1

தமிழ் வளர்த்த
நகரங்கள
அ க நவநீத
கிருட்டிணன
அட்டடைப்படைம் : லலெனின குருசசாமி guruleninn@gmail.com
மினனூலெசாக்கம் : ச.ரசாஜஜேஸ்வரி sraji.me@gmail.com
லவளியிடு : FreeTamilEbooks.com
உரிடமை : Public Domain – CC0
உரிடமை – கிரிஜயேட்டிவ் கசாமைனஸ். எல்லெசாரும்
படிக்கலெசாம், பகிரலெசாம்.
2

பபபரளடககக மக
பததபகபரர..........................................................5
அணதநகதரர.....................................................7
1. தனகனனரதலபத தமதழக.....................................9
2. தமதழக வளரகதகத சஙககஙககளக.........................26
மதரர மபநகரமக.............................................42
3. மதரரயதனக மபணகப....................................42
4. இலகககதய மதரர........................................54
5. நபயகககரக அணதபசயகத மதரர...................76
6. தமதழக வளரகதகத மதரர...............................80
பநலகரல மபநகரமக........................................100
7. பநலகரலயதனக அரமபகபமக சதறபகபமக..............100
3

8. பரபணமக பகழமக பநலகரல.........................113
9. பநலகரலதக ததரககனகபவதலக.........................121
10. தமதழக வளரகதகத பநலகரல.........................145
ததலகரல மபநகரமக..........................................159
11. ததலகரலயதனக சதறபகப.................................159
12. பரபணமக னபபறகறமக ததலகரல.....................169
13. ததலகரலதக ததரககனகபவதலக.........................174
14. இலகககதயஙககளதலக ததலகரல......................188
15. தமதழக வளரகதகத ததலகரல..........................201

4

பதிப்புடர
‘எனறுமுள லதனதமிழ் இயேம்பி இடசலகசாண்டை’
நந்தமிழ் நசாட்டினசர் பரவுதற்குரியேத. ‘லபற்ற
தசாயும் பிறந்த லபசானனசாடும் நற்றவ வசானினும்
நனிசிறந்தனஜவ’ எனறு நயேந்ஜதசானறப்
பசாடியுளள பசாரதியேசார் உயேர்ந்த
கருத்லதசானடறயும் உளளடைக்கி டவத்தளளசார்.
தசாஜயேசாடு லமைசாழியும் நசாடும் ஒருங்குடவத்
லதண்ணப்பட்டு வருதல் லதசானடமை வழக்கு.
லமைசாழியேசால் லபயேர்லபற்ற நசாடுகள உலெகில்
மிகுதி. ஆக, லமைசாழியேசால் நசாடும், நசாட்டைசால்
லமைசாழியும் லபற்ற சிறப்புப்லபரித;
மிகப்லபரித. நசாடின ஜறல் மைக்களில்டலெ;
மைக்களினறி லமைசாழியில்டலெ; லமைசாழியினறி
ஆசால்களில்டலெ; நூல்களினறிப்
லபருடமையில்டலெ. நசாட்டடைச் சிறப்பித்ததனசால்
மைற்றவற்டறயும் சிறப்பித்ததசாயிற்று.
‘லதருலவல்லெசாம் தமிழ்முழக்கம் லசழிக்கச்
லசய்யும்’ இற்டறகசாள மைக்கள ‘தமிழ் வளர்த்த
5

நகரங்கள’ பற்றியும் லதரிந்தலகசாளளுதல்
இனறியேடமையேசாததசாகும். தமிழின இனடறயே
சிறப்பிற்கு வித்திட்டை லபருடமையுடடையே. மூனறு
நகரங்கடளப்பற்றியும் இந்நூலில் விரிவசாக
எழுதப்பட்டுளளத. அவ்வந்நககரங்களின
சிறப்பு, அவற்றில் வசாழ்ந்த நூலெறிபுலெடமை
வசாய்ந்த ஆனஜறசார், அவர்கள ஆக்கியேருளியே
அருந்தமிழ் நூல்கள ஆகியேடவ குறித்த
லசய்திகள அழகுறத் தரப்பட்டுளளன. அடவ
யேசாவும் கற்பசார்க்குச் சுடவயும் பயேனும் தருவன.
தமைக்ஜக யுரித்தசான தண்டைமிழ் நடடையில்
இந்நூடலெ யியேற்றித்தந்த ஆசிரியேர், திரு. அ. க.
நவநீதகிருட்டிணன அவர்களுக்கு நம் நனறி
உரியேதசாகுக. தமிழ்மைக்கள அடனவரும்,
சிறப்பசாக மைசாணவர்கள இதஜனக் கற்று
மைசாண்புறுவசார்களசாக.
டசவசித்தசாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தசார்.

6

அணிந்தடர
மைக்கள உயேர்வுக்குத் தக்க தடணபுரிவன அறிவும்
ஒழுக்கமுஜமை. எல்ஜலெசாருக்கும் தசாய்லமைசாழி
யேறிஜவ இனறி யேடமையேசாதத. இடறயுணர்டவப்
லபருக்கும் சமையே அறிஜவ ஒழுக்கத்டதயும்
பண்பசாட்டடையும் வளர்க்கும். அறிவும்
பண்பசாடும் மைக்களிடடைஜயே தரத்தசால்
குடறந்தவரும் இந்நசாளில், அவற்டற
மைசாணவரிடடைஜயே தரமுடடையேனவசாகத்
தடழக்கச்லசய்யும் வழிதடறகடள
நிடனவூட்டிக் கசாக்க ஜவண்டுவத
கல்வித்தடறயினரின தடலெயேசாயே கடைடமையேசாகுமை.
இத்தடகயே கடைடமையுணர்வுடைன தமிழசாகியே
தசாய்லமைசாழி யேறிடவயும் சமையேப்
பண்பசாட்டடையும் வளர்க்கும் மூனறு
நகரங்கடளப்பற்றியே சிறப்பசான லசய்திகள
இந்நூலில் விளக்கமைசாகத் தரப்படுகினறன.
தமிழகத்தின லதசானடமையேசான நகரங்களசாகியே
மைதடர, லநல்டலெ, தில்டலெ எனற மூனறும் தமிழ்
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வளர்த்த வரலெசாற்டற விளக்கும் இந்நூல் ‘தமிழ்
வளர்த்த நகரங்கள’எனனும் லபயேரசால் லவளி
வருகினறத. தமிழுலெகம் எனக்குச்
சில்லெசாண்டுகளசாகத் தந்தவரும்
ஜபரூக்கத்தசாஜலெஜயே இந்நூடலெயும்
உருவசாக்கிஜனன. எனடன இடடையேறசாத இப்
பணியில் ஊக்கிவரும் உயேர்ந்த ஜநசாக்கினரசாகியே
டசவசித்தசாந்தக் கழக ஆட்சியேசாளர் திரு. வ.
சுப்டபயேசாப் பிளடளயேவர்கட்கு யேசான லபரிதம்
கடைப்பசாடுடடைஜயேன.
இதஜனக் கண்ணுறும் கலெசாசசாஜலெத்
தடலெவர்களும் கனனித்தமிழ்ப் பணியேசாற்றும்
புலெவர் லபருமைக்களும் இக் நூடலெத் தத்தம்
கலெசாசசாடலெகளில் பசாடைமைசாக்கி எளிஜயேஜன
இத்தடறயில் ஊக்குமைசாறு பணிவுடைன
ஜவண்டுகிஜறன.
தமிழ் லவல்க !
அ. க. நவநீதகிருட்டிணன
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1. தனஜனரிலெசாத தமிழ்
பசாரில் வழங்கும் பனனூறு லமைசாழிகளுள
முனடனப் பழலமைசாழிகள மிகச்சிலெஜவ.
அவற்றுளளும் முனடனப் பழலமைசாழியேசாய்ப்
பினடனப் புதடமைக்கும் புதடமையேசாய் விளங்கும்
லமைசாழி தனஜனரிலெசாத தமிழசாகும்.
இளடமையேழகும் இனிடமை நலெமும் இடறடமை
நறுமைணமும் எனறும் குனறசாத நினறு நிலெவும்
இயேல்புடடையேத இம்லமைசாழி. அதனசாஜலெஜயே
இதடனக் ‘கனனித்தமிழ்’ எனறு கற்ஜறசார்
ஜபசாற்றுவர்.
கதிரவனும் கனனித்தமிழும்
கனனித்தமிடழப் புலெவர் ஒருவர் கதிரவனுக்கு
ஒப்பிட்டைசார். கதிரவன கசாடலெயில்
உதயேலவற்பில் உதிக்கிறசான; உயேர்ந்ஜதசார் உவந்த
வணங்குமைசாறு வசானில் ஒளி வீசுகிறசான; உலெகிற்
சூழும் புறவிருடளயும் ஜபசாக்குகிறசான.
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அத்தடகயே கதிரவடனப் ஜபசாலெக் கனனித்
தமிழும் லபசாதியே லவற்பில் பூத்த வருகிறத;
கற்றுண்ர்ந்ஜதசார் கடைவுள தனடமை வசாய்ந்த
லமைசாழி லயேன வணங்கி வசாழ்த்த விளங்குகிறத;
உலெக மைக்களின அகவிருடளயும் ஒழிக்கினறத;
ஆதலின ஒளியேசால் தனஜனரிலெசாத கதிரவடனப்
ஜபசானறு, உயேர்தனிச் லசம்டமையேசால்
தனஜனரிலெசாத விளங்கும் தனடமையேத.
தமிலழனறசார் அப்புலெவர்.
“ஓங்கல் இடடைவந்(த) உயேர்ந்ஜதசார்
லதசாழவிளங்கி
ஏங்லகசாலிநீர் ஞசாலெத்(த) இருளகற்றும்ஆங்கவற்றுள
மினஜனர் தனியேசாழி லவங்கதிர்ஒன(று)
ஏடனயே
தனஜனர் இலெசாத தமிழ்.”
எனபத அப் புலெவரின பசாடைல்.
தமிழின லதசானடமை
10

இம்லமைசாழி, கல் ஜதசானறி மைண் ஜதசானறசாக்
கசாலெத்ஜத, முன ஜதசானறி மூத்த
பழங்குடியினரசால் ஜபசப்படும் லபருடமை
வசாய்ந்தத. படடைப்புக் கசாலெங் லதசாட்டு
ஜமைம்பட்டு வந்த முடிமைனனர் மூவரசால் ஜபணி
வளர்க்கப்லபற்றத. எல்டலெயேறு பரம்லபசாருள,
பல்லுயிரும் பலெவுலெகும் படடைத்த அளித்தத்
தடடைக்கினும், தசான முன இருந்தபடிஜயே
எனறும் யேசாலதசாரு மைசாறுபசாடுமினறி இருந்த
வருகிறத. அஃஜதஜபசால் நந்தம் லசந்தமிழும்
எந்த மைசாறுபசாடுமினறி எனறும் கனனிடமைஜயேசாடு
நினறு நிலெவுகினறத.
தமிழின சரிளடமைத்திறம்
தசாய்லமைசாழியேசாகியே இத்தமிழிலிருந்த
கனனடைமும் களிலதலுங்கும்
கவினமைடலெயேசாளமும் தளுவும் ஜசய்
லமைசாழிகளசாகத் ஜதசானறியுளளன. பலெ ஜசய்கஜள
ஈனறும் தசாய்த்தமிழ் இளடமைலகட்டு
முதடமையுற்று வளடமையேற்றுப் ஜபசாகவில்டலெ.
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இதஜனசாடு ஒருங்கு டவத்த எண்ணப்லபறும்
உயேர்தனிச் லசம்லமைசாழிகளசாகியே வடைலமைசாழி,
எபிஜரயேம், இலெத்தீன ஆகியேவற்டறப் ஜபசானறு
உலெகவழக்கு அழிந்த ஒழிந்த
சிடதந்தஜபசாகவில்டலெ. எனறும் மைசாறசாத
சரிளடமைத் திறத்ஜதசாடு விளங்குகினற
இம்லமைசாழி. இவ்வுண்டமைடயேப் ஜபரசாசிரியேர்
சுந்தரம் பிளடள,
‘'ஆரியேம்ஜபசால் உலெகவழக்(கு) அழிந்லதசாழிந்த
சிடதயேசாவுன
சரிளடமைத் திறம் வியேந்த லசயேல்மைறந்த
வசாழ்த்ததஜமை ‘’
எனறு விளக்கினசார்.
தமிழ் உயேர்தனிச் லசம்லமைசாழி
உலெக வழக்கில் பண்டுஜபசால் இனறும் நினறு
உலெவிவரும் உயேர் தனிச் லசம்லமைசாழி தமிழ். ஒரு
கசாட்டில் வழங்கும் லமைசாழிகள பலெவற்றுளளும்
தடலெயேசாயேதம், அவற்றினும் மிக்க
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தடகயேசாயேதமைசான லமைசாழிஜயே உயேர்லமைசாழியேசாகும்.
பிற லமைசாழிகளின தடணயினறித் தனித்தியேங்க
வல்லெ ஆற்றல்சசானற லமைசாழிஜயே தனி
லமைசாழியேசாகும். திருந்தியே பண்பும் சர்த்த
நசாகரிகமும் லபசாருந்தியே தூயேலமைசாழிஜயே
லசம்லமைசாழியேசாகும். இம்மூனறு இயேல்புகளும்
தனனகத்ஜத லகசாண்டை தமிழ் ஓர் உயேர்தனிச்
லசம்லமைசாழியேனஜறசா !
தமிழ் எனற லபயேரடமைதி
தமிழ் எனற லசசால்லுக்கு இனிடமை எனபஜத
லபசாருள. இனிடமைஜயே இயேல்பசாக அடமைந்த
இம்லமைசாழிக்குத் தமிழ் எனற லபயேர் எத்தடணப்
லபசாருத்தமைசானத! ஜமைலும், தமிழ் எனற லசசால்
தனித்தியேங்கும் திறத்டதயுடடையேத எனற
கருத்டதக் லகசாண்டைதசாகும். எழுத்தக்கள
வனடமை, லமைனடமை, இடடைடமையேசாகியே மூவடக
ஓடசகளுடைன உச்சரிக்கப்லபறுவன எனபடதப்
புலெப்படுத்தவத ஜபசானறு த, மை, ழ எனற மூவின
எழுத்தக்களும் அப்லபயேரிஜலெஜயே
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அடமைந்தளளடமை ஒரு தனிச்சிறப்பசாகும்.
லமைய்லயேழுத்தசாக நிற்கும்ஜபசாத புளளியுடைன
விளங்கியே எழுத்த, அகர உயிருடைன
ஜசரும்ஜபசாத புளளி நீங்குவதனறி எந்த
ஜவறுபசாடும் எய்தவதில்டலெ எனபடத
விளக்குவத 'தமிழ்’ எனற லசசால்லின
முதலலெழுத்தசாகும். இரண்டைசாம் எழுத்த, லமைய்
அகரமைல்லெசாத பிற உயிர்களுடைன ஜசருங்கசால்
உருவில் ஜவறுபடும் எனபடத விளக்கியேத.
லமைய்லயேழுத்த இத்தடகயேத எனபடதக் கசாட்டி
நிற்பத மூனறசாம் எழுத்த. எனஜவ தமிழ்
லநடுங்கணக்கு உயிர், லமைய், உயிர்லமைய் எனற
பசாகுபசாடுகடளயுடடையேத எனறும்,
லமைய்லயேழுத்தக்கள ஓடசயேசால் மூவடகயின
எனறும், ‘தமிழ்’ எனற லபயேஜர விளக்கி நிற்றல்
உணர்ந்த இனபுறத்தக்கதசாகும். தமிழுக்ஜக உரியே
ழகர லமைய்டயேத் தனபசால் லகசாண்டிருப்பதம்
மைற்லறசாரு சிறப்பசாகும். எழுத்தக்களுக்கு உயிர்,
லமைய் எனற லபயேர்கஜள அடமைத்த, எழுத்டதப்
பயிலும்ஜபசாஜத தத்தவ உணர்டவயும் புகுத்த
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முடனந்த நம் முனஜனசாரின நனஜனசாக்கிடன
எனலனனபத!
தமிழ் அமிழ்த
மூவசாடமைக்கும் சசாவசாடமைக்கும் கசாரணமைசாவத
அமிழ்த. அத மிகவும் சுடவயேசானலதசாரு
லபசாருள. மிகுந்த சுடவயுடடையே நம்
லமைசாழியினுக்குப் லபயேரடமைக்கப் புகுந்த
முனஜனசார் ‘அமிழ்த’ எனஜற
அடமைத்தவிட்டைனர். அதஜவ பினனசாளில் தமிழ்
எனறு மைருவிவிட்டைத எனறும் கூறுவர்.
இதனகண் அடமைந்த அமிழ்தடனயே
இனிடமைடயேக் கண்டை ஆனஜறசார் இதடன வசாளசா
கூறசாத லசந்தமிழ், டபந்தமிழ், வண்டைமிழ்,
ஒண்டைமிழ், இனறமிழ், தீந்தமிழ் எனறு
அடடைலமைசாழி லகசாடுத்ஜத வழங்கி வந்தளளனர்.
கவியேரசரசாகியே கம்பநசாடைர், தமைத
இரசாமைசாயேணத்தில் அஜயேசாத்தி நகடரக்
குறிக்குமிடைத்த,
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‘‘லசவ்வியே மைதரஞ் ஜசர்ந்தநற் றமிழில்
சரியே கூரியே தீஞ்லசசால் வவ்வியே
கவிஞர் அடனவரும் வடைநூல்
முனிவரும் புகழ்ந்தத‘‘
எனறு பசாடியுளளசார். இங்கு எத்தடன
அடடைலமைசாழிகளுடைன தமிழ்
சிறப்பிக்கப்லபற்றுளளத! லசம்டமை, இனிடமை,
நனடமை ஆகியே மூனறு அடடைலமைசாழிகளசால்
தமிடழப் பசாரசாட்டுகிறசார் கம்பர்.
தமிழும் குமைரகுருபரரும்
லநல்டலெ நசாட்டின லதய்வக் கவிஞரசாகியே
குமைரகுருபரர் தசாம் பசாடியே முத்தக்குமைசாரசசாமி
பிளடளத் தமிழில் நம் லமைசாழியின
இனிடமைடயேத் தித்திக்கப் ஜபசுந்திறம் தமிழர்
சித்தத்டத இனபலவளளத்தில் ஆழ்த்தவதசாகும்.
முத்தமிழ்க் கடைவுளசாகியே முத்தக்குமைரனின
லசங்கனிவசாயில் பசுந்தமிழின நறுமைணம்
கமைழ்கினறதசாம். அம்முருகஜவளும் சங்கத்தில்
புலெனசாக வீற்றிருந்த தமிடழ ஆய்ந்தசான எனபர்.
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ஆதலின அவன சங்கப் புலெவர்கள வகுத்தடமைத்த
தங்கத் தமிழ் நூல்கடளத் திருவசாயேசால் ஓதியே
அருளசாளன ஆவசான. அவர்கள வகுத்த தமிழ்
நூல்கள தீஞ்சுடவக் கனியும் தண்ஜடைன நடறயும்
வடித்லதடுத்த சசாரம் அத்தடகயே தமிழ் மைணம்,
முருகன திருவசாயில் கமைழ்க் தூறுகினறத எனறு
குமைரகுருபரர் கூறியேருளினசார்.
‘’ முதற்சங்கத்
தடலெப்பசா வலெர் தீஞ் சுடவக்கனியும்
தண்ஜடைன நடறயும் வடித்லதடுத்த
சசாரங் கனிந்தூற் றிருந்தபசுங்
தமிழும் நசாற ‘‘
எனபத அவர் பசாடைற் பகுதியேசாகும். இப்புலெவர்
தசாம் பசாடியே மீனசாட்சியேம்டமை பிளடளத்தமிழில்
அம்டமைடயேத் தமிழ்ச்சுடவயேசாகஜவ கண்டு
உளளம் தடழக்கினறசார், “நடற பழுத்தி
தடறத்தீந்தமிழின ஒழுகு நறுஞ்சுடவஜயே!"’
எனறு மீனசாட்சியேம்டமைடயே அவர்
விளிக்குங்திறத்தசால் தமிழின இனிடமைடயேயும்
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அவ்வினிடமைக்குக் கசாரணமைசான அகத்தடற,
புறத்தடறகடளயும் குறித்தருளினர்.
ஒண்டீந்தமிழ்
பிற லமைசாழிகள எல்லெசாம் எழுத்தம் லசசால்லும்
பற்றியே இலெக்கணங்கஜளஜயே லபற்றிருக்கவும்,
தமிழ் ஒனறுமைட்டும் லபசாருள இலெக்கணமும்
லபற்றுப் லபசாலிகினறத. மைக்கள வசாழ்வியேடலெ
வகுத்தடரக்கும் அப்லபசாருள இலெக்கணம்
அகம், புறம் எனனும் இரு பகுதிகடளயுடடையேத.
கசாதல் கனியும் அகவசாழ்வும் வீரம் லசசாரியும்
புறவசாழ்வும் லபசாருள இலெக்கணத்தசால்
ஜபசாற்றியுடரக்கப்லபறுவனவசாகும். இடவஜயே
அகத்தடற, புறத்தடற லயேனப்பட்டைன.
புறத்தடற இலெக்கண இலெக்கியேங்களசால் புகழும்,
அகத்தடற இலெக்கண இலெக்கியேங்களசால்
இனிடமையும் லபற்று விளங்கும் தமிழின
லபற்றிடயே மைசாணிக்கவசாசகர் “ஒண்டீந்தமிழ்”
எனற லதசாடைரசால் குறித்தருளினர். அவரும்
கூடைலில் திகழ்ந்த தமிழ்ச் சங்கத்தில்
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சிவலபருமைசான புலெவடக அமைர்ந்த
லசந்தமிழசாய்ந்த திறத்டதக் குறித்தளளசார்.
“சிடறவசான புனல்தில்டலெச் சிற்றம்
பலெத்தலமைன சிந்டதயுளளும்
உடறவசான உயேர்மைதில் கூடைலின
ஆய்ந்தஒண் டீந்தமிழ்”
எனபத அவர் அருளியே திருக்ஜகசாடவயேசார்ப்
பசாடைல் அடிகளசாகும்.
வில்லி லசசால்லுவத
பசாரதம் பசாடியே நல்லிடசக் கவிஞரசாகியே
வில்லிபுத்தூரசார் தமிழ்லமைசாழியேசாகியே நங்டக
பிறந்த வளர்ந்த லபற்றிடயே ஒரு பசாடைலில்
அழகுறப் ஜபசுகினறசார். அவள லபசாருப்பிஜலெ
பிறந்தசாள ; லதனனன புகழிஜலெ கிடைந்தசாள ;
சங்கப்பலெடகயில் அமைர்ந்தசாள ; டவடயேயேசாற்றில்
இட்டை பசுந்தமிழ் ஏட்டில் தவழ்ந்தசாள ;
மைதடரயில் நிகழ்ந்த அனல் வசாதத்தினஜபசாத
லநருப்பிஜலெ நினறசாள ; கற்ஜறசார் நிடனவிஜலெ
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நடைந்தசாள ; நிலெவுலெகில் பயினறசாள ; இனறு
தமிழர் மைருங்கிஜலெ வளர்கினறசாள எனறு
குறித்தசார் அப்புலெவர்.
பரஞ்ஜசசாதியேசார் பசாரசாட்டுவத
திருவிடளயேசாடைற் புரசாணம் பசாடியே பரஞ்ஜசசாதி
முனிவர் தமிழின சிறப்டபத் தக்கவசாறு
குறிப்பிடுகினறசார். “கண்ணுதற் கடைவுளும்
கழகத்தில் கவிஞடக வீற்றிருந்த
கனனித்தமிடழப் பண்ணுறத் லதரிந்தசாய்ந்தசான;
அத்தடகயே அருந்தமிழ் சிறந்த இலெக்கண
வரம்டபயுடடையேத; மைண்ணுலெகில் வழங்கும்
இலெக்கண வரம்பில்லெசாத பிற லமைசாழிகளுடைன
ஒருங்கு டவத்லதண்னும் இயேல்புடடையேதனறு”
எனறு இயேம்பியுளளசார். ஜமைலும்,
அச்சிவலபருமைசான லதனபசால் உகந்தசாடும்
தில்டலெச்சிற்றம்பலெவனசாகத் திகழ்வதற்கும்
தீந்தமிழ்ச் சுடவஜயே கசாரணம் எனறு
கூறிப்ஜபசாந்தசார். கயிடலெயில் ஆடியே கூத்தன
ஆலெங்கசாட்டு மைணிமைனறத்திலும், தில்டலெப்
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லபசானனம்பலெத்திலும், ஆலெவசாய்
லவளளியேம்பலெத்திலும், லநல்ஜவலிச்
லசப்படறயிலும், குற்றசாலெச்
சித்திரமைனறிலுமைசாகத் லதனறிடச ஜநசாக்கி
ஆடிக்லகசாண்ஜடை தமிழ்ச்சுடவ நசாடி வந்தசான
எனறு பசாடினசார் பரஞ்ஜசசாதி முனிவர்.
அவ்விடறவன இடடையேறசாத ஆடுவதசால்
ஏற்படும் இடளப்டபயும் கடளப்டபயும்
ஜபசாக்கும் மைருந்த, அருந்தமிழும்
நறுந்லதனறலும் எனறு நிடனந்தசான.
"கடுக்க வினலபறு கண்டைனும்
லதனறிடச ஜநசாக்கி
அடுக்க வந்தவங் தசாடுவசான
ஆடைலின இடளப்பு
விடுக்க வசாரலமைன கசால்திரு
முகத்திடடை வீசி
மைடுக்க வுந்தமிழ் திருச்லசவி
மைசாந்தவும் அனஜறசா !”
எனபத பரஞ்ஜசசாதி முனிவரின பசாடைல்.
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அற்புதம் விடளத்த அருந்தமிழ்
இடறவனும் விரும்பியே இனபத்தமிழ் தனத
லதய்வத்தனடமையேசால் பற்பலெ அற்புதங்கடளயும்
ஆற்றியுளளத. சுந்தரர் பசாடியே லசந்தமிழ்ப்
பசாடைலில் சிந்டத லசசாக்கியே சிவலபருமைசான,
அவர்லபசாருட்டுத் திருவசாரூரில் பரடவயேசார்
திருமைடனக்கு நளளிருளில் இருமுடற தூத
லசனறு வந்தசான. அவிநசாசித் தலெத்தில்
முதடலெயுண்டை பசாலெடன மீண்டும் உயிர்லபற்று
வருமைசாறு லசய்தத அச்சுந்தரர் பசாடியே
லசந்தமிஜழ. எலும்டபப் லபண்ணுருவசாக்கியேத
சம்பந்தரின பண்ணடமைந்த ஞசானத்தமிழ்.
திருமைடறக்கசாட்டில் அடடைபட்டுக் கிடைந்த
திருக்ஜகசாவில் கதவங்கடளத் திறந்தத
நசாவுக்கரசரின நற்றமிழ். இனனும் எண்ணிலெசா
அற்புதங்கள பண்ணடமைந்த தமிழசால் நிகழ்ந்தன.
பசாரதியும் டபந்தமிழும்
இத்தடகயே லதய்வநலெங்கனிந்த தீந்தமிழின
சிறப்டப இருபதசாம் நூற்றசாண்டின
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இடணயிலெசாப் புலெவர்களும் பசாடிக்
களிக்கினறனர். ஜதசயேக் கவிஞரசாகியே பசாரதியேசார்
பனலமைசாழியேறிந்த டபந்தமிழ்ப் புலெவர். அவர்,
“யேசாமைறிந்த லமைசாழிகளிஜலெ தமிழ் லமைசாழிஜபசால்
இனிதசாவத எங்கும் கசாஜணசாம்” எனறு
வியேந்ஜதசாதினர். இளங்குழந்டதக்குத் தமிழின
சிறப் டபக் கூற விரும்பியே அப் புலெவர்,
லசசால்லில் உயேர்வு தமிழ்ச்லசசால்ஜலெ-அதடனத்லதசாழுத படித்திடுக ” எனறு அனஜபசாடு
எடுத்தடரத்தசார்.
பசாரதிதசாசனசாரும் டபந்தமிழும்
தமிழின இனிடமைடயேப் பகரவந்த
பசாரதிதசாசனசார், “முதிர்ந்த பலெசாச்சுடளயும்
முற்றியே கரும்பின சசாறும் பனிமைலெர்த்ஜதனும்
பசாகினசுடவயும் பசுவின பசாலும் இளநீரும்
தமிழின இனிடமைக்கு ஒப்பசாக மைசாட்டைசா” எனறு
உடரத்தசார்.
"தமிழுக்கு அமுலதனறு ஜபர்! அந்தத்
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தமிழ் இனபத் தமிழ் எங்கள
உயிருக்கு ஜநர் !”
எனறு இனபக் கூத்தசாடுகினறசார்.
திருக்குறளும் லதசால்கசாப்பியேமும்
இத்தடகயே தமிழ் ஆயுந்லதசாறும் ஆயுந்லதசாறும்
அளவிலெசாத இனபந்தரும் இயேல்புடடையேத எனறு
ஜபசாற்றினசார் லபசாய்யேசாலமைசாழிப் புலெவர்.
ஆய்லதசாறும் இனபூட்டும் அரியே நூல்கள பலெ
இம்லமைசாழியில் ஜதசானறியுளளன. அவற்றுள
தடலெயேசாயேத உலெகப் லபசாதமைடறயேசாகியே
திருக்குறள நூலெசாகும் ; லதசானடமை வசாய்ந்தத
ஒல்கசாப் புகழ் படடைத்த லதசால்கசாப்பியேம்
எனனும் இலெக்கணப் லபருநூலெசாகும்.
லமைசாழிநலெம் குனறசாத கசாத்தநிற்கும்
லமைசாய்ம்புடடையேத லதசால் கசாப்பியேம். தமிழ்
நலெத்டத டவயேம் அறியேச்லசய்த வசானபுகடழத்
ஜதடித்தந்தத திருக்குறள. இதடனப் பசாரதியேசார்,
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"வளளுவன தனடன உலெகினுக் ஜகதந்த
வசானபுகழ் லகசாண்டை தமிழ்நசாடு”
எனறு வசாயேசார வசாழ்த்தினசார். இத்திருக்குறள
ஒனஜற தமிடழத் தனஜனரிலெசாத
தனிப்லபருடமையுடடையே லமைசாழி எனறு ஜபசாற்றப்
ஜபசாதியேதசாகும்.
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2. தமிழ் வளர்த்த
சங்கங்கள
தமிழ்வளர்த்த நசாடும் நகரும்
லதசானடமையும் தூய்டமையும் இனிடமையும்
வளடமையும் ஆகியே கலெங்களசால் தனஜனரிலெசாத
விளங்கும் தமிடழப் பல்லெசாயிரம்
ஆண்டுகளசாகக் கசாத்த வளர்த்த கசாவலெர்
பசாண்டியே மைனனர்களசாவர். தமிழகத்டதயேசாண்டை
முடிஜவந்தர் மூவரும் தமிடழயும் தமிழ்ப்
புலெவர்கடளயும் ஜபணிவந்தனரசாயினும் சங்கம்
அடமைத்தத் தமிழ் வளர்த்த லபருடமை
பசாண்டியேர்க்ஜக உரியேதசாகும். அதனசால் பசாண்டியே
நசாட்டடைத் ‘தமிழ்ப் பசாண்டி நசாடு’ எனறும்,
அந்நசாட்டின தடலெநகரசாகியே மைதடரயிடனத்
தமிழ் மைதடரலயேனறும் புலெவர்கள ஜபசாற்றுவர்.
“தண்ணர் தமிழளிக்கும் தண்பசாண்டி நசாடு”
எனஜற மைசாணிக்கவசாசகர் பசாண்டியேநசாட்டடைப்
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பசாரசாட்டினர். மைணிஜமைகடலெ ஆசிரியேர்
“லதனதமிழ் மைதடர” லயேனஜற மைதடரடயேக்
குறிப்பிட்டைசார். ‘தமிழ் லகழுகூடைல்’ எனறு
புறநசானூறு புகழ்கிறத.
சங்கம் பற்றியே சசானறுகள
பசாண்டியே மைனனர்கள டபந்தமிடழ
வளர்த்தற்லகன அடமைத்த சங்கங்கள மூனறு.
அடவ தடலெ, இடடை, கடடை லயேனக்
குறிக்கப்லபறும். இம்மூனறு சங்கங்கடளப்
பற்றியே வரலெசாற்டற இடறயேனசார் களவியேல்
பசாயிர உடரயேசாலும், லதசால்கசாப்பியே
உடரயேசாசிரியேர்களின உடரக் குறிப்புக்களசாலும்,
சிலெ சங்க இலெக்கியே உடரகளசாலும் ஒருவசாறு
அறியேலெசாம். இவற்றுள இடறயேனசார் களவியேல்
உடரஜயே சங்க வரலெசாற்டறச் சற்று விரிவசாக
எடுத்தடரக்கினறத. இவ்வுடர பதிஜனசாரசாம்
நூற்றசாண்டில் எழுதப்லபற்றஜதலயேனினும்
கருத்தக்கள அடனத்தம் கடடைச்சங்கத்
தடலெடமைப் புலெவரசாகியே நக்கீரனசாருடடையேனஜவ
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எனபதில் ஐயேமில்டலெ. இக்களவியேல் உடர,
சங்கம் இருந்த நகரங்கடளயும் அவற்டற
நிறுவியே பசாண்டியேர்கடளயும், அவற்றில் இருந்த
தமிழசாய்ந்த புலெவர்கடளயும், ஒவ்லவசாரு
சங்கத்திற்கும் உரியே புலெவர்களின
லதசாடகடயேயும், சங்கம் நடடைலபற்ற
ஆண்டுகளின அளடவயும், முதலிரு சங்கங்கள
நிலெவியே நகரங்கள கடைல்ஜகசாளசால்
அழிந்தடதயும் எடுத்தடரக்கும் திறம் வரலெசாற்று
முடறக்கு மிகவும் லபசாருத்தமைசாகஜவ
இருக்கினறத. அதனசாஜலெஜயே இவ்வரலெசாற்றில்
நம்பிக்டக லகசாண்டை பண்டடை உடரயேசாசிரியேர்கள
பலெரும் தத்தம் உடரயேகத்ஜத இவ்வரலெசாற்றுக்
குறிப்புக்கடள இடடையிடடைஜயே
எடுத்தக்கசாட்டினர்.
லதசால்கசாப்பியே உடரயேசாசிரியேர்களுள ஒருவரசாகியே
ஜபரசாசிரியேர், “தடலெச் சங்கத்தசாரும் இடடைச்
சங்கத்தசாரும் இவ்விலெக்கணத்தசால் லசய்யுள
லசய்தசார்”, “அவ்வழக்கு நூல் பற்றியேல்லெத
மூனறுவடகச் சங்கத்தசாரும் லசய்யுள லசய்திலெர்”
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எனறு கூறும் உடரகளுள களவியேல் உடரயிற்
கசாணும் சங்க வரலெசாற்றுக் குறிப்புக்கடளக்
கசாண்கிஜறசாம்.
மைற்ஜறசார் உடரயேசாசிரியேரசாகியே உச்சிஜமைற் புலெவர்
லகசாள நச்சினசார்க்கினியேர் தசாம் வடரந்தளள
லதசால்கசாப்பியே உடரக்கண்,
“அவ்வசாசிரியேரசாவசார், அகத்தியேனசாரும்
மைசார்க்கண்ஜடையேனசாரும் தடலெச்சங்கத்தசாரும்
முதலிஜயேசார்” எனறும், புறத்திடணயியேல்
உடரயில், "தமிழ்ச் லசய்யுட் கண்ணும்,
இடறயேனரும் அகத்தியேனசாரும் ஜபசால்வசார்
லசய்தன தடலெயும், இடடைச் சங்கத்தசார் லசய்தன
இடடையும், கடடைச்சங்கத்தசார் லசய்தன
கடடையுமைசாகக் லகசாளக” எனறும் கூறுமைசாற்றசான
களவியேல் உடரக்குறிப்புக்கடள அவர்
எடுத்தசாளுந்திறம் புலெனசாகினறத.
தடலெ இடடைச் சங்கங்கள
சிலெப்பதிகசார உடரயேசாசிரியேரசாகியே அடியேசார்க்கு
நல்லெசார், தம் உடரக்கண், “இரண்டைசாம்
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ஊழியேதசாகியே கபசாடைபுரத்தின இடடைச்சங்கம்”
எனறும், “கடடைச்சங்க மிரீஇயே பசாண்டியேருள
கவியேரங்ஜகறியே பசாண்டியேன மைதிவசாணனசார்
லசய்த மைதிவசாணனசார் நசாடைகத் தமிழ் நூல்”
எனறும், “முதலூழி இறுதிக்கண் லதனமைதடர
யேகத்தத் தடலெச்சங்கம்” எனறும்
குறிப்பிட்டுளளசார். இவரத உடரப்பகுதியில்
முதலிடடைச் சங்கங்கள இருந்த நகரங்களும்
கவியேரங்ஜகறியே பசாண்டியேர்களும் குறிக்கப்
லபற்றிருத்தடலெக் கசாணலெசாம்.
"இவ்வடக யேரசரிற்
கவியேரங்ஜகறினசார்
ஐவடக யேரசர் ஆயிடடைச் சங்கம்
விண்ணகம் பரவும் ஜமைதகு கீர்த்திக்
கண்ணகன பரப்பிற் கபசாடைபுர
லமைனப”
எனற படழயே பசாட்டைசானும் கபசாடைபுரத்தில்
சங்கமிருந்த லசய்தி அறியேப்படுகினறத.
ஜசக்கிழசார் லபருமைசானும் தசாம் இயேற்றியே
லதய்வத்தனடமை வசாய்ந்த லபரியேபுரசாணத்தில்,
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“சசாலுஜமைனடமையிற் றடலெச்சங்கப் புலெவனசார்
தம்முள” எனறு தடலெச்சங்கப் புலெவடரக்
குறித்தளளசார்.
இடடை கடடைச் சங்கங்கள
கடடைச்சங்கப் புலெவருள ஒருவரசாயே மைசாங்குடி
மைருதனசார் தசாம் பசாடியே மைதடரக் கசாஞ்சியில்
முதலிடடைச் சங்கங்கடளப் பற்றியே லசய்திகள
சிலெவற்டறக் குறிப்பிட்டுளளசார்:
"லதனனவற் லபயேரியே தனனருந்
தப்பில்
லதசானமுத கடைவுட் பினனர் ஜமையே
வடரத்தசா ழருவிப் லபசாருப்பிற்
லபசாருந,”
"லதசால்லெசாடண நல்லெசாசிரியேர்
புணர்கூட் டுண்டை புகழ்சசால்
சிறப்பின
நிலெங்தரு திருவின லநடிஜயேசான
ஜபசாலெ”
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என வரும் மைதடரக்கசாஞ்சி அடிகளசால்
பசாண்டியேன ஒருவன அகத்தியேடரத்
தடலெவரசாகக்லகசாண்டு முதற் சங்கத்டத நிறுவித்
தசானும் அச்சங்கத்தில் அகத்தியேருக்கு அடுத்த
வீற்றிருந்த லசய்தியும், நிலெந்தரு திருவின
லநடிஜயேசானசாகியே முடைத்திருமைசாறன
இடடைச்சங்கம் நிறுவிப் புலெவர்கடளக் கூட்டித்
தமிழசாய்ந்த லசய்தியும் விளக்கமைசாகினறன.
இடடைச்சங்கக் கபசாடைபுரம்
இடடைச்சங்கம் இருந்த கபசாடைபுரத்டதப் பற்றியே
லசய்தி, வசானமீகி இரசாமைசாயேணத்திலும்
வியேசாசபசாரதத்திலும் சுட்டைப்பட்டுளளத.
லதனபசாற் லசல்லும் வசாணர வீரர்க்குச்
லசசால்லும் இரசாமைன வசார்த்டதகளசாக, ‘வசானர
வீரர்கஜள! லபசான மையேமைசானதம் அழகசானதம்
முத்தக்களசால் அணி லசய்யேப்பட்டைதம்
பசாண்டியேர்க்கு உரியே தகுதியுடடையேதமைசான
கபசாடைபுரத்டதக் கசாணக் கடைவீர்!’ எனறு
வசானமீகியேசார் குறிப்பிட்டுளளசார். வியேசாசர் தம்
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பசாரத நூலுள, ஒரு பசாண்டியேன, தன தந்டதடயேக்
லகசானறு கபசாடைபுரத்டத அழித்த கண்ணடனயும்
கடிமைதில் தவசாரடகடயேயும் அழிப்பதற்குப்
படடைலயேடுத்த லசய்திலயேசானடறக்
குறிப்பிட்டுளளசார். சசாணக்கியேர் தம் லபசாருள
நூலில் முத்தின வடககடளப் பற்றி
லமைசாழியுமிடைத்தக் கபசாடைபுரத் தடறயில் குளித்த
முத்தின வடகடயேப் பசாண்டியே
கவசாடைகம் எனறு பகர்ந்தளளசார்.
மைதடரயில் கடடைச்சங்கம்
இச்லசய்திகளசால் இடடைச்சங்கம் இருந்த
கபசாடைபுரம் இரசாமைசாயேண கசாலெத்திலும் பசாரத
கசாலெத்திலும் சரியே நிடலெயில் இருந்த லசய்தி
லதளிவசாகினறத. முதற் சங்கம் விளங்கியே
லதனமைதடரயும் இடடைச்சங்கம் இருந்த
கபசாடைபுரமும் கடைல்ஜகசாளசால் அழிந்தபினனர்,
இந்நசாளில் உளள மைதடர மைசாநகரில்
கடடைச்சங்கம் நிறுவப்லபற்ற லசய்தி, பலெ
புலெவர்களசால் கூறப்படுகினறத. மைதடர
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மைசாநகரில் இயேற்றமிழ்ச் சங்கமும் இடசத்தமிழ்ச்
சங்கமும் இலெங்கியே லசய்திடயே மைசாணிக்க வசாசகர்
தம் திருக்ஜகசாடவயேசார் நூலில் குறிக்கினறசார்,
"சிடறவசான புனல் தில்டலெச் சிற்றம்
பலெத்தலமைன சிந்டதயுளளும்
உடறவசான உயேர்மைதில் கூடைலின
ஆய்ந்த ஒண் தீந்தமிழின
தடறவசாய் நுடழந்தடன ஜயேசா?
அனறி
ஏழிடசச் சூழல்புக்ஜகசா ?
இடறவசா! தடைவடரத் ஜதசாட்லகன
லகசாலெசாம்புகுந் லதய்தியேஜத.”
இப்பசாடைலில் கூடைலலெனப் லபயேர் வழங்கும்
மைதடரமைசாநகரில் தமிழ்ப் புலெவர்கள சங்கமிருந்த
தமிழ்க்கடலெத் தடறகஜள ஆரசாய்ந்த லசய்தி
கூறப்படு கினறத. ஏழசாம் நூற்றசாண்டில் திகழ்ந்த
திருநசாவுக்கரசர், ‘நனபசாட்டுப் புலெவனசாய்ச்
சங்கஜமைறி நற்கனகக் கிழிதருமிக்கு அருளிஜனன
கசாண்’ எனறு தருமிக்குப் லபசாற்கிழியேளித்த
வரலெசாற்டறத் தம் ஜதவசாரப் பசாடை லில்
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குறிப்பிடுகினறசார். இச்லசய்திகளசால் கடடைச்
சங்கம் இனடறயே மைதடரமைசாநகரில்
இலெங்கியேலதனபதம் விளங்குகிறத.
களவியேல் உடரயில் தடலெச்சங்க வரலெசாறு
இடறயேனசார் களவியேல் உடரயேசால் கசாணலெசாகும்
முச்சங்கச் லசய்திகடளச் சிறித ஜநசாக்குஜவசாம்.
பழந்தமிழ்நசாடு இந்நசாள உளள கடைற்குமைரித்
தடறக்குத் லதற்ஜக பனனூறு கல் லதசாடலெவு
பரவியிருந்தத. அத பண்டடைநசாளில் குமைரிநசாடு
முதலெசாக நசாற்பத்லதசானபத நசாடுகளசாகப்
பிரிந்திருந்தத. அப்பகுதியில் விளங்கியே
லதனமைதடரஜயே பசாண்டியேர்களின முதற்
ஜகசாநகரம் ஆகும். அந்நகரில்தசான பசாண்டியேர்கள
தடலெச்சங்கத்டத நிறுவித் தமிடழ வளர்த்தனர்.
இம்முதற்சங்கத்டத நிறுவியேவன கசாய்சினவழுதி
எனனும் பசாண்டியே மைனனன. இதனகண்
அகத்தியேனசார், முரஞ்சியூர், முடிநசாகரசாயேர்
முதலெசான ஐந்நூற்றுநசாற்பத்லதசானபத புலெவர்கள
வீற்றிருந்த தமிடழ ஆரசாய்ந்தனர். அவர்களசால்
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பரிபசாடைலும், முதநசாடரயும், முதகுருகும்,
களரியேசாவிடரயும் ஜபசானற எண்ணிறந்த நூல்கள
ஆக்கப்லபற்றன. இச்சங்கம் நசாலெசாயிரத்த
நசானூற்று நசாற்பத ஆண்டுகள நிலெவியேத. இதில்
பசாண்டியேர் எழுவர் கவியேரங்ஜகறினர்.
அவர்கட்கு இலெக்கண நூல் அகத்தியேமைசாகும்.
இச்சங்கத்தின இறுதியில் இருந்தவன
கடுங்ஜகசான எனனும் பசாண்டியேன.
இடடைச்சங்க வரலெசாறு
தடலெச்சங்கமிருந்த லதனமைதடர கடைல்ஜகசாளசால்
அழிந்தபின, கடுங்ஜகசான எனனும் பசாண்டியேன
பஃறுளியேசாற்றிற்கும் குமைரியேசாற்றிற்கும்
இடடைஜயே இருந்த வளநசாட்டில் கபசாடைபுரம்
எனனும் நகடரத் தடலெநகரசாக்கினசான. அந்நகரில்
மீண்டும் தமிழ்ச்சங்கத்டத நிறுவித் தமிடழப்
புரந்தசான. இதஜவ இடடைச்சங்கம் எனப்படும்.
இதன கண் லதசால்கசாப்பியேர் முதலெசான பலெ
புலெவர்கள வீற்றிருந்த தமிழசாரசாய்ச்சி லசய்தனர்.
இச்சங்கத்தில் ஐம்பத்லதசானபத புலெவர்கள
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சிறந்த விளங்கினர். அவர்களசால் கலியும்,
குருகும், லவண் டைசாளியும், வியேசாழமைசாடலெ
அகவலும் முதலெசான பலெ நூல்கள
பசாடைப்லபற்றன. அவர்கட்கு இலெக்கணநூல்
அகத்தியேமும் லதசால்கசாப்பியேமும் ஆகும்.
இச்சங்கம் மூவசாயிரத்த எழுநூறு ஆண்டுகள
விளங்கிற்று எனறு ஆரசாய்ச்சியேசாளர் கூறுவர்.
கடடைச்சங்க வரலெசாறு
இடடைச்சங்கத்தின இறுதிக்கசாலெத்தில் முடைத்திரு
மைசாறன எனனும் பசாண்டியேன இருந்தசான.
இவஜன இனடறயே மைதடரமைசாநகடரப் பசாண்டியே
நசாட்டின தடலெநகரசாக்கினசான ; இம்மைதடரயில்
மூனறசாம் சங்கமைசாகியே கடடைச்சங்கத்டதயும்
நிறுவினசான. இவன கடைல்ஜகசாளசால் ஏற்பட்டை
தனனசாட்டின குடறடயே நிடறத்தற்குச் ஜசர
ஜசசாழஜரசாடு ஜபசார்புரிந்த அவர்கள கசாட்டின ஒரு
பகுதிடயேக் டகப்பற்றினசான. அதனசால் இவன
‘நிலெந்தரு திருவிற் பசாண்டியேன’ எனறு
வியேந்ஜதத்தம் சர்த்தி லபற்றசான. இவன
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கசாலெமுதல் இனடறயே லதனறமிழ் மைதடர,
பசாண்டியே நசாட்டிற்ஜக யேனறிப்டபந்தமிழ் நசாடு
முழுடமைக்கும் லமைசாழி வளர்ச்சியில்
முதனடமைலபற்றுத் திகழ்வதசாயிற்று.
கடடைச்சங்கத்தில் சிறுஜமைதசாவியேசாரும்,
ஜசந்தம்பூதனசாரும், அறிவுடடையேரனசாரும்,
லபருங்குனறூர்கிழசாரும், இளந்திருமைசாறனும்,
மைதடரயேசாசிரியேர் நல்லெந்தவனசாரும், மைதடர
மைருதனிளநசாகனசாரும், கணக்கசாயேனசார் மைகனசார்
நக்கீரனசாரும் முதலெசான நசாற்பத்லதசானபத
புலெவர்கள சிறந்த விளங்கினர். அவர்களசால்
லநடுந்லதசாடக நசானூறு, குறுந்லதசாடக நசானூறு,
கற்றிடண நசானூறு, புறநசானூறு, ஐங்குறுநூறு,
பதிற்றுப்பத்த, நூற்டறம்பத கலி, எழுபத
பரிபசாடைல், கூத்த, வரி, சிற்றிடச, ஜபரிடச
முதலெசான எண்ணிறந்த நூல்கள
இயேற்றப்லபற்றன. அவர்கட்கு அகத்தியேமும்
லதசால்கசாப்பியேமும் இலெக்கண நூல்களசாக
விளங்கின. இச்சங்கம் ஆயிரத்த
எண்ணூற்டறம்பத ஆண்டுகள நினறு
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நிலெவியேத. இச்சங்கத்தின இறுதிநசாளில்
விளங்கியே மைனனன உக்கிரப்லபருவழுதி
எனபசான.
புலெவர் கழிவிரக்கம்
இடறயேனசார் களவியேல் உடரப் பசாயிரத்தசால்
மூனறு சங்கங்களிலும் ஜதசானறியே நூல்கள
பலெவற்டற அறிகினஜறசாம். அவற்றுள முதற்
சங்கத்தில் எழுந்த நூல்களுள ஒனஜறனும் இனறு
கசாணுதற்கில்டலெ. அச்சங்கத்தில் எழுந்த
ஜபரிலெக்கணமைசாகியே அகத்தியேத்தின ஒரு சிலெ
சூத்திரங்கடளஜயே உடரகளிடடைஜயே
கசாணுகினஜறசாம். இடடைச்சங்க நூல்களுளளும்
லதசால்கசாப்பியேம் நீங்கலெசாக ஏடனயேலவல்லெசாம்
கடைலுக்கு இடரயேசாயின. இச்லசய்திடயேக் குறித்த
ஒரு புலெவர் இரங்கிக்கூறும் பசாடைல் இங்கு
எண்ணுதற்குரியேத :
"ஓரணம் உருவம் ஜயேசாகம்
இடசகணக்(கு) இரதம் சசாலெம்
தசாரண மைறஜமை சந்தம்
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தம்பம்நீர் நிலெம் உஜலெசாகம்
மைசாரணம் லபசாருளளன றினன
மைசான நூல் பலெவும் வசாரி
வசாரணம் லகசாண்டை(த) அந்ஜதசா!
வழிவழிப் லபயேரும் மைசாள.”
இப் பசாடைலெசால் மூனறு சங்கங்களிலும் பலெ
தடறக் கடலெநூல்கள அளவிலெசாத
எழுந்தனலவனறும், அவற்றுட் லபரும்பசாலென
கடைல்ஜகசாளசால் அழிக்லதசாழிந்தன எனறும்
அறிகினஜறசாம்.
சமைண லபளத்த சங்கங்கள
இற்டறக்கு ஆயிரத்த எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு
முனனர் இருந்த மைனனனசாகியே
உக்கிரப்லபருவழுதியின கசாலெத்திற்குப் பினனர்த்
தமிழ்ச்சங்கம் ஜபணுவசாரினறி
மைடறந்லதசாழிந்தத. ஐந்தசாம் நூற்றசாண்டில்
சமைணரும் லபளத்தரும் தமிழகத்ஜத புகுந்தனர்.
அவர்கள தத்தம் சமையேக் லகசாளடககடளப்
பரப்புவதற்கசாகத் தமிழ்மைதடரயில் சங்கங்கடள
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அடமைத்தனர். அவற்றின வசாயிலெசாக இலெக்கண
இலெக்கியே நூல்கள பலெ லவளிவந்தன.
அடவயேடனத்தம் சமையேச்சசார்புடடையே
நூல்களசாகவும் சமையேக்லகசாளடககடளப் பரப்ப
எழுந்த நூல்களசாகவுஜமை விளங்கின.
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மைதடர மைசாநகரம்
3. மைதடரயின மைசாண்பு
இனிடமையேசான நகர் மைதடர
தமிழகத்தின முதனடமையேசான நகரமைசாகவும்
பசாண்டியே நசாட்டின பழடமையேசான
தடலெநகரமைசாகவும் இரண்டைசாயிரம் ஆண்டுகளசாக
விளங்கிவரும் இடணயிலெசாப்
லபருடமையுடடையேத மைதடரமைசாநகரம். மைதடர
எனற லசசால்லுக்கு இனிடமைலயேனபத லபசாருள.
எனறும் இனிடமை குனறசாத தனிப்லபருநகரமைசாகச்
சிறப்புற்று விளங்குவத இந்நகரம். இதடன
முதற்கண் ஜதசாற்றுவித்த பசாண்டியேன, நகடரத்
தூய்டமை லசய்தருளுமைசாறு இடறவடன
ஜவண்டினசான. மைதடரயில் எழுந்தருளியே
ஜசசாமைசுந்தரப்லபருமைசான தன சடடையில் அணிந்த
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பிடறமைதியினினறு சிந்தியே நிடறமைதவசாகியே
நல்லெமுதசால் நகடரத் தூய்டமை லசய்தசான.
அதனசால் இந்நகர் மைதடரலயேனப்
லபயேர்லபற்றத எனபசார் பரஞ்ஜசசாதியேசார். அவர்
இதடனத் ‘திக்லகலெசாம் புகழ் மைதடர’ எனறும்,
‘நண்ணி இனபுறு பூமி மைதடர மைசாநகரம்’ எனறும்
மைனமுவந்த பசாரசாட்டுகினறசார்.
தமிழும் மைதடரயும்
தமிழும் மைதடரயும் இனிடமைஜயே இயேல்பசாய்
எழுந்தடவ. தமிழ் எனறசால் மைதடர; மைதடர
எனறசால் தமிழ் ; இங்ஙனம் இடவயிரண்டும்
பிரிக்கமுடியேசாத இடணப்புடடையேன.
அதனசாஜலெஜயே மைதடரடயேப் ஜபசாற்றப் புகுந்த
புலெவலரல்லெசாரும்
தமிலழசாடுஜசர்த்ஜத ஜபசாற்றுவசாரசாயினர்.
“தமிழ்லகழு கூடைல்” எனறு புறநசானூறு
ஜபசாற்றியேத. நல்லூர் நத்தத்தனர் எனனும் புலெவர்
தசாம் பசாடியே சிறுபசாணசாற்றுப் படடையில்
மைதடரடயேக் குடறத்தக் கூறவந்தவிடைத்தம்
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அதன இயேற்டக மைசாண்டப மைடறத்தக்
கூறவியேலெசாத,
"தமிழ்நிடலெ லபற்ற தசாங்கரு மைரபின
மைகிழ்நடன மைறுகின மைதடர”
எனறு குறித்தசார்.
இளங்ஜகசாவும் மைருதனசாரும்
இளங்ஜகசாவடிகள தமைத இனியே கசாவியேத்தில்
“ஓங்குசர் மைதடர, மைதடர மூதூர் மைசாநகர், லதன
தமிழ் கனனட்டுத் தீததீர் மைதடர, மைசாண்புடடை
மைரபின மைதடர, வசானவர் உடறயும் மைதடர,
பதிலயேழுவறியேசாப் பண்பு ஜமைம்பட்டை மைதடர
மூதூர்” எனறு பற்பலெ லசசாற்லறசாடைர்களசால்
மைதடரமைசாநகருக்குப் புகழ் மைசாடலெ சூட்டி
மைகிழ்கினறசார். மைசாங்குடி மைருதனசார் தசாம் பசாடியே
மைதடரக்கசாஞ்சியில்” வசானவரும் கசாண
விரும்பும் வளம் நிடறந்த நகரம்” எனறு
கூறுகினறசார்.
44

