


சிவமயம். 
ஓம் சச்ஸச் பிரஹ்மணே ஈம : 

  

திருவாரூர் வன்மீகபுாஈமேனும் மடப்புரம் 

ப குரு 
தக்ஷிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் 

FS So wb. 

இஃ 
கோவிலா ஸ்ரீமத் சிதம்பரசுவாமிகள் மாணுக்கநம். 

இருலாரூர் சக்ஷிணாமூர்ச்கி சுவாமிகள் 

AF cron sh word Ho gs 

. மதுரை சிவானத்தசுவாமிகளால் 
இயற்றி வெளிப்பித்தப்பெற்ற த. 

மச்" 

இதனை 
ஸ்ரீ செக்திணாமூர்த்தி சுவாமிகள் அஸ்தர் 

.. சின்ன சுவாமிநாத சுவாமிகளால் 
மூன்றாம்பதிப்பாக 

இருவாளூர் : 

* எட்வர்ட் அச்சுக்கூடத்தில் ” 
மானேஜர். ம். B. 'செக்கசாமிப்பிள்ளேயவர்சனால் 

பதிப்பிச்சப்பெத்றது... 
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விலை அணு 4, 

கமகே in dure, டாக்டர்.





மகாமகோபாத்தியாய' 
பாக்டர், ௨. வே, சாமிநாதையர் 

நூல் நிலையம், 

he 

சிவமயம். 
ஓம் சச்ஸச் பிரஹ்மணே ஈம: 

ச ரதவ்ைககையப்தவை 

முகவுசை. 
கைத்து 

பொ ன்னிமாகஇி மன்னி கிளலிற் wisi er evi 
565 Oeeral sr_oohe நீர்வள முதலிய பல 
வளங்களும் நிறைந்த செல்வச் இிருவாளுரின்சண் 
ணே சுமார் 77 வருடத்.இற்குமுன்னர் அளவின் 
பிய அற்புதய்கள் தோன்ற வெழுர்தருளியிரு்கு 
ததிணாமூர்த்தி சுவாமிகளது Fis Drache By 
லைர்கள் சொம்பஞ் சொற்பமாக செழு திவைத் 
திருப்பதைத் தருவித்து முறையே கோர்வைசெ 
ய்து அச்சிட்டு வெளிப்படுச்இினால் யாவரும் பார் 
க்கும்படி. நேரிடும் ; ௮ல்கனம் கேரிடி.ற் சுவாமிகளி 
அறிபுகு மகிமைகள் விளங்கும்; விளல்குமரமின் | பரவர்களுஞ் சவாமிகளிடத்திற் பத்திசெய்லு.சற் 
கதியடைவர்களென் றெண்ணானின்றன மெனம். 
wena இக COL BCU gp சேட்டுச்சொண்டனர். அவர்கள் கருத்தட்போல Crime dm scm Bey DeRose D sane Bax) oir சரிச்திர்களை, சந்ததி 
அவுச்இிருக்கும் இடக்கை. ஜிசாரித்து சீடன் 4 ஐம் ஈல்லப்ய சாய்ச்சர். குமஞ்த் சா சாயணசரமி தனம்! 

ர ம ட் ‘ ர் 3 4 * * ® * * reer அவர்களிடத்திலும், "சச்கம் பொருள் 

   
  



i மூசவுசை, 

வைத்தசேரி கரும்பாயிர முதலியார் அவர்களிடசத் 
திலும், சாகபட்டணம் வாணக்காரத்தெரு சுப்ப 

பிள்ளையவர்கள் வீட்டி லும் வசனளுபமாக விருந்த 

வைகளையுக், தஞ்சைச் சாபோஜி ராஜன் கேட்டுக் 

கொண்டபடி வித்துவானாகிய உரத்தகாட்டுச் சத் 

இரம் சாராயணசாமி நாயக்கரவர்களால் (௫௨௦) 

செய்யுள்களாகப் பாடப்பெற்றிருர்ததையுக் தருவி 

த்து மே. தக்ஷிணாமூர்த்தி சலாமிகளின் ௪கோ 

situ நீலப்பாடி மடக் னஇபதியாககிருர்த 

நமச்வொயசவாமிகளின்பால் கேடி தகிணாரர் த்தி 

சுவாமிகளின் பூர்வ விருத்தார்தங்களை நன்றாய்க் 

கேட்டணொர்த go சிஷ்யராகிய பொன்னம்பல 

சுவாமிகளின் வாக்கினாலுச் இருவாளூரிற் பூர்வ 

மிருந்த பல மு.இயோர்கள் வாக்கனொாலு மியான் 

கேள்விப்பட்டிருந்ததற்2கற்கப் பார்க்கும்2பாது 

வசனரூுபமாகவிருந்த பிரதிகளும் பாடல்ரூபமாக 

விருந்ததுமாகய glen சிற்சில செல்லு 

ண்டு ஜீரணமாடுவிட்டமையினாுலேர மற்றெவை 
களினாலோ ஒன்றற்கொன்று சிற்சில வற்புத 

ங்கள் தொடர்பின்றியும் குறைவாகவு மிருர் 

தத); பாடல்ரபமான பிரதியில் பூமிதேவியின் 

கவத்துக்ரெல்கி கைலாசபதியே குரூமூர்த்தமா: 
ஆவிர்ப்பவித் சதெனவும், தக்ஷிணாமர்த் இ கவட 

கள் ௮யோனிஜுெொனவும் கூறுகின்றது. மற்றை! 

வசனரூபமாகவிரு ந்தபிர இகளனைத்தும் மாதா லிஸ்



முசவுசை. iil 

"வயிற்றினின்றும் உற்பவித்ததாக யாம் கேள்வியுற் 

றபடியே கூறுகின்றன, இங்கனங் கூறுகின்ற 
இவ்விரண்டில் சுவாமிகளின் சகோதரராகிய ஈமச் 

சிவாய சுவாமிகள் நீலப்பாடியிலிருர்சுதாக விளம் 

குகின்றமையால் பாடல்ரூபப் பிர இயில் கைலாயத் 

இலிருர்த சிவபெருமானே தகூழிணாமர்த்தி என். 

னுக் குருழாரத்தமாக வர்ததெனக் கழறியுள்ளதை 

மாத்இரம் விரித்து மற்றவைகளையும் வசனரூபப் 

பிரதிகளிலுள்ளவைகளையும் பார்த்து இருவகைப் 
பிரதஇிகளிலும் ஏடுகள் செல்லுண்டு அக்ஷ£ங்கள் 

அரூபமாய்விட்டமைபற்றி பலவற்புத சரிதங்கள் 

ட நன்றாய் விளல்காமையால் அவைகளை விடுத்து 

முன்னடந்ததுபினனரும் பின்னடர்சதுமுன்னரு 

மாக மயங்கியிருந்தவைகளைக் கேள்வியினால்மான் 

தெரிந்தவரையில் திருத்தியும், விளக்கியும் ஒழு 

ங்குபடுத்இி பாடல்ரூபமாக விருக்கில் தக்க சுல்கி 

மான்களுக்குப் பயன்படு?மயன்றி சாமான்னிய 

கல்கிமான்களுக்கும் ஸ் இரீ சளுக்கும் பயன்படுவது 

மிகவு மருமையாக விருக்கும்; வசனரூபமாகவே 

யிருக்கில் யாவர்களுக்கும் எளிதாகப் பயன்படு 

மெனக் ௧௬இ அச்சிடுவிக்கலானேன். 

இச்சரித் இரத்தில் சொற்குற்றம் பொருட் 

குற்றம் முதலியவைகளிருக்கினும் பெரியோர்கள் 

மன்னித்துக்கொள்ள வேண்டுமென வந்தனம் செ 
ப்அகொள்ளுகறேன், *



iV மசவுரை, 

இப்புத்தசம் இருவாளுர் வனமீகபாமெனும் 

மடப்புசம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் மடம் 

ஆசனைகர்த்தராயிருர்து பரிபூரணமடைந்த ஸ்ரீமது 

மதுரை Furies சுவாமிசளால் சென்ற பிலவங்க 

வருஷம் வைகா-மி' 50-௨ '2லாகோபகாரமாக 

வெளிப்படுத்தப்பெற்றிருர்த முதற்பதிப்பு காப்பி 

கள் செலவழிக்துவிட்டமையா லும் இசனில் ௮வா 

மிகுந்துள்ள மெய்யன்பர்கள் இரண்டாம் பதிப்பு 

அச்சயற்றி அதனால் வரும் ஊஎஇயத்தை ஸ்ரீ குரு 

தணதிமார்த்தி சுவாமிகள் அகண்ட தபப்பணிக்கு 
உபமயாகிக்க புத்தகம் 1-க்கு A, அணா விதம் ரெய 

3 Lo DUD & இ வி திறுமு தல் செய் BOTS nis YO urs 

றும் வீண்ணப்பிதீுக்கொண்டவண்ணம் இரண் 

டாம் பஇப்பு 1000 காப்பிகளும் செலவழிர்து விட் 

டமையாலும் இப்போது மன்றாம்பதிப்பு ஆயிரம் 

காப்பிகள் அச்சியற்டிச் தயாசாக யிருச்கின்றது. 

HON LIT Bit! னைவரும் பக்தி சிரத்தையடன் வாங்இ 

வாத்து அாந்தானுபவ மடைவதுடன் கே. ௮௧ 

ண்ட திபப்பணிக்கும் தங்களாலியன்ற பொ ருளு 

தவி புமிற்று ஸ்ரீ குரு தக்ஷிணாமூர்த்தி சுவாமிக 
ளின் தவர நட் கிருபையைப் பெற்றுவாப் ழ்ந்துவர 

எல்லாம்வல்ல இறைவன. இணையடியை ஏற்றிப் 
போற்றுகின்றேன், 

இங்கனம், 
ஸ்ரீ GG aePencp ad சுவாமிகள் மடம் 

த் erat éscan@u 

சின்ன சுவாமிநாதசுவாமி, 

 



க்கத்கக்கக்கக்கக்கக்க் கம்     

  

| சிவமயம், 
அருசைலமெமன்னும் 

பிள்ளை த்திரநகாமமுடைய 

ஸ்ர்குரு 
தக்ஷினாமூர்த்தி சுவாமிகள் 

சரித் So tb. 
oR IR 

பொன்னி ஈன்னஇ புடையே பிரவாஇத்து 

வருங் காரணத்தானே நீர்வள நிலவள முதலிய 

எவ்வளங்களும் கிறைர்சீதாங்கப்பெற்றதும், எந் 

pri. மிக்சு ஈன்னாடாகய சோளுட்டி குச் 

சரமாக விளங்குவதுமாகிய இரிசபுரத் இற்ருச் 
மி ட் ட ௩ G ; . - .f. * * (டி ஜ் 

சமியமாயுளளதும, மாலத் மான்னும மபயா 

பெற்றதுமாகிய இற ழாரின்கண் சற்றேறக்குறைய 

இரு.நா.று வருடங்கட்குமுன் கார்காத்த Carrs arr 

மரபில் ௮வதரிக்தவரும் கல்வியறி வொழுக்கங்க 

னினும் குருலிங்க சங்கம பத்தியினும் சிறந்த சிவ 

சிதம்பாம் பிள்ளைபென்பா ரொருவ ரிருந்தனர், 

அவரும் அருந்ததுயன்ன கற்பிற்குறிய அன்னார் 

மனைவியராகிய மீ னாம்பிகை யென்பாரும் 6 ஒற்றித்த 

அறிவும் ௮ன்பு முடையராய்க் கமக்குறிய இல்லற 

முறை வழாது நஈடாத்திவர்தனர். 

  

அன்ளுரிருவருர் சமது மரபுக்கேற்ற சைவா 

SON LI ear ரிவபூஜை முதலியவற்றை மிக்க அன்



2 தக்ஷிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரம், 

புடன் வழாது செய்துவருங்காலையில் “4 பெறுமவ 

றிறுள் யாமறிவதில்லை யறிவறிர்த மச்கட்பேறல்ல 

பிற?” என்பன முதலிய அ௮ன்றோர் கூற்றையுன் 

னினர்களாய் இம்மை மறுமைப் பயன்களையளிக் 

கத்தச்க ஈன்மகப்பேரின்மை பற்றி மனவருத்த 

முற்றுப் பின் ஒருபுடை தெளிந்தனராய் தவத்தா 

லெப்பயனும் பெறல் எளிதாயிருக்க இப்பயனொ 

cS வாராதொழியும் / வருமென்னுந் அணிபு 

டன் புத்தாப்பேற்றிற்குரிய பல கோன்புகள, 

புண்ணிய க்ஷேத்திர யாத்திரை, தீர்த்த ஸ்கானம், 

ஸ்சலவாசம், சிவ விஷ்ணுவாதி மூர்த்தி டெரிச 
னம், பெரியோர் சேவையா இகள் செய்துகொண்டு 
பூவலம் வருங்காலையில் நானிலம் புகழும் ஈசொட் 
டின்கண் ஈம்மனோருப்யுமாறு அருட்கடலாயெ 

நம்பெருமான் சோதிமலையாக கின்றருளிய திரு 

வண்ணாமலை யென்னுந் திருப்பதியை யடைந்து 

அத்தலத்திற் சின்னாள் வாசஞ்செய்து அங்குள்ள 

தீர்த்தங்களில் மூழ்கி இரிப்பிதகணஞ் செய்து 

மகப்'பற்றை விரும்பிய மனத்தோ டண்ணாமலை 

யானாயும் உண்ணாமுலையம்மையையும் விதிடுறை 

வழாது தரிசத்துவருங்காலத் இல் ஒர்ராள் ௮ண்ணா 

மலையார் இவர்க என்புக்கிரல்கி ௮ன்றிரவு இவ் 

விருவர் கனவிலும் விபூதி யுருத் இராக்க காவிகாம் 

பரதாரியாகிய துறவராகக் தோன்றி உங்கள் 

மகப்'2பரின் றிய குறைவை நாமே வந்து நீக்கு
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வோம், நீவிர் நம்மூரைச்சேருங்க” ளெனத் இரு 

வாய்மலர்ந்து மறைச்தருளினர். உடனே இருவ 

ருத் இடுக்கிட்டெழுந்து ஒருவர்க்கொருவர் தாம் 

தாம் சண்ட கனவைக் கலந்து பேசிக்கொண்டு 

பெருமானஅ இருவருளை வியந்து அகந்த பரவச 

சாய் மறுகாட்காலையில் ௮ப்பெருமானையும் ௮ம்மை 

யையுர் துதித்து விடைபெற்று ௮. திருப்பதியை 

விட்டு நீங்கி தங்களிருப்பிடஞ் 2சர்ந்து அண்ணா 

மலையாரை அன்புடன் இயானஞ் செய்துகொண் 

டிருந்தனா, 

இவ்வாறு சின்னாட் செல்ல மீனாம்பிகை என் 

பார் வயிறுவாய்த்து இங்கள் பத்துஞ் சென் Gear 

னர் உத்தமமாயெ சுபதினத்தில் உலவெள்ள சர் 

வானமாக்களும் உயயவும், சைவ முதலிய ௪மயங்க 

ளோகங்கி சமயாஇீதப் பேற்றைப் பெறவும் வலம் 

புரியீன்ற நன்முத்தென ஐர் புத் இனைப்பெற்றனர். 

இவவாறு தமக்குண்டாகிய புத்தரப்பேற்றைக் 

கேள்வியுற்ற தந்தையாயெ இவசிதம்பாம் பிள்ளை 

மிக மகிழ்ச்சியோடு சாதகன்மங்களை முறையே 

செய்து அருணாசலேசுர சரூளாற்றோன்றிய மக 

வாதல்பற்றி ௮ருணாசலமெனத் திருகாமஞ்சாத்தி 

னா, அ௮ப்புதல்வனைப் புதைப்பொருள்கண்ட மிடி. 

யர்கள்போல மாதாபிதாக்க ஸிருவர்களும் காளொ 

ருமேனி போழுதொருவண்ண முமாக வளர்த்து 

அடிக்கடி பார்த்து எடுத் தச்சிரீமார்து முத்தமி
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LO Qi Bog as gent, இங்கனம் வருநாளில் 

சிவசிதம்பாம்பிள்ளை மனைவியாசாகிய மீனாம்பிலை 

யார் இரண்டாவது வருடத்திம் கெொப்பவதியாய் 

மற்றொருபுத் இரனைப் பெறவும் அப்புத் இரனுக்குஞ் 

சாதகரும முதலியவற்றை விதிமுறை வழாது 

செய்து ஈமச்சிவாயமென நாமமூஞ் சாத்தினர். 

இவவிரு மைந்தர்களையும் மிக்க வன்போடு பாது 

GT EB AUNT SMUG SOT, 

இவர்களால் வளர்க்கப்பெற்ற இருவர்களில் 

சிசேஷ்ட புத் இரனாகிய அருணாசலமென்னும் குழ 

ந்தை பிறந்ததுமுதற் பசியா இகளைப்பற்றி யுரோ 

நனஞ்செய்வது, மொன்றை நோக்கிப் பயர்சொ 

லிட் டழுவது, மொன்றைோக்கிச் இரித்தலுஞ் 

செய்தலிலனாய்ப் பாயல் தொட்டின் முகலியவைக 

ளிற் கண்களைச் சில?பா.து முகிழ்த் துஞ் சில2பாது 

மலர்த்தும், ஒன்றையும் விமசடமாகச் சுட்டிப் 

பாராமலும் மெளனமாக?வ சயனித்திருக்கும், 

மாதா மடியில் இருத்தி முலைக்காம்பை வாயில் 

வைத்தாற் ஈவைக்லுப் பாலையருந்தும் ;. வைக்கா 

விடின் மெளனமாக ?வயிருக்கும், இங்கனஞ் சில 

சாட்சென்று குப்புற்றெழுந்து தவழ்ந்து நின்று 

ஈடக்கும் பருவகாலங்களிலுஞ் சில2பாது பதுமா 

தனமிட்டுக் கண் முகிழ்த்து நிட்டை புரியும். சல 

போது அதனமுங் கண்களை முகிம்ச்தலுமின்றி 

புபசாந்தமாகிய மனதோடி மெளனமாக'2வயிருக்
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கும்; இங்கனம் லந்துவயதளவும் வாய்திறந்து 

2பசா இருப்பதை நோக்கி ௮அருணாசலேசசர் அனு 

க்கிரகத்தாற்பிறந்த பிள்ளேயாகவிருந்.தும் ஊமை 

யரசு விருக்கின்றதே? இஃது sng தவக்குறை 

கானோ வென மாதா பிதாக்களிருவர்களும் வியா 

கூலசித்தர்களாயிருக்கும்போது ஒருகா எருளுச 

லேசுரர் கிருபைகூர்ந்து இவர்கள் மனக்குறைவை 

நிவர்த இக்கும்பொருட்டு காவிகாம்பா உருத்திசா 

கீசவிபூ திதாரணங்களையஞ்சடாமுடியையுமுடைய 

தறவசாய்த் தோன்றி வீட்டின் முகப்பிலிருக்கும் 

ஏவெசிதம்பர ம்பிள்ளைக்கு முன்னின்றனர். 

அப்பிள்ளையார் அத்துறவரைப் பாரித்துத் 

இமிக்சிட்டெழுந்து முன்சென்று நமஸ்கரித்தெழு 

ந்து கைகட்டி. வாய்புதைத்து கின்று சுவாமின்! 
fa ப் - - Re டி ப , 2 2 . a 5. ௪ 

அடியேலுக்குச் சிவபெருமான் கிருபையாறமமுன் 

றிய மைச்தனொருவ னைச்துவயதாகியம் வாய்திற 
* vd டட ் . ° ட த 

ந்து பேசாம லஓூமனாகவே யிருக்கின்றா னக்குழங் 

தையைப் பேசும்படி அலுக்காகஞ்செப்.பவேண்மி 

மெனக் கூறிப் பின்னருர் திருவடியில் வீழ்ந்து 

Qari gs AG Se, MUU Gg துறவராக வந்தவர் 

அக்குழந்தையை நாம் பார்ப்போமென்றுர் ; உட 

bon Sho gurGu AvP sour பிள்ளை அப்பரி Car sho gureu Aue பிள்ளை 9) 

யோரை உள்ளே அழைத்துச்சென்று ஊமனாகிய 

தம் புதல்வனைக் காட்டிம்மபாது அக்குழந்தை
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ஆதனமிட்டுக் கண்களைமூடி. கிட்டையி லிருக்கத் 

துறவர்பார்தீதுப் பின் வ சிதம்பாம் பிள்ளையை 

கோக்கப் பெற்றோர்களாயெ உங்களையும் உங்கள் 

குலத்தோர்களையு முலகத் இலுள்ள பக்தசனங்களை 

யும் ஈற்கதியிற் சேர்க்கும்பொருட்டு உங்கட்குப் 

பிள்ளையா யவதரித்திருக்கின்றா னிக்குழந்தை ; 

ஊமனல்லன் ; நீ உன் குழந்தையோடு பேசுவாய் ; 

பதிற்கூருகிற்பன் என்று துறவர்சொல்ல; சிவ 

சிதம்பாம்பிள்ளை அப்பா குழந்தாய்! ஏன் கண்களை: 

ரடிக்கொண்டிருக்கின்றா யென வினவ. அதற்கு 

மைந்தன் சும்மாவிருக்கி£றே னெனச்சொல்லினன், 

சொல்லவும் துறவராகிய முனிவர் சும்மாவிருக்கி 

ன்ற நீ யாரென்றார்; அதற்குக்குழந்தை முகிழ்த்த 
கண்டிறவாமல் நீயே சான்; கானே நீ யெனக் 

கூறினன். இங்கனல் கூறவும் முன்னின்ற துற 

வர் சத்தியஞ் சத்திய மென வசனித்துவிட்டு 

அ௮ர்தாஸ்தானமாயினார், இவவற்புதத்தைக் கண் 

ணுற்ற மாதா பிதாக்க ளிருவர்களும் புதீதிரனைப் 

பேசுவிக்கும்படியாக வந்தவரும் இப் புத்திரரும் 

அருணாசலேசுரசே யாகும் ; ௮தனாலன்றோ அவர் 
கேள்விக்கு நீயே கான், நானே நீ யென விடை 

பகர்ர்தனன் ; இனிமீமல் இக்குழந்தையை ௮க் 

சடவுளாகமவ பாவித்தல் வேண்டுமமனப் பாவி 

தீது ௮ற்றைநாண்முதல் மிக்க அன்புபாராட்டி 

வற்தார்கள், இப்படி வருங்காலத்தில் ஒர் நாள்
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சிவசிதம்பாம்பிள்ளை தன் மனையாளிடத்தில் யான் 

இரிசரபாம் போய்த் தாயுமானாரைச் தரிசனஞ் 

செய்துவருகிறேன் குழந்தைகளைப் பதனமாய்ப் 

பார்த்துவருவாயாக என்றார் ; அப்போது ௮௬ 

சைல மெனப் பெயர் பெற்ற பெரிய மைத்தர் 

பிசாவைப்பார்த்து யோ ! உம்மைப்பார்க்க பந்துக் 

களாயுளள இருவர்கள் இன்று பத்து நாழிகைக் 

குள் இவடம் வருவார்கள் என்று சொல்லவும், 

பிசா செல்லலை யொழித் திருக்கும்போ௮ புதல்வர் 

கூரியவாறே பர்துக்களிருவர் வந்தனர், இவ்வாறு 

ஒசோர் சமயத்தில் திரிகால வர்த்தமானங்களையும் 

பிதா முதலியோர்க்குச் சொல்லி வருவார், இவ 

வாறு சொல்லிவருர்தன்மையரா தலால் தம் மைர் 

தர்மாட்டு விடைபெருது வெளியூருக்குச்செல்ஓுத 

லில்லை என்னலும் விரசமேற்கொண்டவராகலான் ஐர் 

நாட் குழந்தைமுன் சென்று நின்று சுவாமின் ! 

யான் தெம்பாஞ்சென்று அருக்திரா தரிசனஞ் 

செய்துவருகிறேன், அதற்கு விடைதால்வேண்டு 

மென விண்ணப்பித்தனர், அதற்கு காளை இருபது 

நாழிகைச்கு உமது மாதாவானவள் தேகவியோ 

S505 அடைகின்றாள--எனக் கூறியருளினர், 

அப்போது பிதாவானவர் என் மாதா சரீரசெளக் 

இதயமாக நோயின்றி யிருக்கின்றாளே என்னிமித்த 

த்தால் தேகவி3யொாகமாவாளென வினவ, அதற்கு 

சுவாமிகள் புரையேறி விக்க லுதயமாவ தினால்
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என்று விடையளித்தனர். அதைக்கேட்ட பிதா 

இிதம்பாஞ்செல்லுதலை யொழித்தனர், மற்றாராள் 

சுவாமிகள் கூறியவாறே மாதா துஞ்ினள். 

