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রাজরাজ ও রােজ

চােলর নতৃ ে দি ণ ভারেত চাল শি র িবকাশ

াচীন যু েগ দি ণ ভারেতর ইিতহােস চাল শাসন কাল 'সু বণ যু গ' নােম পিরিচত। কারণ, একিদেক চাল বংেশর
নতৃ ে

দি ণ ভারেতর রাজৈনিতক ঐক সািধত হয়, অন িদেক চাল রাজারা এক সু দ
চাল।

এই বংেশর দু ইজন িবখ াত রাজা িছেলন রাজরাজ ও রােজ
থম রাজরাজ(985-1012 ি

া ) : সু র চােলর পু

িতিন একজন িদি জয়ী নরপিত িছেলন। তার নতৃ ে
ঐিতহািসক িবজয় গৗরব কৃিত

চাল রাজ

রেয়েছ। িতিন নৗবহেরর

থেম িতনিট সামু ি ক

করল নৗবািহনীেক পরা

িতেবশী -

নরপিত িছেলন মহান রাজ রাজ।

চাল বংেশর অন তম

তাই বলা হয় এই নৗবহেরর দাপেট বে াপসাগর তােদর একিট
দাপেট িতিন

চাল সা ােজ পিরণত হয়। তাে ার িলিপেত তার
উপলি

কের একটা িবশাল নৗবহর গঠন কেরন।

েদ পিরণত হেয়িছল। তার শি শালী নৗবহেরর

পা , করল ও িসংহেলর িব ে

কেরন। তারপর পূ ব চালু ক গেনর িনকট হেত

কিল ,কুইলন এবং িসংহেলর উ রাংশ তার রাজ ভু

ণয়ন কের।

শাসন ব ব া

অিভযান কেরন।

থেম িতিন

বি অিধকার কেরন। এছাড়া িতিন কুগ,

কেরন। রািমলা থাপার এর মেত- রাজ রােজর এই অিভযােনর

প ােত গভীর রাজৈনিতক ও অথৈনিতক কারণ িছল। এই সময় আরব বিণকগন এই অ েলর সামু ি ক বািণেজ
আিধপত িব ার কেরিছল। তাই আরবেদর এই অ েল বািণিজ ক
প ােত

াধান

িতেরাধ করাই িছল তার নৗ অিভযােনর

ধান উে শ । এই উে েশ ই িতিন িসংহল অিভযান কেরিছেলন এবং িসংহেলর য অ ল অিধকার কেরিছেলন

তা শাসন করার জন অনু রাধাপু ের তার রাজধানী

াপন কেরন। রাজে র শষভােগ িতিন কল ােণর চালু ক গনেক

আ মণ কের চালু ক রাজ সত া য়ী ক পরািজত কেরন। এছাড়া িতিন ি বা ম এর নৗযু ে
কের তােদর রাজ দখল কেরন। িসংহেল

া িশলািলিপর িভি েত বতমানকােলর ব ইিতহাসিবদ মেন কেরন য

রাজ রাজ বতমান মাল ীপ ও লা া ীপ অ েল অিভযান পািঠেয়িছেলন।
িছেলন িবেজতা ও সা াজ
িক

রাজরাজ কবলমা

চর রাজােদর পরািজত
থম

াচীন ভারেতর রাজ গেণর মেধ রাজরাজ

িত াতা িহসােব অন তম।
িদি জয়ী িহসােবই আপন পারদিশতা দখানিন; িতিন িশ

ও সািহেত তার অনু রােগ যেথ

পিরচয় িদেয় িগেয়েছন। তারই পৃ েপাষকতায় তাে ােরর িবখ াত িশব মি র িনিমত হেয়িছল। এর দয়াল গাে
রাজরােজর যু জেয়র িবিচ

কািহনী আজও খাদাই করা আেছ তা দখেত পাওয়া যায়। চীেনর সে িতিন দূ ত িবিনময়

কেরন। িতিন িছেলন িশেবর উপাসক িক পর ধেমর
রােজ

চাল( 1012 - 1044 ি

বেসন। িতিন িছেলন চাল বংেশর

া ):

িত িতিন পরম সিহ ু তা

দশন করেতন।

থম রাজরাজ - এর মৃ তু র পর তার সু েযাগ পু

রাজা। িতিন মাত , উ ম চাল, গ ইেকা েচাল

রােজ

চাল িসংহাসেন

ভৃ িত উপািধ হণ কেরন।
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তাঁর পরা া

