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இராமதாடகக் €ர்த்தனை 

இயற்றிய 

சலக் கவிராயர் 

சரித்இரம், 

சோழசேசத்தில் உள்ள திவ்லையாடி என்ற Sau Capes 
ரத்தில், இறறைக்குச சுமார் ,நூறறெழுபத வருஷக்களுக்கு 

முன் நல்லதம்பிப்பிள்ளை என்பா ஒருவா இருச்தனர், 
அவர் சைனமகத்திற் பிறந்து, பின சைவசமயத்தித் புகுத 

நீறு பூசி வேளாளப் பூவைசியர் ஆயினா, அவருக்குக் கதி 

பொழுக்கம் நிறைய ச வள்ளியம்மை எனபார் மனைவியாக 
வாய்த்தனா, அவ்விருவரும் முறபிறப்பிற் செய்த புண்ணிய 

முதிர்ச்சியால், இதிகாசல்களுள் ஒன்றாகிய இசாமாயணத் 
தைக் சர்த்தனையாகப் பாடிச் தமிமுலககதைத தமக்ராச் 

சடமைப்படுத்திப் பெரும்புகழ்பெறற அருணாசலக் கவிராயர் 
என்பவர் அவர்களுக்கு ௮ருஈ்கவச் செல்வக் குமாரராக வர், 

ுதித்தார். இவருக்கு முன் பிறரதார் மூவரிருக்கனர். 

நல்லதம்பிப்பிள்ளை, இவ்வருமருக் தன்ன குமாசனரப்: 

பிறக்த ஐந்தாம் வருஷம், ஐர். சாவது மாதம், ஐர்.தாசாளன்,த. 
தம் ருலமுறைப்படி. பளளிக்களுப்பி வித் தியாரம்பஞ் சேய்/ 

அித்தனர். 'விளையும் பயிர் முளையிலே செரியும்' என்த பழ 

இமாழி பொய்யாக வண்ணம் இவர் பன்னிரண்டு வயதி!



ஸ் அருணாசலக்கவிராயர் சரித்திரம், 

; குள், மக்களெனப் பிறந்தார் ஒவ்வொருவர்க்கும் Qo we 

யமையாது வேண்டப்படுவனவாகிய சாமானிய கல்விகளைக் 

கற்.று முடித்தனர். ஆனால், ௮௫ தா, பாவம் ! தம் பு.தல்வர் 

பேரும் புகழும் ௮ுடைவதைக் கண்டு களிக்கும் பாக்செயம 

இலராய்த் தந்ைத தாய் இருவருள் தாய் முன்னும் ததை 

பின்னுமாச இவ்வுலகு வாழ்வை நீத்துச் சென்றனர். 

ஆகவே, கவிராயா பாதுகாப்பு as 8 துமையன்மார் 

மூவரையும் பொறுத்ததாயிற்று, அயினும அவர் Hs 

் தமையன்மாரது மேற்பாரவையில் இருக்இலர். விதியின் வழி 

வேறாக இருக்,தது. அவ்விதியால் உய்க்கப்பட்டு சுவிரா 

யர் தம் கல்வியை ௮பிலிருத்தி செய் அகொள்ளுகற்பொரு 

ட்டு, தாம் பிறர்.” இடச்கிற் கருகாமை.பிலுள்ள தருமபுரம் 

என்னும் ஸ்தலத்ல் ஸதாபிக்கப்பெற்றுள்ள சைவமடத் 

திற்குச் செனறு, ஆண்டிருஈத லை தமபிரானகளிடம; எடு 

கும் இரத்தமும் கற்றுவர்காா. தமது பதினெட்டாவ.௮ 

வயதிற்குள் ௮வா ௮வ் விருமொழிகளிலும் மிகக், தேர்ச்சி 

படைந்தரா. பிறகு அவர், கரந்தத்திலும தமிழிலுமுள்ள 

சைலாகமங்கள் பலவற்றையும் கற்று வருவாராயினர். ௮ன 

Muyo yar அம்மடத்திலிருக் ச அம்பலவாணக் கவிராய 

நிடத்தில் தம் தமிழ்க் கல்வியை விருத்திசெய்து ௮தஇிற 

ண பாண், பவ வ்வைய் வ ஹட 

௮வர அதிதீவிர பக்குவத்தையும், ௮.றிவை வளர்ப்ப 

இல் அவர்ச்குள்ள ௮டங்கா ௮வாவினையும் உணாரந்து, ௮ம் 

பலவாணக் கவிராயர் என்னும் அப்பண்டார சந்நிதி 

அவரை நோக்க “ர் இவ்வாதன த்தின் தலைமையை வூக்ச 

ஒருப்படுவீரா? " என்று கேட்டனர். ௮,தற்கு அருணாசலக் 

"கவிராயர் “சுவாமி! தாங்கள் என்னை ஒரு பொருட்டாக



அருளசைலக்சவிராயர் oh i Rei. . டம 

௪ண்ணி, இவ்வாறு கூறுங்கால் அடியேன் யாது ்வீலு 

மாட்டுவேன்? ஸ்ரீரா மாயணத்தில், தசரத சக்கரவர்த்தி முன் 
னம் இல்லறத்திலிருஈ்து பிறகே துறவறத்தை இச்சித்ததாக 

வும், அவரது திருக்குமாரராக வக்க ஸ்ரீராமபிரானும் சகல 
ஞானமும் உணர்ந்தும் இல்லறத்தையே கைக்சொண்டிருக் ௪ 

தாகவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அன்றியும் தெய்வப்புலமைத் 

திருவள்ளுவர் இயத்திய கமிழ் வேதமாகிய திருக்குறளில் 

முன்ன,காக இல்லறம் கூறிப் பிறகே துறவறம் கூறப்பெற் 
திருப்பதாலும், அடியேனும் அவ்வான்றோர் சென்ற முறை 

யிற் செல்ல விரும்புகிறேன் ” எனறு விடையளித்தனர். 
பண்டாரசரஈ்நிதி இதைக் கேட்டு அனால் ௨ம் விருப்பப் 

படியே செய்யும்" என்று சொல்லி ௮வரை ஆசீர்வதித்சனர், 

ஆயினும் கவிராயர் ௮ப்பொழுதே விவாகஞ் செய்து 

கொண்டு இல்லறத்திற் புஞுக்தாரல்லர். * விவாகம் வித்யா 
காசம் ' என்ற அன்றோர் வாக்கையும் அவர் அறிக்திருந்தார். 
ஆதலால், மேலும் சிலகாலம் தேனினும் இனிய மிழ் 

மொழியைக் குறைபோகக் கற்றுத் தமிழ்ப் புலமையை சிரப் 

படிக்கொண்டார். 

பிறகு தமது முப்பதாவது வயதில் கவிராயர், கருப்பூரில் 

கம் இனத்தவரில் ஒரு புண்ணியவதியை விவாகஞ் செய்து 

கொண்டனர். இதுவரையில் பிரமசரியத்திலிருக்து கல்வி 
வீட்டல் ஒன் விலேயே மனம் பற்தியிருஈ,ச கவிராயர், இல் 

லறம் புகுச்சபின்னர், ௮வ்வறத்தைச் டுசவ்வையாய் ஈடத்து 

வதற்கு இன்தியமையாது வேண்டப்பவெகாகிய பொருளை 

சட்டுங் கடப்பாடுடையராயினர். ஆகவே அக்கடப்பாட்டை 

முற்றுவிச்ச வேண்டிக் சாசுக்கடை ஒன்று வைத் ௮ வர்ச் 

, தகம் செய்துவர்தகனர்.



\ 
Horns grat fig Pew. 

இறைவன் திருவிளையாடல்தான் இருக் தவாறு என்னே; 

என்னே !! கவிராயாது கல்லித்திறம் மழுங்காது, காளேற 

சாளேறப் பிறை மதிபோல் ஒளிமிகுக்து ஒருகாலத்.து நிரை 

மதியாகித் தென்னாடெங்கும் சண்டமிழ் கிலைவற்று இன் 

இனொாளிவிரி விளங்குதற்பொருட்டே போலும் அவர்களுக் 

அகாசுக்கடை வர்த்தகத்தாற் பொருள் வருவாய் விதித்திருச் 

௫ ! இக்தொழிலிற் சாவகாசம மிகுதியும இருக், சமையால், 

அவர் ௮வசாசம் கோக்தபோதெல்லாம், தமக்கு முன்னிருக்க 

தமிழ்ப்புலவர் இயற்திய நூல்களை greg வந்தார். அன் 

யும் சம் லெளகிகச் தொழிலில் பொன மூகலிய உலோகக் 

௧௯ உரையிட்டு மாற்று நிச்சயிப்பது போலக் காம ஆராயும் 

முூல்களையும் தம மதி நட்பக்சால் உ௭௧௮ இஃது இத் 

தனை மாற்று, இஃது இத்தனை மாற்று என்று நிச்சயித்து 

வர்தனா. அங்கனம் மாறருராயுங்கால் மற்ற தால்கள 

ஙாவற்சினும், தெய்வப்புலமைச் திருவள்ளுவனார் இயற்திய 

திருக்குமளும், கவிச்சக்காவாத்தியாகிப கம்பர் இயற்றிய 

இராமாயணமுமே மாற்றுயர்ந்து விளங்கக் கண்டார். இவ 

விரு சநூல்சளிலுமுள்ள சீரிய தீஞ்சொறகளும செவ்கிய 

பொருள்களும் ௮வர் மனத்தைக் sori gon, 

ஆதலால், ௮வர் அவவரும்பெரும் ,நரல்கள் இரண்டை 

யும் இடையறாது படித்து வர்தார். அப்பொழுது திருக் 
குறளுக்குச் இறப்புப் பாயிரமாகச் சங்கப்புலவர் சாற்பத் 

'செண்மரும் பாடிய திருவள்ளுவமாலையில், 

எப்பொருளும் யாரும் இயல்பின் g Naps 

செப்பிய வள்ளுவர்தாம் செப்பவரும்--முப்பாற்குப் 

பாரதம்சீ ராம கதை மனுப் பண்டைமறை 
சேர்வனமஜ் நில்லை கிகர்



அருணாசலக்கவிராயர் சரித்திரம், (] 

என்ற செய்யுளில் இகுக்குறளுக்கு ஒப்பாசச் சொலலப் 

பட்ட அற்களுள் 2ராமகதை ௮, தாவது இராமாயணம் ஒன் 

ரூ.அலை ௮வர் நோக்கி நோக்கிச் சிர்இித்து வந்தார். அதன் 

மேல் திருக்குறள் நீதிசாரமெனவும், இராமாயணம் ge 
நீதிசாரம் இடையிடையே விரவி நிறைய அ௮.கனை ஓப்புயர் 
வற்ற ஒரு தலைவன்மீதும தலைவிமீதும ஏற்றி இயற்றப்பட்ட 

ஓர் இதிகாசம் எனவும் தெளிகர்தா£ ) திருக்குறள் இலக்கண 
மாகவும் அதற்கு இலக்கியம் இராமாயணமாசவும் அமைச் 

் இருத்தலைக் கண்டா. அதனோடு சாம் முன்னமேயே 
செய்துவர்த _நூல் உரைமாற்றுப் பரிட்சையில், திருக்குற 

ஈளும் சம்பராமாயணமுமே மாதறுயர்ந்தனவாக,் தெரிர் 

தெடுத்து வைத்திருப்பதை உன்னினா ; பிறகு இவ்விரு 

நூலுள் எதனை உலகிற்கு ஏவ்வாறு பயன்படுத்தலாமென்று 

சிக்்இத்தார் அப்பொழ்து, இருக்குறள் நீதிசாரமாக நிற்ப 
தால், பாமராக்கு இனிமை பபவாது, பண்டிதர்க்சே பயன் 

பட்டு வருதலையும இராமாயணம் நீதிசாரத்தோடு ஒரு 

புண்ணிய சரிதத்தையும கூறி நிற்பகால் பண்டிதாக்கும் பயன் 

பட்டுப் பாமரா மனத்தையும கவர்ந்து வருதலையும் உணர்ச் 

தார். இக் காரணங்களேடு ௮வாக்கு இயற்கையாகவே 

இராமசரிதத்தில் உள்ளம பறமியிருக்சசென்பது, அவர் 

தாம் தருமபுர மடத்தலைமை வகிக்க விரும்பாது இல்லறம் 

புகுதற்கு ஓர் ஆதாரமாகக் தசரதர், இராமர் இவாகளுடைய 

சரித்திரத்தை உதாரணமாக எூத்துக்காட்டியதாலும் பெறப் 
படும், இங்கனம் பலகாரணங்களாலும் ௮வர் இராமாய 
ணத்தை உலூழ் பிரபலப்படுத்.த சேண்டுமென்ற ஒரு முடி, 

வுக்கு வந்தார். ஆசலால் ,௮வர் இராமாயணச்தையே ௮இ௧க 
தாகப் பயின்றும், பயில்வார்க்குப் போதத்தும், vary gt 

பாமரர் ரிறைச்ச சபைகளிற் பிரசங்கத்தும் வர்தனர்,
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இவ்வாறு நிகழ்ச். து வருகையில் கவிராயர் தம் வர்த்த 

கத்தித்காகப் பொன, வெள்ளி முதலியன கொள்ளவேண் 

டிப் புதுவைமாககர்க்குப் புறப்பட்டுச் சென்றனர். சனெ 

னில் ௮ச்சால,த்தில் புதுவையில் பொன் வெள்ளி முதலியன 

சயவிலைக்குக் கடைததன. சீர்காழி வழியாகவே புதுவைக் 

குப் போகவேண்டியிருர்் கமையின் அவர் சீர்காழி சென்றதும், 

௮ங்கு மடத்தில் தங்கினார். ௮மமடம தருமபுர மடத்தைச் 

சார்ர்ததாய் இருந்தது, ௮க்த மடத்திறகு நுப்பொழுது 

கட்டளைக் தம்பிரானாக இருஈதவலா சிதம்பரம்பிள்ளை எனற 

ஒரு கார்காத்த லவேள.ளா, இவா தருமபுர மடத்தில், கலி 

ராயரோடு ஒருங்குகற்றவர். இல்லறமபூண்டிருக்த இவர் 

பண்டார ச௪நமிதியின் ஏவலரல் துறவுபூண்டு சீர்காழிமடத்திற் 

குக் கட்டளைத் தமபிரானாக வந்திருக தா. 

