாரு ேகுதியிலும் இந்திய ைன்னர்களால் 
ஆடசி நெயயப்ேடடு வந்த அரசுகளின் மீதான 
கம்நேனியின் அதிகாரம் ஓங்கியது.

17.5   குடிவை ைறறும் நீதி 
நிர்வாகங்களில் ஏறபடுத்தபபட்்ட 
சீர்திருத்தங்கள் 

நீதிேதியும், கிழக்கத்திய சிந்தமன 
ைரமே ஏறறவருைான வில்லியம் பஜான்சின் 
உதவியிமனப் நேறறு காரன்வாலிஸ் கம்நேனி 
நிர்வாகத்மதக் கட்டமைத்தார். குறறம் �்டப்ேமதக் 
கணடுபிடிக்கவும், தண்டமன வழங்கவும் ஒரு சீரிய 
முமறமய அறிமுகப்ேடுத்தியதன் மூலைாக கிமளவ் 
உருவாக்கிய இரடம்ட ஆடசி முமறமய முடிவு 
நகாணடு வந்தார். வரி வசூலிக்கும் நோறுப்மேப் 
நோது நிர்வாகத்திலிருந்தும், நீதித்துமறயிலிருந்தும் 
பிரித்தார். ஆடசியர்கமள (Collectors) வரி வசூலிக்க 
ைடடுபை ேணித்து, அவர்கமள நீதி வழங்கும் 
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நைாழிமயயும் பைறகத்திய அறிவியமலயும் 
ஆதரித்த இந்தியரின் எணணபவாட்டத்மதப் 
பூர்த்தி நெயயும் விதைாகத் துவக்கப்ேட்ட இந்து 
கல்லூரிக்கு அவபர புரவலரானார். அநலக்ொண்டர் 
்டஃப் போன்ற கிறித்தவ ெையப்ேணியாளர்களும் 
கல்விமய வளர்த்நதடுக்கத் தூணடுபகாலாக 
இருந்தனர். பஹெஸ்டிங்ஸின் தாராளப்ோர்மவயும், 
அதன் விமளவாக 1799இல் ேத்திரிமககளுக்கு 
விதிக்கப்ேடடிருந்தக் கடடுப்ோடு தளர்த்தப்ேட்டதும் 
கல்வி வளர்ச்சியில் ோராடடுக்குறிய 
�்டவடிக்மககளாகும். இச்சூழலில்தான் 1818ஆம் 
ஆணடு வங்காள வாராந்திர இதழ் ‘ெைாச்ொர் 
தர்ேன்’ துவங்கப்ேட்டது. 

இந்திய ைக்களின் வளர்ச்சிமயயும் 
பைம்ோடம்டயுபை 1833ஆம் ஆணடின் 
ேட்டயச்ெட்டம் வலியுறுத்தியது. ஒருங்கிமணந்த 
பிரிடடிஷ் இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் நஜனரலான 
வில்லியம் நேணடிங் ெமூக சீர்திருத்தத்தின் 
நோருடடு தக்கர்கமள (Thuggee) (ெ்டங்கு முமறயாக 
நகாள்மளயடிப்ேமதயும், நகாமல நெயவமதயும் 
வழக்கைாகக் நகாணடிருந்தவர்கள்) அழிக்கவும், 
ெதி முமறமய ஒழிக்கவும், கல்வி பைம்ோடடுக்காகப் 
ேல ேள்ளிகமளயும் கல்லூரிகமளயும் திறக்கத் 
தமலப்ேட்டார். கல்கத்தா ைருத்துவக் கல்லூரிமய 
1835இல் துவங்கினார். இக்கல்லூரியின் 
ைாணவர்கள் தங்கள் ேடிப்மே முடிக்கும் நோருடடு 
1844ஆம் ஆணடு லண்டனுக்கு அனுப்ேப்ேட்டார்கள். 
1845இல் ேம்ோயில் கிராணட ைருத்துவக் கல்லூரி 
நிறுவப்ேட்டது. தாம்ென் நோறியியல் கல்லூரி 
1847ஆம் ஆணடு ரூர்க்கியில் பதாறறுவிக்கப்ேட்டது. 
கல்கத்தாவில் 1849இல் நேணகளுக்கான ேள்ளி 
துவங்கப்ேட்டது.

ேட்டயம் (charter) என்ேது ஒரு �ாடடின் 
இ ம ற ய ா ண ம ை  அ தி க ா ர த் ம த 
மையைாகக்நகாணடு ெகல அதிகாரங்களும், 
ெலுமககளும் உள்ள ஒரு வணிக 
நிறுவனத்மதபயா, ேல்கமலக்கழகத்மதபயா, 
�கரத்மதபயா உருவாக்க வழங்கப்ேடும் 
ெட்டைாகும். கிழக்கிந்தியக் கம்நேனி, ைகாராணி 
எலிெநேத் 1600இல் வழங்கிய ேட்டயத்தின் 
மூலம் துவங்கப்ேட்டது. வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ் 
கவர்னர் நஜனரலாக 1773ஆம் ஆணடு 
ேதவிபயறறது முதல் இருேது ஆணடுகளுக்கு 
ஒருமுமற இப்ேட்டயம் புதுப்பிக்கப்ே்ட 
பவணடியது அவசியைானது. பிரிடடிஷ் 
முடியாடசியின் ப�ரடி நிர்வாகத்தின் கீழ் 
இந்தியா வருவதறகு முன்பு வழங்கப்ேட்ட 
1853ஆம் ஆணடின் ேட்டயச்ெட்டபை 
கம்டசியானது ஆகும்.

கல்விமய பைம்ேடுத்த போதிய அக்கமற 
நெலுத்தவில்மல. நவல்நலஸ்லிபயா அவர்களின் 
கல்வி ைறறும் பைம்ோடடுக்கும் முக்கியத்துவம் 
நகாடுத்தார். இங்கிலாந்தின் தாராளவாதக் 
கல்வி முமறபயாடு இந்தியரின் நைாழி, 
ெட்டங்கள், ேழக்கவழக்கங்கள் போன்றவறமறக் 
குடிமைப் ேணியாளர்கள் அறிந்திருத்தல் �ன்று 
என அவர் கருதினார். இந்ப�ாக்கத்பதாடு 
கல்கத்தாவின் வில்லியம் பகாடம்டயில் 1800இல் 
ஒரு கல்லூரி துவங்கப்ேட்டது. கம்நேனியின் 
குடிமைப் ேணியாளர்களுக்கு இங்கு மூன்று 
வரு்ட காலப் ேயிறசி வழங்கப்ேட்டது. ேல 
ஐபராப்பியப் பேராசிரியர்களும் எணேது இந்தியப் 
ேணடிதர்களும் இங்குப் ேணிபுரிந்தனர். இதுபவ 
வங்காளக் கிழக்கத்தியப் ேள்ளியாக உருநவடுத்தது. 
கிழக்கிந்தியக் கல்லூரி 1806இல் இங்கிலாந்தில் 
துவக்கப்ேட்டது. வில்லியம் பகாடம்ட கல்லூரியின் 
அடிநயாறறி, எல்லிஸ் என்ேவர் தூய ஜார்ஜ் 
பகாடம்டக் கல்லூரிமய (1812) நென்மனயில் 
உருவாக்கினார். இங்குதான் நதன்னிந்திய 
நைாழிகள் ெைஸ்கிருதத்பதாடு நதா்டர்பில்லாத 
சுதந்திரைான தனிநைாழிக் குடும்ேத்மதச் 
பெர்ந்தமவ என்னும் கருத்தாக்கம் முதன்முதலில் 
உருவாக்கப்ேட்டது.

 17.6    கம்கபனி ஆட்சியில் கல்வி 
வைர்ச்சி 

நைௌல்வி ஒருவரின் துமணபயாடு வாரன் 
பஹெஸ்டிங்ஸ் ஒரு ைதரொமவ உருவாக்கியபத 
பிரிடடிஷார் கல்விக்கு ஆறறிய முதல் நதாணடு ஆகும். 
இம்ைதரொ �ாறேது ைாணவர்கமளக் நகாணடு 
துவங்கப்ேடடு அவர்களுக்கு உதவித்நதாமகயும் 
வழங்கியது. இஸ்லாமியர்களுக்கு வாரன் 
பஹெஸ்டிங்ஸ் நெயதது போன்ற பெமவமய 
இந்துக்களுக்கு பைறநகாள்ள அவருக்குப் 
பின் நோறுப்பேறபறார் தயாராக இருந்தனர். 
காரன்வாலிஸ் வாரணாசியில் ஒரு ெைஸ்கிருதக் 
கல்லூரிமய (1791) நிறுவினார். அதன் பின் வந்த 
இருேது ஆணடுகளில் நேரிய �்டவடிக்மககள் 
எமதயும் பிற ஆளு�ர்கள் பைறநகாள்ளவில்மல. 
கம்நேனியின் �லம் கருதி இந்தியாவில் கல்வி 
வளர்ச்சிமய பைறநகாள்வது விரும்ேத்தக்கது 
அல்ல என்பற நிமனத்து நெயல்ேட்டது. பின்னர் 
1813ஆம் ஆணடு நவளியி்டப்ேட்ட ேட்டயச்ெட்டத்தில் 
நதளிவான கல்விக் நகாள்மகமய உருவாக்க 
பவணடுநைன வலியுறுத்தப்ேட்டது. பஹெஸ்டிங்ஸ் 
கவர்னர் நஜனரலாகப் நோறுப்பேறற பின் கிறித்தவ 
ெையத் நதாண்டாறறுபவார் மூலைாகத் தாயநைாழிக் 
கல்வியின் வளர்ச்சிமய ஊக்குவித்தார். 
கல்கத்தாவில் 1817ஆம் ஆணடு ஆங்கில 
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17.7   பாதுகாபபு முயறசிகளும்  
வைர்ச்சி �்டவடிகவககளும் 

பிண்டாரிப லபார்
பிண்டாரி நகாள்மளக்கூட்டத்தில் 

இஸ்லாமியர்கள், இந்துக்கள் என்ற இரு ெையத்மதச் 
ொர்ந்தவர்களும் இருந்தனர். துமணப்ேம்டத் 
திட்டத்தினால் பவமலயிழந்த ேல வீரர்கள் 
இக்நகாள்மளக்கூட்டத்தில் பெர்ந்து கவமல 
நகாள்ளும் அளவுக்குப் நேருகினர். பிரிடடிஷ் அரசு 
பிண்டாரிகள் மீது போர்ப் பிரக்டனம் நெயதது. 
ஆனால் அது ைராத்தியருக்கு எதிரானப் போராக 
உருப்நேறறது. இப்போர்கள் ேல்லாணடுகள் (1811-1818) 
�ம்டநேறறாலும் நைாத்த ைத்திய இந்தியாமவயும் 
இறுதியில் பிரிடடிஷார் வெம் நகாணடு பெர்த்தது.

வில்லியம் 
கபணடிங்

பிண்டாரிகளி்டமிருந்து தபபிகக 
ைககலை தீ வவத்துகககாள்ைல்

தககர்கவை அ்டககுதல் 
தக்கர்கள் ேதினான்காம் நூறறாணடிலிருந்து 

தில்லிக்கும் ஆக்ராவுக்கும் இம்டப்ேட்ட ேகுதிகளில் 

நைக்காபல ஒரு ெட்ட உறுப்பினராக 
1835ஆம் ஆணடில் இந்தியாமவ வந்தம்டந்தார். 
அவர் கல்விக்குழுைத்தின் தமலவராக 
நியமிக்கப்ேட்டார். அவருக்கு உள்�ாடடுக் கல்வி மீது 
ைதிப்பிருக்கவில்மல. நைக்காபல ஆங்கிலவழிக் 
கல்விமய ஆதரித்துப் ேரிந்துமரத்ததால் அரசு 
ஆங்கில நைாழிமயப் ேயிறறு நைாழியாகவும் 
அலுவலக நைாழியாகவும் ஏறறுக்நகாண்டது. 

்டல்நஹெௌசியும் கல்வி வளர்ச்சியில் 
அக்கமற காடடினார். அவர் வ்டகிழக்கு 
ைாகாணத்தின் துமண ஆளு�ர் (1843-53)  
பஜம்ஸ் தாைஸினால் உருவாக்கப்ேட்ட 
தாயநைாழிக் கல்விமுமறக்கு ஆதரவு 
நகாடுத்தார். ொர்லஸ் உடடின் ‘கல்வி அறிக்மக 
(1854) ஆரம்ேக்கல்வி முதல் உயர்நிமலப் 
ேள்ளிமயயும், கல்லூரிப் ேடிப்மேயும் 
உள்ள்டக்கிய ஒரு விரிவான வமரவாகும்.  
நோதுக் கல்வித்துமற துவங்கப்ேடடு 
மூன்று ைாகாணத் தமல�கரங்களிலும் 
ஒரு ேல்கமலக்கழகம் நிறுவப்ேட்டது. இதன் 
நதா்டர்ச்சியாகபவ 1857இல் நென்மன 
ேல்கமலக்கழகமும் ேம்ோய, கல்கத்தா 
ேல்கமலக்கழகங்களும் பதாறறுவிக்கப்ேட்டன. 
்டல்நஹெௌசி நைக்காபலயின் நகாள்மகமய 
ைாறறி, தாய நைாழியிலும் கல்வி நிமலயங்கள் 
உருவாவமத ஆதரித்தார். அவர் ொதி ெையப் ோகுோடு 
ோர்க்காைல் தனியாரின் கல்விச்பெமவமய 
ஆதரிக்கும் விதைாக கல்விச் பெமவயில் ஈடுேட்ட 
தனியாருக்கும் ைானியம் வழங்கினார்.

கைககாலே  : இந்திய இலக்கியம், தத்துவம், ைருத்துவம் இவறறில் எதிலும் 
நைக்காபல �ல்லவறமற காணவில்மல. 1835ஆம் ஆணடு அவர் எழுதிய 
கல்வி குறித்த குறிப்பில் நைக்காபல கீழ்கண்டவாறு எழுதுகிறார்:

…. எனக்கு அரபு நைாழியும் நதரியாது, ெைஸ்கிருதமும் நதரியாது. ஆனால் 
அரபு, ெைஸ்கிருத நைாழிகளில் சிறப்ோனமவயாகக் கருதப்ேடும் நூல்களின் 
நைாழியாக்கங்கமளப் ேடித்திருக்கிபறன். எனது �ாடடிலும், இங்கும் 
(இந்தியாவில்) கிழக்கத்திய நைாழிகளில் புலமை நேறற ைனிதர்களு்டன் 
உறவாடியிருக்கின்பறன். �ல்லபதார் ஐபராப்பிய நூலகத்தில் உள்ள ஓர் 
அலைாரியில் இருக்கும் நூல்கள் அபரபியாவிலும், இந்தியாவிலும் உள்ள 
அமனத்து இலக்கிய நூல்களுக்கும் ெைம் என்ேமத அவர்களுள் ஒருவர்கூ்ட 
ைறுக்கைாட்டார்கள்.

…. தறபோது �ைக்கும், �ாம் ஆள்கின்ற லடெக்கணக்கான ைக்களுக்குமிம்டபய 
உமரநேயர்ப்ோளர்களாக  ஒரு வர்க்கத்மத உருவாக்க �ாம் முடிந்தமதச்  நெயய பவணடும் - 
இரத்தத்திலும் நிறத்திலும் இந்தியர் ஆனால் சுமவயில், கருத்தில், தார்மீகத்தில், அறிவில் ஆங்கிபலயராக 
இருக்கும் ஒரு வர்க்கம்.

…. பிராந்திய நைாழிகமளச் சீர்திருத்தி, பைறகத்திய நொறேடடியலிலிருந்து அறிவியல் நதா்டர்ோன 
நொறகமளச் பெர்த்து நெழுமைப்ேடுத்தி அமனத்து ைக்களுக்கும் எவ்வழியில் அறிமவக் நகாணடு பெர்க்க 
முடியுபைா அவ்வழியில் நகாணடு பெர்க்கும் நோறுப்மே அவ்வர்க்கத்தி்டபை விடடுவி்டலாம்.

கைககாலே
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்டல்நஹெௌசி வாதிடடு அமத வலியுறுத்தினார். 
எனினும் 1857 நேருங்கிளர்ச்சிக்கு முன்பு நவறும் 
முந்நூறு மைல் தூரம் ைடடுபை இருப்புப்ோமத 
அமைக்கப்ேடடிருந்தது. 

இந்தியாவிறகும் லண்டனுக்குமிம்டபய தந்திப் 
போக்குவரத்மத உருவாக்க ேல பகாரிக்மககள் 
மவக்கப்ேட்டபோதும் தந்திப் போக்குவரத்து 
இந்தியாவில் 1854ஆம் ஆணடுதான் நதா்டங்கியது. 
1857ஆம் ஆணடு நேருங்கிளர்ச்சியின் போது 
அதன் முக்கியத்துவம் உணரப்ேட்டது. 1857ஆம் 
ஆணடின் நேருங்கிளர்ச்சிக்குப் பின் அது அதி 
முக்கியத் பதமவநயன்ற நிமலமய எடடியது. 
லண்டனுக்கும், கல்கத்தாவிறகுமிம்டபய 
நதா்டர்பு நகாள்ள ேல �ாடகள் ஆன சூழல் 
ைாறி இருேத்திநயடடு நிமி்டங்களில் நதா்டர்பு 
நகாள்ள தந்தி வழிநெயதது. ஐபராப்ோவிறகும் 
இந்தியாவிறகுமிம்டபய உள்ள தூரம் 1869ஆம் 
ஆணடில் சூயஸ் கால்வாய திறக்கப்ேட்டதால் 
கிட்டத்தட்ட 4000 மைல்களாகக் குமறந்தது. 
1870ஆம் ஆணடிறகுள் இலண்டன் இந்தியா 
அலுவலகத்தில் அரசு நெயலரு்டன் பிரிடடிஷ் 
இந்திய அரசு திறன் நகாண்ட நதா்டர்பு மவக்க 
முடிந்திருந்தது. இதன் பின் கர்ென் நீங்கலாக ைறற 
கவர்னர் நஜனரல்கள் கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் 
தமலமைச் நெயலகைாகத் திகழ்ந்த ‘நவள்மள 
ைாளிமகமயத்” (Whitehall) நதா்டர்பு நகாள்ளாைல் 
முடிநவடுக்கத் தயங்கினார்கள்.

நகாள்மளயடித்துக்நகாணடிருந்த கூட்டத்தினர் 
ஆவார். அவர்கள் தங்கள் அமைப்மே உறுதிநைாழி 
ஏறேதன் மூலைாகவும், சில ெ்டங்கு ஆச்ொரங்கமளப் 
பின்ேறறுவதன் மூலைாகவும் ேலப்ேடுத்தி அப்ோவி 
வழிப்போக்கர்கமள எதிர்ோராத தருணத்தில் 
தாக்கி காளியின் நேயரால் நகாமல நெயது 
வந்தனர். தக்கர்களின் அச்சுறுத்தமல அடிபயாடு 
நீக்க நேணடிங் ஒரு திட்டத்மத வகுத்து அவர்கமள 
அழிக்க வில்லியம் ஸ்லீபைமன நியமித்தார். 
மூவாயிரத்துக்கும் பைறேட்ட தக்கர்களின் 
குறறங்கள் 1831 முதல் 1837 வமரயான 
காலகட்டத்தில் நிரூேணைானது. ஐந்நூறு பேர் 
அரசு ொடசிகளாக ைாறினர். தக்கர்கமள முன்னிடடு 
எழுந்த பிரச்சிமனகள் 1860ஆம் ஆணடுவாக்கில் 
முடிவுக்கு வந்தன.

தககர்கள்

சதி ஒழிபபு 
விதமவகமள அவர்களது கணவர்களின் 

சிமதபயாடு பெர்த்து எரிக்கும் ெதி முமறமய ஒழிக்க 
முடிநவடுத்ததின் மூலம் வில்லியம் நேணடிங் தன் 
ைனிதாபிைானத்மத நவளிப்ேடுத்தினார். அவருக்கு 
முன் ேதவி வகித்த கவர்னர் நஜனரல்கள் ெையம் 
ெம்ேந்தப்ேட்ட விஷயத்தில் தமலயி்ட பயாசித்த 
பின்புலத்தில், நேணடிங் தயக்கமில்லாைல் ெட்டம் 
(ெதி ஒழிப்புச் ெட்டம், 1829) ஒன்மற இயறறி, 
அதன் மூலம் இப்ேழக்கத்திறகு ஒரு முடிவு 
நகாணடுவர முயன்றார். இராஜா ராம் பைாகன் 
ராயின் பிரச்ொரங்களும் முயறசியும் இந்த 
ைனிதத்தன்மையறற முமற ஒழிய முக்கியக் 
காரணைாக இருந்தன.
இருபபுபபாவதயும், தபால்-தந்தி முவ்றயும் 

இருப்புப்ோமத அமைக்க முதல் பகாரிக்மகமய 
மவத்தது ஐபராப்பிய வியாோரச் ெமூகபை ஆகும். 
இந்தியாவில் நவறறிகரைாக இருப்புப்ோமதப் 
போக்குவரத்துத் திட்டத்மத நிமறபவறற முடியுைா 
என்ற ெந்பதகம் கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் 
இயக்குனர்களி்டம் இருக்கபவ நெயதது. 
இருப்புப்ோமதப் போக்குவரத்தின் மூலைாக 
நோருளாதாரச் ொதகங்கள் ஏறேடும் என்று 

ேம்ோயக்கும் தாபனவுக்கும் இம்டபய 
இருப்புப்ோமத 1853ஆம் ஆணடு அமையவும், 
நஹெௌராவுக்கும் ராணிகஞசிறகும் 
இம்டபய 1854-55ஆம் ஆணடுகளில் 
அமையவும் நெயதது. நதன்னிந்தியாவில் 
முதல் இருப்புப்ோமத 1856ஆம் ஆணடு 
ைதராஸுக்கும், அரக்பகாணத்திறகும் இம்டபய 
அமைக்கப்ேட்டது. அவ்வாணடில் திறந்து 
மவக்கப்ேட்ட ரயில் நிமலயங்களில் ராயபுரம் 
ரயில் நிமலயமும் ஒன்றாகும்.

முதல் புவகவணடி பம்பாய் (மும்வப)-தாலன
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இருப்புப்ோமத ேதிக்கும் நோருடடு நேருைளவில் 
ைரங்கள் நவட்டப்ேட்டன. 1870களில் ஆணடுக்கு 
கிட்டத்தட்ட ேத்து இலடெம் ைரங்கள் என்ற 
அளவில் நவட்டப்ேடடு இருப்புப் ோமத அமைக்க 
தண்டவாளக் குறுக்குக்கடம்டகளாகப் 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டன. இந்திய ைரங்களில் ொல், 
பதவதாரு, பதக்கு போன்றமவ அவறறின் 
வலிமைக்காக பிற ைரங்கமள வி்ட அதிகம் 
நவட்டப்ேட்டன. வங்காளம் ைறறும் பீகார் ேகுதிகமள 
உள்ள்டக்கிய ஜங்கிள் ைஹொல் காடுகளிலிருந்து 
அதிக எணணிக்மகயில் அமவ நவட்டப்ேட்டன. 
இங்கிலாந்தில் இருப்புப்ோமத அமைக்கும்நோருடடு 
இந்தியாவிலிருந்து ைரப்ேலமககள் அனுப்ேப்ேட்டன. 
இந்தியக் காடுகளின் நெல்வவளம் அழிக்க 
முடியாதது என்ற நதான்ைக்கூறறு உம்டேட்டது. 
இப்பின்னணியில் காடுகளின் வளங்கமள 
பைலாணமை புரிவதறகும், கடடுப்ோடடுக்குள் 
நகாணடு வருவதறகும் 1865இல் இந்திய வனச் 
ெட்டம் பிறப்பிக்கப்ேட்டது. ோரேடெைான இச்ெட்டம் 
காடுகளின் வளங்கமளப் பூர்வீக குடிகள் 
ேயன்ேடுத்தத் தம்ட விதித்ததால் அவர்களின் 
அதிருப்திமயப் நேறறது. அவர்களின் எதிர்ப்மேயும் 
புறக்கணிப்மேயும் கடடுக்குள் நகாணடுவரும் 
விதைாக நகாடுமையான குறறப் ேழங்குடியினர் 
ெட்டம், 1871இல் இயறறப்ேட்டது. காலனிய 
ஆதிக்கக்காலம் முழுமையும் அவ்வப்போது 
ேழங்குடியின ைக்கள் காலனி அரசுக்கு எதிராகக் 
கிளர்த்நதழுந்தனர். காலனி ஆடசியில் இயறறப்ேட்ட 
வனச் ெட்டங்கள் இன்றளவிலும் ைக்கள் ைனதில் 
அச்ெத்மத ஏறேடுத்திக்நகாணடுதான் இருக்கின்றன.

 17.8    கதாழில் மு்டககமும்  
கசல்வச் சுரண்டலும் 

ஐபராப்பிய �ாடுகள் கிழக்கிலிருந்து 
நேருைளவில் இறக்குைதி நெயதுநகாண்ட அளவிறகு 
ஆரம்ேத்தில் ஏறறுைதி நெயய முடியவில்மல. 
ஏறறுைதியான �றுைணப் நோருடகள், ேருத்தி, 
ஆேரணங்கள் முதலானவறறுக்கு ைாறறாகக் 
கிழக்கு �ாடுகளுக்கு ஐபராப்ோவிலிருந்து 
எதுவும் பதமவப்ே்டவில்மல. இந்த நிமலமய 
இங்கிலாந்தின் ஜவுளி உறேத்தியில் ஏறேட்ட 
நதாழிறபுரடசி முதன்முமறயாக ைாறறியமைத்தது. 
அதன்பின் திட்டமிடப்ட இந்தியாவில் நதாழில்கள் 
அழிவுக்குத் தள்ளப்ேட்டன. உலகின் துணி 
ஏறறுைதியில் முதன்மை நேறறு விளங்கிய 
இந்தியா, லங்காஷ்யரின் (இங்கிலாந்து) ேருத்தி 
ஆம்டத் பதமவக்குச் ெந்மதயாக ைாறறப்ேட்டது. 
குமறந்த விமலயில் இயந்திரங்களின் மூலம் 
தயாரிக்கப்ேட்ட பிரிடடிஷ் நோருடகள் இந்தியச் 
ெந்மதகளில் குவியலாயின. நீண்டகாலப் 

நீர்பபாசன வசதி
ோெனவெதி ஏறேடுத்திக் 

நகாடுப்ேமத பிரிடடிஷ் அரசு 
புறக்கணித்தது. இந்திய 
அரெர்கள் நவடடிச் நென்ற 
ேமழய கால்வாயகளும் 
குளங்களும் ேயனறறுக் 
கி்டப்ேமத கண்டபோதும் 
அவறமறத் தூர்வாரி 
ேயன்ோடடிறகுக் நகாடுக்கபவா, 
புதுப்பிக்கபவா கம்நேனி முயறசி நெயயவில்மல. 
நென்மனயில், �ாம் பின்வரும் ேக்கங்களில் 
விரிவாகக் காணப்போவது போல, ஆர்தர் காட்டன் 
என்ற நோறியியல் அலுவலர் ஒருவரின் தனிப்ேட்ட 
ஆர்வத்தால் சிறசில ோென பவமலகள் �்டந்பதறின. 
ேல்பவறு எதிர்ப்புகளுக்கிம்டபய நகாள்ளி்டத்தின்  
குறுக்பக 1836இல் அமணமயக் கடடினார். 
கிருஷ்ணா �தியின் குறுக்பக அமண கடடும் ேணி 
1853ஆம் ஆணடு துவக்கப்ேட்டது. பிரிடடிஷ் அரசின் 
ப�ரடிக் கடடுோடடுக்குள் இந்தியா நெல்வதறகு 
முன்ோக வ்ட இந்தியாவில் 1830இல் யமுனா 
கால்வாயும், 1857இல் கங்மகக் கால்வாமய 
450 மைல்கள் வமர நீடடித்த ேணியும், 1856இல் 
ேஞொப் ேகுதியில் அமைந்த ோரி இம்டத்துமறக் 
கால்வாய (பதா ஆப்)  பதாணடும் ேணியும் ோென 
வெதி பைம்ோடடில் குறிப்பி்டத்தக்க முக்கிய 
ேணிகளாகும். ஆனால் கால்வாயகள் ைணணில் 
உப்புத் தன்மைமய கூட்டவும், பதமவயில்லாத 
இ்டங்களில் தணணீர் பதங்கவும் வழிவகுத்தது.
காடுகள் 

பிரிடடிஷ் இந்திய அரசுக்கு வருவாய 
ஈடடிக்நகாடுக்க கூடியதாக நிலபை விளங்கியது. 
அதனால் பவளாண நிலத்மத விரிவுேடுத்தும் 
முயறசி பைறநகாள்ளப்ேடடு அதறகாகக் காடுகள் 
அழிக்கப்ேட்டன. ஜங்கிள் ைஹெல் காடுகளிலிருந்து 
ஜமீன்கள் உருவாக்கப்ேடடு ஏலம் வி்டப்ேட்டபின் 
முமறயான பவளாணமைக்கு உடேடுத்தப்ேட்டன. 
இந்நிலங்களின் பூர்வீக குடிகளான ெந்தால் 
ேழங்குடி ைக்கள் விரட்டப்ேட்டார்கள். ஆகபவ 
ெந்தால் இன ைக்கபள பிரிடடிஷ் ஆடசிமய எதிர்த்த 
முதல் ேழங்குடி ைக்களாகத் திகழ்கிறார்கள். 
ஐபராப்பிய நிறுவனங்களுக்கு ைமலகளில் 
பதாட்டப்ேயிர் விவொயத்திறகு நிலங்கள் நொறே 
விமலக்கு விறகப்ேட்டது. ஆர்வ மிகுதியால் 
பதாட்டப்ேயிர்கமளச் ொகுேடி நெயய இந்திய 
அரெர்களும் ஜமீன்தாரர்களும் காடுகமள 
அழித்தார்கள். ஆனால் காப்பி ேல இ்டங்களில் 
நெழித்து வளரவில்மல. எனினும், வி்டாைல் 
காடுகமள அழித்துக் காப்பித் பதாட்டங்கமள 
உருவாக்க முயன்றுநகாணப்ட இருந்தார்கள். 

ஆர்தர் காட்்டன்
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வழங்கினார்கள்; ேம்டநயடுத்தவர்களும், 
அடிேணிந்தவர்களும் ஒத்தக்கருத்தும், எணண 
ஓட்டமும் நகாண்டவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள். இதறகு 
ைாறாக �ம்மும்டய ஆடசிபயா ப�ர்எதிரானதாக 
உள்ளது – விபராதப் போக்கு, சுய�லம், 
இரக்கமின்மை ஆகியமவபய அதன் கூறுகள்.

பிரிடடிஷ் இந்தியாவின் வரவு நெலவுக் 
கணக்கில் இராணுவ ைறறும் குடிமை நிர்வாகச் 
நெலவுகள் 80 ெதவீதைாகவும், எஞசிய 20 
ெதவீதம் ைடடுபை ைறற துமறகளுக்குப் 
ேகிர்ந்துநகாள்ள பவணடிய நிமல இருந்தது. 
பவளாணமை புறக்கணிக்கப்ேட்டது. ோென 
வெதி ஏறேடுத்தப்ே்டவில்மல. காலனி அரசு 
நீர்ப்ோெனத்துக்கு முக்கியத்துவம் நகாடுத்து 
இருப்புப்ோமத ேதிப்ேதில் ஆர்வத்மதக் 
குமறத்துக்நகாள்ளலாம் என்று ஆர்தர் காட்டன் 
ேரிந்துமரத்தமத இங்கிலாந்தின் ஏகாதிேத்திய 
அரொல் நிராகரிக்கப்ேட்டது. ேத்நதான்ேதாம் 
நூறறாணடின் இறுதி கால்நூறறாணடில் ஏறேட்ட 
நதா்டர் ேஞெங்கள், பிரிடடிஷ் முடியரமெ அமணகள் 
கட்ட சில �்டவடிக்மககள் எடுக்கத் தூணடின.

இரயத்துவாரி முமறயின் ப�ாக்கம் 
சீரழிந்துபோன வஞெகைான ஜமீன்தார்களி்டமிருந்து 
விடுவிக்கப்ேட்ட பவளாண குடிகமள 
உருவாக்குவபத என்று நொல்லப்ேட்டாலும், 
உணமையில் நேரிய நிலக்கிழார்கபள 
வலுவம்டந்தார்கள். இரயத்துவாரி ேகுதிகளில் 
குத்தமக விவொயிகளின் �லன் ேறறி அரசு 
அக்கமற நகாள்ளவில்மல. நில வரிபய அரசின் 
நேரிய வருவாயாக இருந்ததால் கடுமையான 
முமறகமளப் பின்ேறறி வரி வசூலிப்ேது முக்கியக் 
நகாள்மகயாக இருந்தது. கம்நேனி அரொல் 

ேயன்ோடடுக்கு உகந்தமையாக இருந்ததனாலும், 
நொறே விமலக்கு விறகப்ேட்டதாலும் இயந்திரத் 
தயாரிப்பில் உருவான நோருடகளின் ேயன்ோடு 
ஓங்கி, இந்தியப் மகவிமனப் நோருடகள் உறேத்தி 
�லிவம்டயக் காரணைாகியது.

முதல் முப்ேது ஆணடுகளில் கம்நேனி 
அரசு பிரிட்டனிலிருந்து இந்தியாவுக்கு 
இறக்குைதியான நோருடகமள இறக்குைதி வரி 
ஏதும் விதிக்காைல் தங்குதம்டயின்றி அனுைதிக்கும் 
நகாள்மகமயப் பின்ேறறியது. இப்நோருடகள் 
உள்�ாடடில் உறேத்தியான நோருடகமள வி்ட 
விமல குமறவாக இருந்தன. அபத பவமள, 
இந்திய உறேத்திப் நோருடகள் மீது ோதுகாப்பு 
வரிகள் ேலவறமறத் திணித்து பிரிடடிஷ் 
ெந்மதயில் ேங்குநேற முடியாைல் நெயதனர். 
இக்நகாள்மக இந்திய ந�ெவாளர்கமளயும் 
வணிகர்கமளயும் நேரிதும் ோதித்தது. 
ந�ெவாளர்கள் நேருைளவில் பவமலயிழந்து 
வாழ்வாதாரத்திறகாக பவளாணமைக்குச் நெல்லக் 
கட்டாயப்ேடுத்தப்ேட்டனர். ஏறகனபவ நிலத்மத 
�ம்பி வாழ்ந்து நகாணடிருந்த மிக அதிக அளவிலான 
பவளாண ைக்கபளாடு  ந�ெவாளர்களும் 
பெர்ந்ததால் நிலத்தின் மீதான அழுத்தம் அதிகைாகி  
நிமலமைமய பைலும் சிக்கலாக்கியது.

இஸ்லாமியர் ஆடசி முமறமய பிரிடடிஷ் 
அரசி்டமிருந்து பவறுேடுத்திப் ோர்த்த வில்லியம் 
நேணடிங், முந்மதய ஆடசிபய �ன்மை 
ேயக்கக்கூடியதாகக் கருதினார். நேணடிங் 
எழுதுகிறார்: ேல வமகயிலும் இஸ்லாமியர் ஆடசி 
�ம்மை விஞசுகிறது; அவர்கள் ேம்டநயடுத்துச் 
நென்ற �ாடுகளிபலபய குடியைர்ந்தார்கள்; அவர்கள் 
உள்ளூர் ைக்கபளாடு ைண உறவு நகாண்டார்கள், 
அவர்களுக்கு அமனத்துச் ெலுமககளும் 

இங்கிலாந்து ைக்களமவயின் பதர்வுக்குழு (Select Committee) 1840 ஆம் ஆணடு அங்கம் வகித்த 
ொர்லஸ் டராவல்யன் இவ்வாறு தன் ோர்மவமய முன் மவக்கிறார். வங்காளத்தில் முன்பு விமளந்த 
ஒருவமகப் ேடடு போன்ற ேருத்தியிலிருந்து ்டாக்கா ைஸ்லின் என்ற நைல்லிய துணிமய ந�யவார்கள், 
அது போன்ற ஒன்மற ோர்ப்ேது அரிதாகிவிட்டது. ்டாக்கா �கரின் ைக்கள் நதாமக 1,50,000லிருந்து 30,000 
அல்லது 40,000 என்ற அளவில் விழுந்து விட்டது என்ேபதாடு அந்�கமர ைபலரியா ப�ாயும், காடுகளும் 
பவகைாக சூழ்ந்து நகாணடிருக்கின்றன. இந்தியாவின் ைான்நெஸ்்டர் என்று கருதப்ேடடு வந்த �கரம் 
இன்று சிறப்பிழந்து வறுமை சூழ்ந்து சிறுத்துவிட்டது. அங்பக நிலவும் அொதாரணச் சூழல் உணமையில் 
ேடு ேயங்கரைானது.
அபே டுோய என்ற பிநரஞசுக் கத்பதாலிக்க ெையப் போதகர் தான் ஐபராப்ோவிறகுத் 
திரும்புவதறகு முன் 1823ஆம் ஆணடு இவ்வாறு கூறுகிறார். “கவமலயும், இறப்பும் 
எங்நகங்கும் நிமறந்து நென்மன ைாகாணத்திலுள்ள  ஆயிரக்கணக்கான ந�ெவாளர்கள் 
ேசியால் நெத்து ைடிகிறார்கள்.”
“வணிக வரலாறறில் இதறகு ெைைான ஒரு துயரம் நிகழ்ந்ததில்மல. ேருத்தி 
ந�ெவாளர்களின் எலும்பு இந்தியாவின் கங்மகச் ெைநவளிப் ேரப்புகமள நவளுக்கச் 
நெயகின்றன” என்று கவர்னர் நஜனரல் வில்லியம் நேணடிங் கூறுகிறார்.

அலப டுபாய்
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1876-78ஆம் ஆணடுகளில் கடும் ேஞெம் ஏறேட்டது. 
ஒரிஸ்ஸாவில் பின்ேறறியது போன்பற மவஸ்ராய 
மகவிரிக்கும் போக்மக பின்ேறறினார். இதனால் 
ைாகாணத்தில் முப்ேத்மதந்து லடெம் ைக்கள் 
ைடிந்தனர்.

பதாட்டப்ேயிர்களின் அறிமுகமும், ைமலச் 
ெரிவு நிலப் ேயிரிடு முமறயில் ஏறேட்ட வளர்ச்சியும் 
இலங்மக, நைாரீசியஸ், பிஜி, ைபலயா, கரீபியன் 
தீவுகள், ப�ட்டால், நதன்னாப்பிரிக்கா போன்ற 
ேகுதிகளில் அதிகைான நதாழிலாளர் பதமவமய 
ஏறேடுத்தியது. ஆரம்ேத்தில் அடிமைகபள 
ேயன்ேடுத்தப்ேட்டார்கள். கம்நேனி அரசு 1843இல் 
இந்தியாவில் அடிமை முமறமய ஒழித்த பின் 
ஒப்ேந்தக் கூலிமுமற அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது. 
இம்முமறயின் கீழ், நதாழிலாளர்கள் ஐந்து 
ஆணடுகளுக்குப் ேணியைர்த்தப்ேடடு முடிவில் 
ேயணச் நெலவு வழங்கப்ேட்டவு்டன் தாய�ாடடிறகுத் 
திரும்ே வறுமை நிமலக்குத் தள்ளப்ேட்ட 
ேல நதாழிலாளர்களும் ந�ெவாளர்களும் 
சிறிதளபவனும் ேணம் ஈட்ட முடியும் என்று 
எணணி இம்முமறக்கு இமெந்தார்கள். ஆனால் 
அதறகு ைாறாக அவர்களும்டய நிமல அடிமை 
முமறமயவி்ட பைாெைானதாக விளங்கியது. 
காலனி அரசு நிலைறற விவொயக்கூலிகமள 

நென்மனயில்  நியமிக்கப்ேட்ட சித்திரவமத 
ஆமணயம் 1855இல் ெைர்ப்பித்த  அறிக்மக, வருவாய 
அதிகாரிகளும் காவல்துமற அதிகாரிகளும் 
வரி வசூலிக்கும் ெையங்களில் ேயிரிடுபவார் மீது 
கட்டவிழ்த்துவிட்ட அராஜகங்கமள விளக்கைாக 
எடுத்தியம்பியது. எனினும் சித்திரவமதச் ெட்டம் 
1858ஆம் ஆணடுதான் திரும்ேப் நேறப்ேட்டது.

 17.9   பஞசங்களும், ஒபபந்தக கூலிகளும் 
ேஞெம் இந்தியாவுக்குப் புதியதல்ல என்ற 

போதும் பிரிடடிஷ் ஆடசியில் அது அடிக்கடி 
பதான்றியபதாடு மிக பகாரைானதாகவும் 
விளங்கியது. �ான்கு ேஞெங்கபள 1800ஆம் 
ஆணடிலிருந்து 1825ஆம் ஆணடு வமரயிலான 
காலத்தில் பதான்றின. ஆனால் அந்நூறறாணடின் 
கம்டசி இருேத்மதந்து ஆணடுகளில் 22 ேஞெங்கள் 
பதான்றின. இவறறால் ஐம்ேது இலடெத்திறகும் 
பைலாபனார் இறந்ததாகக் கருதப்ேடுகிறது. 
முன்னாள் குடிமைப் ேணி அதிகாரியான பராபைஷ் 
ெந்திர தத் 1901ஆம் ஆணடில் கணக்கிடும் போது 
1860ஆம் ஆணடிறகு பின் 10 நேரும் ேஞெங்கமளச் 
சுடடுவபதாடு, அதனால் ஒன்றமர பகாடி ைக்கள் 
இறந்ததாகவும் கூறுகிறார்.

தமலயி்டா வணிகக்நகாள்மக (Laissez 
Faire) என்ேமதக் கம்டபிடிப்ேதாக 1833இல் 
காலனி அரசு எடுத்த முடிமவப் ேஞெக் 
காலத்திலும் ேலைாகப் பின்ேறறியது. ேல 
ஆணடுகளாக பைறகத்தியக் கல்வி முமறயில்  
கறற இந்திய இமளஞர்கள் பிரிடடிஷ் ஆடசிபய 
இந்தியாமவ வறுமையின் பிடியில் மவத்திருக்கிறது 
என்று வாதிட்டனர். ஒரிொவில் ஏறேட்ட ேஞெத்தில் 
மூன்றில் ஒருவர் என்ற அளவில் ைக்கள் ேசியாலும் 
ப�ாயாலும் நெத்து ைடிந்தபத அக்கூறறுக்குச் 
ொன்றாக விளங்கியது. இந்நிகழ்பவ தாதாோய 
ந�ௌபராஜிமய தைது வாழ்க்மக முழுக்க இந்திய 
வறுமை ேறறிய ஆயமவ பைறநகாள்ள மவத்தது.

