
www.ijcrt.org                                                      © 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 11 November 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2211009 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org a75 
 

சங்க இலக்கியங்களில் அயலக 

நாடுகள் 

முனைவர் க மககஸ்வரி 

உதவி கேராசிரியர், தமிழ்த்துனை வாவு வஜீஹா வணிதயர ்கனல மை்றும் அறிவியல் கல்லூரி 

திருசச்சந்தூர ்கராடு காயல்ேட்டணம் 

 

Neighboring countries in Sangam literature 

ABSTRACT 

Sanga literature was not composed with the aim of recording history, but the Sangha poets recorded references to 

the neighboring countries and the connections of Palantamizhar by mentioning the neighboring peoples who were 

in contact with ancient Tamil Nadu. Similarities between Tamil Nadu and the Ganga plains, Patna, Egypt, Rome 

and Southeast Asian countries such as Indonesia, Java, Sumatra, Philippines etc., ancient coins and inscriptions 

confirm the messages mentioned in the Sangha literature. The ancients knew many countries of the world three 

thousand years ago. This theory examines in detail the neighboring countries, the cities and the reasons for their 

relationship with those countries, and the status of those countries.  

Keywords: Neighboring Countries, Relationship, Sale, business, sold goods, and bought what they needed. 

முை்னுனர 

சங்க இலக்கியங்கள் வரலாற்றறப் பதிவு சசய்யும் ந ாக்கில் இயற்றப்படவில்றல எனினும் பண்றடய 

தமிழகத்நதாடு சதாடரப்ு சகாண்ட அயலக மக்கறளக் கூறுவதன் வாயிலாக அயலக  ாடுகறளப் 

பற்றிய குறிப்புகறளயும் பழ ்தமிழர ் அயலகத்நதாடு சகாண்ட சதாடரப்ுகறளயும் பதிவு 

சசய்துள்ளனர ்சங்கப் புலவரக்ள். தமிழகம் மற்றும் கங்றகச ்சமசவளிகள், பாடன்ா, எகிப்து, நராம் 

மற்றும் சதன்கிழக்காசிய  ாடுகளான இ ்நதாநனசியா, ஜாவா, சுமத்ரா, பிலிப்றபன்ஸ் முதலான 

 ாடுகளில் அகழ்வாராய்சச்ியில் கிறடத்த சபாருள்களுக்கிறடநய உள்ள ஒற்றுறம, பழங்கால 

 ாணயங்கள், கல்சவடட்ுகள் ஆகியறவ சங்க இலக்கியம் குறிப்பிடும் சசய்திகறள 

உறுதிபடுத்துகின்றன. பழ ்தமிழரக்ள் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்நப உலகின் பல 

 ாடுகறளயும் அறி ்திரு ்தனர.் அவ்வாறு அறி ்து பதிவு சசய்யப்படட்ுள்ள அயலக  ாடுகள், 

 கரங்கறளயும் அ ் ாடுகளுடன் சகாண்ட சதாடரப்ுக்கான காரணங்கள், அ ் ாடுகளின்  ிறல 

ஆகியவற்றற இவ்வியல் விரிவாக ஆராய்கிறது.  

அயலகத் சதாடர்புக்காை காரணங்கள்  

'நதறவநய உற்பத்தியின் தாய்' என்பது பழசமாழி. அதுநபால உற்பத்தியின் மிகுதிநய ஒரு சபாருறளக் 

சகாடுத்து அதற்கு மாற்றாக நவறு சபாருள்கறளப் சபறும் பண்டமாற்று முறற நதான்றக் 

காரணமானது. இம்முறறநய பின்னாளில் வணிகமாகவும் வளர ்்தது. வணிகமானது முதலில் தமிழக 

அளவில்  ிலவியது. பின்னர ் பழ ்தமிழரக்ள் தமிழகத்திற்கு அப்பால் வட ாடுகளுடன் வணிகம் 

சசய்தனர.் பின்னர ்நராம், எகிப்து, கிநரக்கம், பாபிநலானியா, பாரசீகம், அரபு  ாடுகள், சீனம், சாவகம், 
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இலங்றக முதலான  ாடுகளுடன் வணிகம் காரணமாகத் சதாடரப்ு ஏற்படுத்திக் சகாண்டனர.்  முத்து, 

