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பண்டைக்றாலத் 
�மிழ்த்தில் சமூ்மும் 
பணபறாடும்: சங் ்றாலம்

அலகு 1

சங்க ்காலம்
சங்கம் என்னும் சசொல் மதுரைப் பொண்டிய 
அைசர்களின் ஆதைவில் தரைத்தொஙகிய 
தமிழ்ப் புலவர்களின் குழுமதரதச் சுட்டுகிறது. 
இப்புலவர்கள் இயற்றிய பொடல்்கள் சமொததமொ்கச் 
சங்க இலக்கியம் என அறியப்படுகிறது. 
இப்பொடல்்கள் இயற்றப்பட்ட ்கொலம் சங்க ்கொலம் 
என அரைக்்கப்படுகின்றது.

ஆறுமு்க நொவலர (யொழ்ப்பொணம்) 
தொ்மொதைம் பிள்ரளை (யொழ்ப்பொணம்) உ.்வ.
சொமிநொத அயயர ஆகி்யொர அரும்பொடுபட்டு 
பரன்யொரல்களில் எழுதப்பட்டிருநத 
தமிழ் சசவ்வியல் இலக்கியங்கரளையும் 
பண்ரடக்்கொலத தமிழ் நூல்்கரளையும் 
மீட்டு சவளியிடுவதில் பல ஆண்டு்கரளைச் 
சசலவிட்டனர.

 ்ற்ல் ந�றாக்ங்ள்

இப்பொடதரதக் ்கற்றுக் ச்கொள்வதன் வழியொ்க, 
•    பண்ரடக்்கொலத தமிழ்ச் சமூ்கதரதப் பற்றி அறிநது ச்கொள்வதற்கு முக்கியச் சொன்றொன சங்க 

இலக்கியதரதப் பற்றிய அறிரவப் சபறுதல்.
•    மூ்வநதர்கள் எனும் ்சை, ்சொை, பொண்டிய அைசர்களின் ஆட்சி குறிததும் அவர்களின் 

சம்கொலததவர்களைொன குறுநில மன்னர்கள் பற்றியும் சதரிநதுச்கொள்ளுதல்.
•    பண்ரடக்்கொலத தமிை்கததின் நிரவொ்கமுரற, சமூ்க-சபொருளைொதொை நிரல்கள் குறிததுக் 

்கற்றுக்ச்கொள்ளுதல்.
•    ்களைப்பிைர ்கொலதரதப் புரிநதுச்கொள்ளுதல்.
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சான்று்கள்
்கல்வட்டுக்கள் ்கலிங்கநொட்டு அைசன் ்கொை்வலனுரடய ஹதிகும்பொ ்கல்சவட்டு, பு்களூர 

(்கரூரக்கு அரு்்க) ்கல்சவட்டு, அ்சொ்கருரடய இைண்டு மற்றும் பதிமூன்றொம் 
்பைொரணக் ்கல்சவட்டுக்்கள். ்மலும் மொஙகுளைம், அை்கர மரல, கீைவளைவு 
ஆகிய ஊர்களிலுள்ளை (இவ்வூர்கள் அரனததும் மதுரைக்கு அரு்்கயுள்ளைன) 
்கல்சவட்டுக்்கள்.

்சப்புப் பட்்டயங்கள் ்வள்விக்குடி மற்றும் சின்னமனூர சசப்்படு்கள் 
நாணயங்கள் சங்க ்கொலதரதச் ்சரநத ்சை, ்சொை பொண்டிய அைசர்களைொலும், குறுநில 

மன்னர்களைொலும் சவளியிடப்பட்ட நொணயங்களும், ்ைொமொனிய 
நொணயங்களும்.

்பருங்கற்கால 
நினைவுச் சின்ைங்கள்

புரதவிடங்கள், நடு்கற்்கள்

அ்கழவாய்விலிருந்து 
்பாருட்்கள் கின்டத்த 
இ்டங்கள்

ஆதிச்சநல்லூர, அரிக்்க்மடு, ச்கொடுமணல், பு்கொர, ச்கொற்ர்க, அை்கன்குளைம், 
உரறயூர.