கசன்வன ைாகாைப கபரும்பஞசம், 1876-78: 
இரு ஆணடுகளில் நதா்டர்ச்சியாக ேருவகாலம் 
நோயத்ததால் நென்மன ைாகாணத்தில் 

அன்மறய நென்மன ைாகாணத்தின் குணடூர் 
ைாவட்டத்தில் 1833ஆம் ஆணடு ஏறேட்ட 
ேஞெம் ேறறிய ஒரு ப�ரடிப் ோர்மவயாளரின் 
(ஆங்கிபலயர்) கூறறு வருைாறு: மிகுந்த 
ந�ருக்கடியான சூழலில் ைனிதர்கள் எத்தமகய 
அருவருப்ோன உணமவ உடநகாள்வார்கள் 
என்ேமத பயாசிக்கபவ மிகவும் அச்ெைாக 
உள்ளது. ஏநனன்றால் உயிர் பிமழத்த சிலர் ஒரு 
நெத்த �ாமயயும் குதிமரமயயும் பேராமெபயாடு 
சுமவப்ேமதக் கணப்டன். ைறநறாரு ெையம் 
ஒரு துரதிருஷ்்டைான கழுமத பகாடம்டமய 
விடடு நவளிபயறிய அக்கணத்திபலபய அதன் 
மீது ஓ�ாயகள் போல் ோயந்து முன்னங்கால், 
பின்னங்கால் பவறுோடில்லாைல் ோயந்து 
அங்பகபய நகான்று சுமவத்தமதக் கணப்டன்.

தாது வரு்டப பஞசம், கசன்வன ஒரிசாவில் ஏறபட்்ட பஞசம் ஒபபந்தக கூலித் கதாழிோைர்
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ஊக்கைளிக்காவிட்டால் விஷயமில்லாைல் அவர்கமள 
ஊமர விடடுக் கிளப்புவது கடினம் என்று ேதில் 
நகாடுத்தார். ஆனால் அப்ேகுதிமய தாக்கிய இரு நேரும் 
ேஞெங்கள் (1833 ைறறும் 1843 ஆம் ஆணடுகளில்) 
அரசின் எந்தவித ஊக்கபைா, ெலுமகபயா இல்லாைல் 
அவர்கமள இலங்மகக்குப் புலம் நேயர்த்து 
காப்பி ைறறும் பதயிமலத் பதாட்டங்களில் ஒப்ேந்த 
முமறயின் கீழ் கூலித் நதாழிலாளர்களாக 
ேணியில் அைரக் கட்டாயப்ேடுத்தின. கிட்டத்தட்ட 
ேதிமனந்து லடெம் (14,44,407) ைக்கள் 1843-
1868 ஆம் ஆணடுகளுக்கு இம்டப்ேட்ட காலத்தில் 
நென்மனயிலிருந்து இலங்மகக்கு ஒப்ேந்தத் 
நதாழிலாளர்களாகச் நென்றார்கள்.
கசல்வச் சுரண்டல் 

’இந்தியாவில் வறுமையும் பிரிடடிஷ் 
தன்மையறற ஆடசியும்’ (Poverty and UnBritish 
Rule in India) என்ற நூலில் 
ஆங்கிபலயருக்கு முன்பு 
ேம்டநயடுத்து வந்த 
ஆடசியாளர்கள் எவ்வாறு 
ப வ று ே டு கி ற ா ர் க ள் 
என்ேமத தாதாோய 
ந�ௌபராஜி விளக்குகிறார். 
ஆங்கிபலயருக்கு முன்பு 
ேம்டநயடுத்து வந்தவர்கள் 
ந க ா ள் ம ள ய டி த் து 
தங்கள் �ாடுகளுக்குத் திரும்ேச் நென்று 
விட்டார்கள். ெந்பதகமில்லாைல் அவர்கள் மிகுந்த 
ரணங்கமள ஏறேடுத்தினார்கள் என்றபோதும் 
நெயலூக்கம் நகாண்ட இந்தியா சிறிது 
காலத்தில் மீணந்டழுந்தது. அவ்வாறல்லாைல் 
ேம்டநயடுத்பதார் ஆடசியாளர்களாக இந்த 
ைணணில் குடியைர்ந்த போது அவர்கள் ஆடசி 
முமற எவ்வாறு இருந்த போதும் இங்கிருந்து 
நோருடக்டத்தபலா, �ன்ன்டத்மத சீர்பகப்டா 
ஏறே்டவில்மல. ஆங்கிபலய ஆடசி இதிலிருந்து 
பவறுேடுகிறது. நோதுப்ேணத்தில் �்டத்தப்ேட்ட 
முதறபோர்கள் நேரும் க்டன் சுமைமய ஏறேடுத்தின 
என்ேபதாடு காயத்மத ஆறவி்டாைல் உயிர் ோயச்சும் 
உதிரத்மத உறிஞசும் போக்கில் நதா்டர் சுரண்டபல 
�ம்டநேறறது. ேமழய ஆடசியாளர்கள் கொப்புக்காரர் 
போல் அங்நகான்றும் இங்நகான்றுைாக நவடடினர், 
ஆனால் ஆங்கிபலயபரா விஞஞான அறிபவாடு 
அறுமவ சிகிச்மெ நிபுணர்கள் கத்தியால் ப�ரடியாக 
இதயத்மத நவடடினாலும், வடு நதரியாதவாறு 
ப�ர்த்திமயக் மகயாளுவபதாடு �ாகரீகம், 
வளர்ச்சி போன்ற நொல்லா்டல்கமள ேயன்ேடுத்திக் 
காயத்மத ைமறக்கிறார்கள்.

ந�ௌபராஜி தன் வாதத்தில் இந்தியாவிலிருந்து 
நேருந்நதாமக உள்�ாடடின் நெலவுக் கட்டணம் 

தாதாபாய் க�ௌலராஜி

ஏைாறறிபயா, ஆடக்டத்தல் முமறயிபலா நகாணடு 
வர கணகாணிகள் எனும் முகவர்கமள 
நியமித்தது. இப்புதிய அடிமைமுமறயால் 
ோதிக்கப்ேட்ட அப்ோவிகள் 150 பேர் ஒப்ேந்தத் 
நதாழிலாளர்களாய முதன்முமறயாக 1828இல் 
தஞொவூர் ேகுதியிலிருந்து இலங்மகயில் 
அமையப்நேறற பிரிடடிஷ் காப்பித் பதாட்டங்களுக்கு 
அனுப்ேப்ேட்டார்கள். அவர்கள் அமனவரும் 
ேணிமய விடடு தப்பிச் நென்றார்கள். தப்பிச்நெல்வது 
குறறம் என்று கூறிய 1830களின் ெட்ட 
விதிகமளயும் இமணத்து �்டந்த ேணிநியைனம் 
இந்நிமலமைமய பைலும் பைாெைாக்கியது 
எனினும் ேடடினி ொவிலிருந்து தப்பிக்கப் ேலர் 
தாைாக முன்வந்து இப்புதிய அடிமை முமறயில் 
தங்கமள இமணத்துக்நகாண்டார்கள்.

நென்மனயின் ஆளு�ர் 1815ஆம் 
ஆணடு இலங்மகயின் ஆளு�ரி்டமிருந்து 
காப்பித் பதாட்டங்களில் ேணி புரிய கூலித் 
நதாழிலாளர்கமளக் பகடடு கடிதம் ஒன்மற நேறறார். 
நென்மன ஆளு�ர் அக்கடிதத்மத தஞொவூர் 
ஆடசியருக்கு அனுப்ே, அவர் நிமலமைமய 
ஆராயந்து அங்குள்ள ைக்கள் நிலத்பதாடு மிகுந்த 
ேறறுக்நகாண்டவர்களாக விளங்குவதால் ஏதாவது 

ஒபபந்தக  கூலிமுவ்ற:  இன்மறய 
�ம்டமுமறயில் இருக்கும் ஒப்ேந்தத் 
நதாழிலாளர் திட்டத்திறகு முறறிலும் ைாறான, 
தண்டமனக்குரிய ஒப்ேந்தமுமற ஆகும் 
இது. இம்முமறயின்ேடி கூலி (இந்திய 
ஒப்ேந்தத் நதாழிலாளமர அமழக்கும் நேயர்) 
சிமறச்ொமல போன்ற சூழலில் ேணி 
நெயய பவணடும். ேணியில் அலடசியம் 
காடடினாபலா அல்லது ேணி நெயய 
ைறுத்தாபலா, மிடுக்காகத் திரிந்தாபலா 
உத்தரவுக்குக் கீழ்ேடிய ைறுத்தாபலா, 
ஒப்ேந்தக் காலம் முடியுமுன் ேணிமயவிடடு 
விலகினாபலா, கூலிமய ைறுக்கபவா அல்லது 
சிமறத் தண்டமன வழங்கபவா முடியும். 
ஓர் அறேப் பிரச்ெமனக்காகக்கூ்ட ெட்டச் 
ெரத்துக்கமளக்காடடி பதாட்ட உரிமையாளர்கள் 
நதாழிலாளர்களின் ெம்ேளத்மத ைறுப்ேபதா 
அவர்கமள சிமறயிலம்டக்கபவா நெயதனர். 
கூலி உயர்வுக்காபவா அல்லது ஒப்ேந்தத்மத 
முறிக்கபவா நெயதி்ட ெங்கம் மவத்துப் 
போரா்ட ஒப்ேந்தக் கூலிச் ெட்டம் பதாட்டத் 
நதாழிலாளர்கமள அனுைதிக்கவில்மல. 
ோரதி தனது ‘கரும்புத் பதாட்டத்திபல’ என்ற 
ோ்டலில் நேண பதாட்டத் நதாழிலாளர்களின் 
ேரிதாே நிமலமய உருக்கைாக 
எடுத்துக்காடடியிருக்கிறார்.
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ேவுணடுகளில், 159 மில்லியன் ேவுணடுகள் 
இங்கிலாந்திறகு அனுப்ேப்ேடடிருக்கிறது எனத் 
நதரிய வருகிறது. இது நைாத்த வருவாயில்  
24 ெதவீதம் என்று நொல்லப்ேடுகிறது.

     பா்டச் சுருககம்

�	ஆங்கிலக் கிழக்கிந்தியக் கம்நேனி நோறுப்புகமள 
விடுத்து அதிகாரத்மத ைடடும் ேயன்ேடுத்தியதால் 
ஏறேட்ட விமளவுகமள விளக்குதல்

�	வாரிசு உரிமை இழப்புக்நகாள்மக, 
துமணப்ேம்டத் திட்டம் ஆகியன மூலம் இந்தியப் 
ேகுதிகமள ஆங்கிபலயர் ஆடசியின் கீழ் நகாணடு 
வருதல்

�	வங்காளத்தில் நிமலயான நிலவரி திட்டம் ைறறும் 
நென்மன ைாகாணத்தில் இரயத்துவாரி முமற 
நெயல்ேட்டமத விளக்குதல்

�	ைக்களின் வாழ்க்மகயில் நோது ைறறும் 
நீதி நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்களால் ஏறேட்ட 
ைாறறங்கமள விளக்குதல்

�	கவர்னர்-நஜனரல்களின் வளர்ச்சிப் ேணிகள், 
ெமூக, ேணோடடு ைறறும் கல்விச் சீர்திருத்தங்கமள 
விளக்குதல்

�	இருப்புப்ோமத தோல் தந்தி ஆகியமவ 
ஆங்கில கிழக்கிந்தியக் கம்நேனிக்கு ைக்கமள 
கடடுப்ேடுத்துவதறகு எவ்வாறு உதவின என்ேமத 
விளக்குதல்

�	இங்கிலாந்துக்கு இந்தியாவின் நெல்வ வளங்கள் 
நகாள்மள போனமத தாதாோய ந�ௌபராஜியின் 
நெல்வச் சுரண்டல் பகாடோடு விளக்கியது.

�	கிழக்கிந்திய கம்நேனியின் சுரண்டல் 
நகாள்மககள் கடும் ேஞெங்களுக்கு இடடுச் நென்று 
விவொயிகமளயும், மகவிமனஞர்கமளயும் 
�ாடம்ட விடடு நவளிபயறி ஆங்கிபலயப் பேரரசின் 
இதர காலனிகளில் ஒப்ேந்தக் கூலிகளாக ேணிபெர 
நிர்ேந்தித்தன.

(Home Charges) என்ற வமகயில் இங்கிலாந்து 
போயச் பெர்கிறது என்கிறார். உள்�ாடடு நெலவுக் 
கட்டணம் கீழ்க்கண்ட கூறுகமள உள்ள்டக்கியது.
�	கம்நேனியின் ேங்குதாரர்களுக்கு 

வழங்கப்ேட்ட இலாேம் 
�	ஐபராப்பிய அதிகாரிகள், ஐபராப்பிய 

வியாோரிகள், பதாட்ட முதலாளிகள் 
போன்பறாரின் ெம்ேளம், பெமிப்பு என்ற 
வமகயில் இங்கிலாந்தில் வரவு மவக்கப்ேட்டத் 
நதாமக.

�	இராணுவத்திலிருந்தும், குடிமைப் 
ேணிகளிலிருந்தும் ஓயவு நேறபறாருக்குச் பெர 
பவணடிய ஓயவு ஊதியத் நதாமக.

�	இலண்டனில் அமைந்திருந்த ‘இந்திய 
அ லு வ ல க த் தி ல்  ே ணி ய ா ற றி ய 
ஊழியர்களுக்கும் நெயலருக்குைான 
பவணடிய நேருஞ ெம்ேளம்.

�	இந்தியாவில் நிகழ்ந்த போர்களுக்கான 
நெலவுகள், போர் �்டத்துவதறகாக வங்கியில் 
நேறற க்டன்களுக்கான வடடி ைறறும் 
இருப்புப்ோமத அமைக்க ஏறேட்ட நெலவுகள்.
இங்கிலாந்திறகு இந்தியா 1837இல் 

நகாடுக்க பவணடிய க்டன் 130 மில்லியன் 
ேவுணடுகளாகும். அது சிறிது காலத்தில் 220 
மில்லியன் ேவுணடுகளாக உயர்ந்த போது அதில் 
18 ெதவீதம் ஆப்கானிஸ்தாபனாடும், ேர்ைாபவாடும் 
போர் �்டத்திய வமகயில் நெலவு நெயததாகக் 
நொல்லப்ேட்டது. ஒரு அரசு அறிக்மக 1908 ஆம் 
ஆணடின் நிலவரத்மதக் குறிப்பிடும்போது 
இருப்புப்ோமத ேதிக்கும் வமகயில் ைடடும் 
இந்தியாவின் க்டன் ோக்கி 177.5 மில்லியன் 
ேவுணடு என்றது. இந்தியாவில் முதலீடுகள் 
நதாயவு நிமலமய எடடியபோது பிரிடடிஷ் அரசு 
இங்கிலாந்தின் தனியாரி்டமிருந்து முதலீடுகமள 
நேறறுக்நகாண்டது. இவ்வாறு நேறப்ேட்ட முதலுக்கு 
உறுதியாக 5 ெதவீத வடடிமய ஸ்ந்டர்லிங்கில் 
வழங்க ஒப்புதல் வழங்கப்ேடடிருந்தது. இந்த 
வமகயில் ைடடுபை இந்தியாவிறகு 220 மில்லியன் 
ேவுணடுகள் என்ற அளவில் இழப்பு ஏறேட்டது.

இந்தியாவில் �்டந்த நெல்வவளக் 
க்டத்தல் (Drain of Wealth) என்று இப்போக்மக 
வர்ணிக்கும் தாதாோய ந�ௌபராஜி இவ்வளங்கள் 
இந்தியாவிபலபய தங்கியிருந்தால் இந்த �ாடு 
நெழித்திருக்கும். பைலும் கூறுமகயில் அவர் கஜினி 
முகைதுவின் நகாள்மள ேதிநனடடு முமறபயாடு 
நின்றுவி்ட, பிரிடடிஷாரின் நகாள்மளபயா 
முடிவில்லாைல் நதா்டர்கிறது என்றார்.  
ஆர்.சி. தத் ைதிப்பீடடில் ைகாராணி விக்ப்டாரியாவின் 
ஆடசிக் காலத்தின் கம்டசிப் ேத்து ஆணடுகளில் 
(1891- 1901) நைாத்த வருவாயான 647 மில்லியன் 

 பயிற்சி

I.   சரியான விவ்டவயத்  
லதர்வு கசய்க

1.   இந்தியாவில் ஆங்கிபலயரின் ஆதிக்கம் 
உணமையில் நிறுவப்ே்டக் காரணைான போராகும்.
(அ) பிளாசிப் போர் (ஆ) முதலாம் கர்�ா்டகப் போர்
(இ) ேக்ொர் போர் (ஈ) வந்தவாசிப் போர்

2.   உ்டன்ேடிக்மகயினால் இரண்டாம் ஷா 
ஆலம் வங்காளம், பீகார் ைறறும் ஒரிஸாவின் 
திவானி உரிமைமய ஆங்கிபலயருக்கு வழங்க 
ப�ரிட்டது.

(அ) அலகாோத் (ஆ) ைதராஸ்
(இ) பூனா (ஈ) புதுச்பெரி
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3.   வங்காளத்தில் இரடம்ட ஆடசிமய 
அறிமுகப்ேடுத்தினார்.
(அ) வாரன்பஹெஸ்டிங்ஸ் (ஆ) டியூப்பள
(இ) காரன்வாலிஸ் (ஈ) ராேர்ட கிமளவ் 

4.   ெட்டம் இந்தியாவில் ஆங்கிபலய 
வணிகக் குழு ஆடசிமய முமறப்ேடுத்தியது.
(அ) ஒழுங்கு முமறச்ெட்டம் (1773)
(ஆ) பிட இந்தியச் ெட்டம் (1784)
(இ) ேட்டயச் ெட்டம் (1813)
(ஈ) ேட்டயச் ெட்டம் (1833)

5.  இந்தியாவில் முதல் ஆங்கிபலய அரெப் பிரதிநிதி 
ைறறும் தமலமை ஆளு�ராக இங்கிலாந்து 
�ா்டாளுைன்றத்தால் அறிவிக்கப்ேட்டவர்.
(அ) காரன்வாலிஸ் (ஆ) கானிங்
(இ) நவல்நலஸ்லி (ஈ) பஹெஸ்டிங்ஸ்

6.   ஜமீன்தார்கபளாடு காரன்வாலிஸ் 
நிமலயான நிலவரித் திட்டத்மத பைறநகாண்டார்.
(அ) மைசூர் (ஆ) ேம்ோய (இ) வங்காளம் (ஈ) நென்மன

7.  இரயத்துவாரி முமறமய அறிமுகப்ேடுத்தியவர் 
.

(அ) காரன்வாலிஸ் (ஆ) தாைஸ் ைன்பறா
(இ) ராேர்ட கிமளவ் (ஈ)  வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ்

8.  தக்கர்கமள அ்டக்கிய ஆங்கிபலய அதிகாரி .
(அ) வில்லியம் ஆதம் (ஆ) வில்லியம் ஸ்லீபைன்
(இ) பஜம்ஸ் ஹொலந்து (ஈ) ஜான் நிக்கல்ென்

9.  வாரிசு உரிமை இழப்புக் நகாள்மகயின்ேடி 
ஆங்கிபலய அரசு்டன் இமணக்கப்ேட்ட முதல் 
ைாகாணம் .
(அ) �ாக்பூர் (ஆ) அவத் (இ) ஜான்சி (ஈ) ெதாரா

10.  நிர்ேந்தப்ேடுத்தி வலுக்கட்டாயைாக வரி 
வசூலிப்ேமத  நியாயப்ேடுத்தியது.
(அ) இரயத்துவாரி ெட்டம்
(ஆ) பிட இந்தியச் ெட்டம்
(இ) நிமலயான நிலவரித் திட்டம்
(ஈ) சித்திரவமதச் ெட்டம்

11.   இந்தியாவில் ஆங்கில நைாழிமய 
அலுவல் நைாழியாகவும், ேயிறறு நைாழியாகவும் 
அறிமுகப்ேடுத்தினார்.
(அ) காரன்வாலிஸ் (ஆ) வில்லியம் நேணடிங்
(இ) நைக்காபல (ஈ) தாைஸ் ைன்பறா

12.  நென்மனப் ேல்கமலக்கழகம் நிறுவப்ேட்ட 
ஆணடு .
(அ) 1837 (ஆ) 1861 (இ) 1844 (ஈ) 1857

13.   என்ேவரின் முயறசியால் 
இந்தியாவில் ெதி எனும் உ்டன்கடம்ட ஏறும் 
முமற ஒழிக்கப்ேட்டது.
(அ) வாரன் பஹெஸ்டிங்ஸ்
(ஆ) வில்லியம் பஜான்ஸ்

(இ) ராஜா ராம்பைாகன் ராய
(ஈ) தயானந்த ெரஸ்வதி

14.  நதன் இந்தியாவில் முதல் இருப்புப் ோமத 
போக்குவரத்து 1856ல் நென்மனயிலிருந்து 

 வமர இயக்கப்ேட்டது.
(அ) வாணியம்ோடி (ஆ) காடோடி 
(இ) விழுப்புரம் (ஈ) அரக்பகாணம்

15.  ெரியான கூறறிமனத் பதர்ந்நதடு
(அ)  கிழக்கிந்தியக் கம்நேனியின் தமலமை 

ஆளு�ர் அதன் இயக்கு�ர் குழுவால் 
பதர்ந்நதடுக்கப்ேட்டார்.

(ஆ)  துமணப்ேம்டத் திட்டத்தால் கிழக்கிந்தியக் 
கம்நேனியின் இராணுவ வளங்களும் 
நெயல்திறனும் குமறந்தன.

(இ)  நவல்நலஸ்லி பிரபுவால் கல்விக்கு 
ஊக்கைளிக்கும் வமகயில் ைதரொ 
(இஸ்லாமிய கல்வி நிறுவனம்) 
நதா்டங்கப்ேட்டது.

(ஈ)  ்டல்நஹெௌசி பிரபு ைார்ச் 1835இல் கல்கத்தா 
ைருத்துவக் கல்லூரிமய நிறுவினார்.

16.  கூறறு: ஆங்கிபலய அரசு அமணகமளக் 
கடடுவதறகான ேணிகளில் முமனப்பு்டன் 
ஈடுேட்டது.

     காரைம்: 19ஆம் நூறறாணடில் நதா்டர்ச்சியாகக் 
கம்டசி கால் நூறறாணடில் அதிகைான 
ேஞெங்கள் நிலவின.
(அ) கூறறு ெரி; காரணம் தவறு 
(ஆ)  கூறறு ெரி; காரணம் கூறறின் ெரியான 

விளக்கம் அல்ல
(இ)  கூறறு ெரி; காரணம் கூறறின் ெரியான 

விளக்கம் ஆகும்.
(ஈ) கூறறு தவறு; காரணம் ெரி

17.  கீழ்க்கண்டவறறுள், எது தவறாக 
நோருத்தப்ேடடுள்ளது?
(அ) கங்காதர ராவ் - ஜான்சி
(ஆ) ரகுஜி போன்ஸ்பல - �ாக்பூர்
(இ) ஷாஜி - ெதாரா
(ஈ) சிந்தியா - பகாலாப்பூர்

18. நோருத்துக
(i) ஆர்தர் காட்டன் - 1.  ெைஸ்கிருத 

கல்லூரி
(ii) வில்லியம் ஸ்லீபைன் - 2. நகாள்ளி்டம்
(iii) வில்லியம் நேணடிங்  - 3.  தக்கர்கமள 

அ்டக்குதல்
(iv) காரன்வாலிஸ் -  4.  ெதி ஒழிப்புச் 

ெட்டம்
(அ) 4, 1, 2, 3 (ஆ) 2, 3, 4, 1
(இ) 3, 2, ,1, 4 (ஈ) 2, 1, 4, 3
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கசயல்பாடுகள்
1.  ஆங்கிபலயர் கால இருப்புப் ோமத ைறறும் 

தோல் தந்தி முமறயிமன இன்மறய �வீன 
இந்தியாவின் இருப்புப் ோமத ைறறும் தோல் தந்தி 
முமறபயாடு ஒப்பிடுக.

2.  இந்தியாவில் ஆங்கிபலயக் காலனி ஆதிக்கத்தின் 
நிமற குமறகமள ேறறி விவாதிக்க.

ஒபபவ்டபபு
1.  ஆங்கிபலய இந்தியாவில் இங்கிலாந்திறகு 

வடிகாலான நெல்வவளம் குறித்தபதார் விரிவான 
அறிக்மகமயத் தயார் நெயக.

2.  “இந்திய இருப்புப் ோமதத் திட்டம் ஆங்கிபலயர் 
ஆடசியில் உருவானதாகும்”. இத்துமறயில் 
தறபோமதய இருப்புப் ோமத வளர்ச்சிமய 
ஒப்பிடடு விவரி.
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II. குறுகிய விவ்ட தருக
1.  1773 ஆம் ஆணடு ஒழுங்கு முமறச் ெட்டத்மத 

விவரி.
2.  ஆளு�ர் தாைஸ் ைன்பறா ேறறிச் சிறு குறிப்பு 

வமரக.
3. ைாகாணம் ைறறும் ைாநிலம் – பவறுேடுத்துக.
4.  இந்தியக் குடிமைப் ேணிக்கு காரன்வாலிசின் 

ேங்களிப்பிமனப் ேறறிக் கூறுக.
5.  ஆங்கிபலய ஆடசியின் கீழ் நீர்ப்ோென முமறயின் 

வளர்ச்சி குறித்து எழுதுக.
6.  ்டாக்காவின் ைஸ்லின் துணி ேறறி ஓர் சிறுகுறிப்பு 

வமரக.
7.  “நெல்வவளங்கள் �ாடம்ட விடடு நவளிபயறியது 

இந்தியாமவ ஏழ்மையாக்கியது” – எவ்வாறு?
III. சுருககைான விவ்ட தருக
1. இரடம்ட ஆடசி முமற
2.  ஜமீன்தார்கள், அரொங்கத்தால் வழங்கப்ேட்ட 

நிலங்களுக்குப் ேரம்ேமர உரிமைகமள 
எவ்வாறு நேறறனர்

3. வாரிசு உரிமை இழப்புக் நகாள்மக
4. காரன்வாலிஸின் நீதித்துமற நிர்வாகம்
5. ொர்லஸ் உட அறிக்மக
6. பிண்டாரிகள் ைறறும் தக்கர்கள்
7.  இந்திய மகத்தறி ந�ெவாளர்கள் மீது 

நதாழிறபுரடசியின் தாக்கம்
8. ஒப்ேந்தக் கூலிமுமற
IV. விரிவான விவ்ட தருக
1.  நவல்நலஸ்லி அறிமுகப்ேடுத்திய துமணப் ேம்டத் 

திட்டத்திமனப் ேறறி விவரி.
2.  ஆங்கிபலய கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் கீழ் 

கல்வி முமற எவ்வாறு வளர்ச்சி நேறறது?
3.  1865 ஆம் ஆணடு இந்திய வனச் ெட்டம் 

பிறப்பிக்கப்ேட்டதறகான சூழ்நிமலகமள விவரி. 
அதன் விமளவுகள் யாமவ?

கவேச்கசாறகள்
நெயல்ேடுத்தும் விதைாக in pursuance a follow up
அறுமவக் கத்தி scalpel surgical knife
இராணுவப் பிரிவு contingent a part of a military force
விடடுக் நகாடுத்தல் ceded granting of some possessions
ஒப்புயர்வறற paramount supreme
குதிமரக்கு லா்டைடிப்ேவர் farrier a person who makes and fits metal plates for horse’s feet
நகாடுமையான draconian heartless
கிளர்ச்சி insurrection rebellion
விழுங்குதல் devoured to eat or swallow something eagerly
சூமறயாடுதல் pillage loot expecially during war
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      அறிமுகம்
ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி 

பெேருடைய ஆட்சிபபெகுதிகடை ்ெற்றி ்கொணைதும 
தங்கைது எலடேடய விரிவுபபெடுத்திக்்கொணலை 
லபெொனதும ்தொைர்ச்சியொன பெே கிைர்ச்சிகளுக்கு 
ெழிெகுத்தன. அெர்கைொல பெதவியிலிருந்து 
நீக்கபபெட்ை மனனர்கள் அலேது அெர்களின 
ெொரிசுகள், தங்கள் ஆட்சிபபெகுதியிலிருந்து 
் ெ ளி ல ய ற் ்ற ப பெ ட் ை  ஜ மீ ன த ொ ர் க ள் , 
பெொடையக்கொரர்கள் ஆகிலயொரொல இத்தடகய 
கிைர்ச்சிகள் ஏற்பெட்ைன. ெரேொற்்றொசிரியர்கள் இடத 
ஆரமபெநிடே எதிர்பபு எனறு குறிபபிடுகி்றொர்கள். 
உடைடமகள் பெறிக்கபபெட்ை விெசொயிகள், 
பெழங்குடிகள் ஆகிலயொரின எழுச்சியும இத்தடகய 
கிைர்ச்சிகடை்யொட்டித் லதொனறின. லெைொண 
உ்றவுகளிலும, நிே ெருெொய் முட்றயிலும, 
நீதி நிர்ெொகத்திலும ஆங்கிலேயர் ்சய்த 
மிக விடரெொன மொற்்றங்கள் பெற்றி முந்டதய 
பெொைம விரிெொகக் கூறியுள்ைது. இமமொற்்றங்கள் 
லெைொண ்பெொருைொதொர அடமபபில ்பெரும 
சிக்கலகடை ஏற்பெடுத்தின. சமூகத்தின பெலலெறு 
பிரிவுகடைச் சொர்ந்த மக்களும அெதிபபெட்ைொர்கள். 
எனலெ, மனக்்கொதிபபில இருந்த இந்திய 
ஆட்சியொைர்கள் கேகத்தில இ்றங்கியலபெொது, 

அெர்களுக்கு விெசொயிகள், டகவிடனஞர்கள் 
ஆகிலயொரின ஆதரவும இயலபெொகலெ கிடைத்தது. 
அக்கொேகட்ைத்தில ்தனனிந்தியொவில நைந்த 
நிகழ்வுகளும 1857 ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சியும 
இபபெொைத்தில விெரிக்கபபெடுகின்றன.

18.1   மைசூர் சுல்தானகளின  
எதிர்ப்பு

மை்ர் அலியின எழுச்சி
டமசூர், விஜயநகரப லபெரரசின கீழ் நிேமொனிய 

முட்றயில இயங்கிய ஒரு சிறு அரசொக இருந்தது. 
1565இல விஜயநகரப லபெரரசு வீழ்ந்ததற்குப பி்றகு 
உடையொர் ெமசத்தினர் சுதந்திரமொன ஆட்சியொைர் 
ஆயினர். ரொஜொ உடையொர் 1578இல அரியடை 
ஏறினொர். 1610இல தடேநகரம டமசூரிலிருந்து 
ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்திற்கு மொற்்றபபெட்ைது. 
அபலபெொதிருந்து உடையொர் ெமசத்தினரின 
ஆட்சி 1760 ெடர ்தொைர்ந்தது. டைதர் அலி 
அதிகொரத்டதக் டகபபெற்றுமெடர உடையொர்களின 
ஆட்சி நீடித்தது.

டைதர் அலியின தந்டத ஃபெலத 
முகமமது  லகொேொர் பெகுதியின லகொட்டைக் 
கொெற்பெடைத் தைபெதியொக (்பெௌஜதொர்) இருந்தொர். 

கற்றல ந�தாககஙகள்
கீழககண்டமை பறறி அறி்ல
�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின ஆட்சிக்கு டமசூர் சுலதொனகளின 

்தொைக்ககொே எதிர்பபுகள்
�	் தனனிந்தியொவில பெொடையக்கொரர் முட்ற நிறுெபபெடுதலும பெொடையக்கொரர்களின கிைர்ச்சியும
�	் கொங்குப பெகுதியில தீரன சினனமடேயின கிைர்ச்சியும அரசுரிடம மறுக்கபபெட்ை ஏடனய 

ஆட்சியொைர்களின லெலூர் புரட்சியும
�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி, ெட்டிக்கடைக்கொரர்கள், ஜமீனதொர்களுக்கு எதிரொன 

பெழங்குடியினர், விெசொயிகளின எழுச்சிகள்
�	1857ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சி; அதன முடிவில கம்பெனியின அதிகொரத்டத ஆங்கிே அரசு 

டகக்்கொள்ளுதல.

ஆஙகிநேய ஆட்சிககுத்  
த்தா்டகககதாே எதிர்ப்புகள்18

அேகு
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3 0 5ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத் த�ொடக்்க்கொே எதிர்ப்பு்கள்

அெரது இ்றபபுக்குப 
பின டைதர் அலி தன 
த ட ே ட ம ப பெ ண பு க ள் 
மூ ே ம  பெ ட ை யி ன 
உயர்பெதவிகடை விடரெொக 
அடைந்தொர். 1755க்குள் 
அெர் 100 குதிடரபபெடை 
வீரர்கடையும 2000 
கொேொட்பெடை வீரர்கடையும 
நிர்ெகிக்கும அைவுக்கு 
அதிகொரம பெடைத்த ்பெொறுபடபெப ்பெற்றிருந்தொர். 
டமசூரில இரொணுெத்தில ஏற்பெட்ை கிைர்ச்சிடய 
ஒடுக்கினொர். மரொத்தியர் ஆக்கிரமித்த டமசூர் 
அரசின சிே பெகுதிகடை டைதர் மீட்்ைடுத்தொர். 
இதற்கொக அெர் ‘ ஃபெலத டைதர் பெகதூர்’ (வீரமும 
்ெற்றியும ்கொணை சிங்கம) என்ற பெட்ைம ்பெற்்றொர். 
1760இல டைதர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொக 
புதுச்லசரியில இருந்த பி்ரஞ்சுக்கொரர்களுைன கூட்டு 
லசர்ந்தொர். ஆனொல அெர் தனது ்சொந்த மணணில 
மரொத்தியரொல உருெொக்கபபெட்ை சதித்திட்ைத்டத  
எதிர்்கொள்ை லெணடியிருந்தது. எனினும 
டைதர் அடத ்ெற்றிகரமொக முறியடித்தொர். 
அதற்குப பி்றகு அெலர நடைமுட்றயில டமசூரின 
தைெொயொக இருந்து உணடமயொன ஆட்சியொைர் 
ஆனொர். 1770இல டமசூர் அரசர் நஞ்சரொஜொ 
நஞ்சூட்டிக் ்கொலேபபெட்ைொர். அதில டைதருக்குத் 
்தொைர்பிருக்கேொம என்ற சந்லதகம கிைமபியது. 
இந்த நிகழ்வுக்குப பி்றகு உடையொர் ெமச அரசர்கள் 
்பெயரைவிேொன ஆட்சியொைர்கைொக ஆயினர். 
டைதலர உணடமயொன அரச அதிகொரத்துக்கு 
உரியெர் ஆனொர்.
மை்ர் அலியும் ஆஙகிநேயரும்

கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி திெொனி உரிடமடயப 
்பெற்்ற (ெங்கொைம, பீகொர், ஒரிசொ ஆகியெற்றில 
முகேொய அரசுக்குப பெதிேொக ெரி ெசூலிக்கும 
உரிடம) பி்றகு, தனது நிர்ெொகத்துக்கு உட்பெட்ை 
பெகுதிகடைக் கூடுதல கெனத்துைன பெொதுகொக்க 
லெணடியிருந்தது.  கம்பெனி லபெொதுமொன 
ெலிடமயுைன இலேொததொல, இந்திய அரசுகளின 
உள்விெகொரங்களில தடேயிடுெடதத் தவிர்த்து 
ெந்தது. ஒரு குறிபபிட்ை பெகுதியில அதிகொரத்துக்கு 
உட்பெட்ை இைங்கடைத் தக்கடெத்துக்்கொள்ை 
இடைபபெட்ை நொடுகடை (buffer states) ெொரன 
லைஸ்டிங்ஸ் சுற்றுலெலிக் ்கொள்டக மூேம 
்தொைர்ந்து அனுமதித்தொர். எனினும கம்பெனி 
கர்நொைக அரசியல விெகொரங்களினொல 
ஈர்க்கபபெட்ைது. நெொப பெதவிக்கொகத் ்தொைர்ச்சியொக 
நடை்பெற்்ற லமொதலகலை இதற்குக் கொரைம. 
ஆங்கிலேய ெணிகர்கள் இடத இந்திய அரசியலில 
லநரடியொகத் தடேயிடுெதற்கொன ஒரு ்பெரிய 

ெொய்பபெொகக் கருதினொர்கள். ஆனொல அெர்களின 
முயற்சிக்கு டைதர் அலி, டைதரொபெொத் 
நிஜொம ஆகிய ெலிடமமிக்க சக்திகளிைமிருந்து 
அச்சுறுத்தலகள் இருந்தன.
மு்ேதாம் மைசூர் நபதார் 1767-69

மூன்றொம கர்நொைகப லபெொரில 
ெங்கொைத்திலிருந்து பெடைகடை ெழிநைத்திய 
கர்னல ஃலபெொர்லை 1759இல மசூலிபபெட்டிைத்டதக் 
டகபபெற்றினொர். இது ஜொேொபெத் ஜங் உைனொன 
உைனபெடிக்டகக்கு ெழிெகுத்தது. அெர்  
‘ெை சர்க்கொர்கள்’ என அறியபபெடும கஞ்சம, 
விசொகபபெட்டினம, லகொதொெரி, கிருஷைொ, குணடூர் 
ஆகிய மொெட்ைங்கடை ஆங்கிலேயருக்கு 
விட்டுக்்கொடுக்க லெணடியிருந்தது. ெை சர்க்கொர்கள் 
ஆங்கிலேயர் ெசம ஆனடத முகேொயப லபெரரசர் 
1765இல அேகொபெொத் உைனபெடிக்டக மூேம 
அங்கீகரித்தொர். ஆனொல 1766இல ஆங்கிலேயர் 
இபபெகுதிடயக் டகயகபபெடுத்தியலபெொது பிரச்சடன 
லதொனறியது. இந்தப பெகுதிகடை ஆங்கிலேயர் 
டகயகபபெடுத்த நிஜொம அலி எதிர்பபு ்தரிவிக்கொமல 
இருக்க லெணடும எனறும அதற்குப பெதிேொக 
அெருக்கு எதிரிகளிைமிருந்து ஆபெத்து ெருமலபெொது 
ஆங்கிலேயர் உதவிக்கு ெருெொர்கள் எனறும 
ஓர் உைனபெடிக்டக லமற்்கொள்ைபபெட்ைது. இந்த 
ெொக்குறுதி மூேம டைதர் அலிக்கு எதிரொக நிஜொம 
அலிக்கு உதெத் தொங்கள் தயொரொக இருபபெடத 
உைர்த்தினொர்கள். ஆங்கிலேயர் பினனொட்களில 
பினபெற்றிய துடைபபெடைத்திட்ைத்துக்கு 
இந்நடைமுட்ற கொரணியொக அடமந்தது. 
நிஜொம அலி ஆங்கிலேயருைன உைனபெடிக்டக 
்சய்து்கொணைொலும, 1767இல அெருக்கும டைதர் 
அலிக்கும இடைலய ஓர் புரிந்துைர்வு உைனபெொடு 
ஏற்பெட்ைது. எனலெ ஆங்கிலேயர் டைதருக்கு 
எதிரொன லபெொடர அறிவித்தொர்கள். இது முதேொம 
ஆங்கிலேய டமசூர் லபெொர் அலேது முதேொம டமசூர் 
லபெொர் என அறியபபெடுகி்றது.

பெமபெொயிலிருந்து ெந்த ஆங்கிலேயரின ஒரு 
பெடை லமற்குக்கைற்கடரயின மங்களூடரயும 
அடதச் சுற்றியிருந்த பி்ற பெகுதிகடையும 
டகபபெற்றியது. ஆனொல டைதர் இெற்ட்ற 
மீட்்ைடுத்தொர். ்பெங்களூடரக் டகபபெற்்ற 
நிடனத்த ஆங்கிலேயரின முயற்சி ்ெற்றி 
்பெ்றவிலடே. 1768இல டைதர் பெொரொமைொல 
(லசேம மொெட்ைம) மீது திடீர் தொக்குதல ்தொடுத்து, 
லகபைன நிக்சடனத் லதொற்கடித்துக் கரூடரயும 
ஈலரொட்டையும டகபபெற்றினொர். இதற்கிடைலய 
டைதரின தைபெதி ஃபெசலுலேொ கொன 
மதுடரயிலும திரு்நலலெலியிலும பெடைடய எந்த 
எதிர்பபுமினறி ெழிநைத்திச் ்சன்றொர். டைதர் 
தஞ்சொவூருக்கும அங்கிருந்து கைலூருக்கும 

மை்ர் அலி
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முனலனறிச் ்சன்றொர். ஆங்கிலேயர் மீதொன 
தொக்குதடே நிறுத்த டைதர் விருமபெொவிட்ைொலும, 
மரொத்தியர் பெடை்யடுத்து ெரக்கூடும என்ற 
அச்சுறுத்தல அெடர ஆங்கிலேயருைன அடமதி 
உைனபெடிக்டக ்சய்து்கொள்ளும நிடேக்குத் 
தள்ளியது. அெருக்கும ஆங்கிலேயருக்கும 
இடைலய லமற்்கொள்ைபபெட்ை ்சனடன 
உைனபெடிக்டகயில இருந்த நிபெந்தடனகள் 
ெருமொறு: இரு தரபபும டகபபெற்றிய பெகுதிகடை 
அெரெரிைம திருமபெ ஒபபெடைக்க லெணடும. கரூர் 
மட்டும டைதரின ெசம இருக்கும. தங்கடைத் 
தற்கொத்துக்்கொள்ை நடை்பெறும லபெொர்களில இரு 
தரபபும ஒருெருக்்கொருெர் உதெ லெணடும. இது 
மரொத்தியருக்கு எதிரொக ஆங்கிலேயர் உதவுெதற்கு 
கைடமபபெட்ைெர்கள் எனபெடதலய குறித்தது. 
ஆனொல டைதருக்கும மரொத்தியருக்கும எதிரொன 
சணடையினலபெொது லதடெயொன லநரத்தில 
ஆங்கிலேயரின உதவி கிடைக்கொததொல டைதர் 
ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொகத் திருமபினொர்.
இரண்டதாம் மைசூர் நபதாரும் மை்ரும் 1780-84

அ்மரிக்கச் சுதந்திரபலபெொருக்குப பி்றகு 
பிரொனஸ் அ்மரிக்கொவுைன நட்பு உைனபெடிக்டக 
(1778) ்சய்து்கொணைது. எனலெ பிரிட்ைன 
பிரொன்ஸுக்கு எதிரொன லபெொடர அறிவித்தது. இடதப 
லபெொேலெ ஸ்்பெயினும அ்மரிக்கொவுைன நட்பு 
உைனபெடிக்டக லமற்்கொணடு, இங்கிேொந்துக்கு 
எதிரொகப லபெொரில (1779) இ்றங்கியலபெொது 
இங்கிேொந்து தனிடமபபெட்ைது. இந்தியொவிலும 
பி்ரஞ்சுபபெடையின ஆதரவுைன நிஜொம அலியும 
மரொத்தியரும டகலகொத்துச் ்சயலபெட்ை லபெொக்கு 
ஆங்கிலேயருக்கு ்நருக்கடிடய அதிகபபெடுத்தியது. 
டைதர் அலி இந்தச் சூழடேத் தனக்குச் சொதகமொகப 
பெயனபெடுத்திக்்கொள்ை கர்நொைகத்திற்குப 
பெடை்யடுத்தொர்.

