
16. டயனக்கண்ஞணங்வக 

 
Link to Dinamalar Temple 
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ண்ஞிவப் ண்ஞில் யன்ழடமர் மன்வணவதப் 

மறள் ளய்திவ ணமறனபமய் யன் 

பிண்ஞிவ பிநங்கும் சுர்ச் ழசமடயவத 

ழபள்பி வதபிநக் கயளமநி டன்வ 

ணண்ஞிவ ணவவத தவ ீரிவ 

ணமவ ணமணடயவத ணவழதமர் டங்கள் 

கண்ஞிவக் கண்கநமநறம் யன்று 

கண்ஞ ணங்வகனேள் கண்டு ளகமண்ழன்.  

(1646) ளரித டயனளணமனய 7-10-9 

இிவணதம இவசக்குள் இன்னம், மறக்குள் ளய்னேம் 
ணவந்டயனப்வடப் ழமன்று டயனணமயன் உனபத்டயவழத 
(அனபணமய்) ளகமண்டிங்கும் ளபட் ளபநிதிவ, 

ழளமநிதிவ, ணவவத, அவகயன் கல் ீரிவ 
ழடபர்கறக்கு கண்கள் ழமன்பவ, இந்டக் 
கண்ஞணங்வகனேள் யன்பவ ன் கண்கநமமக் கண்டு 
ளகமண்ழன்.  

ன்று டயனணங்வகதமழ்பமமல் மடிப் பசயத்ட 
ளகமண்மப்ட் இத்டயனத்டம், ழசமன மட்டு மற்ட 



டயனப்டயகநில் என்மக டயனச்ழசவதியனந்ட 
டயனபமனொர் ளசல்றம் மவடதில் சரனம் சயப்னனும் 
யன்யங்குகயட இங்கயனந்ட டயனபமனொர் 5 வணல் டெம் 
டமன்.  

  பமறுபமறு  

இத்டம் ற்ய சூட னமஞிகர் டணட சரர்கட்கு கூயதடமக 
மத்ண னமஞம் 5பட கமண்த்டயல் 81 னடல் 87 னடித 
உள்ந 7 அத்டயதமதங்கநில் ழசப்டுகயட.  

டயனணமல் மற்கவக் கவந்ட ழமட சந்டயன், கற்கத் 
டன, கமணழடனு ன்று எவ்ளபமன்மகத் ழடமன்ய 
இறுடயதில் ணகமளட்சுணய ழடமன்யமள். மற்கல் 
கவந்ட ழடமற்த்டன் இனந்ட ளனணமின் 
யவகண்டு, ணயகறம் மஞ னற் டயனணகள், அபவ 
ழரில் மர்த்டக் ளகமண்டினக்க ளபட்கப்ட்டு 
இத்டத்டயற்கு பந்ட மற்கயயனந்ட ளபநிழதயத 
அத்ழடமற்த்வடழத கண்டள் ளகமண்டு ம்ளனணமவநக் 
குயத்ட ளணௌ டபம் இனக்கமமள்.  

டயனணகநின் டபணயந்ட டயனணமல் அபவந ற்றுக் 
ளகமள்ந யவத்ட டட ளணய்க்கமபம 
பிஷ்பக்ழசரிம் (ழசவ னடயதமர்) னகூர்த்ட மள் 
குயத்டக் ளகமடுத்டனுப் பிஷ்பக்ழசர் அவடக் 
ளகமஞர்ந்ட ிமட்டிதிம் ழசர்ப்ிக்க, ிகு னப்த்ட 
னக்ழகமடி ழடபர்கள் னவ சூழ்ந்ட கமஞ இவ்பித்ழட 
ம்ளனணமன் டயனணகவந ணஞம் னரிந்ட ளகமண்மர். 
ணகமட்சுணயவத அவத ம்ளனணமன் டன்னுவத 
(சயந்டவப) மற்கவ பிட்டு னத்ழட பந்ட இங்கு 



றேந்டனநிதடமல் “ளனம்னக்கல் ன்ழட கபமின் 
டயனமணம். பளணமனயதிறம் ினத் யஷ் சயந்ட மத் 
(ளனம் னக்கல்) ன்ட டயனமணம்.  