இலககியச் சான்று்கள் சதொல்்கொப்பியம், எட்டுதசதொர்க, பததுப்பொட்டு, பதிசனண்கீழ்க்்கணக்கு, 
பட்டினப்பொரல, மதுரைக் ்கொஞ்சி ஆகியரவ. சிலப்பதி்கொைம் – மணி்ம்கரல 
ஆகிய ்கொப்பியங்கள்.

அயலநாட்்டவர் 
குறிப்பு்கள்

எரிததிரியக்்கடலின் சபரிப்ளைஸ் (The Periplus of Erythrean Sea) பிளினியின் 
இயற்ர்க வைலொறு (Natural History) தொலமியின் புவியியல் (Geography), 
சம்கஸ்தனிஸின் இண்டி்கொ, ைொஜொவளி, ம்கொவம்சம், தீபவம்சம் ஆகியன.

்்தால்காப்பியம் ஒரு தமிழ் இலக்்கண நூலொகும். அது சங்க ்கொலத தமிழ் மக்்களின் சமொழி, பொண்பொடு 
ஆகியவற்றின்  உயர தைதரதச் சுட்டிக்்கொட்டுகிறது.

்கொல அளைவு கி.மு. (சபொ.ஆ.மு)  3 ஆம் நூற்றொண்டு முதல் – கி.பி. (சபொ.ஆ)   
3 ஆம் நூற்றொண்டு வரை

தமிை்கததின் புவியியல் பைப்பு வடக்்்க ்வங்கடம் (திருப்பதி) முதல் சதற்்்க ்கன்னியொகுமரி 
வரை. கிைக்கிலும், ்மற்கிலும் ்கடல்்கரளை எல்ரல்களைொ்கக் 
ச்கொண்டிருநதது. 

்கொலம் இரும்புக் ்கொலம்
பண்பொடு சபருங்கற்்கொலப் பண்பொடு
அைசுமுரற முடியொட்சி 
ஆட்சி புரிநத அைச வம்சங்கள் ்சைர, ்சொைர, பொண்டியர

்கலிபபார்னியா பல்கனலக்கழ்கததின் ்தமிழ்மாழிப் பபராசிரியர் ஜார்ஜ் எல ஹார்ட் என்பார் 
்தமிழ்மாழியாைது இலததீன் ்மாழியின் அளவிறகுப் பனழனமயாைது எனும் ்கருதன்தக 
்்காண்டுள்ளார். ஏனைய ்மாழி்களின் ்சலவாககிறகு உட்ப்டாமல முறறிலும் சு்தந்திரமாை ஒரு மரபா்க 
அது உரு்பறறு எழுந்துள்ளது எை அவர் கூறுகிறார்.
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பசரர்

சங்க ்கொலததின்்பொது மூ்வநதர்கள் தமிை்கப் 
பகுதி்கரளைக் ஆட்சி புரிநதனர. ்வநதர எனும் 
சசொல் ்சைர, ்சொைர, பொண்டியர ஆகி்யொரைக் 
குறிப்பிடுவதற்்கொ்கப் பயன்படுததப்பட்டது. 
்சைர்கள் தமிை்கதரதச் ்சரநத மததிய மற்றும் 
வடக்குத திருவிதொஙகூர, ச்கொச்சி, சதற்கு 
மலபொர, ச்கொஙகு மண்டலம் ஆகியவற்ரற 
ஆண்டனர. பதிற்றுப்பதது ்சை அைசர்கள் 
குறிதத சசயதி்கரளை வைஙகுகின்றன. ்சை 
அைசன் சசஙகுட்டுவன் வட இநதியொவின் 
மீது பரடசயடுததுச் சசன்றொர. சிலப்பதி்கொைக் 
்கொவியப் பொததிைமொன ்கண்ணகிக்கு சிரல 
எடுப்பதற்்கொ்க அவர இமயமரலயிலிருநது 
்கற்்கரளைக் ச்கொண்டுவநதொர எனத 
சதரியவநதுள்ளைது. பததினித சதயவ வழிபொட்ரட 
அவர அறிமு்கம் சசயதொர. இளைங்்கொவடி்கள் 
்சைன் சசஙகுட்டுவனின் தம்பியொவொர. 
அவரதொன் சிலப்பதி்கொைததின் ஆசிரியர. ்சைல் 
இரும்சபொரற எனும் அைசன் தனது சபயரில் 
நொணயங்கரளை சவளியிட்டொர. சில ்சை 
நொணயங்களில் அவர்களின் சின்னமொன 
வில்லும் அம்பும் சபொறிக்்கப்பட்டுள்ளைன.