சிதம்பரம்பிள்ளையும், அருணாசலக்கவிராயரும், ஒருலரை 

யொருவர் விட்டுப் பிரிக,ற கெநொளாயினமையின், இப் 

பொழு தற்செயலாய் சகஇக்சவும உவகை மேலிட்டு ஒரு 
வர்க்கொருவர் க்ஷேமலாபங்களை விசாரித்சனர். பிறகு 

சிதம்பரம்பிள்ளை தாம ௮மமடத்துக்கு வந்தபிறகு கட்டளை 

வருவாய் முன்னையினும் ௮ இகமாயினசெனவும், ௮தன்மேல் 

தாம் கட்டளைமாலை என்று ஒரு சிறு நால் பாடியிருப்பகாக 
வுங் கூறி ௮. நாலை, அருணாசலக் கவிராயர்க்குக் காட்டினர், 

அவர் அதனைப் படித்துப் பார்த்துவிட்டுத் தமது நல்லபிப் 

பிராயத்தினை,ச் தெரிவித்து ஒப்பமிட்டார், பிறகு சிதம்பரம் 
பிள்ளை, கவிராயரிடம் தாம் சீர்சாஜித் தலத்திற்கு ஒரு *பள் 

பாடுவதற்காகப் பீடிசை போட்ட தாகவும், ஆனால் பலவகை 
அணகத்ட 

  

பள் என்பது, உலா, மடல், பரணி என்பனபோல ஒர௫வசைப் 

நிசபச்தம்,
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அலுவல்களால், ௮தை' நிறைவேற்றத் தமக்கு ௮வகாச 

கிடைக்கவில்லையெனவும் தெரிவித்து, ௮தை இருக்கு மு 

கீது” கொடுத்துவிட்டுிப் போகவேண்டுமெனவும salts 

யரை வேண்டிக, சமது பீடிகையையும் ௮வரிடம சொடுத் 
எ. 

அருணாசலக் கவிராயர் ௮ன்கிரவிலேயே அதப் பி 

பத்தகதகைப் பாடி மூடி.ததுவிட்டு, மறுகாள் ௮.இிகாலையி 

எழுத! கட்டவை ததமபிரான வுடியார்களுள் ஒருவன் ௧௪. 

அதைச் கொடுதது வகைக் கமபிரானிடம சோத்துவிடு, 

கோடு, தாம ௮வசர காரியமாய்ப புதுவை செல்லவேண்! 

யிருக்கிறகாகவும, அ.தலின் ௮ங்கு- சென று திரும்பி வரு 

கரல் மடத்தில் கககவகாகவும, சமபிரானுக்குத் தெரிவி: 

கும்படி சொல்லிவிட்டுப் புதுவைக்குப் புறப்பட்டுப் போ 

விட்டனர். 

சமபிரான, பொழுது விடிர்சம கம ஈண்பர் முடி 

திருக பள்ளுப் பிரபஈதச்தைக் கண்டும, அவா புதுவை; 

குச் சென்று விடட செய்தியைக் கேடடும மிகவும் அச்சரிம 

ety கவிராயர் திருமபிவாதபிறகு அவரைச் சீர்காழியிச 

ரூனே தங்சசசெய்யவேண்டும என்ற விருப்பம தம்பிரான் 

மனத்தில் தோன் மியது. உடேன தம்பிரான் தம் ஈண்பருச் 

கென்று பெரிய வீடொன்று சித்கம செய்து, தில்லையாடி, 
க்கு ௮ள் அனுப்பி ௮வர் குடுமபத்காரை, ௮வபே ௮ழைப் 

பதாகச் சொல்லிச் சீர்காழிக்கு அழைப்பித்து அவ்வீட்டில் 

அவர்சளைச் சரொகப்பிரவேசம் செய்விதக்கனர், 

புதுவைக்குச் சென்ற கவிராயரோ, தம் காரியத்தைச் 
சில காட்கஸில் முடி.ததுக்கொண்டு இரும்பி வருங்கால், முன் 

அடியானிடம் கூறிச் சென்றபடி. சீர்காழி மடதீதில் வதன
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தங்னொர். சிதம்பரத்தம்பிரான் சம ஈண்பரைக் காணவும், 

தம்மிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் ௮வா புதவைக்குப் 

போனதைப்பற்றிச் சிறிது சலித்துக்கொண்டு பின் உலாவப் 

போடூறைவர்போல் ௮வரையும உடன் அழைத்துக்கொண்டு 

அவர் குடும்பத்தார் உறையும் பு.அுமனைக்குச் சென்ரார். 

தம்பிரானோடு, கவிராயர் அம்மனைக்குள் JID (De BOUT B, 

தம்மனைவி தமமை எஇாகொண்டு வரக் கண்டார் ! அவர் 

கொண்ட, .ச்சரியத்திறகு ஓர் அளவில்லை, பிறகு அவர் 

சமது மனைவி மூலமாகவே தாம் புதுவைக்குச் சென்ற 

பிறகு, கடந்தவை அனை த்தையும ௮.றிந்துகொண்டார். இணி 

என்றும் தம் குடுமபத்தோடு சீர்காழியிற்ரா னே, வத்து 

வரும்படி தம்பிரான் அவரை வேண்டிக்கொண்டார். 

௮வரும் ௮வ்வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி அுனறுமுதல் 

சீக்காழியிலேயே வசித்து வகதா£, ௮து முதலே அவர்க்குச் 

சீர்காழி அருணாசலக் கவிராயர் என்ற இருகாமம் வழங்கி 

வருவதாயிற்று. * 

கவிராயா சீர்காழியில வ௫ிக்கையில் தம்பிரானுக்குப் 

பாடிக்கொடுத்த தனிக்கவிகள் ௮நேகம, ௮வைகளை யல்லா 

மல், தமக்காகவே பாடிய நூல்கள் பல, அவையாவன, 

அசோமுகி நாடகம், சீர்காழி ஸ்தல புராணம், சீர்காழிக் 
“கோவை, அனுமார் பிள்ளைத்தமிழ் மு.தலியல வாம், 

சீர்காழிக்கிச்ச சட்டகாதபுரம் என்னும் இராமத்தில், 

ஹக்காலத்தே, வேங்கட ராமய்யர், கோதண்டராமம்யர் ஏன்று 

'இச்ண்டு பிராமணாகள் இருந்தார்கள். அவர்கள் * சங் £த 

சாஸ் தரத்தில் மிசவும் கோச்சி பெற்மிருக்சனர். அவ்விரு 

இரும் ஈமது கவிராயரை அ௮தெது அவரிடத்தில் முன் 

ன்தாகச் சில இறு மூல்களைச் கற்றுப் பிறக கம்பர் ௮௬
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*ச்செய்த இராமகையைப் பாடங்கேட்டு வர்தனர். ௮ப் 
பொழுது, ஒருகாள் அவர்கள் சம் சமிழாசிரியரை சோக்கி, 

ஐய, தாங்கள் இதுகாறும் வெளிப்படுத்தியுள்ள புராணம், 

மீகாவை முதலிய _நூல்களால் தங்கள் பெயர் எங்கும் பரவ 

வில்லை, அதலால் தாங்கள் இதஇகாசம இரண்டனுள் ஒன் 

றைச் தெரிச்தெடுத்து ௮தை ஒருவகைப் Gus gorse 

செய்து முடித்தால் நல்லது '” என்று கூறினார்கள். 

௮. சன்மேல், அருணாசலக் கவிராயரும் !' இவர்கள் 

சொல்வது உண்மையே. கா.மூம் முன்னமேயே சகல gre 

களிலம இராமாயணமே இறநததென்றும ஆதலால் 

அதையே ஒரு பிரபந்தமாகச் செய்து முடிப்போம் 

என்று தீர்மானித்திருக்கிறோம, கை விரைவிற் செய்து 

மூடிப்போம்'' என்ற முடிவுக்கு லஈதா£, இனித் தர் 

மானிக்கவேண்டியத*, தரம தெரிந்தெடுத்த முவ்விராமா 

யணதக்தை எவ்வகைப் பாலால் எவ்வகைப் பிரபர்தமாகச் 

செய்வதென்பதே. கம்பர் முன்னமே இராமாயணத்தை 

விருத்தப் பாவாற் பாடி முடித்திருக்கரா. அவரையன்றிப் 

பாலபாரதியார் எனபார ஒருவா தனைச் சந்த விருத்தமாச 

இயற்றியிருர்சனர். மற்றும பலா பலலாருக௪ செய்திருக் 

தனர், அவைகளின் வேறாக வேறெவ்வகையில் காம தெரிச் 

தெடுக்ச மூலை இயற்றலாமென்று கவிராயா இர்தித்தார், 

அப்பொழுது &ர்த்தனையாக இயற்றினால் ஈலமென்று 

அவர்க்குத் தோற்றியது, அதற்கு ௮கேக காரணங்கள் 

௮னுகூலமாய் இருந்தன, மூ.தலாவது, துவரையில் இரா 

மாயணத்தைக் இர்த்தனை ரூபமாக.ச் செய்சவா ஒருவருமிலர், 

இரண்டால.௮, தாம் இயற்றும் சர்த்தனைகளுக்கு இராச :, 

தாளங்களை *ிச்சயிப்பதற்குத் தம்மிடம் இயற்றமிழ் சுற்று
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வரும், இரு சக்த விற்பன்னர்களும் வேண்டிய a gayi 

வார்கள். மூன்றாவதும் முன்னைய இரண்டினும் அதி 

முக்கியமான தொரு காரணமும் என்ன வெனில், பண்டிதர் 

க்கே பெரிதும் பயன்படக்கூடிய கம்பராமாயணம் போலல் 

லாமல், சர் க்தனை பெண்களும பேதையரும் கூடப் படித் 

தானர்திச்கத்தக்கது. இக் காரணங்களால கவிராயர் இரா 

மாயணதகைக் இர்த்தனையாகப் பாடத் தொடங்கினார். 

மூ.தன்மு.தல் அவர், யுத்தகாண்டத்தில் * நட்டா வெளியே 

புறப்படடா ' என்ற 2ரத்தனைவரையுமே பாடித் தம் பிரா 

.மணஷர்கள் இருவரிடக்தும கொடுத்தனர். அவர்கள் IG 

சர் த்தனைகளுக்கு இராகதாளங்கள் அமைத்துக் கொடுத்தது 

மன் தி, சென்னைக்குச் செனறு அவைகளைப் பாடிப் பரிசு 

Qu papi ear. 

இலெகாலத்திற்குள் கவிராயா சாத்தனைகள் தமிழ் 

காடெங்கும் பிரபலப்படுவகாயின, அதனால் ஊக்கமு gs 

தப்பெற்றும் தமது பிராமண சீஷர்களால் மேலும் தூண் 

டப்பெற்றும் கவிராயா இராமாயணகத்தின எஞ்சிய பாகத் 

தையும் ர்த்தனைசளாக்கி, யாவற்றையும சேர்த்து ஒரு 

கோவைப்படுத்தி எனறு மழியாப் பெருமைவாயக்த இராம 

நாடகக் கீர்த்தனை என்னும் _நாரலை உலூழ் களித்து அழியாப் 

புகழ்க்கு உரியராயினா. இத்தகைய பெரும் புகழ்க்குச் 

சாதனமாக அக்சர்த்தனைகளுள் சாணப்படும் நலங்கள் பல் 

வற்றில் சிறந்தவை இரண்டு. அவையாவன, அலைகள் 

எல்லோரும் எனிதிலமிற்து அனந்திக்கத்தக்க இனிய 

சனிய ஈடையில் வாயந்திருப்பதும், சவிச்சக்க ரவர் த்தியா 

இய கம்பர் இயற்றிய இராமாயண த்தையே பெரிதும் பின் 

பற்றி அவர் பதப்பியோகங்களையே பெரும்பாலும் சொ 

ண்டு இயன்.நிருப்ப.துமே.



