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விஜநகர் பாினி அசுகள் 

விஜ நகப் பபசு 

சான்றுகள் 

இந்ற னரற்நறல் ிஜகப் பதசறன் னரறு எரு னக்கற இடத்தப் பதற்றுள்பது. ரன்கு 

னகள் - சங்க, சரல, துல, ஆடீு – கற.தி. 1336 னல் 1672 த ிஜ கத ஆட்சறனரிந்ண. 

இனக்கறம், பரல்னறல், ரம் ண ிஜ க னரற்றுக்கரண சரன்றுகள் தல்தகப்தடும். 

கறருஷ் பரின் ஆனக் ரல்ம், கங்கரபி ழுற துரிஜம், அல்னசரணி 
பதத்ண்ரின் னுசரிம் பதரன்நத ிஜக சகரன தல்கபரகும்.ிஜ கப் பதசுக்கு 

தல்பறு அல்ரட்டு திகள் ருதகனரிந்ணர். அர்கபது குநறப்னகலம் தனுள்ப 

சரன்றுகபரகும். பரபரக்கர ரட்தடச் பசர்ந் இதன் ததூர, பணிறப் தி றக்பகரபனர டி 

பகரன்டி, தரசலகப்தி அப்துல் சரக், பதரர்ச்சுகலசறப் தி படரறங்பகர தஸ் பதரன்ந 

திகள் ிஜ க கரன சனெக பதரருபரர றதனதகள் தற்நற ங்கபது தக் குநறப்னகபில் 

ிரித்துள்பணர். இண்டரம் பரரின், ஸ்ரீங்கம் பசப்பதடுகள் பதரன்ந பசப்பதடுகள் ிஜக 
அச றத்பரன்நல்கள் ற்றும் அர்கபது சரதணகதபக் கூறுகறன்நண. யம்தி இடிதரடுகலம் 

திந சறன்ணங்கலம் ிஜ க ஆட்சறரபர்கபின் தண்தரட்டுப் தங்கபிப்தத பபிப் தடுத்துகறன்நண. 

அர்கள் பபிிட்டுள்ப ண்ற்ந ரங்கபில் கரப்தடும் உருங்கள் ற்றும் 

பசரற்பநரடர்கள் ிருதுகதபனேம் சரதணகதபனேம் டுத்துக் கூறுகறன்நண. 

அசில் வயாறு 

 சங்க ததச் பசர்ந் யரியரும் னக்கரும் 1336 ஆம் ஆண்டு ிஜ கத்த றறுிணர். 

ற்கணப, அர்கள் ரங்கல் ஆட்சறரபர்கபரண கரகீர்கபிடம் திரற்நறந்ணர். 
திநகு கரம்தினறக்கு பசன்நணர். அங்கு னஸ்னறம் ததடபடுப்தரபர்கபரல் 

சறதநப்தடுத்ப்தட்டு இஸ்னரற சத்றற்கு ரற்நப்தட்டணர். 

 தின்ணர், ித்ரண்ர் ன்தரின் னற்சறரல் இந்து சத்றற்கு றரும்திணர். ங்கபது 

சுந்றத்த அநறித்துக் பகரண்ட அர்கள் துங்கப்தத்றத றின் பன்கதில் எரு 

னற கத்த றறுிணர். பற்நற கம் ன்ந பதரருள்பகரண்ட ிஜகம் ன்று அது 

ங்கப்தட்டது. 

 பயரய்சப அசறன் ழீ்ச்சற, யரியரும் னக்கரும் ங்கபது அதச ிரிவுதடுத்றக் 

பகரள்ற்கரண னற்சறகதப பிரக்கறது. 

 1346 ஆம் ஆண்டு ரக்கறல் பயரய்சப அசுப்தகுற னழுதும் அர்கபது கட்டுப்தரட்டில் 

ந்து. ிஜகத்றற்கும் துத சுல்ரணித்றற்கும் இதடினரண னசல் ரற்தரண்டு 

கரனம் ீடித்து. 

