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சங்க காயம் 

தென்னிந்ெி லயாற்மில் சங்க காயம் ன சிமப்பான அத்ெிாம் ஆகும்;. ெிழ்ப் 

பறங்கதெகரின்படி பண்தை ெிழ்நாட்டில் னச்சங்கம் என்மதறக்கபட்ை னென்று ெிழ் சங்கங்கள் 

இனந்ென. பாண்டி ன்னர்கரின் ஆெலில் இந்ெ சங்கங்கள் ெதறத்தொங்கின. தென்துதில் 

இனந்ெ னெற்சங்கத்ெில் கைவுரனம், னனிலர்கலம் பங்தகற்மனர் என்று கூமப்பட்டினந்ொலும், 

இச்சங்கத்தெச் தசர்ந்ெ தல்கள் ஏதும் கிதைக்கலில்தய. இண்ைாலது சங்கம் கபாைனத்ெில் 

நதைதபற்மது. தொல்காப்பிம் ெலி ஏதன இயக்கிங்கள் ாவும் அறிந்து தபாின. னென்மாலது 

சங்கத்தெ துதில் னைத்ெினாமன் என்ம பாண்டி ன்னன் நிறுலினான். அெிக 

எண்ணிக்தகியான னயலர்கள் இெில் பங்தகற்மனர். ஏாரான இயக்கிங்கள் பதைக்கப்பட்ைன 

என்மாலும் னசியதல எஞ்சினேள்ரன. இந்ெ ெிழ் இயக்கிஙங்கள் சங்க காய லயாற்தம அமிந்து 

தகாள்ர தபரிதும் உெவுகின்மன. 

சங்க இயக்கிங்கள் 

  சங்க இயக்கித்தொகுப்பில் தொல்காப்பிம், எட்டுத்தொதக, பத்துப்பாட்டு, பெிதனண்கீழ் 

கணக்கு, சியப்பெிகாம், ணிதகதய ஆகின இைம் தபற்றுள்ரன. 

 காயத்ொல் தொன்த தபற்மொன தொல்காப்பித்தெ இற்மிலர் தொல்காப்பிர். இது 

ன இயக்கண தல் என்மாலும், சங்க காய அசில், சனெக தபானராொ நிதயதகதரப் 

பற்மி ெகலல்கதரத் ெனகிமது. 

 எட்டுத் தொதக என்பது ஐங்குறுதறு, நற்மிதண, அகநானூறு, னமநானூறு, குறுந்தொதக, 

கயிந்தொதக, பரிபாைல், பெிற்றுப்பத்து என்ம எட்டு தல்கரின் தொகுப்பாகும். பத்துப்பாட்டில் 

ெினனனகாற்றுப்பதை, தபானநாற்றுப்பதை, சிறுபாணாற்றுப்பதை, 

தபனம்பாணாற்றுப்பதை, னல்தயப்பாட்டு, தநடுநல்லாதை, துதக்காஞ்சி, குமிஞ்சிப் 

பாட்டு, பட்டினப்பாதய, தயபடுகைாம் என்ம பத்து தல்கள் உள்ரன. 

 எட்டுத்தொதக, பத்துப்பாட்டு தல்கள் அகம், னமம் என்ம இண்டு ெிதணகராகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ரன பெிதனண்கீழ்கணக்கில் அமத்தெனேம் ழுக்கத்தெனேம் லயினேறுத்ெம் 

பெிதனட்டு தல்கள் உள்ரன. அலற்மில் ெினலள்லலர் இற்மி ெினக்குமள் 

குமிப்பிைத்ெக்கொகும். 

 இரங்தகா அடிகள் இற்மி சியப்பெிகானம், சீத்ெதயச்சாத்ெனார் இற்மி 

ணிதகதயனேம் சங்க காய சனெகம் ற்றும் அசில் குமித்ெ ெகலல்கதரத் ெனகின்மன. 

பிம சான்றுகள் 

 சங்க இயக்கிங்கதரத் ெலி, கிதக்க எழுத்ொரர்கரான பிரினி, ைாயி, தகஸ்ெனிஸ், 

ஸ்ட்ாதபா ஆகிதார் தென்னிந்ெிாலிற்கும் ததய நாடுகலக்கும் இதைத நியலி 

லர்த்ெகத் தொைர்னகதர குமிப்பிட்டுள்ரனர். 