்ைக்ைர் மனல்றொ தடேடமயிேொன 
பெடையுைன லசர்ந்து ்சயலபெை லெணடிய 
கர்னல ்பெய்லி டைதரின திடீர்த்தொக்குதலில 
கடுடமயொகக் கொயமுற்்றொர். இது மனல்றொடெ 
்சனடன லநொக்கிச் ்சலே டெத்தது. 
டைதர் ஆற்கொட்டைக் டகபபெற்றினொர் (1780). 
இந்நிடேயில ்சனடன அரசொங்கத்தின 
லெணடுலகொளுக்கிைங்க ெந்தெொசிப லபெொரில 
்ெற்றி்பெற்்ற அயர்கூட் மதரொட்க் கைலெழிலய 
முற்றுடகயிை ெங்கொைத்திலிருந்து அனுபபெபபெட்ைொர். 
டைதருக்கு எதிரொக ்ெற்றிடய ஈட்டிய கூட் 
புதுச்லசரிடய லநொக்கி நகர்ந்தொர். இதற்கிடைலய 
டைதர் தஞ்சொவூர் அரடசத் தன பிடிக்குள் 
்கொணடுெந்தொர். கூட் பெரங்கிபலபெட்டைடய 
(Porto Novo) அடைந்து, டைதருக்குப ்பெரும 
பினனடைடெ ஏற்பெடுத்தும ெடகயில ்ெற்றி 

்பெற்்றொர். டைதர் அங்கு நடை்பெற்்ற லமொதலில 
ஆங்கிலேயரிைம பிடிபெடுெதிலிருந்து நூலிடழயில 
தபபினொர். டைதரின மகன திபபு சுலதொன 
கர்னல ப்ரய்த்்ெயிட்டை குமபெலகொைம அருலக 
லதொற்கடித்துச் சிட்றபபிடித்தொர். டமசூர் சுலதொனின 
கெனத்டதத் திடசதிருபபுெதற்கொக ்ஜனரல 
லமத்யூஸ் மங்களூடர லநொக்கி ஒரு பெடை்யடுபடபெ 
லமற்்கொணைொர். இந்த நைெடிக்டக ஆங்கிலேயர் 
எதிர்பெொர்த்தபெடி திபபு சுலதொடனக் கர்நொைகத்டத 
விட்டு லமற்குக்கைற்கடரடய லநொக்கி நகர டெத்தது.

புற்றுலநொயொல பெொதிக்கபபெட்ை டைதரின 
மரைம (1782), அ்மரிக்கச் சுதந்திரப லபெொரின 
முடிவில டக்யழுத்தொன பெொரிஸ் உைனபெடிக்டக 
(1783), நீணை நொட்களுக்கு நீடித்த மங்களூர் 
முற்றுடக ஆகிய நிகழ்வுகள் திபபு சுலதொனுக்கு 
எதிரொன ஆங்கிலேயரின நைெடிக்டககளுக்கு 
ெலுச் லசர்பபெதொக இருந்தன. கர்னல லேங் 
கரூடரயும திணடுக்கலடேயும டகபபெற்றினொர். 
கர்னல  ஃபுலேர்ட்ைன பெொேக்கொட்டையும 
லகொயமபுத்தூடரயும டகபபெற்றினொர் . 
அடுத்ததொக ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்டதக் டகபபெற்றும 
லநொக்கத்துைன அெர் முனலனறி ெந்தலபெொது திபபு 
சுலதொன சமொதொனத்துக்கு விருபபெம ்தரிவித்து, 
முற்றுடகடயத் தவிர்த்தொர். 1784 மொர்ச் மொதத்தில 
மங்களூர் உைனபெடிக்டக டக்யழுத்தொனது. 
அதனபெடி, இரு தரபபினரும அதுெடர ்ென்ற 
பெகுதிகடைத் திருமபெ ஒபபெடைக்க லெணடும 
எனறும லபெொரில டகதொனெர்கடை விடுவிக்க 
லெணடும எனறும முடி்ெடுக்கபபெட்ைது.

மூன்றதாம் மைசூர் நபதார் 1790-92
இடைபபெட்ை கொேத்தில கொரனெொலிஸ் 

கெர்னர் ்ஜனரல ஆகப ்பெொறுபலபெற்்றொர். 
அெர் திபபு சுலதொடனப பெழிெொங்கும விதத்தில 
நைந்து்கொணைொர். ்தற்கில இரு மிகப்பெரும 
சக்திகைொக விைங்கிய டைதரொபெொத் நிஜொமும 
மரொத்தியரின கூட்ைடமபபும ஆங்கிலேயரின 
கூட்ைொளிகைொக இதில ்சயலபெட்ைொர்கள். 
திபபுவுைனொன லபெொருக்குத் லதடெபபெட்ை 
நி தி ய ொ த ொ ர ங் க ட ை யு ம 
கூைலெ தன பெடைகடையும 
டைதரொபெொத் நிஜொம 
ஆ ங் கி ல ே ய ரு க் கு 
ெழங்கினொர். 1782இல 
முதல ஆங்கிலேய-
மரொத்தியப லபெொருக்குப 
பின ஆங்கிலேயருைன 
சொலடபெ உைனபெடிக்டக 
்சய்து்கொணை மரொத்தியர் திப்பு சுல்தான
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ஸ்ரீரங்கபபெட்ைை உைனபெடிக்டகயினபெடி, திபபு 
அெருடைய ஆட்சிபபெகுதிகளில பெொதி இைங்கடை 
ஆங்கிலேயருக்குக் ்கொடுக்க லெணடும; லபெொர் 
இழபபீைொக மூனறு லகொடி ரூபெொய் அளிக்க 
லெணடும; அெருடைய மகனகளில இருெடரப 
பிடைக்டகதிகைொக அனுபபி டெக்க லெணடும. 
கூட்ைணியொைரிடைலய திபபுவிைமிருந்து ்பெ்றபபெட்ை 
பெகுதிகளும இழபபீட்டுத்்தொடகயும சமமொகப 
பெகிர்ந்து்கொள்ைபபெட்ைன. ஆங்கிலேயர் மேபெொர், 
திணடுக்கல, பெொரொமைொல ஆகிய பெகுதிகடைப 
்பெற்்றொர்கள். திபபு குைகுப பெகுதிடய இழந்தொர். 
அதன அரசர் ஆங்கிலேயருக்குக் கீழ்பபெடிய 
லெணடிய சிற்்றரசர் ஆனொர். திபபுவின அதிகொரம 
்பெருமைவுக்குக் குட்றக்கபபெட்ைது. ்சனடனயில 
பிடைக்டகதிகைொகயிருந்த திபபுவின மகனகள் 
அடனத்து நிபெந்தடனகளும நிட்றலெற்்றபபெட்ை 
பி்றகு ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்துக்கு 1794 ஆம ஆணடு 
லம 29 அனறு திருபபியனுபபி டெக்கபபெட்ைொர்கள். 
இந்த உைனபெடிக்டக மூேம ஏற்பெட்ை 
அெமொனத்டதயும ்பெொருைொதொர இழபடபெயும 
திபபுெொல தொங்கிக்்கொள்ை முடியவிலடே.

டமசூர் அரசர் ஒனபெதொம சொமரொஜ 1796இல 
இ்றந்தொர். அடுத்த அரசடர நியமிக்கும முட்றயொன 
ெழக்கத்டதத் திபபு பினபெற்்றவிலடே. அெர் 
இந்தத் தீர்மொனத்துக்கு ெந்த அலத லநரத்தில, 
பி்ரஞ்சு கொேனி ஆதிக்கத்துக்கு உட்பெட்டிருந்த 
்மொரீஷியஸின கெர்னர் மொேரிக் ஓர் அறிவிபடபெ 
்ெளியிட்ைொர். பிரொனஸிைமிருந்து உதவி கிடைத்த 
பி்றகு திபபு ஆங்கிலேயர் மீதொன லபெொர் குறித்து 
அறிவிபபெொர் எனபெலத மொேரிக்கின அறிவிபபெொகும. 
திபபு 1798 ஜஸுடேயில பிரொனசு ஆட்சிடய 
நிர்ெகித்த இயக்குநரகத்துைனும அதற்குப பி்றகு 
அங்கு ஆட்சிடயப பிடித்த ்நபலபெொலியனுைனும 
லமற்்கொணை கடிதத் ்தொைர்புகள், அெர் 
்ெல்ேஸ்லியுைனொன கடிதத்்தொைர்பில கொட்டிய 
நழுெல ஆகியடெ ்ெல்ேஸ்லிடய மீணடும 
திபபுவுக்கு எதிரொன லபெொடர அறிவிக்கச் ்சய்தது.
�தானகதாம் மைசூர் நபதார் 1799

திபபு தனது பெடைடயயும 
நிதியொதொரங்கடையும ெலுபபெடுத்துெதற்கு 
அடனத்து முயற்சிகடையும லமற்்கொணைொர். 
1796இல பெொரி்ஸுக்கு மீணடும தூதர்கடை 
அனுபபினொர். 1797இல ெருடக புரிந்த பி்ரஞ்சுத் 
தூதுக்குழுெொனது ்மொரிஷியஸிலிருந்து 
பி்ரஞ்சு ஆதரவு ்கொடுக்கபபெடும என 
உறுதியளித்தது. பிரொனசில இருபபெடதப லபெொே 
ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்திலும லஜக்லகொபியர் கழகம 
்தொைங்கபபெட்ைது. டமசூர் சுலதொனுக்கும பி்ரஞ்சு 

ஆங்கிலேயடர ஆதரித்தொர்கள். ஆங்கிலேயரின 
டக ஓங்கியது.

திபபு கொனஸ்ைொணடிலநொபிளுக்கும 1787இல 
பெொரி்ஸுக்கும தூதுக்குழுடெ அனுபபினொர். 
ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொகத் தனடன 
ெலுபபெடுத்திக்்கொள்ெதற்கொகத் திபபு இந்த 
இரொஜதந்திர முயற்சிகடை லமற்்கொணைொர். 
பி்ரஞ்சு அரசர் பெதினொ்றொம லூயி தூதுக்குழுடெ 
நட்பு்றவுைன நைத்தினொலும, திபபு எதிர்பெொர்த்த 
ஆதரவு குறித்து ்ெற்று ெொக்குறுதிடயலய 
அளித்தொர்.

பிரிட்ைனுைன நட்பு பெொரொட்டிய திருவிதொங்கூர் 
மீதொன திபபுவின தொக்குதலும ்கொடுங்களூடரக் 
டகபபெற்றியதும கம்பெனி அரசுைனொன லபெொருக்கொன 
அறிவிபபெொகலெ எடுத்துக்்கொள்ைபபெட்ைன. இவெொறு 
மூன்றொம ஆங்கிலேய-டமசூர் லபெொர் ்தொைங்கியது.

கர்னல ைொர்ட்லி திபபுவின தைபெதி 
ைஸுடசன அலிடயக் கள்ளிக்லகொட்டையில 
லதொற்கடித்தொர். இதற்குப பெதிேடியொகத் திபபு 
திருெணைொமடேடயக் டகபபெற்றினொர். 
புதுச்லசரி பி்ரஞ்சு ஆளுநரின ஆதரடெப 
்பெறுெதற்குத் திபபு எடுத்த முயற்சி ்ெற்றி 
்பெ்றவிலடே. கொரனெொலிஸ் தொலன 
லெலூரிலிருந்து பெடை்யடுத்து ெந்து, 
்பெங்களூடர அடைந்தொர்.  ெழியில அெர் திபபுடெ 
எதிர்்கொள்ை லநர்ந்தது. ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைம அருலக 
திபபு லதொற்கடிக்கபபெட்ைொர். பெடை்யடுபபினலபெொது 
லதடெபபெடும ்பெொருட்களின பெற்்றொக்குட்றயொல 
கொரனெொலிஸ்  பினெொங்க லெணடியிருந்தது. 
இந்தத் தருைத்தில மரொத்தியர் ஆங்கிலேயருக்குத் 
லதடெயொன ்பெொருட்கடை ெழங்கினொர்கள். 
கூடுதல ெலிடம ்பெற்்ற ஆங்கிலேயபபெடை 
ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்டத முற்றுடகயிட்ைது. அதன 
கடுடமயொன தொக்குதடேச் சமொளிக்க முடியொமல 
திபபு அடமதி உைனபெடிக்டகக்கு அடழபபு 
விடுத்தொர். உைனபெடிக்டகயில கொர்னெொலிஸ் 
விதித்த நிபெந்தடனகடை ஏற்றுக்்கொணைொர்.

ஸ்ரீரஙகப்பட்்டணம் நகதாட்ம்ட
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72 பெொடையங்கைொக மொற்்றபபெட்ைன. விஸ்ெநொத 
நொயக்கர் மதுடரடயச் சுற்றி ெலிடம மிகுந்த 
ஒரு லகொட்டைடய எழுபபினொர். அதில 72 
அரணகள் இருந்தன. ஒவ்ெொனறும ஒவ்ெொரு 
தடேடமயின கீழ் இருந்தன.

பெொடையக்கொரர் அரசருக்கு ஆணடுலதொறும 
குறிபபிட்ை ்தொடகடயக் கபபெமொகச் 
்சலுத்துெதற்கும லதடெயொனலபெொது 
பெடைவீரர்கடை அனுபபுெதற்கும பெொடையத்தில 
சட்ைம ஒழுங்டக பெொதுகொபபெதற்கும கைடமபபெட்ைெர். 
இந்தக் கைடமகடையும பி்ற பெணிகடையும 
்சய்ெதற்குத் லதடெயொன நிதியொதொரத்டதப ்பெ்ற 
சிே கிரொமங்கள் அெருக்கு ெழங்கபபெட்டிருந்தன. 
அக்கிரொமங்களில அெர் ெரிவிதித்து நிதி 
திரட்டினொர். இத்துைன கூடுதேொகப பெே பெட்ைங்களும 
சி்றபபுரிடமகளும பெொடையக்கொரர்களுக்கு 
ெழங்கபபெட்ைன. பெொடையத்துக்கு உட்பெட்ை பெகுதியில 
குடிடமயியல பிரச்டனகளிலும குற்்றவியல 
பிரச்டனகளிலும விசொரடை நைத்தி நீதி ெழங்கும 
அதிகொரமும அெருக்கு உணடு.

புவியியல அடிபபெடையில, பெரவியிருந்த 
பெொடையங்கடை  லமற்குப பெொடையங்கள், 
கிழக்குப பெொடையங்கள் எனப பிரிக்கேொம. ம்றெர் 
குறுநிே மனனர்களிைமிருந்த பெொடையங்கள் 
்பெருமபெொலும திரு்நலலெலியின லமற்குபபெகுதியில 
அடமந்திருந்தன. கிழக்குப பெகுதியில உள்ை 
கரிசல நிேபபெரபபுகளில ்தலுங்கு லபெசுலெொர் 
குடிலயறியிருந்தொர்கள். அடெ பெொடையக்கொர 
நொயக்கர்களின கட்டுபபெொட்டில இருந்தன.
பதாமையககதாரர்களின கிைர்ச்சி

தமிழ்நொட்டின பெலலெறு பெகுதிகளில 
கிரொமங்கடை அைகு டெத்து ஏரொைமொகக் கைன 
ெொங்கியிருந்த ஆற்கொடு நெொப அங்்கலேொம 
நிேெரி ெசூல்சய்யும உரிடமடய கம்பெனிக்கு 
அளித்தொர். கொன சொகிப எனறு அடழக்கபபெட்ை 
யூசுபகொன கிழக்கிந்திய கம்பெனி பெடையில இந்திய 
வீரர்களுக்குத் தடேெரொக நியமிக்கபபெட்ைொர். 
அெருக்குப பெடைத் தடேடமயுைன ெரி ெசூலிக்கும 
்பெொறுபபும ெழங்கபபெட்ைது. ஆற்கொடு நெொபின 
லெணடுலகொளினபெடி, 1755இல அெருக்கு உதவி 

அரசுக்குமொன நலலு்றடெத் ்தரிவிக்கும விதத்தில 
பி்ரஞ்சு குடியரசின ்கொடி ஏற்்றபபெட்ைது.

பிரொனசுைன திபபு ஏற்பெடுத்திக்்கொணை 
கூட்ைணியொல லகொபெமுற்்ற புதிய 
கெர்னர் ்ஜனரேொன ்ெல்ேஸ்லி 
துடைபபெடைத்திட்ைத்தின கீழ் டமசூரில 
ஆங்கிலேயப பெடை ஒனட்ற நிரந்தரமொக 
டெத்திருக்க லெணடும என ெலியுறுத்தினொர். 
திபபு இடத ஏற்கவிலடே. ஆங்கிலேயர் 
நொனகொம ஆங்கிலேய-டமசூர் லபெொடர 
1799இல அறிவித்தனர். ்ஜனரல லைவிட் 
்பெய்ர்டு ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைத்தின மீது திடீர் 
தொக்குதல ்தொடுத்துக் டகபபெற்றினொர். அடமதி 
உைனபெடிக்டகக்கொன திபபுவின லெணடுலகொள் 
நிரொகரிக்கபபெட்ைது. இறுதி லமொதலில 
கொயமுற்்ற திபபு ஓர் ஐலரொபபியப பெடைவீரனொல 
சுட்டுக்்கொலேபபெட்ைொர்.

திபபுடெ அகற்றியதும உடையொர் 
ெமசத்தினடர மீணடும ஆட்சியில 
அமர்த்தியதும ்தனனிந்தியொவில கம்பெனி 
ஆட்சியின உணடமயொன ்தொைக்கமொக 
அடமந்தன. திபபுவின மகனகள் முதலில 
லெலூரில சிட்றடெக்கபபெட்ைொர்கள். 1806இல 
லெலூர் கிைர்ச்சிக்குப பி்றகு கலகத்தொவுக்கு 
மொற்்றபபெட்ைொர்கள். இவெொறு ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொன டமசூர் சுலதொனகளின வீரம ்சறிந்த 
லமொதலகள் முடிவுக்கு ெந்தன.

18.2  த்ன்னகப் பதாமையககதாரர்களின 
த்தா்டகககதாே எதிர்ப்பு

பதாமையஙகளின ந்தாற்றம்
விஜயநகரபலபெரரசின வீழ்ச்சிக்குப பி்றகு, 

அரசபபிரதிநிதியொக மதுடரக்கு ெந்த நொகம 
நொயக்கரும அெருடைய மகன விஸ்ெநொத 
நொயக்கரும மதுடர, திரு்நலலெலி ஆகியெற்றின 
சுதந்திரமொன ஆட்சியொைர்கைொகத் தங்கடை 
உறுதிபபெடுத்திக்்கொணைனர். தைெொய் அரியநொத 
முதலியொரின தி்றடமயொன ெழிகொட்டுதலின 
கீழ் முனனொள் பெொணடியப லபெரரசின 
அடனத்து சிற்்றரசுகளும ெடகபபெடுத்தபபெட்டு,  

பெொடையக்கொரர் முட்ற 1530களில லதொனறியது. ெொரொங்கடே ஆணடுெந்த கொகதிய அரசில 
இந்த முட்ற பினபெற்்றபபெட்டு ெந்ததொக கருதபபெடுகி்றது. அரசருக்குத் லதடெயொனலபெொது லபெொரில 
வீரர்களுைன பெங்லகற்க லெணடும என்ற நிபெந்தடனயுைன ஒரு பெொசட்றடயயும ்பெரும நிேபபெரபடபெயும 
டெத்திருபபெெடரலய பெொடையக்கொரர் என்ற ்சொல குறிக்கி்றது. இந்த முட்ற லதொனறுெதற்கு முனனொல, 
லசர்டெக்கொரர்களும தடேயொரிகளும கொெல பெணிகளுக்கொக ெரி ெசூலித்து ெந்தனர். பெொடைய முட்ற 
அறிமுகமொன பி்றகு, பெொடையக்கொரர்கள் லசர்டெக்கொரர்கள், தடேயொரிகடைத் தங்கள் கட்டுபபெொட்டின 
கீழ் ்கொணடுெந்தொர்கள்.
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லசர்ந்தனர். திருவிதொங்கூருக்குக் கைக்கொடு 
திருமபெத் தரபபெடும என்ற ெொக்குறுதி மூேமொகப 
புலித்லதெர் திருவிதொங்கூரின ஆட்சியொைடரயும 
தன கூட்ைடமபபில லசர்த்திருந்தொர்.

இன்னொரு பெக்கம ஆற்கொடு நெொப 
மொபுஸ்கொனுக்குக் கூடுதல பெடைபபிரிடெ 
அனுபபினொர். நெொபின ெலுபபெடுத்தபபெட்ை பெடை 
திரு்நலலெலிடய லநொக்கிப பெயணித்தது. 
கம்பெனிடயச் லசர்ந்த 1000 வீரர்களுைன, 
நெொப மூேம கூடுதேொக அனுபபி டெக்கபபெட்ை 
600 வீரர்களும இபலபெொது மொபுஸ்கொனிைம 
இருந்தொர்கள். கூைலெ, கர்நொைகத்திலிருந்து 
குதிடரபபெடையினரும, கொேொட்பெடை வீரர்களும 
ெந்ததொல மொபுஸ்கொனின பெடைபெேம அதிகரித்தது. 
அெர் தன பெடையினடரக் கைக்கொட்டுக்கு 
அருலக நிறுத்திடெபபெதற்கு முனலபெ 
திருவிதொங்கூரிலிருந்து ெந்த 2000 வீரர்கள் 
புலித்லதெர் பெடையுைன லசர்ந்து்கொணைொர்கள். 
கைக்கொட்டில நடை்பெற்்ற லபெொரில மொபுஸ்கொனின 
பெடை லதொற்்றது.

புலித்லதெரும பி்ற பெொடையக்கொரர்களும 
கூட்ைொக, சி்றபபெொன திட்ைமிைலுைன கொட்டிய எதிர்பபு 
ஆங்கிலேயடரத் திரு்நலலெலி விெகொரங்களில 
லநரடியொகத் தடேயிை டெத்தது. 1756இலிருந்து 
1763 ெடரக்கும, திருவிதொங்கூரிலிருந்து கிடைத்த 
சீரொன ஆதரவுைன, புலித்லதெர் தடேடமயிேொன 
பெொடையக்கொரர்கள் ஆற்கொடு நெொபுக்கு எதிரொன 
கிைர்ச்சியில நீடித்து நின்றொர்கள். கம்பெனியொல 
அனுபபெபபெட்ை யூசுப கொன திருச்சிரொபபெள்ளியிலிருந்து 
பீரங்கிகளும ்ெடிமருந்துகளும ெந்துலசரும 
ெடர புலித்லதெடரத் தொக்கத் துணியவிலடே. 
பி்ரஞ்சுக்கொரர், டைதர் அலி, மரொத்தியர் 
ஆகிலயொருைன ஆங்கிலேயர் லபெொர்களில 
ஈடுபெட்டுெந்ததொல, 1760 ் சபைமபெரிலதொன பீரங்கிகள் 
ெந்துலசர்ந்தன. யூசுப கொன ்நற்கட்டும ்செல 
லகொட்டைடய இடிக்கும லநொக்கத்துைன தொக்குதடே 
நைத்தினொர். இது ஏ்றத்தொழ இரு மொதங்கள் நீடித்தது. 

்சய்ய 500 ஐலரொபபியரும 200 சிபபெொய்களும 
அைங்கிய பெடை மதுடர, திரு்நலலெலி 
பெகுதிகளுக்குள் நுடழய உத்தரவிைபபெட்ைது. 
பெொடையக்கொரர்களின அதிகொரத்தில கம்பெனி 
நிர்ெொகத்தின குறுக்கீடு கடுடமயொன எதிர்படபெ 
ஏற்பெடுத்தியது.

மொபுஸ்கொன (ஆற்கொடு நெொபின மூத்த 
அணைன) இந்தப பெகுதிகளில நெொபின 
பிரதிநிதியொக நியமிக்கபபெட்ைொர். மொபுஸ்கொன 
கர்னல ்ைரொனுைன திரு்நலலெலிக்குப 
பெடை்யடுத்துச் ்சன்றொர். அெர்கள் மதுடரடய 
எளிதொகக் டகபபெற்றினர். பெொஞ்சொேக்குறிச்சி 
பெொடையத்டத ஆட்சி ்சய்த கட்ை்பெொமமனின 
அதிகொரத்டதக் குட்றபபெதற்கொகச் சி்றபபுக்குழு 
அனுபபி டெக்கபபெட்டு, பி்றகு அது திருமபெ 
ெரெடழக்கபபெட்ைது.  ்ைரொன ஊர் திருமபும 
ெழியில ்நற்கட்டும ்செல லகொட்டை மீது திடீர் 
தொக்குதல ்தொடுக்க உத்தரவு ெந்தது. அந்தப 
பெொடையத்டத ஆட்சி ்சய்த புலித்லதெர் லமற்குப 
பெொடையக்கொரர்களிடைலய ்பெரும ்சலெொக்கு 
்பெற்றிருந்தொர். பீரங்கி உள்ளிட்ைெற்றின 
பெற்்றொக்குட்ற, பெடைவீரர்களுக்கு ஊதியம ்கொடுக்க 
லெணடிய லதடெ ஆகிய கொரைங்கைொல 
்ைரொனின தொக்குதல டகவிைபபெட்ைது. அெரது 
பெடை மதுடரக்குத் திருமபியது. 

நெொப சந்தொ சொகிபபின பிரதிநிதிகைொன 
மியொனொ, முடிமய்யொ, நபிகொன கட்ைக் ஆகிய பெதொன 
இனத்டதச் லசர்ந்த அதிகொரிகள்  மதுடரடயயும 
திரு்நலலெலிடயயும கணகொணித்து ெந்தனர். 
அெர்கள் ஆற்கொடு நெொப முகமது அலிக்கு எதிரொகத் 
தமிழ்ப பெொடையக்கொரர்கடை ஆதரித்தனர். 
அெர்களுைன புலித்லதெருக்கு ்நருக்கமொன 
உ்றவு இருந்தது. ஊற்றுமடே, சுரணடை, 
தடேெனலகொட்டை, நடுெக்குறிச்சி, சிங்கமபெட்டி, 
ஊர்க்கொடு, லசத்தூர், ்கொலேம்கொணைொன, 
ெைகடர ஆகிய பெொடையங்களின 
ஆட்சியொைர்களும புலித்லதெரின கூட்ைடமபபில 

யூசுப கொனின இயற்்பெயர் மருதநொயகம. அெர் இரொமநொதபுரம மொெட்ைத்டதச் லசர்ந்தெர். புதுச்லசரியில 
இருந்தலபெொது, இசுேொம சமயத்டதத் தழுவினொர். 1752இல கிடைவ தடேடமயிேொன கம்பெனிப 
பெடையில லசர்ந்த யூசுப கொன 1752-54இல நடை்பெற்்ற திருச்சிரொபபெள்ளி முற்றுடகயில பெங்லகற்்றொர். 
ஆற்கொடு நெொபுக்குச் ்சொந்தமொனதொக இருந்தொலும, கம்பெனி நிர்ெொகத்தின கட்டுபபெொட்டில இருந்த 
மதுடர, திரு்நலலெலி ஆகிய மொெட்ைங்களுக்கு 1756 முதல 1761 ெடர ஆளுநரொகப ்பெொறுபபு 
ெகித்தொர். யூசுபகொன டைதர் அலிடயத் லதொற்கடித்து, லசொழெந்தொடனக் டகபபெற்றினொர். ேொலியின 
மதரொஸ் முற்றுடக (1758-59)யினலபெொது யூசுபகொனின பெங்களிபபு சி்றபபெொனதொக இருந்தது. அெர் 
நிர்ெொகப்பெொறுபபில இருந்தலபெொது மதுடரயில ்நசவுத்்தொழிடே ஊக்குவித்தொர். மதுடர லகொவிலகளில 
ெழிபெொடு நைத்துெதற்குக் குறிபபிட்ை ்தொடகடய ெழங்கினொர். மதகுருக்கள் ெசமிருந்த லகொவில 
நிேங்கடை மீட்்ைடுத்தொர். ஆங்கிலேயர் அெடர ஆற்கொடு நெொபுக்கு பெணி்சய்ய ஆடையிட்ைதொல, 
அெர் கிைர்ச்சியில இ்றங்கினொர்.
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லெலு நொச்சியொர் ஒரு ்பெணகள் 
பெடைடய உருெொக்கியிருந்தொர். அெர் 
ஆங்கிலேயரின ்ெடிமருந்துக்கிைங்குகடைக் 
கணடுபிடிபபெதற்குத் தன உைெொளிகடைப 
பெயனபெடுத்தினொர். நொச்சியொரின பெடையில 
இருந்த குயிலி தன மீது ்நருபபு 
டெத்துக்்கொணடு, ஆங்கிலேயரின 
்ெடிமருந்து கிைங்கில நுடழந்து அடத 
அழித்தொர். நொச்சியொரின பெடையிலிருந்த 
இன்னொரு உைெொளி அெரொல 
தத்்தடுக்கபபெட்ை உடையொள் ஆெொர். இெர் 
ஆங்கிலேயரின ஓர் ஆயுதக்கிைங்டக 
்ெடிக்கச் ்சய்ெதற்கொகத் தனடனலய 
அழித்துக்்கொணைொர்.

ஆற்கொடு நெொப லெலு நொச்சியொருடைய பெடை 
முனலனறி ெருெடதத் தடுக்கப பெே தடைகடை 
ஏற்பெடுத்தினொர். எனினும நொச்சியொர் அடனத்துத் 
தடைகடையும ்ெற்றிகரமொக எதிர்்கொணடு 
சிெகங்டகக்குள் நுடழந்தொர். ஆற்கொடு நெொப 
லதொற்கடிக்கபபெட்டு, சிட்றடெக்கபபெட்ைொர். 
சிெகங்டகடய மீணடும டகபபெற்றிய நொச்சியொர் 
மருது சலகொதரர்களின துடையுைன இரொணியொக 
முடிசூடினொர்.

சினன மருது நொச்சியொரின ஆலேொசகரொகவும 
்பெரிய மருது பெடைத் தைபெதியொகவும 
நியமிக்கபபெட்ைனர். 1783இல ஆங்கிலேயர் 
சிெகங்டகக்கு மீணடும பெடை்யடுத்து ெந்தனர். 
இமமுட்ற மருது பெொணடியர் சிே இரொஜதந்திர 
நைெடிக்டககைொல சிெகங்டகயின பெொதுகொபடபெ 
உறுதி்சய்தனர். பிற்கொேத்தில ஆங்கிலேயரின 
சமரச உைனபெொட்டினபெடி லெங்கண ்பெரிய உடைய 
லதெர் சிெகங்டக அரசர் ஆனொர். 1790இல 
இெருக்கு மைம முடித்துடெக்கபபெட்ை ்ெள்ைச்சி 
நொச்சியொர் சந்லதகத்துக்கிைமொன முட்றயில 
இ்றந்தொர். லெலு நொச்சியொர் லநொயுற்று 1796இல 
இ்றந்தொர்.
வீரபதாணடிய கட்்டதபதாம்ைன

ல ெ லு  ந ொ ச் சி ய ொ ர் 
இ ர ொ ம ந ொ த பு ர த் தி லு ம 
சி ெ க ங் ட க யி லு ம 
ஆங்கிலேயருக்கு செொேொக 
இருந்தலபெொது,  வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமனின எதிர்பபு 
ெ ை ர் ந் து ் க ொ ண டி ரு ந் த து . 
கட்ை்பெொமமன ஓட்ைபபிைொரத்துக்கு 
அ ரு கி ல  உ ள் ை 
பெொஞ்சொேங்குறிச்சிடய ஆட்சி ்சய்த 

வீரபதாணடிய 
கட்்டதபதாம்ைன

1761 லம 16இல ் நற்கட்டும ் செல, ெொசுலதெநலலூர், 
பெடனயூர் ஆகிய இைங்களில இருந்த முக்கியமொன 
லகொட்டைகள் யூசுப கொன ெசமொயின. 
புதுச்லசரிடய ஆங்கிலேயர் டகபபெற்றியதொல 
பி்ரஞ்சுக்கொரர்களின தடேயீடு இலேொமல 
ஆனது. பி்ரஞ்சுக்கொரர்களிைமிருந்து உதவிகள் 
ெரமுடியொத கொரைத்தொல, பெொடையக்கொரர்களின 
ஒற்றுடம குடேயத் ்தொைங்கியது. திருவிதொங்கூர், 
லசத்தூர், ஊற்றுமடே, சுரணடை ஆகிய 
பெொடையங்கடைச் லசர்ந்தெர்கள் ஆங்கிலேய 
அணிக்கு மொறினர். கம்பெனி நிர்ெொகத்துக்குத் 
்தரிவிக்கொமல பெொடையக்கொரர்களிைம 
லபெச்சுெொர்த்டத நைத்திக்்கொணடிருந்த யூசுப 
கொன துலரொகக் குற்்றச்சொட்டு சுமத்தபபெட்டு, 1764இல 
தூக்கிலிைபபெட்ைொர். 

லகொட்டைகடை யூசூப கொன டகபபெற்றிய 
பி்றகு, எங்லகொ தஞ்சம புகுந்த புலித்லதெர் 
தனது பெொடையத்துக்குத் திருமபி, மீணடும 
ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொகப பெொடையக்கொரர்கடைத் 
திரட்ைத் ்தொைங்கினொர். இமமுட்ற ஆங்கிலேயர் 
அனுபபிய லகபைன லகம்பெல ்நற்கட்டும 
்செல லகொட்டைடய முற்றுடகயிட்டு 
1767இல டகபபெற்றினொர். புலித்லதெரின 
இறுதிநொட்கள் குறித்த உறுதியொன ்சய்திகள் 
கிடைக்கப்பெ்றவிலடே.
நைலு �தாச்சியதார்

இ ர ொ ம ந ொ த பு ர ம , 
சிெகங்டக, விருதுநகர், 
புதுக்லகொட்டை ஆகிய 
மொெட்ைங்கைொக இனறு 
அறியபபெடும பெகுதிடயச் 
லசதுபெதி மனனர்கள் 
ஆட்சி ்சலுத்தினர். லெலு 
நொச்சியொர் இரொமநொதபுரம 
அரசரொன ்சலேமுத்து 
லசதுபெதியின மகள் ஆெொர். 
அெர் சிெகங்டக அரசரொன முத்துெடுகர் 
்பெரியஉடையொடர மைந்தொர். அெர்களுக்கு 
்ெள்ைச்சி நொச்சியொர் என்ற மகள் இருந்தொர். 
லெலு நொச்சியொரின கைெர் நெொபின பெடைகைொல 
்கொலேபபெட்ைதும, அெர் தன மகளுைன தபபித்து, 
திணடுக்கல அருலக விருபபெொச்சியில டைதர் 
அலியின பெொதுகொபபில எட்டு ஆணடு கொேம 
இருந்தொர். இக்கொேகட்ைத்தில லெலு நொச்சியொர் 
ஒரு பெடைடயக் கட்ைடமத்தொர். ஆங்கிலேயடரத் 
தொக்கும லநொக்கத்துைன லகொபெொே நொயக்கர், டைதர் 
அலி ஆகிலயொருைன கூட்ைணி அடமத்தொர். 1780இல 
இவவிருெரின துடைலயொடு ஆங்கிலேயருைன 
லபெொரிட்டு ்ென்றொர்.

நைலு �தாச்சியதார்
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3 1 1ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத் த�ொடக்்க்கொே எதிர்ப்பு்கள்

கட்ை்பெொமமன சரியொக நைந்து்கொணைதொகவும 
இதன மூேம அெர் தனடன அழிவிலிருந்து 
கொத்துக்்கொணைதொகவும ஜொக்சன திருபதியுைன 
கூறினொர். கட்ை்பெொமமன கம்பெனிக்குச் ்சலுத்த 
லெணடிய கபபெத்்தொடகயில ்பெருமபெகுதிடயச் 
்சலுத்திவிட்ைடதயும 1080 ெரொகன மட்டுலம 
பெொக்கி இருபபெடதயும கைக்குகடைச் சரிபெொர்த்து 
அெர் அறிந்து்கொணைொர். இந்தச் சந்திபபினலபெொது 
ஆைெக்குைம ்கொணை ஜொக்சன முனனொல 
கட்ை்பெொமமனும அெருடைய அடமச்சர் 
சிெசுபபிரமணிய பிள்டையும  நின்றபெடி உடரயொை 
லெணடியிருந்தது. சந்திபபின இறுதியில ஜொக்சன 
இருெடரயும இரொமநொதபுரம லகொட்டையில 
தங்குமபெடி கூறினொர். அங்கு திடீ்ரன ெந்த 
வீரர்கள் கட்ை்பெொமமடனக் டகது ்சய்யலெ 
ெந்திருந்தொர்கள் எனபெது ்ெளிபபெடையொகலெ 
்தரிந்தது. கட்ை்பெொமமனும அடமச்சரும தபபெ 
முயன்றனர். லகொட்டைெொசலில நைந்த லமொதலில 
்ேபடி்னணட் க்ைொர்க் உள்ளிட்ை சிேர் 
்கொலேபபெட்ைொர்கள். சிெசுபபிரமணிய பிள்டை 
டகது ்சய்யபபெட்ைொர். கட்ை்பெொமமன மட்டுலம தபபெ 
முடிந்தது.

பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குத் திருமபிய 
கட்ை்பெொமமன தனனிைம ஜொக்சன நைந்து்கொணை 
முட்றலய இரொமநொதபுரத்தில நைந்த லமொதலுக்குக் 
கொரைம எனறு ்சனடன கவுனசிலுக்குக் கடிதம 
அனுபபினொர். இதற்கிடைலய ஆளுநர் எட்ெர்டு 
கிடைவ கம்பெனி நிர்ெொகத்திைம கட்ை்பெொமமன 
சரைடையுமபெடி அறிவிபபு ்ெளியிட்ைொர். இவெொறு 
கட்ை்பெொமமன சரைடைந்தொல லநர்டமயொன 
விசொரடை நடை்பெறும எனறும இதற்கு 
உைனபெைொவிட்ைொல கடுடமயொன விடைவுகடைச் 
சந்திக்க லெணடியிருக்கும எனறும அெர் 
்தரிவித்தொர். அதனபெடி, கட்ை்பெொமமன கம்பெனி 
விசொரடைக்குழுவிைம லநரில ்சனறு விைக்கம 
அளித்தொர். கேகக் குற்்றச்சொட்டுகளிலிருந்து 

பெொடையக்கொரர் ஆெொர். கட்ை்பெொமமன நொயக்கர் 
எனபெது அெரது குடுமபெப பெட்ைமொகும. 
கட்ை்பெொமமனின தொத்தொ ்ஜகவீர கட்ை்பெொமமன 
கர்னல ்ைரொன கொேத்தில குறுநிேமனனரொக 
இருந்தொர். 1760இல பி்றந்த வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமன தனது தந்டதயின இ்றபபுக்குப பின 
பெ ொ ஞ் ச ொ ே ங் கு றி ச் சி  பெ ொ ட ை ய த் துக் கு ப 
்பெொறுபலபெற்்றொர். கம்பெனிக்கும ்தனசீடம 
பெொடையத்தொருக்கும ்தொைர்ந்து லமொதல 
இருந்ததொல, கம்பெனிக்கு அெர்கள் கபபெம 
்சலுத்துெது ஒரு பிரச்சடனயொகலெ நீடித்தது.  
1798 ்சபைமபெர் மொதத்துக்கொன கபபெமும 
்சலுத்தபபெைொததொல, க்ேக்ைர் ஜொக்சன அெருக்லக 
உரிய ஆைெத்துைன வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமனுக்குக் கடிதம அனுபபினொர்.

நொட்டில கடுடமயொன 
ெ்றட்சி ஏற்பெட்ைதொல, ெரி 
ெசூலிபபெது மிகக்கடினமொன 
லெடே ஆனது. க்ேக்ைர் 
ஜொக்சன வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமடனத் தணடிக்கும 
லநொக்குைன ஒரு பெடைடய 
அனுபபெ விருமபினொலும, ் சனடன நிர்ெொகம அடத 
ஏற்றுக்்கொள்ைவிலடே. திரு்நலலெலியிருந்த 
பெடை வீரர்கடை  டமசூரில திபபு சுலதொனுக்கு 
எதிரொகப லபெொரிடுெதற்கொகக் கம்பெனி 
ஏற்கனலெ அனுபபியிருந்தது. இந்த நிடேயில 
மிகவும ்தொடேவிலிருந்த ்தற்குபபெகுதியில 
லபெொர் ்சய்ெது ஆபெத்து எனக் கம்பெனி 
கருதியது. அது பிரச்டனயில  ்தொைர்புடைய 
பெொடையக்கொரடர இரொமநொதபுரத்துக்கு 
ெரெடழத்து, கேந்தொலேொசடன ்சய்யுமபெடி 
க்ேக்ைருக்கு உத்தரவிட்ைது. அதனபெடி, 
1798 ஆகஸ்ட் 18 அனறு ஜொக்சன இரு 
ெொரங்களுக்குள் தனடன இரொமநொதபுரத்துக்கு 
ெந்து சந்திக்குமபெடி வீரபெொணடிய 
கட்ை்பெொமமனுக்கு உத்தரவு பி்றபபித்துவிட்டு, 
தி ரு ் ந ல ல ெ லி  சு ற் று ப பெ ய ை த் ட த த் 
துெக்கினொர். பெொடையக்கொரர்களிைமிருந்து கபபெம 
ெசூலிபபெதற்கொகச் ்சொக்கமபெட்டி, சிெகிரி, சொத்தூர், 
ஸ்ரீவிலலிபபுத்தூர் ஆகிய இைங்களில அெர் 
தங்கியிருந்தலபெொது வீரபெொணடியக் கட்ை்பெொமமன 
அெடரச் சந்திக்க முயன்றொர். ஆனொல 
இரொமநொதபுரத்திலதொன க்ேக்ைடரச் சந்திக்க 
முடியும என அெருக்கு அறிவுறுத்தபபெட்ைது.