"புத்ஜதள உலெகம் கவிணிக் கசாண்வர
மிக்குப்புகழ் எய்தியே லபரும்லபயேர்
மைதடர”
எனபத அவர் பசாடைற்பகுதியேசாகும்.
மைசாணிக்கவசாசகர் திருவசாசகத்தில் “மைதடரப்
லபருகன மைசாநகர்” எனறு தறித்தருளினசார்.
லதனனகத்த நனனகசா மைதடர
இங்கிலெசாந்திலிருந்த அலமைரிக்கசாவில்
குடிஜயேறியே ஆங்கிஜலெயேர் அந்நசாட்டில் ஒரு
நகரத்தக்குப் ‘புதியே இங்கிலெசாந்த’ எனறு லபயேர்
வழங்கினர். அதஜபசானறு முனடன நசாளில்
லதனனசாட்டில் குடிஜயேறியே ஆரியேர் தம்
வடைநசாட்டு வடைமைதடரடயேப் பினபற்றித்
தமிழகத்திலும் இந்நகருக்கு மைதடரலயேனப்
லபயேர் வழங்கினர் எனறு வரலெசாற்று ஆசிரியேர்
ஜபசுகினறனர். ஜமைடலெ நசாட்டினர்
மைதடரடயேத் ‘லதனனிந்தியேசாவின ஏத்தனஸ்’
எனறு ஏத்தகினறனர்.
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மைதடரயும் மைருடதயும்
பசாமைர மைக்கள இனறும் மைதடரடயே மைருடதலயேன
வழங்கக் கசாண்கிஜறசாம். அதஜவ இந்நகரின
பழம் லபயேரசாக இருக்கலெசாஜமைசா எனறு
எண்ணுதற்கு இடைமுமுண்டு. மைருதமைரங்கள
நிடறந்த நகரம் இதவசாதலின அக்கசாரணம்பற்றி
மைருடதலயேனப் லபயேர் லபற்றிருக்கலெசாம்.
டவடயேயேசாற்றின வளமைசான கடரயில் அடமைந்த
இந்நகரின மைக்கள இறங்கி நீஜரசாடுந் தடறயேசாக
‘மைருதந் தடற’ எனரலறசாரு நீர்த்தடற
இருந்தலதனப் பரிபசாடைல் பகர்கினறத. அத
இத்தடறயிடன ‘திருமைருத முனதடற’ எனறு
குறிப்பிடுகிறத. சிலெப்பதிகசாரமும் ‘வருபுனல்
டவடயே மைருஜதசாங்கு முனதடற’ எனறு
இத்தடறடயேக் குறிப்பிடுகிறத. இவற்றசால்
மைதடரயின பழம்லபயேர் மைருடத எனறு லகசாளள
இடைமுண்டு.
நசானமைசாடைக்கூடைல் மைதடர
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இந்நகருக்குக் கூடைல் எனறும், ஆலெவசாய் எனறும்
ஜவறு லபயேர்களும் வழங்குகினறன. நசானமைசாடைக்
கூடைல் எனற லபயேஜர கூடைல் என மைருவியுளளத.
திருக்ஜகசாவிஜலெ மைசாடைம் எனறு லசசால்லும்
மைரபுண்டு. திருவசாலெவசாய், திருநளளசாறு,
திருமுடைங்டக, திருநடுவூர் ஆகியே நசானகு
திருக்ஜகசாவில் தலெங்கள ஜசர்ந்தடமைந்த
கசாரணத்தசாஜலெசா, கனனி ஜகசாயில், கரியே மைசால்
ஜகசாயில், கசாளி ஜகசாயில், ஆலெவசாய்க் ஜகசாயில்
ஆகியே நசானகு திருக்ஜகசாயில்களும் கசாவலெசாக
அடமைந்த கசாரணத்தசாஜலெசா நசானமைசாடைக்கூடைல்
எனனும் லபயேர் இந்நகருக்கு ஏற்பட்டுளளத.
நசானமைசாடைக்கூடைலும் பரஞ்ஜசசாதியேசாரும்
ஒருகசால் வருணன மைதடரடயே அழிக்குமைசாறு ஏழு
ஜமைகங்கடள ஏவினசான. அதனசால் எங்கும் இருள
சூழ்ந்த லபருமைடழ லபசாழியேத் தடலெப்பட்டைத.
பசாண்டியேன லசய்வதறியேசாத உளளம்
படதத்தசான. மைதடரயில் எழுந்தருளியே
இடறவனிடைம் லசனறு முடறயிட்டைசான; உடைஜன
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சிவலபருமைசான தன லசஞ்சட்டடையிலிருந்த
நசானகு ஜமைகங்கடள ஏவினசான. அடவ
மைதடரயின நசானகு எல்டலெகடளயும் வடளந்த,
நசானகு மைசாடைங்களசாக நினறு, வருணன ஏவியே
ஏழு ஜமைகங்கடளயும் விலெக்கி விரட்டின.
இவ்வசாறு இடறவனசால் ஏவப்லபற்ற நசானகு
ஜமைகங்களும் நசானகு மைசாடைங்களசாகக் கூடியேதசால்
மைதடர, நசானமைசாடைக்கூடைல் எனனும் லபயேர்
லபற்றத எனபர் பரஞ்ஜசசாதி முனிவர்.
கூடுமிடைம் கூடைல்
இனி, எந்நசாட்டைவரும் எவ்வூரினரும் வந்த
கூடும் வளமைசான நகரசாதலின கூடைல் எனறு
கூறப்லபற்றத எனபர் சிலெர். தமிடழ
வளர்க்கப்புகுந்த புலெவலரல்லெரம் வந்த கூடியே
லசந்தமிழ்ச்சங்கம் சந்தமுற அடமைந்த
லபருநகரமைசாதலின கூடைல் எனற லபயேர்
லபற்றலதனபர் மைற்றும் சிலெர்.
ஆலெவசாய் மைதடர
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வங்கியேஜசகரன எனனும் பசாண்டியேன
மைதடரடயே ஆண்டைநசாளில் நகடர விரிவசாக்க
விரும்பினசான. சிவ லபருமைசானிடைம் நகரின
எல்டலெடயே வடரயேறுத்த உணர்த்தமைசாறு
ஜவண்டினசான. அப்லபருமைசான தன கரத்தமைர்ந்த
பசாம்டப விடுத்த எல்டலெடயே உணர்த்தமைசாறு
பணித்தசான. அத, தனனசால் எல்டலெ
கசாட்டைப்லபறும் நகரம் தன லபயேரசால்
தடழத்ஜதசாங்க அருள புரியுமைசாறு லபருமைசாடன
ஜவண்டியேத. பினனர் அப்பசாம்பு வசாடலெ நீட்டி
வலெமைசாகத் தன உடைடலெ வடளத்தத;
அவ்வசாடலெந் தனத வசாயில் ஜசர்த்த எல்டலெடயே
வகுத்தக் கசாட்டியேத. அனறு முதல் மைதடர
‘ஆலெவசாய்’ எனனும் லபயேர் லபற்றத எனபர்
திருவிடளயேசாடைற் புரசாண ஆசிரியேர். ஆலெவசாய்
எனபத ஆலெத்டத வசாயிலுடடையே பசாம்டபக்
குறிக்கும். ஜவறு சிலெர், மைதடரயில் எழுந்தருளியே
ஈசன ஆலெநீழலில் அமைர்ந்தவனசாதலின அந்நகர்
ஆலெவசாயில் எனப்பட்டைலதனபர்.
லதய்வங்கள ஆண்டை திருநகரம்
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இத்தடகயே மைதடரடயேச் சிவலபருமைசான சுந்தர
பசாண்டியேனசாகத் ஜதசானறி ஆண்டைனன எனறும்,
லசவ்ஜவள உக்கிரகுமைசார பசாண்டியேனசாகத்
ஜதசானறிச் லசங்ஜகசாஜலெசாச்சினசான எனறும்,
மைடலெயேத்தவச பசாண்டியேனுக்கு உடமையேம்டமை
மைகளசாகத் ஜதசானறித் தடைசாதடகப் பிரசாட்டியேசாகத்
தனியேரசு லசலுத்தினசாள எனறும் புரசாணங்கள
புகலும்.
நசாயேனமைசார் விளங்கியே நனனகரம்
இந்நகடர முனனசாளில் ஆண்டை மைனனனசாகியே
அரிமைர்த்தனன எனபசானுக்குச் டசவ
சமையேசாசிரியேர்களுள ஒருவரசாகியே மைசாணிக்கவசாசகர்
மைதியேடமைச்சரசாக விளங்கினசார் எனறு பலெ
புரசாணங்கள பகரும். மைற்லறசாரு டசவ சமையே
குரவரசாகியே திருஞசானசம்பந்தர், கூன பசாண்டியேன
கசாலெத்தில் மைதடரக்கு எழுந்தருளிச் டசவ
சமையேத்டத நிடலெநசாட்டினசார் எனபர். கூன
பசாண்டியேனுக்கு மைசாஜதவியேசாக வசாய்த்த
மைங்டகயேர்க் கரசியேசாரும் மைதியேடமைச்சரசாக
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வசாய்த்த குலெச்சிடறயேசாரும் டசவம் கசாத்த
லதய்வமைசாண்பினரசாக மைதடரமைசாநகரில்
விளங்கினர். அதனசால் மைனனன, மைசாஜதவி,
மைதியேடமைச்சர் ஆகியே மூவரும் லபரியே புரசாணம்
ஜபசாற்றும் அரியே சிவனடியேசார்களசாகத்
திகழ்கினறனர்.
புலெவரும் மைதடரயும்
பழந்தமிழ்ப் புலெவர் பலெரும் தம் லபயேருடைன
மைதடரடயேச் ஜசர்த்த வழங்கப்லபரிதம்
விரும்பினர். அவ்வசாறு கூறப்லபறுவடதத்
தங்கட்குப் லபருடமைலயேனறும் கருதினர்.
மைதடரக் கணக்கசாயேனர் மைகனர் நக்கீரனசார்,
மைதடரக் குமைரனசார், மைதடர மைருதனிளநசாகனசார்,
மைதடரச் சத்தடலெச் சசாத்தனசார், மைதடரக்
கண்ணகனசார், மைதடரயேசாசிரியேர்
ஜகசாடைங்லகசாற்றனசார், மைதடர எழுத்தசாளன
ஜசந்தம்பூதனசார், மைதடர ஜவளசாதத்தர், மைதடர
அறுடவ வசாணிகன இள ஜவட்டைனசார், மைதடர
நல்லவளளியேசார், மைதடரப் லபருங்லகசால்லெனசார்,
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மைதடரக் கதக்கண்ணனசார் முதலியே புலெவர்
லபயேர்களசால் அவ்வுண்டமைடயே அறியேலெசாம்.
மைதடரத் திருக்ஜகசாவில்
மைதடரயின நடுநசாயேகமைசாய் மீனட்சியேம்டமையின
திருக்ஜகசாவில் அடமைந்தளளத. அதடனச் சுற்றி
அணியேணியேசாகத் லதருக்கள அழகுற
அடமைந்தளளன. இங்கு எழுந்தருளியே
இடறவனுக்குச் லசசாக்கநசாதர், ஜசசாமைசுந்தரர்
எனனும் திருப்லபயேர்கள வழங்குகினறன.
அழஜக வடிவசாய்த் திரண்டைவன இடறவன எனற
உண்டமைடயே இப்லபயேர்கள விளக்குகினறன.
இக்ஜகசாவிலில் விளங்கும் இடறவடனயும்
இடறவிடயேயும் திருஞசான சம்பந்தர்,
திருநசாவுக்கரசர் ஜபசானற அருளசாளர்கள பதிகம்
பசாடிச் சிறப்பித்தளளனர். இங்குத்
திங்களஜதசாறும் திருவிழசாக்கள நடடைலபற்றுக்
லகசாண்ஜடை இருக்கும். இத்தடகயே
பனனலெங்களும் நிடறந்த விளங்கும்
லபசானனகரமைசாகத் லதனனகத்தில் திகழ்வத
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மைதடரமைசாநகரம் ஆகும்.
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4. இலெக்கியே மைதடர
மைசாங்குடி மைருதனசார் கசாட்டும் மைதடர
லதனனகத்தின லதசானனகரும் தமிழகத்தின
தடலெநகருமைசாகியே மைதடரடயே இரண்டைசாயிரம்
ஆண்டுகட்கு முற்பட்டை சங்கப் புலெவர்கள முதல்
இற்டற நசாள புலெவர்கள ஈறசாகப் பலெரும்
புகழ்ந்த பசாடியுளளனர். மைதடர மைசாநகரின
மைசாண்பிடன விரிவசாக எடுத்த விளக்கும்
இலெக்கியேங்களும் பலெவுள, அவற்றுள சிறப்பசாகக்
குறிப்பிடைத்தக்கன மைதடரக்கசாஞ்சி, பரிபசாடைல்,
சிலெப்பதிகசாரம், திருவிடளயேசாடைற்புரசாணம்
எனனும் நசானகு நூல்களுமைசாகும்.
கடடைச்சங்கத் லதசாடக நூலெசாகியே பத்தப்பசாட்டுள
ஒனறசாகியே மைதடரக்கசாஞ்சி, மைசாங்குடி மைருதனசார்
எனனும் லபரும்புலெவரசால் பசாடைப்லபற்றத.
அவர் தடலெயேசாலெங்கசானத்தச் லசருலவனற
லநடுஞ்லசழியேன அரசடவயில் தடலெடமைப்
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புலெவரசாகத் திகழ்ந்தவர். அவர் பசாண்டியேனசால்
லபரிதம் மைதிக்கப்லபற்றவர்.
"ஓங்கியே சிறப்பின உயேர்ந்த ஜகளவி
மைசாங்குடி மைருதன தடலெவ னசாக”
எனறு ஆப் பசாண்டியேஜன மைசாங்குடி
மைருதனசாடரப் பசாரசாட்டுகினறசான. அவனுக்கு
நிடலெயேசாடமைடயே அறிவுறுத்தம் நிடனஜவசாடு
மைருதனசார் மைதடரக் கசாஞ்சிடயேப் பசாடினசார்.
இந்நூற்கண் அவர் கசாட்டியே புலெடமைத்
திறங்கண்டை பிற புலெவர்கள அவடரக் ‘கசாஞ்சிப்
புலெவர்’ எனஜற லகசாண்டைசாடினர்.
மைசாங்குடி மைருதனசார் கசாட்டும் மைதடரச் சிறப்டப
ஜநசாக்குஜவசாம். ஐவடக நிலெவளங்களும்
நிடறந்த விளங்கும் பசாண்டியே நசாட்டின
நடுவிடைத்ஜத ம்தடரமைசாநகரம் அடமைந்தளளத.
டவடயேயேசாற்றின கடரக்கண் இருப்பத.
ஆழமைசான அகழிடயேயும், உயேரமைசான மைதிடலெயும்,
இடடையேறசாமைல் மைக்கள வந்த ஜபசாகும்
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வசாயிடலெயும், வரிடசயேசாக அடமைந்த லபரியே
மைடனகடளயும் உடடையேத. ஆறு கிடைந்தசாற்
ஜபசானற அகனற லதருக்கடளயுடடையேத.
லதருக்களில் பலெவடகக் கூட்டைத்தசாரின ஒலிகள
எழுந்த வண்ணமைசாக இருக்கும். முரசடறஜவசார்
விழசாக்கடளப்பற்றி விளம்பிக்லகசாண்ஜடை
லசல்லுவர். கடைலலெசாலிடயேப் ஜபசாலெப் பல்ஜவறு
இடசக்கருவிகள எங்கும்
முழங்கிக்லகசாண்டிருக்கும். அவ் இடசடயே
விரும்பியேவர்களுடடையே ஆரவசாரமும்
நிடறந்திருக்கும்.
மைதடரயில் பகற்கடடைகளசாகியே நசாளங்கசாடியும்,
இரவுக் கடடைகளசாகியே அல்லெங்கசாடியும்
இருந்தன. கடடைகளில் இனன லபசாருள
விற்கப்படுகினறத எனபடத அறிவிக்கக்
லகசாடிகள கட்டைப்பட்டிருக்கும். நசாளங்கசாடியில்
பூ விற்பசாரும், மைசாடலெகள விற்பசாரும், நறுமைணச்
சுண்ணம் விற்பசாரும், லவற்றிடலெ பசாக்கு
விற்பசாரும் இருப்பர். அல்லெங்கசாடியில் சிலெர்
சங்கிடன அறுத்த வடளயேல்களசாகக் கடடைந்த
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விற்பர். சிலெர் அழகியே மைணிகளுக்குத்
தடளயிடுவர். சிலெர் லபசானடன உடரத்த
மைசாற்றுக் கசாண்பர். சிலெர் லபசானஜவடலெ லசய்வர்.
சிலெர் ஆடடைகள விற்பர். சிலெர் அழகியே
ஓவியேங்கடள வடரந்த விற்பர். பலெசாப்பழம்,
மைசாம்பழம், வசாடழப்பழம் ஆகியே
கனிவடககடளச் சிலெர் விற்பர். வசாடழக்கசாய்,
வழுதணங்கசாய், பசாகற்கசாய், கீடர, கிழங்கு
முதலியேவற்டறச் சிலெர் விற்பர். இவர்கள ஜபசும்
ஓடசலயேல்லெசாம் கூடிப் ஜபலரசாலியேசாக
இருக்கும். இவ் இரவுக் கடடைகள எல்லெசாம் முதல்
யேசாமைத்திஜலெஜயே மூடைப்பட்டுவிடும்.
இரண்டைசாம் யேசாமைத்தில் சங்குகளின ஒலி அடைங்கி
விடும். அப்ஜபசாத அப்ப வணிகர்
அடடையிடனயும் ஜமைசாதகத்திடனயும் தட்டுகளில்
டவத்தவசாஜற உறங்கிக் லகசாண்டிருப்பர். நகர
மைக்களும் நனறசாக உறங்கிக் லகசாண்டிருப்பர்.
மூனறசாம் யேசாமைத்தில் ஊர்க்கசாவலெர்கள தயிலெசாத
கண்கஜளசாடும் அயேரசாத உறுதிஜயேசாடும் நகரில்
உலெசாப்ஜபசாவர். அவர்கள களளர்கடள
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ஒற்றியேறிந்த உளளம் தளரசாத
திரிந்தலகசாண்டிருப்பர். மைடழ லபசாழிந்த
லதருவில் நிடறயே நீஜரசாடும் ஜவடளயிலும்
அவர் தம் கடைடமையில் தவறசாத டகயில் வில்லும்
அம்பும் தசாங்கிக் கசாவல் புரிந்த திரிவர்.
கடடையேசாமைத்தில் அந்தணர் மைடறயிடன ஒதவர்.
பசாணர் மைருதப் பண்டண வசாசிப்பர். பசாகர்கள
யேசாடனகளுக்குக் கவளம் தந்தலகசாண்டிருப்பர்.
குதிடரகள புல்டலெத் தினறுலகசாண்டிருக்கும்.
கடடைக்கசாரர்கள கடடைகளின முற்றங்கடளச்
சசாணத்தசால் லமைழுகித் தூய்டமை லசய்வர். கள
விற்ஜபசார் களளின விடலெகூறிக்
லகசாடுத்தக்லகசாண்டிருப்பர். மைகளிர் தத்தம்
மைடனக் கதவங்கடளத் திறக்கும் ஒலி ஜகட்கும்.
பளளிலயேழுச்சி முரசம் முழங்கும். கசாடள
மைசாடுகள ஆரவசாரம் லசய்யும். ஜசவல்கள கூவும்.
மையில்கள அகவும். களிறுகள பிளிறும். மைகளிர்
மைடனமுற்றங்கடளப் லபருக்குவர்.
இங்ஙனம் மைசாங்குடி மைருதனசார் கசாட்டும்
இரண்டைசாயிரம் ஆண்டுகட்கு முற்பட்டை
58