 தௌரிப் தபசுக்கு தெற்தகினந்ெ தச, தசாற, பாண்டி ஆட்சிாரர்கள் பற்மி அதசாகது 

கல்தலட்டுக்கள் கூறுகின்மன. 
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 கயிங்கத்துக் காதலயனின் ஹெிகும்பா கல்தலட்டும் ெிழ்நாட்டு அசுகதரப் பற்மி 
குமிப்பிடுகிமது. அரிக்கதடு, னம்னகார், தகாடுணல் தபான்ம இைங்கரில் 

தற்தகாள்ரப்பட்ை அகழ்லாய்வுகலம் ெிறர்கரின் லாணிப நைலடிக்தககதர 

தலரிப்படுத்துகின்மன. 

சங்க இயக்கித்தின் காயம் 

  சங்க இயக்கித்ெின் காயலததம பற்மி அமிஞர்கலக்கிதைத இன்னும் 

கனத்தொற்றுத ஏற்பைலில்தய. 

 இயங்தக அசன் இண்ைாம் கலாகு, தச அசன் தசங்குட்டுலன் இனலனம் சகாயத்ெலர் 

என்ம தசய்ெி சங்க காயத்தெ நிர்ணிப்பெற்கு அடிப்பதைாகத் ெிகழ்கிமது. 

 இச்தசய்ெித சியப்பெிகாம், ெீபலம்சம், காலம்சம் ஆகி தல்கள் உறுெிப்படுத்துகின்மன. 

தலும், கி.பி. னெயாம் தற்மாண்தைச் தசர்ந்ெ தாானிப் தபசர்கள் தலரிிட்ை 

தாானி நாணங்கள் ெிறகத்ெின் பல்தலறு பகுெிகரில் கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ரன. 

 எனதல, இயக்கிம், தொல்யில், நாணலில் ஆொங்கதர அடிப்பதைாகக் தகாண்டு, 

சங்க இயக்கிங்கரின் காயம் கி.ன.னென்மாம் தற்மாண்டியினந்து கி.பி.னென்மாம் 

தற்மாண்டு லத என்ம னடிவுக்கு லயாம். 

அசில் லயாறு 

 சங்க காய ெிறகத்ெில் தச, தசாற, பாண்டி னகள் ஆட்சி னரிந்ெனர். இயக்கி 

குமிப்னகரியினந்து இந்ெ னகரின் லயாற்தம ஒரவு அமிந்து தகாள்ரயாம். 

சசர்கள் 

 ெற்காயத்ெி தகரப் பகுெிில் தசர்கள்; ஆட்சினரிந்ெனர். அலர்கரது ெதயநகம் லஞ்சி. 
னக்கி துதம னகங்கள் தொண்டி ற்றும் னசிமி. 

 பனம்ன ாதயத அலர்கள் அணிந்ெனர். கி.பி.னெயாம் தற்மாண்தைச் தசர்ந்ெ னகலூர்க் 

கல்தலட்டு தச ஆட்சிாரர்கரின் னென்று ெதயனதமகள் பற்மி குமிப்பிடுகிமது. 

 தச அசர்கதரப் பற்மி பெிற்றுப்பத்தும் கூறுகிமது. தபனம்தசாற்று உெின் தசயாென். 

இலம்பன் தநடுஞ்தசயாென், தசன் தசங்குட்டுலன் ஆகிதார் தச பின் சிமந்ெ 

அசர்கராலர். 

 தசன் தசங்குட்டுலன் கி.பி.இண்ைாம் தற்மாண்தைச் தசர்ந்ெலன். அலனது இரலயான 

இரங்தகா அடிகள் சியப்பெிகாத்தெ இற்மினார். 

 தசங்குட்டுலனின் பதைதடுப்னகரில் அலன் தற்தகாண்ை இாயப் பதைதடுப்ன 

குமிப்பிைத்ெக்கொகும். பல்தலறு லைஇந்ெி ஆட்சிாரர்கதர அலன் னமிடித்ொன். 