இந்த அெமதிபடபெயும மீறி, கட்ை்பெொமமன 
23 நொட்களில 400 டமல தூரம க்ேக்ைடரச் 
சடைக்கொமல பின்தொைர்ந்து, ்சபைமபெர் 19ஆம 
நொள் இரொமநொதபுரத்டத அடைந்தொர். க்ேக்ைடரச் 
சந்திபபெதற்கொன ெொய்பபு அனல்ற தரபபெட்ைது. 

விஜயநகரத்தில அறிமுகமொன தங்க நொையம 
பெலகொைொ எனபபெட்ைது. ஐலரொபபிய ெணிகர்கள் 
இந்தியொவுக்கு ெந்த கொேகட்ைத்தில இபபெைம 
்சலெொக்கு ்பெற்று விைங்கியது. திபபுசுலதொன 
ஆட்சியில டமசூரில ஒரு பெலகொைொ மூன்றடர 
ரூபெொய்க்குச் சமமொகக் ்கொள்ைபபெட்ைது. ‘பெலகொைொ 
மரத்டத உலுக்குதல’ என்ற ்சொேெடை 
இங்கிேொந்து மக்களிடைலய நிேவியது. 
ஒருெடர அதிர்ஷைசொலி ஆக்கும ெொய்பபுகள் 
இந்தியொவில குவிந்து கிைக்கின்றன என்ற 
ஐலரொபபியர்களின அக்கொே மனநிடேடய 
இதன மூேம நொம உைரேொம. தமிழில 
இதடன ெரொகன எனபெர்.
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ந ொ க ே ொ பு ர ம ,  ம ன ன ர் ல க ொ ட் ட ை , 
பெொெொலி, லகொேொர்பெட்டி, ்சந்நலகுடி ஆகிய 
பெொடையங்களின தடேெர்கள் மருது 
சலகொதரர்களின முயற்சியொல ஏற்கனலெ ஒனறு 
லசர்ந்திருந்தொர்கள். அெர்கள் கம்பெனியின 
ஆட்சிபபெகுதிகளிலிருந்த சிே குறிபபிட்ை 
கிரொமங்களில ெரி ெசூலிக்கும  உரிடமடய 
உறுதிபபெடுத்தியிருந்தொர்கள். கட்ை்பெொமமன 
தன ்சலெொக்டகயும நிதியொதொரங்கடையும 
முனனிறுத்தி, இந்த அணியில லசர்ந்து அதன 
தடேெர் ஆனொர். இக்கூட்ைடமபடபெ ஏற்பெடுத்த 
சொபடூர், ஏழொயிரமபெணடை, கொைலகுடி, குைத்தூர் 
ஆகியெற்றின பெொடையக்கொரர்கடையும அதில 
லசருமபெடி ெலியுறுத்தினொர்.

1799 ்சபைமபெர் 1 அனறு லமஜர் பெொனர்லமன 
தனடனக் கட்ை்பெொமமன பெொடையங்லகொட்டையில 
சந்திக்குமபெடி இறுதி எச்சரிக்டக விடுத்தொர். 
கட்ை்பெொமமன சந்திபடபெத் தவிர்த்ததொல, 
பெொனர்லமன லபெொர் ்தொடுக்க முடி்ெடுத்தொர். 
்சபைமபெர் 5ஆம நொள் கம்பெனி பெடை 
பெொஞ்சொேங்குறிச்சிடயச் ்சன்றடைந்தது.

கட்ை்பெொமமனின லகொட்டை 500 அடி 
நீைத்திலும 300 அடி அகேத்திலும முழுெதும 
மணணினொல கட்ைபபெட்டிருந்தது. ஆங்கிலேயபபெடை 
லகொட்டையின தகெல்தொைர்புக்கொன ெழிகடைத் 
துணடித்தது. கட்ை்பெொமமனின வீரர்கள் 
கமபீரத்துைனும வீரத்துைனும லபெொரிட்ைொர்கள். 
அெர்கள் மீது ்தொடுக்கபபெட்ை தொக்குதலகள் 
முறியடிக்கபபெட்ைன. கர்னல ்ெலஷ எனபெொர் 
தனது நிடனவுக் குறிபபுகளில, கட்ை்பெொமமனது 
பெடைவீரர்களின வீரத்டதப பெதிவிட்டுள்ைொர். 
கம்பெனிப பெடைக்குக் கூடுதல எணணிக்டகயில 
வீரர்கள் லதடெபபெட்ைனர். ்சபைமபெர், 16 அனறு 
ஆங்கிலேயருக்குக் கூடுதல ெலு லசர்பபெதற்கொன 
உதவிகள் பெொடையங்லகொட்டையிலிருந்து 
ெந்து லசர்ந்தன. அெர்களின ்தொைர்ச்சியொன 
தொக்குதேொல சுெர்கள் உடைந்து லகொட்டை 
பெேவீனம அடைந்ததொல, லகொட்டைக்கொன 
கொெற்பெடை ்ெளிலயறி கொைலகுடிடய 
அடைந்தது. லகொேொர்பெட்டியில நைந்த லமொதலில 
கட்ை்பெொமமனின அடமச்சர் சிெசுபபிரமணிய 
பிள்டை பிடித்துடெக்கபபெட்ைொர். நொேொபு்றமும 
எதிர்படபெக் கொட்டிய தடேெர்களுக்குரிய பி்ற 
பெொதுகொபபு அரணகள் அடனத்தும ஆங்கிலேயரின 
கட்டுபபெொட்டுக்கு ெந்தன. ஆங்கிலேயபபெடைடயக் 
கணைதும, லமற்குப பெொடையத்தொரும 
சரைடைந்தனர்.

புதுக்லகொட்டை மனனர் விஜய ரகுநொத 
்தொணடைமொன கைபபூர் கொட்டிலிருந்த 

கட்ை்பெொமமடன விடுவித்த குழு, க்ேக்ைர் 
நைந்து்கொணை விதத்துக்கொக அெடரக் 
கணடித்தது. லூஷிங்ைன புதிய க்ேக்ைரொக 
நியமிக்கபபெட்ைொர். இறுதியில ஜொக்சன பெணிநீக்கம 
்சய்யபபெட்ைொர்.

எனினும கட்ை்பெொமமன தனது பிரச்சடன 
இனனும தீரவிலடே என்ற ்கொதிபபுைனதொன 
இருந்தொர். இந்தச் சூழலில மருது பெொணடியர்கள் 
திணடுக்கல லகொபெொே நொயக்கருைனும 
ஆடனமடே யொதுல நொயக்கருைனும இடைந்து 
ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன கூட்ைடமபடபெ 
உருெொக்கும முயற்சியில இருந்தொர்கள். இலத 
விருபபெத்துைன இருந்த கட்ை்பெொமமனும மருது 
பெொணடியரும ்நருக்கமொனொர்கள்.

கட்ை்பெொமமன சிெகிரி பெொடையக்கொரருைனும 
்த ொ ைர் ட பெ ஏ ற் பெடு த் திக் ்கொ ண ைொ ர் . 
பெொஞ்சொேங்குறிச்சி தி்றந்த சம்ெளிபபெகுதியில 
எளிதொகத் தொக்குதலுக்குள்ைொகும விதத்தில 
அடமந்திருந்தது.  சிெகிரிக்லகொட்டை 
லமற்குத்்தொைர்ச்சி மடேயின அடிெொரத்தில 
ெலுெொன அரணகளுைன மிகப 
பெொதுகொபபெொக தொக்குதல, எதிரிகளிைமிருந்து 
பெொதுகொத்துக்்கொள்ளுதல ஆகிய இரு 
நைெடிக்டககளுக்கும ்பெொருத்தமொனதொக இருந்தது.

க ட் ை ் பெ ொ ம ம னி ன  நி ட ே ட ய ப 
பெேபபெடுத்துெதற்கொகச் சிெகிரி பெொடையக்கொரரின 
மகன வீரபெொணடியன தன வீரர்களுைனும 
கூட்ைணியில இருந்த பி்ற தடேெர்களுைனும 
தைெொய் குமொரசொமி நொயக்கரின 
தடேடமயில லமற்கு லநொக்கி அணிெகுத்துச் 
்சன்றொர். சிெகிரிபெொடையம கம்பெனிக்குக் 
கட்டுபபெட்ைதொக இருந்ததொல, வீரபெொணடியனின 
இந்நைெடிக்டகடய ்சனடனக் கம்பெனி 
அரசு தனக்கு விடுக்கபபெட்ை செொேொகக் கருதி 
தொக்குதலுக்கு உத்தரவிட்ைது. 

1799 லம மொதத்தில ்ெல்ேஸ்லி பிரபு 
திருச்சிரொபபெள்ளி, தஞ்சொவூர், மதுடர ஆகிய 
இைங்களில இருந்த பெடைகடை் திரு்நலலெலிக்கு 
அனுபபெ உத்தரவு பி்றபபித்தொர். திருெனந்தபுரம 
அரசரின பெடையும ஆங்கிலேயருைன 
இடைந்தது. லமஜர் பெொனர்லமன அதிக ஆற்்றல 
்கொணை லபெொர்த்தைெொைங்களுைன பெடைகடை 
ெழிநைத்தினொர்.

1799 ஜூன 1 அனறு கட்ை்பெொமமன 500 
ஆட்களுைன சிெகங்டகக்குச் ் சன்றொர். பெடழயனொறு 
என்ற இைத்தில மருதுவுைன தீவிர ஆலேொசடன 
நைத்தினொர். இடதயடுத்து, சிெகங்டகயிலிருந்து 
ஆயுதம தரித்து ெந்த 500 லபெருைன கட்ை்பெொமமன 
பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குத் திருமபினொர். 
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இருந்தது. வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன 
தூக்கிலிைபபெட்ைதும, அெருடைய சலகொதரர் 
ஊடமத்துடர கமுதிடயச் ்சன்றடைந்தொர். 
அங்கிருந்து அெடரச் சினன மருது சிெகங்டகயின 
தடேநகரொன சிறுெயலுக்கு அடழத்துச் ்சன்றொர்.

நெொப முகமது அலி முத்துரொமலிங்கத் 
லதெடரச் சிட்றயிலிருந்து விடுவித்து, அெடர 
இரொமநொதபுரத்தின லசதுபெதியொக முடிசூட்டினொர். 
ஆனொல கிைர்ச்சியொைர்கள் முத்துக்கருபபெத் 
லதெடரத் தங்கள் ஆட்சியொைரொக அறிவித்தனர். 
லமலும அரசின ்தற்குப பெகுதிடயயும ெைக்குப 
பெகுதிடயயும ஆக்கிரமித்தனர். கிைர்ச்சியொைர்களின 
வீரர்கள் மதுடரக்குள்ளும நுடழந்தனர். 
ஜூடேயில ஊடமத்துடர தன ஆதரெொைர்களுைன 
மதுடரயில உள்ை பெடழயநொடு எனனும பெகுதிடயக் 
டகபபெற்றினொர். 1801இல சினன மருதுவின மகன 
்செத்த தமபியின தடேடமயில சிெகங்டக, 
இரொமநொதபுரம ஆகிய இரு பெகுதிகடைச் லசர்ந்த 
பெடைகளும இடைந்து, கைற்கடர ெழியொகத் 
தஞ்சொவூர் லநொக்கி அணிெகுத்துச் ்சன்றன. 
தஞ்சொவூரில இருந்த பெொதிக்கபபெட்ை விெசொயிகளும 
்செத்த தமபியின பெடையில லசர்ந்தனர். தஞ்சொவூர் 
ஸ்தொனிகர் ஆக இருந்த லகபைன விலலியம 
பைொக்பெர்ன பெடைகடைத் திரட்டி, மொங்குடி 
அருலக ்செத்த தமபிடய ்ென்றொர். தஞ்சொவூர் 
ரொஜொ சரலபெொஜி ஆங்கிலேயருக்குத் துடையொக 
நின்றொர். இருபபினும வீரர்கள் ஆங்கிலேயர் பெடை 
பின ்தொைர்தலிலிருந்து தபபித்து, கைந்து ்சன்ற 
பெகுதிகடை எலேொம அழித்து நொசமொக்கி ்சன்றனர்.

18.3   த்னனிந்தியக கிைர்ச்சி (1801)
திபபுடெயும கட்ை்பெொமமடனயும ்ென்ற 

பினனர், ஆங்கிலேய பெடைகள் பெலலெறு 
முடனகளிலிருந்து திருமபி இரொமநொதபுரத்திலும 
சிெகங்டகயிலும கிைர்ச்சியொைர்கடை எதிர்்கொள்ை 
முடிந்தது. புதுக்லகொட்டை ்தொணடைமொன 
கிழக்கிந்திய கம்பெனியில ஏற்கனலெ 
இடைந்திருந்தொர். லமலும சிெகங்டகயின 
முனனொள் ஆட்சியொைரின ெழித்லதொன்றல 
பெைமொத்தூர் ஒய்யொத்லதெரின ஆதரடெயும 
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி ்பெ்ற முடிந்தது. அெர் 
சிெகங்டகயின ஆட்சியொைரொகக் கம்பெனியொல 
அங்கீகரிக்கபபெட்ைொர். இந்தப பிரித்தொளும தந்திரம 
அரசரின ஆதரெொைர்களிடைலய பிைடெ ஏற்பெடுத்தி, 
இறுதியில கிைர்ச்சியொைர்கடை மனந்தைர 
டெத்தது. 

1801 லம மொதத்தில அக்னியு தடேடமயிேொன 
ஒரு பெடைபபிரிவு தன நைெடிக்டககடைத் 
துெக்கியது. இபபெடை மொனொமதுடர, பெொர்த்திபெனூர் 
ெழியொகப பெயணித்து, கிைர்ச்சியொைர்கள் 

கட்ை்பெொமமடனப பிடித்து, ஆங்கிலேயரிைம 
ஒபபெடைத்தொர். கட்ை்பெொமமனின ஆதரெொைர்கள் 
மருது சலகொதரர்கள், லகொபெொே நொயக்கர் 
ஆகிலயொருைன இடைெதற்குச் சிெகங்டகக்கும 
திணடுக்கல மடேக்குனறுகளுக்கும விடரந்தனர்.

1799 அக்லைொபெர் 16 அனறு பெொனர்லமன 
கட்ை்பெொமமடனக் கயத்தொறு எனனுமிைத்தில 
பெொடையக்கொரர்கள் கூடியிருந்த அடெயில 
விசொரடை ்சய்தொர். அது லகலிக்கூத்தொன 
விசொரடையொகலெ இருந்தது. கட்ை்பெொமமன 
மரைத்டதப பெற்றிக் கெடேபபெைொமல, 
தன மீது சுமத்தபபெட்ை அடனத்து 
குற்்றச்சொட்டுகடையும ஒத்துக்்கொணைொர். 
அெர் சிெகிரிக்கு எதிரொக ஆயுதந்தரித்த 
வீரர்கடை அனுபபியடதயும பெொஞ்சொேங்குறிச்சிப 
லபெொரில ஆங்கிலேயபபெடைகளுக்கு எதிரொகப 
லபெொரிட்ைடதயும ஒத்துக்்கொணைொர். அக்லைொபெர் 
16ஆம நொளில கட்ை்பெொமமன கயத்தொறு பெடழய 
லகொட்டைக்கு அருகில தூக்கிலிைபபெட்ைொர். 
கட்ை்பெொமமனுடைய வீரச்்சயலகடைக் 
கருப்பெொருைொகக் ்கொணை நொட்டுபபு்றபபெொைலகள் 
மக்களிடைலய அெரது நிடனடெ இனறுெடர 
உயிர்பபுைன டெத்துள்ைன.
ைருது சநகதா்ரர்களும் 1801 த்னனிந்தியக 
கிைர்ச்சியும்

ஆற்கொடு நெொப 1772ஆம ஆணடு 
உைனபெடிக்டக மூேம ஸ்தேக்கொெல, லதசக்கொெல 
ஆகியெற்றுக்கொன உரிடமகடை கம்பெனிக்குக் 
்கொடுத்திருந்தொர். இது பெொடையக்கொரர்கள், 
பெொடையக்கொரர்கள் அலேொலதொர் ஆகிய இரு 
தரபபினரின ஆட்சிபபெகுதிகளிலுமிருந்த கொெல 
தடேெர்கடைப பெொதித்தது. அதிருபதியடைந்த 
கொெலகொரர்களும அெர்களின தடேெர்களும 
நெொபுக்கும கம்பெனிக்கும எதிரொகப 
பெொடையக்கொரர்களுைன லசர்ந்தொர்கள். சிெகங்டக 
்பெரிய உடைய லதெர், நெொப பெடைக்கு எதிரொன 
சணடையில உயிரிழந்ததொல நிர்ெொகப ்பெொறுபடபெ 
எடுத்துக்்கொணை சினன மருதுவும ் பெரிய மருதுவும 
நெொப பெடைடய ்ெளிலயற்றினொர்கள். ்பெரிய 
உடைய லதெர், லெலு நொச்சியொர் ஆகிலயொரின 
மகைொன ்ெள்ைச்சி நொச்சியொடர சிெகங்டகயின 
இரொணியொக அறிவித்தனர். 
அெர்கள் அடமச்சர் 
்பெொறுபபுகடை ஏற்்றனர். 
அனட்றய சிெகங்டகக் 
கொட்டின நடுவில இருந்த 
க ொ ட ை ய ொ ர் ல க ொ வி ல , 
கி ை ர் ச் சி ய ொ ை ர் க ள் 
கூடுமிைமொகவும அெர்கைது 
அ ட ை ய ொ ை ம ொ க வு ம ைருது சநகதா்ரர்கள்
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தனது பெடைடய 
ெ லு வூ ட் டு ெ த ற் கு த் 
லதடெயொன உதவிகடை 
மருது சலகொதரர்களிைமிருந்து 
்பெறுெடதக் கம்பெனி 
த டு த் து வி ட் ை த ொ ல 
சினனமடேயின திட்ைங்கள் 

பெலிக்கவிலடே.  அெரும தன  திட்ைத்டத 
மொற்றிக்்கொணடு, திட்ைமிட்ைதற்கு ஒரு நொள் 
முனனதொகலெ லகொட்டைடயத் தொக்கினொர். 
கம்பெனிப பெடை 49 லபெடரத் தூக்கிலிடுெதற்கு 
இது ெழிெகுத்தது. சினனமடே ஆங்கிலேயரிைம 
சிக்கொமல தபபினொர். 1800இலிருந்து அெர் 
தூக்கிலிைபபெட்ை 1805 ஜூடே 31 ெடர கம்பெனிக்கு 
எதிரொகப லபெொரொடிக்்கொணலை இருந்தொர்.

சினனமடேயின லபெொர்களில முக்கியமொனடெ 
மூனறு: கொவிரிக்கடரயில நடை்பெற்்ற 1801 லபெொர், 
1802ஆம ஆணடு ஓைொநிடேயில நைந்த லபெொர்; 
1804இல நைந்த அரச்சலூர் லபெொர் ஆகும. அெரது 
இறுதிப லபெொர் 1805இல நடை்பெற்்றதொகும. இபலபெொரில 
சினனமடே அெருடைய சடமயலகொரரொல 
துலரொகம இடழக்கபபெட்ைொர். தீரன சினனமடே 
சங்ககிரி லகொட்டையில தூக்கிலிைபபெட்ைொர்.
நைலூர் புரட்சி (1806)

அரியடைடய இழந்த அரசர்கள், குறுநிே 
மனனர்கள் ஆகிலயொரின சந்ததியினர் ஆங்கிலேய 
ஆட்சி சுமத்திய அடிடமத்தடைடயத் தகர்க்கத் 
்தொைர்ந்து பெே முயற்சிகடை லமற்்கொணைனர். 
அெற்றின ்மொத்த விடைவுதொன 1806ஆம 
ஆணடில ஏற்பெட்ை லெலூர் புரட்சி ஆகும. 
மருது சலகொதரர்களின கிைர்ச்சி ஒடுக்கபபெட்ை 
பினனர், அெர்கள் லெலூடர டமயமொகக் 
்கொணடு ்சயலபெட்ைனர். எணணிக்டகயில 
3000க்குக் குட்றயொத திபபு சுலதொனின 
விசுெொசிகள் லெலூரிலும அதன சுற்றுெட்ைொரப 
பெகுதிகளிலும குடிலயறியிருந்ததொல, ஆங்கிலேய 
எதிர்பபுக்கூட்ைடமபபின அடமபபெொைர்கள் அங்கு 
தங்கள் இரகசிய நைெடிக்டககளில ்தொைர்ந்து 
ஈடுபெட்ைனர். ஆங்கிலேயரொல பெதவிலயொ, ்சொத்லதொ 
பெறிக்கபபெட்ைெர்கள், ்கொலேபபெட்ைெர்களின 
உ்றவினர்கள் ெறுடமயின லகொரபபிடியில 
சிக்கியிருந்னர். இதுலபெொல பெொதிக்கபபெட்ை 
பெேடர லெலூர் லகொட்டையின பெடைமுகொம 
உள்ைைக்கியிருந்தது. இவெொறு லெலூர் 
லகொட்டை ்தனனிந்தியொவின புரட்சியொைர்கள் 
சந்தித்துக்்கொள்ளுமிைமொக ஆனது. சிபபெொய்களும 
லெலூருக்கு இைம்பெயர்ந்தெர்களும லகொட்டையில 
அடிக்கடி கூடித் தீவிரமொகக் கேந்தொலேொசித்தனர். 
அெற்றில திபபு மகனகளின பிரதிநிதிகளும 
பெங்லகற்று ெந்தனர்.

ெசமிருந்த பெரமக்குடி அரணகடை ஆக்கிரமித்தது. 
லமொதலினலபெொது இரு தரபபிலும ்பெரும லசதம 
ஏற்பெட்ைது. ஆனொல கிைர்ச்சியொைர்களின அைங்கொத 
எதிர்பபும மருது சலகொதரர்களின வீரம ்சறிந்த 
சணடைகளும ஆங்கிலேயரின நைெடிக்டகடய 
மிகவும கடினமொக்கியது. முடிவில, ஆங்கிலேயரின 
பெடை ெலிடமயும தைபெதிகளின தி்றடமயுலம 
்ெற்றி ்பெற்்றன. ஆங்கிலேயர் ஊடமத்துடரடயக் 
டகது ்சய்தடதத் ்தொைர்ந்து, மருது பெொணடியடரச் 
சிங்கமபுைரி குனறுகளிலும ்செத்டதயொடெ 
ெத்தேகுணடு பெகுதியிலும ்ெள்டை மருதின 
மகன துடரசொமிடய மதுடரக்கு அருகிலும 
டகது ்சய்தனர். சினன மருதுவும அெருடைய 
சலகொதரர் ்ெள்டை மருதுவும 1801 அக்லைொபெர் 
24இல திருபபெத்தூரில தூக்கிலிைபபெட்ைனர். 
ஊடமத்துடரயும ்செத்டதயொவும அெர்களின 
ஆதரெொைர்கள் பெேரும பெொஞ்சொேங்குறிச்சிக்குக் 
்கொணடு ்சலேபபெட்டு 1801 நெமபெர் 16ஆம நொள் 
தடே துணடிக்கபபெட்டுக் ்கொலேபபெட்ைொர்கள். 
73 கிைர்ச்சியொைர்கள் 1802 ஏபரல மொதத்தில 
மலேயொவில பினொங்குக்கு நொடு கைத்தபபெட்ைொர்கள்.
தீரன சின்னைமே

லசேம, லகொயமபுத்தூர், 
கரூர், திணடுக்கல ஆகியடெ 
அைங்கிய ்கொங்குநொடு, 
ம து ட ர  ந ொ ய க் க ர் 
அரசின ஒரு பெகுதியொக 
இருந்தது. அடத டமசூர் 
உடையொர்கள் டகபபெற்றித் 
தங்கள் கட்டுபபெொட்டுக்குள் 
்கொணடு ெந்தொர்கள். 
உடையொர்களின வீழ்ச்சிக்குப பி்றகு டமசூருைன 
இந்த ஆட்சிபபெகுதிகள் டமசூர் சுலதொனகைொல 
கட்டுபபெடுத்தபபெட்ைன. மூன்றொம, நொனகொம டமசூர் 
லபெொர்களின விடைெொகக் ்கொங்குப பெகுதி முழுதும 
ஆங்கிலேயர் ெசமொயின.

தீரன சினனமடே ஆங்கிலேயக் 
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனிடய எதிர்த்துப லபெொரிட்ை 
்கொங்குநொட்டுப பெொடையக்கொரர் ஆெொர். 
இெர் பி்ரஞ்சுக்கொரர்கைொலும திபபுெொலும 
பெயிற்சியளிக்கபபெட்ை பெொடையக்கொரர்களில 
ஒருெர். சினனமடே லகொயமபுத்தூரில இருந்த 
ஆங்கிலேயரின லகொட்டை மீது தொக்குதல 
நைத்தும முயற்சியில (1800) இருந்தலபெொது, மருது 
பெொணடியரின உதவிடயப ்பெ்ற முயன்றொர். 
கம்பெனியுைன லபெொரிடுெதற்கொக விருபெொட்சி 
லகொபெொே நொயக்கர், பெரமத்திலெலூர் அபபெச்சிக் 
கவுணைர், லசேம ஆத்தூர் லஜொனி ஜொன 
கைன, ்பெருந்துட்ற குமரொள் ்ெள்டை, ஈலரொடு 
ெொரைெொசி ஆகிலயொருைன கூட்ைணி லசர்ந்தொர்.

தீரன சின்னைமே
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்பெொறுபபிலிருந்த 21 வீரர்கள் இரொணுெ 
நீதிமன்றத்தில விசொரிக்கபபெட்ைொர்கள். அெர்களில 
10 முஸ்லீமகளும 11 இந்துக்களும இருந்தொர்கள். 
நீதிமன்ற உத்தரடெ நிட்றலெற்றும்பெொருட்டு இரு 
வீரர் (ஒரு முஸ்லீம, ஒரு இந்து)களுக்குத் தேொ 900 
கடசயடிகள் ்கொடுக்கபபெட்டு, அெர்கள் பெணிநீக்கம 
்சய்யபபெட்ைொர்கள்.

இந்திய வீரர்களிைமிருந்து கிைமபிய 
எதிர்பபுகடை மீறி, அெர்களின மனக்குட்றகடைப 
்பெொருட்பெடுத்தொமல அரசு தொன முனடெத்த 
மொற்்றங்கடைச் ்சயலபெடுத்த முடி்ெடுத்தது. ‘புதிய 
தடேபபெொடகடய அணிெதற்கு விருபபெமிலேொத 
உைர்வு வீரர்களிடைலய மிக பெேவீனமொக 
இருபபெதொக’லெ கெர்னர் விலலியம ்பெணடிங்க் 
நமபினொர்.

லெலூர் லகொட்டையில 1806 ஜூடே 9ஆம 
நொள் இரவினலபெொது பெணியிலிருந்த இரொணுெ 
அதிகொரிகள் ெழக்கத்துக்கு மொ்றொக எடதயும 
கெனிக்கவிலடே என முதலில கூ்றபபெட்ைது. 
எனினும, அனட்றக்குப ்பெொறுபபிலிருந்த 
ஆங்கிலேய அதிகொரி பெொர்டெயிடும தனது 
லெடேடய அனறு ்சய்யவிலடே எனறும 
தனக்குப பெதிேொக ஜலமதொர் லேக் கொசிம என்ற 
இந்திய அதிகொரிடய அனுபபினொர் எனறும 
பினனர் ்தரிய ெந்தது. லெலூர் புரட்சிக்குப 
பி்றகு, அெர் முதனடமக் குற்்றெொளிகளில 
ஒருெரொக அடையொைம கொைபபெட்ைொர். ஜஸுடே 
10 அதிகொடேயில பெயிற்சியில கேந்து்கொள்ை 
லெணடிய பெடைபபிரிவின தடேெர்கள் ஜஸுடே 
9 ஆம நொள் இரலெ லகொட்டையில தூங்குெதற்கு 
அடதச் சொக்கொகப பெயனபெடுத்தினர். இந்தத் 
துடை இரொணுெ அதிகொரி லகொட்டைக்குள் 
பெொதுகொெேர்கைொகத் தனனொல இயன்றெடர 
தனனுடைய ஆதரெொைர்கடைலய நியமித்தொர்.

லெலூர் புரட்சியில முக்கியப பெங்கு ெகித்ததொகக் 
கருதபபெடுபெெர் ஜமொலுதீன ஆெொர். இெர் திபபுக் 
குடுமபெத்தின 12 இைெரசர்களில ஒருெர். அெர் 
இந்திய அதிகொரிகளிைமும வீரர்களிைமும இரகசியப 
லபெச்சுெொர்த்டதகளினலபெொது, அெர்கள் லெலூர் 
லகொட்டைடய எட்டு நொட்களுக்குத் தங்கள் 
கட்டுபபெொட்டில டெத்திருக்குமபெடியும அதற்குள் 
10 ஆயிரம ஆதரெொைர்கள் உதவிக்கு ெந்து 
விடுெொர்கள் எனறும கூறி ெந்தொர். உரிடம 
பெறிக்கபபெட்ை பெொடையக்கொரர்களின உதவிடயக் 
லகட்டு அெர்களுக்குக் கடிதம எழுதபபெட்டுள்ைடதயும 
அெர் ்தரிவித்தொர். திபபு சுலதொனிைம பெணிபுரிந்த  
ஏரொைமொன அதிகொரிகள் திபபுவின முனனொள் 
அடமச்சரொன பூர்டையொவுைன ்தொைர்பில 
இருபபெதொகவும அெர்கள் தக்க லநரத்தில 
டக்கொடுபபெொர்கள் எனறும ஜமொலுதீன கூறினொர்.

உ்ட்னடிக கதாரணம்
இடைபபெட்ை கொேத்தில ஆங்கிலேயர் தங்கள் 

பெடையில உள்ை சிபபெொய்பபிரிவில சிே புதுடமகடை 
நடைமுட்றக்குக் ்கொணடுெந்தொர்கள். சிபபெொய்கள் 
சொதி அலேது மதத்தின அடையொைமொகத் தங்கைது 
்நற்றியில அணிந்த அடனத்து விதமொன 
குறியீடுகளும தடை ்சய்யபபெட்ைன. சிபபெொய்கள் 
தங்கள் மீடசடய ஒலர மொதிரியொன முட்றக்குப 
்பெொருந்துமபெடி ்ெட்டுெதற்கு அறிவுறுத்தபபெட்ைனர். 
துடை ்ஜனரல அக்னியு சிபபெொய்களுக்கொன ஒரு 
புதிய தடேபபெொடகடய ெடிெடமத்து, தனது 
லநரடிக் கணகொணிபபில அதடன அறிமுகம 
்சய்தொர்.

இந்தியர்களின பெொர்டெயில, இந்தத் 
த ட ே ப பெ ொ ட க யி ல  இ ை ம ் பெ ற் றி ரு ந் த 
அருெருக்கத்தக்க அமசம, அதன மீதிருந்த ரிபபென 
மற்றும குஞ்சம ஆகும. இது மிருகத் லதொலில 
்சய்யபபெட்டிருந்தது. பெனறித்லதொல முஸ்லீமகளுக்கு 
்ெறுபபூட்டும ்பெொருள் ஆகும. இந்துக்கள் 
பெசுத்லதொலில ்சய்யபபெட்ை எந்தப ்பெொருடையும 
விேக்க லெணடியதொகக் கருதினர். இந்த 
மொற்்றங்களுக்கொன எதிர்படபெ இந்தியர்களிடைலய 
இனனும அதிகரிக்கச்  ்சய்யும ெடகயில, 
சிபபெொய்கள் அணியும சீருடையின முனபெக்கம 
சிலுடெ  ்பெொறிக்கபபெட்டிருந்தது.

மீடச, சொதி அடையொைங்கள், கடுக்கன 
ஆகியடெ ்தொைர்பெொன உத்தரவு இந்து, முஸ்லீம 
ஆகிய இரு சமயங்கடைச் லசர்ந்த சிபபெொய்களின 
சமய ெழக்கங்கடை மீறுெதொக இருந்தொலும, 
இத்தடகய அடையொைங்கடை ்ெளிபபெடுத்துதல 
இந்த உத்தரவுக்கு முனபு முட்றயொன 
உத்தரெொல தடை ்சய்யபபெைொமலிருந்தொலும, 
அணிெகுபபில இவெொறு லதொனறுமபெடி எந்த ஓர் 
ஒழுங்குபெடுத்தபபெட்ை பெடையிலும ெழக்கத்தில 
இருந்ததிலடே எனறு இமமொற்்றங்களுக்கு 
நியொயம கற்பிக்கபபெட்ைது.

முதல எதிர்பபு 1806 லம மொதத்தில நிகழ்ந்தது. 
லெலூரிலிருந்த 4ஆம ்ரஜி்மணட்டின 2ஆம 
பெடைபபிரிவு வீரர்கள் புதிய தடேபபெொடகடய 
அணிய மறுத்தனர். இந்தப பிரச்டன பெடைமுகொமின 
தைபெதியொன கெர்னர் ஃலபெனலகொர்ட்டுக்குத் 
்தரிவிக்கபபெட்ைது. அெர் கிைர்ச்சியொைர்கடை 
உைனிருந்து கணகொணிக்குமபெடி 19ஆம 
குதிடரபபெடைபபிரிவுக்கு உத்தரவிட்ைொர். இெர்கள் 
மீதொன விசொரடைக்கும உத்தரவிைபபெட்ைது. 
4ஆம ்ரஜி்மணட்டின 2ஆம பெடைபபிரிவுக்குப 
பெதிேொக ெொேொஜொபெொத்திலிருந்த 23ஆம 
்ரஜி்மணட்டின 2ஆம பெடைபபிரிவு 
்பெொறுபடபெ ஏற்்றது. தடேடமயின உத்தரடெ 
எதிர்த்தடமக்கொகப பெடையின கீழ்நிடேப 
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்பெொழிந்த குணடுமடழ உைனடியொக அெரது 
உயிடரப பெறித்தது. லகொட்டைக்கு ்ெளிலய 
பெணியிலிருந்த லமஜர் லகொட்ஸ் கிைர்ச்சிடயப பெற்றிக் 
லகள்விபபெட்டு லகொட்டைக்குள் நுடழய முயன்றொர். 
அெரொல உள்லை ்சலே முடியொததொல, ஆற்கொட்டில 
குதிடரபபெடை முகொமுக்குப ்பெொறுபபு ெகித்த 
கிலேஸ்பிக்குக் கடிதம எழுதி, அடதக் லகபைன 
ஸ்டீெனசன எனபெெரிைம ்கொடுத்தனுபபினொர். 
அந்தக் கடிதம லெலூரிலிருந்து 25 கி.மீ ் தொடேவில 
இருந்த ஆற்கொட்டுக்குக் கொடே 6 மணி அைவில 
்சன்றடைந்தது. கர்னல கிலேஸ்பி உைலன 
லெலூருக்குப பு்றபபெட்ைொர். தனனுைன லகபைன யங் 
தடேடமயில 19ஆம குதிடரபபெடைடயச் லசர்ந்த 
ஒரு பிரிடெயும ்ேபடி்னணட் உட் ைவுஸ் 
தடேடமயில அதற்குத் துடைநிற்கும 7ஆம 
குதிடரபபெடையிலிருந்து ஒரு ெலுெொன பிரிடெயும 
அடழத்துச் ்சன்றொர். அெர் குதிடரபபெடையில 
மீதமுள்ை வீரர்களுைன தனடனப பின்தொைர்ந்து 
ெருமபெடி கர்னல ்கனனடியிைம அறிவுறுத்திவிட்டு, 
ஆற்கொடு பெடைமுகொடமப பெொதுகொக்கவும தனனுைன 
தகெல்தொைர்பில இருக்கவும ஒரு தனிபபிரிடெ 
விட்டுச்்சன்றொர்.

லெலூர் லகொட்டைக்குக் கொடே 9 மணிக்கு 
ெந்தடைந்த கிலேஸ்பி ்தொைர்ந்து துபபெொக்கிச்சூடு 
நைந்து்கொணடிருந்ததொல, பீரங்கிகள் தங்கள் 
பெொதுகொபபுக்கு ெந்துலசருமெடர கொத்திருக்க 
முடிவு ்சய்தொர். விடரவிலேலய ஆற்கொட்டிலிருந்து 
பின்தொைர்ந்து ெந்த  ்கனனடி தடேடமயிேொன 
குதிடரபபெடை 10 மணி அைவில ெந்துலசர்ந்தது. 
்ேபடி்னணட் பைொகிஸ்ைன தடேடமயில 19ஆம 
குதிடரபபெடையின பீரங்கியொல லகொட்டையின 
்ெளிெொசல கதவு தகர்க்கபபெட்ைது. லகபைன 
ஸ்்கலட்ைன தடேடமயிேொன குதிடரபபெடையின 
ஒரு பிரிவு லகொட்டைக்குள் நுடழந்தது.

கிலேஸ்பியின வீரர்கள் கடுடமயொன 
துபபெொக்கிச்சூட்டை எதிர்்கொணைனர். ்தொைர்ந்து 
நடை்பெற்்ற தொக்குதலில கர்னல கிலேஸ்பியும 
கொயங்களுக்கு உள்ைொனொர். கிைர்ச்சியில 
ஈடுபெட்ை சிபபெொய்கள் பினெொங்கினொர்கள். 
நூற்றுக்கைக்கொனெர்கள் லகொட்டையின சுெர்கள் 
மீது ஏறித் தபபித்தனர் அலேது ஆயுதங்கடைக் 
கீலழ லபெொட்டுவிட்டு கருடைக்கொகக் ்கஞ்சினர். 
குதிடரபபெடைபபிரிவுகள் அடனத்தும அணிெகுபபு 
டமதொனத்தில ஒனறுகூடின. லகொட்டையின 
திட்டிெொசல மூேம கிடைத்த குறுகேொன பெொடத 
ெழிலய தபபிலயொடிய சிபபெொய்கடைப பின்தொைர்ந்து 
்சனறு பிடிக்க முடி்ெடுக்கபபெட்ைது.

தபபிலயொடிய சிபபெொய்கடை ெழிமறித்துப 
பிடிக்கச் சிே உள்ளூர் குதிடரக்கொரர்களுைன ஒரு 
குதிடரபபெடைபபிரிவு கிைமபியது. லகொட்டையின 

புரட்சி தைடித்்ல
லெலூர்க் லகொட்டையில ஜூடே 

10ஆம நொள் கொடே 2 மணிக்கு முதனடம 
பெொதுகொபபுத்தைத்திலிருந்த கொெேொளியிைமிருந்து 
கொர்பபெரல பியர்சிக்கு ஒரு ்சய்தி ்தரிவிக்கபபெட்ைது. 
பெடைவீரர் குடியிருபபுக்கு அருகில துபபெொக்கி 
சுடும சத்தம லகட்ைது எனபெலத அச்்சய்தி. பியர்சி 
பெதில நைெடிக்டகயில இ்றங்கும முனனலர, 
சிபபெொய்கள் ஆங்கிலேயப பெொதுகொெேர்கள் 
மீதும, பெடைவீரர் குடியிருபபு, அதிகொரிகள் 
குடியிருபபு ஆகியெற்றின மீதும ஏ்றக்குட்றய 
ஒலர லநரத்தில தொக்குதல ்தொடுத்தனர். 
பியர்சியும கடுடமயொன கொயங்களுக்கு 
உள்ைொனொர். ஐலரொபபியக் குடியிருபபுகளில 
லகொடை ்ெக்டகடயச் சமொளிக்கக் கதவுகள் 
இரவிலும தி்றந்து டெக்கபபெட்டிருந்தன. 
கிைர்ச்சியொைர்கள் பெடுக்டககளில பெொதுகொபபினறி 
உ்றங்கிக்்கொணடிருந்த ஐலரொபபியடரச் 
சனனல ெழியொக எளிதில சுை முடிந்தது. 
ஐலரொபபியக் குடியிருபபுக்குத் தீ டெக்கபபெட்ைது. 
ஐலரொபபிய அதிகொரிகளின குடியிருபபுகடைக் 
கணகொணித்து, ்ெளிலய ெரும எெடரயும 
சுடுெதற்குத் தனிபபெடைபபிரிவு நியமிக்கபபெட்ைது. 
்ெடிமருந்துகளும துபபெொக்கி ரடெகளும 
லசமித்து டெக்கபபெட்டிருந்த கிைங்டக முதேொம 
்ரஜி்மணட்டின ஒரு பிரிவு தனது கட்டுபபெொட்டின 
கீழ் ்கொணடுெந்தது. அலத ்ரஜி்மணட்டிலிருந்து 
லதர்வு ்சய்யபபெட்ை ஒரு குழு குடியிருபபுகளில 
உள்ை ஐலரொபபியடரக் ்கொலெதற்குத் ்தொைர்ந்து 
கணகொணிபபில இருந்தது. ஏரொைமொன ஐலரொபபிய 
ஒழுங்குமுட்ற நைத்துனர்களுைன, 13 அதிகொரிகள் 
்கொலேபபெட்ைனர். இரொணுெக்குடியிருபபில 82 
கீழ்நிடே இரொணுெ வீரர்கள் இ்றந்தொர்கள். 91 லபெர் 
கொயமடைந்தனர்.

உள்ளூர் வீரர்கள் அைங்கிய 16ஆம 
கொேொட்பெடைடயச் லசர்ந்த லமஜர் ஆர்மஸ்ட்ரொங் 
துபபெொக்கிச் சத்தம லகட்ைலபெொது லகொட்டைக்கு 
்ெளிலய பெலேக்கில ்சனறு ்கொணடிருந்தொர். 
அெர் பெலேக்கிலிருந்து இ்றங்கி, லகொட்டையின 
சரிெொன பெகுதிக்குச் ்சனறு விசொரித்தொர். அதற்குப 
பெதில லபெொல பெொதுகொபபு அரணிலிருந்து சரமொரியொகப 

நைலூர் நகதாட்ம்ட
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நிகழ்வில இைம்பெற்்ற பெொட்ஜ எனபெடதயும பெகதூர் 
ேொ, நொனொ சொகிப ஆகிலயொருக்கு மொற்்றொக டமசூர் 
இைெரசர்கடையும நமமொல ்பெொருத்திப பெொர்க்க 
முடியும.