மிளகு, ஏலம், இலவங்கப்படற்ட, இஞ்சி, இரும்பு, விலங்குகளின் நதால்கள், ஆடட்ுமயிர,் மயில்நதாறக, 

றவரம், யாறனத்த ்தம், குரங்குகள்,  ாய், சவள்ளி, அகில், ச ்தனம், நதக்குமரங்கள், ச ய், 

ச ல்சலண்சணய், மீன்எண்சணய், நதங்காய், வாறழ, நசாளம் முதலான தானிய வறககள், கரும்பு, 

சவல்லம் நசரக்்கப்பட்ட புளி, சவற்றிறல, பாக்கு, மூலிறக மரு ்துகள், சமல்லிய துணி வறககள் 

(மஸ்லின் ஆறட) பலவிதக் கற்கள், ஆபரணங்கள் ஏற்றுமதி சசய்யப்பட்டன. சபான் மற்றும் சவள்ளி 

 ாணயங்கள், மது வறககள், பவளம், ஈயம், தகரம், கலம் (கப்பல்), மதுக்கிண்ண ங்கள், எ ்திரப் 

சபாறிகள், குதிறர, ச ்தனம் அறரக்கும் கல், பட்டாறட நபான்றறவ இறக்குமதி சசய்யப்பட்டன.  

யூதரக்ளின் ஆதி சமயத் தறலவர ் நமாசஸ் என்பவர ் தாம்  ிகழ்த்தி வ ்த இறறவழிபாட்டில் 

ஏலக்காறயப் பயன்படுத்தினார ்எனப் பறழய ஏற்பாடு கூறுகிறது. இவர ்வழிபாடு சசய்தது ஏறத்தாழ 

கி.மு. 1490 ஆகும். சதன் அநரபியா  ாடட்ு அரசி ஸ்நபா, இஸ்நரல்  ாடட்ு மன்னன் சாலமன் 

என்பவறனக் காணச ் சசன்றநபாது ஏலக்காய், இலவங்கம் நபான்ற  றுமணப் சபாருட்கறளப் 

பரிசாகக் சகாண்டு சசன்றாள் எனப் பறழய ஏற்பாடு குறிப்புத் தருகிறது. சாலமன் ஆண்ட காலம் கி.மு. 

1000 என்பர.் இம்மன்னனுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறற நசர ாட்டுத் துறறமுகத்திலிரு ்து 

கப்பல் மூலமாக மயில்நதாறக, அகில் மரங்கள், யாறனத்த ்தம், குரங்குகள், சவள்ளி நபான்ற 

சபாருள்கள் சகாண்டு சசல்லப்பட்டன.  

இலங்னக (ஈழம்)  

தமிழகத்திலிரு ்து முப்பது கல் சதாறலவில் அறம ்துள்ள  ாடு இலங்றக. இது பழங்காலத்திலிரு ்நத 

தமிழகத்துடன் ச ருக்கமான சதாடரப்ு சகாண்டிரு ்தது. சங்ககாலத் தமிழகத்துடன் ஈழமானது 

அரசியல், கலாசச்ார, வாணிகத் துறறகளில் சதாடரப்ு சகாண்டிரு ்தது. 'ஏறத்தாழ கி.மு. 6 அல்லது 5 

ஆம் நூற்றாண்டில் விசயன் என்பவன் வட இ ்தியாவிலிரு ்து வ ்து இலங்றக அரசனாக முடிசூட்டிக் 

சகாண்டான்' (மா. ராசமாணிக்கைார், சங்க இலக்கிய வரலாறு, ே. 51). அநசாகர ்கல்சவடட்ுகளில் 

இலங்றக 'தம்பபண்ணி' எனக் குறிக்கப்படட்ுள்ளது. யவன அறிஞரான தாலமி இலங்றகறய 

'தாம்ரபரந்ன' என்று குறிப்பிடட்ுள்ளார.் அநசாகர ் சபௌத்த சமயத்றதப் பரப்பும் சபாருடட்ு மகன் 

மநக ்திரறனயும் மகள் சங்கமித்திறரறயயும் இலங்றகக்கு அனுப்பினார ்என சமகஸ்தனிஸ் தனது 

இண்டிகா நூலில் குறிப்பிடுகிறார.்  

கி.மு. 2 ஆம் நூற்றாண்டில் இலங்றகறய ஆட்சி சசய்த சூரதிஸ்ஸன் என்பவறன அழித்து நசனன், 

குத்தகன் என்னும் இரண்டு தமிழகக் குதிறர வியாபாரிகள் ஆட்சி சசலுத்தினர ்என மகாவமிசமும் 

தீபவமிசமும் கூறுகின்றன. இறவ சங்கத் தமிழர ்இலங்றக அரசியலில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்றதக் 

கூறுகின்றன. இவரக்றள முறியடித்துத் திஸ்ஸனின் தம்பி அநசலன் ஆட்சிக்கு வ ்தான். 