மைதடரமைசாநகருக்கும் இனடறயே மைதடரக்கும்
மிகுந்த ஜவற்றுடமை இல்டலெ. பண்டுஜபசால்
இனறும் எல்லெசா கலெங்களும் நிடறந்த விளங்கும்
சிறந்த நகரமைசாகஜவ மைதடர திகழ்ந்த வருகிறத.
மைதடர ஜபசானற சிறந்த நகர் தமிழ் நசாட்டில்
ஒனறுமினறு, ஜசசாழன ஜசரன ஆண்டை
தடலெநகரங்களும் இதற்கு ஒப்பசாகசா.
பரிபசாடைல் பசாரசாட்டும் மைதடர
இனி, மைற்லறசாரு கடடைச்சங்க நூலெசாகியே
பரிபசாடைல் கசாட்டும் மைதடரடயேப் பசார்ப்ஜபசாம்.
எழுபத பசாடைல்கடளக் லகசாண்டை பரிபசாடைல்
நூலில் நசானகு பசாடைல்கள மைதடரடயேப் பற்றியேன
எனறு பழம்பசாடைல் ஒனறு பகர்கினறத.
"திருமைசாற்(கு) இருநசானகு
லசவ்ஜவட்கு முப்பத்
லதசாருபசாட்டுக், கசாடுகசாட்(கு)
ஒனறு,-மைருவினியே
டவடயேயிரு பத்தசாறு, மைசாமைதடர
நசான(கு) எனப
லசய்யேபரி பசாடைல் திறம்.”
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அந்நசானகு பசாடைல்களுள ஒனஜறனும்
முழுடமையேசாக நமைக்குக் கிடடைக்கவில்டலெ.
ஆனசால் டவடயேடயேப் பற்றியே பசாடைல்கள எட்டு
நமைக்குக் கிட்டியுளளன. அவற்றில்
இடடையிடடைஜயே மைதடரடயேப் பற்றியே
குறிப்புக்கள கசாணக்கிடடைக்கினறன.
மைதடரமைசாநகரின நடுவில் திருக்ஜகசாவில்
அடமைந்தளளத. அதன கசாற்புறமும்
லதருக்களின பின லதருக்களசாக அடமைந்தளளன.
இவ்வடமைப்புத் தசாமைடரப்பூவின அடமைப்டப
ஒத்திருந்தத. தசாமைடர மைலெரின நடுவில் உளள
லபசாகுட்டிடனப் ஜபசானறு இடறவன
திருக்ஜகசாவில் இலெங்கியேத. லபசாகுட்டிடனச்
சுற்றியிருக்கும் இதழ்கடளப் ஜபசானறு லதருக்கள
திகழ்ந்தன. இத்தடகயே நகரின அடமைப்பு
முடறடயேப் பரிபசாடைல் நனகு சித்திரிக்கினறத.
"மைசாஜயேசான லகசாப்பூழ் மைலெர்ந்த
தசாமைடரப்
பூலவசாடு புடரயும் சரூர்; பூவின
இதழகத்(த) அடனயே லதருவம்;
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இதழகத்(த)
அரும்லபசாகுட்(டு) அடனத்ஜத
அண்ணல் ஜகசாயில்.”
இந் நகரில் எப்லபசாழுதம் ஜவதியேர் ஓதம்
மைடறலயேசாலி நிடறந்திருக்கும். அந்த
மைடறலயேசாலி ஜகட்ஜடை மைதடர நகரத்த மைக்கள
தயிலலெழுவர். ஜசசாழன தடலெநகரசாகியே
உடறயூரிலும், ஜசரன தடலெநகரசாகியே
வஞ்சியிலும் வசாழும் மைக்கள ஜகசாழி கூவும் ஒலி
ஜகட்டுத் தயிலலெழுவத ஜபசானறு மைதடர மைக்கள
தயிலலெழுவதில்டலெ.
டவடயேயேசாற்றில் நீரசாடியே மைக்கள ஒப்படன
லசய்த லகசாளளுவதற்லகனறு சிலெ
தனிமைசாடைங்கள அடமைக்கப்பட்டிருந்தன.
அம்மைசாடைங்களுள சிலெ புலிமுக வடிவில்
விளங்கின. அப்புலி வடிவத்டதக் கண்டு,
உண்டமைப் புலிலயேனறு லகசாண்டு, களிற்டறப்
பசாயுலமைன லவருண்டு, பிடிகள சிடதந்த
ஓடுவதண்டு.
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இந்நகரில் பூக்கடள ஆரசாய்ந்த லகசாய்பவர் பலெர்
இருந்தனர். அவர்கள மைலெர் லகசாய்தற்லகனத்
தனிக் ஜகசால் ஒனறு டவத்திருந்தனர். அவர்கள
லகசாய்த மைலெர்கடள மைசாடலெயேசாகக் கட்டுதற்
லபசாருட்டு ஓரிடைத்தில் குவிப்பர். அவற்டறக்
குவிப்பதற்கசாகத் தனிஜயே பூமைண்டைபங்கள
இருந்தன.
மைதடரமைசாநகரின மைதிடலெலயேசாட்டி டவடயே
லசனறத. அதில் லபருகிவரும் லவளளத்தின
அடலெகள, விண்ணுற நிவந்த மைதிலினமீத
ஜமைசாதம். அவ் அடலெஜயேசாடச ஜகட்டு நகரமைக்கள
தயிலலெழுவர். மைதிலில் நீண்டைலதசாரு சுரங்கவழி
நிலெவியேத. அதன உளஜள லசனற ஆற்றுநீடர,
மைதில் புறத்ஜத லசசாரியும் கசாட்சி, களிறு
ததிக்டகடயேத் தூக்கி நீடரப் லபசாழிவத
ஜபசானறிருக்கும். மைதிலின புறத்ஜத டவடயேக்
கடரயிலுளள மைலெர்ச்ஜசசாடலெகளின நடுஜவ
பசாணரும் கூத்தரும் வசாழ்தற்லகனறு
பசாக்கங்களும் ஜசரிகளும் விளங்கின.
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திருமைகளுக்கு அணிந்த திலெகம் ஜபசாலெ உலெகில்
புகழ் பூத்தக் கமைழ்வத மைதடரமைசாநகரம்.
பரங்குனறும் டவடயேயும் பசாரில் உளளளவும்
மைதடர சர்குனறசாத ஜபர்லபற்று விளங்கும்.
ஈவசாடரக் லகசாண்டைசாடி, ஏற்பசாடரப்
பசார்த்தவக்கும் மைக்கள மைதடரயில் மிக்குளளனர்.
அவர்கஜள வசாழ்வசார் எனறு லசசால்லெத்தக்கசார்.
அவர்கள புத்ஜதள உலெகும் ஜபசாதற்கு உரியேரசாவர்.
இத்தடகயே மைதடரமைசாநகடரப் புலெவர்கள தங்கள
புலெடமைத் தலெசாக்ஜகசாலெசால் தூக்கிப் லபருடமைடயே
ஜநசாக்கினர். உலெகிடன ஒரு தட்டினும்
மைதடரடயே மைற்லறசாரு தட்டினும் டவத்த
எடடைபசார்த்தனர். உலெகடனத்தம் வசாடை,
மைதடரயிருந்த தட்டு வசாடைவில்டலெ. எனஜவ,
உலெக முழுதம் ஜசர்ந்தசாலும் மைதடரக்கு
ஒப்பசாகசாத எனறு மைதிப்பிட்டைசார் பரிபசாடைற்
புலெவர்.
"உலெகம் ஒருநிடறயேசாத் தசாஜனசார்
நிடறயேசாப்
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புலெவர் புலெக்ஜகசாலெசால் தூக்கஉலெகடனத்தம்
தசானவசாடை வசாடைசாத தனடமைத்ஜத
லதனனவன
நசானமைசாடைக் கூடைல் நகர் ’’
எனபத பரிபசாடைல்.
மைதடரமைக்கள நீரசாடும் டவடயேத்தடற
மைதடரமைசாநகரிலுளள மைக்கள டவடயேயில்
நீரசாடுதற்குரியே லநடுந்தடறயேசாகவும்
முனதடறயேசாகவும் விளங்கியேத
திருமைருதமுனறுடறயேசாகும். அஃத அடைர்ந்த
மைருதமைரங்கள நிடறந்த கடரடயேச் சசார்ந்த
தடறயேசாகும். நீரசாடை வருவசார் தங்குதற்குரியே தண்
லபசாழில் அடமைந்த அழகியே தடறயேசாகும்.
கூடைலெசா லரல்லெசாம் வந்த கூடினலும்,
கூடைற்ஜகசாமைசான படடை யுடைன வந்த நசாடிடலும்
தங்குதற்கு வசாய்ப்புடடையே வளமைசான லபசாழில்
சூழ்ந்த எழில்தடறயேசாகும். நீர் வற்றியே ஜவனில்
கசாலெத்திலும் கடரடயேச் சசார்ந்த நீர்
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லசனறுலகசாண்டிருக்கும் முனனடித்
தடறயேசாகும். ஆதலெசால் அத திருமைருதமுனறுடற
லயேனறு புலெவர் பசாடும் புகழ்லபற்றத.
புதப்புனல் விழசா நடடைலபறும் கனனசாளில் இத்
தடறக்கண் குழலும் யேசாழும் முழவும் ஆகியே
பல்வடக இனனியேங்கள முழங்கும். அரசனசால்
தடலெக்ஜகசால் அரிடவலயேன விருதலபற்ற
ஆடைல் மைகளிரும் பசாடைல் பசாணரும்
அத்தடறடயேச் சசார்ந்த லபசாழிலிடைத்ஜத ஆடைல்
நிகழ்த்தவர். நசாடைக மைகளிரின ஆடைல் ஒலியும்,
இனனியேங்களின ஜபலரசாலியும் கடரயில் வந்த
ஜமைசாதம் லவளளத்தின அஜலெலயேசாலியுடைன
ஜசர்ந்த இடிமுழக்கம் ஜபசால் ஒலிக்கும்.
இத்தடறக்கண் பசாணர்கள லசனறு யேசாழிடசத்த
மைருதப்பண்டண அருடமையேசாகப் பசாடுவர்.
அவர்கள பசாடைப்பசாடை டமைந்தரும் மைகளிரும் நீரில்
பசாய்ந்த ஆடுவர் ; அவர் தம்முள ஊடுவர்;
ஊடைலுணர்ந்த கூடுவர்; கூடி மைகிழ்வர் ஒடிப்
பிரிவர்: ஜதடித் திரிவர்; மைலெடரச் சூடித்
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லதசாழுவர். இங்ஙனம் இருபசாலெசாரும் தடறக்கண்
ஆடியேடமையேசால் டவடயேகீர் எச்சிலெசாயிற்று எனறு
கூறினர் இனலனசாரு புலெவர்.
இளங்ஜகசாவடிகள கசாட்டும் மைதடர
கசாவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வணிகர் குலெத் திருமைசா
மைணியேசாய்த் ஜதசானறியே கண்ணகியின கற்பு
மைசாண்டபக் கவினுற விளக்கும் கசாவியேம்
சிலெப்பதிகசாரம். ஜசர நசாட்டு வீரஜவங்தர்
வழித்ஜதசானறலெசாகியே இளங்ஜகசா வடிகள அவ்
இனியே கசாவியேத்டத ஆக்கியேருளினர். அவர் தமைத
கசாவியேத்தில் புகசார்க் கசாண்டைம், மைதடரக்
கசாண்டைம், வஞ்சிக் கசாண்டைம் எனறு மூனறு
லபரும் பிரிவுகடள வகுத்தளளசார். அவற்றுள
நடுவண் அடமைந்த மைதடரக் கசாண்டைம் கண்ணகி
வசாழ்வில் மைதடரயில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகடள
விளக்குகிறத. அப்பகுதியில் மைதடரடயேப்
பற்றியே லசய்திகள பலெ கூறப்படுகினறன.
‘சூழ்விடனச் சிலெம்பு கசாரணமைசாக, கசாட்டுதம்
யேசாம் ஓர் பசாட்டுடடைச் லசய்யு’லளன உறுதிபூண்டை
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இளங்ஜகசாவடிகள மைதடரமைசாககடர
ஒருமுடறஜயேனும் ஜநரில் கண்டைறிந்தவரசாதல்
ஜவண்டும். மைதடரயிஜலெஜயே
பல்லெசாண்டுவசாழ்ந்த கூலெவசாணிகம் நடைசாத்தியே
சத்தடலெச் சசாத்தனர் அவருக்குத்
தண்டைமிழசாசசானதலின அவர் வசாயிலெசாக மைதடரச்
லசய்திகடளத் லதளிவசாகக் ஜகட் டைறிந்தவரசாதல்
ஜவண்டும். இக் கசாரணங்களசால்
இளங்ஜகசாவடிகள வளங்லகழு
மைதடரமைசாநகடரச் சிறந்த லசசால்ஜலெசாவியேமைசாக
வடரந்த கசாட்டுகிறசார்.
இரண்டைசாம் நூற்றசாண்டில் மைதடரமைசாநகடரச்
சூழ்ந்த மைசாலபரும் மைதில் அடமைந்திருந்தத.
மைதிடலெச் சுற்றிலும் ஆழமைசான அகழியும்,
அதடனச் சூழ்ந்த அகனற கசாவற்கசாடும்
அடமைந்திருந்தன. இங்ஙனம் பல்ஜவறு
வல்லெரண்களசால் குழப்லபற்ற
மைதடரயில் வசாழ்ந்த மைக்கள எனறும் படகவர்
படடைலயேடுப்பிற்கு அஞ்சியேதமில்டலெ; அந்
நகடரவிட்டு அகனறதமில்டலெ. இதனசால்
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இளங்ஜகசாவடிகள அங்ககடரப், “பதிலயேழு
வறியேசாப் பண்பு ஜமைம்பட்டை மைதடர மூதூர்
மைசாநகர்” எனறு குறிப்பிட்டைசார். இளங்ஜகசாவடிகள
கசாலெத்தில் மைதடரமைசாநகர் படகவர்
படடைலயேடுப்டபக் கண்டைஜத யில்டலெ.
மைதடரடயேச் சூழ்ந்த மைதிலில் படகவடர
அழிக்கும் பல்ஜவறு லபசாறிகள
அடமைக்கப்பட்டிருந்தன. வடளந்த தசாஜன
எய்யும் இயேந்திர வில், கருவிரல் குரங்குப்லபசாறி,
கல்லுமிழ் கவண், லவங்லகய்க் குழிசி,
லசம்பிடன உருக்கும் குழிசி, இருப்பு உலெகள,
கல்லிடு கூடடைகள, தூண்டிற் லபசாறி,
படகவடரக் கழுத்திற் பூட்டி முறுக்கும்
சங்கிலிகள, ஆண்டைடலெப் புளளின வடிவசாக
அடமைத்த அடுப்புகள, மைதிடலெப்
பற்றிஜயேறுவசாடரப் புறத்ஜத தளளும் இருப்புக்
கப்புகள, கழுக்ஜகசால், அம்புக்கட்டுகள,
ஏவடறகள, தனஜன லநருங்கியேவர் தடலெடயே
லநருக்கித் திருகும் மைரங்கள, ஊசிப்லபசாறிகள,
சிச்சிலிப் லபசாறிகள, பனறிப்லபசாறிகள, மூங்கில்
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வடிவில் அடமைந்த லபசாறிகள, எழு, சிப்பு,
கடணயேம், எறிஜகசால், குந்தம், ஜவல்,
குருவித்தடலெப் லபசாறிகள இனனும்
இடவஜபசானற வலிமிக்க லபசாறிகள அடமீந்த,
படகவர் அணுகசாத அச்சுறுத்தின. இத்தடகயே
மைதிலினமீத பசாண்டியேன நசாளஜதசாறும் படக
வடர லவனறுலவனறு உயேர்த்தியே லவற்றிக்
லகசாடிகள வீறுடைன அடசந்த
ஆடிக்லகசாண்டிருந்தன.
லகசாடிமைதில் வசாயிடலெக் கடைந்த நகருக்குள புகுந்
தசால் நவமைணிக் கடடைகள அடமைந்த வீதியும்,
அறுடவக் கடடை வீதியும், கூலெங் குவித்த கூலெ
வீதியும், அந்தணர், அரசர், வணிகர்,
ஜவளசாளர்களசாகியே நசால்வடக மைக்களும் வசாழும்
நல்வீதிகளும், ஆவண வீதியும், பரத்டதயேர்
வீதியும் அணியேணியேசாக அடமைந்திருக்தன.
வீதிகளில் ஜவனிற்கசாலெ லவப்பிடன
யேகற்றுவதற்கசாக வசானளசாவியே பந்தர்கள
ஜபசாடைப்பட்டிருந்தன. சந்தியும் சதக்கமும்
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மைனறமும் கவடலெயும் ஆங்கசாங்ஜக கசாணப்
லபற்றன.
நகருளஜள சிவபிரசான திருக்ஜகசாவிலும்,
திருமைசால் ஜகசாவிலும், பலெரசாமைன ஜகசாவிலும்,
முருகன ஜகசாவிலும், இந்திரன ஜகசாவிலும்
இருந்தன. இனறுளள அங்கயேற் கண்ணி
திருக்ஜகசாவிலும் கூடைலெழகர் திருக்ஜகசாவிலும்
அனறு விளங்கினவல்லெ. அடவ பிற்கசாலெம்
ஜதசானறி யேடவ. இங்ஜக கசாமைனுக்குத் திருவிழசா
நடைந்தத.
பரஞ்ஜசசாதியேசார் கசாட்டும் மைதடர
தமிழகத்தின பழடமையேசான சமையேமைசாகியே டசவத்
தின லதய்வ மைசாண்டபத் லதரிக்கும் புரசாணங்கள
பல். அவற்றுள தடலெயேசாயே புரசாணங்கள மூனறு.
அடவ லபரியே புரசாணம், திருவிடளயேசாடைற்
புரசாணம், கந்த புரசாணம் எனபன.
திருவிடளயேசாடைற் புரசாணத்டதச்
சிவலபருமைசானின இடைக்கண் எனறு டசவர்
ஜபசாற் றுவர். மைதடரயில் எழுந்தருளியே
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ஜசசாமைசுந்தரக் கடைவுள ஆனமைசாக்கள உய்யும்
வண்ணம் அங்ககரில் அறுபத்த நசானகு அருள
விடளயேசாட்டுக்கள லசய்தருளினசான. அச்
லசய்திகடளக் கற்படன கலெங்கள கனியுமைசாறும்,
பத்திச்சுடவ லபருகுமைசாறும் பரஞ்ஜசசாதி முனிவர்
திருவிடளயேசாடைற் புரசாணம் எனனும் அருள
நூலெசாக ஆக்கித் தந்தசார். அந் நூலிற்
ஜபசாற்றப்படும் நசாடும் நகரமும் முடறஜயே
பசாண்டியே நசாடும் பழந்தமிழ் மைதடரயுஜமை
யேசாகும். அவர் கசாட்டும் மைதடரடயே
ஜநசாக்குஜவசாம்.
ஒரு கசாலெத்தில் மைதடரயும் அதடனச் சூழ்ந்த
பகுதியும் கடைம்ப மைரங்கள நிடறந்த கசாடைசாக
இருந்தன. அக் கசாட்டின கீடழப்பகுதியில்
மைணவூர் எனனும் ஊர் அடமைந்திருந்தத.
அவ்வூடரத் தடலெநகரசாகக் லகசாண்டு குலெஜசகரன
எனனும் மைனனன பசாண்டியே கசாட்டடை
ஆண்டுவந்தசான. அவன கசாலெத்தில் மைணவூரில்
தனஞ்சயேன எனனும் வணிகன ஒருவன
வசாழ்ந்தசான, அவன ஒருநசாள வசாணிகத்தின
71

லபசாருட்டு ஜவற்றுசார்ச் லசனறு, கடைப்பங்கசாட்டு
வழிஜயே திரும்பிக் லகசாண்டிருந்தசான.
நடுவழியில் இருள சூழ்ந்தவிட்டை கசாரணத்தசால்
அக் கசாட்டின நடுஜவ ஓரிடைத்தில் தங்கினன.
அவன தங்கியே இடைத்தில் லபசாங்லகசாளி வீசிப்
லபசாற்புடைன விளங்கியே விமைசானம் ஒனடறக்
கண்டைசான. அவ் விமைசானம் எட்டு யேசாடனகளசால்
தசாங்கப்லபற்று ஞசாயிறு ஜபசானறு ஜபலரசாளி
வீசியேத. அதில் சிவலிங்கம் இருந்தத. அங்கு
நளளிருளில் ஜதவர்கள பலெர் வந்த
சிவலிங்கத்டத வணங்கி வழிபட்டைனர். அடதக்
கண்டை தனஞ்சயேன தசானும் விமைசானத்டத
லநருங்கிச் சிவலிங்கப் லபருமைசான வழிபட்டு
மைகிழ்ந்தசான. லபசாழுத புலெர்ந்ததம் அங்கு வழி
பட்டை வசானவடரக் கசாணுத வியேந்தசான. மீண்டும்
இந்திர விமைசானத்தில் எழுந்தருளியே
லபருமைசாடனப் பணிந்த ஊடர அடடைந்தசான.
மைணவூடர அடடைந்த வணிகனசாகியே தனஞ்சயேன
தசானகண்டை அதிசயேத்டதப் பசாண்டியே
மைனனனிடைம் லசனறு லதரிவித்தசான. அவன
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கடைம்பவனத்தில் கண்டை கசாட்சிகடளலயேல்லெசாம்
லதளிவுற விளக்கினசான. அவற்டறக் ஜகட்டை
குலெஜசகரன வியேப்புடைன இடறவன அருள
உளளத்டத எண்ணி மைகிழ்ந்தசான. அக்கசாட்சி
கடளப் பற்றியே உண்டமைடயே, உணரமுடியேசாத
வருக்தினசான. அனறிரஜவ இடறவன,
பசாண்டியேன கனவில் ஜதசானறிக் கடைம்பவனத்டத
அழித்தக் கடிநகர் அடமைக்குமைசாறு
பணித்தருளினசான.
மைறுநசாட் கசாடலெயில் மைனனன
அடமைச்சர்கடளயும் சசானஜறசார்கடளயும்
அடழத்தக் கனவில் கண்டை லசய்திடயேயும்
வணிகன உடரத்த லசய்திடயேயும் லதரிவித்தசான.
எல்ஜலெசாரும் கடைம்பவனத்டத அடடைந்தனர்.
அரசன ஆங்கிருந்த லபசாற்றசாமைடரத்
திருக்குளத்தில் நீரசாடினன. இந்திர விமைசானத்தில்
வீற்றிருந்த சிவலிங்கப் லபருமைசாடனத் தரிசித்த
இடறஞ்சினசான ; ஆனந்தக் கண்ணிர்
லசசாரிந்தசான. அந்த இடைத்தில் திருக்ஜகசாவிஜலெ
அடமைக்குமைசாறும், சுற்றியுளள கசாட்டடை யேழித்த
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நகடரக் கசாணுமைசாறும் அடமைச்சர்க்கு
ஆடணயிட்டைசான. அடமைச்சர் ஜகசாவிலும் நகரும்
அடமைக்கத் லதசாழில் வல்லெசாடர அடழத்த
வருமைசாறு ஏவலெடரப் பணித்தனர். கசாடுகள
அழிக்கப்பட்டைதம் இடறவஜன சித்தர் வடிவில்
ஜதசானறிக் ஜகசாவிலும் நகரும் அடமைக்கும்
வடகயிஜன ஆகமை முடறப்படி வகுத்தக் கசாட்டி
மைடறந்தசான.
சித்தர் வகுத்தருளியே முடறப்படிஜயே சிற்பநூல்
வல்லெசார்கள ஜகசாவிலும் நகரும் அடமைத்தனர்.
திருக்ஜகசாவிடலெப் பல்ஜவறு
மைண்டைபங்களுடைனும் ஜகசாபுரங்களுடைனும்
அடமைத்தனர். நகரத்டத அணிலசய்யே விரும்பியே
பசாண்டியேன கடடைத்லதருக்கள, அம்பலெங்கள,
கசாற்சந்திகள, மைனறங்கள, லசய்குனறுகள,
மைடைங்கள, நசாடைக அரங்குகள, அந்தணர்
லதருக்கள, அரசர் லதருக்கள, வணிகர் லதருக்கள,
ஜவளசாளர் லதருக்கள, யேசாடனக் கூடைங்கள,
ஜதர்ச்சசாடலெகள, குதிடர இலெசாயேங்கள,
கல்விக்கூடைங்கள, குளங்கள, கிணறுகள,
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கந்தவனங்கள, பூங்கசாக்கள, உய்யேசான வனங்கள
முதலியேவற்டற அழகுற அடமைத்தசான.
இவ்விதம் அடமைத்த புதியே நகரின வடைகீழ்த்
திடசயில் மைனனன மைசாளிடக விளங்கியேத.
மைனனன புதியே நகருக்குச் சசாந்தி லசய்யே
எண்ணினன. அப்ஜபசாத இடறவன தன
சடடையிலிருந்த பிடறமைதியின புத்தமுடத நகர்
முழுதம் சிந்தமைசாறு அருளபுரிந்தசான. அத நகடர
அமுத மையேமைசாக்கியேத. மைதரமைசான அமுதத்தசால்
தூய்டமை லசய்யேப்லபற்ற நகரம் மைதடரலயேனப்
லபயேர்லபற்றத. இவ்வசாறு பரஞ்ஜசசாதி முனிவர்
மைதடரமைசாககர் ஜதசானறியே வரலெசாற்டறத் தம்
புரசாண நூலில் புகனறுளளசார்.
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5. நசாயேக்கர் அணிலசய்த
மைதடர
கடடைச்சங்க கசாலெத்தில் பசாண்டியே மைனனர்களசால்
கவினலபற்று விளங்கியே மைதடரமைசாநகரம்
பினடனயே நூற்றசாண்டுகளில் அயேல்மைனனர்
பலெருடடையே படடை லயேடுப்புக்களசால்
அல்லெற்பட்டைத. மூனறசாம் நூற்றசாண்டில்
களப்பிரர் பசாண்டியேநசாட்டடைக் டகப்பற்றிக்
லகசாண்டைனர். மூனறு நூற்றசாண்டுகளுக்குப்
பினனஜர மீண்டும் பசாண்டியேநசாடு
கடுங்ஜகசானசால் மீட்கப் லபற்றுத் தனனசாட்சி
லபற்றத. திரும்பவும் பத்தசாம் நூற்றசாண்டில் அத
ஜசசாழர் ஆட்சியின கீழ் அடிடமை யுற்றத.
பதினமூனறசாம் நூற்றசாண்டில் சடைசாவர்மைன
குலெஜசகரன எனனும் பசாண்டியே மைனனன
மீண்டும் பசாண்டியேநசாட்டடைச் ஜசசாழரிடைமிருந்த
டகப்பற்றினசான. அதிலிருந்த நூறசாண்டுகள
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பசாண்டியேநசாடு படழயே அரசுநிடலெயில்
விளங்கிற்று. பதினசானகசாம் நூற்றசாண்டின
லதசாடைக்கத்தில் மைசாலிக்கசாபூர் முதலெசான
முகலெசாயேர்களின லதசாடைர்ந்த
படடைலயேடுப்புக்களசால் பசாண்டியேர் ஆட்சி
பசாழ்பட்டைத. மைதடரயில் நசாற்பத்தநசானகு
ஆண்டுகள முகலெசாயேர் ஆட்சி நிலெவியேத.
இக்கசாலெத்தில் விசயேநகரப் ஜபரரசு வளர்ச்சியுற்று
வந்தத. அதன சசார்பில் இரண்டைசாம் கம்பண்ணர்
எனபசார் தமிழ்நசாட்டினமீத படடைலயேடுத்த
வந்தசார். அவர் லதனனசாட்டில் முசுலீம்
ஆதிக்கத்டத லயேசாழித்தத் தமிழ்நசாட்டடை
விசயேநகரப் ஜபரரசுடைன இடணத்தசார்.
பதினசாறசாம் நூற்றசாண்டின லதசாடைக்கத்தில்
விசுவநசாத நசாயேக்கர் மைதடரயில் தங்கி
மைதடரநசாட்டடை ஆளத் லதசாடைங்கினசார்.
இவருடடையே வழித்ஜதசானறல்கள
பசாண்டியேநசாட்டடை ஏறத்தசாழ இருநூறு
ஆண்டுகள ஆட்சிபுரிந்தனர். விசுவநசாத நசாயேக்கர்
கசாலெத்தில்தசான இங்நசாடளயே மைதடர
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உருவசாயிற்று. இரண்டைசாம் கம்பண்ணர்
முசுலீம்களசால் இடிக்கப்பட்டை மீனட்சியேம்மைன
ஜகசாவிடலெயும் ஜகசாபுரங்கடளயும்
கட்டுவித்தசார் ; நகடரயும் வடகப்படுத்தி
அழகுலபற அடமைத்தசார். விசுவநசாத
நசாயேக்கருக்குப் பின திருச்சிரசாப்பளளி, நசாயேக்கர்
ஆட்சிக்குத் தடலெநகரமைசாயிற்று.
பதிஜனழசாம் நூற்றசாண்டில் திருமைடலெ நசாயேக்கர்
மீண்டும் தடலெநகடர மைதடரக்கு மைசாற்றினர்.
அவர் மீனசாட்சியேம்டமை திருக்ஜகசாவிலில் பலெ
திருப்பணிகள லசய்தசார். கடலெகலெம் சிறந்த
சிற்பங்கடளயுடடையே புத மைண்டைபத்டத
எழுப்பினர் ; ஜகசாடடை விடுதியேசான தமுக்கம்,
குளிர்பூந்தடைசாகமைசாகியே லபரியே லதப்பக்குளம்,
தமிழகத்தின தசாஜ்மைகசால் எனறு ஜபசாற்றத்தக்க
திருமைடலெ நசாயேக்கர் மைகசால் ஆகியேவற்டற
அடமைத்த மைதடரமைசாநகடர அழகுபடுத்தினர் :
திருவிடளயேசாடைற் புரசாணத்தில் கசாணும்
லபருவிழசாக்கள எல்லெசாம் திருக்ஜகசாவிலில்
நடடைலபறுமைசாறு லசய்தசார் ; சித்திடரத்
78

