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‘என்
ள ெதன்தமிழ் இயம்பி இைசெகாண்ட’ நந்தமிழ் நாட் ன்சீர்
பர தற் ரிய . ‘ெபற்ற தா ம் பிறந்த ெபான்னா ம் நற்றவ வானி ம்
நனிசிறந்தனேவ’ என் நயந்ேதான்றப் பா ள்ள பாரதியார் உயர்ந்த
க த்ெதான்ைற ம் உள்ளடக்கி ைவத் ள்ளார். தாேயா ெமாழி ம் நா ம்
ஒ ங் ைவத் ெதண்ணப்பட் வ தல் ெதான்ைம வழக் . ெமாழியால்
ெபயர்ெபற்ற நா கள் உலகில் மி தி. ஆக, ெமாழியால் நா ம், நாட்டால் ெமாழி ம்
ெபற்ற சிறப் ப்ெபரி ; மிகப்ெபரி . நா ன் ேறல் மக்களில்ைல; மக்களின்றி
ெமாழியில்ைல; ெமாழியின்றி ஆால்களில்ைல; ல்களின்றிப் ெப ைமயில்ைல.
நாட்ைடச் சிறப்பித்ததனால் மற்றவற்ைற ம் சிறப்பித்ததாயிற் .
‘ெத ெவல்லாம் தமிழ் ழக்கம் ெசழிக்கச் ெசய் ம்’ இற்ைறகாள் மக்கள் ‘தமிழ்
வளர்த்த நகரங்கள்’ பற்றி ம் ெதரிந் ெகாள் தல் இன்றியைமயாததா ம்.
தமிழின் இன்ைறய சிறப்பிற் வித்திட்ட ெப ைம ைடய. ன்
நகரங்கைளப்பற்றி ம் இந் லில் விரிவாக எ தப்பட் ள்ள .
அவ்வந்நககரங்களின் சிறப் , அவற்றில் வாழ்ந்த லறி லைம வாய்ந்த ஆன்ேறார்,
அவர்கள் ஆக்கிய ளிய அ ந்தமிழ் ல்கள் ஆகியைவ றித்த ெசய்திகள்
அழ றத் தரப்பட் ள்ளன. அைவ யா ம் கற்பார்க் ச் ைவ ம் பய ம் த வன.
தமக்ேக ரித்தான தண்டமிழ் நைடயில் இந் ைல யியற்றித்தந்த ஆசிரியர், தி .
அ. க. நவநீதகி ட் ணன் அவர்க க் நம் நன்றி உரியதா க. தமிழ்மக்கள்
அைனவ ம், சிறப்பாக மாணவர்கள் இதேனக் கற் மாண் வார்களாக.
ைசவசித்தாந்த

ற்பதிப் க் கழகத்தார்.

மக்கள் உயர் க் த் தக்க ைண ரிவன அறி ம் ஒ க்க ேம. எல்ேலா க் ம்
தாய்ெமாழி யறிேவ இன்றி யைமயாத . இைற ணர்ைவப் ெப க் ம் சமய
அறிேவ ஒ க்கத்ைத ம் பண்பாட்ைட ம் வளர்க் ம். அறி ம் பண்பா ம்
மக்களிைடேய தரத்தால் ைறந் வ ம் இந்நாளில், அவற்ைற மாணவரிைடேய
தர ைடயனவாகத் தைழக்கச்ெசய் ம் வழி ைறகைள நிைன ட் க் காக்க
ேவண் வ கல்வித் ைறயினரின் தைலயாய கடைமயா ம.
இத்தைகய கடைம ணர் டன் தமிழாகிய தாய்ெமாழி யறிைவ ம் சமயப்
பண்பாட்ைட ம் வளர்க் ம் ன் நகரங்கைளப்பற்றிய சிறப்பான ெசய்திகள்
இந் லில் விளக்கமாகத் தரப்ப கின்றன. தமிழகத்தின் ெதான்ைமயான
நகரங்களாகிய ம ைர, ெநல்ைல, தில்ைல என்ற ன் ம் தமிழ் வளர்த்த
வரலாற்ைற விளக் ம் இந் ல் ‘தமிழ் வளர்த்த நகரங்கள்’என் ம் ெபயரால் ெவளி
வ கின்ற . தமி லகம் எனக் ச் சில்லாண் களாகத் தந் வ ம்
ேப க்கத்தாேலேய இந் ைல ம் உ வாக்கிேனன். என்ைன இைடயறா இப்
பணியில் ஊக்கிவ ம் உயர்ந்த ேநாக்கினராகிய ைசவசித்தாந்தக் கழக
ஆட்சியாளர் தி . வ. ப்ைபயாப் பிள்ைளயவர்கட் யான் ெபரி ம்
கடப்பா ைடேயன்.
இதேனக் கண்
ம் கலாசாேலத் தைலவர்க ம் கன்னித்தமிழ்ப் பணியாற் ம்
லவர் ெப மக்க ம் இக் ைலத் தத்தம் கலாசாைலகளில் பாடமாக்கி
எளிேயேன இத் ைறயில் ஊக் மா பணி டன் ேவண் கிேறன்.
தமிழ் ெவல்க !
அ. க. நவநீதகி ட் ணன்

1.
பாரில் வழங் ம் பன்
ெமாழிக ள் ன்ைனப் பழெமாழிகள் மிகச்சிலேவ.
அவற் ள் ம் ன்ைனப் பழெமாழியாய்ப் பின்ைனப்
ைமக் ம்
ைமயாய்
விளங் ம் ெமாழி தன்ேனரிலாத தமிழா ம். இளைமயழ ம் இனிைம நல ம்
இைறைம ந மண ம் என் ம் ன்றா நின் நில ம் இயல் ைடய
இம்ெமாழி. அதனாேலேய இதைனக் ‘கன்னித்தமிழ்’ என் கற்ேறார் ேபாற் வர்.
கதிரவ ம் கன்னித்தமி ம்
கன்னித்தமிைழப் லவர் ஒ வர் கதிரவ க் ஒப்பிட்டார். கதிரவன் காைலயில்
உதயெவற்பில் உதிக்கிறான்; உயர்ந்ேதார் உவந் வணங் மா வானில் ஒளி
வீ கிறான்; உலகிற்
ம் றவி ைள ம் ேபாக் கிறான். அத்தைகய
கதிரவைனப் ேபாலக் கன்னித் தமி ம் ெபாதிய ெவற்பில் த் வ கிற ;
கற் ண்ர்ந்ேதார் கட ள் தன்ைம வாய்ந்த ெமாழி ெயன வணங்கி வாழ்த்த
விளங் கிற ; உலக மக்களின் அகவி ைள ம் ஒழிக்கின்ற ; ஆதலின் ஒளியால்
தன்ேனரிலாத கதிரவைனப் ேபான் , உயர்தனிச் ெசம்ைமயால் தன்ேனரிலா
விளங் ம் தன்ைமய . தமிெழன்றார் அப் லவர்.
“ஓங்கல் இைடவந்( ) உயர்ந்ேதார் ெதாழவிளங்கி
ஏங்ெகாலிநீர் ஞாலத்( ) இ ளகற் ம்-ஆங்கவற் ள்
மின்ேனர் தனியாழி ெவங்கதிர்ஒன்( ) ஏைனய
தன்ேனர் இலாத தமிழ்.”
என்ப

அப் லவரின் பாடல்.

இம்ெமாழி, கல் ேதான்றி மண் ேதான்றாக் காலத்ேத, ன் ேதான்றி த்த
பழங் யினரால் ேபசப்ப ம் ெப ைம வாய்ந்த . பைடப் க் காலங் ெதாட்
ேமம்பட் வந்த
மன்னர் வரால் ேபணி வளர்க்கப்ெபற்ற . எல்ைலய
பரம்ெபா ள், பல் யி ம் பல ல ம் பைடத் அளித் த் ைடக்கி ம், தான்
ன் இ ந்தப ேய என் ம் யாெதா மா பா மின்றி இ ந் வ கிற .
அஃேதேபால் நந்தம் ெசந்தமி ம் எந்த மா பா மின்றி என் ம் கன்னிைமேயா
நின் நில கின்ற .
தாய்ெமாழியாகிய இத்தமிழிலி ந்

கன்னட ம் களிெத ங் ம்

கவின்மைலயாள ம்
ம் ேசய் ெமாழிகளாகத் ேதான்றி ள்ளன. பல
ேசய்கேள ஈன் ம் தாய்த்தமிழ் இளைமெகட்
ைம ற் வளைமயற் ப்
ேபாகவில்ைல. இதேனா ஒ ங் ைவத் எண்ணப்ெப ம் உயர்தனிச்
ெசம்ெமாழிகளாகிய வடெமாழி, எபிேரயம், இலத்தீன் ஆகியவற்ைறப் ேபான்
உலகவழக் அழிந் ஒழிந் சிைதந் ேபாகவில்ைல. என் ம் மாறாத சீரிளைமத்
திறத்ேதா விளங் கின்ற இம்ெமாழி. இவ் ண்ைமையப் ேபராசிரியர் ந்தரம்
பிள்ைள,
‘'ஆரியம்ேபால் உலகவழக்( ) அழிந்ெதாழிந் சிைதயா ன்
சீரிளைமத் திறம் வியந் ெசயல்மறந் வாழ்த்
ேம ‘’
என்

விளக்கினார்.

உலக வழக்கில் பண் ேபால் இன் ம் நின் உலவிவ ம் உயர் தனிச் ெசம்ெமாழி
தமிழ். ஒ காட் ல் வழங் ம் ெமாழிகள் பலவற் ள் ம் தைலயாய ம்,
அவற்றி ம் மிக்க தைகயாய மான ெமாழிேய உயர்ெமாழியா ம். பிற
ெமாழிகளின் ைணயின்றித் தனித்தியங்க வல்ல ஆற்றல்சான்ற ெமாழிேய தனி
ெமாழியா ம். தி ந்திய பண் ம் சீர்த்த நாகரிக ம் ெபா ந்திய யெமாழிேய
ெசம்ெமாழியா ம். இம் ன் இயல் க ம் தன்னகத்ேத ெகாண்ட தமிழ் ஓர்
உயர்தனிச் ெசம்ெமாழியன்ேறா !
தமிழ் என்ற ெசால் க் இனிைம என்பேத ெபா ள். இனிைமேய இயல்பாக
அைமந்த இம்ெமாழிக் த் தமிழ் என்ற ெபயர் எத் ைணப் ெபா த்தமான !
ேம ம், தமிழ் என்ற ெசால் தனித்தியங் ம் திறத்ைத ைடய என்ற க த்ைதக்
ெகாண்டதா ம். எ த் க்கள் வன்ைம, ெமன்ைம, இைடைமயாகிய வைக
ஓைசக டன் உச்சரிக்கப்ெப வன என்பைதப் லப்ப த் வ ேபான் த, ம, ழ
என்ற வின எ த் க்க ம் அப்ெபயரிேலேய அைமந் ள்ளைம ஒ
தனிச்சிறப்பா ம். ெமய்ெய த்தாக நிற் ம்ேபா
ள்ளி டன் விளங்கிய எ த் ,
அகர உயி டன் ேச ம்ேபா
ள்ளி நீங் வதன்றி எந்த ேவ பா ம் எய் வதில்ைல
என்பைத விளக் வ 'தமிழ்’ என்ற ெசால்லின் தெல த்தா ம். இரண்டாம்
எ த் , ெமய் அகரமல்லாத பிற உயிர்க டன் ேச ங்கால் உ வில் ேவ ப ம்
என்பைத விளக்கிய . ெமய்ெய த் இத்தைகய என்பைதக் காட் நிற்ப
ன்றாம் எ த் . எனேவ தமிழ் ெந ங்கணக் உயிர், ெமய், உயிர்ெமய் என்ற
பா பா கைள ைடய என் ம், ெமய்ெய த் க்கள் ஓைசயால் வைகயின
என் ம், ‘தமிழ்’ என்ற ெபயேர விளக்கி நிற்றல் உணர்ந் இன் றத்தக்கதா ம்.
தமி க்ேக உரிய ழகர ெமய்ையத் தன்பால் ெகாண் ப்ப ம் மற்ெறா
சிறப்பா ம். எ த் க்க க் உயிர், ெமய் என்ற ெபயர்கேள அைமத் ,

எ த்ைதப் பயி ம்ேபாேத தத் வ உணர்ைவ ம்
ன்ேனாரின் நன்ேனாக்கிைன என்ெனன்ப !

த்த

ைனந்த நம்

வாைமக் ம் சாவாைமக் ம் காரணமாவ அமிழ் . அ மிக ம்
ைவயானெதா ெபா ள். மி ந்த ைவ ைடய நம் ெமாழியி க் ப்
ெபயரைமக்கப்
ந்த ன்ேனார் ‘அமிழ் ’ என்ேற அைமத் விட்டனர். அ ேவ
பின்னாளில் தமிழ் என் ம விவிட்ட என் ம்
வர். இதன்கண் அைமந்த
அமிழ்தைனய இனிைமையக் கண்ட ஆன்ேறார் இதைன வாளா றா
ெசந்தமிழ், ைபந்தமிழ், வண்டமிழ், ஒண்டமிழ், இன்றமிழ், தீந்தமிழ் என்
அைடெமாழி ெகா த்ேத வழங்கி வந் ள்ளனர். கவியரசராகிய கம்பநாடர், தம
இராமாயணத்தில் அேயாத்தி நகைரக் றிக் மிடத் ,
‘‘ெசவ்விய ம ரஞ் ேசர்ந்தநற் றமிழில்
சீரிய ரிய தீஞ்ெசால் வவ்விய
கவிஞர் அைனவ ம் வட ல்
னிவ ம் கழ்ந்த ‘‘
என் பா ள்ளார். இங் எத்தைன அைடெமாழிக டன் தமிழ்
சிறப்பிக்கப்ெபற் ள்ள ! ெசம்ைம, இனிைம, நன்ைம ஆகிய ன்
அைடெமாழிகளால் தமிைழப் பாராட் கிறார் கம்பர்.
ெநல்ைல நாட் ன் ெதய்வக் கவிஞராகிய மர
பரர் தாம் பா ய
த் க் மாரசாமி பிள்ைளத் தமிழில் நம் ெமாழியின் இனிைமையத் தித்திக்கப்
ேப ந்திறம் தமிழர் சித்தத்ைத இன்பெவள்ளத்தில் ஆழ்த் வதா ம். த்தமிழ்க்
கட ளாகிய த் க் மரனின் ெசங்கனிவாயில் ப ந்தமிழின் ந மணம்
கமழ்கின்றதாம். அம்
கேவ ம் சங்கத்தில் லனாக வீற்றி ந் தமிைழ
ஆய்ந்தான் என்பர். ஆதலின் அவன் சங்கப் லவர்கள் வ த்தைமத்த ங்கத்
தமிழ் ல்கைளத் தி வாயால் ஓதிய அ ளாளன் ஆவான். அவர்கள் வ த்த
தமிழ் ல்கள் தீஞ் ைவக் கனி ம் தண்ேடன் நைற ம் வ த்ெத த்த சாரம்
அத்தைகய தமிழ் மணம்,
கன் தி வாயில் கமழ்க்
கின்ற என்
மர
பரர் றிய ளினார்.
‘’ தற்சங்கத்
தைலப்பா வலர் தீஞ் ைவக்கனி ம்
தண்ேடன் நைற ம் வ த்ெத த்த
சாரங் கனிந் ற் றி ந்தப ங்
தமி ம் நாற ‘‘

என்ப அவர் பாடற் ப தியா ம். இப் லவர் தாம் பா ய மீனாட்சியம்ைம
பிள்ைளத்தமிழில் அம்ைமையத் தமிழ்ச் ைவயாகேவ கண் உள்ளம்
தைழக்கின்றார், “நைற ப த்தி ைறத்தீந்தமிழின் ஒ
ந ஞ் ைவேய!"’ என்
மீனாட்சியம்ைமைய அவர் விளிக் ங்திறத்தால் தமிழின் இனிைமைய ம்
அவ்வினிைமக் க் காரணமான அகத் ைற, றத் ைறகைள ம்
றித்த ளினர்.
பிற ெமாழிகள் எல்லாம் எ த் ம் ெசால் ம் பற்றிய இலக்கணங்கேளேய
ெபற்றி க்க ம், தமிழ் ஒன் மட் ம் ெபா ள் இலக்கண ம் ெபற் ப்
ெபாலிகின்ற . மக்கள் வாழ்வியைல வ த் ைரக் ம் அப்ெபா ள் இலக்கணம்
அகம், றம் என் ம் இ ப திகைள ைடய . காதல் கனி ம் அகவாழ் ம் வீரம்
ெசாரி ம் றவாழ் ம் ெபா ள் இலக்கணத்தால் ேபாற்றி ைரக்கப்ெப வனவா ம்.
இைவேய அகத் ைற, றத் ைற ெயனப்பட்டன.
றத் ைற இலக்கண இலக்கியங்களால் க ம், அகத் ைற இலக்கண
இலக்கியங்களால் இனிைம ம் ெபற் விளங் ம் தமிழின் ெபற்றிைய
மாணிக்கவாசகர் “ஒண் ந்தமிழ்” என்ற ெதாடரால் றித்த ளினர். அவ ம்
டலில் திகழ்ந்த தமிழ்ச் சங்கத்தில் சிவெப மான் லவைக அமர்ந்
ெசந்தமிழாய்ந்த திறத்ைதக் றித் ள்ளார்.
“சிைறவான் னல்தில்ைலச் சிற்றம்
பலத் ெமன் சிந்ைத ள் ம்
உைறவான் உயர்மதில் டலின்
ஆய்ந்தஒண் ந்தமிழ்”
என்ப

அவர் அ ளிய தி க்ேகாைவயார்ப் பாடல் அ களா ம்.

பாரதம் பா ய நல்லிைசக் கவிஞராகிய வில்லி த் ரார் தமிழ்ெமாழியாகிய நங்ைக
பிறந் வளர்ந்த ெபற்றிைய ஒ பாடலில் அழ றப் ேப கின்றார். அவள்
ெபா ப்பிேல பிறந்தாள் ; ெதன்னன் கழிேல கிடந்தாள் ; சங்கப்பலைகயில்
அமர்ந்தாள் ; ைவையயாற்றில் இட்ட ப ந்தமிழ் ஏட் ல் தவழ்ந்தாள் ; ம ைரயில்
நிகழ்ந்த அனல் வாதத்தின்ேபா ெந ப்பிேல நின்றாள் ; கற்ேறார் நிைனவிேல
நடந்தாள் ; நில லகில் பயின்றாள் ; இன் தமிழர் ம ங்கிேல வளர்கின்றாள்
என்
றித்தார் அப் லவர்.
தி விைளயாடற் ராணம் பா ய பரஞ்ேசாதி னிவர் தமிழின் சிறப்ைபத்
தக்கவா
றிப்பி கின்றார். “கண் தற் கட
ம் கழகத்தில் கவிஞைக

வீற்றி ந் கன்னித்தமிைழப் பண் றத் ெதரிந்தாய்ந்தான்; அத்தைகய
அ ந்தமிழ் சிறந்த இலக்கண வரம்ைப ைடய ; மண் லகில் வழங் ம்
இலக்கண வரம்பில்லாத பிற ெமாழிக டன் ஒ ங் ைவத்ெதண் ம்
இயல் ைடயதன் ” என் இயம்பி ள்ளார். ேம ம், அச்சிவெப மான் ெதன்பால்
உகந்தா ம் தில்ைலச்சிற்றம்பலவனாகத் திகழ்வதற் ம் தீந்தமிழ்ச் ைவேய
காரணம் என்
றிப்ேபாந்தார். கயிைலயில் ஆ ய த்தன் ஆலங்காட்
மணிமன்றத்தி ம், தில்ைலப் ெபான்னம்பலத்தி ம், ஆலவாய்
ெவள்ளியம்பலத்தி ம், ெநல்ேவலிச் ெசப்பைறயி ம், ற்றாலச்
சித்திரமன்றி மாகத் ெதன்றிைச ேநாக்கி ஆ க்ெகாண்ேட தமிழ்ச் ைவ நா
வந்தான் என் பா னார் பரஞ்ேசாதி னிவர். அவ்விைறவன் இைடயறா
ஆ வதால் ஏற்ப ம் இைளப்ைப ம் கைளப்ைப ம் ேபாக் ம் ம ந் , அ ந்தமி ம்
ந ந்ெதன்ற ம் என் நிைனந்தான்.
"க
அ
வி
ம
என்ப

க்க வின்ெப கண்ட ம் ெதன்றிைச ேநாக்கி
க்க வந் வங் தா வான் ஆடலின் இைளப்
க்க வாரெமன கால்தி
கத்திைட வீசி
க்க ந்தமிழ் தி ச்ெசவி மாந்த ம் அன்ேறா !”
பரஞ்ேசாதி

னிவரின் பாடல்.

இைறவ ம் வி ம்பிய இன்பத்தமிழ் தன ெதய்வத்தன்ைமயால் பற்பல
அற் தங்கைள ம் ஆற்றி ள்ள . ந்தரர் பா ய ெசந்தமிழ்ப் பாடலில் சிந்ைத
ெசாக்கிய சிவெப மான், அவர்ெபா ட் த் தி வா ரில் பரைவயார்
தி மைனக் நள்ளி ளில் இ
ைற
ெசன் வந்தான். அவிநாசித்
தலத்தில் தைல ண்ட பாலைன மீண் ம் உயிர்ெபற் வ மா ெசய்த
அச் ந்தரர் பா ய ெசந்தமிேழ. எ ம்ைபப் ெபண்
வாக்கிய சம்பந்தரின்
பண்ணைமந்த ஞானத்தமிழ். தி மைறக்காட் ல் அைடபட் க் கிடந்த
தி க்ேகாவில் கதவங்கைளத் திறந்த நா க்கரசரின் நற்றமிழ். இன் ம்
எண்ணிலா அற் தங்கள் பண்ணைமந்த தமிழால் நிகழ்ந்தன.
இத்தைகய ெதய்வநலங்கனிந்த தீந்தமிழின் சிறப்ைப இ பதாம் ற்றாண் ன்
இைணயிலாப் லவர்க ம் பா க் களிக்கின்றனர். ேதசீயக் கவிஞராகிய
பாரதியார் பன்ெமாழியறிந்த ைபந்தமிழ்ப் லவர். அவர், “யாமறிந்த ெமாழிகளிேல
தமிழ் ெமாழிேபால் இனிதாவ எங் ம் காேணாம்” என் வியந்ேதாதினர்.
இளங் ழந்ைதக் த் தமிழின் சிறப் ைபக் ற வி ம்பிய அப் லவர், ெசால்லில்
உயர் தமிழ்ச்ெசால்ேல-அதைனத்-ெதா
ப த்தி க ” என் அன்ேபா

எ த் ைரத்தார்.
தமிழின் இனிைமையப் பகரவந்த பாரதிதாசனார், “ திர்ந்த பலாச் ைள ம்
ற்றிய க ம்பின் சா ம் பனிமலர்த்ேத ம் பாகின் ைவ ம் ப வின் பா ம்
இளநீ ம் தமிழின் இனிைமக் ஒப்பாக மாட்டா” என் உைரத்தார்.
"தமி க் அ ெதன் ேபர்! - அந்தத்
தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயி க் ேநர் !”
என்

இன்பக்

த்தா கின்றார்.

இத்தைகய தமிழ் ஆ ந்ெதா ம் ஆ ந்ெதா ம் அளவிலாத இன்பந்த ம்
இயல் ைடய என் ேபாற்றினார் ெபாய்யாெமாழிப் லவர். ஆய்ெதா ம்
இன் ட் ம் அரிய ல்கள் பல இம்ெமாழியில் ேதான்றி ள்ளன. அவற் ள்
தைலயாய உலகப் ெபா மைறயாகிய தி க் றள் லா ம் ; ெதான்ைம
வாய்ந்த ஒல்காப் கழ் பைடத்த ெதால்காப்பியம் என் ம் இலக்கணப்
ெப
லா ம். ெமாழிநலம் ன்றா காத் நிற் ம் ெமாய்ம் ைடய
ெதால் காப்பியம். தமிழ் நலத்ைத ைவயம் அறியச்ெசய் வான் கைழத்
ேத த்தந்த தி க் றள். இதைனப் பாரதியார்,
"வள் வன் தன்ைன உலகி க் ேகதந்
வான் கழ் ெகாண்ட தமிழ்நா ”
என் வாயார வாழ்த்தினார். இத்தி க் றள் ஒன்ேற தமிைழத் தன்ேனரிலாத
தனிப்ெப ைம ைடய ெமாழி என் ேபாற்றப் ேபாதியதா ம்.

2.
ெதான்ைம ம் ய்ைம ம் இனிைம ம் வளைம ம் ஆகிய கலங்களால்
தன்ேனரிலா விளங் ம் தமிைழப் பல்லாயிரம் ஆண் களாகக் காத் வளர்த்த
காவலர் பாண் ய மன்னர்களாவர். தமிழகத்ைதயாண்ட
ேவந்தர் வ ம்
தமிைழ ம் தமிழ்ப் லவர்கைள ம் ேபணிவந்தனராயி ம் சங்கம் அைமத் த்
தமிழ் வளர்த்த ெப ைம பாண் யர்க்ேக உரியதா ம். அதனால் பாண் ய நாட்ைடத்
‘தமிழ்ப் பாண் நா ’ என் ம், அந்நாட் ன் தைலநகராகிய ம ைரயிைனத் தமிழ்
ம ைரெயன் ம் லவர்கள் ேபாற் வர். “தண்ணர் தமிழளிக் ம் தண்பாண்
நா ” என்ேற மாணிக்கவாசகர் பாண் யநாட்ைடப் பாராட் னர். மணிேமகைல
ஆசிரியர் “ெதன்தமிழ் ம ைர” ெயன்ேற ம ைரையக் றிப்பிட்டார். ‘தமிழ்
ெக
டல்’ என்
றநா
கழ்கிற .
பாண் ய மன்னர்கள் ைபந்தமிைழ வளர்த்தற்ெகன அைமத்த சங்கங்கள் ன் .
அைவ தைல, இைட, கைட ெயனக் றிக்கப்ெப ம். இம் ன் சங்கங்கைளப்
பற்றிய வரலாற்ைற இைறயனார் களவியல் பாயிர உைரயா ம், ெதால்காப்பிய
உைரயாசிரியர்களின் உைரக் றிப் க்களா ம், சில சங்க இலக்கிய உைரகளா ம்
ஒ வா அறியலாம். இவற் ள் இைறயனார் களவியல் உைரேய சங்க
வரலாற்ைறச் சற் விரிவாக எ த் ைரக்கின்ற . இவ் ைர பதிேனாராம்
ற்றாண் ல் எ தப்ெபற்றேதெயனி ம் க த் க்கள் அைனத் ம் கைடச்சங்கத்
தைலைமப் லவராகிய நக்கீரனா ைடயனேவ என்பதில் ஐயமில்ைல. இக்களவியல்
உைர, சங்கம் இ ந்த நகரங்கைள ம் அவற்ைற நி விய பாண் யர்கைள ம்,
அவற்றில் இ ந் தமிழாய்ந்த லவர்கைள ம், ஒவ்ெவா சங்கத்திற் ம் உரிய
லவர்களின் ெதாைகைய ம், சங்கம் நைடெபற்ற ஆண் களின் அளைவ ம்,
தலி சங்கங்கள் நிலவிய நகரங்கள் கடல்ேகாளால் அழிந்தைத ம்
எ த் ைரக் ம் திறம் வரலாற்
ைறக் மிக ம் ெபா த்தமாகேவ
இ க்கின்ற . அதனாேலேய இவ்வரலாற்றில் நம்பிக்ைக ெகாண்ட பண்ைட
உைரயாசிரியர்கள் பல ம் தத்தம் உைரயகத்ேத இவ்வரலாற் க் றிப் க்கைள
இைடயிைடேய எ த் க்காட் னர்.
ெதால்காப்பிய உைரயாசிரியர்க ள் ஒ வராகிய ேபராசிரியர், “தைலச்
சங்கத்தா ம் இைடச் சங்கத்தா ம் இவ்விலக்கணத்தால் ெசய் ள் ெசய்தார்”,
“அவ்வழக்
ல் பற்றியல்ல
ன் வைகச் சங்கத்தா ம் ெசய் ள் ெசய்திலர்”

என்
ம் உைரக ள் களவியல் உைரயிற் கா
றிப் க்கைளக் காண்கிேறாம்.