 குர கரம்தரின் துதப்ததடபடுப்ன குநறத்து துரிஜம் ன்ந தனறல் ிரகக் 

கூநப்தட்டுள்பது. அர் துத சுல்ரணித்த அறத்ரர். இணரல், ிஜ கப் பதசு 

ரபஸ்ம் உள்பிட்ட பன்ணிந்றர னழுதனேம் உள்படக்கறரக ிரிதடந்து. 
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 ிஜக பதசுக்கும் தரறணி அசுக்கும் இதடினரண னசலும் தன ஆண்டுகள் ீடித்ண. 

 கறருஷ்ர, துங்கதத்றர றகலக்கறதடினரண தகுறரண பய்ச்சூர் பரஆப் தகுறத 

கட்டுப்தடுத்துதும், கறருஷ்ர பகரரரி படல்டரின் பரண றனங்கதபக் 

தகப்தற்றுதும் இம்பரலுக்கு அடிப்ததடக் கரரக அதந்ண. 

 சங்க தின் சறநந் அசர் இண்டரம் பரர். ஆணரல், அரல்கூட தரறணி 
சுல்ரன்கதப னழுதுரக பற்நறபகரள்ப இனில்தன. அது தநவுக்குப்திநகு 

சங்கம் ன னறதிந்து. 

 அடுத்ரக, சரலசறம்ர் சரல ததத் பரற்றுித்ரர். இந் ன றகவும் குறுகற 

கரனப (1486 – 1509) ஆட்சறினறருந்து. 

கிருஷ்ண பேவார் (1509 – 1530) 

 ீசறம்ரல் துல ன பரற்றுிக்கப் தட்டது. ிஜகத்றன் றகச் சறநந் பதசரண 

கறருஷ் பரர் துல ததச் பசர்ந்ர். அர் சறநந் பதரர் ஆற்நல் றக்கர். 

 கம்தீரண பரற்நம் பகரண்ட அர் அநறரற்நல் றக்கரகவும் கரப்தட்டரர். 
ததடபடுத்து ரும் தரறணி ததடகதப டுத்து றறுத்துப அது அப்பதரத னல் 

கடதரக இருந்து. 

 அச்சம், தரறணி அசு தநந்து அங்கு க்கர சுல்ரணிங்கள் றறுப்தட்டிருந்ண. 

றரணி ன்ந இடத்றல் தடபதற்ந பதரரில் கறருஷ் பரர் னஸ்லீம் ததடகதப 

இறுறரக னநறடித்ரர். இணரல், திஜப்னர் சுல்ரனுடன் பரல் ற்தட்டது. 

 அப்பதரது தஜீப்னரின் சுல்ரன் இஸ்ரில் அடில்ர, கறருஷ் பரர் அத 

னநறடித்து, 1520 ல் பய்ச்சூர் கதக் தகப்தற்நறணரர். தின்ணர், தடீரர் ீது ததடபடுத்து 

அதக் தகப்தற்நறணரர். 
 கறருஷ்பரரின் எரிசர ததடபடுப்னம் பற்நறில் னடிந்து. கஜதற தின் 

அசரண திரதருத்தண அர் னநறடித்து பலுங்கரணர தகுற னழுதனேம் 

தகப்தற்நறணரர். 
 பதரர்ச்சுகலசறர்கலடன் அர் ட்னநதப பற்பகரண்டரர். கறருஷ்பரரின் 

அதக்கு அல்னகர்க் ணது தூதுர்கதப அனுப்திதத்ரர். 
 கறருஷ்பரர் ரம் தரக இருந்பதரறலும், அதணத்து சங்கதபனேம் 

றத்து டந்ரர். கதன, இனக்கறப் னனரகவும் அர் றகழ்ந்ரர். ணப ஆந்றபதரஜர் 

ன்று அர் அதக்கப்தட்டரர். 
 அஷ்டறக்கஜங்கள் ன்ந ட்டு சறநந் அநறஞர்கள் அது அதத அனங்கரித்ணர். 

அர்கபின் னன்தரணர் அல்னசரணி பதத்ண்ர. ஆந்றகிரதிரகர் ன்று 

அர் னகப்தட்டரர். 

 அது னக்கற ததடப்னகள் னுசரிம் ற்றும் யரிகரசரம் ன்தரகும். திங்கனற 
சூண்ர, பணரனற ரகறருஷ்ர இருரும் சறநந் அநறஞர்கபரகத்றகழ்ந்ணர். 