திருவிழசாடவச் லசந்தமிழ்நசாட்டு
மைக்கடளயேனறிப் பனனசாட்டினரும் வந்த
பசார்த்த மைகிழுமைசாறு சிறப்புற நடடைலபறச்
லசய்தசார் : மைதடரடயே விழசாமைல்கு நகரமைசாக
விளக்கமுறச்லசய்தசார் ; கடலெ மைலிந்த
தடலெநகரமைசாக்கிக் கண்டு களிபூத்தசார். அவர்
கண்டை அணி மைதடரத் திருநகடர நசாம் இனறும்
கண்டு இனபுறுகினஜறசாம்.
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6. தமிழ் வளர்த்த மைதடர
கடடைச்சங்கம்
டபந்தமிடழ வளர்த்தற்கசாகப் பசாண்டியேர்
அடமைத்த சங்கங்களில் மூனறசாம் சங்கமைசாகியே
கடடைச் சங்கம் இனடறயே மைதடரயிஜலெஜயே
இருந்தத. “தமிழ் நிடலெ லபற்ற தசாங்கரு மைரபின
மைகிழ்நடன மைறுகின மைதடர” எனவரும்
சிறுபசாணுற்றுப்படடை அடிகளசால் இச்லசய்தி
வலியுறுவதசாகும். இங்குத் ‘தமிழ் நிடலெ’
லயேனறு வரும் லதசாடைர் தமிழ் நிடலெயேமைசாகியே
தமிழ்ச் சங்கத்டதஜயே குறிப்பதசாகும். இடறயேனர்
களவியேல் உடரப் பசாயிரத்தசால்
கடடைச்சங்கத்டதப் பற்றியே லசய்திகள
விளக்கமைசாகத் லதரிகினறன.
இனடறயே மைதடரமைசாநகரில் முடைத்திருமைசாறன
எனனும் பசாண்டியேன கடடைச்சங்கத்டத
நிறுவினன. இதனகண் மைதடரக் கணக்கசாயேனர்
மைகனர் நக்கீரனர் முதலெசாக நசாற்பத்லதசானபத
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புலெவர்கள இருந்த தமிடழ ஆரசாய்ந்தனர்.
அவடர உளளிட்டு கசானுசாற்று நசாற்பத்லதசானபத
புலெவர்கள அச் சங்கத்தில் இருந்த தமிடழ
வளர்த்தனர். கடடைச்சங்கத்தின இறுதிக்கசாலெத்தில்
உக்கிரப்லபருவழுதி எனனும் பசாண்டியேன
விளங்கினசான. அவன புவியேரசசாகவும்
கவியேரசசாக்வும் திகழ்ந்தசான. இச் சங்கத்தில்
அகநசானூறு, புறநசானூறு, நற்றிடண,
குறுந்லதசாடக, ஐங்குறுநூறு, பதிற்றுப்பத்த,
கலித் லதசாடக, பரிபசாடைல் ஆகியே லதசாடக
நூல்கள எட்டும் ஜதசானறின. பத்தப்பசாட்டும்
பதிலனண்கீழ்க்கணக்கும் இச்சங்கத்தில்தசான
எழுந்தன.
நசாலெடியேசார் ஜதசானறியே நலெம்
இத்தடகயே கடடைச்சங்கத்திற்குப் பினனர்ப்
பனனூறு ஆண்டுகளசாக மைதடரமைசாங்கரில்
தமிழ்ச்சங்கம் நிலெவசாலதசாழிந்தத.
உக்கிரப்லபருவழுதியின கசாலெத்திற்குப் பினனர்
வந்த பசாண்டியே மைனனர்கள சங்கம் நிறுவித்
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தமிடழ வளர்க்கசாத ஜபசாயினர். ஐந்தசாம்
நூற்றசாண்டில் தமிழ்நசாட்டில் புகுந்த சமைணரும்
லபளத்தரும் தத்தம் சமையேச் சசார்புடடையே
சங்கங்கடள மைதடர மைசாநகரில் ஜதசாற்றுவித்தனர்.
அவற்றின வசாயிலெசாகப் பலெ நூல்கஜள ஆக்கித்
தமிடழ வளர்த்தனர். ஏழசாம் நூற்றசாண்டில்
மைதடரமைசாககடரச் சூழ்ந்த வசாழ்ந்த வந்த
எண்ணுயிரம் சமைணர்கள பசாண்டியேன ஆதரவில்
இருந்தனர். அவர்கள அடனவரும் தமிழ்வல்லெ
புலெவரசாய் விளங்கினர். அவர்கள
வடைநசாட்டிலிருந்த வற்கடைம் கசாரணமைசாகத்
லதனனடு புகுந்தவர். அவர்கள தம் நசாட்டில்
மைடழவளம் லபசாழிந்த லசழித்ததம் மீண்டும்
ஆங்குச் லசல்லெப் பசாண்டியேனிடைம் விடடை
ஜவண்டினர்.
“உவப்பத் தடலெக்கூடி உளளப்
பிரிதல்
அடனத்ஜத புலெவர் லதசாழில்”
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எனபசார் திருவளளுள கற்றவரசாகியே
சமைணர்கடளப் பிரிவதற்கு மைனனன லபரிதம்
வருந்தினசான. அவனத தயேரத்டதக் கண்டை
சமைணர்கள அவனபசால் லசசால்லிக்
லகசாளளசாமைஜலெ நளளிருளில் தம் நசாடுஜநசாக்கி
நடைந்தனர். அவர்கள. மைதடரமைசாநகடர விட்டுப்
புறப்படுங்கசால் தசாம் தங்கியே இடைத்தில்
தனித்தனிஜயே ஒரு கசாலெடிப் பசாடைடலெ ஏட்டில்
எழுதிடவத்த மைடறந்தனர். மைறுகசாட் கசாடலெயில்
லசய்தியேறிந்த மைனனன அவர்கள இருந்த
இடைத்டத ஜநரில் லசனறு கண்டைசான. ஆங்கு
ஒவ்லவசாரு வரும் ஒவ்லவசாரு பசாடைடலெ
எழுதிடவத்திருப்படதக் கண்டு எடுத்த
ஜநசாக்கினசான. அடவ ஒனஜறசாலடைசானறு
லதசாடைர்பில்லெசாதனவசாய் இருத்தடலெக் கண்டைசான.
அவற்டறலயேல்லெசாம் எடுத்த டவடயேயேசாற்று
லவளளத்தில் வீசுமைசாறு பணித்தசான. அங்ஙனஜமை
ஏவலெசாளர் லசய்தனர். ஆற்றில் எறிந்த ஏடுகளில்
நசானூறு ஏடுகள மைட்டும் லவளளத்டத எதிர்த்தக்
கடர ஜசர்ந்தன. அவற்டற ஏவலெசாளர்
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ஒருங்குஜசர்த்தப் பசாண்டியேனிடைம்
லகசாண்டுவந்த லகசாடுத்தனர். அவற்டற
ஜநசாக்கியே ஜபசாத அடவ ஒனஜறசாலடைசானறு
லதசாடைர்பு லகசாண்டைன வசாய்த் ஜதசானறின. உடைஜன
பதமைனசார் எனனும் டபந்தமிழ்ப் புலெவடரக்
லகசாண்டு அந் நசானூறு பசாடைல்கடளயும்
வடகப்படுத்தத் லதசாகுத்தசான. அதஜவ நசாலெடி
நசானுறு எனறும் நசாலெடியேசார் எனறும் லபயேர்
லபற்றத. இந் நிகழ்ச்சி உக்கிரப்லபருவழுதியின
கசாலெத்ஜத நிகழ்ந்தத எனறு உடரப்பசாரும் உளர்.
இதடன விளக்கும் படழயே பசாடைல் ஒனறு
உளளத.
“மைனனன வழுதியேர்ஜகசான
டவடயேப்ஜபர் ஆற்றின
எண்ணி யிருநசானஜகசா டைசாயிரவர்உனனி
எழுதியிடும் எட்டில் எதிஜர நடைந்த
பழுதிலெசா கசாலெடிடயேப் பசார்.”
நசாலெடியேசார் பதிலனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில்
ஒனறசாகச் ஜசர்க்கப்படினும் அத பிற்கசாலெத்த
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எழுந்தஜத. அத திருக்குறளுக்கு ஒப்பசாக டவத்த
மைதிக்கப்லபறும் நீதிநூலெசாகும். அதனசாஜலெஜயே
திருக்குறடளயும் நசாலெடியேசாடரயும் ஜசர்த்தப்
பசாரசாட்டும் பழலமைசாழிகள எழலெசாயின. ‘ஆலும்
ஜவலும் பல்லுக்கு உறுதி, நசாலும் இரண்டும்
லசசால்லுக்கு உறுதி,’ ‘பழகுதமிழ்ச் லசசால்
லெருடமை நசாலிரண்டில்’ எனனும் பழலமைசாழிகள
அவ் உண்டமைடயே நனகு விளக்கும். இதஜன,
ஜவளசாண் ஜவதம்’ எனறும் ஒதவர். இந்நூல்
மைதடரமைசாநகரில் எழுந்த மைசாண்புடடையேஜத.
இடறயேனசார் வளர்த்த இனறமிழ்
இனி மைதடரமைசாநகரில் எழுந்தருளியே ஜசசாமை
சுந்தரப்லபருமைசான தனடன வழிபட்டை லதசாண்டைர்
இருவர்க்குத் தண்டைமிழ்ப் பசாடைல்கள
எழுதிக்லகசாடுத்தசான. தருமி எனனும்
அந்தணசாளனுக்குப் பசாண்டியேன சங்க
மைண்டைபத்தில் லதசாங்கவிட்டை லபசாற்கிழிடயேப்
பரிசசாகப் லபறுதற்குரியே அரியே தமிழ்ப் பசாடைல்
ஒனடறப் பசாடிக்லகசாடுத்தசான. அத
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குறுந்லதசாடக எனனும் பழந்தமிழ் நூலில்
இடைம்லபற்றுளளத. கற்புடடையே மைகளிரின
கருங்கூந்தலுக்கு இயேற்டகயேசாகஜவ
நறுமைணமுண்டு எனறு வலியுறுத்தம் அப்
பசாடைல் ‘நலெம் பசாரசாட்டில்’ எனனும்
அகத்தடறயில் அடமைந்த அழகியே பசாடைலெசாகும்.
“லகசாங்குஜதர் வசாழ்க்டக
அஞ்சிடறத் தம்பி
கசாமைஞ் லசப்பசாத கண்டைத
லமைசாழிஜமைசா
பயிலியேத லகழீஇயே கட்பின
மையிலியேல்
லசறிலயேயிற்(று) அரிடவி கூந்தலின
நறியேவும் உளஜவசா, ஜஅறியும்
பூஜவ ?”
இடறவன அருளியே இப் பசாடைலில் கடடைச்சங்கத்
தடலெடமைப் புலெவரசாகியே நக்கீரர் லபசாருட் குற்றங்
கண்டைசார். புலெவனசாக வந்த இடறவனிடைம்
லநற்றிக் கண்ஜணக் கசாட்டினும் குற்றம் குற்றஜமை
எனறு லசசால்லி அஞ்சசாத வசாத லசய்தசார்.
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மைதடரத் திருக்ஜகசாவிலில் நசாளும் யேசாழிடசயேசால்
பண்ணடமையேப் பசாடிப் பரவியே பசாணபத்திரன
எனனும் யேசாழ்வல்லெ லதசாண்டைரின வறுடமைடயேப்
ஜபசாக்கப் லபருமைசான திருவுளங் லகசாண்டைசான.
அந்நசாளில் ஜசர நசாட்டடை யேசாண்டை சிவபத்தனசாகி
யே ஜசரமைசான லபருமைசாள எனனும்
மைனனர்லபருமைசானுக்குத் திருமுகம் லகசாடுத்
தனுப்பினன. ஒஜலெடயேத் திருமுகம்
எனறுடரத்தல் மைரபு. அத் திருமுகத்தில்
எழுதப்லபற்ற பசாடைல் திருமுகப்பசாசுரம்
எனப்படும். இதடனப் பிற்கசாலெத் தவர்
சட்டுக்கவி எனபர். இத டசவத் திருமுடற களுள
ஒனறசாகியே பதிஜனரசாம் திருமுடறயில் முதற்
பசாடைலெசாக விளங்குகிறத.
லபசாருள இலெக்கணம் வல்லெ புலெவடரக்
கசாஜணுஜமை எனறு கலெங்கியே பசாண்டியேனத
கலெக்கத்டத யேகற்றக் களவியேல் இலெக்கணத்டத
மூனறு லசப்பிதழகத்த எழுதிக்லகசாடுத்தசான
ஆலெவசாய்க் கடைவுள. அதஜவ இடறயேனர்
களவியேல் என வழங்குவத.
87

குமைரகுருபரர் வளர்த்த தமிழ்
முந்நூறு ஆண்டுகட்கு முனனர்த் லதனபசாண்டி
நசாட்டிலுளள திருடவகுண்டைம் எனனும் பதியில்
ஜதசானறியேருளியே அருட் கவிஞரசாகியே
குமைரகுருபரர், மைதடரயில் திருமைடலெ நசாயேக்கர்
ஆட்சிபுரிந்த கசாலெத்தில் இக் நகருக்கு
எழுந்தருளினசார். அவர் மைதடரயின லதனபசால்
அடமைந்த திருப்பரங்குனறில் எழுந்தருளியே
லசவ்ஜவடளப் பணிந்த ஆங்கிருக்கும்ஜபசாத
மைதடர மீனசாட்சியேம்டமைமீத பிளடளத் தமிழ்
நூலலெசானறு பசாடினர். அதடன உணர்ந்த,
மீனசாட்சியேம்டமை, நசாயேக்க மைனனர் கனவில்
ஜதசானறிக் குமைரகுருபரடர அடழத்த வந்த
பிளடளத்தமிடழத் தம் சந்நிதியில் அரங்ஜகற்று
மைசாறு பணித்தருளினசார்.
அவ்வசாஜற மைறுநசாட் கசாடலெயில் திருமைடலெ
நசாயேக்கர் பல்லெக்கு ஒனடற யேனுப்பித்
திருப்பரங்குனறில் தங்கி யிருக்கும் அருட்
கவிஞரசாகியே குமைரகுருபரடர அடழத்த வருமைசாறு
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ஏவலெடரப் பணித்தசார். அவடர அனபுடைன
வரஜவற்று மீனசாட்சியேம்டமையின திருமுனபு
பிளடளத் தமிழ்நூடலெ அரங்ஜகற்றுமைசாறு
பணிவுடைன ஜவண்டினசார். பிளடளத்தமிழ்
அரங்ஜகற்றம் நடடைலபற்றத. அந்நூலின
வருடகப் பருவத்தப் பசாடைல்கடளக் குமைர
குருபரர் அகங்குடழயேப் பசாடிப் லபசாருள விரித்த
லபசாழுத, மீனசாட்சியேம்டமை ஒரு லபண்
குழந்டதயேசாக நசாயேக்க மைனனர் மைடியில்
வந்தமைர்ந்த மைகிழ்வுடைன ஜகட்டைருளினர். அப்
பருவத்தின ஒனபதசாவத பசாடைலெசாகியே
‘லதசாடுக்குங் கடைவுட் பழம்பசாடைல்’ எனறு
லதசாடைங்கும் பசாடைடலெ அவர் இனிடமையேசாக
மைனமுருகப் பசாடிப் லபசாருள விரித்த முடிந்ததம்,
மீனசாட்சியேம்டமை மைனனர் கழுத்தில்
அணிந்திருந்த முத்தசாரத்டதக் கழற்றிக்
குமைரகுருபரர் கழுத்தில் அணிந்த அருளலசய்த
மைடறத்தசார். இந்த அற்புதத்டதக் கண்டு
மைனனரும் மைக்களும் லபருவியேப்புற்றனர்.
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திருமைடலெ நசாயேக்கர் குமைரகுருபரடரத் தமைத
மைசாளிடகயில் சிலெநசாட்கள தங்கியேருளுமைசாறு
அனபுடைன ஜவண்டினசார். அவரத
ஜவண்டுஜகசாளுக்கு இணங்கியே முனிவர்
சினனசாள மைதடரயில் தங்கினசார். அரசியேல்
அலுவல்களில் ஈடுபட்டை நசாயேக்க மைனனர் நசாள
ஜதசாறும் கசாலெந்தசாழ்த்த உணவு லகசாளவடதக்
கண்டை குமைரகுருபரர், ஒருநசாள அவருடைன
உடரயேசாடிக்லகசாண்டிருக்கும்ஜபசாத,
“வகுத்தசான வகுத்த வடகயேல்லெசால்
ஜகசாடி
லதசாகுத்தசார்க்கும் தய்த்தல் அரித”
எனற திருக்குறஜள நிடனவூட்டினர். ‘அரஜச!
நீவிர் எத்தடணச் லசல்வம் படடைத்திருந்தம்
குறித்த கசாலெத்தில் உணவுலகசாளவதற்கு
வசாய்ப்பில்ஜலெஜயே’ எனறு வருந்தியுடரத்தசார்.
அதஜகட்டை நசாயேக்கர், “அடிகஜள! தசாம் குறித்த
பசாடைல் எந்நூற்கண் உளளத?” எனறு வினவினர்.
உடைஜன குமைரகுருபரர் திருவளளுவர் அருளியே
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லபசாதமைடறயேசாகியே திருக்குறளில் உளளத
அப்பசாடைல் எனறுகூறி, அந் நூலின மைசாண்டபயும்
விளக்கினசார். ‘ஆயிரத்த முந்நூற்று முப்பத
அருங் குறட்பசாக்கடளயும் ஜநசாக்கியுணர்வதற்கு
எளிஜயேற்குக் கசாலெங்கிடடையேசாத. ஆதலின
அவற்றிலுளள கருத்தக்கடளச் சுருக்கமைசாகத்
லதசாகுத்தச் சிறு நூலெசாக இயேற்றித்
தந்தருளஜவண்டும்’ எனறு மைனனர் அடிகளசாடர
ஜவண்டிக்லகசாண்டைசார். அங்ஙனஜமை திருக்குறட்
கருத்தக்கடளச் சுருக்கி ‘நீதிலநறி விளக்கம்’
எனனும் சினனூலெசாக ஒஜர நசாளில் உருவசாக்கிக்
லகசாடுத்தசார். இதடனத் திருக்குறளசாகியே தசாய்
உரியே கசாலெத்தில் கருவுற்றுப் பயேந்த ‘குட்டித்
திருக்குறள’ எனறு அறிஞர் லகசாண்டைசாடுவர்.
குமைரகுருபரரின புலெடமைத் திறத்டதயும்
அருளசாற்றடலெயும் கண்டு வியேந்த திருமைடலெ
நசாயேக்கர் ஆண்லடைசானறுக்குப் பதினசாயிரம்
லபசான வருவசாயுடடையே அரியே நசாயேகபுரத்டத
அவருக்குப் பரிசசாக வழங்கிப் பசாரசாட்டினர். அச்
லசல்வஜமை இனறு கசாசிமைசாநகரில் குமைசார சசாமி
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மைடைமைசாகவும் திருப்பனந்தசாள ஆதீனமைசாகவும்
திகழ்ந்த அறப்பணிகளுக்குச் சிறப்பசாக உதவி
வருகிறத.
ஜமைலும், இவ் அருட்கவிஞர் மைதடரயில் வசாழ்ந்த
நசாளில் மைதடரக் கலெம்பகம், மீனசாட்சியேம்டமை
குறம் மீனசாட்சியேம்டமை இரட்டடை மைணிமைசாடலெ
ஆகியே நூல்கடளயும் பசாடித் தமிடழ
வளப்படுத்தினசார்.
பரஞ்ஜசசாதியேசார் வளர்த்த டபந்தமிழ்
திருவிடளயேசாடைற் புரசாணத்டதப் பசாடியே
பரஞ்ஜசசாதி முனிவர் ஏறத்தசாழ இருநூற்டறம்பத
ஆண்டுகட்கு முற்பட்டைவர்; வடைலமைசாழி
லதனலமைசாழிகளில் வல்லெவர்; நுண்ணறிவும்
நூலெறிவும் படடைத்தவர்; சிவபத்தியும்
லசந்தமிழ்க் கவிபசாடும் திறனும் உடடையேவர்.
இவர் பிறவிக் கடைடலெக் கடைத்தற்கு நனலனறி
கசாட்டும் ஞசானசிரியேடர நசாடிச் சிவத்தலெங்கடளத்
தரிசித்த வந்தசார். சிவரசாசதசானியேசாக விளங்கும்
மைதடரமைசா நகடர அடடைந்தசார். இந்நகரில்
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சினனசாள தங்கி அங்கயேற்கண்ணிடயேயும்
லசசாக்கலிங்கப் லபருமைசாடனயும் வழிபட்டு
வருங்கசாலெத்தில் ஒருநசாள ஞசானசிரியேர்
ஒருவடரத் தரிசித்த அவடர வணங்கி
ஞசாஜனசாபஜதசம் லபற்றுச் டசவத் தறவு பூண்டு
விளங்கினசார்.
இவரத இருலமைசாழிப் புலெடமைடயேயும் வசாக்கு
நலெத்டதயும் கண்டுணர்ந்த மைதடரமைசாநகரப்
லபருமைக்கள பலெர் அவடரக் கண்டு அடிபணிந்த
வடைலமைசாழியில் உளள ஆலெசாசியே மைசானமியேத்டதத்
தமிழில் பசாடித் தந்தருளுமைசாறு ஜவண்டினர்.
இவரும் அனபர்களின கருத்டத நிடறஜவற்றும்
மைனத்தினரசாய் ஒருநசாள தயில் லகசாளளும்ஜபசாத
அங்கயேற்கண்ணம்டமை இவரத கனவில்
ஜதசானறி, “நம் லபருமைசான திருவிடளயேசாடைடலெப்
பசாடுவசாயேசாக!” எனறு பணித்த
மைடறந்தருளினசார். உடைஜன முனிவர்
விழித்லதழுந்த மீனசாட்சியேம்டமையின
திருவருடளச் சிந்தித்த வியேந்த அவர்
கட்டைடளப்படிஜயே ‘சத்தியேசாய்’ எனற மைங்கலெச்
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லசசால்லெசால் லதசாடைங்கிக் ஜசசாமைசுந்தரப்லபருமைசான
நிகழ்த்தியேருளியே அறுபத்த கசானகு
திருவிடளயேசாடைல்கடளயும் திருவிடளயேசாடைற்
புரசாணமைசாகத் லதய்வ மைணங்கமைழும் பசாக்களசால்
ஆக்கி யுதவினசார். ஜமைலும் இவர்
திருவிடளயேசாடைற் புரசாணத்தின சசாரமைசாக ‘மைதடர
அறுபத்த நசானகு திருவிடளயேசாடைற் ஜபசாற்றிக்
கலிலவண்பசா’ எனற ஒரு சிறு நூடலெயும்
மைதடரப் பதிற்றுப்பத்தந்தசாதி’ எனனும் சிறு
பிரபந்தத்டதயும் பசாடியேருளினசார்.
நசானகசாம் தமிழ்ச்சங்கம்
கடடைச்சங்கம் மைடறந்த பனனூறு
ஆண்டுகளுக்குப் பினனர்ப் பசாலெவனத்தம்
குறுநிலெமைனனரசாகியே பசாண்டித்தடரத் ஜதவரசால்
இருபதசாம் நூற்றசாண்டின லதசாடைக்கத்தில்
நசானகசாம் தமிழ்ச்சங்கம் அடமைக்கப்லபற்நிறத.
இவ்வருஞ்லசயேலுக்குப் லபருந்தடணயேசாக
இருந்தவர் இரசாமைநசாதபுரம் மைனனர்
பசாஸ்கரஜசதபதியேசாவசார். இவ் விருவரும்
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தமிழிலும் ஆங்கிலெத்திலும் சிறந்த
புலெடமையேசாளர். ஒரு லபசாருடளப் பற்றிப் பலெ
மைணி ஜநரம் நீண்டை லசசாற்லபசாழிவசாற்றும்
ஆனறடமைந்த நசாவலெர்கள. பசாண்டித்தடரத்
ஜதவர் எப்லபசாழுதம் புலெவர் குழசாம் தம்டமைச்
சூழத் தமிழ்க்கடலெப் லபருலவளளத்தில்
திடளத்தக்லகசாண்டிருப்பசார். பலெ
நகரங்களுக்கும் லசனறு இலெக்கியேச்
சமையேச்லசசாற்லபசாழிவசாற்றி மைக்கடள
மைகிழ்விக்கும் இயேல்பினரசாய் விளங்கினசார்.
இத்தடகயே தமிழ் நசாவலெரசாகியே பசாண்டித்தடரத்
ஜதவர் ஒருகசால் மைதடரமைசாநகருக்குச்
லசசாற்லபசாழிவின லபசாருட்டு வந்திருந்தசார்.
அவ்வமையேம் ஒருசிலெ குறிப்புக்கடளப்
பசார்த்தக்லகசாளளுதற்கசாகக் கம்பரசாமைசாயேணமும்
திருக்குறளும் யேசாரிடைமிருந்ஜதனும்
லபற்றுவருமைசாறு தமிழ் வளர்த்த மைதடர
பணியேசாளடர அனுப்பினசார். மைதடரயில் வசாழும்
சிலெ முக்கியேமைசானவர்கள வீட்டிற்கூடை அந்நூல்கள
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இல்டலெ. கசாட்டிலுளள புலெவர்கடளலயேல்லெசாம்
கூட்டிச் சங்கம் அடமைத்தத் தமிழசாய்ந்த தங்க
மைதடரயில் ‘தமிழுக்குக் கதி'லயேன விளங்கும்
கம்படரயும் திருவளளுவடரயும்
கசாணுதற்கில்டலெஜயே எனறு லபரிதம் கவனறசார்;
தமிழ்ப் புலெவர்களும் தமிழ்ப் பயிற்சியும்
இல்லெசாதிருப்பத கண்டு உளளம் இடனந்தசார்.
அனஜற மைதடரயில் தமிழ்
தடழத்ஜதசாங்குதற்குரியே முயேற்சிடயே
ஜமைற்லகசாண்டைசார்.
1901 ஆம் ஆண்டு மைதடரயில் லசனடன மைசாநிலெ
அரசியேல் மைசாநசாடு கூடியேத. அம் மைசாநசாட்டின
வரஜவற்புக்குழுத் தடலெவரசாகப் பசாண்டித்தடரத்
ஜதவர் அடமைந்தசார். அம் மைசாநசாட்டின முடிவில்
மைதடரயில் தமிழ்ச் சங்கம் நிறுவக்
கருதியிருக்கும் தம் கருத்திடன லவளி யிட்டைசார்.
ஜதவரின முயேற்சிடயேயும் கருத்டதயும்
மைசாநசாட்டிற்கு வந்திருந்த லபருமைக்கள
அடனவரும் முழுமைனத்தடைன ஆதரித்தப்
பசாரசாட்டினர். அம் மைசாநசாட்டடைத் லதசாடைர்ந்த
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சங்கம் நிறுவும் முயேற்சிகள நடடைலபற்றன. 1901
ஆம் ஆண்டு லசப்டைம்பர்த் திங்கள 14 ஆம் நசாள
மைதடர ஜசதபதி உயேர்நிடலெப்பளளி.
மைண்டைபத்தில் ஜபரடவலயேசானறு கூடிற்று. அதில்
தமிழ்நசாட்டிலுளள தடலெவர்கள,
லபரும்புலெவர்கள, லசல்வர்கள ஆகியே பலெர்
கலெந்தலகசாண்டைனர். இரசாமைநசாதபுரம் மைனனர்
பசாஸ்கர ஜசதபதியும் கலெந்தலகசாண்டைசார்.
இத்தடகயே ஜபரடவயில் பசாண்டித்தடரத்ஜதவர்
நசானகசாம் தமிழ்ச் சங்கத்டத நிறுவினர்.
ஜதவரின முயேற்சிக்கு உறுதடணயேசாக இருந்த
பசாஸ்கரஜசதபதி, சங்கம் தடழத்த நிடலெத்தற்குத்
தம் சமைஸ்தசானத்தின வழியேசாக எனறும்
லபரும்லபசாருள கிடடைக்குமைசாறு உதவினர்.
பசாண்டித்தடரத் ஜதவர், மைதடர வடைக்கு லவளி
வீதியிலிருந்த தம் மைசாளிடகடயேத்
தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு உவந்தளித்தசார். இச்
சங்கத்தின அங்கங்களசாகச் லசந்தமிழ்க் கல்லூரி,
பசாண்டியேன புத்தகசசாடலெ, நூலெசாரசாய்ச்சிச்சசாடலெ,
சங்கப் பதிப்பகம் முதலியேடவகளும்
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அடமைக்கப்லபற்றன. கல்லூரியின
தடலெடமையேசாசிரியேரசாக வடைலமைசாழி லதனலமைசாழிப்
புலெடமை சசானற திரு. நசாரசாயேண ஐயேங்கசார்
நியேமிக்கப்லபற்றசார். ரசா. இரசாகடவயேங்கசார் தமிழ்
ஆரசாய்ச்சித்தடறத் தடலெவரசாக நியேமைனம்
லபற்றசார். இவடர ஆசிரியேரசாகக் லகசாண்டை
லசந்தமிழ் எனனும் திங்களிதழ் லதசாடைங்
கப்லபற்றத. சுப்பிரமைணியேக் கவிரசாயேர்,
அருணசலெக் கவிரசாயேர், கந்தசசாமிக் கவிரசாயேர்
ஆகிஜயேசார் நூற்பதிப் பசாளர்களசாக அடமைந்தனர்.
அரசஞ் சண்முகனர் ஜபசானற சிறந்த
தமிழ்ப்புலெவர்கள கல்லூரியில் ஆசிரியேர்களசாகப்
பணிபுரிந்தனர்.
கல்லூரியில் பயிலும் மைசாணவர்க்கு உண்டியும்
உடறயுளும் வழங்கப்லபற்றன. கல்லூரித்
ஜதர்வுகள பிரஜவச பண்டிதம், பசாலெ பண்டிதம்,
பண்டிதம் எனறு மூனறசாகப் பகுக்கப்லபற்றுப்
பசாடைத்திட்டைங்களும் வகுக்கப்லபற்றன. இத்
ஜதர்வுகளில் முதனடமை யேசாகத் ஜதர்ச்சி
லபறுவசார்க்குப் லபசாற்பதக்கம், லபசாற் கடைகம்,
98

லபசாற்கசாசுகள ஜபசானற பரிசுகள புதக் ஜகசாட்டடை
மைனனரசால் வழங்கப்லபற்றன. சங்கத்தின
வளர்ச்சிக்குக் குறுநிலெமைனனர்களும்
லபருநிலெக்கிழசார்களும் வணிகப்
லபருஞ்லசல்வர்களும் ஆண்டுஜதசாறும்
குறிப்பிட்டை லபசாருளுதவிடயே விருப்புடைன
லகசாடுத்த வந்தனர்.
1956 ஆம் ஆண்டில் தமிழஜவள பி. டி. இரசாசன
அவர்கள லபருமுயேற்சியேசால் இச்சங்கத்தின
லபசான விழசாப் ஜபரசாரவசாரத்தடைன
நடடைலபற்றத. அதன பினனர் இச்சங்கம் புலெவர்
கல்லூரியேசாகப் புதப்பிக்கப் லபற்று ஆக்கமைசான
தமிழ்ப்பணிகடள ஊக்கமைசாகச் லசய்தவருகிறத.
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லநல்டலெ மைசாநகரம்
7. லநல்டலெயின
அடமைப்பும் சிறப்பும்
திக்லகலெசாம் புகழுறும் திருலநல்ஜவலி
லதனபசாண்டி நசாட்டிலுளள பழடமையேசான திரு
நகரங்களுள ஒனறு திருலநல்ஜவலி. இதன
லநல்டலெ லயேனறும் லசசால்லுவர்.
திருலநல்ஜவலிலயேனற லபயேஜர லநல்டலெ எனறு
மைருவி வழங்குகிறத. நகடரச் சுற்றிலும்
லநற்பயிர் நிடறந்த வயேல்கள ஜவலிலயேனச்
சூழ்ந்திருப்பதசால் லநல்ஜவலிலயேனறு
லபயேர்லபற்றத. சிவலபருமைசான எழுந்தருளியே
சிறந்த தலெமைசாதலின திருலநல்ஜவலி லயேனறு
சிறப்பிக்கப்லபற்றத. லதனபசாண்டி நசாட்டிலுளள
பசாடைல்லபற்ற பழம்பதிகளுள இதவும்
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ஒனறசாகும். ‘திக்லகலெசாம் புகழுறும்
திருலநல்ஜவலி’ எனறு திருஞசானசம்பந்தர் இந்
நகடரப் பசாரசாட்டி யேருளினர்.
ஜகசாவிலும் விழசாவும்
பசாண்டியே நசாட்டடை மைதடரமைசாநகரிலிருந்த
அரசசாண்டை கூன பசாண்டியேன கசாலெமைசாகியே ஏழசாம்
நூற்றசாண்டிஜலெஜயே திருலநல்ஜவலி
லபருடமையுற்று விளங்கியே திருநகரமைசாகும்.
அதனஜலெஜயே திருஞசானசம்பந்தர் இக் நகருக்கு
எழுந்தருளியே நசாளில் அப் பசாண்டியேன தன
ஜதவியேசாகியே மைங்டகயேர்க்கரசியேசாருடைன இங்குப்
ஜபசாந்த லநல்ஜவலியுடற லசல்வரசாகியே
சிவலபருமைசாடன வழிபட்ஜடைத்தினசான. அப்
லபருமைசான திருக்ஜகசாவிடலெக் ஜகசாபுரங் களுடைன
அணிலபற அடமைத்தசான; தன தடலெநகரமைசாகியே
மைதடரமைசாநகர்த் திருக்ஜகசாயில் விழசாக்கடளப்
ஜபசானஜற திங்களஜதசாறும் திருவிழசாக்கள
நிகழுமைசாறு: லசய்தசான. அதனசாலெஜயே
திருஞசானசம்பந்தர் தம் பதிகத்தில் ‘திங்களநசாள.
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விழசாமைல்கு திருலநல்ஜவலி’ எனறு
குறித்தருளினர்.
சிந்தபூந்தடற
இந்நகர் லபசானதிணிந்த புனல் லபருகும்
லபசாருடக லயேனும் திருநதியின கடரயில்
கவினுற விளங்குகிறத. லநல்டலெயேப்பர்
திருக்ஜகசாவிலுக்கு ஜநரசாக விளங்கும்
லபசாருடநயேசாற்றுத் தடற சிந்தபூந்தடற எனறு
வழங்குகினறத. அதஜவ பழடமையேசான நீர்த்தடற
யேசாகும். அப் பகுதியில்தசான லநல்லெமைசாநகரில்
வசாழும் மைக்கள லசனறு நீரசாடி வருவர். இத்தடற,
ஜசசாடலெகள நிடறந்த ஆற்றின கடரயில்
அடமைந்தளளத. ஆதலின மைரங்களிலுளள
மைலெரிலிருந்த ஜதன தளித் தளியேசாக நீரில்
சிநதிக்லகசாண்டிருக்கும் சிறப்புடடையேத.
அதனசாலெஜயே சிந்தபூந்தடறலயேன
வழங்கலுற்றத. இப்லபயேர் ஆதியில்
பூந்தடறலயேனஜற வழங்கியிருக்க ஜவண்டும்.
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லபசாழில் சூழ்ந்த எழில் வசாய்ந்த தடற யிடனப்
பூந்தடறலயேனப் ஜபசாற்றியிருப்பர்.
சம்பந்தர் பசாரசாட்டு
இத் தடறயிடன லநல்டலெமைசாநகருக்கு
எழுந்தருளியே திருஞசானசம்பந்தர் கண்டைசார்.
இங்குளள ஜசசாடலெகளில் மைந்திகள நிடறந்த
கசாணப்பட்டைன. அடவகள ஒரு மைரத்திலிருந்த
மைற்லறசாரு மைரத்திற்குத் தசாவிக் குதித்த
விடளயேசாடிக்லகசாண்டிருந்தன. அடவகள
மைரக்கிடளகடளப் பற்றிக்லகசாண்டு தசாவுங்
கசாலெத்த அக் கிடளகளி லுளள மைலெர்களிலிருந்த
ஜதன திவடலெகள சிந்தக் கண்டைசார். அதனசால்
தசாம் பசாடியே லநல்ஜவலிப் பதிகத்தில்,
“கங்தமைசார் தருலபசாழில் மைந்திகள
பசாய்தர மைதத்திவடலெ
சிந்தபூங் தடறகமைழ் திருலநல்ஜவ
லியுடற லசல்வர்தசாஜமை”
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எனறு லபசாருடநயேசாற்றின பூந்தடறயிடனப்
ஜபசாற்றி யேருளினர். அனறுமுதல் ‘மைதத்திவடலெ
சிந்தபூந்தடற’ எனற லபயேர் வழங்கப்லபற்றுப்,
பினனசாளில் அத சிந்தபூந்தடறலயேனக்
குறுகியிருக்கஜவண்டும். லநல்டலெ யேப்பரத
தீர்த்தத் தடறயேசாக இனறும் திகழ்ந்த
லகசாண்டிருக்கும் பூந்தடற, திருஞசானசம்பந்தர்
அருளியே ஜதவசாரத்தசால் லபருடமையுற்ற
பழந்தடறயேசாகும்.
குறுக்குத்தடற
லகல்ஜலெமைசாககரின மைற்லறசாரு தடற
குறுக்குத்தடற யேசாகும். லநல்டலெயேப்பர்
ஜகசாவிலுக்கு ஜநரசாக அடமைந்த பூந்தடற சற்று
லநடுந்தசாரத்தில் இருந்தடமையேசால் மைக்கள
ஆற்றிற்குச் லசல்லெக் குறுக்குவழிலயேசானறு
கண்டைனர். வயேல்களின வழியேசாகச் லசனறு
லபசாருடநயில் புதத்தடற லயேசானடற
உண்டுபண்ணினர். அத குறுக்குவழியில்
சுருக்கமைசான ஜநரத்தில் லசல்லுதற்கு ஏற்றதசா
104

