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முன்னேற்றத்தை விரும்பும் காடுகள் எல்லாம், தத்தம் 

நாட்டுப் புலவர்கள் செய்தருளிய தாய்மொழி நூல்களை 

விரும்பிப் படித்தலும் படிப்பித்தலும் செய்கின்றன. 

அத்துடன், We புலவர்கள் வரலாற்றைச் செம்மை 

யுடன் உணர்ச்து அவர்தம் அறிவு, ஆண்மை, அன்பு) 
ஒழுச்சம், தக்சலமின்மை, தாய்மொழிப் பற்று, எல்லாருக் 

கும் உதவுதல், விடா உழைப்பு, அஞ்சாமை, வாய்மை, 

கடமை முதலிய நற்பண்புகளை மேற்கொண்டு ஈடத்தி 

நதந்பயன் பெறுகின்றன. 

அம் முறையில் ஈம் காட்டுப் புலவர் பெருமக்கள் வரலாறு 

களையும், அவர்கள் செய்தருளிய நூல்களையும் மாணாக்கர் 

இளமையிலேயே கற்று அதன்படி ஒழுகுவது, காட்டுக்கும், 

மொழிக்கும் செய்யும் ஈல்தொண்டாகும் எனக்கருதி தமிழ்ப் 

புலவர் வரிசையில் இதுகாறும் ஏழ ல்கள் வெளியிட் 

டள்ளோம். உங்கள் கையில் மலரும் இச்,நால், இவ்வரிசை 

யில் எடீடாம் புத்தகமாகும். 

இதன்சண் வடமலையப்ப பிள்ளையன் முதல் வித்துவான் 
தாண்டவராய தலியார் ஈறாக ௩௨ புலவர் பெருமக்கள் 
வரலாறுகளும், ஆங்காங்கு அவ்வப் your பெருமக்கள் 

யாத்த பாடல்களும், உள்ளுறை ஈயங்களுடன் செவ்விய 

இனிய எளிய ஈடையில் எழுதப்பெற்றிருக்சன் றன. 

இதனை எங்கள் வேண்டுகோளின்படி ஆக்இத்தந்த இரு. 

சு: ௮. இராமசாமீப்புலவர் அவர்களுக்கு எங்கள் ஈன்றி 
உரித்தாகுக. 

இதனையும் முதல் ஏழு புத்தகங்கள் போலவே, 

ஆரியர்களும், மாணாச்கர்களும், பொதுமக்களும் வாங்கிச் 

கற்றும் கற்பித்தும் புலவர் பெருமக்களுக்குச் செய்யும் 

கடப்பாட்டினைச் செய்து எங்களையும் ஊக்குவார்களாக. 

சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தார்.
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[எட்டாம் புத்தகம்] 

அடை 

க. வடமலையப்ப பிள்ளையன் 

தோற்றம் 

புரவலர்களினுஞ் சிலர் புலவர்களாக இருந்து நூல் 

செய்திருக்கன்றனர். அரசராக இருந்த அதிவீரராமபாண் 

டியர் தமிழ். நால்களைக் கற்று அறிஞராக நைடதம் முத 

லிய நமூல்களைச் செய்திருக்கிறார். குலசேக.ரபாண்டியர் 

என்னும் ௮ரசர் இலிங்கபுராணம் பாடியிருக்கிறார். வட 
மலையப்பபிள்ளையன் மச்சபுராணம் திருநீடூர் த் தலபுராணம் 

முதலியவைகளைப் பாடியிருக்கிறார். இரந்த வடமலையப்ப 

பிள்ளையன் பிறந்த நாடு பாண்டிநாடு எனச் சிலரும் சோழ 

நாடு எனச் இலெரும் கருன் றனர். இவருடைய உண்மை 
வரலாறு நன்கு அறியக்கூடாமலிருக்கிறது. ஆயினும் 

நால் வழக்காற்றிலுள்ளபடி இவ்வரலாற்றை முடிப்பாம். 

வடமலையப்ப பிள்ளையன் குழந்தைப் பருவமாயிருக் 
கும்போதே பெற்றோர் காலமாயினர். வடமலையப்ப 

ருடைய இற்றப்பனே வடமலையப்பரை வளர்க்கும் 

பொறுப்பை மேற்கொண்டான். வடமலையப்பர் உலூற் 

சிறந்து விளங்குதற்கான வழிகள் யாவற்றிற்கும் ௮வன் 

முட்டுக்கட்டை கொடுத்தான். கல்விப் பயிற்சியில் வட 

மலையப்பரை விடுதற்கு மனமற்றவனாகினான். 8ரைத்
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தோட்டத்திற்குச் தண்ணீர் இறைக்கப் பழக்கனொன். அத் 
தொழிலிலும் வடமலையப்பசை மிகவும் வருத்தினான். இற் 

றப்பன் பாதுகாப்பில் இருத்தலை வெறுத்த வடமலையப்பர் 

எவருக்குந் தெரியாவாறு ஊரைவிட்டு வெளியேறினார். 

வியத்தகு திகற்ச்சி 
வடமலையப்பர் வைகைக் சரையோரமாய் நடந்து மது 

ரைக்கு ௮ண்மையாக வந்து சேர்ந்தார். வைகைக் கரை 

யில் ஒரிடத்தில் படுத்து உறக்கிவிட்டார். இரவு முழுதும் 
ஈடந்து விடியற்காலையில் உறங்கத் தொடங்கனாராகலின் 

அயர்ந்து உறங்கிவிட்டார். கதிரவன் சுடர் யாண்டும் பரவி 

யன. வடமலையப்பரின் முகத்தில் கதிரவன் சுதிர் நன்கு 

வீசியது, அப்பொழுது ஒரு கரும் பாம்பு வடமலையப்ப 

ருக்கு ௮ண்மையில் வந்து மண்டலமிட்டன. படத்தையும் 
நன்கு விரித்தது, கதிரவன் சுடர் வடமலையப்பர் மீது 
படாதபடி படச்தை அவருடைய தலைக்கு மேலே உயர்த்தி 
யத. இர்கிகழ்ச்சியின்போது வடமலையப்பர் பன்னிரண்டு 

ஆண்டு நிரம்பப்பெற்ற சிறுவராயிருக்தார். 

வைணவ முனிவர் 

அர்காளில் மதுரையை ஆண்டுவந்த காயக்கருக்கு 
ஆசிரியாயெே வைணவ மூனிவர் காலைக்கடன் கழித்தற் 
பொருட்டும் நீராடற் பொருட்டும் வைகையாற்றின் 
சரைக்கு வர்தார், இவர் வடமலையப்பராகிய இறுவர் 
உறங்கிக்கொண்டிருத்தலையும் பாம்பு படமெடுத்துப் பாது 

காத்திருத் தலையும் சண்டார். அவருக்கு மிகுக்த வியப்பும் 
திகைப்பும் உண்டாயின, : இந்தச் இறுவன் பிற்காலத் 
தில் பெருமைபெற்றுப் பிறங்குவான். இவன் தலைக்கு 
மேல் வெண்கொற்றக் குடை நிழற்றும்”” என்று எண்ணி 
னார். ஆயினும் பாம்பைப்பற்றிய அச்சம் அவரையும் விட
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வில்லை. மிகவும் நடு நடுங்கினார். பாம்பு நீங்கும்பொருட்டு 

ஆசவாரஞ் செய்தார். பாம்பு போய்விட்ட. வடமலை 

யப்பரும் தயில் ஒழிர்தார். வைணவ முனிவர் வடமலை 

யப்பருடைய வரலாற்றைக் கேட்டார். அவரைத் தமது 

இருமடத்திற்கு அழைத்துக்கொண்டு திரும்பினார். வட 

மலையப்பர் அந்த முனிவருடன் இருந்து அவருடைய குற் 

றேவலைப் புரிந்தார். முனிவர் வடமலையப்பர் திடமான 

கல்விப் பயிற்சி பெறுதற்கு ,ஆகவேண்டியவைகளையெல் 

லாம் செய்தார். 

௮ரசராயெ காயக்கருக்கு மடத்திலிருக் து கொண்டு 

போகவேண்டியவைகளைக் சகொண்டுபோதற்கும் ௮ங் 

இருர்து வாங்வெ.ர வேண்டியவைகளை வாங்கி வருதற்கும் 

வடமலையப்பரே இடை கின்ரார். இதனால் ௮ரசரைக் கண்டு 

பழகுதற்கும் வடமலையப்பருக்கு இடம் வாய்த்தது. ஆண்டு 

கள் பல சென்றன. வடமலை௰யப்பர் திடமான அ௮ளாக 

வளர்ந்து அறிவிலும் ஆற்றலிலுஞ் சிறந்து விளங்கினார். 

சிற்றரசர்கள் தொல்லை 

அந்நாளில் இருநெல்வேலியினும் அதனைச் சார்ந்த 

இடங்களினும் இருந்த சிற்றரசர்கள் மதுரை நாயக்க ௮ர௪ 

ருக்கு உட்பட்டுக் கப்பங் கட்டுபவர்களாக இருந்தார்கள். 

அவர்கள் தங்கள் கப்பங்களை ஒழுங்காகக் கட்டாமல் தில்லு 

மல்லுச் செய்தார்கள். இறைப்பொருளை வாங்கச் செல் 

௮ம் படைவீரர்களை வழியில் ஆள்வைத்துக் கொன்று 

விட்டு ஏமாற்றி வந்தார்கள். இச்செயல்களை வடமலையப் 

பர் கேள்விப்பட்டார். தாம் ௮வர்களை அடக்கக் திறைப் 

பொருளை வாங்கிவந்து தருவதாக நாயக்கரிடம் ஈவின்ரார். 

நாயக்கர் வடமலையப்பரின் ஆசிரியரைக் கலர்.து எண்ணிய 

பின் வடமலையப்பர் கூதியதற்கு இணங்கினார்,
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சூழ்ச்சியுப் கொலையும் 

வடமலையப்பன் தமது ஆற்றலை வெளிப்படுத் துவதற் 
குக் காலம் வாய்த்ததை எண்ணி மகிழ்ந்தார். சிற்றரசர் 

களின் நாட்டிற்குப் போவதற்குச் செய்யவேண்டிய. ஏற் 

பாடுகளையெல்லாஞ் செய்தார். போர்வீரர்களோடு சென் 

ரூல் வழக்கப்படி வடமலையப்பரும் கொலையுண்டு மாண் 
டொழிதல் திண்ணம், இதனை வடமலையப்பர் ஈன்குணர் 

வார். ஆகவே இரத்திர வணிகனைப்போலச் செல்லவேண் 

டும் என்று முடிவு செய்தார். அவ்வணிகத்திற்குரிய ஒன் 

பான்வகை மணிகளினும் (ஈவரத்திரங்கள்) போதுமான 

அளவு எடுத்துக்கொண்டு தந்தச்சிவிகை ஒன்றிற் புறப் 

பட்டார். படைகளாகப் பலபேர் சூழ்ந்து சென்றார்கள்: 

வணிகர்களைக் கொலைபுரிதல் எந்த நாட்டினும் வழக்க 
மில்லை. எனவே வடமலையப்பர் உடலுக்கு ஊறு ஒன்றும் 

நேரவில்லை. இவர் சென்றவிடங்களிலெல்லாம் இவருக்கு 

நல்ல வரவேற்புக் இடைத்தது. ஒவ்வொரு இற்றரசர் 
மாளிகையினும் தங்கி அவர்கட்கெல்லாம் நண்பரானார். 

இறுதியில் தாம் வடகாட்டிற்குச் செல்லப்போவதாக ௮வர் 
களுக்குத் தெரியப்படுத்தினார். முக்கூடல் என்னும் ஊரில் 

தங்கித் தமக்கோர் ௮ரண்மனையையும் அ௮மைத்துக்கொண் 

டார். தம் படைகளையெல்லாம் அங்கே தக்யிருக்கும் 

படி. செய்தார். மணிவணிகர் வடநாட்டிற்குச் செல்லப் 
போவதாக அறிந்த சிற்றரசர்கள் வருந்தினார்கள். வடமலை 

யப்பர் தாம் அவர்கட்கு விருந்து ஒன்று செய்ய விரும்புவ 

தாக ஒரு கடிதம் எழுதினார். அந்தச் இற்றரசர்கள் 
விருந்துக்கு வருவசாகத் தெரியப்படுத் இனார்கள். ஈண்பர் 
இல்லத்திற்குச் செல்லும்போது படைகளோடு செல்லுதல் 
தக்கது அன்று என்று எண்ணினார்கள். தம்மோடு சிலரைத் 

அணையாக அழைத் அக்கொண்டு வமு்.து சேர்ந்தார்கள்,
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விருந்து சமைத்தற்பொருட்டு மூற்றுக்கணக்கான 

மடைத் தொழிலாளர்கள் ௮மைக்கப்பட்டிருக் தனர். சிற் 

'ஐரசர்களுள் கம்பளத்தார், நாயக்கர், மறவர் முதலான 

வகுப்பு வேறுபாடுகள் இருந் தமையால் அவர்கள் எல்லோ 

ரையும் ஒரு வரிசையில் வைத்தல் இயலாததாயிற்று. ௮து 

வடமலையப்பருக்கு மிகுந்த நன்மையாயிற்று. ஒவ்வோர் 

அரசரும் ஒவ்வொரு தனியறையில் வைக்கப்பட்டனர். 

அவர்களோடு வந்த ஆட்கள் வெளியே நகிறுத்தப்பட்டனர். 

உணவு படைத்தற்குப் பலர் அமர்த்தப்பட்டிருந் தனர். 

தண்ணீர் கொண்டு செல்பவர் ஏனத்அள் ஒரு கத்தியையுங் 

கொண்டு செல்லவேண்டும் என்பது வடமலையப்பர் கட் 

டளை. இவ்வளவு ஏற்பாடுகளும் மறைமுகமாக நடந்த 

படியால் இற்றரசர்கட்கோ அவர்களுடன் சென்றவர் 

களுக்கோ ஒன்ழுந் தெரியாது. அவர்கள் நல்விருந்து 

சாப்பிடப் போவதாகவே இறுதிவரையில் எண்ணிக் 

கொண்டிருந்தனர். தண்ணீர் கொண்டுபோகிற ஆட்கள் 

உள்ளே சென்றதும் மறைத்துவைக்கப்பட்டிருக்கும் கத்தி 

களை எடுத்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரை வேலை 

முடித்துவிட வேண்டுமென்பதும் கட்டளை. புறத்தேயுஞ் 

சல வீரர்கள் சிற்றரசர்கட்குக் காவலாளிகளைப்போல 

அமைந்த கின்றனர். திட்டப்படி ௮ரசர்கள் எல்லோரும் 

ஒசே கணத்தில் வேலைதீர்க்கப்பட்டார்கள். இவ்வாறு 

வழங்கும் வரலாறு பொய்யோ மெய்யோ காம் அறியோம். 

மதுசைநாயக்கரால் திருநெல்வேலி ஆட்டுக்கு நேரடியாக 

௮னுப்பப்பெற்றவரென வேறு வரலாறுகள் கூறும், எது 

எப்படியாயினும் வடமலையப்பர் நெல்லையில் அல்லது 

முக்கூடலில் இருந்து ஆட்சிபுரிஈ்ததமடட்டும் தேற்றம். 

கல்வியதிவிற் சிறந்து புலவராக விளங்கிய ஒருவர் மேற் 

கண்டவாறு சூழ்ச்சியாகக் கொலைத்தொழில் புரிந்திருப்
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பாரா என்பது ஆராய்ச்சிக்குரியதாகும். மேற்படி. 
கொலைக்குக் கழுவாயாகத் திருநெல்வேலியைச் சார்ந்த 

ஊர்களில் உள்ள இவன் கோயில்கள் எல்லாவற்றினும் 

வடமலையப்பர் பெயரால் ஈண்பகற்போதுக் கட்டளைகள் 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளனவாம். 

மச்சபுராணம் பாடல் 

வடமலையப்பர் நெல்லையில் ஆட்சி தொடங்கியஅம் 

தமிழ்ப்புலவர்கள் பலரையும் தம்முடன் வைத்திருந்தார். 
எல்லோரும் சேர்ந்து தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்து காலங் 

கழித்தனர். பின்னர் வடமலையப்பர் 4. பி, 1706, 1707-ஆம் 

ஆண்டுகளில் மச்சபுராணத்தைப் பாடி. முடித்து அரங் 

கேற்றஞ் செய்தார். அப்புராணஞ் சொற்சுவையிலுஞ் 

பொருட்சுவையிலும் சிறந்து விளங்குகிற. பாடலின் 
தொகை ஓயாயிரமாகும். 

மாணினொடும் ௮ம்பாரசு தரித்த லானும் 

வடுச்சண்ணி ௮கலாத மெய்யி னானும் 

ஊனமிலா உம்பர்மலர் தூவி ஆர்ப்ப 

ஒருகாலில் நின்றாடும் உண்மை யானும் 

தேனிதழி குழைதோலின் உடையி னோடும் 

Fora அம்புலியும் சேர்த லானும் 
நானிலத்தோர் உம்பர்புசழ்ர் தேத்ச லானும் 

ஈம்பனையே போலுமால் நைமிசா சண்யம், 

என்பது நைமிசாரணியச் கிறப்புரைக்கும் பாடலில் 

ஒன்றாகும். 
youre Cur Hd 

வடமஃையப்பர் தாம் அறிஞராக அ௮மைந்தமையின் 
புலவர்களைப் போற்றிக் காப்பதில் தலைமைபெற்று நின்ருர். 

புலவர்கள் பலர் வடமலையப்பரைச் சூழ்ந்திருந்ததன்றிப் 

பலர் தனிப்பாடல்களைப் பாடிக்கொண்டு சென்றுக் தக்க
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வாறு பரிசில்பெற்று மீண்டனர். நாராயண தீட்டிதர் 

என்பவரும் வேறு இலரும் €ழ் அதிகாரிகளால் தொல்லப் 

படுத்தப்பட்டுச் சிறையில் ௮டைக்கப்பட்டனர். செய் தியை 

உணர்ந்த வடமலையப்பர் விரைந்து சென்று அவர்களைச் 

சிறைநீக்கிப் போற்றியதுடன் அவ்வாறு செய்த கொடிய 

௮ திகாரியை மன்கு ஒறுத்து சாட்டைவிட்டும் விரட்டினர். 

முருகக் கடவுள் 

* வடமலையப்பர் அரசுபுரிந்திருந்த காலத்தில் மேலை 
நாட்டு மிலேச்சர்கள் இக்காட்டில் மதவெறிகொண்டு 
வெறிச்செயல்கள் பல புரிந்தனர். திருச்செந்திலம்பதிக் 
கோயிலுட் புகுந்து ௮ணிகலன்கள் திதிகள் முதலியவை 

களைக் கவர்ந்ததோடமையாது முருகக்கடவுளையுர் தூக்கச் 

சென்றனர். அக்கடவுளின் மாயையினால் சுழல்காற்றுப் 

படசனை மோதியடித்தது. அவர்கள் மனங்கலங்கித் 
இருவுருவைக் கடலில் வீழ்த்திவிட்டுத் தம்வழியே 

சென்றனர். பிறகு முருகக்கடவுள் வடமலையப்பர் கனவில் 

தோன்றி கிகழ்ந்ததை அறிவித்தார். தாம் கடலில் 
.. இடக்கும் இடத்தையும் குறிப்பித்தத் தம்மை யெடுத்துப் 

போய்க் கோயிலில் ௮மைக்குமாறும் பணித்தார். வடமலை 

யப்பர் மனமகிழ்ந்து கட்டளைப்படியே சென்று கடலில் 

இருந்து எடுத்துவந்து கோயிலில் அமைத்து முறைப் 

படியே குடமுழுக்கும் செய்தார் '” என்றும் ஒரு வரலாறு 

கூறுப. 

இதுதி 
வடமலையப்பர் பெரும்புகமோடு அரசுசெய்திருந்தா 

ராயினும் அவருக்கு மக்கட்பேறு இல்லை. அதன் 
பொருட்டுப் பல தானதருமங்களைச் செய்தபார்த்தார். 

யாதுசெய்தும் மகப்பேறு உண்டாகவில்லை. ஒருவாறு
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மனந்தேறினார். தம் உடன் பிறந்தாளுடைய மகனை 

வளர்ப்பாக எடுத்து வளர்த்தார். மகனுக்குச் செய்ய 

வேண்டிய கடமைகளையெல்லாம் அவனுக்குச் செய்தார். 

தங்கருத்து முழுவதையும் இறைவனுடைய அடிகளில் 

செலுத்தி மேலுலகஞ் சென்றார். அவருடைய வளர்ப்பு 

மகன் வடமலையப்பரால் எல்லா ஈலங்களையும் ஒருங்கே 

பெற்றவனாகையால் மதுரைமன்னனால் வடமலையப்பரைப் 

போல் இற்றரசாக ஏற்படுத்தப்பட்டு அரசாட்சியை மேற் 

கொண்டிருந்தான். வடமலையப்பர் சைவ வைணவ சமயங் 

களிடத்தில் ஒரே தன்மையான போக்குடையவர். 

அரசாட்சியில் பல அலுவல்கட்கிடையே பெரிய நாலைப் 

பாடி முடித்த அவருடைய முயற்சி போற்றத்தக்கதாகும். 

  

௨. பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர் 

தோற்றம் 

பலபட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர் சற்றேறக் 

குறைய இரு.நாற்றைம்பது யாண்டுகளுக்கு முன்னர் 

மதுரையிலே வாழ்ந்திருந்தார். இவருடைய வழிமுறை 

யினர், பலபட்டடைக் சணக்கு என்னும் பெயருடைய 

அலுவலில் மதுரையை ஆண்ட அரசர்களிடம் அமர்ந் 

திருக்கனர். ௮. தனால் பலபட்டடை என்னுஞ் சொல் 

இவர்களுடைய பெயருக்கு முன்னால் ௮மைவதாயிற்று. 

சொக்கநாதப் புலவர் என்னும் பெயருடையவர்கள் 
மற்றும் சிலர் இருந்தாராகலான் ஒவ்வொருவரும் தத்தம் 

பெயருக்கு முன்னால் ௮டைமொழி ஒன்மழைச் சேர்தது 

வழங்கலாயினர். அழகிய சொக்கநா தப் புலவர் என்பவரும் 

இவ்வாறே அழகிய என்னும் ௮டைமொழியைச் சேர்த்து
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வழங்கினார். பலபட்டடைச் eraser gu புலவருடைய 

தந்தையார் பெயர் பலபட்டடைச் சொச்கலிங்கப் புலவர். 

வாழ்க்கை 

சொக்கநாதப் புலவர் ஓர் ஊரில் ஒரிடத்தில் தங்கி 

யிருந்து ஒர் ௮லுவலை மேற்கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தியவ 

ரல்லர். அ௮ச்காளில் இருந்த வள்ளல்கள் பலரையும் 
பாடிப் பரிசில்பெற்றுப் பரிசில் பொருள்களைக்கொண்டே 
வாழ்க்கை நடத்திக்கொண்டிருந்தார். இவர் அவ்வக் 
காலங்களில் பாடிய எண்ணற்ற தனிப்பாடல்களில் இறக் 
தொழிர்தனபோக எஞ்சியன தனிப்பாடலில் இடம் பெற் 

ுள்ளன. மதுரைப்பதியில் எழுக்தருளிய கடவுள் மீது 

“மதுரை மும்மணிக்கோவை” என்னும் ஒரு_நால் பாடினார். 

திண்டுக்கல்லில் எழுந்தருளியுள்ள சவபெருமான்மீது 
*பத்மகிரிகாதர் தென்றல்விடுதாது' என்று ஒரு.நால் இயற் 

தினர். இராமேசுரத்தலத்தில் எழுச் தருளிய கடவுள்மீது 
தேவைஉலா என்ஜோர் உலாச்செய்தார். அந்நாளில் கன்னி 

வாடியில் இருந்த பெருகிலக்கிழாராகய ஈரசிங்க நாயகர் 

என்பவர்மேல் வளமடல் ஒன்று பாடினார். திருமாலிருஞ் 
சோலைமலை அழகர்மீது கள்ளைவிடுதாது ஒன்றுசெய்கார். 

புலவர் பகை 

சொக்கநாதப்புலவர் காலத்தில் சுப்பிர தீபக் கவிராயர் 

என்பவர் ஒருவர் இருக்கார். ௮வர் திருமங்கலக் தாலுக்கா 
வில் கம்மாளர் குலத்திற் பிறந்தவர், சிற்றின்பச் செய்யுள் 

பாடுவதில் மிக வல்லவர். காமகூளப்பராயகன் காதல் 
விறலிவிடுதா.து முதலியன -இயற்றியவர், இவருக்கும் 
சொக்கநாதப் புலவருக்கும் எப்படியோ பகை மூண்டு 

விட்டது. சொக்கநாதப்புலவர் சண்பகநல்லூர்ச் சிவபெரு 

மான்மீது வண்டுவிடுதாதூ என்னும் தூது நாலைப் பாடி 

௮.ரங்கேற்றஞ்செய்யத் தொடங்கினார். உடனே சுப்பிரதீபக்
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கவிராயர் 4: சண்பக மலரில் வண்டு படியான. ஆகவே 

நீவிர் இந்தப் பதிக் கடவுள்மீ ௮ வண்டுவிடுதூது பாடியது 

வழுவாம். இக்நால் பொருக்தக்கூடியது அன்று? என்று 

கூறி மறுக்கத்தொடங்கினார். வேறுகிலரும் சுப்பிரதீபக் 

கவிராயரின் சார்பாக இருந்துகொண்டு அவர்பக்கமே 

பேசினர். புலவர், 4 ௪ண்பகமலரில் வண்டு படி.தலும் 

உண்டு. நான் ௮தனை உங்கட்குக் காட்டுவேன். காளைக்குப் 
பொழிலுக்கு எல்லோரும் வருவீர்களாக'” என்றுகூறி 

அ.ரங்சேற்றத்தை கிறுத்திவிட்டார். அன்று இரவு முழு 
வதும் புலவர் கலைமகளைப் போற்றி வணங்கினார். “தேவி! 

எனது மொழியில் நீ இருக்து அருள்புரிவது உண்மை 

யானால், நாளை ஒருகாளைக்கு மட்டும் சண்பகமலரில் 

வண்டு படியுமாறு செய்தருளல் வேண்டும். அவ்வாறு 

செய்யாதொழியில் என் பெருமைக்கே யன்றி, கின் பெரு 

மைக்கும் இழுக்குண்டாதல் திண்ணம்” என்று கூறிப் 

போற்றினார். மறுநாள் சஈப்பிர£ேபேக் கவிராயரையும் மற் 

லும் பலரையும் அழைத்துக் கொண்டு பொழிக்குச் 

சென்றார். சண்பக மலரில் கலைமகளின் திருவருளால் 

வண்டுகள் வந்து அமர்ந்திருந்கன. அதனை எல்லோருக் 
குங் காட்டினார். பிறகு வண்டுவிடு தூதின் அரங்கேற்றம் 
நடைபெற்றது. 

விஞ்சைக் கோவை 

மற்றும் சொக்கநாதப் புலவர் சேது மன்னரின் 

அமைச்சராக அமர்ந்திருந்த தெய்வகன்னி என்பவர் மேல் 
கோவை ஒன்று பாடி. அரங்கேற்றினார். 

₹ கொல்லாத மானென்றும் ஈசன்னகம் மான்இக் குவலயத்தில் 
வெல்லாத யானைவெள் ளானையொன் ழேமெய்ப் புனமகளார் 

இல்லாத வீ.ரம் இவரதன் ளோவினி யாதவன்பால் 

கல்லாத முத்து ரகுமாதன் விஞ்சையிற் காவலனே,”
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எத்திக்கும் போற்றும் ரகுசாதன் 

விஞ்சைச் இருகிதியாய் 

வர்த்.இச்கு மர்இிரி மால்தெய்வ 

.. கன்னி வரையிடத்தே 
- மூதிதிச்சை யால்தொட்டுச் கட்டிக் 

கொண்டாளம் மொழிச்குமொழி 

இச்.இச்கு கெஞ்சுச்கும் காவுக்குவ் 

சண்ணுக்குர் இத் இச்குமே.?? 

என்பன அக்கோவையின் இரண்டு செய்யுட்கள், இக் 

கோவை அ௮ரங்கேற்றஞ் செய்யப்பட்ட எட்டாவது நாளில் 

தெய்வகன்னி இறக்அவிட்டார். சுப்பிரதீபக் சலிராயர், 

கோவை நாலில் உள்ள ஆக்கக் குற்றம் காரணமாகவே 

தெய்வகன்னி இறந்துபோயிருக்க வேண்டும் என்று எண் 

ணியவராய்ப் பல பட்டடைச் சொக்ககாதப் புலவரைப் பல 

வாறு இகழ்ந்துளைக்கார், மேலும், 

“Osmarg காதன்மெச்சும் தெய்வசன்னி மீதினிலே 

கோவையென்று பில்லிவைத்துச் கொன்றாயே--பாவியுன் றன் 

இட்டடைச்சொல் லார்பொழறுப்பார் எண்டா மடையபல 

பட்டடைச்சொச் சாமுழுவம் பா,” 

என்று வெண்பா ஒன்றினாலும் இகழ்க்து பாடினா. இவர் 

இவ்வாறு இகழ்ந்து பாடியதை அறிந்த சொக்கநாதப் 

புலவர் சுப்பிரதீபக் கவிராயரை இகழ்ச்தூ பாடுவதற்குச் 

சமயம் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். ஒருவரை ஒருவர் 
இகழ்வது வழக்கமாகிவிட்ட ௮. 

மிதியடி 
ஒருநாள் சுப்பிரதீபக் சவிராயர் மிதியடிக் கட்டை 

மீது ஏறி நடர்துகொண்டிருக்கார். அதனைச் கண்ட பல 

பட்டடைச் சொக்கநாதப் புலவர், கம்மாளனுக்கு மிதியடி 

யில்லாமல் சரிப்படவில்லையோ என்று எண்ணியவராய் ;
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 சாணாருங் கள்ளைச் குடியார்கள் ஈழுவர் தாமுர்தொடார் 

கோணாமல் பாத குறடுசெய் வார்க்க தன் கூலியல்லால் 

காணாமல் ஏறி ஈடப்பதுண் டோஇக்த சானிலத்தில் 

வீணா அடாசுப்.ர தீபா௮ஞ் ஞான விளச்கொளியே.? 

என்று இகழ்ந்து பாடினார். இவருடைய தனிப் பாடல்கள் 

அருமையும் பெருமையும் அமையப் பெற்றவை. 

₹ சான்றெண்டன் இட்ட சகனக்குழ 

லாளைஎன் கண்மணியைத் 

தேன்தொண்டை வாய்ச்சியைச் 

தென்கூடல் வாழ்ஏறு பெண்பிள்ளையை 

யான்தெண்டன் இட்ட பொழுதே 

இயமன் எனக்குமடி 

யேன்தெண்டன் இட்டவிண் ணப்பமென் 

ஜோலை எழுதுவனே.?? 

என்பது தனிப்பாடல் திரட்டுப் பாட்டுகளில் ஒன்றாகும். 

இவர் சைவ சமயத்தினராயினும் வைணவம் முதலியவற் 

திடத்தில் சிறிதும் வெறுப்பற்ற பொது நோக்காள ராவர், 

  

௩. திரிகூடராசப்பன் கவிராயர் - 

தோற்றம் 

தென் பாண்டி காட்டிலே சறக்து விளங்குவது திருக் 

குற்றாலம். ௮ திருக்குற்றுலத்திற்கு அண்மையில் 
அமைக்த மேலகரம் என்னும் சிற்மாரிலே ஏறக்குறைய 

இரு.நாறு யாண்டுகளுக்கு முன்னர் திரிகூடராசப்பன் கவி 

ராயர் பிறந்தார், கவிராசர் தோன்றிய குலம் வைசிய 

வேளாள குலம், திரிகூடராசர், திரிகூட நாதர் என்பன 
திருக்குற்றால,த்தில் திருக்கோயில் கொண்டு எழுந்தருளிய 

சிவபெருமானுடைய திருப்பெயர்கள். திருவாவடுதுறை 
ஆன த்தில் எழுக்தருளியிருந்த சுப்பிரமணிய ஞானதே௫க
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சுவாமிகள் ௮வர்கள் கவிராயரது வழிமுறையில் தோன்றி 
யவர்களே. 

கல்வி முதலியன 

சவிராயர் மிக இளமைக் காலத்திலேயே கற்க வேண் 
டிய இலக்கண இலக்கிய நால்களையெல்லாம் தக்கார்பால் 
ஐயந்திரிபறக் கற்று முக்தமிழ்ப் புலவராக விளங்கினார். 
இவருடைய குலத்தினர் திருக்குற்றால காதரையே வழிபடு 
தெய்வமாகவும் குலதெய்வமாகவுல் கொண்டவர்கள். கவி 
சாயர் பெரும்பாலும் திருக்குற்றாலத்திலேயே தங்க இறை 
வழிபாடு செய்தலையும் இறைவன் மீத நூல்கள் இயற்று 
தலையும் தமது கடமையாகக் கொண்டார், 

இவர் இயற்றிய நூல்கள் 

திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி 
திருச்குத்றாலத் சலபுராணம் 
திருக்குற்றால மாலை 
திருச்குற்றாலச் சலேடை வெண்பா 
இருச்குற்றால யமகசவச்தாதி 

இருக்குற்றுல உலா 
திருக்குத்றுல ஊடல் 
திருச்குற்றாலப் பரம்பொருள் மாலை 
இருக்குற்றாலச் சோவை 

10. தஇிருச்குற்றாலச் குழல்வாய்மொழி கலிப்பா 
11. தஇருகச்குற்றுலச் கோமள மாலை 
13. இருக்குற்றால வெண்பாவக்தாதஇ 
18. திருக்குற்றாலப் பிள்ளைத்தமிழ் 
14. தஇருச்குற்றால ஈன்னகர் வெண்பா. 

O
H
 
I
H
 
T
A
 

OO
 p

O 

என்னும் பதினான்கு நால்களைக் கவிராயர் திருக்குற்றால 
திற்குப் பாடினார். பிற சிவப்பதிகள் மீதோ அல்லு 
மனிதர்கள் மீதோ இவர் செய்யுள் பாடியதாகத் தெரிய
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வில்லை. இவரது காலத்தில் பாண்டி. நாட்டை நட்டி புரிந் 

இருர்த விசயரெங்க சொக்கலிங்க நாயக்கர் கவிராயரின் 

பெருமையை ஈன்குணர்ந்தார். திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி 

யைக் குறும்பலாவீசர் திருக்கோயிலில் அரங்கேற்றுவித் 

தார். கவிராயருக்குச் இறப்புக்கள் யாவற்றையும் முதன் 

மையாகச் செய்து இருக்குற்றால நாதர் கோயிற் புலவர் 

என்று இறப்புப் பெயர் வழங்கினார், நன்செய் நிலங்கள் 

பலவற்றை நன்கொடையாக வழங்கித் தாமிரத் தகட்டில் 

உறுதிமொழிச் ட்டும் எழுதித்தந்தார். அக்கிலங்கள் 

உள்ளவிட.ம் இப்பொழுது குறவஞ்சி மேடு என்னும் பெய 

ரூடன் வழங்குகிற. கவிராயருக்குக் இடைத்த கிறப்புப் 

பெயர் நன்செய் கிலம் முதலியவைகளைக் கவீராயருடைய 

வழிமுறையினர் இன்றும் உரிமையாக வைத்திருக்கின்ற 

னா. 

சமகாலத்திய அறிஞர்கள் 

திரிகூட ராசப்பன் கவிராயருடைய காலத்தில் பழுத்த 

தமிழ்ப் புலமை வாய்ந்த அறிஞர்கள் பலர் இருந்தனர். 
அவர்களுள் தலைசிறந்தவர் பாவநாசத் தலத்தில் எழுந்தரு 
ளிய உலகம்மையின் திருவருள் கைவரப் பெற்ற ஈம௫சவாயக் 

கவிராயர். மெய்ஞ்ஞானச் செல்வராகிய தாயுமான அடிக 

ளாரும் இக்காலத்தினரே என்பது அறிஞர்கள் இலர் 

மு.வ. 

பாநயங்கள் 

திரிகூட ரா௪ப்பன் கவிராயருடைய .நால்கள் யாவுமே 

சொல்லணிசளும் பொருளணிகளும் நிரம்பிக் கற்பவர்கட் 

குக் கழிபேருவகை யளிப்பனவாக விளங்குகின் றன. இருக் 

குற்றாலக் குறவஞ்சியில் முருகக் கடவுள் வணக்கம் பாடும் 

போது,
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 பன்னிரநசை வேல்வாங்கப் பதினோரவர் 
படை தாங்கப் பத்துச் இக்கும் 

ஈன்னனவீ ரும்புகழ மலைகளேட்டும் 
சடலேழம் சாடி யாடிப் ் 

பொன்னின்முடி ஆறேச் இ அஜ்சுதலை 

எனச் கொழித்துப் புயநால் ழன்றய்த் 

தன்னிருசாள் தரம்ஒருவன் குற்றாலச் 
குறவஞ்சித் சமிழ் தந்தானே ?? 

என்னுஞ் செய்யுளைப் பாடும்போது பன்னிரண்டு முதல் 

ஒன்று வரை எண்ணமை௰ப் பாடியிருப்பது எண்ணி ம௫ழ் 

தற்குரியஅ. 
₹ அக்சரதுர் துபிமுழங்கு சன்னகர்க்குற் 

ரூலலிங்கர் அருளைப் பாடி, 

வர்தகுற வஞ்சிதன்னை வசர்தவல்லி 

கண்டுமனம் மூழ்ச்சி சொண்டு, 

சர்தமுசை துவளும்இடைச் தவளஈகைப் 

பவுள இதழ்ச் தைய லேஉன், 

சொச்தமலை எச்தமலை அ௮ச்தமலை 

வளம் எனக்குச் சொல்லென் ருளே.?? 

நீங்கச் காண்பது சேர்ச் தவர் பாவம் 
நெருங்சச் காண்பது சன்னலிற் செக்மெல், 

அங்கச் காண்பது மாம்பழச் கொத்து 

சுழலச் காண்ப த பூர்தயிர் மத்து 

வீங்சச் சாண்பது மங்கையர் கொங்கை 

வெடிக்கக் காண்பது கொல்லையின் முல்லை 

ஏங்கச் சாண்பன மங்கல பேரிகை 

ஈச ராரிய நாடெங்கள் சாடே.?? 

