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6th Social Science Lesson 4 Notes in Tamil 

4] தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் 

 

 பண்டைய இந்தியாவில் திட்ைமிட்டுக் கட்ைப்பட்ை முதல் நகரங்கள்: ஹரப்பா, ம ாகஞ்ச-தாரரா 

 தமிழ்நாட்டின் மிகவும் மதான்ட யான நகரங்கள் : பூம்புகார்,  துடர  ற்றும் காஞ்சி. 

 உலகின் மிகத் மதான்ட யான நாகரிகம் ம சபரைாமியா நாகரிகம். இது 6500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ைது. 

 ஹரப்பா, ம ாகஞ்ச-தாரரா ஆகியவற்டைப் ரபால, தமிழகத்திலும் மதான்ட யான நகரங்கள் 

இருந்திருக்கின்ைன. அந்நகரங்களுள்  துடர, காஞ்சி, பூம்புகார் ஆகியடவ மிகவும் புகழ்மபற்ைடவ ஆகும். 

 இதற்கான சான்றுகடை ந து பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்தும் அயல்நாட்டுப் பயணிகளின் 

பயணக்குறிப்புகளில் இருந்தும் மதால்லியல் கண்டுபிடிப்புகளில் இருந்தும் நாம் மபைமுடியும். 

பூம்புகார் 

 பண்டைய தமிழகத்தின் மிகப்பழட யான நகரங்களுல் பூம்புகாரும் ஒன்று. காப்பிய  ாந்தர்கைான 

ரகாவலனும், கண்ணகியும் இந்த ஊரில்தான் பிைந்தார்கள். பூம்புகார் புகழ்மபற்று விைங்கிய துடைமுக 

நகரமும் கூை. ஒவ்மவாரு நாடும் தனது ரதடவக்குப் ரபாக எஞ்சிய மபாருள்கடை அண்டைநாடுகளுக்கு 

ஏற்று தி மசய்யவும், தங்கள் நாடுகளில் பற்ைாக்குடையாக உள்ை மபாருள்கடைப் பிை நாடுகளில் இருந்து 

இைக்கு தி மசய்யவும் ரவண்டியிருந்தது. இதற்காகக் கைல்வழி வணிகம் அதிகரித்த ரபாது, துடைமுகங்கள் 
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உருவாகின. அத்தடகய துடைமுகங்களில் வரலாற்றுச் சிைப்புமிக்க ஒன்றுதான் பூம்புகார் துடைமுகம் ஆகும். 

இது வங்காை விரிகுைா கைலின் கடரயில் அட ந்துள்ைது. இது காவிரி ஆறு கைரலாடு கலக்கும் இைத்தில் 

தற்ரபாடதய  யிலாடுதுடை அருரக உள்ைது. 

பூம்புகார் துடைமுகம் 

 இந்த நகரத்துக்குப் புகார், காவிரிப்பூம்பட்டினம் ரபான்ை மபயர்களும் உண்டு. சங்க காலச் ரசாழ அரசின் 

துடைமுகம் பூம்புகார். 

 பூம்புகார் துடைமுகத்தில் சீரும், சிைப்பு ாக நைந்த வணிகம் குறித்து சங்க இலக்கிய நூலான 

பட்டினப்பாடலயிலிருந்தும், இரட்டைக் காப்பிய நூல்கைான சிலப்பதிகாரம்,  ணிர கடலயிலிருந்தும் அறிந்து 

மகாள்ைலாம். 

 இவற்றில் குறிப்பாக, சிலப்பதிகாரம் பூம்புகாரின் சிைப்டபப் ரபசுகின்ைது. சிலப்பதிகார நாயகி கண்ணகியின் 

தந்டத  ாநாய்கன்.  ாநாய்கன் என்ைால் மபருங்கைல் வணிகன் என்று மபாருள். 

 நாயகன் ரகாவலனின் தந்டத  ாசாத்துவன்.  ாசாத்துவன் என்ைால் மபருவணிகன் என்று மபாருள். 

இதிலிருந்து மபருவணிகர்களும் மபருங்கைல் வணிகர்களும் நிடைந்த பகுதியாக பூம்புகார் விைங்கியது 

மதளிவாகிைது. 