ம் சங்க வரலாற் க்

மற்ேறார் உைரயாசிரியராகிய உச்சிேமற் லவர் ெகாள் நச்சினார்க்கினியர் தாம்
வைரந் ள்ள ெதால்காப்பிய உைரக்கண், “அவ்வாசிரியராவார், அகத்தியனா ம்
மார்க்கண்ேடயனா ம் தைலச்சங்கத்தா ம் தலிேயார்” என் ம்,
றத்திைணயியல் உைரயில், "தமிழ்ச் ெசய் ட் கண் ம், இைறயன ம்
அகத்தியனா ம் ேபால்வார் ெசய்தன தைல ம், இைடச் சங்கத்தார் ெசய்தன
இைட ம், கைடச்சங்கத்தார் ெசய்தன கைட மாகக் ெகாள்க” என் ம்
மாற்றான் களவியல் உைரக் றிப் க்கைள அவர் எ த்தா ந்திறம்
லனாகின்ற .
சிலப்பதிகார உைரயாசிரியராகிய அ யார்க் நல்லார், தம் உைரக்கண், “இரண்டாம்
ஊழியதாகிய கபாட ரத்தின் இைடச்சங்கம்” என் ம், “கைடச்சங்க மிரீஇய
பாண் ய ள் கவியரங்ேகறிய பாண் யன் மதிவாணனார் ெசய்த மதிவாணனார்
நாடகத் தமிழ் ல்” என் ம், “ த ழி இ திக்கண் ெதன்ம ைர யகத் த்
தைலச்சங்கம்” என் ம் றிப்பிட் ள்ளார். இவர உைரப்ப தியில் தலிைடச்
சங்கங்கள் இ ந்த நகரங்க ம் கவியரங்ேகறிய பாண் யர்க ம் றிக்கப்
ெபற்றி த்தைலக் காணலாம்.
"இவ்வைக யரசரிற் கவியரங்ேகறினார்
ஐவைக யரசர் ஆயிைடச் சங்கம்
விண்ணகம் பர ம் ேமத கீர்த்திக்
கண்ணகன் பரப்பிற் கபாட ர ெமன்ப”
என்ற பைழய பாட்டா ம் கபாட ரத்தில் சங்கமி ந்த ெசய்தி அறியப்ப கின்ற .
ேசக்கிழார் ெப மா ம் தாம் இயற்றிய ெதய்வத்தன்ைம வாய்ந்த
ெபரிய ராணத்தில், “சா ேமன்ைமயிற் றைலச்சங்கப் லவனார் தம் ள்” என்
தைலச்சங்கப் லவைரக் றித் ள்ளார்.
இைட கைடச் சங்கங்கள்
கைடச்சங்கப் லவ ள் ஒ வராய மாங்
ம தனார் தாம் பா ய ம ைரக்
காஞ்சியில் தலிைடச் சங்கங்கைளப் பற்றிய ெசய்திகள் சிலவற்ைறக்
றிப்பிட் ள்ளார்:
"ெதன்னவற் ெபயரிய ன்ன ந் ப்பில்
ெதான்
கட ட் பின்னர் ேமய
வைரத்தா ழ விப் ெபா ப்பிற் ெபா ந,”

"ெதால்லாைண நல்லாசிரியர்
ணர் ட் ண்ட கழ்சால் சிறப்பின்
நிலங்த தி வின் ெந ேயான் ேபால”
என வ ம் ம ைரக்காஞ்சி அ களால் பாண் யன் ஒ வன் அகத்தியைரத்
தைலவராகக்ெகாண்
தற் சங்கத்ைத நி வித் தா ம் அச்சங்கத்தில்
அகத்திய க் அ த் வீற்றி ந்த ெசய்தி ம், நிலந்த தி வின்
ெந ேயானாகிய டத்தி மாறன் இைடச்சங்கம் நி விப் லவர்கைளக் ட் த்
தமிழாய்ந்த ெசய்தி ம் விளக்கமாகின்றன.
இைடச்சங்கம் இ ந்த கபாட ரத்ைதப் பற்றிய ெசய்தி, வான்மீகி
இராமாயணத்தி ம் வியாசபாரதத்தி ம் ட்டப்பட் ள்ள . ெதன்பாற் ெசல் ம்
வாணர வீரர்க் ச் ெசால் ம் இராமன் வார்த்ைதகளாக, ‘வானர வீரர்கேள! ெபான்
மயமான ம் அழகான ம் த் க்களால் அணி ெசய்யப்பட்ட ம் பாண் யர்க்
உரிய த தி ைடய மான கபாட ரத்ைதக் காணக் கடவீர!் ’ என் வான்மீகியார்
றிப்பிட் ள்ளார். வியாசர் தம் பாரத
ள், ஒ பாண் யன், தன் தந்ைதையக்
ெகான் கபாட ரத்ைத அழித்த கண்ணைன ம் க மதில் வாரைகைய ம்
அழிப்பதற் ப் பைடெய த்த ெசய்திெயான்ைறக் றிப்பிட் ள்ளார். சாணக்கியர்
தம் ெபா ள் லில் த்தின் வைககைளப் பற்றி ெமாழி மிடத் க் கபாட ரத்
ைறயில் ளித்த த்தின் வைகையப் பாண் ய கவாடகம் என்
பகர்ந் ள்ளார்.
இச்ெசய்திகளால் இைடச்சங்கம் இ ந்த கபாட ரம் இராமாயண காலத்தி ம்
பாரத காலத்தி ம் சீரிய நிைலயில் இ ந்த ெசய்தி ெதளிவாகின்ற . தற்
சங்கம் விளங்கிய ெதன்ம ைர ம் இைடச்சங்கம் இ ந்த கபாட ர ம்
கடல்ேகாளால் அழிந்தபின்னர், இந்நாளில் உள்ள ம ைர மாநகரில் கைடச்சங்கம்
நி வப்ெபற்ற ெசய்தி, பல லவர்களால் றப்ப கின்ற . ம ைர மாநகரில்
இயற்றமிழ்ச் சங்க ம் இைசத்தமிழ்ச் சங்க ம் இலங்கிய ெசய்திைய மாணிக்க
வாசகர் தம் தி க்ேகாைவயார் லில் றிக்கின்றார்,
"சிைறவான் னல் தில்ைலச் சிற்றம்
பலத் ெமன் சிந்ைத ள் ம்
உைறவான் உயர்மதில் டலின்
ஆய்ந்த ஒண் தீந்தமிழின்
ைறவாய் ைழந்தைன ேயா? அன்றி
ஏழிைசச் ழல் க்ேகா ?
இைறவா! தடவைரத் ேதாட்ெகன்

ெகாலாம்

ந் ெதய்தியேத.”

இப்பாடலில் டெலனப் ெபயர் வழங் ம் ம ைரமாநகரில் தமிழ்ப் லவர்கள்
சங்கமி ந் தமிழ்க்கைலத் ைறகேள ஆராய்ந்த ெசய்தி றப்ப கின்ற .
ஏழாம் ற்றாண் ல் திகழ்ந்த தி நா க்கரசர், ‘நன்பாட் ப் லவனாய்ச் சங்கேமறி
நற்கனகக் கிழித மிக் அ ளிேனன் காண்’ என் த மிக் ப்
ெபாற்கிழியளித்த வரலாற்ைறத் தம் ேதவாரப் பாட லில் றிப்பி கின்றார்.
இச்ெசய்திகளால் கைடச் சங்கம் இன்ைறய ம ைரமாநகரில் இலங்கியெதன்ப ம்
விளங் கிற .
இைறயனார் களவியல் உைரயால் காணலா ம் ச்சங்கச் ெசய்திகைளச் சிறி
ேநாக் ேவாம். பழந்தமிழ்நா இந்நாள் உள்ள கடற் மரித் ைறக் த் ெதற்ேக
பன்
கல் ெதாைல பரவியி ந்த . அ பண்ைடநாளில் மரிநா
தலாக
நாற்பத்ெதான்ப நா களாகப் பிரிந்தி ந்த . அப்ப தியில் விளங்கிய
ெதன்ம ைரேய பாண் யர்களின் தற் ேகாநகரம் ஆ ம். அந்நகரில்தான்
பாண் யர்கள் தைலச்சங்கத்ைத நி வித் தமிைழ வளர்த்தனர்.
இம் தற்சங்கத்ைத நி வியவன் காய்சினவ தி என் ம் பாண் ய மன்னன்.
இதன்கண் அகத்தியனார், ரஞ்சி ர்,
நாகராயர் தலான
ஐந் ற் நாற்பத்ெதான்ப
லவர்கள் வீற்றி ந் தமிைழ ஆராய்ந்தனர்.
அவர்களால் பரிபாட ம்,
நாைர ம்,
ம், களரியாவிைர ம் ேபான்ற
எண்ணிறந்த ல்கள் ஆக்கப்ெபற்றன. இச்சங்கம் நாலாயிரத் நா ற் நாற்ப
ஆண் கள் நிலவிய . இதில் பாண் யர் எ வர் கவியரங்ேகறினர். அவர்கட்
இலக்கண ல் அகத்தியமா ம். இச்சங்கத்தின் இ தியில் இ ந்தவன்
க ங்ேகான் என் ம் பாண் யன்.
தைலச்சங்கமி ந்த ெதன்ம ைர கடல்ேகாளால் அழிந்தபின், க ங்ேகான் என் ம்
பாண் யன் பஃ ளியாற்றிற் ம் மரியாற்றிற் ம் இைடேய இ ந்த வளநாட் ல்
கபாட ரம் என் ம் நகைரத் தைலநகராக்கினான். அந்நகரில் மீண் ம்
தமிழ்ச்சங்கத்ைத நி வித் தமிைழப் ரந்தான். இ ேவ இைடச்சங்கம் எனப்ப ம்.
இதன் கண் ெதால்காப்பியர் தலான பல லவர்கள் வீற்றி ந் தமிழாராய்ச்சி
ெசய்தனர். இச்சங்கத்தில் ஐம்பத்ெதான்ப
லவர்கள் சிறந் விளங்கினர்.
அவர்களால் கலி ம்,
ம், ெவண் டாளி ம், வியாழமாைல அகவ ம் தலான
பல ல்கள் பாடப்ெபற்றன. அவர்கட் இலக்கண ல் அகத்திய ம்
ெதால்காப்பிய ம் ஆ ம். இச்சங்கம் வாயிரத் எ
ஆண் கள்
விளங்கிற் என் ஆராய்ச்சியாளர்
வர்.

இைடச்சங்கத்தின் இ திக்காலத்தில் டத்தி மாறன் என் ம் பாண் யன்
இ ந்தான். இவேன இன்ைறய ம ைரமாநகைரப் பாண் ய நாட் ன்
தைலநகராக்கினான் ; இம்ம ைரயில் ன்றாம் சங்கமாகிய கைடச்சங்கத்ைத ம்
நி வினான். இவன் கடல்ேகாளால் ஏற்பட்ட தன்னாட் ன் ைறைய நிைறத்தற் ச்
ேசர ேசாழேரா ேபார் ரிந் அவர்கள் காட் ன் ஒ ப திையக் ைகப்பற்றினான்.
அதனால் இவன் ‘நிலந்த தி விற் பாண் யன்’ என் வியந்ேதத் ம் சீர்த்தி
ெபற்றான். இவன் கால தல் இன்ைறய ெதன்றமிழ் ம ைர, பாண் ய
நாட் ற்ேக யன்றிப்ைபந்தமிழ் நா
ைமக் ம் ெமாழி வளர்ச்சியில்
தன்ைமெபற் த் திகழ்வதாயிற் .
கைடச்சங்கத்தில் சி ேமதாவியா ம், ேசந்தம் தனா ம், அறி ைடயரனா ம்,
ெப ங் ன் ர்கிழா ம், இளந்தி மாற ம், ம ைரயாசிரியர் நல்லந் வனா ம்,
ம ைர ம தனிளநாகனா ம், கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனா ம் தலான
நாற்பத்ெதான்ப
லவர்கள் சிறந் விளங்கினர். அவர்களால் ெந ந்ெதாைக
நா
,
ந்ெதாைக நா
, கற்றிைண நா
, றநா
, ஐங்
,
பதிற் ப்பத் , ற்ைறம்ப கலி, எ ப பரிபாடல், த் , வரி, சிற்றிைச,
ேபரிைச தலான எண்ணிறந்த ல்கள் இயற்றப்ெபற்றன. அவர்கட்
அகத்திய ம் ெதால்காப்பிய ம் இலக்கண ல்களாக விளங்கின. இச்சங்கம்
ஆயிரத் எண்
ற்ைறம்ப ஆண் கள் நின் நிலவிய . இச்சங்கத்தின்
இ திநாளில் விளங்கிய மன்னன் உக்கிரப்ெப வ தி என்பான்.
இைறயனார் களவியல் உைரப் பாயிரத்தால் ன் சங்கங்களி ம் ேதான்றிய
ல்கள் பலவற்ைற அறிகின்ேறாம். அவற் ள் தற் சங்கத்தில் எ ந்த ல்க ள்
ஒன்ேற ம் இன் கா தற்கில்ைல. அச்சங்கத்தில் எ ந்த ேபரிலக்கணமாகிய
அகத்தியத்தின் ஒ சில த்திரங்கைளேய உைரகளிைடேய கா கின்ேறாம்.
இைடச்சங்க ல்க ள் ம் ெதால்காப்பியம் நீங்கலாக ஏைனயெவல்லாம்
கட க் இைரயாயின. இச்ெசய்திையக் றித் ஒ
லவர் இரங்கிக்
ம்
பாடல் இங் எண் தற் ரிய :
"ஓரணம் உ வம் ேயாகம்
இைசகணக்( ) இரதம் சாலம்
தாரண மறேம சந்தம்
தம்பம்நீர் நிலம் உேலாகம்
மாரணம் ெபா ள்ளன் றின்ன
மான ல் பல ம் வாரி
வாரணம் ெகாண்ட( ) அந்ேதா!

வழிவழிப் ெபய ம் மாள.”
இப் பாடலால் ன் சங்கங்களி ம் பல ைறக் கைல ல்கள் அளவிலா
எ ந்தனெவன் ம், அவற் ட் ெப ம்பாலன கடல்ேகாளால் அழிக்ெதாழிந்தன
என் ம் அறிகின்ேறாம்.

.
.
.
.

.

3.
இனிைமயான நகர் ம ைர
தமிழகத்தின் தன்ைமயான நகரமாக ம் பாண் ய நாட் ன் பழைமயான
தைலநகரமாக ம் இரண்டாயிரம் ஆண் களாக விளங்கிவ ம் இைணயிலாப்
ெப ைம ைடய ம ைரமாநகரம். ம ைர என்ற ெசால் க் இனிைமெயன்ப
ெபா ள். என் ம் இனிைம ன்றாத தனிப்ெப நகரமாகச் சிறப் ற் விளங் வ
இந்நகரம். இதைன தற்கண் ேதாற் வித்த பாண் யன், நகைரத் ய்ைம
ெசய்த
மா இைறவைன ேவண் னான். ம ைரயில் எ ந்த ளிய
ேசாம ந்தரப்ெப மான் தன் சைடயில் அணிந்த பிைறமதியினின் சிந்திய
நிைறம வாகிய நல்ல தால் நகைரத் ய்ைம ெசய்தான். அதனால் இந்நகர்
ம ைரெயனப் ெபயர்ெபற்ற என்பார் பரஞ்ேசாதியார். அவர் இதைனத்
‘திக்ெகலாம் கழ் ம ைர’ என் ம், ‘நண்ணி இன்
மி ம ைர மாநகரம்’
என் ம் மன வந் பாராட் கின்றார்.
தமி ம் ம ைர ம்
தமி ம் ம ைர ம் இனிைமேய இயல்பாய் எ ந்தைவ. தமிழ் என்றால் ம ைர;
ம ைர என்றால் தமிழ் ; இங்ஙனம் இைவயிரண் ம் பிரிக்க
யாத
இைணப் ைடயன. அதனாேலேய ம ைரையப் ேபாற்றப்
ந்த லவெரல்லா ம்
தமிெழா ேசர்த்ேத ேபாற் வாராயினர். “தமிழ்ெக
டல்” என்
றநா
ேபாற்றிய . நல் ர் நத்தத்தனர் என் ம் லவர் தாம் பா ய சி பாணாற் ப்
பைடயில் ம ைரையக் ைறத் க் றவந்தவிடத் ம் அதன் இயற்ைக மாண்ைப
மைறத் க் றவியலா ,
"தமிழ்நிைல ெபற்ற தாங்க மரபின்
மகிழ்நைன ம கின் ம ைர”
என்

றித்தார்.

இளங்ேகா ம் ம தனா ம்
இளங்ேகாவ கள் தம இனிய காவியத்தில் “ஓங் சீர் ம ைர, ம ைர
ர்
மாநகர், ெதன் தமிழ் கன்னட் த் தீ தீர் ம ைர, மாண் ைட மரபின் ம ைர,
வானவர் உைற ம் ம ைர, பதிெய வறியாப் பண் ேமம்பட்ட ம ைர
ர்” என்
பற்பல ெசாற்ெறாடர்களால் ம ைரமாநக க் ப் கழ் மாைல ட் மகிழ்கின்றார்.
மாங்
ம தனார் தாம் பா ய ம ைரக்காஞ்சியில்” வானவ ம் காண வி ம் ம்

வளம் நிைறந்த நகரம்” என்

கின்றார்.

" த்ேதள் உலகம் கவிணிக் காண்வர
மிக் ப் கழ் எய்திய ெப ம்ெபயர் ம ைர”
என்ப அவர் பாடற்ப தியா ம். மாணிக்கவாசகர் தி வாசகத்தில் “ம ைரப்
ெப கன் மாநகர்” என் தறித்த ளினார்.
ெதன்னகத்

நன்னகா ம ைர

இங்கிலாந்திலி ந் அெமரிக்காவில்
ேயறிய ஆங்கிேலயர் அந்நாட் ல் ஒ
நகரத் க் ப் ‘ திய இங்கிலாந் ’ என் ெபயர் வழங்கினர்.
அ ேபான்
ன்ைன நாளில் ெதன்னாட் ல்
ேயறிய ஆரியர் தம் வடநாட்
வடம ைரையப் பின்பற்றித் தமிழகத்தி ம் இந்நக க் ம ைரெயனப் ெபயர்
வழங்கினர் என் வரலாற் ஆசிரியர் ேப கின்றனர். ேமைல நாட் னர்
ம ைரையத் ‘ெதன்னிந்தியாவின் ஏத்தன்ஸ’் என் ஏத் கின்றனர்.
ம ைர ம் ம ைத ம்
பாமர மக்கள் இன் ம் ம ைரைய ம ைதெயன வழங்கக் காண்கிேறாம். அ ேவ
இந்நகரின் பழம் ெபயராக இ க்கலாேமா என் எண் தற் இட
ண் .
ம தமரங்கள் நிைறந்த நகரம் இ வாதலின் அக்காரணம்பற்றி ம ைதெயனப்
ெபயர் ெபற்றி க்கலாம். ைவையயாற்றின் வளமான கைரயில் அைமந்த இந்நகரின்
மக்கள் இறங்கி நீேரா ந் ைறயாக ‘ம தந் ைற’ என்ரெறா நீர்த் ைற
இ ந்தெதனப் பரிபாடல் பகர்கின்ற . அ இத் ைறயிைன ‘தி ம த ன் ைற’
என்
றிப்பி கிற . சிலப்பதிகார ம் ‘வ னல் ைவைய ம ேதாங்
ன் ைற’ என் இத் ைறையக் றிப்பி கிற . இவற்றால் ம ைரயின்
பழம்ெபயர் ம ைத என் ெகாள்ள இட ண் .
நான்மாடக்

டல் ம ைர

இந்நக க் க் டல் என் ம், ஆலவாய் என் ம் ேவ ெபயர்க ம்
வழங் கின்றன. நான்மாடக் டல் என்ற ெபயேர டல் என ம வி ள்ள .
தி க்ேகாவிேல மாடம் என் ெசால் ம் மர ண் . தி வாலவாய், தி நள்ளா ,
தி
டங்ைக, தி ந
ர் ஆகிய நான் தி க்ேகாவில் தலங்கள் ேசர்ந்தைமந்த
காரணத்தாேலா, கன்னி ேகாயில், கரிய மால் ேகாயில், காளி ேகாயில், ஆலவாய்க்
ேகாயில் ஆகிய நான் தி க்ேகாயில்க ம் காவலாக அைமந்த காரணத்தாேலா
நான்மாடக் டல் என் ம் ெபயர் இந்நக க் ஏற்பட் ள்ள .
நான்மாடக்

ட ம் பரஞ்ேசாதியா ம்

ஒ கால் வ ணன் ம ைரைய அழிக் மா ஏ ேமகங்கைள ஏவினான்.
அதனால் எங் ம் இ ள் ழ்ந் ெப மைழ ெபாழியத் தைலப்பட்ட . பாண் யன்

ெசய்வதறியா உள்ளம் பைதத்தான். ம ைரயில் எ ந்த ளிய இைறவனிடம்
ெசன்
ைறயிட்டான்; உடேன சிவெப மான் தன் ெசஞ்சட்ைடயிலி ந் நான்
ேமகங்கைள ஏவினான். அைவ ம ைரயின் நான் எல்ைலகைள ம் வைளந் ,
நான் மாடங்களாக நின் , வ ணன் ஏவிய ஏ ேமகங்கைள ம் விலக்கி
விரட் ன. இவ்வா இைறவனால் ஏவப்ெபற்ற நான் ேமகங்க ம் நான்
மாடங்களாகக்
யதால் ம ைர, நான்மாடக் டல் என் ம் ெபயர் ெபற்ற
என்பர் பரஞ்ேசாதி னிவர்.
மிடம்

டல்

இனி, எந்நாட்டவ ம் எவ் ரின ம் வந்
ம் வளமான நகராதலின் டல்
என்
றப்ெபற்ற என்பர் சிலர். தமிைழ வளர்க்கப் ந்த லவெரல்லரம் வந்
ய ெசந்தமிழ்ச்சங்கம் சந்த ற அைமந்த ெப நகரமாதலின் டல் என்ற
ெபயர் ெபற்றெதன்பர் மற் ம் சிலர்.
ஆலவாய் ம ைர
வங்கியேசகரன் என் ம் பாண் யன் ம ைரைய ஆண்டநாளில் நகைர விரிவாக்க
வி ம்பினான். சிவ ெப மானிடம் நகரின் எல்ைலைய வைரய த் உணர்த் மா
ேவண் னான். அப்ெப மான் தன் கரத்தமர்ந்த பாம்ைப வி த் எல்ைலைய
உணர்த் மா பணித்தான். அ , தன்னால் எல்ைல காட்டப்ெப ம் நகரம் தன்
ெபயரால் தைழத்ேதாங்க அ ள் ரி மா ெப மாைன ேவண் ய . பின்னர்
அப்பாம் வாைல நீட் வலமாகத் தன் உடைல வைளத்த ; அவ்வாைலந் தன
வாயில் ேசர்த் எல்ைலைய வ த் க் காட் ய . அன்
தல் ம ைர ‘ஆலவாய்’
என் ம் ெபயர் ெபற்ற என்பர் தி விைளயாடற் ராண ஆசிரியர். ஆலவாய்
என்ப ஆலத்ைத வாயி ைடய பாம்ைபக் றிக் ம். ேவ சிலர், ம ைரயில்
எ ந்த ளிய ஈசன் ஆலநீழலில் அமர்ந்தவனாதலின் அந்நகர் ஆலவாயில்
எனப்பட்டெதன்பர்.
ெதய்வங்கள் ஆண்ட தி நகரம்
இத்தைகய ம ைரையச் சிவெப மான் ந்தர பாண் யனாகத் ேதான்றி
ஆண்டனன் என் ம், ெசவ்ேவள் உக்கிர மார பாண் யனாகத் ேதான்றிச்
ெசங்ேகாேலாச்சினான் என் ம், மைலயத் வச பாண் ய க் உைமயம்ைம
மகளாகத் ேதான்றித் தடாதைகப் பிராட் யாகத் தனியர ெச த்தினாள் என் ம்
ராணங்கள் க ம்.
நாயன்மார் விளங்கிய நன்னகரம்
இந்நகைர ன்னாளில் ஆண்ட மன்னனாகிய அரிமர்த்தனன் என்பா க் ச் ைசவ
சமயாசிரியர்க ள் ஒ வராகிய மாணிக்கவாசகர் மதியைமச்சராக விளங்கினார்
என் பல ராணங்கள் பக ம். மற்ெறா ைசவ சமய ரவராகிய

தி ஞானசம்பந்தர், ன் பாண் யன் காலத்தில் ம ைரக் எ ந்த ளிச் ைசவ
சமயத்ைத நிைலநாட் னார் என்பர். ன் பாண் ய க் மாேதவியாக வாய்த்த
மங்ைகயர்க் கரசியா ம் மதியைமச்சராக வாய்த்த லச்சிைறயா ம் ைசவம்
காத்த ெதய்வமாண்பினராக ம ைரமாநகரில் விளங்கினர். அதனால் மன்னன்,
மாேதவி, மதியைமச்சர் ஆகிய வ ம் ெபரிய ராணம் ேபாற் ம் அரிய
சிவன யார்களாகத் திகழ்கின்றனர்.
லவ ம் ம ைர ம்
பழந்தமிழ்ப் லவர் பல ம் தம் ெபய டன் ம ைரையச் ேசர்த் வழங்கப்ெபரி ம்
வி ம்பினர். அவ்வா
றப்ெப வைதத் தங்கட் ப் ெப ைமெயன் ம் க தினர்.
ம ைரக் கணக்காயனர் மகனர் நக்கீரனார், ம ைரக் மரனார், ம ைர
ம தனிளநாகனார், ம ைரச் சீத்தைலச் சாத்தனார், ம ைரக் கண்ணகனார்,
ம ைரயாசிரியர் ேகாடங்ெகாற்றனார், ம ைர எ த்தாளன் ேசந்தம் தனார்,
ம ைர ேவளாதத்தர், ம ைர அ ைவ வாணிகன் இள ேவட்டனார், ம ைர
நல்ெவள்ளியார், ம ைரப் ெப ங்ெகால்லனார், ம ைரக் கதக்கண்ணனார்
தலிய லவர் ெபயர்களால் அவ் ண்ைமைய அறியலாம்.
ம ைரத் தி க்ேகாவில்
ம ைரயின் ந நாயகமாய் மீனட்சியம்ைமயின் தி க்ேகாவில் அைமந் ள்ள .
அதைனச் ற்றி அணியணியாகத் ெத க்கள் அழ ற அைமந் ள்ளன. இங்
எ ந்த ளிய இைறவ க் ச் ெசாக்கநாதர், ேசாம ந்தரர் என் ம் தி ப்ெபயர்கள்
வழங் கின்றன. அழேக வ வாய்த் திரண்டவன் இைறவன் என்ற உண்ைமைய
இப்ெபயர்கள் விளக் கின்றன. இக்ேகாவிலில் விளங் ம் இைறவைன ம்
இைறவிைய ம் தி ஞான சம்பந்தர், தி நா க்கரசர் ேபான்ற அ ளாளர்கள்
பதிகம் பா ச் சிறப்பித் ள்ளனர். இங் த் திங்கள்ேதா ம் தி விழாக்கள்
நைடெபற் க் ெகாண்ேட இ க் ம். இத்தைகய பன்னலங்க ம் நிைறந்
விளங் ம் ெபான்னகரமாகத் ெதன்னகத்தில் திகழ்வ ம ைரமாநகரம் ஆ ம்.

4.
மாங்

ம தனார் காட் ம் ம ைர

ெதன்னகத்தின் ெதான்னக ம் தமிழகத்தின் தைலநக மாகிய ம ைரைய
இரண்டாயிரம் ஆண் கட்
ற்பட்ட சங்கப் லவர்கள் தல் இற்ைற நாள்
லவர்கள் ஈறாகப் பல ம் கழ்ந் பா ள்ளனர். ம ைர மாநகரின் மாண்பிைன
விரிவாக எ த் விளக் ம் இலக்கியங்க ம் பல ள, அவற் ள் சிறப்பாகக்
றிப்பிடத்தக்கன ம ைரக்காஞ்சி, பரிபாடல், சிலப்பதிகாரம்,
தி விைளயாடற் ராணம் என் ம் நான்
ல்க மா ம்.
கைடச்சங்கத் ெதாைக லாகிய பத் ப்பாட் ள் ஒன்றாகிய ம ைரக்காஞ்சி,
மாங்
ம தனார் என் ம் ெப ம் லவரால் பாடப்ெபற்ற . அவர்
தைலயாலங்கானத் ச் ெச ெவன்ற ெந ஞ்ெசழியன் அரசைவயில் தைலைமப்
லவராகத் திகழ்ந்தவர். அவர் பாண் யனால் ெபரி ம் மதிக்கப்ெபற்றவர்.
"ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த ேகள்வி
மாங்
ம தன் தைலவ னாக”
என் ஆப் பாண் யேன மாங்
ம தனாைரப் பாராட் கின்றான். அவ க்
நிைலயாைமைய அறி
த் ம் நிைனேவா ம தனார் ம ைரக் காஞ்சிையப்
பா னார். இந் ற்கண் அவர் காட் ய லைமத் திறங்கண்ட பிற லவர்கள்
அவைரக் ‘காஞ்சிப் லவர்’ என்ேற ெகாண்டா னர்.
மாங்
ம தனார் காட் ம் ம ைரச் சிறப்ைப ேநாக் ேவாம். ஐவைக
நிலவளங்க ம் நிைறந் விளங் ம் பாண் ய நாட் ன் ந விடத்ேத
ம் ைரமாநகரம் அைமந் ள்ள . ைவையயாற்றின் கைரக்கண் இ ப்ப .
ஆழமான அகழிைய ம், உயரமான மதிைல ம், இைடயறாமல் மக்கள் வந்
ேபா ம் வாயிைல ம், வரிைசயாக அைமந்த ெபரிய மைனகைள ம் உைடய .
ஆ கிடந்தாற் ேபான்ற அகன்ற ெத க்கைள ைடய . ெத க்களில் பலவைகக்
ட்டத்தாரின் ஒலிகள் எ ந்த வண்ணமாக இ க் ம். ரசைறேவார்
விழாக்கைளப்பற்றி விளம்பிக்ெகாண்ேட ெசல் வர். கடெலாலிையப் ேபாலப்
பல்ேவ இைசக்க விகள் எங் ம் ழங்கிக்ெகாண் க் ம். அவ் இைசைய
வி ம்பியவர்க ைடய ஆரவார ம் நிைறந்தி க் ம்.
ம ைரயில் பகற்கைடகளாகிய நாளங்கா ம், இர க் கைடகளாகிய
அல்லங்கா ம் இ ந்தன. கைடகளில் இன்ன ெபா ள் விற்கப்ப கின்ற
என்பைத அறிவிக்கக் ெகா கள் கட்டப்பட் க் ம். நாளங்கா யில் விற்பா ம்,

மாைலகள் விற்பா ம், ந மணச் ண்ணம் விற்பா ம், ெவற்றிைல பாக்
விற்பா ம் இ ப்பர். அல்லங்கா யில் சிலர் சங்கிைன அ த் வைளயல்களாகக்
கைடந் விற்பர். சிலர் அழகிய மணிக க் த் ைளயி வர். சிலர் ெபான்ைன
உைரத் மாற் க் காண்பர். சிலர் ெபான்ேவைல ெசய்வர். சிலர் ஆைடகள் விற்பர்.
சிலர் அழகிய ஓவியங்கைள வைரந் விற்பர். பலாப்பழம், மாம்பழம், வாைழப்பழம்
ஆகிய கனிவைககைளச் சிலர் விற்பர். வாைழக்காய், வ
ணங்காய், பாகற்காய்,
கீைர, கிழங்
தலியவற்ைறச் சிலர் விற்பர். இவர்கள் ேப ம் ஓைசெயல்லாம்
ப் ேபெராலியாக இ க் ம். இவ் இர க் கைடகள் எல்லாம் தல்
யாமத்திேலேய டப்பட் வி ம்.
இரண்டாம் யாமத்தில் சங் களின் ஒலி அடங்கி வி ம். அப்ேபா அப்ப வணிகர்
அைடயிைன ம் ேமாதகத்திைன ம் தட் களில் ைவத்தவாேற உறங்கிக்
ெகாண் ப்பர். நகர மக்க ம் நன்றாக உறங்கிக் ெகாண் ப்பர். ன்றாம்
யாமத்தில் ஊர்க்காவலர்கள் யிலாத கண்கேளா ம் அயராத உ திேயா ம்
நகரில் உலாப்ேபாவர். அவர்கள் கள்ளர்கைள ஒற்றியறிந் உள்ளம் தளரா
திரிந் ெகாண் ப்பர். மைழ ெபாழிந் ெத வில் நிைறய நீேரா ம் ேவைளயி ம்
அவர் தம் கடைமயில் தவறா ைகயில் வில் ம் அம் ம் தாங்கிக் காவல் ரிந்
திரிவர். கைடயாமத்தில் அந்தணர் மைறயிைன ஒ வர். பாணர் ம தப் பண்ைண
வாசிப்பர். பாகர்கள் யாைனக க் க் கவளம் தந் ெகாண் ப்பர். திைரகள்
ல்ைலத் தின் ெகாண் க் ம். கைடக்காரர்கள் கைடகளின் ற்றங்கைளச்
சாணத்தால் ெம கித் ய்ைம ெசய்வர். கள் விற்ேபார் கள்ளின் விைல றிக்
ெகா த் க்ெகாண் ப்பர். மகளிர் தத்தம் மைனக் கதவங்கைளத் திறக் ம் ஒலி
ேகட் ம். பள்ளிெய ச்சி ரசம் ழங் ம். காைள மா கள் ஆரவாரம் ெசய் ம்.
ேசவல்கள்
ம். மயில்கள் அக ம். களி கள் பிளி ம். மகளிர்
மைன ற்றங்கைளப் ெப க் வர்.
இங்ஙனம் மாங்
ம தனார் காட் ம் இரண்டாயிரம் ஆண் கட்
ற்பட்ட
ம ைரமாநக க் ம் இன்ைறய ம ைரக் ம் மி ந்த ேவற் ைம இல்ைல.
பண் ேபால் இன் ம் எல்லா கலங்க ம் நிைறந் விளங் ம் சிறந்த நகரமாகேவ
ம ைர திகழ்ந் வ கிற . ம ைர ேபான்ற சிறந்த நகர் தமிழ் நாட் ல்
ஒன் மின் , ேசாழன் ேசரன் ஆண்ட தைலநகரங்க ம் இதற் ஒப்பாகா.
பரிபாடல் பாராட் ம் ம ைர
இனி, மற்ெறா கைடச்சங்க லாகிய பரிபாடல் காட் ம் ம ைரையப் பார்ப்ேபாம்.
எ ப பாடல்கைளக் ெகாண்ட பரிபாடல் லில் நான் பாடல்கள் ம ைரையப்
பற்றியன என் பழம்பாடல் ஒன் பகர்கின்ற .
"தி மாற்( ) இ நான் ெசவ்ேவட்
ப்பத்
ெதா பாட் க், கா காட்( ) ஒன் ,-ம வினிய