ட்சுணய டபணயதற்யதடமல் “ட்சுணய பம்” ன்றும் 
இவ்பித்ழட டயனணஞம் வ ளற்டமல் 
கயனஷ்ஞணங்கந ழத்ம் ன்றும் எழ ஸ்டத்டயற்கு 
இனக்க ழபண்டித 7 பவக ட்சஞங்கறம் 
ளமனந்டயதினப்டமல் ப்டமம்னட ழத் ளணன்றும் 
இடற்குப் ளதர்.  

  னெபர்னெபர்  

க்டபத்சப் ளனணமள். த்டமபிப் ளனணமள் கயனக்கு 
ழமக்கய யன் டயனக்ழகமம். ணயகறம் ிர்ம்ணமண்ணம 
ழனகு ளமனந்டயத டயனஉனபம்.  

  டமதமர்டமதமர்  

கண்ஞணங்வக மதகய 

  உற்சபர்உற்சபர்  

ளனம் னக் கல் 

  டமதமர்டமதமர்  

றோ அிழக பல்ய 

  டீர்த்டம்டீர்த்டம்  

டர்ச னஷ்கரிஞி 

  பிணமம்பிணமம்  



உத் பிணமம்.  

  கமட்சய கண்பர்கள்கமட்சய கண்பர்கள்  

னப்த்ட னக்ழகமடி ழடபர்கள், பனஞன்.  

  சயப்னக்கள்சயப்னக்கள்  

1. கயனஷ்ஞமண்தம் ன் குடயக்குள்டமன் இத்டனம் 
அங்குகயட.  

2. பிணமம், ஆண்தம், ணண்ம், டீர்த்டம், ழத்ம், டய, 
கம் ன் றே ட்சஞங்கநமல் அவணதப் ளற்டமல் 
“ஸ்ப்ட னண்த ழத்ம்” ப்டமம்னட ழத்ம்” ன்றும் 
அவனக்கப்டுகயட.  

3. இங்கு ந்ட டயனணஞத்வடக்கம ழடபர்கள் கூட்ம் 
கூட்ணமக பந்ட குபிந்ட ழடமடு, ப்ழமடம் இத்டயனக் 
ழகமத்வடக் கண்டு ளகமண்ழ இனக்க ழபண்டுளணத் 
ழடிக்கநமக உனளபடுத்ட கூடு கட்டி அடயயனந்ட 
ளகமண்டு டயனம் கண்டு ணகயழ்கயமர்கள் ன்ட என 
ஆச்சரிதப்த்டக்க பமறு.  

இன்றும் டமதமர் சன்டயதில் பனம் உள்ந ணடயயன் 
சமநத்டயற்கு அனகயல் என ழடன்கூடு உள்நட. த்டவ 
டைற்மண்டுகநமக இட இங்குள்நட ன்று தமமறம் 
ளசமல் இதமட. இந்டக் கூட்டிவச் சுற்ய பமறேம் 
ழடகீ்கள் தமவனேம் என்றும் ளசய்படயல்வ. 108 டயவ்த 
ழடசங்கநில் இங்கு இட ஏர் அற்னடணமகும்.  



4. ணந்டய சயத்டய இல்மபிட்மறம், என இபில் இந்ட 
ஸ்டத்டயல் பமசம் ளசய்டமல் ழணமட்சம் கயட்டும் ன்ட 
னமஞ டீகம்.  

5. க்டர்+ஆபி=த்டமபி ன்ட இங்குள்ந னெபரின் 
டயனமணம்.  க்டர்கநின் ளமனட்டு ஆபி ழமல் ழபகணமக 
பந்ட அனள் மயப்டமல் த்டமபிளதன்றும், க்டர்கவந 
பிட்டு என ழமடம் ீங்கமட க்டர்கநின் அனகயழழத 
இனப்டமல் க்டபத்ர் ன்றும் இவ்ளபம் 
ளனணமனுக்குத் டயனமணம். ளனம் னக்கல் த்டமபி 
ன் இவ்பிண்டு டயனமணங்கவநனேம் 
டயனணங்வகதமழ்பமர் டணட மசுத்டயல், 

“ளனம்ன க் கவத ழற்யவப் 

ளண்வஞ தமவஞ, ண்ஞில் னிபர்க்கனள் 

அனந்டபத்வட னத்டயன்டயள் ழகமவபவத 

த்டமபிவத”     -ன்று டுத்டமண்டுள்நமர்.  