 இங்கு வணிகம் மசய்ய கிரரக்கம், ரநாம் உள்ளிட்ை பல நாடுகடைச் ரசர்ந்த வணிகர்கள் வந்த வண்ணம் 

இருந்துள்ைனர். மதாைர் வணிகத்தின் காரண ாக இவர்களில் பலர் பூம்புகார் நகரிரலரய 

வசித்திருக்கின்ைனர். ஆகரவ, இங்கு மவளிநாட்ைவர் குடியிருப்புகளும் ரதான்றின. எனரவ இங்கு பல்ரவறு 

ம ாழிகளும் ரபசப்பட்ைன. 

 கப்பலில் இருந்து சரக்குகடை இைக்கி டவக்கவும், ஏற்ைவும் சில  ாதங்கள் ஆகும் என்பதால் அயல்நாட்டு 

வணிகர்கள் இங்குள்ை  க்களுைன் உடரயாைவும், உைவாைவும் வாய்ப்புகள் உருவாயின.  

 பூம்புகார்  க்கள் மவளிநாட்ைவர் ம ாழிகடைக் கற்ைறிந்தனர். அயல்நாட்ைவரும் தமிழ் ம ாழிடயக் கற்ைனர். 

இதனால் பண்ை  ாற்ைங்கரைாடு கூைரவ ம ாழி  ாற்ைமும் ஏற்பட்ைது. இதன் விடைவாகச் சிந்தடனப் 

பரி ாற்ைமும் பண்பாட்டுக் கலப்பும் நிகழ்ந்தன. 

 பூம்புகார் நகரத்து வணிகர்கள் ரநர்ட க்கும் நாணயத்திற்கும் மபயர் மபற்ைவர்கைாக விைங்கினார்கள். மிகச் 

சரியான விடலக்ரக மபாருள்கடை விற்ைனர். கூடுதலான விடலக்கு மபாருடை விற்பது தவைான மசயல் 

என்று அவர்கள் கருதினர் என்படத பட்டினப்பாடல கூறுகிைது. 

 பட்டினப்பாடல ஆசிரியர் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார். கி.மு. (மபா.ஆ.மு) 2-ம் நூற்ைாண்டிடனச் 

ரசர்ந்தவர். இதிலிருந்ரத புகார் நகரின் மதான்ட டய நாம் அறிந்து மகாள்ைலாம். 

 “கைல் வழியாகக் குதிடரகள் இைக்கு தி மசய்யப்பட்ைன. கருமிைகு தடரவழித் தைங்கள் வழிரய இைக்கு தி 

ஆனது. வை டலயிலிருந்து தங்கம் இைக்கு தி மசய்யப்பட்ைது. அது ம ருகூட்ைப்பட்டு மீண்டும் அயல்நாட்டுக்கு 

ஏற்று தியானது. 

 ர ற்குத் மதாைர்ச்சி  டலயிலிருந்து சந்தனமும், மதன்கைல் பகுதியிலிருந்து முத்தும், கிழக்குப் பகுதியிலிருந்து 

பவைமும், ஈழத்திலிருந்து உணவுப்மபாருள்களும் இைக்கு தியாகின. 

 பூம்புகார்  ற்ை நகரங்களிலிருந்து முற்றிலும் ரவறுபட்ை மூடையில் கட்ைட க்கப்பட்டிருந்தது. வீடுகள் 

ஒழுங்கான முடையில் வடிவட க்கப்பட்டிருந்தன. அகன்ை, ரநரான மதருக்கடைக் மகாண்ைதாக புகார் நகரம் 

விைங்கியது 
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 இங்கு கப்பல் கட்டும்  ற்றும் மசப்பனிடும் தைம் இருந்ததாகவும் கூைப்படுகிைது. பூம்புகார் நகர வாழ்விடனச் 

சிலப்பதிகாரத்தின் புகார் காண்ைத்திடன வாசித்தும் பட்டினப்பாடல ரபான்ை சங்க இலக்கியங்கடை 

வாசித்தும் அறியலாம். 

 கி.பி. (மபா.ஆ). 200 வடர சிைப்புற்றுத் திகழ்ந்த புகார் நகரம் கைற்ரகாள் அல்லது கைற்சீற்ைகைால் அழிந்து 

ரபாயிருக்கலாம் என்று கூைப்படுகிைது. அதன் சான்றுகடைப் பூம்புகார் நகரில் இன்றும் காணலாம். 

 துடர 

 இந்தியாவில் உள்ை மிகப் பழட யான நகரங்களில்  துடரயும் ஒன்று. சங்கம் வைர்த்த நகரம் என்று மபயர் 

மபற்றுள்ைதில் இருந்ரத இதன் மதான்ட டயப் புரிந்து மகாள்ைலாம். 