ைவையயி பத்தா , மாம ைர நான்( ) என்ப
ெசய்யபரி பாடல் திறம்.”
அந்நான் பாடல்க ள் ஒன்ேற ம்
ைமயாக நமக் க் கிைடக்கவில்ைல.
ஆனால் ைவையையப் பற்றிய பாடல்கள் எட் நமக் க் கிட் ள்ளன. அவற்றில்
இைடயிைடேய ம ைரையப் பற்றிய றிப் க்கள் காணக்கிைடக்கின்றன.
ம ைரமாநகரின் ந வில் தி க்ேகாவில் அைமந் ள்ள . அதன் காற் ற ம்
ெத க்களின் பின் ெத க்களாக அைமந் ள்ளன. இவ்வைமப் த் தாமைரப் வின்
அைமப்ைப ஒத்தி ந்த . தாமைர மலரின் ந வில் உள்ள ெபா ட் ைனப் ேபான்
இைறவன் தி க்ேகாவில் இலங்கிய . ெபா ட் ைனச் ற்றியி க் ம்
இதழ்கைளப் ேபான் ெத க்கள் திகழ்ந்தன. இத்தைகய நகரின் அைமப்
ைறையப் பரிபாடல் நன் சித்திரிக்கின்ற .
"மாேயான் ெகாப் ழ் மலர்ந்த தாமைரப்
ெவா
ைர ம் சீ ர்; வின்
இதழகத்( ) அைனய ெத வம்; இதழகத்( )
அ ம்ெபா ட்( ) அைனத்ேத அண்ணல் ேகாயில்.”
இந் நகரில் எப்ெபா
ம் ேவதியர் ஓ ம் மைறெயாலி நிைறந்தி க் ம். அந்த
மைறெயாலி ேகட்ேட ம ைர நகரத் மக்கள் யிெல வர். ேசாழன்
தைலநகராகிய உைற ரி ம், ேசரன் தைலநகராகிய வஞ்சியி ம் வா ம் மக்கள்
ேகாழி
ம் ஒலி ேகட் த் யிெல வ ேபான் ம ைர மக்கள்
யிெல வதில்ைல.
ைவையயாற்றில் நீரா ய மக்கள் ஒப்பைன ெசய் ெகாள் வதற்ெகன் சில
தனிமாடங்கள் அைமக்கப்பட் ந்தன. அம்மாடங்க ள் சில லி க வ வில்
விளங்கின. அப் லி வ வத்ைதக் கண் , உண்ைமப் லிெயன் ெகாண் ,
களிற்ைறப் பா ெமன ெவ ண் , பி கள் சிைதந் ஓ வ ண் .
இந்நகரில் க்கைள ஆராய்ந் ெகாய்பவர் பலர் இ ந்தனர். அவர்கள் மலர்
ெகாய்தற்ெகனத் தனிக் ேகால் ஒன் ைவத்தி ந்தனர். அவர்கள் ெகாய்த
மலர்கைள மாைலயாகக் கட் தற் ெபா ட் ஓரிடத்தில் விப்பர். அவற்ைறக்
விப்பதற்காகத் தனிேய மண்டபங்கள் இ ந்தன.
ம ைரமாநகரின் மதிைலெயாட் ைவைய ெசன்ற . அதில் ெப கிவ ம்
ெவள்ளத்தின் அைலகள், விண் ற நிவந்த மதிலின்மீ ேமா ம். அவ்
அைலேயாைச ேகட் நகரமக்கள் யிெல வர். மதிலில் நீண்டெதா
ரங்கவழி
நிலவிய . அதன் உள்ேள ெசன்ற ஆற் நீைர, மதில் றத்ேத ெசாரி ம்
காட்சி, களி
திக்ைகையத் க்கி நீைரப் ெபாழிவ ேபான்றி க் ம். மதிலின்
றத்ேத ைவையக் கைரயி ள்ள மலர்ச்ேசாைலகளின் ந ேவ பாண ம் த்த ம்

வாழ்தற்ெகன்

பாக்கங்க

ம் ேசரிக

ம் விளங்கின.

தி மக க் அணிந்த திலகம் ேபால உலகில் கழ் த் க் கமழ்வ
ம ைரமாநகரம். பரங் ன் ம் ைவைய ம் பாரில் உள்ளள ம் ம ைர சீர் ன்றா
ேபர்ெபற் விளங் ம். ஈவாைரக் ெகாண்டா , ஏற்பாைரப் பார்த் வக் ம் மக்கள்
ம ைரயில் மிக் ள்ளனர். அவர்கேள வாழ்வார் என் ெசால்லத்தக்கார். அவர்கள்
த்ேதள் உல ம் ேபாதற் உரியராவர்.
இத்தைகய ம ைரமாநகைரப் லவர்கள் தங்கள் லைமத் லாக்ேகாலால் க்கிப்
ெப ைமைய ேநாக்கினர். உலகிைன ஒ தட்
ம் ம ைரைய மற்ெறா தட்
ம்
ைவத் எைடபார்த்தனர். உலகைனத் ம் வாட, ம ைரயி ந்த தட் வாடவில்ைல.
எனேவ, உலக
ம் ேசர்ந்தா ம் ம ைரக் ஒப்பாகா என் மதிப்பிட்டார்
பரிபாடற் லவர்.
"உலகம் ஒ நிைறயாத் தாேனார் நிைறயாப்
லவர் லக்ேகாலால் க்க-உலகைனத் ம்
தான்வாட வாடாத தன்ைமத்ேத ெதன்னவன்
நான்மாடக் டல் நகர் ’’
என்ப

பரிபாடல்.

ம ைரமக்கள் நீரா ம் ைவையத் ைற
ம ைரமாநகரி ள்ள மக்கள் ைவையயில் நீரா தற் ரிய ெந ந் ைறயாக ம்
ன் ைறயாக ம் விளங்கிய தி ம த ன் ைறயா ம். அஃ அடர்ந்த
ம தமரங்கள் நிைறந்த கைரையச் சார்ந்த ைறயா ம். நீராட வ வார்
தங் தற் ரிய தண் ெபாழில் அைமந்த அழகிய ைறயா ம். டலா ெரல்லாம்
வந்
ன ம், டற்ேகாமான் பைட டன் வந் நா ை ம் தங் தற்
வாய்ப் ைடய வளமான ெபாழில் ழ்ந்த எழில் ைறயா ம். நீர் வற்றிய ேவனில்
காலத்தி ம் கைரையச் சார்ந் நீர் ெசன் ெகாண் க் ம் ன்ன த்
ைறயா ம். ஆதலால் அ தி ம த ன் ைற ெயன்
லவர் பா ம்
கழ்ெபற்ற .
ப் னல் விழா நைடெப ம் கன்னாளில் இத் ைறக்கண் ழ ம் யா ம்
ழ ம் ஆகிய பல்வைக இன்னியங்கள் ழங் ம். அரசனால் தைலக்ேகால்
அரிைவெயன வி
ெபற்ற ஆடல் மகளி ம் பாடல் பாண ம் அத் ைறையச்
சார்ந்த ெபாழிலிடத்ேத ஆடல் நிகழ்த் வர். நாடக மகளிரின் ஆடல் ஒலி ம்,
இன்னியங்களின் ேபெராலி ம் கைரயில் வந் ேமா ம் ெவள்ளத்தின்
அேலெயாலி டன் ேசர்ந் இ
ழக்கம் ேபால் ஒலிக் ம்.
இத் ைறக்கண் பாணர்கள் ெசன் யாழிைசத் ம தப்பண்ைண அ ைமயாகப்
பா வர். அவர்கள் பாடப்பாட ைமந்த ம் மகளி ம் நீரில் பாய்ந் ஆ வர் ; அவர்

தம் ள் ஊ வர்; ஊட ணர்ந்
வர்;
மகிழ்வர் ஒ ப் பிரிவர்: ேத த்
திரிவர்; மலைரச்
த் ெதா வர். இங்ஙனம் இ பாலா ம் ைறக்கண்
ஆ யைமயால் ைவையகீர் எச்சிலாயிற் என்
றினர் இன்ெனா
லவர்.
இளங்ேகாவ கள் காட் ம் ம ைர
காவிரிப் ம்பட் னத்தில் வணிகர் லத் தி மா மணியாய்த் ேதான்றிய
கண்ணகியின் கற் மாண்ைபக் கவி ற விளக் ம் காவியம் சிலப்பதிகாரம். ேசர
நாட் வீரேவங்தர் வழித்ேதான்றலாகிய இளங்ேகா வ கள் அவ் இனிய
காவியத்ைத ஆக்கிய ளின்ர். அவர் தம காவியத்தில் கார்க் காண்டம்,
ம ைரக் காண்டம், வஞ்சிக் காண்டம் என்
ன் ெப ம் பிரி கைள
வ த் ள்ளார். அவற் ள் ந வண் அைமந்த ம ைரக் காண்டம் கண்ணகி
வாழ்வில் ம ைரயில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகைள விளக் கிற . அப்ப தியில்
ம ைரையப் பற்றிய ெசய்திகள் பல றப்ப கின்றன.
‘ ழ்விைனச் சிலம் காரணமாக, காட்
ம் யாம் ஓர் பாட் ைடச் ெசய் ’ெளன
உ தி ண்ட இளங்ேகாவ கள் ம ைரமாககைர ஒ
ைறேய ம் ேநரில்
கண்டறிந்தவராதல் ேவண் ம். ம ைரயிேலேய பல்லாண் வாழ்ந்
லவாணிகம்
நடாத்திய சீத்தைலச் சாத்தனர் அவ க் த் தண்டமிழாசானதலின் அவர்
வாயிலாக ம ைரச் ெசய்திகைளத் ெதளிவாகக் ேகட் டறிந்தவராதல் ேவண் ம்.
இக் காரணங்களால் இளங்ேகாவ கள் வளங்ெக ம ைரமாநகைரச் சிறந்த
ெசால்ேலாவியமாக வைரந் காட் கிறார்.
இரண்டாம் ற்றாண் ல் ம ைரமாநகைரச் ழ்ந் மாெப ம் மதில்
அைமந்தி ந்த . மதிைலச் ற்றி ம் ஆழமான அகழி ம், அதைனச் ழ்ந்
அகன்ற காவற்கா ம் அைமந்தி ந்தன. இங்ஙனம் பல்ேவ வல்லரண்களால்
ழப்ெபற்ற ம ைரயில் வாழ்ந்த மக்கள் என் ம் பைகவர் பைடெய ப்பிற்
அஞ்சிய மில்ைல; அந் நகைரவிட் அகன்ற மில்ைல. இதனால்
இளங்ேகாவ கள் அங்ககைரப், “பதிெய வறியாப் பண் ேமம்பட்ட ம ைர
ர்
மாநகர்” என்
றிப்பிட்டார். இளங்ேகாவ கள் காலத்தில் ம ைரமாநகர் பைகவர்
பைடெய ப்ைபக் கண்டேத யில்ைல.
ம ைரையச் ழ்ந்த மதிலில் பைகவைர அழிக் ம் பல்ேவ ெபாறிகள்
அைமக்கப்பட் ந்தன. வைளந் தாேன எய் ம் இயந்திர வில், க விரல்
ரங் ப்ெபாறி, கல் மிழ் கவண், ெவங்ெகய்க் ழிசி, ெசம்பிைன உ க் ம்
ழிசி, இ ப் உலகள், கல்லி
ைடகள், ண் ற் ெபாறி, பைகவைரக் க த்திற்
ட்
க் ம் சங்கிலிகள், ஆண்டைலப் ள்ளின் வ வாக அைமத்த அ ப் கள்,
மதிைலப் பற்றிேய வாைரப் றத்ேத தள் ம் இ ப் க் கப் கள், க க்ேகால்,
அம் க்கட் கள், ஏவைறகள், தன்ேன ெந ங்கியவர் தைலைய ெந க்கித்
தி
ம் மரங்கள், ஊசிப்ெபாறிகள், சிச்சிலிப் ெபாறிகள், பன்றிப்ெபாறிகள்,

ங்கில் வ வில் அைமந்த ெபாறிகள், எ , சிப் , கைணயம், எறிேகால், ந்தம்,
ேவல்,
வித்தைலப் ெபாறிகள் இன் ம் இைவேபான்ற வலிமிக்க ெபாறிகள்
அைமீந் , பைகவர் அ கா அச் த்தின. இத்தைகய மதிலின்மீ
பாண் யன் நாள்ேதா ம் பைக வைர ெவன் ெவன் உயர்த்திய ெவற்றிக்
ெகா கள் வீ டன் அைசந் ஆ க்ெகாண் ந்தன.
ெகா மதில் வாயிைலக் கடந் நக க் ள்
ந் தால் நவமணிக் கைடகள்
அைமந்த வீதி ம், அ ைவக் கைட வீதி ம், லங் வித்த ல வீதி ம்,
அந்தணர், அரசர், வணிகர், ேவளாளர்களாகிய நால்வைக மக்க ம் வா ம்
நல்வீதிக ம், ஆவண வீதி ம், பரத்ைதயர் வீதி ம் அணியணியாக
அைமந்தி க்தன. வீதிகளில் ேவனிற்கால ெவப்பிைன யகற் வதற்காக
வானளாவிய பந்தர்கள் ேபாடப்பட் ந்தன. சந்தி ம் ச க்க ம் மன்ற ம்
கவைல ம் ஆங்காங்ேக காணப் ெபற்றன.
நக ள்ேள சிவபிரான் தி க்ேகாவி ம், தி மால் ேகாவி ம், பலராமன் ேகாவி ம்,
கன் ேகாவி ம், இந்திரன் ேகாவி ம் இ ந்தன. இன் ள்ள அங்கயற்
கண்ணி தி க்ேகாவி ம் டலழகர் தி க்ேகாவி ம் அன் விளங்கினவல்ல.
அைவ பிற்காலம் ேதான்றி யைவ. இங்ேக காம க் த் தி விழா நடந்த .
பரஞ்ேசாதியார் காட் ம் ம ைர
தமிழகத்தின் பழைமயான சமயமாகிய ைசவத் தின் ெதய்வ மாண்ைபத்
ெதரிக் ம் ராணங்கள் பல். அவற் ள் தைலயாய ராணங்கள் ன் . அைவ
ெபரிய ராணம், தி விைளயாடற் ராணம், கந்த ராணம் என்பன.
தி விைளயாடற் ராணத்ைதச் சிவெப மானின் இடக்கண் என் ைசவர் ேபாற்
வர். ம ைரயில் எ ந்த ளிய ேசாம ந்தரக் கட ள் ஆன்மாக்கள் உய் ம்
வண்ணம் அங்ககரில் அ பத் நான் அ ள் விைளயாட் க்கள்
ெசய்த ளினான். அச் ெசய்திகைளக் கற்பைன கலங்கள் கனி மா ம்,
பத்திச் ைவ ெப
மா ம் பரஞ்ேசாதி னிவர் தி விைளயாடற் ராணம் என் ம்
அ ள் லாக ஆக்கித் தந்தார். அந் லிற் ேபாற்றப்ப ம் நா ம் நகர ம்
ைறேய பாண் ய நா ம் பழந்தமிழ் ம ைர ேம யா ம். அவர் காட் ம்
ம ைரைய ேநாக் ேவாம்.
ஒ காலத்தில் ம ைர ம் அதைனச் ழ்ந்த ப தி ம் கடம்ப மரங்கள் நிைறந்த
காடாக இ ந்தன. அக் காட் ன் கீைழப்ப தியில் மண ர் என் ம் ஊர்
அைமந்தி ந்த . அவ் ைரத் தைலநகராகக் ெகாண்
லேசகரன் என் ம்
மன்னன் பாண் ய காட்ைட ஆண் வந்தான். அவன் காலத்தில் மண ரில்
தனஞ்சயன் என் ம் வணிகன் ஒ வன் வாழ்ந்தான், அவன் ஒ நாள்
வாணிகத்தின் ெபா ட் ேவற் ார்ச் ெசன் , கடப்பங்காட் வழிேய தி ம்பிக்
ெகாண் ந்தான். ந வழியில் இ ள் ழ்ந் விட்ட காரணத்தால் அக் காட் ன்

ந ேவ ஓரிடத்தில் தங்கினன். அவன் தங்கிய இடத்தில் ெபாங்ெகாளி வீசிப்
ெபாற் டன் விளங்கிய விமானம் ஒன்ைறக் கண்டான். அவ் விமானம் எட்
யாைனகளால் தாங்கப்ெபற் ஞாயி ேபான் ேபெராளி வீசிய . அதில்
சிவலிங்கம் இ ந்த . அங் நள்ளி ளில் ேதவர்கள் பலர் வந் சிவலிங்கத்ைத
வணங்கி வழிபட்டனர். அைதக் கண்ட தனஞ்சயன் தா ம் விமானத்ைத
ெந ங்கிச் சிவலிங்கப் ெப மான வழிபட் மகிழ்ந்தான். ெபா
லர்ந்த ம்
அங் வழி பட்ட வானவைரக் கா
வியந்தான். மீண் ம் இந்திர விமானத்தில்
எ ந்த ளிய ெப மாைனப் பணிந் ஊைர அைடந்தான்.
மண ைர அைடந்த வணிகனாகிய தனஞ்சயன் தான்கண்ட அதிசயத்ைதப்
பாண் ய மன்னனிடம் ெசன் ெதரிவித்தான். அவன் கடம்பவனத்தில் கண்ட
காட்சிகைளெயல்லாம் ெதளி ற விளக்கினான். அவற்ைறக் ேகட்ட லேசகரன்
வியப் டன் இைறவன் அ ள் உள்ளத்ைத எண்ணி மகிழ்ந்தான். அக்காட்சி கைளப்
பற்றிய உண்ைமைய, உணர
யா வ க்தினான். அன்றிரேவ இைறவன்,
பாண் யன் கனவில் ேதான்றிக் கடம்பவனத்ைத அழித் க் க நகர் அைமக் மா
பணித்த ளினான்.
ம நாட் காைலயில் மன்னன் அைமச்சர்கைள ம் சான்ேறார்கைள ம் அைழத் க்
கனவில் கண்ட ெசய்திைய ம் வணிகன் உைரத்த ெசய்திைய ம் ெதரிவித்தான்.
எல்ேலா ம் கடம்பவனத்ைத அைடந்தனர். அரசன் ஆங்கி ந்த ெபாற்றாமைரத்
தி க் ளத்தில் நீரா னன். இந்திர விமானத்தில் வீற்றி ந்த சிவலிங்கப்
ெப மாைனத் தரிசித் இைறஞ்சினான் ; ஆனந்தக் கண்ணிர் ெசாரிந்தான்.
அந்த இடத்தில் தி க்ேகாவிேல அைமக் மா ம், ற்றி ள்ள காட்ைட யழித்
நகைரக் கா மா ம் அைமச்சர்க் ஆைணயிட்டான். அைமச்சர் ேகாவி ம்
நக ம் அைமக்கத் ெதாழில் வல்லாைர அைழத் வ மா ஏவலைரப் பணித்தனர்.
கா கள் அழிக்கப்பட்ட ம் இைறவேன சித்தர் வ வில் ேதான்றிக் ேகாவி ம்
நக ம் அைமக் ம் வைகயிேன ஆகம ைறப்ப வ த் க் காட் மைறந்தான்.
சித்தர் வ த்த ளிய ைறப்ப ேய சிற்ப ல் வல்லார்கள் ேகாவி ம் நக ம்
அைமத்தனர். தி க்ேகாவிைலப் பல்ேவ மண்டபங்க ட ம் ேகா ரங்க ட ம்
அைமத்தனர். நகரத்ைத அணிெசய்ய வி ம்பிய பாண் யன் கைடத்ெத க்கள்,
அம்பலங்கள், காற்சந்திகள், மன்றங்கள், ெசய் ன் கள், மடங்கள், நாடக
அரங் கள், அந்தணர் ெத க்கள், அரசர் ெத க்கள், வணிகர் ெத க்கள்,
ேவளாளர் ெத க்கள், யாைனக் டங்கள், ேதர்ச்சாைலகள், திைர
இலாயங்கள், கல்விக் டங்கள், ளங்கள், கிண கள், கந்தவனங்கள்,
ங்காக்கள், உய்யான வனங்கள் தலியவற்ைற அழ ற அைமத்தான்.
இவ்விதம் அைமத்த திய நகரின் வடகீழ்த் திைசயில் மன்னன் மாளிைக
விளங்கிய . மன்னன் திய நக க் ச் சாந்தி ெசய்ய எண்ணினன். அப்ேபா

இைறவன் தன் சைடயிலி ந்த பிைறமதியின் த்த ைத நகர்
ம் சிந் மா
அ ள் ரிந்தான். அ நகைர அ த மயமாக்கிய . ம ரமான அ தத்தால்
ய்ைம ெசய்யப்ெபற்ற நகரம் ம ைரெயனப் ெபயர்ெபற்ற . இவ்வா பரஞ்ேசாதி
னிவர் ம ைரமாககர் ேதான்றிய வரலாற்ைறத் தம் ராண லில் கன் ள்ளார்.

5.
கைடச்சங்க காலத்தில் பாண் ய மன்னர்களால் கவின்ெபற் விளங்கிய
ம ைரமாநகரம் பின்ைனய ற்றாண் களில் அயல்மன்னர் பல ைடய பைட
ெய ப் க்களால் அல்லற்பட்ட . ன்றாம் ற்றாண் ல் களப்பிரர்
பாண் யநாட்ைடக் ைகப்பற்றிக் ெகாண்டனர். ன்
ற்றாண் க க் ப்
பின்னேர மீண் ம் பாண் யநா க ங்ேகானால் மீட்கப் ெபற் த் தன்னாட்சி
ெபற்ற . தி ம்ப ம் பத்தாம் ற்றாண் ல் அ ேசாழர் ஆட்சியின் கீழ் அ ைம
ற்ற . பதின் ன்றாம் ற்றாண் ல் சடாவர்மன் லேசகரன் என் ம் பாண் ய
மன்னன் மீண் ம் பாண் யநாட்ைடச் ேசாழரிடமி ந் ைகப்பற்றினான்.
அதிலி ந்
றாண் கள் பாண் யநா பைழய அர நிைலயில் விளங்கிற் .
பதினான்காம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத்தில் மாலிக்கா ர் தலான
கலாயர்களின் ெதாடர்ந்த பைடெய ப் க்களால் பாண் யர் ஆட்சி பாழ்பட்ட .
ம ைரயில் நாற்பத் நான் ஆண் கள் கலாயர் ஆட்சி நிலவிய .
இக்காலத்தில் விசயநகரப் ேபரர வளர்ச்சி ற் வந்த . அதன் சார்பில்
இரண்டாம் கம்பண்ணர் என்பார் தமிழ்நாட் ன்மீ பைடெய த் வந்தார். அவர்
ெதன்னாட் ல்
லீம் ஆதிக்கத்ைத ெயாழித் த் தமிழ்நாட்ைட விசயநகரப்
ேபரர டன் இைணத்தார். பதினாறாம் ற்றாண் ன் ெதாடக்கத்தில் வி வநாத
நாயக்கர் ம ைரயில் தங்கி ம ைரநாட்ைட ஆளத் ெதாடங்கினார். இவ ைடய
வழித்ேதான்றல்கள் பாண் யநாட்ைட ஏறத்தாழ இ
ஆண் கள்
ஆட்சி ரிந்தனர். வி வநாத நாயக்கர் காலத்தில்தான் இங்நாைளய ம ைர
உ வாயிற் . இரண்டாம் கம்பண்ணர்
லீம்களால் இ க்கப்பட்ட மீனட்சியம்மன்
ேகாவிைல ம் ேகா ரங்கைள ம் கட் வித்தார் ; நகைர ம் வைகப்ப த்தி
அழ ெபற அைமத்தார். வி வநாத நாயக்க க் ப் பின் தி ச்சிராப்பள்ளி,
நாயக்கர் ஆட்சிக் த் தைலநகரமாயிற் .
பதிேனழாம் ற்றாண் ல் தி மைல நாயக்கர் மீண் ம் தைலநகைர ம ைரக்
மாற்றினர். அவர் மீனாட்சியம்ைம தி க்ேகாவிலில் பல தி ப்பணிகள் ெசய்தார்.
கைலகலம் சிறந்த சிற்பங்கைள ைடய
மண்டபத்ைத எ ப்பினர் ; ேகாைட
வி தியான த க்கம், ளிர் ந்தடாகமாகிய ெபரிய ெதப்பக் ளம், தமிழகத்தின்
தாஜ்மகால் என் ேபாற்றத்தக்க தி மைல நாயக்கர் மகால் ஆகியவற்ைற
அைமத் ம ைரமாநகைர அழ ப த்தினர் : தி விைளயாடற் ராணத்தில்
கா ம் ெப விழாக்கள் எல்லாம் தி க்ேகாவிலில் நைடெப மா ெசய்தார் ;
சித்திைரத் தி விழாைவச் ெசந்தமிழ்நாட் மக்கைளயன்றிப் பன்னாட் ன ம்
வந் பார்த் மகி மா சிறப் ற நைடெபறச் ெசய்தார் : ம ைரைய விழாமல்

நகரமாக விளக்க றச்ெசய்தார் ; கைல மலிந்த தைலநகரமாக்கிக் கண்
களி த்தார். அவர் கண்ட அணி ம ைரத் தி நகைர நாம் இன் ம் கண்
இன் கின்ேறாம்.

6.
கைடச்சங்கம்
ைபந்தமிைழ வளர்த்தற்காகப் பாண் யர் அைமத்த சங்கங்களில் ன்றாம்
சங்கமாகிய கைடச் சங்கம் இன்ைறய ம ைரயிேலேய இ ந்த . “தமிழ் நிைல
ெபற்ற தாங்க மரபின் மகிழ்நைன ம கின் ம ைர” எனவ ம்
சி பா ற் ப்பைட அ களால் இச்ெசய்தி வலி வதா ம். இங் த் ‘தமிழ்
நிைல’ ெயன் வ ம் ெதாடர் தமிழ் நிைலயமாகிய தமிழ்ச் சங்கத்ைதேய
றிப்பதா ம். இைறயனர் களவியல் உைரப் பாயிரத்தால் கைடச்சங்கத்ைதப் பற்றிய
ெசய்திகள் விளக்கமாகத் ெதரிகின்றன.
இன்ைறய ம ைரமாநகரில் டத்தி மாறன் என் ம் பாண் யன்
கைடச்சங்கத்ைத நி வினன். இதன்கண் ம ைரக் கணக்காயனர் மகனர்
நக்கீரனர் தலாக நாற்பத்ெதான்ப
லவர்கள் இ ந் தமிைழ ஆராய்ந்தனர்.
அவைர உள்ளிட் கா ாற் நாற்பத்ெதான்ப
லவர்கள் அச் சங்கத்தில் இ ந்
தமிைழ வளர்த்தனர். கைடச்சங்கத்தின் இ திக்காலத்தில் உக்கிரப்ெப வ தி
என் ம் பாண் யன் விளங்கினான். அவன் வியரசாக ம் கவியரசாக் ம்
திகழ்ந்தான். இச் சங்கத்தில் அகநா
, றநா
, நற்றிைண,
ந்ெதாைக,
ஐங்
, பதிற் ப்பத் , கலித் ெதாைக, பரிபாடல் ஆகிய ெதாைக ல்கள்
எட் ம் ேதான்றின. பத் ப்பாட் ம் பதிெனண்கீழ்க்கணக் ம் இச்சங்கத்தில்தான்
எ ந்தன.
நால யார் ேதான்றிய நலம்
இத்தைகய கைடச்சங்கத்திற் ப் பின்னர்ப் பன்
ஆண் களாக
ம ைரமாங்கரில் தமிழ்ச்சங்கம் நிலவாெதாழிந்த . உக்கிரப்ெப வ தியின்
காலத்திற் ப் பின்னர் வந்த பாண் ய மன்னர்கள் சங்கம் நி வித் தமிைழ
வளர்க்கா ேபாயினர். ஐந்தாம் ற்றாண் ல் தமிழ்நாட் ல்
ந்த சமண ம்
ெபளத்த ம் தத்தம் சமயச் சார் ைடய சங்கங்கைள ம ைர மாநகரில்
ேதாற் வித்தனர். அவற்றின் வாயிலாகப் பல ல்கேள ஆக்கித் தமிைழ
வளர்த்தனர். ஏழாம் ற்றாண் ல் ம ைரமாககைரச் ழ்ந் வாழ்ந் வந்த
எண் யிரம் சமணர்கள் பாண் யன் ஆதரவில் இ ந்தனர். அவர்கள் அைனவ ம்
தமிழ்வல்ல லவராய் விளங்கினர். அவர்கள் வடநாட் லி ந் வற்கடம்
காரணமாகத் ெதன்ன
ந்தவர். அவர்கள் தம் நாட் ல் மைழவளம் ெபாழிந்
ெசழித்த ம் மீண் ம் ஆங் ச் ெசல்லப் பாண் யனிடம் விைட ேவண் னர்.
“உவப்பத் தைலக்
உள்ளப் பிரிதல்
அைனத்ேத லவர் ெதாழில்”

என்பார் தி வள் ள் கற்றவராகிய சமணர்கைளப் பிரிவதற் மன்னன் ெபரி ம்
வ ந்தினான். அவன
யரத்ைதக் கண்ட சமணர்கள் அவன்பால் ெசால்லிக்
ெகாள்ளாமேல நள்ளி ளில் தம் நா ேநாக்கி நடந்தனர். அவர்கள்.
ம ைரமாநகைர விட் ப் றப்ப ங்கால் தாம் தங்கிய இடத்தில் தனித்தனிேய ஒ
கால ப் பாடைல ஏட் ல் எ திைவத் மைறந்தனர். ம காட் காைலயில்
ெசய்தியறிந்த மன்னன் அவர்கள் இ ந்த இடத்ைத ேநரில் ெசன் கண்டான்.
ஆங் ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா பாடைல எ திைவத்தி ப்பைதக் கண்
எ த் ேநாக்கினான். அைவ ஒன்ேறாெடான் ெதாடர்பில்லாதனவாய்
இ த்தைலக் கண்டான். அவற்ைறெயல்லாம் எ த் ைவையயாற் ெவள்ளத்தில்
வீ மா பணித்தான். அங்ஙனேம ஏவலாளர் ெசய்தனர். ஆற்றில் எறிந்த ஏ களில்
நா
ஏ கள் மட் ம் ெவள்ளத்ைத எதிர்த் க் கைர ேசர்ந்தன. அவற்ைற
ஏவலாளர் ஒ ங் ேசர்த் ப் பாண் யனிடம் ெகாண் வந் ெகா த்தனர்.
அவற்ைற ேநாக்கிய ேபா அைவ ஒன்ேறாெடான் ெதாடர் ெகாண்டன வாய்த்
ேதான்றின. உடேன ப மனார் என் ம் ைபந்தமிழ்ப் லவைரக் ெகாண் அந்
நா
பாடல்கைள ம் வைகப்ப த் த் ெதா த்தான். அ ேவ நால
நா
என் ம் நால யார் என் ம் ெபயர் ெபற்ற . இந் நிகழ்ச்சி
உக்கிரப்ெப வ தியின் காலத்ேத நிகழ்ந்த என் உைரப்பா ம் உளர். இதைன
விளக் ம் பைழய பாடல் ஒன் உள்ள .
“மன்னன் வ தியர்ேகான் ைவையப்ேபர் ஆற்றின்
எண்ணி யி நான்ேகா டாயிரவர்-உன்னி
எ தியி ம் எட் ல் எதிேர நடந்த
ப திலா கால ையப் பார்.”
நால யார் பதிெனண்கீழ்க்கணக்
ல்களில் ஒன்றாகச் ேசர்க்கப்ப
ம் அ
பிற்காலத் எ ந்தேத. அ தி க் ற க் ஒப்பாக ைவத் மதிக்கப்ெப ம்
நீதி லா ம். அதனாேலேய தி க் றைள ம் நால யாைர ம் ேசர்த் ப் பாராட் ம்
பழெமாழிகள் எழலாயின. ‘ஆ ம் ேவ ம் பல் க் உ தி, நா ம் இரண் ம்
ெசால் க் உ தி,’ ‘பழ தமிழ்ச் ெசால் ல ைம நாலிரண் ல்’ என் ம்
பழெமாழிகள் அவ் உண்ைமைய நன் விளக் ம். இதேன, ேவளாண் ேவதம்’
என் ம் ஒ வர். இந் ல் ம ைரமாநகரில் எ ந்த மாண் ைடயேத.
இைறயனார் வளர்த்த இன்றமிழ்
இனி ம ைரமாநகரில் எ ந்த ளிய ேசாம ந்தரப்ெப மான் தன்ைன வழிபட்ட
ெதாண்டர் இ வர்க் த் தண்டமிழ்ப் பாடல்கள் எ திக்ெகா த்தான். த மி
என் ம் அந்தணாள க் ப் பாண் யன் சங்க மண்டபத்தில் ெதாங்கவிட்ட
ெபாற்கிழிையப் பரிசாகப் ெப தற் ரிய அரிய தமிழ்ப் பாடல் ஒன்ைறப்
பா க்ெகா த்தான். அ
ந்ெதாைக என் ம் பழந்தமிழ் லில்

இடம்ெபற் ள்ள . கற் ைடய மகளிரின் க ங் ந்த க் இயற்ைகயாகேவ
ந மண ண் என் வலி த் ம் அப் பாடல் ‘நலம் பாராட் ல்’ என் ம்
அகத் ைறயில் அைமந்த அழகிய பாடலா ம்.
“ெகாங் ேதர் வாழ்க்ைக அஞ்சிைறத்
காமஞ் ெசப்பா கண்ட ெமாழிேமா
பயிலிய ெகழீஇய கட்பின் மயிலியல்
ெசறிெயயிற்( ) அரிைவி ந்தலின்
நறிய ம் உளேவா, ேஅறி ம் ேவ ?”