யிருந்ததசால் குறுக்குத்தடறலயேனப் லபயேர்
லபற்றத. அத் தடறயின முனதடறயிஜன
முனனடித் தடறலயேனறும் லமைசாழிவர்.
லநல்டலெயின கல்லெடமைப்பு
லபசாருடநக் கடரயில் அடமைந்த வளங்கரசாகியே
லநல்டலெமைசாநகரின அடமைப்பு மிகவும் அழகு
வசாய்ந்தத. நகரின நடுஜவ லநல்டலெயேப்பர்
திருக்ஜகசாவில் அடமைந்தளளத. ஜகசாவிடலெச்
சுற்றி நசானகு பக்கங்களிலும் மைசாடைவீதிகள
அடமைந்தளளன. மைசாடைம் எனபத ஜகசாவிடலெக்
குறிக்கும் லசசால்லெசாகும். மைசாடைத்டத அடுத் தளள
வீதிகளசாதலின அடவ மைசாடை வீதிலயேனப்
பட்டைன. மைசாடை வீதிடயேச் சுற்றித் ஜதஜரசாடும் திரு
வீதிகள மிகவும் அகலெமைசாக அடமைந்தளளன.
நகரின ஜமைற்கிலும் கிழக்கிலும் ஜதர் வீதிகடளச்
சசார்ந்த அணியேணியேசாகத் லதருக்கள
லபருக்கமைடடைந்தளளன. வடைக்கில் நயினர்
குளம் நகரின விரிடவத் தடடை லசய்தத. லதற்கில்
பசும்பயிர் வயேல்கள நகரம் பரவத் தடடையேசாயின.
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பழடமையேசான லதருக்கள
இந் நகரின நசானகு மைசாடைவீதிகளிலும் நசானகு ஜதர்
வீதிகளிலும் பலெவடகயேசான கடடைகள அடமைக்
தளளன. ஜதஜரசாடும் வீதிகடளச் சசார்ந்த,
பலெவடகப் பணியேசாளர்கள வசாழும் வீதிகள
பசாங்குற அடமைக் தளளன. அவற்றுள சிலெ
இந்நகரின பழம்லபருடமைடயே உணர்த்தம்
வரலெசாற்றுச் சிறப்புடடையேன. கீடழத் ஜதர்
வீதிடயே அடுத்தக் கல்லெத்தித்லதரு எனலறசாரு
லதரு உளளத. அத மைதடரயிலுளள சிம்மைக்கல்
வீதிடயேயும் யேசாடனக்கல் வீதிடயேயும்
நிடனவூட்டி நிற்பத. கினறசர் லநடுமைசாறனுகியே
கூன.பசாண்டியேன இந் நகருக்கு வந்த நசாளில் இப்
பகுதியில் தங்கியிருக்க ஜவண்டும்.
அதனசாஜலெஜயே இத்லதரு மைதடரயிலுளள
யேசாடனக்கல் வீதிடயே நிடனவூட்டுவதசாக
அடமைந்திருக்கலெசாம்
கசாவற்புடர
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கீடழத் ஜதர் வீதிடயேயேடுத்தக் கசாவற்புடரத்லதரு
எனனும் சிறு லதரு அடமைந்தளளத.
கசாவற்புடர எனபத சிடறச்சசாடலெ.
மைதடரயிலிருந்த லதனனட்டடை யேசாண்டை
பசாண்டியேருக்கும் நசாயேக்க மைனனருக்கும் உரியே
வரிகடளச் லசலுத்தத் தவறிஜனசார் இக் கசாவற்
புடரகளில் அடடைக்கப்பட்டைனர். அத்தடகயே
கசாவற் புடரகள பலெ அடமைந்த லதரு,
கசாவற்புடரத் லதரு எனறு இனறும்
வழங்கிக்லகசாண்டிருக்கிறத. இனறு அத்
லதருவில் கசாவற்புடரகள இல்டலெ.
கூலெக்கடடை
ஜமைஜலெத் ஜதர்வீதிடயே யேடுத்தக் கூடழக் கடடைத்
லதரு எனறு ஒரு சிறு லதரு அடமைந்தளளத. இத
குறுகியே லதருவசாய் இருப்பதசால் கூடழக் கடடைத்
லதரு எனறு கூறப்லபற்றலதன மைக்கள கருதவர்.
ஆனசால் அத் லதருவின பழம்லபயேர் கூலெக்
கடடைத்லதரு எனபதசாகும். கூலெம் எனபத
தசானியேம். உணவுத் தசானியேங் கஜள விற்கும் கடடை
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கூலெக்கடடை லயேனப்படும். கூலெம் குவித்த கூலெ
வீதி மைதடரமைசாககளில் இருந்தடதச் சிலெப்
பதிகசாரம் குறிப்பிடும். மைணிஜமைகடலெ
ஆசிரியேரசாகியே சித்தடலெச் சசாத்தனர் கூலெவசாணிகம்
நடைசாத்தியே லபரு வணிகர். திருலநல்ஜவலியில்
பண்டடை நசாளில் கூலெக் கடடைகள கிடறந்த
வீதியேசாக இத்லதரு இருந்தத. அத இனறு
லபசானவசாணிகம் நடடைலபறும் கசாசுக்கடடைத்
லதருவசாகத் ஜதசுலபற்றுத் திகழ்கிறத.
அக்கசசாடலெ
வடைக்குத் ஜதர்வீதிடயே யேடுத்த அக்கசசாடலெ
விநசாயேகர் லதரு அடழத்தளளத. அத்லதருவில்
லபசாற் லகசால்லெர் எனனும் ப்னித்தட்டைசார்கள
வசாழ்கினறனர். அக்கசசாடலெ லயேனபத
நசாணயேங்கடள அடிக்கும் இடை மைசாகும்.
பசாண்டிகசாட்டு அக்கசசாடலெ, படழயே
தடறமுக நகரமைசாகியே லகசாற்டகயில்
அடமைந்திருந்தத. அங்ககரம் கடைலுக்கு
இடரயேசான பினனர், ஆங்கு வசாழ்ந்த அக்க
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சசாடலெப் பணியேசாளர்கள லநல்டலெமைசாநகரில்
குடிஜயேறினர். அவர்கள தசாம் பணிலசய்த
அக்கசசாடலெயிலிருந்த விநசாயேகடரப் படழயே
நிடனவுக்குறியேசாகத் தசாம் வசாழப் புகுந்த
லநல்டலெப்பகுதியில் லகசாணர்ந்த
ஜகசாவிலெடமைத்த. வழிபட்டைனர். அத்லதருஜவ
அக்கசசாடலெ விநசாயேகர் லதரு எனப்பட்டைத.
சம்பந்தர் திருக்ஜகசாவில்
இனி, இந்நகரின ஜமைல்பசால் சம்பந்தர் லதரு
அடமைந்தளளத. அத் லதருவின முகப்பில்
திருஞசான சம்பந்தர் திருக்ஜகசாவில்
விளங்குகிறத. இந் நகருக்குச் சம்பந்தர்
எழுந்தருளியே நசாளில் இப்பகுதியில்தசான
தங்கியிருக்க ஜவண்டும். அதனுஜலெஜயே
அவ்விடித்தில் அப்லபருமைசானுக்குத்
திருக்ஜகசாவில் அடமைத்த லநல்டலெ மைக்கள
வழிபடைலெசாயினர்.
லநல்டலெடயேச் சூழ்ந்தளள ஊர்கள
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லநல்டலெமைசாநகடரச் சுற்றிலும் பலெப்பலெ
சிற்றுசார்கள அடமைந்தளளன. இந்நகரின
ஜமைல்பசால் அடமைந்த ஜபட்டடை லயேனனும் பகுதி
முனனசாளில் லபருத்த வசாணிகம் நடடைலபற்ற
இடைமைசாகும். வசாணிகம் நடடைலபறும்
பகுதிகடளப் ஜபட்டடைலயேன வழங்குதல்
பண்டடை மைரபு. இப் ஜபட்டடையின ஒரு
பகுதியிடனப் பசாண்டியேபுரம் எனறும், மைற்லறசாரு
பகுதியிடனத் திருமைங்டக நகர் எனறும்
வழங்குவதண்டு. நினறசர் லநடுமைசாறனசாகியே
பசாண்டியே மைனனன லநல்ஜவலிடயேக் கசாணுதற்கு
வந்த நசாளில் அவடன லநல்டலெ நனமைக்கள
எதிர்லகசாண்டு வரஜவற்ற இடைம்
பசாண்டியேபுரமைசாயிற்று. அவன ஜதவியேசாகியே
மைங்டகயேர்க்கரசியேசாடர லநல்டலெமைசா நகரத்த
மைகளிர்நல்லெசார் திரளசாக வந்த எதிர்லகசாண்டு
வரஜவற்று உபசரித்த இடைம் திருமைங்டக நகர்
எனனும் லபயேர்லபற்றத எனபர். இந்நகரின
கிழக்லகல்டலெயில் அடமைந்த வீரரசாகவ புரம்,
வீரரசாகவ முதலியேசார் எனபசாரின நிடனவுக்
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குறியேசாக விளங்கி வருகிறத. நசாயேக்கர் ஆட்சியில்
லநல்டலெப்பகுதிடயே அவர் அதிகசாரம் லபற்று
ஆண்டு வந்த தளவசாய் அரியேநசாயேக முதலியேசாரின
வழித்ஜதசானறலெசாகியே வீரரசாகவ முதலியேசாரின
லபயேரசால் அப்பகுதி அடமைந்தளளத. அவர்
மைடனவியேசாரசாகியே மீனசாட்சி யேம்டமையேசாரின
லபயேரசால் அதடன யேடுத்த மீனசாட்சிபுரம்
எனனும் பகுதி அடமைந்தளளத.
வீரரசாகவபுரத்தில் தசான திருலநல்ஜவலிச்
சந்திப்புப் புடகவண்டி கிஜலெயேம்
அடமைந்தளளத. இதன வடைபசால் அடமைந்த பகுதி
சிந்தபூந்தடற லயேன வழங்குகிறத.
லநல்டலெயின வடைக்கு எல்டலெயேசாக அடமைந்த
சிற்றுசார் தச்சனல்லூர் எனபதசாகும்.
நினறசர்லநடுமைசாறனுகியே பசாண்டியேன லநல்டலெத்
திருக்ஜகசாவிடலெ அடமைக்கும் நசாளில் அதடன
உருவசாக்க வந்த தச்சர்கள இப்பகுதியில்
குடிஜயேறினர். அவர்கள லதய்வத் திருப்பணி
லசய்த வந்த பணியேசாளர்களசாதலின அவர்கள
வசாழ்ந்த பகுதி நல்லூர் எனறு லசசால்லெப்லபற்றத.
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இங்நகரின லதற்கு எல்டலெயேசாக விளங்கும்
திருஜவங்கடைநசாதபுரம், நசாயேக்கரத பிரதிநிதியேசாக
லநல்டலெநசாட்டடை யேசாண்டை திருஜவங்கடை நசாதன
எனபசார் லபயேரசால் திகழ்கினறத.
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8. புரசாணம் புகழும்
லநல்டலெ
ஜவணுவனத்தில் ஜவய்முத்தர்
திருலநல்ஜவலியின லதய்வ மைசாண்டப விளக்கும்
புரசாணங்கள இரண்டு. அடவ திருலநல்ஜவலித்
தலெ புரசாணம், ஜவணுவன புரசாணம் எனபன. இப்
புரசாணங்களசால் பண்டடை நசாளில் இந் நகரப்
பகுதிகள லபரியேலதசாரு மூங்கிற் கசாடைசாக
இருந்தத எனறு லதரியே வருகிறத. அதனசாலெஜயே
லநல்டலெயேப்பருக்கு ஜவணுவனநசாதர் எனற
லபயேரும் வழங்கி வருகிறத. இப் லபருமைசான
மூங்கிலின அடியில் முத்தசாக முடளத் லதழுந்த
கசாரணத்தசால் ஜவய்முத்தர் எனறும் கூறப்
படுவசார்.
பசாலிழந்த ஆயேன
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இப் பகுதியில் அடமைந்த மூங்கிற்கசாட்டின கீழ்த்
திடசயில் மைணப்படடை எனஜறசார் ஊர் இருந்தத.
அங்கிருந்த பசாண்டியேர் குலெத்ஜதசானறலெசாகியே
மைனனன ஒருவன இப் பகுதிடயே ஆண்டு
வந்தசான. அம்மைனனன மைசாளிடகக்கு
நசாளஜதசாறும் ஆயேன ஒருவன மூங்கிற் கசாட்டடைக்
கடைந்த, குடைத்தில் பசால் சுமைந்த லசனறு லகசாடுத்த
வந்தசான. ஒரு நசாள கசாட்டின நடுஜவ ஒரு
மூங்கில் மைரத்தின பக்கத்தில் வரும்ஜபசாத,
அங்கிருந்த கல்லில் இடைறிப் பசாற் குடைத்டதக்
கீஜழ ஜபசாட்டு உடடைத்தவிட்டைசான. ஒரு குடைம்
பசாலும் வீணுயிற்று. ஆயேன மைனம் வருந்தி வீடு
திரும்பினசான.
உளமுடடைந்த ஆயேன
மைறுநசாளும் அவன பசாடலெச் சுமைந்த நடைந்தசான.
மிகுந்த கவனத்தடைன அவன நடைந்த வந்தம்
அஜத கல்லில் திரும்பவும் இடைறிக் குடைத்டதக்
கீஜழ ஜபசாட்டைசான. இவ்வசாறு பலெ நசாட்கள
லதசாடைர்ந்த நடடைலபறுவடதக் கண்டை ஆயேன
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உளளம் உடடைக் தசான. தன லசலெவுக்குத்
தடடையேசாக இருக்கும் அக் கல்டலெ உடடைத்தத்
ஜதசாண்டி எடுத்லதறிந்தவிடை ஜவண்டும் எனறு
முடிவு கட்டினசான. ஒருநசாள இருப்புக்
கருவியுடைன புறப்பட்டைசான. அக்கல்டலெ
உடடைப்பதற்கசாக ஓங்கி அதன தடலெயில்
லவட்டினன. கல்லில் லவட்டுண்டை
இடைத்திலிருந்த இரத்தம் பீறிட்லடைழுந்தத.
அடதக் கண்டு அச்சமும் வியேப்பும் லகசாண்டைசான.
இச் லசய்தியிடன மைணப்படடை மைனனனிடைம்
லசனறு அறிவித்தசான.
இலிங்கம் கசாண்டைல்
ஆயேன கூறியே லசய்திடயேக் ஜகட்டை ஜவந்தன
ஜவணுவனத்தள லசனறு அக் கசாட்சிடயேக்
கண்டைசான. சுற்றிலும் நிலெத்டத அகழ்ந்த
ஜநசாக்கினன. அக் கல் சிவலிங்கமைசாகக்
கசாட்சியேளித்தத. அவ் இடைத்திஜலெஜயே அரசனும்
ஆயேனும் சிவபிரசான திருக்ஜகசாலெத்டதத்
தரிசித்தனர். அதனசால் அரசன ‘முழுதங் கண்டை
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ரசாமை பசாண்டியேன’ எனப் லபயேர் லபற்றசான , அவ்
ஆயேன ‘முழுதங் கண்டை ரசாமைக்ஜகசான’ எனறு
பசாரசாட்டைப் லபற்றசான. அனறிரஜவ பசாண்டியேன
கனவில் ஜவய் முத்தர் ஜதசானறினர். கசாட்டடை
யேழித்தக் கடிநகர் அடமைக்குமைசாறு
கட்டைடளயிட்டைருளினர். சிவலிங்கம்
இருந்தவிடைத்தில் திருக்ஜகசாவில் எழுப்புமைசாறு
பணித்தசார். அவ்வசாஜற முழுதங்கண்டை ரசாமை
பசாண்டியேன மூங்கிற்கசாட்டடை யேழித்தப்
பசாங்கசான லநல்டலெப் பதிடயே உருவசாக்கினன.
சிவலிங்கம் விளங்கியே இடைத்தில்
திருக்ஜகசாவிடலெயும் கட்டினசான.
தசாருகவனத்தில் கங்கசாளர்
இந் லநல்டலெப் பகுதிஜயே முனடன நசாளில்
தசாருக வனமைசாக விளங்கிற்றசாம். இங்கு ஏழு
முனிவர்கள வசாழ்ந்த வந்தனர். அவர்கள
லநடுந்தவத்தசால் சிறந்த விளங்கியே
லபருமுனிவர்கள. அவர்கள தசாருகவன
முனிவர்கள எனறு தடலெக்லகசாண்டு
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ஜபசாற்றப்லபற்றனர். அவர்கள தங்கள
தவச்லசருக்கசால் சிவலபருமைசாடனயும்
மைதிப்பதில்டலெ. அம் முனிவர்களின
பத்தினியேரும் அத்தடகயே லசருக்குடைன
இருந்தனர். அவர்களுடடையே தவச்லசருக்டக
யேடைக்கி நல்லெறிவு லகசாளுத்த ஜவண்டுலமைனச்
சிவலபருமைசான நிடனத்தருளினசான. கங்கசாள
வடிவங் தசாங்கிக் கசாட்டிடடைஜயே புகுந்தசான.
பிச்சசாடைனக் ஜகசாலெத்தடைன தசாருகவன முனிவர்
பத்தினியேரின சித்தத்டதப் ஜபதறுத்தினசான.
அவர்கள அறிவிழந்த கசாமைத்தசால் பிச்சசாடைனக்
ஜகசாலெங் தசாங்கியே லபம்மைசாடனப்
பினலதசாடைர்ந்தனர். அவர்கள தனித் தனிஜயே
பிச்சசாடைனருடைன கூடிக் குலெவிக் குழந்டதயும்
ஈனலறடுத்தனர். இச் லசயேடலெக் கண்டு
தசாருகவன முனிவர்கள சிவலபருமைசானமீத
தணியேசாத சினம் லகசாண்டைனர். அப் லபருமைசாடன
அழித்தவிடைக் லகசாடியே ஜவளவிகள பலெ
லசய்தனர். அவர்கள ஆற்றியே தவத்தசாலும்
ஜவளவியேசாலும் சிவலபருமைசான ஒனறும் லசய்யே
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முடியேவில்டலெ. பினனர், அவர்கள தம் லசருக்
லகசாழிந்த, அறியேசாடமைடயே உணர்ந்த, லபருமைசான
திருவடி பணிந்தனர்.
லநல்லுக்கு ஜவலியேடமைத்த ஜவய்முத்தர்
மூங்கிற் கசாட்டில் முடளத்த ஜவய்முத்தருக்கு
நசாள ஜதசாறும் லதசாண்டு லசய்யும் ஆதிடசவ
அந்தணசாளன ஒருவன இருந்தசான. அவன
ஜவதசனமைசா எனனும் லபயேருடடையேசான. அவன
ஒருநசாள ஜவய்முத்தருக்குத் திருவமுத
படடைத்தற்குரியே லநல்டலெக், ஜகசாவிலின அருகில்
உலெரப் ஜபசாட்டுவிட்டுப் லபசாருடநயேசாற்றுக்கு
நீரசாடைச் லசனறசான. அவன ஆற்றில்
நீரசாடிக்லகசாண்டிருக்கும்ஜபசாத கறுத்த ஜமைகங்கள
இடியிடித்தப் லபருத்த மைடழ லபய்யேத்
லதசாடைங்கின. உலெரவிட்டை லநல்டலெ மைடழநீர்
லகசாண்டுஜபசாய்விடுஜமை எனறு ஜவதசனமைசா
லகஞ்சம் லவதம்பிக் ஜகசாவிலுக்கு விடரந்ஜதசாடி
வந்தசான. நிலெத்தில் விரித்தச் லசனற லநல்டலெப்
பசார்த்தசான. லநல்லின மீத ஒருதளி நீரும்
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விழவில்டலெ. அடதச் சுற்றிலும் ஜவலியிட்டைத
ஜபசானறு மைடழ லபய்த லகசாண்டிருந்தத.
ஜவய்முத்தரின திருவருடளச் சிந்தித்த
வியேந்தசான. லநல்லுக்கு ஜவலியிட்டுக்
கசாத்தருளியே ஜவய்முத்தடர லநல்ஜவலி நசாதன
எனறு ஜபசாற்றிப் புகழ்ந்தசான. அதனசால் இத்தலெம்
திருலநல்ஜவலி எனறு லபயேர்லபற்றத.
திருலநல்ஜவலி லதனகசாஞ்சி
திருலநல்ஜவலித் திருக்ஜகசாவிலில் பசாண்டியேர்,
ஜசசாழர் கல்லவட்டுக்கள பலெ கசாணப்படுகினறன.
அடவ கி. பி. 10 ஆம் நூற்றசாண்டு முதல் 14 ஆம்
நூற்றசாண்டு வடர லதனனகத்டத யேசாண்டை
மைனனர்களசால் எழுதப் லபற்றடவ. அக்
கல்லவட்டுக்களில் திருலநல்ஜவலி அமைர்ந்த
இடறவன லபயேர் திருலநல்ஜவலி உடடையேசார்,
திருலநல்ஜவலி உடடையே நசாயேனர் எனறும்,
அம்மைன லபயேர் திருக்கசாமைக்ஜகசாட்டை முடடையே
கசாய்ச்சியேசார் எனறும் குறிக்கப்லபற்றுளளன. இப்
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லபயேர்கள எழுந்தடமைக்குக் கசாரணம் கூறுவத
ஜபசாலெப் புரசாணம் ஒரு கடத புகல்கிறத.
லநல்டலெப் பகுதியிலிருந்த ஜவணுவனத்தின
இடடைஜயே கம்டபநதிலயேன ஓரசாறு ஓடியேத.
அவ்வசாற்றின கடரயில் உடமையேம்டமை
சிவலபருமைசாடன அடடையேத் தவங்கிடைந்தசார்.
கசாஞ்சிமைசாநகரில் கம்டப நதிக் கடரயில்
கடுத்தவம் ஆற்றியே கசாமைக்ஜகசாட்டைத்த
கசாயேகியேசாடரப் ஜபசாலெ, இப் பகுதியிலும்
உடமையேம்டமை தவம்புரிந்த கசாரணத்தசால் இந்
நகருக்குத் லதனகசாஞ்சிலயேனப் லபயேர்
வழங்கலெசாயிற்று எனபர். சிவஜனயேடடையேத்
தவம்புரிந்த உடமையேம் டமைக்குப் லபருமைசான
திருக்ஜகசாலெம் கசாட்டித் திருமைணம்
புரிந்தலகசாண்டைசார். அத்திருமைணக்ஜகசாலெத்டத
அகத்தியேர் முதலெசான முனிவர்கள கண்டு
தரிசித்தக் கழிஜபருவடக யேடடைந்தனர்.
அதனசாஜலெஜயே இந்நகரில் ஐப்பசித் திங்களில்
கசாந்திமைதியேம்டமை திருமைணவிழசாப்
லபருமுழக்குடைன நடடைலபறுவதசாகும்.
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9. லநல்டலெத்
திருக்ஜகசாவில்
திருக்ஜகசாவில் லபருடமை
‘ஊரசானசார் ஜதவகுலெம்’ எனபத படழயே
இலெக்கண உடரயேசாசிரியேர்கள எடுத்தசாளும்
லதசாடைர். ‘ஜதவகுலெம்’ எனற லதசாடைர்
திருக்ஜகசாவிடலெக் குறிப்பத. லதய்வபத்தி
முதிர்ந்த தமிழ்நசாட்டில் ஊர்ஜதசாறும்
இடறவனுக்குக் ஜகசாவிலலெடுத்த வழிப்பட்டைனர்
நம் முனஜனர். அதனசாஜலெஜயே ‘ஜகசாவில் இல்லெசா
ஊரில் குடியிருக்க ஜவண்டைசாம்’ எனற
உறுதிலமைசாழி உலெக நீதியேசாக உலெவலெசாயிற்று.
பனனூறு ஆண்டுகட்கு முனனஜரஜயே இடறவன
திருக்ஜகசாவிடலெக் கற்றளியேசாக அடமைத்தக்
கசாணும் அரியே பண்பு நம் கசாட்டு மைனனர்பசால்
ஜவரூனறி விளங்கிற்று. எனறும் அழியேசாத நினறு
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நிலெவும் ஈசனுக்கு எனறும் அழியேசாத
நினறிலெங்கும் கற்ஜகசாவிடலெ அடமைத்த
வழிபட்டைனர் முனடனயே மைனனர்கள. அம்
முடறயில் பசாண்டியே மைனனரசால்
அடமைக்கப்லபற்ற அரியே ஜகசாவிஜலெ திக்லகலெசாம்
புகழுறும் திருலநல்ஜவலியில் திகழும்
லநல்டலெயேப்பர் திருக்ஜகசாவில்.
‘நித்தம் திருநசாளசாம் லநல்டலெயேப்பர் ஜதஜரசாடும்’
எனறு லசசால்லும் தசாய்மைசார்கள வசாய்லமைசாழி
பழலமைசாழியேசாக வழங்கும். திங்களஜதசாறும்
லநல்டலெயேப்பருக்குத் திருவிழசா நடடைலபற்றுக்
லகசாண்ஜடை யிருக்கும். ‘ஜதஜரசாடும் திருவீதி’
லயேனறசால் திருலநல்ஜவலித் ஜதர்
வீதிகடளத்தசான லசசால்லெ ஜவண்டும். மைசாதம்
தவறினசாலும் வீதியில் ஜதஜரசாடுவத மைசாதம்
ஒருமுடற தவறசாத. இந்தக் கசாட்சிடயேக்
கண்ணுரக் கண்டு களித்த ஞசானச்லசல்வரசாகியே
சம்பந்தப்லபருமைசான,
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“சங்கசார்ன மைடறயேவர் நிடறதர
அரிடவயேர் ஆடைல் ஜபணத்
திங்கள நசாள விழமைல்கு திருலநல்
ஜவலியுடற லசல்வர் தசாஜமை”
எனறு. பர்டியேருளினர். இங்ஙனம் இடடையேருத
விழசாச் சிறப்புடைன விளங்கும்
லநல்டலெயீப்படரத் திரு லநல்ஜவலி யுடற
லசல்வர்’ எனறு பத்தியுடைன பத்த முடற
சித்தமுருகப் பசாடிப் பரவினர் திருஞசான
சம்பந்தர்.
லகடுமைசாறன திருப்பணி
டசவசமையே குரவருள தடலெவரசாயே சம்பந்தப்
லபருமைசானசால் பதிகம் பசாடிச் சிறப்பிக்கப்லபற்ற
லநல்ஜவலிச் லசல்வடரத் தரிசித்த மைகிழ, மைதடர
மைனனனசாகியே நினறசர் லநடுமைசாறன தன
ஜகசாப்லபருந்ஜதவியேசாகியே
மைங்டகயேர்க்கரசியேசாருடைன லநல்டலெயின
எல்டலெடயேச் சசார்ந்தசான. அதசமையேம் இங்கிருந்த
ஆண்டை சிற்றரசன, லநடுமைசாறனமீத
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சறிப்படடைலயேசாடு ஜபசாருக்லகழுந்தசான.
படடைத்தடணயினறி வந்த லநடுமைசாறடனப்
பசாதகசாக்க லநல்டலெநசாதன பூதகணங்கடளப்
படடையேசாக அவன பக்கம் அனுப்பினசான.
லநல்டலெயேப்பர் திருவருள தடணயேசால்
படகவடன லவனறு லநல்டலெயுட் புகுந்த
முடிமைனனனசாகியே லநடுமைசாறடன லநல்ஜவலி
வசாழ்ந்த நனமைக்கள, ‘லநல்ஜவலி லவனற
நினறசர் லநடுமைசாறன வசாழ்க! வசாழ்க!’ என
வசாழ்த்தி வரஜவற்றனர். மைனனன தன
மைசாஜதவியுடைன திருக்ஜகசாவிலுட் புகுந்த
லநல்டலெயேப்படரயும் கசாந்திமைதித் தசாடயேயும்
வழிபட்டுப் பனனசாள லநல்டலெயிஜலெஜயே
தங்கிவிட்டைசான. அங்ஙனம் தங்கியே நசாளில்
லநல்டலெத் திருக்ஜகசாவிடலெப் பல்ஜவறு
மைண்டைபங்களுடைன விரிவசாக்கினன. இச்
லசய்திடயேத் திருலநல்ஜவலித் தலெபுரசாணப்
பசாடைலலெசானறு வலி யுறுத்தகினறத.
“நீதிதடழத் ஜதசாங்குதிரு லநல்ஜவலி
கசாதர்முனபு நிடலெலபற் ஜறசாங்கச்
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ஜசசாதிமைணி மைண்டைபத்டதத் தசாயேமைக
ஜகளுலவனத் தலெங்கச் லசய்ஜத
ஜவதிடகலபசாற் படிதசாண்கள
விளங்குதிரு
வசாயிலெணி விரவிச் சூழ்ந்த
ஜகசாதில்மைணிக் ஜகசாபுரமும்
ஜசண்மைதிலும்
லவளவிடடையும் குலெவச் லசய்தசான.”
இப் பசாடைலெசால் லநடுமைசாறன லசய்த
திருப்பணிகள பலெ புலெனசாகும்.
மைணிமைண்டைபம் இடசத்தண்கள
சுவசாமி ஜகசாவில் உள சுற்றுலவளிடயே லயேசாட்டிச்
சங்கிதிக்குள நுடழயும் வழியில் அடமைந்த மைணி
மைண்டைபம் நினறசர் லநடுமைசாறனசால் அடமைக்கப்
லபற்றஜத. அம் மைண்டைபத்தில் அடமைந்தளள
பத்தத் தூண்களில் ஆறு சிறியேன, நசானகு
லபரியேன. லபருந் தூண்கள நசானகும்
அறுபத்தநசானகு சிறு தூண்களின இடணப்பசாக
விளங்குவத வியேப்பூட்டுவதசாகும். ஒவ்லவசாரு
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சிறு தூணும் ஒவ்லவசாரு விதமைசான நசாதம் எழும்
இயேல்புடடையேத. இடவகள இடசத்தூண்கள
எனறு ஏத்தப்லபறும்.
மைசாக்கசாடள-நந்தி
சுவசாமி ஜகசாவில் முனமைண்டைபத்தில்
பலிபீடைத்திற்கும் லகசாடிமைரத்திற்கும் இடடைஜயே
விளங்கும் லவளவிடடை-நந்தி, மைசாக்கசாஜள
லயேனறு கூறப்படும். இதடன அடமைத்தவனும்
லநடுமைசாறஜன. மைசாக்கசாடள மிகவும் கம்பீரமைசான
ஜதசாற்றத்தடைன, ஜநசாக்குவசார் கருத்டதயும்
கண்டணயும் கவரும் சிறப்புடடையேத. இதடனக்
கசாணுவசார், ‘இத நசாளுக்குநசாள வளர்ந்த
லகசாண்ஜடை யிருக்கிறத; இத மைண்டைபத்டதத்
தட்டும் அளவு வளர்ந்தவிட்டைசால் அத உலெகம்
அழியும் கடடை யூழிக்கசாலெமைசாகும்’ எனறு
லசசால்லிச் லசல்லுவர்.
நந்திமைண்டைபச் சிற்பங்கள
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பலிபீடைம், மைசாக்கசாடள, லகசாடிமைரம் ஆகியே
மூனறும் ஒனறனமுன ஒனறசாகத் ஜதசானறும்
கசாட்சி, பசாசத்டதப் பலியிட்டை பசுவசாகியே தூயே
உயிர், பதிடயே அணுகும் உண்டமைடயே இனித
புலெப்படுத்தவதசாகும். இவ் உண்டமைடயே
விளக்கும் நந்திமைண்டைபத்தின லபருங்
தூண்களில் அழகியே சிற்பங்கள பலெ கசாணப்படு
கினறன. ஒரு தூணில் கசாணப்படும்
குறத்திலயேசாருத்தியின சிற்பம் கருத்டதக்
கவர்வதசாகும். அவள ஜதசாளில்
குழந்டதலயேசானடறத் தசாங்கியிருப்பதம்,
டகயில் கூடடைலயேசானடறப் பற்றியிருப்பதம்,
லநல்டலெயேப்படரக் கசாதலெரசாகப் லபறுதற்குத்
தடித்த நிற்கும் ஜதசாடக லயேசாருத்திக்கு நல்லெ குறி
லசசால்லெ அவள கூர்ந்த ஜநசாக்குவதம், அவள
லகசாடிஜபசால் நுடைங்கிக் குடழக் தசாடி
நிற்பதமைசாகியே லபசாற்பசான கசாட்சிடயேக் கண்டைசார்,
அச்சிற்பத்டத அவ்வளவு நுட்பமைசான
ஜவடலெப்பசாடுடைன அடமைத்த சிற்பிடயேப்
ஜபசாற்றசாதிரசார்.
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மைதனும் இரதியும்
மைற்லறசாரு தூணில் மைனமைதன கசாட்சியேளிக்கிறசான,
அவன கரும்புவில்டலெ ஜயேந்திக் கடிமைலெர்ப்
பசாணத்டதக் டகயில் டவத்த எய்வதற்குத்
தயேசாரசாக நிற்கும் ஏற்றுக்ஜகசாலெம் மைசாற்றசார்
அஞ்சும் மைசாவீரக் ஜகசாலெ மைசாகும். அவன
தசாங்கியுளள கரும்பு வில்லும் அரும்பு மைலெரும்
எறும்பும் சுரும்பும் லமைசாய்த்தற்கு இடைமைசாக
நுண்ணியே ஜவடலெப்பசாடுகளுடைன விளங்குவத
வியேப்டப யேளிப்பதசாகும். அடுத்த, இனலனசாரு
தசானில் இரதி ஜதவி இனியே கசாட்சி தருகிறசாள.
அவள அழகுத் ஜதவனசாகியே மைனமைதனஜயே
மைணசாளனசாகப் லபற்ற லபருமிதத்தடைன நடடை
பயிலுவதஜபசாலெச், சிற்பி அவளத வடிடவ
அழகசாகச் சடமைத்தளளசான. அவள அணிந்தளள
முத்தசாரமும் பட்டைசாடடையும் கசாற்றில் பறந்த
அடசவனஜபசாலெக் கசாட்டியிருக்கும் சிற்பியின
விற்பனத்டத எனலனனபத! சுவசாமி ஜகசாயில்
லகசாடி மைரத்தின முனபடமைந்த ஜதசாரண
மைண்டைபத் தூண்களில் கசாணப்படும் வீரபத்திரர்
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சிற்பங்கள வீரத் திருக் ஜகசாலெத்தடைன
விளங்குகினறன. அம் மைண்டைபத்தின அடமைப்பும்
நுண்ணியே ஜவடலெப்பசாடுகடள யுடடையேத.
ஜசசாமைவசார மைண்டைபம்
நந்தி மைண்டைபத்தின வடைபசால் அடமைந்த ஜசசாமை
வசார மைண்டைபம் சிறந்த சிற்ப ஜவடலெப்பசாடுகள
நிடறந்தத. மைரத்தில் லசய்யேத்தக்க நுண்ணியே
ஜவடலெப்பசாடு கடளலயேல்லெசாம் இம் மைண்டைபம்
அடமைத்த சிற்பி, கல்லில் அடமைத்தக்
கசாட்டியுளளசான. இம் மைண்டைபத்தின முனனல்
இருலபருந் தண்களில் எதிலரதிரசாக அருச்சு
னனும் பவளக்லகசாடியும் கசாணப்படுகினறனர்.
அருச்சுனன, மைதடரயேசாசியேசாகியே அல்விடயே
மைணந்த மைணக் ஜகசாலெத்தடைன அவள ஜதசாளகளில்
டகடயேப் ஜபசாட்டுக் லகசாண்டு கம்பீரமைசாக
நிற்பதம், எதிஜரயுளள தூணில் பவளக்லகசாடி
பசாங்கியேர் புடடைசூழநினறு கசாணத்தடைன
கடடைக்கண்ணுல் நசாயேகன ஜநசாக்குவதம் ஆகசா!
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அந்தச் சிற்பி எவ்வளவு அற்புதமைசாக
அடமைத்தளளசான !
நடைரசாசர் வடிவம்
சுவசாமி ஜகசாவில் மைணிமைண்டைபத்தின வடைபசால்
ஜநசாக்கினசால் நடைரசாசப் லபருமைசானின அழகசான
லசப்புச் சிடலெலயேசானறு, அப்பன, அம்டமை
சிவகசாமி கசாண அற்புத நடைனம்
ஆடுவதஜபசாலெஜவ கசாட்சியேளிக்கிறத.
லபருமைசான திருவடியின கீழ்க்
கசாடரக்கசாலெம்டமையேசார் பணிந்த கினறு
தசாளம்ஜபசாடும் கசாட்சி மிக நனமுக இருக்கிறத.
ஏழடி உயேரத்தில் இத் தசாண்டைவமூர்த்தி
கசாண்டைற்கரியே கசாட்சியுடைன விளங்குகிறசார்.
ஜவய்முத்தரும் இரட்டடைப் புலெவரும்
இனி, லநல்டலெயேப்பர் மூலெத்தசானமைசாகியே கரு
வடறடயே லநருங்கினசால், அதன வடைபசால்
பளளத்தளஜள ஒரு சிவலிங்கம்
கசாணப்படுகிறத. இததசான ‘மூலெ மைகசாலிங்கம்’
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எனப்படும். ஜகசாவில் ஜதசானறுவதற்குக்
கசாரணமைசான ஆதிலிங்கம் இதஜவயேசாகும்.
மூங்கிலெடியில் முத்தசாக முடளத்த முனனவர்
இவர். அதனசால் இவருக்கு ஜவய்முத்தர் எனபத
ஒரு திருநசாமைம். ஆயேனத ஜகசாடைரியேசால்
லவட்டுண்டு மைண்டடையில் புண்பட்டை
லபருமைசான இவர். ஆதலின இவருக்கு
அப்புண்டணயேசாற்றுவதற்கு மைருந்தத்டதலெம்
கசாய்ச்சி மைண்டடையில் பூசுகினற வழக்கம் பண்டு
லதசாட்டு இருந்த வருகிறத. அதற்கசாக ஜமைஜலெக்
ஜகசாபுர வசாசடலெ யேடுத்தத் டதலெ மைண்டைபம்
ஒனறு கசாணப் படுகிறத.
இந்தச் லசய்திடயேப் பிற்கசாலெத்தில் இந் நகருக்கு
வந்த லநல்டலெயேப்படர வழிபட்டை இரட்டடைப்
புலெவர்கள நடகச்சுடவ ததம்பப் பசாடியுளளனர்.
குருடைரும் முடைவருமைசாகியே அவ் இரு புலெவருள
முடைவர்,
“ஜவயினற முத்தர்தடமை லவட்டினசா ஜன
இடடையேன தசாயீனற ஜமைனி தயேங்கஜவ”
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எனறு உளமிரங்கிப் பசாடினசார். அதடனக் ஜகட்டை
குருடைரசாகியே புலெவஜரசா ஆத்திரத்தடைன,
“-ஜபயேசா, ஜகள !
“எத்தஜனகசா லளனஜற இடைறுவசான
பசாற்குடைத்டத
அத்தடனயும் ஜவண்டும் அவர்க்கு”
எனறு பசாடி முடித்தசார். இடடையேனத
பசாற்குடைத்டதப் பலெ நசாளசாகப் பசாழசாக்கியே அவ்
ஜவய்முத்தருக்கு இதவும் ஜவண்டும்; இனனும்
ஜவண்டும்!’ எனறு லசசால்லி நடகயேசாடினர் அக்
குருட்டுப் புலெவர்.
கங்கசாளநசாதர் கசாட்சி
சுவசாமி ஜகசாவில் முதல் உளசுற்று லவளியின
ஜமைல்பசால் கங்கசாளநசாதரின கவினமிகு லசப்புச்
சிற்பம் கசாணப்படும். அவர் பக்கமைசாகத்
தசாருகவன முனிவர் பத்தினியேர் கிஜலெயேழிந்த
தடலெதடுமைசாறிக் கசாமை பரவசரசாய் நிற்கும் கசாட்சி
மிகவும் அழகு வசாய்ந்ததசாகும். லநல்டலெயில்
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நிகழும் ஆனிப் லபருந்திருவிழசாவில் எட்டைசாம்
திருநசாளனறு தங்கச் சப்பரத்தில் தனியேழகுடைன
எழுந்தருளும் கங்கசாளநசாதர் பிச்சசாடைனத்
திருக்ஜகசாலெம் கசாண்பசார் கண்கடளவிட்டு
எனறும் அகலெசாதிருப்பதசாகும்.
லநல்டலெக் ஜகசாவிந்தர்
லநல்டலெயேப்பர் கருவடறடயேச் சசார்ந்த வடைபசால்
பளளிலகசாண்டை பரந்தசாமைனத கற்சிடலெலயேசானறு
மிகப் லபரியேதசாக அடமைந்தளளத. அவ்விடைத்டத
லநல்டலெக் ஜகசாவிந்தர் சங்கிதி எனபர்.
தமிழ்நசாட்டின பழஞ் சமையேங்கள டசவம்,
டவணவம் எனற இரண்டுமைசாகும். அவற்றுள
ஏற்றத்தசாழ்வு கசாட்டும் இயேல்பு கம்மைவரிடைம்
இல்டலெ. அவரவர் பக்குவ நிடலெக்ஜகற்பப் பின
பற்றி லயேசாழுகும் சமையேங்கள அடவ எனபடத
வலி யுறுத்தவதஜபசால் லநல்டலெயேப்பரும்
லநல்டலெக் ஜகசாவிந்தரும் அடுத்தடுத்தக் கசாட்சி
தருகினறனர்.
தசாமிர சடப
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சுவசாமி ஜகசாவில் இரண்டைசாவத உள சுற்று
லவளியின ஜமைற்குப் பகுதியில் கசாணப்படும்
தசாமிர சடப மைற்லறசாரு தனிச் சிறப்புடடையேத.
லதனபசால் உகந்தசாடும் தில்டலெச் சிற்றம்பலெவன
ஐந்த சடபகளில் ஆனந்தத் தசாண்டைவம்
ஆடுகினறசான. தில்டலெப் லபசானனம்பலெத்திலும்,
திருவசாலெங்கசாட்டு இரத்தின சடபயேசாகியே
மைணிமைனறத்திலும், மைதடரயில் இரசித
சடபயேசாகியே லவளளியேம்பலெத்திலும், லநல்டலெத்
தசாமிர சடபயேசாகியே லசப்பு அம்பலெத்திலும்,
குற்றசாலெச் சித்திர சடபயிலும் அக்
கூத்தப்லபருமைசான ஆர்த்தசாடும் தீர்த்தடகத்
திகழ்கிருன. கூத்தப் லபருமைசானுக்குரியே ஐந்த
சடபகளுள ஒனறசாகியே தசாமிர சடப லநல்டலெத்
திருக் ஜகசாவிலில் உளளதசாகும். அத சிறந்த சிற்ப
ஜவடலெப் பசாடுகள நிடறந்தத. அதற்கு முனனல்
விளங்கும் நடைன மைண்டைபம் கூடர ஜவய்ந்தத
ஜபசாலெக் கல்லெசால் அடமைந்திருக்கும் சிறப்பு,
சிற்பியின அற்புதமைசான திறடமைக்கு ஓர்
எடுத்தக்கசாட்டு.
134