নৗবািহনী বে াপসাগর অিত ম কের আ াবান িনেকাবর

ীপপু

সখােনর কেয়কিট ব র অিধকার কের। িতিনও তার িপতার মত উপলি

ও

কেরন য সমু

িবজয় ও যব ীপ এর নরপিত শেল

শেল

সা ােজ র িকছু অংশ

চালেদর অিধকাের আেস। তাঁর সব থেক

কেরন। মহাবংশ

উপকূেল আরবেদর

চূ ড়ামিণ বমেনর পু র সং াম িবজেয়াতু েক পরািজত কেরন। এর ফেল

অিভযান। কারণ তার িপতা রাজরােজর িসংহল অিভযান
পরািজত বি

েদশ ও

করেত হেব। এই উে েশ ই

বািণিজ ক ও নৗ আিধপত রাধ করেত হেল করল,পা , িসংহল চালেদর সা াজ ভু
িতিন

দেশর প

পূ ণ উে খেযাগ সাফল িসংহল

লাভ কেরিন। রােজ

ািয়

ে িসংহল অিভযােনর বণনা আেছ। তেব রােজ

িসংহল রাজ প ম মেহ েক

িসংহলেক কতিদন িনজ অিধকাের

রাখেত সমথ হেয়িছেলন স িবষেয় সে হ আেছ। কারণ মহাবংশ হেত একিট তেথ জানা যায় িসংহল রাজ প ম
মেহ

ব ী হেয়িছেলন িক

তার পু

কশশপক জাতীয়

িতেরাধ গেড় তােলন এবং দি ণ িসংহেলর রাজা হন এবং

িতিন 'িব মবা ' উপািধ ধারণ কের এ অ ল দখল কেরন।
িত বাল ু র প হেত জানা যায় য রােজ
কেরন। এরপর রােজ

চাল বীরদেপ িবজয় অিভযােন অ সর হন এবং পা

চাল তার শাসনকােলর শষিদেক আরব সাগের মাল ীপ অিধকার কেরন।

সাগের এেদেশ শাসকবেগর সাহােয আরব বিণক গণ সমু
রােজ
এজন

ও করল রাজ দখল
কৃতপে

আরব

উপকূেলর রাজ িল কুি গত করার চ া কেরিছল। তাই
কেরন।

চাল তার িপতার মেতাই এই অ েল নৗঅিভযান চািলেয় বেদিশক বািণিজ ক সা াজ বাদেক
করল ও পা

রাজ েক িনেজ অিধকাের রােখন। এমনিক তাে ার পে

যাগােযােগর উে খ আেছ। সমু পােড়র এই অ েলর সে

রােজ

ক ু জ রােজর সে

রােজ

চােলর যাগােযাগ একিট অত

চােলর
পূ ণ তথ

সরবরাহ কের।
রােজ

চাল এইভােব তার নৗ বািহনীর দাপেট বে াপসাগরেক চাল েদ পিরণত কেরন। একটা সময় আরব

জাহাজ িল মালা া সাগের আনােগানা কেরিছল। আরব বিণকরা দি ণ-পূ ব এিশয়ার পেথ য ভারত চীন বািণজ
চেলিছল তাও তারা দখল করার চ ায় িছল।

শেল

বংশীয় রাজারা মালয়েকই চীন - ভারত বািণেজ র ক

িহেসেব

গেড় তু লেত চাই িছেলন। আরব বিণকেদর এই উেদ াগ যিদ সফল হেতা তাহেল চীন ভারত বািণজ তােদর অনু কূেল
চেল যত

এবং এেদেশর

ভূ ত অথৈনিতক

িত হত। িক

রােজ

িবচ ণ রা ৈনিতক হওয়ায় িতিন এক সু দূর সারী নৗ সা াজ
বািণিজ ক অিধকার হেত বি ত কেরন। রাজরাজ ও রােজ
ারা ভারেতর মূ ল ভূ খ

হেত ব দূ র পয

চাল তার িপতার মেতাই দূ রদৃ ি

িত ার পিরক না
াপন কের

ও

হণ কেরন এবং আরবেদর

চাল দু জেন য সু দীঘ পিরকি ত নীিত

এক িবরাট সামু ি ক সা াজ

স

হণ কেরন তার

াচীন ভারেতর ইিতহােস এক

গৗরবময় ান অিধকার কের আেছন।
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উপেরা

আেলাচনা থেক দখা যায় য চাল রাজারাজ ও রােজ

চােলর নতৃ ে

তাৎপযপূ ণ। িনঃসে েহ বলা যায় সমসামিয়ক ভারতবেষর চালেদর নৗশি
তার ফেল বে াপসাগর ' চাল
বািণিজ ক স কও

েদ' পযবিসত হয়।

ধু মা

চাল সা ােজ র উ ব হেয়িছল খু ব

িছল অ িত

ী। তােদর নৗশি র

দি ণ-পূ ব এিশয়ায় নয়, চীন দেশর সে

চালেদর

িতি ত হেয়িছল।

াবলী
১)

থম রাজ রাজ য িতনিট সামু ি ক িতেবশী দেশর িব ে

২) রাজরাজ আরবেদর িব ে
৩) রাজরাজ - এর অন ান কৃিত
৪)

চাল বংেশর

কন নৗ অিভযান

নৗ অিভযান

রণ কেরন সই দশ িল িক িক ?

রণ কেরন ?

লখ।

রাজা ক িছেলন ?

৫) রােজ

চােলর িসংহল অিভযান স েক যা জােনা লখ।

৬) রােজ

চাল কান ীপ অিধকার কেরন ?
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