 ெிழ்நாட்டில் கற்னக்கசி கண்ணகி அல்யது பத்ெினி லறிபாட்தை தசங்குட்டுலன் 

அமினகப்படுத்ெினான். இாயப் பதைதடுப்பின்தபாது பத்ெினிசிதய லடிப்பெற்கான 

கல்தயக்தகாண்டு லந்ொன். 
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 தகாில் குைனழுக்கு லிறாலில் இயங்தக அசன் இண்ைாம் கலாகு உள்ரிட்ை பய 

அசர்கள் கயந்து தகாண்ைனர். 

சசாறர்கள் 

 ெற்காயத்ெி ெினச்சி ாலட்ைத்ெியினந்து தெற்கு ஆந்ெிப் பிதெசம் லதியான பகுெித 

சங்க காயத்ெில் தசாற நாடு எனப்பட்ைது. 

 தசாறர்கரின் ெதயநகம் னெயில் உதமனைரிலும் பின்னர் னகாரிலும் இனந்ெது. சங்க காயச் 

தசாறர்கரில் சிமப்ன லாய்ந்ெலன் கரிகாய தசாறன். அலனது இரதக்காயம், தபார் 

தலற்மிகள் குமித்து பட்டினப்பாதய லிலரிக்கிமது. 

 தசர்கள், பாண்டிர்கள், பெிதனான குறுநிய ன்னர்கள் அைங்கி தபரி கூட்டிதணவுப் 

பதைகதர கரிகாயன் தலண்ணிப் தபாரில் னமிடித்ொன். 

 இந்ெ நிகழ்ச்சி சங்கப் பாைல்கள் பயலற்மில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ரது. அலன் தற்தகாண்ை 

ற்தமான தபார் லாதகப் பமந்ெதயப் தபாாகும். 

 அெில் ன்பது குறுநிய ன்னர்கதர ண்டிிைச் தசய்ொன். கரிகாயனின் தபார் தலற்மிகள் 

ெிழ்நாடு னழுலதெனேம் தசாறர்கரின் கட்டுப்பாட்டில் தகாண்டுலந்ென. அலனது ஆட்சிக் 

காயத்ெில் லாணிகனம் தசறித்தொங்கிது. 

 காடுகதரத் ெினத்ெி லிதர நியாக்கிலன் கரிகாயன். இெனால் நாட்டின் தசல்லச் தசறிப்ன 

தபனகிது. காலிரி ஆற்மின் குறுக்தக கல்யதணத கரிகாயன் அதத்ொன். 

 தலறு பய நீர்ப்பாசன ஏரிகதரனேம் அலன் தலட்டுலித்ொன். 

பாண்டிர்கள் 

 ெற்காயத்ெி தெற்குத் ெிழ்நாட்டில் சங்ககாயப் பாண்டிர்கள் ஆட்சி னரிந்ெனர். அலர்கரின் 

ெதயநகம் துத. தநடிதான்பல்ாகசாதய னதுகுடுிப் தபனலழுெி, னைத்ெினாமன் 

தபான்தமார் னற்காயத்ெி பாண்டி ன்னர்கராலர். 

 ஆரிப்பதைகைந்ெ தநடுஞ்தசறின், தகாலயன் தகால்யப்பைவும், கண்ணகி சினனற்று 

துதத எரிக்கவும் காணாக இனந்ெலர். 

 ற்தமானலர் ெதயாயங்கானத்துச் தசனதலன்ம தநடுஞ்தசறின். நக்கீன் ற்றும் 

ாங்குடினெனார் ஆகி னயலர்கரால் தபாற்மப்பட்ைலர். 

 ெற்காய ெஞ்தச ாலட்ைத்ெியினந்ெ ெதயாயங்கானம் என்ம லிைத்ெில் நதைதபற்ம 

தபாரில் எெிரிகதர லழீ்த்ெிொல் அலனக்கு இப்தபர் லறங்கயாிற்று இவ்தலற்மிின் 

பனாக, தநடுஞ்தசறின் ெிறகத்தெ ெனது கட்டுப்பாட்டில் தகாண்டு லந்ொர். 

 தசறிப்பான துதமனகான தகாற்தக பற்மினேம், பாண்டி நாட்டின் சனெக – தபானராொ 

நிதயதகள் குமித்தும் ாங்குடி னெனார் துதக் காஞ்சிில் லிலரித்துள்ரார். உக்கிப் 

தபனலழுெி ற்தமான சிமப்ன ிக்க பாண்டி அசன். 