அருளுசலக்சவிராயர் சரித்திரம், 13 

லை முடி.ததபிறகு கவிராயர் ௮தை அரங்கேற்ற விரு 
மப்னா். முன்னம் கம்பர் தாம் பாடிய இராமாயணச்சைச் 
சீரங்கம் என்னும் ஸ்தலத்தில் ௮ரங்கேற்றினா ராதலால் 

தாழும் தமது நூலை அங்கு அரங்கேற்ற எண்ணி அங்குச் 
சென்ரு, 

௮ப்பொழுது சீரககராயகர் திருக்கோவிற்றுறையார் 
கள் கவிராயரை நோக்க, 4! ஐபா, பூவம கம்பகாட்டாழ். 
வா, இராமயாணசதைப் பாடி, அதை பூர்மாசாரியராயே 

bus காதமுணனிகள் இருமுனனர் பிராட்டியா சரநிதா 

asia பெருமாள் எழுகதருளியிருக்க அரங்கேத்தினார். 

அக்காலத்தில் பல தருணங்களில் பல அறபுதங்களை அவர் 

உலகுக்குக் காண்பிகதா., அவா பாடிய நூலையே திர் 
சாத்தனையாகப் பாடியிருக்கிறா, அதலால பெருமாள் 

எங்களுக்கு உகதரவு கொடுத்தால காலங்கள் இதை இங்கு 

௮ ரங்கேறறச் சமமதிப்பபோம ” எனமாகள, 

அதன்மேல் சவிராயா ஏகாகதமாக ஐர் இடத்திலிருந்து 

ஒரு காத்தனையால சீரகககாயசகரை ஸதோதசரிததார். 
௮க்சோத்தனை வருமாறு:-- 

த௫. மோகன ராகம. ஆ.இ தாளம 

பல்லவி, 

ஏன்பள்ளி கொண்டர் ௮யயா-ஸ்ரீரககரா தரேரீர் 

THM ia Qasr cx OT gy us 

a ort a) al 
Sa 

ஆம்பல்பூச்்தசையப் பருவதமடுவிலே 

அவதரித்த இரண்டாற்று ஈடுவிலே. (ஏன்)
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FL OT HS ©, 

3, கோிகன்சொல்குறித்ததற்கோ-௮.ரக்கி குலையில் ௮ம்பு செறீத்தசத்சே 

3 

சசன்வில்லைமுறித்த,சற்கோ-பரசு சாமன்உரம்பறித்ததற்கே 

மாரிலாதமிதிலேசன்பெண்ணுடன் வழிஈடர் தஇளைப்பே 

தூசிலாதகுகன் ஓடத் திலேசம்கைச் துறைகடநர்தஇளைப்பே 

மீசுரமஆம்சித்ரகூடச்சிக க்கல் மிசைநடர் சஇளைப்டோ 

காசினிமேல்மாரீசன் ஓடிய கதிதொடர்க்தஇளைபபோ-டி.ச 

களைத்தோ சேவியைத்தேடி இளைத்தோ மரக்கள்ஏழும் 

தொளைத்தோ சடலைக்கட்டி வளைத்தோ இலக்கையென்னும் 

காவலமாநகரை இடித்தவரு£சமோ 

ராவணாதிகளை ௮டி.த்தவருத்சமோ (ஏன்! 

. மதுரையிலேவரும்களைபோ முதலைவாய் மகனைத்தரும்களையோ 

. 
4
 

எதிர்எருதைப்பொருங்களை யோகன்றைஎடுத்தெறிர்தபெருகசசையே 

புதுமை. ஆன மூலை உண்டுபேயின் உயிர் போக்கிஅலுத்தீரோ 

௮.திரவோடி வரும்குருவிவாயையிரண் டாக்அலுத்திரோ 

அ.திசெய் நயர்களைக காச்கவேண்டிமலை கிகி அலுத்தீரோ 

சதிசெய்காலினால்காளிககன்மணிமுடி. தாக்கி௮லுத்திரோ-மருதம்/ 
சாய்த்தோ ஆடுமாடுகள் மேய்த்தோ சகடுருளை 

தேய்த்தோ கஞ்சன்உயிரை மாய்த்தோ ௮ர்சசுனனுக்காச 

சா ரதியாய்த்தேர் விடுத்தவருச்தமோ 

போரிலேசக்கரம் எடுத்தவருத்தமோ (ஏன்) 

படிதணிலேமெத்தவும்சானே உம்மைப்பரம்எனவே௮டுத்தேனே 

அடிமைகொள்வீர்என்னைத்தானே செம்பொன் ௮ணிஜாசசபபெருமானே 

தடம் உறைந்தகரும்பாறைசாபமது தடுத்துரட்சித்தீசே 

விடஒண்ணாதகாகாசுரனுக்கொருகண் விடுத்தா£ட்டித்திரே 

கொடுமைகொண்டமுத.துரோபசைக்குத்- .துல்கொடுத்துரடசித$சே 

மடுவில்,தனை முன் ஒடி முதலையை மடித்துரட்டித்திரே-௮துபோலே 
வாரும் இருபைக்கண்ணாலே பாரும் மனக்கவலை 

திரும் சினைத் தவரம் தாரும்தாரும்என்சாமி 

அட்சமேவும்மக லட்சுமியுடன்பெரும் 

பட்சம் ஒகஎன்னை ரட்சிக்கஎழுந்திரும் (ஏன்) '
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இர்தக் சர்.க்சனையால் பெருமாள் திருவுள்ளம் உவக்.து; 

கவிராயர் சொப்பனத்தில் ஒரு வைஷ்ணவரைப்போல வச்.து 

9ரசாம நாடகம இயற்றிய இனறமிழ்ப் புலவரே, பூர்வம் 

கம்பர் தாம் பாடிய இராமாயணத்தை அரங்கேற்ற வர்தபொ 

மூது ஈம் உடகோபனைப் பாடினையோ? ' என்று பெருமாள் 

கேட்டா. அப்பால் அவர் ஈமமாழ்லார்மீது ஒரு கல்லக்தாதி 

பாடினர். பிறகே அவர் இயறறிய இராமாயணம் ௮ரங்கேமி 

யது. அவ்வாறே நீரும உமது காடகத்தில் ஈம்பெருமா 

ளின் பரிசனங்ககாப் பாடினால் உமது gre அரங்கேறும்” 

எனறு கூறி மறைந்தருளினார், பிறகு ௮ன்றிரவே Card p 

ுறையாரகளுக்கும் பெருமாள் வைஷ்ணவர் வடிவாகச் 

சொப்பனததில தோன ிக்'சவிராயரால் ஈம் பரிசன ங்களைப் 

பாடுவித் துக்கொண்டு அவர் இயற்மியுள்ள இராமசாட 

கத்தை ௮ ரங்கேறறச செய்யும் '' என்று கூறி மறைக் 

கருளினார். 
மறுசாள் பொழுது விடிர்தபிறகு கவிராயரும் கோவிற் 

அுறையாரும் சநதித்துத் தாம்காம் சண்ட சொப்பனங்க 
ளைக் கூற, ஒன்றுக்கொன்று பொருத்தமுற் திருப்பதுணர் 

bg 4 இறைவன் திருவுள்ளம் இதுவாகும்'' என்று ௮, 

கொண்டார்கள, 

பிறகு கவிராயர் சம் சாடக த்திற்குத் ( தோடயம்' பாடி, 

௮தில் பெருமாளின் பரிசனங்களாகய அ௮னகந்தகருட விஷ் 

வச்ஸேனர், பஞ்சாயுதங்கள், ஆழ்வார், ஆசாரியர்கள் யெ 

அனைவரையும் அமைத்தார். * 

தோடயத்தில ௮மைததுள்ள விமாயகர், €ரங்கசாயகர் கோவித் 

பரிவார தேவதைகளுள் ஒருவர். பாயிரத்துள் கூறியுள்ள விராயகர், 
சேனை முதலியார் பரிவாரத் துள் ஒருவர்,
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அப்பால் அவர் நூல், கலிச்சக்கரவாத்தியாட 

கம்பர் இயற்மிய இராமயாணம் அரங்கேற்றப்பட்ட ௬ 

மண்டபத்திலேயே, பங்குனி அஸ்.சமாகிய அதே இட 

ஈட்சத்திரத்தில் இருவரங்க,க் இருமுற்றத்து அடியார்சை 
ஈடுவே முதன் முதல் அரங் ?கற்றப் பெற்றது. அக்காலை 

௮ச்கோவிலார். கவிராயர்க்குச் செப்ச மரியாதைகளும் 
சிறக்கச் கரத பரிசுகளும் பல. 

பிறகு கவிராயர் சஞ்சாவூர்' சமஸ் கானாஇிபதி BF 
அளி மசாராஜாமுன் தமது காடகத்தை அரங்கேற்ற, 

- சென்றார். அச்சமயம் தஞ்சைகச்கோட்டை சென்னைகக 

ஈவாப்பாயிருஈ க மதார் மல்க்கின் தானையால் app pan 

படேப்பெற்றிருக்தது. அதலால் கவிராயர்க்கு, அரசரை 

காண ௨௮ வில்லாதுபோயிற்.று, அகவ கவிராயர் பூ.துலை 

௪க.ர,ச்.இலிருர். 2 ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளை யென்.லும் ஒரு பிரபலட 
பிரபுவின் முன்னிலையில் கமது நாலை அரங்கேற்றக் கருதி 

அவரிடம் சென்றார், 

ஆனந்த ரங்கப்பிள்ளை, தள? மகாராஜர்க்கு அத்தியச், 

ஈண்பா்.. ஆதலால் தமது ஈண்பர் கேட்பதற்குழுன் '; தாம 
கேட்பது தகாதென்று மறுத்துவிட்டார். ,ஐயினும்: வா 

கவிராயர்க்குப் பலவகையான வெகுமதிகள் செய்து, 

-சென்னையிலிருக்க தமது ஈண்பர், மணலி-முத்துகிருஷ்ண 

முதலியாருக்கு ஒரு தகவுரைப் பத்திரிகை (சிபார்சுக்கடிசம்) 

எமூதிக்கொடுத்து அவரிடம் அனுப்பினார். ' 

._... கவிராயர் ௮ச்சடிதச்தை எடு துக்கொண்டு சென்னைச் 

(கச் சென்றார். சென்னையை அடைக்கும், மண ஸி-ர0த.து 

Sater முதலியாருக்கு ஆனச்த சங்கப்பிள்ளையின் : ‘ $y
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ரதிதை அனுப்பினார், ௮,கனோடு பின்வரும் சீட்டுக்கவியை 
)ம் எழுதி யனுப்பினா :-- | 

|த்திதரு Spaad us935G இறவல்லி தேவர்கள் வணக்கும்வல்வி 

'இல்லைகா யகவல்லி சவகாம வல்லிஇரு தஇிருவிழிக் கருணையாலே 
தீதியவா சகன்என்று பூமண்ட உாதிபர்கள் தாம்எக்கணும் து திக்கும் 

சகலபா ஷாசிபுண மணலிமுத் துகருஷ்ண ச.த.ரநீ வாழிகண்டாய் 
த்துமலர் குவளைரான் மதியம்£ செஞ்சாலி கான்கருவி மழைமேகம்மீ 

சனினம்கான்பரிதிரீபிள் ளேகான்ஆன்னைநீசானகவிஞன்வமழு இரீகாண் 
த்தமுள ராமாய ணந்தனைக் கொண்டுனது சுகமுமது பெழவருனெழேன் 

சொற்பொருள் அறிக்தளவு சொல்லுவேள சேட்சவே தணைஆச வேனும்சீலே, 

இடை, முதலியார் அக்கேரித். துக், கவிராயரைத் தம் 

மிட தீதுக்கு அழைப்பித்து.ச் தக்க மரியாகை செய்தார். கவி 

yaad, எஐய; அடியேன் ஸ்ரீ ராமசரிதத்கைக் கம்பர் இயற் 

திய இராமாயணத்.துக் திணங்கக் கீர்த்சனைரூபமாக இயற்றி 

யிருக்சன்றேன். அுகைக் தங்கள் சமுகச்இில் கூற விரும்பு 

இறேன்” என்றார். அப்போது முதலியார், கவிராயரமை 

(கோக்கு, (ஐயா, சலகாலத்துக்கு முன் இருவர் பிரா 

மணர்கள் இராமகாடகம் ஒனறைக் கொண்டுவஈது இக்கே 

பாடினார்கள், ௮ுதுதானோ இது ?”என்று கேட்டார், கவி 

தசயர் ௮துவும் நான் பாடியதுதான்; அனால் ௮து இராமா 

வணத்தின் ஒருபாச சங்கிரகம், ௮தையே இப்பொழுது 
விதித்.து முடிவுவரையிற் பாடியிருக்கறேன்,'' என்றார், 

அதன்மேல் முதலியார் 4! அப்படியானால் தாங்கள் 

அணைப் பிரசக்கிக்கலாம்,' என்றார். கவிராயர், அந்தப் 

படியே பலர் கூடிய சபையில் சமது இராமகாடகக் சேத் 
நனையை விரித்துப் பிரசங்கத்தார். ஸ்ரீராமா பட்டாபிஷே 

ஈம் பிரசங்கம்செய்து முடிவுபெற்றபோது, மூதி.துகிருஷ்ண
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முதலியார் அவருக்குப் பலவகையான பரிசுகள் கொடுத்து 
மரியாதை செய்தார், ss இறப்பு, சுவிராயர் பாடிய 

பின்வரும் செய்யுளால் விளங்கும். 