இந்நடைனமைண்டைபத்தில் மைசார்கழித் திங்கள
திருவசாதிடர விழசாவில் அழகியே
கூத்தப்லபருமைசான பல்ஜவறு வசாத்தியேங்கள
முழங்க ஆனந்த நடைனமைசாடும் கசாட்சி
கண்லகசாளளசாப் லபருங் கசாட்சியேசாகும். தசாமிர
சடபயின பினபக்கம் ஒஜர கல்லில்
அடமைக்கப்லபற்ற ஐந்தடி உயேரமுளள சந்தன
சபசாபதியின திருவுருவம் மிக்க அழகு
வசாய்ந்ததசாகும். தில்டலெக் கூத்தடன வழிபட்டை
திருநசாவுக்கரசர், அப்லபருமைசானத ஜபரழடக
வியேந்த பசாடியே சிறப்லபல்லெசாம் ஒருங்கு
திரண்டைசாற் ஜபசானறு சந்தன சபசாபதி ஒளிவீசி
ஆடுகிறசார். குனித்த புருவம், லகசாவ்டவச்
லசவ்வசாய், அதில் குமிழும் குறு முறுவல்,
பனித்த சடடை, பவளம்ஜபசானற திருஜமைனி, அதில்
அணிந்தளள பசால்லவண்ணீறு, இனித்தமுடடையே
எடுத்த லபசாற்பசாதம் இடவலயேல்லெசாம் அப்
லபருமைசானத வடிவில் அடமைந்தளள சிறப்டப
எனலனனபத இடத யேடுத்த வடைக்குச்
சுற்றுலவளியில் அட்டை லெட்சுமி திருக்ஜகசாவில்
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அடமைந்தளளத. தனலெட்சுமி, தசானியேலெட்சுமி,
லசயேலெட்சுமி, விசயேலெட்சுமி, சந்தசான லெட்சுமி,
லசளபசாக்கியேலெட்சுமி, மைகசா லெட்சுமி, கசலெட்சுமி
ஆகியே எட்டுத் திருவும் கட்டைசாக
விளங்குகினறனர். இவ் எண்மைருள
லசளபசாக்கியேலெட்சுமி குதிடரஜமைல்
ஆஜரசாகணித்த அமைர்ந்திருக்கும் கசாட்சி மிக
நனறசாக இருக்கிறத. எல்லெசாச் லசல்வங்களும்
நிடறந்தவன எத்தடணப் லபருமித வசாழ்வு
நடைத்தவசான எனபடத அத் திருமைகள வடிவம்
நிடனவுறுத்தகிறத.
ஆறுமுகநயினசார் ஜகசாவில்
சுவசாமி ஜகசாவில் ஜமைற்கு லவளிப்பிரசாகசாரத்தில்
அடமைந்தளள ஆறுமுகப்லபருமைசான சங்கிதி ஒரு
தனிச் சிறப்புடடையேத. ஜதசாடக விரித்தசாடும்
மையிலின ஜமைல் ஆறுமுகப்லபருமைசான
ஜவல்தசாங்கியே வீரனசாகக் கசாட்சி தரும்
ஜகசாலெத்டதச் சிற்பி ஒஜர கல்லில் வடித்தளளசான.
ஆறு முகங்களும் ஆறு ஜவறு உணர்ச்சிகடளப்
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புலெப்படுத்தம் சிறப்புடைன, கருடண லபசாழியும்
முன திரு முகத்தடைன விளங்கும் அப் லபருமைசான
அழஜக அழகு! ‘நசாலெசாயிரம் கண் படடைத்திலெஜன
அந்த நசானமுகன’ எனறு பசாடியேருளியே
அருணகிரிநசாதடரப் ஜபசாலெ, அவ்
ஆறுமுகப்லபருமைசானத திருக்ஜகசாலெத்டதத்
தரிசிக்க எத்தடன கண்கள இருந்தசாலும் ஜபசாதசா
எனறுதசான லசசால்லெஜவண்டும். வழிபடும்
அடியேசார்கள லபருமைசானின ஆறுமுகங்கடளயும்
தரிசிக்கத் தக்கவசாறு மைண்டைபம் அடமைந்திருப்பத
மைற்லறசாரு தனிச்சிறப்பு.
புலெவர் முழக்கம்
அப்லபருமைசான சந்நிதியில் அடமைந்தளள
கலியேசாண மைண்டைபம் பல்லெசாயிர் மைக்கள திரண்டு
நினறு தரிசித்தற்கு ஏற்றவசாறு இடடையில்
தூண்களினறி விசசாலெமைசாக அடமைந்திருப்பத ஒரு
தனி யேழகு. இச் சங்நிதியில் எந்த ஜவடளயிலும்
லசந்தமிழ் முழக்கம் முழங்கிக் லகசாண்ஜடை
யிருக்கும். திருக்குறள விளக்க முழக்க லமைனன !
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திருவசாசக உடர முழக்கலமைனன!
திருவிடளயேசாடைல், கந்த புரசாண, லபரியே புரசாண
முழக்கங்கலளனன திருப்புகழ், கந்தர்
கலிலவண்பசா இடசமுழக்கலமைனன! இங்ஙனம்
எங்கசாளும் சங்கத்தடலெவனுய் வீற்றிருந்த தமிழ்
முருகன சந்நிதியில் புலெவர்கள
முழங்கிக்லகசாண்ஜடை யிருப்பர்.
சங்கிலி மைண்டைபம்
சுவசாமி ஜகசாவிடலெயும் அம்மைன ஜகசாவிடலெயும்
இடணப்பத சங்கிலி மைண்டைபம். சுவசாமி
ஜகசாவில் லதற்கு லவளிப்பிரசாகசாரத்தின நடுஜவ
அடமைந்தளள லதற்குக் ஜகசாபுரவசாயில்
லதசாடைங்கி, அம்மைன ஜகசாவில் வடர
யேடமைந்தளள நீண்டை லதசாடைர்மைண்டைபம்
முப்பதடி அகலெமும் முந்நூறடி நீளமும் உளள
ஒரு லபரு மைனறமைசாகும். ஒசங்களில்
இருபக்கமும் வரிடசயேசாகத் தூண்கள
அடமைந்திருக்கும் அழகு மிகவும் அணி
வசாய்ந்ததசாகும். இதடன முந்நூறு ஆண்டுகட்கு
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முனனர் லநல்டலெப்பகுதியில் அரசு லசலுத்தியே
வடைமைடலெயேப்பப் பிளடளயேன எனபசார்
அடமைத்தனர்.
ஊஞ்சல் மைண்டைபம்
கசாந்திமைதியேம்மைன திருக்ஜகசாவில் முகப்பில்
ஜகசாபுர வசாயிடலெ யேடுத்த ஊஞ்சல் மைண்டைபம்
விளங்குகினறத. இத லதசாண்ணுசாற்றசாறு
திண்ணியே தூண்களசால் அடமைக்கப்லபற்றத.
சமையேத் தத்தவங்கள லதசாண்ணுசாற்றசாறு எனற
உண்டமைடயே விளக்கி நிற்பத இம் மைண்டைபம்.
நடு மைண்பத்திடனத் தசாங்கும் இருபத்த நசானகு
தூண்களும் வசாய்பிளந்த முன கசால்கடளத்
தூக்கிநிற்கும் யேசாளிகளுடைன விளங்குவத ஒரு
தனியேழகசாகும். இதஜனக் கட்டியேவர் பிறவிப்
லபருமைசாள பிளடளயேன எனபசார்.
கசாந்திமைதியேம்டமை சங்கிதி
அம்மைன ஜகசாவில் கருவடறயுள கசாட்சியேளிக்கும்
கசாந்திமைதித்தசாய், உலெகினற அனடனயேசாயினும்
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கனனி யேசாகஜவ கசாட்சி தருவசாள. வயிர மைணிமுடி
புடனந்த, நவமைணி அணிகள பலெ பூண்டு,
பசாதச்சிலெம்புடைன, பங்கயேத் திருக்டகயேசால்
அஞ்சலலென அருளலசய்த நிற்பத, அவள
அரசியேசாய் உலெகிற்கு விளங்கும். திறத்டதப்
புலெப்படுத்தம். வடிவம்டமை எனறு வழங்கும்
அவளத பழம்லபயேருக்ஜகற்ப அவளத
வடிடவச் சிற்பி அழகசாகஜவ வடித்தளளசான.
வடிவம்டமையின வசாயிலெசாக லநல்டலெயேப்பர்
திருவருடளப் லபறுதற்கு முயேனற பலெபட்டைடடை
அழகியே லசசாக்கநசாதப் புலெவர் எனபசார்,
அம்டமைடயே ஜவண்டும் முடற மிகவும்
விநயேமைசாக இருக்கிறத. ‘லநல்டலெயேப்பர்
நினலனசாடு லகசாஞ்சிப்ஜபசும் ஜவடளயில்
லகசாஞ்சம் லகசாஞ்சமைசாக அடிஜயேனுடடையே
குடறகடளக் கூற லெசாகசாதசா ? அங்ஙனம்
கூறினசால், அனடனஜயே! நின வசாயில் உளள
முத்தக்கள சிந்திவிடுமைசா ?’ எனறு புலெவர்
பரிவுடைன ஜகட்கிறசார்.
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“ஆய்முத்தப் பக்தரின லமைல்லெஜண
மீதன அருகிருந்த
நீமுத்தம் தசாலவன(று) அவர்
லகசாஞ்சும்
ஜவடளயில் நித்தநித்தம்
ஜவய்முத்த ஜரசா(டு)என
குடறகலளல்
லெசாலமைல்லெ லமைல்லெச்லசசானனசால்
வசாய்முத்தம் சிந்தி விடுஜமைசா
லநல்ஜவலி வடிவனஜனஜயே!”
எனபத அப் புலெவரத நயேமைசான பசாடைல்.
கருமைசாறித் தீர்த்தம்
கசாந்திமைதியேம்மைன ஜகசாவில் ஜமைடலெச்
சுற்றுலவளியில் கருமைசாறித் தீர்த்தம் உளளத.
அதடன மைக்கள ‘கருமைசாதி’ எனறு வழங்குவர்.
தருவசாச முனிவரத சசாபத்தசால் யேசாடனயுருப்
லபற்ற இந்திரத்தய்மைன எனனும் மைனனன இத்
தீர்த்தத்தில் மூழ்கித் தன படழயே வடிடவப்
லபற்றசான. அதனசால் கருமைசாறித் தீர்த்தலமைனறும்
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கரிமைசாறித் தீர்த்தலமைனறும் வழங்கும். (கரி யேசாடன)
லபசாற்றசாமைடரத் தீர்த்தம்
அம்மைன ஜகசாவில் முனனடமைந்த ஊஞ்சல்மைண்டை
பத்தின வடைபசால் லபசாற்றசாமைடரத் தீர்த்தம்
உளளத. இடறவஜன நீர் வடிவசாகப் பிரமைன
லபசானமைலெரசாகப் பூத்த புண்ணியேத் தடைசாகம் இப்
லபசாற்றசாமைடரத் தீர்த்தம் எனறு புரசாணம் புகலும்.
முகம்மைதலியின தசானுபதியேசான மைசாவஸ்கசான
எனபவன மைடனவி திரசாத பிணிவசாய்ப்பட்டுப்
லபரிதம் வருந்தினசாள. சிலெர் அறிவுடரயின
ஜபரில் அவள இப் லபசாற்றசாமைடரத் தீர்த்தத்தில்
மூழ்கித் தன லபருஜநசாய் நீங்கப்லபற்றசாள.
அதனசால் களிப்புற்ற அம் முகம்மைதியேத் தசானபதி
இக் ஜகசாவிலின ஜமைடலெச் சுற்றுலவளியில் ஒரு
சிறு ஜகசாவிடலெ யேடமைத்தசான. அதில்
லநல்டலெயேப்படரயும் வடிவம்டமைடயேயும்
எழுந்தருளுவித்த, லநல்டலெயேப்படர
அனவரதகசாதன எனறு ஜபசாற்றி வழிபட்டைசான.
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அப்பருக்குத் லதப்பவிழசா
இப் லபசாற்றசாமைடரக் குளத்தில் மைசாசித் திங்கள
மைகநசாளில் அப்பர்லபருமைசானுக்குத் லதப்ப விழசா
மிகச் சிறப்பசாக நடடைலபறும். அப்பர் தமைத
வசாழ்நசாளில் லநல்டலெக்கு எழுந்தருளிப் பதிகம்
பசாடிப் பரவியேத ஒரு மைசாசி மைகநசாளசாகும்.
அதடன நிடனவூட்டைஜவ இத் லதப்பவிழசா
நிகழ்கினறத. சமைணர்கள அவரத உடைம்புடைன
கட்டித் தளளியே கல்டலெஜயே
லதப்பமைசாகக்லகசாண்டு, நமைச்சிவசாயேப் பதிகம்
பசாடிக் கடரஜயேறியே திருநசாவுக்கரசருக்குத்
லதப்பவிழசா எடுக்கும் சிறப்டப இங்
லநல்டலெயிலெனறிப் பிற தலெங்களில்
கசாணவியேலெசாத. மைக்கள பிறவிக்கடைல் நீந்தி,
வீடுஜபருகியே இன பக்கடர அடடைவதற்கு
இடறவன திருநசாமைஜமை தடணலயேனனும்
உண்டமைடயே இந் நிகழ்ச்சி ஆண்டுஜதசாறும்
மைக்களுக்கு அறிவுறுத்தி வருகிறத.
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இத்தடகயே பல்ஜவறு சிறப்புக்கஜள யுடடையே
லநல்டலெத் திருக்ஜகசாவில், லநல்டலெ மைசாநகரின
எல்டலெ யில்லெசாப் லபருடமைக்குத் தக்க சசானறசாகத்
தடழத்த வருகிறத.
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10. தமிழ் வளர்த்த
லநல்டலெ
மைதடர மைசாநகரில் பசாண்டியேர்கள தமிடழ
வளர்த்தற்கு அடமைத்த கடடைச்சங்கம் மைடறந்த
பிறகு தமிழகத்திலுளள பலெ நகரங்களிலும்
வசாழ்ந்த வளளல் களும் குறுநிலெ மைனனர்களும்
தமிடழப் ஜபணி வளர்த்தனர். ஆங்கசாங்குத்
ஜதசானறியே தமிழ்ப்புலெவர்கடள ஆதரித்தப்
ஜபசாற்றினர். சமையேத்டதக் கசாத்தற்லகனறு
முனஜனர்களசால் நிறுவப்லபற்ற
அறநிடலெயேங்களசாகியே மைடைசாலெயேங்களும் சமையேத்
லதசாடைர்புடடையே தமிழ்ப் பணிடயே ஆற்றின.
அவ்வடகயில் திருவசாவடுதடற ஆதீனமும்
தருமைபுர ஆதீனமும் திருப்பனந்தசாள ஆதீனமும்
தடலெசிறந்த நிற்பனவசாகும்.
ஈசசான ஜதசிகர்
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திருவசாவடுதடற ஆதீனத்டதச் சசார்ந்த கிடள
மைடைம் ஒனறு லநல்டலெமைசாககரில் உண்டு. அத
ஜமைடலெத் ஜதர் வீதியில் அடமைந்தளளத. அத்
திருமைடைத்டத ஈசசான மைடைம் எனறும் இயேம்புவர்.
அதில் சுவசாமிநசாத பண்டிதர் எனனும் தமிழ்
முனிவர் ஒருவர் வசாழ்ந்த வந்தசார். இவடர ஈசசான
ஜதசிகர் எனறும் கூறுவர். அதனசாஜலெஜயே இவர்
தங்கியிருந்த திருமைடைம் ஈசசான மைடைம்
எனப்பட்டைத. இவர் இலெக்கண இலெக்கியேப்
புலெடமை சசானறவர். வடைலமைசாழிப் புலெடமையும்
வசாய்க்கப் லபற்றவர். இவர் லநல்டலெயில்
வசாழ்ந்த டசவச் சிறசார்க்குச் லசந்தமிழ் அறிடவ
ஊட்டி வந்தசார். இவர் பசால் தமிழ் பயினறவர்கள
இலெக்கணப் புலெடமையிற் சிறந்த விளங்கினர்.
நனனூல் எனனும் இலெக்கணச் சினனூலுக்கு
உடரவடரந்த சங்கர நமைச்சிவசாயேர் எனபசார் ஈசசான
ஜதசிகரிடைம் தமிழ் பயினறவஜர.
சங்கரருமைச்சிவசாயேரும் லநல்டலெ நகரத்டதச்
ஜசர்ந்தவஜர.
மையிஜலெறும் லபருமைசாள
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இவர்கள வசாழ்ந்த பதிஜனழசாம் நூற்றசாண்டில்
லநல்டலெமைசாநகரில் வசாழ்ந்த மைற்லறசாரு
லபரும்புலெவர் மையிஜலெறும் லபருமைசாள
பிளடளலயேனபசார். இவர் கல்விச் லசல்வமும்
லபசாருட்லசல்வமும் ஒருங்கு வசாய்க்கப்
லபற்றவர் ; சிவபத்தி மிக்க சிலெர் : தடறடச
யேசாதீனத் தடைன லதசாடைர்பு லகசாண்டைவர்; ஆதீனச்
சடைருள சிறந்தவர்; தமிழ்ப் புலெவடர ஆதரிக்கும்
அருள வளளலெசாகவும் விளங்கினசார் ; கல்லெசாடைம்
எனனும் நூலுக்கு நல்லுடர வகுத்த
நசாவலெருமைசாவர். இவர் ஈசசான ஜதசிகருக்கு
ஜநசமைசான நட்பசாளரசாக விளங்கினர்.
ஜதசிகரின நூல்கள
சங்கர நமைச்சிவசாயேடரப் ஜபசானற சசானறசார்கடளத்
ஜதசாற்றுவித்த ஈசசானஜதசிகர் இலெக்கணக்
லகசாத்த, தசகசாரியேம், சிவஞசானஜபசாதச்
சூர்ணிக்லகசாத்த, கடைம்ப நசாத புரசாணம்,
திருச்லசந்திற் கலெம்பகம் ஜபசானற நூல்கடள
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இயேற்றித் தமிடழயும் டசவத்டதயும் வளர்த்த
வந்தசார்.
வடைமைடலெயேப்பர்
திருச்சிரசாப்பளளியில் லசசாக்கநசாத நசாயேக்கர்
அரசசாண்டை கசாலெத்தில் லநல்டலெ நசாட்டிடன
வடைமைடலெயேப்பப் பிளடளயேன எனபசார், அவரின
பிரதிநிதியேசாய் இருந்த ஆண்டு வந்தசார். இவடரப்
பிளடளயேன எனஜற எல்ஜலெசாரும் லசசால்லுவர்.
கசார்கசாத்த ஜவளசாளர் குலெத்தில்
ஜதசானறியேவரசாகியே பிளடளயேன அரசியேல்
திறடமையுடைன அருந்தமிழ்ப் புலெடமையும்
நனகு வசாய்க்கப்லபற்றவர். இவர் லதய்வ
பத்தியும் அருள லநஞ்சமும் படடைத்தவர்.
அறப்பணிகள பலெவும், ஜகசாவில் திருப்பணிகள
பலெவும் விருப்புடைன லசய்தவர். இத்தடகயே
லபருஞ்லசல்வரசாகியே பிளடளயேன, தமிழ்ப்
புலெவர்கஜள ஆதரிக்கும் தண்ணளியுடடையேசாரசாய்
இருங்தசார். இவர் மைச்சபுரசாணம், நீடூர்த்
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தலெபுரசாணம், புலெவரசாற்றுப்படடை ஜபசானற
நூல்கடள இயேற்றித் தமிடழ வளர்த்தசார்.
லதனதிருப்ஜபடரத் தீட்சதர்
வடைமைடலெயேப்பப் பிளடளயேனசால்
நியேமிக்கப்பட்டை அதிகசாரி ஒருவர் வரி
வசூலிக்கும் லபசாருட்டுத் லதன
திருப்ஜபடரக்குச் லசனறசார். அங்கிருந்த
டவணவர்களிற் சிலெர் வரி
லசலுத்தவில்டலெலயேனற கசாரணத்தசால்
அவர்கடளத் திருலநல்ஜவலிக்குக்
லகசாண்டுவந்த சிடறயி லிட்டைசார். அங்ஙனம்
சிடறப்பட்டைவர்களுள நசாரசாயேண தீட்சதர்
எனபசாரும் ஒருவர். அச் சிடறக்கூடைம் இருந்த
லதருவிற்கு இப்ஜபசாத கசாவற்புடரத்லதரு
எனனும் லபயேர் வழங்கிவருகிறத.
குடழக்கசாதர் பசாமைசாடலெ
சிடறப்பட்டை நசாரசாயேண தீட்சதர் ஒரு லசந்தமிழ்ப்
புலெவர். அவர் எப்ஜபசாதம் தமிழ் நூல்கடளப்
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படித்த இனபுற்றும், லதனதிருப்ஜபடரயில்
எழுந்தருளியே மைகரலநடுங் குடழக்கசாதரசாகியே
திருமைசாஜலெ வழிபட்டும், அவர்மீத கவிடத
புடனந்தம் வசாழ்டவ இனபமைசாகக்
கழித்தவந்தசார். இத்தடகயே தீட்சதர், தமைக்கு
ஏற்பட்டை சிடறவசாழ்டவக் குறித்தச் சிங்டத
லகசாந்தவரசாய் மைகர லநடுங்குடழக்கசாதரசாகியே
திருமைசாடலெ உளமுருகி வழிபட்டுத் தயேர்நீக்கி
யேருளுமைசாறு ஜவண்டினர்; லபருமைசாளமீத
நசாளஜதசாறும் பசாமைசாடலெ புடனந்த கனிக் தருகி
முடறயிட்டு வந்தசார். அவர் சிடறயிலிருக்கும்
ஜபசாத லபருமைசாள மீத பசாடியே பசாக்களின
லதசாகுப்ஜப ‘குடழக்கசாதர் பசாமைசாடலெ’ எனறு
லபயேர்லபற்றத.
தீட்சதர் விடுதடலெ
தீட்சதர் நசாளஜதசாறும் சிடறக்கூடைத்தில் தமிழ்ப்
பசாடைல் பசாடிப் புலெம்பிக்லகசாண்டிருப்படத ஒரு
நசாள சிடறக்கூடைக் கசாவல் அதிகசாரி கண்டைசார்.
அவர் சிறித தமிழறிவுடடையேவர். அதனசால்
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தீட்சதர் ஒரு தமிழ்ப் புலெவலரனத் லதரிந்த,
ஆட்சித் தடலெவரசாகியே பிளடளயேனிடைம்
லசய்திடயேத் லதரிவித்தசார். உடைஜன பிளடளயேன
குதிடரமீஜதறிச் சிடறக்கூடைத்டத அடடைந்தசார்.
நற் றமிழ்ப் புலெவரசாகியே நசாரசாயேண தீட்சதடரக்
கண்டைசார். அவர் குடழக்கசாதடர நிடனந்தருகித்
தமிழ்ப் பசாடைல் பசாடிக்லகசாண்டிருக்கும்
நிடலெயிடனக் கண்டு உளளங் கடரந்தசார்.
அவடரயும் உடைனிருந்த டவணவர்கஜளயும்
விடுதடலெ லசய்தசார். அவர்கடளத் தம்
அரண்மைடனக்கு அடழத்தச் லசனறு உபசரித்தசார்.
அவர்கள லகசாடுக்க ஜவண்டியே வரிடயே
நீக்கியேதடைன புலெவரசாகியே தீட்சதருடடையே
நிலெங்கடள எனறும் வரியில்லெசாத நிலெங்களசாகச்
லசய்தவிட்டைசார்.
லவளளியேம்பலெவசாணரும் சிவப்பிரகசாசரும்
லநல்லெடயேச் சசார்ந்த சிந்தபூந்தடறத்
திருமைடைத்தில் லவளளியேம்பலெ வசாணர் எனனும்
லதளளியே தமிழ் முனிவர் ஒருவர் தங்கியிருந்தசார்.
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இவர் தருடமை யேசாதீனத்டதச் ஜசர்ந்த
தம்பிரசானகளுள ஒருவர். தமிழ் இலெக்கண
இலெக்கியேங்களில் வல்லெவர். இவருடடையே
இலெக்கண அறிடவக் ஜகளவியுற்ற,
கசாஞ்சிமைசாநகடரச் சசார்ந்த சிவப்பிரகசாசர் எனபசார்
லநல்டலெ ஜபசாந்த இவர்பசால் தமிழ் பயினறனர்.
லவளளியேம்பலெவசாணர் ஞசானபரண விளக்கம்
முதலியே சமையே நூல்கடள இயேற்றியேவர்.
கம்படரப்ஜபசானறும் ஜசக்கிழசாடரப் ஜபசானறும்
வசாக்குநலெம் வசாய்க்கப்லபற்றவர். அவர்கள
பசாடியேன ஜபசானஜற ஜவற்றுடமை கசாணவியேலெசாத
நிடலெயில் பலெ பசாடைல்கடளப் பசாடி
இடடைச்லசருகலெசாகப் புகுத்தம் புலெடமைநலெம்
படடைத்தவர்.
இம் முனிவர்பசால் தமிழ் இலெக்கணத்டதப்
பயினறு ஜதர்ந்த சிவப்பிரகசாசர் நனலனறி, திரு
லவங்டகக்ஜகசாடவ, திருலவங்டகக் கலெம்பகம்,
திரு லவங்டகயுலெசா, திருலவங்டகயேலெங்கசாரம்,
ஜசசாணடசலெ மைசாடலெ, பிரபுலிங்கலீடலெ,
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திருச்லசந்தில் நிஜரசாட்டைக யேமைக அந்தசாதி முதலியே
பலெ நூல்கடள இயேற்றியுளளசார்.
குமைரகுருபரர் சமையேப்பணி
இவர்கள கசாலெத்தில் லநல்லெ நசாட்டில் விளங்கியே
மைற்லறசாரு லபருங்கவிஞர் குமைரகுருபரர். இவர்
முருகன அருளலபற்ற லதய்வக் கவிஞரசாவர்;
ஐந்த வயேதிஜலெஜயே கந்தர் கலிலவண்பசா எனனும்
லசந்தமிழ்ச் சிறுநூடலெ ஆக்கியேருளியே அருளசாளர்.
இவர் கசாலெத்தில் லநல்லெ கசாட்டில் கிறித்தவ
சமையேம் கசாட்டுத் தீப்ஜபசால் பரவியேத. இத்தசாலியே
கசாட்டிலிருந்த தமிழ்நசாட்டில் வந்த புகுந்த
வீரமைசாமுனிவர் எனனும் கிறித்தவப் பசாதிரியேசார்
தமிழ்நசாட்டு முனிவரடரப் ஜபசானறு
ஜகசாலெத்தசாலும் சலெத்தசாலும் சிறந்த விளங்கிச்
சம்யேப் பணியேசாற்றினர். அவர் வீரமுடைன ஆற்றியே
கிறித்தவ சமையேவுடரகளில் மைக்கள லபரிதம்
ஈடுபட்டுச் சமையேம் மைசாறி வந்தனர். இதடனக்
கண்ணுற்ற குமைரகுருபரர் லநல்லெமைசா நகடர
யேடடைந்த சிந்தபூந்தடறத் திருமைடைத்தில்
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தங்கினர். அங்கிருந்தலகசாண்ஜடை
லநல்லெமைசாநகரின லதற்குத் ஜதர் வீதியிலும்
வடைக்குத் ஜதர் வீதியிலும் முடறஜயே இரு
மைடைங்கடள நிறுவினசார். அடவ லமைய் கண்டைசார்
மைடைம், ஜசக்கிழசார் மைடைம் எனறு லபயேர்லபற்றன.
லமைய்கண்டைசார் மைடைத்தில் டசவ சமையேச் சசாத்திர
நூல்களசாகியே லமைய்கண்டை நூல்களின
உண்டமைகள தக்க அறிஞடரக்லகசாண்டு
விளக்கப்லபற்றன. ஜசக்கிழசார் மைடைத்தில் லபரியே
புரசாணத்தில் ஜபசப்லபறும் சிவனடியேசார்களின
அரியே வரலெசாறுகள விரிவுடர லசய்யேப் லபற்றன.
லநல்லெமைசாககர மைக்கள அடனவரும் திரண்டு
லசனறு சமையேத் தமிழ் விரிவுடரகடளக் ஜகட்டுச்
டசவ சமையேத்தில் மிகுந்த பற்றுப்
பூண்லடைசாழுகினர்.
அழகியே லசசாக்கநசாதரும் லநல்டலெயேப்பரும்
பத்லதசானபதசாம் நூற்றசாண்டில்
லநல்டலெமைசாநகரில் சிறந்த விளங்கியே
லபரும்புலெவர்கள இருவர். அவர்கள அழகியே
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லசசாக்கநசாதரும், லநல்டலெயேப்பக் கவிரசாயேரும்
ஆவர். இவர்கடள ஆதரித்த வளளல்கள தளவசாய்
இரசாமைசசாமி முதலியேசாரும் இரசாடச முத்தசசாமி
வளளலுமைசாவர். லநல்டலெயேப்பக் கவிரசாயேர்
திருலநல்ஜவலித் தலெ புரசாணம் பசாடியே
தமிழ்ப்புலெவர். அழகியே லசசாக்கநசாதர்
கசாந்திமைதியேம்டமை பிளடளத்தமிழ்,
கசாந்திமைதியேம்டமை பதிகம், கசாந்திமைதியேம்டமை
கலித்தடற யேந்தசாதி, லநல்டலெ நசாயேகமைசாடலெ,
முத்தசசாமிபிளடள கசாதல் பிரபந்தம்,
சங்கரசாயினர் ஜகசாயில் ஜகசாமைதியேந்தசாதி,
வில்லிபுத்தசார் ஜகசாடதயேந்தசாதி முதலியே பலெ
சிறந்த கசால்கடளப் பசாடியேவர்.
பிளடளத்தமிழ் அரங்ஜகற்றம்
இவர் பசாடியே கசாந்திமைதியேம்டமை பிளடளத்தமிழ்,
லநல்டலெயேப்பர் திருக்ஜகசாவிலிலுளள
கசாந்திமைதியேம்டமை சங்கிதிக்கண் அடமைந்த
ஊஞ்சல் மைண்டைபத்தில் அரங்ஜகற்றப்பட்டைத.
அரங்ஜகற்றப் ஜபரடவக்குத் தடலெடமை பூண்டை
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இரசாடச முத்தசசாமி வளளல், புலெவருக்குப்
லபசானனடடை ஜபசார்த்தியும், தம் கசாதகளில்
அணிந்திருந்த விடலெயுயேர்ந்த டவரக்
கடுக்கடனக் கழற்றிப் புடன வித்தம்
ஜபசாற்றினர். இப் புலெவரின தந்டதயேசாரசான
வனனியேப்ப பிளடளயும் சிறந்த தமிழறிஞஜர.
அவரிடைஜமை அழகியே லசசாக்கநசாதர் தமிழ் பயினறு
ஜதர்ந்தவர்.
ஜபரசாசிரியேர் சுந்தரனசார்
மைஜனசானமைணியேம் எனனும் நசாடைக நூடலெ
இயேற்றி நசாடைகத் தமிழுக்குப் புத்தயிரளித்த
ஜபரசாசிரியேர் சுந்தரம்பிளடள லநல்டலெமைசாநகரில்
கல்லூரித் தடலெவரசாகப் பணியேசாற்றும்
கசாலெத்திஜலெஜயே அந்நூடலெப் பசாடி முடித்தனர்.
லசனற நூற்றசாண்டில் லநல்டலெமைசாநகரில் தத்தவ
ஞசானத்தில் சிறந்த விளங்கியே ஜகசாடைக கல்லூர்ச்
சுந்தர சுவசாமிகள எனனும் லபரியேசாடர
ஞசானசிரியேரசாகப் லபற்று, அவர்பசால் ஞசான
நூல்கடளக் கற்றுணர்ந்த சுந்தரம்பிளடள, தசாம்
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லபற்ற தத்தவ ஞசானத்தின சசாரத்டத
மைஜனனமைணியே நூலில் குடழத் தக்
கசாட்டியுளளசார்.
இந்த நூற்றசாண்டில்
இவ் இருபதசாம் நூற்றசாண்டில்
லநல்டலெமைசாநகரில் சிறந்த விளங்கியே
லபரும்புலெவர்கள பலெர். லநல்டலெடயேச் சசார்ந்த
முந்நீர்ப், பளளத்தில் ஜதசானறியே ஜபரறிஞ ரசாகியே
பூரணலிங்கம் பிளடள ஆங்கிலெமும் தமிழும்
வல்லெ லபரும்புலெடமையேசாளர். அவர் தமிழ்
இலெக்கியே வரலெசாற்டற ஆங்கிலெத்தில் வகுத்தக்
லகசாடுத்த வல்லெசாளர். இந்நகரில் ஜதசானறியே,
‘எம்லமைல்’ பிளடள லயேனறு தமிழ் வல்லெசார்
ஜபசாற்றும் ஜபரசாசிரியேர் கசா. சுப்பிரமைணியே
பிளடள கடலெநலெம் சிறந்த டசவப் ஜபரறிஞர்.
டவயேசாபுரிப் பிளடள சிறந்த இலெக்கியே
ஆய்வசாளர். லசசால்லின லசல்வரசாகியே இரசா. பி.
ஜசதப்பிளடள இனியே லசந்தமிழ் நசாவலெர்.
இவர்கள எல்ஜலெசாருஜமை தமிழும் ஆங்கிலெமும்
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வல்லெ ஜபரறிஞர்கள. இவர்கள அரசியேற்
புறக்கணிப்பு, ஆங்கிலெ அறிஞர்களின
புறக்கணிப்பு, அதிகசாரிகளின புறக்கணிப்புக்
களிடடைஜயே தமிடழப் புரந்த வந்த சிறந்த
கடலெஞர்களசாவர்.
திருவரங்களுர் லபருமுயேற்சி
நசாற்பத ஆண்டுகளுக்கு முனனர் இந் நகரில்
திருவரங்களுரின லபருமுயேற்சியேசால்
ஜதசாற்றுவிக்கப் லபற்ற லதனனிந்தியே டசவ
சித்தசாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் தமிழில் பலெ தடற
நூல்கடளயும் லவளியிட்டுத் தமிடழ வளர்த்த
வருகிறத. கழகத்தின உறுப்புக் களசாக
அடமைந்தளள லதனனிந்தியே டசவ சித்தசாந்த
சங்கம், லதனனிந்தியேத் தமிழ்ச்சங்கம் இவற்றின
வசாயிலெசாகச் சமையேத் தமிழ்ப் பணிகள பலெ
நடடைலபற்று வருகினறன. இவற்டற இங்கசாளில்
கழகம் கிறுவியே திருவரங்கடரின தம்பியேசார் வ.
சுப்டபயேசாப் பிளடளயேவர்கள திறம்படை நடைசாத்தி
வருகினறனர்.
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தில்டலெ மைசாநகரம்
11. தில்டலெயின சிறப்பு
தில்டலெச் சிதம்பரம்
டசவ சமையேத்டதச் சசார்ந்த மைக்களுக்குச் சிறப்பு
வசாய்ந்த லதய்வத்தலெம் தில்டலெயேசாகும். அதனசால்
டசவர்கள இத் தலெத்திடனக் ‘ஜகசாயில்’ எனஜற
குறிப்பிடுவர். மூர்த்தி, தலெம், தீர்த்தம் ஆகியே
மூனறசாலும் சிறப்புற்ற தலெம் இதவசாகும்.
ஆதலின இத் தலெத்டதப் ‘பூஜலெசாக கயிலெசாயேம்’
எனறும் ஜபசாற்றுவர். ஐம்லபரும் பூதங்களின
வடிவசாக இடறவன விளங்குகிறசான எனற
உண்டமைடயே விளக்கும் தலெங்களுள இத வசான
வடிவசாக விளங்கும் உண்டமைடயே விளக்குவத.
அதனசாலெஜயே இத் தலெத்திற்குச் ‘சிதம்பரம்’
எனனும் லபயேர் வழங்கலெசாயிற்று. சிதம்பரம்
எனற லசசால்லுக்கு ஞசானலவளி எனபத
லபசாருளசாகும்.
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தலெத்தின பிற லபயேர்கள
இத் தலெம் அடமைந்தளள நிலெப்பகுதி, ஒரு
கசாலெத்தில் தில்டலெ மைரங்கள நிடறந்த
லபருங்கசாடைசாக இருந்தடமையேசால் தில்டலெலயேனப்
லபயேர்லபற்றத. புலிக் கசால் முனிவரசாகியே
வியேசாக்கிரபசாதர் தவங்கிடைந்த இடறவன
திருக்கூத்டதக் கண்டு மைகிழ்ந்த தலெமைசாதலின
புலியூர் எனறும், லபரும்பற்றப் புலியூர் எனறும்
வழங்கலுற்றத. உலெக உதயேமும் ஆனமைசாக்களின
இதயேமும் இத் தலெத்தில் உளளன எனறு
ஆனஜறசார் கருதவதசால் இதடனப் லபசாத,
சிற்றம்பலெம், புண்டைரிக புரம், தனியூர் எனற
லபயேர்களசால் குறிப்பதண்டு.
டசவர்களின லதய்வக்ஜகசாயில்
இந்நகர் ஜகசாயில் எனற சிறப்பசான லபயேரசால்
குறிக்கப்லபற்றதற்ஜகற்ப எங்கணும்
ஜகசாயில்கஜள நிடறந்த கசாணப்படும்.
பிளடளயேசார் ஜகசாயில்களதசாம் எத்தடன !
ஜவடைனபிளடளயேசார், லசங்கழுநீர்ப்பிளடளயேசார்,
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ஜதரடிப்பிளடளயேசார், கூத்தசாடும்பிளடளயேசார்,
நரமுகப்பிளடளயேசார், முக்குறுணிப்பிளடளயேசார்,
ஜசத்திர பசாலெப்பிளடளயேசார் இனனும் பலெ
பிளடளயேசார் ஜகசாயில்கள இந்நகருள உளளன.
கசாளியேம்மைன, மைசாரியேம்மைன,
தில்டலெக்கசாளியேம்மைன ஜபசானற பலெ
அம்மைனகளின திருக் ஜகசாவில்கள
கசாணப்படுகினறன. திருப்புலிச்சரம்,
அனந்தீச்சரம், கமைலிச்சரம் ஜபசானற
லபருங்ஜகசாவில்களும் உளளன. சிவகங்டக
முதலெசான பலெ தீர்த்தங்களசாலும் இத்தலெம்
சிறப்புற்று விளங்குகிறத.
தில்டலெடயேப்பற்றியே நூல்கள
தில்டலெத்தலெத்தின சிறப்டப விளக்கும் நூல்கள
தமிழிலும் வடைலமைசாழியிலும் பலெ உளளன.
தமிழிலுளள ஜகசாயிற் புரசாணம், சிதம்பர
புரசாணம், சபசா நஜடைச புரசாணம், புலியூர்ப்
புரசாணம், தில்டலெத் திரு வசாயிரம், சிதம்பரச்
லசய்யுட் ஜகசாடவ, மும்மைணிக் ஜகசாடவ, சிதம்பர
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மைசானமியேம், தில்டலெவன மைசானமியேம், சிதம்பர
விலெசாசம், சிதம்பர ரகசியேம், தில்டலெக்
கலெம்பகம், தில்டலெயுலெசா, திருக்ஜகசாடவயேசார்
முதலெசான நூல்கள தில்டலெச் சிறப்டபத்
லதளளிதின லசசால்லு வனவசாகும். மூவர் பசாடியே
ஜதவசாரப் பசாக்களிலும், மைசாணிக்கவசாசகரின
திருவசாசகத்திலும், திருமூலெர் திருமைந்திரத்திலும்
இத் தலெத்தின லபருடமை ஜபசப் படுகிறத.
வடைலமைசாழியில் உளள சசாந்ஜதசாக்யேம், டகவல்யேம்
எனனும் உபநிடைதங்களும், சிவரகசியே
குதசம்கிடத, சிதம்பர மைசானமியேம், புண்டைரீகபுர
மைசானமியேம், ஏமைசபசா மைசானமியேம் முதலியேனவும்
இத் தலெச் சிறப்டப விளக்குவனஜவ.
தில்டலெத் திருச்சிற்றம்பலெம்
தில்டலெயில் கூத்தப்லபருமைசான குலெவும் திருக்
ஜகசாயிடலெ ‘அம்பலெம்’ எனறும், ‘சிற்றம்பலெம்’
எனறும் கற்றுணர்ந்ஜதசார் ஜபசாற்றுவர்.
‘திருச்சிற்றம்பலெம்’ எனபத சிவனடியேசார்க்கு ஒரு
சிறந்த மைந்திரம். அவர்கள ஜதவசார திருவசாசகத்
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திருமுடறகஜள ஒதத் லதசாடைங்கும் லபசாழுதம்,
ஒதி முடிக்கும் லபசாழுதம் ‘திருச்சிற்றம்பலெம்’
எனற மைடறலமைசாழிடயே மைனமைசார கிடனத்த,
நசாவசார நவிலும் முடற, இனறும் தமிழகத்தில்
உண்டு. இம் மைடறலமைசாழி ஓங்கசாரத்தின,
உளளுடறயேசாகியே அறிவசாற்றலெசாகியே
அருட்லபருலவளியிடனக் குறிக்கும். ‘தில்டலெச்
சிற்றம்பலெத்தில் எழுங்தருளியே லசல்வனசாகியே
கூத்தப்லபருமைசான குடரகழடலெ ஏத்தம்
லசல்வஜமை லசல்வம்’ எனறு சிங்டத குளிர்ந்த
லசந்தழிழ்ப் பசாவிடசத்தசார் திருஞசானசம்பந்தர்.
“லசல்வ லநடுமைசாடைம் லசனறு ஜசண்
ஓங்கிச்
லசல்வ மைதிஜதசாயேச் லசல்வம்
உயேர்கினற
லசல்வர் வசாழ்தில்டலெச் சிற்றம்
பலெம்ஜமையே
லசல்வன கழல்ஏத்தம் லசல்வம்
லசல்வஜமை”
எனபத அவர் அருளியே ஜதவசாரமைர்கும்.
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பசாடைல்லபற்ற பழம்பதி
ஜதவசாரம் பசாடியே மூவர்களசால் ஜபசாற்றிப் பசாடைப்
லபற்ற தலெங்கடளப் பசாடைல் லபற்ற தலெங்கள
எனறு பசாரசாட்டுவதண்டு. தில்டலெடயே அம்
மூவர்மைட்டுமைனறி, மைசாணிக்கவசாசகர் தசாம் பசாடியே
திருவசாசகத்தில் இருபத்டதந்த பதிகங்களசால்
சிறப்பிக்கினறசார். இம் மைசாணிக்க வசாசகர்
தில்டலெக் கூத்தடனத்
தடலெவனசாகக்லகசாண்டு திருக்ஜகசாடவயேசார் என
னும் நூடலெயும் இயேற்றியுளளசார்.
திருவிடசப்பசாவில் பதிடனந்த பதிகங்கள
தில்டலெடயேப் பற்றியேனவசாகும்.
திருப்பல்லெசாண்டில் பனனிருபசாக்கள
இத்தலெத்டதப் பற்றியேனவசாகும். இடவயேனறிக்
குமைரகுருபரர், இரசாமைலிங்க அடிகள ஜபசானற
அருளசா ளர்கள பசாடியே பசாடைல்கள அளப்பிலெ. இத்
தனடமை யேசால் தில்டலெ, பசாடைல் லபற்ற
திருத்தலெமைசாகும்.
தில்டலெவசாழ் அந்தணர்
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‘தில்டலெ மூவசாயிரம் லசந்தில் ஆயிரம்’ எனறு
ஒரு பழலமைசாழியுண்டு. தில்டலெக் கூத்தடன
முப்ஜபசாதம் திருஜமைனி தீண்டி வழிபடும்
ஜபறுலபற்ற அடியேசார்களசாகியே தில்டலெவசாழ்
அந்தணர்கள மூவசாயிரம் ஜபர் முனனசாளில்
விளங்கினர். திருச்லசந்தூரில் கந்தஜவடளச்
சந்ததமும் வழிபடும் அந்தணசாளர்கள
ஆயிரம்ஜபர் விளங்கினர். இதனசாஜலெஜயே
‘தில்டலெ மூவசாயிரம் லசந்தில் ஆயிரம்’ எனனும்
பழலமைசாழி எழுந்தத. இத்தில்டலெ வசாழ்
அந்தணருளஜள தசானும் ஒருவன எனறு
இடறவன கூறி இனபுற்றசான எனபர். சுந்தரர்
திருத் லதசாண்டைத்லதசாடக பசாடை முற்பட்டைஜபசாத
அடி லயேடுத்தக் லகசாடுத்தருளியே இடறவன
‘தில்டலெவசாழ் அந்தணர்தம் அடியேசார்க்கும்
அடிஜயேன’ எனறு முத லெடிடயே
அருளிச்லசய்தசான. அத்தடகயே அந்தணர்
மூவசாயிரவர் சிறப்புற்று விளங்கியே மூதூர்
தில்டலெப் பதியேசாகும்.
கசாண முத்திதரும் தலெம்
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முத்தியேளிக்கும் சத்தி வசாய்ந்த தலெங்கள
சிலெவற்டறச் சிறப்பசாகக் குறிப்பர் அறிஞர்.
அவற்றுள அண்ணசாமைடலெ, எண்ணியே வளவில்
முத்திதரும் அருந்தலெமைசாகும். ஆரூர், பிறக்க
முத்திதரும் லபருந்தலெமைசாகும். கசாசி, இறக்க
முத்திதரும் இனியே தலெமைசாகும். தில்டலெ, கசாண
முத்திதரும் திருத்தலெமைசாகும். இத்தடகயே
தலெத்தில் திருநசாடளப்ஜபசாவசார் எனனும்
நந்தனர், திருவசாசகம் அருளியே மைணிவசாசகனர்,
திருநீலெகண்டை நசாயேனர் ஜபசானற சிறந்த
அடியேசார்களுக்கு இடறவன
முத்திப்ஜபறளித்தசான.
இத் தலெத்டதச் சுற்றிலும் பசாடைல் லபற்ற சிவத்
தலெங்கஜள சூழ்ந்தளளடமை ஒரு தனிச்
சிறப்பசாகும். இத் தலெத்தின கிழக்ஜக
திருஜவட்களமும், லதற்ஜக திருலநல்வசாயில்,
திருக்கழிப்பசாடலெ, சர்கசாழி, புளளிருக்கு ஜவளூர்
முதலியே தலெங்களும், வடைக்ஜக திருப்பசாதிரிப்
புலியூரும் அடமைந்தளளன.
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லபசானஜமைனி லபற்ற மைனனன
ஆறசாம் நூற்றசாண்டில் விளங்கியே பல்லெவ
மைனனனசாகியே சிம்மைவர்மைன எனபசான
தில்டலெக்கூத்தடனத் தரிசிக்க வந்தசான.
இங்குளள சிவகங்டகக் குளத்தில் நீரசாடித் தனத
லபருஜநசாய் நீங்கப்லபற்றசான. அவன ஜமைனியும்
லபசானவண்ணமைசாகப் லபசாலிவுற்றத. இக்
கசாரணத்தசால் அவன ‘இரணியேவர்மைன’ எனறு
அடழக்கப்பட்டைசான. அப் பல்லெவ மைனனன தன
ஜமைனிடயேப் லபசானவண்ணமைசாக்கியே
தில்டலெக்கூத்தன திருவருடள
நிடனந்தநிடனந்த உளளங் கசிந்தசான. அப்
லபருமைசான நடைனமைசாடும் அம்பலெத்டதப்
லபசானனம்பலெமைசாக்கி மைகிழ்ந்தசான. அவன
லபசானனம்பலெத்டதச் சுற்றிப் பலெ
மைண்டைபங்கடள யேடமைத்தசான; சுற்று லவளிகடள
வகுத்தசான. இவனுக்குப் பினனர்த் தமிழ் கசாட்டு
மூஜவந்தர்கள, விசயேநகர மைனனர்கள, நசாயேக்க
மைனனர்கள மைற்றும் பலெருடடையே
167