 கரப்பிர்கள் பதைதடுப்பின் லிதரலாக சங்க காயப்பாண்டிர்கள் ஆட்சி 
லழீ்ச்சிதைந்ெது. 
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குறுநிய ன்னர்கள் 

 சங்க காயத்ெில் குறுநிய ன்னர்கள் னக்கி பங்காற்மினர். 

 பாரி, காரி, ஒரி, நல்யி, தபகன், ஆய், அெிான் என்ம கதைதழு லள்ரல்கள் தகாதைக்குப் 

தபர் தபற்மலர்கள். 

 ெிழ்ப் னயலர்கதர ஆெரித்துப் தபாற்மினர். தச, தசாற, பாண்டி ஆட்சிாரர்கலக்கு 

அலர்கள் கீழ்ப்படிந்ெலர்கள் என்ம தபாெிலும் ெத்ெம் ஆட்சிப் பகுெிகரில் லயிதனேம் னகழும் 

தபற்றுத் ெிகழ்ந்ெனர். 

சங்க காய அசில் 

 சங்க காயத்ெில் னலறி னடிாட்சி னதமத லறக்கியினந்ெது. 

 அதச்சர், அதலப்னயலர், அசதலதார் தபான்மலர்கரின் ஆதயாசதனத அசன் தகட்டு 

நைந்ொன். லானலம்பன், லானலன், குட்டுலன், இனம்தபாதம,  லில்யலர் தபான்ம 

லினதுப்தபர்கதர தச ன்னர்கள் சூட்டிக் தகாண்ைனர். 

 தசன்னி, லரலன், கிள்ரி என்பன தசாறர்கரின் பட்ைப் தபர்கராகும். தென்னலர், ீனலர் 

என்பதல பாண்டி ன்னர்கரின் லினதுப் தபர்கராகும். 

 வ்தலான சங்ககாய அச குயனம் ெங்கலக்தகனேரி அச சின்னங்கதரப் தபற்மினந்ெனர். 
 பாண்டிர்கரின் சின்னம் ீன், தசாறர்கலக்கு னயி, தசர்கலக்கு லில், அம்ன. அசதலில் 

குறுநியத் ெதயலர்கலம் அெிகாரிகலம் லறீ்மினந்ெனர். 
 ஆட்சிில் அசனக்கு உெலிாக தபனம்ெிரான அெிகாரிகள் இனந்ெனர். 

 அலர்கள் ஐந்து குழுக்கராக பிரிக்கப்பட்டினந்ெனர் – அதச்சர்கள், அந்ெணர்கள்,  

பதைத்ெதயலர்ககள், தூதுலர்கள், ற்மர்கள். 

 சங்க காயத்ெிய பதைநிர்லாகம் ெிமம்பை சீதக்கப்பட்டினந்ெது. வ்தலான ஆட்சிாரனம் 

நிந்ெிப் பதைதனேம், ெத்ெக்குரி தகாடித்தெனேம் தகாண்டினந்ெனர். 

 அசின் னக்கி லனலாய் நியலரி. அல்நாட்டு லாணிகத்ெின்ீது சுங்கனம் 

லசூயிக்கப்பட்ைது. 

 னகார் துதமனகத்ெில் நிிக்கப்பட்டினந்ெ சுங்க அெிகாரிகள் பற்மி பட்டினப்பாதய 

குமிப்பிடுகிமது. தபாரின்தபாது தகப்பற்மப்படும் தகாள்தரப் தபானட்கள் அசுக் 

கனவூயத்ெிற்கு னக்கி லனலாாகத் ெிகழ்ந்ெதுது. சாதயகலம் தபனலறிகலம். நன்கு 

பாரிக்கப்பட்டுலந்ென. 

 தகாள்தர ற்றும் கைத்ெல் ஆகிலற்தம ெடுப்பெற்காக இவும் பகலும் அதல 

கண்காணிக்கப்பட்ைன. 

சங்க காய சமூகம்  

Ie;J tif epyg;gphpTfs; gw;wp njhy;;fhg;gpak; Fwpg;gpLfpwJ. 