கனம்தந்தான் கனசாபி ஷேகர் தந்தான் 

களங்கமில்லாச் கருப்பொருளை அழைத் துத் தர்தான் 

மனம்ழர்தான் முடிசூட்டு மாலை தந்தான் 
வாணிஎிங்கா தனத்திருத்கி வரிசை தர்தான் 

இனம்தச்தான் ராமசதசை எவாக்கும் தந்தான் 

எனை ராமா யணக்கவிஞன் எனப்பேர் தர்தான் 

அனம்தர்தான் மணலிழுத்து கருஷ்ண பூபன் 
௮.கம்தர்தான் இருமையிலும் சகச்தந் தானே. 

இவ்வாறு மணலி முத்துகிருஷ்ண முதலியாரால் 

சன்மானிக்கப்பெற்ற கவிராயர், அப்பால் லிங்கப்பச் சேட் 

யார் என்பாருடைய குமாரர் தேப்பேருமாள் சேட்டியாரு igh 

பின்வரும் சீட்டுக்கவி யொன்றை எழுதியனுப்பினார். 

சணிகொண்ட பஞ்சலட் சணமும் ராமாயணக் 

கடலையும் உணர்ர்த புலவன் 

கவிராசர் புகழ்செற காழி அருணாசலக் 

கவிராயன் எழுதும் ஒலை 

மணிகொண்ட மார்பிலிங் கப்பமக பாலன் 

ம௫ழ்க்த ச,தன் வணிகாஇிபன் 

அருஞ்சர் படைத்ததேப் பெருமாள்ம பேன்இதை 

மனமுவர் தினிது காண்க 

அ௮ணிகொண்ட தஇயாசேசர் வண்ணமுரை செய்ததும் 

அதற்கு வெகுமதி செய்ததும் 
அதிசமச் குபகார மானதும் இப்புவியில் 

அறியாத பேரு முசரோ
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பணிகொண்ட ராம௫ர்த் தனையும்௮ப் படியே 

பரிச. துீ கேட்க வேணும் 

பாரில்ஓ ராயிரம் பிறைகண்டு 8 பொருள் 

படைத்து வாழ்ச்திதிக மாதோ. 

இக் கவிதையைக் சுண்ட செட்டி.பார் கவிராயர்க்குத். 

தக்க பரிசளித்து மரியாதை செய்தார், இது நிற்க, 

மதார்மல்க் நவாப்பும் அளசிமகாராஜாவும் ஒருவர்க் 

கொருவர் சமாதானப்பட்ட:. ர்கள், அதலால் கவிராயர் 

அளி மகாராஜரையும், அப்பால் ஒரு பஞ்சரத்தினம் மூல 

mit geass ரங்கப்பிள்ளையையும், பின்பு உடையார் 

பாமாயதீ துரையாகிய உவரங்கப்புடையாரையும், வேறு 

சில பாளாையப்பட்டுத் துரைகளையும் ஈண்டு, தமது நூலை 

அவர்கள் முன்னிலையில் பிரசங்கி அவர்களால் பல 

கெளரவப் பரிசுகள் பெற்றூர், 

இங்கனம் இவர், தாம் ஈடடிய பொருளைக்கொண்டு 

சிர்காறியில்கானே இருக்கது குடும்ப ௪மர௯௩ணை செய்து , 

வச் விகாரிஷ்: அனிம்” இறைவன் இருவடி. சேர்ந்தார். 

கவிராயா, தலையில் தாழ்வடம், இடையில் வெள் . 
ளாடை, மேனியில் EGE DDI yee apsou Rou Ren oraz, 
கள் பூண்டு, சைவப்பண்டாரச் கோலத்2சாடு விளக்கினர். 
இவர் தமது விவாக) துக்குப்பின் பன்னிரண்டு வருஷம் 
தில்லையாடியில் வசித்து, அப்பால் சீர்சாழியில் இருபத் 
அதைந்து வருஷம் வசித்தனர். உயிர் துறக்குங்கால் இவர்க்கு, 
வயது 07. இவர் தமது 60- ஆவது வயதில் இடக் 
இர்த்தனையைப் பாடி. முடித்தனர். 

இவரது சரித்திரக் குறிப்புகள் பல இவர்... «iain 
ரால்- உலக் களிக்கப்பெற்றன..
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LIT tg. Ly 

இராமாயண gros ரத் தவ0 

விருத்தம். 

ஏர்சொண்ட நான் மறையின் பொருளை யெல்லா! 

இனியதமி ழாறசெய்து கொணடாச் இந்த 

பார்கொண்ட குருகாவாழ் சடகோ பாழ்வார் 

பதமலரைப் பணிந்துதிருச் செனனை மேவு 

தார்கொண்ட புயாசலன ஒப்பிலல। 

ச.து ரன ௮யனறொழும ராமசநதி ரம 

சீர்சொண்ட திருவருளின பெருபை 

தேறுவேன மனமகிழ்ந்து கூற 

ரகக 

கவட பக 

மல்ல ககன் மென்ப 
உ. டட ச கில் 

சோகச் மலர் மருவே. 

அணப ல்ல 

தாதண்டுமலர்ச்சோலை - விண்கற்பகத் தின் மேலே 

தழைக்குஞ்சென்னைரகர்வாழ் - ஸ்ரீவேங்கடேச மாலே.
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Gea pweamera@ura - அவிஉண்டொரு காலே 
போற்றுமயாதவாக்கன்பரச் - தேக்கசசெயதாய்பரி வானே 

பு.த்தமுதத்தினை ஈற்சாருககுமுன 
உற்மிடமிக்க அுளிததிடுசறகுண 

பூதிதம்பெ.று ராமச இர 

னேசவுகதர ரூபரஞூத 
புகழலாமகள் தழு வியஅ.திபுஜபல 

மிகுபரிமளமா௮ துளவணிரவிகுல 

புணயகீ௮ம௮ணட பகிர அடஙகளைஉண்ட 

இணயனே ௮கணட புகழ்கொணட்பிரசண்ட (கோசண்ட 

சடை மெம். மமம். டை. அ 

ஞவுதகுது 
சரணிமனனா மனனவன அதிபுஜபல (தசரதன்) 

திகைமைவாய்ப்பஉயா மனுகெறி மறைகொடு 

தகுமபோததிககா அரசுசெயரவி தல ( சசரதன்) 

சாப்பராஜசய னதூனமீது துயில் 

உற்றுவி௮ுபர வஸதுவானதொரு 

தசமூகனால் இடாப் ப9ிமஉயாஅமராகள் 

சசையுடனேதுதி கரகரஉருவொடு (ser sem) 
௪ ண்ணி யல nm fn 

TT pow TU pg eas wus gy! oa 8 ero அண அதது 

மாமகவானும ௮வன பாலனுநதேயுவுஞ் 

சாறு னுமான சுக்ரீவனற்சாமபவன் 

வாலிதங்க தனீல னாய்வாவானவா 
வானரக்களாயமண்ணினில் வர்தஇிடசசெய் துமட்டி 

தானவர்குலத்தைவிண்ணிற் சேர் சஇிடக்கங்கணக்கட்டி 

சங்கு௪சக்கரமு மங்களத்தினில்மி 

குச்ச௮ற்புச Mowe ss Ppa gun



அருணாசலச்சவிராயர் சரித்திரம். 

வ 

சம்பரமத்தில் இல குஞ் 

தன்னிடம்லட்சுமணன் சச்துருச்கனும்கைகேசி 

Beal pe hur sane கமபியராய்சசனிக்கத் 

தான் எண்ணிக்கோசலை வயிறமிற்சிக்திரைமாதம் 

ஆன ஈவமிபுனர் பூசகக்ஷக இரகாளில் (தசரதன்) 
சர். கரவிமபமுக முககாபைவளா கரு 

கன றசண்களு கெடஞசிலையெனுநுத 

அஞசிறகுகசபவளக தனைமிகரத 

சத்தருகஒளி குண்டலமஅணிசெவி 

களுமிலவெலிகமு இனைரிகாகளமொடு 

விரைகமழ் துளவணி புயமலைகளுமஅலா 

கமலமலா அனைய கரமலாகளுபெடு 

உலகம தனைஉணம அழகியவயி௫ொடு 

தா.ரணிமார்புமவண டாமரைத்காள்களுளு 

சாமளமேனியும ராமசனகாமமுக 

தயங்க அருமை உணாபுங்கவாமிகு 

ஜெயம்விஜறயபவ சனுமககளமொடு (ser sem); 

SFISOEEO) YS SH SMAPS DIB 
தாடகைப்பாவியை வதைத்து 

விசுவாமித்இரனுடன மிதிலைச்குசசெல்லும்போ௮ு 

வேதச்சிரத்தில்கடம ஆடுபசர்பா தப்போது 

இசைவுறப்பட்டளவில் அகலிகையென்னுமாது 

எழுந் தாள்கல்லுருமாலி Daaa லாமல்மண்மீது. 

இரத்்போசசன கன்விலலைரண்டு 

துண்டமாகஒடிக் தான்௮ுதைக்கண்டு 

சச்தரிையைக் தர் கனனேமகழ் 
கொண்டிடவேமண மான பின்னேவரு,



அருணாசலக்கவிசாயர் சரித்திரம். 

கின் றவழியதனிற் பரசு.ரா. மன்வில்மு 

அிர்திடவேசெய்து சசகியோடயோத்தி 

வக்.ஐுகூனிகல கக்.தனால் ௮8 

ழகீதுகீடுபுசகம் சம்பியோடுமலர் 

மங்கைசைபசம நொக்துவாடிவர 

கங்கைமாகதி கடகர்துவாசமலாக் 

காரவிரிகருசிகர கூடபர்வதக்தில் 

மேவிப்பர களுக்குப் பாதுகைஅளித்தபின் 

விரிசண்டகவன வருகொண்டதிலிலக் 

இரிஎன்றிடுகவ முனிவன்கரபைபெற் 

Oi Gear st gon Orns gi 

Gp Bam. CaQern goers unis 

முனிவன் ௮சிர மச். சணி£லஎழிற் 

சன௫யோடெயகி இர்தானபோனபின் 

தண்டகாரண்ய வாசுகளபடிதுயா 

சண்டணனோ இடா தீர் சாரஇணையறு 

கருணைகொண்டே௮க ச வனமதிற்பத்து 

வருடம்மின் ௮ுவரும வழியிறசு இட்ட 

மாமுனிவரங்கொண்டே அகஸ்தியன்தனைக்கண்( 
சேமவிற்சரக்கொண்டு துஇத்கவன் மனைவிண்டு 

சென்றுசடாயுஉற வாடப்பஞ்சவடியில் 

கின்௮ுவிடா தமய லோடுகெஞ்சியபெரு 

கிலிசூர்ப்பனசை கா.தழமூ௦க்கரிகு 

எலஞாகரு்கரகப/சபாரகமுவக்க் 

ரதா ஷவணத்திரி சரசன.து.தியமரை 

அ டைராழிகை சனில் மமலிநாட தனில் 

அனுப்பிமான் உருவாய்வத்தமாரி



'அருணாசலக்கவிராயர் சரித்திரம், 

சன்கையா,ம் பிடிச்சிடவேபோன 

தருணங்கண்டி ராவணன் தபசிபோல 

Saraiva s gon seni Ov 5 BS CO 

மேலெடுத்துச்செல்லும் போதுசடாயுவின் 

அவியினைவ)ைத் தசோகவன ததஇினில் 

அரியசிறையிலிட.. வேசானகிதன்னைப் 

பிரியும் ௮௧ யர் அ3லாசினம்கண்ணிப் 

பன்மதஇிக்கவர்தனைச் சொர்க்கம் ஏற்மிச்சவரி 

சொன்னவிதங்கொடு சுக்கிரீவனைத்கனது 

சொந்தம்.ஆக்க ௮௧. ரமமிகுவாலி கனை 

முந்தவாட்டிவிக்ராம அனுமானை அளி 

மொய்த்தகுழற்சைகளைக் கடவிடுக்க௮வன் 

உத்தமசம்பாதிசன்னால் உளவலிச் தகொண்டு 

ஒப்பில்லா கவிஸ் வரூபல் கொண்டுமயேச்திரம்் கிச் 

செப்பமாய்க்கடலைத் தாண்டிலங்கையிற்சேர்க்து 

இடமூறுலங்கணியை முதற்பலியிட்டுச் கையைக் 

கடிபெறுலங்கைளஎங்குக் 2 தடிக்காணாமற்பின்பு 

காவல்மிரும்றுசோக வனத்திற்சிரிசடையன்பு 

மேவக்காத்திடவட முகம்பார்த்திருக்கக்கண்டு 

விஜையகோகண்டராம தாகன்நான்என் சொல்லி 

சசைதருங்கணையாமி கொடுத் தத்திடமுங்கூ லி 

. தாயிதைதந்த சூடாமணிகைக்கொண்டு 

... தீயஇல்கார்எண்ப தாயிரம்பேர்களொடு — 
செழுத்ததசோகவனத்தையும் அழித் டச்கண்டெதிர்த்தக் 

