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சாளுக்கிர்கள்,  இாஷ்டிகூடர்கள்: 

        தல்னர்கள் ி, க்காத்ில் ஆட்சிபுரிந் மலனச் சாலக்கிரும், இாஷ்டிகூடர்கலம் அசில் 

பக்கித்தும் ாய்ந்ர்கள். இவ்ிருர்கலக்கும் தற்மக இண்டு அசில் மதாட்டிாபர்கள் இருந்ணர் 
– தல்னர்கலம் மசார்கலம். மலும் அர்கபது தண்தாட்டுப் தங்கபிப்பும் இந்ி னாற்நில் 

குநிப்திடத்க்காகும். 

சாளுக்கிர்கள் (கி.பி. 543 – 755): 

 சுார் இண்டு தற்நாண்டுகள் க்காத்ின் ததரும்தகுில ஆட்சி தசய்ர்கள் சாலக்கிர்கள். 

தின்ணர், இாஷ்டிகூடர்கபின் னில ததருகிது.  

 மலனச் சாலக்கிரின் ிந்ர்கள் தங்கிின் கீலச் சாலக்கிர்கலம், கல்ாிச் 
சாலக்கிர்கலம். மலனச்சாலக்கி லதத் மாற்றுித்ர் பனாம் புனிமகசி.  

 ாாதி அல்னது ற்கானத்ி தாாில லனகாகக் தகாண்டு அர் எரு சிநி அலச 

மாற்றுித்ார். 

இண்டாம் புயிககசி (கி.பி. 608 – 642): 

 சாலக்கி தின் பக்கி ஆட்சிாபர் இண்டாம் புனிமகசி. ஜம ாமன கல்தட்டு அது ஆட்சிக் 

கானத்லப் தற்நி ிங்கலபக் கூறுகிநது.  

 புணாசி கடம்தர்கலபபம் லசூர் கங்கர்கலபபம் ிர்த்துப் மதாரிட்டு ணது ஆிக்கத்ல அர் 
ிலனிறுத்ிணார்.  

 கங்க அசர் துர்ிீன் அது மனாண்லல ற்றுக்தகாண்டு ணது கலபபம் இண்டாம் 

புனிமகசிக்கு படித்துக் தகாடுத்ார்.  
 ர்லாற்நங்கலில்  ர்ர்த்ணல பநிடித்து இண்டாம் புனிமகசிின் ற்தநாரு 

கத்ாண சாலணாகும். தன்ணிந்ிாலக் லகப்தற்ந மண்டும் ன்ந  ர்ரின் ண்த்ல 

சிலத்ன் இண்டாம் புனிமகசி.  
 தல்னர்கலக்தகிாண ணது பல் தலடதடுப்தில் அர் தற்நிததற்நார். ஆணால், காஞ்சிக்கருகில் 

பனாம் சிம்ர்ணிடம் தடுமால்ிலத் ழுிணார்.  
 தின்ணர், சாலக்கி லனகம் ாாதி தல்னர்கபால் லகப்தற்நப்தட்டு அிக்கப்தட்டது. இண்டாம் 

புனிமகசிின் ஆட்சிக் கானத்ில் சீணப்தி பான்சுாங் அணது ாட்டிற்கும் ருலக புரிந்ார் 
ன்ததும் குநிப்திடத்க்கது. 

 இண்டாம் புனிமகசிக்குப்தின் ஆட்சிக்கு ந்ர் ிக்ாித்ன்.  

 அன் சாலக்கி ாட்லட ீண்டும் ிலனப்தடுத்ி தல்னர்கலப பநிடித்மாடு, காஞ்சிலபம் 

லகப்தற்நிணார்.  
 தல்னர்கபிடம் ணது ந்ல அலடந் மால்ிக்கு ிக்ாித்ன் திீர்த்துக் தகாண்டான் 

சாலக்கி தின் கலடசி அசர் இண்டாம் கீர்த்ிர்ன்.  

 அலண பநிடித்து இாஷ்டிகூட அலச ிறுின் ந்ி துர்க்கன். 
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 சாலக்கிரின் ஆட்சிபலந, சபக ாழ்க்லக 

 தல்னர்கள், மசார்கள் ஆட்சி பலநக்கு ாநாக, சாலக்கி ஆட்சிபலநில் அிகாம் 

லப்தடுத்ப்ட்மட இருந்து.  