என்பன போன்ற பாடல்சளும் பாடிக் களித்தற்குரியன. 

இக்குறவஞ்சி எல்லோரானும் போற்றிக் கற்கப் பெறு 

கிறது. குறவஞ்சிகளில் திருக்குற்றுலக் குறவஞ்சிதான் 
தலைசிறந்ததென்ப.து அறிஞர்கள் அணிபு. 

 



௪. சிவக்கொழுந்து தேசிகர் 

தோற்றம் : 

சோழவள நாட்டிலே திருக்குடர்தையை ஒட்டியுள்ள 

தூம், காவிரியின் வடகரையில் அமைந்ததம், ஏரண்ட 

புரம் என நூல்களில் வழங்கப்பெறுவதும், தேவாரம் 

பெற்றம், கோடி லிங்கங்களைக் சண்டு போற்றிய பலனைக் 

கொடுக்கக்கூடிய இவலிங்கம் அமையப்பெற்றுள்ள தம், 

சொட்டையூர் எனத் தற்காலத்தில் வழங்கப்பெறுவது 

மாயே சவப்பதியிலே, ஏறக்குறைய நூற்றைம்பது ஆண்டு 

கட்கு முன்னர் இவக்கொழுந்து தேசிகர் பிறந்தார். சிவக் 

கொழுந்து தே௫கரின் தகப்பனார் பெயர் தண்டபாணி 

தேூகர். இவருடைய மாபு வழிவழிச் சைவாசாரிய மரபு. 

சிவக்கொழுந்து என்பது கொட்டையூருக்குத் தென்பால் 

உள்ள தருச்சத்திமுற்றத்தில் கோயில்கொண்டெழுர் 

தருளியுள்ள சிவபெருமானுடைய திருப்பெயர். 

கல்வி 

இவர் ஐயாண்டளவில் பள்ளிக்கு அனுப்பப்பெற்றுக் 

கல்விப் பயிற்சியைத் தொடங்கிவைக்கப் பெற்றூர். பள்ளிக் 

கல்வி முடிந்ததும் வேறு பலரிடம் கல்வி கற்றார். இலக் 

கண விளக்க நூலாசிரியராயே வைத்தியநாத தேசிகருடைய 

வழிமுறையில் தோன் தியவரும் தமிழ்ப்புலமை நிரம்பப் 

பெற்றவரும் ஆய ஒரு பெரியாரிடத்திலே பல இலக்கண 

இலக்கயெங்களை நன்கு கற்றுத் தேறியமையால் இவருடைய 

இறப்பு மிகவும் பெருமைபெற்ற தாயிற்று. 

வாழ்க்கை 

இவருடைய உலக வாழ்க்சைச்குப் போதிய நிலங்களும் 

வீடுவாசல் தோட்டர்.துரவுகளும் கொட்டையூரில் இவருக்கு
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இருக் சன. ஆகவே இவர் காவிரியில் நீராடுவதும் சிவபூசை 
இவ வழிபாடு முதலியன செய்வம், பாடங்கேட்சு விரும் 

பிய மாணவர்கட்குப் பாடஞ்சொல்லுவ௫ம் ஆகிய செயல் 

களை மேற்கொண்டு மனகிறைவோடு வாழ்க்கையை நடத் 

திக்கொண்டிருக்தார். 

. அரண்மனையில் அலுவல் 

அக்நாளில் தஞ்சையில் சரபோசி மன்னர் இருந்தார் | 

அவர் புதிதாக ஒரு நூல்கிலையக்தை அமைத்துப் பல 

மொழிகளில் உளள பலவகை மூல்களை அதில் தொகுத் 

தப் பல புலவர்களைப் பலவிடங்களில் இருக் அம் அழைத் 

art, ahr நிலையத்தில் இருக்து நாலாராய்ச்சி செய்தல் 

நூலெழுதுகல் முதலிய ௮லுவல்களைப் பார்க்கும்படி, ஏற் 

பாடு செய்தார். ௮ம்மன்னர் சவக்கொழுந்து தேசிகருடைய 

மூத்தமிழ்ப்புலமையைப் பலராலும் கேள்வியுற்றார். இவரை 

யும் தம்முடைய அரண்மனைக்கு அழைத்து நாலாராய்ச் 

இச் குழுவிற் சேர். த்அக்கொன்டார். அங்கமர்க்து தேசிகர் 

பல அரிய வேலைகளைச் செய்தார். 

சென்னையில் வேலை 

௮க்காளில் சென்னை அரசாங்கத்தார் ஒரு கல்விச் 

சங்கம் அமைத்துப் பல புலவர்களை ஒன்று சேர்த்துப் பல 

நூல்களை இயற்றுவிக்தும், பழைய நால்களை ஆராய்ந்து 

பதிப்பித்தும், பலருக்குப் பாடஞ்சொல்லச் செய்தும் பல 

வேலைகள் செய்தார்கள். அந்தக் கல்விச் சங்கத்தில் 

விச். சவான் தாண்டவராய முதலியார் தலைமைக் தமிழ் 

ஆ௫ரியராக அமர்ந்திருந்தார். அவருடன் இருக்து உகவி 

செய்தற்கு ஒரு கமிழ்ப்புலவரைச் தேடினார்கள். இவக் 

கொழுந்து தே௫ிகரின் அறிவாற்றல் அவர்களுக்கு எட்டி. 

யது. இவக்கொழுந்து தே௫கரைச் சென்னைக்கு அனுப்பி 

தபு. வ1111---2
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வைக்கவேண்டுமென்று சரபோகசி மன்னரைக் . கேட்டுக் 

கொண்டார்கள். மன்னருக் தே௫கரைச் சென்னைக்கு 

அனுப்பிவைத்தார். தாண்டவராய முதலியாரோடு சல 

சாலம் அமர்ந்து தண்டமிழ்த்தொண்டு செய்திருந்தார். ௮௧ 

காலத்தில்தான் திருவாசகம் முதன்முறையாகத் தேசிக 

சாரல் ௮ச்ற் பதிப்பிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டதென த் 

தெரிகிறது. 

மனைவி மக்கள் 

தேருக்கு மனைவியர் இருவர். ஆண்மக்கள் இருவர். 

பெண் மக்கள் ஐவர். திருப்பனந்தாள் காசி மடத்தின் 

தலைவராக அமர்ந்திருந்து. காலஞ்சென்ற காசிவாசி சாமி 

நாதத் தம்பிரான் சுவாமிகள் சிவக்கொழுந்து தேூகரின் 

வழிமுறையின சேயாவர். 

இறுதி 
இவெக்கொழுந்து தேசிகர் தொண்ணூரறுாண்டுகள்வரை 

மண்ணுலகில் வாழ்ந்து பிறகு பொன்னாடடைத்தார். 

நூல்கள் 
1. சாபேச்இிரர் வைத்திய முறைகள் 

௨. சரபேர்தஇிரர் சன்னிரோச சி௫ச்சைகள் 

5. சரபேகச்இ.ரர் வைத்தியம் 

4. கோடீச்சுரக் கோவை 

5. தஞ்சைப்பெருவுடையார் உலா 

6. சரபேச்திரர் பூபால குறவஞ்சி சாடகம் 

7. திருவிடைமருசர்ப் புராணம் 

8. ஆச்சாபுரத் தலபுராணம் 

9. கொட்டையூர் உலா. 

முதலியன சிவக்கொழுந்து தே௫ிகரால் இயற்றப்பெற்ற 

அரிய நால்களாம். இவருடைய பாடல்கள் இனிய எளிய 

நடையில் அமைந்தவை, சொல்லணி முதலியவைகளை
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அழகுபெற அமைப்பதில் இவர் மிகவும் வல்லவர். கோடீச் 

சுரக்கோவை ஆழ்ந்த கருத்துடன் இயற்றதப்பெற்ற அருமை 

யான கோவை. ஒவ்வொரு பாடலும் ஆழ்ச் து எண்ணி 

அமைதியாகப் பாடப்பெற்றவை. 

₹ செல்வி வளர்திருச் கோடீச்சு சேசர் செழுங்கிறிமேல் 

சொல்விற லுற்ற அறமுதல் சான்கும் தொகஇயற்றும் 

பல்வித மான புகழ்கல்கும் வேந்தர் பரவச்செய்யும் 

சல்வி அழகே அழகாம் எவருக்குவ் காரிகையே.?? 

என்பது கோடீச்சுரக் கோவையின் 421 ஆவஅ பாடல், 

சாவென்றும் பயென்றும் குச்கூ என்றும் 

சகவென்றும் இ௫யென்றும் சக்கோ என்றும் 

கூவிச்சொண் டிருந்த வெல்லாஞ் சும்மா இங்கே 

GF DIG sraserGurw agar cor 

போவ பார் உனை காப்புச் காட்டி நீஇப் 

போதுபக் பிடித்ததினிப் போதும் உன்றன் 

ஆவியன்ன ங்கெெனைத் தேடு சிங்கா 

அ௮ண்ணல்ச௪.£ போசதஞ்சை ௮ணுடச் தானே.” 

என்பது சரபேந்திர பூபால சூறவஞ்சி நாடகத்தில் ௮றுப 

தாவது பாடல். தேசிகருடைய செய்யுட்களெல்லாம் 

இவ்வாறே சொன்னயமும் பொருணயமுஞ் செறியப்பெற் 

.றனவாய் விளங்குகின்றன. இவருடைய நால்களில் கோடீச் 

சுரக்கோவை, தஞ்சைப் பெருவுடையார் உலா, சரபேந்திர 

பூபால குறவஞ்சி நாடகம் ஆகிய நூல்கள் நல்ல முறையில் 

பதிப்பிக்கப்பட்ட வெளிவரக் துலாவுகின் றன.



௫. நாராயண தீட்சிதர் 

பிறப்பு ச 

நாராயண இட்டிதர் என்பவர் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய 

முக் நூற்றைம்பது யாண்டகட்கு முன்னே பாண்டி நாட் 

டில் தென்திருப்பேசை என்னும் ஊரில் பிறந்தார். அவர் 

வைணவர் குடியில் பிள்ளேமங்கலத்தார் என்ற குடும்பத் 

தைச் சேர்ந்தவர். அவருடைய தாய்தந்தையர் பெயர் 

முதலியன அறியக்கூடவில்லை. 

கல்வியறிவு முதலியன 

நாராயண தீட்சிதர் தம் தச்தையாரிடமும் வேறு சில 

புலவர்களிடமும் தமிழ். நாலை நன்கு கற்றார். கல்வியறி 

விற்குப் பயன் கடவுளுடைய திருவடிகளைப் போற்றுதலே 

யாம். இதனை ஈன்கு உள்ளத்தில் பதித்த நாசாயண 

இட்சிதர் அவ்வூரில் எழுந்தருளிய மகரகெடுங்குழைக்காதர் 
என்னும் திருமாலிடததிலே பெருமால்கொண்டார். ௮ப் 

பெருமானைப் போற்றுதலேயே தமது கடமையாகக் 

கொண்டார். நம்மாழ்வாரிடத்தில் ௮ளவற்ற அன்புடைய 

வர். தென்திருப்பேரைக்கு அண்மையில் உள்ள ஆழ்வார் 

இருநகரிக்கு நாள்தோறுஞ் சென்று அங்கே எழுந்தருளி 

யிருக்கும் ஈம்மாழ்வாரையும் போற்றி வணங்கித் துதித்து 

வருவார். நம்மாழ்வார் தாசரென்றும் சிலர் நாராயண 

இட்சுதரை நவின்று வந்தார்கள். தீட்டிதருக்கு நிலம் வீடு 

வாசல் முதலியன இருக்தன. அவைகளை வைத்துக்கொண்டு 

அவர் கடவுளைப் போற்றுவதும் கல்வி கற்பதுமாகக் காலங் 

சழி,த்துக்கொண்டிருக்கார். 

சிறையில் அடைய்டுதல் 

ஒர் ஆண்டில் மழை ஈன்றாகப் பொழியவில்லை, ஆகவே: 

பயிர்கள் நன்றாக விளையவில்லை. திீட்சிகராலும் அவரு. 

டைய கூட்டத்தார் சிலராலும் ௮ரசிறையை அ௮ளிக்கமுடிய.
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வில்லை. ௮ந்த நாளிலே அவ்வரியை வாங்குவதற்கென்று 
வடமலையப்ப பிள்ளையன் என்னும் இற்றரசர், ஓர் ௮தி 

காரியை கியமித்திருக்தார். இக்த வடமலையப்ப பிள்ளையன் 

இலக்கண இலக்கியங்களை நன்கு கற்றவர், தமிழ் அறிவு 

நிரம்பப் பெற்றவர். ௮வரைப் பிள்ளையன் என்றே பெரும் 

பாலும் வழங்குவார்கள், அவர் கார்காத்த வேளாளர் 

குலத்தில் தோன்றியவர். கடவுளன்பும் நிரம்பப் பெற்ற 

வர். அவர் மச்சபுராணம், நீர்த் தலபுராணம் முதலிய 
நூல்களைச் செய்தவர். தமிழ் அறிஞர்களிடத்தில் வடமலை 

யப்பபிள்ளையனுக்கு மிகுர்க ௮ன்பு உண்டு, அவருடைய 

ஆதரவில் பல தமிழறிஞர்கள் தமிழாராய்ச்சி செய்து இன் 

புற்று வாழ்ந்திருக் தார்கள். வடமலையப்பபிள்ளையனால் வரி 

வாங்குவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்க அதிகாரி, அதிகக் 

காரமாக இருப்பான், “ தேளுக்கு மணியங் கொடுத்தால் 

நாளுக்குப் பலமுறை கொட்டும்!” என்னும் பழமொழிக் 

குத் தகுதி வாய்ந்தவன், மிகக் கொடிய மனம் உடைய 

வன். தம்மைக் கண்டவர்கள் எல்லோரும் நடுநடுங்கு 

மாறு செயல்கள் புரிவதில் வல்லவன். கடவுளன்பு தமிழ்ப் 

பற்று முதலியவைகளைக் கனவிலும் அறியாதவன். நாரா 

யண தீட்சிதரிடமும் அவரைச் சேர்ந்த மற்றவர்களிடத்தி 

அம் வரியை வாங்குவகற்குக் கடமையான முறைமைகளை 

யெல்லாம் கையாண்டான். தீட்டிதரிடத்திலும் Apis 
திலும் எவ்வளவோ முயற்சிக் தூம் வரியை வாங்க முடிய 

வில்லை. அவர்கள், “விளைவு நன்றாக இல்லையென்றும் மறு 

ஆண்டில் சேர்த்துச் செலுத்திவிடுவசாகவும் கெஞ்சிக் 

கேட்டுப்பார் த் தார்கள். ௮ந்.௧.௮ லுவலாளன் இவர்களுடைய 

வேண்டுகோளுக்குச் AD sid இணங்கவில்லை. வரி 

செலுத்தாதவர்களைக் திருகெல்வேலிக்குக் கொண்டு 

போய்ச் சிறையில் ௮டைத்துவிட்டான்.
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சிறையில் கடவுளைப் பாடுதல் 

சிறைப்பட்ட தீட்சிதரும் பிறருர் தமது தீவினையை 

எண்ணி எண்ணி வருந்தினர். தீட்சிதர் தாம் தமது கட 

வுளைப் போற்ற முடியாமற்போன து குறித்துப் பெரிதும் 

மனங் கவன்ளுர். இந்தக் கொடியவன் நமது உடலைத்தான் 

சிறையில் இட்டானேயல்லாமல் உள்ளத்தைச் சிறையில் 

இடவில்லையே ! அ௮க்கடவுள்மீது பூமாலையினும் சிறந்த 

பாமாலை புனைந்து வணங்குவோம். பாட்டி.ற்கிரங்கும் பர 

மன் ஈமதூ கேட்டினை ஒட்டாதிரான் என்று உள்ளத்தில் 

அணிந்தார். மகர நெடுங்குழைக்காதர்மேல் பாமாலை 

ஒன்று பாடத் தொடங்கினார். பாடிய பாடல்களையே 
திரும்பத் திரும்பக் கூறிப் போற்றினார். ௮வருடன் 
இருந்த வேறு தமிழ்௮றிஞர்களும் பாட்டுப் பாடுவதில் 

நாட்டங்கொண்டு வாட்டம் போக்கினர். 

நாராயண தீட்சிதர், 

! சன்றுக்(கு) இரங்கெய கற்றாவைப் போலச் கருணையுடன் 

என்றைச்(கு) இசங்குவ ரோவறி யேன் எழு பாருழுய்யக் 

குன்றைக் கவிகை எனத்தரித் தோர்குழைக் காதசைகாம் 

சென்றெப் பொழுது தொழுவதும் பாவங்கள் தீர்வதுமே.”” 

என்று “தொடங்கி அறுபது பாடல்கள்வரை பாடினார், 

அந்தோ காம் இவ்வாறு இழையில் அகப்பட்டுக்கொண்டு 

அன்பப்படுதலை வடமலையப்ப பிள்ளயனிடம் சென்று 

செப்புவாரும் இல்லையே. தமிழறிஞராகிய அவர் நாம் 

சிறைப்பட்டு வருந்துஞ் செய்தியை அறிந்தால் வெளியே 
விட்டுவிடுமாறு கட்டளையிட்டாலும் இடக்கூடுமே என்று 

எண்ணினார். அ௮.தனை ஒரு செய்யுளில் ௮மைத் த, 

% வள்வார் மு.ரசதிர் கோமான் வடமலை அப்பன்முன்னே 

விள்வாரும் இல்லை இணி எங்கள் காரியம் வெண்டயிர்பால் 

கள்வா! அருட்கடைச் கண்பார் கருணைக் கனிறழைத்த 

புள்வாக னா! அன்பர் வாழ்வேதென் பேமைப் புசாதனனே.”?
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என்று பாடினார். இந்தப் பாட்டை ஒருமுறை இருமுறை . 

அல்ல, பலமுறை பாடினார். ஒருநாள் இந்தப் பாட்டைச் 

Sas பாடிச்கொண்டிருக்கும்போது சிறைக்காவலன் 

கேட்டான். ₹ இந்தப் பாட்டில் ஈம்முடைய ௮ரசர் பெயர் 

வருகிறதே. இங்ூிருப்பவர்கள் தமிழ்ப்புலவாகளாக இருப் 

பார்கள் போல் தெரிகிறதே. கம்முடைய அரசர் தமிழ்ப் 

புலவர்கள் இடத்தில் பேோரன்புடையவராயிற்றே, இங்கிருப் 
பவர்கள் புலவர்கள் என்னுஞ் செய்தி அசசருக்குத் தெரிச் 
தால் நமக்குக்கூட ஏசேனும் தொல்லை யேற்படக்கூடும், 

நாம் இப்பொழுதே சென்று அரசரிடத்தில் தெரியப்படுத்தி 
விடுவோம்,” என்று முடிவு செய்தான். 

விடுதலை 

முடிவு செய்த காவலன் விரைந்து வடமலையப்ப 

பிள்ளயனிடஞ் சென்றான். “அரசே! இறையில் சில 

பேர் ௮டைபட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களிற் புலவர்களும் 

இருப்பார்கள் போல் தெரிகிறது. அவர்கள் தமிழ்ப்பாடல் 

களை அடிக்கடி. பாடுகிறார்கள். அந்தப் பாடல்களில் தங்க 

ஞூடைய பெயரும் வருகிற,” என்று சொல்லி முடித் 
தான். 

வடமலையப்பர் திடீரென்று இருக்கையை விட்டு எழுக் 

தார். குதிரையைக் கொண்டுவரச் சொன்னார். குதிரை 

வந்தத. அதன்மீது ஏறிக்கொண்டு றைவாசலை அடைக் 

தார். சிறைக்கதவுகள் விரைவாகத் திறக்கப்பட்டன, 

நாராயண தீட்சிதர் முகலியவர்களுடைய வரலாறுகளை 

யெல்லாம் கேட்டார். தமிழறிஞராகிய அவருடைய உள் 
ளம் உருகிய. நாமும் தமிழறிஞராக இருக்கிறோம். 

இருக அர் தமிழ்ப்புலவர்கள் இவ்வாறு வருக் சமாழு விட்டு 

விட்டோமே என்று வருச தினார். வண்டிகளைக் கொண்டு
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வரச்செய்து ௮ரண்மனைக்கு அழைத்துச் சென்ஞுர். அங்கு 

தமிழதிஞர்கட்கு ஈல்ல சிறப்பு கடந்தது. * இந்தத் தவறு 

எனக்குத் தெரியாமல் நிகழ்ச் அவிட்ட. பிழை பொறுத் 

தருளவேண்டும்,” என்று அறிஞர்கள் அனைவரிடமும் மன் 

னிப்புக் கேட்டுக்கொண்டார். தமிழறிஞர்கள் தரவேண் 

டிய வரிகளையெல்லாம் தள்ளிவிட்டார். அவர்கள் எந்த 

நாளுமே வரி கொடுக்கவேண்டியது இல்லை என்று கூதி 

அவர்களுடைய நிலங்களையெல்லாம் வரியில்லா கிலங்களா 

கச் செய்துவிட்டார். தீட்டுகர் தாம் பாடிய மாலையை 

முற்றிலும் பாடி முடிக்கச் செய்தார். தீட்டுகரும் ௮ம்மாலை 

யைப் பாடி. முடித்து, “மகர கெடுங்குமைக்காதர் பாமாலை” 

என்று பெயரிட்டு வடமலையப்பபிள்ளையன் முன்னே அரவ 

சேற்றஞ் செய்தார். இவரால் செய்யப்பட்ட வேறு Fa 

சிறு நால்கள் மறைந்தபோயின. சறையிலடைத்த அதி 

காரி வேலையிலிருந்து விரட்டப்பட்டுப் பல தொல்லைகட்கு 
உள்ளானான். 

இதுதி 

தீட்சிதர் நாள்தோறும் குழைக்காகதரை வணங்கிப் 

போற்றும் வழக்கமுடையவர். தாம் வருவதற்குச் ap gs 

போது தாழ்ததாலும் காத்திருக்குமாறு பூசகரிடம் 

சொல்லி ஏற்பா செய்திருந்தார். ஒருகாள் கெிநேரமாகி 

யும் நாராயண தீட்சிதர் கோவிலுக்கு வரவில்லை. பூசகர் 

ஒருவரோடு பேசிக்கொண்டு நின்றார். அப்போது நாரா 

யண தீட்சிதர் உள்ளே போவதுபோல் தெரிந்தது. பே௫க் 

கொண்டிருக்தவரைப் பார்த்து, “சிறிதுபோது இருங்கள். 

தீட்சிகருக்கு ஷூமிபாட்டுப்பொருள் (பிரசாதம்) வழங்கி 

விட்டு வருகிறேன்”? என்று கூறிவிட்டு உள்ளே சென்ருர். 

உள்ளே தீட்சிதர் காணப்படவில்லை. தேடிப்பார்த்தும் பய
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னில்லை. வெளியே வந்து உசாவியபோது அன்று அவர் 

வைகுண்டபதவியடைத்தார் என்று தெரியவந்தது. அந்தச் 

செய்தியை எல்லோருக்குர் தெரியப்படுத்தினார். கேட் 

வர்கள், “: இட்டுகர் நல்ல அருளாளராகையால் மகர 

நெடுங்குழைக்காதர் மலரடியை அடைந்தார் '' என்று 

பேசிக்கொண்டார்கள். 

௭. மாவைச் சின்னக்கூட்டிப் புலவர் 

தோற்றம் 

தண்டிகைக் கனகராயன்பள்ளு என்னும் பள்ளு 

நாலைப் பாடிய மாவைச் இன்னக்குட்டிப்புலவர் என்பவர் 

ஏறக்குறைய இருதநாறு யாண்டுகட்குமுன்னர் யாழ்ப் 

பாணம் மாவிட்டபு ரத்தில் பிறந்தார். 

கல்வி 

௮ந்நாளில் திருமறைக்காட்டைச் சேர்ந்த சணபதிக் 
குறாக்கள் என்பவர் ஐச்திலக்கணங்களையும் கற்று ௮வை 

களில் வல்லவராக விளங்கி மாணவர் பலருக்குக் கல்வி 

கற்பித்தார். அவருடைய மாணவர் ஒருவர் இடத்திலே 

சின்னக்குட்டிப்புலவர் கல்விகற்றுப் பெரும்புலவரானார். 

கனகதாயக முதலியார் 

அக்காலத்தில் கனகநாயக முகலியார் என்பவர் 
தெல்லிப்பழையில் கல்விச்செல்வத்திலும் பொருட்செல்வத் 

திலும் இறந்தவராய் அரசாங்க அலுவலிலே அமர்ந் 

திருக்தார். இன்னக்குட்டிப்புலவர், அர்தக் சகனகநாயக 

முதலியாரின் இல்லகத்.துப் புலவராக விளங்கினார். கனக 

நாயக முதலியார்க்கு நண்பராக அமர்க்த புலவர் முதலியா 

ருடைய மகனுக்குக் கல்வி கற்பித்தல், முதலியாருக்குத்
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தக்க சமயங்களில் துணைபுகிதல் முதலிய உதவிகளைச் 

செய்துகொண்டு முதலியாரின் ஆருயிர் ஈண்பராக விளங் 

Bent. கன ககாயகமு தலியாரின் மீது பள்ளு என்னும் 

ஒருவகை நாலைப்பாடி. அரங்கேற்றினார். வயலில் வேலை 

செய்யும் பள்ளர்கள் ஒவ்வொரு வேலையையும் செய்யும் 

பொழுது பாடுவதற்காக QuppouGag பள்ளுரால். 

சின்னக்குட்டிப்புலவர் பாடிய நூல் தண்டிகைக் கனக 

ராயன் பள்ளு என்னும் பெயருடன் வழங்குகின் ற௮. 

மகன் இருமணம் 

சனகநாயக முதலியார் அரசாங்க அலுவலில் ஈபெட்டு 

மிகுதியாக உழைத்துக்கொண்டிருக்தாராகலின், கனக 

நாயக முதலியாருடைய மகன் கந்தப்பன் திருமணத் 

இற்குப் புலவரே பெண்பே௫த் திருமண ஏற்பாடுகளையுஞ் 

செய்தார். கனகராயகமு.தலியார் ௮ரசிறை வருமானங்களை 

முடிவுகட்டிய வகையில் கணக்கில் மாறுபாடு காணப் 

பட்ட. ௮க்காலத்.து வழக்கப்படி முதலியார் கொழும்புத் 

தலைநகருக்கு வர கணக்கைச் சரியாகக் காட்டவேண்டும் 

என்று கட்டளை பிறந்தது. அவ்வாறே சகனககாயக 

முதலியார் கொழும்புக்குச் சென்றார். அவர் திரும்பி 

வருவதற்குள் தருமணத்திற்குக் குறிப்பிட்ட நன்னாள் 

கடக்துவிடும்போல் தெரிந்தது. குறிப்பிட்ட நாளில் 

இருமணத்தை முடித்துவிடவேண்டும் என்று புலவர் 

விரும்பினார். தந்தையார் மீண்டபிறகே திருமணத்தை 

நடத் கவேண்டுமென்பது முதலியாருடைய மகன் கந்தப்ப 

னின் எண்ணமாக இருந்தது. தருமணம் விரைவில் நிறை 

வேறுவசுதான் தக்கது என்று புலவர் கந்தப்பனுக்குப் 

பலவாறு அறிவுரைகள் பகர்ந்து திருமணத்தைச் சிறப்பாக 

நடத்தி முடித்தார். தந்தையில்லாத சவலை மணமகனுக்குத் 

தோன்ரறாதிருக்கவேண்டும் என்று புலவர் எண்ணினார்,
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தெல்லிப்பழையில் மணமகன் இல்லத்தில் இருந்து sar 

லியில் உள்ள மணமகள் வீட்டையடையும் வரையினும் 

புலவர் ஒயாமற் பாமாரி பொழிர்துகொண்டே சென்றார். 

இருமணம் முடிந்த சிலகாட்களில் கனகநாயக 

மூதலியார் ௮ரசிறை வருமானக் கணக்குகளையெல்லாம் 

ஒழுங்காகக் காட்டிவிட்டு ஊருக்கு வர் சேர்ந்தார். 

மகனுடைய திருமணம் நடந்தேறிய மகிழ்ச்சியை ௮.ரசிறை 

வருமானக்கணக்கில் நேர்ந்த பிழை கெடுத்துவிட்டத. 

௮.தனால் முதலியார் தமக்கு இழிவு கேர்க் அுவிட்டதே. 

நாம் ஈம்முடைய மகன் திருமணத்திற்குக்கூட இருக்க 

முடியாமல் போய்விட்டதே என்று எண்ணிஎண்ணி 

cnet. 265 ஏக்கமே அவருக்கு நோயை உண்டாக் 

சய. இன்னக்குட்டிப்புலவர் கனகநாயக முதலியாரைத் 

தெளிவிக்க முயன்றும் முதலியார் கெளிவுபெறவில்லை. 

ஒ.ராண்டுவரை நோயாக இருந்து பிறகு காலமானார். அவர் 

காலமாகும்போது புலவரைப் பார்த்துத் தம் மகனையும் 

குடும்பத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டுமென்று வேண்டிக் 

கொண்டார். தம் மகனைப் பார்த்துப் புலவருடைய மனங் 

கோணாமல் ஈடந்து இறுதிவரை ௮வசைக் கைவிடாமல் 

ஆதரிக்கவேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார். 

புலவர் பாதுகாப்பு 

பிறகு புலவர் கந்தப்பனுக்கு வேண்டிய அறிவுசை 

களைக் கூறி அவனை நன்னெறியில்  இயக்கிகின்றார். 

கந்தப்பன்மீதம் பல பாடல்கள் பாடினார். கனகதாயக 

முதலியாரின் பெருமையை யாண்டுல் கூறுவதே சின்னக் 

கூட்டிப் புலவருக்குப் பெரிய வேலையாக இருக்த.௮. 

ஒருமுறை பலர் கூடியிருந்த இடத்தில் புலவர் கனக 

நாயக முதலியாரைப் புகழ்ந்து பேசினார். அங்கிருந்த
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நீரில் நின்றிள வாளை குதிக்க 

நிசநில்லா வெள்ளைக் காளை வெருண்டு 

வீரியப் பள்ளன்மேல் €றிப் பாய 

விளங்குசெய்யில் விழுஈ்தான்காண் அண்டே. 

பள்ளியர்புலம்பப் பள்ளன் எழுந்திருத்தல் 

சித்து 

எங்கள்குலத் தவப்பயனே என்இரசண்டு சண்மணியே 

உங்கள் ளைச் கொருமருச்தே ஓவியமே தீவியமே 

குங்குமப்பூ மேனியெங்கும் குழைவுறவே நீ௫டந்தாய் 

பங்கயப்பூ நிகர்முகத்தைப் பார்ப்பவரார் சாப்பவசார் 1 

குறைந்தமதித் சமியேற்குச் கூறு துணை வேறுமூண்டோ 
புறம்படவே சண்டகனாப் பொய்யாகப் போச்சிலையே 

மற். தவறு மனமுடைய வாழ்வேநீ எழுச்திரென்னச் 

சறக்தபுனல் தெளிக திடவே கெளிச் துபள்ளன் எழுக்கனனே. 

என்பன தண்டிகைக் சனகராயன் பள்ளுப்பாடல்களிற் 

இலவாம். 

எ. குழந்தைக் கவிராயர் 

தோற்றம் 

குழந்தைக் கவிராயர் என்பவர் இவகங்கை நாட்டைச் 

சேர்க்த மிதிலைப்பட்டி. என்னும் ஊாரில் வழிவழியாகக் 

தமிழ்ப்புலமை வாய்ந்த குடும்பத்தில் தோன்றியவர். இவ 

ருடைய தக்தையார் பெயர் மங்கைபாகக் கவிராயர். ற்கு 

மங்கைபாகக் கவிராயர் நத்தம் பெருகிலக்கிழவசாகிய 

மூடிலிங்க நாயகர் புதல்வர் சொக்கலிங்க நாயகர்மிழு வருள் 

கச்கோவை ஒன்று பாடிப் பூசாசிப்பட்டி ௮ன்னும Lot oor 

. நன்கொடையாகப் பெற்றவர்.
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கல்வியறிவு நூல் முதலியன 

குழந்தைக் கவிராயர் நன்றாகக் கல்விகற்றுச் 

இறப்படைந்திருந்தார். இவருடைய முூன்னோரும் பின் 

ஜோரும் பாடியுள்ள .நால்கள் பல. அவர்கள் தங்கள் 

காலத்தே வாழ்ந்திருக்க சிற்றரசர்களைப் பாடி அவர்களால் 

இற்.றார் முதலியன இறையிலி கிலங்களாக அளிக்கப்பட்டு 

வாழ்க் இருக் தனர். குழந்தைக் கவிராயர் பல செல்வர்களா 

லும் பெருகிலக் இழவர்களாலும் நன்கு ஆதரிக்கப்பட்டு 

வாழ்ந்திருந்தார். சிவகங்கை சமத்தானத்தில் இருந்த 

தாண்டவராய பிள்ளை என்பவர்மீது மான்விடு தூது என் 

னும் நூலைப் பாடி ௮வரால் பலவகையான இழப்புக்களைப் 

பெற்றார். இவர் பாடிய வேறு நால்களும் தனிப்பாடல் 

களும் உள்ளன. 

நெல் நன்கொடை 

குழந்தைக் கவிராயரால் மான்விடு தூதையும் வேறு 

பல தனிப்பாடல்களையும் பெற்ற தாண்டவராய பிள்ளை 

இவருக்கு ஆயிரக்கலம் நெல் நன்கொடை வழங்குமாறு 

தம் &ீமுூள்ள ஏவலருக்குக் கட்டளையிட்டனர். அந்த 

ஏவலர்கள் அந்தக் கட்டளையை கிறைவேற்றற்கு முயலா 

மல் காலங்கடத்தினார்கள். அப்பொழுது கவிராயர், 

* அருள்விசய ரகுமாதப் பெரியவுடை யாத்தேவர் 

அவர்கள் தந்த 

நிருபமுர்தாண் டவ.ராய சாமிசொன்ன உத்தரவும் 
நிலையா என்றால் 

அருவனுடைப் பட்டமும்போய்ப் பஞ்சகருத் 

தாச்களுடைச் தொழிலு மாறி 

இருசுடரும் ஒளிமழுங்கி எழுபுவியும் இருளுறைக்த 
என்ன லாமே.?? 

என்னுஞ் செய்யுளைப் பாடினார். தம் கட்டா போற்றி 

மதிக்கப்படாமையைக் கண்ட தாண்டவராய பிள்ளை
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மீண்டும் கடுமையான கட்டளை பிறப்பித்தார். உடனே 

கவிராயருக்கு நெல் அ௮ளக்கப்பட்டது. “ சாமி வாங் 

கொடுத்தும் பூசாரி இடங்கொடுக்கவில்லை'? என்னும் 

பழமொழி நெல் ௮ளப்பதத்குத் இல்லுமல்லுச் செய்தவர் 

கள் செயலில் ஈன்கு பொருகந்திவிட்டது. தமக்குப் பல 

வாறு பேருதவி செய்து மான்விடு தூது என்னும் நாலை 

யும் பெற்ற தாண்டவராய பிள்ளை இறந்தபோது இக் 

கவிராயர் மனம் வருந்தி, 

₹ கருணா க.ரமுல்லைத் தாண்டவ சாயகங் சாகுலனே 

QGen® fas திராகாடு நீவச் இருந்தசபை 

பொருணாடு காவலர் வித்யாப்.ர சங்கம் பொருக் துமையோ 

தருணா தருணம் அறிந்தே உதவுச் தயாநிதியே ** 

என்னும் பாடலைப்பாடி வருந்தி இரங்கினார். 

செய்யுளின் சிறப்பு 

குழந்தைக் கவிராயர் பேரறிஞராக விளங்கியதற்கு 

ஏற்ப அவருடைய பாடல்களும் பலித ஆற்றலில் இறந். 

விளங்கெ. குழந்தைக் கவிராயர் ஒரு நாள் நத்தம் பெரு 

நிலக்ழொரிடம் சென்றுலிட்டுத் தம் பல்லக்கில் ஏறிச் 

சிங்கம்பிடாரி | சங்கம் புணரி என்லு இக்காளில் செப்பு 

இன் தனர்] என்னும் ஊர்வழியாக வந். துகொண்டிருந்தனர். 

அக்தணப்பெண்கள் இலர் அடுத்த ஊருக்குச் செல்ல 

எண்ணினர். கவிராயருடைய பல்லக்குச் துணையோடு 

போய்விடலாம் என்று எண்ணிப் பல்லக்கைத் தொடர்ந்து 

வந்தனர். பல்லக்குச் சிறிது (ips Bw gi. அந்தச் சமயத் 

இல் கள்ளர்கள் சிலர் ௮க்தணப் பெண்களை வழிமதிததுத் 

துன்பப்படுத்தி அவர்களுடைய நகைகள் தாலி முதலியவை 

களைக் கைப்பற்திக்கொண்டனர். ன்பம் ௮டைந்த அந்தப் 

பெண்கள் கவிராயரிடம் வந்.து தமக்குற்ற அல்லலைத் தெரி



32 தமிழ்ப் புலவர் வரிசை 

வித்தனர். அ.தனைக்கேட்டு மனம் வருந்திய கவிராயர், 

அவ்வூரில் உள்ள ஐயனார்மீ து, 

6 அண்டர்தொழுஞ் சிங்கையிற்சே வகராயா 

சேட்டாயோ ஐயோ உன்றன் 

வண்டுவிழி மலர்மாதர் பூரணைபுட் 

கலைதாலி வாங்க னாரோ 

விண்டுலவு கள்ளர்கள்வர் தென்பிறகே 

தொடர்ச் துவந்த மேலாம் சாதிப் 

பெண்டுகளை ௮ணிகவச விட்டாயே 

கெட்டாயே பேர்பட் டாயே.!? 

என்னுஞ் செய்யுளைப் பாடினார். ஐயனாருடைய அருளால் 

அந்தக் கள்ளர்களுக்குக் கண்பார்வை தெரியாமல்போய் 

விட்டது. ஆகவே, அவர்கள் மிகுந்த ௮ச்சமடைந்தனர். 