கொழுத்கராட்சகசேனை யொ௫ுசம்புமாலிமிகுத்த 

கொடுமைசெய்பஞ்ச சேனா. இிபர்களும் ௮௯௩௪௮ 

மடியகசாற்பதுவெள்ளம் ௮. ரக்சரோடிஈ்தரசித்சன்
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௨5 துபோர்செய்ய அனுமந்தன் 6 FSM OSE 

Aé pac sraaQeSr geen ons அஜித். -* 
Jaret SEE SENS ME ட கதன் பாகமா i" ewW7 ர 

வலியப்பிரமசாபத்தாற் கட்டராவணன் அப்போ 

வாலில்கெருப்பையிட அர்தகெருப்பைலங்கையின் 

மூலைக்குமூலை இட்டுக் கொளுத்திநீறுக்இவிட்டு 

உளமூழ்கொண்டுமீண்டு வக்துசாமியைச்சேவிக் த 

அ௮ளிதிகழ்சூடாமணி தரக்கண்டுமகிழ்க்தபின்பு 

அடல்மிகுக்கத எழுபதுவெள்ளவானரப் 

படையும்ஒப்பில் அதின் ௮திபரும்கீடிய 

பரிவொடு தென்கடல் அருகில்கிறைக்தபின் 

சரணம்௮டைக்துகின் அணையடி. தர் கருள் 

சாமிஎன்றவி பீரா ஷணன்றனக்குலங்கா 

பூமிதந்துவிகா கஞ் Qe gal nem oor LoD 

பொற்கணைவிடுத்தவனை வரச்செய் அபுஜபல 

சித்திரக்கவிஇனங்கள் ௮ைக்கொடுவிரைவொ(ு 

சே௮பக்தனஞ்செய்வித்து நீள்கடல்வளைக்திடு 

மாதிரம்பயந்திடச் செயராவணன் இலங்கை கன னை 
வச்.தூழுற்றுசைசெய் துகொண்ட தம்பி௮ங்கதன்மீதும் 

முர்.துவிக்கரம அனுமந்தன் அம்புப் தன்னிலும். 

மூ.சண்டக்இகில்2மவி ௮.திர்க் இட 

கோதண்டந்தனில் சாணொலிகொண்டுத 

குரைகடல் வெருவிட கெடுகிலம் ௮.௫, 

ஒருசுமைஎனஉறும் உரகன் உடல்கெளிய 

உயர் மதிச இர்வழி பிசகிடகெடுவசை 

அயர்தரவுடுஇனம் ௮௮,தரையில்உஇர 
௮ணிரதகஜபரி பரிசனவகைமிக 
௮ணிஅ௮ணியொடுவச ௮ இவலிமைகள்சொலி
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HUANSEBOD 9 6 Bros Bo wap 

கனசச்சரம் செட்டயில்பட்டயமொடு 

கதிர்விசுங்க திர் முத. தலைளூலங் 

கைவார்௮ஞ்சிலைசைக்கொடுதாளங் 

கசாளஞ்சின்னஈு காரைகள் மசகளபேரிகள் பலவித 

மேளம்பின்னும் சாகஈரக்சொடுபூரிகைஒலிகர 

விரராவணன் தேரில் ஏறிபோர்க்களத்தில்வர். அ 

சேோவேஅ௮வன் சேனை வீசாயாரும 2பாரில்பமுக்து 

தியவச்சிரமுஷ்டி. துன்முகன்சுபாரிசன் 

மாயபிரகஸ்கன்கெட்ட வன்மனங்கொள் நீசரை 

வரன ரவிரர்கள்கொள்ல ராவணன் இவறைவெல்ல 

சானகிமணாளன்வில்விற் சோனைமாரிஎன்றுசொல்லத் 

தருஞ்சரலக்களைவீட்டு அவன்தேர்வில்லைமுறிததுக 

இகழ்மணிழுடி பக்தர் தரைமேல்உருளச்செய்.து 
திடமொடுசண்உடசெய்ய நாளைவாஇன்றுபோவென்று 

விடைதரமனம்நொந்து தணியாய்ப்போய்லங்கைசேர்க்து 

வெற்கிசேர்கும்பகன்னனை நித்திசையிலிருக்செழுய்பீ 

அதத இியில்சண்டைக்கும் விடுக்திட௮வன்கள சக்தை 

அடுக்கராகவன் ம்பு சதொடுக்கவேருமபகன்னன் 

கொடிச்குள்காலுக்கையும்போய் படிச்குள்ளேமுண்டமாகி 

கொக்துபின் சாமிதனைச் சஈ்தகைபேசி 

இறக்கதைராவண ன௰ிந்கதிகாயனை 

அனுப்ப வன் பரி௪ன த.திரளினொடு 

முனை ததலைவர்களுஞ் சமர்க்களம் ௮ ணுகி 

முச்சி த்தன்வயமஸ் சன் கும்பன்சேவார்தகளும் 

அச்சமற்ற ரணமஸ் தன வம்பன்கராக்தசலும் 
அ௮ிணுமான்மு. தலோர்கையால் மடிஈர்திடஅதிகாயண் 
இன மாகியிளையோனே..மர் செய்துடிவாகச்
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Qew GO sis BiSr RS snCaDoav 

Qawwe gman OnwsesCurhoval dD 

விஞ்சுஞ்சுக்ரீவன் பனசன்சரம்பண் ௮ுனுமான் 

வஞ்சம் ௮ற்றநீலன் மு.சலினோர்கள் சமையும் 

வாட்டக்கண்டு லட்சுமணன் தன்வில்லிற்சரம் 

பூட்டஇச் திரசக்சன் ரதகஜபரிஜனம் 

புரவியாவற்றும்மாண்டு தானுபமிகமெலிக்து 

இரவில்காகபாசத்தை Taig SDN GS gs 

இலக்குமணன் மக சீலாக ளத்திற்படுக்கர! மன் 

அ௮க்கணமவவிடமேவி இகைத்துவருக் து.ம்வெளை 

அடல்சேர்கருடன்லவர கரகபாசக்தெரித்௪ 

விடயாவரும்எமுூக.த போரசில்விமிக்க இர்சு 

மிதமற்றசேனை குழ உச்செக்கொண்டுவரதெதிர்த்த 

மதமுத்றசூரியகேது வசசிரதர்தன்பெரும்மக்கள் 

மாலிசங்கன்பேயன பரிதிக்கணணனையும் 

அலம்ஞ்சுந் த யகுருகிக்கண்ணனையும் 

ஆர்ச்குங்கவிதகலைவா மடய்க்கராமலட்சுமணர் 

தாகச்கமகரச்கண்ணன் முச்சினிசக துமடிய 

தசமுகன் அதை ததெரிக் இக்திரசித்தனை விட 

வகைகொளளும்௮வனகளமவகதுலட்சுமணனுடன் 

வாதசெய்யகளை மோன் ௮ட்போதுசரமாரிவெய்யன் 

மீதிலெய்யஅசனால் ௮ப்பாகசகன் திரேகம்கைய 

விண்ணில்மறைக்துகன் லூரைச்சோக் துசூது 

பண்ணிவெல்லஎண்ணி போருக்கமபனோடு 

பாவிமகோதானை Tau gout sari 

மேவிபலத்துடனே ராவில்௮மர்விரிய 
வீழும்௮னுமான் சன்னால் ௮சம்பன்விகும்பன் சிரக்சளுருண்டபின் -- 
சிறும்மகோதரன் லகச்சரல்கள்௮அழுக்திட வருச்சதிஇளையவண்-
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திகைக்குமமீவளையில் இக்திர சிக்கன் அங்குவா 

மிகுத்தபிர்ம்மாஸ்திரமவிடுக்கச் சம்பிருகலோர்சாய்ச் இட 

வித்ககஸ்ரீராமன்கண்டு மெக்சவுமஅ கலங்கொண் 

இச்கப்பி மையாக அன்றுஉக்சமறுனுமான் சென் 

செமிச்சசஞ்சீவிபரு வசதைகக்கொண்டுவக்தர 
பிழைததனைவரும்போருக் கெதிர்க்கஇக்.இரசிச்தென்னு. 

49, சனமாயா சீசையை லெட்டிகி தமபலையா 

அத்தின்சாலைசேர ௮ைதடு தரிக இளையவன் 

கணைமழைபொழமிர்காக்கன செய்யுமயாகமழித்ப 
க்ஷ்ண்மதிலஅவனூரதிைதைக் கொயதுதேவர் தஇக்கச் 

சாமிடாதகேரில்வைகச்க ராவணனறிர்சதன்ஃலமர்செயவிட 
பூமிடாரமான துஷ்டகுலபலககள் மா ஆயிரம்வெள்ளமும் 

போரிலேறுதல்கண்டுவான.ர வீரரோடவேஓனஜறியாகய 

த.ரராசவனசணடமாருதம் ஆூ5சாசன்பஞபோலேகெ.௨ 
,திவ்வியமோககாஸ் இரம்ஏவி0.ப௫குமரா.மனாகத்தோனறிட 

'வெய்யர்மாரும்பார்க்குள்காவித் சகஸிற்றககளேமாண்டப 

வேகனைபேசெய்யும சாதககாதக 

பாதமனான மகோகரனபேராசெப்ு 

- படையுமபோய்ராகவன்கைக் கணை சன்னால்.தவியுண்। 

மடியவேராவணன் அர்ச் ௪த௲னமமெனமே௫/ங்கண்டு 
வர்துபெருஞ்சணடைசெய் பாசாமி ராவணனபத்தசிர த்தையும் 

விக்ைதஅமபுகொண்டுகொய்யக்கொய்ய மண்டும்மணெ முளைக்ச- 

வேளையிலேஇதகமாக பிரதாபகு ச 

ணுளவிபீஷணன் ஓஒ*மஉபாயத்ி 

னால்இணை பறுபிர மாஸ்தஇரம் ௮கனைவிட்டு 
ஆலமனைவிழி ராவணன்காபியில்வை௪த 

அ௮மிர்ககலசத்துடன் முடிகள்சிகறச்செய்.து 

இமையவர்முனிவர்கள் படுதுயரம்ஷழித்து
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இணையில்எழிற்சனக தீயினிற்குளித்தபின்பு 

துணைவன்சவிப்படைவி பிஷண ுங்கற்பிலக்கு 

தூயசதைன்னொடுபுஷ்பச மீதிலேறிமுன்வினைமாற்றிலும் 

மாயவேசெய்டுின் றமசத்துவ மானசே து.௮ண்டையில்ஒப்பறு 

மாதேவற்சன் றடீராட்டி இறக்கி்திரும்பிமுன் வர்தவழிகளை 

சீசேவிச்கன்டொசோட்டி மகிழ்ச் த௩டர் து பன்னருந்தவகிலை 

திசமும்பரத் துவாசன் மடச்கினிற்சேர்ந்சபின் இடத் துடனனுமானை-: 

புகழும்பரச. ராஜன் இட் தினிற்சேவிடசொடிச்குள்ளே ௮வன்போன 

போதுசாமிவரவைக் காணேனென்றுபரதன் 

ஒத் தியினிஃ விழப் பொகக்கண்டு௮னுமன் 

மேோதிரரதந்துபதருசேரகுபதிவரமுனிமடம்வர் தசேர்ர்சானென்று 
ஆசரவுஞ்சுடமுச்கூறி பரசணிடம் விரைவல் விடைகொண்டு ஆஞ்ச. 

அச்சணந்திரும்ட்லோ சரட்சசன் உண்ணாம்வேளைக்க | சேயன்: 

ைச்கணபமுர்திவககதோதப் பட்சங்கொண்டவனைச் 
வைத்தவரசன்புசிததப் புவ்பசமதிற்கதிக்து 

சத்யபரதன் துதிக்க உத்தமகுகனமதிச்க 

தகைமைமேவிய ுயோத்திககரில்வக்து 

இகமும்மூவுலகும் போற்றஒளிசிறக்,த 

இித்திரமிசந்க சிங்காசன மீதினில் 

அற்புதம்உற்றசெர் தேன்மொழியாள் எம, 

தன்னைசையோ டமாந்துபேரிகையு 

மன்லுதாளமிரு தங்ககாகசுர 

வாத்தியம்ஒலிக் கவரு சுரர்மருமலர்கொடு 

கரற் மிசை இழைக்கவெகு முனிவர்கள் மணிமுடி. 