 பண்டைய காலத்தில்  துடரடய முடைரய பாண்டியர்களும், ரசாழர்களும், கைப்பிரர்களும் ஆட்சி மசய்தனர். 

இடைக்காலத்தில் பிற்காலச் ரசாழர்களும், பிற்காலப் பாண்டியர்களும், அவர்கடைத் மதாைர்ந்து 

நாயக்கர்களும் ஆட்சி புரிந்தனர். இதன் விடைவாகப் பண்பாட்டுக் கலப்பு நிகழ்ந்தது.  

 வணிகம் மசழித்தது. இதற்கான சான்றுகள்  துடரக்கு அருகில் உள்ை கீழடியில் நைத்தப்பட்ை அகழ்வாய்வில் 

கிடைத்துள்ைன. 

 

 சங்கம் அட த்துத் தமிடழ வைர்த்த மபருட   துடரக்கு உண்டு. கடைச்சங்க காலத்தில் தமிழ்ப் பணி மசய்த 

புலவர்கள் 49 ரபர். 

 கிழக்குக் கைற்கடரயில் அட ந்திருந்த மதாண்டியில் இருந்து  துடரக்கு அகில், சந்தனம் ரபான்ை நறு ணப் 

மபாருள்கள் மகாண்டு வரப்பட்ைன. 

 பண்டைய இஸ்ரரல் அரசர் சாலர ான் முத்துக்கடை உவரி என்னுமிைத்திலிருந்து இைக்கு தி மசய்தார். 

 பாண்டியர் துடைமுக ான மகாற்டகக்கு அருகில் உவரி உள்ைது. ரரா ானிய நாணயங்கள் தயாரிக்கும் 

மதாழிற்சாடல  துடரயில் இருந்துள்ைது. பிைநாட்டு நாணயங்களும்  துடரயில் அச்சடிக்கப்பட்ைது, 

 துடரயின் புகழுக்கு ஒரு சான்று ஆகும். 

 புகழ்மபற்ை கிரரக்க வரலாற்ைாசிரியர் ம கஸ்தனிசின் குறிப்புகளில்  துடரடயப் பற்றிய தகவல்கள் உண்டு. 

ம ௌரிய வம்ச அரசனான சந்திர குப்தரின் அட ச்சரான சாணக்கியர்  துடரடயப் பற்றித் தனது 

அர்த்தசாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ைார். 

  துடர நகடரச் சுற்றிலும் இருந்த அகழியில் யாடனகள்கூைச் மசல்லும் அைவுக்கு அகல ான 

சுரங்கப்பாடதகள் அட க்கப்பட்டிருந்தன. இவ்வாறு  துடர பண்டைய காலத்தில் சிைப்புற்றுத் திகழ்ந்தது. 
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தூங்கா நகரம் 

 நாைங்காடி, அல்லங்காடி என்ை இரண்டு வடக அங்காடிகள்  துடரயில் இருந்தன. நாைங்காடி என்பது 

பகல்மபாழுதிலான அங்காடியாகும். அல்லங்காடி என்பது இரவு ரநரத்து அங்காடியாகும். இரவு –பகல் ரவறுபாடு 

இல்லா ல் உயிர்ப்புள்ை நகர ாக  துடர விைங்கியதால் தூங்கா நகரம் என்று அடழக்கப்பட்ைது. 

 மபண்கள் எந்தவிதப் பயமும் இன்று இரவு ரநரத்தில் அல்லங்காடியில் மபாருள்கடை வாங்கிச் மசன்ைனர். 

அந்த அைவிற்குப் பாதுகாப்பானதாக  துடர நகர் விைங்கியது. 

காஞ்சி 

 கல்வி கற்பதற்கான இைத்திடனப் பள்ளி என்று அடழக்கிரைாம் அல்லவா? இப்பள்ளிகள் காஞ்சி நகரில் 

தான் முதன்முதலில் ஏராை ாக அட க்கப்பட்ைன. ச ணர் அட த்த பள்ளிகளில் ச ண  ாணவர்களும், புத்த 

விகாரங்களில் புத்த  ாணவர்களும் பயின்ைனர். நாைந்தாப் பல்கடலக்கழகத்தில் பயின்ை சீனப் பயணி யுவான் 

சுவாங் கூடுதல் படிப்புக்காகக் காஞ்சியில் இருந்த கடிடகக்கு வந்திருக்கிைார். 

 புகார்   – துடைமுக நகரம் 

  துடர  - வணிக நகரம் 

 காஞ்சி   - கல்வி நகரம் ஆகும். 