பின்னர் சன்னாட்சென்று ஈமச்சிவாயமென் 

னும் இளைய மைர்தர்க்குப் பள்ளிக்கு வைக்கும் 

பருவம் வர்கதைக் கண்ணுற்று அதற்கு வேண் 

ou சாமக்கிரியைகளைச் சேகரித்து உபாதிஇயா 

யரை அமைத்து வித்தை யாசம்பஞ்செப்விச்கத் 
ழி 

தொடங்குங்கால் சுவாமிகள் பிதாவை நோக்கி 

லயா! ஈம்மை ஏன் பள்ளிக்கு வைக்கவில்லை என்று 

வினவ; Agnus பிள்ளை சவாமிகளுக்குமுன் 

ராகிய சுவாமிகளையம் பள்ளிச்ருவைக்க வேண்டு 

மோ? வேண்மொயின் DY BUG) EO GF செய்சன் ற 

னென விண்ணப்பித்தனர். அதற்கு சுவாமிகள் 

ஈம்மையும் பள்ளிக்கு வைப்ப சென்று அருள, 

உடனே உபாதச்தியாயருக்குக் தெரிவித்துப் பள் 

னிக்கு வைத்தனர், 

அற்றைநாண்டுதல் தன் தம்பியாடு பள்ளி 

ளோடி ரது 

அங்குள்ள பிள்ளேசளைப் போல கானுமிராது பிள் 

4 ட ’ . . டது 

க்குச்சென்று கல்விபபிலும் Qin Gon & 

ப ௫ * * . ந 

Ct Gat விளையா 0 lb, BLT G யொய ர் ருக்கினும், 

இல்லா இருக்கினும் தான் வேறொன்றையும் ரோக் 

காபற் சுவடியைக் கையிலேறந் இப் பார்த இக்கொண் 

டிருக்கும் ] அல்ல, சுவடியைக் கட்டி. முன்பாக
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வைக் துவிட்டுக் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நிட்டையி 

லிருக்கும் ; இவ்வாறிராணின்ற சுவாமிகளை உபாத் 

இயாயர் பார்த்துத் தம்பி ! கண்களை ரூடி.ர்கொண் 

சரக்குப் படிக்கவேண்டா மோவென்று கேட் 

? அதற்குச் சுவாமிகள் படி. தீதாயிற்றென்று 

க சொல்றுப் ; உபாத்இியாயர் wy és ge சொல் 
4 ஒரு 4 ‘ “bt . 

mires act unset 3 ew Serr சவாமிகள் சுவடி. 

மிடம் உபா kurt Das - FID STOLS GI OM 

மற் (Fh FAN SMI அவ க்கிக் கொடுப்பார், ௮௪ 
௩ . 9 ட்ப ட்டி ம . க் . 

னையும் சற்றுப்மபா த பார்க், னார் : மற்றைய2பாறு 

நிட்டையி லிருக்கும் பாதிதுியாயர் படு, க்சாயி 

றா வனக் கேட்கில் அதையும் படித்தா 9 ற்றெ 
. + v . ச ர் 4 

ன்று முன்போலச் சொல்லிவிமிம், இங்கன மிரு 
* + ப் * 6 ° a சிக க் + 

க்குங்காலையில் ஐர் காள் உபா க்தியாயர் குழந்தை 
Ot Qa D Qo it ௮ ை விட்டுள் இண் ணையிலிரும் இ கேம விழுக் Bl ONE 

யொடிர்தத, அப்போது சவாமிகள், பள்ளியிலிரு 

ந்த உபாத்தியாயரைப்பார்கஅ லியா! உங்கள் குழ 

ந்தைக்குக்கையொடிர்துவிட்டனு போய்ப்பார்த்து 
. க் « 6 ர ௬ 

வாருங்களென்று சொல்லிற்று, உடமின உபாத் 

இயாயர் எழுந்து சென்றனர், செல்லும்போது 
o @ ௩ ஆ தன்னை யழைக்க மனுடன் எதிசோடிவருவதைப் 

பார்த்து மிகவும்விரைவாகச்சென்று குழக்தையின் 
4 “Oo 4 ௪ ay ச * ம் 

கைக்கு வேண்டிய சாதககங்கலாச் செய்து பின் 

பள்ளிக்ரூ வற்று சுவாமிகளுக்குமுன் கைகட்டி. 

ry Ome vey fre» - rete a
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வணக்கத்தோடு நின்று, முக்காலத்தையு penis 

துள்ள சர்வக்ஞமூர்த்தியாகிெய சுவாமிகள் ஏன் 

பள்ளிக்கு வாவேண்டுமென்றார் ) அதற்குச் சும்மா 

வர்துபோடறேன் நீங்கள் கிற்கவேண்டாம்; இரு 

ங்களென்று அருளியது, உபாத்தியாயர் முன் 

தாளிருக்கப்பட்ட வேதிகையிலிசாமல் பூமியிற்றா 

னே யிருச்தார். இவ்வாறு சுவாமிகள் பள்ளிக்கு 

வரும்போது எழுந்து தி Dut; சுவாமிகள் இருக்க 

ஆக்ஞாபித்தபோ திருப்பர், இன்னிகழ்ச்சியைக் 

கண்ணுற்ற சுவாமிகள் கல்விச்சாலைக்கு வருவதை 

நீத்துவிட்டது. இவ்வாறு சுவாமிகள் கல்வி பயி 

ன்றுவர்தது மன்றுமாககாலங்களாம், பின்னர் 

தம்பியாகிய ஈமச்சிவாயமென்பான் ஒரு வருடங் 

கல்விச்சாலையில் பயின்றபின்னர் பள்ளிக்குப்போ 

தலை நிறுத்இனன். 

பின்னர் விட்டில் பிதா செய்யும் சிவபூசைக் 

கேற்ற உபசாணங்களைச் சேகரித்துக் கொடுத்துக் 

கொண்டிருக்கும் காலத்தில் ஓர் நாள் சுவாமிகள் 

நமச்சிவாயத்கதைப் பார்த்து நீ பிள்ளேயார்கோவில் 

நந்தவன ச்திற்குச் செல்லும்போது அங்கே தேங் 

காய் மாங்காய் விழ்ர்இருந்கால் எடா2த; எடுத் 

தால் சிவாபராதி யாகுவாயெனத் இருவாய்மலர்க் 

தீது, அதைக்சேட்டுக்கொண்டு சென்ற ஈமச்9 

வாயம் சிறுவனாதலால் ஒரு நாள் நந்தவனத்இல் 

af pi garg செங்கின்னெற்றை எடுத்து உரித்
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துடைத்துக் இன்றுளிட்டுப் பின் பத்இர புட்பக 

களை எடுத்துக் கொண்டுவர்.து பூக்குடலையைப் 

பூசைமேடையில் வைத்அவிட்டு விட்டுக்குட்சென் 

றனன், அப்பூங்குடலையைப் பார்த்த சுவாமிகள் 

௮ப்பா ஈமச்வொயமென்றழைக்க உடனே உள்ளே 

சென்றவன் வெளியில் வந்து சுவாமிகளுக்கு முன் 

னின்றனன், கின்ற ஈமச்வொயத்தை நோக்கி 

இன்று பிள்ளாயார்சகாவில் புட்பவனத்துக்குச் 

சென்ற நீ என்செய்தாய் ? செய்த பாபத்திற்குக் 

கங்காஸ்சானஞ் செய்து விசு2வேசுமரையும் தரிசித் 

தாலன்றி நிவாத்தியாகாதென்று கட்டளையிட்டரு 

ளவும், ஈமச்சிவாயம் பயர்து உடனடுங்கி கின்ற 

னன், அதைச் சுவாமிகள் பார்த்து இனிமேல் ந 

பூசைக்குப் பத்திரம் எடுக்கவேண்டாம் ; யோ எடு 

தீதுக்கொள்ளுவா ரென்று அச்ஞாபித்து வாளா 

AhisA. ௮து முதல் ஈமச்சிவாயம் வியாகூல 

சித்தனாபிருந்து சின்னாட் சென்ற பின்னர் யாரிட 

தீதிலும் அறிவிக்காமல் காசியாத்திசை சென்று 

விட்டான், பிசாவாகிய இவெ௫தம்பாம் பிள்ளையும் 

மனைவியாரும் பல விடங்களிலும் தனித் சனியாக 

ஆள் விடுத்துத் தேடியுங் காணாமையால் மிக்க 

வியாகூல இத்தர்களாய் சுவாமிகள் இருமுன் 

சென்று நின்று நமச்வொயம் பத். துநாளாய் யாண் 

டோசென்.று விட்டான் ; பலவிடங்களிற்றேடியும் 

அகப்படவில்லை ; அவனிருக்குமிடத்தைக் கட்டளை



12 தகதிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரம், 

யிட்டால் ௮ழைத்துவருவோம் ; எங்கள் மனம் பரி 

தவிக்கின்ற தென்று விண்ணப்பித்தார்கள், அப் 

போது அவவிருமுது * குரவரையும் பர்தீ.த நிவிர் 

முற்பிறப்புகளில் பெற்ற பிள்ளைகளெல்லாம் உலக் 

கனை விட்டுப் பிரிர் இருக்கருர்களே அவர்களைப் 

பற்றிப் பரிதவியாமல் இவனை மாத்திரம் பற்றித் 

துன்புறுவது என்னை? ஈமச்சிவாயம் இப்போது 

காசிக்குச் சென்றிருக்கின்றான் ; நீங்கள் அழைக் 

கினும் வரான், Brad Pander விரும்பவும் 

மாட்டான்] அவவாறிருததல் உங்கட்கு ஈன்மை 

OUSE HL; நிங்கள் கவலையை பெொழியுங்கள் 

என்று இருவாய் ம்லர்ந் தீது. அவ்விரு வரும் சுவாமி 

கள கட்டளைப்படி கவலையொ ழிர் இருந்தனர், முன் 

Gn HF GEO FEN Y மச்சிவாயம் காசியை யடைந்து 

முறை வாழாது கங்கையாடி விசுவேசுரரையும் 

விசாலாக்ஷி ௮ன்னபூரணியம்மையாரையும் தரிசித் 

wt Fomor ஸ்தலவாசஞ்செய்து பின்ன ரப்பஇ 

Wars es Oger Dore நோக்கிப்போந்து காஞ்சி, 

சிதம்பரம் முதலிய திருப்பதிகள் கோறும் தெரி 

சனஞ்செய்துகொண்டு ஓர் காள் நல்வினைவயத்தால் 

திருர்செங்காட்டங்குடியில் அருவுருவக் இரு 

மமேனிகொண்டெமுர்தருளிய பெருமானையும் பிரா 

ட்டியாரையும் தரிசித்துச் சிலராள் ௮த்தலவாசஞ் 

செய்துகொண்டிருந்து வரும்போது அங்கு தரி௪ 

* குரவர் -தர்சை சாய்
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ஞாத்தமாக வந்த ஒரு பெரியாரோடு சேர்த்நு 

ம் வளாசென்னும் இருப்பதிக்கு மேல்பாரிசம் 

ஓர் மபிலுக்குட்பட்டு இருக்கும் நீலப்பாடியென் 

னும் ஊரையடைந்து அவண் நெகொளாக வத்து 

வந்தவரும் கல்வியறி வொமுக்க முதலியவற்ளுற் 

இறர்தவரும் அபத FULT FETT மோ னியுமாகிய 

ஒர் பெரியவர்பால் தான் சர்நியாச அச்சிரமத்தைப் 

பெற்றுக்கொண்டு அவர்பால் பல ஞானசாத்திரங் 

SOT BIT Lis HOST amy. HH SOT, 

மென்பார் வெளிப்படு இங்கனம் நமச்சிவாய 

கீ DHE சில கால்களுக்கு மூன் ஈுவாமிகளவதரி 

தீதருளிய பதிக்குச் சம்பித்த ஐர் பிற் றாரின்க 

அுளள ஆராவமுதையங்காரும் அவர் மனைவியார் 

இலக்குமியம்மாளும் தங்கறாக்கு வயது ம்பதா 

கயம் (ம் புத இரப்:ம DLs DS ல்லை Quai Que இ மலரு மி் றி Tal 

சரங்கஞ்சென்று காவேரியாடி, அரங்கா தரைத் 

தரிசிக்துக்கொண்டு Gosrora@mig வடித்த 

னர், அவவாறிருக்கும் தாட்களுள் ஈர் நாட் கன 

வில் அரங்கராதர் ஒரு பாகவதர் ?பால் வந்து 

இருவர்களே யும் பார்தீறு ௨ BBA HB HL G55 B 

லிருக்கும் ௧ மாலத் ஷூரில் ஓர் ஞான சித்தன் அவ 

தீரித் இருக்கின்றான் ) அவளுக்கு மன நிறைத்த 

அன்போடும் ஓர் பசவைல் முவிப்பாட்டி நீவிரிரு 

வரும் ஸ்ரானசரச்தஇி முடிச்து உலார்த வஸ்இர 

மணிந்து சுத்தமான இடத்துள்ள பன் முதலிய
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வற்றை மேய்த்து அப்பசுவின் பாலைப் புனித 

பாத்இரத்திற் கறந்து சாய்ச்டுச் இனர்தோறும் 

கொண்டுபோய்க் கொடுத்து வருவீர்களாயின் ௮ 

தப்பாலை ௮ம்முனிவன் புசித்து ஒரு காள் இறிது 

பாலைச் சேடமாக வைப்பன் ; ௮தை நீவிரிருவரும் 

புசிப்பிர்களானால் அதுவே காரணமாகப் புத்தி 

சோற்பத்தி உண்டாகு?மனக் கூறி மறைந்தருளி 

னார், இவவாச்சரியக் கனாவைக் கண்ட அவ்விரு 

வரும் திடுக்கிட்டெழுந்து தாங்கள் ஒருவரோ 

டொருவர் கலந்து பே௫க்கொண்டு கருணைச்கடலா 

கிய ஸ்ரீ அரங்கராகனைத் தரிசித்த விடைபெற்று 

தம்மூர்க்கு வர்கனர், பின்னார் பக்கத்துள்ள கீழா 

லததூரில் ௮வதரித் திருக்கும் மகாபுருடன்யாரென 

விசாரித்துக் தெரிர்துகொண்டு சனவில் பாசவத 

ரிட்ட கட்டளைப்படி அசாசத்துடன் பாலைக்கறர்து 

காய்ச்சித் இனர்தோறும் அவ்விருவர்களும் ஒற் 

றித்து வரது சுவாமிகள் உட்கெர ளளும்படி. கொடு 

த்துக்கொண்டு வருசாளில் 0-ம் காள் கொடுத்த 

பாலிற் சிறிறுண்டு சிறிதுண்ணாது சேடமாக 

வைத்துவிட்டு இனிப் பால்கொண்டுவர வேண்டா 

மெனதி இருவாய்மலர்ர்தருளியத, உடனே உச் 
சிட்டமான பாலை எடுத்துக்கொண்டுபோய் அவ் 

விருவர்களும் மிக்க அதரவோடு புத்தர், தே 
காலத்தில் கருப்ப உற்பத் தியாய் பத்தார் திங்களில் 
மைந்தனைப்பெற்று மகிழ்வுற்றிருர் தனர். இவ்வரிய 

மசகப்பேறளித்த சுவாமிகளை தீதரிசித்தற்கு CAS FL.
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நாட்களில் குழந்தையையும் தூக்கிக்கொண்டு வரு 

வது வழக்கமாக இருந்தார்கள், இவ்வாறு தரிசி 

தீதுவரும் ஓர்ராள் மால்யில் குழந்தை சொட்டி. 

லில் நிச்திரைசெய்கதது, ௮னு காரணத்தால் குழர் 

தையை எடுத்து வருவதற்கு இயையாமையால் 

வீட்டைப் பூட்டிக்கொண்டு தாமிருவர் மாத்இரம் 

சுவாமிகமாத் தரிசித்தற்கு வந்தார்கள், வர்து 
தரிசித்து நிற்ரும் ௮வவாசாவமுதையல்காளையும் 

அவர் மனைவியாரையும் பார்த்து உங்கள் வீட்டில் 

நெருப்புப் பற்றிக்கொண்டது ; பிள்ளை தொட்டி 

லில் பித் இருக்கின்றதே ஐடுங்களென்று அச்சோ 

பித்து பின்னார் பயம் வேண்டாம் பிள்ளா வெளியில் 

வந்துவிடும் என்.றுல் கட்டளையிட்டருளிற்றி, ௮வ் 

வாக்ஜையைச் சிரமமற்கொண்ட அவர்கள் ஓடிப் 

பார்ப்பதற்கு முன்னே ஊர்ச்சனங்கள் கூடி. எரி 

கிற விட்டுக்குள் செல்லமுடி யாமல் வெளிப்புறமாக 

ஏறி அலித்தற்கு எத்தனம் பண்ணிக்கொண்டு 

இருக்கும் போது வீட்டுக்குள் தொட்டிலிற்படுத்தி 

ருந்த குழந்தையை எ 04 ஐக்சொண்டு இலங்கோடு 

கெளபின காரியாயும் விபூதி உத்தூளிதருமாகிய 

இர் றிய goat வெளியி லோடிவந்து கூட்ட 

(மிட்டு வேடிக்கை பார்க்கற ஓர் பார்ப்பணி சையிழ் 

கொடுத்துவிட்டுத் கூட்டச்தில் மறைந்துவிட்டனர். 

பின்னர் ஐடி.வந்த பிராமணனும் ௮வர் மனைவியும் 

விடு பூட்டியபடியே எரிவதைப் பார்த்து குழந்தை
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மடிந் துபோய்விட்டதாவென்.று தலையிலும் வாயி 

௮ம் அடித்துக்கொண்டு அலறித் தெருவில் விழுர் 

தார்கள், உடனே குழர்தையை வைத்திருந்த 

பார்ப்பனி ஐடிவந்.து உங்கள் குழந்தை இதோயிரு 

க்கின்ற து , வருக்தாதீர்கள் என்று கையிற்கொடுக்க 

அக்குழந்தையை வாங்கி உச்சிமோந்து மார்புறத் 

தழீஇப் பின் வீடு பூட்டியபடியே யிருக்கிறதே! 

பிள்ளையை எவ்வாறு வெளியிற்கொணர்ர்தனரோ! 

வென்று கேட்கக் குழந்தையை வைத்திருந்த அப் 

பெண் இலங்கோடு கெளபிீனமாசத்துாமுடைய ஜா 

சிறிய பரதேசி கொண்டுவந்து கொடுத்தது மாத் 

இரற்தெரியும் ; பின் யாதும் நமக்குக் தெரியா 

டு தின்றாள், SD EGC BL. இருவரும் உடனே 

வீட்டில் நெருப்புப் பற்றியது ; குழந்தை தொட்டி. 

லில் கிடக்கின்றதே ஓடுங்களென்று அக்லளை 

செய்து பின் பயம் வேண்டாம் குழந்தை வெளி 

யில் வர்றுவிமிம் எனச் ஈவாமிகள் இருவாய் மலர் 

ந்தவாறேஈண்டுகிகழ்ர்தமையினாலும் குழர்தையை 

இவவம்மை கையி கொடுத்தவர் இறிய வடிவின 

ரும் இலங்கோடு சகெளபீனருமாகிய A Sw ws sR 

யாக விருத்தலானும் நமது சுவாமிகளே மைந் 

தீனை வெளிப்படுத்தத் தர்தபோருளுடையாகும்; 

ஆதலால் நாளையத்தினம் ஈம் பிள்ளையைக் கொ 

ண்டுபோய் சுவாமிகளுக்கு முன்பாக வைத்று 

அவர் நாமகரணச்தையே மைந்தலுக்கும் நாமகர
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ணமாகச் சூட்டி. மறுகாரியம் பார்ச்சவேண்டுமெ 
ன்று பேசி முடிகுதனா;. மறுநதாட் காலையில் குழ 

கதையை எடுத்துக்கொண்டு சுவாமிகள் 0 மேன்னிலை 

UT DPS cor ௮அருணாசலமென்று நாமகரணஞ்சூட்டி. 

னர். இவ்வாறு செய்ததை தங்கள் வைணவ ௪மய 

தீதுக்குரிய அஆசிமீயர்களும் மற்ற ஞாதியர்களும் 

அறிந்து தங்கள சமயத்துக்றாரிக்கல்லாக இந் 

நாமசரணரத்தை மாற்றி வேறு பெயர் வைக்கவே 

ண்டுமென்று சனிர்ஈனிக் கூறியும் மாதாபிதாக்க 

ளவவாறு செய்யா இருப்பதையறிர்து ௪ற்றத்தவர்க 

ளும் அசிரியாகளும் ஒருங்குகூடிய ஜர் விசேட தின 

தீதில் அராவமுதையங்காரையம் அவர்மனைவியானை 

யும் அழைத். உங்கள்பினலாக்கு இடச்தகாத நாம 

மிட்டீர்கள்; ஆதலால் அதை மாற்றிவிட௫கள் ; அங் 

நனஞ்செய்யாதொழியில் சா திக்குப்புறம்புபடுத்து 

வோமென்முர்கள், ௮; ந்கவவிருவர்கனும் ர நாங்கள் 

வைத்த சாமகாணக்தை நாங்களே மாற்றமாட் 

டோம் ; ஆலைப்பிள்மா எனக்கு வைத்த நாமகா 

ணத்தை நீக் இன்ன காமகாணமிட்டு அழையுக் 

களென்றுல் அப்படியே அமைக்கின்றோமென்றார் 

கள், அதை KOBLD ந லைலதப்பட. யே பாகட்டுமெ 

ன்று சபையார்கள் அப்பிள்ளையை யழைக்து எது 

ரே நிறுத் உன் பெயசென்னென்று கேட்க 

மைர்தன் எ ன் பெயர் அருணாசல 2 ரன்றனன; 

அச்ரொல்லைம்2கட்ட ௮ ற்றத்தார்களும் ஆரியர்
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களும் உன் மாதா பிதாக்கள் வசனிக்கத்தகாத 

நாமகசாணத்தை யுனக்குச் சூட்டினார்கள், நாங்க 

ளதை நீக்கி வெங்கடாசல மென ராமஞ்சூட்டுகி 

றோம். அதை நீ வ௫த்துக்கொள்வா யென்றார்கள், 

உடனே இளமைப் பருவத்தைய/டைய அம்மைந் 

தன் ஆவேசமுற்று ஒர் புருடப்பிசமாணங்களம்பிக் 

குதித்து கின்று ௮ச்சபையின் நான்கு பக்கத்துள் 

ளவர்களையும் மிக உக்கிரமாகப் பார்த்து ஓ சபை 

யார்களே 1! அ௮ருணாசலமென்னு நாமத்திலுள்ள 

அகரம் அரிரநாமத்தின் முதலட்சாமும், ரகர உகரம் 

திருலேன்னும் பிராட்டி. காமச் இலுள்ள ஈற்றட்ச 

ரமும், ணகரகாரம் நாராயணப்பெருமானது அஷ் 

டாட்சாமாகிய மந்திரத்தின் ஐர்௮ட்சாமும், ௮௪ல 

மென்பது நீங்கள் எனக்கிடவேண்டுமென நினை 

த்த வெங்கடாசலமென்லும் எம்பெருமான் வீற் 

மிருக்கும் தானமாகவுமிருக்க ௮தை வாயினால் வ௪ 

னிக்கத்தகாக தென்றுரைத்தது அறியாமையன் 

ஜோ? ஆதலால் நுமது வாயை மூடுவீர் ! மூடுவீர் / 

பேதபுத்தியை விடுவீர் | AGT! அல்லவெனிற் 
கெடுவீர! கெடுவீர் | என்று சொல்லி மெளனமாக 

விருந்தான். உடனே சபையார் அ௮வ்விளைஞன் வார் 

திதையைக்கேட்டுப் பயமும் உடனடுக்கமும் மெய் 
வெயர்வு முூடையவர்களாய் ஒன்றும் பேசாது மெ 

ள்ள மெள்ள எழுந்துபோய்விட்டார்கள், இங்க 

னமெழுந்துசென்ற ஞாதியர்கள் அ௮வ்விருவரிட த்



நீசுழிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரம். 10 

துள்ள துவேஷநீங்கி யிருந்தார்கள். அவர்களும் 

வைணவ சம்பிரதாயத்தைக் கைவிடா தவர்களும் 

சைவத்திற் றுவேஷமில்லாதவர்களுமா யிருந்தா 

ர்கள், 

பின் ஒர்ராள் சுவாமிகளோடு பள்ளியிற் பயின்று 

வந்த ஒர் பிசாமணப்பிள்ளை விடர்தீண்டி மூர்ச்சை 

யாச மணிமர்திர முதலிய ௮னேக பரிகாரங்களைச் 

செய்தும் நிவர்த்தயொகாமல் பிரேதமாய்க்டெக்க 

அயலூருக்குப் போயிருந்த அப்பிள்ளாயின் தா 

யார் மறுநாள் வர்.து மைந்தன் இறந்து டெப்பதை 

ப்பார்த்து வயிறலைத்து அழுதுகொண்டு சுவாமி 

களிடத்தோடிவந்து உன்னோடு பள்ளியிற் படித்த 

சுந்தாமாயெ ஒரு பிள்ளையையும் பாம்புக்கு இரை 

யாகக் கொடுத்துவிட்டு யானுயிர் வைத்திருப்பே 

னோ! அவனை நீ பிழைக்கச்செய்யாவிடில் என்னுயி 

ரை உன் முன்னிஃயில் விட்டு விடுகிறேனென்று 

பூமியில் விழுந்து உயிர்விட முயலம்போது சுவா 

மிசளெழுச்து அம்மா | உன் குழந்தையை எழுப்பு 

இறேன் ! வருவாயாகவென் ௮ அப்பார்ப்பனி வீட் 

டுக்குட் சென்று அங்கிருந்த ஓர் பிரம்பை எடுத்து 

௮ப்பா சுந்தரம் எழுக்திருவென்று சொல்லி தல 

யில் தாடியடி.த்தது, உடனே மைந்தனும் உயிர் 

பெற்றெழுக்தனன். 