ம்பி

இைறவன் அ ளிய இப் பாடலில் கைடச்சங்கத் தைலைமப் லவராகிய நக்கீரர்
ெபா ட் ற்றங் கண்டார். லவனாக வந்த இைறவனிடம் ெநற்றிக் கண்ேணக்
காட்
ம் ற்றம் ற்றேம என் ெசால்லி அஞ்சா வா ெசய்தார்.
ம ைரத் தி க்ேகாவிலில் நா ம் யாழிைசயால் பண்ணைமயப் பா ப் பரவிய
பாணபத்திரன் என் ம் யாழ்வல்ல ெதாண்டரின் வ ைமையப் ேபாக்கப் ெப மான்
தி
ளங் ெகாண்டான். அந்நாளில் ேசர நாட்ைட யாண்ட சிவபத்தனாகி ய
ேசரமான் ெப மாள் என் ம் மன்னர்ெப மா க் த் தி
கம் ெகா த்
த ப்பினன். ஒேலையத் தி
கம் என் ைரத்தல் மர . அத் தி
கத்தில்
எ தப்ெபற்ற பாடல் தி
கப்பா ரம் எனப்ப ம். இதைனப் பிற்காலத் தவர்
சீட் க்கவி என்பர். இ ைசவத் தி
ைற க ள் ஒன்றாகிய பதிேனராம்
தி
ைறயில் தற் பாடலாக விளங் கிற .
ெபா ள் இலக்கணம் வல்ல லவைரக் காே ேம என் கலங்கிய பாண் யன
கலக்கத்ைத யகற்றக் களவியல் இலக்கணத்ைத ன் ெசப்பிதழகத்
எ திக்ெகா த்தான் ஆலவாய்க் கட ள். அ ேவ இைறயனர் களவியல் என
வழங் வ .
மர

பரர் வளர்த்த தமிழ்

ந்
ஆண் கட்
ன்னர்த் ெதன்பாண் நாட் ள்ள தி ைவ ண்டம்
என் ம் பதியில் ேதான்றிய ளிய அ ட் கவிஞராகிய மர
பரர், ம ைரயில்
தி மைல நாயக்கர் ஆட்சி ரிந்த காலத்தில் இக் நக க் எ ந்த ளினார். அவர்
ம ைரயின் ெதன்பால் அைமந்த தி ப்பரங் ன்றில் எ ந்த ளிய ெசவ்ேவைளப்
பணிந் ஆங்கி க் ம்ேபா ம ைர மீனாட்சியம்ைமமீ பிள்ைளத் தமிழ்
ெலான் பா னர். அதைன உணர்ந்த, மீனாட்சியம்ைம, நாயக்க மன்னர்
கனவில் ேதான்றிக் மர
பரைர அைழத் வந் பிள்ைளத்தமிைழத் தம்
சந்நிதியில் அரங்ேகற் மா பணித்த ளினார்.
அவ்வாேற ம நாட் காைலயில் தி மைல நாயக்கர் பல்லக் ஒன்ைற ய ப்பித்
தி ப்பரங் ன்றில் தங்கி யி க் ம் அ ட் கவிஞராகிய மர
பரைர அைழத்

வ மா ஏவலைரப் பணித்தார். அவைர அன் டன் வரேவற் மீனாட்சியம்ைமயின்
தி
ன் பிள்ைளத் தமிழ் ைல அரங்ேகற் மா பணி டன் ேவண் னார்.
பிள்ைளத்தமிழ் அரங்ேகற்றம் நைடெபற்ற . அந் லின் வ ைகப் ப வத் ப்
பாடல்கைளக் மர
பரர் அகங் ைழயப் பா ப் ெபா ள் விரித்த ெபா
,
மீனாட்சியம்ைம ஒ ெபண் ழந்ைதயாக நாயக்க மன்னர் ம யில் வந்தமர்ந்
மகிழ் டன் ேகட்ட ளினர். அப் ப வத்தின் ஒன்பதாவ பாடலாகிய ‘ெதா க் ங்
கட ட் பழம்பாடல்’ என் ெதாடங் ம் பாடைல அவர் இனிைமயாக மன
கப்
பா ப் ெபா ள் விரித்
ந்த ம், மீனாட்சியம்ைம மன்னர் க த்தில்
அணிந்தி ந்த த்தாரத்ைதக் கழற்றிக் மர
பரர் க த்தில் அணிந்
அ ள்ெசய் மைறத்தார். இந்த அற் தத்ைதக் கண் மன்ன ம் மக்க ம்
ெப வியப் ற்றனர்.
தி மைல நாயக்கர் மர
பரைரத் தம மாளிைகயில் சிலநாட்கள்
தங்கிய
மா அன் டன் ேவண் னார். அவர ேவண் ேகா க் இணங்கிய
னிவர் சின்னாள் ம ைரயில் தங்கினார். அரசியல் அ வல்களில் ஈ பட்ட
நாயக்க மன்னர் நாள் ேதா ம் காலந்தாழ்த் உண ெகாள்வைதக் கண்ட
மர
பரர், ஒ நாள் அவ டன் உைரயா க்ெகாண் க் ம்ேபா ,
“வ த்தான் வ த்த வைகயல்லால் ேகா
ெதா த்தார்க் ம் ய்த்தல் அரி ”
என்ற தி க் றேள நிைன ட் னர். ‘அரேச! நீவிர் எத் ைணச் ெசல்வம்
பைடத்தி ந் ம் றித்த காலத்தில் உண ெகாள்வதற் வாய்ப்பில்ேலேய’ என்
வ ந்தி ைரத்தார். அ ேகட்ட நாயக்கர், “அ கேள! தாம் றித்த பாடல்
எந் ற்கண் உள்ள ?” என் வினவினர். உடேன மர
பரர் தி வள் வர்
அ ளிய ெபா மைறயாகிய தி க் றளில் உள்ள அப்பாடல் என்
றி, அந்
லின் மாண்ைப ம் விளக்கினார். ‘ஆயிரத்
ந் ற்
ப்ப அ ங்
றட்பாக்கைள ம் ேநாக்கி ணர்வதற் எளிேயற் க் காலங்கிைடயா . ஆதலின்
அவற்றி ள்ள க த் க்கைளச்
க்கமாகத் ெதா த் ச் சி
லாக இயற்றித்
தந்த ளேவண் ம்’ என் மன்னர் அ களாைர ேவண் க்ெகாண்டார். அங்ஙனேம
தி க் றட் க த் க்கைளச்
க்கி ‘நீதிெநறி விளக்கம்’ என் ம் சின் லாக
ஒேர நாளில் உ வாக்கிக் ெகா த்தார். இதைனத் தி க் றளாகிய தாய் உரிய
காலத்தில் க
ற் ப் பயந்த ‘ ட் த் தி க் றள்’ என் அறிஞர் ெகாண்டா வர்.
மர
பரரின் லைமத் திறத்ைத ம் அ ளாற்றைல ம் கண் வியந்த தி மைல
நாயக்கர் ஆண்ெடான் க் ப் பதினாயிரம் ெபான் வ வா ைடய அரிய
நாயக ரத்ைத அவ க் ப் பரிசாக வழங்கிப் பாராட் னர். அச் ெசல்வேம இன்
காசிமாநகரில் மார சாமி மடமாக ம் தி ப்பனந்தாள் ஆதீனமாக ம் திகழ்ந்
அறப்பணிக க் ச் சிறப்பாக உதவி வ கிற .

ேம ம், இவ் அ ட்கவிஞர் ம ைரயில் வாழ்ந்த நாளில் ம ைரக் கலம்பகம்,
மீனாட்சியம்ைம றம் மீனாட்சியம்ைம இரட்ைட மணிமாைல ஆகிய ல்கைள ம்
பா த் தமிைழ வளப்ப த்தினார்.
பரஞ்ேசாதியார் வளர்த்த ைபந்தமிழ்
தி விைளயாடற் ராணத்ைதப் பா ய பரஞ்ேசாதி னிவர் ஏறத்தாழ
இ
ற்ைறம்ப ஆண் கட்
ற்பட்டவர்; வடெமாழி ெதன்ெமாழிகளில்
வல்லவர்; ண்ணறி ம் லறி ம் பைடத்தவர்; சிவபத்தி ம் ெசந்தமிழ்க்
கவிபா ம் திற ம் உைடயவர். இவர் பிறவிக் கடைலக் கடத்தற் நன்ெனறி
காட் ம் ஞானசிரியைர நா ச் சிவத்தலங்கைளத் தரிசித் வந்தார்.
சிவராசதானியாக விளங் ம் ம ைரமா நகைர அைடந்தார். இந்நகரில் சின்னாள்
தங்கி அங்கயற்கண்ணிைய ம் ெசாக்கலிங்கப் ெப மாைன ம் வழிபட்
வ ங்காலத்தில் ஒ நாள் ஞானசிரியர் ஒ வைரத் தரிசித் அவைர வணங்கி
ஞாேனாபேதசம் ெபற் ச் ைசவத் ற
ண் விளங்கினார்.
இவர இ ெமாழிப் லைமைய ம் வாக் நலத்ைத ம் கண் ணர்ந்த
ம ைரமாநகரப் ெப மக்கள் பலர் அவைரக் கண் அ பணிந் வடெமாழியில்
உள்ள ஆலாசிய மான்மியத்ைதத் தமிழில் பா த் தந்த
மா ேவண் னர்.
இவ ம் அன்பர்களின் க த்ைத நிைறேவற் ம் மனத்தினராய் ஒ நாள் யில்
ெகாள் ம்ேபா அங்கயற்கண்ணம்ைம இவர கனவில் ேதான்றி, “நம் ெப மான்
தி விைளயாடைலப் பா வாயாக!” என் பணித் மைறந்த ளினார். உடேன
னிவர் விழித்ெத ந் மீனாட்சியம்ைமயின் தி வ ைளச் சிந்தித் வியந்
அவர் கட்டைளப்ப ேய ‘சத்தியாய்’ என்ற மங்கலச் ெசால்லால்
ெதாடங்கிக் ேசாம ந்தரப்ெப மான் நிகழ்த்திய ளிய அ பத் கான்
தி விைளயாடல்கைள ம் தி விைளயாடற் ராணமாகத் ெதய்வ மணங்கம ம்
பாக்களால் ஆக்கி தவினார். ேம ம் இவர் தி விைளயாடற் ராணத்தின்
சாரமாக ‘ம ைர அ பத் நான் தி விைளயாடற் ேபாற்றிக் கலிெவண்பா’ என்ற
ஒ சி
ைல ம் ம ைரப் பதிற் ப்பத்தந்தாதி’ என் ம் சி பிரபந்தத்ைத ம்
பா ய ளினார்.
நான்காம் தமிழ்ச்சங்கம்
கைடச்சங்கம் மைறந் பன்
ஆண் க க் ப் பின்னர்ப் பாலவனத்தம்
நிலமன்னராகிய பாண் த் ைரத் ேதவரால் இ பதாம் ற்றாண் ன்
ெதாடக்கத்தில் நான்காம் தமிழ்ச்சங்கம் அைமக்கப்ெபற்நிற .
இவ்வ ஞ்ெசய க் ப் ெப ந் ைணயாக இ ந்தவர் இராமநாத ரம் மன்னர்
பாஸ்கரேச பதியாவார். இவ் வி வ ம் தமிழி ம் ஆங்கிலத்தி ம் சிறந்த
லைமயாளர். ஒ ெபா ைளப் பற்றிப் பல மணி ேநரம் நீண்ட ெசாற்ெபாழிவாற் ம்
ஆன்றைமந்த நாவலர்கள். பாண் த் ைரத் ேதவர் எப்ெபா
ம் லவர் ழாம்

தம்ைமச் ழத் தமிழ்க்கைலப் ெப ெவள்ளத்தில் திைளத் க்ெகாண் ப்பார்.
பல நகரங்க க் ம் ெசன் இலக்கியச் சமயச்ெசாற்ெபாழிவாற்றி மக்கைள
மகிழ்விக் ம் இயல்பினராய் விளங்கினார்.
இத்தைகய தமிழ் நாவலராகிய பாண் த் ைரத் ேதவர் ஒ கால்
ம ைரமாநக க் ச் ெசாற்ெபாழிவின் ெபா ட் வந்தி ந்தார். அவ்வமயம்
ஒ சில றிப் க்கைளப் பார்த் க்ெகாள் தற்காகக் கம்பராமாயண ம்
தி க் ற ம் யாரிடமி ந்ேத ம் ெபற் வ மா தமிழ் வளர்த்த ம ைர
பணியாளைர அ ப்பினார். ம ைரயில் வா ம் சில க்கியமானவர்கள்
வீட் ற் ட அந் ல்கள் இல்ைல. காட் ள்ள லவர்கைளெயல்லாம் ட் ச்
சங்கம் அைமத் த் தமிழாய்ந்த ங்க ம ைரயில் ‘தமி க் க் கதி'ெயன
விளங் ம் கம்பைர ம் தி வள் வைர ம் கா தற்கில்ைலேய என் ெபரி ம்
கவன்றார்; தமிழ்ப் லவர்க ம் தமிழ்ப் பயிற்சி ம் இல்லாதி ப்ப கண் உள்ளம்
இைனந்தார். அன்ேற ம ைரயில் தமிழ் தைழத்ேதாங் தற் ரிய யற்சிைய
ேமற்ெகாண்டார்.
1901 ஆம் ஆண் ம ைரயில் ெசன்ைன மாநில அரசியல் மாநா
ய . அம்
மாநாட் ன் வரேவற் க்
த் தைலவராகப் பாண் த் ைரத் ேதவர் அைமந்தார்.
அம் மாநாட் ன்
வில் ம ைரயில் தமிழ்ச் சங்கம் நி வக் க தியி க் ம் தம்
க த்திைன ெவளி யிட்டார். ேதவரின் யற்சிைய ம் க த்ைத ம் மாநாட் ற்
வந்தி ந்த ெப மக்கள் அைனவ ம்
மனத் டன் ஆதரித் ப் பாராட் னர்.
அம் மாநாட்ைடத் ெதாடர்ந் சங்கம் நி
ம் யற்சிகள் நைடெபற்றன. 1901 ஆம்
ஆண் ெசப்டம்பர்த் திங்கள் 14 ஆம் நாள் ம ைர ேச பதி உயர்நிைலப்பள்ளி.
மண்டபத்தில் ேபரைவெயான்
ற் . அதில் தமிழ்நாட் ள்ள தைலவர்கள்,
ெப ம் லவர்கள், ெசல்வர்கள் ஆகிய பலர் கலந் ெகாண்டனர். இராமநாத ரம்
மன்னர் பாஸ்கர ேச பதி ம் கலந் ெகாண்டார். இத்தைகய ேபரைவயில்
பாண் த் ைரத்ேதவர் நான்காம் தமிழ்ச் சங்கத்ைத நி வினர்.
ேதவரின் யற்சிக் உ
ைணயாக இ ந்த பாஸ்கரேச பதி, சங்கம் தைழத்
நிைலத்தற் த் தம் சமஸ்தானத்தின் வழியாக என் ம் ெப ம்ெபா ள்
கிைடக் மா உதவினர். பாண் த் ைரத் ேதவர், ம ைர வடக் ெவளி
வீதியிலி ந்த தம் மாளிைகையத் தமிழ்ச்சங்கத்திற் உவந்தளித்தார். இச்
சங்கத்தின் அங்கங்களாகச் ெசந்தமிழ்க் கல் ரி, பாண் யன் த்தகசாைல,
லாராய்ச்சிச்சாைல, சங்கப் பதிப்பகம் தலியைவக ம் அைமக்கப்ெபற்றன.
கல் ரியின் தைலைமயாசிரியராக வடெமாழி ெதன்ெமாழிப் லைம சான்ற தி .
நாராயண ஐயங்கார் நியமிக்கப்ெபற்றார். ரா. இராகைவயங்கார் தமிழ்
ஆராய்ச்சித் ைறத் தைலவராக நியமனம் ெபற்றார். இவைர ஆசிரியராகக்
ெகாண்ட ெசந்தமிழ் என் ம் திங்களிதழ் ெதாடங் கப்ெபற்ற . ப்பிரமணியக்

கவிராயர், அ ணசலக் கவிராயர், கந்தசாமிக் கவிராயர் ஆகிேயார் ற்பதிப்
பாளர்களாக அைமந்தனர். அரசஞ் சண் கனர் ேபான்ற சிறந்த தமிழ்ப் லவர்கள்
கல் ரியில் ஆசிரியர்களாகப் பணி ரிந்தனர்.
கல் ரியில் பயி ம் மாணவர்க் உண் ம் உைற
ம் வழங்கப்ெபற்றன.
கல் ரித் ேதர் கள் பிரேவச பண் தம், பால பண் தம், பண் தம் என்
ன்றாகப் ப க்கப்ெபற் ப் பாடத்திட்டங்க ம் வ க்கப்ெபற்றன. இத்
ேதர் களில் தன்ைம யாகத் ேதர்ச்சி ெப வார்க் ப் ெபாற்பதக்கம், ெபாற்
கடகம், ெபாற்கா கள் ேபான்ற பரி கள்
க் ேகாட்ைட மன்னரால்
வழங்கப்ெபற்றன. சங்கத்தின் வளர்ச்சிக் க்
நிலமன்னர்க ம்
ெப நிலக்கிழார்க ம் வணிகப் ெப ஞ்ெசல்வர்க ம் ஆண் ேதா ம் றிப்பிட்ட
ெபா
தவிைய வி ப் டன் ெகா த் வந்தனர்.
1956 ஆம் ஆண் ல் தமிழேவள் பி. . இராசன் அவர்கள் ெப
யற்சியால்
இச்சங்கத்தின் ெபான் விழாப் ேபராரவாரத் டன் நைடெபற்ற . அதன் பின்னர்
இச்சங்கம் லவர் கல் ரியாகப்
ப்பிக்கப் ெபற் ஆக்கமான தமிழ்ப்பணிகைள
ஊக்கமாகச் ெசய் வ கிற .

7.

ெதன்பாண் நாட் ள்ள பழைமயான தி நகரங்க ள் ஒன் தி ெநல்ேவலி.
இதன் ெநல்ைல ெயன் ம் ெசால் வர். தி ெநல்ேவலிெயன்ற ெபயேர ெநல்ைல
என் ம வி வழங் கிற . நகைரச் ற்றி ம் ெநற்பயிர் நிைறந்த வயல்கள்
ேவலிெயனச் ழ்ந்தி ப்பதால் ெநல்ேவலிெயன் ெபயர்ெபற்ற . சிவெப மான்
எ ந்த ளிய சிறந்த தலமாதலின் தி ெநல்ேவலி ெயன் சிறப்பிக்கப்ெபற்ற .
ெதன்பாண் நாட் ள்ள பாடல்ெபற்ற பழம்பதிக ள் இ
ம் ஒன்றா ம்.
‘திக்ெகலாம் க
ம் தி ெநல்ேவலி’ என் தி ஞானசம்பந்தர் இந் நகைரப்
பாராட் ய ளினர்.
பாண் ய நாட்ைட ம ைரமாநகரிலி ந் அரசாண்ட ன் பாண் யன் காலமாகிய
ஏழாம் ற்றாண் ேலேய தி ெநல்ேவலி ெப ைம ற் விளங்கிய தி நகரமா ம்.
அதனேலேய தி ஞானசம்பந்தர் இக் நக க் எ ந்த ளிய நாளில் அப்
பாண் யன் தன் ேதவியாகிய மங்ைகயர்க்கரசியா டன் இங் ப் ேபாந்
ெநல்ேவலி ைற ெசல்வராகிய சிவெப மாைன வழிபட்ேடத்தினான். அப் ெப மான்
தி க்ேகாவிைலக் ேகா ரங் க டன் அணிெபற அைமத்தான்; தன்
தைலநகரமாகிய ம ைரமாநகர்த் தி க்ேகாயில் விழாக்கைளப் ேபான்ேற
திங்கள்ேதா ம் தி விழாக்கள் நிக மா : ெசய்தான். அதனாலேய
தி ஞானசம்பந்தர் தம் பதிகத்தில் ‘திங்கள்நாள். விழாமல் தி ெநல்ேவலி’
என்
றித்த ளினர்.
இந்நகர் ெபான்திணிந்த னல் ெப
ம் ெபா ைக ெய ம் தி நதியின் கைரயில்
கவி ற விளங் கிற . ெநல்ைலயப்பர் தி க்ேகாவி க் ேநராக விளங் ம்
ெபா ைநயாற் த் ைற சிந்
ந் ைற என் வழங் கின்ற . அ ேவ
பழைமயான நீர்த் ைற யா ம். அப் ப தியில்தான் ெநல்லமாநகரில் வா ம்
மக்கள் ெசன் நீரா வ வர். இத் ைற, ேசாைலகள் நிைறந்த ஆற்றின் கைரயில்
அைமந் ள்ள . ஆதலின் மரங்களி ள்ள மலரிலி ந் ேதன் ளித் ளியாக

நீரில் சிநதிக்ெகாண் க் ம் சிறப் ைடய . அதனாலேய சிந்
ந் ைறெயன
வழங்க ற்ற . இப்ெபயர் ஆதியில் ந் ைறெயன்ேற வழங்கியி க்க ேவண் ம்.
ெபாழில் ழ்ந் எழில் வாய்ந்த ைற யிைனப் ந் ைறெயனப் ேபாற்றியி ப்பர்.
இத் ைறயிைன ெநல்ைலமாநக க் எ ந்த ளிய தி ஞானசம்பந்தர் கண்டார்.
இங் ள்ள ேசாைலகளில் மந்திகள் நிைறந் காணப்பட்டன. அைவகள் ஒ
மரத்திலி ந் மற்ெறா மரத்திற் த் தாவிக் தித்
விைளயா க்ெகாண் ந்தன. அைவகள் மரக்கிைளகைளப் பற்றிக்ெகாண்
தா ங் காலத் அக் கிைளகளி ள்ள மலர்களிலி ந் ேதன் திவைலகள் சிந்தக்
கண்டார். அதனால் தாம் பா ய ெநல்ேவலிப் பதிகத்தில்,
“கங்தமார் த ெபாழில் மந்திகள் பாய்தர ம த்திவைல
சிந்
ங் ைறகமழ் தி ெநல்ேவ லி ைற ெசல்வர்தாேம”
என் ெபா ைநயாற்றின் ந் ைறயிைனப் ேபாற்றி ய ளினர். அன்
தல்
‘ம த்திவைல சிந்
ந் ைற’ என்ற ெபயர் வழங்கப்ெபற் ப், பின்னாளில் அ
சிந்
ந் ைறெயனக்
கியி க்கேவண் ம். ெநல்ைல யப்பர தீர்த்தத்
ைறயாக இன் ம் திகழ்ந் ெகாண் க் ம் ந் ைற, தி ஞானசம்பந்தர்
அ ளிய ேதவாரத்தால் ெப ைம ற்ற பழந் ைறயா ம்.
ெகல்ேலமாககரின் மற்ெறா
ைற
க் த் ைற யா ம். ெநல்ைலயப்பர்
ேகாவி க் ேநராக அைமந்த ந் ைற சற் ெந ந் ாரத்தில் இ ந்தைமயால்
மக்கள் ஆற்றிற் ச் ெசல்லக்
க் வழிெயான் கண்டனர். வயல்களின்
வழியாகச் ெசன் ெபா ைநயில்
த் ைற ெயான்ைற உண் பண்ணினர். அ
க் வழியில்
க்கமான ேநரத்தில் ெசல் தற் ஏற்றதா யி ந்ததால்
க் த் ைறெயனப் ெபயர் ெபற்ற . அத் ைறயின் ன் ைறயிேன
ன்ன த் ைறெயன் ம் ெமாழிவர்.
ெபா ைநக் கைரயில் அைமந்த வளங்கராகிய ெநல்ைலமாநகரின் அைமப் மிக ம்
அழ வாய்ந்த . நகரின் ந ேவ ெநல்ைலயப்பர் தி க்ேகாவில் அைமந் ள்ள .
ேகாவிைலச் ற்றி நான் பக்கங்களி ம் மாடவீதிகள் அைமந் ள்ளன. மாடம்
என்ப ேகாவிைலக் றிக் ம் ெசால்லா ம். மாடத்ைத அ த் ள்ள
வீதிகளாதலின் அைவ மாட வீதிெயனப் பட்டன. மாட வீதிையச் ற்றித் ேதேரா ம்
தி வீதிகள் மிக ம் அகலமாக அைமந் ள்ளன. நகரின் ேமற்கி ம் கிழக்கி ம்
ேதர் வீதிகைளச் சார்ந் அணியணியாகத் ெத க்கள் ெப க்கமைடந் ள்ளன.
வடக்கில் நயினர் ளம் நகரின் விரிைவத் தைட ெசய்த . ெதற்கில் ப ம்பயிர்

வயல்கள் நகரம் பரவத் தைடயாயின.
இந் நகரின் நான் மாடவீதிகளி ம் நான் ேதர் வீதிகளி ம் பலவைகயான
கைடகள் அைமக் ள்ளன. ேதேரா ம் வீதிகைளச் சார்ந் , பலவைகப்
பணியாளர்கள் வா ம் வீதிகள் பாங் ற அைமக் ள்ளன. அவற் ள் சில
இந்நகரின் பழம்ெப ைமைய உணர்த் ம் வரலாற் ச் சிறப் ைடயன. கீைழத் ேதர்
வீதிைய அ த் க் கல்லத்தித்ெத என்ெறா ெத உள்ள . அ
ம ைரயி ள்ள சிம்மக்கல் வீதிைய ம் யாைனக்கல் வீதிைய ம் நிைன ட்
நிற்ப . கின்றசீர் ெந மாற கிய ன்.பாண் யன் இந் நக க் வந்த நாளில்
இப் ப தியில் தங்கியி க்க ேவண் ம். அதனாேலேய இத்ெத ம ைரயி ள்ள
யாைனக்கல் வீதிைய நிைன ட் வதாக அைமந்தி க்கலாம்
கீைழத் ேதர் வீதிையய த் க் காவற் ைரத்ெத என் ம் சி ெத
அைமந் ள்ள . காவற் ைர என்ப சிைறச்சாைல. ம ைரயிலி ந்
ெதன்னட்ைட யாண்ட பாண் ய க் ம் நாயக்க மன்ன க் ம் உரிய வரிகைளச்
ெச த்தத் தவறிேனார் இக் காவற் ைரகளில் அைடக்கப்பட்டனர். அத்தைகய
காவற் ைரகள் பல அைமந்த ெத , காவற் ைரத் ெத என் இன் ம்
வழங்கிக்ெகாண் க்கிற . இன் அத் ெத வில் காவற் ைரகள் இல்ைல.
ேமேலத் ேதர்வீதிைய ய த் க் ைழக் கைடத் ெத என் ஒ சி ெத
அைமந் ள்ள . இ
கிய ெத வாய் இ ப்பதால் ைழக் கைடத் ெத
என்
றப்ெபற்றெதன மக்கள் க
வர். ஆனால் அத் ெத வின் பழம்ெபயர்
லக் கைடத்ெத என்பதா ம். லம் என்ப தானியம். உண த் தானியங் கேள
விற் ம் கைட லக்கைட ெயனப்ப ம். லம் வித்த ல வீதி
ம ைரமாககளில் இ ந்தைதச் சிலப் பதிகாரம் றிப்பி ம். மணிேமகைல
ஆசிரியராகிய சித்தைலச் சாத்தனர் லவாணிகம் நடாத்திய ெப வணிகர்.
தி ெநல்ேவலியில் பண்ைட நாளில் லக் கைடகள் கிைறந்த வீதியாக இத்ெத
இ ந்த . அ இன் ெபான்வாணிகம் நைடெப ம் கா க்கைடத் ெத வாகத்
ேத ெபற் த் திகழ்கிற .
வடக் த் ேதர்வீதிைய ய த் அக்கசாைல விநாயகர் ெத அைழத் ள்ள .
அத்ெத வில் ெபாற் ெகால்லர் என் ம் ப்னித்தட்டார்கள் வாழ்கின்றனர்.
அக்கசாைல ெயன்ப நாணயங்கைள அ க் ம் இட மா ம். பாண் காட்
அக்கசாைல, பைழய ைற க நகரமாகிய ெகாற்ைகயில் அைமந்தி ந்த .