 

 “நகரங்களில் சிைந்தது காஞ்சி” என்று கவிஞர் காளிதாசர் கூறுகிைார். “கல்வியில் கடரயிலாத காஞ்சி” என்று 

நாயன் ார்களுள் முதன்ட யானவரான திருநாவுக்கரசர் காஞ்சி நகடரப் புகழ்ந்துள்ைார். 

 புத்தகயா, சாஞ்சி ரபான்ை ஏழு இந்தியப் புனிதத் தலங்களுள் காஞ்சியும் ஒன்று என சீன வரலாற்ைாசிரியர் 

யுவான் சுவாங் குறிப்பிடுகிைார். 

 மதாண்டை நாட்டில் உள்ை மிகப் பழட யான நகரம் காஞ்சியாகும். தர் பாலர், ர ாதிபாலர், சு தி, 

ரபாதிதர் ர் ரபான்ை சான்ரைார்கள் காஞ்சியில் பிைந்து வாழ்ந்தவர்கள். இச்மசய்திகள் மூலம் காஞ்சியின் 

கல்விச் சிைப்டப அறியலாம். 

 காஞ்சி, “ரகாயில்களின் நகரம்” என்று அடழக்கப்படுகிைது. இங்கு உள்ை டகலாசநாதர் ரகாவில் புகழ்மபற்ைது. 

 பிற்காலப் பல்லவ  ன்னன் இரா சிம் ன் இந்த கற்ரகாவிடலக் கட்டினார். பல்லவர்கள் காலத்தில் 

எண்ணற்ை குடைவடரக் ரகாவில்களும் கட்ைப்பட்ைன. மபௌத்தத் துைவியான  ணிர கடல தனது இறுதிக் 

காலத்டதக் காஞ்சியில் கழித்தார் என்பது இதன் சிைப்புக்கு இன்மனாரு சான்று ஆகும். 

 ரவைாண்ட ச் சமூகத்தில் நீர் ர லாண்ட க்கு முதன்ட யான இைம் உண்டு. காஞ்சி நகடரச் சுற்றிலும் 

நூற்றுக்கணக்கான ஏரிகள் மவட்ைப்பட்டு நீர் ரதக்கி டவக்கப்பட்ைது; இந்த ஏரிகள் கால்வாய்களுைன் 

இடணக்கப்பட்டிருந்தன. இன்றும் காஞ்சிபுரம் ‘ஏரிகளிம்  ாவட்ைம்’ என்று அடழக்கப்படுவடத நாம் 

அறிரவாம். 

 கரிகாற் ரசாழர்கைால் கட்ைப்பட்ை கல்லடண, காஞ்சிபுரத்டதச் சுற்றிலும் உள்ை ஏரிகள்  ற்றும் கால்வாய்கள் 

மூலம் தமிழர்களின் நீர் ர லாண்ட த் திைடன அறிந்துமகாள்கிரைாம். 

 “பூம்புகார்,  துடர, காஞ்சி ஆகிய இம்மூன்று நகரங்கள்  ட்டு ல்லா ல் மகாற்டக, வஞ்சி, மதாண்டி, 

உடையூர், தகடூர், முசிறி, கருவூர்,  ா ல்லபுரம், தஞ்டச, காயல் ரபான்ை நகரங்களும் தமிழ்நாட்டில் 

இருந்துள்ைன. இங்மகல்லாம் ஆய்வுகள் ர ற்மகாள்வதன் வழியாக இன்னும் ஏராை ான மதால்லியல் 

சான்றுகடைக் கண்ைறிய முடியும். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 
 

Learning Leads To Ruling                                    Page 5 of 5 

ரசர நாடு - ரகாடவ, நீலகிரி, கரூர், கன்னியாகு ரி  ற்றும் இன்டைய ரகரை  ாநிலத்தின் 

பகுதிகள் 

ரசாழ நாடு - தஞ்டச, திருவாரூர், நாடக, திருச்சி , புதுக்ரகாட்டை  ாவட்ைங்கள் 

பாண்டிய நாடு -  துடர, இரா நாதபுரம், சிவகங்டக, தூத்துக்குடி, திருமநல்ரவலி உள்ளிட்ை மதன் 

 ாவட்ைங்கள் 

மதாண்டை நாடு - காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் , தரு புரி , திருவண்ணா டல, ரவலூர்  ற்றும் விழுப்புரம் 

 ாவட்ைத்தின் வைக்குப் பகுதி 
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