அவனுக்குப்பின் தமிழரசரக்ள் றகப்பற்றி 44 ஆண்டுகள் ஆட்சி சசய்தனர ் எனவும் இ ்நூல்கள் 

கூறுகின்றன.  

பழங்கால ்சதாட்நட இலங்றக தமிழகத்துடன் வணிகத் சதாடரப்ு சகாண்டிரு ்தது. இதறன,  

'ஈழத்துணவும் காழகத் தாக்கமும்' (ேட்டிைே். 190 13. சி.க. சிை்ைம்ேலம், ேண்னடய தமிழகம், ே. 309) 

எனும் பாடலடி வாயிலாக உருத்திரங்கண்ணனார ்பட்டினப்பாறலயில் பதிவு சசய்கிறார.்  

 

கலிங்க நாடு  

பண்றடய கலிங்க  ாடு இன்றறய ஒரிஸ்ஸா, ஆ ்திர மா ிலத்தின் வடகிழக்கு எல்றலப் பகுதிகறள 

உள்ளடக்கியதாக விளங்கியது. இ ் ாடற்டப் பற்றிய குறிப்பு சங்கப் பாடல்களில் இடம்சபறவில்றல. 

எனினும் இ ் ாட்டிலிரு ்து இறக்குமதியான ஒருவறகயான ஆறடக்குக் கலிங்கம் என்நற 

வழங்கப்படட்ு வ ்தது. பின்னர ்ஆறடறயக் குறிக்கும் சசால்லாகவும் மாறியது.  

கலிங்க  ாடற்ட சமௌரிய அரசர ்அநசாகருக்குப்பின் காரநவலன் என்னும் மன்னன் ஆட்சி சசய்து 

வ ்தான். இம்மன்னன் கி.மு. 176இல் ஆட்சிக்கு வ ்தான். இம்மன்னன் மகத  ாடற்ட சவன்றான். 

நமற்கில் சதகரண்ிகறளத் தாக்கி சவற்றி சபற்றான். கலிங்கப் நபரரசனான காரநவலன் மிகு ்த 

வலியவனாக விளங்கினான். இம்மன்னனின் பதிநனாராம் ஆட்சி ஆண்டில் சசதுக்கப்பட்டது 

ஹத்திக்கும்பா கல்சவட்டாகும். இதில் காரநவலன் 113 வருடங்களாக  ீடித்த தமிழரசரக்ளின் வலிறம 

மிகு ்த கூட்டணிறய உறடத்ததாகத் தன்றனப் சபருறமப்படுத்திக் சகாள்கிறான். தமிழகத்றதக் 
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றகப்பற்றியது பற்றிய குறிப்புகள் ஏதும் இல்றல. ஆனால் பன்னிரண்டாம் ஆட்சியாண்டில் பாண்டிய 

மன்னன் காரநவலனுக்கு முத்துக்கறளயும் யாறனகறளயும் பரிசாக வழங்கினான் என 

இக்கல்சவட்டின் பதின்மூன்றாவது வரி குறிப்பிடுகிறது காரநவலன் தமிழரக்றள 

சவற்றிசகாள்ளவில்றல எனினும் தமிழக அரசரக்ளின் கூட்டணிக்கும் காரநவலனுக்கும் ஓர ்

உடன்படிக்றக ஏற்படட்ிருக்க நவண்டும். இதன் காரணமாகநவ பாண்டியன் பரிசளித்திருக்க 

நவண்டும்.  