ஈரபதிகளும்வா னரபதிகளும்பூ 

சுரர்.துதிசொலவே கவரிகள் ௮ருசே 

அாயலட்சுமண.லுடன் சததுருக்கனும்விசிட 

சேயம்உற்றபரதன்உட் களிததிசம்பேசியே.
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கிலவெளிதருசக்தர வட்டக்குடைகவிக்க 

பலமிகு௮னுமர்த னற்றுணைஅடிபிடிக்க 

பகர்வசிஷ்டனால் மதகடாபி?ஷகங்கொண்டு 

ஜெககலக்துள்ளோர் அஇ3பேோச்சேர்வைதர்த 

தீன கயாகிதியே ௮டியார்உள 

மேகிலையாய்நிதம வரழ்வரதாஉயர் 

Ca sr of gam மீமவுவினோகா 

தாதாசுராமுகலோ துஇபாதா 

சத ரனேசரா சரங்களைத்தருகூலா 

அிகிசெய்ராஜ2௪ கரன்றமிழ்க்கனுகூலா 

சுமூககுகுணசுகத ராங்கசுகா தசய 

விமலவிபவவிர்சை போக DA FR u 

கோதண்ட தீக்கு டி 2வ-பக்கமிர கப 

கோசனகமலா மருமிவ. 

௮ருணாசலக் கவிராயர் பாடிய இராமகாடகத்தின் 

௮ருமை பெருமை தமிழ்காடு முழுவதும் அழியும். உசாரண 

மாக, ஸ்ரீராமா வரலாற்றைக் 2காசிசர கூறுவதாசுவும் 

கனியைக் கைகேயி கோபிப்பதாகவும இயற்றப்பெற்றுள்ள 

8ீர்த்தனைகளைக் கழே காட்டியிருக்கிறது, காண்க. 

SG. சாகம்- சங்கராபரணம், தாளம்-௨.இ. 

பல்லவி, 

ஆர் என்றெண்ணாமலே காளும்-இவன் 

அ;திசயக்களைச் சொல்லக்சேளும்,



௮ருணாசலக்கவிராயர் சரித்திரம். ம. 

அனுபல்லவி, 

சூராதி சூரன் ரரமன்எனும்பேரன் 

சுகுண தீரன் ரவி குலகுமாரன் இவனை (ஆர்) 

சாரணர்கள். 

ஆதியில் சசாதன் புக்தாகாமேஷ்டி 

யாகம் செப்யவென்று தொடுத்தான்-வந்த 

பூகம்தர் தபர மானச்தை நாலாகப் 

பொன்னின் கமலத்தில் எடுத்தான்-௮.இல் 

சோதி கோசலைக்கொள்றும் கைகேசிக்கொன்றும் 

சுமத்திரைக்காண்சிமாக் கொடுத்தான்-மத்த 

பேதை தோலை இடக் திக்தராகவன் 

பிறந்தரன் சான்கவலையை விடுத்தான்-இவனை(அர்] 

தலையாம்பாதன் லட்சுமணன் சத்துருகனன் 

தம்பியர் இவனுக்கு கேயம்-மிக்க 

கொலையாளன் சுவாகுவையும் சேனையையும் இவன் அம்பு 

கொண்டுபோனதென்ன மாயம்-நான் 

உலையாசென் வேள்வியை முடித்தானே இவன் ௮ம்பான் 

உருண்டதே , தாடகை காயம்-மெத்த 

மலை பாலே வர்ததும பனிபோலே போச்சிந்த 

மகராசன் செய்தச காயம்-இவனை(ஆஅர்) 

அரத்தும் சாபம் அ௮கலிசைக்குக்காலினாலே 

தடைத்தானே ௮வள் உடல் மாசை-சொல்லும் : 

பெருக்கம் என்ன இவன் பிறக்சவே உலகெக்கும் 

பிறந்தே மங்கள ஒசை-உங்கள 

பருத்தவில் இவன்கைச்குப் போதுமோ போதாதே



௮ருஞாலக்சவிராயர் சரித்திரம், 

பார்க் பப் 2, னு ர: - இட்ட 

வரச்சொனனாலும் வரக்கடைக்குமோ வலிவிலே 

லர்சானே நீங்கள் செய்த பூசை-இவனை(.தர் 

தந. ராகம் - அனந்தபைரவி. தாளம் - gS 

பல்லவி. 

சாமனுக்கு மன்னன் முடிசர்தாலே சன்மையுண்டொருச்சாலே 

அனுபல்லவி, 

பாமரமே உனக்கென்னடி. பேச்சே 

பழம் நழுவிப்டாலில்'விமுக்காற்போல் ௮ச்2ச(ராம) 

சரண௫ுகள், 

5 சொன்னாய் எனக்கெலா நேரடி 

பிரமாதிகளும்வரு OTT 

இதுவேரல்ல சீரடி 

வாயாடாதே பாரடி 

ஆரடி எனக்குச்சரி(ராம) 

பரசுராமன் கொவம் தீர்த் தவண்டி 

கம்மையெல்லாம் காத்தவண்டி 

பட்டம்கட்ட ஏற்றவண்டி 

கா.௮ பேரில் மூத்தவண்டி. 
SY UGH என். கண்களி உ



சபாரததின முதலியார் சரித்திரம். 

  
சே. வெ. ஜம்புலிங்கம் பிள்ளை





வமயம 

குக்காசா 

சபாரததின முதலியார் சரித்தரம் 

ச டுமபலார! Sh 

சே வெ. ஜம் (லியகம் பிள்ளை 

TIP BS Bi 

சேனனை 

சோலடன ௮சச கூடம 

1923





இவமயம் 

முகவுரை 

இ?)சரிதத்தலைவசாயெ முதலியாரவர்களையும் அவர் 
கள் சைவாபிமானத்தையும் சைவவுலகம் நன்கறியும், 

இவர்கள் சரித்திரத்தை என்றும் கிலவும்படி. செய்தல் 

சைவர்களது கடமையேயாம். தமது உடல், பொருள், 
ஆகி யெ ஹூன்றினையுஞ் சைவாபிவிரு த்தியின் பொருட்டே 
த்த்தஞ் செய்த இப்பெரியார.து சரித்திரத்தை யான் எழு 
தத் துணிந்தது அவர்கள் மாட்டு யான் சொண்டிருக்த 

அன்பிற்கு அடையாள மாகவேயாம், 

இவ்விடத்தில் முதலியாரவர்களுக்கும் எனக்கும் ஏற் 

பட்ட ஈட்பின் தன்மையைக் குிப்பிடுவது மித சகர 

தென்.று சனைக்னெறேன் :- 
1910 ஷூ, இவர்கள் எழுதிய “: ஈச்சுர நிச்சயம் ” என் 

னும் தழிழ்ப் புத்தகத்தை யான் படிக்க கோர்க்க. ௮ப் 

புத்தகத்தின் ௮ருமையை நோக்க அதன் ௮சிரியசாகயெ 
முதலியார் மீது 2 Bs மதிப்பு இயல்பாகவே ஏற்பட் 

டது. சிலகாலத்திற்குப் பிறகு, ௮வர்கள் சித்தாந்த தீபிகை 
யில் எழுதிவந்த பல ௮ரிய விஷயங்களைப் பார்வையிட்டேன். 
அதனால், eur sot fH யான் முன்னரே கொண்டிருந்த 
அன்பு முறுகி வளர்ந்தது ; அவர்களுடன் கடி.த மூலமாகத் 

தொடர்பு வைக்கவும் தூண்டிய, 19]13ஷூக் கடைசியில் 
Essentials of Hinduism என்னும் சிறந்த நூலை அவர்கள் 
வெளியிட்ட பின்னர், ௮தனைப் பெற்று வாசித்ததின் பய



(1) 

னுச அவர்களுக்கும் எனக்கும் கேசம் அதிகரித்தது 
1916 டிசம்பாமீ” முதலியாசவர்களைச் சென்னைச் சைல 
இத்தாக்த மகாசமாஜத்தின் அக்ரொசனராகச் சடுதியில் 
தர் திமூலமாக அமைக்க போது, அவர்களுக்குப் பல (ipa 
இயமான வேல்ைகளிருக்தும், சைவாபிமானங் கருஇயும் 
எனது வேண்டுகோட் கணங்கியும் வர ஒருப்பட்டனர் 
அப்போ (8-12-16) ௮வர்கள் எனக்கு எழுதிய கடி தம் 
வருமா து வகை 

& * 26 

I thought over the subject and consulted 
some of my friends and came to the conclusion 
that I should accept the offer though it may be 
some inconvenience. The request having come 
through you, I could not have declined it. 

I have fixed my son’s marriage for to-morrow 
and there are other matters in which my presence 
is required. Anyhow, I must be prepared to 
sacrifice something for the benefit of my religion 
and I have, therefore, accepted the offer. 

3 * * * 

1916@m டிசம்பாமீ' 38௨ தான் யான் அவர்களை 
முதலிற் சந்தஇக்கும் (ITE BLS BOOK UI பெற்றது. அவர்கள 

எழுதிய புத்தகங்களாலும் பல அரிய வியாசங்களா ஓமே 

எனக்குச் சைவசித்தாக்கப்பற்று உண்டாயிற்று என்று 
கூறலாம். அதனால் ௮வர்கமா எனது குருவாகவும் தந்ைத 
யாகவும் மதித்துவர்தேன். அவர்களும் என்னைத் தமது 
சொக்தக் குமாரனைப் போலவே நேத்து வர்தார்கள். 
அவர்கள் புத்தக விற்பனை, புத்தகமச்சியற்றல் முதலிய பல 

,சொர்தக் காரியங்களை என்னிடமே முற்றும் ஒப்பித்து. 
வக்தனர். 1922ல் காசியாத்திரையாகச் சென்னைக்குத் , 
தமது குடும்பச்துடன் வர்திருஈகபோது என்னிடமே | 

தக்கியிருச்தனர். சமது சொந்த ஊரவர்களும் வேறு।



(111) 

சிநேகாகளும் பலர் இருந்தும் ௮வர்கள் என்னுடன் தங்க 
யிருந்கமை அவர்கள் என்மீது வைத்திருகத அன்பின் 
பெருக்கைக காட்டுகின்றது. உற்று கோக்குமிடத்து, 
அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஏற்பட்ட தொடர்பு இருவருட் 
சகாயக தாலேயாம், இதனைப்பற்றி முதலியாரும் எனக்கு 

25-8-115ல எழுதிய கடிதமொன்றில விதஈத பாசாட்டி 
யிருக்கினறனர் அது பின்வருமாறு :— 

* * * * 

We do not know each other personally, still I 
think there 1s some Providential influence that 
has linked us by real friendship. May this 
continue long! 

* ஆ * * 

இது காறுக கூறியவாறனால், முசலியாசவரா்களுக்கும் 

எனககும இருகதுவகத சமபகதம தெற்றெனப புலபபடும. 
தறபுகழ்சசி கருதி யான் இவைகளைக கூறவகஈதவனலலன். 
இது உண்மையேயாம். 

முதலியாரவர்கள் சரிததிரதஇற்கு வேண்டிய விஷயங் 
கல உபகரித்சு ௮வர்கள குமாசர், ஸ்ரீமான் ௪. நவரத்தின 
பிள்ளையவாகளுக்கும, இகஈன மு.பற்சியிற் பல a) ge hss 
எனு ஈண்பா, கழுத்துறை ஸ்ரீமான் செ. வேலாயுதம் 
பிள்ளையவர்களுக்கும் என் மனமாராநத வஈதனமளிக்கக் 
கடமைப்பட்டுள் ளேன். 

எனது ௮றியாமை காரணமாக இதன்கண் ஏதேனுங் 
குற்றம் ஏற்படின் ௮தனைப் பொறுப்பது ௮றிஞர் கடனாகும். 

அ௮ன்பர்பணி செய்யவெனை யாளாக்கி விட்டுவிட்டால் 
இன்பகிலை தானேவர்தெய்தும் பராபரமே. 