இவ்வாறு சவாமிகளிடத்தில் பல ௮ற்புதங 

கள் நடந்துகொண்டுவருங்காலத்தில் பிதாவாகிய
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சிவசிதம்பாம் பிள்ளோ கைகட்டி, வாய்புதைத்து 
நின்று சுவாமின் ! என் மனைவியாகிய மீனாம்பிகை 

பிசேதமாயிருக்க யான் பாசாதிருக்கும் வரற்தால் 

வேண்டுமென்றும், ஈவாமிகள் திருக்கரத்தால் 

எனது ஈமக்கடனை முடிக்க வேண்டுமென்றும் 

கேடடுக்கொள்வர் ; மாதாவும் அவ்வாறே ௪மங்கலி 

யாகமீவ யான் சரி ரத்தை விடேண்மிமென்றும் 

சுவரமிகள் இருக்காத தால் என் ஈமக்கடனை முடிக் 

கவேண்டுமென்றும் சேட்டுக்கொள்வர் : இங்கன 

மிருக்கு ராட்களில் ஒரு நாள் மாதா பிதாக்களிரு 

வசைய மழைத்து ஈம கருமம் இதற்கு எட்டா 

வது நாட்காலயில் முடிந்துவிடும் ; நிங்கள் சிவரா 

மத்தை உச்சரித்நுக்கொண்டிருங்க ளென்றருள, 

HO BH SELL அவவிருவர்களும் மிக்கவியா கூலடி 

ததர்களாய் பல பேர்களிடழ்றுங் கூறி சுவாமிகள் 

இகற்மு எட்டாவறுநாட்காலையில் சமா தியடைந்து 

விடும்போலிருக்கின்றது என்று பார்க அன் 

இனமு்ம்தாறும் இடை விடாறு வேராமஞ் செய் 

கொண்டி ு்கார்கள். எட்டாராள் கா வி: ல். ஞா 2 

கள் முதலிய பல32பர்களம் இன்றையக்தினப் 

சாவாமிகள். சமா இியடையப்டே கின்றது. என 

வந்து கூடி.யிருச் ரும்: Sut ga மாதா பிதாக்களிருவ 
ரும் சுவாமி, களுக் கெ Biller வெராமஞ்செய்துகொ 

டு பக்திவினய, GO BU. GBT BT, அப்போது 

சுவாமிகள் |r (lpr ga இருவர் G கெற்றியிலும் திரு 

நிறிட்டி ௮ஐ னுக்கால ¥ tga அவ்வாறு செய்யவே
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மாதா பிதாக்களிருவரும் மூர்ச்சித்து ஒரு கணப் 

பெழுதிற்குள் வெயதமுற்றனர். பின்னர் ஞாதி 

யர்கள் இருவருக்குஞ் செய்யவேண்டியவைகளைச் 

செய்து மயானத்துக்குக் கொண்டுபோய் இருவரு 

க்கும் 5 லே கானத்தில் சிை சயடிக்கித் தீ ஹ் மூட்டுதற் 

கான எச்சனஞ்செய்யவும், சுவாமிகள் ஸ்நானஞ் 

செப்து பின் சென்று கொள்ளி யெடுத்துக்கொ 

ண்டு சுற்றிவந்து தலைப் பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு 

திரும்ப இன்ன இசையை நோக்கிக் சுவாமிகள் 

சென்றதென்று ஒருவரு முணசாவண்ணம் ஓர் 

வெள்ளை வஸ்இரத்தோடு வெளிப்பட்டுப் பல தே 

சங்களிலும் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கும் காலத் 

இல், ஓர் நாள் வைத்திஸ்வான்காயிலுக்கு aig 

போது அங்கு சுவாமிகளின் ஞா.இயர்களில் 

கோவிற் சணக்சராயுள்ள ஒருவர் கண்டு சுவாமி 

சளின் மகிமையறியாது தம்பி! நால் பத்து கரள் 

மருந்து சாப்பி ட வேண்டியிருக்க, va, கோவிற் 

கணக்கை எழுதுகிறாயாவென்.று கேட்கச் சிவபணி 

விடைகாமன பார்க்கிமம னென்று ஓப்புக்கொ 

ள்ள, உடனே கரைக்கையும் எழுத்தாணியையும் 

சுவாமிகள் கையிம்கொடுத்கார். சுவாமிகள் வால் 

இிக்கொண்டு கணாக்ளு மமடையிலி ரும்து மணியகார 

சரா இயம் வரது எழுதவே ண்டியவைசளைம் சொல் 

இலுற்தற்கு முன்னமே எழு திவேண்டியவைகள 
ay Coot Poo Gullo எழுதக் கணக்லைக் கட்டிவைல்னுவி
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ட்டு நிட்டாபாராயிருக்கும். மணியகாசராஇயர் 

வந்து எழுதச்சொல்லும்2போது எழுதியாயிற்று 

கணக்கைப் பார்த்துக்கொள்ளுங்களென்று கூறும்; 

மே அவர்கள் கணக்கை யலிழ்த்தப்பார்க் 

கச் சரியாகவேயிருக்கும். ஓர் நாள் மணியகாரசர் 

கணக்கிலுள்ளபடி கோவிற் றிட்டத்தில் 4 படி. 

பாலும், 1 படி தேனும் எழுதா இருப்பதைப் 

பார்த்து ஏன் எழுதவில்லையென்று கேட்க, அதற் 

குச் சுவாமிகள் குருக்கள் பாலையுந் தேனையும் 

அபிடேகியாமல் வீட்டுக்குக் கொண்டுபோக வைத் 

திருக்கறொர் ) போய்ப்பா ரென்றுரைக்கக் கேட்ட 

மணியகாரர் கோவிலுட்சென்று பார்க்கும்போது 

பாதூர் தேனும் இருந்தது, இங்கனம் சுவாமிகள் 

எழுதியுள்ள கணக்கினால் பால், தயிர், தேன், 

நெய்யா இய களவும், உண்டியற்பணம் மூடிப்பண 

மா திகளையும் மறைப்பவர்கள் களவும் விளக்கெண் 

ணெய் அரிசி முதலிய களவும் வெளியாய்விடுமென் 

றறிந்தனா், இவவற்புதக்தைக் கோவிலிலுள்ள 

௮.இகாரிகள் யாவருந்தெரிந்து சுவாமிகளைக் கண்ட 

போது ௮ச்சமுற்று ஆசாரத்தோடு எழுந்து கை 

கட்டி, வணக்கத்2தாடு கிற்பவர்களாயினார். இல் 

னர் தன்னைக் சண்டவுடன் யாவரும் அச்சமுறு 

By GB) 60 

வதை சுவாமிகள் பார்த்து இந்தக் கணக்கை எழு 

தவ இினறைலைலவா யாவரும் நம்மிடத்து அச்சாறு 
ச ட ௪ . [5 ௪ ட ட 6 

கின்றனரசென்று ௧௫௫ உடனே Haury mB
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வெளிப்பட்டுவிட்டது. வெளிப்பட்ட சுவாமிகள் 

தென்றிசை நோக்கிச் இற்லெ வூர்களிற் சஞ்சரித் 

துச்கொண்டு அதிவீரராமன்பட்டினத்தை யடை 

நீது தெருவிற் செல்லும்போது அவ்விடத்தில் 

உப்பளம் பேஷ்கா ருத்தியோகத் அுள்ளாரும் 

வேளாண் மாபினருமாகய சுந்தசம்பிள்ளையென்பா 

சொருவர் தெருவிற் செல்லும் சுவாமிகளைப்பார்த் 

அப் பெரியாரென்றுணரா தழைத்து, உன் மாபியா 

தென வினவ, சுவாமிகள் கார்காத்த வேளாண்மர 

பென, அதற்குச் சுந்தாம் பிள்ளை ஈமக்குப் பூசை 

க்கு இடம்பண்ணிக்கொண்டிருந்த பையன் ஊருக் 

குப் போய்விட்டான் ) நீ நம்மோடு போசனஞ் 

செய்துகொண்டு ஈமது பூசைக்கு இடம் பண்ணிக் 

கொண்டிருக்கில் பூசா கைங்கரிய பலன் உனக்குங் 

இடைக்குமென்றனர். அதற்குச் சுவாமிகள் ஆன் 

மாக்களை ஈல்வழிப்படுத்தும் பெருங்கருணையரா த 

லின் சம்மதித்துக் இனர்தோறும் பூசைக்கு 

இடம்பண்ணிவைத்துவிட்டு தான் ஒருபுறம் கிட் 

டையிலிருக்கும், இஃதிங்கனமாக, சுந்தரம்பிள்ளை 

ஸ்நானசந்தி முடித்துக்கொண்டு பூசைசெய்யும் 

போது ௮வர் குமாரி காந்திமதி என்னுங்கன்னிகை 

தேவார திருவாசகத் திருப்பாக்களைப் பிழையற 

இசையோடு ஐஇக்கொண்டிருப்பது வழக்கம், இய் 

ஊனம் நடந்துவரும் பூஜாகாலத்தில் சிலபோது 

அ௮சைவற நிட்டையிலிருக்கும் ; பிரக்ஞை வெளி
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யில் வர்தமிபாது கார் இமதி பாடும் பாசுரங்களைக் 

கேட்டு கண்களில் நீர்பெருசப் பாவசமாயிருக்கும்; 

பூசை முடிந்தவுடனே சுந்தாம் பிள்ளை. சுவாமிக 

மாச் சமீபத்தில் வைத்துக்கொண்டு போசனஞ் 

செய்வார், சுவாமிகள் 2பாசனஞ் செய்தவுடனே 

ஊருக்குப் புறம்பெயுள்ள குளக்சரையிலிருக்கும் 

தாமை விருக்ஷ நிழலில் நிட்டைசெய்யும்; சில 

போறது சவாமிகளைச் சுற்றிலும் வந்து பாம்புகள் 

படம் விரித்தாடிக்கொண்டிருக்கும், இங்கனமிரு 

க்குங்காலத்தில் ஒர் நாள் பூசைக்கு இடம்பண்ணி 

வைத்துவிட்டு வழக்கம்2போல் நிட்டை புரியும் 

போது அலுபூஇயிலமுர்இி விருத்தி வெளிப்படா 

மல் எட்டுநாள் வரையில் நிவாசு தீபம்போல் நிலை 

பெற வுடலும் அசைவறத் தம்பம்போ லிருந்து 

விட்டத. «bern பிள்ளா சுவாமிகளைப் போச 

னத்துக்குப் பலமாகக் கூச்சலிட்டு அமைத்தும் 

சரிரத்தைப்பற்றி யலைததும் சுவாமிகளுக்கு விரு 

தீதி வெளியில் வராமலிருந்து உன்பதாம் காள் 

நிட்டை கலைந்து எழுந்தது, உடனே எர்தரம் 

பிள ” a அவர் மனைவியாரும் பாசத் இற்பணிந்து 

தம்பியன் விறு றுவற்தவர்கள் சுவாமிகள் என 

Bar ணிற்து, யாங்கள் அினின்மையால் சவாமிகளைச் 

Maurer எீனைத்றுப் பூசைக்கு. இடம்பண்ணச் 

சொன்ன வங்கள் தவறை மன்னிக்கவேண்டும் ; 

இன்றுமுதல் சவாமிகரக்கு யாங்கள் பணியிடை
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செய்துவருகிமறாம் என்று கேட்டுக்கொண்டவர்க 

ளாய் அன்று முதற் சுவாமிகள் பூசைககு இடம் 

பண் ணுருன்னமே தாங்களை பூசைக்கு இடம் 

பண்ணிக்கொண்டு வருவார்கள், இவ்வாறு நடந்து 

வரும் நாட்களில் ஒரு நாள் சுக்தாம் பிள்ள குமா 

ரியாக காற்திமதி யென்பாள் காம வேட்கை 

பொரு கவளா யிரவில் எழுந்து சென்று வெளியில் 

ஒரு இண்ணையிற் சயனித்துக்டகொண்டி ரங்க சுவா 

மிகளைக் கட்டி YO BEST Gh செய்யவும் ்வரமிகள் 

விழித்துக் கார திமதியின் கையை நெிழ்ற்துவிட் 

டுத் இண்ணயினின்றுங். இல ழ் (HBS அக் BER 

குருடாய்விட்ட?ிகா வென்று சொல்லிக்கொண்டு 

அவ்ஷரைவிட்டு வெளிப்பட்டுலிட்ட ற, 

காம்துமதி கனது எண்ணம் நிறை 2 வராம ற் 

போய்விட்ட? என்னும் வியாகூலர்தோடு விட் 

டூல் வரது சயனித்துக் காலையி லைழுர்கபோது 

சண் குருடானதுமன்றி மார்பிலுள்ள ஜனங்களும் 

தோன்முமல் மறைந்துவிட்டது, இம் சிகழ்ச்சி 

யைத் தாய்க்கொளித்த ஞூலா வென்னும் பழமொ 

மிப்படி. மறையாது தாயக்குணர்த்தினள், அதைக் 
கேட்ட தாய் வியாகூலத்தோடிருந்சான், எற்தசம் 

பிள்ளை பூசைக்கு வழக்கப்படி. கேவா இருவா 

சகப் பாக்களை ஓதுதற்குக் கார் திமஇியையழைக்க, 

மனைவியார் கார்திமஇ உடம்பு ௮செளக்கியத்தால் 

சயனித்துக்கொண்டி ருக்கிறாள் என்றுரைக்க, ஆனு
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லிருக்கட்டிமென்ற பூசையை முடித்துப் பின் 

போசனஞ செய்யும்போது சுவாமியைத் தேட, 

மனைவியார் சுவாமிகள் இரவிலே வெளிப்பட்டு 

யாண்டோ சென்றுவிட்டது என்றனள், அதைக் 

கேட்டுத் தேடிப்பார்க்சமவண்டுமென்று நினைத்து 

க்கொண்டு போசனஞ்செய்௫ு பின் தாம்பூலம் 

அருந்தும் பா து மணவி அருகில் வற்து இரகசிய 

மாகக் காந் இமதிக்கு கிகழ்ந்த அபத்தை ஒன்று 

மொளியாது உணர்ச் இளுள். அதைக்கேட்டு மிக்க 

GUTH GD G1 0 DI ஞானிகளிட்ட சாயம் ஞானிகளா 

லன்றி ஈசரனாலும் நிவர்த்திப்பகரிது ; ஆதலால் 

ise சுவாமிகமாக்கொண்டே நிக்கிக்கொள்ள 

வேண்டுமென நினைந்து பனைவியையும் மகளையும் 

வண்டியிற் பிரயாணப்படுத்தித் தாமும் சுவாமிகள் 

சென்ற இசையைப் பலூபரிடத்துங் கேட்டுக் 

கொண்டு பாயாணமாய்ச் செல்லும்போது பட்டுக் 

கோட்டையி னருமக ஐர் மாத்தடியில் நிட்டை 

செய்துகொண்டி.ருக்கும் பெரியவரைக்கண்டு வனா 

ங்கி, எங்கல் மனககுறை நிங்குமாவென்று வினவ 

நீங்கள் தேடிச்செல்லும் குருகாதனை நாளை மாலை 

யிற் காண்பீர்கள், உங்கள் மனக்குறைவும் ஒழியு 

மென்றார், : 

லை தக்கேட்டு மறுமாள் HOV தீ இனின்று 

நீங்செசென்று மாலையில் அவிடையார்கோவிலுக்கு 

வடபுறம் ஒழுகும் காட்டாற்றைக் கடக்கவும், ஜா
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சிறிய குளத தினருகே நி ற்கும் விருக்ஷ நிழலில் 

சுவாமிக ஸிருக்கக்கண்டு இவர்கள் வண்டியைவிட் 

ட.றகஇச் சுவாமிகள் பாதத்தில் கார்திமதியை 

நமஸ்கரிக்கச்செப்துதாங்களும்வணக்கி சுவாமின்| 

சிறியளாகய காந்திமதி செய்த குற்றத்தை மன் 

னித்தருளல் வண்டும், சுவாமிக எருள்புரியா 

தொழியில் யாங்கள் உயிருடன் வாழ்வது இறப் 

மில்லை ; அதலால் எங்கள் குறையை நீக்கியருள 

வேண்டுமெனப் பன்முறை கேட்டுக்கொள்ளும் 

போ௫ கார் இிமஇயும் ௮அங்கனமே கேட்மிக்கொள் 

ளவும், சுவாமிகள் கிருபைகூர்ந்து அருகேயிருந்த 

சலத்தை யள்விக் கார் இமதிபின் aps & #m O pet! 

5 BIE செல்லுங்களென்று கட்டனையிட்டுவிட்டுச 

சுவாமிகள் எழுக்து ஊருக்குட் செல்லக் காந்த 

மஇக்கு முன்போல் கட்பார்வையும் தனங்களுக் 

தான்றின. மாதா பிதா புநல்வியாகிய மூவரும் 

சுவாமிகளை வீடாது பின்றொடார்து செல்ல, சுவா 

மிகள் மீகாவிலிற்சென்று விநாயகர்சற்நி கானத்தில் 

நிட்டாபரசா யிருந்தது. பின்றொடாற்து சென்ற 

சுந்தரம் பிள்ளை சுவாமிகள் நிட்டைகலைந்து வெளி 

ப்படுமுன்னமே சமையற்செய்து வைக்திருர்து 

வெளிப்பட்டவுடன் அழுதருர்தச் செய்யவேண்டு 

மென்று கருதித் தீர்த்தத்தில் மூழ்கிச் சமீபத்தி 

லுள்ள தம்பிசான் சுவாமிகள் மடத்திலுள்ள தா 

சாகையில் மனைவியையும் பு.த்இரியையும் சமையல்
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செய்யும்படிசெய்து தானும் ஸ்சான சநற்இ முடித் 

துக்கொண்டு அன்னக் கறி முதலியவைகளை எடுப் 

பித்துக்கொண்டி சுவாமிகளிடஞ் செல்ல எத்தனி 

க்கும பாது வெளியிற் சென் றிரு£ துவர் GF Ho 

மடத்துக்குறிய கட்டளை த்தம்பிசான்பார்த்து மடா 

பிமானிகளாகிய நீவிர் மட திற்போசனஞ்செய்து 

கொள்ளாமற் றனிச் சமையல் செய்தற்குஞ் செய் 

யப்பட்ட அமுது கறியாஇசளை வெளியிற் கொடு 

போதற்குங் காரணமமென்னை யென வினவச், சுற் 

இரம்பிள்ளை முன்னடந்த விருத்தாந்தங்க ளனைத் 

தையும் ஒன்றொழியாது தம்பிசானிடத்துத் தெரி 

வித்தனா 

அதைக்கேட்ட தம்பிரான் அச்சரியமுற்று 
நேற்றிரவு ஈமது கனவில் pr ,சரொாமணன் போற் 

ஜோன்றி நாளையத்தினம் ஒரு முனிவன் வருின் 

ரூன், அவனை நீ தரிசித்சனையாயின் உனது குன்ம 

நோய் நீங்கிவிிம் ; நமது பெயர் அர்மராத சாஸ். 

BA யென்று சொல்லி மறைந்தனர், அதைச் 

சொப்பனந்தா2ன யென்று உபேகசைஷயாகவிரு் 

தேன்; இப்2பாறு யோடுகறாமிடத்து உங்களாற் 

சொல்லப்பட்ட சுவாமிகள்தான் சொப்பனத்தில் 

பிராமணராற் சொல்லப்பட்ட முனிவசென் றெண் 

ணுகின்றேன். ஆத்மராதசால் திரியெனப் பெயர் 

கூறினமையால் அவர் நமது அ.த்மநா தசேயென்றுக்
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துணிகின்றேன். ஆதலால் யானும் உடன்வரு 

கஇன்றேனென்று சொல்லி ஸ்கானானுட்டானங்களை 

முடி. தீதுக்கொண்டு உபசாரத் இரவியமாகக் கற் 

கண்டு, வாழைப்பழ முதலிய பழவர்க்கங்களையு 

மெடுப்பித் க்கொண்டு தானும் கூடவே சென்று 

விகாயகர் சற்கிதியில் நிட்டைபிலிரு ச்குஞ் சுவாமி 

களைக்கண்டு உளத்தின்சகண்ணெழும் பேருவசைக் 

கடற்படிஈ்து நிட்டை கலையும்பரியந்தம் ஓர் புடை 

யொழுங்க நின்று சுவாமிகள் நிட்டையிலிருந்து 

விழிக்தவுடனே எர்தரம் பிள்ளை செம்பில் சலம் 

கொடுபோய்ச் சுவாமிகள் இருமுன்சென்று பிக்ஷை 

செய் தருளவேண்டு மென்று விண்ணப்பி சனர். 

சுவாமிக ளதற்குடன்பட்டு எழுதலும் உடனே 

கையிலிருந்க சலத்தால் சுவாமிகள் பாதத்தைவிள 

க்கி உலார்க வஸ்இரத்தால் நீரொற்றி அதனத்தி 

லெழுந்தருளச் செய்தனர், அப்போது எந்தாம் 

பிள்ளை மனைவியார் இலை பரப்பி நீர் தெளித்து 

அறுசுவையுண்டிகளையும் உடனே படைத்தனர். 

படைக்கவும் தம்பிரான் அக்ளஞைப்படி. பிராமணன் 

கொடுவர் திருந்த ஆதீமராதருடைய பிரசாதமாகிய 

சறாக்கரைப்பொங்கலைம் தம்பிரான் தனது சையால் 

சுவாமிக ஸனிலையிற் படைத்து எம் பவப்பிணியை 

யொழித்தற்பொருட்டு எழுந்தருவிய குருவே ! 