திருப்பணிகளசால் தில்டலெத் திருக்ஜகசாவில்
லபருங்ஜகசாவிலெசாயிற்று.
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12. புரசாணம் ஜபசாற்றும்
தில்டலெ
தில்டலெத் தலெத்தின பழடமைடயேயும்
லபருடமைடயேயும் லசசால்லும் புரசாணங்கள பலெ.
அவற்றுள ஜகசாயிற் புரசாணம், சிதம்பர புரசாணம்,
புலியூர்ப் புரசாணம் முதலியேடவ சிறப்பசாகக்
குறிப்பிடைத் தக்கனவசாகும். இவற்றுள உமைசாபதி
சிவனரசால் பசாடைப்லபற்ற ஜகசாயிற் புரசாணம் தனிச்
சிறப்புடடையேதசாகும்.
புரசாணம் பசாடியே புனிதர்
உமைசாபதிசிவனர் டசவ சமையே சந்தசான குரவர்
நசால்வருள ஒருவர். அவர் தில்டலெவசாழ்
அந்தணருளளும் ஒருவர் ; டசவ சமையே
சசாத்திரங்கள பதினசானகனுள எட்டு நூல்கடளத்
தந்தருளியே லசந்தமிழ்ச் சிவஞசானச் லசல்வர் ;
மைற்லறசாரு சந்தசான குரவரசாகியே மைடறஞசான
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சம்பந்தரின மைசாளுக்கர். தில்டலெக் கூத்தன
அருளசான லபற்றுப் லபத்தசான சசாம்பசான
எனனும் புஜலெக்குலெத் லதசாண்டைர்க்கு
முத்திப்ஜபறு கிடடைக்கச்லசய்த சித்தர்.
முளளிச்லசடிக்கும் முனனவன இனனருள
வசாய்க்கு மைசாறு லசய்த வளளலெசாவர். அவர்
இயேற்றியே ஜகசாயிற் புரசாணம் கூறும் தலெ
வரலெசாற்டற ஜநசாக்கலெசாம்.
புரசாணம் புகலும் கடத
ஒரு கசாலெத்தில் இடறவன விண்ணவரின
ஜவண்டு ஜகசாளுக்கிணங்கித் தசாருக வன
முனிவர்களின லசருக்டக யேடைக்குவதற்கசாக
கசாதசாந்த நடைனம் ஆடினர். அவ் ஆட்டைத்தில்
இடறவனத இயேக்கமைசாகியே படடைத்தல், கசாத்தல்,
அழித்தல், மைடறத்தல், அருளல் எனனும்
ஐந்லதசாழில்களும் அடமைந்திருந்தன. இத்தடகயே
திருக் கூத்திடன அடியேசார்கள லபசாருட்டுத்
தில்டலெயில் ஆடியேருளினசார். இத் தலெத்தில்
புலிக்கசால் முனிவரும் பசாம்புக்கசால் முனிவரும்
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கண்டுகளிக்குமைசாஜற ஆடினசார் எனறு உமைசாபதி
சிவனசார் உடரப்பர்.
கசாசிமைசாநகரில் ஜதசானறியே முனிவரசாகியே
புலிக்கசால் முனிவர் ஒருகசால் தில்டலெயின
லபருடமைடயேத் தம் தந்டதயேசாரிடைம் ஜகட்டைசார்.
உடைஜன தில்டலெடயே அடடைந்த, ஆங்கு ஆலெமைர
நீழலில் அமைர்ந்தருளியே சிவலிங்க வடிடவத்
தரிசித்த வழிபட்டைசார். அதஜவ இப்ஜபசாத
திருமூலெட்டைசாஜனசுவரர் திருக்ஜகசாவிலெசாகும். அச்
சிவலிங்கத்டத நசாளஜதசாறும் மைலெரிட்டு வழிபடை
ஜவண்டும் எனறு விரும்பினர்.
வழிபசாட்டுக்குரியே மைலெர்களின ஜதடன
வண்டுகள சுடவக்கு முனனஜர அடவகடள
எடுத்த இடறவனுக்கு அணியேஜவண்டும் எனறு
ஆர்வங்லகசாண்டைசார். தம் விருப்பிடன
இடறவனிடைம் முடறயிடைஜவ, லபசாழுத
புலெர்வதற்குமுன, மைரங்களில் ஏறிப்
பூப்பறிப்பதற்கு ஏற்ற புலிக்கசால், புலிக்டக,
புலிக்கண்கடளப் லபற்றசார். அதனசாஜலெஜயே இவர்
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‘புலிக்கசால் முனிவர்’ எனப் லபயேர்லபற்று இடற
வழிபசாட்டில் இனபுற்றிருந்தசார்.
அங்நசாளில் பதஞ்சலிலயேனனும் முனிவர் ஒருவர்
இருந்தசார். அவர் ஆதிஜசடைனின அவதசாரம்.
திருமைசாலின பசாயேலெசாகக் கிடைந்த அவர்,
அத்திருமைசால் இடறவனத ஆனந்தத் தசாண்டைவச்
சிறப்டபப் பலெகசால் லசசால்லெக் ஜகட்டு
மைகிழ்ந்தவர். அதனசால் தசாமும் அதடனக்
கண்ணுறும் விடழவுடைன தவம்புரிந்தசார்.
இடறவன அத்திருக்கூத்திடனத் தில்டலெயில்
கசாணலெசாலமைன அவருக்குக் கூறி மைடறந்தசான.
பசாம்புக்கசால் முனிவரசாகியே பதஞ்சலியேசாரும்
தில்டலெடயேச் சசார்ந்த, புலிக்கசால் முனிவருடைன
நட்புக்லகசாண்டு திருமூலெட்டைசாஜனசுவரடரத்
லதசாழுத வழிபசாடு லசய்த வந்தசார். தில்டலெயின
ஜமைல்பசால் நசாகஜசரி லயேனனும் தீர்த்தத்டத
உண்டைசாக்கி, அதன க்டரயில் ஒரு
சிவலிங்கத்டதயும் அடமைத்த, இடறவன
திருக்கூத்டதக் கசாணும் லபரு விருப்புடைன
எதிர்ஜநசாக்கியிருந்தசார்.
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தில்டலெயில் இடறவன திருக்கூத்டத நிகழ்த்த
வந்தசான. அங்கிருந்த கசாளி தடுத்தத் தனனுடைன
ஜபசாட்டிக்கு இடறவஜன அடழத்தசாள.
இடறவன ஊர்த்தவத் தசாண்டைவத்தசால் அவளத
லசருக்டக யேடைக்கித் ‘தில்டலெயின வடைபசால்
அமைர்க!’ என அருள லசய்தசான. அவள
தில்டலெக்கசாளியேசாக நகரின வடைக் லகல்டலெயில்
தங்கினசாள. இனறும் தில்டலெக்கசாளியின
ஜகசாயில் சிறப்புற்று விளங்குகிறத. இடறவன
கசாளியுடைன ஆடியே ஊர்த்தவத் தசாண்டைவத்டதப்
பதஞ்சலியும் வியேசாக்கிரபசாதரும் தரிசித்த
இனபுற்றனர். அவ்ர்கள
ஜவண்டுஜகசாளுக்கிணங்கியே இடறவன
தில்டலெமைசாநகரில் கூத்தப்லபருமைசாடக எனறும்
குளிர்ந்த கசாட்சியேருளுகினறசான.
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13. தில்டலெத்
திருக்ஜகசாவில்
கூத்தன ஆடும் அம்பலெங்கள
லதனபசால் உகந்தசாடும் தில்டலெச் சிற்றம்பலெவன
திருக்ஜகசாவில், இடறவன திருக்கூத்த நிகழ்த்தம்
ஐந்த சடபகளில் ஒனறசாகும். லபசான மைனறம்,
மைணி மைனறம், லவளளி மைனறம், லசப்பு மைனறம்,
சித்திர மைனறம் ஆகியே ஐந்தனுள முதனடமை
வசாய்ந்த லபசான மைனறமைசாகியே கனகசடப,
தில்டலெயில்தசான அடமைந்தளளத.
லபசானமைனறின உளளடமைந்த சிற்றம்பலெத்தில்
கூத்தப்லபருமைசான கசாட்சியேளிக்கிறசான. இச்
சிற்றம் பலெமும் இதன முனனடமைந்த
ஜபரம்பலெமுஜமை திருக் ஜகசாவிலின படழயே
அடமைப்புக்களசாகும். இடவ மைரத்தசால்
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அடமைக்கப்லபற்றிருத்தஜலெ பழடமைக்குப்
ஜபசாதியே சசானறசாகும். பல்லெவர்கள எழுப்பியே
குடகக் ஜகசாவில், கற்ஜகசாவில்களுக்கு முந்தியேன
தில்டலெ யேம்பலெங்கள எனபடத அறியேலெசாம். அக்
கசாலெத்தில் இரண்டைசாம் சுற்றுலவளியில் உளள
திருமூலெட்டைசாஜனசுவரர் திருக்ஜகசாவிலும்
சிறப்புற்றிருத்தல் ஜவண்டும்.
தில்டலெயிலுளள ஐந்த மைனறங்கள
தில்டலெக் ஜகசாவிலுளஜளஜயே ஐந்த சடபகள
அடமைந்தளளன. அடவ சிற்றம்பலெம்,
ஜபரம்பலெமைசாகியே கனகசடப, ஜதவசடப,
கிருத்தசடப, இரசாசசடப எனபனவசாம்.
சிற்றம்பலெத்டதச் சிற்சடபலயேனபர். இதஜவ
கூத்தப்லபருமைசான சிவகசாமைசுந்தரியேம்டமையுடைன
கசாட்சியேளிக்கும் கருவடறயேசாகும்.
இதன சிகரத்தில் உளள லபசானஜனடுகள
ஒவ்லவசானறிலும் ‘சிவசாயேநமை’ எனனும்
ஐந்லதழுத்த மைந்திரத்டத எழுதி
ஜவய்ந்திருப்பதசாகத் தில்டலெயுலெசாக் கூறுகினறத.
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இப் பகுதியில்தசான சிதம்பர இரகசியேம்
அடமைந்தளளத. இடறவன வசான வடிவில்
விளங்கும் உண்டமைடயேப் புலெப்படுத்த, மைந்திர
வடிவில் திருவம்பலெச் சக்கரத்தடைன
அடமைக்கப்பட்டுளளத. அதடனச் சுற்றிப்
லபசானற்டற்ை லசய்த வில்வமைசாடலெலயேசானறு
விளங்குவடதக் கசாணலெசாம்.
சிற்றம்பலெத்தின சிறப்பு
ஜமைலும் இச் சிற்றம்பலெத்தில் இடறவன உருவம்,
அருவம், அருவுருவம் ஆகியே மூவடகத்
ஜதசாற்றத்தடைன எழுந்தருளியுளளசான.
கூத்தப்லபருமைசான திருஜமைனி உருவம் ஆகும்;
இரகசியேம் அருவமைசாகும்; படிக இலிங்கமைசாகியே
அழகியே சிற்றம்பலெமுடடையேசார் அருவுருவ
மைசாகும். இங்கு இரத்தின சபசாபதியும்
சுவர்ணகசாலெ டபரவரும் கசாட்சியேளிக்கினறனர்.
லபசானனம்பலெத்தின லபசாலிவு
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கனகசடபயேசாகியே லபசானனம்பலெம், சிற்றம்பலெத்
திற்கு எதிஜர அடமைந்த ஜபரம்பலெமைசாகும்.
இதில்தசான லபருமைசானுக்கு எப்ஜபசாதம்
திருமுழுக்குச் சிறப்புக்கள நடடைலபறும்.
ஜதவசடபயில் உற்சவ மூர்த்திகள
எழுங்தருளியுளளனர். இதடன அநபசாயே ஜசசாழன
லபசானனல் லமைழுகிப் லபசானமையேமைசாக்கினன
எனறு லபரியேபுரசாணம் ஜபசுகிறத.
நிருத்த சடப
நிருத்த சடப எனபத ஜதர் அம்பலெமைசாகும். இத
கூத்தப்லபருமைசான திருமுனனர்க்லகசாடிமைரத்தின
லதன பசால் அடமைந்தளளத. இம் மைண்டைபம்
குதிடரகள பூட்டியே ஜதரின அடமைப்டபக்
லகசாண்டைதசாகும். இத சித்திர
ஜவடலெப்பசாடைடமைந்த ஐம்பத்தசாறு தூண்களசால்
தசாங்கப்லபற்றத. இதனகண் ஊர்த்தவத்
தசாண்டைவர் கசாண்டைற்கினியே ஜதசாற்றத்தடைன
விளங்குகிறசார்.
இரசாசசடப
177

இரசாசசடப லயேனபத ஆயிரக்கசால்
மைண்டைபமைசாகும். கூத்தப்லபருமைசான ஆண்டில்
இருமுடற ஆணித் திருமைஞ்சன விழசாவிலும்
மைசார்கழித் திருவசாதிடர விழசாவிலும் இச்
சடபக்கு எழுந்தருளுவசான. லதய்வப் புலெடமைச்
ஜசக்கிழசார் லபருமைசான திருத்லதசாண்டைர் புரசாணம்
பசாடியேத இச் சடபயிலிருந்த தசான. இத
ஜதவசாசிரியே மைண்டைபம் எனறும் வழங்கும். இதில்
வரிடசக்கு இருபத்த நசானகு தூண்களசாக
கசாற்பத்லதசாரு வரிடசகள அடமைந்தளளன.
மைண்டைபத்தின நசானகு பக்கங்களிலும் அழகியே
யேசாடன வடிவங்கள அடமைக்கப்பட்டுளளன.
மைண்டைபத்தின கீழ்வரிடசச் சுற்றுக்களில்
கூத்தினர், இடசயேசாளர் உருவங்கள
லபருவனப்புடைன அடமைந்தளளன.
கூத்தப்லபருமைசான தில்டலெயில் உளள
இவ்டவந்த சடபகளுக்கும் தடலெவனதலின
அவடனச் சபசாநசாயேகன, சபசாநசாதன, சபசாபதி
எனலறல்லெசாம் ஜபசாற்றுவர்.
சிவகங்டகத் திருக்குளம்
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ஆயிரக்கசால் மைண்டைபமைசாகியே இரசாசசடபக்கு
ஜமைல்பசால் மிகவும் லதசானடமை வசாய்ந்த
தீர்த்தமைசாகியே சிவகங்டகக்குளம் அடமைந்தளளத.
இதில்தசான சிம்மைவர்மைனசாகியே பல்லெவ மைனனன
நீரசாடித் தனத லவம்டமை ஜநசாய்
விலெகப்லபற்றசான; தனத ஜமைனியும்
லபசான னிறம் அடடையேப்லபற்றசான. இத்தடகயே
லதய்வத் தனடமை வசாய்ந்த திருக்குளத்டத அப்
பல்லெவன புதப்பித்தசான. இதன அழகியே
திருச்சுற்று மைண்ட் பத்டதயும் படிகடளயும்
எடுப்பித்தவன லதசாண்டடை கசாட்டு மைணவிற்
கூத்தடகியே கசாளிங்கரசாயேன எனபசான. இவடன
நரஜலெசாக வீரன எனறும், லபசானனம்பலெக் கூத்தன
எனறும் ஜபசாற்றுவர்.
நரஜலெசாகவீரன திருப்பணிகள
சிறந்த சிவபத்தடகியே நரஜலெசாகவீரன முதற்
குஜலெசாத்தங்கனின படடைத்தடலெவனசாகப்
பணிபுரிந்தவன, தில்டலெக் கூத்தனிடைம்
எல்ஜலெயில்லெசாப் ஜபரனபு பூண்டைவன. அவன
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திருக்குளத்டத அணிலசய் தஜதசா டைனறி
நூற்றுக்கசால் மைண்டைபம் ஒனடறயும்
அடமைத்தசான. சிவகசாமியேம்மைனின
தனிக்ஜகசாயிலுக்குத் திருச் சுற்று மைதில்களும்
மீண்டைபங்களும் சுற்றுலவளியும் அடமைத்தசான.
அநபசாயேன திருப்பணி
சிவகசாமியேம்மைன திருக்ஜகசாயில் அடமைத்தவன
அநபசாயே ஜசசாழடன இரண்டைசாம் குஜலெசாத்தங்க
டவசான. இதடன இரசாசரசாச ஜசசாழன உலெசாவும்
தக்கயேசாகப் பரணியும் குஜலெசாத்தங்கச் ஜசசாழன
உலெசாவும் கூறுகினறன. இக் ஜகசாவிலின
முனனடமைந்த மைகசா மைண்டைபம் லபருமிதமைசான
ஜதசாற்றமுடடையேத. இதன கண் உளள இரட்டடைத்
தூண்கள அழகுற அடமைந்தளளன. இத்
தூண்களில் கற்சங்கிலித் லதசாடைடரத் கசாணலெசாம்.
இக் ஜகசாவிலின திருச்சுற்று மைண்டைபங்கள
சிற்பங்கள நிடறந்தடவ. கூத்தசாடும் மைகளிரும்
வசாத்தியேக்கசாரரும் சிற்பங்களசாகத் திகழ்கினறனர்.
இரசாசஜகசாபுரங்கள
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தில்டலெக் ஜகசாவிலின நசானகு பக்கங்களிலும்
லபருமிதமைசாகக் கசாட்சி தரும் நசானகு
இரசாசஜகசாபுரங்கள விளங்குகினறன. இடவ பலெ
அரசர்களசால் கட்டைப் லபற்றடவ. ஜகசாபுர
வசாயில்களில் உளள நிடலெத் தரண்கள மூனறடிச்
சதரமும் முப்பதடி உயேரமும் உளள ஒஜர
கல்லெசால் ஆயேடவ. அடவகளின ஜமைல்
முதல்தளம் கருங்கற்களசாலும் அதன
ஜமைற்றளங்கள எல்லெசாம் லசங்கற்களசாலும்
சுடதயேசாலும் அடமைக்கப் லபற்றடவயேசாகும்.
ஜகசாபுரத்தின மைசாடைங்களில் இடற வனின பலெ
திருக்ஜகசாலெங்கள கண்டைவர் உளளத்டதக் கவரும்
வண்ணம் அடமைந்தளளன.
கிழக்குக் ஜகசாபுரம்
இக் ஜகசாவிலின கிழக்குக் ஜகசாபுரத்டத
எழுநிடலெ மைசாடைமைசாக எழுப்பியேவன இரண்டைசாம்
குஜலெசாத்தங்க டவசான. இவஜன வடைக்குக்
ஜகசாபுரத்டதயும் கட்டைத் லதசாடைங்கியுளளசான.
கிழக்குக் ஜகசாபுரத்டதக் குஜலெசாத்
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தங்கனுக்குப்பினனர்க், கசாடைவர்ஜகசானகியே
இரண்டைசாம் ஜகசாப்லபருஞ்சிங்கன
பதினமூனறசாம் நூற்றசாண்டில்
திருத்தியேடமைத்தசான. பிற்கசாலெத்தில்
பதிலனட்டைசாம் நூற்றசாண்டில் பச்டசயேப்ப
முதலியேசாரும் அவர் தமைக்டக யேசாரும் இக்
ஜகசாபுரத்டத ஜமைலும் அழகுபடுத்தினர்.
இக் ஜகசாபுரத்தின மைசாடைங்களில் பரத சசாத்திரத்தில்
பகரப்லபறும் நூற்லறட்டு கசாட்டியே ஜபதச்
சிற்பங்கடளக் கசாணலெசாம். அச் சிற்பங்களின
ஜமைல் பரத சசாத்திரத்தில் கூறியுளளவசாஜற
அவற்டறப்பற்றியே விளக்கங்களும்
கசாணப்படுகினறன. இக் ஜகசாபுரலமைங்கணும்
அற்புதச் சிற்பங்கள பலெ கசாணப்படுகினறன.
ஜமைற்குக் ஜகசாபுரம்
ஜமைற்கு இரசாச ஜகசாபுரம் பதினமூனறசாம்
நூற்றசாண்டில் முதலெசாம் சடைசாவர்மைன சுந்தர
பசாண்டியேனசால் கட்டைப்லபற்றலதனப் பலெ
கல்லவட்டுக்கள பகர்கினறன. இதிலும்
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நசாட்டியேச் சிற்பங்கள பலெ கசாணப் படுகினறன.
ஜகசாபுரத்தின லவளிநிடலெயில் அடமைந்தளள
முருகன திருக்ஜகசாவிலும் கற்பக விநசாயேகர்,
திருக்ஜகசாவிலும் சிற்ப ஜவடலெப்பசாடுகள
நிடறந்தடவ.
வடைக்குக் ஜகசாபுரம்
வடைக்கு இரசாச ஜகசாபுரம் விசயேநகர மைனனரசான
கிருட்டிணஜதவரசாயேரசால் கட்டைப்லபற்றத. அவர்,
தசாம்லபற்ற ஒரிசசா லவற்றியின அறிகுறியேசாகச்
சிற்றம் பலெவடன வழிபட்டு இதடனக் கட்டி
மைகிழ்ந்தசார். இத கி. பி. 1516 ல்
கட்டைப்லபற்றலதனக் கல்லவட்டுக்கள
லசசால்லுகினறன. இக் ஜகசாபுர வசாயில்
நிடலெப்புடர லயேசானறில்
கிருட்டிணஜதவரசாயேரின உருவச் சிடலெலயேசானறு
கசாணப்படுகிறத. இதிலும் பரத நசாட்டியேச்
சிறப்டப விளக்கும் பலெ சிற்பங்கள உளளன.
லதற்குக் ஜகசாபுரம்
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லதற்கு இரசாச ஜகசாபுரம் எழுநிடலெ மைசாடைங்கடள
யுடடையேத. இத பதினமூனறசாம் நூற்றசாண்டின
முற் பகுதியில் கட்டைப்லபற்றத. இதடனக்
கட்டியேவன; லசசாக்கச்சியேன எனற முதற்
ஜகசாப்லபருஞ் சிங்க டவசான. அதனசால் இக்
ஜகசாபுரத்டதச் லசசாக்கச்சியேன எழுங்கலெக்
ஜகசாபுரம் எனறு லசசால்லுவர். இதில் இரண்டு
கயேல் உருவங்கள கசாணப்படுகினறன,
அவற்டறக்லகசாண்டு இத சுந்தரபசாண்டியேளுல்
கட்டைப் லபற்றலதனபர் சிலெர்.
ஜகசாப்லபருஞ்சிங்கன இதடனக் கட்டியே
கசாலெத்தில் பசாண்டியேருக்கு அடைங்கியே குறுகிலெ
மைனனடக இருந்தசான எனபடதஜயே அக் கயேல்கள
விளக்குவனவசாகும். இதன லவளி நிடலெகளிற்
கசாணப்படும் அர்த்த கசாரீசுவரர், திரிபுரசாந்தகர்,
மைகிடைசாசுரமைர்தனி, பிச்சசாடைனர் முதலியே
திருவுருவங்கள சிறந்த சிற்ப
ஜவடலெப்பசாடுடடையேன.
பசாண்டியே நசாயேகம்
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இத் திருக்ஜகசாவிலின வடைஜமைற்கு மூடலெயில்
வடைக்குக் ஜகசாபுரத்திற்கு அணித்தசாகப் ‘பசாண்டியே
கசாயேகம்’ எனனும் ஜகசாயில் அடமைந்தளளத. இத
மைசாறவர்மைன சுந்தரபசாண்டியேனசால்
அடமைக்கப்லபற்றத. ஜதடரப்ஜபசானற வடிவுடைன
உருடளகள மைசாட்டைப் லபற்று, யேசாடனகள பூட்டி
இழுப்பதஜபசானறு அடமைக்கப்லபற்ற
அரியேலதசாரு மைண்டைபம் இத. இதன கண்
ஆறுமுகப்லபருமைசான மையில்மீத அமைர்ந்த, வளளி
லதய்வயேசாடனயுடைன கசாட்சியேளிக்கிறசார்.
ஆறுமுகப் லபருமைசான திருவுருவம் சிறந்த
ஜவடலெப்பசாடுடடையேத. மைண்டைபத்தின
உட்புறலமைங்கும் திருமுருகசாற்றுப் படடையில்
கூறப்லபறும் ஆறு படடைவீடுகளின கசாட்சிகள
மிகவும் அழகசான வண்ண ஒவியேங்களசாகக்
கசாண்பவர் கண்டணக் கவர்கினறன.
திருத்லதசாண்டைத்லதசாடகயிச்சரம்
இங்குளள சிவகங்டகயின வடைகடரயில்
கவலிங்கக் ஜகசாயில் அடமைந்தளளத. லபரியே
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புரசாணத்தில் ஜபசப் லபறும் லதசாடகயேடியேசார்கள
ஒனபதினமைடரயும் ஒனபத சிவலிங்க
வடிவங்களசாக அடமைத்த வணங்கும் தலெம் இத
எனபர். இதடனத் திருத்லதசாண்டைத்
லதசாடகயீச்சரம் எனறும் குறிப்பர்.
தில்டலெக் ஜகசாவிந்தர் சங்கிதி
தில்டலெப் லபசானனம்பலெத்தின முனனசான
கிழ்க்கு ஜநசாக்கித் தில்டலெக் ஜகசாவிந்தரசாசர்
சந்நிதி அடமைந்தளளத. இதடன அடமைத்தவன
இரண்டைசாம் நந்திவர்மைனசாகியே பல்லெவ
மைனனனவன. இதடனத் திருமைங்டக யேசாழ்வசார்,
“டபம்லபசானனும் முத்தம் மைணியுங்
லகசாணர்ந்த படடைமைனனவன பல்லெவர்ஜகசான
பணிந்த, லசம்லபசான மைணிமைசாடைங்கள சூழ்ந்த
தில்டலெத் திருச் சித்திரகூடைம்” எனறு ஜபசாற்றினர்.
இத்தடகயே பல்ஜவறு சிறப்புக்கடளயுடடையே
தில்டலெத் திருக்ஜகசாவில் பனனூறு
ஆண்டுகளசாகச் டசவ கனமைக்களின தடலெயேசாயே
லதய்வத்தலெமைசாகத் திகழ்கிறத. அவர்கள
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‘ஜகசாயில்’ எனறு லகசாண்டைசாடும்
தனிமைசாண்புடடையேத.