18.4   விைசதாயிகள், பழஙகுடிகள் 
ஆகிநயதாரின கிைர்ச்சிகள்

பெதி்னட்ைொம நூற்்றொணடின பிற்பெகுதியிலும 
பெத்்தொனபெதொம நூற்்றொணடின ்தொைக்கத்திலும 
கம்பெனி அரசொங்கத்தின நிே உரிடமயும 
ெருெொய் ஈட்டும முட்றயும இந்தியக் கிரொமியச் 
சமூகத்டத மிகக் கடுடமயொகப பெொதித்தன. 
விெசொயிகடை அதற்கு முனனிலேொத அைவுக்கு 
ெருத்தியது. ெருெொய் ஈட்டும லெைொணமுட்றயின 
்தொைக்க கொேத்தில விெசொயிகள் அெர்களுக்கு 
அதிகைவிேொன ெருெொய் இேக்டக நிர்ையித்து, 
அநியொயமொக அடத ெசூலித்த ஒபபெந்ததொரர்கைொலும 
கம்பெனி அதிகொரிகைொலும நசுக்கபபெட்ைனர். 
இதற்குத் தீர்வு கொணுமபெடி விெசொயிகள் 
்தொைக்கத்தில கம்பெனி அரசொங்கத்துக்குப 
புகொர் அனுபபினொர்கள். ஆனொல அெர்களின 
லகொரிக்டக ்சவிசொய்க்கபபெைொமல லபெொனலபெொது, 
அெர்கள் அணி திரணடு, லநரடி நைெடிக்டகயில 
இ்றங்கினர்.  விெசொயிகள் உள்ளூர் கச்லசரி 
(ெருெொய் ெசூலிக்கும அலுெேகம)கடைத் 
தொக்கினொர்கள்; தொனியச் லசகரிபபுக்கிைங்குகடைக் 
்கொள்டையடித்தொர்கள்; ெரிடயச் ்சலுத்த 
மறுத்தொர்கள்.

1840களிலும 1850களிலும ்சயலபெட்ை 
விெசொயிகள் இயக்கம மேபெொர் கிைர்ச்சியொக 
்ெளிபபெட்ைது. இபபெகுதியில குடிலயறி, மேபெொர் 
்பெணகடைத் திருமைம ்சய்து்கொணை அரபு 
ெணிகர்களின சந்ததியினர் (மொபபிள்டைகள்) 
ஆெர். பெடிபபெடியொக மொபபிள்டைமொர்கள் 
விெசொயத்டதச் சொர்ந்தெர்கைொகி, நிேத்டத 
ெொைடகக்கு எடுத்து விெசொயம ்சய்லெொரொகவும 
நிேமற்்ற உடழபபெொைர்கைொகவும சிலேட்ற 
ெணிகர்கைொகவும மீனெர்கைொகவும மொறினர். 
1792இல ஆங்கிலேயர் மேபெொடரத் தங்கள் 
கட்டுபபெொட்டின கீழ் ்கொணடுெந்தலபெொது, அெர்கள் 

அடனத்துக் கட்டிைங்களிலும லதடுதல லெட்டை 
நைந்தது. அங்கு ஒளிந்திருந்த கிைர்ச்சியொைர்கள் 
இரக்கமினறிக் ்கொலேபபெட்ைொர்கள். கிலேஸ்பியின 
ஆட்கள் கிைர்ச்சிக்குத் திட்ைம தீட்டிய திபபுவின 
மகனகடைப பெழிெொங்க விருமபினொர்கள். ஆனொல 
்ேபடி்னணட் கர்னல மர்ரியொட் இடத எதிர்த்தொர்.

கர்னல கிலேஸ்பி லெலூர் லகொட்டைடய 
15 நிமிைங்களுக்குள் ஆங்கிலேயரின 
கட்டுபபெொட்டுக்குள் ்கொணடுெந்ததொகக் 
கூ்றபபெடுகி்றது. கர்னல ைர்லகொர்ட் (ெொேஜொபெொத் 
பெடைக்குப ்பெொறுபபு ெகித்தெர்) ஜூடே 11இல 
லெலூர் பெடையின தற்கொலிகப ்பெொறுபபு 
அதிகொரியொக நியமிக்கபபெட்ைொர்.  ஜூடே 13இல 
ைர்லகொர்ட் பெடைமுகொமின ்பெொறுபபெொைரொகப 
பெதவிலயற்று,  இரொணுெச் சட்ை ஆட்சிடய 
அமலபெடுத்தினொர். கர்னல கிலேஸ்பியின 
விடரெொன, சி்றந்த திட்ைமிைலுைன கூடிய 
நைெடிக்டகலய,  லகொட்டைடயச் சிே நொட்களுக்குள் 
டகபபெற்றி, அடுத்ததொக டமசூரிலிருந்து ெரவிருந்த 
50 ஆயிரம வீரர்களின ஆதரடெப ்பெறுெதற்குத் 
திட்ைமிட்ை கிைர்ச்சியொைர்களின கூட்ைணிக்கு 
முற்றுபபுள்ளி டெத்ததொகக் கருதபபெடுகி்றது.

பெடைவீரர்கள் எதிர்பபு ்தரிவித்த 
அருெருபபெொன மொற்்றங்கள் திருமபெப 
்பெற்றுக்்கொள்ைபபெட்ைன. விசொரடைக் 
குழுவின கூற்றுபபெடி, டமசூர் இைெரசர்கள் 
கிைர்ச்சிக்கு உைந்டதயொக இருந்தொர்கள் எனபெது 
நிறுெபபெைொததொல, அெர்கடைக் கலகத்தொவுக்கு 
அனுபபிடெக்குமபெடி உத்தரவிைபபெட்ைது. 
உயர்மட்ைத் தீர்பபெொயங்கள் கெர்னர், தடேடமப 
பெடைத்தைபெதி, துடை உதவி ் ஜனரல ஆகிலயொடர 
இந்தக் குைறுபெடிக்குப ்பெொறுபபெொக்கி. அெர்கடைத் 
திருமபெ அடழத்துக்்கொள்ை உத்தரவிட்ைன.

லெலூர் நிகழ்வின தொக்கம டைதரொபெொத், 
ெொேஜொபெொத், ்பெங்களூர், நந்திதுர்கம, 
பெொடையங்லகொட்டை, ்பெலேொரி, சங்கரிதுர்கம 
ஆகிய இைங்களிலும பெரவியது. 1857ஆம ஆணடு 
நடை்பெற்்ற ்பெரும கிைர்ச்சிக்கொன அடனத்து 
முனனறிகுறிகளும லெலூர் கிைர்ச்சியில இருந்தன. 
்பெருங்கிைர்ச்சியில இைம்பெற்்ற ் கொழுபபு தைெபபெட்ை 
லதொட்ைொக்கள் என்ற ்சொலலுக்கு மொற்்றொக லெலூர் 

கிலேஸ்பியின ென்கொடுடமகடை லநரில பெொர்த்த லஜ. பிைொக்கிஸ்ைன, 800க்கும லமற்பெட்ை உைலகள் 
லகொட்டையிலிருந்து ்ெளிலய எடுத்துச் ்சலேபபெட்ைதொக கூறுகி்றொர். ைபிள்யூ. லஜ. விலசனின மதிபபீட்டினபெடி 
கிைர்ச்சியில பெங்லகற்்றதற்கொக 378 லபெர் சிட்ற டெக்கபபெட்ைனர். 516 லபெர் மீது குற்்றம சுமத்தபபெட்ைொலும சிட்றத் 
தணைடன விதிக்கபபெைவிலடே. விசொரடைக்குழுவிைம அளிக்கபபெட்ை ெொக்குமூேங்களினபெடி, இரொணுெ 
நீதிமன்றம சிே தனிபபெட்ை நபெர்களுக்கு மரை தணைடன விதித்தது. சிேடர நொடு கைத்தியது. இத்தணைடனகள் 
லெலூர் ்பெொறுபபெதிகொரியொல  1806 ்சபைமபெர் 23 அனறு நிட்றலெற்்றபபெட்ைது.
(சான்று: W.J. Wilson, History of Madras Army, Vol.III, pp. 186-89) 
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நகதாலகளின கிைர்ச்சி (1831-32)
லகொல (Kol) என்ற பெழங்குடி இனத்தினர் 

பீகொரிலும ஒரிசொவிலும லசொட்ைொ நொக்பூர், சிங்பும 
ஆகிய பெகுதிகளில ெொழ்ந்தனர். லசொட்ைொ 
நொக்பூர் ரொஜொ பெே கிரொமங்கடைப பெழங்குடி 
அலேொலதொருக்குக் குத்தடகக்கு விட்ைலத 
லகொலகளின கிைர்ச்சிக்கு உைனடிக்கொரைமொகும. 
லசொனபூர், தமர் ஆகிய பெகுதிகளில ெசித்த 
லகொலகள் திக்கொைர்களுக்கு (ெரி ெசூலிபலபெொர்) 
எதிரொன கிைர்ச்சிடய நைத்துெதற்கு முதல 
முயற்சிடய எடுத்தனர். ்ெளியொருடைய 
்சொத்துகடைத் தொக்குெடத இெர்களின 
கிைர்ச்சி உள்ைைக்கியிருந்தது. லகொலகள் 
உயிர்ச்லசதம ஏற்பெடுத்துெடத லநொக்கமொகக் 
்கொணடிருக்கவிலடே. ்கொள்டையடிபபெதும 
்சொத்துகளுக்குத் தீடெபபெதும அெர்கைது 
கிைர்ச்சியில முக்கிய ெழிமுட்றகைொக இருந்தன. 
1831 டிசமபெர் 20ஆம நொளில லசொட்ைொ நொக்பூரில 
உள்ை லசொனிபபூர் பெர்கொனொ எழுநூறு 
கிைர்ச்சியொைர்கள் அைங்கிய குழுெொல தொக்கபபெட்டு, 
்கொள்டையடிக்கபபெட்டு, தீக்கிடரயொக்கபபெட்ைது. 
1832 ஜனெரி 26க்குள் லகொலகள் லசொட்ைொ 
நொக்பூர் முழுெடதயும தங்கள் ஆளுடகக்குள் 
்கொணடு ெந்துவிட்ைொர்கள். இெர்களின 
கிைர்ச்சி ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன ஒரு 
லபெொருைன முடிவுக்கு ெந்தது. மிகத் தீவிரமொக 
ஒரு குறுகிய பெரபபுக்குள் நைந்த சணடையில 
லகொல கிைர்ச்சியின தடேெரொன புத்த பெகத் 
்கொலேபபெட்ைொர். துணடிக்கபபெட்ை அெரது தடேடய 
ஆட்சியொைர்களிைம ஒபபெடைத்ததற்கொக அதிகொரிகள், 
இரொணுெ வீரர்கள் ஆகிலயொருக்கு ஓரொயிரம 
ரூபெொய் விநிலயொகிக்கபபெட்ைது. கிைர்ச்சிக்குத் 
தூணடுலகொேொக இருந்த பிந்த்ரொய் மனகி 1832 
மொர்ச் 19ஆம நொள் சரைடைந்ததும, லகொலகளின 
லபெொரொட்ைம ஒரு துயரமொன முடிவுக்கு ெந்தது.
சந்்தால  கிைர்ச்சி (1855-56)

பெழங்குடிகைொன சந்தொலகள் ெங்கொைம, பீகொர், 
ஒரிசொ ஆகிய மொநிேங்களில உள்ை பெலலெறு 

நிே உடைடம விெகொரங்கடைச் சீரடமக்க 
முடி்ெடுத்தொர்கள். நிேத்துக்கொன தனிநபெர் 
உரிடமயொைர் முட்றடய உருெொக்குெது 
அெர்கள் ்கொணடுெந்த மொற்்றமொகும. முனபிருந்த 
மரபுமுட்ற,  நிேத்திலிருந்து கிடைக்கும ்மொத்த 
விடைச்சடே ஜனமி (ஜனமம என்ற உரிடம 
்பெற்்றெர்), கனமதொர் (கனம என்ற உரிடம 
்பெற்்றெர்), விெசொயி ஆகிலயொர் சரிசமமொகப 
பெகிர்ெதற்கு ெொய்பபெளித்தது. ஆங்கிலேயர் 
்கொணடுெந்த புதிய முட்ற ஜனமிகடை 
நிேத்தின முழு உரிடமயொைர்கைொக்கி, குத்தடக 
விெசொயிகடை ்ெளிலயற்றும அதிகொரத்டதயும 
்கொடுத்தது. இந்த நடைமுட்ற அதற்கு 
முனபு இலேொததொகும. இது விெசொயிகடை 
மிகவும பெொதித்தது. இெற்றுைன, மிடகயொக 
மதிபபிடுதல, சட்ைத்துக்குப பு்றமபெொன ெரிகடைச் 
சுமத்துெது, நீதிமன்றமும கொெலதுட்றயும 
நிே உரிடமயொைருக்கு மட்டுலம ஆதரெொக 
நைந்து்கொள்ெது ஆகியடெ விெசொயிகடை 
ெறுடமயின உச்சத்தில ெொழும நிடேக்குத் 
தள்ளியது.

தொங்கள் நசுக்கபபெடுெடதச் சகித்துக்்கொள்ை 
முடியொத விெசொயிகள் எதிர்விடன புரிந்த 
நிகழ்வுகள் மேபெொரில பெத்்தொனபெதொம நூற்்றொணடு 
முழுதும நைந்தன. அெற்றில 1849 ஆகஸ்ட் 
மொதத்தில மஞ்லசரியிலும, 1851 ஆகஸ்ட் மொதத்தில 
குைத்தூரிலும (இந்த இரு இைங்களும ்தற்கு 
மேபெொரில உள்ைடெ) 1852 ஜனெரி மொதத்தில 
ெைக்கில உள்ை மட்ைனூரிலும நிகழ்ந்த 
கிைர்ச்சிகள் மிகவும தீவிரமொனடெயொகும. 
ஆங்கிலேய ஆயுதபபெடைகள் கிைர்ச்சிடய அைக்க 
அனுபபெபபெட்ைன. இங்்கலேொம அடமதிடய 
ஏற்பெடுத்த ஆங்கிலேயர் டகயொணை அைக்குமுட்ற 
நைெடிக்டககள் இருபெது ஆணடுகளுக்கு லமல 
நீடித்தன. ஆனொல மொபபிள்டைகள் 1870இல 
மீணடும எழுச்சி ்பெற்்றனர். மீணடும கிைர்ச்சிகள் 
நைந்தன.

1857க்கு முந்டதய இந்தியொவில 
நடை்பெற்்றெற்றில சிே கிைர்ச்சிகள் 
பெழங்குடியினரொல நைத்தபபெட்ைன. உள்ளூர் 
ெைங்கள் மீதொன அெர்களின தனனொட்சியும 
கட்டுபபெொடும ஆங்கிலேய ஆட்சியொலும பெழங்குடி 
அலேொதெரின ெருடகயொலும பெொதிக்கபபெட்ைலத 
இதற்குக் கொரைமொகும. இபபெழங்குடிகள் 
இந்தியொவின ்பெருமபெகுதிக்குப பெரவி, 
19ஆம நூற்்றொணடில நூற்றுக்கைக்கொன 
தீவிர லமொதலகடையும கிைர்ச்சிகடையும 
ஏற்பெடுத்தினொர்கள். சந்்தால கிைர்ச்சி
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ஆயிரம முதல 50 ஆயிரம லபெர் ெடரயொன 
கிைர்ச்சியொைர்களில 15 ஆயிரத்திலிருந்து 20 ஆயிரம 
லபெர் ெடர ்கொலேபபெட்ைொர்கள் எனத் ்தரிகி்றது.
முண்டதா கிைர்ச்சி

பிர்சொ முணைொ ெழிநைத்திய முணைொக்களின 
கிைர்ச்சி (உலகுேன) 1899-1900 கொேகட்ைத்தில 
நடை்பெற்்றது. முணைொக்கள் பீகொர் பெகுதியில 
முக்கியத்துெம ெொய்ந்த பெழங்குடிகள் ஆெர். 
ஆங்கிலேயரின ஆட்சியில அெர்களின 
்பெொதுநிே உரிடம முட்ற அழிக்கபபெட்ைது. 
முணைொக்களுக்குச் ்சொந்தமொன நிேங்கடை 
ஜொகீர்தொர்களும திக்கொைர்களும (்பெரும விெசொயி)
ெட்டிக்கடைக்கொரர்களும பெறித்துக்்கொணைனர். 
பிர்சொ முணைொ குத்தடகக்குப பெயிரிடும 
விெசொயிகளின குடுமபெத்தில 1874இல பி்றந்தொர். 
ஆங்கிலேயடர விரட்டிவிட்டு, முணைொக்களின 
ஆட்சிடய நிறுெ ெந்த புனிதத்தூதர் என அெர் 
தனடன அடழத்துக்்கொணைொர். பெழங்குடிகளின 
நிேங்கடைப பெழங்குடி அலேொலதொர் ஆக்கிரமிபபெடத 
இெரது தடேடமயில முணைொக்கள் எதிர்த்தொர்கள். 
முணைொ இனத்டதச் லசர்ந்த விெசொயிகள் 
ஜமீனதொர்களுக்கு ெொைடக ்சலுத்த லெணைொம 
என பிர்சொ முணைொ ெலியுறுத்தினொர்.

பிர்சொ முணைொ லசொட்ைொ நொக்பூர் 
பெகுதியில கிைர்ச்சிடயத் துெக்கினொர். சொயில 
ரகப எனனுமிைத்தில முணைொ சமூகத்டதச் 
லசர்ந்த ்பெணகள் கணமூடித்தனமொகக் 
்கொலேபபெட்ைொர்கள். சொயில ரகப பெடு்கொடே 
பிர்சொ ஆதரெொைர்கடைத் தடுத்து நிறுத்தவிலடே. 
ஆங்கிலேய அதிகொரிகள் பிர்சொடெக் டகது ்சய்ய 
உத்தரவு பி்றபபித்ததுைன, அெடரப பிடித்துத் 
தருபெெர்களுக்குப பெரிசளிபபெதொகவும அறிவித்தொர்கள். 
இத்தடனக்குப பி்றகும லபெொரொட்ைத்தில ் பெணகளின 
பெங்களிபபு ்தொைர்ெடதக் கொை முடிகி்றது. ரொஞ்சி 
சிட்றயில அடைக்கபபெட்ை பிர்சொ 1900ஆம ஆணடு 
ஜூன 9ஆம நொளில தியொகி ஆனொர். அெருடைய 
்பெயர் ்தொைர்ந்து அபபெகுதியின மடேெொழ் 
மக்கடை ஈர்பபெதொக உள்ைது.

கொட்டுபபெகுதிகளில அங்கங்லக பெரவியிருந்தபெடி 
ெொழ்ந்தொர்கள். மஞ்சி எனறும அெர்கள் 
அறியபபெட்ைொர்கள். தங்களின தொய்மணணிலிருந்து 
துரத்தபபெட்ை சந்தொலகள் ரொஜமகல குனறுகடைச் 
சுற்றியுள்ை பெகுதிடயத் திருத்தி, அடத  
ைொமின–இ-லகொ (சந்தொலகளின நிேம) எனறு 
அடழத்தொர்கள். பெழங்குடி நிேங்கள் சந்தொல அலேொத 
ஜமீனதொர்களுக்கும ெட்டிக்கடைக்கொரர்களுக்கும 
குத்தடகக்கு விைபபெட்ைதொல, சந்தொலகள் 
பெடிபபெடியொகக் டகயறுநிடேயில ெொழ 
லெணடிய ்நருக்கடிக்குத் தள்ைபபெட்ைொர்கள். 
இத்துைன, உள்ளூர் கொெலதுட்றயினரொலும 
அபபெகுதிகளில ்தொைர்ெணடிபபெொடத 
அடமபபெதில ஈடுபெட்ை ஐலரொபபிய அதிகொரிகைொலும 
அைக்குமுட்றக்குள்ைொனொர்கள். டிக்குகளின 
(்ெளியிலிருந்து ெந்லதொர்) இத்தடகய ஊடுருெல 
சந்தொல சமூகத்டத நிடே தடுமொ்றச் ்சய்தது. 
இது அெர்கள் இழந்த பெகுதிடய மீட்பெதற்கொன 
நைெடிக்டகயில ஈடுபெை டெத்தது.

1855 ஜூடேயில சந்தொலகள் 
ஜமீனதொர்களுக்கும அரசொங்கத்துக்கும விடுத்த 
இறுதி எச்சரிக்டக ்சவிமடுக்கொமல லபெொனவுைன, 
ஆயிரக்கைக்கிேொன சந்தொலகள் விலலும 
அமபும ஏந்திக்்கொணடு ்ெளிபபெடையொன 
கிைர்ச்சிடயத் துெக்கினொர்கள். தமது கிைர்ச்சி 
தமடம ஒடுக்குபெெர்கைொன ஜமீனதொர்கள், 
ெட்டிக்கடைக்கரொர்கள், அரசொங்கம ஆகிய மூனறு 
தரபபினரின புனிதமற்்ற கூட்டுக்கு எதிரொனது எனறு 
அெர்கள் குறிபபிட்ைொர்கள். மலகஷபூர் லபெொரில 
மஞ்சிகளில ்பெருமபெொேொனெர்கள் சிெபபு நி்ற 
உடைடய அணிந்திருந்தொர்கள். பினனொட்களில 
இது அதிகொரத்துக்கு உரிடமலகொரும 
அடையொைத்துக்கொன ஆடை ஆனது. கிைர்ச்சியின 
முதல ெொரத்தில பெத்து லபெர் அைங்கிய ஒரு குழு 
லமொங்கபெர்ரொ எனனும கிரொமத்டதத் தொக்கித் 
தீக்கிடரயொக்கியது. கிைர்ச்சியொைர்களில 
்பெணகளும இருந்தொர்கள்.

்தொைக்கத்தில சித்லதொ சந்தொலகளின 
தடேெரொக இருந்தொர். அெர் டகது ்சய்யபபெட்ை 
பினனர் கொனு கிைர்ச்சிடய நைத்தினொர். கிைர்ச்சியின 
பிற்பெகுதியில விெசொயிகளும லசர்ந்து்கொணைொர்கள். 
ஆயிரக்கைக்கொன விெசொயிகள் சொர்ேஸ் 
மலசக் அவுரித் ்தொழிற்சொடேடயத் தொக்கிக் 
்கொள்டையடித்தொர்கள். இதன விடைெொக, 
கிைர்ச்சிடய ஒடுக்க ஆங்கிலேயர் தரபபிலிருந்து 
மிருகத்தனமொன நைெடிக்டககள் ்தொைங்கின. 
இரொணுெம குவிக்கபபெட்டு, சந்தொல கிரொமங்கள் 
பெழிக்குப பெழியொக ஒன்றன பின ஒன்றொகத் 
தீக்கிடரயொக்கபபெட்ைன. ஒரு கைக்கீட்டினபெடி, 
கிைர்ச்சி இறுதியொக ஒடுக்கபபெடும முனபு, 30 முண்டதா கிைர்ச்சி
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தபருஙகிைர்ச்சிககதா்ன கதாரணஙகள்
�தாடுகமை ஆககிரமித்்ல

ைல்ைௌசி ெொரிசு உரிடம இழபபுக் 
்கொள்டகயின மூேமொக அெத்டதயும 
ஜொனசிடயயும இடைத்ததும, கடைசி 
லபெஷெொவின தத்்தடுக்கபபெட்ை மகனொன 
நொனொ சொகிடபெ அெமொனகரமொக நைத்தியதும 
்பெரும அதிருபதிடய ஏற்பெடுத்தின. முட்றயொன 
உரிமம இலேொமல, குத்தடக இலேொத 
நிேங்கடை டெத்திருபலபெொர் பெற்றி விசொரிக்க 
பெமபெொய் அரசு அடமத்த இனொம கமிேனின 
(1852) அறிக்டகயினபெடி 21,000க்கும லமற்பெட்ை 
லதொட்ைங்கள் பெறிமுதல ்சய்யபபெட்ைன. 
இடைக்கபபெட்ை பெகுதிகளில குறிபபெொக அெத்தில 
லமற்்கொள்ைபபெட்ை நிேெருெொய் ஏற்பெொடுகள் 
தொலுக்தொரின நேனகளுக்குப பெொதகமொக 
அடமந்ததொல அெர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொகத் திருமபினர். லமலும அெத்தில அரச 
குடுமபெத்தின ஆதரடெ நமபியிருந்த ஆயிரக் 
கைக்கொன மக்களும, விடேயுயர்ந்த ஆடைகள், 
அேங்கரிக்கபபெட்ை கொேணிகள், அதிக விடேயுள்ை 
நடககள் ஆகியெற்ட்றத் தயொரிபலபெொரும 
ெொழ்விழந்தனர். இவெொறு ைல்ைௌசி 
தனனுடைய விரிெொக்கக் ்கொள்டகயின 
மூேமொக ்பெருெொரியொன மக்களுக்குத் துனபெத்டத 
விடைவித்தொர்.

1857 தபருஙகிைர்ச்சி

தபருஞ்சுமையதா்ன நிேைருைதாய் மும்ற
இதற்கு முனனர் லமற்்கொள்ைபபெட்ை 

நிேெருெொய் ஏற்பெொடுகளில இருந்தடதக் கொட்டிலும 
தற்லபெொது நிேெரி மிக அதிகமொக இருந்தது. 
ஆங்கிலேயருக்கு முனனர் இருந்த இந்திய 
அரசுகள் விடைந்த நிேங்களுக்கு மட்டுலம ெரி 
ெசூலித்தனர். ஆங்கிலேயர் நிேெருெொடய 
ெரியொகக் கருதொமல ெொைடகயொகக் கருதினர். 
இதனபெடி நிேத்தில விெசொயம ்சய்தொலும 
்சய்யொவிட்ைொலும அலத அைவு ெரி ெசூலிக்கபபெட்ைது. 
பெத்்தொனபெதொம நூற்்றொணடின முதல பெொதியில 
விெசொயப பெணைங்களின விடேகள் கடுடமயொக 
வீழ்ச்சியுற்்றன. கொேனியரசு கைடனக் 

18.5  1857 தபருஙகிைர்ச்சி
அறிமுகம்

1857ஆம ஆணடு ்பெருங்கிைர்ச்சி ஆங்கிலேய, 
இந்திய ெரேொற்று அறிஞர்களிடைலய ்பெரும 
விெொதத்திற்குரிய ்பெொருைொக உள்ைது. 
ஆங்கிே ஏகொதிபெத்திய ெரேொற்்றொசிரியர்கள் 
இவ்ெழுச்சிடய இரொணுெக் கேகம எனறும 
இரொணுெ வீரர்களின லகொபெத்தின ்ெளிபபெொடு 
எனறு கூறி சொதொரைமொகப பு்றந்தள்ளுகின்றனர். 
இந்திய ெரேொற்்றறிஞர்கள் ரொணுெப புரட்சிடயப 
்பெருங்கிைர்ச்சியொக மொற்றியதில மக்கள் ெகித்த 
பெொத்திரம பெற்றி ஆய்வு லமற்்கொணடு இரணடு 
லகள்விகடை எழுபபியுள்ைொர். அக்லகள்விகளுக்கு 
ஏகொதிபெத்திய ெரேொற்்றறிஞர்களிைம பெதிலிலடே. 
இது ஒரு இரொணுெக் கேகம மட்டுலம என்றொல, 
முகொமகளில இருந்த சிபபெொய்கள் புரட்சி ்சய்ெதற்கு 
முனபெொகலெ, மக்கள் கிைர்ச்சி ்சய்தடத 
எபபெடி விைக்குெது? எழுச்சிக்கு உைந்டதயொக 
இருந்தொர்கள் எனறு ்சொலலி மக்கடை அபெரொதம 
விதித்து தூக்கிலிட்டுத் தணடிக்க லெணடிய 
அெசிய்மனன? ெங்கொைப பெடையின ஆங்கிேத் 
தைபெதியொன கர்னல மலலீசன “The Making of the 
Bengal Army” ெங்கொைபபெடையின உருெொக்கம 
எனும சிறு ஏட்டில “ஒரு இரொணுெ வீரர்களின 
கேகம. விடரெொக தனது குைொதியத்டத மொற்றிக் 
்கொணடு லதசீய எழுச்சியொக மொறியது” எனறு 
குறிபபிடுகி்றொர்.

ெரேொற்்றறிஞர் கீன (Keen) இக்கிைர்ச்சிக்குக் 
கொரைமொகச் ்சயலபெட்ை பெே விேயங்கடை 
முனடெக்கி்றொர். ைல்ைௌசியின இடைபபுக் 
்கொள்டககைொலும சீர்திருத்த லெகத்தொலும 
பெொதிபபுக்குள்ைொன இைெரசர்கள், இரொணுெ 
வீரர்கள் மற்றும ்பெொதுமக்களின குமு்றலகள் 
என ஏற்கனலெ குவித்து டெக்கபபெட்டிருந்த 
எரி்பெொருடை ்கொழுபபு தைெபபெட்ை லதொட்ைொக்கள் 
தீப்பெொறிடய ஏற்பெடுத்திப பெற்றி எரியச் ்சய்தன. 
எட்ெர்டு ஜொன தொமசன இந்நிகழ்டெ “்பெருமைவில 
உணடமயொன விடுதடேப லபெொரொட்ைம” என 
விைக்கியுள்ைொர். 1909இல ்ெளியொன சொெர்கரின 
The War of Indian Independence (இந்திய விடுதடேப 
லபெொர்) எனும தனது நூலில ஆங்கிலேயரொல 
இதுெடர ்ெறும இரொணுெப புரட்சிலய எனறு 
ெர்ணிக்கபபெட்ை இந்நிகழ்வு உணடமயில 
அ்மரிக்க சுதந்திரப லபெொடரப லபெொன்ற ஒரு 
விடுதடேப லபெொலர என ெொதிடுகின்றனர். 
ஆங்கிேம பெடித்த மத்தியதர மக்கள் இவ்ெழுச்சியில 
எந்த ஒரு பெங்டகயும ெகிக்கொவிட்ைொலும லதசிய 
ெரேொற்்றறிஞர்கள் இவ்ெழுச்சிடய இந்தியொவின 
முதல விடுதடேப லபெொர் எனல்ற கூறுகின்றனர்.
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ரொணிகள், ஜமீனதொர்கள், குத்தடகதொரர்கள் 
டகவிடனஞர்கள், ்தொழிேொைர்கள், முஸ்லீம 
அறிவு ஜீவிகள், இந்து பெணடிதர்கள், குருமொர்கள் 
ஆகிய அடனெரும இவ்ெழுச்சிடயத் தங்கள் 
குட்றகடை நிெர்த்தி ்சய்து ்கொள்ளும 
ெொய்பபெொகக் கருதினர்.
தபருஙகிைர்ச்சியின நபதாககு

இப்பெருங் கிைர்ச்சி கலகத்தொவுக்கு 
அருலகயுள்ை பெரக்பூரில இரொணுெக் கேகமொகலெ 
்தொைங்கியது. மங்கள் பெொணலை தனது இரொணுெ 
லமேதிகொரிடய சுட்டுக் ்கொன்றொர். ்தொைர்ந்து 
அங்கு இரொணுெக் கேகம ்ெடித்தது. அடுத்த மொதம 
மீரட் நகரில லதொட்ைொக்கடைப ்பெ்ற லெணடிய 
90 வீரர்களில ஐெர் மட்டுலம உத்தரவுக்கு 
அடிபெணிந்தனர். லம மொதம 10ஆம நொளில 
மூனறு ்ரஜி்மணடுகடைச் லசர்ந்த சிபபெொய்கள் 
கிைர்ச்சியில இ்றங்கி தங்கள் உயர் அதிகொரிகடைக் 
்கொனறு, சிட்றயில அடைக்கபபெட்டிருந்த வீரர்கடை 
விடுதடே ்சய்தனர். மறுநொள் திலலிடய அடைந்த 
அெர்கள் ஐலரொபபியர் பெேடரக் ்கொனறு நகடரக் 
டகபபெற்றினர் கிைர்ச்சியொைர்கள் இரணைொம 
பெகதூர்ேொடெ லபெரரசரொகப பிரகைனம ்சய்தனர்.

இரண்டதாம் பகதூர்்தாைஙகள் பதாணந்ட
ஜஸுன மொதத்தில கிைர்ச்சி லரொகிலகணட் 

பெகுதிக்குப பெரவியது. ஒட்டு்மொத்த கிரொமபபு்றமும 
கிைர்ச்சியில ஈடுபெட்ைது. கொன பெகதூர் கொன 
தனடனப லபெரரசருடைய டெஸ்ரொயொக 
அறிவித்துக் ்கொணைொர். புந்லதலகணட் பெகுதியும 
ஆற்றிடைபபெகுதி முழுெதும ஆங்கிலேயருக்கு 
எதிரொக ஆயுதம ஏந்தியது. ஜொனசியில ஐலரொபபியர் 
்கொலேபபெட்டு 22 ெயதொன ேட்சுமிபெொய் அரியடை 
ஏற்்றபபெட்ைொர். கொனபூரில நொனொ சொகிப கிைர்ச்சிக்குத் 
தடேடம தொங்கினொர். ் பெணகளும குழந்டதகளும 
உட்பெை சுமொர் 125 ஆங்கிலேயர்களும ஆங்கிே 
அதிகொரிகளும ்கொலேபபெட்டு அெர்கைது 
உைலகள் ஒரு கிைற்றுக்குள் வீசபபெட்ைன. 
கொனபூர் பெடு்கொடே என்றறியபபெட்ை இந்நிகழ்வு 
ஆங்கிலேயடரக் லகொபெம ்கொள்ைச் ்சய்தது. 
நிடேடமகடை எதிர்்கொள்ை அனுபபெபபெட்ை தைபெதி 
்ைனறி லைவேக் பெடு்கொடேக்கு மறுநொலை 
நொனொ  சொகிபடபெத் லதொற்கடித்தொர். ஆங்கிே 
இரொணுெ அதிகொரி நீல ்கொடூரமொன பெழிெொங்கும 
நைெடிக்டகயில ஈடுபெட்ைொர். பெடு்கொடேக்குக் 

குட்றக்கலெொ நிெொரைம ெழங்கலெொ முனெரொத 
சூழலில சிறு விெசொயிகளும குத்தடகதொரர்களும 
்சொல்ேொைொத் துயரங்களுக்கு உள்ைொயினர்.
முஸ்லீம் உயர்குடியி்னரும் கற்றறிந்ந்தாரும் 
ஒதுககப்படு்ல

முஸ்லீமகள் ் பெருமபெொலும அரசுப பெணிகடைலய 
சொர்ந்திருந்தனர். கம்பெனியின ஆட்சிக்கு 
முனனர் முந்டதய அரசுகளில மதிபபுமிகுந்த 
பெணிகளில அெர்கள் பெணியமர்த்தபபெட்டிருந்தனர். 
குதிடரபபெடைத் தைபெதிகைொகச் சிேர் உயர்ந்த 
ஊதியம ்பெற்று ெந்தனர். ஆனொல கம்பெனியின 
ஆட்சியில அெர்கள் துயரத்திற்கு ஆைொயினர். 
ஆங்கிே ்மொழியும லமடேக்கலவியும முஸ்லீம 
அறிவுஜீவிகடை முக்கியமற்்றெர்கைொக ஆக்கியது. 
நீதிமன்றங்களில ்பெொதுபபெணித் லதர்வுகளில 
பெொரசீக ்மொழியின பெயனபெொடு ஒழிக்கபபெட்ைது 
அரசுப பெணியில முஸ்லீமகள் லசர்ெதற்கொன 
ெொய்பபுகடைக் குட்றத்தது.
ை் உணர்வுகள்

1856ஆம ஆணடு சட்ைமொனது ெங்கொைப 
பெடையில உயர் ஜொதியினரும லசர்ந்து்கொள்ை 
ெழிெடக ்சய்தது. சொதிபபெற்ட்ற, டகவிட்டு 
அெர்கள் பெடைகளில லசரலெணடும அலேது 
இரொணுெத்தில லசர்ந்து பெணியொற்றி முனலனறும 
ெொய்படபெக் டகவிை லெணடும என்ற நிடே 
ஏற்பெட்ைது. லமலும சதிஒழிபபுச் சட்ைம, விதடெ 
மறுமைத்டத சட்ைபூர்ெமொக்கியது, ்பெண 
குழந்டதகள் ்கொலேபபெடுெதற்கு எதிரொன சட்ைம 
ஆகியடெ சமய நமபிக்டககளில ஆங்கிே 
அரசு தடேயிடுெதொகக் கருதபபெட்ைது. 1850இல 
இயற்்றபபெட்ை ்ேக்ஸ் லேொசி சட்ைம (Lex Loci 
Act) கிறித்தெர்கைொக மதம மொறியெர்களுக்கும 
மூதொடதயரின ்சொத்துக்களில உரிய பெங்கிடனப 
்பெறும உரிடமடய அளித்தது. இது டெதீக 
இந்துக்களிடைலய ்ெறுபடபெ ஏற்பெடுத்தியது.

லமலும துபபெொக்கித் லதொட்ைொக்களில பெசுவின 
்கொழுபபும பெனறியின ்கொழுபபும தைெபபெட்டுள்ைது 
என்ற ்சய்தி பெரவியலபெொது இந்து முஸ்லீம 
பெடைவீரர்களின மத உைர்வுகள் புணபெட்ைன. 
இத்லதொட்ைொக்கடை புதிதொக அறிமுகமொன எனபீலடு 
துபபெொக்கிகளுக்குள் ்சலுத்துெதற்கு முனபெொக 
அடதப பெடை வீரர்கள் கடிக்க லெணடும எனறு 
்சொலேபபெட்ைது. இது கிறித்தெ மதத்திற்கு மொற்்றம 
்சய்யும முயற்சியொக கருதபபெட்ைது.

ஆகலெ அடனத்து விதத்திலும 1857ஆம 
ஆணடு, ்பெருங்கிைர்ச்சி கனிந்த ஆணைொகும. 
்கொழுபபு தைவிய லதொட்ைொ பிரச்சடன கிைர்ச்சி 
எனும ் ெடிமருந்தில டெக்கபபெட்ை தீப்பெொறியொகும. 
பெதவி பெறிக்கபபெட்ை அதிருபதி ்கொணை ரொஜொக்கள், 
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்சனடன ்மௌனட் லரொட்டில 
டெக்கபபெட்டிருந்த நீல சிடே இந்திய 
லதசியெொதிகடைக் லகொபெம ்கொள்ைச் ்சய்தது. 
அடத அபபு்றபபெடுத்த  கொங்கிரஸ் சத்தியொக்கிரகம 
்சய்தது. ரொஜொஜியின கொங்கிரஸ் அடமச்சரடெ 
(1937-39) இச்சிடேடய அகற்றி ்சனடன 
அருங்கொட்சியகத்தில டெத்தது.

ைக் லரொஸ் ஏபரல மொதத் ்தொைக்கத்தில 
ஜொனசிடய முற்றுடகயிட்டு தொந்தியொ லதொலபெடயத்  
லதொற்கடித்தொர். இருந்தலபெொதிலும ேட்சுமிபெொய் 
துணிச்சலுைன லபெொரிட்டு குெொலியடரக் 
டகபபெற்றினொர். ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரெொன 
குெொலியர் அரசர் சிந்தியொ தபபிலயொடினொர். 
லரொஸ் தனனுடைய பெடைகலைொடு ேட்சுமிபெொயுைன 
லநரடியொக லமொதினொர். வியபபூட்டும ெடகயில 
ேட்சுமிபெொய் லபெொரில பெங்லகற்று வீரமரைமடைந்தொர். 
கிைர்ச்சியொைர்களில ேட்சுமிபெொய் மிகச் சி்றந்த 
டதரியம மிக்க தடேெ்ரன ேட்சுமிபெொடயப பெற்றி 
லரொஸ் குறிபபிட்டுள்ைொர்.

குெொலியர் விடரவில மீட்கபபெட்ைது. 1858இல 
கொனிங் இரொணுெப புரட்சி ஒடுக்கபபெட்டு அடமதி 
மீட்கபபெட்ைதொக அறிவித்தொர். தொந்தியொ லதொலபெ டகது 
்சய்யபபெட்டு 1858 ஏபரல மொதம ்கொலேபபெட்ைொர்.

இரணைொம பெகதூர்ேொ ்சபைமபெர் 1857இல 
டகது ்சய்யபபெட்டு குற்்றெொளி என அறிவிக்கபபெட்டு 
ரங்கூனுக்கு (மியொனமர்) நொடு கைத்தபபெட்ைொர். 
அங்லகலய அெர் நெமபெர் 1862 இல தனது 87ெது 
ெயதில மரைமடைந்தொர். அெருடைய இ்றபலபெொடு 
முகேொய அரசெமசம முடிவுக்கு ெந்தது.
தபருஙகிைர்ச்சியின விமைவுகள்
விகந்டதாரியதா ைகதாரதாணியின நபரறிகமக 1858

அ ே க ொ பெ ொ த் தி ல 
1858 நெமபெர் 1இல அரசு 
தர்பெொர் கூட்ைபபெட்ைது. 
விக்லைொரியொ ரொணி 
்ெளியிட்ை லபெரறிக்டக  
தர்பெொர் மணைபெத்தில 
க ொ னி ங் பி ர பு ெ ொ ல 
ெொசிக்கபபெட்ைது. அெலர 
இந்தியொவின கடைசி 
கெர்னர் ்ஜனரலும முதல 
டெஸ்ரொயுமொெொர்.
�	இதன பினனர் இந்தியொ ஆங்கிலேய 

முடியரசின ்பெயரொல அரசுச் ்சயேர் மூேம 
ஆைபபெடும. பெதிடனந்து உறுபபினர்கடைக் 
்கொணை இந்தியொ கவுனசில எனும அடமபபு 
அரசு ்சயேருக்கு உதவி ்சய்யும. இதன 

விகந்டதாரியதா ைகதாரதாணி

கொரைமொனெர்கள் எனக் கருதபபெட்லைொர் 
அடனெரும ்கொலேபபெட்ைனர். நெமபெர் மொத 
இறுதியில தொந்தியொ லதொலபெ கொனபூடரக் 
டகபபெற்றினொர். ஆனொல அது விடரவில கொமப்பெல 
எனபெெரொல மீட்கபபெட்ைது.

்ைனறி ேொரனசொல பெொதுகொக்கபபெட்ை ேக்லனொ 
ஆளுநர் மொளிடக கிைர்ச்சியொைர்களின ெசமொனது. 
நொனொ சொகிபடபெ லைவேக் லதொற்கடித்த பினனர் 
ேக்லனொடெக் டகபபெற்்ற விடரந்தொர். ஆனொல 
அெர் திருமபெ லநர்ந்தது. ஜஸுடே மொத இறுதியில 
ஜொன ேொரன்ொல திலலிக்கு அனுபபெபபெட்ை ஜொன 
நிக்கலசன அடதக் டகபபெற்றுெதில ்ெற்றி 
்பெற்்றொர். முகேொயப லபெரரசர் இரணைொம பெகதூர்ேொ 
சிட்றக் டகதியொனொர். அெருடைய இரணடு 
மகனகளும லபெரனும சரைடைந்த பின சுட்டுக் 
்கொலேபபெட்ைனர்.