அங்ககரம் கட க் இைரயான பின்னர், ஆங் வாழ்ந்த அக்க சாைலப்
பணியாளர்கள் ெநல்ைலமாநகரில்
ேயறினர். அவர்கள் தாம் பணிெசய்த
அக்கசாைலயிலி ந்த விநாயகைரப் பைழய நிைன க் றியாகத் தாம் வாழப்
ந்த ெநல்ைலப்ப தியில் ெகாணர்ந் ேகாவிலைமத் . வழிபட்டனர்.
அத்ெத ேவ அக்கசாைல விநாயகர் ெத எனப்பட்ட .
இனி, இந்நகரின் ேமல்பால் சம்பந்தர் ெத அைமந் ள்ள . அத் ெத வின்
கப்பில் தி ஞான சம்பந்தர் தி க்ேகாவில் விளங் கிற . இந் நக க் ச்
சம்பந்தர் எ ந்த ளிய நாளில் இப்ப தியில்தான் தங்கியி க்க ேவண் ம்.
அத ேலேய அவ்வி த்தில் அப்ெப மா க் த் தி க்ேகாவில் அைமத்
ெநல்ைல மக்கள் வழிபடலாயினர்.
ெநல்ைலமாநகைரச் ற்றி ம் பலப்பல சிற் ார்கள் அைமந் ள்ளன. இந்நகரின்
ேமல்பால் அைமந்த ேபட்ைட ெயன் ம் ப தி ன்னாளில் ெப த்த வாணிகம்
நைடெபற்ற இடமா ம். வாணிகம் நைடெப ம் ப திகைளப் ேபட்ைடெயன
வழங் தல் பண்ைட மர . இப் ேபட்ைடயின் ஒ ப தியிைனப் பாண் ய ரம்
என் ம், மற்ெறா ப தியிைனத் தி மங்ைக நகர் என் ம் வழங் வ ண் .
நின்றசீர் ெந மாறனாகிய பாண் ய மன்னன் ெநல்ேவலிையக் கா தற் வந்த
நாளில் அவைன ெநல்ைல நன்மக்கள் எதிர்ெகாண் வரேவற்ற இடம்
பாண் ய ரமாயிற் . அவன் ேதவியாகிய மங்ைகயர்க்கரசியாைர ெநல்ைலமா
நகரத் மகளிர்நல்லார் திரளாக வந் எதிர்ெகாண் வரேவற் உபசரித்த இடம்
தி மங்ைக நகர் என் ம் ெபயர்ெபற்ற என்பர். இந்நகரின் கிழக்ெகல்ைலயில்
அைமந்த வீரராகவ ரம், வீரராகவ தலியார் என்பாரின் நிைன க் றியாக
விளங்கி வ கிற . நாயக்கர் ஆட்சியில் ெநல்ைலப்ப திைய அவர் அதிகாரம்
ெபற் ஆண் வந்த தளவாய் அரியநாயக தலியாரின் வழித்ேதான்றலாகிய
வீரராகவ தலியாரின் ெபயரால் அப்ப தி அைமந் ள்ள . அவர்
மைனவியாராகிய மீனாட்சி யம்ைமயாரின் ெபயரால் அதைன ய த் மீனாட்சி ரம்
என் ம் ப தி அைமந் ள்ள . வீரராகவ ரத்தில் தான் தி ெநல்ேவலிச் சந்திப் ப்
ைகவண் கிேலயம் அைமந் ள்ள . இதன் வடபால் அைமந்த ப தி
சிந்
ந் ைற ெயன வழங் கிற .
ெநல்ைலயின் வடக் எல்ைலயாக அைமந்த சிற் ார் தச்சனல் ர் என்பதா ம்.
நின்றசீர்ெந மாற கிய பாண் யன் ெநல்ைலத் தி க்ேகாவிைல அைமக் ம்
நாளில் அதைன உ வாக்க வந்த தச்சர்கள் இப்ப தியில்
ேயறினர். அவர்கள்
ெதய்வத் தி ப்பணி ெசய் வந்த பணியாளர்களாதலின் அவர்கள் வாழ்ந்த ப தி
நல் ர் என் ெசால்லப்ெபற்ற . இங்நகரின் ெதற் எல்ைலயாக விளங் ம்

தி ேவங்கடநாத ரம், நாயக்கர பிரதிநிதியாக ெநல்ைலநாட்ைட யாண்ட
தி ேவங்கட நாதன் என்பார் ெபயரால் திகழ்கின்ற .

8.
தி ெநல்ேவலியின் ெதய்வ மாண்ைப விளக் ம் ராணங்கள் இரண் . அைவ
தி ெநல்ேவலித் தல ராணம், ேவ வன ராணம் என்பன. இப் ராணங்களால்
பண்ைட நாளில் இந் நகரப் ப திகள் ெபரியெதா
ங்கிற் காடாக இ ந்த
என் ெதரிய வ கிற . அதனாலேய ெநல்ைலயப்ப க் ேவ வனநாதர் என்ற
ெபய ம் வழங்கி வ கிற . இப் ெப மான் ங்கிலின் அ யில் த்தாக ைளத்
ெத ந்த காரணத்தால் ேவய் த்தர் என் ம் றப் ப வார்.
இப் ப தியில் அைமந்த ங்கிற்காட் ன் கீழ்த் திைசயில் மணப்பைட என்ேறார்
ஊர் இ ந்த . அங்கி ந்த பாண் யர் லத்ேதான்றலாகிய மன்னன் ஒ வன் இப்
ப திைய ஆண் வந்தான். அம்மன்னன் மாளிைகக் நாள்ேதா ம் ஆயன்
ஒ வன் ங்கிற் காட்ைடக் கடந் , டத்தில் பால் மந் ெசன் ெகா த்
வந்தான். ஒ நாள் காட் ன் ந ேவ ஒ
ங்கில் மரத்தின் பக்கத்தில்
வ ம்ேபா , அங்கி ந்த கல்லில் இடறிப் பாற் டத்ைதக் கீேழ ேபாட்
உைடத் விட்டான். ஒ
டம் பா ம் வீ யிற் . ஆயன் மனம் வ ந்தி வீ
தி ம்பினான்.
ம நா ம் அவன் பாைலச் மந் நடந்தான். மி ந்த கவனத் டன் அவன் நடந்
வந் ம் அேத கல்லில் தி ம்ப ம் இடறிக் டத்ைதக் கீேழ ேபாட்டான். இவ்வா
பல நாட்கள் ெதாடர்ந் நைடெப வைதக் கண்ட ஆயன் உள்ளம் உைடக் தான்.
தன் ெசல க் த் தைடயாக இ க் ம் அக் கல்ைல உைடத் த் ேதாண்
எ த்ெதறிந் விட ேவண் ம் என்
கட் னான். ஒ நாள் இ ப் க்
க வி டன் றப்பட்டான். அக்கல்ைல உைடப்பதற்காக ஓங்கி அதன் தைலயில்
ெவட் னன். கல்லில் ெவட் ண்ட இடத்திலி ந் இரத்தம் பீறிட்ெட ந்த .
அைதக் கண் அச்ச ம் வியப் ம் ெகாண்டான். இச் ெசய்தியிைன மணப்பைட
மன்னனிடம் ெசன் அறிவித்தான்.
ஆயன் றிய ெசய்திையக் ேகட்ட ேவந்தன் ேவ வனத் ள் ெசன் அக்
காட்சிையக் கண்டான். ற்றி ம் நிலத்ைத அகழ்ந் ேநாக்கினன். அக் கல்
சிவலிங்கமாகக் காட்சியளித்த . அவ் இடத்திேலேய அரச ம் ஆய ம்

சிவபிரான் தி க்ேகாலத்ைதத் தரிசித்தனர். அதனால் அரசன் ‘
ங் கண்ட
ராம பாண் யன்’ எனப் ெபயர் ெபற்றான் , அவ் ஆயன் ‘
ங் கண்ட
ராமக்ேகான்’ என் பாராட்டப் ெபற்றான். அன்றிரேவ பாண் யன் கனவில் ேவய்
த்தர் ேதான்றினர். காட்ைட யழித் க் க நகர் அைமக் மா
கட்டைளயிட்ட ளினர். சிவலிங்கம் இ ந்தவிடத்தில் தி க்ேகாவில் எ ப் மா
பணித்தார். அவ்வாேற
ங்கண்ட ராம பாண் யன் ங்கிற்காட்ைட யழித் ப்
பாங்கான ெநல்ைலப் பதிைய உ வாக்கினன். சிவலிங்கம் விளங்கிய இடத்தில்
தி க்ேகாவிைல ம் கட் னான்.
இந் ெநல்ைலப் ப திேய ன்ைன நாளில் தா க வனமாக விளங்கிற்றாம். இங்
ஏ
னிவர்கள் வாழ்ந் வந்தனர். அவர்கள் ெந ந்தவத்தால் சிறந் விளங்கிய
ெப
னிவர்கள். அவர்கள் தா கவன னிவர்கள் என் தைலக்ெகாண்
ேபாற்றப்ெபற்றனர். அவர்கள் தங்கள் தவச்ெச க்கால் சிவெப மாைன ம்
மதிப்பதில்ைல. அம் னிவர்களின் பத்தினிய ம் அத்தைகய ெச க் டன்
இ ந்தனர். அவர்க ைடய தவச்ெச க்ைக யடக்கி நல்லறி ெகா த்த
ேவண் ெமனச் சிவெப மான் நிைனத்த ளினான். கங்காள வ வங் தாங்கிக்
காட் ைடேய
ந்தான். பிச்சாடனக் ேகாலத் டன் தா கவன னிவர்
பத்தினியரின் சித்தத்ைதப் ேப
த்தினான். அவர்கள் அறிவிழந் காமத்தால்
பிச்சாடனக் ேகாலங் தாங்கிய ெபம்மாைனப் பின்ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள் தனித்
தனிேய பிச்சாடன டன்
க் லவிக் ழந்ைத ம் ஈன்ெற த்தனர். இச்
ெசயைலக் கண் தா கவன னிவர்கள் சிவெப மான்மீ தணியாத சினம்
ெகாண்டனர். அப் ெப மாைன அழித் விடக் ெகா ய ேவள்விகள் பல ெசய்தனர்.
அவர்கள் ஆற்றிய தவத்தா ம் ேவள்வியா ம் சிவெப மான ஒன் ம் ெசய்ய
யவில்ைல. பின்னர், அவர்கள் தம் ெச க் ெகாழிந் , அறியாைமைய
உணர்ந் , ெப மான் தி வ பணிந்தனர்.
ங்கிற் காட் ல் ைளத்த ேவய் த்த க் நாள் ேதா ம் ெதாண் ெசய் ம்
ஆதிைசவ அந்தணாளன் ஒ வன் இ ந்தான். அவன் ேவதசன்மா என் ம்
ெபய ைடயான். அவன் ஒ நாள் ேவய் த்த க் த் தி வ
பைடத்தற் ரிய
ெநல்ைலக், ேகாவிலின் அ கில் உலரப் ேபாட் விட் ப் ெபா ைநயாற் க் நீராடச்
ெசன்றான். அவன் ஆற்றில் நீரா க்ெகாண் க் ம்ேபா க த்த ேமகங்கள்
இ யி த் ப் ெப த்த மைழ ெபய்யத் ெதாடங்கின. உலரவிட்ட ெநல்ைல மைழநீர்
ெகாண் ேபாய்வி ேம என் ேவதசன்மா ெகஞ்சம் ெவ ம்பிக் ேகாவி க்
விைரந்ேதா வந்தான். நிலத்தில் விரித் ச் ெசன்ற ெநல்ைலப் பார்த்தான்.
ெநல்லின் மீ ஒ
ளி நீ ம் விழவில்ைல. அைதச் ற்றி ம் ேவலியிட்ட

ேபான் மைழ ெபய் ெகாண் ந்த . ேவய் த்தரின் தி வ ைளச் சிந்தித்
வியந்தான். ெநல் க் ேவலியிட் க் காத்த ளிய ேவய் த்தைர ெநல்ேவலி
நாதன் என் ேபாற்றிப் கழ்ந்தான். அதனால் இத்தலம் தி ெநல்ேவலி என்
ெபயர்ெபற்ற .
தி ெநல்ேவலித் தி க்ேகாவிலில் பாண் யர், ேசாழர் கல்ெவட் க்கள் பல
காணப்ப கின்றன. அைவ கி. பி. 10ஆம் ற்றாண்
தல் 14ஆம் ற்றாண்
வைர ெதன்னகத்ைத யாண்ட மன்னர்களால் எ தப் ெபற்றைவ. அக்
கல்ெவட் க்களில் தி ெநல்ேவலி அமர்ந்த இைறவன் ெபயர் தி ெநல்ேவலி
உைடயார், தி ெநல்ேவலி உைடய நாயனர் என் ம், அம்மன் ெபயர்
தி க்காமக்ேகாட்ட ைடய காய்ச்சியார் என் ம் றிக்கப்ெபற் ள்ளன. இப்
ெபயர்கள் எ ந்தைமக் க் காரணம்
வ ேபாலப் ராணம் ஒ கைத
கல்கிற .
ெநல்ைலப் ப தியிலி ந்த ேவ வனத்தின் இைடேய கம்ைபநதிெயன ஓரா
ஓ ய . அவ்வாற்றின் கைரயில் உைமயம்ைம சிவெப மாைன அைடயத்
தவங்கிடந்தார். காஞ்சிமாநகரில் கம்ைப நதிக் கைரயில் க த்தவம் ஆற்றிய
காமக்ேகாட்டத் காயகியாைரப் ேபால, இப் ப தியி ம் உைமயம்ைம தவம் ரிந்த
காரணத்தால் இந் நக க் த் ெதன்காஞ்சிெயனப் ெபயர் வழங்கலாயிற் என்பர்.
சிவேனயைடயத் தவம் ரிந்த உைமயம் ைமக் ப் ெப மான் தி க்ேகாலம் காட் த்
தி மணம் ரிந் ெகாண்டார். அத்தி மணக்ேகாலத்ைத அகத்தியர் தலான
னிவர்கள் கண் தரிசித் க் கழிேப வைக யைடந்தனர். அதனாேலேய
இந்நகரில் ஐப்பசித் திங்களில் காந்திமதியம்ைம தி மணவிழாப் ெப
ழக் டன்
நைடெப வதா ம்.

9.
‘ஊரானார் ேதவ லம்’ என்ப பைழய இலக்கண உைரயாசிரியர்கள் எ த்தா ம்
ெதாடர். ‘ேதவ லம்’ என்ற ெதாடர் தி க்ேகாவிைலக் றிப்ப . ெதய்வபத்தி
திர்ந்த தமிழ்நாட் ல் ஊர்ேதா ம் இைறவ க் க் ேகாவிெல த் வழிப்பட்டனர்
நம் ன்ேனர். அதனாேலேய ‘ேகாவில் இல்லா ஊரில்
யி க்க ேவண்டாம்’ என்ற
உ திெமாழி உலக நீதியாக உலவலாயிற் .
பன்
ஆண் கட்
ன்னேரேய இைறவன் தி க்ேகாவிைலக் கற்றளியாக
அைமத் க் கா ம் அரிய பண் நம் காட் மன்னர்பால் ேவ ன்றி விளங்கிற் .
என் ம் அழியா நின் நில ம் ஈச க் என் ம் அழியா நின்றிலங் ம்
கற்ேகாவிைல அைமத் வழிபட்டனர் ன்ைனய மன்னர்கள். அம் ைறயில்
பாண் ய மன்னரால் அைமக்கப்ெபற்ற அரிய ேகாவிேல திக்ெகலாம் க
ம்
தி ெநல்ேவலியில் திக ம் ெநல்ைலயப்பர் தி க்ேகாவில்.
‘நித்தம் தி நாளாம் ெநல்ைலயப்பர் ேதேரா ம்’ என் ெசால் ம் தாய்மார்கள்
வாய்ெமாழி பழெமாழியாக வழங் ம். திங்கள்ேதா ம் ெநல்ைலயப்ப க் த்
தி விழா நைடெபற் க் ெகாண்ேட யி க் ம். ‘ேதேரா ம் தி வீதி’ ெயன்றால்
தி ெநல்ேவலித் ேதர் வீதிகைளத்தான் ெசால்ல ேவண் ம். மாதம் தவறினா ம்
வீதியில் ேதேரா வ மாதம் ஒ
ைற தவறா . இந்தக் காட்சிையக் கண் ரக்
கண் களித்த ஞானச்ெசல்வராகிய சம்பந்தப்ெப மான்,
“சங்கார்ன் மைறயவர் நிைறதர
அரிைவயர் ஆடல் ேபணத்
திங்கள் நாள் விழமல் தி ெநல்
ேவலி ைற ெசல்வர் தாேம”
என் . பர் ய ளினர். இங்ஙனம் இைடய த விழாச் சிறப் டன் விளங் ம்
ெநல்ைலயீப்பைரத் தி ெநல்ேவலி ைற ெசல்வர்’ என் பத்தி டன் பத்
சித்த
கப் பா ப் பரவினர் தி ஞான சம்பந்தர்.

ைற

ைசவசமய ரவ ள் தைலவராய சம்பந்தப் ெப மானால் பதிகம் பா ச்
சிறப்பிக்கப்ெபற்ற ெநல்ேவலிச் ெசல்வைரத் தரிசித் மகிழ, ம ைர மன்னனாகிய
நின்றசீர் ெந மாறன் தன் ேகாப்ெப ந்ேதவியாகிய மங்ைகயர்க்கரசியா டன்
ெநல்ைலயின் எல்ைலையச் சார்ந்தான். அ சமயம் இங்கி ந் ஆண்ட சிற்றரசன்,

ெந மாறன்மீ சீறிப்பைடெயா ேபா க்ெக ந்தான். பைடத் ைணயின்றி வந்த
ெந மாறைனப் பா காக்க ெநல்ைலநாதன் தகணங்கைளப் பைடயாக அவன்
பக்கம் அ ப்பினான். ெநல்ைலயப்பர் தி வ ள் ைணயால் பைகவைன ெவன்
ெநல்ைல ட்
ந்த
மன்னனாகிய ெந மாறைன ெநல்ேவலி வாழ்ந்த
நன்மக்கள், ‘ெநல்ேவலி ெவன்ற நின்றசீர் ெந மாறன் வாழ்க! வாழ்க!’ என
வாழ்த்தி வரேவற்றனர். மன்னன் தன் மாேதவி டன் தி க்ேகாவி ட்
ந்
ெநல்ைலயப்பைர ம் காந்திமதித் தாைய ம் வழிபட் ப் பன்னாள் ெநல்ைலயிேலேய
தங்கிவிட்டான். அங்ஙனம் தங்கிய நாளில் ெநல்ைலத் தி க்ேகாவிைலப் பல்ேவ
மண்டபங்க டன் விரிவாக்கினன். இச் ெசய்திையத் தி ெநல்ேவலித் தல ராணப்
பாடெலான் வலி
த் கின்ற .
“நீதிதைழத் ேதாங் தி ெநல்ேவலி
காதர் ன் நிைலெபற் ேறாங்கச்
ேசாதிமணி மண்டபத்ைதத் தாயமக
ேக ெவனத் லங்கச் ெசய்ேத
ேவதிைகெபாற் ப ாண்கள் விளங் தி
வாயிலணி விரவிச் ழ்ந்த
ேகாதில்மணிக் ேகா ர ம் ேசண்மதி ம்
ெவள்விைட ம் லவச் ெசய்தான்.”
இப் பாடலால் ெந மாறன் ெசய்த தி ப்பணிகள் பல லனா ம்.
வாமி ேகாவில் உள் ற் ெவளிைய ெயாட் ச் சங்கிதிக் ள் ைழ ம் வழியில்
அைமந்த மணி மண்டபம் நின்றசீர் ெந மாறனால் அைமக்கப் ெபற்றேத. அம்
மண்டபத்தில் அைமந் ள்ள பத் த் ண்களில் ஆ சிறியன, நான் ெபரியன.
ெப ந் ண்கள் நான் ம் அ பத் நான் சி
ண்களின் இைணப்பாக
விளங் வ வியப் ட் வதா ம். ஒவ்ெவா சி
ம் ஒவ்ெவா விதமான
நாதம் எ ம் இயல் ைடய . இைவகள் இைசத் ண்கள் என் ஏத்தப்ெப ம்.
மாக்காைள-நந்தி
வாமி ேகாவில் ன்மண்டபத்தில் பலிபீடத்திற் ம் ெகா மரத்திற் ம் இைடேய
விளங் ம் ெவள்விைட-நந்தி, மாக்காேள ெயன்
றப்ப ம். இதைன
அைமத்தவ ம் ெந மாறேன. மாக்காைள மிக ம் கம்பீரமான ேதாற்றத் டன்,
ேநாக் வார் க த்ைத ம் கண்ைண ம் கவ ம் சிறப் ைடய . இதைனக்
கா வார், ‘இ நா க் நாள் வளர்ந் ெகாண்ேட யி க்கிற ; இ
மண்டபத்ைதத் தட் ம் அள வளர்ந் விட்டால் அ உலகம் அழி ம் கைட
ழிக்காலமா ம்’ என் ெசால்லிச் ெசல் வர்.

பலிபீடம், மாக்காைள, ெகா மரம் ஆகிய ன் ம் ஒன்றன் ன் ஒன்றாகத்
ேதான் ம் காட்சி, பாசத்ைதப் பலியிட்ட ப வாகிய ய உயிர், பதிைய அ
ம்
உண்ைமைய இனி
லப்ப த் வதா ம். இவ் உண்ைமைய விளக் ம்
நந்திமண்டபத்தின் ெப ங் ண்களில் அழகிய சிற்பங்கள் பல காணப்ப
கின்றன. ஒ
ணில் காணப்ப ம் றத்திெயா த்தியின் சிற்பம் க த்ைதக்
கவர்வதா ம். அவள் ேதாளில் ழந்ைதெயான்ைறத் தாங்கியி ப்ப ம், ைகயில்
ைடெயான்ைறப் பற்றியி ப்ப ம், ெநல்ைலயப்பைரக் காதலராகப் ெப தற் த்
த் நிற் ம் ேதாைக ெயா த்திக் நல்ல றி ெசால்ல அவள் ர்ந்
ேநாக் வ ம், அவள் ெகா ேபால் டங்கிக் ைழக் தா நிற்ப மாகிய
ெபாற்பான காட்சிையக் கண்டார், அச்சிற்பத்ைத அவ்வள
ட்பமான
ேவைலப்பா டன் அைமத்த சிற்பிையப் ேபாற்றாதிரார்.
மற்ெறா
ணில் மன்மதன் காட்சியளிக்கிறான், அவன் க ம் வில்ைல ேயந்திக்
க மலர்ப் பாணத்ைதக் ைகயில் ைவத் எய்வதற் த் தயாராக நிற் ம்
ஏற் க்ேகாலம் மாற்றார் அஞ் ம் மாவீரக் ேகால மா ம். அவன் தாங்கி ள்ள க ம்
வில் ம் அ ம் மல ம் எ ம் ம்
ம் ம் ெமாய்த்தற் இடமாக ண்ணிய
ேவைலப்பா க டன் விளங் வ வியப்ைப யளிப்பதா ம். அ த் , இன்ெனா
தானில் இரதி ேதவி இனிய காட்சி த கிறாள். அவள் அழ த் ேதவனாகிய
மன்மதனேய மணாளனாகப் ெபற்ற ெப மிதத் டன் நைட பயி வ ேபாலச், சிற்பி
அவள வ ைவ அழகாகச் சைமத் ள்ளான். அவள் அணிந் ள்ள த்தார ம்
பட்டாைட ம் காற்றில் பறந் அைசவனேபாலக் காட் யி க் ம் சிற்பியின்
விற்பனத்ைத என்ெனன்ப ! வாமி ேகாயில் ெகா மரத்தின் ன்பைமந்த
ேதாரண மண்டபத் ண்களில் காணப்ப ம் வீரபத்திரர் சிற்பங்கள் வீரத் தி க்
ேகாலத் டன் விளங் கின்றன. அம் மண்டபத்தின் அைமப் ம் ண்ணிய
ேவைலப்பா கைள ைடய .
நந்தி மண்டபத்தின் வடபால் அைமந்த ேசாம வார மண்டபம் சிறந்த சிற்ப
ேவைலப்பா கள் நிைறந்த . மரத்தில் ெசய்யத்தக்க ண்ணிய ேவைலப்பா
கைளெயல்லாம் இம் மண்டபம் அைமத்த சிற்பி, கல்லில் அைமத் க்
காட் ள்ளான். இம் மண்டபத்தின் ன்னல் இ ெப ந் ண்களில் எதிெரதிராக
அ ச் ன ம் பவளக்ெகா ம் காணப்ப கின்றனர். அ ச் னன்,
ம ைரயாசியாகிய அல்விைய மணந்த மணக் ேகாலத் டன் அவள் ேதாள்களில்
ைகையப் ேபாட் க் ெகாண் கம்பீரமாக நிற்ப ம், எதிேர ள்ள ணில்
பவளக்ெகா பாங்கியர் ைட ழநின் காணத் டன் கைடக்கண் ல் நாயகன

ேநாக் வ ம் ஆகா! அந்தச் சிற்பி எவ்வள

அற் தமாக அைமத் ள்ளான் !

வாமி ேகாவில் மணிமண்டபத்தின் வடபால் ேநாக்கினால் நடராசப் ெப மானின்
அழகான ெசப் ச் சிைலெயான் , அப்பன், அம்ைம சிவகாமி காண அற் த நடனம்
ஆ வ ேபாலேவ காட்சியளிக்கிற . ெப மான் தி வ யின் கீழ்க்
காைரக்காலம்ைமயார் பணிந் கின் தாளம்ேபா ம் காட்சி மிக நன் க
இ க்கிற . ஏழ உயரத்தில் இத் தாண்டவ ர்த்தி காண்டற்கரிய காட்சி டன்
விளங் கிறார்.
இனி, ெநல்ைலயப்பர் லத்தானமாகிய க வைறைய ெந ங்கினால், அதன்
வடபால் பள்ளத் ள்ேள ஒ சிவலிங்கம் காணப்ப கிற . இ தான் ‘ ல
மகாலிங்கம்’ எனப்ப ம். ேகாவில் ேதான் வதற் க் காரணமான ஆதிலிங்கம்
இ ேவயா ம். ங்கில யில் த்தாக ைளத்த ன்னவர் இவர். அதனால்
இவ க் ேவய் த்தர் என்ப ஒ தி நாமம். ஆயன ேகாடரியால் ெவட் ண்
மண்ைடயில் ண்பட்ட ெப மான் இவர். ஆதலின் இவ க்
அப் ண்ைணயாற் வதற் ம ந் த்ைதலம் காய்ச்சி மண்ைடயில்
கின்ற
வழக்கம் பண் ெதாட் இ ந் வ கிற . அதற்காக ேமேலக் ேகா ர வாசைல
ய த் த் ைதல மண்டபம் ஒன் காணப் ப கிற .
இந்தச் ெசய்திையப் பிற்காலத்தில் இந் நக க்
இரட்ைடப் லவர்கள் நைகச் ைவ த ம்பப் பா
அவ் இ
லவ ள் டவர்,
“ேவயின்ற

வந் ெநல்ைலயப்பைர வழிபட்ட
ள்ளனர்.
ட ம் டவ மாகிய

த்தர்தைம ெவட் னா ேன இைடயன் தாயீன்ற ேமனி தயங்கேவ”

என் உளமிரங்கிப் பா னார். அதைனக் ேகட்ட
ஆத்திரத் டன்,

டராகிய லவேரா

“-ேபயா, ேகள் !
“எத்தேனகா ெளன்ேற இட வான் பாற் டத்ைத
அத்தைன ம் ேவண் ம் அவர்க் ”
என் பா
த்தார். இைடயன பாற் டத்ைதப் பல நாளாகப் பாழாக்கிய அவ்
ேவய் த்த க் இ
ம் ேவண் ம்; இன் ம் ேவண் ம்!’ என் ெசால்லி
நைகயா னர் அக்
ட் ப் லவர்.
வாமி ேகாவில்

தல் உள் ற்

ெவளியின் ேமல்பால் கங்காளநாதரின் கவின்மி

ெசப் ச் சிற்பம் காணப்ப ம். அவர் பக்கமாகத் தா கவன னிவர் பத்தினியர்
கிேலயழிந் தைலத மாறிக் காம பரவசராய் நிற் ம் காட்சி மிக ம் அழ
வாய்ந்ததா ம். ெநல்ைலயில் நிக ம் ஆனிப் ெப ந்தி விழாவில் எட்டாம்
தி நாளன் தங்கச் சப்பரத்தில் தனியழ டன் எ ந்த
ம் கங்காளநாதர்
பிச்சாடனத் தி க்ேகாலம் காண்பார் கண்கைளவிட் என் ம்
அகலாதி ப்பதா ம்.
ெநல்ைலயப்பர் க வைறையச் சார்ந் வடபால் பள்ளிெகாண்ட பரந்தாமன
கற்சிைலெயான் மிகப் ெபரியதாக அைமந் ள்ள . அவ்விடத்ைத ெநல்ைலக்
ேகாவிந்தர் சங்கிதி என்பர். தமிழ்நாட் ன் பழஞ் சமயங்கள் ைசவம், ைவணவம்
என்ற இரண் மா ம். அவற் ள் ஏற்றத்தாழ் காட் ம் இயல் கம்மவரிடம்
இல்ைல. அவரவர் பக் வ நிைலக்ேகற்பப் பின் பற்றி ெயா
ம் சமயங்கள் அைவ
என்பைத வலி
த் வ ேபால் ெநல்ைலயப்ப ம் ெநல்ைலக் ேகாவிந்த ம்
அ த்த த் க் காட்சி த கின்றனர்.
வாமி ேகாவில் இரண்டாவ உள் ற் ெவளியின் ேமற் ப் ப தியில்
காணப்ப ம் தாமிர சைப மற்ெறா தனிச் சிறப் ைடய . ெதன்பால் உகந்தா ம்
தில்ைலச் சிற்றம்பலவன் ஐந் சைபகளில் ஆனந்தத் தாண்டவம் ஆ கின்றான்.
தில்ைலப் ெபான்னம்பலத்தி ம், தி வாலங்காட் இரத்தின சைபயாகிய
மணிமன்றத்தி ம், ம ைரயில் இரசித சைபயாகிய ெவள்ளியம்பலத்தி ம்,
ெநல்ைலத் தாமிர சைபயாகிய ெசப் அம்பலத்தி ம், ற்றாலச் சித்திர சைபயி ம்
அக் த்தப்ெப மான் ஆர்த்தா ம் தீர்த்தைகத் திகழ்கி ன். த்தப்
ெப மா க் ரிய ஐந் சைபக ள் ஒன்றாகிய தாமிர சைப ெநல்ைலத் தி க்
ேகாவிலில் உள்ளதா ம். அ சிறந்த சிற்ப ேவைலப் பா கள் நிைறந்த . அதற்
ன்னல் விளங் ம் நடன மண்டபம் ைர ேவய்ந்த ேபாலக் கல்லால்
அைமந்தி க் ம் சிறப் , சிற்பியின் அற் தமான திறைமக் ஓர் எ த் க்காட் .
இந்நடனமண்டபத்தில் மார்கழித் திங்கள் தி வாதிைர விழாவில் அழகிய
த்தப்ெப மான் பல்ேவ வாத்தியங்கள் ழங்க ஆனந்த நடனமா ம் காட்சி
கண்ெகாள்ளாப் ெப ங் காட்சியா ம். தாமிர சைபயின் பின்பக்கம் ஒேர கல்லில்
அைமக்கப்ெபற்ற ஐந்த உயர ள்ள சந்தன சபாபதியின் தி
வம் மிக்க அழ
வாய்ந்ததா ம். தில்ைலக் த்தைன வழிபட்ட தி நா க்கரசர், அப்ெப மான
ேபரழைக வியந் பா ய சிறப்ெபல்லாம் ஒ ங் திரண்டாற் ேபான் சந்தன
சபாபதி ஒளிவீசி ஆ கிறார். னித்த
வம், ெகாவ்ைவச் ெசவ்வாய், அதில்
மி ம்
வல், பனித்த சைட, பவளம்ேபான்ற தி ேமனி, அதில்
அணிந் ள்ள பால்ெவண்ணீ , இனித்த ைடய எ த்த ெபாற்பாதம்