187

14. இலெக்கியேங்களில்
தில்டலெ
இடறவன திருவருள லவளளத்தில் திடளத்த
அருளசாளர்களசால் பசாடிப் பரவப் லபற்ற
பழம்பதி கடளப் ‘பசாடைல் லபற்ற தலெங்கள’
எனறு பசாரசாட்டுவர். அத்தடகயே பசாடைல் லபற்ற
தலெங்களுள பழடமையும் லபருடமையும் வசாய்ந்த
தலெம் தில்டலெயேசாகும். டசவ நனமைக்களின
லதய்வத் திருக்ஜகசாவிலெசாகத் திகழும்
தில்டலெப்பதியிடனப் புகழ்ந்த லசசால்லெசாத
டசவக் கவிஞர் இலெரசாவர்.
திருவசாசகத்தில் தில்டலெ
இடற மைணத்தசாலும் கடலெகலெத்தசாலும் அனறும்
இனறும் தடலெசிறந்த தலெமைசாக விளங்கும்
தில்டலெக்கு மைசாணிக்கவசாசகடர வசாலவனறு
வண்ணப் பணித்த வசானகருடண
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லசய்தருளினசான இடறவன. அங்கு
மைசாணிக்கவசாசகர், சிவலபருமைசானத
அருட்ஜகசாலெத்டதக் கண்ணுரக் கண்டு களித்தசார்.
அந்த உண்டமைடயேத் தசாம் பசாடியே
திருவசாசகத்தில் ‘கண்டை பத்த’ எனனும்
பதிகத்தில் ‘கண்ஜடைன! கண்ஜடைன!’ எனறு கூறி
இனபுறுகினறசார். ‘ஐம்லபசாறிகளின வயேப்பட்டு
அழிவதற்குக் கசாரணமைசாகி மீளமுடியேசாத நரகில்
வீழவிருந்த எனடனத் தில்டலெக்கு வருமைசாறு
இடறவன பணித்தசான: அவண் லசனறதம்
அவ்இடறவன என சிங்டதடயேத்’ லதளிவித்தச்
சிவமையேமைசாக்கினன , எனடன அடியே டகவும்
ஏற்றுக்லகசாண்டைசான ; இந்த நிடலெ, எனக்கு
அந்தமிலெசா ஆனந்தத்டதத் தந்தத ; இத்தடகயே
ஆனந்தத்டத நசான அணிலகசாள தில்டலெயில்
கண்ஜடைன : அடனத்தலெகும் லதசாழும்
அருடமைவசாய்ந்த தில்டலெ அம்பலெத்ஜத
கண்ஜடைன, ஜவதங்கள லதசாமுஜதத்தம்
விளக்கமைசான தில்டலெயில் கண்ஜடைன’ எனறு
கரடிப் பசாடிப் பரவசலமைய்தகிறசார்.
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திருக்ஜகசாடவயேசாரில் தில்டலெ
தில்டலெக்கூத்தடனத் தரிசித்தத் லதனபசால்
திரும்பியே மைசாணிக்கவசாசகரின கண்களில்
தில்டலெக்ஜகசாவிந்தன பளளி லகசாண்டிருக்கும்
கசாட்சி லதனபட்டைத. இத் திருமைசாலுக்கு
இங்லகனன ஜவடலெ தில்டலெமுற்றத்திஜலெஜயே
பசாயேடலெ விரித்தப் படுத்தவிட்டைசாஜன, எனன
கசாரணம்? எனறு சிறிஜத சிந்தித்தசார். கசாரணம்
கருத்தில் உதித்த விட்டைத. உடைஜன அதடன
எல்ஜலெசாரும் அறியேச் லசசால்லிப் ஜபசாக்தசார்.
‘ஒருகசால் திருமைசால் சிவலபருமைசான
திருவடியிடனக் கசாணுதற்கசாகப்
பனறியுருலவடுத்த நிலெத்டதப் பிளந்த
லகடுந்தசாரம் லசனறசான; அவன திருவடிடயேக்
கண்டுலகசாளள முடியே வில்டலெ ; பின தன
லசருக்கழிந்த சிவடன, அருளுக எனறு பணிந்த
ஜவண்டினன; அப்ஜபசாத சிவன ஒரடிடயே
மைட்டுஜமை கசாட்டினசான ; மைற்லறசானடறக்
கசாட்டைசாத மைடறத்தவிட்டைசான; கசாணசாத
மைற்லறசானடறயும் கண்டு லசல்லெ ஜவண்டும்
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எனற கருத்தினசால் தில்டலெ முற்றத்திஜலெ
கடுந்தவம் புரிந்தலகசாண்டிருக்கிறசான’ எனறசார்.
‘புரங்கடைங் தசானஅடி கசாண்பசான
புவிவிண்டு புக்கறியேசா(த)
இரங்கிலடைக் தசாய் ! என றிரப்பத்தன
ஈரடிக்(கு) எனனிரண்டு
கரங்களதந் தசான ஒனறு கசாட்டை, மைற்
றங்கதம் கசாட்டிலடைனறு
வரங்கிடைங் தசானதில்டலெ யேம்பலெ
முனறில்அம் மைசாயேவஜன!’
எனபத மைசாணிக்கவசாசகரின திருக்ஜகசாடவயேசார்ப்
பசாடைலெசாகும்.
தில்டலெயில் திருஞசானசம்பந்தர்
சர்கசாழிச் லசல்வரசாகியே திருஞசானசம்பந்தர்
தில்டலெக்கு எழுந்தருளினர். நகருள நுடழயும்
ஜபசாத எங்கும் புடகப்படைலெம்
லபசாங்கிவருவடத ஜநசாக்கினசார். மூவசாயிரம்
அந்தணர்கள முனனவடன எங்கசாளும் பிரியேசாத
பணிபுரியும் லபருடமை வசாய்ந்த திருநகரம்
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எனபடதத் லதரிந்தசார். அவ் அந்தணசாளர்கள,
தசாம் கற்றசாங்கு எரிஜயேசாம்பும் கசாட்சிடயேக் கண்டு
வியேந்தசார். உலெகில் தயேரம் உருதவசாறு,
லபசாதநலெம் ஜபணும் புனிதவுளளத்தசால்
அவர்கள ஜவளவி லசய்யும் விதத்டத மைதித்தப்
பசாரசாட்டினசார். இத்தடகயே தில்டலெயில் அடமைந்த
திருச்சிற்றம்பலெத் தடலெவன பசாதத்டதப்
பற்றியேவர்கடளப் பசாவங்கள எனறும் பற்றசா
எனறு உறுதி கூறினர். லபசாதநலெத்
லதசாண்டைர்களசாகியே அந் தணர்கஜள ‘உயேர்ந்தசார்’
எனறு உவந்ஜதத்தினசார். ‘அவர்கள உடறயும்
தில்டலெயில் உளள சிற்றம்பலெம் லதசால்புகழ்
லபற்றத; அப்புகழ் ஜமைனஜமைலும் லபருகி
ஏறிக்லகசாண்டும் இருக்கிறத ; ஆதலெசால் யேசான
ஜதனூறும் தீந்தமிழசால் தில்டலெடயேப்
பசாடிஜனன’ எனறசார்.
‘ஊறும் இன தமிழசால் உயேர்ந்தசார்
உடற தில்டலெதனனுள
ஏறு லதசால்புகழ்
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ஏந்தசிற்றம்பலெத்(த) ஈசடன
இடசயேசால் லசசானன பத்த’
எனபத ஞசானசம்பந்தரின திருவசாக்கசாகும்.
தில்டலெயில் திருநசாவுக்கரசர்
ஜசசாற்று வளத்தசால் ஏற்றம் லபற்ற ஜசசாழ
நசாட்டில் தடலெடமை வசாய்ந்த லதய்வத் தலெமைசாகியே
தில்டலெ எங்கசாளும் அனனம் பசாலிக்கும்
ஆற்றலுடடையேத. தில்டலெயில் உளள
லதருலவல்லெசாம் திருமைடைங்கள. நிலெவு கினறன.
கூத்தப்லபருமைசாடனக் கும்பிடை வரும் அடியேசார்
குழசாத்திற்லகல்லெசாம் ஜசசாறுட்டும் திருமைடைங்கள
அடவ. அத்தடகயே ஜசசாறு மைணக்கும்
மைடைங்கடளக் கண்டை திருநசாவுக்கரசர், ‘அனனம்
பசாலிக்கும் தில்டலெச் சிற்றம்பலெம்’ எனறு
வசாயேசார வசாழ்த்தினர். திருக் ஜகசாவிலுட் புகுந்த
கூத்தப்லபருமைசாஜன வழிபட்டைசார். ‘அத்தசா! உன
ஆடைல் கசாண்பசான இங்கு வந்ஜதன: பத்தனசாய்
நினறு பசாடும் பசாவனடமை எளிஜயேனுக்கு
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இல்டலெயேசாயினும் எனடன இகழ்ந்த
ஒதக்கிவிடைசாஜத!’ எனறு உளங்கடரந்தருகி
ஜவண்டினர். அவருக்குக் கூத்தப்லபருமைசானத
புனமுறுவல் பூத்த திருமுகம், ‘அனபஜன! வருக!
எனறு வந்தசாய்? எப்ஜபசாத இங்கு வந்தசாய்?’
எனறு அருஜளசாடு வினவுவத ஜபசானறு
திருக்குறிப்புக் கசாட்டியேத. உடைஜன அக் கருத்டத
யேடமைத்த அழகசான பசாடைல் ஒனறு பசாடினசார்.
அப்லபருமைசானுடடையே குனித்த புருவத்டதயும்,
லகசாவ்டவக்கனி ஜபசானற லசவ்வசாயிடனயும்,
அதில் லமைல்லலென அரும்பும் புனசிரிப்டபயும்,
பனித்த சடடை யிடனயும், பவளம் ஜபசானற
ஜமைனிடயேயும், அம் ஜமைனியிற் பூசியே பசாலெடனயே
லவண்ணிற்டறயும், இனபந்தரும் எடுத்த
பசாதத்டதயும் கசாணும் ஜபறு லபற்றசால் இம்
மைனிதப்பிறவிடயே எத்தனமுடறயேசானசாலும்
லபற்றுக்லகசாளளலெசாம் எனறனர்.
‘குனித்த புருவமும்
லகசாவ்டவச்லசவ்
வசாயில் குமிண்சிரிப்பும்
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பணித்த சடடையும் பவளம்ஜபசால்
ஜமைனியிற் பசால்லவண்ணிறும்
இனித்த முடடையே எடுத்தலபசாம்
பசாதமும் கசாணப்லபற்றசால்
மைனித்தப் பிறவியும் ஜவண்டுவ
ஜதயிந்த மைசாநிலெத்ஜத’
எனபத நசாவுக்கரசரின ஜதவசாரமைசாகும்.
தில்டலெயில் சுந்தரர்
டசவசமையே குரவர் நசால்வருள இறுதியேசாகத்
தில்டலெடயேக் கண்டைவர் சுந்தரர். இவர் தில்டலெப்
லபசானனம்பலெத்தின முனனர்ச் லசனறு நினறு
திருக்கூத்தன ஜகசாலெத்டதக் கண்டைசார். உடைஜன
இவருக்கு ஐந்த புலெனகளின வழியேசாகப் பிரிந்த
கசாணும் ஐந்த அறிவுகளும் கண்ணிந்திரியேம்
ஒனஜறயேசாகக் லகசாளடள லகசாண்டைன. ஏடனயே
நசானகு அறிவுகளும் லசயேலெற்றன. இவற்டற
உளளிருந்த லசலுத்தம் உட்கருவிகளசாகியே
அந்தக்கரணங்கள நசானகனுள சிங்டத ஒனஜற
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லதசாழில் லசய்தத. ஏடனயே மூனறும்
லசயேலெற்றன.
இவற்டற ஊக்கி நிற்கும் மூனறு குணங்களுள
சசாத்தவிகம் ஒனறுஜமை லதசாழில் லசய்தத.
ஏடனயே இரண்டும் ஒடுங்கிவிட்டைன. இவ்வசாறு
கூத்தனத கசாட்சியேசாகியே எல்டலெயில்லெசாத.
ஜபரினப லவளளத்தில் இடணயேற்ற
மைகிழ்ச்சியேசால் மைலெர்ந்த நினறசார். பினனர்,
“லபருமைசாஜன! நின திருகடைம் கும்பிடைப்லபற்ற
லபரும் ஜபற்றசால் எளிஜயேனுக்கு மைண்ணிஜலெ
வந்த இந்தப் பிறவிஜயே தூயேதம் இனபம்
ஜமையேதம் ஆயிற்று” எனறு முடறயிட்டைசார்.
இவ்வசாறு சுந்தரர் தில்டலெடயே வழிபட்டை
சிறப்பிடனச் ஜசக்கிழசார் திருவசாக்கசால்
அறியேலெசாம்.
தில்டலெயில் ஜசக்கிழசார்
ஜசக்கிழசார் ஒரசாண்டிற்கு ஜமைல் தில்டலெயிஜலெஜயே
தங்கியிருக்கும் தனிப்ஜபறு லபற்றவர். ஆதலின
தில்டலெயின சிறப்டபலயேல்லெசாம் ஜநரில் கசாணும்
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ஜபறுற்றவர். அவர் அத்தில்டலெயினகண்
இடடையேறசாத எழுந்த முழங்கும் ஒலிகடளக்
குறிப்பிடுகினறசார்.
‘நரம்புடடை யேசாழ்ஒலி முழவின
கசாதஒலி ஜவதஒலி
அரம்டபயேர்தம் கீதஒலி
அருத்தில்டலெ.’
யேசாலழசாலியும், முழலவசாலியும்,
ஜவதலவசாலியும், ஜதவ மைசாதர் பசாடும்
கீதலவசாலியும் நீங்கசாத ஒலிக்கும் பசாங்குடடையேத
தில்டலெலயேனறசார். இத கசாண முத்தி தரும்
தலெமைசாதலின, லதசாழுவசார்தம் மும்மைலெங்கள
கழுவப்லபற்றுச் லசம்டமையேசான வீடைருளும்
லசல்வப் பதி தில்டலெ’ எனறு
லசசால்லியேருளினசார்.
தில்டலெயில் குமைரகுருபரர்
இத்தடகயே தில்டலெக்குத் லதனபசாண்டிக்
கவிஞரசாகியே குமைரகுருபரர் ஒருகசால் லசனறசார்.
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அதன சிறப்டபக் கண்டைசார். உலெகிஜலெஜயே உயேர்ந்த
தலெம் தில்டலெஜயே சிறந்த தீர்த்தம் அங்குளள
சிவகங்டகஜயே; இடறவன உருவங்களுள
அம்பலெக்கூத்தன உருஜவ அழகும் உயேர்வும்
உடடையேத எனறு பசாடினசார்.
லபசானனம்பலெத்டதக் கண்டைசார். அத ஒரு
லபசாற்றசாமைடர ஜபசானறு அவருக்குத்
ஜதசானறியேத. அப்லபசான மைனறில் ஆடும்
திருக்கூத்தன அருளஜமைனி, தசாமைடரயில் ஊறும்
ஜதடகக் கசாணப்பட்டைத. அப்லபருமைசான அருகில்
நினறு கசாணும் அனடன சிவகசாமியின கரு
விழிகள, தசாமைடரயின ஜதடன உண்டு களிக்கும்
கரு வண்டுகளசாகத் ஜதசானறின. அந்தக் கசாட்சிடயே
அழகியே பசாவசாக நமைக்குக் குடழத்தசாட்டினசார்.
‘லபசானமைனறம் லபசாற்றசா
மைடரலயேசாக்கும் அம்மைனறில்
லசம்மைல் திருஜமைனி ஜதலனக்கும்
அத்ஜதடன
உண்டு களிக்கும் களிவண்டடை
ஒக்குஜமை
எம்லபரு மைசாட்டி விழி’
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எனபத குமைரகுருபரரின பசாடைலெசாகும்.
தில்டலெயில் கவிமைணி
இவ் இருபதசாம் நூற்றசாண்டில் விளங்கியே இனியே
லசந்தமிழ்க் கவிஞரசாகியே கவிமைணி ஜதசிக
விநசாயேகம் பிளடள தில்டலெடயேச் லசனறு
கண்டைசார். அங்குளள சிற்றம்பலெத்தில் கூத்தன
களிகடைம் புரிவடதயும் கண்டு மைகிழ்ந்தசார்,
அப்லபருமைசான அல்லும் பகலும் ஒயேசாத நினறு
ஆடுவதற்குக் கசாரணம் யேசாதசாகலெசாம் எனறு
ஆரசாய்ந்தசார். அத்தில்டலெயின கிழக்கு
எல்டலெயில் அண்ணசாமைடலெ மைனனர்
அடமைத்தளள பல்கடலெக் கழகத்டதக்
கண்டுதசான கழிஜபருவடக லகசாண்டு இவ்வசாறு
ஆடுகினறசான எனறு பசாடினர்.
‘தில்டலெப் பதியுடடையேசான சிற்றம்
பலெமைதனில்
அல்லும் பகலும்கின(று)
ஆடுகினறசான-எல்டலெக்கண்
அண்ணசா மைடலெமைன அடமைத்த
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கடலெக்கழகம்
கண்ணசாரக் கண்டு களித்த’
எனபத கவிமைணியின மைணியேசான பசாடைலெசாகும்.
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15. தமிழ் வளர்த்த
தில்டலெ
இலெக்கியேத்தில் இடறமைணம்
சங்ககசாலெ இலெக்கியேங்களிலிருந்த தற்கசாலெ இலெக்
கியேங்களவடர எந்த நூடலெ ஜநசாக்கினசாலும்
அதில் இடற மைணம் கமைழசாமைல் இருப்பதில்டலெ.
முழுதம் இடற மைணஜமை கமைழும் இயேல்புடடையே
இலெக்கியேங்கடளச் சமையே நூல்கள எனபர்
சசானஜறசார். லபரும்பசாலும் தில்டலெ மைசாநகரம்
வளர்த்த தமிலழல்லெசாம் சமையேத்தமிழ், அதிலும்
டசவத்தமிழ் எனஜற லசசால்லெ ஜவண்டும்.
‘திருமுடறகடளக் கசாத்த தில்டலெ
ஜதவசாரம் பசாடியே மூவர்லபருமைக்களும்
தில்டலெக்கு எழுந்தருளிச் சிற்றம்பலெக்கூத்தஜனச்
லசந்தமிழ்ப் பதிகங்களசால் சந்தமுறப் பசாடினர்.
அவர்கள தம் பசாடைல்கடள எழுதியே
ஏடுகடளலயேல்லெசாம் தில்டலெவசாழ்
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அந்தணரிடைத்ஜதஜயே ஒப்புவித்த மைடறந்தசார்கள.
திருவசாசகம் அருளியே மைணிவசாசகருடடையே
பசாடைல்கஜள இடறவஜன ஏட்டில் எழுதி அவ்
அந்தணசாளர்களிடைஜமை லகசாடுத்தசான.
இடவலயேல்லெசாம் தில்டலெப்
லபசானனம்பலெத்திஜலெஜயே ஒருபசால் மைடறத்த,
டவக்கப் லபற்றிருந்தன. அச்லசய்திடயேத்
திருகசாடரயூர்ப் லபசால்லெசாப் பிளடளயேசாரின
நல்லெருள லபற்ற நம்பியேசாண்டைசார் நம்பிகளின
வசாயிலெசாகத் தஞ்டச மைனனனசாகியே இரசாசரசாசன
அறிந்தசான. அவன தில்டலெக்கு வந்த அவற்டற
எடுத்தத் தருமைசாறு தில்டலெ வசாழ் அந்தணர்கடள
ஜவண்டினன. அவர்கள அவ்ஜவடுகஜள
இங்குடவத்தச் லசனற அடியேசார்கஜள
வந்தசால்தசான எடுத்தத் தருஜவசாம் எனறனர்.
திருமுடற கண்டை ஜசசாழன
அத ஜகட்டை இரசாசரசாசன சமையே குரவர்
திருவுருவங்கடளப் பல்லெக்கில் டவத்த
அலெங்கரித்தக் லகசாண்டுவந்த நிறுத்தினசான.
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உடைஜன அவர்கள ஏடுகள டவத்திருந்த
அடறக்கதடவத் திறந்தனர். கடறயேசான
புற்றுக்களசால் மூடைப்பட்டிருந்த அவ்ஜவடுகடள
எடுத்தத் தூய்டமை லசய்த பசாடைல்கடள
லவளிப்படுத்தினசான. நம்பியேசாண்டைசார்
நம்பிகடளக் லகசாண்ஜடை அவற்டறத்
திருமுடறகளசாக வகுக்குமைசாறு லசய்தசான.
அப்பசாடைல்கடள நசாலடைங்கும் பரப்பினசான.
திருக்ஜகசாவில்களிலலெல்லெசாம் பண்ஜணசாடு
ஒதமைசாறு பண்ணினன. இச் லசயேலெசால்
இரசாசரசாசன ‘திருமுடற கண்டை ஜசசாழன’ எனறு
லபருடமையேசாகப் ஜபசப் லபற்றசான. ஆகஜவ
டசத்திருமுடறகள பனனிரண்டைலுளஜள முதல்
எட்டுத் திருமுடறகள தில்டலெயிலிருந்ஜத
இடடைக்கப் லபற்றன. அவற்டறக் கசாத்தளித்த
லபருடமை, தில்டலெக்குரியேஜத.
தில்டலெயில் லபரியேபுரசாணம்
பனனிரண்டைசாம் திருமுடறயேசாகியே
திருத்லதசாண்டைர் புரசாணம் தில்டலெயிஜலெஜயே
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பசாடைப்லபற்றத. ஆசிரியேரசாகியே ஜசக்கிழசார்
அதடனப் பசாடுதற்குத் தில்டலெக் கூத்தஜன,
‘உலெலகலெசாம்’ எனறு அடிலயேடுத்தக்
லகசாடுத்தருளினசான. தமிழகத்தின ஐந்நூறு
ஆண்டு வரலெசாற்டற அறிவதற்குக் கருவியேசாயுளள
லபரியே புரசாணத்டதத் தந்த லபருடமையும்
தில்டலெக்குரியேஜத. இந்நூல் சிந்தசாமைணி,
கம்பரசாமைசாயேணம் ஜபசானற கசாவியேங்கஜளசாடு
ஒப்பசாக டவத்த மைதிக்கத்தக்க உயேர்ந்த
கசாவியேமைசாகும்.
தில்டலெயில் உமைசாபதிசிவனசார்
டசவ சமையே சந்தசான குரவருள ஒருவரசாகியே
உமைசாபதிசிவனர் தில்டலெடயேச் ஜசர்ந்தவஜர.
அவர் தில்டலெவசாழ் அந்தணருள ஒருவரசாவர்.
அவருக்குத் தில்டலெக்கூத்தன திருமுகம்
எழுதினன. புடலெக்குலெத்தில் ஜதசானறியே
லபத்தசான சசாம்பசான எனனும் பத்தி மிக்க
லதசாண்டைனுக்கு முத்திலநறி கசாட்டுமைசாறு
திருமுகப் பசாசுரம் எழுதியேனுப்பினசான
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‘அடியேசார்க்(கு) எளியேனசிற்
றம்பலெவன லகசாற்றங்
குடியேசார்க்(கு) எழுதியேடகச் சட்டுபடியினமிடசப்
லபத்தசானசசாம் பசானுக்குப் ஜபதமைறத்
திக்டகலசய்த
முத்தி லகசாடுக்க முடற’
எனபத தில்டலெக்கூத்தன அருளியே திருப்பசாட்டு.
உமைசாபதிசிவற்ைடர் உதவியே நூல்கள
இத்தடகயே உமைசாபதிசிவனசார் டசவசமையே
சசாத்திரங்களசாகியே லமைய்கண்டை நூல்கள
பதினசானகனுளஜள எட்டிடன
இயேற்றியேவர். சிவப்பிரகசாசம், திருவருட்பயேன,
வினசாலவண்பசா, ஜபசாற்றிப்பஃலறசாடடை, உண்
டமை லநறி
விளக்கம், லகசாடிக்கவி, லநஞ்சுவிடுதூத, சங்கற்ப
கிரசாகரணம் எனனும் எட்டுஜமை அவர்
இயேற்றியேடவ, இடவயேனறித் திருமுடற கண்டை
புரசாணம், ஜசக்கிழசார் புரசாணம், ஜகசாயிற்
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புரசாணம், திருத்லதசாண்டைர் புரசாண சசாரம்
ஆகியேவற்டறயும் உமைசாபதிசிவனசாஜர பசாடி
யேளித்தசார். ஜசக்கிழசார் கசாலெத்டத யேடுத்த வசாழ்ந்த
உமைசாபதிசிவனசார் ஜசக்கிழசார் புரசாணத்டதப்
பசாடித் தந்திரசாவிடின அவரத வரலெசாற்டறத்
தமிழர் அறிதற்கு வழியில்லெசாத ஜபசாய்விடும்.
இவர்பசாடியேருளியே லகசாடிக்கவி பசாடிக்
லகசாடிஜயேற்றல் நனறு.
தில்டலெயில் இரட்டடையேர்
அறுநூறு ஆண்டுகட்கு முற்பட்டைவரசாகியே
இரட்டடைப் புலெவர்கள இருவரும்
தில்டலெயேடடைந்தனர். அவர்கள
கூத்தப்லபருமைசாடனத் தடலெவடகக் லகசாண்டு
‘தில்டலெக் கலெம்பகம்’ எனற நூடலெப் பசாடினசார்.
பலெ தனிப்பசாடைல்கடளயும் பசாடியுளளனர்.
தில்டலெயில் குமைரகுருபரர்
முந்நூறு ஆண்டுகட்கு முற்பட்டைவரசாகியே குமைர
குருபரர் தில்டலெக்கு ஒருகசால் வந்தசார். அப்ஜபசாத
206

தில்டலெ யிலிருந்த புலெவர் சில்ஜலெசார், ‘இவர்
இலெக்கணமைறியேசா தவர் ; யேசாப்பிலெக்கணம்
கற்கசாமைஜலெ லசய்யுள யேசாக் கினறவர்’ எனறு
இகழ்ந்தனர். அதடனயேறிந்த குமைர குருபரர்
யேசாப்பிலெக்கண நுட்பங்கலளல்லெசாம் புலெப்
படுமைசாறு ‘சிதம்பரச் லசய்யுட் ஜகசாடவ’
லயேனனும் சிறந்த நூடலெப் பசாடினர். பினனர்ச்
சிதம்பர மும் மைணிக்ஜகசாடவ, தில்டலெச்
சிவகசாமியேம்டமை இரட்டடை மைணிமைசாடலெ ஆகியே
நூல்கடளயும் தில்டலெயில் இருந்த லபசாழுஜத
பசாடினசார்.
தில்டலெயில் படிக்கசாசர்
ஏறத்தசாழ இருநூற்டறம்பத ஆண்டுகட்கு முற்
பட்டை படிக்கசாசுப்புலெவர் தில்டலெடயே அடடைந்த
லபசானனம்பலெத்தில் அமைர்ந்த
சிவகசாமியேனடனயிடைம், “எனக்கு ஏஜதனும்
லகசாடு; உனடனப் பசாடியேவர்க்கும் பசாடைசாத
பிறர்க்கும் ஏஜதஜதசா அளித்தசாய் எனறு
கூறுகினறனர்: எனக்கு ஏதம் லகசாடுத்திஜலெஜயே ?”
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எனறு ஜவண்டிப் பசாடினசார். உடைஜன
சிவகசாமியேனடன பஞ்சர்க்கரப் படியில் ஒரு
லபசாற்கசாசிடன டவத்த, அதடன
எடுத்தக்லகசாளளுமைசாறு பணித்தசாள.
‘அதனசா ஜலெஜயே நமைச்சிவசாயேப் புலெவர்,
படிக்கசாசுப் புலெவலரனப் பசாரசாட்டும் ஜபறு
லபற்றசார்.
மைகசாவித்தவசானும் நசாவலெரும்
லசனற நூற்றசாண்டில் விளங்கியே லபரும்
புலெவரசாகியே மைகசாவித்தவசான
மீனசாட்சிசுந்தரம்பிளடள தில்டலெ யேமைக அந்தசாதி
பசாடிச் சிறப்பித்தசார். இவர் கசாலெத்தில் வசாழ்ந்த
ஆறுமுக நசாவலெர் தில்க்லெமைசாககளில் தங்கித் தம்
ஜபச்சசாலும் எழுத்தசாலும் டசவத்டதயும்
லதய்வத் தமிடழயும் வளர்த்தசார். அவருடடையே
தமிழ் நசாவனடமைடயேக் கண்டு வியேந்த
தடறடசயேசாதீனத் தடலெவரசாயிருந்த ஜமைலெகரம்
சுப்பிரமைணியே ஜதசிகர் ‘நசாவலெர்’ எனற
பட்டைமைளித்தப் பசாரசாட்டினர். இவர் தில்டலெ
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மைசாநகரில் டசவப்பிரகசாச வித்தியேசாசசாடலெ
எனனும் தமிழ்ப்பளளி லயேசானடற நிறுவித்
தமிடழயும் சமையேத்டதயும் பரப்பினர். லபரியே
புரசாணம், திருவிடளயேசாடைற் புரசாணம் ஜபசானற
நூல்களுக்கு எளியே கடடையில் சிறந்த உடரநடடை
வடரந்த ‘வசனநடடை கண்டை வல்லெசாளர்’ எனறு
தமிழுலெகம் ஜபசாற்றும் லபருடமை யுற்றசார். இவர்
சிதம்பர மைசானமியேம் எனனும் நூடலெயும்
ஆக்கினசார்.
தில்டலெயில் இரசாமைலிங்கர்
இஜத கசாலெத்தில் வசாழ்ந்த அருட்பிரகசாச
வளளலெசார் எனனும் இரசாமைலிங்க அடிகள
பல்லெசாண்டுகள தில்டலெ மைசாநகரிஜலெஜயே தங்கித்
லதய்வத்தமிடழ வளர்த்தனர். இவரும் சிறந்த
பசாவனடமையும் நசாவனடமையும் படடைத்தவர்.
ஒருகசால் மைகசாவித்தவசான மீனசாட்சி சுந்தரம்
பிளடள, ஆறுமுக கசாவலெரிடைம், “சிதம்பரம்
இரசாமைலிங்கம் பிளடள தறவு
பூண்டைதனசாலெனஜறசா தங்கட்கு நசாவலெர் எனற
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பட்டைமும் எனக்கு மைகசா வித்தவசான பட்டைமும்
கிட்டின; இந்நசாளில் இவ்விரு பட்டைத்திற்கும்
உரியேவர் இரசாமைலிங்கம் பிளஜளஜயே” எனறு
கூறினசார். இத்தடகயே இரசாமைலிங்க அடிகள
தில்டலெக்கூத்தடனப் பல்லெசாயிரம்
அருட்பசாக்களசால் பசாடிப் பரவினர்.
அடவலயேல்லெசாம் திருவசாசகத்டதப் ஜபசால்,
கற்பவர் ஜகட்பவர் உளளத்டதக் கடரந்தருகச்
லசய்யும் உயேர்ந்த மைசாண்புடடையேன.
தில்டலெயில் மீனசாட்சி கல்லூரி
இந்த நூற்றசாண்டில் லசட்டி நசாட்டைரசர்
அண்ணசாமைடலெச்லசட்டியேசார் தில்டலெமைசாநகரில்
மீனசாட்சி தமிழ்க் கல்லூரிடயே நிறுவினர்.
இக்கல்லூரியின தடலெவரசாக டைசாக்டைர் உ. ஜவ.
சசாமிநசாடதயேர் நியேமிக்கப் லபற்றசார். இவருக்கு
உதவியேசாகப் பலெ தமிழ்ப் புலெவ்ர்களும்
நியேமிக்கப்லபற்றனர். 1920 ஆம் ஆண்டில்
மீனசாட்சி கடலெக்கல்லுரரியேசாகத் ஜதசானறியே
கல்விக்கூடைம். படிப்படியேசாக வளர்ச்சியுற்று 1938210

ல் அத அண்ணசாமைடலெப் பல்கடலெக்கழகமைசாக
உருவசாயிற்று. தமிழ், ஆங்கிலெம், வடைலமைசாழி,
விஞ்ஞசானம், இடச, தத்தவம் முதலியே பலெ
தடறக்கடலெகளும் கற்பிக்கும் கழகமைசாக
இருந்தசாலும் சிறப்பசாகத் தமிழர் கடலெகடளயும்
பண்பசாட்டடையும் கசாத்த வளர்க்கும்
தமிழ்ப்பல்கடலெக்கழகமைசாகஜவ தடழத்ஜதசாங்கி
வருகிறத.
தில்டலெயில் தமிழ்ப்பல்கடலெக்கழகம்
தில்டலெமைசாநகரின கிழக்ஜக அடமைந்தளள சிறந்த
பதிகளசாகியே லகசாற்றவனகுடிக்கும்
திருஜவட்கனத்திற்கும் நடுஜவ
அண்ணசாமைடலெப்பல்கடலெக்கழகம்
அடமைந்தளளத. லகசாற்றவன குடி,
டசவசித்தசாந்த சசாத் திரங்கள எட்டிடன அருளியே
உமைசாபதிசிவனசார் உடறந்த, தமிழும் சமையேமும்
வளர்த்ததலெமைசாகும். திருஜவட்களம்
திருவருட்லசல்வர்களசாகியே அப்பரும்
ஞசானசம்பந்தரும் தங்கியிருந்த பண்ணசாரும்
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இனனிடசப் பசாமைசாடலெ லதசாடுத்த
தூயேதலெமைசாகும். இத்தடகயே ஞசானங்கமைழும்
பூமியில் அடமைக்கப்லபற்ற பல்கடலெக்கழகம்,
தமிழகத்திற்ஜக தனிச்சிறப்டப அளிப்பதசாகும்.
நசாலெசாயிரம் மைசாணவர்கட்கு ஜமைல் தங்கியிருந்த
பலெ தடறக் கடலெகடளயும் பயிலும் இடைம்
பசாரதநசாட்டிஜலெஜயே இஃலதசானறுதசான.
பல்கடலெக்கழகத்தில் டபந்தமிழறிஞர்கள
அண்ணசாமைடலெப் பல்கடலெக்கழகத்தில்
தமிழ்த்தடற மிகச் சிறப்புவசாய்ந்தத.
தமிழகத்தில் லபரும்புலெவர்கலளனப்
லபயேர்லபற்ற ஜபரறிஞர்கள பலெரும்
இத்தடறயில் பணிலசய்தனர்; இனறும்
பணியேசாற்றுகினறனர். டைசாக்டைர் உ. ஜவ.
சசாமிநசாடதயேருக்குப் பின, லநல்டலெ நசாட்டின
நல்லெறிஞரசாக விளங்கியே கசா.
சுப்பிரமைணியேபிளடள, டைசாக்டைர் ச. ஜசசாமைசுந்தர
பசாரதியேசார், மைகசாமைஜகசாபசாத்தியேசாயே பண்டிதமைணி
மு. கதிஜரசன லசட்டியேசார், மைகசாவித்தவசான ரசா.
212

இரசா கடவயேங்கசார், நசாவலெர் ந. மு.
ஜவங்கடைசசாமிநசாட்டைசார், ஒளடவ சு.
தடரசசாமிபிளடள, டைசாக்டைர் அ. சிதம்பர
நசாதனலசட்டியேசார் முதலெசான பலெ
தமிழ்ப்ஜபரறிஞர்கள இருந்த
தமிழ்ப்பணியேசாற்றினர். இனறு தமிழகத்தில்
கல்லூரிகளிலும் பளளிகளிலும்
தமிழ்ப்பணியேசாற்றும் பனனூறு புலெவர்கள,
இப்பல்கடலெக்கழகம் தந்த லசல்வங்கஜள.
இனறும் இத்தடறயிடனத் திறம்படை நடைசாத்தி
வருஜவசார் ஜபரசாசிரியேர் லத. லபசா. மீனட்சி
சுந்தரனசாரும் ஜபரசாசிரியேர் லலெ. ப. கரு.
இரசாமைநசாதன லசட்டியேசாரும், ஜபரசாசிரியேர் ஜகசா.
சுப்பிரமைணியேபிளடள யுஜமையேசாவர்.
இத்தடறயிடனப் ஜபசானஜற பிற கடலெத்
தடறகடளயும் தக்க ஜபரறிஞர்கடளக்லகசாண்டு
மிக்க சிறப்பசாக வளர்த்த வருகிறத.
இவ்வசாறு பதிஜனந்த நூற்றசாண்டுகளசாகச் டசவத்
தமிடழஜயே வளர்த்த வந்த லதய்வத் தலெமைசாகியே
தில்டலெமைசாககரம் இந்த நூற்றசாண்டில் தமிழின
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பலெ தடறகடளயும் நலெம்லபற வளர்த்த
வருகிறத. இலெக்கியேம், சமையேம், தத்தவம், இடச
முதலியே பலெ தடறகளிலும் தமிழறிஞர் பலெர்
இருந்த அரும்பணியேசாற்றி வருகினறனர்.
ஆண்டுஜதசாறும் நூற்றுக்கணக்கசான
தமிழ்ப்புலெவர்கடள உருவசாக்கித் தந்த,
நசாலடைங்கும் நற்றமிழ் வளர்தற்கு உற்ற
தடணயேசாக ஒளிர்கினறத. ஆதலின
தில்டலெமைசாககரம் எனறும் தமிழ் வளர்க்கும்
தனிப்லபருநகரமைசாக நினறு நிலெவுகினறத.
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