அெத்தில மட்டும தொலுக்தொர்களும 
விெசொயிகளுைன பெங்கு ்கொணைதொல கிைர்ச்சி 
நீடித்தது. தொலுக்தொர்களில பெேர் அெத் நெொபின 
விசுெொசிகைொெர். ஆகலெ அெர்கள் ேக்லனொவில 
லபெகம ைஸ்ரத் மைொலேொடு (நெொப ெஜித் 
அலியின மடனவி) லசர்ந்து ஆங்கிலேயடர 
எதிர்த்தனர். ்பெருமபெொேொன வீரர்கள் விெசொயக் 
குடுமபெங்கடைச் லசர்ந்தெர்கள். ஆதேொல 
விெசொயிகள் பெொதிக்கபபெட்ைலபெொது இெர்களும 
பெொதிபபுக்குள்ைொயினர். நீணை கொேத்திற்கு 
ெங்கொைபபெடைகளுக்கு அெத் நொற்்றங்கொேொக 
இருந்தது. அெத்டத லசர்ந்த வீரர்கள் குட்றந்த 
ஊதியம குறித்தும விடுமுட்ற ்பெறுெதிலுள்ை 
இைர்பபெொடுகள் பெற்றியும புகொர் ்சய்தனர். அெர்கள் 
அடனெரும லபெகம ைஸ்ரத் மைொலின பின 
அணி திரணைனர். ரொஜொ ்ஜய்ேொல சிங்கின 
தடேடமயில அெர்கள் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொகப 
லபெொரிட்டு ேக்லனொடெக் டகபபெற்றினர். ைஸ்ரத் 
மைொல தன மகன பிர்ஜிஸ் கத்ரொடெ அெத்தின 
அரசரொக அறிவித்தொர். கொனபூரில பெழிதீர்த்துக் 
்கொணை நீல ேக்லனொவில ்தருச் சணடையில 
சுட்டுக் ்கொலேபபெட்ைொர். 1858 மொர்ச் மொதத்திலதொன 
ேக்லனொடெ ஆங்கிலேயரொல டகபபெற்்ற முடிந்தது. 

�தா்னதா சதாகிப்ஜதானசிரதாணி ேட்சுமிபதாய்
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பெகுதியின தீரன சினனமடே ஆகிலயொரின 
கிைர்ச்சிகள் விெரிக்கபபெட்டுள்ைன.

�	லெலூரில சிட்றடெக்கபபெட்டிருந்த திபபு 
சுலதொனின மகனகளின ஆதரலெொடு 
்தனபெகுதிப பெொடையக்கொரர்கள் 
்தனனிந்தியொவின அரசபெதவி பெறிக்கபபெட்ை 
அரசர்கலைொடு இடைந்து இறுதிப லபெொடர 
நைத்தியது லகொடிட்டுக் கொட்ைபபெட்டுள்ைது.

�	அரசுரிடம பெறிக்கபபெட்ை அரசர்கள், பெதவி இழந்த 
ஜொகீர்தொர்கள், ஜமீனதொர்கள், விெசொயிகள் 1857 
இல லமற்்கொணை ்பெருங்கிைர்ச்சியும அது 
எவெொறு ஆங்கிேப லபெரரசின அடித்தைத்டத 
ஆட்ைங்கொை டெத்தது எனபெதும விரிெொக 
விெொதிக்கபபெட்டுள்ைன.

�	1858 ஆம ஆணடு ரொணியொரின பிரகைனத்தின 
அடிபபெடையில இந்தியொ ஆங்கிே 
முடியரசுக்கு மொற்்றபபெட்ைதும, பிரகைனத்தின 
சி்றபபியலபுகளும ஆய்வு ்சய்யபபெட்டுள்ைன.

விடைெொகக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின 
இயக்குநர் குழுவும, கட்டுபபெொட்டுக் குழுவும 
ஒழிக்கபபெட்ைன. ஆங்கிலேய முடியரசும 
நொைொளுமன்றமும அரசியல அடமபபின 
அடிபபெடையில இந்தியொடெ ஆளும ் பெொறுபடபெ 
ஏற்றுக் ்கொள்ெர். கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின 
பெடை கடேக்கபபெட்டு இங்கிேொந்து அரசின 
பெடைகலைொடு இடைக்கபபெடும.

�	ஆங்கிலேயக் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனி 
இந்திய அரசர்கலைொடு லமற்்கொணை 
உைனபெடிக்டககடை இபலபெரறிக்டக ஏற்றுக் 
்கொணைது. அெர்களின உரிடமகடையும 
கணணியத்டதயும ்கௌரெத்டதயும 
மதிபபெதொகவும உறுதியளித்தது. லமலும 
இந்தியொவில உள்ை ஆங்கிலேயருக்குச் 
்சொந்தமொன பெகுதிகடை லமலும விரிவுபெடுத்தும 
லநொக்கம இலடே எனவும அறிவித்தது.

�	1853ஆம ஆணடு சட்ைமன்றம 
ஐலரொபபியர்கடை மட்டுலம உறுபபினர்கைொக 
்கொணடிருந்ததொல அெர்கள் இந்தியரின 
கருத்துக்கடைத் ்தரிந்து்கொள்ை அக்கட்ற 
இலேொமல இருந்தலத இச்சிக்கலுக்கு 
கொரைம எனறு கூறிய அறிக்டக 1861இல 
அடமக்கபபெடும சட்ை மன்றத்தில இந்தியப 
பிரதிநிதிகள் நியமிக்கபபெடுெர் எனக் கூறியது.

�	ெொரிசு உரிடம இழபபுக் ்கொள்டகயும 
நொடிடைபபுக் ்கொள்டகயும டகவிைபபெடும. 
ஆங்கிலேயடர லநரடியொகக் ்கொன்ற 
கிைர்ச்சியொைர்கடைச் தவிர மீதமுள்ை 
கிைர்ச்சியொைர் அடனெருக்கும 
்பெொதுமனனிபபு ெழங்கபபெடும.

�	கலவி, ்பெொதுபபெணித் திட்ைங்கள் (சொடேகள் 
இருபபுபபெொடத, தந்தி, நீர்பபெொசனம) ஆகியடெ 
முடுக்கிவிைபபெடும.

�	கைந்த கொேம மீணடும ெரும எனும 
நமபிக்டக மங்கியது. இந்தியச் சமூகத்தின 
மரபுசொர்ந்த கட்ைடமபபு உடையத் துெங்கியது. 
லமற்கத்தியமயமொன ஆங்கிேக் கலவி பெயின்ற 
நடுத்தர ெர்க்கம லதசிய சிந்தடனகலைொடு 
உருெொனது.

    பதா்டச் சுருககம்
�	கம்பெனி அரசுக்கு எதிரொக டைதர் அலி, திபபு 

சுலதொன ஆகிலயொரின எதிர்பபும அது எவெொறு 
ஆங்கிலேய டமசூர் லபெொர்களுக்கு இட்டுச் 
்சன்றது எனபெதும விைக்கபபெட்டுள்ைன.

�	புலித்லதெர், வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன, லெலு 
நொச்சியொர், மருது சலகொதரர்கள், அடனத்து 
்தனபெகுதிப பெொடையக்கொரர்கள், ்கொங்கு 

 பயிற்சி

I.   சரியதா்ன விம்டமயத் ந்ர்வு 
தசய்க

1.  உடையொர் அரசர்களுக்கு எதிரொக மரொத்தியர்கடை 
்ெற்றிகரமொக டகயொணை பின  
உணடமயொன அரசர் ஆனொர்.
(அ) டைதர் அலி  (ஆ) நஞ்சரொஜொ
(இ) நொகம நொயக்கர்  (ஈ) திபபு சுலதொன

2.  திபபு சுலதொன  பெகுதிடயக் 
டகபபெற்றியதொல மூன்றொம ஆங்கிலேய டமசூர் 
லபெொர் ்தொைங்கியது.

(அ) கள்ளிக்லகொட்டை  (ஆ) குைகு
(இ) ்கொடுங்களூர்  (ஈ) திணடுக்கல

3.  பெொடையக்கொரர் முட்ற முதனமுதலில  
 ல பெ ர ர ச ொ ல 

நடைமுட்றபபெடுத்தபபெட்ைது.
(அ) விஜயநகர்  (ஆ) பெொமனி
(இ) கொகதிய   (ஈ) ்ைொய்சொை

4.  ் நற்கட்டும்செல, ெொசுலதெநலலூர், பெடனயூர் 
ஆகிய புலித்லதெரின மூனறு முக்கியமொன 
லகொட்டைகடை  தனனுடைய 
கட்டுபபெொட்டில ்கொணடு ெந்தொர்.

(அ) மொபுஸ் கொன  (ஆ) யூசுப கொன
(இ) கர்னல ்ைரொன  (ஈ) நபிகொன கட்ைக்
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12.  கூறறு  : சிெகிரி லகொட்டைத் தொக்குதல மற்றும 
தற்கொபபு நைெடிக்டககளுக்கு பெொதுகொபபெொனதொக 
இருந்தது.

     கதாரணம்  : லமற்குத்்தொைர்ச்சி மடே 
அடிெொரத்தில ெலுெொன அரணகலைொடு அது 
அடமக்கபபெட்டிருந்தது.

(அ)  கூற்று சரி; கொரைம கூற்றின சரியொன 
விைக்கம அலே.

(ஆ)  கூற்று மற்றும கொரைம தெ்றொனடெ.
(இ)  கூற்று சரி; கொரைம, கூற்றின சரியொன 

விைக்கம ஆகும.
(ஈ) கூற்று தெறு; கொரைம சரி.

13. ்பெொருத்துக
(i) ஜில்ேஸ்பி -  1. ஸ்ரீரங்கபபெட்ைைம
(ii) மஞ்சி - 2. பெொரக்பூர்
(iii) ஜொக்லகொபியன கழகம - 3. லெலூர் கேகம
(iv) மங்கள் பெொணலை - 4. சந்தொலகள்

(அ) 1, 2, 3, 4  (ஆ) 3, 4, 1, 2
(இ) 3, 2, 1, 4  (ஈ) 2, 3, 4, 1

II. குறுகிய விம்ட ்ருக
1.  திபபு சுலதொன மீது சுமத்தபபெட்ை ஸ்ரீரங்கபபெட்ைை 

உைனபெடிக்டகயின (1792) அெமொனகரமொன 
விதிமுட்றகடைப பெற்றி ஒரு சிறு குறிபபு ெடரக.

2.  ‘ெரொகன’ (பெலகொைொ) என்றொல எனன?
3.  ் கொங்குப பெகுதியில தீரன சினனமடேயின 

கிைர்ச்சிகள் பெற்றி நீவிர் அறிெது யொது?
4.  ‘்சயில ரொகப’ பெற்றி விைக்கு.
5.  கொனபூர் பெடு்கொடே.

III. சுருககைதா்ன விம்ட ்ருக
1.  ஆங்கிலேயருக்கும டைதர் அலிக்கும இடைலய 

டக்யழுத்தொன மதரொஸ் உைனபெடிக்டகக்கொன 
சூழ்நிடேகடை விைக்குக.

2.  1801ம ஆணடு கிைர்ச்சி பெற்றி எழுதுக.
3.  1806 ஆணடு லெலூர் புரட்சி பெற்றி எழுதுக.
4.  லகொல பெழங்குடியினரின எழுச்சிடயப பெற்றி 

விைக்குக.
5.  1857 ஆணடு புரட்சியின விடைவுகள் யொடெ?

IV. விரிைதா்ன விம்ட ்ருக
1.  ் தன தமிழகத்தில பெொடையக்கொரர் அடமபபு 

முட்ற பெற்றி விெரிக்கவும.

5.  லெலு நொச்சியொர்  அரசருடைய 
மகள்

(அ) சிெகங்டக  (ஆ) புதுக்லகொட்டை
(இ) இரொமநொதபுரம  (ஈ) பெழெநத்தம

6  வீரபெொணடிய கட்ை்பெொமமன ்தொைர்பெொன 
பிரச்சடனகடை தெ்றொகக் டகயொணைதொல 
பெணிநீக்கம ்சய்யபபெட்ை ஆங்கிலேய ஆட்சியர் 

 ஆெொர்.
(அ) W.C. ஜொக்சன  (ஆ) A. பெொனர்லமன
(இ) S.R. லூஷிங்ைன  (ஈ) P.A. ஆக்னியூ

7.  லெலூர் புரட்சிக்கு உைனடிக் கொரைமொக 
அடமந்த நிகழ்வு  ஆகும.

(அ) எனஃபீலடு ரக துபபெொக்கித் லதொட்ைொக்கள்
(ஆ) நவீன சீருடை மொற்்றம
(இ) புதிய தடேபபெொடக
(ஈ) ்கொழுபபு தைெபபெட்ை லதொட்ைொக்கள்

8.  லகொல எழுச்சிக்குக் கொரைமொனெர்  
  ஆெொர்.

(அ) பினத்ரொய் மனகி  (ஆ) சிலைொ
(இ) புத்தபெகத்   (ஈ) கொனூ

9.  1857 ஆம ஆணடு புரட்சியினலபெொது இந்தியொவின 
கெர்னர்-்ஜனரேொக இருந்தெர்  
ஆெொர்.

(அ) ைல்ைைசி  ஆ) கொனிங்
(இ) மினலைொ (ஈ) லஜமஸ் அனட்ரியூ ரொமலச

10.  1857ஆம ஆணடு புரட்சியினலபெொது நொனொ 
சொலகபபின பெடைகடைத் லதொற்கடித்தெர் 

(அ) ்ைனறி ேொரனஸ்
(ஆ) லமஜர் ்ஜனரல லைொவேொக்
(இ) சர் ஹீயூக் வீேர்
(ஈ) ்ஜனரல நீல

11. சரியொன கூற்றிடனத் லதர்வு ்சய்க
(அ)  ெொரன லைஸ்டிங்ஸ், திபபு சுலதொடன 

பெழிெொங்கும லநொக்கில அணுகினொர்.
(ஆ)  திபபுவின ஆட்சிடய அகற்றியதும டமசூரில 

மீணடும உடையொர் ெமச ஆட்சி நிறுவியதும 
்தனனிந்தியொவில ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய 
கம்பெனி ஆட்சியின ஆரமபெத்டதக் 
குறிக்கி்றது.

(இ)  ஆற்கொட்டு நெொப லெலு நொச்சியொருக்கு 
ஆதரவு அளித்தொர்.

(ஈ)  திரு்நலலெலி கொடுகளின டமயத்தில 
கொடையொர்லகொவில உள்ைது.
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3 2 5ஆங்கிலேய ஆட்சிக்குத் த�ொடக்்க்கொே எதிர்ப்பு்கள்

  மூேநூலகள்

1.  Bipan Chandra, India’s Struggle for Independence 
1857-1947, New Delhi: Penguin Books, 1989.

2. S. Kadhirvel, History of Maravas, Madurai, 1977

3.  K.A. Manikumar,  Vellore Revolt, 1806, Allied 
Publishers, 2007

4.  S. Gopalakrishnan, ed., The South Indian 
Rebellions – Before and After 1800, Chennai: 
Palaniappa Brothers, 2007.

5.  Sekhar Bandyopadhyay, From Plassey  to Partition 
and After: A History of Modern India, Orient 
BlackSwan, 2004.

6.  Pramod K. Nayar, The Great Uprising – India 
1857, New Delhi: Penguin Books, 2007.

2.  1806 ஆணடின லெலூர் புரட்சிக்கொன 
கொரைங்கடையும லபெொக்கிடனயும 
விெரிக்கவும.

3.  1857 ஆம ஆணடு புரட்சிக்கொன கொரைங்கடையும 
மற்றும விடைவுகடையும விெரிக்கவும.

தசயலபதாடுகள்
1.  யூசுபகொன பெற்றிய கட்டுடர ஒனட்றத் தயொர் 

்சய்க.
2.  1857 ஆம ஆணடு புரட்சியில நொனொ சொகிபபின 

பெங்கிடன எடுத்துக் கூறுக.
ஒப்பம்டப்பு
1.  ஆங்கிலேயருக்கு எதிரொன வீரபெொணடிய 

கட்ை்பெொமமனின எழுச்சி உடரடய நொைகமொக 
நடித்துக் கொணபிக்கவும.

2.  லெலூர் லகொட்டைடயப பெொர்டெயிட்டு 
அது ்தொைர்பெொன ெரேொற்றுத் தகெலகடை 
லசகரிக்கவும.

கமேச்தசதாறகள்

்நடிய protracted lasting for a long time

நைபபெதற்குமுன தடுத்து நிறுத்துெது pre-empt take action in order to prevent

தட்டிக் கழிக்கின்ற evasiveness avoidable

்தொலடேக்கு ஆைொன irked irritated

சணடை scuffle fight

தபபிச்்சல elude escape

லகொபெமூட்டும obnoxious offensive

்தொபபியின மீது பெதவிடயக் குறிக்கும  
துணிக் குஞ்சம

cockade a small ribbon on a hat

்ெறுக்கத்தகுந்ததொக anathema detestable

பீரங்கிகளின ஒலர லநரத்தில குணடு வீச்சு volley the discharge of a number fire – 
arms together

தவிர் shun avoid

லபெச்சு ெொர்த்டத நைத்துதல parleys holding discussion
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3 2 6

    அறிமுகம்
இந்தியா பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின முதல் 

காலபபகுதியில் ஆங்கில நிர்ாகததுடனும் ஆங்கில 
்ரததகததுடனும் ்ெருககமான ்தாடரபுடடய 
ஆங்கிலக கல்வி பயின் சிறிய அறிவுஜீவிகளின 
கூடடம் ஒனட் உரு்ாககியிருந்தது. 
கிறிதத் சமயப பரபபாளரகளின பணிகளும் 
சிந்தடனகளும் ஏறகனவ் தாககதடத 
ஏறபடுததத ்தாடங்கியிருந்தன. ஆங்கிவலயச் 
்சல்்ாககின தாககததிறகு ஆடபடட முதல் 
மாகாணம் ்ங்காளமாகும். அதனால் பல 
சீரதிருததக கருததுககள் அங்கிருந்வத உரு்ாயின. 
ஆங்கில நிர்ாகம், ஆங்கிலக கல்வி, ஐவராபபிய 
இலககியங்கள் ஆகியட் புதிய சிந்தடன 
அடலகடள இந்தியாவிறகு ்காண்டு ்ந்தன. 
அட் மரபு சாரந்த அறிவுககுச் ச்ால் விடுததன. 
பகுததறிட் அடிபபடடயாகக ் காண்ட ென்னறிச் 
சிந்தடனகள் மனித இனததின பரிணாமம், 
்ளரச்சி குறிதத சிந்தடனகள், அறி்்ாளிவயாடு 
்தாடரபுடடய இயறடக உரிடமகள் வகாடபாடு 
ஆகிய சிந்தடனகள் இந்திய மறுமலரச்சிககு 
விததிடடன. அச்சுத ்தாழில்.நுடபம், சிந்தடனகள் 
பரவு்தில் முககியப பங்டக ்கிததது.

 19.1    சீர்திருத்த இயககஙகளின் 
எழுச்சி

பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் இந்தியச் 
சமூகம் மூடெம்பிகடக, சீரதிருததங்களுககு 
எதிரபபு எனும் ெச்சுச் சூழலில் சிககியுள்ளது 
என ஆங்கிவலயர விளககினர. அ்ரகளின 
கண்வணாடடததில் உரு் ்ழிபாடும், பல 
கடவுள் ்ழிபாடும் ட்தீகததிறகு ்லுவ்றறி, 
அடதக கண்மூடிததனமாகப பினபற் மககடளத 
தூண்டியட் ஆகும். அதறகு இடணயாகச் சமூகச் 
சூழலும் உயிவராடடமில்லாமல் தாழந்த நிடலயில் 
இருந்தது. வமலும் ்பண்களின நிடலயும் 
இரங்கததகக நிடலயில் இருந்தது. உடனகடடட 
(சதி) ஏறும் பழககம் மிகவும் கண்டனததிறகு 
உள்ளானது. பி்பபின அடிபபடடயிலான சமூகப 
பிரிவுகளும் அதன விடள்ான சாதி முட்யும் 
விமரசனம் ்சயயபபடடது. மிக முககியமாக 
ஆங்கிவலயர, தங்களின தடலயீடு இல்லாமல் 
இததடகய தீடமகளிலிருந்து இந்தியர 
விடுபட ்ாயபபில்டல என ்ாதிடடனர. இது 
ஆங்கில ஆடசிடய நியாயபபடுதது்தறகாகக 
கிறிதது் மதப பரபபாளரகளும் பய்னறி முட் 
பண்பாடடாளரகளும் முனட்தத கருத்தனபடதச் 
்சால்லத வதட்யில்டல.

கற்றல் ந�ோககஙகள்
கீழகண்டவை பறறி அறி்தல்
�	பிரம்ம சமாஜம், பிராரததடன சமாஜம், ஆரிய சமாஜம் முதலான 

இயககங்களின சமூக, சமய சீரதிருததங்கள்
�	விவ்கானந்தரின வபாதடனகளும், இராமகிருஷண இயககமும்
�	பிரம்ம ஞான சடப, சதய வசாதக சமாஜம், ஸ்ரீ ொராயணகுரு தரம பரிபாலன வயாகம்
�	இஸலாமிய சீரதிருதத இயககங்கள் 
�	தமிழொடடில் ஏறபடட சீரதிருதத இயககங்கள்
�	கிறிதத் சமய பரபபுக குழுவின பங்களிபபு

�வீனதவ்த ந�ோககி
19
அலகு
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3 2 7நவீனத்தை நநோக்கி

பயனனறிமுவ்ற  (Util itarianism): மிக 
அதிக எண்ணிகடகயிலான்ரகளின 
அதிகபபடட மகிழச்சிடயக வகாரிய ெவீனச் 
சிந்தடனயாளரகள்.

பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின ்தாடககததில் 
இந்தியா மிகப்பரிய, மிகவும் சிககலான 
பல்்டகபபடட தனடமகடளக ்காண்ட 
ொடாக இருந்தது. இடததிறகு இடம் நிடலடம 
மிகவும் மாறுபடடிருந்தன. காலந்வதாறும் சமூகப 
பண்பாடடுத தீடமகளுககு எதிராக இந்தியச் 
சீரதிருதத்ாதிகள் வபாராடியிருந்தனர. ஆனால் 
ஆங்கிவலயரின அறி்்ாளிச் சிந்தடனகளுடன 
கூடிய ் ரவு சந்வதகததிறகிடமினறிப புதிய ச்ாடல 
முனட்ததது இபபாடபபகுதி எவ்ாறு ொடடின 
பல்வ்று பகுதிகளில் சீரதிருதத இயககங்கள் 
உதயமாயின எனபடத வி்ரிககின்து.

வமறகததியப பண்பாடு, சிந்தடனகள் 
ஆகிய்றறின ்ளரச்சி பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டில் மரபு சாரந்த நிறு்னங்கள் 
தங்கடள உயிரததுடிபபுள்ளன்ாக மாறறிக 
்காள்ளக கடடாயபபடுததின. பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டின இறுதிப பததாண்டுகளில் 
எதிரபபுகளின ்்ளிபபாடுகளும், மாற்ததிறகான 
வ்டடகயும் பல்்டகபபடட சீரதிருதத 
இயககங்களின மூலம் ்்ளிபபடடன. 
இவவியககங்கள் இந்திய மககளின மதக 
கண்வணாடடதடதயும் சமூக நிறு்னங்கடளயும் 
சீரதிருதது்டதயும் ஜனொயகபபடுதது்டதயும் 
குறிகவகாளாகக ்காண்டிருந்தன. புதிய 
்பாருளாதார சகதிகளின வதாற்ம், கல்வியின 
பர்ல், வதசிய மனபபானடமயின ்ளரச்சி, 
ெவீன வமறகததிய சிந்தடனகள்-ததது்ங்கள்-
பண்பாடடின ்சல்்ாககு, ஐவராபபாவில் ஏறபடடுக 
்காண்டிருககும் மாற்ங்கள் பறறிய விழிபபுணரவு 
வபான்ட் சீரதிருததங்களின அ்சியததிறகு 
்லுவசரததன. 

இச்சீரதிருதத இயககங்களுககுக 
கருத்தாறறுடம ்ழங்கியது பகுததறிவு, 
மனிதவெயம், உலகளாவிய மத உணரவு 
ஆகியன்ாகும். இககண்வணாடடம் மரபு 
சாரந்த்றட்ப பகுததறிவ்ாடு அணுகவும் 
சமகால சமூக-சமய ெடடமுட்கடளச் சமூகப 
பயனபாடு எனும் பரிமாணததில் பாரககவும் 
உதவின. எடுததுககாடடாக பிரம்ம சமாஜததில் ராஜா 
ராம்வமாகன ராய வ்தங்களில் த்வ் இருகக 
முடியாது எனும் கருதடதப பு்ககணிததார. அலிகர 
இயககததினவபாது டசயது அகமதுகான மதம் சாரந்த 

சிந்தடனகள் மாற்பபட முடியாதட் எனபடத 
மறுததார. “எங்களுடடய நிடல அடனதது 
மதங்களிலும் உண்டமகள் இருந்தாக வ்ண்டும் 
எனபதல்ல, ஆனால் உலகததில் நிறு்பபடட 
அடனதது மதங்களும் உண்டமயானட்வய” 
எனக வகசவ சந்திர ்சன கூறினார.

இந்தியச் சமூகததின ஒடடு்மாததப 
பண்பாடடு நீவராடடதடத உள்்ாங்கிக ்காண்ட 
இவவியககங்கள் ்மாழி, மதம், கடல, ததது்ம் 
ஆகிய துட்களில் குறிபபிடததகக மாற்ங்கடள 
ஏறபடுததின. விரிந்த கண்வணாடடததில் 
இச்சீரதிருதத இயககங்கடள இரண்டாக 
்டகபபடுததலாம்.
 1. சீரதிருதத இயககங்கள்
 2. மீடபியககங்கள்

இவவிரு்டகபபடட இயககங்களும் 
தாங்கள் மீட்டடுககவுள்ள மதம் இழந்துவிடட 
தூயடமடயபபறறி மாறுபடட அணுகுமுட்கடளக 
்காண்டிருந்தன. ஒரு சீரதிருதத இயககததிறகும் 
மற்்ானறுககுமான வ்றுபாடு, இட் 
ஒவ்்ானறும் எந்த அளவிறகு மரபுகடளச் 
சாரந்திருந்தன எனபடதப ்பாறுதவத அடமந்தது. 
அடிபபடடயில் சமூக சீரதிருதத இயககங்கள் 
மதச்சீரதிருததங்கவளாடு ஒருங்கிடணந்த 
ஒரு பகுதியாகவ் இருந்தது. ஏ்னனில் 
சமூகத தீடமகளான சாதியும், ஆண் ்பண் 
சமதது்மினடமயும் தங்களின இருபபிறகான 
நியாயதடத மதங்களிடமிருந்வத ்பற்ன. 
்தாடககததில் சமூக சீரதிருதத இயககங்கள் ஒரு 
குறுகலான சமூக அடிததளதடதக ்காண்டிருந்தன. 
சமூகததின வமல்தடடு மறறும் இடடததடடட 
வசரந்த அவவியககங்கள் தங்களின ெவீன 
சிந்தடனகள் நிலவி்ரும் சமூக எதாரததங்கவளாடு 
இடணந்து ்சல்்தறகான முயறசிகடள 
வமற்காண்டன. அதன பினனர சமூக 
சீரதிருதத இயககங்கள் சமூகததின அடிபபடடக 
கடடுமானதடத மறுகடடடமபபு ்சய்்தனபது 
சமூகததின கீழ அடுககுகளுககுள்ளும் கசியத 
து்ங்கின. ்பாது வி்ாதங்கள், ஆயவுக 
கடடுடரகள், பததிரிடககள் ஆகிய ்டி்ங்களில் 
அறிவுஜீவிகளிடடவய ெடட்பற் அனல் ப்ககும் 
வி்ாதங்கள், புதிய சிந்தடனகடள மககளிடடவய 
்காண்டு ்சல்்திலும் படழய சிந்தடனகடளப 
புதிய ்டி்ததில் மீடடுரு்ாககம் ்சய்திலும் 
்பரும்பங்கு ்கிததன.

்தாடககததில் சமூகப வபரட், இந்தியப 
பணியாளரகள் வபான் அடமபபுகளும், கிறிதத் 
சமயப பரபபு நிறு்னங்களுவம சமுகச் சீரதிருதத 
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இயககங்கடள துரிதபபடுததக காரணங்களாய 
இருந்தன. அதறகுத ்தளி்ான அறிவுததி்ன 
்காண்ட பல தனி ெபரகளும் துடண நின்னர. 
அ்ரகடளப பறறி ்ர இருககி் பககங்களில் 
ொம் பாரககவுள்வளாம். பின ்ந்த ்ருடங்களில், 
குறிபபாக இருபதாம் நூற்ாண்டில் இந்திய 
வதசிய இயககம் சமூக சீரதிருததததிறகான 
தடலடமடயயும் அடமபடபயும் ்ழங்கியது. 

பிரம்்ம ச்மோஜம் (1828)
ராஜா ராம்வமாகன ராய பல்துட் புலடம 

்பற்்ரா்ார. அ்ர 1828இல் பிரம்ம சமாஜதடத 
நிறுவினார. “எங்கும் நிட்ந்துள்ள, கண்டறிய 
முடியாத, மாற் முடியாத, இவவுலகதடத 
உரு்ாககி பாதுகாககும் சகதிடய ்ணங்கி 
்ழிபடு்தில் பிரம்ம சமாஜம் உறுதியாயிருந்தது. 
இந்து மததடதத தூயடமபடுததல், ஒரு கடவுள் 
்ழிபாடடடப வபாதிததல், மனித கண்ணியததிறகு 
முககியதது்ம் தருதல், உரு் ்ழிபாடடட 
எதிரததல், சமூகத தீடமயான உடனகடடட 
ஏறுதடல ஒழிததல் ஆகியன அ்ருடடய 
நீண்டகாலத திடடங்களாகும். ஆங்கிவலயக 
கிழககிந்தியக கம்்பனியில் பணியாறறி ஓயவு 
்பற் அ்ர பாரசீகம், சமஸகிருதம் உள்ளிடட பல 
்மாழிகளில் உடரயாடக கூடிய்ர. அ்ருடடய 
சிந்தடனகளும் ்சயல்பாடுகளும் சமூக 
சீரதிருததங்களின ்ழியாக மககடள அரசியல் 
ரீதியாக உயர்டடயச் ்சய்டத இலககாகக 
்காண்டிருந்தன. அ்ர மனித வெயமற் 
சமூகபபழககமான உடனகடடட ஏறுதலுககு 
எதிரான மனவுறுதிமிகக வபாராளியா்ார. 
1818 இல் அ்ர எழுதிய “டகம்்பண்கடள 
உயிவராடு எரிககும் பழககதடத ஆதரிபவபாருககும் 
எதிரபவபாருககுமிடடவய ெடட்பற் வி்ாதம்” 
எனத தடலபபிடபபடட கடடுடரயில் எந்த 
மதமும் டகம்்பண்கடள உயிவராடு எரிபபடத 
ஏறறுக்காள்ளவில்டல எனபடத புனித 
நூல்கடளச் சுடடிககாடடி நிரூபிததார. கம்்பனி 
1829இல் ஒரு சடடதடத இயறறி அதனமூலம் 
உடனகடடட ஏறுதல் குற்ம் என அறிவிதததன 
மூலம் அ்ருடடய முயறசிகள் ்்ன்ன.

பிரம்ம சமாஜததின ஒடடு்மாததப 
பங்களிபடபக கீழககண்ட்ாறு சுருககிக கூ்லாம்.
 1. பல்தய் ்ழிபாடு, உரு் ்ழிபாடு, 

்தய் அ்தாரங்கள் மீதான ெம்பிகடக 
ஆகிய்றட் ்்ளிபபடடயாகக கண்டனம் 
்சயதது.

 2. ச ா திமு ட ் ,  மூடெ ம்பி க ட ககள், 
ஆகிய்றட்க கண்டனம் ்சயதது.

 3. குழந்டதத திருமணம், பரதா முட், 
உடனகடடட ஏறுதல் ஆகியட் ஒழிககபபட 
வ்ண்டும் எனக வகாரியது.

 4. டகம்்பண் மறுமணதடத ஆதரிததது.
பி்ரஞ்சுப புரடசியின 

வ க ா ட ப ா டு க ள ா ல் 
ஈரககபபடடு ஐவராபபா 
்சன் ராஜா ராம்வமாகன 
ராய பிரிஸடல் ெகரில் 
மரணதடதத தழுவினார. 
த க க  ச ம ய த தி ல் 
வதவ்ந்திரொத தாகூர 
(ரவீந்திரொத தாகூரின 
தந்டதயார) புததுயிர 
ஊடடாமல் இருந்திருந்தால் 
இவவியககம் விடர்ாக வீழந்திருககும். 
அ்ருககுபபின 1857 முதல் வகசவ சந்திர 
்சன இயககதடத முன்னடுததுச் ்சன்ார. 
இவ்டமபபின ்லுட் 1865இல் அது ்பறறிருந்த 
54 கிடளகளின எண்ணிகடகயிலிருந்து ்தரிந்து 
்காள்ளலாம். (்ங்காளததில் 50 கிடளகள், 
்டவமறகு மாகாணததில் 2, பஞ்சாபபில் 1, 
தமிழொடடில் 1 என ்மாததம் 54 கிடளகள்) 
காலபவபாககில் பிரம்ம சமாஜம் இரண்டாகப 
பிரிந்தது. அட் வதவ்ந்திரொத தாகூரின 
தடலடமயில் இயங்கிய ‘இந்திய பிரம்ம சமாஜம்’, 
வகசவ சந்திர ்சனனுடடய ‘சதாரன பிரம்ம சமாஜ்’ 
எனபன்ாகும். 

தமிழொடடில் பிரம்ம சமாஜததின 
ஆதர்ாளரான டசடத காசி விஸ்ொத முதலியார 
சமாஜததின கருததுகடள விளகக ‘பிரம்ம சமாஜ 
ொடகம்’ எனும் தடலபபில் ஒரு ொடகதடத 
எழுதினார. டகம்்பண் மறுமணததிறகு ஆதர்ாக 
ஒரு ஆயவுக கடடுடரடயயும் எழுதினார. 1864இல் 
இவத வொககததிறகாகத ‘ததது்வபாதினி’ எனும் 
தமிழ இதழ ்தாடங்கபபடடது. 

பிரம்ம சமாஜம் ்ங்காள சமூகததின ட்தீகப 
பிரிவினரிடமிருந்தும், இந்து தரமசடப வபான் 
அடமபபுகளிடமிருந்தும் ்பரும் எதிரபடபச் 
சந்திததது. இருந்தவபாதிலும் ஈஸ்ரசந்திர 
விதயாசாகர வபான் சீரதிருதத்ாதிகளும் 
இருந்தனர;  ஆனால் அ்ர இந்து நூல்கடளத 
தமககு ஆதாரமாக ்காண்டார.

பிரம்ம சமாஜம் ்பருமளவிலான மககடள 
ஈரககவில்டல எனினும், அது அறிவு ஜீவிகளின 
வமல் ்பரும் தாககதடத ஏறபடுததியது. 
்தாடககததில் முறவபாககுக கருததுகளால் 
க்ரபபடட பல இடளஞரகள் ஆர்தவதாடு 

ரோஜோ ரோம்ந்மோகன் ரோய்
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ஆரிய ச்மோஜம் (1875)
ஆரிய சமாஜதடத 

உ ரு ் ா க கி ய ் ர 
தயானந்த சரஸ்தி 
(1824-1883) ஆ்ார. 
குஜராதடத வசரந்த அ்ர 
து்வியாகும் எண்ணததில் 
இ ள ட ம யி வ ல வ ய 
வீ ட ட ட வி ட டு 
்்ளிவயறினார. பதிவனழு ஆண்டுகள் இந்தியா 
முழு்தும் சுறறியடலந்தார. 1863இல் பல 
ஊரகளுககுச் ்சனறு தனது கருததுககடளப 
வபாதிததார. ஐந்தாண்டுகளுககுப பினனர சில 
கல்வி நிடலயங்கடளயும் நிறுவினார. 1872இல் 
கல்கததாவில் பிரம்மசமாஜ உறுபபினரகடளச் 
சந்திததார. 1875இல் ‘சதயாரதத பிரகாஷ’ எனும் 
தனது முககிய நூடல ்்ளியிடடார. அ்ருடடய 
கருததினபடி சமகாலதது இந்து மதம் சீரவகடு 
அடடந்துவிடடது. ஆகவ் அ்ர புராணங்கள், 
பல கடவுள் ்ழிபாடு, உரு் ்ழிபாடு, பிராமண 
அரச்சகரகளின ெட்டிகடககள், புனிதப 
யாததிடரகள் ஆகிய்றட் நிராகரிததார. விதட்த 
திருமணததிறகான தடடடய எதிரததார. சமஸகிருத 
்மாழியில் சி்ந்த புலடம ்பறறிருந்த அ்ர 
“வ்தங்கடள வொககித திரும்புக” என அடழபபு 
விடுததார. வ்தங்கடள அடிபபடடயாக ்காண்டு 
சமூகதடத ்டி்டமகக விரும்பிய அ்ர அவத 
சமயம் புராணங்கடளப பு்ககணிததார. ஏடனய 
சீரதிருதத்ாதிகடளப வபாலவ் ்பண் கல்வி, 
டகம்்பண் திருமணம் ஆகிய்றட் ஊககுவிததார.

சு்ாமி தயானந்த சரஸ்தி பஞ்சாப 
பகுதிகளில் ்சல்்ாககு ்பறறுத திகழந்தார. 
அங்கிருந்த ‘கதரி’ எனபபடும் ்ணிகச் சமூகம் 
காலனிய காலததில் மகததான ்ளரச்சிடயப 
்பறறிருந்தது. ஆனால் பஞ்சாபில் இந்து, முஸலீம், 
சீககியரிடடவய ்பருமளவில் ்குபபு்ாத வமாதல் 
ெடட்பறறு ்ந்தது. தயானந்தரின ‘சுததி’ இயககம் 
இந்துககள் அல்லாத்ரகடள இந்துககளாக மாற் 
முயனறு ்பரும் எதிரபபுகடள குறிபபாக அகமதியா 
இயககததின எதிரபபுகடள சந்திததது. 

ஆரிய சமாஜம் ஒரு மீட்டடுபபு இயககமாகக 
கருதபபடுகி்து. தயானந்தா ஆங்கிவலா வ்தப 
பள்ளிகளும் (DAV) கல்லூரிகளும் நிறு்பபடடதின 
மூலம் தயானந்தரின ்சல்்ாககு இருபதாம் 
நூற்ாண்டில் ்தாடரந்தது. 

இரோ்மகிருஷ்ண இயககம் (1897)
சமூக சமயச் சீரதிருதத இயககங்கள் 

வதானறியடதயும் அதில் ்ங்காளம் தீவிரமாகப 

்தயோனந்த சரஸைதி

அ்றட்ப பரபபினர. தாகூரின குடும்பம் ஒரு 
பிரம்ம சமாஜக குடும்பம். அதன ்சல்்ாகடக 
தாகூருடடய கருததுககளிலும் எழுததுககளிலும் 
காணலாம்.

பிரோர்த்தவன ச்மோஜம் (1867)
பிரம்ம சமாஜததின கிடள அடமபபான 

பிராரததடன சமாஜம் 1867இல் பம்பாயில் 
ஆதமராம் பாண்டுரங் எனப்ரால் நிறு்பபடடது. 
எம்.ஜி. ரானவட, ஆர.ஜி. பண்டாரககர ஆகிவயார 
இவ்டமபபில் வசரந்து அடமபபுககு ்லிடம 
வசரததனர. பிராரததடன சமாஜம் ஓர அடமபபு என் 
அளவில் ்பரும் ்சல்்ாககுப ்பறறிருககவில்டல. 
ஆனால் அவ்டமபபின உறுபபினரகளான 
ரானவட, பண்டாரககர, வக.டி. ்தலங் வபானவ்ார 
மகாராஷடிராவின பத்தானபதாம் நூற்ாண்டடச் 
வசரந்த மா்பரும் தடல்ரகளா்ர. பின்ந்த 
ஆண்டுகளில் அ்ரகள் சமூக சீரதிருதத 
இயககங்கடள நிறுவினர.

பிராரததடன சமாஜம் பிரம்ம சமாஜதடதப 
வபான்வத என்ாலும் அது மகாராஷடிராட்ச் 
வசரந்த து்விகளின பகதி மரபுகவளாடு 
உளபபூர்மான ்தாடரடபக ்காண்டிருந்தது. 
பிராரததடன சமாஜம், சமூகததின 
கடடநிடலயிலுள்ள ்பண்கள், ்தாழிலாளர 
ஆகிவயாருககுக கல்வி ்ழங்கு்தன மூலம் தனது 
பணிடயத ்தாடரந்தது. சமபந்தி விருந்து, சாதி 
மறுபபுத திருமணம், விதட் மறுமணம், ்பண்கள் 
மறறும் தாழததபபடவடாரின வமம்பாடு ஆகிய 
சமூக சீரதிருததப பணிகளில் ஆழந்த க்னம் 
்சலுததியது.

ரானவடயின முயறசியால் உரு்ாககபபடட 
வதசிய சமூக மாொடு எனனும் அடமபபு ஒவ்்ாரு 
ஆண்டும் இந்திய வதசியக காங்கிரஸ மாொடு 
(1885) ெடட்பறறு முடிந்தவுடன கூடும். ஆழமான 
அறிவும் கூரடமததி்னும் ்காண்ட நீதியரசர 
ரானவடயின ்ழிகாடடுதலில் பிராரததடன 
சமாஜம் வமறகிந்தியப பகுதியில் சமூக 
சீரதிருததததின ்சயலூககமிகக டமயமானது. 
விதட் மறுமணச் சங்கம் எனனும் அடமபடப 
உரு்ாககிய்ரகளில் அ்ரும் ஒரு்ர. வமலும் 
தககாணக கல்விக கழகம் எனனும் புகழ ்பற் 
அடமபடபத தீவிரமாக முன்னடுததுச் ்சன்ார. 
ொடடுககுத தனனலமற்ச் வசட் ்சய்தறகு 
எததடகய கல்வி அ்சியவமா அககல்விடய 
இடளஞரகளுககு ்ழங்கு்டத இவ்டமபபு 
வொககமாகக ்காண்டிருந்தது. ரானவட 1901இல் 
இயறடக எயதிய வபாது சந்த்ரககர தடலடமப 
்பாறுபவபற்ார.
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ஆதர்றவ்ாரககான இல்லங்கள் ஆகிய்றட்யும் 
நிறுவியது. இயறடக வபரழிவுகளாலும் 
மனிதரகளால் ஏறபடட வபரழிவுகளாலும் மககள் 
துயருற்வபாது அ்ரகளுககு உதவிககரம் 
நீடடியது.