(தாயுமானவர்) 

இருமயிலாப்பூர், இக்கனம் 2 
சோற்காரி ல் டக் 

திமா uae. சே. வெ. ஜம்புலிங்கம்.
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சவமயம் 

சபாரத்தின முதவியார் சரி த்திரம் 

ம மண்டலத்தைச் சார்க்கத யாழ்ப்பாணத்திலே, 

கொக்குவில் என்னு கிராமத்திலே, சைவ வேளாளர் 

குலத்தை விளக்க ang குலசேகா முதலியார் மசபிலே 

சி. பி. பத்தொன்பதாம் நாற்ருண்டினிடையிலே சபாபதிப் 

பிள்சா என்பவர் ஒருவரிருந்தரர். அவர் முல்லைத்திவுக் 

சச்சேரியிலே பிரதான லிூதர் உச்தியோகத்தில் guts 

இருந்தார், அவர் ௮ச்காலத்தில் பிரபல செல்வந்தசாய் 

விளங்கெ பெரிய முருகேசு என்பவரின் புத்திரியாகய 

அச்சிமுக்அ ௮ம்மையை விவாகஞ் செய்தனர். அவ்லிருவ 

ருக்குஞ் சென்ற காலயுத்திஷ் (1858 ௪. பி,) சத்திரைமீ” 
௩௨ புதன்கிழமை, ம சுலினி ஈட்சத்தசங்கூடிய சுபதினத் 

இல, ஒரு சற்புத்தர் பிறக்தார். அப்பிள்ளைக்கு ஸ்ரீ ஈட 

சாசப் பெருமானாரது பரியாயப் பெயர்களிலொன் ரய 

: சபாரத்தினம்'' என்னும் பெயசை இட்டனர். பப் 

பெயர் சிறு பிராயத்தில் இடுகுறியாக ௮மைக்த போதிலும் 

காரணவசையால் அது சாலவும் ஏற்புடைத்தென்பது இப் 

பிள்ளையின் பிற்காலச்,துச்சீவிய சரிதத் தால் புலஞகும்.
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கல்விப் பயிற்சி 

இப்பிள்ளைக்கு உரிய காலத் இலே, ௮வர் தந்தையார் 
வித்தியாசம்பஞ் செய்து வைத்தனர். முதல் முதல் தமிழ்க் 
கல்வியை அக்காலத்துப் பிரபல பண்டிதராக விளங்க 
கொக்குவில் சுயம்பு காதர் என்பவரிடங் கற்றார். ஆங்லெக் 
கல்கியை இப்போது 8(₹௨] (௦11626 என்று வழங்கப் 
பெறும் ௮ப்போதைய (£001:5 பாடசாலையிற் பயின்றார், 

தமிழை இச்காலத்துப் பிள்சாகளைப்போல சட்டை 
செய்யாமல் ௮ங்கிலத்தோடு ஒருங்கே விரும்பிக் கற்றார். 
ஸ்ரீலஸ்ரீ சாவலர் பெருமானிடத்தும் சிலகாலம் ௮வர்களது 
பாடசாலையில் தமிழ்க் கல்வி பயின்றனசென்ப அப்போது 
இவருடன் ஒருக்கு கற்றவருள் முக்கெயமானவர், யாழ்ப் 
பாணச் சைவப்பிரகாச வீத்தியாசாலையின் ௮இபசாக 
விளங்கும் ஸ்ரீமக் ௪, கைலாச பிள்ளை அ௮வர்களாவார், 
கரவலப் பெருச்தகையாசஅ௫ அ௮ருட்பார்வையின் திறத்தால் 
இவருக்குச் சமயபத்தி இளமையிற்றானே வேரூன்றியது. 
தாளேறவேற ௮து பெரிதும் வளர்வதாயிற்று. காவல 
சவர்களைப்போலவே இவரும் தமத பக்தொன்பதாம் வயது 
முதல் சமயச் சார்பாக உழைக்கத் தலைப்பட்டனர். 

சமய உழைப்பு 

இருப முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் (1187165 

Bradlaugh என்னும் தத்துவ ஞாணி ஒருவரிருந்தனர். 
அவர் பிரபல பண்டி தசேயாயிலும் ஊழ்வலியால் : சண்டதே 
சாட்சி, ௫' சொண்டகே கோலம், * எல்லாம் இயற்சை 
அமைப்பே : என்னும் நீரீச்சு/வா சக் கொள்கையைச் தழுவி 
யிருந்தார். அதனோடு அமையாது, சம் கொள்சையைப் 
பசப்புகல் கிமித்தம் ௮சேகம் சுவடிகளையும் வெளியிட்டனர், 
அச்சுவடி.களைக்கண்டு ஈம்மவருட் சிலர் மருண்டனர். sya 
சது கொள்சை ஈம் சாட்டிலும் சில தமிழ்ப் பத்திரிகை 
வாயிலாசவும் பிறவாற்றுலும் பரவத்தொடக்கியது. .ஈமது



சமயத்திற்கும் தேயத்திற்கும் அதனால் பெரிதும் கேடு 
சூழ்வதாயிற்.று. உலகாயதம் ஈமது சாட்டிழ் புகுக்ததைக் 
சண்டு சூக்கலாற்று.து, ஈமது பிள்ளையவர்கள் ௮தனையச் 
சாலத்இற் கேற்றவாறு தருக்க முறைப்படி கண்டித்துப் 
பலகடி தங்கள் யாழ்ப்பாணத்து :: உதயபானு ”' என்னும் 

பத்திரிகை வாயிலாக வெளியிட்டனர். இவாது சண்ட 
னங்களின் பயனாகப்போஜும், நீரிச்சாவாதம் ஈமது தமிழ் 
சாட்டிலிருர் த சிறிதுகாலச்திற்கெல்லாம் நீங்கெயெது அப் 

போது இவர் எழுதிய கண்டனங்களே பிறகு சில பல இருத் 
தங்களுடன் : ஈச்சுரநிச்சயம்” என்னும் பெயருட 
"புத்தக ரூபமாகப் பஇப்பிக்கப்பட்டன. 

உத்தியோகம் 

இவர், 1878GR அரசாங்க உத்தியோகத்திற் 

சாமானிய லிதொகவே முதலில் அமர்ந்தார், பிறகு 

தமது ஊக்கத்தினாுலேயே மேலான பதவிக்கு வந்தார். 

முல்லைத்தீவு, கொழும்பு, கண்டி முதலிய இடங்களிலும் 

உத்தியோகம் செலுத்தினார். சிலகாலம் யாழ்ப்பாணக் 

கச்சேரி முதலியார் என்னும் உச்தியோகத்தை நடாத்தி 

னார். அப்பால் யாழ்ப்பாணத்து டெபுடி பிசுக்கல் ஆகவும் 

விளக்கினார், இவ்வுத்தியோகத்தை ஏறக்குறைய பத்து 

வருடம் வகித்து 1921G@R ஆறுதல் அடைந்து, உபகாச 

வேதனம் பெற்றார். Bares BC ui ap மிகப் பொறுப் 

புடையது. அதனை ஈமது முதலியாசவர்களுக்குக கொடுத் 

தீது இவர் மாட்டு அசசாங்கத்தார் வைத்திருந்த அபி 

மானத்தைக் காட்டுகின்றது, மேலும், அரசாங்கத்தார் 

தமது சன்மதஇிப்பிற்கு அறிகுறியாக 1905ஷூ முதலி 

wet * என்னும் பட்டத்தை அளித்தனர். பிறகு, 1917 

* மழுதலியார் ') 4: இராசவாசல் முதலியார்"" என்பன 

இலங்கை அசாங்கத்சாரால் சுதேரிகளுச்குச் கொடுச்சப்படும் 

ப்ட்டம்சள், இவை, இரால் சாப், இரால் பசார் முதிவிய Qt Bu 

வ்ம்டங்சளைப் போன்றவை,



சமாதான நீதிபஇ (]. 1.) என்னும் கெளரவ உத்தியோ 

கத்இனைக் கொடுத்தனர். கடைசியாக 1919ஷஞுூ இசாச 

வாசல் முதலியார் என்னும் பட்டத்தினையும் தந்தனர். 

உத்தியோகத்திலிருந்து இளைப்பாறிய பினனரும் Head- 

men Commission® 9G அங்கத்தினராக நியமித்து 
இரொமா இகாரி முறையினைப் புதுப்பிக்க வேண்டி னர். ஆனால் 

இன்னும் அரசாங்கச் கடமைகளை செலுத்தி நெடுங்காலம் 

உபகாச வேதனம் பெறும் பாக்யெத்தை முதலியாரவர்கள் 

குடும்ப வாழக்கை 

இவசோடு உடன் பிறந்தவர் மூவா. தமக்கையின் 

பெயா் முன்னபூரசணி ௮ம்மாள 7 தம்பியின் பெயர் 

௪. குழநர்தைவேற் பிள்ளை; தங்கையின் பெயர், இன்னத் 

தங்கச்சி அம்மாள். தமக்கையுக தம்பியும் இவருக்குமுன 

காலஞ்சென்றனர்; தங்கை இன்னும் சீவரதராக இருககின் 

றனர். தம்பி இவர்மாட்டு ௮திக விசுவாச முள்ளவா. அவ 

ருக்குச் சந்தானமில்லை. அவா 1920@R) இறர்தபோது 

௮ வருக்கு ௮ரதியேட்டி முதலிய அபசக்கரியைகளை ஈமது 

முதலியாரவர்களே இராமேசுசத்திற் செய்தனர். 

1889@mn, sug முதலியாசவர்கள் பொன்னம்பலப் 

பிள்ளை என்பவரின் பு.த்திரியை விவாகம் செய்தார். கனகம் 

மாள என்னலும் ௮ப்பெண்மணியின் மாட்டு நவரததினம் என் 

லும் ஒரு ஆண்மகவும், பரஞானம் என்னும் பெயருள்ள ஒரு 

பெண்மசவும் பிறக்தன. 1906ஷூ அவ்வம்மையார் தோய் 

வாய்ப்பட்டு இரண்டு Gipson gen விட்டு இறந்தனர். 

இரண்டு வருடங்கழித்.து, தமது மனைவியாரின் தங்கையா 

இய சொர்ணம்மாளை விவாகஞ்செய்து கொண்டனர். ௮வ 

ரிடத்.து ஒரு பெண்மகவு உதித்தது. ௮ப்புதல்வியின் பெயா் 

௮ற்புதாம்பிகை. இப்பெண்மணி தனது 17-ம் வயதில் 

சுயசோகங்கண்டு கன்னிகையாகவே இறந்தது, ௮ம்மக. 

ளித்கு ௮பரக்கிரியைகள் செய்யு நிமித்தம் உடனே சம். 

மனைவியாருடன் 1922ஸ பிப்ரவரிமீ' காசிக்குப் புறப்பட,
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டனர். வழியிலுள்ள பற்பல தலங்களைத் தரிசித்தனர்... 
மீட்டும் தமது ஊருக்குத் திரும்ப நாலைந்து மா தங்களாயின... 
இடையே இவருடைய மனைகியாருக்குப் புத்தா சோகத்: 
தால் கோய் உண்டா, ௮௮ சாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் 
கொண்டே வந்தது. தமது ஊசை யடைந்த சில இனக். 
களுக்குள் ௮வவம்மையார் பரகதியடைந்தனா. தமது 
௮ருமைப் புத்திரியின் அகால மரணத்தால் முன்னசேயே 
துக்இத்துக் கொண்டிருந்த முதலியாருக்கு இது பேரிடி. 

யாகவே இருந்தது. ஒன்றின் பின் ஒன்றாக நிகழ்ந்த துக்க. 
சம்பவங்களின் காரணமாக ஏற்பட்ட மனக்குழப்பத்த 
னால் முதலியாசலு தேகாசோக்கியம் நாளுக்கு காள் குறைவு 
பட்டுக் கொண்டேவந்தது. பின்னாச் சிலமா தங்களுக்குள், 
௮ சாவது துக்துபிஷ் ஐப்பசிமி” 80௨ புதன்சிழமை ஏகா 
au இதி, உத்திர நக்ஷத்தாம் காலை 71-மணிக்குச் (1022 ஹீ 

ஈவம்பாமீ” 12௨) சிவபதம் ௮டைக்தனர். இறக்கும்போது 
வயது அுறுபத்துசான்கு, இவர் இர்தியாவிற்குவக்து பல 
௮ரியதால்களை வெளியிட வேண்டு மென்றும், சமயாபி 

விருத்தியின் பொருட்டே தமது எஞ்சிய காலமுழுவதை 
யும் செலவிட வேண்டுமென்றும் எண்ணங்கொண்டிருக் 
தனர். அவ்வெண்ணம் நிறஹைவேருதபடி இருவருள் 
தடுத்தது மற்றொரு பிறவியிழ் குறைவற முடி.ச்க வேண்டு 

மென்பது கருதிப்போலும்.! 

-.. இயற்றிய நூல்கள் முதலியன 

மேலானதும் மிகப் பொறுப்புள்ளதுமான சசாக்க 
உத்தியோகத்தில் ௮மர்ந்திருக் தும் தமக்கு ஏற்பட்ட மிகக் 
குறைவான அவகாச கேரத்தினையும் சமய சம்பக்தமாகவே 
உபயோடத்து வந்தனர். ௮ங்லெப் பத்திரிகைகளிலும். 
நமிழ்ப் பத்திரிகைகளிலும் பல நுண்ணிய விஷயங்களை 
எழுதி வெளியிட்டனர் ) சில அரிய நூல்களையும் காலத்திற். 
கேற்றவாறு எழுதி ௮ச்சிற்பதிப்பித்தனர். அவை பின் 
au alent — .
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(1) சீவான்டம பேதம்:--சீவான்மாவிற்கும் பச 
மான்மாவிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எடுத்.துரைப்ப.து, 
மாயா வாதத்தை ஒருவாறு கண்டிப்பது. 1890@5 

FFL gi. 
(2) ஈச்சுரநிச்சயம் :--காத்திகக்தை மறுத்து, சைவ 

சித்தாக்தச்தை ஒருவாறு நிலை காட்டுவது, வசன கடை 
போற்றச் தகுந்தது. 1896 ஷூ யாழ்ப்பாணத்தில் வச் 

சிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது. 