காழகம் (கடாரம்) 

காழகம் - கடாரம் என்பது  சச்ினாரக்்கினியர ்கூற்று. இது மநலசியா  ாட்டில் நமல்கறரநயாரமாக 

உள்ள சகடா என்னும் பகுதிறயக் குறித்தது. இ ் ாட்டிலிரு ்து சகாண்டுவரப்படட் சசல்வங்கள் 

ஆக்கப்சபாருள்கள் பூம்புகார ் அங்காடிகளில்  ிறற ்திரு ்தன என உருத்திரங்கண்ணனார ்

பாடுகிறார.் இதறன,  

'ஈழத்துணவும் காழகத் தாக்கமும் அரியவும் சபரியவும் ச டிய ஈண்டி வளம்தறல மயங்கிய 

 ன ்தறல மறுகு' (ேட்டிைே். 190 – 193 ே.16) என்னும் பட்டினப்பாறல அடிகள் விளக்குகின்றன. அதனால் 

அங்கிரு ்து சகாண்டு வ ்த சபாருள்கள் எறவசயனக் குறிப்பிடப்படவில்றல. இரு 

 ாடுகளுக்குமிறடநய வரத்்தகம்  றடசபற்றறத மடட்ும் அறிய முடிகிறது.  பிற்காலத்தில் முதலாம் 

இராநச ்திர நசாழன் சவன்றதால் கடாரம் சவன்றான் என அறழக்கப்பட்டான்.  

ககாசரக்ள்  

நகாசரக்ள் பண்றடய தமிழகத்தின் பல இடங்களிலும் வாழ் ்தனர.் எனினும் இவரக்ள் தமிழர ்அல்லர.் 

இவரக்ள் பல வறகயினர.் பல ஊரக்ளிலும் நவறுநவறு தறலவரக்ளின்கீழ் வாழ் ்துள்ளனர.் 

இவரக்றளச ்சங்கப் புலவரக்ள் வாய்சமாழிக் நகாசர,் முதுநகாசர,் இளங்நகாசர,்  ன்சமாழிக்நகாசர,் 

சசம்நமற்நகாசர,் ஒன்றுசமாழிக்நகாசர,் வலம்புரிநகாசர ் என்னும் சிறப்பு அறடசமாழியிடட்ு 

அறழத்துள்ளறத இலக்கியங்களில் காணமுடிகிறது. இவரக்ள் வாய்றம தவறாதவரக்ளாகவும் சிற ்த 

மறவரக்ளாகவும் விளங்கினர.்  

நகாசரக்ள் பல்நவறு இடங்களில் வசித்தனர.் மயில்கள்  ிறற ்த நசாறலகறளயுறடய துளு ாட்டில் 

நகாசர ் வாழ் ்தனர.் இ ் ாட்டிடத்நத சபாருளின்றி வருகின்ற புதியவரக்றளப் புரக்கும் பண்பு 

சகாண்ட நகாசர ்வாழும் ஊரக்ள் இரு ்தன (அகம். 15) சசல்லூருக்குக் கிழக்கிலுள்ள  ியமம் என்னும் 

கடற்கறரநயார ஊரில் இரு ்தனர ் (அகம். 90). ச ய்தலஞ்சசறு எனும் ஊறரக்சகாண்ட  ல்ல வளம் 

சபாரு ்திய இடத்தில் வாழ் ்து வ ்தனர ் (அகம். 113) எழினி ஆதனுக்குரிய வாட்டாறு என்னும் ஊரில் 

வசித்தனர ் (புறம். 396).  ாலூர ் என்னும் ஊரில் வாழ் ்த னர ் (குறுந். 15) எனவும் சங்கப் பாடல்கள் 

குறிப்பிடுகின்றன. நமாகூர ்அறவயகத்தும் பாண்டியன் அறவயகத்தும் சிற ்து விளங்கினர.்  

மகதநாடு  

இன்றறய பீகார,் உத்திரப் பிரநதசம் முதல் நமற்கு வங்காளம் வறர மகதப் நபரரசு பரவியிரு ்தது. 

இதன் தறல கரமாக இராசகிருகம் (இராஜ்கீர)், பின்னர ்பாடலிபுத்திரமும் (பாடன்ா) திகழ் ்த ன. கி.மு. 