 சாலக்கிரின்கீழ் கிா சுாட்சி ன்ந மதச்சுக்மக இடில்லன. சாலக்கிர்கள் சிநந் கடற்தலடலக் 

தகாண்டிருந்ணர்.  
 இண்டாம் புனிமகசிின் கடற்தலடில் தறு கப்தல்கள் இருந்ண. மலும்ää ிந்ிாண சிறு 

தலடலபபம் அர்கள் லத்ிந்ணர். 
 தாாி சாலக்கிர்கள் திாீ இந்துக்கள், இருப்தினும் அர்கள் திந சத்லபம் ித்து 

டந்ணர்.  
 ம ச சடங்குகலக்கு பக்கித்தும் அபிக்கப்தட்டது. சாலக்கி லதத் மாற்றுித் 

பனாம் புனிமகசி குிலமள்ில தசய்ார்.  
 ிஷ்ணு, சின் மதான்ந கடவுபருக்கு ாபாண மகாில்கள் அர்கபது கானத்ில் கட்டப்தட்டண. 

 மற்குத் க்காத்ில் புத் சம் ழீ்ச்சிலடந்து ந்து ன்று பான் சுாங் து 

தக்குநிப்தில் கூநிபள்பார்.  
 ஆணால்,  இப்தகுிில் ச சம் ிலனாண பர்ச்சிலப் ததற்று ந்து.  

 இண்டாம் புனிமகசிின் அலப் புனரும், ம ாமன கல்தட்லடத் தாகுத்ருாண ிகீர்த்ி 
எரு சர். 

கலய, கட்டிடக் கலய 

 சாலக்கிர்கள் கலன பர்ச்சிக்கு ததரிதும் தங்காற்நிபள்பணர். கட்டுாணக் மகாில்கலப 

கட்டுற்கு அர்கள் மச கலனப்தாில தின்தற்நிணர்.  
 இருப்தினும்,  இாஷ்டிகூடர் ற்றும் ம ாய்சபர் ஆட்சிக் கானத்ில்ான் மச கலனப்தாி அன் 

உச்ச கட்டத்ல ட்டிது.  

 ம ாமன, தாாி, தட்டாடக்கல் ஆகி இடங்கபில் சாலக்கிரின் கட்டுாணக் மகாில்கலபக் 

கானாம்.  

 சாலக்கிர் கானத்ில் குலடலக் மகாில்கலம் சிநப்பு ததற்நிருந்ண.  

 அஜந்ா, ல்மனாா, ாசிக் ஆகி இடங்கபில் சாலக்கிரின் குலடலக் மகாில்கலபக் கானாம்.  

 புாி குலகக்மகாில் ற்றும் அஜந்ா குலககபில் சாலக்கிர் கான ஏிங்கலபக் காபடிகிநது.  

 இண்டாம் புனிமகசி எரு தாசீகத்தூதுக் குழுிற்கு மற்பு அபிப்தது மதான்று அஜந்ா ஏித்ில் 

சித்ரிக்கப்தட்டுள்பது. 

 சாலக்கிர் கான மகாில்கலப இண்டு ிலனகபாகப் திரிக்கனாம். ம ாமனää தாாி ஆகி 

இடங்கபிலுள்ப மகாில்கள் பல்ிலன. ம ாமனில் உள்ப ழுதது மகாில்கபில் ான்கு 

ட்டும் சிநப்தாக குநிக்கப்தட மண்டில –  

 னட்கான் மகாில் - சபக் கூலபடன் கூடி இக்மகாினில்  

 தூண்கலபபலட ண்டதம் உள்பது. 

 எரு புத் லசத்ித்லப் மதான மாற்நபிக்கும் துர்க்லக மகாில் 

  சீ்சில்னி குடி மகாில் 

 தகுி ன்ந இடத்ிலுள்ப சக் மகாில் 
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 தாாிில் உள்ப மகாில்கபில் பகத்ீஸ்ர் மகாிலும், மனக்குட்டி சின் மகாிலும் அற்நின் 

கட்டிடக் கலனக்கும் அகிற்குப் ததர் ததற்நல.  

 எமிடத்ிலுள்ப ான்கு குலடலக் மகாில்கள் அற்நின் கலனபள்ப மலனப்தாட்டிற்கு 

டுத்துக்காட்டு.  

 அற்நின் சுர்கலம், தூண்கள் ாங்கும் ண்டதங்கலம் கடவுபர் ற்றும் ணிர்கபின் அகாண 

சிற்தங்கலபக் தகாண்டு அகூட்டப்தட்டுள்பண. 