சு்ாமி விவ்கானந்தர இளடம, 
டதரியம் ஆகிய்றறின மறு்டி்மா்ார. 
ெவீன இந்தியாவின விடி்்ள்ளி எனக 
குறிககபபடுகின்ார. ்ாலனடடன சிவரால் 
எனபாரின ் ாரதடதகளில் “தனது ஆளுடமத 
தி்னால் ்்ளிொடுகளில் இந்தியாவின 
பாரம்பரியமிகக ொகரிகததிறகும் அதனுடடய 
புதிதாகப பி்ப்படுததுள்ள வதசம் எனும் 
உரிடமக வகாரிகடகககும் கண்கூடான 
அங்கீகாரதடதப ்பறறு தந்த முதல் இந்தியர” 
ஆ்ார.

பிரம்்மஞோன சவப (1875)
இந்திய அறிவுஜீவிகள், தாங்கள் வமறகததிய 

அறி்்ாளி மறறும் பகுததறிவு இயககங்களால் 
விழிபபுணரவு அடடந்ததாக உணரந்த வெரததில் 
வமடல ொடுகளின சிந்தடனயில் ஒரு வசாரவு 
எறபடடு அது ஆனமவிடுதடலககு கிழககு ொடுகடள 
அணுகியது. இச்சிந்தடனப வபாககிலிருந்வத பிரம்ம 
ஞான சடப உதயமானது. இவ்டமபபு 1875இல் 
பிளா்டஸகி அம்டமயார, கரனல் ஆல்காட 
ஆகிவயாரால் அ்மரிககாவில் நிறு்பபடடது. 
1879இல் இந்தியா ்ந்த அ்ரகள் 1882இல் 
அடமபபின தடலடமயிடதடதச் ்சனடன 
அடடயாரில் அடமததனர. 1893இல் இந்தியாவிறகு 
்ந்த அனனி ் பசனட அம்டமயாரின தடலடமயில் 
பிரம்மஞானசடப ்லுப்பறறு குறிபபாகப பல 
்தனனிந்திய ஆதர்ாளரகடளப ்பற்து. இந்துப 
பாரம்பரியதடத வமறகததிய அறிவுஜீவிகள் 
ஒததுக்காண்டதில் அ்ரகள் ்பருடம 
்காண்டனர. ்தனனிந்தியாவின பல பகுதிகளில் 
பிரம்மஞான சடபயின கிடளகள் உரு்ாயின. பல 
முரண்பாடுகளுககு உள்ளானாலும் இவ்டமபபு 
இந்தியாவில் ்பௌததம் மீண்டும் உயிர 
்பற்தில் முககியப பங்கு ்கிததது. முறவபாககுச் 
சிந்தடனயாளரான அவயாததிதாச பண்டிதர, 
்ெனறி ஆல்காடடுடன ்காண்ட ்தாடரபின 
காரணமாக ெவீன ்பௌததததிறகு அறிமுகமானார. 
ஆல்காட அவயாததிதாசடர இலங்டகககு 
அடழததுச் ்சன்ார. அங்கு அ்ர புகழ்பற் 
மீடபு ்ாதிகளான அனகரிகா தரமபாலா, ஆச்சாரிய 
சுமங்களா உடபட பல ்பௌதத பிடசுககடளச் 
சந்திததார.

பங்வகறறு ொடடின மற் பகுதிகளுககு 
முனமாதிரியாக திகழந்தடதயும் ொம் முனனவர 
கண்வடாம். அதன ்தாடரச்சியாக ்ங்காளததில் 
இராமகிருஷண பரம்ெம்சரின நிடன்ாக 
இராமகிருஷண மிஷன உதயமானது. 
இராமகிருஷண பரமெம்சர கல்கததாவின 
அருவகயுள்ள தடசிவனஸ்ர எனும் ஊரிலுள்ள 
வகாவிலின ஏடழப பூசாரி ஆ்ார. அ்ர 
முட்யான கல்வி கற்்ரில்டல. ஆனால் தீவிர 
ஆனமீக ்ாழட் வமற்காண்ட்ர. அடனதது 
மதங்களிலும் இயல்பாக உள்ள உண்டமகள் மீது 
ஆழமான ெம்பிகடக ்காண்டிருந்தார. பல்வ்று 
மதங்களின ெடடமுட்களுககு ஏற்்ாறு சமயப 
பணிகடள வமற்காண்டு அம்மதங்கள் சாரந்த 
ெம்பிகடககடளச் வசாதிததுப பாரததார. அ்டரப 
்பாருதத அளவில் “அடனதது மதக கருததுககளும் 
ஒவர இலகடகச் ் சன்டடயும் பல்வ்று பாடதகள்” 
எனபதாகும். இராமகிருஷணருடடய பரந்த 
பாரட்யும், இட்நிடல சாரந்த உள்ளுணரவும், 
ஆனமீகப ்பருவிருபபமும் ்பரு்ாரியான 
மககடளக க்ரந்தன. தன கருததுகடள கடதகள் 
மறறும் வியககததகக உ்டமகள் மூலமாக 
விளககினார. அ்ரவமல் வியபபுற் ஒரு்ர 
இட்யடனதடதயும் ‘இராமகிருஷண காதாமிரதா’ 
எனும் தடலபபில் ்தாகுததளிததுள்ளார. 

இரோ்மகிருஷ்ண 
பரம்்ஹம்சர்

விநைகோனந்தர்

அ்ருடடய சீடரகளுள் மிகவும் புகழ ் பற்்ர, 
கல்கததா பல்கடலக கழகததில் படடபபடிபடப 
முடிததிருந்த இடளஞர ெவரந்திரொத தததா 
எனப்ரா்ார. இ்வர சு்ாமி விவ்கானந்தர 
(1863-1902) எனப புகழடடந்தார. அ்ர தன 
குருவின கருததுகடள இந்தியா மறறும் உலகம் 
முழு்தும் ்காண்டு ்சன்ார. அ்ருடடய 
கல்வியறிவும் வபச்சாற்லும், ஆனமீக வதாற்மும், 
அ்ருடடய வியததகு ஆளுடமயும் அ்ருககு ொடு 
முழு்தும் சீடரகடள உரு்ாககியது. அ்ரகளில் 
பலர வதசிய இயககததிலும் இடணந்தனர. 
விவ்கானந்தர 1893இல் அ்மரிககாவில் சிகாவகா 
ெகரில் ெடட்பற் புகழ்பற் உலகச்சமய 
மாொடடில் பங்வகறறு அங்கு கூடியிருந்வதார 
வமல் ஆழமான தாககதடத ஏறபடுததினார. 
இவவியககம் பள்ளிகள், மருதது்மடனகள், 
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சாதி முட்யானது பிராமணர அல்லாவதாரின 
உணரவுகடளத தடடி எழுபபி, பல நூற்ாண்டு 
காலமாக நிலவி ்ரும் சமதது்மினடம, சமூகத 
தாழவு நிடல ஆகிய்றறுககு எதிராக அ்ரகடளப 
புரடசி ்சயய ஒருங்கிடணந்து வபாராடடங்கடள 
வமற்காள்ளச் ்சயதார. இந்த லடசியங்கடள 
அடட்தறகாக சதய வசாதக சமாஜம் (உண்டம 
வதடும் சங்கம்) என் அடமபடப 1873இல் 
நிறுவினார. மககளின கல்விவய விடுதடலககான 
புரடசிகரமான காரணியாக இருககும் எனறு 
கூறினார. இ்ர எழுதிய முககிய நூல் ‘குலாம்கிரி’ 
(அடிடமததனம்) எனபதாகும். 

சமூகததில் ்பண்களும் ்றுடமயில் 
உழல்வ்ாரும் ெசுககபபடவடாருவம மிகவும் 
பாதிககபபடட்ரகள். ்பண்களின விடுதடல 
எனபது சமூகததின ஏடனய ்ரககங்களின 
விடுதடலவயாடு இடணந்துள்ளது எனறு 
்ாதிடடார. ்ரககங்களுககிடடவயயான 
சமதது்ம் மறறும் ஆண் ்பண் சமதது்தடத 
முனட்ததார. திருமணததின வபாது 
மணப்பண்ணின கல்வி உரிடமடய 
ஏ ற று க ் க ா ள் ் த ா க  ம ண ம க ட ன 
உறுதியளிககும்படி கூறினார.

பூவல தனனுடடய கருததுககடள 
உண்டமயான வபாராடடங்களாக மாற் 
விரும்பினார. மககளுககுக கடடாய ்தாடககக 
கல்விடய வி்சாய ்ரககங்கடளச் வசரந்த 
ஆசிரியரகடளக ்காண்டு கறபிககுமாறு 
ஆங்கில அரசாங்கதடதப பூவல ்றபுறுததினார. 
அ்ர 1851இல் புவனயில் ்பண்களுக்கனறு 
ஒரு பள்ளிடயயும், தாழததபபடட மககளுககாக 
ஒரு பள்ளிடயயும் தனது துடணவியார 
சாவிதரியின உதவிவயாடு ்தாடங்கினார. 
தீண்டததகாத்ரகளுககாக ஒரு பள்ளிடயயும் 
டகம்்பண்களின குழந்டதகளுககாக ஒரு 
இல்லதடதயும் நிறுவினார.  பிறகாலததில் 
மகாராஷடிராவில் பிராமணரல்லாவதார இயககம் 
இ்ருடடய பணிகளால் வதானறியது.
பணடி்த ர்மோபோய் (1858–1922)

பண்டித ரமாபாய 
இந்தியாவில் ்பண் 
விடுதடலககாகப வபாராடிய 
முனனணித தடல்ரகளில் 
ஒரு்ரா்ார. சி்ந்த 
கல்விப பினனணி 
்காண்ட குடும்பதடதச் 
வசரந்த்ர. சமஸகிருத 
்மாழியில் ஆழமான புலடம ்பறறிருந்ததால் 
அ்ருககு ‘பண்டித’, ‘சரஸ்தி’ எனும் படடங்கள் 

பணடி்த ர்மோபோய்

19.2  சதயநசோ்தக ச்மோஜம் (1873) 

 
 நஜோதிபோ பூநல  சோவிததிரி பூநல

இது்டர வி்ாதிககபபடட இயககங்கள் 
்பரும்பாலும் வமல்சாதியாகக கருதபபடட 
சமூகங்களின வமல் அதிக க்னம் ்சலுததின. 
ஆனால் சில குறிபபிடட இயககங்கள் ஒடுககபபடட 
சமூகங்கடள அணிதிரடடி அ்ரகளிடம் தங்கள் 
்காள்டககடள விளககின. அ்றறுள் மிக 
முககியமான இயககம் வஜாதிபா பூவலயின சதய 
வசாதக சமாஜமாகும்.

1827இல் பி்ந்த வஜாதிபா பூவல மாலி (வதாடட 
வ்டல ்சயவ்ார) சமூகதடதச் வசரந்த்ரா்ார. 
்தாடககக கல்விடயக கிறிதத் சமய நிறு்னப 
பள்ளியில் கற் அ்ர இடடயில் கல்விடயத 
்தாடர முடியாமல் நினறுவிடடார. வஜாதிபா பூவல 
வமல் சாதியினரின அடககுமுட்ககு எதிராக 
்ாழொள் முழு்துமான நீண்ட வபாராடடதடத 
வமற்காண்டார. உண்டமடய அறிந்து்காள்ள 
வ்ண்டு்மன் தாகததினால் வ்தங்கள், 
மனுசங்கிடத, புராணங்கள், புததர, தீரததங்கரர 
ஆகிவயாரின கருததுகள், இடடககால பகதி 
இயககதடதச் வசரந்த சமயப ்பரிவயாரகள் 
என மிக விரி்ான ்ாசிபடப வமற்காண்டார. 
வமறகததிய சிந்தடனகவளாடும் கிறிதத்ம், 
இஸலாம் ஆகிய மதங்கவளாடும் தனடனப 
பரிச்சயபபடுததிக ்காண்டார. ஒடடு்மாததப 
பண்பாடடடயும் மரபுகடளயும், பகுததறிவு மறறும் 
சமதது்ம் ஆகிய இரண்டு அளவுவகால்கடளக 
்காண்டு சீர தூககிப பாரததார. சமதது்ம் எனும் 
்காள்டக சாதிய முட்டயயும் அதிகாரமிகக 
குடும்ப அடமபடபயும் ்பண்களின கீழான 
நிடலயிடனயும் ஒடடு்மாததமாக மறுகக 
வகாரியது. பகுததறிவு எனும் ்காள்டக மூட 
ெம்பிகடககளும் சடங்குகளும் நீககபபட 
வ்ண்டு்மனக வகாரியது.

அரசியல், சமூகம், ்பாருளாதாரம், மதம் 
ஆகியட் ்தாடரபான பிரச்சடனகளில் அ்ர 
முறவபாககான கருததுககடளக ்காண்டிருந்தார. 
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iv) அரசியல் பிரதிநிதிதது்ம் வபான் 
பிரச்சடனகடளக டககளில் எடுததது. 
இவவியககம் சமூகததில் கீழநிடலயிலிருந்து 
வமல்நிடலககு மாறுதல், பாரம்பரியமான 
அதிகார விநிவயாக முட்யில் மாற்ம், 
பிறபடுததபபடட ்ரககங்களின கூடடடமபபுகடள 
ஒ ரு ங் கி ட ண த து ப  ் ப ரு ் டி வி ல ா ன 
சம்வமளனமாக மாறறுதல் வபான் கூடடடமபபு 
மாற்ங்கடளக ்காணரந்தது. வகாவில்களுககுள் 
ஈழ்ரகள நுடழ்தறகிருந்த தடடகளுககு 
எதிராக ஸ்ரீொராயண குரு புதிய வகாவில்கடள 
நிறுவியவதாடு ஈழ் சமூகம் தனடனததாவன 
ெவீனபபடுததிக்காள்ளும் அளவுககு சகதி 
்காண்டதாக மாறறினார. கவிஞர குமரன ஆசான 
டாகடர பல்பு, சவகாதரன ஐயபபன வபான் மகததான 
ஆளுடமகள் இவவியககததிலிருந்து வதானறி, 
வகரளச் சமூகதடத ஜனொயகபபடுதது்தில் 
்பரும் தாககததிடன ஏறபடுததினர. ட்ககம் 
சதயாகிரகததில் வெரடியாகப பங்கு ் ப்ாவிடடாலும், 
வகாவிடலச் சுறறியுள்ள ்தருககளில் ஈழ்ரகள் 
நுடழ்தறகான தடடகளுககு எதிராகப 
வபாராடடங்கடள ஏறபாடு ்சயதார. அட் 
எதிரகால வகாவில் நுடழவு இயககங்களுககு 
முனவனாடியாக திகழந்தன.

19.3   இஸலோமிய சீர்திருத்த 
இயககஙகள்

1857 ்பருங்கிளரச்சியும், அது ஆங்கிவலயரால் 
்காடூரமாக அடககபபடடதும் ்தறகாசிய 
முஸலிம்களின மீது பாதகமான தாககதடத 
ஏறபடுததின. 1857 எழுச்சிககு முஸலீம்கவள 
காரணம் எனறு ஆங்கிவலயர சந்வதகிதத நிடலயில், 
முஸலீம்களும் காலனிய ெவீனதது்ம் ்ழங்கும் 
்ாயபபுகடளப பயனபடுததிக ்காள்ளாமல் 
வீடுகளுககுள்வளவய சுருங்கியிருந்தனர. இதன 
விடள்ாக முஸலீம்கள் கல்வியிலும் அரசு 
வ்டல ்ாயபபுகளிலும் பினதங்கியிருந்தனர. 
இச்சூழலில் ஒரு சில பதிற்ாண்டுகளுககுப பினனர 
முஸலீம்களுககிடடவய சில சீரதிருதத இயககங்கள் 
வதானறின.

அலிகர் இயககம் (1875)
அலிகர இயககம் 1875இல் டசயது அகமது 

கானால் ்தாடங்கபபடடது. வமறகததிய அறிவியல் 
கல்விககும் குரானின வபாதடனகளுககுமிடடவய 
ஒததிடசட் ஏறபடுதத அ்ர விரும்பினார. 
அ்ருடடய முறவபாககான சமூகக கருததுககள் 
அ்ருடடய பததிரிடகயான ததகிப-ஒல்-அகலுக 
(பழகக ்ழககங்கடளயும் ஒழுகக ்ெறிகடளயும் 

்ழங்கபபடடன. ்பறவ்ாரின மரணததிறகுப 
பினனர ரமாபாயும் அ்ருடடய சவகாதரரும் 
ொடடின பல பகுதிகளுககுப பயணம் 
வமற்காண்டனர. 1878இல் அ்ரகள் கல்கததா 
்சன்னர. இரண்டாண்டிறகுப பினனர 
அ்ருடடய சவகாதரரும் காலமானார. 1880இல் 
சமூகததின கீழமடடக குடும்பதடதச் வசரந்த ஒரு 
்ங்காளிடயத திருமணம் ்சயது ்காண்டார. 
அககாலததிவலவய வ்றறு சாதிடயச் வசரந்த 
வ்றறு ்மாழி வபசககூடிய ஒரு்டர திருமணம் 
்சயது்காள்ளும் ்ெஞ்சுரம் அ்ருககிருந்தது. 
இரண்டு ்ருடங்களுககுப பினனர கண்ரும் 
இயறடக எயதவ், புவன திரும்பிய அ்ர ரானவட, 
பண்டாரககர ஆகிய தடல்ரகளின உதவியுடன 
ஆரிய மகிளா சமாஜ் எனும் அடமபடப நிறுவினார. 
1882இல் 300 ்பண்கள் இவ்டமபபில் கல்வி 
கற்னர.

ரானவட, பண்டாரககர ஆகிவயாரின 
உதவிவயாடு டகவிடபபடட விதட்களுககாக 
‘சாரதா சதன’ (வீடற்்ரகளுககான இல்லம்) எனும் 
அடமபடபத ்தாடங்கினார. ்்கு விடரவிவலவய 
இந்து ் பண்கடளக கிறிதத் மதததிறகு மதமாற்ம் 
்சயகி்ார எனக குற்ம் சாடடபபடடதால் தனது 
்சயல்பாடுகடளப புவனவுககு அருவகயுள்ள 
வகதகான எனும் இடததிறகு மாறறினார. அங்கு 
‘முகதி சதன’ (சுதந்திர இல்லம்) எனும் அடமபடப 
நிறுவினார. அந்நிறு்னததில் 2000 ்பண்களும் 
குழந்டதகளும் தங்கியிருந்தனர. அ்ரகடள 
சுயசாரபுடடய்ரகளாக மாறறு்தறகாக 
்தாழிறபயிறசி ்ழங்கபபடடது.

ஸ்ரீ �ோரோய்ண குரு
வகரளதடத டமயமாகக ்காண்ட 

இந்த, ஸ்ரீ ொராயண குரு தரம பரிபாலன 
வயாகம் உயர சாதியினருககும் தாழததபபடட 
் ர க க த த ா ரு க கு மி ட ட வ ய  ஏ ற ப ட ட 
முரண்பாடுகளிலிருந்து வதானறியது. 
இவவியககதடத வதாறறுவிதத ஸ்ரீொராயணகுரு, 
கள் இ்ககு்டதத ்தாழிலாகக ்காண்ட 
வகரளதது ஈழ் சமூக இயககததின ஈடடி 
முடனயாக விளங்கினார. ஈழ்ரகள் வகரள 
மககள் ்தாடகயில் தனிப ்பரும்பானடமயாக 26 
விழுககாடு உள்ளனர. ஸ்ரீொராயண குரு 1902இல் 
“ஸ்ரீொராயண குரு தரமபரிபாலன வயாகம்” (Sri 
Narayanaguru Dharma Paripalana Yogam (SNDP)) 
எனும் அடமபடப நிறுவினார. இவ்டமபபு  
i) ்பாதுபபள்ளிகளில் வசர்தறகான உரிடம  
i i )  அரசுப பணிகளில் அமரததபபடுதல்  
i i i )  சாடலகடளப பயனபடுதது்தறகான, 
வகாவில்களுககுள் ்சல்்தறகான உரிடம 
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அளிககபபட வ்ண்டும் என்ார. இந்திய முஸலீம் 
மததடத தாராளமாககி, புதிய சிந்தடனகளுககும் 
விளககங்களுககும் ஏறபுடடயதாய மாறறும் 
முயறசிடய வமற்காண்டார. இம்முயறசியில் 
ட்தீக இட்யியலாளரகளின தீவிரத 
தாககுதல்கடள அ்ர உடனடியாக எதிர்காள்ள 
வெரந்தது. 
அக்மதியோ இயககம் (1889)

1889இல் மிரசா குலாம் அகமது  
(1835-1908) எனப்ரால் உரு்ாககபபடட 
இவவியககம் ஒரு மாறுபடட வபாகடக 
ஏறபடுததியது. குரானில் ்சால்லபபடடுள்ள 
உண்டமயான ்காள்டககளுககு திரும்ப 
வ்ண்டும் எனறு கூறிய அ்ர தனடன ஒரு 
தீரககதரிசி எனக கூறி சரச்டசடய ஏறபடுததினார. 
அ்ரது கூறறு மதததிறகு எதிரானது என டமய 
நீவராடட இஸலாமியர கருதினர. ஆனாலும் பலர 
அ்ருடடய ்காள்டகககு மாறினர. அ்ருடடய 
முககியப பணி ஆரிய சமாஜமும், கிறிதத் சமயப 
பரபபாளரகளும் இஸலாமுககு எதிராக ட்தத 
வி்ாதங்கடள எதிர ்காண்டு மறுதததாகும். சமூக 
்ெறிமுட்களில் அகமதியா இயககம் பழடம்ாதக 
கண்வணாடடதுடவன பலதாரமணம், ்பண்கள் 
முகததிடர அணி்து வபான்்றட்யும், 
வி்ாகரதடதப ்பாறுததமடடில் பழடமயான 
விதிகடளயும் பினபறறினர.

திநயோபநத இயககம் (1866)
திவயாபந்த இயககம் முஸலீம் 

கல்வியாளரகளில் ட்தீகப பிரிட்ச் 
சாரந்த்ரகளால் மீட்டடுபபு இயககமாக இரு 
வொககங்களுககாக உரு்ாககபபடடது. ஒனறு 
குரானின தூயடமயான கருததுககடளயும் 
ெதீஸ எனபபடும் மரபுகடளயும் பரபபுடர ்சயதல். 
மற்்ானறு அந்நிய ஆடசியாளரகளுக்கதிராக 
ஜிகாத (புனிதபவபார) எனும் உதவ்கதடத 
உயிவராடடமுடடயதாக ட்ததிருபபது. 
இவவியககம் நிறு்ன ் டி்ம் ் பறறு சரண்பூருககு 
அருவகயுள்ள திவயாபந்த எனனுமிடததில் முகமது 
காசிம் ொவொதவி (1833-1877), ரஷித அகமத 
கங்வகாரி (1828-1905) ஆகிவயாரால் முஸலீம் 
சமூகததிறகான சமயத தடல்ரகளுககுப பயிறசி 
்ழங்கும் வொககததில் உரு்ாககபபடடது. அலிகர 
இயககததின வொககங்களான வமடலக கல்வியின 
மூலம் முஸலீம்களின ெலடன வமம்படுததுதல், 
ஆங்கிவலய ஆடசிடய ஆதரிததல் ஆகிய்றறிறகு 
எதிராக இஸலாமிய சமூகததாரிடடவய சமயப 
புததுயிரபடப ஏறபடுததல் எனபடத வொககமாகக 
்காண்டிருந்தது. திவயாபந்தில் ்காடுககபபடட 

வமம்படுததுதல்) மூலம் 
பரபபபபடடது. அலிகர 
இயககததின ்காள்டககள் 
(i) முஸலீம்கள் இஸலாமின 
வமல் ்காண்டிருககும் 
ப ற றி ட ன ப 
ப ல வீ ன ப ப டு த த ா ம ல் 
ெவீனக கல்விடய 
அ்ரகளிடடவய பரபபுதல். 
(ii) பரதா முட், பலதார 
மணம், டகம்்பண் மறுமணம், வி்ாகரதது 
வபான்்றவ்ாடு ்தாடரபுடடய சமூக 
சீரதிருததங்கடள வமற்காள்்து வபான் 
்காள்டககடளக ்காண்டிருந்தது.

டசயது அகமத கானின கல்வி குறிதத திடடம் 
்தாடககததிலிருந்வத ஆங்கில ்ழிக கல்வியின 
சாதக அம்சங்கடள ்லியுறுததிக கூறியது. 
இயறபியல் அறிவியல் நூல்கடள உருது ்மாழியில் 
்மாழியாககம் ்சய்தன மூலமும் இரு்மாழிப 
பததிரிடக ஒனட் ெடதது்தன மூலமும் 
வமறகததிய அறிவியடல அறிமுகம் ்சய்தறகாக 
1864இல் அ்ர அறிவியல் கழகம் எனும் அடமபடப 
ஏறபடுததினார. அவத ஆண்டில் காஜிபபூரில் 
ெவீனப பள்ளி்யானட் நிறுவினார. 1868இல் 
முஸலீம் மககளிடடவய ெவீனக கல்விடயத 
்தாடங்கு்தறகாகப பல மா்டடங்களில் கல்விக 
குழுககள் அடமககபபடு்டத ஊககபபடுததினார.

1869-1870இல் அ்ர ஐவராபபா ்சன்வபாது 
இந்திய முஸலீம்களுககாக ஒரு மா்பரும் கல்வி 
நிறு்னம் என் தனது ்ாழொள் பணிககான 
திடடதடத உரு்ாககினார. முஸலீம்களிடடவய 
ஆங்கிலக கல்விடயப பரபபு்தறகாக 1875இல் 
அலிகரில் ஒரு ெவீன முகமதியப பள்ளிடய 
்தாடங்கினார. இதுவ் 1877இல் முகமதியன 
ஆங்கிவலா-ஓரியண்டல் கல்லூரியாக 
்ளரச்சி்பற்து. அ்ருடடய மட்விறகுப பினனர 
இககல்லூரி ஒரு பல்கடலககழகமாக ்ளரந்தது. 
இதுவ் முஸலிம் அரசியல் தடல்ரகடளயும் 
அறிவுஜீவிகடளயும் உரு்ாககும் டமயமாகத 
திகழந்தது

இந்திய முஸலீம்களிடடவய தாராள்ாதக 
கருததுககடளப பரபபு்தறகாக 1886இல் 
டசயது அகமது கான ஆங்கிவலய கீடழ 
கல்வி மாொடடட (Anglo-oriental Educational 
Conference) ்தாடங்கினார. சமயச் சடடங்கடளக 
கண்மூடிததனமாகப பினபறறு்டத அ்ர 
எதிரததார. மாறி்ரும் காலச் சூழலுகவகற்்ாறு 
பகுததறிவுச் சிந்தடனயின ்்ளிச்சததில் குரானில் 
கூ்பபடடுள்ள கருததுகளுககுப புதிய விளககங்கள் 

வசயது அக்மது கோன்
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குடிவயறினார. ஒரு ்ணிக சமூகமாக 
அ்ரகள் நூற்ாண்டுகளின வபாககில் ்சல்்ச் 
்சழிபபடடந்தனர. ்ெருககமாகப பிடணககபபடட 
அச்சமூகதடதயும் பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின 
சீரதிருததக காறறு தழு்த த்்வில்டல.

1851இல் கல்வி பயின் பாரசிகள் அடங்கிய 
குழு்ானது “ரகனுமய மதயஸனன சபா” 
(Rahnumai Madyasnam Sabha, சமய சீரதிருதத 
சங்கம்) எனும் அடமபடபப பாரசிகளின சமூக 
நிடலகடள வமம்படுததவும் ்ஜாராஸடிரிய 
மதததின தூயடமடய மீட்டடுககும் 
வொககங்களுடனும் உரு்ாககியது. இவவியககம் 
்ெௌவராஜி பரவதானஜி, தாதாபாய ்ெௌவராஜி, 
காமா, ்பங்காலி ஆகிவயாடரத தடல்ரகளாகக 
்காண்டிருந்தது. சீரதிருததம் பறறிய ்சயதிகடள 
பரபபு்தறகாக ராஸட-வகாபதார (உண்டம 
விளம்பி) எனும் ்சயதிததாளும் ்்ளியிடபபடடது. 
பாரசிகளின மத ெட்டிகடககளும் சடங்குகளும் 
சீரதிருததபபடடன. பாரசி மதததிறகு மறு விளககமும் 
தரபபடடது. சமூகத தளததில் பாரசி ்பண்களின 
நிடலடய வமம்படுதது்தறகாகக கல்வி கறபிததல், 
பரதா முட்டய நீககு்து, திருமண ்யது 
்ரம்டப அதிகரிபபது வபான் ெட்டிகடககள் 
வமற்காள்ளபபடடன. படிபபடியாகப பாரசிகள் 
இந்திய சமூகததிவலவய அதிக அளவு 
வமறகததியமயபபடட பிரிவினராக மாறினர. வதசிய 
இயககததிலும் இந்தியாட்த ்தாழில்மயம் 
ஆககியதிலும் அ்ரகள் முககியப பங்கு ்கிததனர.

19.5  சீககிய சீர்திருத்த இயககம்
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் வம்லழும்பிய 

பகுததறிவு முறவபாககு அடலகள் சீககியடரயும் 
்தாடடுத தழுவின. 1873இல் சிங் சபா 
இயககம் இரண்டு முககிய வொககங்களுககாக 
உரு்ானது. 1) ெவீன வமறகததியக கல்விடய 
சீககியருககுக கிடடககச் ்சயதல் 2) கிறிதத்ச் 
சமயபபரபபாளரகளின மதமாற் ெட்டிகடககள், 
இந்து மீட்டடுபபு இயகக்ாதிகளின 
ெட்டிகடககள் ஆகிய்றட் எதிர்காள்்து. 
அகாலி இயககம் சிங் சபா இயககததின கிடள 
இயககவம. அகாலி இயககம் சீககிய குருத்ாராட் 
ஊழல் மிகுந்த உதாசி மகந்த என்றியபபடட 
மத குருமாரகளின கடடுபபாடுகளிலிருந்து 
விடுவிபபடத வொககமாகக ்காண்டது. அரசு 
1922இல் சீககியர குருதது்ாரா சடடதடத 
(1925 திருததபபடடது) இயறறியது. அதனபடி 
சீககிய குருதது்ாரா, சிவரானமணி குருதத்ாரா 
பிரபந்தக கமிடடி எனும் அடமபபின கீழ ்ந்தது.

குறிபபாடணகள் ்சவவியல் இஸலாமிய 
மரபுகடளப பினபற் வ்ண்டும் எனபவத.

்ாலி அல்லா சிந்தடனப பள்ளிடயச் 
வசரந்த இட்யியலாளரகளால் 1867இல் 
திவயாபந்ததில் இட்யியல் கல்லூரி ஒனறு 
நிறு்பபடடது. அ்ரகளுள் மிக முககியமான்ர 
முகமது காசிம் ொவொதவி ஆ்ார. கிறிதத் 
சமயப பரபபு நிறு்னங்களும் ஆரிய சமாஜமும் 
முனட்தத ்ாதங்களுககு எதிர ்ாதங்கள் 
ட்பபதில் இ்ர முககியப பங்கு ்கிததார. 
இவவிட்யியல் கல்லூரியின மிக முககியமான 
வொககம் பழடம்ாதிகளுககு இடடததடடு 
்ரககதடதச் வசரந்த முஸலீம்களுககும் 
இட ்யியலாள ர களு ககும் இட டவ ய 
்தாடரடப ஏறபடுதது்து, சமய, இட்யியடல 
மீள்்ாசிபபு ்சயய ட்பபது எனபன்ாகும். 
ஒரு சமயப பல்கடலககழகமாக திவயாபந்த, 
முஸலீம் இந்தியாவில் மடடுமல்லாமல் முஸலீம் 
உலகததிறவக ்பருமதிபபுமிகக நிறு்னமாயிறறு.
�டைத-அல்-உலோ்மோ

திவயாபந்தடதக காடடிலும் குட்ந்த 
அளவு பழடம்ாதப வபாககுடடய அவத 
சமயம் ெவீனகாலததின எதிரபாரபபுகளுககு 
ஈடு்காடுதத இவவியககம் 1894இல் லகவனாவில் 
சிபலி நுமானி எனும் ்ரலாறறு ஆசிரியராலும் 
வ்றுசில அறிஞரகளாளும் உரு்ாககபபடடது. 
ெவீன வமறகததியக கல்வியின ்ருடகடயத 
்தாடரந்து்ந்த இட்மறுபபுக ்காள்டக, 
வலாகாயத்ாதம் ஆகிய்றட் எதிர்காள்ள 
அறி்ாரந்த முட்யில் சமயததிறகு 
விளககமளிபபடத வொககமாகக ்காண்டிருந்தது.
ஃபிரஙகி ்ம்ஹோல்

மூன்ா்தாகப புகழ்பற் ஆனால் 
மற்்றட்க காடடிலும் காலததால் மூதத 
இச்சிந்தடனப பள்ளி லகவனாவிலுள்ள ஃபிரங்கி 
மொலில் உரு்ானது. மற் இரண்டடப 
வபாலல்லாமல் ஃபிரங்கி மொல் பள்ளி 
சூபியிஸதடத மதிபபு ்ாயந்த அனுப்மாகவும் 
அறிந்து ்காள்்தறகான களமாகவும் 
ஏறறுக்காண்டது. மற்்ாரு மரபுசாரந்த 
இயககம் அல்-இ-ெதித அல்லது ெபிகள் ொயகம் 
கூறிய்றட் அபபடிவய பினபறறுப்ரகளா்ர.

19.4  போர்சி சீர்திருத்த இயககஙகள்
தங்கள் தாயகமான பாரசீகததில் 

அடககுமுட்ககு உள்ளானதால் ் ஜாராஸடிரியரகள் 
பததாம் நூற்ாண்டில் ்பரும் எண்ணிகடகயில் 
இந்தியாவின வமறகுக கடறகடரப பகுதிகளில் 
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்தய்நிந்தடன எனக கூறி இ்ருககு எதிராக 
கடடுடர எழுதும் வபாரில் ஈடுபடடனர. ஆனால் 
இறுதியில் இராமலிங்க அடிகளின பணி 
அங்கீகரிககபபடடது. அ்ருடடய எழுததுககள் 
உலகளாவிய சிந்தடனகடளத தூண்டி டச் 
சமயததுககுள் இருககும் பிரிவிடனகடள 
மதிபபிழககச் ்சயதன.

னபௌத்தததின் மீடடுருைோககமும் அநயோததி்தோசப் 
பணடி்தரும்

முந்டதய பாடங்களில் 
குறிபபிடடபடி ்பௌததம் 
தமிழொடடில் இரண்டா்து 
ஆ யி ர ம்  ஆ ண் டி ன 
் த ா ட க க த தி வ ல வ ய 
மு ற றி லு ம ா க 
து ட ட க க ப ப ட டு வி ட ட து . 
ஆனால் பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டின இறுதியில் 
்பௌததம் புததுயிர 
்ப்த து்ங்கியது. 
சீ்கசிந்தாமணி(1887), மணிவமகடல (1898) 
ஆகிய இரண்டும் முழுடமயாக அச்சிடபபடடு 
்்ளியிடபபடட இந்த பினனணியில் 
மிகமுககியமான ஆளுடம அவயாததிதாச 
பண்டிதரா்ார. (1845-1914) ஒரு சுவதசி 
மருதது்ராகத ் தாழில் ் சயதாலும் அ்ர பல்வ்று 
துட்களில் புலடம ்பறறிருந்தார. பிரம்மஞான 
சடபடயச் வசரந்த ்ெனறி ஆல்காடடின 
்சல்்ாககிறகு அ்ர உள்ளான்ர. 1890களில் 
ஆதிதிராவிடரகளிடடவய இயககதடதத 
்தாடங்கிய அ்ர ஆதிதிராவிடரகவள 
உண்டமயான ்பௌததரகள் எனறும், வ்த 
பிராமணியதடத எதிரதததன விடள்ாக 
அ்ரகள் தீண்டததகாத்ரகளாக ஆககபபடடனர 
எனறும் ்ாதிடடார. தனது கருததுககடள 
்மயபபிபபதறகாகத தமிழச் ்சவவியல் 
இலககியங்கடளயும் பி்்றட்யும் மறு்ாசிபபு 
்சயதார. மககள் ்பௌதத மதததிறகு மாறு்டத 
அ்ர ஊககுவிததார. அ்ர ்காள்டகடய ்ட 
தமிழகப பகுதிகளில் அதிக எண்ணிகடகயில் 
மககள் பினபறறினர. வகாலார தங்க்யலில் 
பணியாறறிய ்தாழிலாளரகள் பலர இ்ரது 
்காள்டகடயப பினபறறினர. இவவியககததில் 
சிங்காரவ்லரும் லடசுமி ெரசுவும் முககியப 
பங்கு ்கிததனர. அவயாததிதாச பண்டிதர 1908 
முதல் ஒரு டபசாத தமிழன (பினனர தமிழன) 
என் ்பயரில் ்ாராந்திரப பததிரிடக ஒனட் 
்தாடங்கி தான இயறடக எயதும் காலம் ்டர 
ெடததினார.

அநயோததி்தோச 
பணடி்தர்

19.6   ்தமிழ�ோடடில் சீர்திருத்த 
இயககஙகள்

ொம் முனனர பாரததபடி ்ட இந்திய 
சீரதிருதத இயககங்கள் தமிழகததின மீது தங்கள் 
தாககதடத ஏறபடுததின. பிரம்ம சமாஜமும் 
ஆரிய சமாஜமும் தமிழகததில் கிடளகடளப 
்பறறிருந்தன. வகச் சந்திர ்சன ்சனடனககு 
்ருடக தந்து உடரயாறறினார. ஆனால் தமிழகம் 
தனகவக உரிததான சீரதிருதத இயககங்கடளச் 
சந்திததது.
இரோ்மலிஙக அடிகள் (ைள்்ளலோர்) (1823-1874)

இராமலிங்க அடிகள் 
சிதம்பரததிறகு அருவக 
ஓர எளிய குடும்பததில் 
பி்ந்து தன இளடமக 
காலததில் ்சனடனயில் 
்ாழந்தார. முட்யான 
கல்விடயப ்ப்ாத 
அ்ர ்பரும் புலடமடய 
் ் ளி ப ப டு த தி ன ா ர . 
வத்ார,  திரு்ாசகப 
பாடல்களால் ஈரககபபடட 
அ்ர மனம் உருகும் பாடல்கடளச் ்சாந்தமாக 
இயறறினார. அ்ருடடய காலததில் டச் 
சமயமானது திரு்ா்டுதுட், தரமபுரம், 
திருபபனந்தாள் வபான் டச் மடங்களின 
ஆதிககததில் இருந்தது. இராமலிங்க அடிகளின 
பாடல்கள் முறவபாககுச் சிந்தடனகடளக 
்காண்டிருந்தன. அ்ர மத்்றிடயயும், 
பகுததறி்ற் தனடமடயயும் கண்டனம் 
்சயதார. உள்ளுணரவு சாரந்த இட்நிடலககு 
ஆடபடட அ்ர அவ்னுப்ங்கடளத தனது 
பாடல்களில் பதிவு ்சயதார. இதனால் ட்தீக 
டச் சமயததினர இ்ரபால் ்்றுபபுக 
்காண்டனர. அ்ர சததிய தரம சாடல 
ஒனட் ்டலூரில் நிறுவி ஏடழகளுககு 
உண்ளிககத ்தாடங்கினார. முககியமாக 
1860களில் பஞ்சங்களும் ்காள்டள வொயும் 
ஏறபடட வபாது சாதிமத வ்றுபாடினறி 
உண்ளிததார. தனடனப பினபறறுவ்ாடர 
ஒருங்கிடணபபதறகாக சதய ஞான சடப 
எனும் அடமபடப நிறுவினார. இதனால் 
நிறு்னபடுததபபடடிருந்த டச் அடமபபுகவளாடு 
அ்ர வமாதல் து்ங்கியது. இ்ருடடய சீடரகள் 
அ்ருடடய பாடல்கடளத திரடடித ’திரு்ருடபா’ 
எனும் ்பயரில் 1867இல் ்்ளியிடடவபாது 
வமாதல் உச்சதடத எடடியது. இலங்டகடயச் 
வசரந்த ட்தீக டச்ரகள் சீரதிருதத்ாதி 
ஆறுமுக ொ்லரின தடலடமயில் இடதத 

ைள்்ளலோர் 
இரோ்மலிஙக அடிகள்
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அ ன ா ட த க  கு ழ ந் ட த க ட ள யு ம் 
ஆதர்றவ்ாடரயும் தங்கள் நிறு்னங்களில் 
தங்க ட்தது தங்களது உட்விடப பள்ளிகளில் 
அ்ரகளுககு கல்வி ்ழங்கினர. பத்தானபதாம் 
நூற்ாண்டில் அடிககடி ஏறபடட பஞ்சங்கள் 
குறிதது கடந்த பாடததில் ொம் வி்ாதிததுள்வளாம். 
பஞ்சங்களின வபாது சமயப பரபபுக குழுவினர 
நி்ாரண ெட்டிகடககடள வமற்காண்டனர. 
தங்குமிடம் ்ழங்கி உதவி ்சயயும்வபாது மககடள 
மதமாற்ம் ்சய்தறகான ்ாயபபு அ்ரகளுககுக 
கிடடததது. பஞ்சக காலங்களில் குறிபபாக 
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டின இறுதிககாலப 
பகுதியில் திரு்ெல்வ்லி மா்டடததில் பல 
கிராமங்கள் கிறிதத் மததடதத தழுவின. 
இடதப வபான் சூழலில் ஆந்திராவில் மாலா, 
மடிகா சமூகங்கடளச் வசரந்த மககள் ்பரும் 
எண்ணிகடகயில் மதம் மாறினர.

கம்்பனி அரசு இந்தியரகளுககு ெவீன 
கல்விடய ்ழங்கு்தில் சிறு முயறசிகடள 
மடடுவம வமற்காண்டது. நீண்ட காலததிறகு 
உள்ளூர மககளுககுக குறிபபாக கிராமபபு்ங்களில் 
்ாழும் உரிடமகள் மறுககபபடட ஏடழ 
மககளுககுக கல்வி ்ழங்கும் ்பாறுபடபக 
கிறிதத் சமய நிறு்னங்கவள தனனார்ததுடன 
ஏறறுக்காண்டன. மருதது்மடனகடளயும் 
மருந்தகங்கடளயும் கிறிதது் சமய நிறு்னங்கள் 
அடமததுக ்காடுததது குறிபபிடபபட 
வ்ண்டியதாகும்.