உடனே அவ்வூரிலுள்ள அதிகாரியிடம் தட்டுத் தடுமாறிச் 

சென்று நிகழ்க்ததைக் கூறித் தாங்கள் பறித்த தாலி முத 

லியவைகளைக் கொடுத்துத் தாங்கள் செய்த பிழையைப் 

பொறுக்கவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டனர். ௮தி 

காரியும் அணிகலன்களை உரியவர்களிடம் கொடுத்து 

அந்தக் கள்ளர்களின் குற்றத்தையும் மன்னித்தார். குழந் 

தைக்கவிராயர் மிகுந்த இறப்போடு கெநொளிருக்து 

காலமானார்.



௮. திருமயிலை சண்முகம்பிள்ளை 

தோற்றம் 

பிற்காலத்தில் திருமயிலையில் வாழ்க்திருக் தமையின் 

Saudi சண்முகம் பிள்ளை என்று பெயரடைந்த சண் 

மூகம் பிள்ளை 1656 அம் ஆண்டு சென்னைக் கூயப்பேட்டை 

Gp பிறந்சார். சண்முகம் பிள்ளையின் தந்தையார்க்கு 

மனைவியர் இருவர். அவர்களுள் மூத்க மனைவியார் வயிற் 

தில் தோன்றியவர் சண்மூகம் பிள்ளை. சண்முகம் பிள்ளை 

யின் தந்தையார் வைணவ சமயத்தினர். ஆயினும் சைவத் 

தினிடமோ பிற சமயங்களிடமோ சிறிதும்வெறுப்பற்றவர். 

ஆகவேதான் தம் மகனுக்குச் சண்முகம் என்று பெயர் 

இட்டனர். 

கல்விய றிவு 

பள்ளிக் கல்வியை சண்முகம் பிள்ளை மூயற்ஏயொாகக் 

கற்றார். இறித்துவக் கல்லூரியிலும் இறிது நாள் கல்வி 

பயின்றார். இவருடைய கோக்கம் தமிழ் கற்றுச் றப் 

படையவேண்டும் என்னும் போக்குடையதாக Qe sg. 

அந்நாளில் புரசையில் ௮ட்டாவதானி சபாபதி முதலியார் 

என்பவர் சிறந்த தமிழ் அறிஞராக விளங்கினார். சண்முகம் 

பிள்ளை ௪பாபதி முதலியாரைக் தமிழராகிரியராகக் 
கொண்டு தமிழ்க்கல்வியை வரன்முறையாகக் கற்றுத் 
தெளிந்து பிறருக்குக் கல்வி புகட்டத்தக்க ,ஐற்றலையும் 

அடைந்தார். அ௮ர்காளில் தமிழ் படித்துணர்க்தவர்கள் 

தக்கார் வாயினால் தமிழ்ப்புலவர் என்று கூறப்பெற்றமை 

யொன்றினானே தமிழ்ப்புலவர்களாகச் திகழ்வது இயற்கை, 

இவ்வாறு தமிழ்ப்புலவராகிய சண்முகம் பிள்ளை தமது 

கல்வியை மேலும் பெருக்கிக்கொள்ள விரும்பினார். கோம, 

தபு. வனா
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ளேசுரன் பேட்டையில் ௮க்காளில் இராசகோபால பிள்ளை 

என்பவர் கம்பராமாயணம் இலக்கணம் முதலிய நூல்களில் 

வல்லவராகத் திகழ்ந்திருந்தார். சண்முகம் பிள்ளை இராச 

கோபால பிள்ளையிடம் இராமாயணம் நன்னூல் முதலிய 
தூல்களைப் பாடங்கேட்கத் தொடங்கினார். 

இராசகோபால பிள்ளை கடுமையான வைணவ மனப் 

பான்மை கொண்டவர். சைவ சமயத்தினிடத்தும் வ 

பரம்பொருளினிடத். தும் அளவற்ற வெறுப்புடையவர்: 

கோமளேசுரன் பேட்டை என்னும் பெயரில் ஈசுவர” என் 

னும் ஓலி இருப்பதற்காக அந்தப் பேட்டையின் பெயரைக் 

கோமளபுரம் என்று மாற்றிவிட்டார். மேலும் தம்மிடம் 

படிக்க வருபவர்களின் பெயரிலும் வைணவ மாற்றங்கள் 

சேர்ப்பார். வைத்தியநாத முதலியார் என்பவரை are 

'தேவ முதலியாராக மாற்றினார். நடராச முதலியாரை : 
காராயண முதலியாராகச் செய்தார். சண்முகம் பிள்ளை 

யின் பெயரோடு Chars என்பதனையுஞ் சேர்த்துச் 
சீகிவாச சண்முகம்பிள்ளை என்று மாற்றினார். தாம் 

அச்சிட்ட வில்லிபாரதத்தில் இருந்த சுவபரமான பல 

பாடல்களை நீக்கிவிட்டு அச்சிட்டார். இவ்வாறு இராச 
கோபாலபிள்ளை அ௮ச்சிட்டமையால்தகான் ஆறுமுக நாவலர் 

பாரதத்தை உள்ளபடியே தாம் அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தி 

OT. சண்முகம்பிள்ளை இராசகோபால பிள்ளையிடம் கம்ப 
சாமாயணம் கன்னூல் ஆகிய இரண்டையுங் கற்றுக் 

கொண்டார். 

ஆசிரியத் தொழில் 

சண்முகம்பிள்ளை இலக்கண இலக்கிய மூற்பயிற்சியில் 
வல்லவரான தும் தமிழாசிரியத் தொழில் ௮வசைத் தேடிக் 
கொண்டு வந்தது. தொண்டமண்டலம் அளுவவேளாளர்
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உயர்நிலைப் பள்ளியில் தமிழாசிரியரானார். மாணவர்கட் 

குக் கல்வி போதிக்கும் ஆற்றல் சண்முகம்பிள்ளைக்கு ஈன்கு 

அமைந்திருந்தது. அக்காலத்தில் அப்பன் செட்டியார் 

என்னும் பெயருடைய மற்றொரு தமிழ்ப்புலவரும் சண்மு 

கம்பிள்ளையோடு தமிழாிரியராகப் பணிபுரிந்துகொண் 

டிருந்தார். சண்முகம்பிள்ளை அமைதியான பொறுமைக் 

குணம் உடையவர். அப்பன் செட்டியாசோ சண்முகம் 

பிள்ளைக்கு நேர்மாறானவர், அளவு கடர்த சனம் உடைய 

வர். கினைத்த பொழுதெல்லாம் மாணவர் மீது சீறிவிமு 

வார். சண்முகம் பிள்ளைக்கு மக்கட்பேதில்லை. ௮.தனால் 

ஊரார் மக்களையெல்லாம் தம் மக்களாகவே எண்ணி 

எல்லாப் பிள்ளைகள்மீதும் அன்பு செலுத்தினார். பிற 

ஆரியர்கள் மாணவர்களை அடிப்பதைக் கண்டால் Foor 

முகம்பிள்ளை அந்த ஆிரியர்களைக் கண்டிக்கத் தொடங்கி 

விடுவார். ஒருநாள் அப்பன் செட்டியார் சரவணன் என் 

னும் ஒரு மாணவனை அடித்துவிட்டார். அடியுண்ட சரவ 

ணன் அழுது கொண்டு நின்ருன். அப்பன் செட்டியார் 

மீ.து சண்முகம் பிள்ளைக்கு ௮ளவு கடந்த சனம் உண்டாகி 

விட்டது. அவர் அப்பன் செட்டியாரைப் பார்த்து, “நீர் 

ஏன் அந்த மாணவனை அடித்தீர்? தலைமையாசிரியசிடம் 

சொல்லி உமக்குச் சரியான சூடி கொடுக்கச் சொல்லு 

இறேன் சிறிது பொதும்”? என்று கூறிவிட்டுத் தலைமை 

யாசிரியருடைய அறையை கோக்கிச் சென்றார். அப்பன் 

செட்டியார் சண்முகம்பிள்ளை செல்லும் வழியை மதித்துக் 

கொண்டு, * இனிமேல் எந்த மாணவனையும் அடிக்கவில்லை. 

தலைமையாகிரியரிடம் வெடிவைக்க வேண்டாம்,” என்று 

வேண்டிக் கொண்டார். சண்முகம்பிள்ளையும் அப்பன் 

செட்டியார் வேண்டுகோளுக்கெங்கித் தலைமையாசிரிய 

ரிடம் சொல்லாமல் நிறுத்திக் கொண்டார். ்
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கர். ரா. நமசிவாய முதலியார் 

சண்முகம்பிள்ளையின் வீட்டில் எப்பொழுதும் மாண 

வர் பலர் கூடியிருப்பார்கள். ஒவ்வொருவரும் தத்தமக்குத் 

தோன்றிய இரண்டொரு ூல்களைப் பாடங்கேட்டுவிட்டு 

ஒய்க்அவிவொர்கள். கா. ரா. ஈமசிவாய முதலியார் அந் 

நாளில் இளைஞா£க விளங்கினார். சண்முகம்பிள்ளையின் 
புலமையைப் பலராலும் கேள்விப்பட்ட ஈமசிவாய முதலி 

யார் தமக்குக் கல்வி கற்பிக்க வேண்டுமென்று சண்முகம் 

பிள்ளயை வேண்டிக்கொண்டார், சண்முகம்பிள்ளையும் 
அதற்கு இணங்கி ஐக்திலக்கணங்களையும் இலக்கியங்களையும் 

நமூவாயருக்குக் கற்பித்தார். நமசிவாயர் மற்றைய 

மாணவர்களைப்போல் சின்னாள் பாடக கேட்டுவிட்டு கின்று 
விடவில்லை. பன்னிரண்டு யாண்டுகள் வரை பாடக் கேட் 

டார். நல்ல தமிழ்ப் புலவர் ஒருவரிடம் ஒரு மாணவன் 

பன்னிரண்டு யாண்டுகள் வரை பாடக் கேட்டான் என் 

ரூல் ௮வன் அடையும் அறிவுத் திறமைக்கு ஓர் எல்லையும் 

உரைக்க இயலுமோ? ஈமசவாயர் தாம் கல்வி கற்றுச் 

சிறப்படைதற்குக் காரணமாக இருந்த ஆசிரியரைப் பிற் 
காலத்தில் மறந்துவிடவில்லை. ஆசிரியரின் மனைவியைத் 
தம் தாயைப்போல் பாதுகாத்து ஆவனசெய்தார். 

. நூலாடிரியர் 

சண்முகம்பிள்ளை தமிழாசிரியராகப் பணிபுரிந்த 
துடன் கின்றுவிடவில்லை. தமத பெயர் கிலத்தில் கிலைதத 
நிற்குமாறு நூல்களும் செய்தார். இராமாயணம் உரை 
யற்றதாக விளங்கிய ௮ர்காளில் ௮யோத்தியா காண்டத் 
இற்கு ஓர் ௮ரிய உரை இயற்தினார். மணிமேகலை மூலத்தை. 

மட்டும் ஈன்கு ஆராய்ந்து ௮ச்சிற் பதிப்பித்து வெளியிட் 
டார். ஈன்னூல் விருச்தியுசை, தஞ்சைவாணன் கோவை,
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யுரை, மச்சபுராணம் என்னும் ஸூல்களையும் பதிப்பித்து 

வெளியிட்டார். கம்பராமாயண அயோத்தியா காண்ட 

உரையையே யன்றிப் பொன் வண்ணத் தந்தாதியுரை, திருக் 
கைலாய ஞானவுலாவுரை, திருவாளூர் மும்மணிக்கோவை 

யுரை என்பனவும் இவரால் எழுதி வெளியிடப்பட்டன. 

இயற்கை 

சண்முகம்பிள்ளை அமைதிப்பண்பு மிகுதியும் ௮மை 
யப் பெற்றவர். வெளிப் பகட்டு மு.கலிய தீய குணங்கள் 

இல்லா தவர். மாணவர்கட்குக் கல்வி போதிப்பதினும் 

மூல்கள் இயற்றுவதினும் இவர். பேராற்றல் படைத்திருக் 
தாராயினும் சொல்லாற்றல் -௮௬ஃ்காவத அவைகளிலே 

பலருக்கு ௮றிவுளை கூறும் ஐற்றல் இவரிடம் அமைய 

வில்லை. இவரது புகழைக் கேள்வியுற்று வரச்செய்து 
பார்த்தார் திருவநந்தபுரம் சுந்தரம்பிள்ளை. அவையில் 
எதுவுஞ் சொல்ல முடியாத இவருடைய கிலைமை அவருக்கு 

மிகுக்த வியப்பை அளித்தது. ௮யோத்தியா காண்டத்தில் 
இவருக்கு ஈடுபாடு மிகுதியும் உண்டு, அக் காண்டத்தை 

இவர் படிக்கும்போது உள்ளம் உருக் சண்ணீர் விடுவா 

சாம். பின்னாளில் இவர் திருமயிலையை அடுத்த செர்தோம் 
கல்லூரியில் ஆசிரியராக அமர்ந்து திருமயிலையையே தமது 

இருப்பிடமாக இறுதிவரை கொண்டிருந்தார். 

இவர் காலமானபோது கா. ரா. நமூவாய முதலியார் 

யாடிய இரங்கற்பாக்களில் ஒன்று, 

* அரிச்தமன்சர் எடுத்துரைக்கும் காப்பியத்தின் 

அறிவரிதாய் அகத்தில் உற்ற, 
விரிர்தபொருள் எவ்வெவரும் இறும்பூ த 

சொளப்புசலும் மேதச் கோயே,
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பரிச்தமனத் தன்னையினும் இனிதாகப் 

பன்னூலும் படி.ற னேத்குத், 

தெரிர் திடச்சொற் றெனையாண்ட சண்முககற் 

பெயர்ச்குரிய £ரி யோயே.”” 

என்பதாம். இவரால் இயற்றப் பெற்றனவும் பதிப்பிக்கப் 

பட்டனவுமான நூல்கள் பின்வருபவைகளாம் : 

௩ 

ம
ல
்

 

ஐ
 

வடதிருமுல்லைப் பதித்றுப்பத் தந்தாதி 

திருப்போரூர் ஆண்டவன் பதிற்றுப்பத் தந்தாதி 

சென்னை விகாயகச் பதிற்றுப்பத் தர்.தா.தி 

கூவம் திரிபுரசுந்தரி பதிற்றுப்பத் தந் தாதி 

கழுகாசல சதகம் 

வேதூரீசர் வண்ணம் 
சந்தானகு. ரவர் சான்மணிமாலை 

பழநி மும்மணிக்கோவை 

கந்தகோட்ட மாலை 

விநாயகர் இரட்டைமணிமாலை 

இருத் தணிகைமாலை 

இராச சாசேசுவரிமாலை 

வடி.வுடையம்மைமாலை 

மாசிலாமணிமாலை 

சென்னைக் கந்தர்மாலை 

கந்தரநுபூதி உளை 
பிச்சாடன ஈவமணிமாலையுசை 

கம்பராமாயணம் அயோத்தியா காண்டம் உசை 

இருமுல்லைவாயிற் பு.சாணம் 

இற்றிலக்கண வினாவிடை 

கந்தபுராண வசனம் 

மணிமேகலை மூலம் 

ஈன்னூல் விருத்தியுரை 

தஞ்சை வாணன் கோவையுசை 

மச்சபு ராணம் 

இிருமயிலைச் கலம்பகம்
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27... திருமயிலை உலா 

28. இற்றம்பல நாடிகள் சாத்திரச்கொத்து 
29. கந்தசாமி தோத்திரம் 

80. மாணிச்சவாசக சுவாமிகள் மாலை 

81. சபாலீசர் பஞ்ச.ரத்திஈம் 

82. இருத்தொண்டர் £ர்ச்சனம் 

88. கற்பகவல்லிமாலை 

34, warmer) nm tev 

35. உயிர்வருச்சச் கோவை 

80. புவனாம்பிகை சோடசயாகோத்தவமாலை 

87. விண்ணப்பமாலை 

88. சவுந்த.ரகாயஇ மாலை 

39. . ஆளுடைய அரசு தோத் திரமாலை 

40. பொன்வண்ணசத் தந்தாதியுரை 

41. இருச்சைலாய ஞானவுலாவுளை 
42.  இருவாரூர் மும்மணிச்கோவையுளை : 

  

௯. ந. ௪. பொன்னம்பலம்பிள்ளை 

தோற்றம் 

யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூரிலே ஆங்கிலம் 1886-.ஐம் 

ஆண்டுக்குச் சரியான தமிம் ஏவிளம்பியாண்டு இத்திரைத் 

திங்கள் இருபத்துகான்காம் காள் ௩, ௪, பொன்னம்பல 

பிள்ளை பிறந்தார். இவருடைய தந்தையார் பெயர் சர 

வணமுத்துச் செட்டியார். குலம் கார்காத்த வேளாளர் 

குலம். பொன்னம்பலம்பிள்ளை இறுவசாக இருக்கும் 
போதே அவருடைய தந்தையார் காலமானார். அக்காலத் 

திலே ௮.ரசாங்க ௮லுவலும் அதிகாரச் சீர்த்தியும் பெருக் 
தகைமையும் வாய்க்தவர்களாக இருந்த இவருடைய 
மாமன்மார்களால் இவர் செவ்விய மூறையில் moras
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வளர்க்கப்பட்டார். செர்தமிழ் காட்டிலே எருஞ்சறப்பும் 
வாய்ந்த ஆறுமுக நாவலர் இவருடைய மாமனமார்களுள் 
ஒருவராவர், 

கல்விப் பயிற் 
இவர் தம்முடைய ஐந்தாம் ஆண்டிலே கல்விப் பயிற் 

சிக்குப் பள்ளிக்கு அனுப்பப்பெற்றார். இளம் பருவத்தி 

லேயே இவர் ஊக்கமாகக் கல்வியைக் கற்கத் தொடங்கினார். 
அண்ணுணர்வும் திண்மையாக அமையப் பெற்றிருந்தார். 
பள்ளிப்படிப்பு முடி.வுபெற்றபின் நல்.லூரிற் கல்வியறிவிற் 
சிறந்து விளங்யெ கார்த்திசேய உபாத்தியாயர் என்பன 
ரிடம் நல்வழி, ஈன்னெறி, வாக்குண்டாம் முதலிய 2p 
நெறி நால்களையும் நிகண்டு இலக்கணம் முதலியவைகளை 
யும் படித்தார். தம் மாமனாராகிய ஆறுமுக காவலரிடம், 
நன்னூற் காண்டிகையுரை, விருத்தியுரை, திருக்குறள் பரி 
மேலழகர் உரை, திருவிளையாடற் புராணம், கந்தபுராணம், 
பாரதம், இராமாயணம், தொல்காப்பிய ஈச்சினார்க்னியர் 
உரை, சேனாவசையர் உரை, இளம்பூரணர் உரை, இலக் 
கணக்கொத்து, இலக்கண விளக்கச் சூரூவளி முதலிய 
இலக்யெ இலக்கணங்களையும் மற்றும் பல சங்க நூல்களை 
யும் ஐயமும் மாறுபாடும் இன்தி ஒழுங்குபெறக் கற்றார். 

சொற்பொழிவுகள் 

யாழ்ப்பாணத்துத் திருக்கோயில்களில் புராணச் சொற் 
பொழிவுகள் பல இவரால் ஈன்மூறையில் இயற்றப்பெற் 
றன. இச்சொற்பொழிவுகளைக் கேட்டவர்கள் பொருக் 
Bu சவப்பற்றும் திருந்திய ஒழுக்கமும் உடையவர்களாக 
மாறினர். புராணச் சொற்பொழிவுகளை த் திறமையாக 
கடத்துவதில் இவர் சரும் சிறப்பும் உடையவசாக விளங்கி
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னார். இவருடைய சொற்பொழிவை இவருடைய ஆரி 
யரும் மாமனாரும் ஆகிய ஆனுருக காவலயே பாராட்டியும் 

பேசினர். 

மாணவர்கள் 

இவருடைய சல்விச் இறப்பை உணர்ந்து பலர் இவ 

ரிடம் கல்விகற்கத் தொடங்கினர். அவ்வாறு கற்றவர்களுள் 

பலர் பிற்காலத்தில் பெரும் புலவர்களாகவும், நூலா௫ிரியர் 

களாகவும், உரையாடிரியர்களாகவும் போதகாசிரியர்களா 

கவும் விளங்கிச் சிறப்படைக்தனர். அம்மாணவர்களுள் 

ம. ௧, வேற்பிள்ளை என்பவர் இறந்த உரையாடிரியசாகத் 

திகழ்ந்தார். அவரால் புலியூரக்காதி, திருவாகவூடிகள் 
புசாணம், அ௮பிராமியர்தாதி என்னும் நூல்கள் உரையெழு 

தப்பெற்றன. மற்றும் இவர் இதம்பரத்தில் உள்ள ஆறு 

மூக நாவலர் கல்லூரியில் இருபத்துமூன்று ஆண்டுகள் 

ஆசிரியராக அமர்ந்து தமிழ்த்தொண்டு புரிந்தார். இன் 
னும் மாரிமுத்து உபாத்தியாயர், சவசங்கர ஐயர், பொன் 

ணுத்துரை ஐயர், ௪. பொன்னம்பல பிள்ளை, த. கைலாச 

பிள்ளை, சோமாஃச் கந்தபிள்ளை, ௪. சுவாமிகாத பண்டிதர், 

ச. சவருருகாத பிள்ளை, ௬. சபாரத்தின முதலியார், 

சி. கணேசபண்டிதர், புலோலி, வ. குமாரசாமிப் புலவர், 

ம. தியாகராசர், கோ. வைக்தியலிங்கபிள்ளை, திருவாவடு 
தறை ஆதீனம் பொன்னு ஒதுவார், சுப்பிரமணிய ஓது 
வார், காரைக்குடி சொக்கலிங்கச் செட்டியார், பழகி, 
குமாரசாமிக் தம்பிரான் முதலிய பலர் கல்வி கற்றுச் இறப் 
படைந்தனர். நற்றிணைக்கு உரையெழுதிய பின்னத்தூர் 

நாராயணசாமி ஐயர், பொன்னம்பலபிள்ளையவர்கள் திரு 
மறைக்காட்டில் தங்கியிருந்கபோது சிலப்பதிகாரம் மூத 
லிய சில _நால்களைப் படித்துணாக்தனர்,
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உரை 

இப்புலவர் பிரான் நால்கள் இயற்றியதாகத் தெரிய 

வில்லை குன்றுதோறாடலில் arr ap Gus குன்றக்குடியின் 

பெருமையைச் கூறுவதாகிய மயூரசிரிப் புசாணமும், வில்லி 

புத்தூரார் பாரதத்தில் ஆதிபருவமும் இவரால் உரையெழு 

SUC Dp per, 

- இதுதி 
வில்லிபாரதம் முழுவதற்கும் உரையெழுதவேண்டும் 

என்னும் கோக்கத்துடனே ஆதிபருவ உரையை எழுதி 

மூடித்த இவர் பிற்பகுதிகட்கு எழுதி முடிக்காமலே 

ஏவிளம்பியாண்டு மார்கழித்திங்கள் ஐந்தாம் காள் 

(18-12-1897) sug அ௮றுபத்தொன்றாவ.து அசவையில் 

இறைவன் திருவடி நீழலை எய்தினார். 

  

௧௦. சபாபதி நாவலர் 

தோற்றம் 

யாழ்ப்பாணம் வடகோவையிலே சைவ வேளாளர் மர 

பிலே சாலிவாகனசகம் 1766-ல் சபாபதிகாவலர் பிறந்தார். 

தந்தையார் பெயர் சுயம்புநாதபிள்ளை. தாயார் பெயர் 

தெய்வயானை. 

கல்வி 

சபாபதியார் தக்க காலத்திலே கல்விப் பயிற்சிக்குப் 
பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். தொடக்கத்தில் 
அந்தண ஆசிரியர் ஒருவர் இவருக்குக் கல்வி கற்பித்தார். 

பிறகு தென்மொழி வடமொழி இரண்டினுஞ் இறந்து 
வீளங்கய நீர்வேலி சிவசங்கரபண்டிதர் என்பவரிடம் ௮வ் 
விரு மொழிகளையும் கற்றார். ஆங்கிலத்தையுங் கற்றுணர்க் 

தார்.
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அருளுரை பெறல் 

சபாபதிகாவலர் கல்வியில் சிறக்த நிலைமையை எய்திய 
அம் ஆறுமுக காவலர் விருப்பப்படி. சிதம்பரம் சைவப்பிர 

கா௫ வித்தியாசாலையில் சிறிதுகாள் தலைமைக் தமிழ் ஆசிரிய 

ராச அமர்ந்திருந்தார். பிறகு திருவாவடுதுறையை அடைந்த 

௮வ்வாஇனத்தில் பதினாறாவது ஆசிரியராக எழுந்தருளி 
யிருந்த சுப்பிரமணிய தேசிக அடிகளாரிடம் அருளுரை 
பெற்று அவர்கள் முன்னிலையில் பன்னிரண்டு யாண்டுகள் 

அதிவு நூல்களையெல்லாம் முறைமையாகக் கற்றுணர்ந்தார். 

இலக்கிய இலக்கணங்களினும் வேதாந்த இத்தாந்த மால் 
களினும் சிறந்த புலமையுடையவரசாகத் திகழ்ந்தார். 

நாவலர் 

சபாபதியார் ௮வையோர் உளங்கொளத் தக்கவாறு 

கன்முறையிற் சொல்லும் ஆற்றல்மிக்காராக விளங்குர் 

திறனறிந்து, சுப்பிரமணிய தேூகுடிகளார் சபாபதி 

யார்க்கு நாவலர் என்னும் இறப்புப் பெயரை வழங்கியரு 

ஸளினார். 

சிவஞானபோதம் 

சிவஞானபோதமாபாடியம் என்னும் சைவ௫ித்தாந்த 

மெய்ஞ்ஞான நூல், சைவசமயத்திற்கோர் முடிமணியாய்த் 
இகழ்வது. அம்மாபாடிய நாலினை Jaan Sor x srt sor 

தீருர்கு பக்குவிகளைக் கண்டுணர்ந்தே படிக்கக் கொடுப்பது 
வழக்கம். தே௫கரவர்கள் சபாபதி நாவலரிடம் கொண் 

டிருந்த நன்மதிப்பால் அர்.நாலை நாவலர்க்கு நல்கிக் கற் 

ுணரச் செய்தார்கள். 

சொற்பொழிவுகள் 

நாவலருடைய பேரறிவுஞ் சொல்லாற்றலும் தமிழ் 
நாடெங்கணும் பரவிய. அங்கங்கு உள்ளவர்கள் நாவ



AA” தமிழ்ப் புலவர் வரிசை | எட்டாம் 

லசையழைக்னச் சொற்பொழிவுகள் செய்யுமாறு செய்த 

னர். நாவலர் சைவசமய வளர்ச்சியின் பொருட்டுப் பல 

சொற்பொழிவுகள் செய்து சைவசமயப் பெருமையை 

எல்லோரும் ஈன்குணர்ந்து கொள்ளுமாறு செய்தார். 

இராமநாதபுரம் சேதுபதி மன்னர், மதுரையாதீனத் 

தலைவர், இருவாவடு ஏறைச் சுப்பிரமணிபதே௫க சுவாமி 

கள், அம்பலவாண தே௫க சுவாமிகள், சூரியனார் கோயில் 

ஆதினம் முத்துக்குமார தேசிக சுவாமிகள் முதலியோர் 

நாவலருடைய சமயத்கொண்டை மிகவும் வியந்து 

பாராட்டிப் போற்றினார்கள். 

நூல்கள் இயற்றல் | 
நாவலர் சமயத்தொண்டு புரிர்தசோடு அமையாமல் 

அதால்களெழுதிக் கலைத்தொண்டு புரிவதினும் சூபட்டார். 

௧ஈ௮-செய்யுட்கள் கொண்ட ஏசுமத நிராகரணம் என்னும் 

நாலை எழுதிக் இறித்துமதக் கொள்கைகளுக்குத் தடை 

யாக முட்டுக்கட்டை போட்டார். 

௮௯௩ - செய்யுட்கள்கொண்ட Agbur சபாநாத 

பு.சாணம் என்னும் புராணத்தைப்பாடி 1885-ஆம் ஆண்டில் 

வெளியிட்டார். இக்நால் £ஏமசபாகாத மான்மியம் ? 

சான்னும் வட நாலின் மொழிபெயர்ப்பாகும். 

அப்பயதீட்டுதர் என்பார் இயற்றிய சிவகர்ணாமிர் தம் 
என்னும் வடமொழி நாலினை த் தமிழில் மொழிபெயர்த்து 

வெளியிட்டார். மேலும் மேற்படி திட்ுதரால் இயற்றப் 
'பெற்றபாரத தாற்பரிய சங்கிரகம், இராமாயண தாற்பரிய 

சங்காகம் என்னும் வடமொழி அால்களையுக் சமிழில் 

மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டார். 

இவரால் இய.்றப்பெற்ற நூல்கள் 
1. எசுமத நிராகரணம் 

2. சிவகர்ணாமிர் தம்
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பாரத சாற்பரிய சவ்செகம் 

இசாமாயண தாற்பறரிய சங்கிரகம் 

3 

4 

a சதுர்வேத தாற்பரிய சங்கரகம் 

6. தெம்பா சபாசாத புராணம் 

7. இருச்சிற்றம்பல யமசவக்தாஇ 

8. இருவிடைமருமார்ப் பதிற்றுப்பத்தஈ்தாதி 

1. மாவையர்தாஇ 

10. இலச்சண விளச்கப் பஇப்புளை மறுப்பு 

11. வைதீச காவிய தூடண மறுப்பு 

12. சஈல்லைச் சுப்பிரமணியச் சடவுள் பதிகம் 
15. இராவிடப் பிரகாசிகை 

என்பன. இச்,நால்களுள் * திராவிடப் பிரகாசிகை' என்னும் 
நால் எல்லோரானும் போற்றப்பெற்றுச் இறக்து விளங்கு. 

இன்றது. 

நாவலரும் காவலரும் 

நாவலரிடத்திலே சே அகாவலர் மிகுந்த மதிப்புப்: 
பாராட்டினார். நாவலர் சிதம்பாஞ் சென்றார். அங்கு 
சென்ற பாஸ்கர சே௫பதிமன்னர் ௪பாபதிநாவலரைக் 

கண்டு உரையாடினார். அவரைக் தம்முடன் இசாமரகாத 
புசத்திற்கு அழைத்துச்சென்று அரண்மனையில் தங்கச் 
செய்தார்: சேதுகாட்டில் சிலகாலச் தங்கியிருந்து சமயத் 
தொண்டு செய்யவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டார். 

நாவலர் ௮சுற்கு இணங்கிச் சிலகாலம் அங்கே தங்; 
யிருந்தார். பிறகு காவலசோடு திரு௨க்கதாகோச மங்கைக் 
குச் சென்றார். இருவரும் இறைவழிபாடு இயற்றினார்கள். 
பிறகு காவலர் சலைமையில் நாவலர் 4 வேதககெறி தழைத் 
கோங்க” என்னும் பெரியபுராணச் செய்யுளின் பகுதியை 
அடிப்படையாகக்கொண்டு மிகச்சிறக்த ஒரு பெரிய சொற். 
பொழிவு செய்தார், அதன்பிறகு சேஅவேக்தரோடு பல 
சிவப்பதிகட்கு இறைவழிபாட்டின் பொருட்டுச் சென்றார்.
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திருச்செக்தாருக்குச் செல்லும் வழியில் தூத்துக்குடியில் 

ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார். அதன்பிறகு திருச் 
செந்தூர், திருக்குற்றாலம் ஆய இடங்கட்குஞ் சென்று 

சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தினார். பிறகு அரசரும் 
புலவரும் இராமநாதபுரம் அடைந்தனர். சேதுவேந்தர் 

காவலர்க்கு மூவாயிரம் வெண்பொற்காசுகள் நன்கொடை 

வழங்யெதுடன் வேண்டியபோது உதவிசெய்வதாகவும் 

உரைத்தார். நாவலர் சேதுவேந்தரிடம் உடன்பாடு 
பெற்றுச் சென்னையை அடைந்தார். 

ஞானாமிர்தம் 

சென்னையை அடைந்த சபாபதி நாவலர் அச்சகம் 

ஒன்றை ஏற்படுத்தினார். அவ்வச்சுக்கூடத்தில் இருந்து 

ஞானாமிர்தம் என்னும் சிறந்த பத்திரிகையை வெளிப் 

படுத்தினார். அப்பத்திரிகை : எல்லோரானும் புகழ்ந் 

தோதும்படியாக விளங்கிற்று. 

சென்னையிற் சொற்பொழிவு 
நாவலர் சென்னையில் தங்கியிருந்தபோது திருமயிலை, 

திருவொற்றியூர், கந்தசாமிகோயில் முதலிய இடங்களில் 
சைவசமயச் சொற்பொழிவுகள் பலசெய்து சைவசமயத் 
தின் தனிச்சிறப்பை எல்லோரும் உணருமாறு செய்தார். 

நாவலரின் மாணவர்கள் 

நாவலரிடத்தில் பல மாணவர்கள் கல்விகற்றுச் இறப் 
படைக்தனர். அவர்களுள் திதம்பரம் ௮. சோமசுந்தர 
மூதலியார், விழுப்புரம். இசாமசாமிப்பிள்ளை, மாகறல் - 
கார்த்திகேய முதலியார், மயிலை - ௬. சிங்காரவேலு முதலி 
யார், மாவை - விசுவராதபிள்ளை, இதம்பரம் - சவெராமச் 
செட்டியார், திருமயிலை - பாலசுந்தர முதலியார், சுழிபுரம்-
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சிவப்பிரகாச பண்டிதர் முதலியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்க 

ளாவர், 

மறைவு 
1908-ம் ஆண்டில் காவலர் சிதம்பரத்தில் தங்கி 

யிருந்தார். ௮ப்போதுஞ் சைவசமயச் சொற்பொழிவுகள் 
பல செய்தார். பிறகு திருத்தில்லையில் கானே 1908-.ஐம் 

ஆண்டில் தமது ஐம்பத்தெட்டாவது அ௮சவையில் கூத்தப் 

ப ரொனுடைய இணையடி த்தாமரைமலர்களை எய்தினார். 

கக. சோமகந்தர நாயகர் 

தோற்றம் 

1840-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டுத் திங்கள் ஆறும்காள் 
ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே, சென்னை சூளையிலே வைணவக் 

குடும்பம் ஒன்றிலே சோமசுந்தா நாயகர் பிறக்தார். 

நாயகருக்கு இடப்பெற்ற பிள்ளைப்பெயர் அரங்கசாமி 
என்பர். 

கல்விப் பயிற்சி 

அரங்கசாமியின் உறவினர் ஒருவர் சைவசமயப் பற் 

டன் வேதாந்தப் பற்றுடையவராகவும் அச்சுதாநந்தர் 

என்னும் பெயருடையவராகவும் இருந்தார். ௮வர் அரங்க 

சாமி என்னும் பெயரைச் சோமசுந்தரம் என மாற்றி 

அமைத்தார். கல்விப்பயிற்சி முதலியவைகளை த் தொடங்கி 

வைத்துத் தென்மொழி வடமொழிகளைக் கற்பித்தார். 

பிறகு பள்ளியில் சேர்ந்து ஐங்லெழுர் தெலுங்கும் 

பயின்றார். இராசதானிக் கல்லூரியில் புகுமூக வகுப்பு 

வரையிற் பயின்றார். நான்கு மொழிகளை ஈன்கு கற்
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MTG காயகர்க்கு ஈல்ல அலுவல் ஒன்று அகப்பட்ட. 

௮தனை மேற்கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்திக்கொண் 

, இருந்தார். 

சமய ஆராய் சசி 

அச்சுதாநந்தர். வேதாந்தத்தில் பற்றுடையவராக 

இருந்தார். அகவே தம் மாணவராகய சோமசுந்தர 

நாயகர்க்கும் வேதாக்கத்தையே கற்பிக்கத்தொடங்கினார். 

நாயகரோ ஆசிரியர்க்கு மிஞ்ச௰ மாணவராக இருந்தார். 
வேதாக்த இத்தாக்க முடிவுகளின் உயர்வு தாழ்வுகளைச் 

சீர்தூக்கிப்பார்த்தார். வேதார்சத்தைவிடச் இத்தாக்தமே 

நாயகருடைய மனதிற்குப் பிடித்திருந்த. ஆகவே 
அவர் தம் ஆசிரியராகிய அச்சுதாகந்தரிடம் கேள்விகள் 
பலவற்றைக் கேட்கத்தொடங்கனார். ௮ச்சுதாகந்தர் ௮வை 
கட்கெல்லாம் தக்கவாறு மறுமொழி கூறாமற்போகவே 
அவருக்குச் இத்தாக்தத்தைப்பற்றிக் கூற த்தொடங்கனார்.. 
அப்போது தாயகர்க்கு ௮சவை இருப. கண்பர் ஒருவரால் 

கொடுக்கப்பெற்ற மெய்கண்டசாத்திரம் முழுவதையும் 
தாமே படித்துணர்ச்சார். தம் ஆூரியருக்குச் இத்தாக் 
கத்தில் பற்றுண்டாகுமாறு பல செய்திகளை எடுத்துச் 
சொன்னார். 

வேதாந்தி சித்தாந்தியாதல் 
சோமசுர்தர நாயகராகய தம் மாணவரின் உரை 

களைக் கேட்ட அச்சுதாநந்தருக்கு உள்ளம் மாறியது. 
சைவ௫த்தாக் தத்தைப் பின்பழ்றவேண்டும் என்னும் 
எண்ணம் உண்டாகியது. அவர் காஞ்சியை அடைந்தார். 
ஆதிசைவரிடம் ஆசாரிய அபிடேகம் பெற்று ஏகாம்பர 
சிவயோகியார் என்று திட்சைப்பெயர் பெற்றார்,
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நாயகர் சமயத்தொண்டு 

சோமசுந்தர நாயகருடைய உள்ளம் சமயத் தொண்டில் 

அழுத்தமாகப் பற்றியது. தாம் பார்த்துக்கொண்டிருந்த 

அலுவலை ஒரு பொருளாக மதியாமல் அதனை 1661-இம்' 

ஆண்டில் விட்டுவிட்டுச் சைவத்திற்கும் தமிழுக்கும் உழைக் 

சுத்தொடங்கினார். 