 இண்டாது ிலன, தட்டாடக்கல் ன்ந இடத்ில் காப்தடும் மகாில்கள். இங்கு தத்து மகாில்கள் 

உள்பண – ான்கு டஇந்ிா கலனப்தாிில் அலந்துள்பண.  

 ஞ்சி ஆறு ிாிட கலனப்தாிினாணல. ட இந்ி கலனப்தாிில் அலக்கப்தட்டுள்ப 

தாதார் மகாில் குநிப்திடத்க்கது.  

 ிாிடக் கலனப்தாிில் அலந் சங்கமஸ்ர் மகாில் ற்றும் ிருப்தாட்சர் ஆனம் 

இண்டும் புகழ் ததற்நல.  

 காஞ்சி லகனாசார் ஆனத்லப் மதான்மந ிருப்தாட்சர் ஆனம் கட்டப்தட்டுள்பது. இண்டாம் 

ிக்ாித்ணின் அசிகபில் எருால் இது கட்டுிக்கப்தட்டது.  

 காஞ்சிினிருந்து சிற்திகள் லக்கதட்டு இக்மகாில் கட்டதட்டது ன்று கருப்தடுகிநது. 

இாஷ்டிகூடர்கள் (கி.பி. 755 – 975): 

 கன்ணட இணத்லச் மசர்ந் இாஷ்டிகூடர்கபின் ாய்தாி கன்ணடதாிாகும். இாஷ்டிகூட 

லதத் மாற்றுித்ர் ந்ி துர்க்கர்.  
 கூர்ஜர்கலப பநிடித்து அர்கபிடிருந்து ாபத்ல ந்ி துர்க்கர் லகப்தற்நிணார்.  
 தின்ணர், இண்டாம் கீர்த்ி ர்லண பநிடித்து சாலக்கி ாட்லட அர் லகப்தற்நிணார். இவ்ாறு, 

இாஷ்டி கூடர்கள் க்காத்ில் பன்ல அலச உருாக்கிணர். 
 அடுத்து ஆட்சிக்கு ந் பனாம் கிருஷ்ர் எரு ததரும் தற்நி ீர். கங்கர்கலபபம் தங்கிச் 
சாலக்கிலபம் அர் பநிடித்ார்.  

 ல்மனாாில் ததரி தாலநலக் குலடந்து எம கல்னானாண லகனார் ஆனத்ல அர் 
அலத்ார்.  

 இாஷ்டிாகூடர்கபின் அடுத்; சிநந் அசர் பன்நாம் மகாிந்ர். டஇந்ி அசுகலக்தகிாக 

அர் தன தற்நிகலபப் ததற்நார். 
 தின்ணர் திக்கு ந் பனாம் அமாகர்ர் (கி.தி. 815- 880) அறுதத்ி ான்கு ஆண்டுகானம் ஆட்சி 
புரிந்ார்.  

 அது கானத்ில் ாபபம், கங்காடிபம் சுந்ி அசுகபாிண. இருப்தினும், தண்தாட்டு 

பர்ச்சிக்கு அது ஆட்சிக்கானம் சிநப்பு ததற்நது.  

 அர் ச சத்ல தின்தற்நிணார். ஜணீமசணர் அது சகுரு. கற்மநால ஆரிக்கும் 

தண்புலடாகவும் அர் ிகழ்ந்ார்.  
 கிாஜ ார்க்கம் ன்ந புகழ்ாய்ந் கன்ணட தலன பனாம் அமாகர்ர் தலடத்ார். 
 இாஷ்டிகூடர்கபின் லனகாண ால்தகட் அல்னது ான்மகம் ன்ந கலபம் அர் 
ிர்ாித்ார். 
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 அமாகர்ரின் ித் மான்நல்கபில் குநிப்திடத்க்கர் பன்நாம் கிருஷ்ர் (கி.தி.936 – 968). 

அது மதார்தற்நிக்ப குநிப்திடத்க்கல.  

 மசார்கலக்தகிாக அர் தலடதடுத்து க்மகானம் ன்ந இடத்ில் மசாப்தலடகலப 

பநிடித்ார்.  
 மலும் தற்கு மாக்கி பன்மணநி அர் ஞ்சாவூலக் லகப்தற்நிணார். ாமஸ்ம் ல தசன்ந 

அர் அலண சிநிது கானம் ம் கட்டுப்தாட்டில் லத்ிருந்ார்.  
 ாம் லகப்தற்நி தகுிகபில் தன மகாில்கலபபம் அர் கட்டுித்ார். இாமஸ்த்ில் 

கிருஷ்மஸ்ர் ஆனம் அால் கட்டப்தட்டது.  