இைவெயல்லாம் அப் ெப மான வ வில் அைமந் ள்ள சிறப்ைப என்ெனன்ப
இைத ய த் வடக் ச் ற் ெவளியில் அட்ட லட் மி தி க்ேகாவில்
அைமந் ள்ள . தனலட் மி, தானியலட் மி, ெசயலட் மி, விசயலட் மி, சந்தான
லட் மி, ெசளபாக்கியலட் மி, மகா லட் மி, கசலட் மி ஆகிய எட் த் தி
ம்
கட்டாக விள்ங் கின்றனர். இவ் எண்ம ள் ெசளபாக்கியலட் மி திைரேமல்
ஆேராகணித் அமர்ந்தி க் ம் காட்சி மிக நன்றாக இ க்கிற . எல்லாச்
ெசல்வங்க ம் நிைறந்தவன் எத் ைணப் ெப மித வாழ் நடத் வான் என்பைத
அத் தி மகள் வ வம் நிைன
த் கிற .
வாமி ேகாவில் ேமற் ெவளிப்பிராகாரத்தில் அைமந் ள்ள ஆ
கப்ெப மான்
சங்கிதி ஒ தனிச் சிறப் ைடய . ேதாைக விரித்தா ம் மயிலின் ேமல்
ஆ
கப்ெப மான் ேவல்தாங்கிய வீரனாகக் காட்சி த ம் ேகாலத்ைதச் சிற்பி
ஒேர கல்லில் வ த் ள்ளான். ஆ
கங்க ம் ஆ ேவ உணர்ச்சிகைளப்
லப்ப த் ம் சிறப் டன், க ைண ெபாழி ம் ன் தி
கத் டன் விளங் ம் அப்
ெப மான் அழேக அழ ! ‘நாலாயிரம் கண் பைடத்திலேன அந்த நான் கன்’
என் பா ய ளிய அ ணகிரிநாதைரப் ேபால, அவ் ஆ
கப்ெப மான
தி க்ேகாலத்ைதத் தரிசிக்க எத்தைன கண்கள் இ ந்தா ம் ேபாதா என் தான்
ெசால்லேவண் ம். வழிப ம் அ யார்கள் ெப மானின் ஆ
கங்கைள ம்
தரிசிக்கத் தக்கவா மண்டபம் அைமந்தி ப்ப மற்ெறா தனிச்சிறப் .
அப்ெப மான் சந்நிதியில் அைமந் ள்ள கலியாண மண்டபம் பல்லாயிர் மக்கள்
திரண் நின் தரிசித்தற் ஏற்றவா இைடயில் ண்களின்றி விசாலமாக
அைமந்தி ப்ப ஒ தனி யழ . இச் சங்நிதியில் எந்த ேவைளயி ம் ெசந்தமிழ்
ழக்கம் ழங்கிக் ெகாண்ேட யி க் ம். தி க் றள் விளக்க ழக்க ெமன்ன !
தி வாசக உைர ழக்கெமன்ன! தி விைளயாடல், கந்த ராண, ெபரிய ராண
ழக்கங்கெளன்ன தி ப் கழ், கந்தர் கலிெவண்பா இைச ழக்கெமன்ன!
இங்ஙனம் எங்கா ம் சங்கத்தைலவ ய் வீற்றி ந்த தமிழ்
கன் சந்நிதியில்
லவர்கள் ழங்கிக்ெகாண்ேட யி ப்பர்.
வாமி ேகாவிைல ம் அம்மன் ேகாவிைல ம் இைணப்ப சங்கிலி மண்டபம்.
வாமி ேகாவில் ெதற் ெவளிப்பிராகாரத்தின் ந ேவ அைமந் ள்ள ெதற் க்
ேகா ரவாயில் ெதாடங்கி, அம்மன் ேகாவில் வைர யைமந் ள்ள நீண்ட
ெதாடர்மண்டபம் ப்பத அகல ம் ந் ற நீள ம் உள்ள ஒ
ெப மன்றமா ம். ஒசங்களில் இ பக்க ம் வரிைசயாகத் ண்கள்
அைமந்தி க் ம் அழ மிக ம் அணி வாய்ந்ததா ம். இதைன ந்

ஆண் கட்
ன்னர் ெநல்ைலப்ப தியில் அர ெச த்திய வடமைலயப்பப்
பிள்ைளயன் என்பார் அைமத்தனர்.
காந்திமதியம்மன் தி க்ேகாவில் கப்பில் ேகா ர வாயிைல ய த் ஊஞ்சல்
மண்டபம் விளங் கின்ற . இ ெதாண் ாற்றா திண்ணிய ண்களால்
அைமக்கப்ெபற்ற . சமயத் தத் வங்கள் ெதாண் ாற்றா என்ற உண்ைமைய
விளக்கி நிற்ப இம் மண்டபம். ந மண்பத்திைனத் தாங் ம் இ பத் நான்
ண்க ம் வாய்பிளந்
ன் கால்கைளத் க்கிநிற் ம் யாளிக டன்
விளங் வ ஒ தனியழகா ம். இதேனக் கட் யவர் பிறவிப் ெப மாள்
பிள்ைளயன் என்பார்.
அம்மன் ேகாவில் க வைற ள் காட்சியளிக் ம் காந்திமதித்தாய், உலகின்ற
அன்ைனயாயி ம் கன்னி யாகேவ காட்சி த வாள். வயிர மணி
ைனந் ,
நவமணி அணிகள் பல ண் , பாதச்சிலம் டன், பங்கயத் தி க்ைகயால்
அஞ்செலன அ ள்ெசய் நிற்ப , அவள் அரசியாய் உலகிற் விளங் ம்.
திறத்ைதப் லப்ப த் ம். வ வம்ைம என் வழங் ம் அவள பழம்ெபய க்ேகற்ப
அவள வ ைவச் சிற்பி அழகாகேவ வ த் ள்ளான்.
வ வம்ைமயின் வாயிலாக ெநல்ைலயப்பர் தி வ ைளப் ெப தற்
யன்ற
பலபட்டைட அழகிய ெசாக்கநாதப் லவர் என்பார், அம்ைமைய ேவண் ம் ைற
மிக ம் விநயமாக இ க்கிற . ‘ெநல்ைலயப்பர் நின்ெனா ெகாஞ்சிப்ேப ம்
ேவைளயில் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அ ேய ைடய ைறகைளக் ற லாகாதா ?
அங்ஙனம் றினால், அன்ைனேய! நின் வாயில் உள்ள த் க்கள் சிந்திவி மா ?’
என்
லவர் பரி டன் ேகட்கிறார்.
“ஆய் த் ப் பக்தரின் ெமல்லேண
மீ ன் அ கி ந்
நீ த்தம் தாெவன்( ) அவர் ெகாஞ் ம்
ேவைளயில் நித்தநித்தம்
ேவய் த்த ேரா( )என் ைறகெளல்
லாெமல்ல ெமல்லச்ெசான்னால்
வாய் த்தம் சிந்தி வி ேமா
ெநல்ேவலி வ வன்ேனேய!”
என்ப

அப் லவர

நயமான பாடல்.

காந்திமதியம்மன் ேகாவில் ேமைலச் ற் ெவளியில் க மாறித் தீர்த்தம் உள்ள .
அதைன மக்கள் ‘க மாதி’ என் வழங் வர்.
வாச னிவர சாபத்தால்
யாைன ப் ெபற்ற இந்திரத் ய்மன் என் ம் மன்னன் இத் தீர்த்தத்தில் ழ்கித்
தன் பைழய வ ைவப் ெபற்றான். அதனால் க மாறித் தீர்த்தெமன் ம் கரிமாறித்
தீர்த்தெமன் ம் வழங் ம். (கரி - யாைன)
அம்மன் ேகாவில் ன்னைமந்த ஊஞ்சல்மண்ட பத்தின் வடபால் ெபாற்றாமைரத்
தீர்த்தம் உள்ள . இைறவேன நீர் வ வாகப் பிரமன் ெபான்மலராகப் த்த
ண்ணியத் தடாகம் இப் ெபாற்றாமைரத் தீர்த்தம் என்
ராணம் க ம்.
கம்மதலியின் தா பதியான மாவஸ்கான் என்பவன் மைனவி திராத
பிணிவாய்ப்பட் ப் ெபரி ம் வ ந்தினாள். சிலர் அறி ைரயின் ேபரில் அவள் இப்
ெபாற்றாமைரத் தீர்த்தத்தில் ழ்கித் தன் ெப ேநாய் நீங்கப்ெபற்றாள். அதனால்
களிப் ற்ற அம் கம்மதியத் தானபதி இக் ேகாவிலின் ேமைலச் ற் ெவளியில்
ஒ சி ேகாவிைல யைமத்தான். அதில் ெநல்ைலயப்பைர ம் வ வம்ைமைய ம்
எ ந்த
வித் , ெநல்ைலயப்பைர அனவரதகாதன் என் ேபாற்றி வழிபட்டான்.
இப் ெபாற்றாமைரக் ளத்தில் மாசித் திங்கள் மகநாளில் அப்பர்ெப மா க் த்
ெதப்ப விழா மிகச் சிறப்பாக நைடெப ம். அப்பர் தம வாழ்நாளில் ெநல்ைலக்
எ ந்த ளிப் பதிகம் பா ப் பரவிய ஒ மாசி மகநாளா ம். அதைன
நிைன ட்டேவ இத் ெதப்பவிழா நிகழ்கின்ற . சமணர்கள் அவர உடம் டன்
கட் த் தள்ளிய கல்ைலேய ெதப்பமாகக்ெகாண் , நமச்சிவாயப் பதிகம் பா க்
கைரேயறிய தி நா க்கரச க் த் ெதப்பவிழா எ க் ம் சிறப்ைப இங்
ெநல்ைலயிலன்றிப் பிற தலங்களில் காணவியலா . மக்கள் பிறவிக்கடல் நீந்தி,
வீ ேப கிய இன் பக்கைர அைடவதற் இைறவன் தி நாமேம ைணெயன் ம்
உண்ைமைய இந் நிகழ்ச்சி ஆண் ேதா ம் மக்க க் அறி
த்தி வ கிற .
இத்தைகய பல்ேவ சிறப் க்கேள ைடய ெநல்ைலத் தி க்ேகாவில், ெநல்ைல
மாநகரின் எல்ைல யில்லாப் ெப ைமக் த் தக்க சான்றாகத் தைழத் வ கிற .

10.
ம ைர மாநகரில் பாண் யர்கள் தமிைழ வளர்த்தற் அைமத்த கைடச்சங்கம்
மைறந்த பிற தமிழகத்தி ள்ள பல நகரங்களி ம் வாழ்ந்த வள்ளல் க ம்
நில மன்னர்க ம் தமிைழப் ேபணி வளர்த்தனர். ஆங்காங் த் ேதான்றிய
தமிழ்ப் லவர்கைள ஆதரித் ப் ேபாற்றினர். சமயத்ைதக் காத்தற்ெகன்
ன்ேனர்களால் நி வப்ெபற்ற அறநிைலயங்களாகிய மடாலயங்க ம் சமயத்
ெதாடர் ைடய தமிழ்ப் பணிைய ஆற்றின. அவ்வைகயில் தி வாவ
ைற
ஆதீன ம் த ம ர ஆதீன ம் தி ப்பனந்தாள் ஆதீன ம் தைலசிறந்
நிற்பனவா ம்.
தி வாவ
ைற ஆதீனத்ைதச் சார்ந்த கிைள மடம் ஒன் ெநல்ைலமாககரில்
உண் . அ ேமைலத் ேதர் வீதியில் அைமந் ள்ள . அத் தி மடத்ைத ஈசான
மடம் என் ம் இயம் வர். அதில் வாமிநாத பண் தர் என் ம் தமிழ் னிவர்
ஒ வர் வாழ்ந் வந்தார். இவைர ஈசான ேதசிகர் என் ம்
வர். அதனாேலேய
இவர் தங்கியி ந்த தி மடம் ஈசான மடம் எனப்பட்ட . இவர் இலக்கண
இலக்கியப் லைம சான்றவர். வடெமாழிப் லைம ம் வாய்க்கப் ெபற்றவர். இவர்
ெநல்ைலயில் வாழ்ந்த ைசவச் சிறார்க் ச் ெசந்தமிழ் அறிைவ ஊட் வந்தார். இவர்
பால் தமிழ் பயின்றவர்கள் இலக்கணப் லைமயிற் சிறந் விளங்கினர். நன் ல்
என் ம் இலக்கணச் சின்
க் உைரவைரந்த சங்கர நமச்சிவாயர் என்பார்
ஈசான ேதசிகரிடம் தமிழ் பயின்றவேர. சங்கர மச்சிவாய ம் ெநல்ைல நகரத்ைதச்
ேசர்ந்தவேர.
இவர்கள் வாழ்ந்த பதிேனழாம் ற்றாண் ல் ெநல்ைலமாநகரில் வாழ்ந்த மற்ெறா
ெப ம் லவர் மயிேல ம் ெப மாள் பிள்ைளெயன்பார். இவர் கல்விச் ெசல்வ ம்
ெபா ட்ெசல்வ ம் ஒ ங் வாய்க்கப் ெபற்றவர் ; சிவபத்தி மிக்க சிலர் : ைறைச
யாதீனத் டன் ெதாடர் ெகாண்டவர்; ஆதீனச் சீட ள் சிறந்தவர்; தமிழ்ப்
லவைர ஆதரிக் ம் அ ள் வள்ளலாக ம் விளங்கினார் ; கல்லாடம் என் ம்
க் நல் ைர வ த்த நாவல மாவர். இவர் ஈசான ேதசிக க் ேநசமான
நட்பாளராக விளங்கினர்.
சங்கர நமச்சிவாயைரப் ேபான்ற சான்றார்கைளத் ேதாற் வித்த ஈசானேதசிகர்

இலக்கணக் ெகாத் , தசகாரியம், சிவஞானேபாதச் ர்ணிக்ெகாத் , கடம்ப
நாத ராணம், தி ச்ெசந்திற் கலம்பகம் ேபான்ற ல்கைள இயற்றித் தமிைழ ம்
ைசவத்ைத ம் வளர்த் வந்தார்.
தி ச்சிராப்பள்ளியில் ெசாக்கநாத நாயக்கர் அரசாண்ட காலத்தில் ெநல்ைல
நாட் ைன வடமைலயப்பப் பிள்ைளயன் என்பார், அவரின் பிரதிநிதியாய் இ ந்
ஆண் வந்தார். இவைரப் பிள்ைளயன் என்ேற எல்ேலா ம் ெசால் வர். கார்காத்த
ேவளாளர் லத்தில் ேதான்றியவராகிய பிள்ைளயன் அரசியல் திறைம டன்
அ ந்தமிழ்ப் லைம ம் நன் வாய்க்கப்ெபற்றவர். இவர் ெதய்வ பத்தி ம் அ ள்
ெநஞ்ச ம் பைடத்தவர். அறப்பணிகள் பல ம், ேகாவில் தி ப்பணிகள் பல ம்
வி ப் டன் ெசய்தவர். இத்தைகய ெப ஞ்ெசல்வராகிய பிள்ைளயன், தமிழ்ப்
லவர்கேள ஆதரிக் ம் தண்ணளி ைடயாராய் இ ங்தார். இவர் மச்ச ராணம்,
நீ ர்த் தல ராணம், லவராற் ப்பைட ேபான்ற ல்கைள இயற்றித் தமிைழ
வளர்த்தார்.
வடமைலயப்பப் பிள்ைளயனால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி ஒ வர் வரி வ லிக் ம்
ெபா ட் த் ெதன் தி ப்ேபைரக் ச் ெசன்றார். அங்கி ந்த ைவணவர்களிற் சிலர்
வரி ெச த்தவில்ைலெயன்ற காரணத்தால் அவர்கைளத் தி ெநல்ேவலிக் க்
ெகாண் வந் சிைறயி லிட்டார். அங்ஙனம் சிைறப்பட்டவர்க ள் நாராயண
தீட்சதர் என்பா ம் ஒ வர். அச் சிைறக் டம் இ ந்த ெத விற் இப்ேபா
காவற் ைரத்ெத என் ம் ெபயர் வழங்கிவ கிற .
சிைறப்பட்ட நாராயண தீட்சதர் ஒ ெசந்தமிழ்ப் லவர். அவர் எப்ேபா ம் தமிழ்
ல்கைளப் ப த் இன் ற் ம், ெதன்தி ப்ேபைரயில் எ ந்த ளிய மகரெந ங்
ைழக்காதராகிய தி மாேல வழிபட் ம், அவர்மீ கவிைத ைனந் ம் வாழ்ைவ
இன்பமாகக் கழித் வந்தார். இத்தைகய தீட்சதர், தமக் ஏற்பட்ட
சிைறவாழ்ைவக் றித் ச் சிங்ைத ெகாந்தவராய் மகர ெந ங் ைழக்காதராகிய
தி மாைல உள
கி வழிபட் த் யர்நீக்கி ய
மா
ேவண் னர்; ெப மாள்மீ நாள்ேதா ம் பாமாைல ைனந் கனிக்
கி
ைறயிட் வந்தார். அவர் சிைறயிலி க் ம் ேபா ெப மாள் மீ பா ய
பாக்களின் ெதா ப்ேப ‘ ைழக்காதர் பாமாைல’ என் ெபயர்ெபற்ற .
தீட்சதர் நாள்ேதா ம் சிைறக் டத்தில் தமிழ்ப் பாடல் பா ப்
லம்பிக்ெகாண் ப்பைத ஒ நாள் சிைறக் டக் காவல் அதிகாரி கண்டார்.

அவர் சிறி தமிழறி ைடயவர். அதனால் தீட்சதர் ஒ தமிழ்ப் லவெரனத்
ெதரிந் , ஆட்சித் தைலவராகிய பிள்ைளயனிடம் ெசய்திையத் ெதரிவித்தார்.
உடேன பிள்ைளயன் திைரமீேதறிச் சிைறக் டத்ைத அைடந்தார். நற் றமிழ்ப்
லவராகிய நாராயண தீட்சதைரக் கண்டார். அவர் ைழக்காதைர
நிைனந்
கித் தமிழ்ப் பாடல் பா க்ெகாண் க் ம் நிைலயிைனக் கண்
உள்ளங் கைரந்தார். அவைர ம் உடனி ந்த ைவணவர்கேள ம் வி தைல
ெசய்தார். அவர்கைளத் தம் அரண்மைனக் அைழத் ச் ெசன் உபசரித்தார்.
அவர்கள் ெகா க்க ேவண் ய வரிைய நீக்கிய டன் லவராகிய தீட்சத ைடய
நிலங்கைள என் ம் வரியில்லாத நிலங்களாகச் ெசய் விட்டார்.
ெநல்லையச் சார்ந்த சிந்
ந் ைறத் தி மடத்தில் ெவள்ளியம்பல வாணர்
என் ம் ெதள்ளிய தமிழ் னிவர் ஒ வர் தங்கியி ந்தார். இவர் த ைம
யாதீனத்ைதச் ேசர்ந்த தம்பிரான்க ள் ஒ வர். தமிழ் இலக்கண
இலக்கியங்களில் வல்லவர். இவ ைடய இலக்கண அறிைவக் ேகள்வி ற்ற,
காஞ்சிமாநகைரச் சார்ந்த சிவப்பிரகாசர் என்பார் ெநல்ைல ேபாந் இவர்பால் தமிழ்
பயின்றனர். ெவள்ளியம்பலவாணர் ஞானபரண விளக்கம் தலிய சமய ல்கைள
இயற்றியவர். கம்பைரப்ேபான் ம் ேசக்கிழாைரப் ேபான் ம் வாக் நலம்
வாய்க்கப்ெபற்றவர். அவர்கள் பா யன ேபான்ேற ேவற் ைம காணவியலாத
நிைலயில் பல பாடல்கைளப் பா இைடச்ெச கலாகப்
த் ம் லைமநலம்
பைடத்தவர்.
இம் னிவர்பால் தமிழ் இலக்கணத்ைதப் பயின் ேதர்ந்த சிவப்பிரகாசர்
நன்ெனறி, தி ெவங்ைகக்ேகாைவ, தி ெவங்ைகக் கலம்பகம், தி
ெவங்ைக லா, தி ெவங்ைகயலங்காரம், ேசாணைசல மாைல, பிர லிங்கலீைல,
தி ச்ெசந்தில் நிேராட்டக யமக அந்தாதி தலிய பல ல்கைள இயற்றி ள்ளார்.
இவர்கள் காலத்தில் ெநல்ல நாட் ல் விளங்கிய மற்ெறா ெப ங்கவிஞர்
மர
பரர். இவர்
கன் அ ள்ெபற்ற ெதய்வக் கவிஞராவர்; ஐந்
வயதிேலேய கந்தர் கலிெவண்பா என் ம் ெசந்தமிழ்ச் சி
ைல ஆக்கிய ளிய
அ ளாளர். இவர் காலத்தில் ெநல்ல காட் ல் கிறித் வ சமயம் காட் த் தீப்ேபால்
பரவிய . இத்தாலிய காட் லி ந் தமிழ்நாட் ல் வந்
ந்த வீரமா னிவர்
என் ம் கிறித் வப் பாதிரியார் தமிழ்நாட்
னிவரைரப் ேபான் ேகாலத்தா ம்
சீலத்தா ம் சிறந் விளங்கிச் சம்யப் பணியாற்றினர். அவர் வீர டன் ஆற்றிய
கிறித் வ சமய ைரகளில் மக்கள் ெபரி ம் ஈ பட் ச் சமயம் மாறி
வந்தனர். இதைனக் கண் ற்ற மர
பரர் ெநல்லமா நகைர யைடந்
சிந்
ந் ைறத் தி மடத்தில் தங்கினர். அங்கி ந் ெகாண்ேட ெநல்லமாநகரின்

ெதற் த் ேதர் வீதியி ம் வடக் த் ேதர் வீதியி ம் ைறேய இ மடங்கைள
நி வினார். அைவ ெமய் கண்டார் மடம், ேசக்கிழார் மடம் என் ெபயர்ெபற்றன.
ெமய்கண்டார் மடத்தில் ைசவ சமயச் சாத்திர ல்களாகிய ெமய்கண்ட
ல்களின் உண்ைமகள் தக்க அறிஞைரக்ெகாண் விளக்கப்ெபற்றன. ேசக்கிழார்
மடத்தில் ெபரிய ராணத்தில் ேபசப்ெப ம் சிவன யார்களின் அரிய வரலா கள்
விரி ைர ெசய்யப் ெபற்றன. ெநல்லமாககர மக்கள் அைனவ ம் திரண் ெசன்
சமயத் தமிழ் விரி ைரகைளக் ேகட் ச் ைசவ சமயத்தில் மி ந்த பற் ப்
ண்ெடா கினர்.
பத்ெதான்பதாம் ற்றாண் ல் ெநல்ைலமாநகரில் சிறந் விளங்கிய
ெப ம் லவர்கள் இ வர். அவர்கள் அழகிய ெசாக்கநாத ம், ெநல்ைலயப்பக்
கவிராய ம் ஆவர். இவர்கைள ஆதரித்த வள்ளல்கள் தளவாய் இராமசாமி
தலியா ம் இராைச த் சாமி வள்ள மாவர். ெநல்ைலயப்பக் கவிராயர்
தி ெநல்ேவலித் தல ராணம் பா ய தமிழ்ப் லவர். அழகிய ெசாக்கநாதர்
காந்திமதியம்ைம பிள்ைளத்தமிழ், காந்திமதியம்ைம பதிகம், காந்திமதியம்ைம
கலித் ைற யந்தாதி, ெநல்ைல நாயகமாைல, த் சாமிபிள்ைள காதல் பிரபந்தம்,
சங்கராயினர் ேகாயில் ேகாமதியந்தாதி, வில்லி த் ார் ேகாைதயந்தாதி தலிய
பல சிறந்த கால்கைளப் பா யவர்.
இவர் பா ய காந்திமதியம்ைம பிள்ைளத்தமிழ், ெநல்ைலயப்பர்
தி க்ேகாவிலி ள்ள காந்திமதியம்ைம சங்கிதிக்கண் அைமந்த ஊஞ்சல்
மண்டபத்தில் அரங்ேகற்றப்பட்ட . அரங்ேகற்றப் ேபரைவக் த் தைலைம ண்ட
இராைச த் சாமி வள்ளல், லவ க் ப் ெபான்னைட ேபார்த்தி ம், தம்
கா களில் அணிந்தி ந்த விைல யர்ந்த ைவரக் க க்கைனக் கழற்றிப் ைன
வித் ம் ேபாற்றினர். இப் லவரின் தந்ைதயாரான வன்னியப்ப பிள்ைள ம் சிறந்த
தமிழறிஞேர. அவரிடேம அழகிய ெசாக்கநாதர் தமிழ் பயின் ேதர்ந்தவர்.
மேனான்மணியம் என் ம் நாடக ைல இயற்றி நாடகத் தமி க் ப்
த் யிரளித்த ேபராசிரியர் ந்தரம்பிள்ைள ெநல்ைலமாநகரில் கல் ரித்
தைலவராகப் பணியாற் ம் காலத்திேலேய அந் ைலப் பா
த்தனர். ெசன்ற
ற்றாண் ல் ெநல்ைலமாநகரில் தத் வ ஞானத்தில் சிறந் விளங்கிய ேகாடக
கல் ர்ச் ந்தர வாமிகள் என் ம் ெபரியாைர ஞானசிரியராகப் ெபற் ,
அவர்பால் ஞான ல்கைளக் கற் ணர்ந்த ந்தரம்பிள்ைள, தாம் ெபற்ற தத் வ
ஞானத்தின் சாரத்ைத மேனன்மணிய லில் ைழத் க் காட் ள்ளார்.

இவ் இ பதாம் ற்றாண் ல் ெநல்ைலமாநகரில் சிறந் விளங்கிய
ெப ம் லவர்கள் பலர். ெநல்ைலையச் சார்ந்த ந்நீர்ப,் பள்ளத்தில் ேதான்றிய
ேபரறிஞ ராகிய ரணலிங்கம் பிள்ைள ஆங்கில ம் தமி ம் வல்ல
ெப ம் லைமயாளர். அவர் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்ைற ஆங்கிலத்தில் வ த் க்
ெகா த்த வல்லாளர். இந்நகரில் ேதான்றிய, ‘எம்ெமல்’ பிள்ைள ெயன் தமிழ்
வல்லார் ேபாற் ம் ேபராசிரியர் கா. ப்பிரமணிய பிள்ைள கைலநலம் சிறந்த ைசவப்
ேபரறிஞர். ைவயா ரிப் பிள்ைள சிறந்த இலக்கிய ஆய்வாளர். ெசால்லின்
ெசல்வராகிய இரா. பி. ேச ப்பிள்ைள இனிய ெசந்தமிழ் நாவலர். இவர்கள்
எல்ேலா ேம தமி ம் ஆங்கில ம் வல்ல ேபரறிஞர்கள். இவர்கள் அரசியற்
றக்கணிப் , ஆங்கில அறிஞர்களின் றக்கணிப் , அதிகாரிகளின் றக்கணிப் க்
களிைடேய தமிைழப் ரந் வந்த சிறந்த கைலஞர்களாவர்.
நாற்ப ஆண் க க்
ன்னர் இந் நகரில் தி வரங்க ரின் ெப
யற்சியால்
ேதாற் விக்கப் ெபற்ற ெதன்னிந்திய ைசவ சித்தாந்த ற்பதிப் க் கழகம் தமிழில்
பல ைற ல்கைள ம் ெவளியிட் த் தமிைழ வளர்த் வ கிற . கழகத்தின்
உ ப் க் களாக அைமந் ள்ள ெதன்னிந்திய ைசவ சித்தாந்த சங்கம்,
ெதன்னிந்தியத் தமிழ்ச்சங்கம் இவற்றின் வாயிலாகச் சமயத் தமிழ்ப் பணிகள் பல
நைடெபற் வ கின்றன. இவற்ைற இங்காளில் கழகம் கி விய தி வரங்கைரின்
தம்பியார் வ. ப்ைபயாப் பிள்ைளயவர்கள் திறம்பட நடாத்தி வ கின்றனர்.