முககியததுவம் மிகுந்்த பசர அரசர்்கள்
�	உதயன் ்சைலொதன்
�	இமயவைம்பன் சநடுஞ்்சைலொதன்
�	்சைன் சசஙகுட்டுவன்
�	்சைல் இரும்சபொரற

பசாழர் 

சங்க ்கொலததில் ்சொை அைசு ்வங்கட மரல்கள் 
வரை விரிநதிருநதது. ்கொவிரி ்கழிமு்கப்பகுதி 
்சொை நொட்டின் ரமயப் பகுதியொ்க விளைஙகியது. 
இப்பகுதி பின்னர ்சொை மண்டலம் என 
அறியப்பட்டது. ்சொை அைசர்களில் மி்கவும் 
பு்கழ் சபற்றவர ்கரி்கொல் வளைவன் அல்லது 
்கரி்கொலன் ஆவொர. அவர தன்ரன எதிரதத 

்சைர, பொண்டியர மற்றும் அவர்கரளை ஆதரிதத 
பதிசனொன்று ்வளிர தரலவர்களின் 
கூட்டுப்பரடரயத தஞ்சொவூர பகுதியில் உள்ளை 
சவண்ணி எனும் சிற்றூரில் ்தொற்்கடிததொர. 

அவர ்கொடு்கரளை விரளைநிலங்களைொ்க 
மொற்றினொர.  ்வளைொண்ரமரய ்மம்படுதது- 
வதற்்கொ்கக்  ்கொவிரி ஆற்றின் குறுக்்்க 
்கல்லரணரயக் ்கட்டினொர. ்சொைர்களின் 
துரறமு்கமொன பு்கொர இநதியப் சபருங்கடலின் 
பல பகுதி்களிலிருநது வணி்கர்கரளை அதன்பொல் 
ஈரததது. பட்டினப்பொரல எனும் பதிசனண் 
கீழ்க்்கணக்ர்கச் ்சரநத  நூல், ்கரி்கொலனின் 
ஆட்சியின்்பொது அஙகு நரடசபற்ற வணி்க 
நடவடிக்ர்க்கள் பற்றிய விரிவொன சசயதி்கரளை 
வைஙகுகிறது.

்கலலனண 
இது ்கற்்களைொல் ்கட்டப்பட்ட 
தடுப்பரண ஆகும். 
ப ொ ச ன த தி ற் ்க ொ ்க க் 
்கழிமு்கப் பகுதி 
வழியொ்க நீரைத திருப்பிவிடுவதற்்கொ்க 
்கொவிரி ஆற்றின் குறுக்்்க இவ்வரண 
்கட்டப்பட்டது. ்கல்லரண ்கட்டப்பட்ட்பொது 
69,000 ஏக்்கர நிலததிற்கு அது நீரப்பொசன 
வசதிரய வைஙகியது.

முககியததுவம் வாய்ந்்த பசாழ அரசர்்கள் 
�	இளைஞ்்சட்சசன்னி 
�	்கரி்கொல் வளைவன்
�	்்கொச்சசங்கணொன்
�	கிள்ளிவளைவன்
�	சபருநற்கிள்ளி
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பாண்டியர் 

பொண்டியர இன்ரறய சதன்தமிை்கதரத 
ஆட்சி சசயதனர. பொண்டிய அைசர்கள் 
தமிழ்ப்புலவர்கரளையும் அறிஞர்கரளையும் 
ஆதரிததனர. பல பொண்டிய அைசர்களின் 
சபயர்கள் சங்க இலக்கியங்களில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளைன. 