 காஞ்சி உள்பிட்ட தாண்லட ண்டனம் அர் ஆட்சிக் கானம் பழுதும் இாஷ்டிகூடர்கபின் 

கட்டுப்தாட்டில் இருந்து. அது லநவுக்குப் திநகு இாஷ்டிகூடர்கள் ழீ்ச்சிலடந்ணர். 

ஆட்சி முலம: 

 இாஷ்டிகூட மதசுää ாஷ்டிம் ன்ந ாினங்கபாகப் திரிக்கப்தட்டிருந்து. இற்லந 

ாஷ்டிதிகள் ிர்கித்ணர்.  
 ாஷ்டிம் எவ்தான்றும் தன ிங்கபாக (ாட்டங்கபாக) திரிக்கப்தட்டண. ாட்ட 

ிர்ாகத்ிற்கு ிதி ததாறுப்தாார்.  
 அடுத் ஆட்சிப் திரிவு புக்ி ணப்தட்டது. இில் 50 பல் 70 கிாங்கள் இருந்ண. புக்ிின் 

ஆட்சிாபர் மதாகதி ணப்தட்டார்.  
 இந் அிகாரிகள் மடிாக த்ி அசால் ிிக்கப்தட்டணர். கிா ிர்ாகம் கிாத் லனால் 

டத்ப்தட்டது. கிா ிர்ாகத்ில் கிா சலதகள் ததரும்தங்கு கித்ண. 

சமூக தபாருராொ நிலயலகள்: 

 இந்து சப் திரிவுகபாண லசபம் லபம் இாடி கூடர்கபின் ஆட்சிில் தசித்து 

பர்ந்ண. இருப்தினும், ச சபம் அசர் ற்றும் உர் அிகாரிகள் ஆலப் ததற்று பர்ச்சி 
கண்டது. க்காத்ின் க்கள் - தாலகில் பன்நில் எரு தகுிிணர் சர்கள்.  

 கன்ம ரி, மானாபூர், ார்ார் மதான்ந எரு சின இடங்கபில் புத்ச குடிிருப்புகலம் 

லந்ிருந்ண. தல்மறு சங்கலக்கிலடம ல்னிக்கம் ினிதுத் குநிப்திடத்க்கது.  

 ற்கான தஜீப்பூர் ாட்டத்ிலுள்ப சானமடாகி ன்ந இடத்ில் எரு கல்லூரிபம் இக்கானத்ில் 

தசல்தட்டது. இந் கல்ிக் கூட்டத்லப் தற்நி எரு கல்தட்டு ிரிாண கல்கலபத் ருகிநது. 

 தசல்ந்ர்கள் அபித் தகாலட ற்றும் ிாக்கபின் மதாதும் ஆகிற்நின் உிமாடு இக்கல்ி 
ிறுணம் டத்ப்தட்டது. 

 இாஷ்ாகூடர் ஆட்சிக் கானத்ில் ததாருபாாபம் லத்ிருந்து. க்காத்ிற்கும் 

அமாதிர்கலக்கும் இலடம ாிதம் தசித்ிருந்து.  

 அர்கமபாடு ட்புநவு தகாண்ட இாஷ்டிாகூட அசர்கள் ாித பர்ச்சிக்கும் ஊக்கபித்ணர். 
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பண்பாட்டுப் பங்கரிப்பு : 

 இாஷ்டிகூடர்கள் டதாில ததரிதும் ஆரித்ணர். இாஷ்டிகூட அசலில் தன அநிஞர்கள் 

இருந்ணர்.  
 னிசம்பு ன்ந தலன ிருிக்ன் ழுிணர். பன்நாம் கிருஷ்து ஆட்சிக் கானத்ில்  பபா 
ன்தர் கி ஸ்ம் ன்ந தலனப் தலடத்ார்.  

 இாஷ்டிாகூடர்கபின் அலப்திணால் சச இனக்கிங்கலம் பர்ச்சி ததற்நண. சாண 

பனாம் அமாகர்ர் தன ச அநிஞர்கலப ஆரித்ார்.  
 அது ஆசிரிாண ஜணீமசணர் தார்சுாரின் ாழ்க்லக னாற்லந தசய்பள் லடில் 

‘தார்சபூா’ ன்ந லனப்தில் ழுிணார்.  
 தல்மறு ச பணிர்கபின் ாழ்க்லக னாறுகலபத் தாகுத்து ஆிபுாம் ன்ந லனப்தில் 