சைவ நால்களைத் தக்கார் வாயிலாகப் பாடங்கேட்டு 

அவைகளிற் சிறந்த புலமைகிலை கைவரப்பெற்றார். சமய 

வளர்ச்இக்கும் மொழி வளர்ச்சிக்கும் நூல்கள் எழுதுவதை 

யும் காயகர் தமது சடமையாசகக்கொண்டார். முப்பத்து 

மூன்று ஆண்டுகள் வரை நாயகர் நூலாடிரியராக இருக்கு 

நாறு மூல்கட்குமேல் எழுதி வெளிப்படுத்தினா. சைவ 

இத்தாந்தக் கருத்துக்களை த் சுமிழில் உரை நடையாக முதன் 

முதலில் எழுதி வெளிப்படுத்தியவர் காயகர்தாம். இவர் 

தமக்கென ஒருவகையான உரைநடையை ஏற்படுத்திக் 

கொண்டு அ௮க்கடையில் எழுதிவந்தார். மக்களும் நாயக 

ருடைய உரைஈடையைப் போற்றிப் படித்தனர். 

சொற்பொழிவுகள் 

நாயகர் நூலாசிரியராக இருக் ததோ டல்லாமல் இதந்த 

சொற்பொழிவாளசாகவும் இலங்கனார். தமிழ் நாட்டு மக் 

str s sng சொற்பொழிவு முழக்கத்தால் தட்டி எழுப் 
பினார். காயகருடைய சொற்பொழிவைக் கேட்டவர்கள் 

உள்ளங்களிதக்அப் போற்றினர். தமிழ்காட்டில் உள்ள 

ஒவ்வொரு பெரிய நகரிலும் நாயகருடைய சொற்பொழிவு 

நிகழ்ந்தது. சைவ சித்தாந்தக்தின் பெருமையும் சிறப் 
பும் நராயகருடைய சொற்பொழிவால் மிகுதிப்பட்டு விளங் 

கன. காயகர் சொற்பொழிவு செய்யுமிடத்தில் ஆயிரக் 
கணக்கான மக்கள் ஒழுங்கு இரண்டு ஒருமை மனடண் 

சொற்பொழிவைக் கேட்டுக்கொண்டி ருப்பார்கள். 

SY. @e-VILI—4
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மாணவர்கள் 

நாயகர் தம்மையடுத்துப் பாடங்கேட்க விரும்பிய 

மாணவர்கட்குச் சமய ஈரூல்களையும் இலக்கண இலக்கிய 

நூல்களையும் ஈன்கு போதித்து அவர்கள்தம் ௮வாவையும் 

நிறைவேற்றினர். அவ்வாறு கற்றுத் தேர்ந்து இறந்தவர் 

கள் பலர். தமிழ்மலையாக விளங்கியிருந்த மறைமலை 

யடிகளாரும் நாயகரிடம் கல்வி பயின் றவராவர். 

தன்மதிப்பு 
நாளடைவில் நாயகரின் சைவத்தொண்டின் இறப்புக் 

தமிழ் சாட்டு அறிஞர்கள் எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் 

உவகையூட்டியஅ. ஆதினத் தலைவர்கள், ௮ரசர்கள், பெரு 

நிலக்கிழார்கள், செல்வர்கள் முதலாயினோர் காயகருக்கு 

வேண்டிய நல்லுதவிகள் பலவற்றையும் புரிந்தனர். சேது 

பதி மன்னர் 'வைதிக சைவ சித்தாந்த சண்டமாருதம் '” என் 
னும் பட்டப்பெயர் வழங்கிச் இறப்புச் செய்தார். திருவா 
வடுதுறை ஆதீனத் தலைவர், “பரசமய கோளரி' என்னுஞ் 

இறப்புப் பெயர் த௫்.து வாழ்த்.துசை கூறினார். 

இதுதி 
சைவமுந் தமிழும் தழைத் தினிதோங்கத் தொண்டு 

செய்து கின்ற நாயகரின் உடல்நலம் 1898 - ௮ம் ஆண்டு 

முதல் குன்றத் தொடங்கியது. ஆயினும் நாயகர் தமது 
உடல் நலக்குறைவைப் பொருட்படுத்தாமல் இறுதிவரை 

சமயத்தொண்டு செய் துகொண்டேயிருக்தார். முடிவுகாலம் 

நெருங்கயெபோது தம் மகனைத் தேவார திருவாசகங்களை 

ஓ.தச்செய்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். 1901 ஆம் ஆண்டு 

பிப் ரவரி இருபத்திரண்டாம் காள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 

நான்கு மணிக்குச் சவராச யோகத்தில் அமர்ந்து அன்று 

மாலை ஆறு மணிக்கு இறைவன் திருவடி நீழலை எய்தினார்.



புத்தகம்] பின்னத்தூர் நாராயணசாமி ஜயர் 51 

வேதபா௫ய சமாச கண்டனம் 

வாதிச்செய ரத்சாவளி 

சைவ சூளாமணி 

பரதத்துவப்பி.ரகாசிகை 

பிரமதத்துவ நிரூபணம் 

அர்ச்சா தீபம் 

ஆ.தி சைவப் பிரபாவம் 

இத்தாந்த ரத்காக.ம் 

இத்தார்த ஞானபோதம் 

10. மெய்கண்ட வெனாடண நிக்கரசம் ' 

11. ஆசார்ய பிரபாவம் 
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என்பன நாயகர் எழுதிய நூல்களில் சிலவாம். 

  

௧௨. பின்னத்தார் நாராயணசாமி ஐயர் 

தோற்றம் 

இலட்சுமி நாராயண அவதானிகள் என்னும் இயற் 

பெயருடைய காராயணசாமிஜயர் தஞ்சைமாவட்டம் திருத் 

அறைப்பூண்டிச் சிறு கூற்றத்தில் உள்ள பின்னத்தாரில், 

அச்தணர் குலத்தில் கெளண்டின்னிய கோத்திரத்தில் ஆம் 

இலம் 1862-ஆம் ஆண்டுக்குச் சரியான தமிழ்த் துந்துபி 

யாண்டு ஆவணித் திங்கள் இருபத்தொன்பதாம் காள் பிறக் 

தார். இவருடைய தந்தையார் பெயர் வேங்கடஇருட்டிண 

அவதானிகள் எனவும் அப்பாசாமி ஐயர் எனவும் வழங் 

Sug. தாயார் பெயர் சீதாலட்சுமி ௮ம்மாள். காராயண 

சாமி ஐயருடைய தந்தையார் மருத்துவ நூலிற் சிறந்த 

பயிற்சியுடையவர். அறத்திற்கு மருத்.துவஞ் செய்பவர். 

பொறுமைக்குணம் உள்ளவர். நல்லவர்களைப் போற்றுவதில் 

கருத்துள்ளவர். அப்பாசாமி ஐயர் தமது குடும்பப் 

பொருள்களைப் பாதுகாத்துப் பெருக்குவதில் தமது கருத்
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களை மனப்பாடஞ்செய்யும் ஆற்றல் இவருக்கு மிகுதியாக 
இருந்தத. எதைப் படித்தபோதினும் அதனை கெட்டுருச் 

செய்துவிடுவது ஐயருக்கு வழக்கம். 

படிக்காதே 

ஐயர் தமிழ்மொழியைக் கற்கவேண்டும் என்னும் 

பேரவாவினால் எப்பொழு.தும் நாலுல் கையுமாகவே இருக் 

தார். ஐயர் கையில் எப்பொழுதும் நூல்களை வைத்துப் 

படி த்துக்கொண்டிருந்தது அத்தை சேஷியம்மாளுக்குப் 

பிடிக்கவில்லை. பையன் வீணாக ஏட்டைக் கட்டிக்கொண்டு 

அழுகிறானே. சோம்பேறியாகக் கெட்டுப்போனாலும் 
போவான் என அ௮த்கையார் எண்ணினார். ௮வ்வத்தை கல்வி 
யறிவு சிறிதும் இல்லாதவர். வேறு என்ன எண்ணக் 

- தோன்றும்? அத்தை மருகனைப் பார்த்துத், * தம்பி எப் 

பொழுது பார்த்தாலும் ஏடும் கையுமாக இருக்கிறாயே ! 

இதனால் யாது பயன் ? குடும்பத் தொழில்களைப் பார்க்க 

வேண்டாமா? ஆகையால் வீணாகப் படித்துக் காலத்தைப் 
போக்காதே” என்று அறிவுரைகள் வழங்கினார். அன்பு 

மிக்க அத்தையின் கட்டளை என்றாலே பிள்ளைகளுக்கசெல் 

லாம் அச்சம், அவர்கள் அத்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து 

போவார்கள். அதனால் காராயணசாமி ஐயர் அ௮த்தைக்குத் 

தெரியாமல் வயல் வரப்புகளுக்குச் சென்று கருவேல 

மரங்களுக்குக் 8ீழ் அமர்ந்து படிக்கும் வழக்கத்தை 

மேற்கொண்டார். 

பொன்னம்பலபிள்ளை 

ஐயா, இவ்வாறு சுல்வி கற்றுக் கவிபாடும் ஆற்றலிற் 

சிறந்து விளங்கினார். பல மால்களைத் தாமே கற்றபடியி 
னால் அவைகளிற் பல ஐயங்கள் உண்டாயின. ஐயத்தை 
அகற்றிக்கொள்வதற்குத் தக்க காலச்தை எதிர்நோக்க
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இடும்பாவன புராணம். 

இறையனாரா நறுப்படை. 

சிவபுராணம். 

சளப்பாள் புராணம். 

௮.ரதைக் சோவை. 

வீரகாவியம், 

வதை. 

10. நறிவிருத்தம், 

11. மாணாச்கராற்றுப்படை. 

12. இயன்மொழி வாழ்த்த. 

18. தென்தில்லை உலா. 

14. தென்தில்லைச் கலம்பகம். 

15. பழையது விடுமா து. 

16. மருதப்பாட்டு, 

17. செருப்பு விடுதூ௮. 

18, தமிழ்சாயகமாலை. 
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19. இராமாயண அகவல். 

20. கற்றிணையுளை. 

முதலியன. 

தற் திணையுரை 
சங்க நால்களை உரையோடு வெளியிடுவதற்கு ௨. வே. 

சாமிகாதையரைப் போல் நாராயணசாமி ஐயரும் பெரு 

முயற்சி செய்தார். குறுந்கொகையை நன்றாக ஆராய்ச்சி 

செய்தார். கற்றிணைக்கு உரையெழுதி முடித்து ௮ச்சிட் 
டார். அககானாற்றுக்கு உரையெழுதிக்கொண்டிருக் தார். 

இதி 
நற்றிணை உரை அச்சாகிக்கொண்டிருந்கபோது ஐய 

ருக்கருக் த நீரிழிவு நோய் மிகுதிப்பட்ட_௪. இறப்பதற் 

குள் நற்றிணை உரைப்புத்தகத்தைக் கண்ணாற் பார்த்து 
விட்டுச் சாகவேண்டுமென்பது ஐயருடைய கடைஇ 

விருப்பமாக இருந்தது. ஆயினும் அவ்விருப்பம் நிறை
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வேறவில்லை. 1899-ஆம் ஆண்டுமுதல் ஐயர் இறக்கும் 

வசை கும்பகோணம் உயர்நிலைப்பள்ளியில் தமிழாசிரியராக 

இருந்தார். நீரிழிவு நோய் மிகுதிப்பட்டு வருத்தியதால் 

1914-ஆம் ஆண்டு சூலைத்திங்கள் 80-ஆம் நாளுக்குச் சரி 

யான தமிழ் ஆனந்த ஆண்டு ஆடி.த்திங்கள் பதினைந்தாம் 

நாள் வியாழக்கிழமை தமத பிறப்பிடமாகிய பின்னத் 

தூரிலே காலமானார். இவருக்கு இரண்டு பெண்மக்கள் 

மட்டும் பிறந்தனர். 

௧௩. வெண்பாப்புலி வேலுச்சாமிப் பிள்ளை 

தோற்றம் 

பெரும்புலவர் மீனாட்டு சுந்தரம் பிள்ளையவர்களிடம், 

௨. வே. சாமிகாத ஐயரோடு ஒருங்கு கற்றவராகய 

வேலுச்சாமிப் பிள்ளை என்பவர், 1854-ஆம் ஆண்டிலே 

சிதம்பரத்திற்கு வடகிழக்கில் ஐக்துகல் தொலைவில் உள்ள 
தில்லைவிடங்கன் என்னும் ஊரிலே, சைவவேளாண் மர 

பிலே பிறந்தார். புலியூர் வெண்பா முதலிய நூல்கள் 
இயற்தியவராகய தில்லைவிடங்கன் மாரிமுத்துப் பிள்ளை 

என்பவருடைய வழிமுறையிலே தோன்திய சுப்பிரமணிய 

பிள்ளை என்பவர் வேலுச்சாமிப் பிள்ளையின் தந்ைதையா 

ராவர், தாயார் பெயர் சுந்தரம்மாள் என்பது. 

கல்வி 

வேலுச்சாமிப் பிள்ளை தமத இளம்பருவத்தில் பள் 

ளியிற் சிறித கல்விகற்றார். பிறகு தம் நிலங்களில் 
பயிர்த்தொழில் வேலைகளைப் பார்க்கத் தொடங்கனார். 
பிறகு இவருடைய தகப்பனார் இவரைச் சென்னை மாநக 

ருக்கு அனுப்பி ஆங்கிலம் படிக்கச்செய்தார். மில்லர் கல்
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அரசியில் ஆங்கிலமும், அங்கு தமிழ்ப்பேசாசிரியராக இருந்த 
இவருடைய உறவினராகிய இன்னச்சாமிப் பிள்ளை என்ப 

வரிடம் தமிழுங் கற்றார். மேலும் ௮ப்பொழு.து அங்கிருந்த 

அட்டாவதானம் சபாபதி முதலியரம் _என்பவரிடமுந் 

தமிழ் _நால்களைப் பாடங்கேட்டரா. இசண்டு மூன்று 

gon Ose Ge பிறகு இசீன்னையிலிருக் g சமது ஊருக்கு 

வந்தார். 

மீனாட்செந்தரம் பிள்ளையிடம் கற்றல் 
வேலுச்சாமியின் உள்ளம் மேன்மேலுங் கற்றலை 

விழைக்தத. .ஈன்றாகக் கல்விகற்றுத் தாரும் தம்முடைய 

முன்னோர்களைப்போல் விளங்கவேண்டும். என்று எண் 

ணினார். தகுந்த ஆரியர் அகப்படாமல் திண்டாடினார். 

தமது திண்டாட்டத்தை ௮ட்டாவதானம் சபாபதி முத 

லியாருக்குக் தெரியப்படுத்தினார். ௮வர் பெரும்புலவர் 
Senet sri பிள்ளையவர்கட்கு உசவிக் கடிதம் ஒன்று 

எழுதியனுப்பிப் “பெரும்புலவர் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை 

யவர்களிடம் சென்றால் ஈன்ராகக் கல்விகற்கலாம்'' என்.று 

'தெரியப்படுத்தினார். வேலுச்சாமிப் பிள்ளை ௪வருக்குக் 

தெரியாமல் புறப்பட்டுத் திருவாவடுதுறையை அடைக் Bw 

அட்டாவதானம் சபாபதி முதலியாருடைய உதவிக் கடி 

கத்தைக் கொடுத்தார். பெரும்புலவர் வேலுச்சாமியைக் 
தம்முடைய மாணவராக ஏற்று நாலைந்தாண்டுகள் கல்வி 
கற்பித்தார், வேலுச்சாமிப் பிள்ளை கருத்துடன் கற்ற 

படியினால் சல்விவளம்பெருகிய ௪. 

'வெண்பாப்புலி 

வேலுச்சாமி நாளடைவில் செய்யுள் செய்யும் ஆற் 

றலையும் அடைந்தார். வெண்பாப் பாடுவது சிறிது தொல் 

லையான வேலை. மாமுன்கிரை காய்முன் விளமுன்நேர்
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என்னும் இலக்கணத்தைக் கருத்துடன் கடைப்பிடித்து 

வெண்பாவைப் பாடுதல்வேண்டும். இன்றேல் வெண்பா 

வின் தளை தட்டிப்போகும், இதனைக் கருதியே, “ஏல் 

லோர்க்காம் வெண்பாப்புலி'' என்ற பாட்டும் ஏற்பட்டிருக் 

கிற. இத்தகைய வெண்பா வேலுச்சாமிக்கு விரை 

வாகவும் எளிதாகவும் பாடுமாறு அமைந்தது. வேலுச் 

சாமி விரைவாக எளிதாக வெண்பாப்பாடுதலைப் பெரும் 

புலவர் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை கண்டு வியந்து மஇஒழ்ந்தார்.. 

வேலுச்சாமிக்கு “டுவண்பாப்புலி” என்.று சிறப்புப் பெயர் 

வழங்கினார். அச்சொல் அவருடைய பெயருக்குமுன்னால் 

அமைந்து வழங்குவதாயிற்று, 

தேசிகர்பால் தீக்கை 

பெரும்புலவர் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை காலமான 

பிறகு வெண்டாப்புலி வருந்தினார். திருமிகு சுப்பிரமணிய 

தேூகர்பால் லெ.நால்களைப் பயின்றார். பிறகு Oud 

யாரிடமே தீக்கைபெற்றுக் கொண்டு தமது ஊருக்குத் 

திரும்பினார். 

தமிழாசிரியர் 

வெண்டாப்புலி சமது ஊரைவிட்டுச் சென்னைக்குச் 

சென்ரார். அங்குப் பல பெரிய இடங்களில் பாடஞ்சொல்லு: 

தலை மேற்கொண்டிருந்தார். பிறகு காஞ்சிபுரத்தை 

அடைந்து பச்சையப்பன் உயர்தரப்பள்ளியில் தலைமைத் 

தமிழாசிரியராக அமர்க்தார். அங்குப் பள்ளிவேலையோடு 

நால் இயற்றுதல் முதலிய பிறவேலையையும் மேற்கொண் 

டிருந்தார். 

புராணம் பாடுதல் 

திருக்கச்சூர் ஐலக்கோயில் என்பது தொண்டை 

நாட்டில் தேவாரம் பெற்ற முப்பத்திரண்டு வெப்பதிகளில்:
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ஒன்று. ௮ச்சவெப்பதிப் பூசகர் ஒருநாள் வெண்டாப்புலி 

யைக் சுண்டு அப்பதிக்குப் புராணம் இல்லாக்குறையைப் 

போக்கவேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டார். வெண் 

பாப் புலியார் பெரும்புலவரிடம் இருந்த காலையில் ௮ப் 

புலவர்பிரான் பாடிய பல புராணங்களைத் தமது கையால் 

எழுதும் பேறுபெற்றவர். இப்போது தாமே புசாணம் 

பாட நேர்ந்தமைக்கு மகிழ்ச் து ௮ச்சிவப்பதியின் வரலாறு 

களை நன்கு ராய்க்கு, திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் 

புராணம்” என்னும் பெயருடன் புராணம் ஒன்றுபாடி 

முடித்தார். ௮ப்புராணத்தின் அரங்கேற்றம் உருத்திரோற் 

காரி யாண்டு இத்திரைத் தங்கள் பதினேழாம் நாள் மிகச் 

சிறப்பாக ஈடை பெற்றது. 

இறுதி 
வேலுச்சாமி மேலும் பல மால்கள் செய்தார். இறு 

தியில் அட்சய ஆண்டு இத்திரைத் திங்கள் இருபத்தொன் 

பதாம்காள். இறைவன் திருவடி. நீழலை எய்தினார். 

இவர் இயற்றிய நூல்கள் 

663 புராண வெண்பா [5603-வெண்பா]. 

இருவேட்டக்குடிப் புராணம். 

இல்லைவிடங்கன் புராணம் 

இருச்சச்சூர் ஆலக்கோயில் புராணம் 

சேவார வதல வெண்பா. 

தேவா. வைப்புத்தலச் கட்டளைக் கலித்துறை. 

இருத் தில்லை நிரோட்டக யமக வச்தாதி முதலியன. N
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தோற்றம் 

தம்பையா பிள்ளை என்று பிள்ளைப் பெயர்பெற்ற 

சுவாமிராத பண்டிதர் யாழ்ப்பாணத்து வண்ணார் பண்ணை 

யிலே இன்னத்தம்பிப் பிள்ளை என்பவரின் திருமகனாகத் 

தோன்றினார். 

கல்வி நலம் 

இளமையிற் பள்ளிக் கல்வியை ஒழுங்காகக் கற்ஜூர். 

பிறகு தமிழ்.நால்களைப் படி.த்.துப் புலவராக எண்ணினார். 

ஆறுமுக நாவலருடைய மருகரும் மாணவரும் பெரும்புல 

வரும் ஆயெ பொன்னம்பலம் பிள்ளையிடம் இலக்கிய 

இலக்கணங்களை யெல்லாம் வாரன்முறையாகக் கற்று; 

அவைகளில் ஈல்ல தேர்ச்சியடைந்து ௮றிஞசானார். 

சமயத்தொண்டும் தமிழ்த்தொண்டும் 

சைவ சமயத்தைப் பாதுகாப்பதினும் தமிழ் 
மொழியை வளர்ப்பதினும் தமது கருத்தைச் செலுத்திக் 

காலம் முழுவதையும் ௮வைகட்கே செலவிட்டார். சைவத் 

கொண்டிதற்கும் தமிழ்த்தொண்டிற்கும் தக்க இடம் இக் 

தியா என்பதை உணர்ந்த அறிஞர் இந்தியாவிற்கு வந்து 

தமக திருத்தொண்டைத் தொடங்கினார். 

நாரல்கள் வெளியிடுதல் 

1905-ஆம் ஆண்டில் சென்னையில் , சைவவித்தியாநு 
பாலன அச்சுக்கூடம் என்னும் பெயருடன் அச்சுக்கூடம் 

ஒன்றை ஏற்படுத்தினார். அவ்வச்சுக்கூடத்தில் சிவஞான 

போ தமாபாடியம், திருக்கோலையார் உண்மை, தேவார 

அடங்கன் முறை, திருவிளையாடற் புராணம், குமரகுருபரர் 

பிரபந்கம், சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் பிரபந்தம் முதலிய
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சைவ நால்களை அழகய முறையில் திருத்தமான பதிப்புக் 

களாகப் பெரும்பொருள் செலவிட்டு ௮ச்௫ற்பதிப்பித் துக் 

குறைந்த விலைக்குக் கொடுத்து நற்புகழும் நல்வினையும் 

சட்டினார். மற்றும் பல நால்களை அச்சிட்டு வெளி 

_ யிட்டார். 

Ost Bare gut தேடிவைத்திருர் ௧ நால்களையெல் 

லாம் இவர் பெரும்பொருள் கொடுத்து வாங்கித் 

தொகுத்து வைத்திருந்தார். ஒவ்வொன்றாக அரிய சைவ 

.நால்களை வெளிப்படுத்த எண்ணியிருச்தார். சிவஞான 

சித்தியாருக்கு வெள்ளியம்பலத் தம்பிரான் எழுதிய ஞானா 

வரணப்பேருரையை அச்சிடுவதற்கு ஆராய்ச்சி செய்து 

வைத்திருந்தார். சிவஞானபோத மாபாடியம் இரண்டாம் 

பதிப்புக்குப் பல அரிய குறிப்புகள் எழுதிவைத்திருந்கதார்.. 

பொருட்சுறைவால் இவைகளையெல்லாம் அவர் உடனுக் 

குடன் நிறைவேற்றவில்லை. இவர் முதன்முதலாக ௮ச் 

சட்டு வெளியிட்டது திருவாதவூரடிகள் புராணம் என்ப. 

சைவத்தொண்டு 

சைவசமய வளர்ச்சிக்குத் தம்மால் இயன்றவழிகளி 

லெல்லாம் உழைத்தலை இவர் கடமையாகக் கொண்டிருக் 

தார். சைவசித்தாந்த சமாசக்கூட்டங்கட்குத் தலைமை 

தாங்கி அரிய சொற்பொழிவுகள் செய்து சைவசமயப் 

பெருமையை எல்லோரும் இனிதுணருமா௮ு செய்தார். 

கும்பகோணம் மகாமக காலங்களில் சைவப் பெருங்கூட் 

டங்கள் கூட்டி ஈடத்தினார். பெருங்கூட்டஞ்சேரும் அத்த 

கைய சமயங்களில் சைவக்கூட்டங்களைக் கூட்டி நடத்தினால் 

எல்லோரும் எளிதில் பயன்பெறுவர். சமய வளர்ச்சிக்குந் 

தக்க வாய்ப்பாகும் என்று இவர் அறிந் திருக் தபடி.யினால் 

தான் சிறப்பான விழாக்காலங்களில் சமயத்தொண்டாற்
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று.தல் திறந்தது என்று அதனை மேற்கொண்டார். சைவ 

நால்கள் பலவற்றையும் இலக்கண இலக்கியங்களையும் 

தம்மை யடுத்த மாணவர்கட்குப் போதித்தார். திருச்செர் 

தூரிலே சுப்பிரமணிய வித்தியாசாலை என்னும் பெயருடன் 

வித்தியா சாலை ஒன்று ஏற்படுத்திப் பொருள் உதவி 
செய்தார். 

குண நலன்முதலியன 

இவர் தந்நலம் குறித்துச் சிறிதும் உழைத்தவால்லர். 

ஆறுமுகநாவலரைப்போல் தாமும் கலையறம் சைவபரிபால 

னம் முதலியவைகளை நடத். துதல்வேண்டும் என்னும் எண் 

ணத்தோடு நாவலரைப்போல் குடும்பத்தொடர்பில்லாமல் 

செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்தார், நாவலரைப்போல் இவரும் 

சைவசமய இழிப்புரை முதலியவைகளைப் பொறுக்க 

மாட்டார். சைவாசார ஒழுக்கத்தில் சிறிதும் தளரமாட் 

டார். பிற்காலத்தில் சிதம்பரத்தைக் தமது இருப்பிட 

மாகக்கொண்டு அவ்விடமே உறைந்திருக்தார். இிருவண்ணா 
மலைத் திருக்கார்த்திகை விளக்கு வழிபாடு, தில்லைக்கூத்தப் 

பி.ரான் திருக்கூத்து முதலியவைகளை வழக்கமாகக் கண்டு 

போற்றும் முறையை உறுதியாக மேற்கொண்டிருந்தார். 

தருமபுர ஆதீனத்தாரால் வெளியிடப்பெற்ற _நால்கள் பல 
இவருடைய பார்வையின்€£ழ் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. 

தருமபுர ஆதீன ததலைவரவர்கள் இவருக்கு *விச்வத்சிரோ 
மணி' என்னும் பட்டம் ௮ளித்தச் சிறப்புச் செய்தார்கள். 
இவர் சைவமுந் தமிழும் சதழைத்தினிதோங்கக் தொண்டு 
செய்திருக்.து இறைவன் திருவடி. நீழலை அடைந்தார்,



௧௫. மாணிக்க நாயக்கர் 

தோற்றம் 

சேலம் பாகற்பட்டியில், 1811-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரித் 

தங்கள் 25-.ஐம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை, மாணிக்க 

நாயக்கர் தோன்றினார். தந்தையாருடைய பெயர் வேங்கட 

சாமி நாயக்கர். 

கல்வி 

மாணிக்க நாயக்கர் தமது இளமைக்காலக்கொட்டே 

ூண்ணறிவு மிக்கவராகவும் நினைவாற்றல் மிகுதியாக 

அமையப்பெற்றவசாகவும் விளங்கினார். தாம் மூன்று வய 

அக் குழந்தையாக இருந்த பொழுது நிகழ்க்த பல நிகழ்ச்சி 

களைப் பிற் காலத்தில் கூறினார். நாயக்கர், ஏழாவது ஆண் 

டிலே பள்ளியிற் சேர்க்கப் பெற்றுக் கல்விகற்கக் தொடங் 

Bei. பன்னிரண்டாம் ஆண்டில் சேலத்தில் ஒரு பள்ளிக் 

கூடத்தில் சேர்ந்தார். பதினான்காவது அ௮கவையிலேயே 

காயக்கர் செய்யுள் பாடத் தொடங்கினார். நாயக்கருடைய 

பிறந்தசாட் குறிப்பைக் கணித்தவர்கள், அக்குறிப்புப் 

பெரிய குறைபாடு உடையதெனசக் கூறினார்கள். ௮க் 

கூற்றில் ஐயங்கொண்ட காயக்கர் தாமே சோ திடங்கற்றுச் 

சோ திடழாலில் வல்லவரானார். தமத பிறந்தகாட் குறிப் 

பைத் தாமே கணித்து ஆராய்க்அு பார்த்துச் சோதிடர்கள் 

கூற்றுப் பொய்யெனக் கண்டதுடன், தமது பிறந்தநாட் 

பலனைத் தமது ஐம்பத்தொன்பதாவது அகவை முடியும் 

காலம்வரை எழுதிவைத்தார். அவர் எழுதிவைத்தவாறே 

நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்தமை வியக்கத் தக்கதாக இருந்தது, 

கல்லூரி நிகழ்ச்சி 
சேலம் கல்லூரியில் நாயக்கர் எப், ஏ. என்னும் 

பட்டம் பெற்றார். ௮க் கல்லூரியில் கல்வி பயிலுங் காலத்





புத்தகம்] மாணிக்க நாயக்கர் 65 

பதின்மூன்று பரிசுகளும் பதக்கமும் 

அவ்வாண்டு பொறியியற் கல்லூரியில் சேர்ந்த 
எப். ஏ. பட்டம்பெற்ற மாணவர்கள் இருவரில் காயக்கர் 

ஒருவர். மற்றவர்கள் எல்லோரும். எம். ஏ. பட்டம் பெற் 

றவர்களாகவும் பி. ஏ. பட்டம் பெற்றவர்களாகவும் இருக் 

தனர். ஆயினும் அவ்வாண்டு நடந்த போட்டிச் தேர்வில் 

நாயக்கர் முதன்மையாள சாகத் தேறிப் பதின்மூன்று பரி௬ 

களும் ஒரு பொற்பதக்ஈமும் பெற்றார். இத்தேர்வினால் 

1896-ஆம் ஆண்டில் அசசால்குத்தில் உதவிப் பொறியாளர் 

அலுவலைப் பெற்ளூர். 

கல்லூரியில் குறும்பு 

சிறுவயதில் இருந்த குறும்புத்தனங்கள் சில நாயக் 
கரைப் பிற் காலத்திலும் தொடரத் தொடங்கன, நினைத்த 

போது இருமலை வரவழைததக்கொண்டு ஒயாமல் இருமும் 

ஒருவகை ஆற்றலை காயக்கர் பெற்றிருந்தார். வகுப்பில் 

அவ்வாறு இருமி அடிக்கடி அவர் விடுமுறை பெத்றுக் 
கொண்டிருந்தார். இந்தத் தீய பழக்கத்தைத் தம் கல்லூரி 

ஈண்பர்கள் பலருக்கும் கற்றுக்கொடுத்து விட்டார். ஆகவே 
மாணவர் தாம் விடுமுறை பெறவேண்டும் என்று எண்ணிய 

பொழுதெல்லாம் இருமி இருமி விடுமுறை பெறத்தொடல் 

இனர். ஆசிரியர்கள் இவ்விருமல் தொத்து நோயாக 
இருத்தல்கூடிம் என்று அஞ்சினர். பிறகு உண்மை 
வெளிப்பட்டது. கல்லூரித் தலைவர் நாயக்கர்மீது மிகுந்த 

அனங்கொண்டார். குறிப்பிட்ட சல நாட்களில் கல்லூ 
AEG வரக்கூடாதென்று கட்டளையிட்டு ஒறுக்கள் 

தொடங்கினார். கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லோரும் கல் 
லூரித் தலைவரின் இச் செய்கையைக் கண்டித்துக் கல்லூ 
ரிக்குச் செல்லாமல் கின்று விட்டனர். ஆகவே கல்லூரி த 

தபு. வமா க
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களுங் சண்டு பிடித் தவைகளைவிட Nat Api soma என்று 

பலராலுங் கொண்டாடப்பட்டன. 

நாயக்கருடைய “நால்க்யூலோகிராப்” என்னும் சுருக்கு 

வழிக்கணக்குழுறை டாக்டர். டப்ள்யூசி) அன்வின், 

ஜே. எம். காம்பியன், எம் கார்னட் முதலிய பல மேனாட் 

டதிஞர்களாலும் மிகுதியாகப் புகழ்ச்,து பாராட்டத்தக்க 

சிறப்புடையதாயிற்று. கணக்கில் ஏற்படும் சிக்கலான 

வழிகளை . அதன்மூலம் மிகவும் விரைவில் தீர்த்துவிட 

முடிக்தது. 

மேட்டூர்த் தேக்கத் திட்டத்தைப் பற்றிய கருத்தை 

முதன்முதலாகச் சென்னை அரசாங்கத்தார் war Bev 

பதியச் செயதவர் நாயக்கர்தாம். அரசாங்கத்தின் தலை 

மைப் பொறியாளர் அ௮லுவலைப் பெறத் தகுதியடையவராக 

இருந்த நாயக்கர் YH oT oT ஆட்சியாளரின் குறுகயெ நோக் 

கத்தால் ௮வ்வேலைக்குக் மோன வேலையில் இருந்தே ஓய்வு 

பெற நேரிட்டுவிட்ட ௫. 

1896-ஆம் ஆண்டில் நீலகிரி உதவிப்பொறியாளராக 

இருந்தார். 1906-1907-ல் எக்ஷீக்யூடிவ் எஞ்சினீயரா 

னார். 1912-இல் இங்கிலாந்து சென்று **கால்க்யுலோகிராப்”” 

என்னும் புதூமுறையைக் சுண்டு பிடித்தார். 1915-இல் 

சென்னை எஞ்சினியரிங் கல்லூரியில் சிவில் எஞ்சினியரிங் 

பேசாசிரியராக ஏற்படுத்தப் பெற்றார், 1919-இல் மறுபடி 

யும் பொதுமராமத்து இலாகாவில் சேர்ந்து சூப்பரின் 

டெண்டிங் எஞ்சினியரானார். அவ்வளவோடு அவர் அலு 

வலும் ௮லுவல் உயர்வும் முடிந் தன. 

இளமையில் வறுமை 

நாயக்கர் உயர்ந்த பெருங்குடியிற் பிறந்தாரேனும் 

இளமைக் காலத்தில் ௮க்குடி. வறுமையுடையதாக இருக்
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அடிக்கடி குருதிக்கொதிப்பினால் தொல்லைப்பட்டார். 

1981-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்த்திங்கள் 80-ஆம் காள் வெள் 

ளிக்கிமமை சமது அறுபதாவது அகவையில் நான்கு 

பெண்மக்களும் ஓர் ஆண்மகனும் பிற உறவினர்களும் 

வருந்த இவ்வுலக வாழ்வைக் துறந்தார். 

oe 

௬௭. பூரணலிங்கம் பின்னை 

தோற்றம் ் 

இிக்கெலாம் புகழுக் திருநெல்வேலிக்கு அண்மையில் 

உள்ள முர்நீர்ப்பள்ளம் என்னும் ஊரிலே, 1866-ஆம் 

ஆண்டு மேச் திங்கள் 24-அம் நாள் பூரணலிங்கம் பிள்ளை 

தோன்றினார். இவருடைய தற்தையார் பெயர் சிவசுப்பிர 

மணிய பிள்ளை. தாயார் பெயர் வள்ளியம்மையார், இவர் 

தோன்றிய குலம் சைவ வேளாளர் குலம். 

கல்வி 

பூரணலிங்கனார் ஐயாண்டனவிலே மையேடு கைப் 

பிடிக்கக் தொடங்கினார். இண்ணைப்பள்ளிக் கூடத்தில் 

பூரணலிங்கனார்க்குப் போதிக்கத் கொடங்கிய ஆசிரியர் 

பெயர் செல்வப்பெருமாள் என்பது. அந்தச் செல்வப் 
பெருமாள் தாம் பூரணலிங்கனாரமின் த௫்தையாராகய Aa 
சுப்பிரமணிய பிள்ளைக்கும் கல்வி போதித்தவர். அறுப 

தாண்டு ௮அகவையை அவர் அப்பொழுது எட்டிப்பிடித் 
திருந்கார். அசவைக்குத்தக்க அறிவு முதிர்ச்சியும் நல் 
லொழுக்கமும் அவரி.த்தில் குடிகொண்டிருக் தன. ௮வ 
ரிடம் பூரணலிங்கனார் அரிச்சுவடி தொடங்கி வீடணன் 
பத்தி என்னும் நால் வரை கற்று த்தேறினார். 

பூரணலிங்களார்க்கு அகவை பத்து கிரம்பியபோது 
மேலப்பாளையம் என்னுமிடத்தில் இருக்த பள்ளிக்கூடத்
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பிள்ளை என்பவரிடம் தமிழ் நூல்களையுங் கற்றுத் தமிழ் 

அறிவினையும் வளர்த்தார். 

பி, ஏ. பட்டம் 

் நெல்லையில் எப். ஏ. தேர்வில் வெற்றிபெற்ற பூரண 

லிங்கனார் சென்னையை அடைந்து கிறித்தவக் கல்லூரியிலே 

கல்வி கற்கத் தொடங்கஇனார், சென்னையில் பூரண லிங்கனா 

சோடு திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்தவர்களான காக்திமதி 

நாத பிள்ளை, (கா. சுப்பிரமணிய பிள்ளையின் தர்தையார்) 

இசாச வல்லிபுரம் சுப்பிரமணிய பிள்ளை, பெருங்குளம் உத் 

தண்டராம பிள்ளை முதலியோர் கல்வி கற்றனர். பூரண 

லிங்கனார் பி, ஏ. தேர்வில் இரண்டாம் வகுப்பில் வெற்றி 

பெற்றார். 

ஆசிரியத் தொழில் 

பூரணலிங்கனார் முதற்கண் மாவட்ட உதவித் தலைவ 

ரின் அலுவலகத்தில் எழுத்தாளராக அமர்ந்து இல திங்கள் 

வேலை பார்த்தார். பிறகு பாளையங்கோட்டை இந்து உயர் 

நிலைப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக அமர்ந்து அப் பள் 

ளியை முன்னுக்குக் கொண்டு வந்தார். 

இருமணம் 

பூரணலிங்கனாரின் பெற்றோர்கள் கம் மகனுக்குச் திரு 

மணஞ் செய்துவைக்க எண்ணினார்கள். ஓத்த அறிவும் 
ஒ.க்ச குணகலனும் உள்ள ஒண்டொடியைத் தேடினார்கள். 
கல்வியறிவின்மையின் சில காரிகையரும், அழூன்மையின் 
பல அரிவையர்களும், செர்கிறமற்றிருக்கமையின் இல 
சேயிமையாரும், அணிகலன்கள் அற்றிருந்தமையின் சில 
அழூகளும் ஒதுக்கப்பட்டார்கள். தாயம்மாள் என்னும் 
பெயருடைய தையல், வாழ்க்கைத் துணைவியராக அமைக் 
தார்.
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ஈரோட்டில் வேலை 

பூரணலிங்கனார் ஈரோடு சென்று உயர்நிலைப் பள்ளி 

ஒன்றில் தலைமையாசிரியராக அமர்ந்தார். இடைவிடாது 

உழைத்த அப்பள்ளியை முன்னுக்குக் கொண்டு வந்தார். 