 ஆனக்ரல்ம் ன்ந பலுங்கு பரற ததனனேம், ஜரம்தற கல்ரம்,  

உரதரிம் ன்ந டபரற தல்கதபனேம் கறருஷ் பரர் இற்நறனேள்பரர். 

 பன்ணிந்றரில் பதரும்தரனரண பகரில்கதப அர் பசப்தணிட்டரர். ிஜகத்றல் 

ிட்டனசுரற ற்றும் யசரசுரற ஆனங்கதபனேம் அர் ழுப்திணரர். ணது 
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தட்டத்சற ரகனரபிின் றதணரக அர் ரகனரனம் ன்ந னற கத 

றர்ரித்ரர். பலும், ரபரண ரபகரனங்கதபனேம் அர் கட்டுித்ரர். 

 கறருஷ்பரரின் தநவுக்குப்திநகு அச்சுபர், பங்கடர் ஆகறபரர் 

அரிதபநறணர். 
 ரரரின் ஆடட்சறக்கரனத்றல், தஜீப்னர், அகதுகர் பகரல்பகரண்டர, தடீரர் ஆகற 

அசுகபின் கூட்டுப்ததடகள் 1565 ஆண்டு தனக்பகரட்தடப்பதரரில் அத னநறடித்ண. 

அப்பதரர் ரக்ஷமரங்கடி ன்றும் அதக்கப்தடுகறநது. ரரர் தகப்தற்நப்தட்டு 

பகரல்னப்தட்டரர். 
 ிஜகத் அறக்கப்தட்டது. ிஜகப் பதசுக்கு சரவுி அடித் பதரரக இது 

கருப்தடுகறநது. இருப்தினும், ிஜக அசு. ஆடீு திணரின் ஆட்சறில் அடுத் 

தற்நரண்டுகள் றதனத்றருந்து. றருனர, ஸ்ரீங்கர, இண்டரம் பங்கடர் ஆகறபரர் 

அம்தின் னக்கற அசர்கள். ிஜக அசறன் கதடசற அசர் இண்டரம் ஸ்ரீங்கர். 

ஆட்சி முறம 

 ிஜகப் பதசறன் கலழ் ஆட்சறத்துதந ன்கு சலதக்கப்தட்டிருந்து. றர்ரகம், ீற, சட்டம் 

ஆகற ிகரங்கபில் அசர் னழு அறகரம் பதற்று ிபங்கறணரர். 

 தம்தத ரரிசுரித ங்கத்றனறருந்து. சறனசம் அரிதத தகப்தற்நறக் 

பகரள்லம் றகழ்ச்சறனேம் டந்து. 

 சரல சறம்ர் சங்க தத னடித்துிட்டு ஆட்சதக் தகப்தற்நறணரர் ன்தத 

ற்கணப கண்படரம். அசருக்கு அன்நரட ஆட்சறில் உவுற்கரக அதச்சதனேம் 

இருந்து. 

 பதசு தன ண்டனங்கபரகவும், ண்டனம் தன ரடுகபரகவும், ரடு தன ஸ்னங்கபரகவும் 

திரிக்கப்தட்டிருந்ண. 

 ஸ்னம் ன்தது தன கறரங்கதபக் பகரண்டிருந் திரிரகும். 

 ண்டனத்றன் ஆலர் ண்டபனஸ்ர் அல்னது ரக் ன்று அதக்கப்தட்டரர். 
 ிஜ க ஆட்சறரபர்கள் உள்பரட்சற அதப்னகலக்கு ஆட்சறில் னழு அறகரங்கதப 

ங்கறிருந்ணர். 
 றனரி ி, றதநகள், தரிசுகள் ஆகறற்தந சறற்நசர்கலம் ததடத்தனர்கலம் 

அவ்ப்பதரது பதசுக்கு அனுப்தி ந்ணர். துதநனகங்கபில் சூனறக்கப்தட்ட சுங்கம், 

தல்பறு பரறனரபர்கள் ீரண ரிகள் ஆகறதனேம் அசரங்கத்றன் ருரரக 

இருந்ண. 