 

6. டயனணங்வகதமழ்பமமல் ணட்டும் 14 மக்கநமல் 
ணங்கநமசமசம் ளசய்தப்ட் ஸ்டம்.  

7. மமதித் டயவ்த ிந்டத்வடத் ளடமகுத்ட மட 
னிகறக்கு டயனக்கண்ஞ ணங்வகதமண்மன் ன்று என 
சரர் இனந்டமர் அபர் இவ்றொரில் ிந்டபர். அபர் 
இப்ளனணமிம் ணயகுந்ட ஈடுமடு ளகமண்டு 
இக்ழகமபியன் உட்னத்ழட னல்யவச் ளசடக்கயச் 
சுத்டப்டுத்டய இப்ளனணமழ அவக்கம் ன்று 
இனந்டமர். என மள் அபர் யத்தமடேந்டம 
ழகமஷ்டினேன் ழபட மமதஞஞ் ளசய்ட ளகமண்டு 
இக்ழகமபிறக்குள் டேவனனேம் ளமறேட டயடீள மய் 



படிபங்ளகமண்டு னெஸ்டமத்டயற்குள் ஏடி ழமடயதமகய 
இவபனுன் கந்டமர். இன்றும் ஆி ணமடம் 
டயனழபமஞ ட்சத்டயம் இபரின் ணகம ட்சத்டயணமகக் 
ளகமண்மப்டுகயட.  

8. சயபளனணமன் மன்கு உனபளணடுத்ட இத்டத்டயன் 4 
டயக்குகவநனேம் கமபல் கமத்ட பனகயமர் ன்ட டீகம்.  

9. இங்குள்ந அனவணதம சயற்ங்கநில் வபகுண் மடன் 
சயவனேம், கனன் ழணல் றேந்டனநினேள்ந ணகம பிஷ்ட 
சயவனேம், ணயக்க னயல் ளகமண்டு கமண்ழமவ கமந்டம் 
ழமல் கபனம் டன்வண ளகமண்வப.  

10. ணகமபிஷ்ட பமண அபடமம் டுத்ட ழமட 
பமத்வட அநந்ட மடத்வட ிம்ணன் டட கணண் 
ீமல் அிழகம் ளசய்த அடயயனந்ட ளடயத்டபிறேந்ட 
என டநி இவ்பித்டயல் பிறேந்ட அடழப டர்ச 
னஷ்கரிஞி தமதிற்ளன்று னமஞங் கூறும்.  

பகயகங்கநில் எனபம சந்டயன் டட குனபின் 
த்ிதம டமவனேன் கமணத் ளடமர்ன ளகமண்டு 
னடவப் ளற்ளடுத்டமன். இடமல் ழடபர்கள் 
அவபனம் சந்டயவச் சித்டர்.  

இடமல் சந்டயின் கவகள் குவந்ட எநிதினந்ட 
டயனம் ழடதமமன். டட யவ கண்டு ணயகறம் 
பனந்டயத சந்டயன் ிம்ணிம் ழபண், ிம்ணன் 
கண்ஞணங்வகதில் பறீ்யனக்கும் க்ட பத்சவச் 
ழசபித்ட அங்குள்ந டர்ச னஷ்கரிஞிதில் ீமடிமல் 
இச்சமம் டீனம் ன்று ளசமல் சந்டயன் இங்குபந்ட 



டர்ச னஷ்கரிஞிவதக் கண் ணமத்டயத்டயல் இபட 
சமந் டீர்ந்டட. ழப இந்ட னஷ்கரிஞிக்கு டர்ச 

னஷ்கரிஞி (டரிசயத்ட ணமத்டயத்டயல் தன்ட பல்ட) 
ப்ளதர்.  

11. இந்ட டர்ச னஷ்கரிஞிதின் ீரிவ டுத்ட 
ிமட்டிக்கு ட் ணகயயதமக கபமமல் அிழகம் 
ளசய்தப்ட்டமல் இந்டப் ிமட்டிக்கு அிழகபல்ய 
ப்ளதர்.  