- FwpQ;rp> kiyAk; kiyrhHe;j gFjp 

- Ky;iy> Nka;r;ry; fhLfs; 
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- kUjk;> Ntshz; epyq;fs; 

- nea;jy;> flw;fiug; gFjp 

- ghiy – twz;l G+kp 

,e;j epyq;fspy; tho;e;j kf;fs; jj;jk; flTsHfisAk; njhopy;fisAk; ngw;wpUe;jdH. 

1. FwpQ;rp – Kjd;ikf; flTs;; KUfd; 

 - njhopy; - Ntl;ilahLjy;> Njd; vLj;jy; 

2. Ky;iy – Kjd;ikf; flTs; khNaahd; (tp\;Z) 

 - njhopy; - ML> khL tsHg;G> ghy; nghUl;fs; cw;gj;jp 

3. kUjk; - Kjd;ikf;flTs; - ,e;jpud; 

 njhopy; - Ntshz;ik 

4. nea;jy; - Kjd;ikf;flTs; - tUzd; 

 njhopy; - kPd; gpbj;jy;;> cg;G cw;gj;jp 

5. ghiy – Kjd;ikf;flTs; - nfhw;wit 

njhopy; - nfhs;isabj;jy; 

 நான்கு லதக சாெிகள் - அசர், அந்ெணர், லணிகர், தலராரர் குமித்து தொல்காப்பிம் 

கூறுகிமது. ஆலம் லர்க்கத்ெினர் அசர் என்மதறக்கப்பட்ைனர். 

 சங்க காய அசில் ற்றும் ச லாழ்க்தகில் அந்ெணர் னக்கி பங்கு லசித்ெனர். 

லணிகர்கள் லணிகத் தொறியில் ஈடுப்பட்ைனர். 

 தலராரர்கள் பிர்த் தொறில் தசய்ெனர். பறங்குடி இனத்ெலர்கரான பெலர்ää பாணர், 

எினர், கைம்பர், மலர், னதயர் தபான்தமானம் சங்க காய சனொத்ெில் அங்கம் 

லகித்ெனர். 

 பண்தைக்காய தொல்பறங்குடிகரான தொைர்கள், இனரர்கள், நாகர்கள், தலைர்கள் 

தபான்தமானம் இக்காயத்ெில் லாழ்ந்ெனர். 

சம் 

 சங்க காயத்ெின் னென்தக்கைவுள் னனகன் அல்யது தசதான். ெிழ்க்கைவுள் என அலர் 

தபாற்மப்பட்ைார். னனக லறிபாடு தொன்த லாய்ந்ெது. 
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 னனகன் தொைர்பான லிறாக்கள் சங்க இயக்கித்ெில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ரன. அறுபதை 

லடீுகள் அலனுக்தக உரித்ொனதல. 

 ாதான் (லிஷ்ணு), தலந்ென் (இந்ெின்), லனணன், தகாற்மதல தபான்ம கைவுள்கதரனேம் 

சங்க காயத்ெில் லறிப்பட்ைனர். 

 லீக்கல் அல்யது நடுகல் லறிபாடு சங்க காயத்ெில் னக்கித்ெலம் தபற்று லிரங்கிது. 

தபார்க்கரத்ெில் லீனது ஆற்மதயனேம் ெிாகத்தெனேம் தபாற்றும் லதகில் அலனது 

நிதனலாக லீக்கல் நைப்பட்ைது. 

 ெிழ்நாட்டின் பய பகுெிகரில் தமந்ெ லீர்கள் பற்மி குமிப்னகள் அைங்கி லீக்கற்கள் 

கண்தைடுக்கப்பட்டுள்ரன. இத்ெதக நீத்தொர் லறிபாடு ிகவும் தொன்தானொகும். 

கரிர் நிலய 

 சங்க காயத்ெில் கரிர் நிதய குமித்து அமிந்து தகாள்ர சங்க இயக்கிங்கரில் ஏாரான 

ெகலல்கள் உள்ரன. 

 அவ்தலார், நச்தசௌதரார், காக்தகபாடினிார் தபான்ம தபண் னயலர்கள் இக்காயத்ெில் 

லாழ்ந்து ெிழ் இயக்கித்ெிற்கு சிமப்பான பங்கரிப்தப லறங்கினேள்ரனர். 