அடியேனை நெநொளாய்க் ுன்புறுத்தும் இவ்வுட 

ற்பிணியையும் நீக்கியருளல் வேண்டுமென விண்
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ணப்பித்தனர், உடனே சுவாமிகள் சருக்கரைப் 

பொங்சலிற் சறிதெடுத்து இதையட்கொள்வாயா 

கில் உன்னோப் நீக்கிவிகிமென்று தம்பிரான் கையி 

ற்கொடுத்துப் பின் சுவாமிகளும் பிட்சைசெய்து 

முடிகிறதற்கு மூன்னரே தம்பிரானுக்கு நெொ 

ளாயிருந்த குன்மகோய் அப்2பாதே நீங்கி ௮2 

னால் ௮வர் ஆனநர்தபரவசராய்ச் சுவாமிகள் பிட்சை 

செய்து எழுந்தபின் சுவாமிகளினது பரிகலச்சே 

டத்தையம் உட்கொண்டனர், அங்ஙனம் சுந்தரம் 

பிள்மா மனைவி புத்திரி ஆகிய மூவரும் பரிகலச் 

சேடத்தை யுட்கொண்டார்கள், பின்பு சுவாமிகள் 

முன்னர் தம்பிரான் வணக்கத்தோடு அடியேனுக் 

குச் சுவாமிகள் கொடுத்த பிரசாகத்தைப் புசித்த 

அளவில் நெரொளாக யென்னைத் துன்பப்படுத்திய 

குன்மநோப் சூரியனைக்கண்ட பனிபோல விலகி 

விட்டது, சுவாமின் / தங்கள் பாதத்தைத் தரிதி 

க்கவும் பரிகலச்சேடத்தை யருக்கவும் பெற்ற 

௮டி.யேனுக்குப் பவப்பிணியும் நீங்கிவிடுமென்ப 

இற் சர்2ீதகமுளதோ ? இல்லை / என்னாண்ட.. 

வனே யென்று பலவாறு தோத்இரஞ்செட்து 

வலம் வந்து வணங்க ஆனந்தபரவசராய் நின்று 

இவ்வளவு பெரும் கருணைபுரிர்த சுவாமிகளை விட் 

டி.ருத்தற்கு அடியேன் மனம் பொருது ; ஆதலால் 

இவவிடதக் திலேயே வ௫ிக்கவேண்டுமன விண்ண 

ப்பித்சனர், அப்போது சுந்தாம் பிள்ளை எமது
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குலதெய்வமாகிய சுவாமிகள் அதிவீரராமன்பட் 
டினத்துக்கு எழுந்தருளமீவண்டுமென்று பலதாம் 

விண்ணப்பித்தனர். இவ்விருவர்கள் வேண்டுகா 

ட்கும் விடையாகச் சுவாமிகள் இவனிங்குமிரான் 

அங்கும் வரான் என்றருளியது, இவவாறருளி 

ஆண்டு இசாத்தங்கி விடியற்காலத் திற்கு மூன 

வெளிப்பட்டுவிட்டது, இங்கனம் வெளிப்பட்ட 

சுவாமிகள் பலஷர்களிலும் பல காடுகளிலுஞ் சஞ் 

சரித்தக்கொண்டி வருங்காலத்தில் தொண்டமான் 
உ * fii oo “7d . ச 

புதுக்கோட்டையை அ௮மிதத தஇருக்சகாகாணததுக 

செய்த பாப கர்ம பலத்தால் ௨ இரமாடன், இரத்த 

சாமுண்டி, பிர்மசாட்சதை முகலிய துட்ட் தேவ 
ட்ட 0 te . டு த Me 2 ae ட 

தைகளால் பிடிக்கப்பட்டு அறிவு மயங்கி மாரக்கதி 

இற் செல்துபவர்களைப் பலவாறு வைதலும் மேல் 

விமுர்து கடித்கலும் கல்லாலெறிதலும் மல சலப் 

களைக் கையிமலந்இ மேல விசுதலும் அகிய இப் 
டி ச 6 * ந ay . atl) . ‘ny 

படி.ப்பட்ட பல துன்பஙகமா இமை ததுகமிகாணம் 

ஹர் பேயன் இருக்கான், அவனிருக்கு மார்க்கத் 

இல் சுவாமிகள் செல்லப்பார்த்தவர்கள் யா தீவிர 

செல்லும் மார்க்கத்திலுள்ள குளக்கரையில் gt 

பேயன் இருக்கிறான் ) அவன் மாரச்கஸ்தாகட்குப் 

பல துன்பங்களாச் செய்கின்றனன்?; அதலால் 

வேறு வழியாகச் செல்வீசென்று பலவாறு வறிபு.று 

தீதிக் கூறியும் சுவாமிகள் பதிலுரையாடாஅ ௮௧
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குளக்கரைக்கு கேராகமீல செல்லும்போது, அப் 

பேய்க் 2காட்பட்டான் சுவாமிகளை அடிக்கக் கல் 

முதலிபவைகமா எடுத்துக்கொண்டு ஓடி.வர்சனன், 

அவன் வருவதைச் சுவாமிகள் பார்த்து ஈகைத் 

தது. உடனே மருளன் மருணீங்கி, எறிதற்கெடு 

த்த சல் முதலியவைகளைக் 82. போட்டுவிட்டு 

சுவாமிகமா நமஸ்கரித்து எழுந்து பலவாறு தோத் 

இரஞ் செய்து சுமார் இருபது வருட காலமாக 

வென்னை வருணாச்சிரம தருமங்களை விடுத்து மகா 

பாபத்தொழில்களைச் செய்யும்படி செய்த துட்ட 

தேவதைகள் உமது புன்னகையினாலும் கிருபா 

வீட்சணியத்தினானு முற்காலத்திற் சிவபெருமான் 

புன்னகையால் polis இரிபும்போலாயின, ஆயி 

னும் நிண்டகாலமாகச் சாதிப்பிஷ்டனுகிய என் 

னால் செய்யப்பட்டபாபங்கள்ஈ£கிலமிழ்க் இவிடுமே! 

௮ன்றியு மெனக்குப் பிராமணத்துவம் உண்டோ ! 

இல்லையோவெனப் பய பக்தியோடு வணங்கிக் 

கேட்க, சுவாமிகள் உனது செயல் மறரது தற் 

தேவதைகளின் வசத்தாய் நின்று நின்னாற் செய் 

யப்பட்ட பாப கர்மங்கள் உன்னை ஈரகத்தி லமிம் 

தீதா, உனக்குப் பிராமணத்துவம் உண்டு ) அஞ் 

சாதேயென்று திருவாய்மலர்ர்த.௮, 

பின்னர் அவ்விடம் விட்டு நிம்கிப் 1 பலஷர்க 

ளிற் சஞ்சரித்துக்கொண்டு ஒருசாள் இரவில் 

விராலிமலைக்குச் சென் ற்போது பெருமழை பெப்ப
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அதற்கு ஒரு தாசிவீட்டுத் இண்ணையில் ஒதுங்கி 

பிருந்தது, சுவாமிகள் பசியோடிருப்பதை விராலி 

மலை முருகக்கடவுள் அறிந்து அர்த்தசாமத்தில் 

தனக்கு நிவேதகனமாகிய சருக்கரைப் பொங்கலை 

தாம்பாளத்தோடு எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சிறிய 

பிராமணப்பிள்மா வடி.வமாக வர அப்ப! வென 

விளித்து இவலன்ன தகைப்புசிப்பாயென்று கொடு 

தீதுவிட்டு மறைந்தருளினார். சுவாமிகள் அவ் 

வன்னத்தில் சிறிது புசித்து மற்றயதை ௮க்சட் 

டோடு தள்ளிவைத்துவிட்டு நிட்டையிலிருந்த௮. 

கோவில் அர்ச்சகர், புதுக்கோட்டை தாசில்தார் 

சுவாமியின் ௮ர்த்சசாம ரைவேத்தியப் பிர்சாகய் 

கொண்டிவரும்படி. தெரிவித் இருக்கின்றமையால் 

சொண்டு?போாக வேண்டுமிமன்று மழை நீங்குகிற 

வரையிலிருந்து பின் பிரசாதச்தை யெலித்தற்கு 

வைத்தவிடத்திற் பார்க்கும்2பாது இல்லாமையால் 

மணியகாரரிடத்தில் நீர் சொல்லியபடி. தாசில்தார 

ருக்கு ௮.னுப்ப கோவிலிலுள்ள தாம்பாளத்தோடு 

வைத்திருந்த பிரசாதம் காணப்படவில்லை எவனா 

திருடிச்கசொண்டுபோய்விட்டான் என்று சொற்ற 

னர், அதைக்கேட்ட மணியக்காரர் இங்கு ஒரு 

வரும் வரவில்லை; சுயம்பாகிப் பிராமணன் தாசி 

விட்டுக்குக் கொண்டுபோயிருப்பான் ; பமிமசாத 

க்கவேண்டி மெனத் இவர்த்தி வெளிச்ச த்தோடு 

காவற்காசர்கமா அழைத்துக்கொண்டு சென்ற
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போத தாசிவிட்டுக்கதவு சாத்தப்பட்டிருந்தது ; 

வெளித் இண்ணையிற் சொற்ப பிரசாதத்தோடு 

தாம்பாளமும் பக்கத்தில் சுவாமிகளும் இருப்ப 

தைக் கண்டு சுவாமிகளை நீ யாரடா !/ நிந்தத் 

தாம்பாளமும் பிரசாதமும் உன௮ பக்கலிலிருக்கக் 

காரணம் என்னென்று வினவ, சுவாமிகள் யரேர 

ஒரு பிராமணக் குழந்தை நம்மை விளித்து இவ்வ 

(peg புசிப்பாயாகவென்று கூறிக்கொடுத்துப் 

போயிற்று, ௮தை நாம் வேண்டிய அளவு புசித்து 

எஞ்சியதை வைத்துவிட்டோமென் நியம்பிற்று, 

எதிர்த்த இண்ணையில் படுத் இருந்தவர் இவ்வமு 

தைப் புசிப்பாயென்ற சொல் எங்கள் காதிலும் 

கேட்கப்பட்டது, வசனித்த புருடன் யாரோ 

காணப்படவில்லையென்ரார்கள், மணியகாசர் இவனை 

இருடனென்று மதித்தற்கு நியாயமில்லை; ஆயி 

னும் இவைகளைத் தாசில்தாரிடத்திற் றெரிலிக்க 

வேண்டுமென்று செல்லுவதற்கு முன்னமே நித 

இரையிலிருந்த தாசில்கார் சொப்பனத்தில் முரு 

கத்சடவுள் ஓர் பாதேசியாக வந்து ௮ப்பா உனக் 

காக அர்ச்சகர் வைத்திருந்த அமுதை யான் இரு 

டி.தீ தாசிவிட்டுத் இண்ணையிற் பசியோடி ருந்த 

ஞானதீரனாகிய முனிவனுக்குக் கொடுத்துவிட 

டேன், அம்முனிவன் புரத்து மீதம் வைத்திருக் 
கின்றான். அவ்வுச்சிட்டத்தைச் FsGrg ap de 
ன்று புசிப்பாயாகில் உனக்குள்ள சரகோயும் காச



தக்ஷிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் சரித்திரம் 35 

நோயும் அப்போதே நீங்கிவிடும், நாம் மலைக்குச் 

செல்கின்றோம் என்றருளிச்செய்து மறைந்தனர், 

இங்கனம் கனாக்கண்ட தா௫ல்தார் விழித்து 

முருகக்கடவு£ள சொப்பனத்தில் வர்தவராகும் ; 

நாம் தாசி விட்டுத் இண்ணையிலிருக்கும் முனிவா 
ரைத் தரிசித்து, அவர் உச்சிட்டத்தையும் பு௫க்க 

வேண்டுமென் றெழுந்தபோது, மணியகாரர் வந்து 

ஈடர்ததைச் தெரிவிக்க; ௮கைக்கேட்ட தாசில்தார் 

மிகுந்த அன்போடும் அதிவிரைவாகச் சென்று 

தாசி விட்டுத் இண்ணையிலிருக்கும் சுவாமிகளை 

நமஸ்கரித்து எழுக்து மிகுந்த வணக்கத்துடன் 

நின்றனர், சுவாமிகள் ௮வரைப் பார்த்து இவ் 

வமூதை நீ புசிப்பாயெனவும், மீண்டும் ஈமஸ்கரி 

த்து எழுந்து அ௮ப்பிசாதத்தை யெடுத்து மிக்க 

ஆதாவோடு உட்கொண்டனர். அந்த உத்தரா 

௯நணமே ரு ரென்று இழுத்துக்கொண்டிருந்த 

காச நோயும் ஒருத்தலை நோயும் நீம்கிவிட்ட௮. 

உடனே தா௫ில்தார் சந்தோஷூத்தராய்ச் 

சிரசிற்குவித்த ௮அஞ்சலியோடு எதிர் நின்று உரோ 
கஇயாயெ வென்னைக் கணப்போ இற் றேவரீர் உச் 

சிட்டமாத்தரத்தால் அ௮ரோகியொக்கின வுமது 

மமையை என்னா லெங்கனம் ௮ளவிடற்பால 

தாம், என்னைத் தடுத்தாட்கொண்ட வள்ளலே ! 

யெனப்பலவாறு அதஇத்துச் சுவாமிகளுக்கு அடி. 

யேன் தொண்டுசெய்துகொண்டிருக்கும்படி. உத்த
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சவு செய்யவேண்டுமென விண்ணப்பித்தனர். அதற் 
குச் சுவாமிகள் முருகனுக்குத் தொண்டு செய்வா 
யாகவேன்று திருவாய்மலாக்தருளிற்று, 

பின் சிலதின மங்கிருந்து ஓர் காள் வெளிப் 

பட்டுப் பலவூர்களிலும் சஞ்சரித்துக்கொண்டு பற் 

பல இருவிளாயாடல்களை அ௮ண்டாண்டு ஈடாத்தி 

இசாஜமன்னாரகுடியில் வர்திருக்குப் காலத்இல் 

இராஜகோபாலசு வாமி கோவிலிற் சென்று சந்நிதி 

யில் நிட்டையி லிருக்கும்போது, பூசை செய்ய 

வந்த அர்ச்சகர் சுவாமிகளைப்பார்த்து யாரடா 

சூத் இரா! நீ கோபாலன் சந்கிதியில்வந்து குந்தி 

யிருக்கின்றாய் ! எழுந்து வெளியிற்போ, போவெ 

ன்று அதட்டிச் சொல்வதைக் கேட்டுச் சுவாமி 

கள் பூசகனைப்பார்த்து நீ கோபாலன் திருமேனி 

ous Lory. IFAS SVG HMA ) SECC 

Quem Gsradadarar® Gaol Bu Combai. 

ட. உடனே பூசகன் மனைவியார் குளிக்கப் 

போய் வழுக்கிக் குளத்தில் விழுந்து இறர்.துவிட் 

டன ளென்று ஆன் வந்து சொல்லவும், பூசகர் 

வெளியிற் சென்று விட்டனர், ௮ப்போ.து அக 

நிகழ்க்ததைக் கண்ணுற்ற சிலர்கள் பூசகனைச் சூத 

கனானாயென்று சொல்லி வெளியிற் போந்தவர் 

சோ இடவல்லசோ? அல்லது இரிகாலவுணர்வுபடய 

ஞானியோ? என வியந்து ஒருவர்க்கொருவர் பேசி. 

க்கொண்டு ௮வரைப் பார்ப்போமென்று வெளியிற்
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சிலர் ஐடிப்பார்க்கக் காணாமையின் இவர் ge fi 
யாகிய கடவுளரேபோலுமென மேலும் வியந்து 
கொண்ட நின்றார்கள், 

பின்னர் வெளியிற் போர்த சுவாமிகள் இற் 

சிலவூர்களிற் சஞ்சரித் துக்கொண்டு நீடாமங்கலத் 

தினாற்றங்கரைப் படுகையில் வர் இருக்கும்போது, 

ஓர்நாட் பதினான்கு வய தினைபுடைய கோர் வச் 

௬றுவன் மாலைப் போ இல் ஆற்றஙகரைக்குச் சென்ற 

போது, அண்டோர் பெரிய சற்பமானது படம் 

விரித்துச் சீறிக்கொண்டு சிறுவனைத் இண்டற்குச் 

துரத்தவும், சிறுவன் பயந்து அலறிக்கொண்டு 
ஆங்சகார்பால் நிட்டையி லிருக்கும் சுவாமிகள் 

முன்னர் ஓடிவந்து விழ்ர்சகனன், சுவாமிகள் சண் 

ட.மற்து ஒடிவருஞ் சற்பக்கை கையமர்த் தி நல்ல 

பிள்ளையைக் pore sous po கூறவும், உட 2ன 

சற்பம் படத்தைச் சுருக்கக்கொண்டு திரும்பித் 

தானிருக்கு மிடத்துக்குச் சென்றுவிட்டது. அப் 

போது சிறுவனழுககொண்டு வீட்டுக்குப் 2பாகப் 

பயமாயிருக்கிறதே / யென்செய்வேனென்றனன், 

அச்சிறுவன் வார்த்தையைக்கிருபாசமுத் திரமாகிய 

சுவாமிகள் கேட்டு ஐர் மாச்சைப் பாரத்து ஓ வன 

வாசியே / இச்சிறுவனை விட்டிற் கொடுபோய் 

விட்பெவருவாயென HH CHT தீதுவிட்டுப் பின்னுங் 
fe கண்கமா£மடி. நிட்டையிலிருர்தது, உடனே வும் 

மரத்திலிருந்த சடாமுனியானது சிறுவனுடைய
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பிதா வடிவங்கொண்மிவர்து சிறுவனை யழைத்துக் 

கொண்டு விட்டினருக சென்று சிறுவனை நீ வீட் 

டி.ற்குட்செல்வாய், சான் பெருமாள்சேவைசெய்து 

கொண்டு வருகிறேனென்று கூறிவிட்டி மறைந் 

தது. Epa fio gi சென்று தன் மாதா 

விடத்திற் முன் ஆற்றங்கரைக்குச் சென்றதும் 

ஆங்கு நிகழ்ந்ததையுங் கூறிப் பின்பு என்னை 

நாயினாவந்து அழைத்துக்கொண்டு வர்தாரெனக் 

கூறினன். ௮வவார்த்தையைக் கேட்ட தாயார் 

நாயினாவெங்கே யென்றனள் ; அதற்குச் றுவன் 

நாயினா பெருமாள்சேவைக்குச் சென்றிருக்கிறார் 

வருவாரென்று சொல்லிக்கொண் டிருக்கும்போது 

மன்னார்குடிக்குச் சென்ற பிதாவானவர் வந்தார், 

வந்தவரை மனைவியார்பார்த்து ஈமதுபிள்ளைசென்ற 

விடத்தை யெப்படித் தெரிர்து ௮ழைத்து வந்தீர்க 

ளென வினவ, அவர் நானிப்போதுதான் மன்னார் 

கடியிலிருந்து வருகின், பிள்ளை சென்ற விட 

தீதை யான் தெரிந்ததுமில்லை அழைத்துவாவுமில் 

லையே யென்றனர், ௮ப்போது சிறுவன் பிதாவைப் 

பார்த்து என்ன ராயினா ஆற்றங்கரையில் அமுது 

கொண்டிருந்த என்னை யழைத்துக்கொண்டு வந்து 

விட்டில் விட்டுவிட்டுப் பெருமாள்சேவை செய்து 

வருகிோறனென்று சென்ற நீங்களிப்போது இக் 

நனம் சொல்லுகிறீர்களே யென்று கேட்சவும், 

பிதா ஆற்றங்கரையில் நிகழ்ந்த தென்னை? நீ கூறெ



MAK AMANUPAUNTATA 

Br. U.V, SWAMINATHA IYER LIBRART 
6 நிக்ஷிணாமார்த்இி சுவாமிகள் சரித்திரம், 50 

ன்று கேட்கப் பிள்சாயானவன், ஆங்கு நிகழ்ந்த 

தைக் கூறினன், பிதாவானவ ரிவ்வற்புகத்தைக் 

கேட்டு மிகுந்த அச்சரியமுற்று அப்பெரியாசைத் 

தெரி௫ிக்க வேண்டுமென நினைந்து சிறுவமனோடு 

மற்றுமுள்ள மனைவியசா இய சிலர்களை யழைத்துக் 

கொண்டு சென்று பார்க்கும்மீபாது, சுவாமிகள் 

நிட்டையிலிருந்தது, நிட்டைபிலிருக்குஞ் சுவாமி 

களை நமஸ்கரித்தெழுந்து சமீபத்திற் செல்லாமல் 

நின்று யென் பிள்ளையை விடதக்தால் மரிக்காம 

லிரட்சித்த கடவுளே /! வனத்இிலுள்ள செய்வங்க 

ளும் ஏவற்பணி செய்யத்தக்க சுவாமிகளை யித்தேவ 

சென்று அறிவிலியாகிய யான் எங்ஙனமதித் தறி 

வேனெனப் பலவாறு தூஇத்து எனது பிள்ளை 

யைச் சுவாமிகள் நல்ல பிள்ளோயெனக் கூறினமை 

யாலங்ஙனமே யான் ஈல்லய்யனெனப் பெயசிட்டுக் 

கொண்டனனென விண்ணப்பித்துப் பின்காலையில் 

வந்து தெரிசத்துக்கொள்ளலா மென்று சொல்லிக் 

கொண்டு விட்டுக்கு வர்.௮விட் டனர், 

அ.தன்பின்னர் மற்றாநா எவ்விடம்விட்டுப் 

புறப்பட்டுக் கிழக்கேயுள்ள பழங்கள த்.தாரென்னு 

மோர் இற்.றாறிற் செல்லும்போது ஆங்கு ஓர் 

பெண் பூரணக்கருப்பவதியாகிப் பிள்லா பிசசவிக் 

காமல் நான்கு தினமாக அ௮வஸ்தைப்படுவதால் 

தாயுமிறந்து சசுவு மிறந் துபோமென்று வீட்டி 
லழுகொண்டிராகின்ற உடையார் மாபினமாகயெ 

korea Reve), டாக்டர்
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ஒருவர் ஆற்றங்கரையின் மார்க்கமாகச் செல்லுஞ் 

சுவாமிகளைப் பார்த்துச். சிக்கிமாக PUY. Uh Bw 

ஈமஸ்கரித்துச் சுவாமிகளினிஈண்டு பாதங்களையும் 

பிடி த்துக்கொண்டு சுவாமின் ! என் மனைவி கருப் 

பவதியாகி நான்கு தனமாகப் பிள்ளை பிரசவிக்காம 

லவஸ்சைப்படுகிறாள். இரண்டு நிமிடத் துக்குள் 

இறந்துவிவொள் பாற் மெற்றுகின்றது ; அவளி 

றந்தால் யானுமிறந்துவிமிவேதைலாற் சுவாமிகள் 

BTL Gh இரவும் பிழைக்கும்படி. இருபைசெய்ய 

வேண்டுமென முறையிட்டமுவதைச் சுவாமிகள் 

பார்தது நீ போய்ப் பார்க்குழுன்ன?ம அண் 

குழந்தை பிரசவித்துவிிம் ; உயிர்ச் 2சதம்வராது ; 

சென்று பார்ப்பாயென்று சொல்லவும், அ௮வவுடை 

யாரெழுர் 2 தாடி. விட்டின் வாசற்படியிற் கால் 

வைக்கவும் சுவாமிகள் கூறியவண்ணா?மே அண் 

குழந்தை பிரசலித்தது; அதைக் கேள்வியுற்ற 

உடையார். அடங்கா மகிழ்வை பயுடையராய்ச் 

சுவாமிகள் கூறியதை யங்குள்ளார்க்குக் கூறிப் 

பின்னும் ஈவாிகள்பால் வரவும், அங்குள்ள பலர் 

கரம் சுவாம்கம்ா ஸீ BUT LH நிகுவர்தனர் ’ இவா 

கள வருதற்கு முன்னர் சொற்ப தூரஞ் சென்று 

ஓர் அசசமரத்தடியிலிருற்து நிட்டை கூடியது, 

தரிசிக்கவர் தவர்கள் பால் பழ முதலியவற்றை வா 
CUED LL Bi i) வைத்துக்கிகா ண்டு சுவாமிகள் நிட்டை 

யில் நின்றும் வெளிப்படும் பரியர்த மிருந்து
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வெளிப்பட்ட பின்னர் பால் பழ முதலியவற்றை 

முன்னர் வைத்து ஈமஸ்கரித்.து அவைகளை பட் 

கொள்ளவேண்டு மெனப் பலாகளும் பன்முறை 

வேண்டினர், அவ்வேண்டுகோளுக்கிரங்கி யவை 

Bort) சிலவற்றை with BL) பென்னும் நிட்டை 

கூடியிருந்து இரவில் அவ்விடம் விட்மி வெளிப் 

பட்டது, 

இங்ஙனம் வெளிப்பட்ட சுவாமிகள் சிற்சில 

வர்கள் நதிதீரங்கள் வனங்களிற் சஞ்சரித்துக் 

கொண்டு தன் சகோதாராகிய நமச்சிவாய சுவாமி 

கள் வசிக்கும் நீலப்பாடியில் வர்திருந்கபோது, 

ஓர் நாள் ஈமச்சிவாயசுவாமி யங்குள்ள பெரியவ 

ரிடதீதில் சிவச்ஞானபோதம் பாடல் 2கட்டிக்கொ 

ண்டிருக்குஞ் சமயத்தில் சுவாமிக ளோர்பாற் 

சென்றிருந்தது, அதைக் கண்ணுற்ற பெரியார் 

இவன் சைவசமய ீக்கைகளில்லாகவனும் சவ 

பூசையா இய அசாசநியமமில்லாதவனுமாகக் காண 

ப்பமிகின்றமையால் இவன் முன்னர் சாத்திர 

பாடஞ் சொல்லப்படாதென்று கான் நடத்திவந்த 

பாடத்தை நிறுத்தினர், அதனைச் சுவாமிகள் 

தெரிந்து தம்பியை ஈமச்சிவாயமென்றழைத்து, 

ஐநகதோலையும் எழுத்தாணியும் கொணர்ந்துகொ 

டென்றருளியது, அங்கனமே கொணர்ந்துகொ 

டுக்கச் சுவாமிகள் வாங்கி அவமீவாலைகளை வாரி 
* உ ச ச * ர « யேடரகச் சேர்த்து முகப்பில் சிவஞானபோதச்
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சிர்தனமெனப் பெயசெழுதி ௮வ்2வட்டில் சிவ 

ஞான போதத்தைச்சிர் இக்கும் முறையைத் தெளி 

வாக யெழுதி முடித்துப் பின் ஈமச்சிவாய சுவாமி 

களிடத்திற் கொடுத்து இதிலுள்ளபடி. Hi wares 

செய்து வருவாயானால் சிவஞான3போதமென்னும் 

நூலை முறைய கேட்டுச் சிர் இித்தலினால் வரும் 

பயனை எரிதிலடையலாமெனக் கட்டனையிட்டரு 

ளிய, அம்சட்டளையைச் சரமேற்றாக்கிய ஈமச்டி 

வாயசுவாமிகள் ௮ல் 2 வட்டை சீ சனக்குப் பாடஞ் 

செல்லும் Gund Sur ரிடத்துக் கொடுத்தனர், 

அவர் ௮தை வாங்கப் பார்த்து பாம்பசையாக 

வுணர்ர்க பெரியோர்களாலும் அறியப்படாத 

௮னுபூதிமபமான அரும்பொருட்கள் வேத spe 

கும், அசமச்துக்கும் விராத மின்றி எளிதில் 

விளங்க வரைம் இருப்பதை அறிந்து அச்சரியமு 

ற்று வொளுபூ தியுடையராயன் ரோ இருக்கின்றார்! 