12. இங்குள்ந ளனணமள் சன்டயதில் ளபநிப்னச் சுபரில் 
அஞ்சய ஸ்டமகப் னத்டர் ிமன் சயவ உள்நட.  

13. டயனணங்வகதமழ்பமர் டணட டயனளணமனயதிறம், 

டயனபங்கத்டனடமர் இமணமனு டைற்ந்டமடயதிறம், 

ிள்வநப் ளனணமள் தங்கமனம் இத்டத்வடத் டணட 
மக்கநில் குயப்ிடுகயன்ர்.  

14. அந்டகக்கபி பீமகப னடயதமர் இந்ட டமதமர் ழணல் 
100 மக்கள் ளகமண் “கண்ஞணங்க ணமவ” மடினேள்நமர்.  

15. இப்ளனணமவநப் ற்யக் கமநழணகப்னபர் 

“ீ ளடுங்கழம ீணஞிக் குன்ழணம” 

ழகமம் சுணந்ளடறேந்ட ளகமண்ழம - ீ யக் 

கமதம ணழம கநங்கிழதம கஞணங்வக 

ணமதம உட படிற ன்று மடினேள்நமர்.  

 

16. பறர் இமணயங்க அடிகநமர் இந்ட டமதமரின் ணீட 

உகம் னக்கும் ளனணமன்ன் 

உநத்டம் னதத்டம் அணர்ந்டனநி 



உபவகதநிக்கும் ழரின் உனழப 

ல்மம் உவதமழந 

டயகஞ் ளசய பமடடற் கனம்ழ 

ழடழ, கிந்ட ளசறேங்கிழத 

ளடபிட்ம டன்ர் உள்நத்டள்ழந 

டயத்டயத்ளடறேழணமர் ளடள்நனழட 

ணகஞ் சகத்ழடர் கனநநித்ட பமழ்ழப 

ளதன் கண்ணஞிழத ளதன் 

பனத்டந் டபிர்க்க பனம் குனபமம் 

படிழப ஜம ணஞிபிநக்ழக 

சகந்டம் ழமல் கனவஞ ளமனய 
டங்கண் டயனழப கண்ஞணங்வக 

டமழத சஞஞ் சஞணயட டனஞங் 

கனவஞ டனபமழத” 

ன்று மடிப்றகயமர்.  

17. டயனபங்கத்வடப் ழமன்ழ இத்டத்டயற்கு ளடற்ழக 
என வணல் ளடமவபில் “ஏம் ழமக்கய டயனேம், பக்ழக 
என கல் ளடமவபில் பினத்ட கமழபரி” ன்னும் 
ளபட்மறும் ஏடி இனடயதிவப்ட் ஸ்டம் ழமல் 
ஆக்குகயன்ட.  

18. ங்கும் 4 கங்கறன் பிநங்கும் பிஸ்பக் ழசர் 
இங்கு இண்டு கங்கறன் ழடமன்றுகயமர்.  

19. கய.ி. 1608இல் அச்சுட பிதகுமட மதக்கர் 
ன்பமல் (டயனணவ மதக்கரின் ம்வவதச் 
ழசர்ந்டபர்) இத்டத்டயற்கு ணமணத்ட ளசய்தப்ட்டு 
சரர்டயனத்டம் வளற்ட. மநணம யடமனம் 
ளசய்தப்ட்ட.  

20. இத்டத்டயன் “ஸ்ட வ்னட்சம்” ணகயனணம் ஆகும் 



21. டயனக்கண்ஞணங்வகக்கு டயனணங்வகதமழ்பமர் அனநித 
டயகத்டயன் கவசயப் மபிில் இத்டத்டயற்கு, டமன் 
உவத்ட த்டப் மக்கவநக் கற்பர்கள் பிண்ஞபமகய 
ணகயழ்ளபய்டபர் ன்று கூறுகயமர். அம் ணட்ழமடு 
யல்மணல் சங்ழகந்டயத கண்ஞிமழ உண்வணதிழழத 
ீகூ இப்மக்கவநக் கற்க யவக்கயன் கற்கமம். 
ன்கயமர் இழடம அப்மவப் மனங்கள்.  