 கரிர் லீம் குமித்து பல்தலறு பாைல்கரில் குமிப்பிைப்பட்டுள்ரன. கற்ன தபண்கரின் 

ெதயா லிழுிாகப் தபாற்மப்பட்ைது. 

 காெல் ெினணம் சாொணாக லறக்கத்ெியினந்ெது. தபண்கள் ெங்கள் லாழ்க்தகத் 

துதணத தெரிவு தசய்னேம் உரிததப் தபற்மினந்ெனர். 
 இனப்பினும், தகம்தபண்கரின் நிதய ிகவும் பரிொபாக இனந்ெது. சனொத்ெின் 

தல்ட்ைத்ெில் ‘சதி’ என்ம உைன்கட்தைதறும் லறக்கம் பின்பற்மப்பட்ைது. 

 அசர்கலம், உர்குடிினனம் நாட்டி கரித ஆெரித்துப் தபாற்மினர். 

தண்கதயகள் 

 கலிதெ, இதச, நாட்டிம் தபான்ம தண்கதயகள் சங்ககாயத்ெில் னகழ்தபற்று லிரங்கின. 

 அசர்கள், குறுநிய ன்னர்கள், உர்குடிினர் தபான்தமார் னயலர்கலக்கு ொாராக பரிசுப் 

தபானட்கதர லறங்கி ஆெரித்ெனர். 

 பாணர், லிமயிர் தபான்ம நாதைாடிப் பாைகர்கள் அசதலகதர தாய்த்ெ லண்ணம் 

இனந்ெனர். 

 நாட்டுப்னம பாைல்கரிலும் நாட்டுப்னம நைனங்கரிலும் தெர்ச்சி தபற்ம கதயஞர்கள் சங்க 

காயத்ெில் லாழ்ந்ெனர். 

 இதசனேம் நைனனம் நன்கு லரர்ச்சி தபற்மினந்ெது. சங்க இயக்கிங்கரில் பல்தலறு 

லதகியான ாழ்கலம் னசுகலம் குமிப்பிைப்பட்டுள்ரன. 

 கணிதகர் நைனத்ெில் சிமந்து லிரங்கினர். ‘கூத்து’ க்கரின் சிமந்ெ தபாழுதுதபாக்காக 

ெிகழ்ந்ெது. 
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சங்க காயப் பபாருராதாம் 

 தலராண்த னக்கித் தொறில் ஆகும். 

 தநல் னக்கிப் பிர். தகழ்லகு, கனம்ன, பனத்ெி, ிரகு, இஞ்சி, ஞ்சள்,  இயலஙகம், 

பல்தலறு பறலதககள் தபான்மதலனேம் பிரிைப்பட்ைன. 

 பயா, ிரகு இண்டுக்கும் தச நாடு னகழ் தபற்மொகும். தசாற நாட்டிலும், பாண்டி நாட்டிலும் 

தநல் னக்கி பிாகும். 

 சங்க காயத்ெில் தகத்தொறில்கள் ஏற்மம் தபற்மினந்ென. தநசவு, உதயாகத் தொறில், 

ெச்சுதலதய, கப்பல் கட்டுெல், ணிகள், லிதயனேர்ந்ெ கற்கள், ெந்ெம் ஆகிலற்தம 

பன்படுத்ெி ஆபணங்கள் தசய்ெல் தபான்மதல ன சிய தகத்தொறில்கராகும். 

 இத்ெதக தபானட்கலக்கு நல்ய தெதலகள் இனந்ென. ஏதனன்மால் சங்ககாயத்ெில் 

உள்நாட்டு ற்றும் அல்நாட்டு லாணிகம் சுறுசுறுப்பாக நதைதபற்மது. 

 பனத்ெி ற்றும் பட்டு இதறகதரக் தகாண்டு தநய்ப்பட்ை துணிகள் உர்ந்ெ ெனதைொக 

இனந்ென. நீாலிதலிைவும், பாம்பின் தொதயலிைவும் தயிொன துணிகள் 

தநய்ப்பட்ைொக சங்க இயக்கிப்பாைல்கள் குமிப்பிடுகின்மன. 

