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பாண்டியநாட்டில் சங்ககாலம் த ாட்டு 
இடைக்காலம்வடை சிறந்து விளங்கிய 
கைல்சார் வாணிகமும், உள்நாட்டு 
வாணிகமும் பிற்காலப் பாண்டியர்களின் 
எழுச்சிடய ஒட்டி கி.பி.12-14 ஆம் 
நூற்றாண்டுகளில் குறிப்பிைத் க்க 
வளர்ச்சிடயக் கண்ைன. 
த ன் மிழகத் ில் கைல்வாணிகம் 
சிறப்புற்றிருந் ட  சங்ககாலப் பாைல் 
ஒன்று விளக்குகின்றன. 

தவளிநாட்டிலிருந்து வந்  யவனர்கள் 
கப்பல்கள் தபான்தனாடு வந்து அப்தபான்னுக்குரிய பண்ைமாற்றாக மிளகிடன 
ஏற்றிச்தசன்றனர். இச்தசய் ி அகநாநூற்ைில் 

“யவனர்  ந்  விடனமாண் நன்கலம் 
தபான்தனாடு வந்து கறிதயாடு தபயரும் 
வளங்தகழு முசிறி”…………… (149:9-11) 

 
என்று கூறுகின்றது. அவ்வாறு வந்துதசல்லும் வணிகர்கள் உள்நாட்டிலிருந்து தவளிநாட்டுக்கு 
அனுப்பப்படும் சைக்குகளுக்கு, அயல்நாடுகளிலிருந்து இறக்கும ி தசய்யப்படும் தபாருள்களுக்கும் 
சுங்கம் வி ிக்கப்தபற்றன. அளந் றிய தவாண்ணா வாறு பல்வடகப் பண்ைங்களும் 
துடறமுகப்பகு ியில் எல்டலயின்றிக் குவிந் ிருந் ன. இவ்வாறு பட்டினப் பாறையில் 

“நீரினின்று நிலத் த ற்றவும் 
நிலத் ினிண்று நீர்ப் பைப்பவும்” (129-130) 

என்று கூறப்படுகின்றது. 

எனதவ இைாதமஸ்வைம் பகு ியில் மீன்பிடித ாழில் சங்ககாலத் ிலிருந்து பின்பற்றப்படுகின்றது. 
இங்கு மீன்பிடித ாழில் தசய்யும் பை வர்கள், வடலயர்கள் தபான்தறார் அ ிகமாக உள்ளனர். 
சங்ககாலத் ில் பை வர்கள் சங்தகடுத் ல் மற்றும் முத்துக்குளித் ல் த ாழிலில் ஈடுபட்டிருந் னர் 
என்பட  



 
 

“விடளந்து மு ிர்ந்  விழுமுத் ி 
னிலங்கு வடளயிருஞ் தசரி” (135-136)  

என்று மதுறைக்காஞ்சியிலும், 

சூழ்முற்றி ஒளிமு ிர்ந்  சீரியமுத் ிடனயும் அ ாவது, விளங்குகின்ற சங்கிடனயுமுடைய 
கூறப்படுகின்றது. தபரிய சங்குகுளிப்பார் இருப்பிடனயும் உடைய தகாற்டக என்னும் 
தமற்கண்ைகுறிப்பாலும், சுறாக்கடளத்  விர்த்துச் சங்குகடள எடுக்கும்  ிறன் தபற்றிருந் னர் 
என்னும் கூற்றாலும் த ளிவாகும். அகநானூற்ைில் 

“எறிசுறா நீக்கி வலம்புரி மூழ்கிய 
வான் ிமில் பை வர்”             (350:10:11) 

என்று கூறப்படுகின்றது.  