“கண்ஞ ணங்வகனேள் கண்டுளகமண்ழன்” ன்று 

கமடமல் கயகன்யனேவ ளசய்ட 

பண்ஞ ளபமண்ணய ளனமன்ழடம ளமன்யவப 

பல் மனேவப்ர், ணடயதம் டபழ் 

பிண்ஞில் பிண்ஞபமய் ணகயழ்ளபய்டபர் 

ளணய்வண ளசமல்யல் ளபண் சங்க ளணமன்ழந்டயத 

கண்ஞ, யன்டக்கும் குயப்மகயல் 

கற்கமம் கபிதின் ளமனள்டமழ” 1647 

 

உழ ம்ளனணமன் டயனணங்வகதின் மல்கவநக் கற்க 
ஆபல்ளகமண்டுபிட்மர். அடற்கமக 
ளரிதபமச்சமன்ிள்வந ன்கயன் ழணடமபிதமக அபடமம் 
ளசய்டமர். இந்டப் ளரித பமச்சமன் ிள்வநக்கு 
கற்றுக்ளகமடுக்க டயனணங்வகதமழ்பமழ ம்ிள்வநதமக 
அபடமம் ளசய்டமர்.  

(அடமபட ளரித பமச்சமன் ிள்வநக்கு ஆசயரிதமக 
இனந்டபர் ம்ிள்வந) 

அடமபட ஆபஞிணமடம் ழமகயி ட்சத்டயத்டயல் 
அபடரித்டமன் கண்ஞிமன். அழட ழமகயி 
ட்சத்டயத்டயல் ளனணமள், மம் ழகட்கும் ளமனட்டு 



ளரிதபமச்சமன் ிள்வநதமக அபடரித்டமர். ளரித 
பமச்சமன் ிள்வநக்கு மப் ிமதத்டயல் கயனஷ்ஞன் 
ன்னும் டயனமணம் இனந்டவட உடமஞணமகக் 
கமட்மம்.  

அழடழமல் கமர்த்டயவக ணமடம் கமர்த்டயவக ட்சத்டயத்டயல் 
அபடரித்ட டயனணங்வகதமழ்பமழ அழட கமர்த்டயவக ணமடம் 
கமர்த்டயவக ட்சத்டயத்டயல் ம்ிள்வநதமக அபடரித்டமர் 
இடவ 

கமடறன் ஞ்சர தர் கனல் ளடமறேழபமம் பமனயழத 

கமர்த்டயவகதில் கமர்த்டயவகனேடயத்ட கயகன்ய பமனயழத 

 

ன்று ம்நிள்வநக்கம பமனயத்டயனமணத்டயல் 
ம்ிள்வநவத “கயகன்ய” ன்று 

டயனணங்வகதமழ்பமனக்குண்ம டயனமணத்வடதிட்டு 
உஞர்த்டயதினப்வடழத உடமஞணமகக் கமட்மம்.  

ன்ழ ஆச்சர்தணம பிதம். ஆழ்பமரின் 
ளசமல்றக்ளகல்மம் ம்ளனணமன் கட்டுண்டு யற்வடக் 
கமட்டும் உதர்பம வபஞப ட்சஞம்.  

ீ பினம்ிமல் கற்றுக்ளகமள்நமம் ன்று 
ளசமன்டற்கமக டயனணங்வகதமழ்பமழ, ம் ிள்வநதமக 
ப, ளனணமழந ளரித பமச்சமன் ிள்வநதமக பந்ட 
மங்ழகட்டுக் ளகமண்மர் ன்ட ளரிழதமர் பமக்கு.  

22. “கனத்டயமல் பமக்கயமல் மன்ணவனேம் கமஞம எனத்டவ 

ீ ளஞ்ழச உஞரில் ளனத்ட னகயல் - பண்ஞ ணங்வக 

கண்கமல் பவகன் டயனபங்கம் 

கண்ஞணங்வக னைளன்று கமண் 



ன்ட ிள்வநப் ளனணமவநதங்கமரின் மமகும்.  

 

 