சட்டையபுரத்தில் வேலை 

௮௩் நாளில் எட்டையபுரத்தில் குறுகில மன்னராக 

அமர்க்திருக் தவர் மறுவுலகஞ் சென்றார். அவருடைய 

மகன் இளைஞனாக இருந்தபடியால் ஆட்சியை ஆங்கில ௮.ர 

இனர் தமது மேற்பார்வையில் எடுத்துக் கொண்டனர்? 

அரளெங்குமரனுக்கு கல்ல ஆசரியர் ஒருவர் தேவைப் 

பட்டார், பூரணலிங்கனார் அரசிளங்குமரனுக்குக் தக்க 

ஆசிரியர் என்று நெல்லை மாவட்டத் தலைவர் நினைத்தார். 

ஆசிரியராக எட்டையபுரத்திற்கு ஏகுமாறு கட்டளை யனுப் 

பினார். பூரணலிங்கனார் எட்டையபுரத்தையடைந்து அர 

இளங்குமரனுக்கு ஆசிரியராக அமர்ந்தார். பூரணலிங்கனார் 

கட்டுப்பாடும் கண்டிப்பும் உடையவர். சிறுவன் செல்வ 

நிலையினன் ஆயிற்றே என்று சிறிதும் பாராமல் ஒழுங்கு 

முறையுடன் நடந்து கொண்டார். எழுதும்படி கூறிய 

ஒன்றை எழுதாமல் இளவரசன் ஒருகாள் தவறு செய்தான். 

இவர் அவனைப் பிரம்பினால் அடித்துக் கண்டித்தார். 

இதனைக் கண்ட வேலைக்காரர்கள் இகனை ஒரு தவருக 

எண்ணி அரசியாரிடஞ் சென்று, “ அசிரியர் நம் சின்ன 

இராசாவை அடிக்கிறார் ' 

௮னவ் வரசியார் ௮ப் பணியாளர்களைக் சண்டித்து அவர் 

கட்கு அறிவுரைகள் கூறினார். சென்னையிற் கூறுகில மன் 

னர்களின் சிறுவர்கட்குப் பள்ளி ஒன்று தொடங்கப்பெற் 

? என்று கோளுூளை கூறினார்கள். 

ற. குறுகில மன்னர்களின் சிறுவர்கள் அனைவரும் 
அங்குச் சென்று கல்வி பயில வேண்டும் என்று ௮ ரசினர் 

கட்டளையிட்டனர்.
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சென்னையிற்பணி 
1894-ஆம் ஆண்டில் பூரணலிங்கனார் சென்னைக்குக் 

குடியேறினார். டாக்டர் மில்லர் என்பவர் இவரைச் தம் 

கல் லூரியில் ஆசிரியராக அமர்த்தினார். அக்காலையிற் 

சென்னையில் தாம்சன் கம்பெனி உரிமையாளராக இருந்த 

கந்தசாமி முதலியார் என்பவருக்கும் இவருக்கும் நெருங் 

இய ஈட்பு உண்டாயிற்று, இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் 

பேருதவி புரிந் கொண்டனர். மில்லருடைய கல்லூரி 

யிலே பூரணலிங்கனார் நான்கு யாண்டுகள் பணியாந்தினார். 

சட்ட ால்களையும் பூரணலிங்களனார் நன்கு கற்றுத் தேறி 
னார். அனால் தேர்வுக்குச் செல்லவில்லை. 

பரிதிமாற் கலைஞர் கூட்டுறவு 

பூரணலிங்கனார் கிறித்தவக் கல்லூரியில் வேலை பார்ச் 

கும்போது அங்குப் பரிதிமாற் கலைஞர் என்னும் சூரியகாரா 

யண சாத்திரியார் தமிழ்ப் பேராசிரியாக இருந்தார். இரு 

வரும் ஆருயிர் நண்பர்களாயினர். பரிதிமாற் கலைஞர் தனிச் 

தமிழிடத்கே தணியாக் சாதல் கொண்டவர். அதனால் தம் 

பெயரையும் தமிழ்ப்படுத்திக் கொண்டவர். இவர்கள இரு 

வரும் கடற்கரையில் அமர்ந்து தமிழ் மொழியைப்பற்றி 

நாடோறுஞ் சொற்போர் வழியாக ஆராய்ச்சி செய்தனர். 
இதன் பயனாகப் பரிதிமாற் கலைஞர் “தமிழ்மொழி வரலாறு” 

என்னும் தமிழ் நாலினை எழு தினார். பூரணலிங்கனாசோ 

“தமிழ்இலக்கிய வரலாறு” என்னும் ஆங்கில நாலை எழுதி 

னார். பாடப் புத்தகங்களும் பல பூரணலிங்கனாசால் எழுதப் 

பெற்றன. பாடப் புத்தகங்களால் பூரணலிங்கனாருக்கு த் 

தக்கவாறு பொருள் வருவாய் ஏற்பட்டது. 

கோவையில் தொண்டு 

1900 முதல் 190% வரை பூரணலிங்கனார் Carwin gs 

தூரில் செயின்ட் மைக்கேல் கல்லூரியில் ஆங்கிலப் பேசா
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சிரியராக அமர்ந்து பணியாற்றினார். இவருடைய சலியா 

உழைப்பினால் ௮: கல்லூரி சிறக்து விளங்கிய. அங்குச் 

An ஆண்டுகள் சென்றபின் தம் ஊரா$ய முத்நீர்ப் பள் 

ளத்தை அடைந்து தங்கினார். 

பலவிடங்களில் தொண்டு 

இவர் ஊரில் தங்கியிருந்தபோது நெல்லை இந்துக் 

. கல்லூரியில் ஆங்கிலப் பேராசிரியராக அமர் த்தப்பெற்றார். 

பின் நெல்லையில் இவர் தாமே ஒரு றிய கல்லூரியைத் 

தொடங்கி நடத்தினார். மூன்று பிள்ளைகளோடு தொடங் 

கப்பட்ட ௮க் கல்லூரியில் நாளடைவில் ஐந்நூறு பிள்ளை 

கள் வரை சேர்ந்து கல்வி கற்கலாயினர். ௮௧க் கல்லூரியின் 

பெயர் “: கெமிசுக் கல்லூரி ?” என்று கூறப்பட்ட ௮. பிறகு 

பூரணலிங்கனார் சென்னையை அடைத்து அங்கும் சல காலந் 

தங்கினார். பிறகு அமெரிக்கன் கல்லூரி, திருச்ச எஸ். 

பி, ஜி. கல்லூரி ஆகியவைகளில் தொழில் புரிந்தார். 

இதுதி 
அகவை முதிர்ந்தமையின் இவர் ஆ௫ரியத் தொழிலில் 

இருக்.து ஓய்வு பெற்றுப் பல பொ.துநலச் செயல்களில் ஈடு 
பட்டுத் தொண்டாற்றினார். இப்படிப் பலவாறு தொண் 

டியற்றிக்கொண்டிருந்த பூரணலிங்கனார் தமது எண்பத்தோ 

ராவது அகவையில் 1947-ஆம் ஆண்டு சூன் திங்கள் 16-ஆம் 

நாள் மண்ணுலக வாழ்வை நீதது விண்ணுலச வாழ்வைப் 

பெற்றார். 

எழுதிய நூல்கள் 

ஒளவைச் குறள் 

செய்யுட் கோவை 

விவேக விளக்கம் 

இசாயர் அப்பா சதைகள் ம
ே
ம
்
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e
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5. வாசகத் இரட்டு 
6. இரு சிறு சதைகள் 

7. சதையும் கற்பனையும் 

8. வீர மணி மாலை 

9. தமிழ்ச் கட்டுரைகள் 
10. பன்னிரு பெண்மணிகள் 

11. மருச்துவன் மகள் 

12. தப்பிலி 

18. ஐரோப்பியப் போர். 

முதலியன பூரணலிங்கனாரால் எழுதப்பெற்ற தமிழ் நூல் 

கள். இவைகளையன்றி ஆங்கில நூல்களும் பல இவரால் 

எழுதப்பெற்று விளங்குகின் றன. 

—— 

௧௭. பண்டிதமணி கதிரேசச் செட்டியார் 

தோற்றம் 

மகாமகோபாத்தியாய முதுபெரும் புலவர் பண்டித 

மணி கதிசேசச் செட்டியார், தனவணிசக நாட்டிலே மக 

பாலன் பட்டி என்னுஞ் இற்ழாரிலே, 1881-,ஐம் ஆண்டு 

செப்டம்பர்த் திங்கள் பதினாறாம் ரசாள் வெள்ளிக்கிழமை 

இவ்வுலகில் தோன்றினார். பண்டித மணியின் தந்தையார் 

பெயர் முத்துக்கருப்பன் செட்டியார். தாயார் பெயர் 

சிகப்பி ஆச்சி, முத்துக்கருப்பன் செட்டியார் ஈழநாட் 
டிலே எழுந்தருளிய கதிர்காமக் கடவுண்மீது முதிர்பெருங் 

காதல் கொண்டவர். அதனால் தம் மைந்தனுக்குக் கதி 

சேசன் என்று பெயர் வழங்இனார். 

கல்வி 

௮வ்வூரிலே இருந்த சிறு பள்ளிக்கூடம் ஒன் திலே 

கதிரேசனார் கல்வி கற்கத்தொடங்கனார். எண்ணையும்
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எழுத்தையும் இனிது கற்றூர். பெருக்கல் வாய்பாடு 

எண்சுவடி. மு.கலிய கணித நூல்களையும் உலகநீதி, ஆத்தி 

சூடி, கொன்றைவேந்தன், கறுந்தொசை, நல்வழி, கன் 

னெறி முதலிய நீதிநால்களையும் சிற்திலக்கியங்கள் பலவற் 

நையும் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளில் இனிது கற்றுத் 

தேறினார். பிறகு பள்ளியைவிட்டு இல்லத்திருக்தவாறே 

பல ரநால்களையும் தாமே கற்கத்தொடங்இனார். இவ்வுல 

இலே மக்களாய்ப் பிறந்தவர்கட்கு இறைவன் ஏதேனும் 

ஒரு சிறு குறையை அளிப்பின் ௮ஃது அவர்களுடைய 

கன்மைக்கென்றே நாம் திண்ணமாக உணர் தல்வேண்டும். 

கதிரேசனார்க்குக் கால் ஒன்று சிறிது ஊனமாக அமைந் 

திருந்த. அதனால் அவர் தடி ஒன்றின் உதவியால் சிறிது 

தொல்லைப்பட்டே ஈடக்க இயலும். அதனால் கதிசேசனார் 

மற்றைய தனவணிக இஊைஞர்களைப்போல் ஊர் சுற்றல் 

வீண்களியாட்டக்களில் பொழுதுபோக்கல் முதலிய செயல் 

களில் சடுபடா தவரானார். பிற்காலத்தில் பண்டி தமணி, 

“இக்கால் ஊனமே என்னைக் கலைமகளின் பேரருளுக்கு 

உரியவனாக்கியஅ. இன்றேல் யானும் பிற தனவைகியர் 

களைப்போல அ௮ழிதன் மாலையவாகிய பொருளீட்டுதலிலே 

- புகுந்து வீண்பொழுது போக்கியிருப்பேன். ஆகவே யான் 

இக்கால் ஊனத்திற்கு நன்றி செலுத்துச்றேன்'' என்று 

கூறினார். கதிரேசனார் படித்த பல நால்களினும் ஏற்பட்ட 

ஐயங்களையெல்லாம் தக்க அறிஞர்கள்பால் கேட்டுத் 

தெரிந்து போக்கிக்கொண்டார். ‘ 

௮க் காலத்திலே சோழவந்தான் என்னும் ஊரிற் 

பெரும் புலவராகச் சிறந்து விளங்கிய ௮ரசஞ்சண்முகனா 

ருடைய நட்புக் கதிரேசனார்க்கு ஏற்பட்டது. ௮ரசஞ் 

சண்முகனார் இலக்கியப் புலமையிலும் இலக்கணப் புலமை 

யிலும் தக்கிகரில்லாத் தனிப்பெருஞ் சிறப்புடன் விளங்
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Get. கதிரேசனார் ௮ர௪ஞ் சண்முகனாரிடம் தொல்காப் 

பியச். சொல்லதிகாரச் சேனாவசையம் முதலிய இலக்கண 

நூல்களைக் கற்று த் தக்கவாறு இலக்கணப் புலமையையும் 

எய்தினார். 

'இருமொழிப் புலவர் 

வடமொழியினையுங் கற்று ௮ம்மொழிச் சிறப்பினையும் 

அறியவேண்டுமென்று கதிசேசனார் எண்ணினார். தருவை 

நாராயண சாத்திரியார் என்பவர் வடமொழிப் புலமை 

மிக்காராய் அர்காளில் இலங்கினார். கதிரே சனார் சாத்திரி 

யாருடைய .தணையைக்கொண்டு வடமொழியையும் கற்கத் 

தொடங்கினார். ஐந்தாறு ஆண்டுகளில் வடமொழியில் 

உள்ள காவியங்கள், நாடகங்கள், இலக்கியங்கள், இலக் 

கணங்கள் முதலியவைகளையும் நன்கு பயின்று தேறினார். 

இவ்வாறு இருமொழிகளையும் ௮வர் ஈன்கு கற்றுத் தேறிய 

படியால் கதிசேசனாருக்கு “இருமொழிப் புலவர்” என்னும் 

பெயர் உண்டாயிற்று. 

சமயருூ ற்பயிற்சி 

தென்மொஜழியையும் வடமொழியையுக் திடமாகக் 

கற்றுத்தேேறிய கதிரேசனார், சைவசமயப் பெருநால்க 

ளாகிய சவெஞானபோதம் இவெஞானித்தியார் முதலிய 

நூல்களையுங் கற்றுணர விரும்பினார். 234 காலத்திலே 

காரைக்குடியிலே சொக்கலிங்கச் செட்டியார் என்பவர் 

சமய நாலறிவிலே சிறந்து விளங்கினார். அவசையடுத்.தூ 

இரண்டு ஆண்டுகள் சமய,நால்கள் பலவற்றையும் ஓதி 

யுணர்ந்தார். இவ்வாறு பல ஆண்டுகள் கதிசேசனார் விடா 

முயற்சியுடன் கல்விபயின்றமையால், தென்மொழி, வட 

மொழி, சமய.நால் ஆகியவைகளிலே தேர்ச்சிபெற்று நல்ல 

புலவரானார்.
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பொது நலப்பணி 

கதிசேசனாரின் புகழ், சிறிது சிறிதாகத் தன வணிக 

நாட்டில் பரவத்தொடங்கியது. தனவையியச் செல்வர்கள் 

கதிரேசனாரின் பெருமையை அறியலானார்கள். கதிரே 

சனார் பொதுநலத் தொண்டில் செல்வர்களின் உள்ளத் 

தைத் இருப்ப எண்ணினார். மேலைச்சிவபுரி என்னும் 

ஊரில் கழகம் ஒன்றினை அமைத்து அதன் ஆதரவில் கலைக் 

கூடம் ஒன்றினையும் நிறுவினால் பெரியவர்கள் உள்ளம் 

பண்படுவதற்கும் இளைஞர்கள் கல்விகற்றற்கும் த்குதி 

யாக இருக்கும் என்று எண்ணினார். தமது எண்ணத்தைத் 

தம்பால் ௮ன்புடையவரும் பெருஞ் செல்வரும் eu, 

வ. பழ. சா. பழகியப்ப செட்டியார் என்பவரிடத்திலே 

தெரியப்படுத்தினார். ௮ச்செட்டியார் கதிரேசனாரின் எண் 

ணத்தைப் பெரிதும் போற்றினார். 1909-ஆம் ஆண்டில் 

சன்மார்க்க சபை” என்னும் பெயருடன் கழகம் ஒன்று 

ஏற்படுத்தப்பட்டு. ௮.தன் சார்பாகப் புலவர் கல்விக்குக் 

கலைக்கழகம் ஓன்றும் அமைக்கப்பட்டது. மேலைச் இவ 

புரியில் தோன்றிய ௮ச்சபை நாளிதுவரையிற் சிற் 

தோங்கி வருவதுடன் நாட்டிற்குப் புலவர்கள் பலசையும் 

நல்வெருன்றது. ௮க் கலைக் கழகம் “கணேசர் செந்த 

மிழ்க்கலாசாலை'' என்று அழைக்கப்பெறுகிற து. கலாசாலை 

யின் புத்தகசாலை “தொல் காப்பியனார் புத்தகசாலை” என்று 

அழைக்கப் பெறுகிறது. 

ரூரல்கள் இயற்றல் 

கதிசேசனார் தமது இளமைக் காலத்திலே, “சுந்தர 

விநாயகர் பதிகம்'” “வீரவிநாயகர் மாலை”? “பதிற்றுப்பத்தக் 

தாதி” முதலிய நால்களைப் பாடினார். கதிரேசனாருடைய 

பாடல்கள் பொருள் மூட்பமுந்திட்பமும் ௮மைந்து விளங்
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கின. தம் வடமொழிப் புலமையை வீணாக்காமல் ““மிருச்ச 

கடிகம்” என்னும் வடமொழி நாடகத்தைத் தமிழிலே, 

“மண்ணியல் இறுதேர்'' என்னும் பெயருடன் மொழி 

பெயர்த்தார். மேலும் “சுக்இரநீதி” “சுலோசனை”' “உத 
யணசரிதம்'' பிரதாபருத்திரீயம்'' “மாலதீமாதவம்” 

என்னும் நூல்களையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்தார். கதி 

சேசனாருடைய மொழிபெயர்ப்பு, மு.தல்_நூல் கருத்துக்குச் 

சிறிதும் மாறுபடாது தக்கமுறையில் அமைக்து பிற 

இருமொழிப் புலவர்களின் பாராட்டுரைகளையும் பெற்றுச் 

சிறந்து விளங்குகின் pz. 

பண்டி தமணி 

கதிரேசனாருடைய அறிவும் புகழுக் தமிழ்காடெங்கும் 
பரவிய. கதிரேசனாரால் கிறுவப்பட்ட சன்மார்க்க 

சபையும் வளர்ந்தோங்கிச் இறப்புற்றுவந்தது. ச் 

சபையின் ஆண்டு விழாக்கள் தமிழ்நாட்டில் தலைசிறந்து 

விளங்கிய புலவர் பெருமக்களின் தலைமையின்£ம் ஈடை 

பெற்றன. அவ்விழாக்களின் சொற்பொழிவுகளைக் கேட் 

டற்குப் பலவிடங்களினும் இருந்து மக்கள்வந்.து குழுமிப் 

பெரும் பயன் அடைந்தனர். ஓர் ஆண்டு விழாவில் ௨. வே. 

சாமிகாதையர் தலைமைதாங்கனார். கதிரேசனாரின் அறிவுக் 
தமிழ் ச்தொண்டும் அவருக்கு மிகுந்த ம௫ழ்ச்சியை அளித் 

தன. ஐயரவர்கள் கதிரேசனாரைப் பலப்படப் புகழ்ந்து 
“பண்டிதமணி” என்னுஞ் இறப்புப் பெயரை அவருக்கு 

வழங்கினார். அர்கிகழ்ச்சி தனவணிகச் செல்வர் அனை 

வர்க்கும் மிகுக்த மகிழ்ச்சியை அளித்தது. அதுமுதல் 

கதிசேசனார் என்னும் பெயர், பெரும்பாலும் மறைந்து 

“பண்டிதமணி” என்னும் பெயசே யாண்டும் வழங்கத் 

தொடங்கிய.
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இருமணமும் மக்கட்பேறும் 

பண்டிதமணி அவர்கள் கல்விப் பேறடைதலையே 

Samora அவாவி கின்றமையின் ௮கவை முப்பது 

ஆகும்வரையில் திருமணஞ்செய். த கொள்ளவில்லை. அதன் 

பின்னசே 1912-ஆம் ஆண்டில் திருமணம் நடைபெற்ற, 
வாழ்க்கைக் துணைவியாக அமைக்க ஆச்சியின் பெயர் 

மீனாட்சி. பண்டிதமணி மீனாட்சியாச்சியோடு இல்லறவாழ்க் 
கையைத் தக்காங்கு நடத்தி மிக்கோங்கு புகழினராய் 

விளங்கினார். மீனாட்சி ஆச்சியார் விருந்தினர்ப் பேணும் 

பெருந்திருவினராக அமைந்து நின்றார். புலவர் பெருமக் 

கட்கும் பிறருக்கும் பண்டித மணியாரின் இல்லம் தாயக 

மாகத் தலைசிறந்து கின்றது. நாளடைவில் பண்டிதமணி 

யவர்கட்கு, சுப்பிரமணியன், கனகசபாபதி, மாணிக்க 

வாசகன், தியாகராசன், என்னும் ஆண்மக்கள் நால்வரும், 

மங்கையர்க்கரசி, மீனாட்டு, சகுந்தலை என்னும் பெண் 

மக்கள் மூவரும் மக்கட்செல்வமாகத் தோன் றினர். 

சொற்பொழிவுகள் 

பண்டி தமணி சொல்லாற்றலில் வல்லவராக விளங்கி 
னார். இவருடைய சொற்பொழிவுகள் கேட்டார்ப் பிணிக்குக் 
தகையவாகவும் பெருஞ் செவிச் செல்வமாசவும் விளங்னெ. 
தமிழ் நாடெங்கணும் உள்ள Our gave கழகக் குழு 
வினர் பண்டிதமணியை அழைத்து இவருடைய தலை 
மையிலே ஆண்டுவிழா முதலியவைகளை நடத்தினர், 
பண்டி தமணி தம்மால் தோற்றுவிக்கப் பெற்ற மேலைச் 
சிவபுரி சன்மார்க்க சபையைக் கண்ணுங் கருத்துமாகப் 
போற்றி வளர்த்தார். தஞ்சைக் கரந்தையில் தோன்றிய, 
“கரர்தைத் தமிழ்ச் சங்க”த்தினும் பெரும்பங்குகொண்டு 
அதனையும் நன்கு வளர்த்துக் காப்பாற்றினார்.
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ஆசிரியத்தொரழில் 

பண்டித மணியின் பெரும்புலமை நலத்தை ஈன் 

குணர்ந்த செட்டி நாட்டரசர் ௮ண்ணாமலைச் செட்டியார் 

பண்டித மணியினிடம் பேரன்பு கொண்டிருந்தார். தமது 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் அமர்ந்து தமிழ்த் 
தொண்டு புரியுமாறு வேண்டிக்கொண்டார். தாங் கற்ற 

கல்வியை எவ்வெவ்வழியில் போற்றலாம் என்று காட்டங் 

சொண்டிருர்ச பண்டிதமணி அண்ணாமலையரசர் வேண்டு 

கோளுக்கு இணங்கி 1984-ஆம் ஆண்டு முகல் 1987-.ஐம் 
ஆண்டுவரையிலும் விரிவுரையாளராக அமர்க்து பணியாற் 

ஜின். பின்னர்ப் பல்கலைக் கழகத்தின் தமிழ்ப் பேராசிரிய 
ராகவும் அமர்ந்து தொண்டு புரிந்தார். ஆங்கிலமொழி 
வல்லுநர்க்கு மட்டும் அளிக்கப்பட்ட அப்பதவி gee 

மொழிப் பயிற்சியற்ற பண்டிதமணிக்கும் அளிக்கப் 

பட்டது பலருக்கும் மகிழ்ச்சியை ௮ளிக்க௫. பண்டித 
மணி தமது கடமையைச் செவ்வனே ஆற்றி அறிஞர் 

பலருடைய பாராட்டுதலையும் பெற்றார். 

பலவகைப் பதவிகள் 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தின் பாடச் குழுவி 
௮ம் தேர்வுக்குழுவிலும் உறுப்பினராகவும் தலைவராகவும் 

அமர்ந் இருந்தார். இராமேச்சுரம் உ டமொழிக் கல்.லூரியிலே 

மந்திரக்குழு உறுப்பினராக இருந்தார். மதுரைச் தமிழ்ச் 

சங்கத்திலே ஓர் உறுப்பினராக விளங்கினார். சென்னைப் 

பல்கலைக் கழகத்தின் பாடக்குழுவிலும் தேர்வுக்குழுவிலும் 

தலைவராக இருந்தார். திருவிதாங்கூர்ப் பல்கலைக் கழகத் 

தின் பாடக் குழுவின் உறுப்பினராகவும் தலைவராசவும் 

இருந்தார். யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள €ம்காட்டுக் கல்வி 

சிலையம் என்னும் கல்லூரியில் தோவாளராக இருக்கார். 

எண்ணற்ற கழகங்களிலும் பேரவைகளிலும் தலைவராக 
தபு. வாட
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இருக். த தொண்டாற்றினார். குறுந்தொகை மாநாடு 

இவருடைய தலைமையிலே நடைபெற்ற ௮. 

மகாமகோபாத்தியாயர் 

பண்டி தமணியின் தொண்டுகளை அ௮_ரசியலார் அறிந்த 
னர். பட்டம் அளித்துச் சிறப்பிக்கலேண்டும் என்று 

முடிவு செய்தனர். 1941-ஆம் அண்டு, மன்னர் பிறந்த 
நாட்கொண்டாட்டம் நிகழ்ந்தபோது *மகரமகோபாத்தி 

யாயர்? (பெரும்பேராசான்) என்னுஞ் சிறப்புப் பெயரை 
வழக்கப் போற்றினர். 

இருவாசக உரை 

திருவாசகம் என்னும் பெரு நாலுக்கு உரையியற்றும் 

ஆற்றல், வடமொழி தென்மொழிப் புலமை மிக்காராகவும் 

Fw oT p பயிற்சியில் வல்லாராகவும் உள்ளாருக்கே இயை 
யக்கூடிய ஒன்றாகும். பண்டிதமணியின் பேராற்றலை 

உணர்ந்த பலர் திருவாசகத்திற்கு விரிவுரை இயற்ற 
வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டனர். பண்டிதமணி 

அவர்கள் ஆசிரியத்தொழிலில் இருந்து ஓய்வுபெற்று 
நூலாராய்ச்சித் துறையில் இறங்கயபின், திருவாசகத் 

திற்கு உரையியற்றும் பணியை மேற்கொண்டார். மறை 
மலையடிகளால் முன்னரே உரையியற்றப்பட்ட முதல் 

நான்கு திருப்பாடல்களைவிட்டுத் திருச்சதகம் என்னும் 

பகுதிப்பாடல் ாற்திற்கும் ஒர் விரிவுரையைத் தக்க 
முறையில் எழுதிக் “கதிர்மணி விளக்கம்'” என்னும் 

பெயர் கொடுத்து வெளிப்படுத்தினார். ௮வ்வுரையைக் 

கண்ணுற்ற அறிஞர்கள் பண்டி தமணியின் பேரறிவைப் 

பெரிதும் வியந்து கொண்டாடினர். பிறகு “நீத்தல் 

விண்ணப்பம்” “திருவெம்பாவை” என்னும் இரண்டு பகுதி 
கட்கும் உரையெழுதி வெளிப்படுத்தினர். நான்காவதாகத்
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இருவம்மானைப் பகுதியில் மூன் ௮ுபாடல்கள் உரையெழுதப் 

பெற்றன. பிறகு தளர்ச்சி மிகுதியானபடியாலும் பல 

மூல்களை ஆரசாய்தற்கு இயலாமையாலும் அவ்வளவில் 

நிறு. ச் திவிட்டனர். 

ஒடுக்கம் 

இ திவரையிலும் உடல்ஈலத்.தஅடனேயே விளங்கி 

யிருந்த பண்டிதமணியவர்கள் தமது எழுபத்து மூன் 

gas ஆண்டிலே 1988-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்த் 

தங்கள் இருபத்து நான்காம்நாள் சிவபெருமான் திருவடி. 

நீழலைச் சேர்ந்தார். 

எழுஇய நூல்கள் 

சுந்த.ர விராயகர் பதிகம் 
வீ.ர விசாயகர் மாலை 

பதிற்றுப்பத் தர்.தா.தி 
மண்ணியற் சிறுதேர் 

68 058 

சுலோசனை 

உதயண சரிதம் 

பிரதாபருத்திரீயம் 
மாலதீ மாதவம் 

உசைஈடைச் கோவை 

இருவாசகம்: இருச்சதகம், நீத்தல் விண்ணப்பம், 
திருவெம்பாவை உரை 
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முதலியன பண்டிதமணி யவர்களால் எழுதப்பெற்ற 

நூல்களாம். உரைஈடைக் கோவை என்பது பத்திரிகை 

களில் எழுதிய கட்டுரைச் தொகுதியாகும். 

——aae
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தோற்றம் 

கவிமணி தே௫கவிகாயகம் பிள்ளையவர்கள் நாஞ்சில் 
காட்டிலே தேரூரிலே 1876-ஆம் ஆண்டு ஆடி.த்திங்கள் 

பதினான்காம் நாள் பிறந்தார். பிள்ளையவர்களின் தந்ைத 

யார் பெயர் வெதாணுப் பிள்ளை. தாயார்: பெயர் ஆதி 

லட்சுமியம்மையார், குலம் வேளாண் குலம், சுவிமணி 

யின் தந்தையார் தமிழ்ப்புலமை கிரம்பப்பெற்றவர். 
கடவுண்மாட் டன்பும் நல்லொழுக்கமும் பொருந்தப் 
பெற்றவர், 

கல்வி 

கவிமணி உள்ஞார்ப் பள்ளியில் தொடச்கக் கல்வியைக் 

கற்றார். கவிமணியின் பாட்டனாரும் புலவராக விளங்கி 
னார். அவர் காரியந்தாதி என்னும் அந்தாதி பாடியவர். 
தம் பேரனின் கல்வியில் அவருக்கு மிகுந்த கருத்துண் 

டாயிற்று. இராப்பகல் தம்முடன் வைத்துக்கொண்டு 

ஏதாவது போதித்துக்கொண்டேயிருப்பார். தாம் புதி 
தாக இயற்றும் பாட்டையும் போனிடம் படி. த்துக் காட்டு 
வத அவருக்கு வழக்கம். இதனால் செய்யுளைப் புதிதாக 
இயற்றவேண்டும் என்னும் ௮வா, கவிமணி இகஞராக 
இருக்கும்போதே உண்டாூவிட்ட௫, கலிமணி பள்ளிப் 
படிப்பை முறைமையாகக் கற்றுவந்தார். எப். ஏ. வரையில் 
கற்றபின் பள்ளிப் படிப்பு" முடிர்த.௮. 

அந்நாளில் சாந்தலிங்கத் தம்பிரான் என்னும் துறவி 
யொருவர் தேரூரில் உள்ள திருவாவடுதுறை ஆதீன மடத் 
தில் இருந்தார். அவர் கல்வியறிவு மிக்கவர். அவரிடம் 
கவிமணி தமிழ் நூல்களைக் கற்கத்தொடங்கினார்.” இலக்கண
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இலக்கயெங்களை ஈன்கு கற்றுணர்ந்தார். மதுரையில் ௮௩ 

நாளில் இருந்த சா. போற்றிக்கண்ணு என்பவன் சாந்த 

லிங்கத் தம்பிரானுக்கு ஒரு தவறு செய்துவிட்டான். 

அதனாற் சினங்கொண்ட தம்பிரான் அந்தப் போற்றிக் 

சண்ணுமீது வசையொன்று பாடக் கட்டளையிட்டார். 

ஆசரியர் கட்டளைப்படியே கவிமணி பாடினார், சில நாட் 

களில் போற்றிக்கண்ணு கூற்றுவன் உலகம் போனான். 

சாந்தலிங்கத் தம்பிரான் கவிமணியின் வாக்குப் பலித்த 

தைக் சுண்டு மனமகழ்ந்தார். 

திருமணம் 
பள்ளிப் படிப்பு முடிந்தவுடன், கவிமணி ஒரு பெண் 

மணியைத் திருமணம் புரிந்தார். ௮ம் மாதரசியின் பெயர் 

உமையம்மை, அவ்வம்மையார் கற்பிற் சிறந்த காரிகை 

யாய், விருர்தெதிர்கொள்ளும் விளங்கிழையாய்க் கொண் 

டான் குறிப்பறியும் ஒண்டொடியாய் மனைவாழ்க்கைக் 

கேற்ற மாண்புடன் அமைந்து Bex apr. 

ஆசிரியத் தொண்டு 

முதன்முதலில் கவிமணி கோட்டாறு என்னும் ஊரில் 

ஆசிரியத் தொழில் பார்க்கத் தொடங்கினார். பிறகு 

நாகர்கோயிலில் இலகாலம் இருந்தார். மாணவர்களின் 

உள்ளத்தைக் கவரும் ஆற்றலும், சொல்லாற்றலும் கவிமணி 

யிடம் இயற்கையாக அமைந்திருந்தன. நாளடைவில் 

கவிமணி ஒரு நல்ல ஆசிரியர் என்னுஞ் செய்தி காடெங் 

கும் பரவியது. இவருடைய பேராற்நலைக் கண்டும் கேட்டும் 

அறிந்த திருவிதாங்கூர் ௮ரசினர் இவரை, “மகாராசா 

பெண்கள் கலாசாலையில் '” தமிழ்ப் பேராசிரியராக ௮மர்த் 

தினார்கள். கவிமணி அப்பணியை 1895-ஆம் ஆண்டில் 

ஏற்று 1981-ம் ஆண்டுவரை முப்பத்தாறுண்டுகள் திறம் 

பெற ஆற்றினார். ்
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அஞ்சாமையும் ஆராய்ச்சியும் 

மூடப் பழக்கவழக்கங்களில் கவிமணிக்கு மிகுந்த 

வெறுப்புண்டு. பாரதியார், “ வஞ்சனைப் பேங்களென்பார் 

அந்த மரத்திலென்பார் இந்தக் குளத்திலென்பார்; இவர், அஞ்சி 

ட யஞ்சிச்சரவார் இவர் அஞ்சாத பொருளில்லை அவனியிலே ” 

என்று பாடியது எப்பொழுதும் நினைவில் இருக்கும். நாகர் 

கோவிலில் ஒரிடத்தில் ஒரு நடுகல் இருந்தது. ௮ந்த 

இடம் எப்பொழுதும் கெட்ட நாற்றம் உடையதாக இருக் 

கும். அந்த இடத்தைப்பற்றிக் கதைகள் பலவற்றை 

மக்கள் கூறிக்கொண்டனர். அந்த நடுகல்லை இசக்கியம்மன் 

என்று எண்ணி அஞ்சி வழிபட்டனர். அக்கல்லுக்குத் 

தெய்வ வழிபாடும் நடைபெற்றது. மக்கள் பகல் நேரத் 

இல்கூட ௮ந்.த இடத்தில் அச்சத்துடன் தான் செல்வார்கள். 
௮க்கல்லைப்பற்றிக் கவிமணி கேள்விப்பட்டார். உடனே 

அந்த இடத்திற்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார். கெட்ட 

நாற்றத்தையும் ஒரு பொருட்படுத்தாமல் ௮க்கல்லை 

ஆராய்க்து பார்க்கத்தொடங்கனார். ௮க்கல்மீது மக்கள் 

ஊற்றிய எண்ணெய்க் கசடு முதலிய ௮அழுக்குகளையெல்லாம் 

௮கற்றத்தொடங்கினார். அவ்வழியே சென்றவர்கள், 
 அக்கல்லில் இசக்கியம்மன் எழுக்தருளியுள்ளாள்'' என்றும் 
“ஏதேனுந் தமை செய்வாள்” என்றும் ௮ச்சுறுத்தினர். 

ஆனால் கவிமணி, அவர்கள் கூற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் 

கல்லை நன்கு சுத்தப்படுத்திப் பார்த்தார். ௮ஃதோர் கல் 
வெட்டென்று தெரியவந்தது. அதற்குப் படியெடுத்து 

எங்கும் வெளிப்படுத்தினார். மேலும் கவிமணி பல கல் 

வெட்டுக்களை ஆராய்ச்சி செய்து ஓங்கலெத்தில் பல கட்டுரை 

கள் எழுதினார். பிறகு அ௮க்கட்டுரைகளைத் திரட்டிக் 
காந்தஞர்ச்சாலை என்னும் பெயருடன் நூலாக வெளிப் 

படுத்தினார்.
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செய்யுள் செய்தல் 

பள்ளியில் படி.த் தக்கொண்டிருக்கும்போதே கவிமணி 
செய்யுள் பாடத் தொடங்கிவிட்டார். இலக்கிய இலக் 

கணங்களை நன்கு கற்ற பின்பு செய்யுள்கள் சர்பெற்று 

விட்டன. அடிக்கடி தனிநிலை இசைச்செய்யுட்கள் பல 

வற்றை இயற்றிப் பத்திரிகைகளின் மூலமாக வெளிப்படுத் 

தினார். இவருடைய பாட்டை வெளிப்படுத்தாத பத்திரிகை 

களே இல்லை எனலாம். பிறகு 1988-இல் இவருடைய 

பாடல்கள் பல ஒன்றுகத் திரட்டப்பட்டு, மலரும் மாலையும் 

என்னும் பெயருடன் வெளியாகிய. 

பாரதியாருடைய பாட்டிலே வீராவேசம் நிறைந்திருக் 

கும். கவிமணியின் பாட்டிலோ அமைதியும் இனிமையும் 

அமைந்திருக்கும். கவிமணி பாரதியையும் மனமார, 

£ பாட்டுச் கொருபுலவன் பா. தியடா---௮வன் 

பாட்டைப் பண்ணோடொருவன் பாடினானடா 

கேட்டுச் இறுகறுச் தப் போனேனேயடா--அக்தக் 
இறுக்ல் உளறுமொழி பொறுப்பாயடா. 

என்னும் பாட்டால் பாராட்டியுள்ளார். 