நாம் இச்வெஞானச் செல்வசை எளிதாக நினைத் 

தோமே/ ௮/௮ இது என்ன பாவமென்று 

மிகவும் உடம் பதற, மெய் வெயர்ப்பச் ௪ீக்காமெ 

முக்துவக்து சுவாமிகளை நமஸ்கரித்து, அடியேன் 

சுவாமிகளை. சமயானுட்டான ஆசாரமில்லா தவ 
சென மதிதீதுப் பாடத்தை நிறுத்திய குற்றத்தை 
மன்னிக்கவேண்டுமென்று பயபக்தி விசுவாசத் 
தோடு கேட்டுக்கொண்டார், 

பின்னரும் அவர்களால் உபசரிக்கப்பட்டு 
அவ்விடத் இிலேயய இருந்துவரும்பபோ.து ௮வவூரி
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அள்ள தெம்பா முதலியாரென்பவர் ம்ப தவயது 

பரியந்தம் தமக்குப் புகிஇரப்2பறின்மையால் மட 

தீதிலிருக்கும் பெரியோரிடம் வரது, சுவாமிகள் 

முன் சொல்லியவண்ணம் இராமேச்சுர மாதிய 

ஸ்தலயாக்திரைகளும் கனுக்கொடிமுதலிய தீர்த்த 

ஸ்ரானங்களையும், நாசப்பிரதிட்டை, தண்ணீர்ப் 

பந்தல், அன்னதானம் முதலியவை செய்தும் 

பு.த்திரோர்ப்பகி திக்ரு விக்கினமாக இருக்கும்படி 

பூர்வம் என்னபாபம் செய்மதமனா ? ௮௮ பிராயச் 

இத்தத்தால் மீ BGS மா நீங்காதோ? =D) நீங்கு 

வதற்கு யாதா ௬பாயமும் சாத்திரங்களிற் கூற 

வில்லையோவென்று கேட்க, அம்மடத்துச் சுவாமி 

கள் அதற்கு எவ்வகைப் பாபமாயினும் “நிவர்த்தி 

யாதற்குச் சாத்திரங்களிற் கூறிய ஓர் பறப்பு 

விதியை யான் கூறுகின்றேன் கேட்பாயாக; ௮௦ 

தாவது: பிர்மக்கியானியாகிய Ql WSBT BSH 

பிட்சை செய்வித்து அவருண்ட பரிகலச் சேடத் 

தைப் புசித்கால் நீங்கிவிமிம், அதலால் நீ அதை 

யஞ் செய்துமுடிப்பாயென்று கூறினார். அதைக் 

கேட்ட செதெம்பா முகலியார் ௮க்ககைய ஞானியை 

நானெப்படி.தீ தெரிச்துகொள்வேனென்றுசைக்க, 

உன்னைக்கிரு கார்த்தனாக்கரும்பொருட்டேபோலும் 

இப்போது நமது மடத்இல் பிர்மக்கியானியாகிய 

ஜர் முனிவார் வந்திருக்கன்றனர். அவருக்கு காம் 

சொல்லியபடி. செய்வா யென்றுகூறி சுவாமிகளைத் 
தெயி)ப்பிக்க முதலியாசை அழைக்துக்கொண்டு
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சுவாமிகள் திருமுன் சென்று ஈமஸ்கரிப்பிகதுகி 

கைகட்டி. நின்று இம் முதலியார். பிட்சையை 

ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டுமெனப் பிசார்ததித்தனர், 

முதிலியாரும் அன்று முதல் ௫ வாமிகளுக்குப் 

பிக்கொடுவர்து படைத்துச் சுவாமிகள் புசித்த 

பின் எஞ்சிய பரிகலச்2சடதக்கை பனைவியுக் தானு 

முட்கொண்டு வந்தனர், இவ்வாறு ஈடந்துவருகி 

ன்ற ஒன்பதாகாள் சுவாமிகள் கரகப்பிரவேசமாய் 

விட்டத இனி2மற் பிட்சை கொண்வெர?2வண்டா 

மென்று திருவாய்மலா்ந்தருளி ௮ன்றிரவுகானே 

அவ்விடம்விட்டு வெளிப்பட்டெவிட்டு, ஈவாமிகள் 

திருவாய்மலாரந்தவண்ணாமே அன்றுமுதல் முதலி 

யார் மனைவி கருப்பவதியாகிப் பத்தாம். இங்களில் 

புத்திரனைப் பெற்று மாதா பிதாக்க ளிருவரும் 

சளிப்புற்றிருந்கனா, | 

இங்கன மிவர்கட்கு மகப்பேறளித்தருளிப 

பின்னார் நீலப்பாடியினின்றும் வெளிப்பட்ட ஸ்வா 

மிகள் சிதம்பரம், விருத்தசைலம், அண்ணாமலை, 

வேங்கட முதலிய ஸ்தலங்களிற் சற்லெ அற்புதங் 

கள் தோன்றச் சஞ்சரித்துக்கொண்டு இருவொற்றி 

யூர் கடற்கரையிலும் பட்டினத்தடிகள் சமா இயின் 

பக்கங்களிலும் வ௫ித்துக்கொண் டி ருக்கும்போது 

அவவுரில் ஒர் பார்ப்பனப்பெண் துட்டசதேவதைக 

ளாற் பிடிக்கப்பட்டமையானும், பித்த தோடத் 

தானும் உண்டாகிய சித்தப் பிரம்மையால் உடை
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நமுவுதலா திகள் தெரியாமல் தெருவிற் புறப்பட்டு 

ஐடுதல், முற்படுவோர்களை வைதல், அடித்தல், 

கட்டிப் பிடிதீதல், தகாத காரியங்களைச் செய்தல் 

முதலிய குற்றங்களைக் குடும்பத்தார்கள் பார்த்து 

வீட்டிலடைத்துவைக்கினும் அடங்காமல் வெளியி 

லோடுதலுமாக விருப்பதைப் பிதாவாயெ அந்த 

ணன் பார்த்துப் பல வைத்இயர் மாந்இரீகர்களைக் 

கொண்டு பார்க்கச்செய்ய, பார்ப்பவர்களுக்கு உட 

னே சுரழுந் தலைநோயு முண்டாவதன் றித் தலையில் 

சாம்பற்குப்பை விமுதலுமாகவிருப்பதைக் கண்டு 
யாவரும் பாரக்கப்பயமடைஈ்து வராமலிருந்ததைப் 

பற்றிப் பிதா மிக்க வருத்தமுடையாய் ஒற்றியூர்ச் 

சிவபெருமான் சந்நிஇக்குச் சென்று ஈமஸ்கரித்தெ 

முந்து துதிசெய்து அன்பர்க்கெளிய அப்பனே ! 

என் புத்திரியைப் பற்றிய நோய் பேயாதிகளை 

மூன்று நாளைக்குள் நீக்கி யருளல் வேண்டும்; 

Haworth அ௮ருளாதொழியில் : என் புத்திரியை 

விடமூட்டி இறக்கச்செய்யவன். ௮ங்௩னஞ் செ 

ய்யில் வள் பேயா திகளாற் படுந் துன்பங்களும் 

அவள் மூலமாக எனக்குண்டாகிய துன்பங்களும் 

நீம்வெடும், ௮க் கொலையால் வரும் பாபத்தை 

யுனக்கே ௮ற்பணஞ் செய்வேன், இது சத்திய 

மென்று சந்நிதியில் விண்ணப்பித்துவிட்டு விட் 

டுக்குவந்து இசவிற் றுபிலும்போது சொற்பனத் 

இல் ஒற்றியூர்ச் சிவபெருமான் ஓர் தவத்தார்போற்
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Caer! slur! ஐர் ஞான௫த்தனாயெ வேன் 

முத்தன் ௮வதாதனாய்க் சகடற்கரையிற் சஞ்சரித்து 

க்கொண்டிருக்கின்றான், அவன் நாளைக் காலையில் 

பட்டினத்தார் சமாதியின் பக்கத்தில் நிட்டைசெய் 

அகொண்டிருப்பான், அவனது சண்ணோக்கம்ப 

டும்படி. உனது பெண்ணைக் கட்டி. தூக்கிக்கொடு 

போய் லைப்பாயாகில் அவன் நிட்டை கலைந்து 

வெஸி வந்து உன் புதல்வியை நோக்குவான். 

உடனே அவளப் பிடித்.க பேய் கோய்களனைத்தும் 

நீங்குவமிதாடு சென்மோயும் நீங்கிவிமிமென்று 

மிசால்லி மறைந்தனர். இவவாச்சரியக் கனாவைக் 

கண்ட பிராமணர் காலையிமலமந்து இது ஒற்றியூ 

ர்ன் வேனருளே யென்று துணிந்து தன் ஞாதியர் 

ிலைரைச்கொண்டு தன் புதல்வியைக் சட்டுவித்து 

வண்டியிலைற்றிர்சென்று பட்டினத்தடிகள் சமா 

இபின் பக்கத்தில் தீனக்குக் கனாவி லருளிச்செய்த 

படி. நிட்டையிலிருக்கும் ௮வதூதராகிய சுவாமிகள் 

தரு 2ராச்கம்பமிம்படியாக நேரிலிருக்கச்செய்து 

அசையாமல் பிடி.ீ.துக்கொண்டி ருக் தனர். சற்றுப் 

போதி ற்குப் பின் நிட்டையிலிருந்து சுவாமிகள் 

கண்ணர் இறந்து எ இரிலிருக்கும் பெண்ணைப் பார் 

க்கவும், அப்பெண்ணைப் பீடி தீ.திருர்த பேய் நோய் 

களனைத்தும் நீங்கின. நீங்கலும் முன்னுள்ள நா 

ணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பென்னும் மடந்தை 

யா்ச்சுறிய உத்தம குணங்கருநம் சித்தபரிபாகமு
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மவட்குத் தோன்றின. தோன்றவும் தம்மைப் பிடி 

த்திருந்தவர்களை கையை விடும்படி. சொல்லி எழு 

ந்து வற்தரச்தைச் செவவையாகக் கட்டி கூந்தலை 

முடி த்.துக்கொண்டு சுவாமிகளைப் பலமுறை வலம் 

வற்.து ஈமஸ்கரித்தெழுற்து சுவாமிகளெதிரில் பய 

பக்தி விசுவாசத்மதாடு நின்று எங்கள் குலதெய் 

வமே! தேவரீர வீட்சண்ணியத்தால் அடியேனைப் 

பிடி கீதிருந்த துட்ட தவதையா இகள் சூரியனைக் 

கண்ட இருள்மீபால நீங்கவிட்டன ; இவ்வாறே 

அடிமயனது பவ கோயையும் நிக்ரும்படி ௮-னுக்கி 

ON ei ea eur bi Ol nah Qari & Ra Heres 66, செய்யவேண்டுமென்று பிரார்தீஇத்தனள். 

ஆ.தறமுச் gamba ‘© a of யப்பமிவனவர hu ஜக 

ஜி வபர கற்பனைகளை HOG DG கனித்து அறியும 

நிவாகவே இருக்கில் பவ CHa Soe? மென 

வணுக்கிரகிர் து அவ்விடம் வீட் வெளிப்பட்டது. 

இங்கனம் அனுக்கிரகம்பெற்ற பார்ப்பனப் 

leur வீட்டுக்குவர்.து பிதாவை நோக்கி என் 

குருநாதன் உத்தரவுப்படி யான் ஒருவாசர் கனித் 

இருக்கவேண்டும், அதுவரையில் எனக்கன்னாகா 

சம்வேண்டுவ தில்லை ; என்பா லொருவரும் வரக்கூ 

டாது ; எட்டாகாள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்று 

சொல்லி ஓர் அறையிற் புருச்து மனதை யொரு 

நிலைப்படுத்தி ஈவாமிகளனுக்செடிக்கபடி நிட்டை 

யிலிருர்து எட்டாகாள் வி?சகமுக்இயை யடைர் 

BOT att ,
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இப்பார்ப்பனப் பெண்ணுக்கு ஞானானுக் 

இரகமுஞ் செய்துவிட்டு வெளிப்பட்ட சுவாமிகள் 

சென்னை, மயிலாப்பூர், திருக்கழுக்குன்றம், சதம் 
பாம் முதலிய ஸ்தலங்களிற் சஞ்சரித் துக்கொண்டு 

காரைக்காலுக்கு வம் திருக்கும்பொழுதுஅங்ருள்ள 

வூர் மஸ்தான்சாகிபாகிய பெரியவர் வந்து சுவா 

மிகளைப் பார்த்து அப்பா நீயும் கானும் எப்படியி 

ருந்தால் எங்கும் கிறைம்த பொருளாகலிருச்கலா 

மென்று வினவ, அதற்குச் சுவாமிகள் நீ, ரான், 

௮௫, இ௫ என்னும் சுட்டிறந்து நின்றால் எங்கும் 

நிறைந்தடொழுளா யிருக்கலாமென விடை பகர்ந் 

தவிட்டு ௮ப்பதியை நீங்கிற்று, 

இங்கனம் நீங்கி நாகபட்டினம் மேலைக்கோ 

ட்டைவாசலை அடுத்துள்ள நிபர்தக்காரர் சாவடி. 
யில் ிலராள் வ௫ூத்இிருர்தலு, இங்கனம் வசிக் 

கும்போது ஓரன்பர் இனற்தோறும் பலகாரம் 

கொணர்ந்துகொடுத் அுபசரித்து வந்தார், அவர் 

ஓர் நாள் தன் மகனைச் சுவாமிகளுக்குப் பலகாரம் 

சொடுத்துவா வென்றனுப்பிஞார். அப்படியே 

கொண்கவெரும்போறு இடையே பக்கத்திலுள்ள 
வேலியிலிருந்து ஜர் சர்ப்பம் வெளிப்பட்டு பட 

மெடுத்துக்கொண்டு தத்தித் தண்டச் சிறுவன் 

பயந்து காத்திலிருந்த பலகாரத்தைச் கழேபோட் 

டுவிட்டுச் சுவாமி! என்னைச் சர்ப்பங்கடிக்கின்றது! 
என்றலறிச்கொண்டு கீழே விழுந்தான், அத்தரு
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ணத்தில் ஒசேதுவுமின்றிச் சுவாமிகள் ; ஈகுலா / 

நாகன்பால் சி.முவனகப்பட்டுக்கொண்டான் : விரை 

விற் செல்லென்று சொல்லிவிட்டு மெளனமாயிருர் 

SH. பக்கத்திருந்தவர்கள் சுவாமிகள் இருவாக் 

கின் கருத்தரியாதவர்களா யிருந்தனர், உடனே 

கரி புறப்பட்டுச் சென்று அ௮ச்சர்ப்பத்தை இரண்டு 

துண்டாகக் கடி க் துவிட்டுப்போயிற்று, பின் மக 

னைச் சர்ப்பந்தீண்டிய௰தெனக் கேள்வியு ற்றுப் பிதா 

ies ga (pt eA & துக் கடக்கும் புத்தானை த் 

தூக்கிச் சுவாமிகளிடங் கொண்வெந்து எதிரில் 
இடத்தி சுவாமிகளுக்குப் பலகராங் கொண்டுவந்த 

என் புக்இரன் சாப்பக் சீண்டி. இறந்தடன் ; சர்ப்ப 

(pa கரியால் அண்டிக்கப்பட்டிறந்தகென்று கூற 
வும், சுவாமிகள் தன் கரத்தால் மைந்தன் Arg 

தைப் பரிசித்தது / உடனே விட மயக்கம் நீங்கிப் 

புதல்வனெழுந்து சுவாமிகளை ஈமஸ்கரித்தனன், 

அ௮ப்யோது பக்கத் இருந்தவர்கள் சுவாமிகள் பிள் 

ளையைக் தீண்டிய சர்ப்பத்தை யடக்க ஈஞூலனை 
யேவியதையும் சர்ப்பர்சீண்டப்பெற்று விடமேறி 

மூர்ச்சித்த பிள்ளயை எழுப்பியதையங் கண்ணு 

ற்று அடங்கா மகிழ்ச்சியுடையாாய் எங்கும் பிரஸ் 

தாபிக்ச, அதனால் ஈவாமிகமாப் பார்ச்சப் பல 

ஐனங்கள் வந்து கூடக்தலைப்பட்டன. உடனே 

சுவாமிகள் அவ்விடத்தை விட்டு வெளிப்பட்டுப் 

பலதலங்கவிற் சஞ்சரிக் துக்கொண்டு இருவாளூரில்
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வன்மீகபுரத் இிலிருக்கிற சோமராதசுவாமி கோவி 

லிலும் ஒடம்போக்கி யாற்றின் கரைப்படுகைகளி 

லுள்ள காட்டிலும் விருக்ஷக் தடிகளிலும் வ௫த் 

MECH MY. HS SB | 

ிலசமயம் சண் முகிழ்த்து கிட்டை செய்து 

கொண்டிருக்கினு மிருக்கும், சில சமயம் சவா 

சனத்திருக்கினுமிருக்கும், சில சமயம் உபசாந்த 

நிலைமை யாவர்க்குர் தோன்ற முகமலர்ச்சியோ 

டசைவற்றிருக்கினு மிருக்கும், தமக்குப் பசிகோ 

ய இகரிக்கில் வி.இசளிற் சென்று வெளியிற் டெக் 

கும் பரிசலங்களிலுள்ள ௮ன்ன முதவியவைகளை 

எடுத்துப் புசித்துவிட்டுப் பின்னரும் முற்கூறிய 
விடங்களிற் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கினு மிருக் 
கும். இச்சுவாமிகளைப் பார்த்த ஊரிலுள்ளவர்க 

னிற் லெர் பயித்தியக்சானென்றும், சிலர் பேய 
னென்றும், சிலர் பற்றறத்துறந்த மகா . ஞானி 

யென்றும் சொல்லிக்கொள்வார்கள், இங்கனம் 

வசிக்கும் காலத்திற் சித்தூர் ஜில்லாவி லுள்ள 
சோமநாத முதலியா சென்னும் ஒர் பிரபுவானவர் 

குன்ம வியாதியாற் நுன்புற்றவராய்ப் பல ஓளட, 

தங்களாலும் அந்நோய் நிவர்த்தியாகாமல் சிதம் 
பரம் ஈடேசர் சர்நிதானத்தை யடைந்தால் நீம்கு 
மென் றெண்ணி அத்தஇிருப்பதைய யடைந்து 

முறைப்படி. சிவசங்கையில் ஸ்கானஞ்செய்து விநா
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யகரையும் சபாநாயகசையம் சவகாமியம்மையை 

யர் தரிசித்து அர்ச்சனை முதலிய வழிபாடுகளை 

யுஞ் செய்துசொண்டு விரதசீலராய் இசண்டு திங்க 

ளிருந்தும் குன்மம் நீங்காமையால் அதனால் வரும் 

உபாதிக்கு ஆற்றாதவசாய் இனிப் பிராணத்தியா 

கஞ்செய்துவிவெதே உத்தமமென்றெண்ணி கூர் 
மையுள்ள ஐர் சூரியை வாங்கி நன்றாய்த் தீட்டி 

மடியில் வைத்துக்கொண்டு இரவில் அர்த்தசாம 

மரய்த் இருக்காப்பிட்டு அர்ச்சகர் முதலிய நனை 

வரும் வெளியிற் போகும்வரையில் மறைவாக 

விருந்து பின் நடேசர் சந்நிதிக்கு மூன் வந்தூ 

நின்று சர்வ அன்மாக்களுக்கும் இன்பமளிக்கும் 

நிமித்தம் னற் த நிர்த்தனஞ் செய்தருளு. 

மையனே | இந்நோயால் சோந்துள்ள துன்பத்தை 

என்னால் ச௫க்கக்கூடவில்லை, அதனால் பிர£ாணத் 

இயாகஞ் செய்துகொள்ளுகிறேன். அடியேனைத் 
இருவடியிற் சேர்த்துக் கொண்டருளு மென்று 

பிரார்த் இத் துக்கொண்டு மடியிலிருந்த சூரியை 

எடுத்துக் தன் கழுத்தில் வைத்து அறுக்கத்தொ 

டங்கினவபோது நடேசர் இருபைகூர்க் து அசரீரி 

யாக ** உனக்குற்ற ருன்மம் இப்போது இங்கே 

நிவர்த்தியாகாது ; இருவாரளுரிலிருக்கும் தகதிணா 

மூர்த்தியிடம் செல்லுவாயானால் அ௮க்த க்ஷணமே 

நிவர்தீதியாகு ” மென்று கூறக்கேட்ட சோமராத 
ழேதலியார் இவவார்த்தை யாருடையது? இங்கு
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யாசேலும் மறைர் திருக்கிறார்களா? வெனக் தூண் 
மறைவு முதலிய விடங்களிற் றேடிப்பார்தது ஒரு 

வரும் காணாமையால் நடேசர் கூற்றே எனத் 

துணிந்து விடியற்காலையில் ஒருவருக்குந் தெரி 

யாது வெளியே வந்து ௮ரூரை நோக்கிப் புறப் 

பட்டு ௮த்தலக்தை யடைந்து கோவிலின்கணு 

ள்ள தக்ஷிணாமூர்த் இக்கு ௮பிமடக வாராதனை 

முதலிய பறப்புக்களனைத்தையுஞ் செய்து ௮ப் 

பெருமான் சந்நிதியில் அர்தீதசாமம்வரை இருந் 

go Sar uA Dg நீங்காமையால் ஈடேசருடைய 

அசரிரிவாக்குப் பிறந்தும் ஈமது ன்பம் நீக்க 

வில்லையே! என்று வியாகூலடுத்தராய் இசவில் 

நித்இசைசெய்யும்போது ௮வர் கனவில் நடேசர் 
at துறவியாகவந்து நாம் சொல்லிய தக்ஷிணாஷர் 

தீ.இ இஃதல்ல ; இவ்வுரில் நிர்வாணியாகத் திரு 

Gamer; அுவனிடஞ் செல்வா யென்று கூறி 

மறைந்தனர். சோமராத முதலியார் காலயிலெ 

முந்து திருவாரூரில் பலபேரிடத்திலும் விசாரித் 

துத் தேடிப் பார்த்துக்கொண்டு கமலாலயத்தின் 

மேல் கரையில்வற்து விசரரிக்கும்மீபாது அங்குள்ள 

வர்கள் இர்தக்காட்டில் ௮வதாதரா யொருவரிருக் 

இன்றார்; சிலபோது இப்பிராமணத் தெருவில் 

கடக்கும் பரிகலங்கஷிலுள்ள அன்னம் முதலிய 

வைகளை ஞமலிகமளோரடு தாலும் புத் துக்கொண்டு 

போவர், நீ தேடிப்பாரென்று கூற, அப்படியே
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தேடிக்கொண்ுிெரும்2பாறு ஒர் விட்வொயிலிற் 

கிடக்கும் பரிகலத்திலுள்ள ஐ தனத்தை ஞூமலிக 

ளோடுபுசித்துக்கொண்டி ருந்த.து, அதை முதலி 
யார் பார்த்து இம்மகா புருடன்றான் தகூநிணாமர் 

தீதி யென்றறிரது மிக்க பயபக்தி விசுவாசத்தோடு 

நெருங்கிச் சென்று ஈமஸ்கரித்தெழுதலும், ௬வா 
மிகள் பார்த்துச் தன் கையிலெடுத்த ௮ருதை 

(தலியார் வாயிலிட்டு உன்னை ஈடே.௪ னனுப்பினா 

மனோ வென்று கூறியருவியது. 