இைாதமஸ்வைம் பகு ியில் சங்தகடுக்கும் த ாழில்பற்றி நா.அ ியமான் கூறுடகயில், அ ிகாடல 
15 லிருந்து 20 தபர் வடை  த் மது கருவிகளுைன் வள்ளங்களில் கிளம்பிச் தசல்வர். 
சங்குகிடைக்கும் பகு ிகளுக்குச் தசல்லக் குடறந் து ஒருமணி தநைம் ஆகும். சங்கு கிடைக்கும் 
பகு ிக்குச் தசன்றவுைன், பைகு நங்கூைமிட்டு நிறுத் ப்படும். ஒருவர் அல்லது இருவர்  விை 
ஏடனதயார் இடையில் அைச்சா என்னும் வடலப்டபடயக் கட்டி, காலில்  ட்டுமாட்டிக் தகாண்டு, 
முகத் ில் கண்ணாடி அணிந்து கைலில் இறங்குவர். அ ற்குமுன்  த் மது ம  அடிப்படையில் 
கைவுடள வணங்குவர்.  

சங்தகடுப்தபார் ஒவ்தவாருவரும் கைல்தமதலதய நீந் ி தவவ்தவறு இைங்களுக்குச் தசன்று 
தமல்பைப்பிலிருந்த  கண்ணாடி உ வியுைன் முகத்ட  கீழ் தநாக்கி சங்கு தபான்ற வயிற்றுக் 
காலிகடளத் த டுவர். கீதழ சங்கிருந் ால் தவகமாகக் காடல உட த்துத்  டைக்குச் தசன்று 
எடுத்து தமல்வருவர். சங்குகடள அைச்சாவில் தபாட்டு மீண்டும் த டும் முயற்சியில் 
ஈடுபடுவார்கள். பைகிலிருந்து 300 மீ தூைம் வடை சங்குகடளத் த டிச்தசல்வர். சங்குகள் 
வடலயில் அ ிகமாக இருந் ால் பைகிற்குவந்து சங்குகடள இறக்கி மறுபடியும் த டுவர். 
நீர்மூழ்கும் தபாது, ஒரு நிமிைம் வடை தமதல வைாமல் சங்கு த டுதவாரும் உண்டு. 
அடைமணிக்கு ஒருமுடற பைகிற்கு வந்து சற்று ஓய்தவடுத்து மீண்டும் பணிபுரிவது அவர்கள் 
வழக்கம். இடையில் தகாண்டுவந்  உணடவயும் அவர்கள் உண்பர். நங்கூைமிட்ை பகு ிகளில் 
சங்கு சரியாகக் கிடைக்கவில்டலதயனில், அடனவடையும் அடழத்துக் தகாண்டு தவறு 
இைங்களுக்குச் தசன்றுத டுவர். மாடல இைண்டு, மூன்று மணியளவில் அவர்கள் 

கடைதசர்ந் தும் வணிகர்கள் கிடைத்  சங்குகடள விடலக்குப் தபற்றுச்தசல்வர்1  

தசாழமண்ைலக் கடைதயன பன்தனடுங்காலமாக வழங்கப்தபற்று வரும் கிழக்குகைற்கடை, 
இைாமநா புைம் மாவட்ைத் ின் இயற்டக எல்டலயாக அடமந்துள்ளது. “மன்னார்வடளகுைா” 
எனவும் “பாக்ஜலசந் ி” எனவும் புவியியலார் குறிப்பிடுகின்ற இந் க் கைற்பகு ி கைந்  
காலங்களில், பாண்டியநாட்டின் நுடழதபரும்வாயிலாக அடமந்து தவளிநாட்டு உள்நாட்டு 

வாணிப தபருக்கத் ிற்கு உ வியது2. எனதவ இங்கு கள ஆய்வின்தபாது இப்பகு ியில் பல 



 
 

இைங்களில் துடறமுகம் இருந்  ற்கான சான்றுகள் கிடைக்கின்றன. இத்துடறமுகங்கள் 
அடனத்தும்  ற்தபாதும் மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இத்துடறமுகங்கள் இருந்  பகு ிகளில் 
தவளிநாட்டு வாணிப த ாைர்புகள் இருந்  ற்கான சான்றாக சீனநாட்டு பாடன ஓடுகள் 
துடறமுகப் பகு ிகளில் அ ிகம் கிடைக்கின்றன. 