11.
ைசவ சமயத்ைதச் சார்ந்த மக்க க் ச் சிறப் வாய்ந்த ெதய்வத்தலம்
தில்ைலயா ம். அதனால் ைசவர்கள் இத் தலத்திைனக் ‘ேகாயில்’ என்ேற
றிப்பி வர். ர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் ஆகிய ன்றா ம் சிறப் ற்ற தலம்
இ வா ம். ஆதலின் இத் தலத்ைதப் ‘ ேலாக கயிலாயம்’ என் ம் ேபாற் வர்.
ஐம்ெப ம் தங்களின் வ வாக இைறவன் விளங் கிறான் என்ற உண்ைமைய
விளக் ம் தலங்க ள் இ வான் வ வாக விளங் ம் உண்ைமைய விளக் வ .
அதனாலேய இத் தலத்திற் ச் ‘சிதம்பரம்’ என் ம் ெபயர் வழங்கலாயிற் .
சிதம்பரம் என்ற ெசால் க் ஞானெவளி என்ப ெபா ளா ம்.
இத் தலம் அைமந் ள்ள நிலப்ப தி, ஒ காலத்தில் தில்ைல மரங்கள் நிைறந்த
ெப ங்காடாக இ ந்தைமயால் தில்ைலெயனப் ெபயர்ெபற்ற . லிக் கால்
னிவராகிய வியாக்கிரபாதர் தவங்கிடந் இைறவன் தி க் த்ைதக் கண்
மகிழ்ந்த தலமாதலின் லி ர் என் ம், ெப ம்பற்றப் லி ர் என் ம்
வழங்க ற்ற . உலக உதய ம் ஆன்மாக்களின் இதய ம் இத் தலத்தில் உள்ளன
என் ஆன்ேறார் க
வதால் இதைனப் ெபா , சிற்றம்பலம், ண்டரிக ரம்,
தனி ர் என்ற ெபயர்களால் றிப்ப ண் .
இந்நகர் ேகாயில் என்ற சிறப்பான ெபயரால் றிக்கப்ெபற்றதற்ேகற்ப எங்க ம்
ேகாயில்கேள நிைறந் காணப்ப ம். பிள்ைளயார் ேகாயில்கள்தாம் எத்தைன !
ேவடன்பிள்ைளயார், ெசங்க நீர்ப்பிள்ைளயார், ேதர ப்பிள்ைளயார்,
த்தா ம்பிள்ைளயார், நர கப்பிள்ைளயார், க்
ணிப்பிள்ைளயார், ேசத்திர
பாலப்பிள்ைளயார் இன் ம் பல பிள்ைளயார் ேகாயில்கள் இந்நக ள் உள்ளன.
காளியம்மன், மாரியம்மன், தில்ைலக்காளியம்மன் ேபான்ற பல அம்மன்களின்
தி க் ேகாவில்கள் காணப்ப கின்றன. தி ப் லிச்சரம், அனந்தீச்சரம், கமலிச்சரம்
ேபான்ற ெப ங்ேகாவில்க ம் உள்ளன. சிவகங்ைக தலான பல தீர்த்தங்களா ம்
இத்தலம் சிறப் ற் விளங் கிற .
தில்ைலத்தலத்தின் சிறப்ைப விளக் ம்

ல்கள் தமிழி ம் வடெமாழியி ம் பல

உள்ளன. தமிழி ள்ள ேகாயிற் ராணம், சிதம்பர ராணம், சபா நேடச ராணம்,
லி ர்ப் ராணம், தில்ைலத் தி வாயிரம், சிதம்பரச் ெசய் ட் ேகாைவ,
ம்மணிக் ேகாைவ, சிதம்பர மான்மியம், தில்ைலவன மான்மியம், சிதம்பர
விலாசம், சிதம்பர ரகசியம், தில்ைலக் கலம்பகம், தில்ைல லா, தி க்ேகாைவயார்
தலான ல்கள் தில்ைலச் சிறப்ைபத் ெதள்ளிதின் ெசால் வனவா ம். வர்
பா ய ேதவாரப் பாக்களி ம், மாணிக்கவாசகரின் தி வாசகத்தி ம், தி
லர்
தி மந்திரத்தி ம் இத் தலத்தின் ெப ைம ேபசப் ப கிற .
வடெமாழியில் உள்ள சாந்ேதாக்யம், ைகவல்யம் என் ம் உபநிடதங்க ம்,
சிவரகசிய தசம்கிைத, சிதம்பர மான்மியம், ண்டரீக ர மான்மியம், ஏமசபா
மான்மியம் தலியன ம் இத் தலச் சிறப்ைப விளக் வனேவ.
தில்ைலயில் த்தப்ெப மான் ல ம் தி க் ேகாயிைல ‘அம்பலம்’ என் ம்,
‘சிற்றம்பலம்’ என் ம் கற் ணர்ந்ேதார் ேபாற் வர். ‘தி ச்சிற்றம்பலம்’ என்ப
சிவன யார்க் ஒ சிறந்த மந்திரம். அவர்கள் ேதவார தி வாசகத்
தி
ைறகேள ஒதத் ெதாடங் ம் ெபா
ம், ஒதி
க் ம் ெபா
ம்
‘தி ச்சிற்றம்பலம்’ என்ற மைறெமாழிைய மனமார கிைனத் , நாவார நவி ம்
ைற, இன் ம் தமிழகத்தில் உண் . இம் மைறெமாழி ஓங்காரத்தின்,
உள் ைறயாகிய அறிவாற்றலாகிய அ ட்ெப ெவளியிைனக் றிக் ம். ‘தில்ைலச்
சிற்றம்பலத்தில் எ ங்த ளிய ெசல்வனாகிய த்தப்ெப மான் ைரகழைல
ஏத் ம் ெசல்வேம ெசல்வம்’ என் சிங்ைத ளிர்ந் ெசந்தழிழ்ப் பாவிைசத்தார்
தி ஞானசம்பந்தர்.
“ெசல்வ ெந மாடம் ெசன் ேசண் ஓங்கிச்
ெசல்வ மதிேதாயச் ெசல்வம் உயர்கின்ற
ெசல்வர் வாழ்தில்ைலச் சிற்றம் பலம்ேமய
ெசல்வன் கழல்ஏத் ம் ெசல்வம் ெசல்வேம”
என்ப

அவர் அ ளிய ேதவாரமர் ம்.

ேதவாரம் பா ய வர்களால் ேபாற்றிப் பாடப் ெபற்ற தலங்கைளப் பாடல் ெபற்ற
தலங்கள் என் பாராட் வ ண் . தில்ைலைய அம் வர்மட் மன்றி,
மாணிக்கவாசகர் தாம் பா ய தி வாசகத்தில் இ பத்ைதந் பதிகங்களால்
சிறப்பிக்கின்றார். இம் மாணிக்க வாசகர் தில்ைலக் த்தைனத்
தைலவனாகக்ெகாண் தி க்ேகாைவயார் என் ம் ைல ம் இயற்றி ள்ளார்.
தி விைசப்பாவில் பதிைனந் பதிகங்கள் தில்ைலையப் பற்றியனவா ம்.
தி ப்பல்லாண் ல் பன்னி பாக்கள் இத்தலத்ைதப் பற்றியனவா ம். இைவயன்றிக்

மர
பரர், இராமலிங்க அ கள் ேபான்ற அ ளா ளர்கள் பா ய பாடல்கள்
அளப்பில. இத் தன்ைம யால் தில்ைல, பாடல் ெபற்ற தி த்தலமா ம்.
‘தில்ைல வாயிரம் ெசந்தில் ஆயிரம்’ என் ஒ பழெமாழி ண் . தில்ைலக்
த்தைன ப்ேபா ம் தி ேமனி தீண் வழிப ம் ேப ெபற்ற அ யார்களாகிய
தில்ைலவாழ் அந்தணர்கள் வாயிரம் ேபர் ன்னாளில் விளங்கினர்.
தி ச்ெசந் ரில் கந்தேவைளச் சந்தத ம் வழிப ம் அந்தணாளர்கள் ஆயிரம்ேபர்
விளங்கினர். இதனாேலேய ‘தில்ைல வாயிரம் ெசந்தில் ஆயிரம்’ என் ம்
பழெமாழி எ ந்த . இத்தில்ைல வாழ் அந்தண ள்ேள தா ம் ஒ வன் என்
இைறவன் றி இன் ற்றான் என்பர். ந்தரர் தி த் ெதாண்டத்ெதாைக பாட
ற்பட்டேபா அ ெய த் க் ெகா த்த ளிய இைறவன் ‘தில்ைலவாழ்
அந்தணர்தம் அ யார்க் ம் அ ேயன்’ என்
த ல ைய அ ளிச்ெசய்தான்.
அத்தைகய அந்தணர் வாயிரவர் சிறப் ற் விளங்கிய
ர் தில்ைலப்
பதியா ம்.
த்தியளிக் ம் சத்தி வாய்ந்த தலங்கள் சிலவற்ைறச் சிறப்பாகக் றிப்பர்
அறிஞர். அவற் ள் அண்ணாமைல, எண்ணிய வளவில் த்தித ம்
அ ந்தலமா ம். ஆ ர், பிறக்க த்தித ம் ெப ந்தலமா ம். காசி, இறக்க
த்தித ம் இனிய தலமா ம். தில்ைல, காண த்தித ம் தி த்தலமா ம்.
இத்தைகய தலத்தில் தி நாைளப்ேபாவார் என் ம் நந்தனர், தி வாசகம்
அ ளிய மணிவாசகனர், தி நீலகண்ட நாயனர் ேபான்ற சிறந்த அ யார்க க்
இைறவன் த்திப்ேபறளித்தான்.
இத் தலத்ைதச் ற்றி ம் பாடல் ெபற்ற சிவத் தலங்கேள ழ்ந் ள்ளைம ஒ
தனிச் சிறப்பா ம். இத் தலத்தின் கிழக்ேக தி ேவட்கள ம், ெதற்ேக
தி ெநல்வாயில், தி க்கழிப்பாைல, சீர்காழி, ள்ளி க் ேவ ர் தலிய
தலங்க ம், வடக்ேக தி ப்பாதிரிப் லி
ம் அைமந் ள்ளன.
ஆறாம் ற்றாண் ல் விளங்கிய பல்லவ மன்னனாகிய சிம்மவர்மன் என்பான்
தில்ைலக் த்தைனத் தரிசிக்க வந்தான். இங் ள்ள சிவகங்ைகக் ளத்தில்
நீரா த் தன ெப ேநாய் நீங்கப்ெபற்றான். அவன் ேமனி ம் ெபான்வண்ணமாகப்
ெபாலி ற்ற . இக் காரணத்தால் அவன் ‘இரணியவர்மன்’ என்
அைழக்கப்பட்டான். அப் பல்லவ மன்னன் தன் ேமனிையப் ெபான்வண்ணமாக்கிய
தில்ைலக் த்தன் தி வ ைள நிைனந் நிைனந் உள்ளங் கசிந்தான். அப்
ெப மான் நடனமா ம் அம்பலத்ைதப் ெபான்னம்பலமாக்கி மகிழ்ந்தான். அவன்

ெபான்னம்பலத்ைதச் ற்றிப் பல மண்டபங்கைள யைமத்தான்; ற் ெவளிகைள
வ த்தான். இவ க் ப் பின்னர்த் தமிழ் காட்
ேவந்தர்கள், விசயநகர
மன்னர்கள், நாயக்க மன்னர்கள் மற் ம் பல ைடய தி ப்பணிகளால் தில்ைலத்
தி க்ேகாவில் ெப ங்ேகாவிலாயிற் .

12.
தில்ைலத் தலத்தின் பழைமைய ம் ெப ைமைய ம் ெசால் ம் ராணங்கள் பல.
அவற் ள் ேகாயிற் ராணம், சிதம்பர ராணம், லி ர்ப் ராணம் தலியைவ
சிறப்பாகக் றிப்பிடத் தக்கனவா ம். இவற் ள் உமாபதி சிவனரால் பாடப்ெபற்ற
ேகாயிற் ராணம் தனிச் சிறப் ைடயதா ம்.
உமாபதிசிவனர் ைசவ சமய சந்தான ரவர் நால்வ ள் ஒ வர். அவர் தில்ைலவாழ்
அந்தண ள் ம் ஒ வர் ; ைசவ சமய சாத்திரங்கள் பதினான்க ள் எட்
ல்கைளத் தந்த ளிய ெசந்தமிழ்ச் சிவஞானச் ெசல்வர் ; மற்ெறா சந்தான
ரவராகிய மைறஞான சம்பந்தரின் மா க்கர். தில்ைலக் த்தன் அ ளான
ெபற் ப் ெபத்தான் சாம்பான் என் ம் ேலக் லத் ெதாண்டர்க்
த்திப்ேப
கிைடக்கச்ெசய்த சித்தர். ள்ளிச்ெச க் ம் ன்னவன் இன்ன ள் வாய்க்
மா ெசய்த வள்ளலாவர். அவர் இயற்றிய ேகாயிற் ராணம்
ம் தல வரலாற்ைற
ேநாக்கலாம்.
ஒ காலத்தில் இைறவன் விண்ணவரின் ேவண் ேகா க்கிணங்கித் தா க
வன னிவர்களின் ெச க்ைக யடக் வதற்காக காதாந்த நடனம் ஆ னர். அவ்
ஆட்டத்தில் இைறவன இயக்கமாகிய பைடத்தல், காத்தல், அழித்தல்,
மைறத்தல், அ ளல் என் ம் ஐந்ெதாழில்க ம் அைமந்தி ந்தன. இத்தைகய
தி க் த்திைன அ யார்கள் ெபா ட் த் தில்ைலயில் ஆ ய ளினார். இத்
தலத்தில் லிக்கால் னிவ ம் பாம் க்கால் னிவ ம் கண் களிக் மாேற
ஆ னார் என் உமாபதி சிவனார் உைரப்பர்.
காசிமாநகரில் ேதான்றிய னிவராகிய லிக்கால் னிவர் ஒ கால் தில்ைலயின்
ெப ைமையத் தம் தந்ைதயாரிடம் ேகட்டார். உடேன தில்ைலைய அைடந் , ஆங்
ஆலமர நீழலில் அமர்ந்த ளிய சிவலிங்க வ ைவத் தரிசித் வழிபட்டார். அ ேவ
இப்ேபா தி
லட்டாேன வரர் தி க்ேகாவிலா ம். அச் சிவலிங்கத்ைத
நாள்ேதா ம் மலரிட் வழிபட ேவண் ம் என் வி ம்பினர். வழிபாட் க் ரிய
மலர்களின் ேதைன வண் கள் ைவக்
ன்னேர அைவகைள எ த்
இைறவ க் அணியேவண் ம் என் ஆர்வங்ெகாண்டார். தம் வி ப்பிைன
இைறவனிடம் ைறயிடேவ, ெபா
லர்வதற்
ன், மரங்களில் ஏறிப்

ப்பறிப்பதற் ஏற்ற லிக்கால், லிக்ைக, லிக்கண்கைளப் ெபற்றார்.
அதனாேலேய இவர் ‘ லிக்கால் னிவர்’ எனப் ெபயர்ெபற் இைற வழிபாட் ல்
இன் ற்றி ந்தார்.
அங்நாளில் பதஞ்சலிெயன் ம் னிவர் ஒ வர் இ ந்தார். அவர் ஆதிேசடனின்
அவதாரம். தி மாலின் பாயலாகக் கிடந்த அவர், அத்தி மால் இைறவன
ஆனந்தத் தாண்டவச் சிறப்ைபப் பலகால் ெசால்லக் ேகட் மகிழ்ந்தவர். அதனால்
தா ம் அதைனக் கண்
ம் விைழ டன் தவம் ரிந்தார். இைறவன்
அத்தி க் த்திைனத் தில்ைலயில் காணலாெமன அவ க் க் றி மைறந்தான்.
பாம் க்கால் னிவராகிய பதஞ்சலியா ம் தில்ைலையச் சார்ந் , லிக்கால்
னிவ டன் நட் க்ெகாண் தி
லட்டாேன வரைரத் ெதா
வழிபா
ெசய் வந்தார். தில்ைலயின் ேமல்பால் நாகேசரி ெயன் ம் தீர்த்தத்ைத
உண்டாக்கி, அதன் க்ைரயில் ஒ சிவலிங்கத்ைத ம் அைமத் , இைறவன்
தி க் த்ைதக் கா ம் ெப வி ப் டன் எதிர்ேநாக்கியி ந்தார்.
தில்ைலயில் இைறவன் தி க் த்ைத நிகழ்த்த வந்தான். அங்கி ந்த காளி
த த் த் தன் டன் ேபாட் க் இைறவேன அைழத்தாள். இைறவன் ஊர்த் வத்
தாண்டவத்தால் அவள ெச க்ைக யடக்கித் ‘தில்ைலயின் வடபால் அமர்க!’ என
அ ள் ெசய்தான். அவள் தில்ைலக்காளியாக நகரின் வடக் ெகல்ைலயில்
தங்கினாள். இன் ம் தில்ைலக்காளியின் ேகாயில் சிறப் ற் விளங் கிற .
இைறவன் காளி டன் ஆ ய ஊர்த் வத் தாண்டவத்ைதப் பதஞ்சலி ம்
வியாக்கிரபாத ம் தரிசித் இன் ற்றனர். அவ்ர்கள் ேவண் ேகா க்கிணங்கிய
இைறவன் தில்ைலமாநகரில் த்தப்ெப மாைக என் ம் ளிர்ந்த
காட்சிய
கின்றான்.
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ெதன்பால் உகந்தா ம் தில்ைலச் சிற்றம்பலவன் தி க்ேகாவில், இைறவன்
தி க் த் நிகழ்த் ம் ஐந் சைபகளில் ஒன்றா ம். ெபான் மன்றம், மணி
மன்றம், ெவள்ளி மன்றம், ெசப் மன்றம், சித்திர மன்றம் ஆகிய ஐந்த ள்
தன்ைம வாய்ந்த ெபான் மன்றமாகிய கனகசைப, தில்ைலயில்தான்
அைமந் ள்ள .
ெபான்மன்றின் உள்ளைமந்த சிற்றம்பலத்தில் த்தப்ெப மான்
காட்சியளிக்கிறான். இச் சிற்றம் பல ம் இதன் ன்னைமந்த ேபரம்பல ேம தி க்
ேகாவிலின் பைழய அைமப் க்களா ம். இைவ மரத்தால் அைமக்கப்ெபற்றி த்தேல
பழைமக் ப் ேபாதிய சான்றா ம். பல்லவர்கள் எ ப்பிய ைகக் ேகாவில்,
கற்ேகாவில்க க்
ந்தியன தில்ைல யம்பலங்கள் என்பைத அறியலாம். அக்
காலத்தில் இரண்டாம் ற் ெவளியில் உள்ள தி
லட்டாேன வரர்
தி க்ேகாவி ம் சிறப் ற்றி த்தல் ேவண் ம்.
தில்ைலக் ேகாவி ள்ேளேய ஐந் சைபகள் அைமந் ள்ளன. அைவ சிற்றம்பலம்,
ேபரம்பலமாகிய கனகசைப, ேதவசைப, கி த்தசைப, இராசசைப என்பனவாம்.
சிற்றம்பலத்ைதச் சிற்சைபெயன்பர். இ ேவ த்தப்ெப மான்
சிவகாம ந்தரியம்ைம டன் காட்சியளிக் ம் க வைறயா ம். இதன் சிகரத்தில்
உள்ள ெபான்ேன கள் ஒவ்ெவான்றி ம் ‘சிவாயநம’ என் ம் ஐந்ெத த்
மந்திரத்ைத எ தி ேவய்ந்தி ப்பதாகத் தில்ைல லாக்
கின்ற . இப்
ப தியில்தான் சிதம்பர இரகசியம் அைமந் ள்ள . இைறவன் வான் வ வில்
விளங் ம் உண்ைமையப் லப்ப த்த, மந்திர வ வில் தி வம்பலச் சக்கரத் டன்
அைமக்கப்பட் ள்ள . அதைனச் ற்றிப் ெபான்ற்ை◌ ெசய்த
வில்வமாைலெயான் விளங் வைதக் காணலாம்.
ேம ம் இச் சிற்றம்பலத்தில் இைறவன் உ வம், அ வம், அ
வம் ஆகிய
வைகத் ேதாற்றத் டன் எ ந்த ளி ள்ளான். த்தப்ெப மான் தி ேமனி
உ வம் ஆ ம்; இரகசியம் அ வமா ம்; ப க இலிங்கமாகிய அழகிய

சிற்றம்பல ைடயார் அ
வ மா ம். இங்
ைபரவ ம் காட்சியளிக்கின்றனர்.

இரத்தின சபாபதி ம் வர்ணகால

கனகசைபயாகிய ெபான்னம்பலம், சிற்றம்பலத் திற் எதிேர அைமந்த
ேபரம்பலமா ம். இதில்தான் ெப மா க் எப்ேபா ம் தி
க் ச் சிறப் க்கள்
நைடெப ம். ேதவசைபயில் உற்சவ ர்த்திகள் எ ங்த ளி ள்ளனர். இதைன
அநபாய ேசாழன் ெபான்னல் ெம கிப் ெபான்மயமாக்கினன் என் ெபரிய ராணம்
ேப கிற .
நி த்த சைப என்ப ேதர் அம்பலமா ம். இ
த்தப்ெப மான்
தி
ன்னர்க்ெகா மரத்தின் ெதன் பால் அைமந் ள்ள . இம் மண்டபம்
திைரகள் ட் ய ேதரின் அைமப்ைபக் ெகாண்டதா ம். இ சித்திர
ேவைலப்பாடைமந்த ஐம்பத்தா
ண்களால் தாங்கப்ெபற்ற . இதன்கண்
ஊர்த் வத் தாண்டவர் காண்டற்கினிய ேதாற்றத் டன் விளங் கிறார்.
இராசசைப ெயன்ப ஆயிரக்கால் மண்டபமா ம். த்தப்ெப மான் ஆண் ல்
இ
ைற ஆணித் தி மஞ்சன விழாவி ம் மார்கழித் தி வாதிைர விழாவி ம்
இச் சைபக் எ ந்த
வான். ெதய்வப் லைமச் ேசக்கிழார் ெப மான்
தி த்ெதாண்டர் ராணம் பா ய இச் சைபயிலி ந் தான். இ ேதவாசிரிய
மண்டபம் என் ம் வழங் ம். இதில் வரிைசக் இ பத் நான்
ண்களாக
காற்பத்ெதா வரிைசகள் அைமந் ள்ளன. மண்டபத்தின் நான் பக்கங்களி ம்
அழகிய யாைன வ வங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ளன. மண்டபத்தின் கீழ்வரிைசச்
ற் க்களில் த்தினர், இைசயாளர் உ வங்கள் ெப வனப் டன் அைமந் ள்ளன.
த்தப்ெப மான் தில்ைலயில் உள்ள இவ்ைவந் சைபக க் ம் தைலவனதலின்
அவைனச் சபாநாயகன், சபாநாதன், சபாபதி என்ெறல்லாம் ேபாற் வர்.
ஆயிரக்கால் மண்டபமாகிய இராசசைபக் ேமல்பால் மிக ம் ெதான்ைம வாய்ந்த
தீர்த்தமாகிய சிவகங்ைகக் ளம் அைமந் ள்ள . இதில்தான் சிம்மவர்மனாகிய
பல்லவ மன்னன் நீரா த் தன ெவம்ைம ேநாய் விலகப்ெபற்றான்; தன ேமனி ம்
ெபான் னிறம் அைடயப்ெபற்றான். இத்தைகய ெதய்வத் தன்ைம வாய்ந்த
தி க் ளத்ைத அப் பல்லவன்
ப்பித்தான். இதன் அழகிய தி ச் ற் மண்ட்
பத்ைத ம் ப கைள ம் எ ப்பித்தவன் ெதாண்ைட காட் மணவிற் த்தைகிய
காளிங்கராயன் என்பான். இவைன நரேலாக வீரன் என் ம், ெபான்னம்பலக்
த்தன் என் ம் ேபாற் வர்.

சிறந்த சிவபத்தைகிய நரேலாகவீரன் தற் ேலாத் ங்கனின்
பைடத்தைலவனாகப் பணி ரிந்தவன், தில்ைலக் த்தனிடம் எல்ேலயில்லாப்
ேபரன்
ண்டவன். அவன் தி க் ளத்ைத அணிெசய் தேதா டன்றி ற் க்கால்
மண்டபம் ஒன்ைற ம் அைமத்தான். சிவகாமியம்மனின் தனிக்ேகாயி க் த்
தி ச் ற் மதில்க ம் மீண்டபங்க ம் ற் ெவளி ம் அைமத்தான்.
சிவகாமியம்மன் தி க்ேகாயில் அைமத்தவன் அநபாய ேசாழைன இரண்டாம்
ேலாத் ங்க ைவான். இதைன இராசராச ேசாழன் உலா ம் தக்கயாகப் பரணி ம்
ேலாத் ங்கச் ேசாழன் உலா ம்
கின்றன. இக் ேகாவிலின் ன்னைமந்த
மகா மண்டபம் ெப மிதமான ேதாற்ற ைடய . இதன் கண் உள்ள இரட்ைடத்
ண்கள் அழ ற அைமந் ள்ளன. இத் ண்களில் கற்சங்கிலித் ெதாடைரத்
காணலாம். இக் ேகாவிலின் தி ச் ற் மண்டபங்கள் சிற்பங்கள் நிைறந்தைவ.
த்தா ம் மகளி ம் வாத்தியக்கார ம் சிற்பங்களாகத் திகழ்கின்றனர்.
தில்ைலக் ேகாவிலின் நான் பக்கங்களி ம் ெப மிதமாகக் காட்சி த ம் நான்
இராசேகா ரங்கள் விளங் கின்றன. இைவ பல அரசர்களால் கட்டப் ெபற்றைவ.
ேகா ர வாயில்களில் உள்ள நிைலத் ரண்கள் ன்ற ச் ச ர ம் ப்பத
உயர ம் உள்ள ஒேர கல்லால் ஆயைவ. அைவகளின் ேமல் தல்தளம்
க ங்கற்களா ம் அதன் ேமற்றளங்கள் எல்லாம் ெசங்கற்களா ம் ைதயா ம்
அைமக்கப் ெபற்றைவயா ம். ேகா ரத்தின் மாடங்களில் இைற வனின் பல
தி க்ேகாலங்கள் கண்டவர் உள்ளத்ைதக் கவ ம் வண்ணம் அைமந் ள்ளன.
இக் ேகாவிலின் கிழக் க் ேகா ரத்ைத எ நிைல மாடமாக எ ப்பியவன்
இரண்டாம் ேலாத் ங்க ைவான். இவேன வடக் க் ேகா ரத்ைத ம் கட்டத்
ெதாடங்கி ள்ளான். கிழக் க் ேகா ரத்ைதக் ேலாத் ங்க க் ப்பின்னர்க்,
காடவர்ேகானகிய இரண்டாம் ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன் பதின் ன்றாம் ற்றாண் ல்
தி த்தியைமத்தான். பிற்காலத்தில் பதிெனட்டாம் ற்றாண் ல் பச்ைசயப்ப
தலியா ம் அவர் தமக்ைக யா ம் இக் ேகா ரத்ைத ேம ம் அழ ப த்தினர்.
இக் ேகா ரத்தின் மாடங்களில் பரத சாத்திரத்தில் பகரப்ெப ம் ற்ெறட் காட் ய
ேபதச் சிற்பங்கைளக் காணலாம். அச் சிற்பங்களின் ேமல் பரத சாத்திரத்தில்
றி ள்ளவாேற அவற்ைறப்பற்றிய விளக்கங்க ம் காணப்ப கின்றன. இக்
ேகா ரெமங்க ம் அற் தச் சிற்பங்கள் பல காணப்ப கின்றன.

ேமற் இராச ேகா ரம் பதின் ன்றாம் ற்றாண் ல் தலாம் சடாவர்மன் ந்தர
பாண் யனால் கட்டப்ெபற்றெதனப் பல கல்ெவட் க்கள் பகர்கின்றன. இதி ம்
நாட் யச் சிற்பங்கள் பல காணப் ப கின்றன. ேகா ரத்தின் ெவளிநிைலயில்
அைமந் ள்ள
கன் தி க்ேகாவி ம் கற்பக விநாயகர், தி க்ேகாவி ம் சிற்ப
ேவைலப்பா கள் நிைறந்தைவ.
வடக் இராச ேகா ரம் விசயநகர மன்னரான கி ட் ணேதவராயரால்
கட்டப்ெபற்ற . அவர், தாம்ெபற்ற ஒரிசா ெவற்றியின் அறி றியாகச் சிற்றம்
பலவைன வழிபட் இதைனக் கட் மகிழ்ந்தார். இ கி. பி. 1516 ல்
கட்டப்ெபற்றெதனக் கல்ெவட் க்கள் ெசால் கின்றன. இக் ேகா ர வாயில்
நிைலப் ைர ெயான்றில் கி ட் ணேதவராயரின் உ வச் சிைலெயான்
காணப்ப கிற . இதி ம் பரத நாட் யச் சிறப்ைப விளக் ம் பல சிற்பங்கள்
உள்ளன.
ெதற் இராச ேகா ரம் எ நிைல மாடங்கைள ைடய . இ பதின் ன்றாம்
ற்றாண் ன் ற் ப தியில் கட்டப்ெபற்ற . இதைனக் கட் யவன்;
ெசாக்கச்சியன் என்ற தற் ேகாப்ெப ஞ் சிங்க ைவான். அதனால் இக்
ேகா ரத்ைதச் ெசாக்கச்சியன் எ ங்கலக் ேகா ரம் என் ெசால் வர். இதில்
இரண் கயல் உ வங்கள் காணப்ப கின்றன, அவற்ைறக்ெகாண் இ
ந்தரபாண் ய ல் கட்டப் ெபற்றெதன்பர் சிலர். ேகாப்ெப ஞ்சிங்கன்
இதைனக் கட் ய காலத்தில் பாண் ய க் அடங்கிய
கில மன்னைக
இ ந்தான் என்பைதேய அக் கயல்கள் விளக் வனவா ம். இதன் ெவளி
நிைலகளிற் காணப்ப ம் அர்த்த காரீ வரர், திரி ராந்தகர், மகிடா ரமர்தனி,
பிச்சாடனர் தலிய தி
வங்கள் சிறந்த சிற்ப ேவைலப்பா ைடயன.
இத் தி க்ேகாவிலின் வடேமற்
ைலயில் வடக் க் ேகா ரத்திற் அணித்தாகப்
‘பாண் ய காயகம்’ என் ம் ேகாயில் அைமந் ள்ள . இ மாறவர்மன்
ந்தரபாண் யனால் அைமக்கப்ெபற்ற . ேதைரப்ேபான்ற வ டன் உ ைளகள்
மாட்டப் ெபற் , யாைனகள் ட் இ ப்ப ேபான் அைமக்கப்ெபற்ற அரியெதா
மண்டபம் இ . இதன் கண் ஆ
கப்ெப மான் மயில்மீ அமர்ந் , வள்ளி
ெதய்வயாைன டன் காட்சியளிக்கிறார். ஆ
கப் ெப மான் தி
வம் சிறந்த
ேவைலப்பா ைடய . மண்டபத்தின் உட் றெமங் ம் தி
காற் ப் பைடயில்
றப்ெப ம் ஆ பைடவீ களின் காட்சிகள் மிக ம் அழகான வண்ண
ஒவியங்களாகக் காண்பவர் கண்ைணக் கவர்கின்றன.

இங் ள்ள சிவகங்ைகயின் வடகைரயில் கவலிங்கக் ேகாயில் அைமந் ள்ள .
ெபரிய ராணத்தில் ேபசப் ெப ம் ெதாைகய யார்கள் ஒன்பதின்மைர ம் ஒன்ப
சிவலிங்க வ வங்களாக அைமத் வணங் ம் தலம் இ என்பர். இதைனத்
தி த்ெதாண்டத் ெதாைகயீச்சரம் என் ம் றிப்பர்.
தில்ைலப் ெபான்னம்பலத்தின் ன்னான் கிழ்க் ேநாக்கித் தில்ைலக்
ேகாவிந்தராசர் சந்நிதி அைமந் ள்ள . இதைன அைமத்தவன் இரண்டாம்
நந்திவர்மனாகிய பல்லவ மன்னனவன். இதைனத் தி மங்ைக யாழ்வார்,
“ைபம்ெபான் ம் த் ம் மணி ங் ெகாணர்ந் பைடமன்னவன் பல்லவர்ேகான்
பணிந்த, ெசம்ெபான் மணிமாடங்கள் ழ்ந்த தில்ைலத் தி ச் சித்திர டம்”
என் ேபாற்றினர்.
இத்தைகய பல்ேவ சிறப் க்கைள ைடய தில்ைலத் தி க்ேகாவில் பன்
ஆண் களாகச் ைசவ கன்மக்களின் தைலயாய ெதய்வத்தலமாகத் திகழ்கிற .
அவர்கள் ‘ேகாயில்’ என் ெகாண்டா ம் தனிமாண் ைடய .