சுவாமிகள் தன்வாயிலிட்ட ௮ன்ன த்தை முதலி 

யார் உட்கொள்ளவும் நீண்டகாலமாய்ச் தனச்கிரு 

ந்த ருன்மரோய் நிங்வெட்டது. இர்நோய் தோன் 

றிய நாடொடங்கி வெந்நீர் ௮ன்னமன்றிப் புத்த 

மியாத அம்முதலியார் ௮ற்றைகாள் மெய் பருப்பு 

முதலிய சட்விச இசச பதார்தீதம்களுஞ் சேர்த்தி 

உணவருந் தினர். அருந்தப்பட்ட ௮வ்வுணவானது 

சீக்கொத்து லுபா தசெய்யாமற் சரணமா௫ூவிட்டது, 

இவ்வாறு கோய் நீங்கப்பெற்ற முதலியார். மிக்க 
வானந்தமுடையராய் அன்பினோடிம் சுவாமிகட்கு 

௮பிமடகா இகளைச்செப்து பால், பழம், அன்னமு 

தீலியவைகளைப் புசிக்கச்செய்து சேடமாயுள்ளவை 

சளைத் தானும் புரித்துப் பலருக்கும் கொடுத்து 

யாவர்க்கும் ம தெரியும்படி. தனக்கு நீண்டசாளாகக் 

குன்மரரயிருர்ததும் அதை நீக்குதற்பொருட்டு
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சிதம்பரம் சபாராயகரிடத்தில் ௮ன்புசெய்திருர்த 

தும், ௮ந்கோய் நீங்காமையால் தற்கொலைக்குத் 

துணிர்ததும், ஈசர் அசரீரியாகத் திருவாரூர் 

தக்ஷிணாமூர்த்தியைத்தரிசித்தால் தீருமென்றருளி 
பதும், உடனே திருவாரூர் கோவிலிருக்கும் தகி 

ணாமூர்த்தி சர்நிதானத்துக்கு வந்ததும், அசரிரி 

வாக்குப்படி கோய் நீங்காமையால் வியாகூலமுற்ற 

அம், அன்றிரவு சொப்பனத்தில் ஈடேசர் துறவி 

னர்போற்மறோன்றி யாமுரசைத்த தக்ஷிணாஷூர்த்தி 

இஃதல்ல இவவூரில் ௮வ.தாதனாக ஒருவனிருக்கின் 

றன் அவனிடத்திற் செல்லென்று கட்டளையிட்டு 

மறைந்ததும், மறுநாட் காலையிலெமுர்து சுவாமி 

களைத் தடி.க்கண்டதும், சண்டவுடமன சுவாமி 

கள் பரிகலச்சேடத்தைத்தன் வாயிற்போட்டு தடே 
சனா உன்னை அனுப்பினானென்று கேட்டதும், வரயி 

ற்போட்ட அன்னம் உள்ளே பிறங்க யிறங்க வியா 

இயும் £2ழ யிறங்கியதையும், அன்னம் வயிற்றை 

ச்சே நோய் வயிற்றைவிட்டு நீங்கியதையும் ஒளி 

யாது வெளியாகச் சொல்லினர், அன்று மதல் 

தீ௯திணாமூர்த்தி யென்ற நாமம் ஆளூர் முற்றிலும் 

பசவி யாவர்களும் அ௮ற்றாமத்தையே சொல்லித் 

தோத்திரஞ் செய்தனர். பிறஷர்களி லுள்ளவர்க 

ளம் அங்கன மே அன்புபாசாட்டித் தோத்திரஞ். 

செய்துவர்தனர்,
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சுவாமிகள் சிலபோது சோமநாதசுவாமிகள் 

கோவிலிலும் சிலபோது ஐடம்போக்யொற்றம்க 

ரைகளைச் சார்ந்துள்ள படுகைகளி லிசாகின்ற விரு 

௯$த்தடிகளிலும், சிலபோது கமலாலயக் கரைகளி 

௮ம், சிலபோது சே்ப்பட்ட வி௫களிலுள்ள படுக் 

கைகளிலும் நியமமின்றி யிருக்கும் ; சிற்டல விட 

ங்களில்கிட்டைசெய்துகொண்டி ருக்கி னுமிருக்கும், 

அப்போது வெய்யிற் விருமேனியிற் படுமாயின் சர் 

ப்பல்கள் படத்தைவிரிக்து வெயிற்படாமல் மறை 

தீது ஆடிச்கொண்டிருக்கும். ஓர் ராள் தருவாரு 

ரில் பண்டிகப் பிராம்மணராயெ தாடல்தார் விட் 

டில் ௮வர் படுக்கையிற் சென்று சுவாமிகள் படுத் 

சித, அதைப்பார்த்த அவர் மனைவி தா௫ில்தார்க் 

சூச் தங்கள் படுக்கையில் ஒரு இருக்கன் படுத்திரு 

க்ரொனென்று தெரிவிக்க; உடனே ௮வர் வேச 

மாகவந்து பார்த்து தன்சேவகராகிய கேசவ நாயக் 

கரை கோக்க இக்கிருக்கனைப் பிசம்பாலடி. யென்று 

சொல்லவும், கேசவ நாயக்கர் ௮வர் கிருக்கால்லர் ; 

பிரம்மக்ஞானி ௮வரை யடிப்பவர்களுக்கு ௮ளவில் 

காலம் கரக'2வதனைகள் நீங்கா வாதலின் அடிக்கக் 
கூடாதென்று கூறவும், தாடில்தார் உன்னை வேலை 

யினின்றுப் நீக்குவேனென்றார், அதைக் 2கட்ட 

நாயக்கர் இன்று முதல் யான் சகஷிணாகமாத்தி 

சேவகனேயன்றி உன் சேவகனல்ல னென்றுரை 

த்து வில்லையைக் கழற்றிவைத்துவிட்டு வெளியிற்
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செல்லவும், தாசில்தார் கோபங்கொண்டு தான் ஓர் 

பிரம்பினால் சுவாமிகள் இருமேனியில் ஜாடி. யடித் 

தனர். உடனே சுவாமிகளெழுந்து துடைத்துக் 

கொண்டு : தடைபடும், துடைபடு ”” மென்று இர 

ண்டுதாஞ் சொல்லிவிட்டு வெளியிற் சென்றுவிட் 

டது. அன்றுமுதல் எட்கொளைக்குள் ௮வன் உத் 

யோகழும்போய் மனைவிய மிறந்து தானும் நோய் 

முதலியவற்றால் iF டி.க்கப்பட்டவனாயினான், சேசவ 

நாயக்கர் அற்றைநாள்முதல் சேவகத்தை நீக்கி 

ததிணாமர்த்திக்கே சேவகனாகச் சுவாமிகள் 

தெருவா இகளில் ஈடர்து செல்லும்போது சுவாமி 

கள் வீஷயச் சட்டிதலின்மையால் ஐரோரிடங்களில் 

தெருவிலிருக்கும் வேலிகளிலும் பக்கங்களிலுள்ள 

கள்ளி முட்களிலும் பள்ளங்களிலும் விழ்ஈ்து பின் 

திரும்பும், ௮ங்கனம் வீழா திருக்கும்படி. பின்றொ 

டர்ந்துசென்று வேலி, கள்ளி, பள்ளம் எதிர்ப்படு 
மாயின் முன்சென்று கைநீட்டிக் தடுத்துத் இரும் 

பும்படி செய்துகொண்டு சுவாமிகள் பின் செல்லு 

பவராயிருக்கார், 

பின் ஐர்காள் வன்மீகபுஈம் பூசைத்துசையிலு 

ளள ஐர் மரத்தடியிற் படுத் இருக்கும்போது சுவா 

மிமடத் தெருவி லிருக்கும் ஜர் பிராமண ஸ்இரி 

akg ஸ்கானஞ்செய்து புடவை யணிர்துசொண் 

டி.ருக்ரும் போது சுவாமிகள் கண்ணைத் இறர்துபா 

ர்க்கப் பிராமண ஸ்.இரியின் மார்பில் பால் பூரித்தி
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ருந்த தனம் காணப்பட்டது, அதைச் இலர் இக்கட் 

மூயென நினைந்து மிகவும் வருத்தவ்தைக் கொடுக் 

குமே என்றிரங்கு இரண்டுதரம் வாயினால் இச்சுக் 

கொட்டிவிட்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டது, பிராம 

arn BF புடவையை யணிந்து Fos Bris 

சொண்டு தன் கரகத்துக்குச் செல்லவும், குழந்தை 

பாலுக்கு அமுதலப் பார்தது வீட்டி லுள்ளவர் 

குழந்தைக்குப் பாலைக் கொடென்று கூறுவதற்கு 

மூன்னசே பால்வற்றி தனங்கள் சுருங்கிப் புருடர் 

மார்புபோலாயினதைப் பிராமண on BP பார்த்து 

மாமன் மாமிக்குச் தான் ஸ்கான கட்டத்துக்குச் 

சென்றதும் அங்கு ஈடர் தம் இம்கு வரும்போது 

தனங்கள் சுருங்கிவிட்டதும் தெரிலிக்ச, அவர்கள் 

nore கட்டத்தில் பார்த்தவர் தக்ஷிணாமூர்த்தி 

சவாமிகளா யிருக்கவேண்டும்; நீ குழந்தையை 

எடுத்துக்கொண்வெருவாய்; குழந்தையைச் சுவாமி 

கள் இருவடியில்வைத்துக் குழர்தைக்குப் பாலுண் 

டாகும்படி செய்யவேண்டுமென்றுபிரார்த் இப்போ 

மெனப் புகன்றுசொண்டு நூழர்தையைக் கொடு 

வந்து சுவாமிகள் இருவடியில் வைத்துக் குழந்தை 

பாலின்றி வருந்துகிறது; பால் எுக்கும்படி 

இருபை செய்யவேண்டு மென்றனர். சுவாமிகள் 

கண்டிறந்து குழந்தையையும் முன்பாக நிற்கும் 

தாய் முதலியவா்களையம் பார்த்து மிருதுவாக 

அழூதிருக்குமிடமா ! அமுதிருக்குமிடமா | பெரு
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கும்! பெருறாம்! செல்விரென்று அருளிச்செய்து 

பின் கண்களை முகிழ்கிதுக்கொண்டது, பின் தாய் 

குழந்தையைக் NBII WD SHO கனம் வளார்து 

Lat Syn பெருக கியது, அப்பாலைக் குழற்கைக்குக 

கொடுத்து யாவரும் துன்படங்கித் தக்ஷிணாமூர்த் 

இயைத் தொழுது துதித்துக் கொண்டாடிக்கொ 

ண்டு கிரகஞ் சேர்ந்தார்கள், 

பின்னர் சிக்கற்றலத்தி லிருர்த பழனியப்ப 

செட்டியா ரென்பவர் கும்பம் குற்றக் கண்டு 

துறவராய் இணி நாம் நற்கறியடையச் செய்யும் 

காரியம் யாமிதனச் Gi Ba ma கொண்டி, ThE HL 

போது கெருவிற் சென்று தொண்டிருந்த இருவ 

ரில் இருவர் மற்மறாருவரைப்பார்திது நாம் இருவா 

ரூருக்குச்சென்று தவதிணாகாற்றி ௪ வாமிகளுக் 

த் BGs sa ண்டுபரப்பில் ழூ ரெ GF BN DS Bonu 

யடையலாமென்றார், ம் சொல்லை செவியே Dp 

பழனியப்ப செட்டியார் இரசு வாமம் நமக்கா 

சுவே பிரச சதென்று நுணி£து உடனே தூறவரா 

ய்தீ திருவாளுபையடைந்று Bea] GD சர்த்திரவாம் 

களுக்கு அத்தமா திய பணிவிடைகளைச் செய்து 

இன்ஹிம்ற மார் ஜீ தி சுவாமிகள் கிருபாநோக்கத்தால் 

ஞானானுபூதியற் று இகம்பாரா யிருந்தார், அப். 

போது மடப்புரம் கவரையர் தெருவிலுள்ள கவரை 
டி * 5 ந ஈ « 

யார்களில் கேசவராயக்கர், சோவை நாராயணசாமி
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நாயக்கர், பாப்பண செட்டியார், சென்னப்ப 

நாயக்கர், வீரா சாயக்கர், கண்ணப்ப நாயக்கர், 

வீரசைவ ஈஞ்சையர் மடத்து வெற்றி2வலையா, 

வைச் இலிங்கப் பிள்மா, சிதம்பாம் பிள்மா, அப்பு 

மூதலியார், முத்துச் சேண்டப்புமையர், கள்ளர் 

தெருவு கணபதிவாண்டையார், பாப்புக்கண்டியர், 

மாரிமுத்து காயக்கர், காராயணசாமி சேண்டப் 

புரையா முதலிய பலபோ்கள் ப முனியப்பர் சுவாமி 

களிடத்தில் ராங்கள் இரவியர் தருகிமீறாம்? தாங் 

கள் SHS] enya pth இ சுவாமி காக்கு 2. சமா த 

யாலையம் முன்னமே கட்டிவிக்கவேண்டு மென்னார் 

ள், ௮தற்குப்ப! மழனியப்பசவாமிகள் சவாமிசளின் 

Om ajo a குறி ப்பையறிந்து அலயஞ் செய்விக்க 

வேண்டுமென்றார். அப்படியே செய்யலாமென 

யாவரும் ஒன்றுகூடிச் செரமகாகசுவாமி கோவி 

லில் உபசாந்த நிலைமையிலிருந்கு சவாமிகள் முன் 

சென்று ஈமஸ்கரித்தெமுர் து வணக்கத்சதோடு கின் 

ர்கள். அப்மிபாது சுவாமிகளெழுக்து அற்றம் 

கரையிலேறி தெற்கே நோக்ிச்செல்லப் பழனி 

mou சுவாமிகள் முதலியாரும் பின்றொடாந்து 

சென்றார்கள், அப்போது ஈவாமிகள் கரையின் 

மழிரங்கி ஓரிடற்இல் ஈற்று நின்று பின் தெற்கே 

சென்றுவிட்டது. பின் ரொடர்ர்றுவர் கவர்களில் 

ஒருவர் சுவாமிகள் நின்றவிடமே குறிப்பிட்ட 

விடமாயிருக்கலாமென்றெண்ணி அவ்விடத்திலு
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ள்ள மணலை கையாற்குவித்தார். ௮.இல் ஐர் பொற் 

பணமிருக்க யாவரும் பார்த்து இதுவே சுவாமிகள் 

திருவுள்ளத் இற்பட்ட விடமெனக் அணிந்து நாட் 

பார்த்து ஆலய முகூர்த்தம் செய்தார்கள், 

இது விஷயர்தெரிஈ்க திருவாரூர் பாவா முத 

Suri psu smarts son தஇருவாஞூரிலும் 

பக்கத்துக் கிராமங்களிலுமுள்ள பக்தர்களாகிய 

மிராசு தார்களாம் ஏழைச்குடி சரம் OVO BET 

சத்தியானுசாரமாக பிரியத்தோுுி கொண்டுவந்து 

கொடுக்கும் இரவியம், செங்கல், கருகல், ஈண் 

ணாம்புகளையும் தரிசனைக்குவருபவர்கள் பா SST CR 

க்கையாக வைக்குர் இரவியல்களையுககொண்டு பழ 

னியப்ப சுவாமிகள் கருப்பக்கிரகம், அர்த்சமண்ட 

பம், மகாமண்டபம், பிரகாரம், பக் இிமண்டபம், 

கோபுரம். முன்மண்டபம், சவுக்கண்டி விமானமண் 

டபம், படித்துறையா இகளையும் சுவாமிகள் லக் 

இயமானபோது கருப்பக்காகத்துள் சமாஇவைத் 

தீற்ருச் சாரங்க மார்க்கர்தையும் செய்வித்து கருப 

பக்ரெகச்தில் தஞ்சாவூர் சர2போாஜிமகாசாஜா காடு 

யிலிருந்து கொணர்ர் துகொடுத்த பாணலிங்கத்தை 
ஸ்தாபித்து ரும்பாபிஷேகம்செய்து அன்றுமுதல் 

நித்திய ரைமித்தியாதி, பூசைகள் நடத் இிவாப்ப 

ட்ட, இங்கனம் நடத்திவரும் காலத்தில், வட 

பா.இமங்கலம் முதலியார் சுவாமிக்கு அலயங்கட்டி.. 

முடிந்துவிட்டது ) இனி பூசையா இகளுக்குப் பூஸ்
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இத எற்படுந்தமிவண்டுமென்று கருதி சுவாமிகள் 

பேரால் முத் இரியோலையில் பத்து வேலி நிலத்தைத் 

தானசாசனமா எழு இக்கொண்டுவந்து சுவாமிகள் 

பாதத்தில் காணிக்கையாக வைத்து ஈமஸ்கரித்தெ 

முந்து போன்போடு வணக்கஈமாய் நின்று சுவா 

மின் அடியேன் பத்து வலி ஈன்செய் நிலக்தை 

சுவாமிகளுக்குக் தானசாசனம் பண்ணியிருக்க 

மேன் ; அதனைச் சுவாமிகள் கிருபைகூர்ற்து அங்க 

கரித்துக்கொள்ளவேண்டும் ; என விண்ணப்பித்த 

னர். சுவாமிகள் இருக் காத்தால் முத்இிரியயா 

லையை எடுத்து முதலியாரைப் பார்த்று அப்பா நீ 

ஈமக்குக் கொடுத்தாய், காம் உனக்குக் சொடுக்கின் 
ம ‘ * « ம் உர் 

றோம், நீ கெட்டியாய் வைத்துக்கொள்) குறைவு 

வராது என்று சொல்லிக் கொடுத்தது, கொடுத் 

கும்போது முதலியார் பெற்றுக்கொள்ளச் சற்று 

யோடித்தார் ; அங்கனம் யோசிப்பதைர் சுவாமி 

கமரச் சூழ்ந்துநின்ற பெரியோர்கள் அறிந்து வீயா 

சுவாமிகள் திருக்கரத்தால் கொடுப்பது குறைவு 

படாத செல்வமாக யிருக்கும் தாமதியாமல் பெற 

அச்கொள்ளு மென்றார்கள், உடனே வணக்கத் 
தோடு பெற்றுக்கொண்டார். 

பின்ன ரொருராள் Muar பெருமான் 

இரத உற்சவ தரிசனத்துக்குத் தஞ்சை சரபோஜி 
அரசன் வந்தபோது உடன் வம்த சர்க்கிலப் பார் 

தீது நாம் மாலைப்போது தகதிணாமர்த்தி ஈவாயி
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கள் sient go 0 போதல்வேண்டும். நம்மால் 

கானஞ் செய்யச்கூடியதாகச் சமீபத்தி லிருக்கிற 

சொமங்களில் உன்றை தக்ஷிணாகமமா்த்தி சுவாமிக 

னுக்கும் தானஞ் செய்யவேண்டும் என விரும்பு 

SO Derr, அகையால நம்மைக் கேட்டுக்கொள்ளும் 

படி. சலாமிகள் சீஷர்களுக்குத் தெரிவிப்பதோடு 

தானஞ்செய்ய தத்தக்க கிராமத்தையும் தெரிவித்து 

வைப்பாபென்றுத்தரவுசெய்தார், உடனே சாக்கில் 

esa ரொமங்களை யெழுதி வைக்தூக்கொண்டு 

தாசில்காரை அழைத்து சகஷிணுகாரச்தி ஈவாமி 

கள் தரிசனத்திற்கு மாலையில் மகாராஜா வருகிறார் 

கள, அப்2பா.து மகாராஜா அவர்களிட இல் ர 

(GT or aT கணா இதிலெமகப்பட்ளேள கிராமங்க 

வில் ஒன்றைக் கேட்டுக்கொள்ளும்படி. செய்யு 

மமன்று தானேழுதி வைத்தஇருர்த ஜாப்சாவைக் 

கொடுத்தார். உடனே தாசில்தார் வாங்கிக்கொண்டு 

பழ வ்யப்பசுவாமியாகிய இருப் பணிச் சுவாமியை 

க்கண்டி சாக்கில் தநத ஜாப்தாவைக் கொடுத்து 

சாக்கில் கூறியதையும் தெரிவித்தார்; இருப்பணிச் 

சவாமிகள் அப்படியே அகட்டுமென்று ஜாப்தா 

வை வாஸ்கிக் கையில் வைத்துக்கொண்டு வந்து 

கோவில் கூடவரை வாயிலில் கால் வைக்சவும், 

உம மகாமண்டபத்தில் கட்டிலிற் படுத் திருந்த 

சுவரமிகள் சகல வுலகமும் ஈம்மிடக்தில் ஆகாய 

தி.தில் நிலப் தா இகள் போல ௭௪ தேசத்தோற்றமர
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பிருக்க ஒருவன் சிறிது நிலம் கொரடுக்கின்ராஞம் 

அதை ௬றாவன் பெற்றுக்கொள்கன்ரானாம், இளை 

wom கானல்நீிரை யுண்டு கலாதிசக் ௧ இனா ”? 

னென்று. அல வாக்கியக்சேட்ட திருப்பணிச் 

சுவரமிகள் பயர்து சட்ட சட்டியைக் த்தார் 

போலக் co Bi CH ஜாபதகாவை 6T OG லிட்டு. 

சும்மாவிருந்க௮, பின்னர் மகாரரஜா மா oo 

தமது தளங்களோமி தகஷிணாமர்ச்கி கரிசனத்து 

க்ரூ வரது சுவாமிகள் எற்கிடுயில் சம்முடன் எடுப் 

பித் துவந்த பழவர்க்சம் பலகாரவர்க்கற்சளை வைத் 

தப் பிரதக்ஷணம் வம்து நமஸ்கரித்தெழர்று சவா 

மிகள் திருவடியில் கன்ஸுற்செய்லிற்க சொர்ன்னப் 

பா.துகையைப் பூட்டித். தர்கத்தாலாகிப யோக 

தண்டையும் வைற்றுப் பீதாம்பாங்களாத் இ ர ம்ம 

னியிற் சாத்து கில இரலியங்கமாப் பாக்கா ணிக்கை 

wes sod gir Toor yo GMT GM oT lpg 

வணக்கத்தோடு விபூதிப் Grea goa oR 

வியி Db Be க்கொண்டு இரண்டு கைகளையும் நீட்டி, 

நின்றார், அப்போது Kot Jaa நாச ணை நோக்கா 

தி ருப்பறைப் பக்கத் இல் நின்றுள்ள. ஜி ருப்பணிர் 

Farben oi gw OY DG சட்டை சஈவாமிகள் 

இருக்கர தீ தக்கு அருகாக ஏம் இச்கொண்டி சுலாம்! 