5 - 6 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் மகத ஆட்சி சதாடங்கியது.   ்த அரசு மரபினநர மகதப் நபரரறச 

உருவாக்கியதாகக் கூறுவர.் 'மகதநம இ ்தியாவின் முதல் உலகளாவியநதார ் முடியரசாகவும் 

நபரரசாகவும் வளரச்ச்ி சபற்று விளங்கியிரு ்தது' (டி.டி. ககாசாம்பி, ேண்னடய இந்தியா, ே. 295) என 

டி.டி. நகாசாம்பி குறிப்பிடுகிறார.் சிசுங்க மரறபச ் நசர ்்த மன்னனானன மகா  ்தி என்பவனுக்கு 

முறறயற்ற விதத்தில் பிற ்த மகநன   ்த அரச மரறபத் நதாற்றுவித்ததாகச ் சசால்லப்படுகிறது. 

ஆனால்  .சி.க ்றதயா 'றசசு  ாககுலம் முடிவுற்றதும் மன்னராக வ ்த   ்திவரத்்தனநர   ்த 

வம்சத்தின் முதல்வர'் (ந.சி. கந்னதயா, தமிழ் இந்தியா, ே. 215) எனக் கூறுகிறார.்  

மகதப் நபரரசரக்ளில்   ்திவரத்்தனர,் மகா  ்தி, மகாபத்ம  ்தர ் நபான்நறார ் புகழ் சபற்று 

விளங்கினர.்   ்தரக்ள் மக்கறள வருத்திக் சகாடுங்நகாலராகவும் அளவில்லாத சசல்வத்றத 

உறடயவரக்ளாகவும் விளங்கினர.் இவரக்ளில் மகாபத்ம   ்தன் சபருஞ் சசல்வத்றதப் 

சபற்றிரு ்தான். இம்மன்னன் கங்றகயாற்றின் அடியில் சபருஞ்சசல்வத்றதப் புறதத்து 

றவத்திரு ்தான். இதறன,  
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'பல்புகழ்  ிறற ்த சவல்நபார ்   ்தர ் சீரம்ிகு பாடலிக் குழீஇக் கங்றக  ீரம்ுதல் கர ்த  ிதியங் 

சகால்நலா' என்னும் அக ானூற்றுப் பாடலில் மாமூலனார ் பதிவு சசய்துள்ளார.் இசச்சல்வம் 

பின்னாளில் ஒழி ்தது என்பறதயும் '  ்தன் சவறுக்றக எய்தினும்' (அகம். 265) என்னும் இவ்வடியின் 

வாயிலாக மாமூலனார ்பதிவு சசய்கிறார ்

பி ்துசாரர ்தமிழகத்தின்மீது பறடசயடுத்து வ ்தறதச ்சங்கப் பாடல்கள் பதிவு சசய்துள்ளன. சங்கப் 

புலவரக்ள் நமாரியரக்றளப் புதியதாகப் பறடசயடுத்து வ ்தவர ்எனும் சபாருளில் 'வம்ப நமாரியர'் 

எனக் குறிப்பிடுகின்றனர.் சமௌரியர ் பறடசயடுத்து வ ்தநபாது மறலகள் குறுக்கிட்டதால் பாறத 

இல்லாது நபாகநவ மறலறய சவடட்ிப் பாறறகறளக் குறட ்து சபரிய நதரக்ள் சசல்லும்படியான 

பாறதறய உண்டாக்கினர.் இதறன,  

'சவன்நவல் விண்சபாரு ச டுங்குறடக் சகாடித்நதர ்நமாரியர ்திண்கதிரத்் திகிர ்திரிதரக் குறறத்த' 

(புைம். 175) என்னும் புறப்பாடலில் கள்ளில் ஆத்திறரயனாரும் 'விண்சபாரு ச டுவறர இயல்நதர ்

நமாரியர ் சபான்புறன திகிரி திரிதரக் குறறத்த அறறயிற ்' (அகம். 281) என்னும் அகப்பாடலில் 

உமடட்ூரக்ிழார ்மகனார ்பரங்சகாற்றனாரும் குறிப்பிடுகின்றனர.் இவ்வாறு மறலறயப் பிள ்து வழி 

சசய்தது மங்களுர ்மறலயிறடக் கணவாய் ஆகும்.  