பட்டமும் பரிசும் 

சென்னை மாகாணத் தமிழ்ச் சங்கத்தார் 1940-ம் 
ஆண்டில் சென்னையில் கிகழ்த்திய ஆண்டுவிழாவின்போது 

“கவிமணி” 
ஆம் ஆண்டில் ஆர். கே. சண்முகஞ் செட்டியார் தலைமை 
யில் பல அன்பர்கள் கவிமணியின் இல்லத்திற்குச் சென்று 

என்னுஞ் சிறப்புப்பெயர் அளித்தனர். 1950- 

இறப்புக்கள் பல செய்.து பொன்னாடை போர்த்திப் பாராட்டி 

னர். 1948-ம் ஆண்டில் காட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் 

இராசா சர் ௮ண்ணாமலை செட்டியார் தலைமையில் ஆத்தன் 

குடியில் பேரவை ஒன்று கூட்டிப் பாராட்டிச் சிறப்புக்கள்
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செய்தனர். அப்போது அண்ணாமலை அரசர் வெண் 

பொற்கலங்கள் பல பரிசளித்தார். 1950-ஆம் ஆண்டில் 

இருவாவடுதுறை ஆனைத்தலைவர் அம்பலவாண தேசிகத் 

தம்பிரான் சுவாமிகள் பொன்னாடை போர்த்திப் பாராட்டி 

னார். 1952-ஆம் ஆண்டில் தேரூரில் தேரூர்ப் பெருமக்கள் 

* கவிமணி தேூகவிகாயகம் பிள்ளை நினைவு கிலையம்' என் 

னும் மண்டபம் கட்டித் தம் செய்ர்ஈன்.றியைக் . கவிமணி 

உடலுடன் இருக்கும்போதே தெரியப்படுத்திக் கொண் 

டார்கள். 

பொதுப்பணி 

முதுமைக்காலத்தில்கூட கவிமணியவர்கள் ஓய்வாக 

, இருக்கவில்லை. வீட்டில் இருந்துகொண்டே சுற்றுப்புறம் 

உள்ள ஊர்களில் வாழும் மக்கட்குத் தம்மாலான தொண்டு 

களைச் செய்து அவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்குப் 

பெரிதும் பாடுபட்டார். 

கவிமணியவர்கட்கு இருந்த இருமல் நோய் பன்னாள் 

அவரை வருத்தி கின்றது. பின்னர்க் கவிமணி, 

₹ பண்டிதரும் கைவிட்டார் பத் தியமுக் திர்ச்ததுயான் 

உண்டமருர் தால்குண்மோ ஒன்றுமில்லை--அண்டர் 

அமரா வதிகாத்த அண்ணலே செர்தில் 

கும.ரா எனையாண்டு கொள்?? 

என்னுஞ் செய்யுளை முருகப்பெருமான்மீது பாடி ௮ந் 

கோயைத் தீர்த்துக்கொண்டார். 

இதுதி 
காலமெல்லாம் பலவகைத் தொண்டுகளில் ஈடுபட்ட 

கவிமணி தமது எழுபத்தெட்டாம் அகவையில் 

(236-9-1955) புரட்டாசித் திங்கள் 14-ஆம் நாள் இவ்வுலக 

வாழ்வை நீத்தார்,
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நூல்கள் 

ஆூய சோதி 

மலரும் மாலையும் 

சாஞ்ில் காட்டு மருமச்கள் மான்மியம் 

உமர்கய்யாம் பாடல் 

. தேவியின் £ர்த்சனங்கள் ஜா
 

CO
 
DO
 

be 

முதலியன கவிமணியின் நால்களாம். கவிமணியின் 
பாடலைக் குறித்து நாமக்கல் கவிஞர், 

தச விசாயகத்தின் சவிப்பெருமை 
தினமும் கேட்பதுஎன் செவிப்பெருமை 

ஆ௫ூய சோதியெனும் புச்தர்போதம் 

அழகுதமிழில் சொன்னான் அதுபோதும் ?? 

எனப் பாராட்டிப் பாடியுள்ளார். 

  

௧௯. சாத்தூர் கந்தசாமி முதலியார் 

தோற்றம் 

இசாமகாதபுரம் மாவட்டத்திலே சாத்தாருக்கு ௮ண் 
மையில் உள்ள தூங்காரெட்டிப்பட்டி என்னுஞ் சற். மாரிலே 

கந்தசாமி முதலியார் தோன்றினார். முதலியார் தோன்றிய 

காலம் ஆங்கிலம் 1892-இல் ஏப்ரல் திங்கள் பதினான்காம் 

நாள் அகும். முதலியாரின் தந்தையார் பெயர் சுப்பிர 

மணிய முதலியார். தாயார் பெயர் சுப்பம்மையார். குலம் 

சைவவேளாண் குலம். முகலியாருடைய முன்னோர்கள் 

மூர்.நாறு யாண்டுகட்கு முன்னர்க் தென்னார்க்காடு மாவட் 

டத்தில் இருக்து வந். குடியேறியவர்கள் என்பர். 

கல்வி 

முதலியார் முதன்முதலில் தம்கரில் திண்ணைப்பள்ளி 
யில் கல்விகற்கக் தொடங்கினார். பிறகு இருமங்கலம் 

போர்டு பாடசாலையில் சிறிதுகாள் பயின்றார். அதன்பின்
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சாத்தூர் ஏ. வி. பாடசாலையில் சில ஆண்டுகள் கற்றார். 

அப்பால் மதுரை சேதுபதி உயர்நிலைப்பள்ளி, பசுமலை 

அமெரிக்கன் கலாசாலை, திருச்சாப்பள்ளி எஸ். பி. ஜி. 

கல்லூரி ஆகயெவைகளில் கல்வி கற்று 1917-இல் பி. ஏ. 

பட்டம் பெற்றார். முதலியார் கல்வி கற்ற காலத்தில் நல்ல 

குற்றாலலிங்கம் பிள் ளை, சோமசுந்தர பாரதியார், வேங்கட 

சாமி காட்டார் முதலியோர் தமிழாசிரியர்களாக இருக் 

தனர். முதலியாருக்குத் தமிழ்மொழியினிடத்திலே பற்று 

மிகுதியாக இருந்தது. சமிழாசிரியர்களோடு நெருங்கிய 

உறவு கொண்டார். தாம் விரும்பிய சில நூல்களைத் தனி 

யாகப் பாடங்கேட்டார், இதனால் தமிழறிவு வளரத் 

தொடங்கிய ௮. காட்டார் சொற்பொழிவு செய்யச் செல்லு 

மிடங்கட்கெல்லாம் உடன்செல்லார். அதனால் சொற் 

பொழிவு செய்யும் ஆற்றலும் உண்டாகியது. கல்லூரியில் 

கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கும்போதே செய்யுட்கள் இயற் 

றிப் பரிசுபெற்றார். முதலியாரின் தமிழ் ஆற்றல் காட்டா 

ருக்கு நன்மதிப்பைத் தந்தது. நாட்டார் தாம் வகுப்பு 

கட்குச் செல்ல முடியாக நாட்களில் பாடம் நடத்துமாறு 

முதலியாரிடம் பொறுப்பளித்துச் செல்வார். அவ்வமயங் 

களில் முதலியார் தமிழ் வகுப்பைத் திறமையாக நடத்திப் 

புகழ்பெற்றார். 1911-18-ஆம் ஆண்டுகளில் சிவகாசி உயர் 

நிலைப் பள்ளியில் தமிழாசிரியராகவும் பணிபுரிந்தார். 

வழக்க றிஞர் 

முதலியார் உள்ளம் வழக்கதிஞர் தொழிலை நாடியது. 

1919-ஆம் ஆண்டில் சட்டப்படிப்பில் தேறிச் சாத்தூரில் 

வழக்கறிஞர் தொழிலை நடத்தத் தொடங்கினார். முதலி 

யாரின் உள்ளம் நேர்மையையே நாடிநின்றது. எவ்வளவு 

பெருந்தொகை கிடைப்பதாக இருப்பினும் பொய்வழக்கை
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ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார். மெய்வழக்கென்று நன். 

குணர்ந்த பின்னரே வாதிக்க ஒருப்படவொர். வழக்குரைப் 

பதில் இணையற்றவர். வழக்கின் விவரங்களையெல்லாம் 

நன்கு உணர்ந்துகொண்ட பிறகுதான் வழக்கை கத்தத் 

தொடங்குவார். பதற்றமாக உரையாடமாட்டார். ஓவ் 

வொரு மொழியையும் நன்கு எண்ணியே பேசுவார். 

அளவாகப் பேசுவாரே தவிர, மிகுதியாகவோ குறை 

வாகவோ பேசமாட்டார். செய்தியை விளக்குவதற்குப் 

போதிய மொழிகளை ஆரர்ய்ந்து கொள்வார். இதனால் 

நீதிமன்றத் தலைவர்களும் வழக்காளர்களும் பிற வழக்கறி 

ஞர்களும் இவரிடத்தில் பெருமதிப்புடன் ஈடந்துகொண் 

"டனர். “முதலியார் ஒரு நல்ல வழக்கறிஞர் ? என்னும் 
பெயர் உண்டாகியது, 

சித்தாத்தமுத் திருக்குறளும் 
சைவ௫த்தாந்த நால்களை முதலியார் தக்கார்களிடம் 

நன்கு கற்றுணர்ந்து அதிலே நல்ல புலமையுந் தெளிவும் 

பெற்றூர். திருக்குறளிடத்திலே முதலியாருக்குப் பேரன் 

புண்டு, திருக்குறளுக்குப் பலபேர் 'எமுதிய உரைகளையும் 

நன்கு ஆராய்ந்தார். பல குறள்களுக்கு அரிய புத் துரையுங் 

கூறினார். முதலியாருடைய திருக்குறளாராய்ச்சித் திறன் 
சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகத்தாரால் வெளியிடப் 

பட்டுள்ள திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரைப்பஇிப்பின் 

மூன்னுரையால் நன்கு விளங்கும். மு.தலியாருடைய 

சொற்பொழிவுகளும் உரையாடல்களும் கட்டுரைகளும், 

சைவ௫த்தாந்தக் கருத்துக்களையும் திருக்குறட் கருத்துக் 
Str தம்மகத்தே கொண்டனவாக விளங்கும், முதலி 
யாருடைய பெருஞ்சீர்த்திக்கு இந்நாற் கருத். துக்களே 
காரணமாக அமைந்தன.
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காசியில் கலைத்தொண்டு 

திருப்பனந்தாள் இருமடத்தினர் காசிமாஈகரில் 

சைவூத்தாக்தக் கட்டளை ஒன்று ஏற்படுத்தியுள்ளனர். 

௮க்கட்டளையாவது காசியில் பல்கலைக் கழகம் ஒன்று 

உள்ளது. அக்கழகத்திற்கு ஆண்டாண்டுதோறுஞ் சைவ 

சித்தாந்தப் பேரறிஞர் ஒருவரை அனுப்பி அந்நாட்டு 

மாணவர்கட்குச் சைவசித்தாந்த முடிபுகளை விளக்க 

வேண்டும் என்பதேயாம். அப்பணிக்குச் செல்லத் தக்கார் 

ஆங்கெத்தில் கலைமு.துவர் (எம்.ஏ) என்னும் பட்டம் பெற் 

நிரு த்தல்வேண்டும். சைவ௫த்தாந்தத்திலும் தமிழிலும் 

பெரும் புலமையாளசாக இருத்தல் வேண்டும் என்பதே 

யாகும். அவ்வாறே ஆண்டுதோறுந் தக்கார் ஒருவர் 

சென்று சொற்பொழிவு செய்து வருன் றனர். முதலி 

யாரும் ஓராண்டு சென்று ஆங்கெத்தில் சைவத்தாந்த 

விரிவுரைகள் ஆற்றித் தம் புலமையையும் பெருமையையும் 

புலப்படுத்தி வந்தார். 

பொதுதலப்பணி 

முதலியார், மக்களின் பொதுகலத்திற்காகவும் அரும் 

பெருஞ் செயல்களைச் செய்துவந்தார். சிலகாலம் நீதிக் 

கட்டியில் உறுப்பின ராயிருந்தார். பிறகு எக்கட்சியிலும் 

ஒட்டாமல் எல்லாக்கட்சுகளையும் பற்றிகின்.று AGS 

தொண்டு புரிந்தார். அறிஞர்களாக விளங்குவோர் ஒரு 

கட்சிக்குரியராயின் பிற கட்சியினர் ஏமாற்றத்தையடைய 

நேரிடும். அறிவுடைமை எல்லோருக்கும் பொதுவுடைமை, 

ஆகவே முதலியார் தக்ககிலையில் கின்று பணிபுரிந்தார். 

நாட்டின் விடுதலையிலும் ஈடுபட்டார். சாதி ஓழிப்பிலம் 

ஈடுபட்டார். சமயவளர்ப்பிலும் ஈடுபட்டார். ஒன்றுக் 

கொன்று மாறுபாடுகொண்டு மோதாத வகையில் பணி 

யாற்றினார்.



புத்தகம்] சாத்தூர் கந்தசாமி முதலியார் 98 

௮ண்ணாமல்ப் பல்கலைக் கழகத்தின் தமிழாராய்ச்சிக் 

குழுவின் பார்வையாளராகப் பலமுறை தொண்டுசெய் 

தார். இராசாசர் ௮ண்ணாமலைச் செட்டியார், முதலியாரி 
டத்திலே பெருமதிப்புக் கொண்டிருந்தார். சைவ௫த்தாக்த 

அாற்பதிப்புக் கழகத்தின் இயக்குகர் கூட்டத்திலும் உறுப் 
பினராக இருந்து பணிசெய்அள்ளார். சாத்தூரில் தமிழ்ச் 

சங்கம் ஒன்றை ஏற்படுத்தி அதன் செயலாளராசவும் 

உறுப்பின ராகவும் இருகர்து பல்லாண்டுகள் பணிபுரிந்தார். 

சென்னைச் சைவித்காந்த மகாசமாசத்தின் தலைவராக 

இருர்தும் பணிபுரிந்தார். தூத்துக்குடி சைவூத்தாந்த 

சபைக்குப் பன்முறை தலைமை பூண்டுள்ளார். 

தென்னிந்திய சைவடூத்தாக்த சங்கச்சார்பில் 27-4-52 

முதல் 20-5-62-வரை திருநெல்வேலி இந்துபூர் துறை 
மடத்தில் சிவஞானபோதச் இற்றுரைச் இத்தாந்த 

வகுப்புச் சிறப்புற நடந்தபோது ௮தன் பேராசிரியராய் 
அமர்ந்து அறுபதின்மர்க்குச் சைவடத்தார்த ஞான 
போதஞ் செய்தார். 

ஒடுக்கம் 

முதலியார் sug ஆராய்ச்சப்பேருரைகளை நால் 
வடிவில் வெளியிட எண்ணியிருந்தார். சலெகாலமாக 
நோய்வாய்ப்பட்ட அவர் 1954-ஆம் ஆண்டு சூன் திங்கள் 
இருபத்தேழாம் நாள் இறைவன் திருவடி.ரீழலை அடைந் 
தார். முதலியாரின் அரிய ஆராய்ச்சி ரால்கள் இனி 
வெளிவந்து மக்கட்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும்.



௨௦. இரசிகமணி சிதம்பரநாத முதலியார் 

தோற்றமுங் கல்வியும் 

தென்காடிக்கு அண்மையில் உள்ள களங்காடு என் 

னும் ஊரிலே, தீர்த்தாரப்ப முதலியார் என்பவருடைய 

திருமகளாக, டி. கே. இதெம்பரநாத முதலியார் 1882-ஆம் 

ஆண்டில் பிறந்தார். முறையாகத் தமிழ்க் கல்வியையும் 

ஆங்கெக்கல்வியையும் கற்றார். ஆங்கிலத்தில் பி. ஏ. பி. எல். 
என்னும் பட்டமும் பெற்றார். இர்துமததாபனப் போர் 

டில் ஆணையாளராக இருந்து அருந்தொண்டுகள் பல 

புரிந்தார். 

்... இதம்பரகாதர் ஆங்கலக் கல்வியறிவைப் பெற்றிருந் 
. தம் அம்மொழியில் மோகங்கொண்டு தாய்மொழியாக் 

தமிழ்மொழியை மறந்துவிடவில்லை. தமிழ். நால்களைச் 

கற்பதிலே பேருக்கம் காட்டினார். கம்பருடைய இராம 

காதை சிதம்பரநாதர்க்குப் பெரும௫ழ்ச்சியை ௮ளித்த.௮. 
HSS காதைக்கடலிலே திளைத்துக் களித்தார். “நான் 

பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்'' என்னும் கூதிக் 

கோளின ராய் ௮ரிய இராமாயணப் பாடல்சளுக்கு விளக்க 

வுசை அ௮ரும்பதவுரை முதலியவைகளைக் கல்வியறிவு மிகுதி 
யாகப் பெறாதோரும் கற்றுக்களிக்குமாறு, கல்கி என்னுங் 

கிழமைத்தாளில், “கம்பர் தருங்காட்டு”” எனப் பெயரிட்டு 
நெடுங்காலம் எழுதினார். அக்கழமைத்தாளைப் படிப்ப 

வரின் தொகை பல ஆயிரமாதலின் இராமாயண நாலின் 
௮ருமை பெருமைகளைப் பல்லாயிரம் மக்கள் கற்று ம௫ழ் 
தற்கு. ஈல்ல வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. கலைவிருந்தேயன்றி 

உ விருந்தளிப்பதினும் டி. Gs. A. புகழ்பெற்றவராக 
விளங்கினார்.
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குற்றாலத் தமிழ் 
டி. சே. 9. பின்னாளில் திருக்குற்றாலத்தில் தங்கி 

யிருந்தார். அறிஞர்களும் செல்வரும் பொதுவான அறிவு 

படைத்தவர்களும் டி. சே. இயின் இருப்பிடத்தை நாடிச் 

சென்றனர். அனைவரும் டி. கே. சியின் உரையாடலை 

விரும்பியே சென்றனர். தம் இனிய சுவைமிக்க மொழி 

யால் டி. கே. ௪. இராமாயணப்பாக்களை உரைத்து 

, உரைத்து மகிழ்வளித்தனர். கேட்டவர்கள், “இது குற் 

மூலத்தமிம் மிக ஈன்றராக இருக்கின்றது'' என்று போற்றிப் 

புகழ்ந்தனர். இகனை உளங்கொண்டே திரு, ரா. பி, 

சேஅப்பிள்ளையவர்கள், **தமிழ்க்குலத்தின் , பண்பாட் 

டிற்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டு வேண்டுமானால், டி. கே, ௫, 

என்று ஒருதலையாகக் கூறலாம். விருந்தளித்தல் என்பது 
அவர்களிடம் ஒருகலையாக விளங்கிற்று. குற்றாலத்தில் 
அவர்களைக்காண நற்றமிழ் அறிஞர்கள் வருவார்கள்; 
பெருஞ்செல்வர்கள் வருவார்கள்; மந்திரிகள்--அ௮ இகாரி 
கள் வருவார்கள்; பிற நாட்டு ஈல்லறிஞர்களும் வருவார் 
கள்; , இவர்கள் எல்லோரையும் ஈல்விருக்தாலும் சொல் 

் விருக்காலும் மகிழ்விக்குஞ் இறப்பு, டி. கே. ௪, அவர் 
களிடம் நிகரற்ற முறையில் அமைந்திருந்தது. ஈண்பர் 
களுக்குக் குற்றாலம் ஐவியகன்ற கூடுபோலவே தோன் 
லம்; மலையிருந்தென்ன ! மந்தமாருதம் இருந்தென்ன | 
அருவிதான் இருந்தென்ன!  அறிவுக்களஞ்சியத்தை 
இமர்௫ விட்டோம்” என்று வானொலியில் கூறினார். 
மக்களுக்கு விளங்கும்படியான வகையில் தெளிவாகப் 
பேசுவதிலும் எழுஅவதிலும் டி. கே. 9, மிக வல்லவர்: 
இவைசதான் இவருக்கு என்றும் அழியாப் புகழைத் 
தந்தன.
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புதுமை மோகம் 

டி. கே. இக்குப் புதுமையில் மோகம் உண்டு, இம் 

மோகம் அவருக்குப் பல பகைவர்களை உண்டாக்கிற்று, 

ஆயினும் அதைக் குறித்து டி. கே, ச. சிறிதும் கவலைப் 

பட்டதாகத் தெரியவில்லை. இலக்கணம் இருக்தாலுஞ்சரி 

இறந்தாலுஞ்சரி மக்கள் எளியமுறையில் செய்திகளை 
உணர்ந்துகொள்ளவேண்டும் என்பதே ௮வர் கொள்கை, 

இக்கொள்கையைக் கடைப்பிடி. த்தே கல்--குடம் - கல்க் 

குடம், பால்-ட்கடல் - பால்க்கடல், காள்-சறக்த.து- காள்ச் 
சிறந்தது என்பனபோல் பல இலக்கணங்களை மாற்றியெழு 

தினார். னால், இதற்கு ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. 

தமிழ்த்தொண்டு 

1924-ம் அண்டில் திருநெல்வேலியில் இலக்கயெச் 
சங்கம் ஒன்றை ஏற்படுத்தினார். அதன்வாயிலாக அரிய 
செய்யுட்கள் பலவற்றைப் பொருள்ஈயங்களோடு அன்பர் 
கட்குக் கற்பித்தார். கம்பரிடத்திலே டி, கே. இக்கு 

௮ந்த நாளிலேயே காதல் உண்டு, அதன்பயனாகத் தோன் 
தியதுதான் கம்பர் யார்? என்னும் நால். மற்றம் டி. சே. ௪, 

இதயஒலி முத்தொள்ளாயிரஉரை என்னும் ரால்களையும் 

எழுதிவெளியிட்டார். 

இறுதி 
திருக்குற்றால வாழ்வையும் கம்பராமாயணச் சுவை 

யையும் இனிது அுகர்ந்து கொண்டிருந்த டி. கே. சி. இவை 

களைவிட்டு விண்ணுலகத்திற்குச் செல்லக்கூட விருப்ப 

மற்றவராக இருந்தார். தம்மைச் சிறுமைப் படுத்துவா 

ரையும் பெருமைப்படுத்துவாரையும் ஒரே நோக்குடன் 

கோக்கும் இப்பெரியாரை, விருந்தோம்புவதில் அளவு
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கடந்த தர்வமுடைய இச் இரியசை; விண்ணவர்கள் தமக்கு 

ஈல்விருந்தாக்க எண்ணினர், 1954-ஆம் ஆண்டு பிப் 

வரித் திங்கள் பதினாறாம்காள் விண்ணகஞ் சென்றார். 

மண்ணவர் பலவாறு வருக்தித் துன்புற்றனர். ௮வர் தந்த 

சம்பர் தரும் காட்சியே அவர்கள் உள்ள த்திற்கு,த் தெளிவை 

யுண்டாக்கயெது. 
ere 

௨௧. சேலை சகதேவ முதலியார் 

தோற்றம் 

ட. சேலை என்பது சென்னை திருவள்ளூருக்கு ௮ண் 

மையில் உள்ள ஒரு இற்றார். அவ்வூரிலே சகதேவர் 

ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்து நான்காம் ஆண்டிலே 

பிறந்தார். சகதேவரின் தந்தையார் பெயர் சிங்கார முத 

லியார். சகதேவருக்கு உடன் பிறந்தார் இருவர் முன்னும் 

பின்னுமாகத் தோன்தினர். 

கல்வி 

சகதேவர் திருவள்ளூர் வெஸ்லி மிஷன் உயர் நிலைப் 

பள்ளியில் கல்விகற்று மெட்ரிக்குலேஷன் தேர்வில் தேர்ச்சி 

பெற்றார். சகதேவருக்குத் தமிழார்வம் மிகுதியாக இருக் 
5.௧. ஆகவே தக்கார்பால் இலக்கண இலக்கயெங்களைக் 

கற்றுத் தேறியதஅடன் தாமேயும் பல நூல்களை இடை 

விடாது ஓதியுணர்ந்தனர். இதனால் இவருக்குத் தமிழ்ப் 

பயிற்சி மிகுதியாயிற்று. 

ஆசிரியத் தொண்டு 

இவர் கல்விபயின்ற வெஸ்லிமிஷன் உயர்நிலைப் பள்ளி 

அதிகாரிகள் சகதேவரின் தமிழ்ப் புலமையை உணர்ந்து 

௮ப் பள்ளியில்தானே தமிழாசிரியராக ஏற்படுத்தினர். 
தபு @.-VIII—7
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விழைவு மிக்கவராக இருந்தார். ஆயினும் முதுமை அதற்கு 

இடங்கொடுக்கவில்லை. சின்னாள் உடல்கலங் குன்றியிருக்து 

1958-ஆம் ஆண்டு சூலைத்திங்கள் இருபத்தெட்டாம் நாள் 

தமது எழுபத்தொன்பதாம் அ௮கவையிலே இறைவன் 

இருவடி நீழலையெய்தினார். 

௨௨. துடிசைகிழார் சிதம்பரனூர் 

தோற்றம் 
துடிசைகழொார் ௮. சிதம்பரனார், கோயமுத்தூரில் 

சிறந்து வாழ்ந்துவரும் வேளாண் குடியில், அர்.த்தகாரீசு 

வர முதலியார் என்பவருடைய அருமைத் திருமகனாகத் 

தோன்றினார். நீண்டுவளர்ந்த தோற்றம் உடையவர். 

செந்தமிழையும் ஆங்கெத்தையும் ஈன்குகற்றுக் கல்வியறி 

விலே றந்து விளங்கினார். 

வேலை 

அடிசை௫ழார், போலீசு இலாகா என்னும் ஊர்காவல் 

துறையில் அலுவல் பார்க்கச்தொடங்கினார். நாட்டிற் 

கும் மக்கட்கும் நன்மை பயக்கத்தக்கவகையில் தர்கஈலங் 

கருதாது திறமையுடன் செயலாற்றினார். இவர் திறமை 
யுடன் தொழிலாற்றியபடியால் தம் அலுவலில் உயர்ந்து 

கொண்டேயோய் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் என்னும் உயரிய 

பதவியையும் அடைந்தார். 

பணி 

மனிதயாக்கையைப் பெற்றுள்ளவன் மனது வைத் 

தால், எங்கிருந்தாலும் என்னவேலை செய்தாலும் ஓய்வு 

நேரங்களில் தான் வேறொரு வேலையைச் செய்து சிறப் 

படையலாம், ௨. வே, சாமிகாதையர் குடந்தையிலும்
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சென்னையிலும் தமிழாசிரியராகக் தொழிலாற்றிக்கொண் 

டிருந்தார். ௮வர் பள்ளியைவிட்டு வீட்டிற்கு வந்தவுடன் 

ஒய்வை மேற்கொண்டு வீணாகப் பொழுதைப் போக்குவ 

தில்லை. நூலாராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார். கரையானுக்கு இரை 

யாகவந்த அரும்பெரும் நால்கள்பலவற்றை ஆராய்ந்து 

அச்சிட்டு வெளிப்படுத்திச் செந்தமிழ் உலூற்குச் சிறந்த 

தொண்டு புரிந்தார். ௪, வை. தாமோதரம் பிள்ளையும் 

இவ்வாறே தமிழ்ப்பணியில் ஈடுபட்டு வேலைசெய்தார். 

வேறு பலரும் இவ்வாறு செய்தனர். அுடிசைகிழார் 

தாமும் தமிழ்ப் பணியில் ஈடுபட்டார், இலக்கண இலக்கி 
யங்களை ஈன்கு கற்றுத்தேறினார். நூலாராய்ச்சியில் பெரி 

அதம் ஈடுபட்டுப் பல புதுச்செய்திகளைக் கண்டுபிடித்தார். 

தமது உரிமை ஊராகிய அடியலூரைப் பற்றிய செய்தி 
களை ஆராய்ந்தறிந்து துடிசைப் புராணம் என்னும் 

செய்யுள் நாலை இயற்றினார். சிவபூசையிலும் இறைவழி 

பாட்டிலும் பேருக்கங்காட்டினார், *சவபூசை விளக்கம்' 

என்னும் நாலைச்செய்தார். தமிம் மொழியின் இறப் 

புக்களை நன்கு ஆராய்ந்து எழுதி, “கழகத் தமிழ் வினா 
விடை” என்னும் பெயருடன் _நாலாக வெளிப்படுத் 

தினார். 

ஆராய்சி 

தமது ஆராய்ச்சித் திறமையைக்கொண்டு சேர மன் 
னர்களுடைய காலம் வரலாறு முதலியவைகளை ஆராய்ந்து 
“சே ரர்வரலாறு”” என்னும் பேருடைய நாலாக வெளிப் 

படுத்தினார். இவ்வாறே முதல் இடை கடை என்னும் 
முச்சங்கங்களைப் பற்றியும் ஆராய்ச்சசெய்து “தமிழ்ச் 
சங்கங்களின் வரலாறு” என்னும் பெயருடன் நூலாக 

வெளிப்படுத் தினார்.
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அலுவல் துறையில் உதவி ஊதியம் பெற்று ஆராய்ச் 

சித் துறையில் ஈடுபட்டுக் தமிழ்த் தொண்டை மேற் 
கொண்டிருந்த இப்பெரியார் எதிர்பாராத நிலையில் திடீ 
சென்று 1954-ஆம் ஆண்டு திசம்பர்த் திங்கள்' முப்பதாம் 

நாள் கோயமுத்தூரில் தமது இல்லத்தில் இறைவன் தி 

வடி. நீழலை எய்தினார். 

இவர் இயற்கியநூல்கள் 

1. அடிசைப் புராணம் 

2. உருத்திராக்க விளக்கம். 
8. விபூதி விஎச்கம் 

4, னைந்து 

5. இருமச்திரம் குறிப்புரை 

6. கழகச் தமிழ் வினு விடை 1 

7, டி 2 
8. கழகச் சைவ வினாவிடை 1 

9. டீ 2 
10. அகத்தியர் வரலாறு 

11, சோர் வரலாறு 

12. தமிழ்ச் சங்கங்களின் வ.ரலாத 
18. சிவபூசை விளச்கம் “ 

என்பனவாம்.
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தோற்றம் 

கல்கி என்று மறுபெயர் பூண்ட ரா. இிருட்டின 

மூர்த்தி 1899-ஆம் ஆண்டில், மாயூரத்திற்கு ௮ண்மையில் 

உள்ள புத்தமங்கலத்தில் பிறந்தார். 

கல்வி 

தொடக்கப் பள்ளியில் சிலகாலம் கல்விகற்றார்.. பிறகு 

மாயூரம் ஈகராண்மைப் பள்ளியில் படித்தார். அதன்பிறகு 

இரிசரபுரத்தில் கல்லூரிப் படிப்பைத் தொடங்கினார். 

இடைகிலைவகுப்பு வரையில் (இண்டர்மீடியட்) கற்றார். 

1921-ம் ஆண்டில் ஒச்துழையாமை இயக்கத்தில் சேர்க்து 

கல்லூரிப் படிப்பைக் கைவிட்டார். 

கலைத்தொண்டு 
இசாசகோபாலாச்சாரியார் இராமசாமி நாயக்கர் ஐ 

யவர்களின் தலைமையில் காங்கிரசுக் காரியாலயத்தில் 

தொண்டுசெய்தார். கிருட்டின மூர்த்தியின் உள்ளம் 

கலைப்பணியிலே சென்றது, திரு. வி. ௧. நடத்திய ஈவ 

சக்தியில் உதவியாசிரியராக அமர்ந்து பணிபுரிந்தார். 
இசாசகோபாலாச்சாரியாரால் திருச்செங்கோட்டில் 

தொடங்கப்பெற்ற ஆசிரமத்தில் பணிபுரிந்தார். கட்குடி 
யைத் தொலைத்தற் பொருட்டுத் தொடங்கப்பெற்ற 

“விமோசனம்?” என்னும் பெயருடைய வெளியீட்டிற்கு 

ஒராண்டுவரை ஆசிரியராக அமர்த்ு அவ்வெளியீட்டைச் 

சிருஞ்சிறப்பும் திகழ வெளியிட்டார். 

ஆனந்த விகடன் ் 

இன்று தமிழ் காட்டில் மட்டுமல்லாமல் தமிழ் படிக் 
கத் தெரிந்த எல்லா இடங்களிலும் ஆனந்தவிகடன் என்
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னும் இெமைவெளியிட்டை நாம் பார்க்கலாம். அந்த 

வெளியிட்டின் மூலம் கல் செய்துள்ள நஈற்றமிழ்த் 

தொண்டு அளவற்ற. ஓர் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் 
வரைகூடத் தமிழ்மக்கள் ஈகைச் சுவையின் பெருமையை 

நன்குணர்ந்து கொள்ளவில்லை. ஈகைச் சுவையை நன்கு 

துகரமுடியாத அல்லது கர ௮றியாத இிற்றறிவாளர்கள் 

நகைச் சுவையைக், *குறும்பு' என்றுகூறி ஈகைச்சுவை 

ததும்பச் சொல்லாபெவர்களைக் குறும்பர்கள் என்றும் 

குறைகூறி இழித்துரைத்து வந்தனர். இத்தகைய மனப் 

பான்மை முக்காற்பாகம்வரை தமிழ் நாட்டைவிட்டு நீங்கு 

திற்கு ஈல்லவேலை செய்தவர் கல்கி. நகைச்சுவை மூலமாக 
எச்செயலையும் எளிதில் செய்துமுடிக்கலாம் என்லும்: 

சூழ்ச்சித்திறனைத் தமிழ் நாட்டிற்கு விளக்கமாகக் காட் 

டி. யவர் கல்கி, காட்டு விடுதலைக்கான நாட்டுப்பற்றை ஆனந்த 

விகடன் வழியாகக் .கல்கி நன்கு வளர்த்தார். இந்த 
ஈகைச்சுவை வழியே தமிழ்த்தொண்டும் ஈன்குவளர்ந்து 

சிறப்படைந்தது. இவ்வழியில் கல்கி செய்துள்ள தமிழ்த் 
தொண்டை. அவரிடம் வெறுப்புக்கொண்ட பகைவர்கள் 

கூடப்போற்றுவார்கள் என்பதற்குச் சிறிதும் ஐயமின்று. 

இந்தப் பணியினால் ஆனந் தவிகடன் தாளைத் தொடங்கியவர் 

களும் நல்ல ஊதியம் பெற்றுச் சிறப்படைந்தனர். 

கல்கி 

ஆனந்தவிகடன் தாளின் உரிமையாள ராகிய வாசன் 

என்பவரோடு இடையே நேர்ந்த & pwr gure Gants 

யால் கல்கி ஆனந்தவிகடன் பத்திரிகையில் இருக்.து விலகி 

னார். “sah” corgi sug) புனைபெயசோடு கிழமை 
இதழ் ஒன்றைத் தொடங்கனார். கல்கியொாருடைய கைவளம் 

அ௮வ்விதழும் விரைவாக வளர்ந்து தமிழ்நாடெங்கும் 

பரவியது. கல்கியார் தமக்கே உரிமையான தனிப்போக்கில்
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அப்பத்திரிகையையும் ஈடத்தி நாளொருமேனியும் பொழு 

தொருவண்ணமுமாகச் சிறப்படைந்து வந்தார். 

பாரதியிடம் பற்று 

நாட்டு விடுதலைக்காகப் படாததொல்லைகளையெல்லாம் 

பட்டுப் பாட்டினால் நாட்டுக்கு விடுதலை தேடியவர் சுப்பிர 

மணிய பாரதியார். பாரதியாரைப்பற்தி அறியாத தமிழ் 

மக்கள் இன்றைய உல௫ூல் எவரும் இரார். காட்டுவிடுதலைக் 

காக உயிரைத் துரும்பென மதித்து வேலைசெய்தவர் அவர். 

அந்தப் பாரதியாரிடம் கல்ச மிகுந்த பற்றுக்கொண்டார். 

அவர் பிறந்த இடமாகிய எட்டைய பு.ரத்திலே மண்டபம் 

ஒன்றை அமைத்தார். பாரதியாருடைய குடும்பத்தா 

ருக்கும் பல உதவிகள் செய்தார். 

பலவகைத் தொண்டு 

எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவராக அமர்ந்து எழுத் 

தாளர்கள் சிறப்புறுதற்கு வழிதேடினார். கம்பர் கழகத் 
இன் தலைவராய் அமர்ந்து அரும்பணி புரிந்தார். நாட்டு 

விடுதலைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுச் சறைசென்றார். 

திரு. வி. ௧. அவர்கட்கு நினைவுமண்டபம் ஒன்று 

அமைப்பதற்கும் வேலைசெய்தார். நாட்டில் தலைசிறந்து 

விளங்கும் பெரிய மனிதர்கள் பலர் உதவியை நாடித் 

தம்மையடையும் போதெல்லாம் அவர்கட்கு உதவி புரிந் 

தார் கல்கி, தமிழறிந்த மக்கள் கல்கியிடத்திலே தனி 

மதிப்பு வைத்திருக் தபடியால் பெருக் தலைவர்களும் கல்கியின் 
உதவியை காடும்படியான நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது. 

இதுதி 
கல்கி இராப்பகல் எழுத்.து வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தார். 

அதனால் ௮வருடைய உடல்நலம் கேடடைந்திருந்தத. 
சின்னாள் சென்னைப் பெரிய மருத்துவசாலையில் நோய்
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நீக்கத்தின் பொருட்டு மருந்துண்டு Fin உடல்கலம் 

பெற்று இல்லக் திரும்பினார். எவரும் எதிர்பாரா தவகை 

யில் 5-19-1954-ல், தமது ஐம்பத்தைர் தாவ.து அகவையில் 

திடீரென்று வானகஞ்சென்றார். “கெருகல் உளன் ஒரு 

வன் இன்றில்லை என்னும், பெருமை உடைத்திவ்வுலகு”” 

என்பது பொய்யாமொழி ௮ன்ஜனோ? 

எழுதிய நூல்கள் 

கல் இலக்கண இலக்கியத்தொடர்பான மால்களைக் 

கற்று அவ்வரிசையில் மூல்களை எழுதவில்லை யெனினும் 

அவர் எழுதிய, 

சா.ரதையின் தச்.இிரம் 

கள்வனின் காதலி 

Cures Bo 
பார்த்திபன் சனவு 

சோலைமலை இளவரசி 

இவகாமியின் சபதம் 

மகுடபதி 

அலையோசை 3
௨
௭
௦
௦
9
;
 

முதலிய பெருங் கதைழால்கள் தமிழறிந்த எல்லா 

மக்களாலும் பெரிதும் பாராட்டிப் படிக்கப்பெறுகன்றன.