மகாராஜா அவர்களுக்கு விபூதியனவிக்கருள வண் 

டுமெனப் பிரார்த் இத்தனர், பின் அவாமிகள் விப, 

இயை யெடுத்து எறியவும், ௮து மகாராஜாவின்
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கரத்தில் விழுந்தது, கனை இராஜாவானவர் 

அன்போடு சிரமுகலியவைகளிற்றறிகதுக்சொண்டு 

தோக்இரஞ் செய்து நின்றார், பின்னா நாம் சர்க் 

இதுக்கு உத்தரவு செய்தபடி, இங்கு ஐருவரும் 

நம்மைக் கேட்கவில்லையே என்றெண்ணி சுவாமி 

கள் பக்கத்இல் நிற்கும் இருப்பணிச் சுவாமிகளை 

நோக்கி நம்மாலிர்தவிடத்துக்கு செய்யத்தக்கது 

யாதென்றார், அசற்குக் இருப்பணிச் சுவாமிகள் 

மகாராஜா அவர்கள் இக்கச் சர்நிதானதீதில் சர 

திதைவைக்கவேண்டியசதொன்றைக் ஈவிர இவவிட 

தீதுக்கு யாதொரு முறைவ மில்லை என்றனர், 

உடனே மரசன் பெரிய மோராக்கள் நாற்றெட் 

டால் அர்ச்சனைசெய்து லை மோராக்கப் பாத 

காணிக்கையாகவைத்துப் பின்னும் ஈமஸ்சரித்துக் 

கொண்டு தன் யானையிய்போட்டு .நா.ம்.ஐுக்கொ 

Varga நகராக்களிலொன்றை ஈவாமிகள் பூசா 

காலத் தடித்தற்ளு இருக்கட்டுமென்.று இறக்கிச் 

சற்நிதா om & Bev cna 5 gre & aoe புமிவாசங் 

களோடு மசாராஜா இருப்பிடஞ் செர்க்தார், 

பின்னர் நாகபட்டினம் வாணக்காரல் கெருவிலு 

ள்ள 2 ப்பபிள்ளை யென்பவர் சுவாமிகள் மடமை 

யைக் 'சீகள்வியற்று புள்திரப்பேற்றையுள் செல்வ 

த்தையும் ம ரும்பினவராய் மனைவியோடு இருலா 

ரூருக்குவர்று சுவாமிகளாத் திமிர் ற பிட்சைசெ 

ப்வித்துச் சுவாமிகளின் பரிகலச்சேடம்தை யட்
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கொண்டனர். இவ்வாறு முருவாரந்தோறும் வரது 

பிட்சைசெய்வித்து பரிகலச்?சடத்தைப் புரத்து 

கீகொண்டுவருங்காலத்தில் புத்இரப்பேறும் உண் 

டாய்ச் செல்வம் பெருகியது, அக்காரணக்தால் 

சுவாமிகலா மறவாத சித்தமுடையரா யிருக்குங்கா 

லத்தில் வியாபாசகிமிழ்தம் ரில இரவியங்களை எடுத் 

க்கொண்டு முத். தப்2பட்டைக்கு இப்பால் ஒரு 

மயில் sri BD செல்அம்ம்பா த சூரியன் அஸ் த 

மனமாயினன், அப் 2பாது சில இருடர்கள் வந்து 

வண்டியை மறிற்துச் சுப்ப பிள்ளாயைக் கமழ 

தள்ளி இம்சை செய்யும்போது அவர் பயந்து நடு 

இ அபத்சகாயனாகிய சுவாமியை நின தீது அப்பா 

தகஷிணாரார்த்தி/யானென்செய்?வன் / நீயே தஞ் 

சமென்று கூறி ஜலமிட்டார் ! அச்சமயத்கில் முக் 

காததாரக்இறுள்ள இருவாரூரில் மடாலயத்தினு 

ள்ளே சயனித்திருர்த த௲ஷிணாகூர்தி நி சுவாமிகள் 

எழுந் Cara னுக்கு வெளியில் வந்து அடா 

விசா! சுப்பன் Borman அுகப்பட்டுக்கொ 

ண்டான் ! சீக்கிரம் போடாவென்று இசண்டுதாஞ் 

சொல்லிவிட்டு முன்போற் சென்று சயனித்துக் 

கொண்டது, சப்பபிள்ளா ஜலமிடும்போ.று பக்கத் 

Be itoring Aw கள்கட்டி.க்கொண்டிருக்த சாண 

ர்களைப் போலப் பன்னிரண்டு ஆட்கள் இதோ வந்து 

விட்டோமென்று சொல்லிக்கொண்டு ஒடிவர்து 

இருடர்களைமேல்விழுந்து அடிக்கவும் ௮த்.இருடர்
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கள் உயிர்தப்பித்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டார்கள், 

பின்னர் சுப்பப்பிள்ளையை வந்த பன்னிருவரும் 
பார்த்து நீர் அஞ்சவேண்டாம் ; எங்கே செல்ல 

வேண்டியதென்றார்கள். சுப்பபிள்ளே முத்துப்பே 

ட்டைக்கென்றார், அனால் காங்களும் அவ்விடந் 

கான்வருகறோம் ; வாருமென் றழைக்துக்கொண்டு 
முத்துப்பேட்டை எல்லை வரையிற் சென்று நாங் 

கள் தகஷிணாமூர்த்து சுவாமிகள் ஏவலாளசென்று 

சொல்லி மறைந்துவிட்டனா, அம்மொழியைக் 

கேட்ட சுப்பபிள்ளே சுவாமிகளிடத்துப் பேசன் 

புடையாாய் முத்துப்பேட்டைக்குப் போய்க் காரி 

யங்களை முடித்துக்கொண்டு திருவாரூருக்கு வந்து 

சுவாமிகள் சந்நிதானத்தில் நமஸ்கரித்தெழுந்து 

முத்துப்பேட்டையின் சமீபத்தில் சனக்குக் இரு 

டர்களால் நேர்ந்த அபாயத்தையும், அச்சமயத்தில் 

தான் திணாமுர்த்தி சுவாமிகளை நினைத்த நீயே 

தஞ்சமென்றமுததையும், அப்போது பன்னிரண்டு 

சாணார்கள் ஓடிவந்து இருடர்கம் அடித்துத் தா 

தீதி எனக்குத் தேறுதல் சொல்லி முத்துப்பேட் 

டை எல்லையிற் கொடுமீபாய் விட்டு நாம்கள் தக்ஷி 

ணாதூர்த்தி சுவாமிகள் ஏவலாளர்க ளென்று 

சொல்லி மறைந்ததையும் யாவர்க்கும் வெளியாகக் 

கூறினர், அப்போது மடத்திலுள்ளவர்கள் கான்கு 

இன நநுக்ரு மூன் ௮ஸ்தமனகாலத்தில் கோவி 
அட் சயனித்திருந்க சுவாமிகள் இடீரென வெளி
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யிலெழுந் இருந்து வந்து :£ டே வீரா! சுப்பன் 

இருடர்கையி லகப்பட்டுக்கொண்டான் / சிக்கிரம் 

போடா 1!” வென்று இரண்டுதாம் புகன்று மூன் 

போலுள்ளே சென்று சயனித் துக்கொண்டு : 

அன்று சுவாமிக எருளிய குறிப்புரை இன்று 

வெளியாயிற்றென்றார்கள். இங்கனம் ௮அணிமைத் 

தொண்டர் கூறக்கேட்ட சுப்பபிளளை சென்னியிற் 

கூப்பிய அஞ்சலியஸ்தராய் பயபக்தி விசுவாசத் 

தோடு நின்று அபத்துக்காலத்தில் இட்டுத்தரு 

ளிய கருணாநிதியே / அடியேனை முற்றும் இரட்சி 

க்கவேண்டும் ; என் உடல் பொரு ளாவி மூன்றை 

யும் நின்றிருவடிக்கே தத்தஞ்செய்2த னென்று 

லிண்ணப்பித்து ஈமஸ்கரித் தெழுந்து வடக்கு இர 

தனி.இயில் சுவாமிகள்பேசால் ஒரு இருமட மமை 

தீத் சுவாமிகள் திருவுருவத்தையம் அமைத்து 

வைத்தனா, இது இக்ஙன நிற்க, 

பற்பல தேசங்களினின்றும் ஸ்ரீ தியாசேசப்பெ 

ருமான் இதோற்சவ தெரிசனத்துக்கு அவ்வவர் 

'சடவர்க்கங்களோடு வழக்கம்போல் வர். துகொண் 

டிரானின்ற பிராமண சந்நியாடியார்களில் பசமாம் 

ஸர்களாகிய கிருஷ்ணானந்தூரி சுவாமிகள் முதலிய 

சிலர்கள் ஸ்ரீகுரு தக்ஷிணாமார்த்தி சுவாமிகளது 

ஞானானுபூஇி நிலைமையையும், சாபாலுக்கிரக சாம 

ர்த்தெயத்தையும் பலபேர்களாற் கேள்வியுற்று இப் 

படிப்பட்ட மகானைத் தரிசிக்கவேண்டு மென்லும்
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பேசவாவுடையவர்களா யிருந்து சுவாமிகளை இரு 

ப்பிடந்தேடித் தரிசிக்கலா மென்றால் பொருமை 

மிக்க அவி2வககெளாகிய பிராமணர்கள் குறை 

கூறுவார்களென்னும் கருத்தாலும், சுவாமிகள் 

டு கீருக்களி லோரிடத்நிலேனு மெதிர்ப்படாமை 

யானும் பல அண்டெளிலுர் தரிசனங் கிடையா 

மற் போயிற்று, பின்னோர் ௮ண்டு இரமதாற்௪ 

வச்இற்காச முன்போலவே எதீஸ்வரர்களெல்லாம் 

aig oho crater கோவிலில் சேர்ர்து சாஸ்திர 

விசராஞ் செய்துகொண்டிருக்கும்போது தக்ஷி 

Op ga சுவாமிகள் கமலாலயக் &ீழ்கரைப் படி. 

திதுறையில் வந்து சயனித்திருப்பதைக் கண்டு 

௮௧ ஜனங்கள் கூடிச் தரிசனஞ் செய்துகொ 

ண்டு கூட்டமாயிருப்பதை கமலாலயம் மேல்கசை 

எக்2ீஞசவான் கோவிலிருக்க சிலர் பார்த்து பக்க 

ஜீதில் நின்றவர்கமாக் 8ழக்கரையில் ஜனங்கள் கூடி. 

பிருப்பதற்றுக் காரணம் என்னென்று வினவ, 

தக்ஷ்ணாமூர்த்தி சுவாமிகள் படி.த்துரையிற் சயனி 

si BESS p து; அதவ காரணமென்று கூ ற, நெடு 

நாள் வறியஞப்ப் பொருள்வேண்டுமென்று தவம் 
புரிந்தவன் புதைய லெதிரே யிருக்கிறகென ஒரு 
வன் சொல்லக்கேட்டு மகிழ்வதுபோல அங்கிருந்த 
கருஷ்ணானர்தரெி சுவாமிகள், சங்கா சாஸ்வத 
சுவாமிகள், இசாமானந்தசவாமிகள் அகிய பரமா 

ம்ஸ சந்நியாசியர்கள் மூவருங்கேட்டு மலஒிழ்வுற்று
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இன்று புண்ணிய இனமாகையால் கமலாலயப் பிர 

தக்ஷிணஞ் செய்யவேண்டுமென்று ஒருவருக்கொ 

ருவர் வார்த்தையாடி. க்கொண்டு வாப்பிரியமுள்ள 

வர்கள் வாலாம் ; மற்றையர்க ஸிருக்கலாமென்று 

கூறிப் பின்னர் வெளிப்பட்டுக் கமலாலயக்தை வல 

ப்பிரசக்ஷ்ணமாகச்செல்லும்போது அங்குள்ள சக் 

நியாகியொகள் முதலிய சிஷர்களும் பின்னே சென் 

றனர், சென்ற அனைவர்களும் கமலாலயக் கீழ்க 

சைப் படி தீதுறையில் வெயிலின் உஷ்ணர் தோன் 

ரூமல் படுத்திருக்கும் தக்ஷிணாகூரர்த்தி சுவா மிசளை 

ப்பார்த்து வருஷ்ணானற் sai முதலிய பாமாம்ஸர் 

களும் மற்றையர்களும் வெயிலின்றிய விருக்ஷநீழ 

லிற் சயனித் திருந்தால் சுகமாயிருக்குமே என் ஒவ் 

வொருவரும் நினைந்தார்கள். நினைக்கவும், சுவாமி 

கள் புன்னகைகொண்டு 4 சேதனமாடய ஆன்மா 

வுக்கு ௮சே.கனமாகிய விருக்மோ சஈுகல்தைத்த 

ரூம்? தருமெனின் கானற்சலமம் உஷ்ண பூமியை 

க்குஸிரச்செய்யும், உண்மை நோக்கமின் மையே 

பேதப்பிரி இக்கு மூலமென ”' அருளிச் செய்து 

பின் வாளாயிருர்தது. சுவாமிகள் இருவாப்மலர் 

ந்த வாக்கியங்களைச் செவியேற்ற கிருஷ்ணானந்த 

இரி, சம்கா சாஸ்வஇ, இராமானர்த பாரதி என் 

னும் பாமாம்ஸர்களும் தங்கள் தங்கள் மனதில் 

இவ்வாக்கியம் ஈமக்குச்செய்ச உபதேசவாக்யெமெ 

ன்று சரெஇித்து சற் றசைவற நின்று மனத்தாற்
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சுவாமிகளுக்குர் செய்யவேண்டிய வழிபாகெளைச் 

செய்து பின்னர் கமலாலயக் தென்கரை வழியாக 

மேல்சுசை வந்து சுவாமிகள் சயனித்திருக்கும் 

இசையை நோக்கிநின்று இங்கிருந்து வெளிப்ப 

டையாகவும் நமஸ்காரஞ்செப்யவேண்டுமென்னுங் 

கருத்தை யுள்ளே பொதிந்துகொண்டு பார்ப்பவர் 

களுக்கு இவ்விடத்தி லிருந்து பார்க்கும்போது 

இயாகராஜர் கோவிற் ராபி தெரிகின்றமையால் 

அதனை ஈண்டு ஈமஸ்கரித்துக்கொள்வது உத்தமத் 

இலும் உத்தமமாமென்று சொல்லிச்சொண்டு விதி 

யுக்தமாக நமஸ்கரிக்க, மற்றையர்களும் ௮ங்கன 

மே ஈமஸ்கரித்தார்கள், 

பின்னர் எக்ஜேசுவார் கோவிலிற் சென்று 

சஷேர்களைத் தவிர மற்றையர்கள் நீங்கியபோது தங் 

கள் £ஷர்களைப்பார்தது இருஷ்ணானந்தகிரி சுவா 

மிகள் இன்றையத் தினமே ஈமக்கு மிருந்த சுப 

இனமாகும்; எதனாலெனின் ; பதினைற்து வருட 
மாக எனது இித்தத்து லெழுர்துகொண்டிருக்த 

சங்கற்பம் இன்று முடிவுற்றது; இஃதன்றி யான் 

சுவாமிகளைத் தரிசனஞ்செய்யும்போது வெயிலில் 

ராமல் விருக்ஷ நீழலிலிருந்தால் சுகமாயிருக்குமே 
யென்று நினைத்த்தன்: எனறு எண்ளாத்தைச் 
சுவாமிகளறிந்து * சேதனமாடிய அன்மாவிற்கு 

அசேதனமாகிய விருக்ஷமா ஈகத்தைத் தரும்? 

தீருமெனில் கானற்சலமும் உஷ்ண பூமியைச் குளி
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ரச்செய்யும், உண்மை நோக்கமின்மையே பேதத் 

தோற்றத்திற்கு மூலமென என இத்தப் பேத 

பாவனை நீங்கி புபசார்தியை யடையும்படி. யுப 

தேச வாக்கியங்க எருளியது. அவவாக்கியங்கள் 

சனகர தியர்க்ருப் பரசிவம் கல்லாலடியில் தகதிணா 

(pressure விருந்து அருளிய வாக்கயெங்களா 

கும். என்று மொழியவும், சங்கர சரஸ்வதி, 

இராமானந்த பாரதி முதலியவர்களும் மற்றுமுள்ள 

சாதுக்களும் சுவாமிகள் கினைர்தபடி யே யாங்களும் 

நினந்தோம் அப்போது சுவாமிக ஸிவ்வாக்யெங் 

களைக் கூறியது, இவ்வாக்கியங்கள் சல்லாலடியிற் 

பரசிவம் சனகாதியருக்கு உப£தகித்த வாக்கியம் 

களானால் இவ்வாக்கியங்களின் பொருளை எங்களு 

க்கு விரிவாக எடுத்துரைத்தல் வேண்டுமென யாவ 

ரும் பிரார்தீதிக்க; சுவாமிகள் கூறிய வாக்கியத்தின் 

பொருளைக் கிருஷ்ணானர்த$ூரி சுவாமிகள மன்று 

நாள் வரையிலும் உபற்நியாித்கார்கள், அதைக் 

கேட்ட சங்கா சரஸ்வ இ முதலிய எதீஸ்வார்களும் 

மற்றைச் சிஷ்ய குழாங்களும் இப்பொருள் சிஞ் 

ஞாசுக்களுக்கு மிக்க உறுஇயைப் பயப்பிக்குமாத 

லால் நூலாகச செய் த்ருள வேண்டுமெனப் பிரார் 

தீஇக்க, கருஷ்ணானம்தடரி சுவாமிகளும் !* தக்ஷி 

ணாமூர்தச்தி சுவாமிகள் வாக்கிய சிந்தன '' மெனப் 

பெயரிட்டு வடமொழியில் _நாலாகச் செய்யப்பட் 

டி.ருக்கின்றது,
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பின்னொருகாள் திருவாரூர் கொத்தத்தெரு 

வேளாளர் எலத்துதித்க கல்வியறி வடக்கம், குரு 

லில்க ஏங்கம US HID சிறந்தவராயும், கொட்ட 

சைப்பற்தற் சிங்கார வேலைகளில் வல்வுனசாயும், 

அருணசைல மென்னும் நாமமுடையாாயும், oes) 

ணுமூர்த்தி சுவாமிகளாயே சதா தியானஞ் செய் 

பவசாயும் ஒருவர் இருந்தனர். அவர் ஸ்ரீ ரங்கம் 

ஏகாதசி உற்சவற்கிற்குக் கொட்டகைப் பந்தற 

கில்காரஞ் செய்கற்ரு அழைக்க, அவர் அதற்கு 

உடன்பட்டு ஸ்ரீரங்கஞ் சென்று கொட்டகைச் 

இதுகாரம வலை பாரதி துக்கொண்டிருற்கனர். ஒரு 

காள் கொட்டகையில் வானரக்கு மு.சலியவைகளை 

ஒட்டி. அலங்காரஞ் செய்துகொண்டிருக்கும்போது 

சாரத்தினின்றுர் தான் தவறிக் கீழேவிழும்2பர.து 

தகூதிணாமர்த்திக்கு அபயம் என்றார், அப்2பாறு 

கமலாலயமமல்களாயில் சயனித்து க்கொண்டி ரூர் தீ 

தகதிசைதாற்இ ருவாமிகள் தனது வலக்கையை 
உயாத்தூக்கி தக்ஷிணாரர்த் இயை ஈம்பினால் தக்ஷி 

CULL இ என் செய்வானென்று கூறி Got Ls Bor 

தீதத்தைத் தாயகி மிருதுவாகசக் மே வைப்பது 

போலத் நாக்கய காரத்தைக் தே வைக்கவும், 

சுவாமிசள் வெயிலிற் படுத் இருப்பதைக் கண்டு 

குடைகளை க்கொண்டு நிழல் செய்துகொண்டிருந்த 

அனைவரும் எவ்விடத் இம்லா உன்னதமான ஸ்தா 

னத்திலிருர்து தவறிக் 22ழவிழுந்த ஓர் பக்தனைச்
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eeu Raat ts (m5 5119.6 0s இருக்காச்சா லேற்இக் 

ழே வைத்ததாகத் தொற்றுகிற ற, அப்பக்தனை 

காம் தரி௫ிச்சக் கிடைக்குமோவேன் று ஒருவருக் 

கொருவா சொல்லிக்கொண்டனர். அப்போது 

ஸ்ரீசங்கத்துல் ஐ ஜா பனைப்பிரமாணா டர முள்ள 

கொட்டசைப்பர்தரிலி ருந்து வி (Lpb BOUT g ED ர்வித 

வுபா தியுமின்றி யாரோ ஒருவர் தாம்கிப் "பூமியில் 

ளைக்சதாகத் தோற்றிற்று, நப்போசே யான் 

இனி தகதிணாகதாத்இக்கு வேலைச்காரனே யன்றி 

மற்றைய மெவர்க்கும் CONGEST Wet ar (ol Mam & 

சொல்லிக்கொண் டெமுக்து ஆவ்வ் விட்டுப் 

புறப்பட்மி மூன்றா. offen anti சுக்ஷிணா 

ஜேர்திதசுவாமிகள் பாதம்இல் ஈமஸ்கரிற்ே Fig 

சிரமமேற்குவிக்த கையினாாப் நின்று இ; நவரங்கத் 

அல் கொட்டகையி லிருர்து விழும்த கென்னை 

இங்கிருந்தே இரகஈதிந்த கருளுகி Buse 2 உமது 

பெருமை யை என்னென்று புசல்வேன் 77 என்னை 

யனே/ xy றட பெருங் கடலே? ணப்பெரும் 

முன்றே! மதிப்பறு நிதியம 7 மாரிலாமணியெ 

என்று பலவாறு அுஇக்கவும், ர வாவி 3 பக்கற் இ 

னின்ற வன்பர்கள் சன்று இனற்றுர்று மூன் 

கமலாலயக்கரையில் சஈயனிஜ் 5 Deni ற ஈவாமிகள் 

தகூதிணாமூர்த்தியை mole» gexlonapt dB 

என் செய்வானென வசனிக்தும்கொண்டு ஓர் 
ச 

கையை உயாசத் தூக்கி ஏர்இிய பாவனையாக விரித்
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க Qn es தீனுக மழு யிறககவைய்கது இர்த அன்பரைத் 

தானென, தகதிணாமர்த்தி சுவாமிகளின் சருவக் 
. . க் ் ச் Cc * oo . 

ஞத்வத்தையும் பெருங்கருணையையும் தபோித் 
௩ ப் » “h ச் ° 

தியையும் வியறர்ு கொண்டாடியகோடு சுவாமிகள் 
த ர eT vee க * 

கருபைக்குப் பார இரராரகிய அருணாசலம் பிள்ளை 

யையும் வியர்சனா. அன்று முதல் அருணாசலம் 
உகு fry 2 ” ‘ yi * . பிள்ளே குமிம்பப்பற்றினே யொழித்து தூறவாச்டிர 

மியாய் உடங்கயி/ போலும், ஊ௫ு ipo? LE யாய உடற்குபிர மபாலும, ஊச நூறமபாலும் 
. oh க் ’ a 

Fw dOLDO 0 LIT EPI Gr Ou iF uy BOY அருவ fy. விய ந்.ங்கா 

மற் ஜிருக்தொண்ுிி செய்துகொண் டி.ரூர்சனர், 

இத்தகைய இருத் தொண்டின் விசேடல்காலும் 

rar விட்சண்யத்மா லும் இ es சவாமிகள விட்சண்யததாலும் ல நாட் சென்ற 
. oN pe re are பின் சொருபானுபூதியுற்று ருட்டிறம்று நின்று 

இகம்பரராயினுர், 

பின்னர் ஏனங்குடி. புத்தகரமென்னும் ஓர் 

சிற்றாரில் வேளாண் செட் டி. மரபில் Som oot 

சுவாம்ராக செட்டியா ரென்பவ ரொருவ மிருந்த 

னர், அவர் கல்வியறிவு அடக்க வொழுக்கம்களி 

லும் சூருலிய்௪ சங்கம பக்தியிலும் இறர்தவர் ; 

பெரியோர்மாட்டு வேதாம்தசாக்றிர Teme a 

டல், HM adae. mee, கிட்டைகூடலா தில 

CHO UTE இல்லறெறிவழா தொழுகிவரும் கா 

லத்து அவர்க்குப் புத்திரியாகவுதிக்க விசாலாக்ஷி 

பென் ஒ னும் i a Get ம்ரு பரு வகாலா வரு ou ch ற்கு 

முன்ன? சேசு இலும் மேகரோசம் பரவி
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கரும்பாறைபாற் றடி.கீது சுயவடிவக்தை மறை 

தீததுமன்றி மிக்க இனவையுமுண்டாக்கியத, அதி 

Bayi அற்றுதவளாய்த் கன் கைகளாற்சொறி 

தலினாலும் செங்கன் ரூ ஈலியவற்றாற் றெய்த் தலி 

னாலும் மச முதலியவைகளில் பசுக்களைப் பால் 

உசோஞ்சதலினாறும் மெய் முழுதும் இரக்தமய 

மாகி வன்வடிதலும், ஈக்கண் மொய்த்தலுக் துர்க 

கர்தம் வீஈதலுமா பிருப்பதைத் தந்தையாகிய 

ஈவாமிறாக செட்டியார் பார்றிறுச் சகியாதவரசாய் 

பல வைரய்டஇியரகளாக்கொண்டு பல மருர்துகமாக் 

கொடுப்பிக் எம் நோய் நீங்காமவிருப்பகைக்கண்டு 

மிக்க வியாகஉூலகக்சராயிருர்கனர். அம்காலத்தில் 

மாரக்கத்இில் செல்லும் gt பெரிய வரச்சன்டு 

இமத 00. ERS GBM LD: ஜீ. FS LIV ுகமன் கூறிச் சுவா 

மின்! என் பகல் வியாகிய விப்பெண் ணுகி கு தேர்ந் 

துள்ள RES Gr நீங்குதம்ளுமிய டத ௫ 

ஜாற் கொடுத்கருள வேண்டுமெனக் கூறினர். அச் 

சொ ae கட்ட hl Dard 5 இம சா ய் [பிக்க Lid cond 

தாற் ஜேன் தியதாகலின மருர்தா னீங்குவதன்று. 