19.8   சீர்திருத்த இயககஙகளின் 
முககியததுைம்

சமூகததின ட்தீகப பிரிட்ச் 
சாரந்வதாரால், சமய-சமூக சீரதிருதத்ாதிகளின 
அறிவியல் சிததாந்த எதிரபபுகடள ஏறறுக 
்காள்ள முடியவில்டல. இதன விடள்ாகச் 
சீ ர தி ரு த த ் ா தி க ள்  தூ ற ் ப ப ட ட ன ர , 
அடககுமுட்ககு உள்ளாககபபடடனர, 
அ்ரகளுககு எதிராக ஆடணகள் 
பி்பபிககபபடடன, பிறவபாககு்ாதிகளால் 
்காடல முயறசிகளும் வமற்காள்ளபபடடன. 
இருந்தவபாதிலும் எதிரபபுகடள மீறி 
இவவியககங்கள், அச்சததின காரணமாக 
இணங்கிச் ்சன் தனிமனிதரகளின 
விடுதடலககுப பங்களிபடபச் ்சயதன. 
சமய நூல்கள் பிராந்திய ்மாழிகளில் 
் ம ா ழி ் ப ய ர க க ப ப ட ட ட ம ,  ச ம ய 
நூல்களில் காணபபடும் கருததுகளுககுப 
புதுவிளககம் அளிககும் உரிடம, சடங்குகள் 
எ ளி ட ம ப ப டு த த ப ப ட ட ட ம  ஆ கி ய ன 

19.7   கிறித்தை ச்மயப் பரப்பு 
நிறுைனஙகள்

இடடககால இந்தியாட்ச் வசரந்த 
முஸலிம் மனனரகடளப வபாலவ் 
ஆங்கிவலயக கிழககிந்தியக கம்்பனியும் இந்திய 
மககளின மத விஷயங்களில் ெடுநிடலடமக 
்காள்டகடயப பினபறறியது. அதறகான காரணம் 
வபாரததுகீசியரின கடடாய மதமாற் முயறசிகவள 
அ்ரகளின வீழச்சிககுக காரண்மன அ்ரகள் 
ெம்பினர. அதன விடள்ாகக கம்்பனி தனது 
ஆடசிககு உடபடட பகுதிகளில் சமயப பரபபாளரகள் 
நுடழ்தறகு தடட விதிததிருந்தது.

1793 இல் பாபடிஸடுகளான வில்லியம் 
வகரி, ஜான தாமஸ ஆகிய இரு்ரும் சமயபபரபபு 
நிறு்னதடதத ்தாடங்கும் வொககில் இந்தியா 
்ந்தனர. சமயபபரபபு ெட்டிகடககளுககுத 
தடட விதிககபபடடிருந்ததால் அ்ரகள் 
வடனியரகளுககுச் ்சாந்தமான கல்கததாவிறகு 
்டகவகயுள்ள ்சராம்பூரில் தங்கினர. வகரி, வ்று 
இரு சமயபபரபபாளரகளான வஜாசு்ா மாரஷவமன, 
வில்லியம் ்ாரடு ஆகிவயாருடன இடணந்து 
1799இல் ்சராம்பூர மிஷன எனும் அடமபடப 
ஏறபடுததினர.

்சராம்பூர மதபபரபபாளரகவள முதனமுதலாக 
இந்தியாவிறகு ்ருடக தந்த ெற்சயதி மட்ப 
பணியாளரகள் (Evangelical Babtist) ஆ்ர. 
இ்ரகடளத ்தாடரந்து சீரதிருததக கிறிதத் 
சமயததின பல பிரிவுகடளச் வசரந்த மதப 
பரபபாளரகள் இந்தியா ்ந்தனர. ்சராம்பூர 
மதபபரபபாளரகளின ்ருடகககுச் சில 
நூற்ாண்டுகளுககு முனனதாகவ் பல கிறிதத் 
மதப பரபபு நிறு்னங்கள் வபாரததுகீசியருககுச் 
்சாந்தமான வகா்ாவிலும், மலபார கடறகடரப 
பகுதிகளிலும், வசாழமண்டலக கடறகடரப 
பகுதிகளிலும் ்சயல்படடனர. மதமாற்ம் 
்சயயபபடட ெபரகளின எண்ணிகடகயும் 
குட்்ாகவ் இருந்தது. விரி்ான, 
்பருமளவிலான மதமாற் ெட்டிகடககள் 
பத்தானபதாம் நூற்ாண்டில் ்தாடங்கின.

மதப பரபபுக குழுவினர சமூகப ்பாருளாதார 
ரீதியாகத தாழததபபடட மககளுக்கனப 
பள்ளிகடள நிறுவினர. அரசுப பணிகளில் 
அ்ரகடளப பணியமரதது்தன மூலம் 
அ்ரகளின ்பாருளாதார நிடலடய வமம்படுதத 
முயன்னர. ் பாதுச் சாடலகடளப பயனபடுததுதல், 
தாழததபபடட ்பண்கள் வமலாடடகள் அணிந்து 
்காள்்து வபான் சமூக உரிடமகளுககாகவும் 
சமயப பரபபுக குழுவினர வபாராடினர.
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2.  “இந்திய மறுமலரச்சியின தந்டத”  
ஆ்ார.

(அ) சு்ாமி விவ்கானந்தர
(ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
(இ) இராஜா ராம்வமாகன ராய
(ஈ) ஆதமராம் பாண்டுரங்

3.  வதசிய சமூக மாொடு  முயறசியால் 
ஒருங்கிடணககபபடடது.

(அ) M.G. ரானவட
(ஆ) வதவ்ந்திரொத தாகூர
(இ) வகச் சந்திர ்சன
(ஈ) இராமகிருஷண பரமெம்சர

4.  “வ்தங்கடள வொககி திரும்புக”– எனறு 
முழககமிடட்ர  ஆ்ார.

(அ) இராஜா ராம்வமாகன ராய
(ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
(இ) விவ்கானந்தர
(ஈ) இராமகிருஷண பரமெம்சர

5.  கடதகள் மறறும் வியககததகக உ்டமகளின 
மூலம்  தனது கருததுககடள  
விளககினார.

(அ) இராமகிருஷண பரமெம்சர
(ஆ) வதவ்ந்திர ொத தாகூர
(இ) வகச் சந்திர ்சன
(ஈ) வஜாதிபா பூவல

6.  “ஒரு டபசா தமிழன” என் ் ாரப பததிரிடகடய 
ெடததியர  ஆ்ார.

(அ) சு்ாமி விவ்கானந்தர
(ஆ) தயானந்த சரஸ்தி
(இ) இராமலிங்க அடிகளார
(ஈ) அவயாததிதாச பண்டிதர

7.  பிரம்ம ஞான சடப  ல் நிறு்பபடடது.
(அ) இந்தியா
(ஆ) அ்மரிகக ஐககிய ொடுகள்
(இ) பிரானசு
(ஈ) இங்கிலாந்து

இட்்ழிபாடடடத தனிபபடட அனுப்மாக 
மாறறின. சிந்திககவும் பகுததறியவும் 
்தரிந்த மனித அறிவின தி்டமககுச் 
சீரதிருதத்ாதிகள் முககியதது்ம் ்காடுததனர. 
சமய ெட்டிகடககளிலிருந்த ஊழல்கடளக 
கடளந்து தங்கள் சமூகமும் மதமும் கீழானட், 
பினதங்கியட் என் குற்ச்சாடடுககும்  
பழிபபுடரககும் எதிராகப பதில்தர தங்கடளப 
பினபறறுவ்ாரககு சீரதிருதத்ாதிகள் 
உதவினர. உரு்ாகி்ந்த மததியதர ்ரககம் 
பறறிக்காள்்தறகான பண்பாடடு வ்ரகடள 
இவவியககங்கள் ்ழங்கின.

   போ்டச் சுருககம்
�	பிரம்ம சமாஜததில் ராஜா ராம்வமாகன ராய, 

வகசவ சந்திர்சன பங்களிபபு
�	தயானந்த சரஸ்தி, விவ்கானந்தர 

ஆகிவயாரால் நிறு்பபடட ஆரிய சமாஜம் 
மறறும் இராமகிருஷண இயககம்

�	அலிகர இயககம், அகமதியா இயககம், 
திவயாபாந்த இயககங்கள் இஸலாமிய 
சமூகததில் ஏறபடுததிய சீரதிருததங்கள்

�	சீககிய, பாரசிய, பிராததடன சமாஜ 
சீரதிருததங்கள்.

�	வஜாதிபா பூவல, பண்டித ரமாபாய, 
ஸ்ரீொராயண குரு, தமிழகததில் இராமலிங்க 
அடிகள், அவயாததி தாசர ஆகிவயாரின சமூக 
சீரதிருததங்கள்.

�	கிறிதது் சமயப பரபபு குழுவின வசட்கள்.

I.   சரியோன விவ்டவயத ந்தர்வு 
னசய்க

1.  இந்தியாவில் சீரதிருததங்கள் பறறிய பல 
கருததுககள் வதானறிய முதல் மாகாணம் 

 ஆகும்.
(அ) பஞ்சாப
(ஆ) ்ங்காளம்
(இ) பம்பாய
(ஈ) ்சனடன

 பயிற்சி
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13. ்பாருததுக

(i)  ஆங்கிவலய 
சமயபபரபபுக குழு

- 1. விடி்்ள்ளி

(ii) பாரசி ்சயதிததாள் - 2.  வில்லியம் காவர 
மறறும் ஜான தாமஸ

(iii)  திவயாபந்த 
இயககம்

- 3. ராஸட வகாபதார

(iv) விவ்கானந்தர - 4.  முகமது காசிம் 
ெவொதவி

(அ) 3, 2, 1, 4  (ஆ) 1, 2, 3, 4
(இ) 2, 3, 4, 1  (ஈ) 2, 1, 4, 3

II. குறுகிய விவ்ட ்தருக

1.  சமூக சீரதிருததததிறகு இராஜா ராம்வமாகன 
ராயின பங்களிபபுகள் யாட்?

2.  சமூக நீதிககு வஜாதிபா பூவலயின பங்கு எனன?
3.  ‘சுததி’ (சுததிகரிபபு) இயககம் ஏன ஒரு மீட்டடுபபு 

இயககமாகக கருதபபடுகி்து?
4.  ஸ்ரீ ொராயண குருவின தரம பரிபாலன 

இயககததின பங்களிபடப எழுதுக
5.  இராமலிங்க அடிகளார பறறி நீவிர அறி்ன 

யாட்?

III. சுருகக்மோன விவ்ட ்தருக

1.  எம்.ஜி. ரானவட
2.  சு்ாமி விவ்கானந்தர
3.  அகமதியா இயககம்
4.  சிங் சபா இயககம்

IV. விரிைோன விவ்ட ்தருக

1.  இந்தியாவில் கிறிதத் மதபபரபபாளரகள் ஆறறிய 
பணிகடள விளககுக

2.  தமிழ ொடடில் ெடந்த சமூக சீரதிருதத 
இயககங்கடள எடுததுககாடடுக

னசயல்போடுகள்

1.  அடடயாறில் உள்ள பிரம்ம ஞான சடபயின 
தறவபாடதய ்சயல்பாடுகள் பறறிய 
தக்ல்கடளச் வசகரிககவும்.

2.  சு்ாமி விவ்கானந்தரின சிகாவகா உடரயின 
சாராம்சங்கள் பறறி ஒரு கடடுடர தயார ்சயக.

8.  தமிழொடடில் பிரம்ம சமாஜததின ஆதர்ாளராகத 
திகழந்த்ர  ஆ்ார.

(அ) இராமலிங்க அடிகளார
(ஆ) காசி விசு்ொத முதலியார
(இ) அவயாததிதாச பண்டிதர
(ஈ) வதவ்ந்திரொத தாகூர

9.  வமறகததிய அறிவியடல அறிமுகபபடுதத டசயது 
அகமதுகான நிறுவிய அடமபபு 
ஆகும்.

(அ) சதய வசாதக சமாஜம்
(ஆ) சிங் சபா இயககம்
(இ) அறிவியல் கழகம்
(ஈ) பிரம்ம ஞான சடப

10.  இஸலாமிய சமூகததினரின சமய 
மீளுரு்ாககதடத வொககமாகக ்காண்டிருந்த 
இயககம்   ஆகும்.

(அ) திவயாபந்த இயககம்
(ஆ) அகமதியா இயககம்
(இ) அலிகர இயககம் 
(ஈ) ்ாொபி இயககம்

11.  சரியான கூறறிடனத வதரவு ்சயக
(அ)  சுததி இயககதடத நிறுவிய்ர டாகடர 

ஆதமராம் பாண்டுரங்.
(ஆ)  சததிய தரம சாடல இராமலிங்க அடிகளால் 

நிறு்பபடடது.
(இ)  இராமகிருஷண இயககதடத நிறுவிய்ர 

இராமகிருஷண பரமெம்சர ஆ்ார.
(ஈ)  அகமதியரகள் ்பாது்ான மசூதியில் தங்கள் 

்ழிபாடடிடன வமற்காண்டனர.
12.  கூறறு: டசயது அகமது கான அலிகரில் நிறுவிய 

ெவீனப பள்ளி, பினனர முகமதிய ஆங்கிவலா-
ஓரியண்டல் கல்லூரியாக ்ளரச்சி ்பற்து.

  காரணம்: முஸலீம்கள் ஆங்கிலக கல்வி 
கறபடத அ்ர விரும்பினார.

(அ)  கூறறு சரி; காரணம் கூறறின சரியான 
விளககம் ஆகும்.

(ஆ) கூறறு த்று; காரணம் த்று.
(இ)  கூறறு மறறும் காரணம் இரண்டுவம 

த்்ானட்.
(ஈ)  கூறறு சரி; காரணம் கூறறின சரியான 

விளககம் அல்ல.
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ஒப்பவ்டப்பு

1.  இராமகிருஷணா மிஷன உரு்ாககிய 
நிறு்னங்களுககுச் ்சனறு, சமூகததிறகு 
அட் ஆறறும் வசட்கடளக குறிதது ஒரு 
அறிகடகடயத தயார ்சயக.

2.  பல்வ்று சமூக சீரதிருதத்ாதிகள், அ்ரகள் 
நிறுவிய அடமபபுகள் பறறிய படத்தாகுபபு 
ஒனறிடனத தயார ்சயக.

  மூலநூல்கள்

1.  Anthony Giddens, The Consequences of 
Modernity, Stanford University Press, 1990

2.  D.P. Chattopadhyaya,  History of Science, 
Philosophy and Culture in Indian 
Civilization, Vol.III, Pearson Longman, 
2008.

3.  A.L. Basham, A Cultural History of India, 
OUP, 1975.

4.  C.B. Firth, Church History in India, 1960.

5.  Meghnad Desai, The Rediscovery of India, 
Allen Lane (Penguin), 2009.

6.  Sumit Sarkar and Tanika Sarkar, Women and 
Social Reform in Modern India: A Reader, 
Indiana University Press, 2008.

கவலச்னசோறகள்

த�ொடர் சிக்கல் vicious circle continuing unpleasant situation

புலமைமிக்க erudite scholarly

்கணடனககுரல் எழுப்பு decry denounce openly

உருவ வழிபொடமட எதிர்ப்பவர் iconoclast a critic of image worship

ஐயம்; அவநம்பிகம்க skepticism disbelief

்கடவுள் பற்றி அக்கமையற்ைவர் agnosticism one who is indifferent to religion or 
existence of god

எதிர்வொ�ம் polemics a strong verbal or written attack on 
someone or something

இஸலொமிய சடடத்தின் 
அடிப்பமடயிலொன தீர்ப்பு

fatwa a ruling by a recognized authority 
according to Islamic law
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காலக்காடு 1 அலகு = 10 ஆண்டுகள்

1505 - துளுவ வம்சம த�ொடக்கம

1509 - கிருஷ்ண த�வரொயர் மன்னரொ்க முடி சூடல்

1518 - �க்கொணிய சுல்�ொன்களின அரசு்கள் உருவொக்கம (பொமினி அரசு சித��ல்)

1527 - ்கொனவொ தபொர்
1526 - மு�லொம பொனிபபட் தபொர்

1528 - ்சநத�ரிப தபொர்

1529 - ்கொகரொ தபொர் / கிருஷ்ண த�வரொயரின இறபபு
1530 - பொபரின இறபபு

1539 - த்சௌ்சொப தபொர்

1540 - ்கனத்னொசி தபொர்

1545 - தெர்ெொவின இறபபு

1556 - இரணடொம பொனிபபட் தபொர்

1565 - �தலகத்கொட்தடப தபொர்

1576 - ஹொல்டி்கொட் தபொர்

1582 - தீன இலொஹி

1573 -  அகபர் குஜரொதத�க த்கபபற்று�ல்

இந்திய வரலாற்றில் முககிய நிகழ்வுகள் (1500-1900)
1500

1560

1510

1570

1520

1580

1530

1590

1540

1600

1550

3 4 0 ்கொலகத்கொடு
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1608 - துக்கொரொமின பிறபபு

1616 - தடனிஷ கிழககிநதியக ்கமதபனி உருவொக்கபபடு�ல்

1627 - சிவொஜியின பிறபபு

1646 - சிவொஜி த�ொர்்னொ த்கொட்தடதயக த்கபபற்று�ல்

1623 - அமபொய்னொ படுத்கொதல

1664 - சிவொஜி சூரத ந்கதரத �ொககு�ல்

1670 - சிவொஜி சூரத ந்கதரத �ொககு�ல்

1665 - புரந�ர் உடனபடிகத்க
1669 - ஜொட் ்கல்கம

1674 - சிவொஜி முடிசூட்டபபடு�ல்

1680 - சிவொஜியின இறபபு

1684 - த்சனத்ன மொ்கொ்ணம உருவொக்கபபடு�ல்
1686 - ஔரங்கசீப பீஜபபூதரக த்கபபற்று�ல்
1687 - ஔரங்கசீப த்கொல்த்கொணடொதவக த்கபபற்று�ல்

1605 - அகபரின இறபபு

1600

1660

1610

1670

1620

1680

1630

1690

1640

1700

1650

3 4 1்கொலகத்கொடு
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1749 - இரணடொம ்கர்நொட்கப தபொர் ஆரமபம / ஆமபூர் தபொர் 

1707 -  ஔரங்கசீபபின இறபபு

1731 -  வொர்்னொ உடனபடிகத்க

1757 - பிளொசிப தபொர்
1756 - மூனறொம ்கர்நொட்கப தபொர் ஆரமபம

1760 - வந�வொசிப தபொர் / உதகிர் தபொர்
1761 - மூனறொம பொனிபபட் தபொர்

1764 - பக்சொர் தபொர்

1769 - ம�ரொஸ் உடனபடிகத்க

1773 - ஒழுஙகுமுதறச் ்சட்டம
1775 - மு�ல் ஆஙகிதலய–மரொததியப தபொர் ஆரமபம
1780 - இரணடொம தமசூர் தபொர் ஆரமபம

1782 - தஹ�ர் அலியின இறபபு / ்சல்தப உடனபடிகத்க
1783 - பொரிஸ் உடனபடிகத்க

1784 - மங்களூர் உடனபடிகத்க / பிட் இநதியச் ்சட்டம

1793 - நிதலயொ்ன நிலவரித திட்டம

1799 - த்சரொமபூர் ்சமயபபரபபுக குழு வருத்க

1700

1760

1710

1770

1720

1780

1730

1790

1740

1800

1750

1746 - மு�ல் ்கர்நொட்கப தபொர் ஆரமபம
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1806 - தவலூர் கிளர்ச்சி

1801 - த�னனிநதிய கிளர்ச்சி
1803 - இரணடொம ஆஙகிதலய–மரொததியப தபொர் ஆரமபம

1817 - பூ்னொ உடனபடிகத்க / மூனறொம ஆஙகிதலய–மரொததியப தபொர் ஆரமபம

1822 - இரயததுவொரி முதற
1823 - இரொமலிங்க அடி்களின பிறபபு

1828 - பிரமம ்சமொஜம
1829 - ்சதி ஒழிபபுச் ்சட்டம

1832 -  இரணடொம ்சரதபொஜி மதறவு

1845 -  அதயொததி�ொ்ச பணடி�ரின பிறபபு

1853 - இநதியொவில் மு�ல் இருபபுப பொத� தபொககுவரதது அறிமு்கம
1857 - இநதியப தபருஙகிளர்ச்சி / த்சனத்னப பல்்கதலக்கழ்கம
1858 - விகதடொரியொ ம்கொரொணியின தபரறிகத்க

1867 - பிரொர்த�த்ன ்சமொஜம

1875 - ஆரிய ்சமொஜம / அலி்கொர் இயக்கம / திதயொ்சொபி்கல் த்சொத்சட்டி
1876-78 - த்சனத்ன மொ்கொ்ணப பஞ்சம

1873 - ்சததிய த்சொ�க ்சமொஜம

1897 - இரொமகிருஷ்ண மிென

1800

1860

1810

1870

1820

1880

1830

1890

1840

1900

1850

3 4 3்கொலகத்கொடு
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344 கலைககளஞ்சியம்

ப�ொறுப்புள்ள accountable 

பிற �ண�ொடு ஏறறல் acculturation

சேர்த்த accumulated 

கேப்�ொன acrimonious

ேொனறொகக் கொணபி்த்தல் adduced

விச�ொதி adversary

ம�க் ககப்பிடி பகொண்ட 
உளி ச�ொனற கருவி adzes

உயர வகக  கல் agate
க்டவுள �றறி 
அக்ககறயறறவர agnosticism

விசுவொேம் allegiance

இகை amalgamate

பவறுக்க்த்தகுந்த்தொக anathema 

உயர�்தவியில் அமர்ததும் 
ச�ொது பேயயப்�டும் 
ேமயசே்டங்கு

anointment

 மு�ண�ட்ட antithetical

ேொரந்தது ascribed 

�ொைர bard 

சிறுகமப்�டு்தது்தல் belittle
தீவி�மொகப் ச�ொரிடும் 
பகொளகக belligerent policy

ப�ௌ்த்த்த துறவி bhikshu

ச�ொரின மூலம் 
பகொளக்ளயடிக்கப்�ட்டகவ booty

மீறு breach

����ப்�ொன bustling

அணிகலனகளில் �திக்கும் 
சிவப்பு நிறக் கல்வகக carnelian

விடடுக் பகொடு்த்தல் ceded

குறுகிய ச�ொக்குக்டய 
ச்தசியவொ்தம் chauvinism

ஏற்த்தொழ circa

ப்தொப்பியின மீது �்தவிகயக் 
குறிக்கும் ரிப்�ன அல்லது 
துணிக் குஞேம்

cockade 

கட்டொயப்�டு்தது்தல்  coercion

கருவூலம் coffer

சமொ்தல் collision

பகொண்டொட்டம் commemoration

இைக்க்தக்த ஏறகும் conciliatory

கூழொங்கறகள மறறும் 
ே�க்ளக் கறக்ளொலொன 
�ொகற

conglomerated

அர்த்தம்/ப�ொருள connotation

கரு்தப்தொருமி்த்த consensus

கூடடுச ேதி conspiracy 

சிந்தகன பேய்தல் contemplating

பவறுக்க்த்தக்க contemptible

இ�ொணுவப் பிரிவு contingent

உறுதி�டு்தது corroborate

சகொபு� வடிவக் குவிமொ்டம் cupolas 

ஊக்கம் இழக்க்த்தக்க daunting

கண்டனக்கு�ல் எழுப்பு decry

அழிநதுச�ொ்தல் devastated 

விழுங்கு்தல் devoured

கரு்தது சவறறுகம dissension

இரு �திகளுக்கிக்டயில் 
கொைப்�டும் பேழுகமயொன 
நிலப்�குதி

doab

பகொடுகமயொன draconian

திருசேக� ்தகலவர ecclesiastical head

ச��ொனந்த / அநுபூதி நிகல ecstatic

கட்ட்டம்/மொளிகக edifice

்தப்பிசபேல் elude 

கலைககளஞ்சியம்
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பவளிவருகினற emanating 

அழகு �டு்தது embellished

மறறவர உைரவிகன 
மதி்த்தல் empathetic

ஒப்பு்தல் endorsement

பினபு ஏற�ட்ட ensued

அக்டபமொழி epithet

ப�யருக்குரிய eponymous

பமயயறிவு 
உள்ளவரகளுக்கொக esoteric

ஆ்தரி்த்தல் espousing

்தடடிக் கழிக்கினற evasiveness 

உயரந்த exalted

மிகவும் அதிகமொன exorbitant

புகழ்கினற extoll

உயிரப்புமிக்க exuberance

புலகமமிக்க erudite

முகப்பு facade

குதிக�க்கு லொ்டமடிப்�வர farrier

இஸலொமிய ேட்ட்ததின 
அடிப்�க்டயிலொன தீரப்பு fatwa

நிலப்பி�பு்ததுவ முகறப்�டி 
உருவொக்கப்�ட்ட 
சிறற�ேரகள

feudatories 

கறப�ொறி மூலம் இயங்கும் 
துப்�ொக்கி flintlock 

ககவி்டப்�ட்ட்தறகொக forsaking 

சிக்கனமொன frugality

சகொடக்டக் கொவற�க்ட garrison

ஒரு வகக அழகிய மொன gazelle

வம்ேொவளி  / குடிவழி genealogy

சகொப்க� goblet

திரு்தப்தொண்டர வொழ்க்கக 
�றறிய பு�ொைங்கள hagiographical

சமலொதிக்கம் hegemony

கவதீக்ததிறகு எதி�ொன heretics

அகவதீக heterodox

பேதுக்கப்�ட்ட hewn

ஓரின்த்தனகம homogeneity
உருவ வழி�ொடக்ட 
எதிரப்�வர iconoclast

தீப் �ொய்தல் immolate

்தகரக்க முடியொ்த impregnable

இக்டயறொ்த incessant

தூணடும் inciting

ஊடுருவல் incursion

பு்ததிகூரகம ingenuity 

உசலொக வொரப்பிரும்புக் 
கடடி ingots

பேயல்�டு்ததும் வி்தமொக inpursuance

சிறப்புரிகமச சினனம் insignia

கி்ளரசசி insurrection

இக்டப்�டு கொலம் interregnum

சூழ்சசி, ேதி intrigue 

உளளுைரவு intuitive

ே்டங்குகள பேயது �்தவியில் 
அமர்தது்தல் investiture

பவல்லமுடியொ்த invincibility

ப்தொல்கலக்கு ஆ்ளொன irked

மஞேள, சிவப்பு,  �ழுப்பு நிறம் 
பகொண்ட கல் வகக Jasper

ம� ஆ��ைப் ப�ொருள lacqueware 

்தொவ� குடும்� வகக 
(அவக� வகக) legume

துவக� வகக lentil

கிழக்கு ம்ததிய்த  
்தக�க்க்டல் �குதி levant

அக�ொதி ்தயொரிப்�வர lexicographer

��ம்�க� lineage

உருமொறறம் metamorphosis 

்தகலசிறந்த ககல �க்டப்பு magnum opus

சூழ்சசி manoeuvring

வணிகம் ேொரந்த mercantile

அகழி moat
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அனறொ்ட வொழ்க்ககப் 
பி�சேகன mundane issue

பகொக்ட; வள்ளனகம munificence

பேயல்�்டொ்த்தொக்கு negate

சிறு பகொம்புக்டய மொன 
வகக Nilgai

ப�ொருளகளின ப�யரிடும் 
முகற nomenclature

�ொையங்கள �றறி �டிப்�து numismatic

கொணிக்கக ; ஆகுதி oblation

சகொ�மூடடும் obnoxious 

ஒப்புயரவறற paramount

ச�சசு வொர்தக்த �்ட்தது்தல் parleys

ஆ்தரி patronise

கறபிக்கும் ககல pedagogy

எப்ச�ொதும் 
நிகல்ததிருக்கும் perpetual

��வு pervade
எங்கும் நிகறந்த்தொக; 
நீக்கமற நிகறந்த pervasiveness

சூகறயொடு்தல் pillage

எதிரவொ்தம் polemics

அ�சியல் அகமதியினகம political turmoil 

ஆசிரியர /ஆேொன / குரு preceptor

புகழ்வொயந்த preeminent
�்டப்�்தறகுமுன ்தடு்தது 
நிறு்ததுவது pre-empt 

மூ்த்த மகனுக்கு மடடுசம 
வொரிசுரிகம எனற 
சகொட�ொடு

primogeniture

�ல்கிப் ப�ருகி  proliferated

ம்தமொறற முயறசி proselytizing

முனபனடுப்�வர protagonist

ப�டிய protracted 

்தணடிக்கிற punitive

�ல்நிறம் பகொண்ட விகல 
குகறந்த மணிக்கல் quartz

ஐந்தொணடிறகு ஒருமுகற 
நிகழும் quinquennial

சூகறயொடு ravage

சூகறயொடு ransack

சே்தப்�டு்தது ravage

கைக்கிடு reckon

்தவிர refrain

சிட்ட்ததில் நூல் நூற�வர reeler 

விடடுக்பகொடுக்கொ்த relentless

திரு்ததியகமக்கப்�ட்ட revamped 

அறுகவக் க்ததி scalpel

அவ�ம்பிக்கக scepticism

பி்ளவு schism

ேணக்ட scuffle 

கப்�ல் கடடு�வர shipwright 

்தவிர shun

ஐயம்; அவ�ம்பிக்கக skepticism

பகொல் slain

�சுக்கு அல்லது அ்டக்கு smother

ஒறறுகம solidarity

நீண்ட மூக்குக்டய 
�ொ்ததி�ம் spouted vessel

ேசே�வு squabble

ககவி்டப்�ட்ட stranded 

வரக்க அடிப்�க்டயில் 
அகமக்கப்�ட்ட stratified

புனி்தமொக்கு; விழுமிய்தொக்கு sublimate

கலொசேொ�ப் �ரிமொறறம் syncretism 
துச�ொக்த்தனமொன, 
�ம்பிக்கக சமொேம் பேயகிற traitorous 

துச�ொக treacherous

எணணிக்கக குகறந்த truncated 

பவல்லப்�ட்ட vanquished

வைங்கு்தறகுரிய venerated

ப்தொ்டர சிக்கல் vicious circle 
பீ�ங்கிகளின ஒச� 
ச��்ததில் குணடு வீசசு volley 

உறுதிப்�டு்தது vouch
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347ஒளிபடஙகள் / ஓவியஙகள்

ஒளிபடஙகள்/ஓவியஙகள் – நன்றி

State Department of Archaeology, Tamilnadu
Chennai Museum
Archaeology Survey of India
Tamil Virtual Academy
Tamil University, Thanjavur
Kerala Council for Historical Research
British Museum 
British Library
Ulaga Tamil Sangam, Conference Magazines
http://www.tamilnadutourism.org
en.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
www.wikiwand.com
harappa.com
whc.unesco.org
www.frontline.in
 https://colnect.com/en
breedingback.blogspot.in
 https://www.flickr.com
www.paleophilatelie.eu/description/stamps/
nepal_2015.html
https://www.thehistoryhub.com/mehrgarh-
facts-pictures.htm
pinterest.com 
www.tes.com
http: heidicon.ub.uni-heidelberg.de
http://paadunar.blogspot.in
padmad.org
www.talkativeman.com

www.cngcoins.com
www.thefamouspeople.com
www.quora.com
www.numisbids.com
Coinindia.com
www.numismall.com
http.historicalleys.blogspot.in
immersedimmersed.blogspot.in
Department of State Archaeology, Tamilnadu
www.wikipedia.org
https://commons.wikimedia.org 
https://wikitech.wikimedia.org
Google Art Project
metmuseum 
Prince_of_Wales_museum
www. himalayanacademy.com 
www.historydiscussion.net
Rod Hudson UK
Prof. y.subbarayalu
Prof. R.G. Bednarik
V.N. Misra
Dorian Fuller
Dr.K.Rajan, Prof & head Department of 
Archaelogy, Pondichery University
K.T.Gandhirajan
 K.Sasikala
R.K Lakshimi
Dr.P.J.Cherian and Kerala Council for Historical 
Research M. Kenoyer et al. (1983), ‹An Upper 
Palaeolithic Shrine in India›, Antiquity
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மேல்நிலை-முதைாம் ஆண்டு - வரைாறு
பாடநூல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மமலாய்ாளர்கள்

மேலாய்ாளர் குழு
முனை்ர எ.சுப்புராயலு,
மமைாள் மபராசிரியர,  
்கல்்்ட்டியல் துனை,
தமிழ்ப் பல்்கனலக் ்கழ்கம், தஞ்ாவூர.
முனை்ர சுமரந்தர் ராவ்,
மமைாள் மபராசியர, 
்ரலாற்றுத்துனை,
மங்களூர பல்்கனலக்்கழ்கம்,  
மங்கள ்கஙம்காத்ரி.
முனை்ர மேச்ன் ம்லு்தத், 
மமைாள் மபராசியர, 
்ரலாற்றுத்துனை,  
புதுதில்லி பல்்கனலக்்கழ்கம்.
முனை்ர ேனேல்தா முகுநத்,
மமைாள் மபராசிரியர (ஓயவு), 
்பாருளாதாரம் மற்றும் ்மூ்க 
ஆயவு்கள் னமயம், ஐதராபாத்.
முனை்ர S. ரவிசசநதிரன்
இனைப் மபராசிரியர (ஓயவு), 
ராஜுஸ் ்கல்லூரி, ராஜபானளயம்.

பாடநூல் ஆசிரியர்ேள்
முனை்ர ோ.அ. ேணிக்குோர்,
மமைாள் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை, 
மமைானமணியம் சுநதரைார 
பல்்கனலக் ்கழ்கம், திரு்ெல்ம்லி. 
முனை்ர. ேனேல்தா முகுநத்,
மமைாள் மபராசிரியர, 
்பாருளாதாரம் மற்றும் ்மூ்க  
ஆயவு்கள் னமயம், ஐதராபாத் 
முனை்ர டி.எஸ்.ராமேஸ்்ரி,
மமைாள் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை,
ஏ.பி.சி. ம்கா்லட்சுமி ்கல்லூரி, 
தூத்துக்குடி. 
முனை்ர வீ.சசல்்குோர்,
இனைப் மபராசிரியர, ்கடல்்ார 
்தால்லியல் துனை, 
தமிழ்ப் பல்்கனலக் ்கழ்கம், தஞ்ாவூர. 
முனை்ர சீ.ஆனந்த கிருஷ்ணன்,
இனைப் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை,
ஏ.எம்.்ஜயின ்கல்லூரி, ்்னனை.
முனை்ர ஆர்.ச்ஙேடராோனுேம்,
இனைப் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை,
்மட்ராஸ் கிறிஸ்த் ்கல்லூரி, 
்்னனை. 
முனை்ர மே.ஆர். சஙேரன்,
இனைப் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை,
ஏ.வி.சி. ்கல்லூரி, மயிலாடுதுனை. 

முனை்ர டி.அபுல் ஃபாசல்,
உதவிப் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை,
இஸ்லாமியா ்கல்லூரி, 
்ாணியம்பாடி.
முனை்ர மே.முருேன்,
உதவிப் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை,
அறிஞர அணைா ்கனலக் ்கல்லூரி, 
ம்லம்
முனை்ர Y. சுப்பராயலு,
மமைாள் மபராசிரியர,  
்கல்்்ட்டியல் துனை, தமிழ்ப் 
பல்்கனலக்்கழ்கம், தஞ்ாவூர.
முனை்ர. சபர்னார்டு D சாமி
ஆயவு னமயம், லமயாலா ்கல்லூரி, 
்்னனை.
முனை்ர. M.S. ்தஙேம்
இனைப் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை
்ாராள் டக்்கர ்கல்லூரி, 
பானளயம்ம்காட்னட.
சோழி சீரமேப்பு
திரு. அப்ப்ணசாமி, ஆமலா்்கர,
தமிழ்ொடு பாடநூல் மற்றும் 
்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கம், 
்்னனை
சோழி சபயர்ப்பாளர்ேள்
முனை்ர S. ரவிசசநதிரன்,
இனைப் மபராசிரியர (ஓயவு), 
ராஜுஸ் ்கல்லூரி, ராஜபானளயம்.
திரு இரா. இராஜ்குோர் 
பாலசுப்பிரேணியன்
ொடாளுமனை ்மாழி்பயரப்பாளர 
(தமிழ்), புதுதில்லி.
திரு C. ஆனநத்,
எழுத்தாளர, ்்னனை.
விமனாத் வின்சசன்ட் ராமேஷ,
உதவிப் மபராசிரியர 
(்ரலாற்றுத்துனை)
மமைானமணியம் சுநதரைார 
பல்்கனலக்்கழ்க உறுப்புக் ்கல்லூரி
திரு்ெல்ம்லி.
திரு. சுப்பாராவ், மதுனர
திரு. பிர்ாேன், ்காஞசிபுரம்
திரு. இரவிசசநதிரன்,  
்ட்கனர, மதுனர

உள்ளடக்ேம் ்ழஙகிமயார்/
்ாசிப்பாளர்
திரு. அப்ப்ணசாமி, ஆமலா்்கர,
தமிழ்ொடு பாடநூல் மற்றும் 
்கல்வியியல் பணி்கள் ்கழ்கம், 
்்னனை
திருமதி மே.கீ்தா,  
முது்கனல ஆசிரியர (ஓயவு), 
பிரினஸ் ்மட்ரிகுமலஷன 
மமல்நினலப்பள்ளி, ்்னனை.
திருமதி ஆர். சேயஸ்ரீ,  
பட்டதாரி ஆசிரியர, 
பிரினஸ் ்மட்ரிகுமலஷன 
மமல்நினலப்பள்ளி, ்்னனை.
திருமதி எம்.மீரா,  
முது்கனல ஆசிரியர,
டி.ஆர.பி.சி.சி.சி. இநது 
மமல்நினலப்பள்ளி, திரு்ள்ளூர.
முனை்ர. ே. சுமரஷ,  
பட்டதாரி ஆசிரியர,
குமார ராஜா முத்னதயா 
மமல்நினலப்பள்ளி, ்்னனை
திருமதி S. ராமேஸ்்ரி
பட்டதாரி ஆசிரியர (்ரலாறு),  
அரசு மமல்நினலப் பள்ளி, 
்ெல்லிக்குப்பம், ்காஞசிபுரம்.
முனை்ர சிநதியா ேுட்
உதவிப் மபராசிரியர, 
்ரலாற்றுத்துனை, 
ஸ்்டல்லா மமரீஸ் ்கல்லூரி, 
்்னனை.
திரு மோ. சதீஷ குோர்
முது்கனல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு ஆண்கள் மமல்நினலப் பள்ளி, 
முசிறி, திருச்சிராப்பள்ளி.
திரு ப. ம்்தபுரீசன்
முது்கனல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு மமல்நினலப் பள்ளி, ஆழியூர, 
ொ்கப்பட்டிைம்.
திரு ்த. முத்து
முது்கனல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு மமல்நினலப் பள்ளி, லாட்ரம்
திரு்ணைாமனல.
திருமதி A. சோய சினி
பட்டதாரி ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு மமல்நினலப் பள்ளி, ்ெம்மமலி
்காஞசிபுரம்.
திரு R. சர்்ணன்
முது்கனல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு ெநதைார ம்களிர மமல்நினலப் 
பள்ளி, சிதம்பரம்

்தே்ல் ச்தாடர்பு ச்தாழில்நுட்ப 
ஒருஙகிம்ணப்பாளர்
திரு. து. நாேராஜ், பட்டதாரி ஆசிரியர,
அரசு மமல்நினலப்பள்ளி, ராப்பூ்ல், 
புதுக்ம்காட்னட
R. ோமேஷ, 
SGT அரசு து்க்்கப் பள்ளி, 
பிஞ்னூர, ்கடலூர
A. சரணயா,
SGT ஊராட்சி ஒனறிய ்தாடக்்கப் 
பள்ளி
்்ல்லத்தபானளயம், ஈமராடு

விமரவுக் குறியீடு  
மேலாணமேக்குழு
இரா. சேேநா்தன் 
சூ. ஆல்பர்ட் ்ள்ன் பாபு 
ே. முருமேசன் 
N. சேேன்
J.F. பால் எட்வின் ராய  
். பத்ோ்தி 
ஆ. ம்தவி சேசிந்தா
பக்ே ்டி்மேப்பாளர்ேள்
ஆமராக்கியம் சபலிக்ஸ் 
ோோட்சி பாலன் ஆறுமுேம் 
ச. அமசாக் குோர்  
மபசசிமுத்து மேலாசம் 
அ. அடிசன் ராஜ் 
ர. பாலசுப்ரேணி 
சேரால்டு வில்சன் 
அமடக்ேலம் ஸ்டீபன்  
பிரசாநத் 

ஓவியம்
திரு. ே. ்த. ோநதிராேன், 
S.V. மோகுல கிருஷ்ணன்  
தீபக் ராஜ்  
V. விமனாத் குோர்

அட்மட ்டி்மேப்பு
ேதிர் ஆறுமுேம்
்தரக்ேட்டுப்பாடு 
ராமேஷ ்தஙேப்பன்

்தட்டசசு
திருமதி. ்தா.அல்மபான்சா மேரி, 
புனித அனைாள் ஆ.ப.நி., ்்னனை
திருமதி. பரிேளா,
மா.ஆ.்க.ப.நி., ்பருநதுனை, ஈமராடு
ஒருஙகிம்ணப்பு
ரமேஷ முனிசாமி

பாடக்குழுத் ்தமல்ர்
முனை்ர ஆ. இரா. ம்ஙேடாசலபதி,
மபராசிரியர,  
்்னனை ்ளரச்சி ஆராயச்சி நிறு்ைம்,  
்்னனை

பாடக்குழு இம்ணத் ்தமல்ர்
முனை்ர ோ.அ. ேணிக்குோர்,
மமைாள் மபராசிரியர, ்ரலாற்றுத்துனை,  
மமைானமணியம் சுநதரைார பல்்கனலக் ்கழ்கம், 
திரு்ெல்ம்லி.

பாட ஒருஙகிம்ணப்பாளர்ேள்
திருமதி. ப. ஈஸ்்ரி,  
துனை  இயக்குெர, 
SCERT, ்்னனை
சப. சுமரஷ,  
முது்கனல ஆசிரியர (்ரலாறு)
அரசு ம்களிர மமல்நினலப் பள்ளி  
ஆத்தூர, ம்லம் மா்ட்டம்
முனை்ர ே. சுமரஷ, 
பட்டதாரி ஆசிரியர,  
குமாரராஜா முத்னதயா மமல்நினலப் பள்ளி  
அனடயாறு, ்்னனை.

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலி்கணட் மமப்லித்மதா தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.  
ஆப்்்ட் முனையில் அச்சிட்மடார:
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