 உதமனைரில் உற்பத்ெி தசய்ப்பட்ை பனத்ெிாதைகலக்கு ததய நாடுகரில் தபனம் தெதல 

காணப்பட்ைது 

 உள்நாட்டு ற்றும் அல்நாட்டு லர்த்ெகம் சங்க காயத்ெில் நன்கு சீதக்கப்பட்டினந்ெது. 

 சங்க இயக்கிங்கள், கிதக்க – தாானி தல்கள் ற்றும் தொல்யில்; சான்றுகள் இது 

குமித்ெ ஏாரான ெகலல்கதரத் ெனகின்மன. 

 லண்டிகரிலும் லியங்குகள் தல் ஏற்மப்பட்ை தபாெிகரின் னெயாகவும், லணிகர்கள் 

தபானட்கதர தகாண்டுதசன்று லிற்பதன தசய்ெனர். 

 உள்நாட்டு லாணிகம் தபனம்பாலும் பண்ைாற்று னதமின் அடிப்பதைிதயத 

நதைதபற்மது. 

 தென்னிந்ெிாலிற்கும், கிதக்க அசுகலக்கும் இதைத அல்நாட்டு லர்த்ெகம் 

நதைதபற்மது. தாானிப் தபசு தொன்மி பிமகு தாானரினேைனான லாணிபம் 

சிமப்பதைந்ெது. 

 துதமனகப்பட்டினான னகார் அல்நாட்டு லணிகர்கரின் லர்த்ெகதாகத் ெிகழ்ந்ெது. 

லிதய ெிப்ன ிக்க தபானட்கதர ஏற்மிலந்ெ தபரி கப்பல்கள் இந்ெ துதமனகத்ெிற்கு லந்து 

தசன்மன. 

 தொண்டி, னசிமி, தகாற்தக, அரிக்கதடு, க்காணம் தபான்மதல பிம சுறுசுறுப்பான 

துதமனகங்கராகும். அல்நாட்டு லாணிபம் குமித்து ‘பபரிப்புளுஸ்’ தயின் ஆசிரிர் பய 

அரி ெகலல்கதரக் கூமினேள்ரார். 

 அகஸ்ைஸ், தைபரீிஸ், நீதா தபான்ம தாானிப் தபசர்கள் தலரிிட்ை ெங்கம் ற்றும் 

தலள்ரிாயான நாணங்கள் ெிறகத்ெின் பல்தலறு பகுெிகரில் ஏாராகக் 

கிதைக்கின்மன. 

 சங்க காயத்ெில் நதைதபற்ற் லாணிகத்ெின் அரவு ற்றும் ெிழ்நாட்டில் தாானி 

லணிகர்கரின் தசல்பாடுகள் ஆகிலற்தம இதல தலரிப்படுத்துலொக உள்ரன. 
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 பனத்ெிாதைகள், ிரகு, இஞ்சி, ஏயக்காய், இயலங்கம், ஞ்சள் தபான்ம நறுணப் 

தபானட்கள் ெந்ெ தலதயப்பாடு நிதமந்ெ தபானட்கள் னத்துக்கள் ற்றும் லிதயனேர்ந்ெ 

கற்கள் தபான்மதல சங்க காயத்ெில் ஏற்றுெி தசய்ப்பட்ை தபானட்கராகும். 

 ெங்கம், குெிதகள், இனிப்பான துலதககள் ஆகின னக்கி இமக்குெிகராகும். 

சங்க காயத்தின் முடிவு 

 கி.பி.னென்மாம் தற்மாண்டின் இறுெிில் சங்ககாயம் தல்ய னடிவுக்கு லத் தொைங்கிது. 

சுார் இண்ைத தற்மாண்டுகள் ெிறகத்தெ கரப்பிர்கள் ஆக்ித்துக் தகாண்ைனர். 

 கரப்பிர்கள் ஆட்சிகுமித்து நக்கு தசாற்ப ெகலல்கதர கிதைக்கின்மன. 

 இக்காயத்ெில் னத்ெ சனம், சண சனம் னக்கித்துலம் தபற்மினந்ென. 

 பின்னர் கரப்பிர்கதர லிட்டிலிட்டு லைக்கு ெிழ்நாட்டில் பல்யலர்கலம், தெற்குத் 

ெிழ்நாட்டில் பாண்டிர்கலம் ெத்ெம் ஆட்சித நிறுலினர். 
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