(3) Essentials of Hinduism—Q@ibg wes for 
முக்கியாம்சங்கள் (சைவ சித்தாந்தப் பார்வையாக):--- 
அங்கலெத்தில் மிக விரிவாக எழுதப்பட்டது. பலரால் 
நன்கு மதிக்கப்பட்டது, சந்தேகத்துக்கிடமான பல 
சமய விஷயங்களைக் தெளிவாக விளக்குவது, 1918ஷஹரெ 
சென்னையிற் பிசசுரிக்கப்பட்ட..து. 

(4) பிரபஞ்ச விசாரம் :--ஈச்சுச நிச்சய; த்தின் இரண் 
டாம் பாகசமாகநிலவுவது. உலகாயதம் முதற் பல திறக் தன 
வாயமதங்களைக் கண்டிதச் சைவடச்தாந்தமே மெய்ச்சமய 

மென்று தடைவிடைகளால் நிரூபிப்பது. வசன ஈடையிற் 

சிறக்க. 1918ஷூ சென்னையில் வெளியிடப்பட்டது. 

(5) திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் சரித்திரம் :-- 

சம்பர்தசது திவ்விய சரித்தூ.த்தை ஆங்கலத்தில் உரைப் 

பது. சரித்தித்திலுள்ள நுட்பங்களை விளக்குவது. கால 

ஆசாய்ச்சியைச் செவ்விதாக எடுத்துக் கூறுவது. 1920ஷ் 

சென்னையிற் பிரசுசமான.௮. 
(6) திருக்குறள் (அறத்துப்பால், இல்லறவியல், இறு 

திப்பத்ததிகாரத்தின்) ஆங்கிலமொழி பெயர்ப்பு :--பிறனில் 
விழையாமை முதல் புகழ் ஈறாகப் பத்ததிகாரங்களின் சூத்த 
சரங்களை ஆங்லெத்தில் மாணவர் உபயோகத்தின்பொருட்டு 
மொழி பெயர்க்கப்பட்ட, இதனை, ஸ்ரீ ம. வே. இருஞான . 

சம்பக்தப் பிள்ளை அவர்கள் தாம் 1921 வெளியிட்ட 

Tamil Text Notes Cri so ௮ச்சிட்டிருச்சின் றனர், 
மேற்கூறிய புத்தசங்களன்றி, தமது யெளவன. 

பருவத்இல் சமய சம்பந்தமான ௮ேக தண்டுப் பத்திரக்
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களும் புத்தகங்களும் கிறிஸ்துமச சுண்டனமாகவும் 
தோத்திரப் பாக்களாகவும் [விவிலியகுற்சதம், முன்னைகா ௪ 
சுவரமி வடிவழகம்மை ூரி.ப விருத்தங்கள் முதலியன] 
செய்து வெளியிட்ட துண்டு. ௮வை இப்போது சடைப்ப 
தருமை. 

வெளியிட எண்ணியிருக்த மால்கள் : -- 
(1) மறுபிறப்புண்மை, Big சாதனத்தில் சிறு 

பாகங்களாக வெளிவர்கத. அருமை வாய்ந்தது. 

(2) பண்டைத் தமிழர்களின் சமயக் கொள்கை 
(Religion of the Ancient Tamils) Q@aaqum fp 
பாகங்களாக இந்து சாதன ஆங்கிலப் பத்இரிகையில் வெளி 

as garg. பழைய தமிழ் நூல்களிற் கூறியபடி பண்டைத் 
தமிழர்களின் கொள்கை வைதிக சைவ சித்தாக்தமே 
என்று தக்க அ௮தாசங்களுடன் நிலைகாட்டுவ௮. 

(8) ஈச்சுர நிச்சயம் (இசண்டாம் பதிப்பு), முதற் 

பதிப்புப் பிரதிகள் முழுவதும் செலவாக விட்டமையால், 
இசண்டாம் பதிப்பைச்சில மாற்றங்களுடன் அச்சிடக் கருதி 

UD CO oor. 
(1) சைவோத்தரம், சைவசமயச்தின் ஏற்றச்தைக் 

கூறும் வசன நூல். 

இந்து சாதனம், சத்தாக்த தீபிகை, இத்தாக்தம், சலா 
திர்தாமணி முதலிய பத்திரிகைகள் வாயிலாக வெளிவந்த 
விஷபங்களாவன :-- 

(ஆங்கலெம்) 

The Tamil Nationality 
Religion and National Progress 
The Advaita Philosophy 
Religious Toleration 
Practice and Religion 
Siva Linga வர
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10. 
11, 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

22. 
23. 
24. 

அவிக 
26. 

275 
28. 

"99. 
30. 
31. 

Siva Rupa 
Saiva Siddhanta 

Vedanta 

Philosophy of Karma 

Hindu Religious Awakening 

Faith—(New Reformer) 

Proselytism—(Everyman's Revsew ) 

Evolution of Religion 

Culture 
Temples 
Religion 

Reason and Feeling 

Our Food 

Hindu Social Reform 

Are meat and drink necessary for our 

progress ? 

Religious Education 

Our Reformers 

The Caste Question 

Our National Spirit 

Religion without Rituals 

Amateur Theatricals 

Bhagavat Gita 
(Indian Pairiot, Madras) 

Who is a Jivan Mukta? 

Lawof Karma ., 

Religion of the Ancient Tamils— 

(Hindu Organ)



(தமிழ்) 
1. ஆணவமலம் 

2. விசுவாசம் 

3... சமய ௮ருட்சி 
4, இரியாமார்க்சும் 
5. ஞானம் 
6. மெய்ச்சமயம் (“சித்தாக்தம், 
7. சமயோற்பத்தி 

9. தருமலெறி 
9, சிவஞான போதோற்ட 

10. சிவஞானம் 
11. வேத இவொாகமங்கள 
12. தெய்வநீதி 
13. மகெ 
14. அனவ விதி கலாசிந்தாம6 

15. தமிழ்க்கல்வி 

பத்திரிகைகளில் வெளியிட்ட விஷயங்க யெல்லாம் 
ஒருங்கு சேத்து ௮ச்டடவும் எண்ணியிருக்தனர்; காலம் 
வாய்க்கவில்லை. 

முதலியாசவர்கள் செய்யுளியற்றுவதிலும் சமர்த்தர். 
தமது வழிபடுகடவுளாகிய கொக்குவில் கருபாகா சிவசுப்பிர 

மணிய சுவாமி மீது ௮கேச தோத்திரப்பாக்களை இயற்றி 
யிருக்கனெ்றனர். முனீசுரத்திலெழுர்தருளிய முன்னைதாத 
சுவாமி மீதும் வடிவழகம்மை மீதும் ஆசிரிய விருத்தங்கள் 
தமது ஈண்பர் ஸ்ரீ செல்லையாப் பிள்ளை பவர்கள் வேண்டு 
Care Bearb® 1887@5 இயற்றி வெளியிட்டனர். அன்றி 
யும் கந்தர் கலிப்பா” என்னும் ௮ரிய பிரபக்தமொன்றும் 

செய்துள்ளார். அப்பிரபக்தத்திலுள் சமக்குச் தோற்றிய 
wen சந்தேகங்களைத் தக்க சமாதானத்துடன் ஒவ்வொரு 

பாடலில் விளக்கயிருப்பதாக ௮வசே எம்மிடம் நேரே
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கூறியுள்ளார். முக்தூறு பாடல்களுக்குமேல் பாட்ப்பெற் 
ுள்ளன. அனால், மூரல் இன்னும் முடிவு பெறவில்லை, 
பாடல்கள் மிக ஆழ்ந்த கருத்துகளைக் கொண்டன. . 

குணாதிசயம் முதலியன 

வைதிக சைவ சமயச் சார்பாக ஆங்கிலத்திலும் தமி 

ழிலும் விஷயங்களை அனைவரும் அறியும்படி மிகச் தெளி 

வான நடையில் தர்க்க முறைப்படியும் பட்சபாத மின்றி 

யும் எழுதி வெளியிடுவதில் இவருக்குச் சமானமானவர் இல 

சென்பதே பலர்கருத்து. இவருக்குப் புமாதன பழக்க 

வழக்கங்களில் பற்றதிகம். பாசம்பரியத்தில் மிகுஇயும் விசு 
வாசமுண்டு. தம்மனச் சான்றுக்கு விரோதமாகக் காணப் 

பட்ட விஷயங்களை நியாய வாயிலாகக் சுண்டிப்பதில் 

அதிதீரர். சைவாகம சாத் இரங்களை நன்கு கற்றறிந்து 

அவற்றுட் கூறியபடி ஒழுகுபவர். ஆலயவழிபாடு, சைவக் 

இரியானுட்டானம் முதலியவற்றை கியமமாகக் கொண்ட 

வர். மறைகள் கிக்தனை சைவ நிஈதனை பொரறுமனமுடைய 

வர். தமிழ்ப்புலமை வாய்ந்தவர், பெரும்புலவர்களான 

சுன்னாகம் குமாசசாமிப் பிள்ள முதலியோசால் ஈன்கு 

மதிக்சப்பட்டவர். வடமொழிப்பயிற்சியு முள்ளவா். தமிழி 

லும் ஆங்கிலத்திலும் வசனம் எழுதுவதில் மிகச் சமர்த்தர். 

புலவர்களும் இவர் வசன நடையைப் பெரிதும் பாசாட்டு 

வர், மிகக்கூரிய மதிமுட்ப முடையவர். இவருடைய 

மனம் எப்போதும் யாதேனும் ஒரு விஷயத்தை ஆராய்க. 

கொண்டே யிருக்கும். சித்தாந்த நுணுக்கங்களை நுட்ப 

மாக அராய்ந்தறிந்தவர், தாம் முடிவு கட்டிய கேச 

இத்தாந்தக் கருத்.துகள் இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு 

முன் வெளிவந்த சிவஞான போதமாபாடியத்துள்ள விஷ 

யங்களோடு ஓத்திருக்கக்கண்டு அ௮கமிக ம௫ழ்ந்தவர். 

தற்புகழ்ச்சி, சலையெடுப்பு, டாம்பீகம் முதலிய குற்றங்க 

ளில்லாதவர், சிவபத்தி, அடியார் பத்தியிற் சிறந்தவர் 

தரும சிக்தனை உடையவர், உண்மைச் சைவர்களை கேப்ப
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வர். போலிச்சைவர்களை வெறுப்பவர். வைதிக சைவர்ச 
ளால் ஈன்கு மதிக்கப்பெற்றவர். சுப்பிரமணிய உபாசகர், 
குகதாசர் என்னும் புனைவுப் பெயருடன் பல ௮ரிய விஷ.பக் 
களைப் பத்திரிகை வாயிலாக வெளியிட்டவர். யாக்கை 
கிலையமையை நினைகது நினைந்து தம் வாழ்காளை நல்வழி 
யிறழ் செலவழித்தவர். பிரசங்க ஆற்றலமையப் பெற்றவா. 
பிரபுத்துவ முடையவர். சமயாபிமா னமன் றி, சேசாபிமான 

மும், பாஷாபிமானமும் நிரம்பப் பெற்றவர். தூத .ஐக்குடி. 
சைவ சித்தாகத சபை, சென்னைச் சைவூத்தாந்த மகா 
சமாஜம, யாழ்ப்பாணச் சைவ சித்தாகத மகா சமாஜம் முத 
லிய பேசவைகளுக்குச் சபாகரயகசாகத் தேர்நதெடுககப் 
பட்டவர். யாழ்ப்பாணச் சைவ சித்தாகத பரிபாலன 
சபை, யாழ்ப்பாண இந்துக் கல்லூரி மூதலிய அறதிலை 
கவின் காரியதரிசியாக இறக்குககாறும் விளங்கியவர். 
கொக்குவில இிருபாகா சிவ சுபபிரமணிய சுவாமி கோயில் 
தருமபரிபாலகர். இக்கோயிலிலேயே தமது ஒழிவு கேசவ் 
களைச்சிவதொண்டு புரிவதிற் கழிததவர். இக்கோயில் 

இவாது பாட்டனாரால் கட்டப்பட்டு, 

சறததுயாயா 

இவருடைய குமாரசாகய ஸ்ரீ ஈவாத்தினம் பிள்கா 
யாழ்ப்பாணக் கச்சேரியில் உத்தியோகம பார்த்து வரு 

இன்றனர். முதலியாரின் மூதத மகள் பசஞான அம்மா 
ஜின் சகணவராகும் ஸ்ரீ வே. மாணிக்கவாசகர் பிசக்சாசியாக 
(வக்£ல்) விளஙகுகிறார். இவர் மட்டுவில் வேற்பிளளை 
உபாத்தியாயரின் குமாரர்களிலொருவர். ஈம் முதலியார் 
அவர்கள் எழுதிவைத்திருக்கும புத்தசங்கமா வெளியிட 
முயற்சி செய்யவேண்டியது இவர்களது பெருங்கடனாம். 
திருவருள் துணை புரியவேண்டூம், “முடியா முதலே என் 
RSH முடியும் வண்ண முன்னினதே ”", 

* ௪ * ர் 

oa ௬௭/௬7/௮௮7௪
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