 

யவைர ் 

கிநரக்கம், நராமாபுரி ஆகிய  ாடுகளிலிரு ்து தமிழகத்திற்கு வ ்த வணிகர,் சதாழிலாளர ்

முதலாநனாநர யவனர,் மிநலசச்ர,் நசானகர ்எனப் பலவாறாக அறழக்கப்பட்டனர.் எகிப்து, பாரசீகம், 

அரபு  ாடட்ு மக்கறளயும் யவனர ்என்நற அறழத்தனர.் கிநரக்கர ்முதலாநனார ்தங்கள்  ாடற்டயும் 

சமாழிறயயும் அநயாசனஸ் என்று கூறிக்சகாள்வராம். இசச்சால்நல தமிழில் யவனர ்எனத் திரி ்தது 

என்பர.் யவனரக்ளில் சிலர ் கப்பல் தறலவனுக்குப் பாதுகாவலராகவும் தமிழ் அரசரக்ளுக்கு 

சமய்க்காப்பாளராகவும் விளங்கினர.் இவ்வாறு பறடவீரரக்ளாகப் பணியாற்றிய யவனர ்மிநலசச்ர ்

என்னும் சசால்லால் அறழக்கப்பட்டனர.் நசானகர ்எனும் சசால்லும் யவனரக்றளநய குறித்தது.  

தமிழகத்திலிரு ்து ஏற்றுமதி சசய்யப்பட்ட சபாருள்களில் பலவித மணப்சபாருள்களும் முத்து, மிளகு, 

மஸ்லின் துணி வறககளும் அதிக அளவு ஏற்றுமதியாயின. இ ்த அளவிற ்த சபாருள்கறள இறக்குமதி 

சசய்வதால் நராமப் நபரரசின் சசல்வம் வற்றியதாம். யவனரக்ள் மிளறக அதிகம் விரும்பினர.் எனநவ 

மிளகுக்கு 'யவனப்பிரியா' என்னும் சபயர ் ஏற்பட்டது. யவனரக்ள் சபான்றனக் சகாண்டு வ ்து 

சகாடுத்து அதற்கு  ிகராக மிளறகப் சபற்றுச ்சசன்றனர.் இதறன,  

'நசரலர ்சுள்ளியம் நபரியாற்று சவண்நுறர கலங்க யவனர ்த ்த விறனமாண்  ன்கலம் சபான்சனாடு 

வ ்து கறிசயாடு சபயரும்' (அகம். 149) என்னும் பாடலில் எருக்காடட்ூர ் தாயங்கண்ணனார ்

குறிப்பிடுகிறார.் யவனரக்ள் மதுறர, பூம்புகார ்நபான்ற  கரங்களில் வசித்து வ ்தனர.் பூம்புகாரில் 

வாழ் ்நதார ் வணிகக் கூட்டத்தினர.் இவரக்ள் மாளிறககளில் வாழ் ்தறதப் பட்டினப்பாறலயும் 

சிலம்பும் கூறுகின்றன. மதுறரயில் தனிசந்சரியில் யவனரக்ள் இரு ்தனர.் அவரக்ள் தசச்ு நவறலயில் 

வல்லு ரக்ளாகத் திகழ் ்தனர.் எனநவ யவனத் தசச்ர ்எனவும் அறழக்கப்படட்னர.்  

வடநாடு  

கங்றகச ் சமசவளிக்கு அப்பால் இமயமறலப் பகுதியிலான  ாடற்ட வட ாடு என்றும் சி ்து ாடு 

என்றும் அறழத்தனர.் இ ் ாடு பறகவர ் சசல்லுதற்கு அரிய காவற்காடு, ஆழ் ்த அகழி, உயர ்்த 

நகாபுர வாயில்கள், ச டிய மதில், அதில் வரிறசயாக அறம ்த ஞாயில் என்னும் நகாடற்ட 

உறுப்புகறளயும் சகாண்டிரு ்தது. இதறனப் பாண்டியன் ச டுஞ்சசழியன் றகப்பற்றினான் என 

மதுறரக்காஞ்சி கூறுகிறது.  

வட ாட்டார ்சவண்றம  ிறமான வடட் வடிவச ்ச ்தனம் அறரக்கும் கல்றலக் சகாணர ்்து விற்றனர.் 

'வடவர ்த ்த வான்நகழ் வட்டம்' (அகம். 340). இநதாடு ஒருவறகச ்ச ்தனத்றதயும் சகாண்டு வ ்தனர.் 

இவ்வடட்க்கல்லில் கருங்சகாள்ளின்  ிறத்றத ஒத்த சாத்தம்மியில் கஸ்தூரி முதலிய வாசறனப் 

சபாருள்கறளயும் சபாதிய மறலச ்ச ்தனத்றதயும் அறரப்பர.்  
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'சகாள்ளுறழ்  றுங்கல் பலகூடட்ு மறுக வடவர ்த ்த வான்நகழ் வட்டம் சதன்புல மருங்கிற் சா ்சதாடு' 

(மதுனரக். 62 - 69)  என்னும் இவ்வடிகள் வட ாட்டார ் இறக்குமதி சசய்த வட்டக் கல்றலக் 

குறிப்பிடுகின்றன.  