 ிதபச்சபில் ஆநறல் எரு தங்கு றனரிரக சூனறக்கப்தட்டது. அசரின் ணிப்தட்ட 

பசனவுகள், அர் அபிக்கும் பகரதடகள், ரணுத்றற்கரண பசனவுகள் பதரன்நத அசறன் 

னக்கற பசனிணங்கபரகும். 

 ீறத்துதநப் பதரறுத்த உடல் உறுப்னகதப சறதத்ல், ரதணக்கரனரல் இடறுல் 

பதரன்ந பகரடுதரண ண்டதணகள் குற்நரபிகலக்கு ங்கப்தட்ண. 

 ிஜ க ரணும் றநதரண னதநில் சலதக்கப்தட்டிருந்து. குறதப்ததட, 

கரனரட்ததட, தீங்கறப்ததட, ரதணப்ததட ண ரன்கு னக்கற திரிவுகதப அது 

பகரண்டிருந்து. 
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 அல்ரட்டு ிகரிடறருந்து உர்க குறதகள் ரணுத்றற்கரக ரங்கப்தட்டண. 

ரணுத்றன் உர் அறகரரிகள் ரக் அல்னது தரதபக்கரர் ன்று அதக்கப்தட்டணர். 
அர்கள் ஆற்றும் திக்கு ஈடரக றனங்கள் ங்கப்தட்டண. இந்றனங்கள் அம் ன்று 

அதக்கப்தட்டது. 

 ததட ீர்கலக்கு ஊறம் பதரதுரக தரகப ங்கப்தட்டது. 

சமூக வாழ்க்றக 

 திரர், த்றரிர்,  தசறர், சூத்றர் ன்ந ரன்கு ஜரறப்திரிவுகள் ிஜக 

சனெகத்றல் இருந்ரக அல்னசரணி பதத்ண்ர து னுசரித்றத்றல் குநறப்திட்டுள்பரர். 
 ிஜகரின் ரணபரி கட்டிடங்கள் ற்றும் ஆடம்த சனெக ரழ்க்தக தற்நறனேம் 

அல்ரட்டுப் திகள் குநறப்திட்டுள்பணர். 

 தட்டு ற்றும் தருத்ற ஆதடகதப க்கள் அிந்ணர். ரசதணப்பதரருட்கள் னர்கள், 

அிகனன்கள் பதரன்நற்தநனேம் க்கள் தன்தடுத்றணர். பசல்ந்ர்கபின் அகரண 

டீுகள் அற்நறல் தினரிந் ரபரண திரபர்கள் தற்நற ிங்கதப தஸ் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 
 அடிதகள் தற்நற றக்பகரபனர டி பகரண்டி ணது குநறப்னகபில் கூநறனேள்பரர். டணம், இதச, 

ல்னேத்ம், சூரட்டம், பசல் சண்தட பதரன்நத எரு சறன பதரழுதுபதரக்குகபரகும். 

 சங்க திணர் தசர்கபரகத்றகழ்ந்ரர். ிருப்தரட்ர் அர்கபின் குனத்பய்ம். னற்ந 

ததச் பசர்ந்ர்கள் தர்கள். 

 ரரனுஜரின் ஸ்ரீதம் க்கபிதடப னகழ்பதற்று ிபங்கறபது. ஆணரல், ல்னர 

அசர்கலம் திந சங்கள் ீது சகறப்னத் ன்தனேடன் டந்து பகரண்டரர். 

 க்கள் அதணரும் ச சுந்றம் உள்பிட்ட அதணத்து உரிதகதபனேம் பதற்றுத் 

றகழ்ந்ணர் ண பதரர்பதரசர குநறப்திட்டுள்பரர். றர்ரகத்றல் னஸ்னறம்கலம் 

இடம்பதற்நறருந்ணர். 
 சூறகள் கட்டிக்பகரண்டு பரழுதக டத்வும் அர்கள் அனுறக்கப்தட்டணர். 
 தல்பறு ிரக்கள் தடபதற்நண. இறகரசங்கலம் னரங்கலம் க்கபிதடப 

திதனரக இருந்ண. 