சநடுஞ்சசழியன் மி்கவும் பு்கழ்சபற்ற 
்பொரவீைைொ்கப் ்பொற்றப்படுகிறொர. அவர 
தரலயொலங்கொனம் என்னுமிடததில் ்சைர, 
்சொைர, ஐநது ்வளிரகுலத தரலவர்கள் 

ஆகி்யொரின் கூட்டுப்பரடரயத 
தரலயொலங்கொனம் என்னுமிடததில் 
்தொற்்கடிததொர. அவர ச்கொற்ர்கயின் தரலவன் 
எனப் ்பொற்றப்படுகின்றொர. பொண்டிய நொடு 
முததுக்குளிப்புக்குப் பு்கழ் சபற்றதொகும். பொண்டிய 
அைசர்கள் பல நொணயங்கரளை சவளியிட்டனர. 
அவர்களின் நொணயங்கள், ஒருபுறததில் 
யொரனயின் வடிவதரதயும் மற்சறொருபுறததில் 
மீனின் உருவதரதயும் ச்கொண்டுள்ளைன. 
முதுகுடுமிப் சபருவழுதி என்ற பொண்டிய அைசர பல 
்வத்வள்வி்கரளை நடததியரதக் ச்கொண்டொடும் 
விதமொ்க நொணயங்கரளை சவளியிட்டொர. 
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பசரன்
• ஆதவன்
• குட்டுவன்
• வொனவன்
• இரும்சபொரற

பாண்டியன்
• மொறன்
• வழுதி
• சசழியன்
• சதன்னர

பசாழன்
• சசன்னி
• சசம்பியன்
• கிள்ளி
• வளைவன்

மூபவந்்தர்்கள் சூட்டிக்்காண்்ட பட்்டங்கள்
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முககியததுவம் வாய்ந்்த பாண்டிய அரசர்்கள்
�	சநடி்யொன்
�	நன்மொறன் 

�	முதுகுடுமிப் சபருவழுதி
�	சநடுஞ்சசழியன்

அரசுரினமச் சின்ைங்கள்

சசங்்கொல் (Scepter),  முைசு (Drum), சவண்ச்கொற்றக்குரட (white umbrella) ஆகியன அைசு அதி்கொைததின் 
சின்னங்களைொகும்.

மூபவந்்தர் மானல துனறமு்கம் ்தனலந்கர் சின்ைம்
்சைர பனம்பூ மொரல  முசிறி / 

சதொண்டி
வஞ்சி / ்கரூர

வில், அம்பு
்சொைர அததிப்பூ மொரல பு்கொர உரறயூர / பு்கொர 

புலி
பொண்டியர ்வப்பம்பூ மொரல ச்கொற்ர்க மதுரை

இைண்டு மீன்்கள்

குறுநிலமன்ைர்்கள் – 
ஆய், பவளிர், கிழார்
முடிசூடிய இம்மூன்று அைசர்கரளைத தவிை, 
பல சுதநதிைமொன, சநஞ்சுைம் மிக்்க சிறிய 
குறுநிலமன்னர்களும் இருநதனர. ஆய 
என்னும் சபயர பைநதமிழ்ச் சசொல்லொன ஆயர 

(சபொருள்: ஆநிரை ் மயப்்பொர) என்ற சசொல்லில் 
இருநது சபறப்பட்டதொகும். சங்க ்கொலதது 
ஆய மன்னர்களில்  முக்கியமொனவர்களின் 
சபயர்கள் அநதிைன், திதியன், நன்னன் 
ஆகியனவொகும்.

்வளிர்கள் - ்வளைொளைர – பண்ரடய 
்கொலத தமிை்கததில் ஆட்சி சசயத 
நிலவுரடரமப் பிரிவினர ஆவர. பு்கழ்சபற்ற 
்வளிர்கள் ்கரடசயழு வள்ளைல்்களைொன பொரி, 
்கொரி, ஓரி, ்ப்கன், ஆய, அதியமொன், நள்ளி 
ஆகி்யொைொவர. அவர்கள் தமிழ்ப்புலவர்கரளைப் 
சபருநதன்ரமயுடன் தொைொளைமொ்க 
ஆதரிததரமக்்கொ்கப் பு்கைப்பட்டவர்கள் ஆவர.

கிைொர என்பவர கிைொமத தரலவர ஆவொர.
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