ஆதலா விப்பாவறீக் நோயு நிங்ருதற்று வேரோர் 

மார்க்கு? அதாவ ஐர் தினத்தில் இலட்சக் 

அறவினால்.. கலா ன மளிக்க வண்டு மென்றனர், 

அதைக் CSL செட்டியார் யான் அவவளவ செ 

ப்யூர் FB, இய/டையே னல்லவேவே என்செய்வேனெ 

ன்றனர். அதற் கப்பெரியார் யானோ ருபாயஞ்
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சொல்வேன் ) அ௮ங்கனஞ் செய்தியேல் மேக 

நிலட்சர் இ Pat BS அன்னமீட்டவனுவா யென் 

றனர். அவ்வுபாயத்றைக் கூறியருளவேண்டுமெ 

ன்று பணிர்துகேட்க, இங்கன கேட்ட. செட்டி 

யாருக்குப் பெரியவர் இருஞமூலராயனார் இருவாப் 

மலர்ந்தருளிய இருமர் தாச்கை மேற்கோளாக்கிச் 

சொல்லுவாரசாயினார், 

மேற்படி தீநமந்திரச் சேய்யுள் மாகேஸ்வர பூஜையில் 

1. தண்டறு சிர்சைச் தபோசனர் தாமடுழந் 

அண்டது மூன்று புவனமு முண்டு 

கொண்டது மூன்று புவனமுங் கொண்டதென் 

றென்டிசை நந்தி யெடுச்துரைத்சானே, 

10. விச்சகராகெய Case ருண்டவூ 

ணத்த னயன்மா வருந்திய வண்ணமாஞ் 

சித்தர் செளிரஈ்தவர் சேடம் பருஇடின் 

முத்தியாமென ஈம் மூலன் மொழிர்ததே. 

எனக் கூறியிருத்தலால் பிரம்மக்ஞானியாகிய ஒரு 

வருக்கு நீ ௮ன்ன மளிப்பாயாயின் நூன் UGB GM 

ர்க்கும் முத்மிதவர்க்ரும் அன்னமளித்தவனுவா 

யென்றனர், அதைக்கேட்ட செட்டியார். ௮த்த 
f ௮] 9 ob} ச் 

கைய பிரம்மக்ஞானியானவ Oran) and Gear றனர்? 

அவர் பெயர் யாதெனக் கேட்டனர், அசற்சப் 

பெரியரசாகிய துறவர் ஞானியைக் காண்பது மிக்க 
ஈமையாயினும் இவ். “மெய் பண்ணியப்? 

வருமை பா EDU LD 1) Ol} OVE (Of OF Lt 1. 200130 யப 

. s . * a , ort க் ss, “fd ரி 2, ௪ 

ற்ரால் செல்வத் இருவாரளூரில் ஐடம்போக்கியாற்றி
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னருசில் பிரமகீஞாளியும் ஈடேசப்பிரான் இட்டரு 

ளிய த௲க்திணாமூர்த்தி யென்னுர் திருசாமமுமுடய 

இகப்பரசாகிய பெரியாரொருவருளர், அவருக்குப் 
பிக்ஷை செட் வித்து அப்பரிகலச்சேடச்தை மனை 
யாட்கும் மகட் கும் ம சொடுக்கு து நீயுமருந்துவாயென் 
அறைக்தனர், அப்போ 3 செட்டியார் அங்ஙனமே 
முன்வரும் குருவாரக்கன்று சென்று செய்கின் 
றன் ; தாங்களும் அடி மய னுக்குத துணையாக 

வால் வேண்டும்; இப்பபாது என் மனையிற்றானே 

சவாமிகள் பிக்$ செய்துகொள்ள வண்டு மென் 

றனர். அதற்குப் பெரியார் செட்டியாரைப்பார் 

கீத மன மனையில் ஓரடியவருக் கன்னமளித்தால் 
அவவொருவர் ககட்ட புண்ணியமாக இரம் நமக் 

குண்டாம், உண்டவர்க்குப் பசி நீ ங்குவதன்றி 
வேறு பயனில்லை. பிசமக்ஞானியாகிய ஒருவர்க்குப் 
பிகைஷைசெய்வித்து அப்பிரசாதத்தோடு ஒர் துற 
விக்கு. அ௮ன்னமளித்தால் கோடி து றிவினரக்கு 

அன்னமளி, த்த பயனுண்டாம். உண்டவர் கட்டுப் 

போய் நீங்குகலோ0 பிறவிநகோய் நீம்கிவிடும். 
ஆதலால் Boel on றை மாத்தி சுவாமிகளுக்கு உன் 

றை பாகஞ்செ ய்து நிமவதனஞ் செய்வித்த அன் 

னமாதிய பிரசாதங்களோடு ஈமக்கும் பிக்ஷை 
செய்விப்பாயானால் ௮து ௮கேக அுறவினர்க்கு 
உணவருக் திய பயன் உனக்குத் தருவதுமன்றி 
உண்ட எனக்குப் பசிகோ யோட அதற்குக் காரரை 
மாகியஜெனன கோயையும் கிவர்த்திக்குமாதலால் 
தசமதிணாமர்த்தி சுவாமிகள் சக்கிதானத்தில்வக்து 
பிரசாத பிச்ஷையை எடுத்துக்கொள்கிறே ளென்று 
சொல்லி எழுந்து போய்விட்டனர், அன்றுமுதல் 
சுவாமிராதசெட்டியார் வர் மனைவி புத்திரியா
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கிய மூவரும் ஒர்கால Cit Som Gh செய்பவர்களாய் 
விர்திலாயிருக்து ரு ருவாசக், இல் ௮பிடேகத்தஇற் 
கும் மகேசுவா பூசைக்கும் வேண்டிய சாமக்கிரி 
யைகமா வண்டி பிலேற்ா றிக்கொண்டு திருவாரூரு 
க்ருவந்து MGT சந் திகளை முடி, தீ.துக்கொண்டு 
மடத்துக்குட் சென்று அங்குள்ள பாக£லர்களை 
க்கொண்டு பாகஞ்செய்யர்சொல்லிவிட்டு அவர்கள் 
மூவரும் பழவர்க்கமா திகம் க்கெரடுவந்து சுவாமி 
கட்குமூன் வைத்துப் பலதாம் வலம்வந்து தமஸ்கரி 
தீதெழுந்தபோ.து சுவாமி கள் உபசாந்தமாய்ச் சட் 
டி.றந்து சித்தாதிபம்போ லசைவறவிருந்தது, ௮ப் 
போது சுவாமிநா தீ செட்டியார் சுவாமிகளிருக்கும் 
HOC hr és அன்புமீக்கூர ஆனந்த சத்தராய்த 

தன் புத் ் திரியை சுவாமிகள் சந்நி தியில் கிற்கச் 
செய்து தான் அஞ்சலியஸ் தராய் நின்று தன் 
கண்களில் அனந்த பாஷ்யம் இடைவிடாது சொரி 
we சுவாமிகளைக்குறித்து ஒரு பதிகம் பாடினார், 
அது வருமாறு :..- 

ஸ்ரீ மத் அகண்டபரிபூர்ணாதீவி$ீய சச்சிசொனந்த 
சுத்த சைசன்யஏிய சகதிணாரூர்த்தி குருவே ஈம : 

செய்யுள். 

வாயினால்வாழ்த்தி கெஞ்சால் aga tlt தீதேசஞ்செய், து 
காயத்தால் வணச்சஞ்மாய்யுங் கருத்நுடை யன்பர்முன் 
நாயினுங் கடையனா9 நானிருப்பது கன்ராமோ (பாய் 
தாயினும் கருணைபூத்த சச்தொனம்ச வாழ்வே, (1) 

மகம்பல புரிந்தும் மூன்னூன் மறைபல வுணர் 
நதும்ஞானச், சுக$்சனையடையாமென்ழே சொல்லினர் 
முன்னோரெல்லா, மகந்தையை யொழிக்ரும்கின்னா ரரு 
எசே வேண்டுமூகநீர்ச், சசமெலா நிறைர்துசின்ற ௪ச்சி 
தானந்த வாழ்வே, (2)
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இச்சையைப் பேசானம்சத் இடச்நினும் வெருளி 
தன்னை, யெச்சமி லஞ்ஞானச்தி னிட தீதினுஞ் செலு 
தீதினல்லால், பொய்ச்சழக் கறுக்குமுண்மைப் போதம் 

ல அதயமாமோ, தற்கிவருபமான ஏச்தொனந்த 
arpa, | (3) 

அகமெனும் விருத்தியான்மெய் ய.றிலெனும் விரு 
தீடியொனுஞ், சசமெனும் விருச்தியென்றன் சங்கற்ப 
மென்பசாலும், தீசர்ந்திடு மல மற்றோர். சாசனச் தன் 
னால் நீங்கத், சகுமசோ வுரைச்சல்வேண்டுஞ் சச்தொ 
னச்தவாழ்மே. (4) 

கனவிடைச்சும்ர்ச வெரி சஎண்விழித்சளவி விங் 
இப், பினையுறாததின் முத்சாபப் பெருர்தழு லருளாற் 
ன்னைக, கனபுரிபுரணானர்தச் கண்ணதாச் சண்டால 

ன்றித், தனைவிட வற்றோசொல்லாய் சச்சதொளக்ச 
வாழ்வே. (5) 

நாடகச்சாலை நாப்பண்ணாட்டிய சம்பம்போலக், 

கூடக த்திருக்கும் தம்மைச் குறி. து மெய்ஞானானந்த, 
வீடகச் இருச்சலல்லார் விரை வுகிமுங்கஞ்சசி, 
தாடலை யணியன்் கொல்லோ சச்சிசானர்சவாழ்மிய. (6) 

புனல்கனலு௮மண்மார் பொழியினும் புயல்கள் 
கூடிச் சினதியல் வமுவாவிண்பொற் சத்துவ சசோத 
மீ இ, னினமு, ு சொோழில்களாற்ற ஸியல்லழுகாதிகு 
க்குக் சணிகிலைகிற்பசென்றொ சச்தொனம்ரவாழ்லே, (7) 

இமைப்பி( லும் விழிப்பினுங்கூ Parlor யோர்படி 

தீதாய்க்சாணு, மிமை க்கருங் கண் போற்றன்னை நினைப் 
பினு மறப்பி, வ்தான், FOS HUMES YG FF AU 

ஞானச்சன்னைச், சமைப்பதிங் செனக்கெக்காலஞ் சக்கி 
தானச்தவாழ்வே, ப (8) 

முற்பத விசாரச்சன்னான் ௫ ரூலித வுடல்வேருக்இத், 
Shug Merges soo 6H சசலமு Ngan sunbed, ED 
பனை யனைத் துமர்தச் சகடைப்பத விசார சன்னாற், இற 
பரமாக்கலென்றோ சச்சிசரனர்த வாழ்வே, (9)
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மமசொழிச்தருளுகிற்கே மாறியான் செய்வசெ 
ன்னே, கமலகற் சரணமென்றன் கருத்திடை யிருச்ச 
லன்றித், சமரொடும் igang? i ற் இக்ஷிணாருறர் ச ச்தியெ 
ன்னுஞ், சமரசகுரறாவாய்மந்த ௪௪௪ தானத் வாழ்லே(10) 

இங்ஙனம் பதிகம் பாடவும் சுவாமிகள் 
செட்டியாரசைக் கடைக்கண்ணால் வீட்டுக்க அவர் 
AHS Bula Hon? oss Og one பிரக்ஞையு ஈமுவி 
பொருளெப்படி.யோ அப்படி யிசாரின்ற சுவானு 

பூதி நிலமை விளங்கப்பெற்றுச் சற்றுப்போ.து 

அக்கிலையில் ODE OD ன்று பின் வெளிவற்து 

சுவாமிகள் வீட்சண்ணியத்தால் ௮.த நிலைமைய 
பணுபவிக்கப்பெற்மே றனென பலவாறு C o Git & BI Gh 
செய்தனர், அப்பபாது பக்கலில் நின்ற சிலர் 

(சட்டியார் பாடிய பதிகச்நில் கன் பூத்திரிக்கு 
ள்ள உபா.இகள் § Hae soa மென ஜர் பாசுரத் இ 
லேளுங் கேட்டிலர், ஆகலின் புதி ் இரியிடத் அப் 

பாசமும் காருண்ணிய(ம மில்லாகவர் சுவாமிகள் 
மாட்டே யன்புடையரென்று வசனிச் து.க்கொண் 
டார்கள், ௮வவசனத்தைக கேள்வியுற்ற செட்டி 
யார் பின்னும் பல தரம் வலம்வர தூ ஈமஸ்கரித்கெ 

முந்து சிரமேற் குவித்த கையரா we ஏற்கிதியில் 
நின்று தன் புக்இரிக்குற்ற மேக ராய் நீ )ங்கும்படி. 
கிருபை செய்யவேண்டி மென்று பல பாடல்கள் 
பாடித் துதித்தனர், அப்போது சுவாமிகள் அவர் 
குழந்தையைப்பார்த்து * என்னடி.வேண்டு மென் 
னடி. வேண்டு '” மெனப் பலதரர் இருவாய் மலர்ந்து 
அப்பெண்பேரில் பலதாம் வயூரலைக் காறியுமிழ்ந் 
தது, உமிழுந்தோறும் விசாலாட்டு யெல்னும் 

அப்பெண்ணனைவள் விவேகமுடையவளாகி உன் 
னடிவேண்டும் 17 உன்னடி. வேண்டி // மெனச்
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சொல்லிக்கொண்டு சுவாமிகள் இருவா யழுதத் 

தைக் கையிலேந்தி யமிர்தமாக வுட்சொண்டும், 
சரீரா இயர்தமுங் களபக்குழம்பாக மிக விருப்பத் 

டன் பூசியங்கொண்டனள். அப்போது சுவாமி 

கள் அடி.வேண்டில் கோய் பொடியாயு இரும் என் 
றருளிய, அ௮ப்பெண்ணுக்குச் சுவாமிகள் வாய 

முதம் பட்டமாத்தித்தானே விவேக முண்டாகி 

யதுமன்றி முன் மெய்யிலுள்ள தினவு மாற்று 
நீங்கிற்று, அத்தருணத்திற் குருநாதன் பக்கத்தே 
நின்ற இருப்பணிச் சுவாமிகளுக்கு முன் ௮பிடே 
கச் சாமான்களை எடுத்துவைத்து சுவாமிகளுக்கு 

அபிடேகஞ் செய்யவேண்டுமென வேண்டி.க்கெொ 
ண்டார்கள், அதற்குடன்பட்ட அன்னார் விதியு 
க்தமாக சுவாமிகளுக்கு அபிடேகஞ் செய்து விபூ 
இக்காப்பணிந்து புட்பாதிகளையும் அலங்கரித்து 
செட்டியாரைநோக்கி உன் புதல்வியை சந்நி gud 
லுள்ள மகாபாபநிவாரண இர்த்தத்தில் ஸ்னானஞ் 
செய்வித்து உலர்ர்சு வஸ்.இசர் தரிக்கச் செய்து விபூ 
இயணிந்து சவாமிகட்கு நைவேதனத்துக்குரிய 

அமுது முதலிய கறி பதார்த்தங்கள் கொடுவந்து 

படைக்கச் செய்வாயாக வென்றனர், அதைக் 
கேட்ட செட்டியார் தமது புதல்வியைக் கொண்டு 
அவ்வாறே செய்வித்தனர். உடனே திருப்பணிச் 
சுவாமிகள் நாபதிபங்காட்டி. நிவேதனஞ் செய்து 
பின்னர் சோட சோபசாரம் விதிமுறை வழாது 

செய்து முடித்துச் சர்நிஇயில் இருந்த விபூதியை 
யெடுத்து தான்றறித்துக்கொண்டு தரிசனத்துக்கு 
வந்த அன்பர்களுக்குங் கொடுத்துப் பின்னர் 
செட்டியார் மனைவி மகள் மூவரும் ஏனையடியவர் 

களுஞ் ரூழ்க்துநிற்கச் ஈவரமிகட்கு அமுது செய
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வித்து எஞ்சிய ௮மதை தரிசன த்துக்கு வர்திரு 
65 துறவர்களாகிய அுடியவாசட்கும் அழுது 
முதலியதுஞ் செய்லித்துப் பின்னர் செட்டியார், 
மனைவி, மகளாகிய மூவரும் சுவாமிகள் பரிகலச் 
சேடத்தை சிரத்தையோடும் உடற்பிணி பிறவிப் 
பிணிகட்கு மருந்காச உட்கொண்டனர், அதன் 
பின்னர் சுவாமிகள் சர்கிதானத்தில் வந்து மனை 
வியையும் மகளையும் இருபாலும் நின்று விரி 
விசும்படி. செய்து தான் சரமேற் கூப்பிய கையின 
சாய் சந்நிதியினின்று கண்கள் நீர்சோர தோத் 
திரஞ்செய்தனர், பின்னர் சூரியாஸ்கமன சமய 
தீதில் மகா பாபராசதீர்த்தத்தில் சற்தி முடித்துச் 
கொண்டு சுவாமிகளைப் பலதாரம் வலம் வந்.து ஈமஸ் 
கரித்து ஈரத்தையோடு பால்பழம் முதலியவைக 
Gan jb திருப்பணிச் சுவாமிகளால் நிவேதக்கச்செ 
ய்து ருருராதன் உண்ட சேடத்தைக் தாங்கள் 
முன்போலவே யுட்கொண்டு சுவாமிகள் இருவடி. 
க்கு நேராகத் தங்கள் சரங்களை வைத்.துக்கொண்டு 
தயில்கொண்டார்கள். மறுநாட் காலையிலெழுந்த 
போது விசாலாட்சியி ௦ DUG GHG way SRG 
Speer an DE Lr 6B 3 ற மோசப்பற்றுக்கள் முழுமை 

பூம் பொடியா ty Bit cal பூமியிலும் cus 1, த்தி 

ம் நிரம்பிக்கிடர்தது, விசாலாட்டியின் சரீரம் 
தோய் பிடி த்தற்கு முன்னிருந்த தேககார், தியை 

விட தேசசாயிருந்ததை மாதா பிதாக்கள் கண்டு 

ஆச்சரியமும் ஆனந்தமு முற்றனா, விசாலாட்சி 
க்கும் அடிவேண்டில் நோய் பொடியா யுதிரும் 
என்ற சுவாமிகளின் வாக்க ியப்படி.யே யு.இர்ந்து 
விட்டது, இனி பவமோயும் முத்றும் உதிர்ந்து 

விமிமமென நினைந்து அச்சமியமும் அனந்தமும்
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உற்றனள், பின் மூவரும் பாப நிவாரண தீர்த்த 
த்தில் மூழ்கி விபூதி 'யா இகள oo கரிகு துக்கொண்டு 

சுவாமிகளை ஈமஸ்கரித்துச் தொண்மை புரிபவர்களா 
ய்ச் சன்னாளிருர்.ஊ பின் விடை பெற்றுக்கொண்டு 

தம்மூருக்குச் சென்றார்கள். 

இஙறன னம் உள்ளன்போடு பிரார்த் திக்கும் 
பக்தர்களுக்கும் அவரவர்கள் வேண்டுகோளுக்கி 
யைய உரசோக நிவாரணம், புத்தா சந்தானம், இர 
விய சம்பத்து, ஞான சம்பத்துக்களையும் உ இப்பி 
ததலாகிய வற்புதங்சடோன்ற நடை சமாதியின 

சாகவும், பிரம வித்துவரியராகவும் விடயச்சுட்டி. 
ற்ந்த சீவன்முத்தர்களாகவும் சிலகால மிருந்து. 
பின்னசோர் நாள் மகா மண்டபச்திலிடப்பட்டிரு 
ந்த BO BO வடழமுகமாக விருந்து முடிந்தது, 
* மூடிக்கது முற்றிலுமூடிந்க'” கென வசனித்துக் 
சொண்டு கிட்டைகூடிய து. சுவாமிகள் முடிந்த 
தென (EPpy. yon a நிட்டை கூடியதை யடி.த் 

தொண்டு செய்துகொண்வெரும் இகம்பாராயெ 
பழனியப்ப சுவாமிகள், சுவாமிகள் விதேகருத் 

இயை படையுங்கால மிந்தக்காலமாக இருக் 
மெனக் ர றிப்பினா லறிந்,து பலா க்ரும் த ரிலித்த 
இனுலும், பக்தர்களிற் சிலர்க்குத் தங்கள் தங்கள் 
சரிரத் இற் காணப்படும் கூறிகளினாலும் சிலர்ச் க்குச் 
சொற்பனங்களின இம் சவாமிகளைத் HA & & 
வேண்டுமென மன திற்றோன்றி ஆங்காங்கிருந்து 
சில பெரியோர்கள் மூதலிய யல பக்தர்களுமாக 
வந்து சுவாமிகள் நிட்டை, கூடி. யிருப்பதைத் தரி 

-சனஞ் செய்துகொண் டிருக்கும்போது நிட்டை 
கூடிய எட்டாராளாகெ (கலி 4997) மன்மத



  

வருடம் ஆவணி-மீ' உத்திர ஈக்ஷத்திமாயெ சுப 
இனத்தில் சச்சிதானந்த பரிபூர்ண வியோமாதீதப் 
பிரமமாத்இரமாகிய விதேக கைவல்யத்தை யடைர் 

கி, 

அப்போது சுற்றிலுமிருந்ச பரிபக்ருவர்களா 
இய பெரியோர்கள் மனமானவை சற்றுப்போது 

அ.க்மாவி லசைவற்று நின்றன ! சுகந்த பரிமளமா 
இய காற்றுகள் விசின. சந்தன மழைத்துளிகள் 
சுற்றிலும் நின்றவர்கள் சரீரங்களிற் மேன்றும்படி. 
பெய்தன | பெரியோர்கள் தங்கள் மனம் ௮சைவற 
நின்றது முதலிய லெவேதுக்களால் சுவாமிகள் 

தக கைவல்யத்தையடைந்ததெனவறிர்து பலர் 
க்ருந் தெரிவித் துச் சுவாமிகளுக்கு ௮பிடேக வலங் 
கார ரைவேதனமாகிய பூசைகள் செய்வித்துத் தரி 
தித்து விபூதிப் பிரசாதம் பெற்றுக்கொண்டு முன் 
சுவாமிகளுக்காகக் கட்டப்பட்டி ருந்த சமா இக்3கோ 
விலில் எழுந்தருளப்பண்ணி பேசானந்தழுற்று 
மனதாற் றியர்னித்து வாக்கால் வாழ்த்தினர்கள், 

 