 கபிர் றதனில் னன்பணற்நம் கரப்தடில்தன. எரு சறனர் ட்டுப கல்ிிற்சறநந்து 

ிபங்கறணர். குர கரம்தரின் தணி கங்கர பி துரிஜம் ன்ந ததன 

ழுறணரர். யன்ணம்ர, றருனம்ர இருரும் அக்கரனத்றல் னகழ் ரய்ந் 

பதண்னனர்கள். 

 ரபரண பதண்கள் அண்தணகபில் திப்பதண்கபரகவும் ரட்டி கபிரகவும், 

தல்னக்கு சுப்தர்கபரகவும் இருந்ணர் ண தணிஸ் கூறுகறநரர். ஆனங்கலக்கு பசத 

பசய் ரட்டி கபிரும் இருந்ணர். 

 பரசற னதந க்கத்றனறருந்ரக தஸ் குநறப்திட்டுள்பரர். அச குடும்தங்கபில் தன 

ரம் க்கத்றனறருந்து. ‘சேி’ க்கம் பதருதரகக் கருப்தட்டது. தணிஸ் 

அதுதற்நற ிரகக் கூநறனேள்பரர். 

அதக்கப்தட்டண. 
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பபாருராோ நிறய 

 அக்கரன உனகறன் பசல்றக்க தகுறகபில் என்நரக ிஜகப் பதசு ிபங்கறது ன்ந 

பசய்றத அல்ரட்டுப் திகபின் குநறப்னகள் பரிிக்கறன்நண. 

 க்கபின் னக்கற பரறல் பபரண்த. ீர்ப்தரசண சறகதப பசய் பகரடுத்து ிஜக 

ஆட்சறரபர்கள் பபரண்த பர்ச்சறக்கு பலும் ஊக்கபித்ணர். 

 னற ரிகள் பட்டப்தட்டண. துங்கதத்றர பதரன்ந றகபின் குறுக்பக டுப்ன அதகள் 

கட்டப்தட்டண. கரல்ரய்கள் அதக்கப்தட்டதப் தற்நற தணிஸ் கூநறனேள்பரர். 

 தல்பனறு பரறல்கலம் சறநந்து ிபங்கறண. அத எவ்பரன்றுக்கும் ககங்கள் இருந்ண. 

உபனரகத்பரறல் பசய்பரரும் திந தகிதணஞர்கலம் அக்கரனத்றர் தத்பரங்கறணர். 
 கர்தல், அணந்னர் ரட்டங்கபில் தச்சுங்கங்கள் இருந்ண. ிஜகம் எரு 

னகழ்றக்க ர்த்க தரகவும் ிபங்கறது. னக்கற ங்க ரம் ரகன் ன்தரகும். 

ஆணரல், தடகலம் அபதகலம் இடத்துக்கு இடம் ரறுதட்டிருந்ண. 

 உள்ரட்டு, அல்ரட்டு ர்த்கம் பதருகறரல் ரட்டில் பதரதுரக பசல் பசறப்ன 

கரப்தட்டது. 

 னதரர் கடற்கதில் தன துதநனகங்கள் இருந்ண. அற்நறல் குநறப்திடத்க்கது 

கண்னூர் துதநனகரகும். 

 அரதிர, தரசலகம், பன் ஆப்தரிக்கர, பதரர்ச்சுகல் பதரன்ந பதன ரடுகலடனும் 

ரிகத்பரடர்ன றனிது தருத்ற ற்றும் தட்டுத் துிகள், றுப் பதரருட்கள், அரிசற, 
படினேப்ன, சர்க்கத பதரன்நத னக்கற ற்றுறப் பதரருட்கள். 

 குறதகள், னத்துக்கள், பசம்ன, தம், தரசம், சலணத்துப்தட்டு பல்பட்துிகள் 

பதரன்நத இநக்குற பசய்ப்தட்டண. கப்தல் கட்டும் பரறலும் பர்ச்சறதடந்து. 

பண்பாட்டுப் பங்கரிப்பு 

 ிஜ க ஆட்சறில் பகரில்கட்டும் டடிக்தககள் பலும் அறகரித்து. ரபகரனங்கள் 

ணப்தடும் ததரில் பகரனங்கள் ற்றும் பகரில் பரகங்கபில் சறற்தத்தூண்கதபக் 

பகரண்ட கல்ர ண்டதங்கள் ஆகறண ிஜக கட்டிடக்கதனின் சறநப்ன 

அம்சங்கபரகும். 