வடுகநாடு  

சங்கத் தமிழகத்தின் வட எல்றலயான நவங்கட மறலக்கு அப்பால் வடுக  ாடு இரு ்தது. வடுகு 

என்பதற்குத் சதலுங்கு என்பது சபாருளாகும். இன்றறய சதலுங்கு நதசமான ஆ ்திரப் பிரநதசம், 

கர ்ாடகப் பகுதி சங்க காலத்தில் வடுக நதசம் என அறழக்கப்படட்்து. இவரக்ளின் சமாழி 

சதலுங்காகநவ இரு ்தது. சங்கப் புலவரக்ள் வடுவறர வம்ப வடுகர,் வடவடுகர ்எனக் கூறுகின்றனர.்  

வடுகரக்ள் விற்நபாரில் வல்லவரக்ளாகத் திகழ் ்தனர.் மயிற்பீலிறயத் தம் வில்லில் அழகுசபறக் 

கட்டியிருப்பர.் இவரக்ள் நகட்பவறர அசச்ுறுத்தும் ஒலிசயழுப்பும் பம்றபறயயும் சினமிக்க நவடற்ட 

 ாறயயும் உடன்சகாண்டு சசல்வர.் இவரக்ள் கல்வியில்லாத ச டிய சமாழிறயப் நபசுவர.் இதறன,  

'கல்லா  ீண்சமாழிக் கத ாய் வடுகர ்வல்லாண் அருமுறன  ீ ்தி' .... 'கடுங்குரல் பம்றபக் கத ாய் 

வடுகர'் (நை். 212) என்னும் பாடல்கள் உணரத்்துகின்றன. 

சதாகுே்புனர  

 பழ ்தமிழரக்ளும் அயல் ாட்டினரும் வணிகம் காரணமாகவும் நபார ்காரணமாகவும் சதாடரப்ு 

சகாண்டனர.் ஆரியரின் தாயகம் ஆசியாறமனர ் ஆகும். இவரக்ள் தமிழகத்தில் நுறழ ்து 

சபரும் கலாசச்ார மாற்றத்றத ஏற்படுத்தினர.்  

 இலங்றகயும் தமிழகமும் ச ருங்கிய வணிகத் சதாடரப்ு சகாண்டிரு ்தன. தமிழக வணிகர ்

இலங்றகயின் அரசியலில் தாக்கத்றத ஏற்படுத்தினர.் நகாசர ்தமிகத்தின் பல இடங்களிலும் 

பரவியிரு ்தனர.் எனினும் இவர ்தமிழரல்லர.்  

 தமிழகத்றத சவல்லும் சபாருடட்ு சமௌரிய கலிங்கப் நபரரசரக்ள் முயன்று நதாற்றறதச ்சங்கப் 

பாடல்களும் கல்சவடட்ுச ்சசய்திகளும் சதரிவிக்கின்றன.  

 பழ ்தமிழகம் சதன்கிழக்காசிய  ாடுகளான மநலசியா, ஜாவா நபான்ற  ாடுகளுடன் 

வாணிகத் சதாடரப்ு சகாண்டதுடன் ஜாவாறவக் றகப்பற்றித் தனது ஆட்சிறயச ்சசலுத்தியது.  

 நமற்கத்திய  ாடுகளான எகிப்து, கிநரக்கம், நராம், அநரபியா, பாரசீக  ாடுகளுடன் கடல் 

கட ்து வணிகத் சதாடரப்ு சகாண்டிரு ்தனர ் பழ ்தமிழர.் முத்து, மிளகு, துணி வறககள், 

வாசறனப் சபாருள்கள் நபான்றவற்றற அதிக அளவு ஏற்றுமதி சசய்தனர.் குதிறர, 

மதுவறககள், ஜாடி, சபான் விளக்குகள் நபான்றறவ இறக்குமதி சசய்யப்பட்டன. 
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