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தமிழ் சமுதாய வரலாறு , அது ததாடர்பான ததால்லியல்                         

கண்டுபிடிப்புகள்,சங்க காலம் முதல் இக்காலம்  

வரரயிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 

தமிழ் நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக - அரசியல் 

இயக்கங்கள் 
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தமிழ் சமுதாய வரலாறு ,அது ததாடர்பான ததால்லியல் கண்டுபிடிப்புகள்,சங்க 

காலம் முதல் இக்காலம் வரரயிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 

அறிமுகம்: 

 கி.மு.(ப ா.அ.மூ) மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முன் ிருந்தே ேமிழ்ப்  ண் ாடு 

தோன்றிவிட்டது. 

 ேமிழகத்து வணிகர்களும் கடதலாடிகளும் கடல் கடந்து நாடுகளுடன் வணிகத் 

போடர்புகளையும்  ண் ாட்டுத் போடர்புகளையும் பகாண்டிருந்ேனர். 

 பவைிநாட்டு வணிகர்கள் கடல்வழிதே ேமிழகத்ேிற்கு வந்துத ாேினர். 

 பவைிநாட்டினருடன் ஏற் ட்ட  ண் ாட்டுத் போடர்புகளும்,வணிக 

நடவடிக்ளககளும்,ேமிழகத்ேின் உள்நாட்டு உற் த்ேி வைர்ச்சியும் 

வாழ்க்ளகமுளறகளும் இளணந்து ேமிழ்நாட்டில் முேல் நகரமேமாேல் 

உருவானது. 

 ேளலநகரங்களும் துளறமுகப் ட்டிணங்களும் தோன்றின. 

ததான்ரமக்கால தமிழகர்களின் வரலாற்ரற அறிவியல் பூர்வமாக 

மீட்டுருவாக்கம் தசய்வதற்குப் பல வரகயான சான்றுகள் உதவுகின்றன. 

அளவோவன: 

   1. பசவ்விேல் ேமிழ் இலக்கிேங்கள்  

   2. கல்பவட்டுகள்  

   3. போல்லிேல் அகழாய்வுச் சான்றுகள் மற்றும்  ண் ாட்டுப் ப ாருள்கள்  

  4. ேமிழ் அல்லாே மாற்றும் அேல்நாட்டினரின் இலக்கிேக் குறிப்புகள்  

 தசவ்வியல் தமிழ் இலக்கியங்கள் 

போல்காப் ிேம் ,  ேிபனண் தமல்கணக்கு நூல்கள்,  ேிபனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள், 

ஐம்ப ரும்காப் ிேங்கள். 

 பதிதனண் மமல்கணக்கு நூல்கள் :   

               1.  த்துப் ாட்டு      2. எட்டுத்போளக 
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 ஐம்தபரும்காப்பியங்கள் : 

 

காப் ிேங்கள் என் ளவ கவிளே நேமுளடே பசய்யுள் வடிவிலான நீண்ட 

இலக்கிேப்  ளடப்புகைாகும். அளவ : 

1.சிலப் ேிகாரம்  

2. மணிதமகளல  

3. சீவகசிந்ோமணி  

4. வளைோ ேி  

5. குண்டலதகசி 

 
சங்க காலம்  

 சங்ககாலம் அல்லது வரலாற்றுக் போடக்க காலம் பேன்னிந்ேிே வரலாற்றின் 

சிறப்புமிக்க காலமாகும். 

 இலக்கிேங்கள்,ேமிழ்  ிராமி கல்பவட்டுகள் உள்ைிட்ட எழுத்துப்பூர்வமான 

சான்றுகள் கிளடத்துள்ைோல் சங்க காலம், வரலாற்றுக்கு முந்ளேே காலத்ேில் 

இருந்து மாறு ாட்டுச் சிறப்புடன் விைங்குகிறது. 

 சங்க இலக்கிேத் போகுப்பு,அக்கால மக்கைின் வாழ்க்ளகமுளற குறித்தும் சமூக 

அளமப்பு குறித்தும் அறிே உேவுகின்றது. 

ஐந்திரண: ஐந்து ேிளணகள் அல்லது ஐந்து வளக நிலப் குேிகள். 

 ஐந்ேிளண என் து ேமிழ்நாட்டின் ஐந்து வளகோன நிலப் குேிகளைக் குறிக்கும். 

 ஒவ்பவாரு ேிளணக்கும் ேனிதே கடவுள்,போழில்,மக்கள், ண் ாடு த ான்றளவ 

உண்டு. 

ஐவளக நிலங்கள் : குறிஞ்சி,முல்ளல,மருேம்,பநய்ேல், ாளல  

 குறிஞ்சி   - மளலயும் மளலச் சார்ந்ே  குேிகளும்  

 முல்ளல   - காடும் காடு சார்ந்ே  குேிகளும்  

 மருேம்       - வேலும் வேல்பவைி சார்ந்ே  குேிகளும்  

 பநய்ேல்  - கடலும் கடல் சார்ந்ே  குேிகளும்  
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  ாளல       - வறண்ட நிலப் குேி  

மூமவந்தர்: 

 சங்க கால ஆட்சியாளர்கள் : மசர,மசாழ,பாண்டியர்  

 அக்காலத்ளேே ப ரு நகரங்களும் துளறமுகப் ட்டிணங்களும் மூதவந்ேரின் 

ஆளுளகக்குக் கீதழதே இருந்ேன. 

நுண்கரலகள்:  

 சமே சடங்குகைின் த ாது நிகழ்த்ேப் டும் ஆட்டங்கைில் ஒரு வளகக்கு 

பவறிோட்டம் என்று ப ேர்.பசய்யுள் இேற்றல்,இளசக்கருவிகளை இளசத்ேல் 

,நடனமாடுேல் ஆகிேவற்ளறப்  லரும் அறிந்ேிருந்ேனர்.  

 சங்க காலத்து உணவு முளறகள் குறித்து இலக்கிேங்கைில் கூறப் ட்டுள்ைது. 

 

 மகைிர் ேம் கண்களுக்கு ளமேீட்டுவேற்குச் 

பசம் ினால் ஆன பமல்லிே குச்சிகளைப் 

 ேன் டுத்ேியுள்ைனர்.இக்குச்சிகள்  ல 

அகழாய்வில் கண்படடுக்கப் ட்டுள்ைன. 

 

 

 

 