 ண்டதத்தூண்டுகபில் டிக்கப் தட்டுள்ப சறற்தங்கள் கதனறக்கத. இந் தூண் 

சறற்தங்கபில் கதனறக்கத. இந் தூண் சறற்தங்கபில் பதரும்தரலும் குறத உருங்கள் 

இடம்பதற்நறருந்ண. 

 பதரி ஆனங்கபில் தற்றுக்கரல் ண்டதங்கலம், ஆிங்கரல் ண்டதங்கலம் 

ழுப்தப்தட்டண. றருிரக்கரனங்கபில் இதநதண அங்கு பகரண்டுந்து தத்து 

றதடுது க்கம். ற்கணப கட்டப்தட்ட ஆனங்கபின் சுற்றுப்திகரத்றல் அம்னுக்கு 

ண ணி ஆனங்கள் அக்கரனத்றல் அதக்கப்தட்டண. 

 ிஜ கம் இன்று யம்தி இடிதரடுகபரகக் கரட்சறபித்ரலும் அங்குள்ப பகரில்கள் 

ிஜ கப்தரிக்கு சறநந்து டுத்துக்கரட்டுகபரகும். 
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 ிட்டனசுரற ற்றும் யச ரசுரற ஆனங்கள் இண்டும் குநறப்திடத்க்கத. ிஜ 

க பகரில் கட்டிடக்கதனின் திரண்டத்துக்கு டுத்துக் கரட்டரக கரஞ்சறனத்றலுள்ப 

கரம்தரர் ற்றும் ரஜர் ஆனங்கதபக் கூநனரம். 

 றருண்ரதன ற்றும் சறம்தம் ஆகற இடங்கபிலுள்ப ர பகரனங்கள் ிஜக 

கரனத்றன் னகதப் ததநசரற்றுகறன்நண. தின்ணர் ரக்கர் கரனத்றலும் இத்தக 

கதனப்தி பரடர்ந்து. 

 றருப்தறில் கரப்தடும் கறருஷ்பரர் ற்றும் அது அசறகபின் 

உபனரகப்தடிங்கள் ிஜ க கரன உபனரகக்கதனக்கு டுத்துக்கரட்டரகும். ிஜ க 

அசர்கபரல் இதசனேம் டணனம் ஆரிக்கப்தட்டது. 

 டபரற. பலுங்கு, கன்ணடம், றழ் பதரன்ந பரறகள் அந்ந்ப்தகுறகபில் 

னகழ்பதற்நறருந்ண. டபரற ற்றும் பலுங்கு இனக்கறம் ிஜ க கரனத்றல் 

கத்ரண பர்ச்சற பதற்நது. 

 கறருஷ்பரரின் ஆட்சறக்கரனத்றல் இனக்கற பர்ச்சற உச்சம் பதற்நது. அப 

டபரற ற்றும் பலுங்கு பரறகபில் னனத பதற்நறருந்ரர். 
 அது அதப் னனரண அல்னசரணி பதத்ண்ர பலுங்கு இனக்கற பர்ச்சறக்கு 

அருந்பண்டரற்நறனேள்பர். 
 ணப ிஜ க ஆட்சறரபர்கபின் தண்தரட்டுத் பரண்டு தன்னகத்ன்த 

பகரண்டரகவும் சறநப்னதடரகவும் றகழ்ந்து. 

பாினி அசு 

 1347 ஆம் ஆண்டு தரறணி அதச றறுிர் அனரவுீன் தரன்ர இர் யசன் கங்கு 

ன்றும் அதக்கப்தட்டரர். அன் தனகம் குல்தர்கர. 

 தரறணி அதச பரத்ம் தறணரன்கு சுல்ரன்கள் ஆட்சறனரிந்ணர். அர்கபில், அனரவுீன் 

தரன்ர, னனரம் னகது ர, திபரஸ் ர ஆகறபரர் சறநப்ன ரய்ந்ர்கள். 