14.
இைறவன் தி வ ள் ெவள்ளத்தில் திைளத்த அ ளாளர்களால் பா ப் பரவப்
ெபற்ற பழம்பதி கைளப் ‘பாடல் ெபற்ற தலங்கள்’ என் பாராட் வர். அத்தைகய
பாடல் ெபற்ற தலங்க ள் பழைம ம் ெப ைம ம் வாய்ந்த தலம் தில்ைலயா ம்.
ைசவ நன்மக்களின் ெதய்வத் தி க்ேகாவிலாகத் திக ம் தில்ைலப்பதியிைனப்
கழ்ந் ெசால்லாத ைசவக் கவிஞர் இலராவர்.
இைற மணத்தா ம் கைலகலத்தா ம் அன் ம் இன் ம் தைலசிறந்த தலமாக
விளங் ம் தில்ைலக் மாணிக்கவாசகைர வாெவன் வண்ணப் பணித்
வான்க ைண ெசய்த ளினான் இைறவன். அங் மாணிக்கவாசகர்,
சிவெப மான அ ட்ேகாலத்ைதக் கண் ரக் கண் களித்தார். அந்த
உண்ைமையத் தாம் பா ய தி வாசகத்தில் ‘கண்ட பத் ’ என் ம் பதிகத்தில்
‘கண்ேடன்! கண்ேடன்!’ என்
றி இன் கின்றார். ‘ஐம்ெபாறிகளின் வயப்பட்
அழிவதற் க் காரணமாகி மீள
யாத நரகில் வீழவி ந்த என்ைனத் தில்ைலக்
வ மா இைறவன் பணித்தான்: அவண் ெசன்ற ம் அவ்இைறவன் என்
சிங்ைதையத்’ ெதளிவித் ச் சிவமயமாக்கினன் , என்ைன அ ய ைக ம்
ஏற் க்ெகாண்டான் ; இந்த நிைல, எனக் அந்தமிலா ஆனந்தத்ைதத் தந்த ;
இத்தைகய ஆனந்தத்ைத நான் அணிெகாள் தில்ைலயில் கண்ேடன் :
அைனத் ல ம் ெதா ம் அ ைமவாய்ந்த தில்ைல அம்பலத்ேத கண்ேடன்,
ேவதங்கள் ெதா ேதத் ம் விளக்கமான தில்ைலயில் கண்ேடன்’ என் கர ப்
பா ப் பரவசெமய் கிறார்.
தில்ைலக் த்தைனத் தரிசித் த் ெதன்பால் தி ம்பிய மாணிக்கவாசகரின்
கண்களில் தில்ைலக்ேகாவிந்தன் பள்ளி ெகாண் க் ம் காட்சி ெதன்பட்ட .
இத் தி மா க் இங்ெகன்ன ேவைல தில்ைல ற்றத்திேலேய பாயைல விரித் ப்
ப த் விட்டாேன, என்ன காரணம்? என் சிறிேத சிந்தித்தார். காரணம்
க த்தில் உதித் விட்ட . உடேன அதைன எல்ேலா ம் அறியச் ெசால்லிப்
ேபாக்தார். ‘ஒ கால் தி மால் சிவெப மான் தி வ யிைனக் கா தற்காகப்
பன்றி ெவ த் நிலத்ைதப் பிளந் ெக ந் ாரம் ெசன்றான்; அவன்
தி வ ையக் கண் ெகாள்ள
ய வில்ைல ; பின் தன் ெச க்கழிந் சிவைன,
அ
க என் பணிந் ேவண் னன்; அப்ேபா சிவன் ஒர ைய மட் ேம
காட் னான் ; மற்ெறான்ைறக் காட்டா மைறத் விட்டான்; காணாத

மற்ெறான்ைற ம் கண் ெசல்ல ேவண் ம் என்ற க த்தினால் தில்ைல
ற்றத்திேல க ந்தவம் ரிந் ெகாண் க்கிறான்’ என்றார்.
‘ ரங்கடங் தான்அ காண்பான்
விவிண்
க்கறியா( )
இரங்கிெடக் தாய் ! என் றிரப்பத்தன்
ஈர க்( ) என்னிரண்
கரங்கள்தந் தான் ஒன் காட்ட, மற்
றங்க ம் காட் ெடன்
வரங்கிடங் தான்தில்ைல யம்பல
ன்றில்அம் மாயவேன!’
என்ப

மாணிக்கவாசகரின் தி க்ேகாைவயார்ப் பாடலா ம்.

சீர்காழிச் ெசல்வராகிய தி ஞானசம்பந்தர் தில்ைலக் எ ந்த ளினர். நக ள்
ைழ ம் ேபா எங் ம் ைகப்படலம் ெபாங்கிவ வைத ேநாக்கினார். வாயிரம்
அந்தணர்கள் ன்னவைன எங்கா ம் பிரியா பணி ரி ம் ெப ைம வாய்ந்த
தி நகரம் என்பைதத் ெதரிந்தார். அவ் அந்தணாளர்கள், தாம் கற்றாங்
எரிேயாம் ம் காட்சிையக் கண் வியந்தார். உலகில் யரம் உ தவா , ெபா நலம்
ேப ம் னித ள்ளத்தால் அவர்கள் ேவள்வி ெசய் ம் விதத்ைத மதித் ப்
பாராட் னார். இத்தைகய தில்ைலயில் அைமந்த தி ச்சிற்றம்பலத் தைலவன்
பாதத்ைதப் பற்றியவர்கைளப் பாவங்கள் என் ம் பற்றா என் உ தி றினர்.
ெபா நலத் ெதாண்டர்களாகிய அந் தணர்கேள ‘உயர்ந்தார்’ என்
உவந்ேதத்தினார். ‘அவர்கள் உைற ம் தில்ைலயில் உள்ள சிற்றம்பலம் ெதால் கழ்
ெபற்ற ; அப் கழ் ேமன்ேம ம் ெப கி ஏறிக்ெகாண் ம் இ க்கிற ; ஆதலால்
யான் ேத
ம் தீந்தமிழால் தில்ைலையப் பா ேனன்’ என்றார்.
‘ஊ ம் இன் தமிழால் உயர்ந்தார் உைற தில்ைலதன் ள்
ஏ ெதால் கழ் ஏந் சிற்றம்பலத்( ) ஈசைன
இைசயால் ெசான்ன பத் ’
என்ப

ஞானசம்பந்தரின் தி வாக்கா ம்.

ேசாற் வளத்தால் ஏற்றம் ெபற்ற ேசாழ நாட் ல் தைலைம வாய்ந்த ெதய்வத்
தலமாகிய தில்ைல எங்கா ம் அன்னம் பாலிக் ம் ஆற்ற ைடய . தில்ைலயில்
உள்ள ெத ெவல்லாம் தி மடங்கள். நில கின்றன. த்தப்ெப மாைனக் ம்பிட
வ ம் அ யார் ழாத்திற்ெகல்லாம் ேசா ட் ம் தி மடங்கள் அைவ. அத்தைகய
ேசா மணக் ம் மடங்கைளக் கண்ட தி நா க்கரசர், ‘அன்னம் பாலிக் ம்

தில்ைலச் சிற்றம்பலம்’ என் வாயார வாழ்த்தினர். தி க் ேகாவி ட்
ந்
த்தப்ெப மாேன வழிபட்டார். ‘அத்தா! உன் ஆடல் காண்பான் இங் வந்ேதன்:
பத்தனாய் நின் பா ம் பாவன்ைம எளிேய க் இல்ைலயாயி ம் என்ைன
இகழ்ந் ஒ க்கிவிடாேத!’ என் உளங்கைரந்
கி ேவண் னர். அவ க் க்
த்தப்ெப மான
ன்
வல் த்த தி
கம், ‘அன்பேன! வ க! என்
வந்தாய்? எப்ேபா இங் வந்தாய்?’ என் அ ேளா வின வ ேபான்
தி க் றிப் க் காட் ய . உடேன அக் க த்ைத யைமத் அழகான பாடல் ஒன்
பா னார். அப்ெப மா ைடய னித்த
வத்ைத ம், ெகாவ்ைவக்கனி ேபான்ற
ெசவ்வாயிைன ம், அதில் ெமல்ெலன அ ம் ம் ன்சிரிப்ைப ம், பனித்த சைட
யிைன ம், பவளம் ேபான்ற ேமனிைய ம், அம் ேமனியிற் சிய பாலைனய
ெவண்ணிற்ைற ம், இன்பந்த ம் எ த்த பாதத்ைத ம் கா ம் ேப ெபற்றால் இம்
மனிதப்பிறவிைய எத்தன ைறயானா ம் ெபற் க்ெகாள்ளலாம் என்றனர்.
‘ னித்த
வ ம் ெகாவ்ைவச்ெசவ்
வாயில் மிண்சிரிப் ம்
பணித்த சைட ம் பவளம்ேபால்
ேமனியிற் பால்ெவண்ணி ம்
இனித்த ைடய எ த்தெபாம்
பாத ம் காணப்ெபற்றால்
மனித்தப் பிறவி ம் ேவண் வ
ேதயிந்த மாநிலத்ேத’
என்ப

நா க்கரசரின் ேதவாரமா ம்.

ைசவசமய ரவர் நால்வ ள் இ தியாகத் தில்ைலையக் கண்டவர் ந்தரர். இவர்
தில்ைலப் ெபான்னம்பலத்தின் ன்னர்ச் ெசன் நின் தி க் த்தன்
ேகாலத்ைதக் கண்டார். உடேன இவ க் ஐந்
லன்களின் வழியாகப் பிரிந்
கா ம் ஐந் அறி க ம் கண்ணிந்திரியம் ஒன்ேறயாகக் ெகாள்ைள
ெகாண்டன. ஏைனய நான் அறி க ம் ெசயலற்றன. இவற்ைற உள்ளி ந்
ெச த் ம் உட்க விகளாகிய அந்தக்கரணங்கள் நான்க ள் சிங்ைத ஒன்ேற
ெதாழில் ெசய்த . ஏைனய ன் ம் ெசயலற்றன.
இவற்ைற ஊக்கி நிற் ம் ன்
ணங்க ள் சாத் விகம் ஒன் ேம ெதாழில்
ெசய்த . ஏைனய இரண் ம் ஒ ங்கிவிட்டன. இவ்வா
த்தன காட்சியாகிய
எல்ைலயில்லாத. ேபரின்ப ெவள்ளத்தில் இைணயற்ற மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்
நின்றார். பின்னர், “ெப மாேன! நின் தி கடம் ம்பிடப்ெபற்ற ெப ம் ேபற்றால்
எளிேய க் மண்ணிேல வந்த இந்தப் பிறவிேய ய ம் இன்பம் ேமய ம்

ஆயிற் ” என்
ைறயிட்டார். இவ்வா
ந்தரர் தில்ைலைய வழிபட்ட
சிறப்பிைனச் ேசக்கிழார் தி வாக்கால் அறியலாம்.
ேசக்கிழார் ஒராண் ற் ேமல் தில்ைலயிேலேய தங்கியி க் ம் தனிப்ேப
ெபற்றவர். ஆதலின் தில்ைலயின் சிறப்ைபெயல்லாம் ேநரில் கா ம் ேப ற்றவர்.
அவர் அத்தில்ைலயின்கண் இைடயறா எ ந்
ழங் ம் ஒலிகைளக்
றிப்பி கின்றார்.
‘நரம் ைட யாழ்ஒலி ழவின் காதஒலி ேவதஒலி
அரம்ைபயர்தம் கீதஒலி அ த்தில்ைல.’
யாெழாலி ம், ழெவாலி ம், ேவதெவாலி ம், ேதவ மாதர் பா ம் கீதெவாலி ம்
நீங்கா ஒலிக் ம் பாங் ைடய தில்ைலெயன்றார். இ காண த்தி த ம்
தலமாதலின், ெதா வார்தம் ம்மலங்கள் க வப்ெபற் ச் ெசம்ைமயான
வீட
ம் ெசல்வப் பதி தில்ைல’ என் ெசால்லிய ளினார்.
இத்தைகய தில்ைலக் த் ெதன்பாண் க் கவிஞராகிய மர
பரர் ஒ கால்
ெசன்றார். அதன் சிறப்ைபக் கண்டார். உலகிேலேய உயர்ந்த தலம் தில்ைலேய சிறந்த
தீர்த்தம் அங் ள்ள சிவகங்ைகேய; இைறவன் உ வங்க ள் அம்பலக் த்தன்
உ ேவ அழ ம் உயர் ம் உைடய என் பா னார். ெபான்னம்பலத்ைதக் கண்டார்.
அ ஒ ெபாற்றாமைர ேபான் அவ க் த் ேதான்றிய . அப்ெபான் மன்றில்
ஆ ம் தி க் த்தன் அ ள்ேமனி, தாமைரயில் ஊ ம் ேதைகக் காணப்பட்ட .
அப்ெப மான் அ கில் நின் கா ம் அன்ைன சிவகாமியின் க விழிகள்,
தாமைரயின் ேதைன உண் களிக் ம் க வண் களாகத் ேதான்றின. அந்தக்
காட்சிைய அழகிய பாவாக நமக் க் ைழத் ாட் னார்.
‘ெபான்மன்றம் ெபாற்றா மைரெயாக் ம் அம்மன்றில்
ெசம்மல் தி ேமனி ேதெனக் ம் அத்ேதைன
உண் களிக் ம் களிவண்ைட ஒக் ேம
எம்ெப மாட் விழி’
என்ப

மர

பரரின் பாடலா ம்.

இவ் இ பதாம் ற்றாண் ல் விளங்கிய இனிய ெசந்தமிழ்க் கவிஞராகிய
கவிமணி ேதசிக விநாயகம் பிள்ைள தில்ைலையச் ெசன் கண்டார். அங் ள்ள
சிற்றம்பலத்தில் த்தன் களிகடம் ரிவைத ம் கண் மகிழ்ந்தார், அப்ெப மான்
அல் ம் பக ம் ஒயா நின் ஆ வதற் க் காரணம் யாதாகலாம் என்

ஆராய்ந்தார். அத்தில்ைலயின் கிழக் எல்ைலயில் அண்ணாமைல மன்னர்
அைமத் ள்ள பல்கைலக் கழகத்ைதக் கண் தான் கழிேப வைக ெகாண்
இவ்வா ஆ கின்றான் என் பா னர்.
‘தில்ைலப் பதி ைடயான் சிற்றம் பலமதனில்
அல் ம் பக ம்கின்( ) ஆ கின்றான்-எல்ைலக்கண்
அண்ணா மைலமன் அைமத்த கைலக்கழகம்
கண்ணாரக் கண் களித் ’
என்ப

கவிமணியின் மணியான பாடலா ம்.

15. தமிழ் வளர்த்த தில்ைல
சங்ககால இலக்கியங்களிலி ந் தற்கால இலக் கியங்கள்வைர எந்த ைல
ேநாக்கினா ம் அதில் இைற மணம் கமழாமல் இ ப்பதில்ைல.
ம் இைற
மணேம கம ம் இயல் ைடய இலக்கியங்கைளச் சமய ல்கள் என்பர் சான்ேறார்.
ெப ம்பா ம் தில்ைல மாநகரம் வளர்த்த தமிெழல்லாம் சமயத்தமிழ், அதி ம்
ைசவத்தமிழ் என்ேற ெசால்ல ேவண் ம்.
‘தி

ைறகைளக் காத்த தில்ைல

ேதவாரம் பா ய வர்ெப மக்க ம் தில்ைலக் எ ந்த ளிச்
சிற்றம்பலக் த்தேனச் ெசந்தமிழ்ப் பதிகங்களால் சந்த றப் பா னர். அவர்கள் தம்
பாடல்கைள எ திய ஏ கைளெயல்லாம் தில்ைலவாழ் அந்தணரிடத்ேதேய
ஒப் வித் மைறந்தார்கள். தி வாசகம் அ ளிய மணிவாசக ைடய பாடல்கேள
இைறவேன ஏட் ல் எ தி அவ் அந்தணாளர்களிடேம ெகா த்தான்.
இைவெயல்லாம் தில்ைலப் ெபான்னம்பலத்திேலேய ஒ பால் மைறத் , ைவக்கப்
ெபற்றி ந்தன. அச்ெசய்திையத் தி காைர ர்ப் ெபால்லாப் பிள்ைளயாரின்
நல்ல ள் ெபற்ற நம்பியாண்டார் நம்பிகளின் வாயிலாகத் தஞ்ைச மன்னனாகிய
இராசராசன் அறிந்தான். அவன் தில்ைலக் வந் அவற்ைற எ த் த் த மா
தில்ைல வாழ் அந்தணர்கைள ேவண் னன். அவர்கள் அவ்ேவ கேள
இங் ைவத் ச் ெசன்ற அ யார்கேள வந்தால்தான் எ த் த் த ேவாம் என்றனர்.
அ ேகட்ட இராசராசன் சமய ரவர் தி
வங்கைளப் பல்லக்கில் ைவத்
அலங்கரித் க் ெகாண் வந் நி த்தினான். உடேன அவர்கள் ஏ கள்
ைவத்தி ந்த அைறக்கதைவத் திறந்தனர். கைறயான் ற் க்களால்
டப்பட் ந்த அவ்ேவ கைள எ த் த் ய்ைம ெசய் பாடல்கைள
ெவளிப்ப த்தினான். நம்பியாண்டார் நம்பிகைளக் ெகாண்ேட அவற்ைறத்
தி
ைறகளாக வ க் மா ெசய்தான். அப்பாடல்கைள நாெடங் ம்
பரப்பினான். தி க்ேகாவில்களிெலல்லாம் பண்ேணா ஒ மா பண்ணினன். இச்
ெசயலால் இராசராசன் ‘தி
ைற கண்ட ேசாழன்’ என் ெப ைமயாகப் ேபசப்
ெபற்றான். ஆகேவ ைசத்தி
ைறகள் பன்னிரண்ட ள்ேள தல் எட் த்
தி
ைறகள் தில்ைலயிலி ந்ேத இைடக்கப் ெபற்றன. அவற்ைறக் காத்தளித்த
ெப ைம, தில்ைலக் ரியேத.

பன்னிரண்டாம் தி
ைறயாகிய தி த்ெதாண்டர் ராணம் தில்ைலயிேலேய
பாடப்ெபற்ற . ஆசிரியராகிய ேசக்கிழார் அதைனப் பா தற் த் தில்ைலக்
த்தேன, ‘உலெகலாம்’ என் அ ெய த் க் ெகா த்த ளினான். தமிழகத்தின்
ஐந்
ஆண் வரலாற்ைற அறிவதற் க் க வியா ள்ள ெபரிய ராணத்ைதத்
தந்த ெப ைம ம் தில்ைலக் ரியேத. இந் ல் சிந்தாமணி, கம்பராமாயணம்
ேபான்ற காவியங்கேளா ஒப்பாக ைவத் மதிக்கத்தக்க உயர்ந்த காவியமா ம்.
ைசவ சமய சந்தான ரவ ள் ஒ வராகிய உமாபதிசிவனர் தில்ைலையச்
ேசர்ந்தவேர. அவர் தில்ைலவாழ் அந்தண ள் ஒ வராவர். அவ க் த்
தில்ைலக் த்தன் தி
கம் எ தினன். ைலக் லத்தில் ேதான்றிய ெபத்தான்
சாம்பான் என் ம் பத்தி மிக்க ெதாண்ட க்
த்திெநறி காட் மா தி
கப்
பா ரம் எ திய ப்பினான்
‘அ யார்க்( ) எளியன்சிற் றம்பலவன் ெகாற்றங்
யார்க்( ) எ தியைகச் சீட் -ப யின்மிைசப்
ெபத்தான்சாம் பா க் ப் ேபதமறத் திக்ைகெசய்
த்தி ெகா க்க ைற’
என்ப

தில்ைலக்

த்தன் அ ளிய தி ப்பாட் .

◌
இத்தைகய உமாபதிசிவனார் ைசவசமய சாத்திரங்களாகிய ெமய்கண்ட ல்கள்
பதினான்க ள்ேள எட் ைன
இயற்றியவர். சிவப்பிரகாசம், தி வ ட்பயன், வினாெவண்பா, ேபாற்றிப்பஃெறாைட,
ெநறி விளக்கம், ெகா க்கவி, ெநஞ் வி
, சங்கற்ப கிராகரணம் என் ம்
எட் ேம அவர் இயற்றியைவ, இைவயன்றித் தி
ைற கண்ட ராணம், ேசக்கிழார்
ராணம், ேகாயிற் ராணம், தி த்ெதாண்டர் ராண சாரம் ஆகியவற்ைற ம்
உமாபதிசிவனாேர பா யளித்தார். ேசக்கிழார் காலத்ைத ய த் வாழ்ந்த
உமாபதிசிவனார் ேசக்கிழார் ராணத்ைதப் பா த் தந்திராவி ன் அவர
வரலாற்ைறத் தமிழர் அறிதற் வழியில்லா ேபாய்வி ம்.
இவர்பா ய ளிய ெகா க்கவி பா க் ெகா ேயற்றல் நன் .
அ
ஆண் கட்
ற்பட்டவராகிய இரட்ைடப் லவர்கள் இ வ ம்
தில்ைலயைடந்தனர். அவர்கள் த்தப்ெப மாைனத் தைலவைகக் ெகாண்
‘தில்ைலக் கலம்பகம்’ என்ற ைலப் பா னார். பல தனிப்பாடல்கைள ம்

பா

ள்ளனர்.

ந்
ஆண் கட்
ற்பட்டவராகிய மர
பரர் தில்ைலக் ஒ கால்
வந்தார். அப்ேபா தில்ைல யிலி ந்த லவர் சில்ேலார், ‘இவர் இலக்கணமறியா
தவர் ; யாப்பிலக்கணம் கற்காமேல ெசய் ள் யாக் கின்றவர்’ என் இகழ்ந்தனர்.
அதைனயறிந்த மர
பரர் யாப்பிலக்கண ட்பங்கெளல்லாம் லப் ப மா
‘சிதம்பரச் ெசய் ட் ேகாைவ’ ெயன் ம் சிறந்த ைலப் பா னர். பின்னர்ச் சிதம்பர
ம் மணிக்ேகாைவ, தில்ைலச் சிவகாமியம்ைம இரட்ைட மணிமாைல ஆகிய
ல்கைள ம் தில்ைலயில் இ ந்த ெபா ேத பா னார்.
ஏறத்தாழ இ
ற்ைறம்ப ஆண் கட்
ற் பட்ட ப க்கா ப் லவர் தில்ைலைய
அைடந் ெபான்னம்பலத்தில் அமர்ந்த சிவகாமியன்ைனயிடம், “எனக் ஏேத ம்
ெகா ; உன்ைனப் பா யவர்க் ம் பாடாத பிறர்க் ம் ஏேதேதா அளித்தாய் என்
கின்றனர்: எனக் ஏ ம் ெகா த்திேலேய ?” என் ேவண் ப் பா னார்.
உடேன சிவகாமியன்ைன பஞ்சர்க்கரப் ப யில் ஒ ெபாற்காசிைன ைவத் ,
அதைன எ த் க்ெகாள் மா பணித்தாள். ‘அதனா ேலேய நமச்சிவாயப் லவர்,
ப க்கா ப் லவெரனப் பாராட் ம் ேப ெபற்றார்.
ெசன்ற ற்றாண் ல் விளங்கிய ெப ம் லவராகிய மகாவித் வான்
மீனாட்சி ந்தரம்பிள்ைள தில்ைல யமக அந்தாதி பா ச் சிறப்பித்தார். இவர்
காலத்தில் வாழ்ந்த ஆ
க நாவலர் தில்க்லமாககளில் தங்கித் தம் ேபச்சா ம்
எ த்தா ம் ைசவத்ைத ம் ெதய்வத் தமிைழ ம் வளர்த்தார். அவ ைடய தமிழ்
நாவன்ைமையக் கண் வியந்த ைறைசயாதீனத் தைலவராயி ந்த ேமலகரம்
ப்பிரமணிய ேதசிகர் ‘நாவலர்’ என்ற பட்டமளித் ப் பாராட் னர். இவர் தில்ைல
மாநகரில் ைசவப்பிரகாச வித்தியாசாைல என் ம் தமிழ்ப்பள்ளி ெயான்ைற
நி வித் தமிைழ ம் சமயத்ைத ம் பரப்பினர். ெபரிய ராணம், தி விைளயாடற்
ராணம் ேபான்ற ல்க க் எளிய கைடயில் சிறந்த உைரநைட வைரந்
‘வசனநைட கண்ட வல்லாளர்’ என் தமி லகம் ேபாற் ம் ெப ைம ற்றார். இவர்
சிதம்பர மான்மியம் என் ம் ைல ம் ஆக்கினார்.
இேத காலத்தில் வாழ்ந்த அ ட்பிரகாச வள்ளலார் என் ம் இராமலிங்க அ கள்
பல்லாண் கள் தில்ைல மாநகரிேலேய தங்கித் ெதய்வத்தமிைழ வளர்த்தனர்.
இவ ம் சிறந்த பாவன்ைம ம் நாவன்ைம ம் பைடத்தவர். ஒ கால்
மகாவித் வான் மீனாட்சி ந்தரம் பிள்ைள, ஆ
க காவலரிடம், “சிதம்பரம்

இராமலிங்கம் பிள்ைள ற
ண்டதனாலன்ேறா தங்கட் நாவலர் என்ற பட்ட ம்
எனக் மகா வித் வான் பட்ட ம் கிட் ன; இந்நாளில் இவ்வி பட்டத்திற் ம்
உரியவர் இராமலிங்கம் பிள்ேளேய” என்
றினார். இத்தைகய இராமலிங்க
அ கள் தில்ைலக் த்தைனப் பல்லாயிரம் அ ட்பாக்களால் பா ப் பரவினர்.
அைவெயல்லாம் தி வாசகத்ைதப் ேபால், கற்பவர் ேகட்பவர் உள்ளத்ைதக்
கைரந்
கச் ெசய் ம் உயர்ந்த மாண் ைடயன.
இந்த ற்றாண் ல் ெசட் நாட்டரசர் அண்ணாமைலச்ெசட் யார் தில்ைலமாநகரில்
மீனாட்சி தமிழ்க் கல் ரிைய நி வினர். இக்கல் ரியின் தைலவராக டாக்டர் உ.
ேவ. சாமிநாைதயர் நியமிக்கப் ெபற்றார். இவ க் உதவியாகப் பல தமிழ்ப்
லவ்ர்க ம் நியமிக்கப்ெபற்றனர். 1920ஆம் ஆண் ல் மீனாட்சி
கைலக்கல் ரரியாகத் ேதான்றிய கல்விக் டம். ப ப்ப யாக வளர்ச்சி ற் 1938ல் அ அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகமாக உ வாயிற் . தமிழ், ஆங்கிலம்,
வடெமாழி, விஞ்ஞானம், இைச, தத் வம் தலிய பல ைறக்கைலக ம்
கற்பிக் ம் கழகமாக இ ந்தா ம் சிறப்பாகத் தமிழர் கைலகைள ம்
பண்பாட்ைட ம் காத் வளர்க் ம் தமிழ்ப்பல்கைலக்கழகமாகேவ தைழத்ேதாங்கி
வ கிற .
தில்ைலமாநகரின் கிழக்ேக அைமந் ள்ள சிறந்த பதிகளாகிய
ெகாற்றவன் க் ம் தி ேவட்கனத்திற் ம் ந ேவ
அண்ணாமைலப்பல்கைலக்கழகம் அைமந் ள்ள . ெகாற்றவன்
,
ைசவசித்தாந்த சாத் திரங்கள் எட் ைன அ ளிய உமாபதிசிவனார் உைறந் ,
தமி ம் சமய ம் வளர்த்ததலமா ம். தி ேவட்களம் தி வ ட்ெசல்வர்களாகிய
அப்ப ம் ஞானசம்பந்த ம் தங்கியி ந் பண்ணா ம் இன்னிைசப் பாமாைல
ெதா த்த யதலமா ம். இத்தைகய ஞானங்கம ம் மியில் அைமக்கப்ெபற்ற
பல்கைலக்கழகம், தமிழகத்திற்ேக தனிச்சிறப்ைப அளிப்பதா ம். நாலாயிரம்
மாணவர்கட் ேமல் தங்கியி ந் பல ைறக் கைலகைள ம் பயி ம் இடம்
பாரதநாட் ேலேய இஃெதான் தான்.
அண்ணாமைலப் பல்கைலக்கழகத்தில் தமிழ்த் ைற மிகச் சிறப் வாய்ந்த .
தமிழகத்தில் ெப ம் லவர்கெளனப் ெபயர்ெபற்ற ேபரறிஞர்கள் பல ம்
இத் ைறயில் பணிெசய்தனர்; இன் ம் பணியாற் கின்றனர். டாக்டர் உ. ேவ.
சாமிநாைதய க் ப் பின், ெநல்ைல நாட் ன் நல்லறிஞராக விளங்கிய கா.
ப்பிரமணியபிள்ைள, டாக்டர் ச. ேசாம ந்தர பாரதியார், மகாமேகாபாத்தியாய
பண் தமணி . கதிேரசன் ெசட் யார், மகாவித் வான் ரா. இரா கைவயங்கார்,

நாவலர் ந. . ேவங்கடசாமிநாட்டார், ஒளைவ . ைரசாமிபிள்ைள, டாக்டர் அ.
சிதம்பர நாதன்ெசட் யார் தலான பல தமிழ்ப்ேபரறிஞர்கள் இ ந்
தமிழ்ப்பணியாற்றினர். இன் தமிழகத்தில் கல் ரிகளி ம் பள்ளிகளி ம்
தமிழ்ப்பணியாற் ம் பன்
லவர்கள், இப்பல்கைலக்கழகம் தந்த
ெசல்வங்கேள. இன் ம் இத் ைறயிைனத் திறம்பட நடாத்தி வ ேவார் ேபராசிரியர்
ெத. ெபா. மீனட்சி ந்தரனா ம் ேபராசிரியர் ெல. ப. க .
இராமநாதன் ெசட் யா ம், ேபராசிரியர் ேகா. ப்பிரமணியபிள்ைள ேமயாவர்.
இத் ைறயிைனப் ேபான்ேற பிற கைலத் ைறகைள ம் தக்க
ேபரறிஞர்கைளக்ெகாண் மிக்க சிறப்பாக வளர்த் வ கிற .
இவ்வா பதிேனந்
ற்றாண் களாகச் ைசவத் தமிைழேய வளர்த் வந்த
ெதய்வத் தலமாகிய தில்ைலமாககரம் இந்த ற்றாண் ல் தமிழின் பல
ைறகைள ம் நலம்ெபற வளர்த் வ கிற . இலக்கியம், சமயம், தத் வம்,
இைச தலிய பல ைறகளி ம் தமிழறிஞர் பலர் இ ந் அ ம்பணியாற்றி
வ கின்றனர். ஆண் ேதா ம் ற் க்கணக்கான தமிழ்ப் லவர்கைள
உ வாக்கித் தந் , நாெடங் ம் நற்றமிழ் வளர்தற் உற்ற ைணயாக
ஒளிர்கின்ற . ஆதலின் தில்ைலமாககரம் என் ம் தமிழ் வளர்க் ம்
தனிப்ெப நகரமாக நின் நில கின்ற .