 

குருசடை  ீவு 

பாம்பனிலிருந்து த ற்தக சுமார் 8 கி.மீ த ாடலவில் குந்துக்காலுக்கு பின்புறம் குருசடை  ீவு 
உள்ளது. இங்கு த ற்குப் பகு ியில் பா.தஜயக்குமார் மற்றும் நா.அ ியமான் தபான்தறார் 
தமற்தகாண்ை கள ஆய்வில் கைலில் 8 அடி அழத் ில் 310 தச.மீ உயைமும், 1200 கிதலா 
எடையுமுள்ள கல் நங்கூைம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. இந்  கல் நங்கூைம் கலடவப்பாடற  

(Greywacke) வடகடயச் தசர்ந்  மணற்பாடறக் (Sands toe) கல்லினால் தசய்யப்பட்ைது ஆகும்3. 

எனதவ இப்பகு ியில் த ாைர்ந்து ஒரு மிகப்தபரிய துடறமுகம் இருந்  ற்கும், தபரிய கப்பல்கள் 
வந்  ற்கும் சான்றுகள் அ ிகமாகக் கிடைத்துள்ளன.   

பூமரிச்சான்  ீவு 

இத் ீவிலிருந்து த ன்கிழக்தக 5 கி.மீ த ாடலவில் உள்ள பூமரிச்சான்  ீவில் மற்தறாதமாரு 
கல் நங்கூைம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ைது. 400 கிதலா எடையும் 140 தச.மீ நீளமும் தகாண்ை இந்  

நங்கூைம் குருசடி  ீவில் கிடைத் ட ப் தபான்ற ாகும்4. 

தவ ாடள 

இைாதமஸ்வைத் ிலிருந்து மதுடை தசல்லும் சாடலயில் சுமார் 18 கி.மீ த ாடலவில் உள்ளது. 

600 கிதலா எடையுடைய 180 தச,மீ உயைமுள்ள ஒரு கல் நங்கூைம் கண்டுபிடித்துள்ளனர்5. 

மைக்காயர் பட்டிணம் 

பிற்காலப் பாண்டியர்களின் சிறந்து விளங்கிய பட்டிணமாக இருந்துள்ளத ன அப்பாதுடை 
குறிப்பிடுகின்றார். ஆனால் எந்  ஒரு ஆ ாைமும் தகாடுக்கப்பைவில்டல. மைக்காயர் பட்டிணம் 
த ாைர்பான தநைடிச்சான்றுகள் எடவயும் இதுவடை கிடைக்கப் தபறவில்டலதயனினும் கள 
ஆய்வில் கிடைக்கப் தபற்ற  ைவுகள் மற்றும் கல்தவட்டுக்களில் காணப்படும் சில தசாற்கள் 
மைக்காயர் பட்டினம் இடைக்காலத் ில் பாண்டிய நாட்டிலிருந்  துடறமுகங்களில் ஒன்றாக 

இருந் ிருக்க தவண்டும் என்பட த் த ளிவுபடுத்துவ ாக உள்ளன6. இப்பகு ியில் அ ிகமாக 

மைக்காயர் என்ற இசுலாமிய இனத் வர்கள் உள்ளனர். மைக்கலந(ை)யர் என்ற ிலிருந்து ான் 
மைக்காயர் என்ற தபயர் வந்  ாகப் தபாதுவான கருத்து உண்டு. இந்த ாதனசியாவில் 
ஜகார்த் ாவிலுள்ள அருங்காட்சியகத் ில் காட்சிப்படுத் ப்பட்டுள்ள ஆண்டு 1010 (தபா.ஆ.1088) இல் 



 
 

தவளியிைப்பட்டுள்ள வணிகக்குழு த ாைர்பான  மிழ்க் கல்தவட்டு மைக்கலநாயன் என்று 
குறிப்பிடுவது மைக்காயர்கள் தபா.ஆ.11ம் நூற்றாண்டின் த ாைக்கத் ிதலதய  மிழகக் கைற்சார் 

வாணிபத் ில் முக்கியப்பங்கு வகித் ட  அறிய முடிகின்றது7. 
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