௨௪, மனோன்மணி அம்மையார் 

தோற்றம் 

சென்னைக் குன்றத்தூருக்கு அண்மையில் உள்ள 

மண்ணிவாக்கம் என்னும் சிற். றாரிலே மனோன்மணி ௮ம் 

மையார் 1868-ம் ஆண்டு பிறந்தார். அம்மையாரின் 

தந்தையார் பெயர் முருகேச முதலியார். தாயார் பெயர் 

அலர்மேல் அம்மையார். ௮ம்மையாரோடு பிறந்த ஆண் 
மக்கள் மூவர். 

கல்வி : 

மனோன்மணி அம்மையாரின் தந்தையாரான முரு 

கேச முதலியார் தமிழ் நூல்கள் பலவற்றைப் படித்து 

எடுத்த தமிழ் நூல்களைப் படிக்கத்தக்க அறிவாளியாக 

விளங்கினார். மற்றும் அவர் மருத்துவ நால்களையுங் கற்று 
மருத்துவச்கொழிலும் அறிந்திருந்தார். முருகேச முதலி 
யார் தம் மக்களுக்குத்தாமே கல்விகற்பித்தார். ஆண் 
மக்களைவிட மனோன்மணி அம்மையார் தம் தந்தையாரிடம் 
கருத்தாகக் கல்விகற்றார். தொடக்கப் பள்ளியிலும் அம் 
மையார் சிறிதுகாலம் கல்விகற்றபின் மீண்டுந் தம் SBOE 
wrh._Guw 96508, கலம்பகம், பிள்ளைத்தமிழ் முதலிய 
An நூல்களைப் பாடங்கேட்டார். அகவை பதினைந்து 
நிரம்பியபின் பெரிய புராணம் திருவிளையாடற் புராணம் 
முதலிய புசாணங்களையும் பாடங்கேட்டார். சமயதால் பல 
வற்றைத் தாமாகப் படித்தறிநர்தார். அம்மையார் எப் 
பொழுதும் ஏடுங்கையுமாகவே இருந்து கல்வி கற்ரூர். 

திருமணம் 

நாளடைவில் மனோன் மணி அம்மையார் அறிவிற் 
சிறந்து விளங்கினார். அகவை ஈரொன்பதூ நிறையப்
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பெற்ற அம்மையார், கல்ல ஒழுக்கமும் ஒரளவு கல்வியறிவும் 

நல்ல உடல்வன்மையும் போதிய : வருமானமும் உடைய 

ஓர் இளைஞனைத் தாமே தேர்ந்தெடுத்துத் திருமணம் 

புரிந்து கொண்டார். இல்லறவாழ்க்கை இனிது நடை 

பெற்றது. அம்மையாரின் கணவனும் அம்மையார் போக் 

கைப் பற்றித் தமிழ் நூல்களைப் படித்தறிந்தான். ஓத்த 

மனமுடைய மணமக்கள் உலகத்தில் நீடித்து வாழ்தல் 

அருமை. எலியும் பூனையும்போல் போரிட்டுக்கொண்டு 

இல்லறம் நடத்துபவர்கள் நீடித்து நிலைத்து நிற்பார்கள். 

மனோன்மணியம்மையாரின் கணவன் ஏழாண்கெட்குப் 

பிறகு விண்ணகஞ்சென்றான். அம்மையார் இருபத்தைந் 

தாவது ஆண்டிலேயே கைம்மையாகும்படியாக கேரிட்டு 

விட்டத. 

மருத்துவப் பயிற்சி 

மணாளனை இழர்த மனோன்மணி அம்மையார் மருத் 

துவம் பயின்று மச்கட்குத் தொண்டுசெய்து காலங்கழிக்க 

எண்ணினார். தம் தந்தையிடம் முன்னரே சிறிது மருத் 

துவம் பயின்றிருந்தபடியினலேயே அ௮ம்மையாருடைய 

உள்ளம் இவ்வாறு செம்மையான வழியிற்சென்றது. தம் 

எண்ணத்தைத் தந்தையார்க்குணர்த்தினார். அவரும் 

மகளின் எண்ணத்திற்கு இணங்கினார். ௮ நாளிலே 

சென்னைமாரகரிலே தஞ்சாவூர் சுப்பிரமணிய பண்டிதர் 

என்பவர் இறந்த மருத்துவராக விளங்கினார். ௮வருடைய 

பெயர் பலவிடங்களினும் பரவிச் சர்த்திபெற்றிருக்த.௮. 

முருகேச முதலியார் தம் குடும்பத்தோடு சென்னைக்குக் 

குடி பெயர்ந்தார். சுப்பிரமணிய பண்டி தரைக் கண்டு தம் 

மகளுடைய எண்ணத்தைக் கூறினார். மனோன்மணி ௮ம் 

மையாருடைய தமிழதிவையும் அறிவாற்றலையும் ஈன் 

குணர்ந் த சுப்பிரமணிய பண்டிதர் அம்மையாருக்கு மருத்
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அவத் தொழில் கற்பிக்க இணங்கினார். அன்றுமுதல் 

அம்மையார் பண்டி தருடைய மாணவியாக ஏறக்குறைய 

நான்கு யாண்டுகள் மருத்துவப் பயிற்சி பெற்றார். பெண் 

கள் மருத்துவத்திலும் குழந்தைகள் மருத்துவத்திலும் 

௮ம்மையார் நன்கு தேர்ச்சபெற்றுச் திகழ்ந்தார், 

இல்லத்தில் மருத்துவசாலை 

அம்மையார் தமது இல்லத்திலேயே மருத்துவக் 
தொழிலைத் தொடங்கினார். அம்மையார் இல்லம் சென்னை 

யில் கொண்டித்தகோப்புப் பகுதியில் அமைத்திருந்தது. 
அப்பகுதியில் இருந்த பெண்களும் குழந்தைகளும் ௮ம் 

மையாரிடம் மருத்துவஞ்செய்துகொள்ளலாயினர். மருத் 
அவஞ்செய்துகொள்ள வருபவர்களிடம் அம்மையார் வற் 

புறுத்திக் காசு வாங்குவஇல்லை, அவர்களே விரும்பிப் 

பலகையின்மீது வைத்துச் செல்லுந்தொகையை எடுத்துக் 
கொள்வார். நோய்நீக்கும் திறமையில் Aps Bas sow 
யாலும் பொருளில் சண்டிப்பு இன்மையாலும் நகோயாளர்க 
ளிடம் அன்போடும் ௮ருளோடும் ஈடந்தகொண்டமை 
யாலும் senor rm sh oor எம்மருங்கும் அம்மையார் 
பெயர் பரவியது, 

பூவை கலியாண ந்தரர் நட்பு 

He நாளில் சென்னையில் பூவை சலியாணசுந்தர 
முதலியாரும் வாழ்ந்திருக்தார். அம்மையாரும் சுந்தரரும் 
ஒருவரைப்பற்றி ஒருவர் உணர்ந்திருந்தார்கள். ஒரு ௪ம 
யத்தில் கலியாண சுந்தரரின் மனைவியார் நகோயுற்றார். 
கலியாணசுந்தரர் தம்மனைவியை மனோன்மணி அம்மை 
யாரிடம் முதன்முறையாக அழைத்துக்கொண்டு வந்தார், 
அக்காள் முதல் இருவருக்கும் பழக்கம் மிகுதியாவெத்த ௮. 
அம்மையார் சுந்தரரை இூரியராகக்கொண்டு மேலும்
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இலக்கண இலக்கயெங்களைக் கற்று நன்றாகச் செய்யுள் 

இயற்றும் ஆற்றலைப் பெற்றார். அரும்பொருள் எவரிடம் 

அமைந்திருப்பினும் அவரிடம் இருந்து அதனைப் பணி 

வுடன் பெறுவ இழுக்காகமாட்டாஅ. அ௮.றிந்தவர் உயர்ந் 

தவர்; அறியாதவர் தாழ்ந்தவர், இந்கிலை எல்லோருக்கும் 

பொருந்துவதேயாகும். அம்மையாருடைய மருத்துவ 

நூற்பயிற்சி கலியாண சுந்தரருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை 

அளித்தது. தம் இல்லத்தில் உள்ளவர்கள் ௮ளவுக் 
கேளும் மருத். துவஞ்செய்துகொள்ளலாம் என்னும் எண் 

ணத்துடன் அம்மையாரிடம் சுந்தரர் மருத் துவநால்கள் 
சிலவற்றைக் கற்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டார். ௮ம் 

மையாரும் அதற்கு இணங்கி மருத்.துவ.நால்கள் சிலவற் 

றைக் கற்பித்தார். 

நூல்கள் இயற்றல் 

அம்மையார் மருத்துவத்தொண்டோடு மன நிறைவு 
பெற்றுவிடவில்லை, மாதர்களின் நன்மையின் பொருட்டும் 

முன்னேற்றத்தை முன்னிட்டும் மாதர் கல்விச் சங்கம் முத 
லியவைகளை ஏற்படுத்தி ௮தன்வாயிலாகவும் ௮ருந்தொண் 

டாற்தினார். ஒஓய்வுகேரங்களிலெல்லாம் இறைவன்மேல் 
புகழ். நால்கள் இயற்றல், மருத்துவநூல்கள் செய்தல் மு.த 

லியவைகளில் ஈடுபட்டார். ஈண்பர்கள் அறிஞர்கள் முத 

லானவர்கட்கு அம்மையார் செய்யுளாகவே கடிதம் எழுது 

தலும் உண்டு, அம்மையார் மருத்தவத்துறையில் மட்டு 

மன்றித் தமிழ்த்துறையிலும் வல்லவசென்னும் செய்தி 
அம்மையார் .பாடிய நூல்களால் 1891-ம் ஆண்டில் 

யாண்டும் பரவத்தொடங்கியது. 

அ.நிஞர்கள் பாராட்டு 

அ௮ம்மையாருடைய மூல்களைப் பாராட்டி அக்கா 

ல.ச்தில் இருந்த புலவர் பெருமக்சள் சாற்றுக்கவிகள்
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பாடிச் சிறப்புச் செய்தனர். அவ்வாறு செய்தவர்களில் 
சிறந்தவர்கள்; வண்ணச் சரபம் தண்டபாணி அடிகள், 
திருவாவடுதுறை ஆதனம் சுப்பிரமணியத் தம்பிரான், 
பேராசிரியர் சுந்தரம்பிள்ளை எம்.ஏ. (மனோன்மணீய ஆ 
ரியர்), யாழ்ப்பாணம் சரவணமுத்துப் பிள்ளை, வெண்பாப் 
புலி வேலுச்சாமிப்பிள்ளை, திருமயிலை வித்துவான் சண் 
மூகம் பிள்ளை, தசாவதானம் பேறை செகநாதப் பிள்ளை, 
கந்தசாமிப் புலவர், சோடசாவதானம் சுப்பராய செட் 
டியார், பூவை கலியாணசுர்.தர முதலியார் மு. தலியோராவர், 

அம்மையார் தம்முடைய பெயரால் மருத்துவழால் 
ஒன்றைச் செய்தார், மருத் தவக் கலைஞர்களும் பிறரும் 
YS TO பாராட்டிப் Cur p Du ga or அம்மையார்க்கு 
“ஆயுர்வேதரத்நாகரம்' என்னும் பட்டத்தையும் வழங்கிப் 
பெருமைப்படுத்தினர். 

இறுதி 
அம்மையார் தமது நாற்பத்தைந்தாம் அகவையில் 

1908-ஆம் ஆண்டில் இவ்வுலக வாழ்வை நீத்து இறைவன் 
திருவடிநீழலை அடைந்தார். 

அம்மையார் ஆக்கிய நூல்கள் 

மனோன்மணீயம் 
சென்னைச் கந்தசாமி பதிகம் 
பூவைச் இங்கா..ந சதகம் 
பொன்னியம்மன் பதிகம் 
பழநிப் பாமாலை 
பழகி இரங்கல் விருச்தப்பதிசம் 
இிருவாமாத்தார்ப் பஞ்ச.ரத்ஈம் 
ஆனைச்சா அகிலாண்ட நாயஇ அந்தாதி 
இருமயிலைக் கற்பகவல்லியக்தா இ ம
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10. பறநிச் சக்நிதிமுறை 
11. பழநிவெண்பாப்பதிகம் 
12. திருச்கழுச்குன்றம் திரிபு. ரசுந்தரிமாலை 
18. கொடியிடை காயஇ அந்தாதி 

14. பழகிச்சிங்கா.ர மாலை. 

முதலியன. 

௨௫. நாகை நீலாம்பிகை அம்மையார் 

தோற்றம் 

தனித்தமிழ் இயக்கங்கண்ட தமிழ்ப் பெருமாட்டி 
யாகிய நீலாம்பிகை அம்மையார், மறைமலை அடிகளாரின் 

அருந்தவச் செல்வியாக 1908-ம் ஆண்டு செப்டம்பர்த் 
திங்கள் ஆறாம் நாள் நாகபட்டினத்திலே பிறந்தார். நீலாம் 
பிகையம்மையாரின் தாயார் பெயர் சவுந்தரவல்லியம்மை 
யார். மறைமலையடிகளார் பிறகு சென்னையை இருப்பிட 
மாகக்கொண்டு அங்குச்சென்று தங்கயமையின் ௮ம்மையா 

ருடைய கல்விப் பயிற்சி முதலியன சென்னையில் கிகழ்க் 
5.௮. அம்மையாருடன் பிறந்தவர்கள் ௮ண்மக்கள் நால்வர் 

பெண்மக்கள் இருவர். 

கல்விப் பயிற்சி 

மறைமலை அடிகளார் 1911-ம் ஒண்டிலே சென் 
னையை அடுத்துள்ள பல்லாவரத்திற்குக் குடியேறினார். 
அம்மையார் சென்னையிலும் பல்லாவரத்திலும் தொடக்கப் 
பள்ளிகளில் ஐந்தாம் வகுப்புவரையில் சல்விபயின்றார். 

பிறகு ௮டிகளாசே தம் ௮ருமைத் திருமகட்கு நன்னூல் 
நளவெண்பா, ஆறுமுக நாவலரின் பெரியபுராண உரை 

நடை, தண்டியலங்காரம், யாப்பருங்கலக்காரிகை, நைடதம்,
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வில்லிபாரதம், புறநானூறு மூதலிய நூல்களைக் கற் 

பித்தார். கட்டுரைகளை எழுதிக்கொடுத்து அவைகளை 

மனப்பாடஞ் செய்து ௮வைகளிற் சொற்பொழிவாகச் 

செய்தற்கும் பழக்கனார். 

தனித்தமிழ் வேட்டல் 

அம்மையார் கல்வியறிவிலும் குணநலத்தினுஞ் சிறந்து 
தர்தையாருடன் இனிதுறைசர் திருந்தார். ஒரு காள் தந் 
தையும் மகளும் வீட்டுத்தோட்டத்தில் உலாவிக்கொண் 

டிருந்தார்கள். அப்போது இராமலிங்க அடிகளாரின், 

6 பெற்ற தாய்தனை மகமறம் தாலும் 

பிள்ளை யைப்பெறுச் தாய்மறர் தாலும் 

உற்ற தேசத்தை உயிர்மறச் தாலும் 

உயிரை மேவிய உடல்மறச் தாலும் 

கற்ற நெஞ்சங் கலைமறச் தாலும் 
சண்கள் மின்றிமைப் பதுமறச் தாலும் 

கற்ற வத்தவர் உள்ளிருர் தோங்கும்என் 

ஈமச்ட வாயத்தை கான்மற வேனே.!? 

என்னும் அருட்பாப்பாடலை அடிகளார் இனிமையாகப் 

பாடினார். பிறகு தம் அருமைத் திருமகளைப் பார்த்து, 
நீலா இப்பாட்டில் உள்ள * நேகம் ' என்னும் வடசொல் 

௮க்குப் பதிலாக *யாக்கை' என்னும் தமிழ்ச்சொல் ஆளப் 
பட்டிருந்தால் இப்பாடலின் சொல்லோசை இன்னும் 

மிகுந்த இனிமையாக இருக்குமன்றோ ? வடசொற்களும் 

ஏனைய அயன்மொழிச் சொற்களும் தமிழிற் கலப்பதால், 
தமிழ்மொழியின் இனிமை குறைவுபடுவஅடன் தமிழ்ச் 
சொற்கள் பலவும் நாளடைவில் மறைய ௮யல்மொழிச் 

சொற்கள் மிகுதியாக வந்து தமிழில் நிலைபெற்று விடுசன் 

றன. இதனால் காலஞ்செல்லச் செல்லத் தமிழ்ச் சொற்கள் 

மறைந்து குறைந்து இறந்து ஒழிஏன்றன. இவ்வாறே
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நிகழ்ந் தகொண்டிருந்தால் காளடைவில் தமிழ்மொழியும் 
இறக் துபோன மொழிகளில் ஒன்றாகிவிடுிமன்ஜோ'' என்று 

இலம்பினர். 
அடிகளாரின் அறிவுரையைக் கேட்ட அம்மையார், 

“அவ்வாருயின் இனிமேல் நாம் தனித்தமிழில் பேசவும் 
எழுதவும் உறுதிகொள்ளுதல் வேண்டும்'' என்று உணாச் 

ததும்ப உரைத்தார். அன்றுமுதல் அம்மையார் பேசும் 

போதும் எழுதும்போதும் தனித்தமிழையே கையாளத் 

தொடங்கினார். சனித்தமிழ்ச் சொல் ஆராய்ச்சியில் ஈடு 

பட்டார். தம் தந் தையாரையும் தனித்தமிழ் வழங்குமாறு 

கேட்டுக்கொண்டார். அருமை மகளாரின் வேண்டுகோட். 

கணங்கித்தான் அடிகளார் தம் பெயர் முதலியவைகளை த் 

தமிழிலே மாற்றியமைத்துக் தாமும் தனித்தமிழில் பேச 

வும் எழுதவுந் தொடங்கஇனார். 

மேலுங் கல்விப் பயிற்சி 

அம்மையார் தமிழிற் கலந்துள்ள வடசொற்களைத் 

தெரிர்அகொள்வதற்கு வடமொழிப் பயிற்சி இன்றியமை 

யாதது என்று அறிந்தார். அ௮தன்பொருட்டுத தந்தையா 

ரிடமே வடமொழி கற்கத்தொடங்கி ௮தனை ஒரளவு கற்ற 

றிந்து கொண்டார். மேதும் ங்கிலங்கற்க விரும்பி 

1918-க்குப்பின் சென்னை லேடி வில்லிங்டன் கல் லூரியி ற் 

சேர்ர்.து இரண்டு ஐண்டுகள் ஆங்கிலம் பயின்ளூர். a Be 

சிறப்பாகத் தேறினார். 

இிருவரங்கர் வருகை 

திருநெல்வேலியை அடுத்த பாளையங்கோட்டையில் 

சைவ வேளாளர் மரபில் 1890-ஆம் ஆண்டில் தோன்றிய 
இருவசங்கனார் 1914, 15, 16, 17-ஐண்டுகளில் கொழும்பு 

ஈகரில் அலுவல் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். மறைமலை 
த. பு. வறு



 





 





118 தமிழ்ப் புலவர் வரிசை [எட்டாம் 

சைப் படிக்காமல் இருக்கமுடியாது, பகலில் ஓய்வில்லாமற் 
போயினும் இரவிலேனும் படிப்பர். கோயடைந்துள்ள 

காலத்தில் ௮ந்கோயையும் பொருட்படுத்தாமல் படித்தல், 
மூல்கள் எழுதுதல் மு.தலிய செயல்களைப் புரிவர். ௮ம்மை 
யார் பணிகட்கு ௮.ரங்கனாரும் தம்மாலியன்ற உதவிகளைப் 
புரிந்தனர். அம்மையாருடைய நூல்கள் பெரும்பாலும் 
மாதர் முன்னேற்றங்கருதி எழுதப்பட்டவைகளாக விளங் 
இன. அம்மையாரால் எழுதப்பட்ட நூல்கள் தனித்தமிழ் 
இயக்கத்தில் வெறுப்புக்கொண்டவர்கட்குக்கூட இன்பம் 
பயக்கத்தக்கவைகளாக விளங்கனெ. 

மற்றுத் துன்பங்கள் 

1948-ஆம் ஆண்டில் மற்றோர் நோய் அம்மையாரைப் 
பீடித்த.௪. அக்கோயின் பெயர் பெரும்பாடு என்பது. 
இக்கோய் அ௮ம்மையாரைக் கடுமையாகத் தாக்கியதால் 
அம்மையாரின் உடல்நிலை மேலுஞ் சீர்கேடடைந்தது. 
1944-ம் ஆண்டில் திருநெல்வேலிமாவட்டத்து டோணோ 
வூரில் ௮ம்மையார்க்கு அறுவை மருத்துவம் நடைபெற் 
2௮. அம்மையார் சிறிது நலமடைந்து இல்லக்திரும்பினார். 
திடீரென்று திருவ.ரங்கனார் 28-4-1944-இல் இறைவன் 
திருவடி நீழலை எய்தினார். அம்மையார் அல்லலுக்கு ௮ள 
வில்லை. பெரிதும் வருந்திச் சோர்ந் தனர். 

அம்மையார் முடிவு 

திருவ.ரங்கனார் மறைவுக்குப்பின் அம்மையார் உயி 
சற்ற உடலைப்போல் வாழ்க்சையை நடத்திக்கொண்டிருக் 
தார். 10-10-1945-ல் சாய்ச்சல்கோய் கண்டது. அது 
கணத்திற்குக்கணம் மிகுதிப்பட்ட த. அம்மையார் தாம் 
இனி இறைவன் திருவடி நீழலை எய்துதல் உறுதியென்று 
அறிந்தார். தம் மக்களைப் பாதுகாக்குமாறு உற்றார் உறவீ
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னர்களை வேண்டிக்கொண்டார். நல்ல கினைவுடனும் கூத்தப் 

பிரான் திருக்காட்சியுடனும் இறைவன் திருவடிநீழலை 
அடைந்தார். 

அம்மையார் இயற்றியநூல்கள் 

‘1. தனித்தமிழ்ச் சட்டைகள் 
மூப்பெண்மணிகள் வரலாறு 

எலிசபெச் பிரை 

தமிழ்காடும் தமிழ்மொழியும் மூன்னேறுவதெப்படி 1 

ஆராய்ந்தெடுத்த அறு தூறு பழமொழிகளும் (ஆங்கிலப் 

பழமொழிகளும்) 

வடசொல்தமிழ் ௮க. வரிசை 

c
k
 
O
N
 

6 

7... ஜோன் வரலாறு 

8. பிளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் 

9. அருஞ்செயன் மூவர் 

10. மேனாட்டுப் பெண்மணிகள் 

11. ஷை இரண்டாம் பகுதி 

12. பழச்தமிழ் மாதர் 
18. சால்வர் வரலாறு 

—— 

௨௭. இராசேசுவரி அம்மையார் 

தோற்றம் 

ஈ. த. இராசேசுவரி அம்மையார் 1906-ஆம் ஆண்டு 

௮க்டோபர்த் திங்கள் 18-இம்நாள் ஈ. ௩. தணிகாசல முத 

லியாரின் இரண்டாவது மகளாகப் பிறந்தார்.' 

கல்வி 

தமிழ்க்கல்வியையும் ஆங்கிலக்கல்வியையும் முறைமை 

யாகப் பயின்றார். ஆங்கிலத்தில் எம்.ஏ. பட்டம் பெற்றார். 

வெல்லிங்டன் பெருமாட்டி. ஆரியப் பயிற்சிக் கல்லூரியில் 

பி.டி. பட்டம் பெற்றார்.
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தொண்டு 

1982-ம் ஆண்டில் மேரி அரசியார் கல்லூரியில் 

விஞ்ஞானத் துணைச் சொற்பொழிவாளராக அமர்ந்து 

அப்பணியைத் திறம்பெறச் செய்தார். 1940-ஆம் ஆண் 

டில் வெல்லிங்டன் பெருமாட்டி ஆரியப் பயிற்சிக் கல் 

லூரியில் விஞ்ஞானச் சொற்பொழிவாளசாக வேலைபார்க் 

கத் தொடங்கினார். 1988-ஆம் ஆண்டில் மேரி அரசியார் 

கல்லூரியில் பெள திகத் துறைத் தலைவராகப் பணிபுரிந்தார். 

நூல்கள் 

அம்மையார் போதனைப்பணியோடு நாலெழுதும் 

பணியிலும் புகுந்து பலதூல்கள் எழுதினார். சூரியன் 

என்பது அம்மையார் எழுதிய முதலாவது விஞ்ஞான 

நூலாகும். இக்மால் தமிழ்வளர்ச்சிக் கழகத்தின் பாராட் 

டுப் பெற்றது, இ பி. ஏ. பட்டப் படிப்பிற்குப் பாடப் 

புத்தகமாகப் பன்முறை தென்னாட்டுப் பல்கலைக் கழகங் 

களில் அமைக்கப் பெற்ற. அம்மையாரின் வானகச்குமிழி 

என்னும் மற்றொருநாலும் பி. ஏ. வகுப்புப்பாடப் புத்தக 

மாக நிலவியது, ஆரியக் கல்லூரியில் அம்மையார் 

இருந்தபோது, குழவியுள்ளம் என்னும் பெயருடன் நால் 
ஒன்று எழுதிவெளியிட்டார். அக்நால் சென்னை மாகில 

அரசியலாரின் பரிசையும் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத் 

தாரின் பரிசையும் பெற்றது. ஐன்ஸ்டைன் கண்ட காட்சி 

என்னும் அரிய நாலும் அம்மையாரால் எழுதப் பெற்றது. 

பரமாணுப் புராணம் என்பது அம்மையார் இயற்றிய மற் 

ஜொரு விஞ்ஞான மால். இக்.நால் அணுவின் ஆற்றலையும் 

அதனை அதறியவந்த மக்களின் வரலாற்றையும் விளக்குகின் 

றன. இந்நாலைத் தருமபுர ஆதீனத்தார் வெளியிட்டு, 

விஞ்ஞானச் செல்வி என்னுஞ் இறப்புப் பெயரையும் 
வழங்கினர்.
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(பொதுநலத் தொண்டு 

அம்மையார் சொல்லாற்றல் நன்கு அமையப் பெற்ற 

வர். எந்தப் பொருளைப்பற்றிப் பேசத்தொடங்கினும் 

௮ர்தப்பொருளை நன்கு விளக்கிக் கேட்பவர்கள் எளிதாக 

உணர்ந்து கொள்ளுமாறு பேசுதலில் வல்லவர். சென்னை 

மாநகரத்தின்கண் உள்ள பொதுச்சபைகள், கழகங்கள் 

முதலியவற்றில் அம்மையார் சொற்பொழிவு ஆற்றாத 

இடங்களே. இல்லை. அம்மையார் விஞ்ஞான த்.துறையில் 

விளங்கிய புகழாளராயினும் அஞ்ஞானம் போக்கும் சைவ 

சமயத்துறையிலும் உறைப்பாக கின்று பணிகள் பல புரிந் 

தனர். சைவசித்தாந்த மகாசமாசத்தில் அம்மையார் 

ஆற்திய சொற்பொழிவுகளை அனைவரும் வியந்து கொண் 

டாடினர். 

இந்தாதிரிப் பேட்டை நடுத்தரப்பள்ளிச் சங்கத்தின் 

துணைத்தலைவராக அம்மையார் அமைந்து நின்று ஈல்ல 

தொண்டு புரிந்தனர். இந்தாதிரிப் பேட்டை உயர்நிலைப் 

பள்ளியைத் திறம்பெற ஈடத்துதற்கும் அம்மையார் செம்: 

மையாக உதவிபுரிந்தனர். சங்ககாலத்துப் பெண்மணி 

களைப்போல அம்மையார் இந்தக் காலத்தில் இலங்கிநரின் று 

இரும் சிறப்பும் பெற்றனர். அம்மையார் ஆங்கிலத்துறை 

யோடு தமிழ்த் துறையிலும் ஆர்வம்மிகக்கொண்டு திறந்து 

விளங்கினர். 

இதுதி 
யாதொன்று இிறப்புடையதாக விளங்குகிறதோ 

௮ஃ௮: இறுதிவரையில் நிலைபெற்றிருப்ப தில்லை. உலகத்தில் 

கண்கூடாக இதனை எல்லோரும் அறியலாம். பேரறிவு 

பொருந்திய அறிஞர்கள் பெரும்பாலும் இளமையிலேயே 

முடிந்து போவார்கள். இம்முறையில் அம்மையாரும்
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1-8-55-ஆம்காள் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு, தமத நாற்பத் 

தெட்டாவது அகவையில் இவ்வுலகவாழ்வைத் gg pig 

இறைவன் திருவடிப் பேற்றை எய்தினார். 

௨௭. வேதநாயக சாத்திரியார் 

தோற்றம் 

கிறித்துவ சமயத்தினராகிய வேதநாயக சாத்திரியார் 
1174-ஐம். ஆண்டு புரட்டாசித் தங்கள் 7-ம் காள் 
திருநெல்வேலியிற் பிறந்தார். தந்தையார் பெயர் தேவ 

சகாயம் பிள்ளை. தாயார் பெயர் ஞானப்பூ அம்மாள். 

கல்வி 

வேதகாயகம் ஐந்தாம் ௮சவையை அடைந்தவுடன் 
தேவசகாயம் பிள்ளை இலக்கணப் புலவர் ஒருவரைக் 
கொண்டு தம் மகனுக்குக் கல்விப் பயிற்சியைத் தொடங்கி 
னார். வேதநாயகத்தின் தாயார் மறு ஆண்டில் காலமானார். 
வேசகாயகம் குழந்தைப் பருவத்திலேயே தம் தாயை 
இழக்தபடியால் இவரும் இவருடன் பிறந்த பெண்மக்கள். 
இருவரும் மதுசைக்கடுத்த அ௮னைக்குளத்தில் ௮வர்க 
ஞூடைய பாட்டனார் வீட்டில் வளர்ந்தார்கள். பாட்டனார் 
வேதகாயகத்தினுடைய படிப்பைக் குறித்துக் கருத்துச் 
செலுத்தவில்லை. அவருக்கு மாடுகள் இருந்தபடியால் மாடு 
மேய்க்கிற வேலைக்காரர்களுடன் சேர்ந்து வேதகநாயகமும் 
மாடுமேய்த்துக்கொண்டு திரிந்தார். பிறகு வேசநாயகத் 
தின் தந்தையாரான தேவசகாயம் பிள் புளியங்குடி 
என்னும் ஊரில் இருந்த ஓர் இந்து ஆசிரியரிடத்திலே 

இவரைப் படிக்கவைத்தார். அப்போது வேதகாயகதீ 

திற்கு ௮கவை ஒன்பது. பிறகு தேவசகாயம் மறுமணஞ்
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செய்துகொண்டு தம் மகனைத் தம்முடன் அழைத்துச் 

சென்முர்,  இருநெல்வேலியில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் 

படிக்கவைகத்தார். 

இணற்றில் மூழ்கல் 

ஒருகாள் வேதநாயகம் தம்முடைய பள்ளித் தோழர் 

கள் சிலருடன் சேர்ந்துகொண்டு வெள்ளத்தால் அ௮ழிக்த 
வெள்ளரித் கோட்டம் ஒன்றுக்குள் நுழைந்தார். தண்ணீ 

ருக்குள் இடந்த வெள்ளரிக்கொடியில் இருக்.து எல்லோருங் 

காய்களைத் தேடித் தேடிப் பறித்தக்சொண்டிருக்தார்கள். 

ஓரிடத்தில் கணெறு ஒன்று இருக்கது. வெள்ளப்பெருக்கால் 

௮அ மறைபட்டிருந்கஅ. ௮க் கணெற்றுக்குள் வேதராயகம் 
வீழ்ந்து மூழ்கிப்போனார். இவருடன் சென்ற பையன்கள் 
யாவரும் அஞ்சி ஓடிப்போய்விட்டார்கள். வேதகாயகம் 

இரண்டு மூன்று முறை தண்ணீரில் மூழ்க எழுந்தார்... 
மூன்றாம் முறை மேலெழுர் தபோது சணெற்றின் விளிம்பைப்: 
பிடித்துக்கொண்டு தப்பிப் பிழைத்தார். இச் செய்தியை 
வெகுகாள்வரை தந்தைக்குச் சொல்வதற்கு அஞ்சியிருந்: 
தார். பிறகு தந்தையார் இந்தச் செய்தியைக் கேட்ட 
போது இறைவன் இருவருளை எண்ணிப் போற்றினார். 
மாடு மேய்ப்பவர்களோகூடி விளையாடப் பழகிய இவர் 
பிறகு கல்வி கற்கக் தொடங்யெபோது ஒழுங்காகக் 
கற்காமல் குறும்புகள் செய்த திரிந்தார். இதனைக் சண்ட 
தந்தை வருந்தினார். தந்தையின் வருத்தத்தைக் கண்ட 
இவர் பிறகு தந்தையின் வருத்தத்தை மாற்றுவதகற்காகவே 
கல்வி கற்கக்கொடங்இனார். தம் மகன் நன்றாகப் பாடம் 
படித்து ஒப்புவித்தலைக்கண்ட தந்தையார் மைந்தனுக்குத் 
ன்பண்டங்களும் காசுகளுங் கொடுத்த ஊக்கம் உண்டாக் 

கினார். இந்தச் சூழ்ச்சி வேதநாயகம் சல்வி கற்பதற்கு 
மிகுந்த உதவியாக இருந்தத,
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சவார்ச்சு ஐயா ் 

அச்காளில் சுவார்ச்சு ஐயர் என்னும் பெயருடைய 

இறித்தவர் ஒருவர் தஞ்சையில் இருந்தார். அவர் ஓர் 

அலுவலை முன்னிட்டு நெல்லைக்குச் சென்றார். அங்கு 

வேதகாயசத்தைக் கண்டார். இவனுக்குக் கல்வி கற்பித் 

தால் ௪மய போதகனாகச் செய்யலாம் என்று எண்ணினார். 

தேவசகாயத்தின் உடன்பாடுபெற்று வேதநாயகத்தைத் 

தஞ்சைக்கு ௮ழமைத்துவந்தார். வேறுசில மாணவர்களோடு 

சேர்த்துக் கல்வி கற்சச்செய்தார். மேலுந் தரங்கம்பாடிக்கு 

அனுப்பி அங்கிருந்த உயர்கிலைப் பள்ளியிலும் கல்வி கற்கச் 

செய்தார். 

சாத்திரி 

பிறகு சுவார்ச்சு ஐயர் இறிக்தவ வேத. நாலை வேத 

நாயகத்தினிடம் கொடுத்துப் படிக்கச்சொன்னார். வேத 

நாயகம் தரங்கம்பாடியில் இருந்து இலக்கண இலக்கியங் 

களையும் கற்றுச் செய்யுள் பாடும் திறமையையும் அடைக் 

தார். அவர் இயற்றிய செய்யுள் கிறித்தவ வேத சாத்திரக் 

கொள்கைகள் கிறைந்து இறந்து விளங்கியபடியால் சாத்திரி 

யார் என்னுஞ் சிறப்புப் பெயர் அ௮ளிக்கப்பெற்றுர். அது 

முதல் அவருடைய பெயர் வேதகாயக சாத்திரியார் என்று 

வழங்கத் தொடங்கியது. 

வேதநாயகம் நூல்கள் இயற்றுதல் 

வேதநாயகம் செய்யுள் வடிவமான பல ழமரூல்களை 

இயற்றத்தொடங்கினார். இவருடைய பாடல்கள் சொற் 

சுவை பொருட்சுவை கிறைந்து இனிய முறையில் ௮மைக் 

தன. பூல் ஆசிரியராக அமர்ந்து நூல்கள் இயற்றியதோ 

டமையாமல் போதகாகிரியராக ௮மர்க்து கல்வி கற்பிக்கும் 

கொழிலையும் இவர் மேற்கொண்டார். இதனால் இவருடைய
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புகழ் யாண்டும் பரவிச் சிறப்படைந்தது. சென்னை 

முதலிய இடங்கட்குஞ் சென்று தம் நூல்களை அரங் 
கேற்றஞ் செய்து சிறப்படைந்தார். இவருடைய பாடல்கள் 

இனியவைகளாசவும் எளியவைகளாகவும் அமைந்தபடி. 

யாலும் இவருக்கு முன் யாரும் இத் சகைய பாடல்களை 

இயற்று தபடியாலும் இவருடைய பாடல்களுக்குச் இறப்பு. 
மிகுதிப்படுவதாயிற்று. 

(1) கித்திசைசெய் தெள்ளமிர்தே ! 

சேசமுறும் பைங்கிளியே ! 

சத்திரப்பூங் சாவனத்தில் 

சென்றுவருங் கோ௫லமே ! 

(2) கோூலைமே! தா.சாவே ! 

கூவும் புருவினமே ! 

பாகுதணி லேசமைந்த 

பஞ்சா முதத்தேனே 

(8) தேனே! ரசமே!! 

திசட்டாத செங்கருதீயே ! 

மானே!யென் சண்ணேரி!” : 
வயிரமணிப் பெட் 2 ய 

(4) பெட்டகமே! பொற்ப யே !! 
. ப பேழையே ! Tor ORES, 

கட்டழகே ! மாற்றுயர்க்த” 

கட்டித் திரவியமே!! 

(5) கட்டிமுத்தே! வரத்சச் 

சண்ணே ! எனதுயிசே ! 

வட்டமிட்டு ஆடும் 

மயிலே ! மயில்பேடே! 

(6) பேடே! இளக்கொடியே!! 
பிள்ளைக் சலிதர்த்து 

வீடே உலாவி 
விளையாடும் ஈல்லனமே ! 
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(7) அன்னமே! சோபனமே! 

ஆதனமே ! மாசனமே! 

சொன்னமே! மின்னே! 

அலங்கவரும் பாச்யமே ! 

(8) பாச்கியமே! கூத்தாடும் 

பாவையே! பக்சகயமே!! 

தீர்ச்ச மிகும்ஞான 
திபமே! சண்வளராம். 

(9) சண்ணுறங்கும் இன்ன ரசே ! 

கர்த்தர் இரக்கம் வைச் சப் 

புண்ணியமாய்ச் தச்தருளப் 

பூச்துவளர் கற்பகமே ! 

என்பன இவருடைய திருச்சபைத் தாலாட்டின் பகுதி 
களாகும். 