 தின்ணர் அகது ரனறர ன்தர் தன கத குல்தர்கரினறருந்து தடீரருக்கு ரற்நறணரர். 

னென்நரம் னகம்துரின் ஆட்சறக்கரனத்றல் தரறணி அசறன் னகழ் அன் உச்சறக்கு 

பசன்நது. 

 அரதிக் கடல் பரடங்கற ங்கரப ிரிகுடர த தரறணி அசு ிரிதடந்து. பற்கறல் 

பகரர னல் தம்தரய் த ீண்டிருந்து. 

 கறக்கறல் கரக்கறரடர னல் கறருஷ்ர றின் னகத்துரம் த திிருந்து. 

னகது ரின் பற்நறக்கு னக்கற கரம் அது அதச்சரக ிபங்கற னகது 

கரன் ன்தரின் ஆபனரசதணகலம் பசதகலபரகும். 

முகது காவன் 

 னகது கரணின் றகரட்டுனரல் தரறணி அசு அன் னகறன் உச்சறத ட்டிது. அர் 

எரு தரசலக ிகர். ணது ரற்தத்றிண்டரது றல் இந்றரவுக்கு ந் அர் 

தரறணி அசறன் பசதில் பசர்ந்ரர். 
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 ணது ணிப்தட்ட ஆலதிணரல் அர் தரறணி சுல்ரணித்றன் னனதச்சரணரர். 
தரறணி அசுக்கு ிசுரசரக அர் இருந்ரர். 

 பி ரழ்க்தகத டத்றந் அர் பதருந்ன்த பகரண்டரகவும் றகழ்ந்ரர். 

கல்ிநறவுறக்கரக இருந் அர் கித்றல் பததனேடன் ிபங்கறணரர். 

 தடீரரில் எரு கல்லூரித கட்டுற்கரக அர் பகரதடகதப ங்கறணரர். தரசலகக் கட்டிடக் 

கதனப்தரிில் அந் கல்லூரி கட்டப்தட்டது. 

 பதரர்த்துதநிலும் அர் ல்னரக ிபங்கறணரர். ிஜ கம், எரிசர ற்றும் 

அதிக்கடனறன் கடற்பகரள்தபர்கலக்கு றரக அர் பதரர்கள் பரடுத்து பற்நற பதற்நரர். 

 பகரங்கம், பகரர, கறருஷ்ர, பதரரரி தள்பத்ரக்கு பதரன்ந அது பற்நறகபிணரல் 

தரறணி அசு ிரிதடந்து. 

 னகது கரணணின் சலர்றருத்ங்கலம் சறநப்தரணத, உர் குடிிணர் ற்றும் 

ரகரங்கதப கட்டுப்தடுத்துப அது குநறக்பகரபரகும். இற்கரக எவ்பரரு 

ரகரத்றலும் அச அறகரரிகள் றறக்கப்தட்டணர். 
 பதரும்தரனரண பகரட்தடகள் அர்கபது கட்டுப்தரட்டில் இருந்ண. கடதறும் 

உர்குடிிணருக்கு சலுதககள் குதநக்கப்தட்டண. ணப, கரனுக்கு றரக க்கி 
உர்குடிிணர் சறத்றட்டம் என்தநத் ீட்டிணர். அன்தடி சுல்ரதணத் தூண்டிிட்டு 

கரனுக்கு தூக்குண்டதண ரங்கறக் பகரடுத்ணர். 

 னகது கரணின் தநவுக்குப்திநகு தரறணி அசு ழீ்ச்சறதடத் பரடங்கறது. 

 னகதுரவுக்குப் திநகு றநதற்ந சுல்ரன்கள் ஆட்சறக்கு ந்ணர். இக்கரனத்றல் 

ரகர ஆலர்கள் ங்கபது சுந்றத்த அநறித்துக் பகரண்டணர். 

 1526 ஆம் ஆண்டு ரக்கறல் தரறணி அசு ந்து சுந்ற சுல்ரணிங்கபரக சறறுண்டண. 

அகது கர், தஜீப்னர், தீரர், பகரல்பகரண்டர, தடீரர் ன்ந ந்தும் க்கரண சுல்ரணிங்கள் 

ன்று அதக்கப்தட்டண. 
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