குதத்ர் ன்தர் ழுிணர்.  
 அமாக ிருத்ி ன்ந இனக்க தலன சாகாணா ன்தர் தலடத்ார். ீாச்சாரிார் ன்ந 

அக்கான கிமல ‘கிசாம்’ ன்ந தலன ழுிணார்.  
 இாஷ்டிகூடர்கபின் ஆட்சிக்கானத்ில் கன்ணட இனக்கிபம் பர்ச்சி கண்டது. அமாகர்ர் 
இற்நி கிாஜார்க்கம் கன்ணடதாிில் ழுப்தட்ட பல் கில தனாகும். தம்தா ன்தர் 
கன்ணடதாிக் கிஞர்கபில் லனசிநந்ர்.  

 அது புகழ்ததற்ந தல் ‘ிக்மசணிஜம்’. ததான்ணா ன்ந ற்தநாரு கன்ணடக் கிஞர் 
‘சாந்ிபூா’ ன்ந தலன ழுிணார். 

கலய,  கட்டிடக் கலய: 

 இாஷ்டிசுடர்கபின் கலன, கட்டிடக் கலனல ல்மனாா ற்றும் னிதான்டாில் கானாம். 

ல்மனாாில் உள்ப புகழ்ததற்ந மகாில் லகனாசர் மகாினாகும்.  

 பனாம் கிருஷ்ர் கானத்ில் இக்மகாில் டிக்கப்தட்டது. இருதறு அடி ீபபம்,  தறு அடி அகனம், 

உம் தகாண்ட திாண்டாண கல்னில் இது டிக்கப்தட்டுள்பது.  

 இக்மகாினில் ான்கு தகுிகள் உள்பண – பனக்மகாில், தலாில், ந்ிண்டதம்ää 

பகண்டதம். 25 அடி உபலட மலடின்ீது இக்மகாில் கம்தீாக ிற்கிநது.  

 மலடின் பகப்தில் ாலணகலம், சிங்கங்கலம் மலடல ாங்குது மதான தசதுக்கப்தட்டுள்பண.  

 பன்நடுக்கு சிகம் ால்னபும் ங்கலப ிலணவுதடுத்துகிநது. மகாிலுக்குள் திணாறு சதுத் 

தூண்கள் தகாண்ட ண்டதம் உள்பது.  

 அகி சிற்தங்கலபக் தகாண்ட லகனாசர் மகாில் உண்லில் கட்டிடக்கலனின் திாண்டம் 

ணனாம். துர்க்லக ருதுபக அக்கலண தகால்து மதான்ந சிற்தம் கத்ாணது.  

 ான் லகனாச லனல தூக்க பற்சிப்தது மதான்ந சிற்தம் குநிப்திடத்க்கது. சுர்கபில் 

இாக் காட்சிகள் தசதுக்கப்தட்டுள்பண.  

 லகனாசர் மகாினின் ததாதுப் தண்ர் ிாிடகலனப் தாிலச் சார்ந்து. 

 தம்தாய்க்கு அருகிலுள்ப ீவு னிதான்டா, பனில் அது வபுரி ன்று அலக்கப்தட்டது. ததரி 

ாலணின் சிற்தத்ல கண்ட மதார்சுகீசிர்கள்.  
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 அற்கு னிதான்டா ன்ந ததரிட்டு அலத்ணர். அங்கு இாஷ்டி கூடர்கபின் கலன அன் உச்ச 

கட்டத்ல ட்டிது ணனாம்.  

 ல்மனாா, னிதான்டா சிற்தங்கலக்கிலடம எற்றுலலக் காபடிகிநது. அற்லந எம 
குழுலச் மசர்ந் சிற்திகள் உருாக்கிிருக்க மண்டும்.  

 கருவுலநக்குள் தலபபன் உள்ப துாதானகர் சிலன திாண்ட டிினாணது. சுற்றுச் சுர்கபில் 

டாஜர், கங்கார், அர்த் ாரீஸ்ர், மசாஸ்கந்ர் ன்று சிணின் தன டிங்கள் 

ீட்டப்தட்டுள்பண. ிருபர்த்ி உரும் ிகப்ததரிது.  

 ஆறு ீட்டர் உபலடது. தலடத்ல், காத்ல், அித்ல் ன்ந பன்று தாில்கலபபம் தசய்பம் 

சிலண அது திிதனிப்தாகக் கூநப்தடுகிநது. 

WhatsApp Group -ல் கச –  கிரிக் தசய்வும் 

Telegram Channel கிரிக் தசய்வும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
http://bit.ly/2xqZMJV