சரபோசி மன்னரும் சாத்இரியாரும் 

வேதநாயக சாத்திரியார் தஞ்சையில் விளங்கியிருக்த 

போது, ௮ஃதாவ.த 1829-ஆம் ஆண்டின் முற்பட்ட பிற் 
பட்ட காலங்களிலே ௪ரபோ௫ மன்னர் தஞ்சையில் இருக் 

தார். வேதநாயக சாத்திரியார் சரபோடி மன்னர்மீது 

வாழ்த்துப்பாடல்கள் பாடிக்கொண்டு போய் அவரைக் 

கண்டார். அரசர் சாத்திரியாருக்குச் சிறப்புக்கள் செய் 
தார். தமக்கு ௮ண்மையில் உட்காரவைத்துச் சால்வை 

போர்த்தினார். வெள்ளைகிலையங்கி தைத்துக் கொடுத்தார். 

திங்கள் ஊதியமும் ஏற்பாடு செய்துவைத்தார். சாத்திரி 

யார் திங்களுக்கு இரண்டுமுறை மன்னரைக் கண்டு தாம் 
இயற்றிய பாடல்களை அவருக்குப் படித்துக்காட்டுவது 

வழக்கம். ௮.சசரின் வழிமுறை வரலாற்றைப் பாடலாக 
வும் இயற்றினார். இவர் அரசரைக் காணுஞ் சமயங்களில்
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இருவருக்கும் உரையாடல் நடக்கும், சாத்திரியார் எதற் 

கும் அஞ்சாமல் ௮ரசரோடு எதிர்கியாயங்கொடுத்துப் 

பேசுவார். அரசர் இவர் கூறுகிற கியாயங்களைக் கேட்டு: 
மகழ்ச்சியடைவார். ஒருநாள் அரசர் சாத்திரியாரைப் 
பார்த்து, “நீர் பேசுகறதைப் பார்த்தால் ஈம்மை மடக்கி 

விடுவீர்போல இருக்கிறதே '' என்ருர். 

மாறுபாடு 

ஒருமுறை சாத்திரியார், *தோவாவின் கப்பல் 

பாட்டு” என்னும் நாலை இயற்றி ௮சசருடைய அவையிலே 

அரங்கேற்றஞ் செய்தார். அதற்காக அரசர் நூறு வரா 
கன் நன்கொடை வழங்கினார். அப்பொழுது அரசர் 

சாத்திரியாரைப்பார்த் த, “நீர் ஊதியம் வாங்குகிதீர்; 

விழிப்பாக இரும், எவரையும் உம்முடைய சமயத்திற்கு 
இழுத்துக்கொள்ளாதேயும்,”? என்று கூறினார். சாத்தி 

சியார் ௮சசரைப் பார்த்து, “ நான் ஞாஈஸ்கானம் (அறிவு 
முழுக்கு) கொடுக்கிெறவன் அல்லன். அதற்காகக் கருக் 
கள் இருக்கிறார்கள். நான் அறிவு மட்டுஞ் , சொல்லு 
இறவன்,” என்றார். பிறகு ஒருகாள் அரசர் சாத்திரி 
யாரைப்பார்த்து, “நம்முடைய கடவுளாகிய பிரகதிசுரன் 
மேலே சில செய்யுள்கள் பாடும்?” என்று கூறினார். 
சாத்திரியாரோ இந்்துசமயக் கடவுளின்மீது பாடமுடி. 
யாது என்றார். இதுமுதல் அரசருக்கும் சாத்திரியாருக் 
கும் மனமாறுபாடு ஏற்பட்ட ௮. ஆயினும் ௮து விரைவில் 
நீங்கிவிட்டது. அரசர் சாத்திரியாரை அவருடைய விருப் 
பம்போல் நடக்குமாறு கூறிவிட்டார். பிறகு சாத்திரியார் 

அரசர் இறக்கும் வரை (1882) அவருடைய உதவிபெற் 
ஜிருந்தார். சரபோசி மன்னர் இறந்த பிறகு சாத்திரி 
யாருக்கு ௮ரண்மனை உதவி நின்றுவிட்டது.
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நிலம் வேண்டாம் 

ஒருநாள் சரபோசி மன்னர் வேதகாயக சாத்திரி 

யாரைப் பார்த்து, “உமக்குச் இறிது நிலம் நன்கொடை 

யாகக் கொடுக்கறேன். ௮தை வைத்துக்கொண்டு நீர் 

எப்பொழுதும் நலத்துடன் உமத தொண்டைத் தடை 

யில்லாமல் செய் துகொண்டிருக்கலாம்,” என்று கூறினார். 

௮.தற்குச் சாத்திரியார், “தாங்கள் கொடுப்பது ம௫ழ்ச்சியா 

யிருந்தாலும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் பல. 
சாப்பாட்டிற்காக கிலமிருப்பதால், ஆண்டவனை நோக்கி 

வேண்டுதல் மறந்துபோகும். இந்த நிலங்களின் பொருட் 

டுப் பிள்ளைகள் பிற்காலத்தில் ஒருவரோடொருவர் 

போரிட்டுப் பகைவர்களாவார்கள். இதனால் வம்பு தும்பு 

களும் வழக்குகளும் ஏற்படும். ஆண்டவரைப் போத்று 

இற ஊழியம் நின்றுபோகும். மேலும் இதனால் பல தீமை 
கள் உண்டாகும்,” என்று கூறி ௮ரசருடைய பூதானததைை 

மறுத்துவிட்டார். 

வியத்தகு நிகழ்ச்சி 

சாத்திரியார் தம் மாணவர்களோடு பல ஊர்களில் 

சுற்றுப்பயணஞ் செய்துசொண்டிருந்தார். ஒருகாள் இரவு 

இந்து சமயத்தினரின் ௮றச்சாலை ஒன்றில் சாத்திரியார் 
தங்கவேண்டியதாக ஏற்பட்டது. “இந்த உணவுச் சாலை 

யில் இந்து சமயத்தினருக்கு மட்டுந்தான் உணவு இடைக் 
கும். கிறித்தவர்களுக்குப் போடுவதில்லை,” என்று 

அறச்சாலைச் செயலாளர் அறிவித்தார். சாத்திரியார், 
“eh” என்று கூறிவிட்டுப் பட்டினியாகப்படுத் தக் 
கொண்டார். பிறகு அறச்சாலைச் செயலாளர் சாப்பிடு 

வதற்கு உட்கார்ந்தார். ௮வருடைய வலதுகை இயங்கா 

மல் மரக்கட்டையபோல் இருக்கது. செயலாளர் ௮ச்சங்
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கொண்டார். கை என்ன காரணத்தினால் இவ்வாருயது 

என்று அறிதற்கு மருத்துவர்களையும், கோடங்கிக்காரர்களை 

யும், மந்திரவாதிகளையும் அழைத்து உசாவினார். ஒரு 

கோடங்க, “யாரோ ஒரு தேவபத்தன் இந்த அறச்சாலை 

யில் வந்து இறங்கியிருக்கறான். அவனைத் தகுந்தபடி 

கனப்படுத்தாதபடியினால் இக்தத் தொல்லை வந்திருக்கிற,” 

என்று கூறினான். உடனே சாத்திரியாசையும் ௮வருடைய 

மாணவர்களையும் எழுப்பி உணவிட்டுப் போற்றினர். 

அதன்பிறகு அ௮றச்சாலைச் செயலாளரின் கை, வழக்கம் 

போல இயங்கியது. இத்தகைய புதுமை நிகழ்ச்சிகள் பல 

சாத்திரியாரிடத்திலே காணப்பட்டன. 

திருமணம் 

சாத்திரியாருக்கு மூன்றுமுறை திருமணம் ஈடை 

பெற்றது. சில ஆண்மக்களும் பெண்மக்களும் பிறந் 

தார்கள். 

இதுதி 
சாத்திரியார் பலருடைய உதவியையும் பெற்றுச் 

சிறப்புடன் வாழ்ந்திருந்தார். இலங்கை முதலிய இடங் 

களுக்குஞ் சென்று சமயத்தொண்டு செய்தார். தமிழ்ப் 
புலவராகவும் கிறித்துவசமயப் பாவாணராகவும் அமைந்து 
நின்ற இவருடைய புகழ் எங்கும் பரவியிருந்தது, இவர் 

1864- gtd ஆண்டு சனவரிச்திங்கள் 24-ம் சாள் தமது 

தொண்ணாறாவது அசவையில் இவ்வுல வாழ்வைத் 

துறந்தார். 

இவர் இயற்றிய நூல்கள் 
1. பெத்லகேவ் குறவஞ்சி 

2. ஞானக்கும்மி 
8. பரமநீதிப் புராணம் 

sy. w-VII—9Y
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9. 
10. 
11. 
12. 
18. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

22. 
23. 
24, 
25. 

26. 

27. 

28. 

21. 
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சாலவித்தியாசமாலை 

ஞான ஏத்தப்பாட்டு 

முன்னுரை 

மெய்யறிவு 

ஞானவழி 

பராபரன் மாலை 

ஆதியானந்தம் 

அறிவானந்தம் 

வத்து நிர்ணயம் 

சைதன்யத் இறவுகோல் 

பேரின்பச்சாதல் 

இருச்சபைத் தாலாட்டு 

பி.ரலாப ஒப்பாரி 

கோவாவின் கப்பல் பாட்டு 

செபமாலை 

ஞானபத இீர்த்தனங்கள் 

இியானப்புலம்பல் 

BI em Ait gi 
ஞானவுலா 

ஞான அந்தாதி 

சாத்திரக்கும்மி 

குருட்டு வழி 
விதி விலக்கு 

கடைசி நியாயத்திர்ப்பு 

பத £ர்த்தனை 

இவை முதலிய ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட _நால்களை 

இவரியற்றியுள்ளார்.



௨௮. சரவணப்பெருமாட் கவிராயர் 

தோற்றம் 

அட்டாவதானம் சரவணப்பெருமாட் கவிராயருடைய 

பெயரனாயெ இவர், பாண்டிகாட்டிலே பரமக்குடி என இப் 

பொழுது வழங்கும் பரம்பக்குடிக்குதி தென்பக்கத்தில் 

உள்ள முதுகுளத்தூரில் வேளாளர் குலத்திலே ஏறக் 

குறைய _நாற்றைம்பதூ யாண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்தார். 

இவருடைய தந்தையார் பெயர் ௮ருணாசலக் கவிராயர், 

கல்வி 

இவர் உரிய காலத்திலே கல்வி கற்றுப் புலமை நிரம் 

பப் பெற்றார். அ௮வதானஞ் செய்தலினுஞ் சிறந்து விளங் 

இனர். பிறகு இராமகாதபுரம் அரசருடைய அவையில் 

தாமும் ஒரு புலவராக அமர்ந்து புகழுடன் விளங்கினார். 

கற்பனை, சிலேடை, யமகம், திரிபு முதலிய பாடல்களையும் 

சந்தப்பாடல்களையும் மிரு விரைவாகவும் மதாரமாசவும் 

பாடுந்திறமை இவருக்கு வியக்கத்தக்கவாறு அமைந் 

BESS. 
தனிப்பாடல்கள் 

இவர் பற்பல சமயங்களில் ஆங்காங்குச் சென்று பெரு 

நிலக்ழெவர்கள்மீதும் செல்வர்கள்மீதும் அருமை மிக்கு 

செய்யுட்கள் பலவற்றைப் பாடினார். அவர்கள் இவருடைய 

புலமையைப் புகழ்க்து தக்கவாறு நன்கொடைகள் வழங் 

இப் போற்றினர். இவர் இயற்றிய தனிப்பாடல்கள் தனிச் 

செய்யுட் சிந்தாமணியிற் சேர்க்கப்பெற்றுள்ளன. 

இயத்திய நூல்கள் 

1, மதுரைச்சிலேடை வெண்பா 

2, தஇருச்சுழியல் ஒஓரெழுத்தந்தாதி
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கழுகுமலை ஒரெழுத்தக்தாதி 

மக. வந்தாகி 

பனசைச் இரிபர்தாதி 

6. கயற்சண்ணி மாலை 

புவனேர்தஇிரன் அம்மானை 

6. கந்தவரறுச்சச் சச்தவெண்பா 

or
 

x 
co

 
ர்
 

என்பன இவரால் இயற்றப்பெற்ற நூல்கள். 

கும்பனுச்குஞ் சங்கரனுக் குங்குருவே பிள்ளைமதிச் 

கும்பனுக்குஞ் சங்குவரிச் குங்குயிலுக்--கும்பயந்தேன் 

தென்றலுச்கும் ஐங்கணைச்சிலம்பனுக்கும் என்செயச்சொல் 

என்றலுக்கும் மங்கைநித்த மே.? 1! 

என்பது அவருடைய கந்தவருக்கசச் சந்த வெண்பாவில் ஒரு 

பாட்டு. 

இறுதி 
இப்புலவர் ஏறக்குறைய அறுபது ஆண்டகெட்குமுன்பு 

காலமானார். 

௨௯. பம்மல் விசயரங்க முதலியார் 

தோற்றமுங் கல்வியும் 

பம்மல் விசயரங்கரு சலியார் 1880-ஆம் ஆண்டு மார்ச் 

சுத் திங்கள் முதல்நாள் பிறச்சார். இளமையில் பச்சையப்ப 

முதலியார் தொடக்கப்பள்ளியிற் சல்லி சற்கத்தொடங்கி 

னார். பிறகு இப்பொழுது இராசதானிக்கல்லூரி என 

வழங்கிவரும் பள்ளி, உயர்கிலைப்பள்ளியாக இருந்த காலத் 

தில் அதில் கற்றார். திறலோர் தேர்ச்சியில் இவர் இரண் 

டாவதாகத் தேறினமையின் அரசியலாருடைய பொன் 
மோதிரம் ஒன்றைப் பரிசாகப் பெற்ளுர், 

1. கும்பன் - அகத்தியமுணிவர். பனுக்கும் - தெளிக்கும். 
உவரி - கடல். இலெம்பன் - காமல். அலுக்கும் - சலிப்பான்,
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நூல் 

1851-ஆம் ஆண்டில் இராபர்ட்சன் என்பவர் ஆங்கி 

லத்தில் எழுதிய அமெரிக்க நாட்டு வரலாற்றைச் சீரிய 

நடையில் மொழிபெயர்த்தார். இதன்பொருட்டுப் பச்சை | 

யப்ப மூதலியாருடைய பரிசினைப் பெற்றார். இந்நூல் 

1852- gb ஆண்டில் அச்சிடப்பட்டு வெளியாயிற்று, 

பணி 

௮.ரசனர் கலாசாலையில் தமிழாசிரியராகச் சிலகாலந் 
தொண்டு புரிந்தார். . பின் பள்ளிக்கூடங்களின் துணைக் 

கண்காணிப்பாளராகச் திண்டுக்கல், மதுரை முதலிய ஊர் 

களில் பணிடுரிந்தார். அதன்பின் 1890-ஆம் ஆண்டுவரை 
யிலும் சென்னையில் பணியாற்றினார். அகவை அறுபது 

நிறைச்சு அவ்வாண்டில் வேலையில் இருந்து ஓய்வுபெற்று 
உதவி ஊதியம் பெற்றார். 

நூல்கள் வெளியிடல் 

பள்ளிக்கு வேண்டிய தமிழ்தூல்களைச் செவ்விய 
மூறையில் பதிப்பித்தார். மூன்றாம் பாடப்புத்தகம் ஒன் 

றும் இவரால் அச்சிடப்பட்டது. தமிழ் நால்கள் பல 

வெளிவருவதற்கு அறிஞர் சிலருக்கு இவர் துணைபுரிக்தார், 

பல துறைகளிற் பணி 

சென்னைப் பல்கலைக்கழக உழப்பினராக அமர்த்தப் 
பெற்றுப் பணிபுரிக்தார். சென்னையில் விசயககர மன்னர் 
ஏற்படுத்திய கான்கு பெண்பாடசாலைகட்கு ஊதியமில்லாப் 
பணிபுரிக்தார். அசிரியன்மார் தேர்விற்காக ஏற்படுத்திய 
குழுவுக்கு அமைச்சராக இருந்தார். காஞ்ச ஏகாம்பர 
நாதர் கோவில், சென்னை ஏகாம்பரநாதர் கோவில், 
திருவேட்டீச்சுரர் கோவில் முதலியவைகளுக்குத் தருமத்
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தலைவராக இருந்தார். கொண்டைமண்டலம் ளுவ 

வேளாளர் பளளியிலுர் கொண்டுசெய்தார். 

இதுதி 

நற்செயல்கள் பலவற்றில் ஈுபட்டிருந்த இவர், 1895- 
ஆம் ஆண்டில் இறைவன் திருவடி நீழலை எய் தினார். 

௩௦. திருத்தணிகைக் கந்தப்பையர் 

தோற்றம் முதலியன 

கந்தப்பையர் வீரசைவ மரபினர். இவர் இருத் 
தணிகையில் தோன்றித் தக்கார்களிடம் கல்வி கற்றுப் 
பெரும்புலவராக விளங்கியிருக்தார். முருகக் கடவுளை 

வழிபடுவதும் அவர்மீது பாச்கள் இயற்றுவதமே இவருக்கு 

நிலைபெற்ற தொழிலாக இருந்தன. திருமணம் முடிந்து 
பல ஆண்டுகளாகியும் மக்கட்பேறு உண்டாகவில்லை. 

மக்கட்பேற்றை மிகுதியும் விரும்பிய இவர் தம்முடைய 
மனைவியின் தங்கையை இரண்டாம் மனைவியாகச் திருமணம் 
புரிந்தார். இருவரிடமும் நீண்டகாள் மக்கட்பேறு உண்டாக 
வில்லை. 

மனைவியா உரையாடல் 

ஒருநாள் மங்கையர் இருவரும் தண்ணீர் எடுத்தற்குக் 
குளத்தை நாடிச் சென்றுகொண்டிருக் தனர். அப்போது 
திருவேங்கடமலை அவர்களுக்குக் காட்டியளித்தது. இரு 
வரும் உரையாடிக்கொண்டு சென்றனர். ஒரு மாது 
* ஈமக்கு இதுவரையில் மக்கட்பேறு உண்டாகுமாறு 

முருகன் திருவருள் புரிந்திலன், இனிமேல் நமக்கு மக்கட் 
பேறு உண்டாயின் ௮தோ தெரிகிற திருவேங்கடமலையா
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னுடைய பெயரைத்தான் அவர்கட்கு வைக்கவேண்டும், 

என்றனர். மற்றொரு மாது தன்னுடைய உடன் பிறர் தவள் 

பேச்சை ஆதரித்து “ அப்படியேதான் செய்யவேண்டும்? 

என்றனர். 

மக்கட்பேறு 

ஆண்டுகள் சில சென்றன. மங்கையர் இருவரும் 

ஒசே காலத்தில் கருக்கொண்டனர். ஒருகாள் முன்பின்னாக 

மக்களைப் பெற்றனர். இரண்டு குழந்தைகளும் ஆண் 

குழந்தைகளே. கந்தப்பையர் பெரும் மழ்ச்சியடைந்தார். 
மைந்தர்க்குச் செய்யவேண்டிய சிறப்புக்களை யெல்லாம் 

செய்தார். பிறகு பெயரிடத் தொடங்கினார். ஒரு 

குழந்தைக்கு விசாகன் என்றும், மற் ருரு குழந்தைக்குச் 

சரவணன் என்றும் பெயர் வைக்கலானார். 

பெருமாள் 

மாதர்கள் இருவரும் திடுக்கிட்டனர். ஒருவர் முகத்தை 
ஒருவர் பார்த்துக்கொண்டனர். பிறகு தாம் உரையாடிக் 

கொண்ட செய்தியைத் தம் சணவருக்குக் கூறினர். இதனைக் 

கேட்ட கந்தப்பையர் இறிதும் கவலையடையவில்லை. 

“அப்படியா? மிகஈல்லது”” என்று கூறிவிட்டு விசாகப் 
பெருமாள் என்றும் சரவணப்பெருமாள் என்றும் பெயரை 

நீட்டி விட்டனர். கூடியிருக் தவர்கள் கந் தப்பையரின் அறிவு 

மாட்சியைக் சண்டு வியந்தனர். இவர்கள் இருவரும் ஒரு 

நாள் ஏற்றத்தாழ்வைக் கொண்டே ௮ண்ணன் தம்பிகள் 
என்று அழைக்கப்பட்டனர். இருவரும் கல்வியை நன்கு 
கற்றுப் பல நூல்கள் எழுதி மிகுக்த இறப்புடன் உல௫ல் 
விளங்கியிருந் தார்கள். கந்தப்பையர் நூல்கள் யாவும் 
முருகக்கடவுள்மீது பாடப்பெற்ற. புகழ் நால்களேயாம்.
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“இவர் இயற்றிய நூல்கள் 

இருச்சணிகைப் பிள்ளைத்தமிழ் 

ஐங்க ரமாலை 

தயாரிதிமாலை 

வேலாயுத சதகம் 

திருத்தணிகை யந்தாதி 
இருச்சணிகைக் கலம்பகம் 

மயிற்பத்து 

8. சேவற்பத்து 

9. வேற்பத்து 

10. சீர்பாதப்பத்து 

11. தஇிருத்தணிகையுலா 

12. மலைப்பத்து 

P
e
r
 

S
M
 

Pr 

என்பன. இ௫்.நால்கள் யாவும் ஒன்றுபடுத்தப் பெற்றுத் 
திருத்தணிகைச் சச்கிதிநுறை என்னும் பெயருடன் 
அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தப் பெற்திருக்கன்றன. பாடல்கள் 
சொன்னயமும்  பொருள்ஈகயமும் அமைந்து விளங்கு 
இன்றன. 

கண்ணனும் சனகநிற வண்ணனும் தஇருநுதல் 

கண்ணனும் ஒருங்குறைதல்போல் 

கருமலை இடத்துறச் செம்மலை வலச் துறச் 

சவினும்வெண் மலையிடையதாய்ப் 

பண்ணமரு ஈக்திகதி புடைகும இடையிடைப் 

பைஞ்சுனை வயங்கமீச்செல் 

பயோதரம் வயாகலி வுறச்கொடிகள் தாச்சல்பல 
பாவையர் மருதச்துவஞ்செய்( ௪) 

உண்ணிலவு நீர்மக வுயிர்த் இட விலாப்புறத் 

தொண்காமழ் தால்வருடல்போல் 
ஓங்குமுடி மேலூன்று வெள்ளிவீ ழன்னமழை 

ஒழுகுரீ ரருவியழிதல் 
தண்கிலவு கல்லார மாலையணி மாண்புநிகர் 

தணிஸ்ககரா யகன்வருகவே
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தடாமலப் பிணியெனை அடாதுற் சுகமருள் 
சடானனச் குருவருகவே.” 

என்பது தணிகைப் பிள்ளைத்தமிழில் ஒரு செய்யுள். 

காதலாய் ஒருமயிலிற் சளித்தேறுச் 

தணிகைவரைக் கந்தன் யார்க்கும் 

காதனே எனத்தெளிக்த் அருணகிரி 

சாதனுமுன் ஈவின்ற பாவை 

ஓதுவார் தருப்புகழென் றுலசனுள்ளோர் 

அதற்குநிகர் உண்டோ மற்றைச் 

சாதலார் விண்ணவர்கள் தம்புகழைத் 

இருப்புசழாய்ச் சாற்றி டாசே. 

அறுமு கக்தணில் ஒருமு கச்.தனை 
அடியனேற்குற வாக்இடீர் 

அம்ப சும்பனி ஏண்டி லொன்றிலென் 

ஆண வங்செட கோச்ூடீர் 
வெறிகொள் பன்னிரு கையி லொன்றிலென் 

வெம்ப வச்சடல் தடுத்இிடீர் 

விளங்கும் ஆறுசெவ் வாயில் ஒன்றினில் 

வீடு சேர்மொழி கொடுத்தடீர் 

செறியும் ஆறிரு செவியில் ஒன் நிலென் 
செய்தி யாவையும் கேட்டிடீர் 

செய்ய மார்பமோர் ஆறில் ஒன்றில்என் 

செர்த மிழ்த்தொடை பூட்டிடீர் 

தறுகண் வேடர்கள் உதவு மின்காடி 

தனமும் அன்பர்கள் மனமுநீள் 

தணிகை யங்கிறி முடியு ஈண்பு 

தழைத்தசெங்கல்வ ராயசே. 

என்பன கலம்பகப் பாடல்கள்,



௩௧. புரசை அட்டாவதநானம் 
சபாபதி முதலியார் 

தோற்றம் 

சென்னைப் புரசையிலே சபாபதி முதலியார் பிறந்தார். 

இவருடைய தக்தையார் பெயர் வெண்ணெய்க்கார இரிசப்ப 

முதலியார். தாயார் பெயர் முனியாத்தையம்மாள். 

கல்வி 

சபாபதி முதலியார் ௮ச்காளில் புசசையில் தெருப் 

பள்ளிக்கூடம் வைத்துக்கொண்டிருந்த புதூவை ௮ச்சுத 

உபாத்தியாயர் என்பவரிடத்தில் கல்வி கற்கத் தொடங் 

Bet. முதலில் சிறு இலக்கிய நால்களையும் இலக்கண 

வின்விடை முதலியவைகளையுங் கற்றூர். இடையிடையே 

அவதானஞ் செய்யவும் பழகினார். பின்னர் அரசினர் பாட் 

சாலையில் ஆங்கிலமும் தமிழும் கற்றுத் தேர்வுகளில் தேறிப் 

பரிசு பெற்றுர். வித்துவான் தாண்டவராய முதலியாரிடத் 

தில் தமிழ் நால்களைப் பாடங்கேட்டார். தாண்டவராய 

முதலியார் நீதிமன்றத் தலைவராக வேறு ஊர்களுக்குச் 

சென்றபின் காஞ்சிபுரம் மகாவித்துவான் சபாபதி முதலி 

யாரிடம் பல நால்களைக்கற்றுர். கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக் 

கும்போதே சென்னை அரசாங்கக் கணக்குப் பிரிவுக்காரியா 

லயத்திலும் தங்கசாலையிலும் 110 ரூபா திங்கள் ஊதியத் 

தில் அலுவல் பார்க்கக் தொடங்கினார். சென்னையில் 

இருந்து தங்கசாலை எபெபட்டபின் கைப்பொருளைக்கொண்டு 

வாழ்க்கை ஈடத்திக்கொண்டிருந்தார். பிறகு காஞ்சிபுரம் 

சரவணதேகிகர், மழவை மகாலிங்கையர், திருத்தணிகை 

விசாகப்பெருமாள் ஐயர், கொட்டையூர் சிவக்கொழுந்து 

தேிகர், புதுவை ஈயனப்ப முதலியார் ஆ௫யெவர்களிடத்தே 

ஐந்திலக்கணங்களையும் இலக்க நால்களையும் புராணங் 

களையும் நன்கு LUG or apr.



புரசை அட்டாவதானம் சபாபதி முதலியார் 189 

அட்டாவதானம் 

இவர் தகுக்த ௮கவையை அடைந்தபோது அ௮ட்டாவ 

தானம் பழகுவதற்கு எண்ணினார். தமக்கு இளமையில் 

கல்வி போதித்த புதாவை HFFS உபாத்தியாயரிடத்திலே 

௮ட்டாவதானங் கற்றார். புரசை கங்காதரேசுரர் கோயிலி 

லும், மயிலாப்பூரிலும், செங்கற்ப.ட்டி ஓம், புதுவையிலும், 

திரிசிரபுரம் தாயுமானவர் கோயிலிலும், மதுரை திரு 

ஞானசம்பந்தரா தீனத்திலும், திருப்போரூரிலும், காஞ்சி 

ஏகாம்பரநாதர் கோயிலிலும் புலவர்கள் பலரும் வியக்கு 

மாறு அட்டாவதானம் செய்தார். 

செய்யுள் செய்யுத் திறன் 

நால்வகைப் பாக்களையும் மிக விரைவாகப் பாடும் 

ஆற்றலை இவர் மிக ஈன்முகப் பெற்திருக்கார். திருப்போளூர்ப் 

புசாணத்தைச் இத்திரக் கவிகளும் சொன்னயம் பொரு 

ணயங்களும் ஈன்கு அமையுமாறு பாடித் தம் ஆசிரியராகிய 

காஞ்சிபுரம் மகாவித்துவான் சபாபதி முகலியாருடைய 
தலைமையில் திருப்போரூரில் அ௮ரங்கேற்றஞ் செய்தார். 
காலத்தையும் இடத்தையும் நோக்கித் தனிப்பாக்களையும் 
இவர் இயற்றியிருக்கிறார். இவர் வைத்திருந்த வெள்ளித் 

தூள் பரணையை ஒருவர் களவாடிவிட்டார். அப்போது 

முதலியார், 

:அள்ளித்தாள் பணித்தன்பர் வினையனைத்தும் 

ஒழிச்குமுரு கையா! செக்சேன், 
அள்ளித்தூள் பரிமளங்கூர் பொழில் தணிகா 

சலக்குகனே ! தொல்லைக் கான்மேல் 
தள்ளிக்தூள் பதத்தாலே பெண்ணாக்கு 

மால்மருசா தமியேன் வைத்த 

வெள்ளித்தாள் பரணைவிட்டுப் போனவிதம் 

இன்னதென்று விளம்பு வாயே?
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என்று பாடினார். பரணையைக் களவு செய்தவர் மறுநாள் 

பக்குவமாக இவருடைய வீட்டிலே கொண்டுவந்து 

சேர்த்துவிட்டார். 

மழையைத் தடுத்தல் 
ஓர் ஆண்டில் சென்னையில் இராப்பகல் பத்துநாள் 

ஒயாமல் பெருமழை பொழிக்த.த. அதனால் வீடு முதலிய 

வைகள் இடிந்து விழுந்து பலவகையான தொல்லைகள் ஏற் 

பட்டன. மழையின் கொடுமையைப் பார்த்த முதலியார், 

₹ மழையேகீ இன்னுமிர்த வாறாகப் பெய்தால் 

அழையே எவர்ச்குமல் லாமல்--பழசான 

கட்டிடங்கள் எல்லாம் கலகலத்துப் போய்விடுமால் 

மட்டடங்கி மேல்வருடம் வா?? 

என்னும் வெண்பா ஒன்றைப் பாடினார், மழையும் கின்று 

விட்டது. 

ஆசியரும் நாலாிசியரும் 

இவர் மாணவர் பலருக்குக் கல்வி போதித்து ௮வர்கள் 

அனைவரையும் புலவர்களாக்கினார். பல மூல்களை எழுதித் 

தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கு ௮ரிய தொண்டு செய்தார். 

உசையற்ற பல நால்களுக்கு உரையெழுதினார். திருப் 
புகழ்ச் சுவாமிகள் முருகதாச சுவாமிகள் என்று புகழ் 

பெற்ற தண்டபாணியடிகளால் இயற்றப்பட்ட சென்னை 

தூல்கள் சில இவருடைய தலைமையில் கூடிய அவையில் 
அ௮.ரங்கேற்றஞ் செய்யப்பட்டன. 

இவரால் இயற்றப்பட்ட நூல்கள் 

1. தஇிருப்போரூர்ப் புராணம் 

2. 
3. 

ல கலம்பகம் 

73 அலங்கார பஞ்சகம்
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திருப்போரூர் யமசகவக்தாதி 

» பதித்துப்பத்தர்தாதி 
93 வெண்பாமாலை 

7 இரிபந்தாதி 

a நான்மணிமாலை 

5 இருசொல் யமக மாலை 

5) சதகம் 

ன பிரணவாசல சதகம் 

௦ பிரணவாசல வெண்பா மாலை 

3% சிதம்பரசுவாமிகள் வரலாறு 

சிதம்ப.ரசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி 

இிருப்போரூர்ப் புராண உரைஈடை 

இருத்தணிகை இரட்டைச்சொல் யமச மாலை 

பு. சை பதிற்றுப்பத்தக்தாதி 

பு. /சை வெண்பா மாலை 

புரசை இரட்டைச்சொல் யமகமாலை (உசையுடன்) 
திருப்போரூர்ச் குறவஞ்சி 
திருவொற்றியூர் வடிவுடையம்மை பதிற்றுப்பத்தச்தாதி 
வடிவுடையம்மை தோத்திரச் சந்த மாலை 
பழகி வெண்பா மாலை 

அருணை வெண்பா மாலை 

மயிலை வெண்பா மாலை 

காஞ்ச வெண்பா மாலை 
காஞ்டு குமாகோட்டச் சலம்பகம் 
சென்னைச் சந்தசாமி வெண்பா மாலை 
சென்னைக் கந்தசாமி புராணம் 
திரு ச தணிகையாற்றுப்படை உரை 
கர்தரறுபூதி விருத்தியுரை 
மீனாட்ெயம்மை பிள்ளைத்தமிழ் உரை 

முதலியன இவருடைய நால்களாம்.



௩௨. வித்தூவான் தாண்டவராய முதலியார் 

தோற்றம் 
வித்துவான் காண்டவராய முதலியார், இப்போது 

செங்கற்பட்டு மாவட்டத்திலே வில்லியம்பாக்கம் என 
வழங்கும் வில்லி நல்லூரிலே பிறந்தார். இவர் பிறந்த 
ஆண்டு திங்கள் முசலியன புலப்படவில்லை, இவருடைய 
தந்தையார் பெயர் கந்தசாமி முதலியார். குலம் சைவ 
வேளாளர் குலம். 

கல்வி 

தாண்டவராயருடைய இளமைப் பருவத்திலேயே 
தந்தையார் மறைந்து போனார். பிறகு பொன் விளைந்த 

கள*த்தூரிலே இருக்த தம் அம்மான் குமாரசாமி உபாத் 
தியாயரிடத்திலே வளர்க்தார். ௮வரிடத்திலேதான் நெடுங் 
கணக்கு, எண்சுவடி. முதலியவைகளைக் சற்றார். தமிழ் 
மொழியை நன்முகக் கற்றுணர வேண்டும் என்னும் ஆர் 
வம் மிகுதிப்படவே உழலூர் வேலப்ப தேூிகர் என்பவ 

ரிடம் இலக்கண இலக்கியங்ககா நன்கு பயின்றார், இவ் 
வேலப்ப தேூகர் அக்தகக்கவி வீரராகவ முதலியார் வழி 
முறையைச் சேர்ச் தவர். 

சென்னையைச் சேர்தல் 

பிறகு தாண்டவராயர் சென்னையை அடைந்து, 
புதுவை விசுவகாத பிள்ளை, கூனிமேடு வித்துவான் 
இராமாறச முதலியார் ஆயெவர்களிடம் இலக்யெங்களைப் 
பயின்றார். மேலும் தொல்காப்பியம், வரதப்ப முதலியார், 
சீகாழி அருணாசலக் கவிராயர் வழிமுறையைச் சேர்க்க 
சீகாழி வடகநாதத் தம்பிரான் அஆலயெவர்களிடம் இலக் 
கணம் கற்ருர். இவ்வாறு பல அறிஞர்களிடம் தமிழ் நால் 
களைப் பயின்று புலமை கிரம்பப்பெற்றதோ டமையாமல்,
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வடமொழி, தெலுங்கு, கன்னடம், உரு௮, மகாராட்டிரம், 

ஆங்கிலம் முதலிய பிறமொழிகளையும் பயின்றார். 

ஆரியத் தொழில் 

தாண்டவராயருடைய புலமைத் இறத்தைப்பற்றிக் 

கேள்வியுற்ற அரசாங்கத்தினர் இவரைச் சென்னை அரசாங் 

சக் கல்லூரியில் தமிழ்ப் புலவராக ஏற்படுத்தினார்கள். இவ 

சோடு தமிழ்ப் புலவராக இருர்சுவர் கொட்டையூர் Fags 

கொழுந்து தேசிகர். 

தீதிமன்றத் தலைவர் 

சல காலஞ் சென்றபின் அரசாங்கக் கல்.லூரி எடுபட் 

டத. 1848-ஆம் ஆண்டில் செங்கற்பட்டு மாவட்ட நீதி 

மன்றத் தலைவராக இவர் ஏற்படுத்தப்பட்டார். 

நூல்கள் எழுதி வெளியிடல் 

தாண்டவராய முதலியார் தம் அலுவல்களுக்கி௮டையே 

நூல்கள் எழுதுவதிலும் தமத கருத்தைச் செலுத்தினார். 

இவரது காலத்தில் பஞ்சதந்திரக்கதை தமிழில் மொழி 

'பெயர்க்கப்பட்டுச் செய்யுளாக வழங்கிக்கொண்டிருந்தது. 

ஆயினும் அதனைக் கற்பவரும் கேட்பவரும் அரியராயினர். 

ஆகவே இவர் தாம் பஞ்சதந் இரக்க தயை உரைநடையில் 

எழுதி எல்லோரும் படித்துணருமாறு வெளியிட வேண் 

டும் என்று எண்ணினார். மகாராட்டிர மொழியில் இருந்து 

இனிய அமைப்பில் மொழிபெயர்த்தார். முதல் நான்கு 

பகுதிகளை எளியஈடையில் எழுதியவர் ஐந்தாவது பகுதி 

யைச் சிறிது கடுமையான நடையில் ௮மைத்து மாணவர் 

கள் உரைஈடையில் சிறிது சிறிதாக முன்னேறிப் புலவர் 

நடையையும் பின்பற்றுதற்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார். இப் 

பஞ்சதந்திரக் கதையை அல்லாமல் கதாமஞ்சரி என்னும்
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நூலும் இவரால் எழுதப்பெற்றிருக்கற.து. இலக்கண வினா 
விடை என்னும் நாலை மாணவர்களின் பொருட்டு எழுதி 

வெளியிட்டார். திவாகரம், சூடாமணி நிகண்டு என்னும் 

நூல்களைத் திருத்திச் சுத்தப் பதிப்பாக அச்சிட்டார், 
புரசைப் பொன்னம்பல அடிகள் என்பவர் விவிலிய நூலைக் 

கண்டித்து எழுதிய வேதவிகற்பம் என்னும் நூலை மறுத்து 

வேதவிகற்ப திக்காரம் என்னும் கண்டன நூலைப் பாதிரி 

யார்களுடைய வேண்டுகோளின்படி. எழுதினார், இக்.நால் 
வேறொருவர் பெயசால் வெளியிடப்பட்ட. 

இவர் இயற்றிய நூல்கள் 

1. பஞ்சதர்திர வசனம் 

2. estrogen 

8.  இருத்தணிகை மாலை 

“4. இருப்போரூர்ப் பதிகம் 

5. இலகச்சண வினாவிடை 

0. வேதவிகற்பதிக்காரம் 

இறுதி 
சீரிய முறையில் செந்தமிழ்த் தொண்டு செய்திருந்த 

இவர், 1850-ஆம் ஆண்டிலே இவ்வுலகைவிட்டு மறைந்தார். 
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